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PREPAGIA 

Ca vechii funcţiunară am sânţitii prea adesea trebuința de a avea în vedere 

diferiţe legi, reglemente, decrete, instrucţiuni, etc., pentru a da cursii lucrări- 

Jorii într'unii modă mai regulată şi în cunoscinţă de afacere. Dificultăţile cău- 

tărei unor legiură ce'mi trebuiati, mă făceaii a renuncia la asenienea recurgere, 

căci negăsindu-le în nici uă colecţiune, nici la librari, nici chiarii în Monitore 

a cărorii consultaţiune reclamă perdere de tempii, câte uă- dată chiarii in- 

fructusă, acesta, m'a, făcută să mă gândesci şi să constatii că celii mai mare 

servicii ce se pte fâce autorităţilor publice şi particolarilorii este de a se a- 

duna şi da publicităţii uă colecţiune de legiuri aşa de completă în cât să serve 

de bibliothecă a legislaţiunei ţărei în care să se găsescă totulit. 

Mami ocupatii multii tâmpii cu adunarea şi coordonarea legiviriloră : ami 

observatii tote colecţiunile câte s'ati publicatii pânt acum, ami consultatii Mo- 

— vâtbrele: de a 1059 şi în continuaţiune, f6e cu f6e, amii mersii din Ministerii în 

Ministerii şi din autoritate în autoritate scoţândi copii din dossiere şi procu- 

rându'mi astii-felii tâte reglementele, decrete, instrucţiuni, ete., cu ună cuvânti 

toti ce amii credutii că pârtă unii interesii în legislaţiunea ţărei. , 

ni asemenea, condițiuni presintă publicului acestă colecțiune de legiuri, a: 

rangiati pe speciile loră, cum : politice, comune, judiciare, administrative, 

financiare, militare, etc., fie-carii separati. Ami țânutii multi ca la legiurile 

cărora s'a ficutii modificări să trecii modificările imediatii după dânsele şi suc- 

- cesivii spre a se cunâsce câte aii fostii acele modificări şi unde se sferşescii ,- şi 

astii-felii să dispară nedumerirea şi cohfusiunea ce întâmpină consultătorulii în 

alte colecţiuni. 
Amii publicatii în acestă colecțiune parte din legiuirile vechi cumii : Codulii 

Caragea, Coduli Calimah, Legiuirile Principelui Stirbei, Manuală de pravila 

bisericâscă şi Statutele coloniilorii bulgare din Basarabia. Credii că prin acestă 

adaosii ami corespunsii unei dorință generale şi în specială 'a magistraturei



p Out, hulte procese pentru afaceri pendinte or Ă petrecute sub dome.- * |Edă a.:16 avea 'în vedere şi a se pronuncia în spiritul şi li- 
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Nu azi întăturaţăi nică publicarea legiuriloriă abrogate, căci multe fapte co- mise sub imperiulă lorii şi âncă pendinte saii în cercotare, trebue a se avea în vedere de autorităţi cari suntii chiămate a se pronuncia sai judeca contormi prevederilorii lori. Scopulă principală însă ali publicaţiunei” unorii asemenea „ legiuiri abrogate este cu ele să se cun6scii, de ori-eine şi astii- felii să se pâtă atinge scopul acestei colecțiuni acela adică de a forma în amănunte Vibliotheca de legislatiune. Asemenea, legiură însă cari ai fostii abrogate suntii în mică numării şi cele mai multe în ramurele financiară şi militară, şi, spre a nu că- dea nimeni în erdre, ami însemnatii prin notiţii tâte legiurile abrogate, În urna acestori puţine desluşiri credii de prisosii a mai intra în amănunte căci tabla generală a materiilori arată toti arangiamentulii a 405 legiuiri trecute în acestă colecțiune. 
De uă dată cu apariţiunea acestui volumii de legiuir promulgate până la finele anului 1870, s'a pusti deja s legiurile promulgate în anii 1871-1872 

nuli 1873 până la 1 Augusti, 

Ă care coprinde pe cele 
ub presă I Apendice de. 

gi cele ce se vorii mai promulga, în a- 
” Î. 21. Bujoreanu. 
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CONVENŢIUNE 

PENTRU ORGANISAREA DEFINITIVA 

A PRINCIPATELORU-UNITE-ROMÂNE 

(Incheiată la Paris la his Augustii 1858) 

Majestăţile loră Impăratul Ottomaniloră , 
Impăratul Austriei, Impăratul Prancesiloriă, 
Regina Regatului-Unitii a Marei Britanii şi 
Irlandei, Hegele Prusici, Impăratul tutulorii 
Rusiiloră şi regele Sardiniei, voindii, confonnii 
cu stipulaţiile tractatului încheiat la Paris, la 
30 Martie 1856, a consfinţi printr'o contenţie, 
a lor din urmă înţelegere asupra organisațici 
difinitive a Principatelor Moldaviei şi Valahiei, 
a numiti drepti Plenipotenţi ai lor, pentru a 
nepoţia şi a subscrie disa convenţie, însă : 

- Majestatea Sa Impăratul Ottomanilorii, pe 
Mohamed Fuad Paşa, muşir şi vizir al impe- 
riului, decorat cu ordinile imperiale Xedjidie 
şi al meritului personal întiia clasă, alordinului 
militar, şel. şel. şel. 

Majestatea Sa Împăratul Austriei, pe D. Iosif 
Alecsandru Baron de Hiubner, Cavaler Mare 
Cruce a ordinilor imperiale Leopold gi Corâna 
de fer, gel. şei.şc]., Consilierul seii intim actuali, 

- şi ambasadorulă sii estraordinar şi plenipotent 
lingă Alajestatea Sa Impăratul Francesilorii. 

Majestatea Sa impăratul Prancesiloră pe 
D. Alecsandru Conte Colona Valevski, senator 
al Imperialui, cavaler Aare Cruce a ordinului 
împărătesc Legiunea de onsre şel. gel. şel., Mi- 
nistrul şi secretarulii stii de Stat la Departa- 
tamentul trebilor din afară, 

Majestatea Sa Regina Rigatului-Uniti al 
Alarei Britanii şi Irlandiei pe prea-onorabilul 
Enri Ricarăd Carol, Conte Covlei, viconte Dan- 
gan, Baron Covlei, Pair al Rigatului-Unit, 
Membru al consilinlui privat al Majestăţei 
Sale Britanice, Cavaler Mare-Cruce al prea-o- 
norabilului ordin Baia, Ambasadorul ecstraor- 
dinar şi plenipotent al disei Majestăţi lingă 
Majestatea Sa Împăratul Francesiloră, 

__ Majestatea Sa legele Prusiei, pe D. Maesi- 
milian-Prederik-Carol-Franţ, Conte de Haţfeld- 
Vildemburg-Şoenstein, cavaler al ordinului ri- 
gal Vulturul-Roşu de întiia clasă, cu frunze 
de stejar, şel. şei. şel., Consilierul săi privat |     

actuală şi trimisulii stii eestraordinar și Mini- 
stru plenipotent lingă Majestatea Sa Impăra- 
tul Francesilorii. 

Majestatea Sa Împăratul tutulor Rusiilorii 
pe D. Conte Pavel Chiselef, cavaler al ordinilor 
Rusici, decorat cu îndoitul portret în briliante . 
al Împăraţilor Nicolai şi Alecsandru II, şel. 
şel. şcl., Adiotantul general al sâii, Generali 
deInfanterie, Membru al Consiliului împărăției, 
Ambasadorul sză ecstraordinar şi plenipotent 
lingă Majestatea Sa Împăratul Francesilorii, 

Majestatea Su Regele Sardiniei, pe D. Salva- 
tor Marchis de Vilamarina, Cavaler Mare-Cruce 
al ordinului stă rigalii St. Maurice şi St. La- 
zar, șel. şel. şel., trimisul săă ccstraordinar şi 
Ministru plenipotent lingă Majestatea Sa, Îm- 
păratul Francesiloră, 

Carii s'a adunat în conferinţă la Paris, a- 
vând depline-împuterniciri, care aii,fostii recu- 
noscute în bună şi cuvenită formă, şi ati hotă- 
rit cele următâre : 

Art. 1, Principatele Moldaviei şi. Valahici 
constituite d'acum înainte sub numirea, de 
“ Principatele-Unite Moldavia şi Valahia, Tă- 
mân sub suzeranitatea A. $. Sultanului, 

Art, 2, În temeiulii capitulaţiilorii date de 
Sultanii Baiazetă l-ii, Mohametii II, Selim 1 
şi Soliman 1Î, cari constitue a lorii autonoinie, 
regulindii raporturile lorii cu Sublima Portă, 
şi pe care mai multe Hati-şerifuri, şi mai cu 
s&mă acela din anulii 1834 le-ai consfințitii, 
conformă asemenea şi cu articolele 22 şi 2 ale 
tractatului încheiatii la Paris, la 30 Martiii 
1856, Principatele verii urma a se bucura sub 
chezăşuirea, colectivă a, Puterilorii contrac- 
tante, de privilegiurile şi imunităţile de care 
sunt în posesie. i : 

Prin urmare Principatele se vorii administra 
în libertate şi afară de ori-ce amestecii ali Su- 
blimei-Porţi, în țărmurile stipulate prin înţe- 
legerea Puterilorii chezaşe cu curtea Suzerană. 

Art, 3, Puterile publice voră fi încredin-
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- Arte 85. Odată înfiinţată, Comisia centrală 
va, trebui să se ocupe speciali a codifica, legile 
în fiinţă, punândule în armonie cu actulă con- 
stitativii ală nuoei organisaţii. 

Ea va, revidui regulamentele organice pre- 
cumii şi condicile Civile, Criminale, de Comerţă 
şi de Procedură, ast-felă în câtă, afară din le- 
gile curatii de înteresi locală, să nu mai fie în 
viitorii de câti unulii şi acelaşii trupii de legi- 
slaţie, care să se esecute în ambele Principate, 
după ce va fi votati de către respectivele Adu- 
nări, întărită şi promulgatii de fie-care Ho- 

spodară.. 
Art, 36. Dacă Adunările întroducii amen- 

damente în proiectele legilorii de interes comun, 
proectulii amendati va fi trimisii Comisiei cen- 
trale, care va preţui şi va hotări unii proiectii 
definitivi, pe care Adunările nu vorii mai putea 
de câtă să']ii adopte sai sălii lepede în între- 
ulii săi. , 

Comisia centrală va trebui să priimâscă a- 
mendamenturile ce voriă fi votate de amîndoă 
Adunările. 

Art, 37, Legile de uni interesă specială 
pentru fie-care Prineipatii nu vorii fi întărite 
de Hospodar decâtii după ce vor fi comunicate 
de dinsul Comisiei centrale, care va area a 
preţui de sunt potrivite cu disposiţiile consti- 
tutive ale nuoei organisaţii. - 

Arte 38. So va înfiinţa o Curte-înaltă jude- 
cătorescă și de Casaţie, comună ambelor Prin- 
cipate, Ea va resida la Focşani. Se va face 
întocmirea ei printr'o lege. 

Membrii săi vorii fi inamoribili. 
Art, 89. Hotăririle date de Curți şi judecă- 

ţile pronunţate de 'Tribunaluri în ambele Prin- 
cipate, voră fi apelate esclusiv la acâstă Curte 
de casaţie.: 

Art, 40. Ea va esersa unii dreptii de censură 
şi de disciplină asupra Curţilori apelative şi 
tribunalurilorii. , 

Ea va avea dreptii de juridicţie esclusivă a- 
supra însuși membrilori ei în pricini penale. 

Art, 41. Ca înalta, curte judecătorâscă, ea 
va, cerceta pirile provocate în contra ministri- 
lori de căsre Hospodarii sait de către Adunare 
şi va judeca fără apeli. E 

Art, 49, Oştirile regulate aflate acumii în 
fiinţă în ambele Principate vorii priimi o orga- 
nisaţie identică, spre a putea la trebuinţă să 
se unâscă şi să formede o singură armie. 

Se va face pentru acâsta o lege comună, 
Afară de acâsta se va face pe totii anulii in- 

specţia oştirilorii ambeloră Principate de către! 
inspectorii generali numiţi in toţi anii, cândii 
de unii Hospodarii cândă de cel-l-altăi, Aceşti 
inspectori vorii fi însărcinaţi a reghia asupra 
întregei esecutări a, disposiţiilorii menite de a 
păstra oştiriloră tâte caracternrile de două 
corpuri ale acelecaşi armii. 

Tifra, oştirilorii regulate hotărâtă de regula- 
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mentulă organicii, nu se va putea mări “mai 
multă de cât de oa treia parte fără o mai 
întâiii înțelegere cu Curtea Suzerană. 

Art, 43, Oştirile trebue să se adune de câte 
oră siguranța din întru sai acea a hotarelorii 
va fi amerințată. Unirea lori va putea fi pro- 
vocată de unul sâii de cel-l-altii Hospodariă, 
dar nu se va face de câtii în urina ună înţele- 
geri comune între dinşii, făcendu-se cunoscutii 
şi Curţii Suzerane. 

După propunerea, inspectorilorii, Hospodarii. 
vorii putea asemenea să împreune în totalii saii 
în parte oştirile în câmpi de manevre saii spre 
a le face revistă. ” 

Arte 44. Comandantulii de căpetănie va fi 
numitii când de unii Hospodariă cândii de celii- 
l-alti, cândi va fi a se reuni oştirile. El trebue 
să fie Moldoveaniă s€ă Românii de naştere. Va 
putea fi revocat de Hospodarul care l'a numită. - 

In acestă casii noul Comandant de căpetenie 
va fi orinduită de cel-l-altii Hospodarii. | 

Arte 45. Oştirile ambelori ţări vorii păstra 
stâgurile loră actuale, dar aceste stâguri vorii 
purta în viitoră o banderolă de colre albastră, 
conformii modelului alăturatii la presenta con- 
venţie. ” 

Art, 46. Moldovenii şi Românii vorii fi toţi 
de o potrivă înaintea legei, inaintea contribuţii 
şi priimiţă de o potrivă în fancţiile publice, în 
unulii şi cel-l-altii Principatii. 

Libertutea lorii individuală va fi chezăşuită;: 
Nimeni nu va putea fi opritii, arestuitii sai 

dată în judecată de câtii conformii legiuirei, 
Nimeni nu va putea, fi ecspropriatii de câtii 

legali, pentru pricină de interesit publici şi 
prin despăgubire. 

Moldovenii şi Românii de ori-ce rită creştină, 
se vor bucura d'o potrivă de drepturile poli- 
tice. Esersarea acestori drepturi se va putea 
întinde şi la cele-l-alte culturi prin disposiţii 
legislative. 

Tote pririlegiurile, scutirile sai monopoluri, 
de care se bucură încă unele clase, voriă fi des- 
ființate; şi se va proceda fără întârgiere la, re-" 
vidia legiuirei care reguledă raporturile pro- 
prietariloră pămentului cu cultivatorii, avendă 
în vedere îmbunătăţirea stărcă ţăranilorii. 

Instituţiile municipale atitii cele orăşeneşti 
câții şi cele câmpeneşti, vorii dobândi tâtă des- 
voltarea, ce le potii da stipulările acestei: con- 
venţii. | 

Art, di. Pină cândă se va fi procedatii la 
revidia prevădută prin art. 87, legislaţia acun 
în putere în principate este menţinută în cea 
ce priveşte disposiţiile care nu suntă în potriva 
stipulaţiilorii acestei Convenții. - 

Art, 4$, Spre îndeplinirea art. 25, din trac- 
tatulă de la 80 Martie 1856, unui Hati-şerifă 
conformii teestualiă cu stipulările presentei con-_   venţii, va promulga disposiţiile de mai susii 

. 
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într'ună termenii de cinck-spre-dece gile cel 

maă tirdiii de la schimbarea ratificaţiilorii. 
Art, 49. În momentulii publicărei qisului 

Mati-şerifiă, administraţia va fi dată de către 

catmacz.mii în fiinţă, în fie-care Principat, uncă 

comisii vremelnice (Caimacamie), institnată 

potriviti disposiţiiloră regulamentului orga- 

pică. Prin urmare, aceste comisii vorii fi alcă- 

(mite de Presidentuli divanului Princiarii, de 

marele Logofăt şi de Ministrulă din lutru, 

carii ati fostii în funcţie sub Iospodarii din 

„urmă înaintea instalaţii în 1896, a admini- 
străriloră provisorii. 

Disele comisii se vorii ocupa îndată cu alcă- 

tuirea listeloriă electorale care trebuesciă sărir- 

şita şi afişate în termenă de cinci săptămâni, 

Alegerile se voră face trei săptămâni după 

publicarea listelorii, A gecea di va unna, depu-   

taţii trebuescii a fi adunaţă în fie-care Princi- 
patiii, spre a procede în termenile hotărite mai 
susii, la alegerea Hospodarilorii. 

Arte 50, Presenta Convenţie va fi ratificată, 
şi ratificaţiile ci vori fi schimbate la Paris, în 

termenii de cinci săptămâni, sai mai curând 
de se va putea. 

Pentru care Plenipotenţii respectivi ai sub- 
scristo, punândii şi pecetea armelorii lori. 

Făcută la Paris, în 7fis August, 1858. 
(Semnaţi) : Fuad. 

Jliubner. 
Valevski. 
Covlei. 
IIatfeld. 
Chiselef. ' 
Pilamarina. 3 

3 
3 

3 
3 
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ŞTATUTU DESVOLTĂTORIU CONVENȚIUNEI 
DIN To AUGUST 1858. 

Convenţiunea încheiată la Paris în 75 Au- 

gusti 18583, între Curtea, Suzerană şi între 

Puterile garante autonomică Principatelorii- 

Unite, este şi remâne legea fundamentală a 

României. 
Insă, îndoita alegere din 5 şi 24 Ianuarie 

1859, săverzirea Unirei şi desfiinţarea Comi- 
siunci centrale, făcând neaplicabile mai multe 

articole esenţiale din Convenţiune atât pentru 
îndeplinirea acestora, cât și pentru reaşedarea 

equilibrului intre puterile Statului, ca act adi- 

ţional al Convenţiunci intră de astădi în putere 
următorul Statutii : 

Art, 1. Paterile publice sunt încredințate 
Domnului, unei Adunări ponderatrice şi Adu- 
nărei elective. 

Arte 2, Puterea Legiuitore se esercită colec- 

tivi de Domn, de Adunarea ponderatrice şi de 

Adunarea, electivă. 
Art. 3. Domnul are singurii iniţiativa legi- 

lor; elii le pregăteace cu concursul Consiliului 

de statii şi le supune Adunărei elective şi Cor- 
ului ponderatoriii, spre votare. 
Art. 4. Deputaţii Adunărei elective se alegi 

conformii aşedimântului electoral aci aneesat., 
Preşedintele Adunărci se numesce în fie-care 

an de Domnii din sînul ei; iar Vice-preşedinţii, 
Secretarii şi Cuestorii sa alegi de Adunare. 

Art. 5. Adunarea electivă discută şi votesă 
proiectele de legi cei se vor presinta de Domn. 
Aceste proiecte se vorii susţinea în Adunare de 
Ministrii sai de membrii Consiliului de statii, 
ce se vor delega de Domniă spre acest sfirşitii; 
ei voriă fi ascultați ori când vor cere cuventul.     

Art. 6, Budgetul cheltuelilor şi al recetelor, 
pregătit în tot anul prin îngrijirea Puteri ese- 
cutive şi supusi adunărei elective, care "l va pu- 
tea amenda, nu va fi definitiv de cât după co se 
va vota de dinsa. Dacă budgetul nu s'ar vota în 
timpul oportunii, Puterea esecutivă va îndes- 
vula, serviciile conform ultimului budget votat. 

Art, 7, Corpul ponderatoriii se compune : de 
Mitropoliţii ţerei, de Episcopii eparhielor, de 
ânteiulii Președinte al Curţei de casaţiune, de 
cel mai vechiii dintre Generalii armatei in ac- 
tivitate, şi osebit încă do 64 membri, carii se 
vor numi de Domnă : jumătate dintre persâne 
recomandabile prin meritulă şi esperienţa, lor, 
şi cea-l-altă jumătate dintre membrii Consilie- 
lor generale ale districtelor, şi anume câte unul 

de fie-care judeţii.. 
Membrii Adunărei ponderatrice se bucură de 

aceiaşi neviolabilitate garantată deputaţilor 
prin art. 96 al legii electorale aici anecsate. 

Art. 8, Membrii Corpului ponderatoriii se 
reînoescă din duoi ani în duci ani,câteoa treia 
parte, dar numai în cât se atinge de membrii 
numiţi de Domnii. 

Membrii eşiți se vor putea numi din nuoii; 
funcțiunile lor nu vor înceta de cât cu instala- 
rea membrilor celor nuci. 

Art. 9. Durata sesiunelor Corpului pondera- 
torii, prelungirea, lorii şi convocarea acestui 

Corp, sunt supuse regulilor prescrise prin art.17 
din Convenţiune pentru Adunarea electivă. 

Art. 10. Membrii Corpului ponderatorii vor 
priimi o indemnisare de trei galbeni pe di în 
tot timpul sesiunei. |
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Art, 11, Mitropolitul primaral României este | . Art, 1S. Noua Adunare electivă şi Corpulă 
-de drept preşedintele Corpului .ponderatoriă : 
duci Vice-preşedinţi se numesc de Domnii din 
sînul acestui Corpii. Ceia-l-alţi membri ai biu- 
roului se alegii de Adunare. . 

In casă de împărţire egală a voturilor, votu 
Preşedintelui este precumpănitoriiă. 

Sedinţele Corpului ponderâtoriă sunt publice. 
afară când contrariul s'ar cere de o a treia parte 
a membrilori presenţi.- . : 

Ministrii, chiar nefiind membri ai Adunărei 
ponderatrice, ai dreptuli de a asista și a lua 
parte la tâte deliberaţiunile; ei vor fi ascultați 
ori când vor cere curântul.. 

Art. 12, Disposiţiunele constitutive ale nouă 
organisaţiuni a României sunt puse sub ocro- 
tirea Corpului ponderatoriă. Eli pote, la fini- 
tulă fie-căria sesiuni, propune Domnului îmbu- 
nătăţirile ce ar socoti trebuitore în diferitele 
ramuri ale administraţiunei. | 

Aceste propuneri, Domnul le va putea, reco- 
manda Consiliului de stati, spre a se preface 
în proiecte de legi. . 

Art, 13, Ori ce proiect votat de Adunarea 
electivă, afară de budgetulă veniturilor şi chel- 
tuelilor, se supune Corpului ponderatoriii, care 
va apreţui dacă este compatibilii cu disposiţiu- 
nile constitutive ale nouci organisaţiuni. 

Art, 14. Corpulii ponderatorii, sai adoptă 
proiectul, aşa, cum s'a votat de Adunare, saii îl 
amendeză, saii îl respinge cu totul. 

Dacă proiectul de lege este adoptatii fără 
modificaţiune de Corpulit ponderatoriii, el este 
supus sancţiunei Domnului. - . 

Dacă proiectul este amendat de Corpul pon- 
deratoriă clii se întârce Adunărei elective. 

Dacă Adunarea, încuviinţedă amendamentele 
Corpului ponderatoriii, proiectul amendat se 
supune sancţiunei Domnului. 

Dacă din contra, Adunarea electivă respinge 
acele amendamente, proiectul se trimita Consi- 
liului de statii, spre a se studia din nuoii. Gu- 
vernul pote apoi presenta Camerei, în sesiunea 
curentă sait viitore, proiectul revedut de Con- 
siliul de Stati, . 

Dacă Corpul ponderatoriii respinge cu totul 
proietulii votat de Adunare, acest proiectii se 
trimite Consiliului de statii, spre a se studia, 
din nuoii. Un asemene proiect nu se pâte pre- 
senta Adunări elective, de câtii în a doua se- 
siune. 

Art, 15. Numai Corpulii ponderatorii are 
dreptul de a priimi petiţiuni şi de a le discuta, 
dacă este trebuință: 

Art. 16, Regtementele interidre ale Adunării 
elective şi ale Corpului ponderatoriii, se pregă- 
tesci prin îngrijirea Guvernului, 

Arte 1îe Toţi funcţionarii publici, fără es- 
cepţiune, la intrarea lor în funcţiune, sunt da- 
tori a jura supunere Constituţiunei şi legiloră 
țerei şi credinţă Domnitorului. 

ponderatoriii se vor constitui şi întruni în ter- 
menul prevădutii de Art. 17 al Convenţiunei. 

Decretele ce, pină la convocărea nouei Adu- 
nări, se vorii da de Domni, dape propunerea 
Consiliului de Ministrii şi a Consiliului de stat 
ascultatii, vor avea putere de legi. 

Modificaţiuni îndeplinitore Statutului. 

In preambululii Statutalai 

Principatele-Unite pot în viitori a modifica 
şi a schimba legile care privescii administra- - 
țiunea, loră din lăuntru, cu concursulii legală 
ali tutuloriă puteriloră stabilite, şi fără uci o 
intertențiune ; se înţelege însă că acestă facul- 
tate nu se pote întinde la legăturele care unesc 
Principatele cu Imperiul Otomană, nică la tra- 
tatele între Inalta Portă şi cele-l-alte Puteri, 
care sunt şi remâniă obligătorii pentru aceste 
Principate. - 

La Art. II[. Nici o lege nu pâte fi supusă 
sancţiunei Domnului înainte de a fi discutătă, 
şi votată de Adunarea electivă şi de Senatii 
(Adunare ponderatrice). 

Domnul acordă saii refusă sancţiunea sa. 
Ori ce lege cere învoirea a tustrelor Puteri, 
In casulii când Guvernulă ar fi nevoită a lua 

măsuri de urgenţă care cerii concursuli Adu- 
nărei elective şi alii Senatului, în timpul când 
aceste Adunări nu sunt deschise,;:Ministeriuli 
va fi datori a le supuue la cea d'ânteii convo- 
caţiune motivele și resultatul acestor măsuri. 

La Art. VII. Din 64 membriai Adunărei pon- 
deratrice, 32 vorii fi aleși şi numiţi de Domnii 
dintre personele care aii esercitatii cele mai în- 
nalte funcțiuni în ţeră, sati care potii justifica, 
ună venită anualii de optă sute galbeni. Câtii 

Ș -   pentru cei-l-alţi 22 membrii, ei voriă î aleşi 
dintre Membrii Consilielorii generale ale jude- 
ţeloră şi numiţi de Domni pe o listă de pre- 
sentaţiune de trei candidaţi pentru fie-care 
district. | : 

La Art. VIII. Aceşti 64 de Membri ai Sena- 
tului aleşi în conformitate cu disposiţiunele 
articolului de mai susii, se reinoescii din trei 
în trei ani câte o jumătate. 

La Art. XI. Mitropolitulă primatii este de 
drepti preşedintele senatului. Unuli din Vice- 
preşedinţi ai Adunărei ponderatrice, luati din 
acestă corpi, este numită de Domn; cela-l-altiă 
Vice-preşedinte şi biuroulii sunt; aleşi de Senat. 

La Art. NIL. La finitulă fie-căreia sesiuni, 
Senatul şi Adunarea electivă, vorii numi fie- 
care uni Comitetii a căruia Membrii voră fi 
aleși din sînul lori. Ambele Comitete se rorii 
întwuni în Comisiune miestă, spre a face unit 
raport Domnului asupra lucrărilorii ultimei   sesiuni şi ai supune cestiunele de îmbunătăţire 
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La Art. XV, Petiţiunele date Senatului, vor 
ale administraţiunei. Aceste propuneri vorii | fi esaminate de o Comisiune ad-hoc. Asupra 
putea fi recomandate de Domnu Consiliului de | raportului acestia, Senatulii va putea, de va fi 
stată, spre a fi prefăcute în proiecte de legi. trebuinţă, a le trămite Guvernului. 

  

CONSTITUŢIUNEA O 
(Decretu Ni. 1071 din 30 Iunie 1866) 

"TPITLULU I 

Despre 'Teritoriulii României 

Art, 1. Principatele-Unite-Române constitue 
unii singuri Stată indivisibilo, sub denumire 
de România. 

Art, 9 Teritoriul Românie! este nealienabil. 
Tâmitele Statului nu potii fi schimbate sati 

rectificate de câtii în virtutea unci legi. 
Art, 3. Teritoriulii României nu se pâte co- 

lonisa cu populaţiuni de gintă streină. 
Art, $, Teritoriul este. împărţiti în judeţe, 

judeţele în plăşi, plăşile în comune. 
Aceste divisiuni şi sub-divisiuni nu potii fi 

schimbate saii rectificate de câtii prin o lege. 

VITLULU IL 

Despre drepturile Românilor 

_Art, 5. Românii se bucură de libertatea con- 
stiinţei, de libertatea învăţământului, de liber- 
tatea presei, de libertatea întrunirilor. 

Arie 6, Constituţiunea de facă şi cele-alte 
legi relative la drepturile politice, determinii, 
cari suntii, osebitit de calitatea de Română, 
condiţiunile necesarii pentru esercitarea âces- 
torii drepturi, 

Art. î. Insuşirea de Românii se dobândesce, 
se conservă şi se perde potriviti regulilor sta- 
tornicite prin legile civile, 

Numai streinii de rituri creştine pot dobândi 
împămentenirea,. | . 

Arte S, Impământenirea s» Qă de puterea 
legislativă, 

Numai împământenirea asâmănă pe streinii 
cu Românuli pentru esercitarea, drepturiloră 
politice, - 

.admisibilitate 

  

Art, 9, Românulii din ori-ce Statii fără pri- 
vire către loculii nascerii scle, dovedindă lepă- 
darea sa de protecţiunea streină, pote dobândi 
de îndată esercitarea drepturilor politice prin - 
unii votii ali corpurilor legiuitore. . | 

Art, 10, Nu esistă în Stati nici o deosebire 
de clasă. Toţi Românii suntii egali înaintea 
legei şi datori a contribui fără osebire la dărilo 
şi sarcinile publice. 

Ei singuri sunt admisibili în funcțiunile pu= 
blice, civile şi militare. , 

Legi speciale vorii deterinina condiţiunile de 
şi de înaintare în funcțiunile 

Statului. 
Streinii nupotiă fi admişi în funcțiuni publice 

de câtii în casuri escepţionale şi anume stator- 
cite de legi. 

Art, 11. Toţi streinii aflători pe pământul 
României se bucură de protecţiunea dată de 
legi personelor şi averilor în genere, i 

Art, 12, Tâte privilegiele, scutirile şi mono- 
polurile de clasă sunt oprite pentru tot-dâuna 
în Statulii Români. 

Titlurile de nobleţă streină, precum Principi, 
Grafi, Baroni, şi altele asemenea, ca contrarii 
vechiului aşedămentii al ţărei, sunt şi remână 
neadmise în Statulă Români. , 

- Decoraţiunele streine se vorii purta de Ro- 
mâni numai cu autorisarea Domnului. 

Art, 19, Libertatea individuală este garan= 
tată. 

NMmenea nu pote fi urmărită de câtii în ca= 
surile prevădute de legi şi dupe formele prevă- 
dute de ea. 

Nimenea nu pote fi popritii saii arestat afară 
de casulii de vină veghiată, de câtă în puterea 
unui mandati judecătoresc motivată şi caro 
trebue săi fiă comunicatii la momentul ares- 
tării sai celii multii în 24 ore după arestaţinne, 

Art, 14, Nimenea nu pste fi sustrasii în con- 
tra voinţei sele de la judecătorii ce "i dă legea, 

Art, 15. Domiciliuli este neviolabile. 

  

(0) Acestă Constituţiune a abrogat Statutulă desvoltător Conrenţiunei din 7(19) August 1838, şi modificaţiunile 
îndeplinitâre Statutolui în preambululă Statatulai. ,



14 LEGIUIRI 

Nici uă visitare a domiciliului nu se pâte|  Represiuuea delictelor este regulată nuriai 
face de câtă în casurile anume prevădute de 
lege şi potrivită formelor de ea prescrise. : 

Art. 16, Niciuă pedepsă nu pote fi înfiinţată, 
nici aplicată de câţi în puterea unci legi. 

Arte 17 Nici uă lege nu pâte înfiinţa pe- 
depsa confiscării averiloră, 
„Art, 15, Pedâpsa morţii nu se va putea re- 

înfiinţa, afară de casurile prevădute în Coduiii 
Penal militarii în timpii de resbelii. 

Art, 19, Proprietatea de ori-ce natură, pre- 
cumii şi tote creanţele asupra Statului, sunt 
sacre şi neriolabile, 

Nimenea nu pâte fi espropriatii de câtii peu- 
tru causă de utilitate publică legalmente con- 
statată şi după uă drâptă şi prealabilă despă- 
gubire. 

Prin causă de utilitate publică urmeă a se 
înţelege numai comunicaţiunea şi salubritatea 
publică, precumii şi lucrările de apărarea ţerei. 

Legile esistente privitâre la alinearea şi lăr- 
girea stradeloră de prin comune, precum şi la 
malurile apelor ce curgii prin sai pe lingă cle 
remâni în vigâre, 

Legi speciale vorii regula procedura şi mo- 
- duliă espropriațiuneă. : 

Libera şi neimpedecata întrebuințare a riu- 
rilorii-navieabile şi flotabile, a şoselelor şi 
altorii căi de comunicare este de domenulă pu- 
blicii. : 

Art, 20, Proprietatea dată ţăranilorii din 
Jegea rurală şi despăgubirea garantată pro- 
prietariloră prin acea, lege nu vorii putea fi nică 
0 dată atinse. " . 

Art, 21, Libertatea consciinţeieste absolută. 
Libertatea tutulorii cultelor este garantată 

întru câtii însă celebrajiunea lori nu aduce uă 
atingere ordinei publice saii bunelor moravuri. 

Religiunea ortodoesă a, răsăritului este reli- 
giunea dominantă a Statului Românii. 

Biserica ortodocsă Română este şi remâne 
neatârnată de ori-ce chiriarhie streină, 'păs- 
trându-și însă unitatea cu biserica ecumenică 
a răsăritului în privinţa dogmelori. 

Afacerile spirituale , canonice și disciplinare 
ale bisericei ortodocse Române, se rori regula 
de o singură autoritate sinodală centrală, con- 
formii unei legi speciale. a 

Mitropoliţii şi Episcopii Eparchioţă ai bise- 
riceă ortodocse Române, suntii aleși dupe mo- 
dulii ce se determină prin uă lege specială. 

* Arte 22, Actele Statului civile sunt de atri- 
buţiunea autorităţii civile. 

Întocmirea acestor acte va trebui să precedă 
în tot-dâuna benedicţiunea religi0să, care pen- 
tru căsătorii va fiobligatore, afară de casurile 
ce se vorii prevedea prin anume lege. - 

Art. 23, Invăţământulii este liberii. 
Libertatea înveţămentului este garantată, 

întru câtă eserciţială ci nu ari atinge bunele 
moravuri sai ordinea publică, ! 

  
  

prin lege. , 
Se vorii înfiinţa treptatii scâle primarie :.. 

tote comunele României. SE 
Învățătura în scâlele Statului se dă fâ:: 

plată. | 
Invăţătura primară va fi obligatâre pentru 

tinerii lomâni, pretutindinea unde se vorii afin 
instituite scole primare, 

O lege specială va regula totii ce priver :> - 
învăţămentulii publică. 

Art. 24, Constituţiunea garantâsă tutulo.i 
libertatea de a comunica şi publica ideile si 
opiniunile lori prin grai, prin scrisă şi prii: 
presă , fie-care fiindii respunqitoriă de abusu!i: 
acestoră libertăţi în casurile determinate pri: 
codicele penale, care în acestă privinţă se -:- 
revisui şi complecta, fără însă a se putea 1» : 
strînge dreptulă în sine, sai a se înfiinţa ui, 
Jege escepţională. 

Delictele de presă sunt judecate de juriii. 
Nică censura, nici uăaltă măsură preventis:. 

pentru apariţiunea, vinderea saii distribuţiunea 
ori cării publicaţiuni nu se va putea reînfiinţa. 

Pentru publicaţiuni dejurnate nu estenevoii 
de autorisaţiunea prealabilă a autorităţii. 

Nici uă cauţiune nu se va cere dela diariști, 
scriitori, editori, tipografi şi litografi. 

Presa nu va fi supusă nici uă dată sub regi- | 
mulii avertismentelor. - 

Nici unii jurnală sai publicaţiune nu rorii 
putea fi suspendate saii supriinate.: | 

Autorulă este respundătorii pentru scrierile 
sâle, iarii în lipsa, autorului sunt respundătoi? 
sai girantulă sai editorulii. . 

Veri-ce jurnalii trebue să aibă ună girant: 
responsabilii, care să se bucure de drepturi!. 
civile şi politice. : 

Art. 25, Seeretulă scrisorilor şi al depeşele: 
telegrafice este neviolabili. i 

: O lege va determina responsabilitatea ager: - 
ţilor guvernului pentru violarea secretului scr:- 
sorilorii şi depeșeloră încredințate postei şi tu- 
legrafului. i 

Arte 26, Românii aii dreptuli d'a, se adun” 
pacinici şi fără arme, conformându-se legilor: . 
cari regulesă esercitatea acestui drepti, pen- 
tru a tracta tot felul de cestiuni; întru aceste 
nu este trebainţă de autorisaţiune prealabil:. 

Acâstă disposiţiune nu se va aplica și întn - 
nirilorii în loci deschisi, cari suntă cu totulu 
supuse legiloră poliţienesci. 

Art, 27, Românii aii dreptulii a se asocia . 
conformându-se legiloră cari regultsă eserci- 
ţiulii acestui drepti. 

Arte 28, Fic-care are dreptulii dea se adres, . 
la autorităţile publice prin petiţ;uni sub-scrise 
de către una sai mai multe persone, neputândi 
însă petiţiona de cât în numele sub-scrişilori:, 

Numai autorităţile constituite aii areptulii 
de a adresa petiţiuni în nume colectivă.



      
    

POLITICE 

Art, 29. Nică uă autorisaţiune prealabilă nu 

este .necesariă pentru a se esercita armăriri 

contra, funcționarilorii publici pentru faptele 

administraţiunii lorii, de părţile vătămate, ră- 
mâindă însă neatinse regulele specinle stator- 

nicite în privinţa Ministriloră. 

Casurile şi modulă urmărirei se vori regula 
prin anume lege. , Sa 

Disposiţiuni speciale în codicele penale voriă 

determina penalităţile prepuitorilorii. 

Art, 30. Nici unii Românii fără autorisa- 

ţiunea Guvernului nu pote intra în serviciulii 

unui Stat fără ca însusi prin acâsta să-şi pordă, 
naţionaiitatea. 

lstradarea refugiţilorii politici este oprită. 

OIOLUL III 
Despre paterile Statului 

Art. 31. Tâte puterile Statului emană de la 
naţiune, care nu le pâte esercita de câtă numai 
prin delegaţiune şi dupe principiele şi regulele 
aşedate în Constituţiunea de faşiă, 

Art, 32, Puterea legislativă se esercită co- 
lectivi de către Domnii şi representaţiunea na- 
ţională. 

?epresentaţiunea naţională se împarte în 
„do Adunări. 
__ Senatulă şi Adunarea, deputaţilorii, 
„Orice lege cere învoirea a .câtorii trele ra- 

muri ale puterii leginitâre. , 
Nici uă lege nu pote fi supusă sancţiunii 

“ Domnului de câtă după ce se va fidiscutată și 
votati liberii de majoritatea ambelor Adunări. 

Art, 33, Iniţiativa legiloreste dată fio-căreia 
din cele trei ramure ale puterei legislative. 

Totuşi ori-ce lege relativă la veniturile şi 
cheltuelile Statului saii la contingentul armatei, 
trebue să fie votată mai ântâii de Adunarea 
deputaţilor. 
Arte 84. Interpretaţiunea legilor cu drept de 
autoritate, se face numai de puterea legiuitore, 

Art, 35, Puterea esecutivă este încredințată 
" Domnului, care o esercită în modulii regulată 
prin Constituţiune. ” 

_ Arte 36, Puterea judecătorâscă se esercită 
de Curți şi Tribunale. Hotăririle şi sentinţele 
lorii se pronunţă în virtutea legii şi se esecută 
în numele Domnului, 

Art, 87, Interesele esclusive judeţiane sai 
„comunale se regnlâză de către Consiliurile ju- 
deţiune sati comunale dupe principiele aşegate 
prin Constituţiune şi prin legă speciale. 

CAPITUL | 

Despre representarea raţională 

Art, 85. Membrii amindurora Adunăriloră 
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represintă națiunea, îar nu numai judeţuliă sait 
localitatea care "i-a numită, 

Arte 39. Şedinţele Adunărilor sunt publice. 
Cu tâte acestea, fie-care Adunare se forinssă 

în comitetii sceretii dupe cererea Preşedintelui 
saă a dece membri. 

Fa decide în urmă cu majoritate absolută 

d6că şedinţa trebue redeschisă în publici asu- 
pra aceluiași objectii. 

Art. 40, Fie-care din Adunări verifică ti- 
tarile membrilorii sc şi judecă contestaţianile 
ce se ridică în acesta privinţă, 

Art. 41, Nimenea nu pâte fi tot-d'uă-dată 
membru a unci şi a celei-alte Adunări. 

Art. 42. Membri uneia sait celei-alte Adu- 
nări numiţi de guvernă într'uă funcţiune sala- 
riată, pe care o primescii, încetâză de a fi de- 
putaţi şi nu-şi: reiaii eserciţiulii mandatului 
lorii de câtă în virtutea unei nouă alegeri. 

Aceste disposiţiuni nu se aplică Ministrilorii. 
Legea Electorală determină incompatibili- 

tăţile. | . 
Art, 43, La fie-care sesiune, Adunarea da- 

putaţilorii îşi numesce Preşedintele, Vice-pre- 
şedinţii, şi compune binroulii scii, 

Art, 44. Senatulii alege din sinulii săi pe 
Preşedintele şi pe cei duoi Vice-preşedinţi ai 
scă, cum şi pe cei-alţi membri al biuroului seiă. 

Art, 45, Ori-ce resoluţiune este luată cu 
majoritatea absolută a sufragiclorii, afară de 
ceca ce se va statomici prin regulamentele 
Adunării în privinţa alegerilor și presenta- 
ţiuniloră. 

In casă de împărțelă a voturilorii, proposi- 
ţiunea în deliberaţiune este respinsă. , 

Nici una din Adunări nu pote lua uă resolu- 
ţiune, d&ca majoritatea membrilorii scă nu se 
găsesce întrunită. ! 

Art. 46, Voturile se daii prin sculare şi ge- 
dere, prin vii graiă, sai prin scrutin secretă. 

Unii projectii de lege nu pote fi adoptatii de 
câtii dupe ce s'a rotatii articolii cu articolii, 

Art. 47, Fie-care din Adunări are dreptul 
de anchetă. ” 

Art. 45, Adunările aîi dreptulii de a amenda 
şi de a despărţi în mai multo părţi articolele 
şi amendamentele propuse, 

Art, 49. Yic-care membru ali Adunăriloră 
are dreptnlii a adresa Ministrilorii interpelără. 

Ari. 50, Ori-cine are dreptulă a adresa pe- 
tiţiuni Adunărilorii prin miglocirea biuroului 
2 unuia din membrii sei. ! 

Fie care din Adunări are dreptulă de a tri- 
mite Ministriloră petiţiunile ce'i suntii adre- 
sate. Ministrii sunt datori a da esplicațiuni a- 
supra coprinderii loriă ori de câte ori Adunarea 
arii cere-o. 

Art. 51, Nici unulii din membrii uneia saă 
celcă-alte Adunări, nu pote fi urmărită sai pri- 
goritii pentru opiniunile şi voturile emise de 
dinsoliă în cursulii eserciţiului mandatului seă.
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Art, 52, Nici uni membru alit uneia sai | 
celei-alte Adunări nu pâte în timpul sesiunei, 
să fiă nică urmărită, nici arestati în materie 
de represiune, de câţi cu autorisaţiunea Adu- 
nării din care face parte, 'afară de casulă de 
vină vădită, , ! - 

Detenţiunea, saii urmărirea unui membru ală 
uneia saii celei-alte Adunări este suspendată 
în totii timpulii sesiunei deca Adunarea, o cere. 

Art, 53, Fie-care Adunare, determină prin 
regulamentuli săi, moduli dupe care ea 'și e- 
sercită atribuţiunile. 

Art, Si, Fie-care din Adunări delibereză şi 
iati resoluţiunile lorii separate, . afară de casu- 
rile anume specificate în . Constituţiunea de |. 
faciă. 

Art, b5. Fie-care din ambele Adunări are 
dreptuli esclusivii, de a esercita propria sa po- 
liţie prin Preşedintele ei, carele singurii, după 
încuviințarea Adunării, pote da ordinii gardei 
de serriciă. 

Art, 56. Nici uă putere armată nu se pote 
pune la uşile sai în giurulii uneia saii alteia 
din Adunări fără învoirea ei. . 

SEOPIUNEA I 
Despre Adunarea deputaţiloriă 

Art. 57. Adunarea deputaţilorii se compune 
de deputaţii aleşi în modulii indicatii mai jos. 

Art, 5S, Corpulii electorală este împărțită 
în fie-care judeţii în patru colegiuri. 

Art. 59, Faci parte din ânteiulii colegii a- 
cei cari ai unii venitii fonciarii de trei sute 
gâlbeni în susă. 

Art, 60. Faci parte din alu doilea colegiii     accă carii aii venitii fonciarii de trei sute gal- 
beni în josii pină la una-sută inclusivii. 

Art. 61, Faci parte din ali treilea colegii 
ală orașelorii, comercianții şi industriali carii 
plătescă către Statii uă dare de optă-deci lei. 

Suntii scutiţi de censit in acestă colegiii, tote 
profesiunile liberale, oficerii în retragere, pro- 
fesorii şi pensionarii Statului. , 

Art, 62, Aceste trei colegiuri aleg directi : 
Cele două Wântâiii câte unii deputat fie-care, 

iarii cel de alii treilea precumi urmeză, : 
Bucurescii şâse; Iaşii patru; Craiova, Gala- 

ţii, Ploescii, Focşanii, Dirladi, Botoşanii câte 
trei; Pitescii, Bacăul, Brăila, Romanii, Lurnu- 
Severinii câte duoi; iarii cele-alte câte unul; 
peste totii cincă-deci şi optii. , 

Tote oraşele unui districtii formeză ună sin- 
gurii colegii cu oraşul de reşedinţă, 

Art, 63, Facă parte din colegiulii ali pa- 
trulea toţi aceia cari plătesci. uă dare către 
Statii oră câtii de mică şi care nu intră în nici 
una din catigoriele de mai susii. . 

Acestii colegii alege la ali duoilea gradii 
anii deputati de district, i   

UIRI 

Cincă-deci de alegători numescii un delegat. 
Delegații întruniţi la reședința districtului 

alegii pe deputatii. 
Art, 64. Censulii nu se pote dovedi de câtii 

prin rolulii de contribuţiune, chitanţele saii a- 
vertismentele din partea împlinitoriloriă de dări 
pe anulii încetatii şi pe anul curentă. 

Art. 63, Legea electorală otărasce tâte cele- 
alte condițiuni cerute de la alegători precumii 
şi mersulii operaţiunilorii electorale, 

Art, 60, Spre a fi eligibile trebue : 
a) A fi români de nascere sai a fi 

marea împământenire. 
b) A se bucura de drepturile civile şi politice. 
c) A-av6 vârsta de 25 ani împliniţi. 
d) A fi domiciliatii în România. 
Legea electorală va determina incapacităţile. 
art, 67. Membrii Adunării deputaţilor sunt 

aleşi pentru patru ani. 

primiti 

SECȚIUNEA II 

Despre Senată 

Arte 65. Membrii Senatului se 'alegii câte 
duci de fie-care judeţii, unul de colegiul ân- 
tâiii, compusii de proprietarii de fonduri rurale 
din judeţii care aă uni veniti fonciară de trei 
sute galbeni celă puţină; celă-altii de alti duoi- 
lea colegiă alii oraşelor reşedinte, compusii 
de proprietarii de nemişcătâre arândii uni ve- 
nitii fonciarii de 809 galbeni în josă, conformii 
art. 70. 

Venitul se dovedesce 
tribuţiure, 

Ari, 69, Aceste două coleginri voteză sepa- 
rată şi alegi fie-care câte unii represintantii 
da Senatii. 

Art. 10, În oraşele unde nu sarii găsi unit 
numără de 100 alegători, pentru a forma celii 
de ali duoilea colegii, acestă numără se va 
complecta cu proprietarii județului, posedândă 
ună.venitii fonciară între 300 şi 100 galbeni, 
preferindu-se pururea cei mai greii impuşi şi 
orăşanii asupra, proprietarilor de moşii. 

Art. 71. Dâcă între cei mai greii impuşi ar 
fi mai mulţi cu acela-şi veniti şi d6că prin nu- 
mirulii lorii ei ară covirşi pe celă cerutii pen- 
tru complectarea coiegiului, eliminarea priso- 
sului se va, face prin tragere la sorţi. 

Art. 72, Legea electorală determină cele- 
alte condițiuni cerute de la alegători precami 
Şi mersulii operaţiuniloră electorale, 

Art, 73, Universitățile din aşi şi Bucuresci 
trimită fie-care câte unii membru lu Senatii, 
alesii de protesorii universităţii respective, 

Art, 74, Spre a putea fi alesă la Senat, este 
de nevoe:. a | 

1) A fi românii de nascere saii naturalisată, 
2).A se bucura dedrepturilecivile şi politice. 

prin rolurile de con-
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3) A fi domiciliat în România. 
4) A ave virsta de 40 de ani. 
3) A av6 unii veniti de ori-ce natură de 

300 galbeni, dovediții în modalii prevălutii 
la art. 04. 

Art, fă, Suntii dispensaţi de acestii censiă: 
a) Preşedinţi sai Vice-prezedinţii ai vre-unei 

Adunării Legislative, 
b) Deputaţii cari aii făcuti parte din - trei 

seziuni, 
c) Generalii. 
d) Colonelii ce aii vechime de 3 ani. , 
c) Cei ce aii fostii Ministri sait Agenţi di- 

plomatică ai ţerii, 
î) Cei ce voriă fi ocupati în timpii de uni 

nii funcțiunile de Președinte de Curte, de Pro- 
curorii generalii, de Consilieri la Curtea de 
Casaţiune, , 

'g) Cei cu diplomă de doctorati sai de Ii- 
cențiatii de ori-ce specialitate, care în timpii 
de 6 ani vorii îi esercitatii profesiunea lorii. 

Art, 70, Vorii fi de dreptii membri ai Se- 
natului : 

1) Moştenitoralii Tronului la virsta de 18 
ani, însă cli nu va ave votă deliberativii de 
câtii la virsta de 25 ani. 

2) Mitropoliţii şi Episcopii eparhioţi. 
Arte 17, Meinbrii Senatului nu priimescii 

nici uă dotaţiune, nici indemnitate. 
Art. s$, Membrii Senatului se alegi pe 8 

ani şi se înoescii po jumătate Ia fie-care 1 ani 
prin tragere la sorți a unui membru de fic- 
care județii. | - 

Art, 9. Membrii eşiţi suntii reeligibili, 
Art, 50. La casă de disoluțiune, Senatulii 

se reiînoesce în întregulii săi, 
Art, SI, Ori-ce întrunire a Senatului afară 

de timpulă sesiunei Adunărei deputaţilorii, 
este nulă de felii. 

CAPITUL II 
Despre domni şi ministri 

SECȚIUNEA 1 
Despre Domni 

Art, S2, Puterile constituționale ale Dom- 
aalui suntă creditarie, în linie .coboritâre di- 
rectă şi legitimă a Măriei Sâle Principelui 
Carol |, de IMohenziulleru Sigmaringen, din 
bibatii în bărbati prin ordinul de primoge- 
nitură şi cu esclusiunea perpetuă a temoilorii 
şi coboritorilorii lori. 

Coboritorii Mărică S6le voră fi crescuți în 
religiunea ortodoxă a răsăritului. 

Art, S3, In lipsă de coboritori în linie băr- 
bătescă a Măriei Sele Carol I, de Ilohenzol-   

17 

cuveni celui mai in vîrstă dintre fraţii sei sai 
coboritorilorii acestora, după regulile stator- 
nicite în articolulă precedenti. 

Dscă nici unulii dintre fraţii sai coboritorii 
loră nu s'urii mai găsi în vicţă sai ară declara, 
uni dinainte că na primesc 'Tronulii, atunci 
Domnitorul va putea numi snecesorulii sâii 
dintruă dinastie suverană din Europa cu primi- 
rea representaţiunei naţionale, dată în forma 
prescrisă de art. 81. 

Decă nică una nici alta nu va avea loci, 
Tronulii este vacantii. 

Art, Si, La casă de vacanţă a Tronului, 
ambele Adunără se intrunescă de îndată într'uă 
singură Adunare, cliarii fără convocaţiune, şi 
celă mai târdiii pent în optii dile de la întru- 
nirea lorii, alegă unii Domni, dintruă dinastie 
suverană din Luropa occidentală, 

Presenţu a trei pătrimă din membrii cari 
compunit fie-care din ambele Adunări şi mmajo- 
ritate de duoă treimi a membriloră presenți 
suntii necesarie pentru a se putea procede la, 
acâstă alegere, 

La casti cândii alegerea nu se va fi făcutii în 
termenuli mai susă preserisă, atunci în a noua, 
di, la amtgi, Adunările întrunite voră păşi la 
alegere ori-care arii fi numărulii membrilorit 
presență şi cu majoritate absolută a voturilor. 

Dâcă Adunările s'arii afla disolvate în mo- 
mentulii vacanței Tronului, se va urma, dupe 
modulii prescristi la art. următorii, 

În timpul vacanței Tronului, Adunările în- 
trunite voră numi uă Locotenenţă Domnâscă 
compusă de irci persone, care va escrcita pute- 
rile domnesci peng la suirea Domnului pe Tronă. 

In tote casurile mai susii arătate votulii va 
fi secretii. LL 

Arte $3, La mortea Domnului, Adunările se 
întrunescii chiarii fără convocațiune, celii târ- 
dit 10 dile dupe declararea morţii. 

Dică din întemplare ele aii fostii disolvate 
mai "nainte şi convocaţiunea loră a fostă otă- 
rită în actulti de disolvare pentru uă epocă în 
urma celorii 10 dile, atunci Adunările cele vechi 
se adună penă la întrunirea acelora cari aă a 
le înlocui. | . 

Arte S6. De la data morţii Domnului şi penă 
la depunerea jurămentului a succesorului sei 
la 'Tronă, puterile constituţionale ale Domnu-:. 
lui suntă esereitate în numele popurului Ro- 
mânii de Ministrii întruniţi, în consilii şi sub 
a lori responsabilitate, - 

Arte Si, Domnuliă este majoră la vârsta de 
18 ani impliniţi. 

La suirea Sa po Tronă ei va depune mai 
ânteiă, în sinuli Adunărilorii întrunite, urmă- 
torulă jurămâutiă, 

* Jur de a pădi Constiţuţiunea şi Legile po- 
“porului Români, d'a mănţine drepturile lui 
“uaţionale şi integritatea teritoriului. 

  

dem Sigmaringen, succesiunea Tronului se va | Art. SS, Domnalii în vicţă fiindă, pote numi 
N - 2 Sa BIBLIOTECA 
0) Caatrali | 

Pa Du o i    
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uă Regenţă compusă de trei persâne, care după 

mârtea Domnului să esercite puterile domnesci 

- în timpulă minorităţei succesorului Tronului. 

Acestă numire se va face cu primirea represen- 

taţiunei naţionala, dată în torma prescrisă la 

art. 84 din Constituţiunea de faciă. 

Regența va esecuta totii-d'uădată şi tutela 
-snecesorului 'Tronului în timpuli minorităței 
acestuia, ! ! 

Deca la mârtea Domnului, Regența nu s'ar 

găsi numită şi suecesorulă Tronului ară fi mi- 
norii , ambele Adunări întrunite voră numi uă 

Regenţi, procedândii după formele prescrise la 

art. 84 din Constituţiunea de faciă. 

Membrii Regenţei nu intră în funcţiune de 

câtii după ce vorii fi depusă solemnii, înaintea 

ambeloră Adunări întrunite jurământulii pre- 

seristi prin Art. 87 din Constituţiunea de faciă. 

Arte 9, Dâca Domnulă se află în imposi- 

bilitate de a domni, Ministrii după ce ai con- 

- statată legalmente acestă imposibilitate, con- 

vocii îndată Adunările. 
Aceste alegu Regenţacare va forma şitutela. 

Ar, 90, Nici uă modificaţiune nu se pâte face 

Constituţiunii în timpulii egenţii. 
Arta 91, Domnul nu va putea fi totii-d'uă- 

dată şi Şeful unui altă Statii fără consimţi- 
mentul Adunărilorii. 
"Nici una din Adunări nu pâte delibera asu- 

pra acestui obiectii, dâcă nu vorii fi presinţi 

cel pugini două treiină din membrii care le 

compunii şi otărirea, nu se pâte lua de câtă cu 

două treimi, din voturile membrilorii de faciă. 

Art, 92, Persâna Domnului este neviolabilă. 

Ministrii lui suntiă răspundători. 
“Nică unii actăi ali Domnuluinu pote axe tă- 

zie dâcă nu va fi contra-semnatii de unii Mini- 

stru care prin acâsta, chiar devine răspundător 

do acelii acti. 
Arte 93. Domnulii numesce şi revâcă pe Mi- 

nistrii sei, 
Elă sancţioneză și promulgă legile. 

Eli pote refusa sancţiunea sea. 
Eli are dreptulii de amnistie în materie po- 

litică. 
Are dreptulă de a erta sai micşora pedepsele 

în materii criminale; afară de ceea ce se sta- 

tornicesce în privirea Ministrilorii. 

Fiii nu pâte suspenda cursulii urmăririi sui 

al judecății , nică a interreni prin nici un mod 

în administraţia justiţiei. , 

Eli numesce sait confirmă în tote funcțiunile 

publice. . pu 

Eli nu pâte crea uă nouă funcţiune fără uă 

lege specială, " 

Eli face regulamente necesari pentru ese- 

cutarea legilor fără să pâtă vre-uădată modi- 

fica sai suspende legile și mu pote scuti pe ni- 
minea, de esecutarea lori. - 

Elii este capaulii puterii armate, 

Eli conferă graduri!e militare în conformi- 
tate cu legea. . 

Elii va confera decoraţianea română, conform 
unei anume legi. 

Elă are dreptulii de a bate monetă, conform 
unei legi speciale. 

Elă închee cu Statele streine convenţiunile 
necesarie pentru comercii, narigaţiune şi 2lte 
asemenea ; însă pentru ca aceste acte să aibă 
autoritate îndatoritore, trebue mai ântâiii a fi 
supuse puterii legislative şi aprobate de ea. 

Art, 91, Legea fixcză lista civilă pentru du- 
rata fie-căreia domnii. 

Art, 95, La 15 Noemvrie a fic-cărui ani,   

  

Adunarea, deputaţilor și Senatulii se întrunesc 
fără convocaţiune, deca Doinnulii nu le-a con- 
vocati mai 'nainte. 

Durata fie-cării sesiuni este de trei luni. 
La deschiderea sesiunei, Domnul espune prin 

unii Mesagiii starea ţerei, la care Adunările fac 
răspunsurile loră. . 

Domnuli pronunţă închiderea, sesiune. 
Elă are dreptul de a convoca în sesiune es- 

traordinară Adunările. ' 
Eli -are dreptul de a disolva ambele Adu- 

nări de uădată sai numai una din ele. 
Actulă de disolvare trebue să conţie convo- 

caţiunea, alegătorilorii până în două luni de qile 
şi Adunărilorii pân“ în trei luni, : 

Domnulii pâte amâna Adunările ; oră cumă, 
amânarea nu pâte esceda termenul de nă lună, 
nici a, fi reînnoită în aceca-şi sesiune fără con- 
simţimântulă Adunăriloră. 

Art, 96, Domnuli nu are alte puteri de cât 
acele date lui prin Constituţiune,. 

SECȚIUNEA II 
Dospre Ministri 

Art, 97. Nu pâte fi Ministru de câtii celă 
care este Români din nascere, sai celă care a 
dobânditii împămentenirea. 

Art, 98, nici un membru ală familiei dom- 
nitore nu pote fi Ministru. 

Act, 99, Deca Ministri nu ari fi membri 
ai Adunărilorii, ei poti lua parte la desbate- 
rea legilorii, fără a avea, îhsă şi dreptul de 
a vota. 

La desbaterile Adunărilor presența celii pu- 
“țină a unui ministru e necesară. 

Adunările poti esige presenţa Ministriloră 
la deliberaţiunile lori. 

sai înscrisă ali Domnului nu pâte apăra po 
unii Ministru de răspundere, 

cumi şi Domnulă aii dreptuli de a acusa pe 
Ministri şi a-i trimite dinaintea înaltei Curți     
  

de Casaţiune şi Justiţie, care singură în sec- 

țiuni unite este în dreptii a-i judeca, afară de 

Art, 100. In nici un casă ordinul verbală - 

Art. 101, Fie-care din ambele Adunări pre



POLITICE „19 

cele ce se vorii statua prin legă în ceea ce pri- 

xesce eserciţiuli acţiunii civile a părţii lesate 

gi în ceea ce privesce crimele şi delictele co- 

mise de Ministri, afară de eserciţiulii fancţiu- 
nii lori. 

Punerea sub acusaţiune a Ministriloră, nu se 

pâte rosti de câtă prin majoritate de două tre- 

imi a membrilorii de faciă. 
Uă lege presentată la cea d'ânttiii sesiune, va 

determina, casurile de responsabilitate, pedep- 

sele aplicate Ministrilorii şi modulii de urmiă- 

şire în contra lorii, atâtă în privirea acusaţiu- 

nii admisă de representaţiunea naţională, câtii 

şi în pritirea urmărireă din partea părțilorii 

lesate. 
Acusaţiunea pornită de representaţiunea na- 

ţională contra Ministriloră, se va susţine de ca, 
însăşi. 

Urmărirea pornită de Domn, se va face prin 

Ministeriulii publici, 
Arta 102, Penă sc va face legea prevtdută 

în art. precedinte, înalta Curte de Casaţiune şi 

de Justiţie, ara puterea de a caracterisa delic- 

talii şi de a determina pedepsa. 

Pedâpsa însă nu va putea fi mai mare de 

câtii detenţiunea, fără prejudiciul casurilorii 

anume previdute de legile penale. 

Art, 103. Domnulii nu pâte să erte saii să 

micşoreze pedâpsa hotărită ministrilor de către 

înalta Curte de Casaţiune şi Justiţie de câtii 
zrumai după cererea Adunărei care "i-ar fi pusii 
în acusaţiune. 

„CAPITUL III 

Despre puterea judecătorâscă 

Arte 104. Nici uă juridicţiune nu se pote 
înfiinţa de câtă numai în puterea unci anume 

legi. 
Comnisiuni şi tribunale estraordinare nu se 

potii crea sub nici unii felii de numire, și sub 

nică unii felii de curenti. 

Pentru întregulă Staţii Românii este uă sin- 

gură Curte de Casaţiune. 
Art, 105, Juriul este statornicitii în tote 

materiele criminale şi pentru delictele politice 

gi de presă, 
x 

CAPITUL 1V 

Despre instituţinnile judeţene și comunale 

Art, 10:, Instituţiunile judeţene şi comu- 
„nale sunt regulate de legi. 

Art, 107, Aceste legi vor area de basă de- 
centralisarea Administraţiunii mai complectă 
și îndependinţa cormunale, 

TITLUL IV 
Despre finance 

Art, 105. Ori ce impositii este aședată nu- 

mai în folosul Statului, judeţului saii comunei. 

Art. 109, Nici ună impositii ali Statului, 

nu se pâte stabili şi percepe de câtii numai în 

puterea unei legi. 
Art, 110. Nici uă sarcină, nici unii imposit 

judeţiană nu se pote aşeda de câtii cu învoirea 
consiliulni judeţenii. 

Nică uă sarcină nică unii impositii comunală 

nu se pote pune de cât cu consimţimintul con- 

siliului comunali. 
Impositele votate de consiliele judeţene şi 

comunale trebue să primescă confirmaţiunea 

puterii legiuitore şi intărirea Domnului, 

Art, 111. Nu se poti statornici privilegiură 

în materii de impositii. 
Nică mă escepţiune saii mieşorare de imposit 

nu se pote statornici de câtă printruă lege. 

Art, 112, Nici unii fondii petru pensiuni 

saii gratificaţiură în sarcina tesaurului publici 

nu sc potii acorda de cât în virtutea unci legi., 

Art, 113, In fie-care anti Adunarea deputa- 

ţiloră închee socotelile şi voteză budgetulii. 

Tâte veniturile sati cheltuelile Statului tre- 

buescii trecute în budgetii şi în socoteli. 

Budgetulii se va presenta, totii Vauna cu 

unii ană înainte de punerea lui în aplicare A- 

dunării deputaţiloră, şi nu va fi definitivă de 

câtii după ce se va.vota de dinsa şi sancţionu 

de Domni. 
Dâcă budgetulii nu se voteză în timpii utili, 

puterea, esecutivă va îndestula serviciile publice 

după budgetulii anului precedent, fără a putea 

merge cu acelă budgetii mai multă de ună an 

peste anulii pentru care & fosti votatii. 

Art, 114. Regularea definitivă a socotelilor 

trebue să fie presintată Adunării celii mai târ- 

diii în termină de duoi ani de la încheerea fic- 
cărui eserciţiăl. 

Art. 115, Legile de finance se publică în 

Monitorulii Oficialii ca şi cele-alte legă şi regu- 

lamente de administraţiune publică. 

Art. 116. Pentru totă România este uă sin- 

gură Curte do Compturi. 

Art, 117, Diferitele fonduri provenite pent 

acum din case speciale şi de care Guvernulii 

dispune sub diferite titluri, trebue să fie co- 

prinse în budgetulii generalii aiă serviciului 

Statului. 

OIDLUL V 
Despre puterea armată   

Art, 115. Toti românnlă face parte saii din 

l



20 

armata regulată, saă din miliții, sati din garda 
cotăţenâscii, conformii legilorii speciale. 

Arte 119, Militariloră nu se poti lua gra- 
durile, onorurile şi pensiunile, de câti numai 
în virtutea unei sentinţe judecă toresci și în ca- 
surile determinate de lege. ” 

Art. 120, Contingentul armatei se votăză 
pe fie-care anii. 
„Legea care fixeză, acesti contingent, nu pote 
avea tărie pe mai multi de câtă pe unii anii. 

Art. 121. Garda cetăţiană este mănţinută 
în Statuli României, 

Organisaţiunea că este regulată de uă lege 
specială. . 
"Art, 122, Numai în virtutea unei legă, se va 

putea mobilisa garda cetăţenă. - 
Art, 122, Nici uă trupă streină nu va putea 

fi admisă în serviciulii Statului, nică ocupa te- 
ritoriulii României, nici trece pe cliă de câtii în 
puterea unci legi, 

TITLUL VI 

Dispositiuni generale 

„Art, 124, Culorile Principatelorii-Unite ur- 
m6ză a fi Albastru, Galbenă şi Roşu. 

Art, 125, Oraşulii Bucuresci este Capitala 
Statului Românii şi reşedinţa Guvernului, 

Arte.120, Nici unii jurămânţii nu se pote 
impune cui-va de câtii în puterea unei legi care 
otărasce şi formula lui, 

Art, 127, Nici uă lege, nici un regulamentii | 
de administrațiune generală, judeţiană sati co- 
munalii nu potii fi îndatoritore de câtii dupe ce 
se publică în chipulii otăritii de lege. 

Art, 12$, Constituţiunea de faciă nu pote fi 
suspendată nici in totalii, nici în parte, 

TITLUL VII 

Despre revisuirea, cousiituțiunei 

Arte 129, Puterea Legiuitore are dreptulii 
de a declara că este trebuință a se supune re- 
visiunei disposiţiunile din Constituţiune anume 
arătate. . 

Dupe acâstă, declaraţiune, citită de trei ori 
din 15 în 15 (ile în şedinţă publică şi primită 
de ambele Adunări, acestea suntii disolvate de 
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Adunirile cole nouă procedii în acordă cu 
Domnulă la modificarea punturilorii supuse re- 
visiunci, - 

In acesti casă Adunările nu poti deliber. 
dâcă celii puţinii cele două treimi a membrilor 
din care se compună nn suntii presenţ, şi nică 
uă schimbare nu se pote adopta decă nu va în- 
truni celă puținii două treimi ale voturilorii, 

PITLUL VIII 

Dispositiuni transitorii şi suple- 

mentarii 

| Art, 130, Din diua punerei în vigâre a Con- 
stituţiunei de faciă suntii abrogate tâte dispo- 
siţiunele din lezi, docrete, regulamente şi alte 
acte contrarii cu cele aşedate de ea. 

Ari, 191, Consiliul de Statii va înceta .de 
a esista îndată ce se va vota legea menită a 
pievedea autoritatea chiămată de ali înlocui 
in atribuţiunile sele. ă 

Curtea, de Casaţiune va pronuncia ca şi 
trecuti asupra conflictelorii de atribuţiuni. 

Art, 132, Se vorii face în coli mai scurti 
timpi legi speciale ; privitâre la obiectele ur- 
mătoxre: 

1) Asupra decentralisării administrative. 
2) Asupra, responsabilităţei Ministrilor şi ca- 

lorii-alţi agenţi ai puterei esccutive. - 
3) Asupra măsurilor celor mai nemerite pen- 

tru a stavili abusuli cumulului, 
4) Asupra modificării legei pensiuneloriăi, 
5) Asupra condițiunilorii de adnisibilitate 

şi de înaintare în funcțiunile administraţiuneă 
publice. - 

6) Asupra desvoltiărei căilorii de comunica- 
ţiune. 

7) Asupra esploatăreiminelorii şi pădurilori. 
S) Asupra fluvielori și riurilorii navigabile 

saii flotabile, ” 
9) Asupra organisaţiunei armatei, drepturile 

de inaintare, de retragere şi asupra diferitelor 
posiţiuni ale oficerilorii. 

19) Asupra justiţiei militare. | 
Se vorii rovisui tote. codicele şi legile esis- 

tinte spra a se pune în armonie cu Constitu- 
ţiunea de faciă. - . 

Art, 193, Nealienabilitatea pămenturiloră 

în 

drepti şi se convâcă altele în termenulii pre- | foştilor clăcași în timp de 30 ani, prevădută 
seristi de Art. 95, prin legea rurală, este mănţinută.



LEGEA RUROTORALE O 
- (Decretu No. 1213 din 28 Iulie 1966) 

TIPLUL 1 
Despre colegiurile electorale 

Art, 1, Adunarea deputaţilor, şi senatori- 
lor, se compune de persânele alese în modul 
următorii : IN 

Arte 2, Pentru Adunarea deputaţilor cor- 
puli electorali, este împărțit în fie-care judeţ 
în patru colegiuri. 

- Arte 8, Facii parte din ânteiulă colegiii, acei 
cară ai uni veniti fonciari de trei sute gal- 
beni inclusivii în susă, 

Art, 4, Pacă parte din ală duoilea colegiă, 
acei cari aii uni venită fonciarii de trei sute 
galbeni în josii penă la una sută inclusivă, 

Arte d, Facii parte din al treilea, colegii al 
oraşelorii, comercianții şi industrialii cari plă- 
tescă către Statii o dare de 80 lei. 

Se înţelege că fac parte din acest colegii şi 
aceia cari fără să fie comercianţi saă industrială 
plăteseii o dare anuală de SO lei, 

Sunt scutiţi de censă în acestă colegii tâte 
„Drofesiunele liberale, oficerii în retragere, pro- 
fesorii şi pensionarii Statului. | 

Art, 6, Aceste trei colegiuri ategii directii: 
Cele duo d'ânteiă câte un deputatii fie-care, 

Gră celii V'ală treilea precumii urmeză: 
Ducureseii şâse; Iașii patru; Craiova, Galaţi, 

Ploescă, Focşani, Bârladii, Botoşani câte trei; 
Pitescă, Baci, Brăila, Bomanii, Turnu-Sove- 
rinii câte duoi ; 6ră cele-alte câte unulii. Peste 
totii cinci-deci şi optă, 

'Tgte oraşele unui district formâză un sin- 
gură colegii cu oraşulii de reşedinţă. . 
Art, 7e Facii parte din colegiulii al patrulea 

toţi aceia care plătescii uă dare către Statii 
oră-eâtii de mică şi care nu întră în nici una 
din categoriile de mai sasi, 

Preoţii care nu arii face parte din nicfunulii 
din colegiurile de mai susă facă parte din a- 
cesti ali patrulea colegii, 

Acesti colegii alege la ală duoilea gradi 
ună Qeputată de distrieții. - 

  
  

Cinci-deci de alegători înscrişi numeseii un delegatii. ! | 
Delegații întruniță la reşedinţa districtului, alegii pe deputatiă. : 
Arte $, Pentru Senatiă, corpulii "electorală este împărţită în fie-care judeţi în două 'cole- gin - 
Art, 9 Primulă colegii se compune din toţi proprietarii de fonduri rurale din Judeţii, cari 

ati un venită fonciarii de trei sute galbeni cel 
pugină. 

Art, 10, Celii de ală duoilea colegiii se com- 
pune din toţi proprietarii de nemişcătore ai 
oraşelorii din districtii, cari ai un venitii fon- 
ciară de trei sute galbeni în josă, potrivitii 
articolului 11, 

Art, 11. In oraşele unde nu s'ar găsi un nu- 
s Ei De . mer de una sută alegători pentru a forma, cel de 

“ată duoilea colegii, acestii numără se va com= 
plecta cu propiietariă județului, posedând un 
venitii fonciarii între trei sute şi ună sută ga]- 
beni, preferindu-se pururea cei. mai greii îm 
Puşi, şi orăşanii asupra proprietarilor de moşii. 

Art. 12. Dâcă între cei mai grei impuşi ar 
fi mai mulți cu același veniti, şi:decă prin nu- 
mărulii lorii că arii corârşi pe celii ceruţ pentru 
complectarea colegiului, eliminarea prisosului 
sc va face prin tragere la sorţi. “ 

Tragerea la sorţi se face în publicii de către 
consiliulii comunală, cu ocasiunea încheerei de- 
finițive a listelorii. - 

Art, 13. Universitățile din Iaşi şi Bucuresci 
trimită fie-care unii membru la, Senati, alesi 
de profesorii universităței respective. 

Art, 14. Vorii fi de arepti membri at Se- 
natului : 

1. Moştenitorulii tronului la vcrsta de 18 ani, 
însă elă nu va avea votii deliberativii” de câtii 
la vârsta de 25 ani, 

2. Aitropoliţii şi episcopii eparhioți, 
Art, 15. Se vori ţinea în sâmă bărbatului 

contribuțiunile femeci şi tatălui acele ale co- 
piilori se! minori. , 

Art. 16, Veniturile fondurilorii situate în 
diferite judeţe, vorăi fi tote ţinute în-sâmă pen- 
tru complectarea censului cerută de lege. 

  

(1) Acssta este Legea Elcctorală în Tigore, promnlg. ată la 30 Iulie 1866, carea abrogat pe aceca din 2 Iulie 1864.



TITLUL II 

Despre capacitatea electorală 

Art, 17, Pentru a fi alegători trebue : 

2) A fi română de nascere, saii a fi dobândit 

impămentenirea, 

b) A avea, vârsta de 21 ani împliniță. 
c) A reuni condiţiunile cerute pentru a pu- 

tea figura în vre unulă din colegiurile indicate 

mai susii, 
Art, 18. Censulă nu se pâte dovedi de câtii 

prin rolul de contribuţiune, chitanțele sai a- 

vertismentele din partea împlinitorilor de dări 

pe anulii încetatii şi pe anuli curentii. 

Art. 19. Santi incapabili de a fi alegători : 

Românii supuşi vre unci protecţiuni streine. 

Servitorii cu simbrie. . 
Cerşetorii. a 
Cei puşi sub interdicţiune 
Cei în stare de falimentă 

reabilitați. 
Art, 20, Suntii nedemni : 
Cei osîndiţi pentru crime, 
Cei lipsiţi de eserciţiulă drepturilor politice 

şi civile, 
Osândiţii pentr furtişagiă , înşelăciune, a- 

busiă de încredere, atentatiă la buvele moravuri 

sati corupţiune în materie electorală. 
Persâncle în deobsce cunoscute ce ţinii case 

de prostituţiune sai de jocii de cărți, 
Art, 21, Cei cari ţină case de joci de noroc, 

humaă atunci poti î escluși cândi vori fi osîn- 

diţi printr'uăsentinţă definitivă, ” 

TITLUL LI 

„Despre eligibili 

judecătorăscă. 
declaratii şi ne- 

Dă AF Pentru a, fi eligibili la Adunarea 
deputaţilorii trebue : . 

a) A fi română de nascere sai a îi priimiti 
marea împământenire. 

b) A se bucura de drepturile civile şi politice. 
_c) A avea vârsta de 25 aui împliniţi. 

d) A fi domiciliată în România, 
Art, 23, Sprea putea fi ales la, Senat trebue: 
a) A fi Românii de nascere saii naturalisat, 

b) A se bucura de drepturile civile şi politice, 
c) A fi domiciliată în România, 
d) A avea vârsta de 10 ani. 
e). A avea ună veniti, de oră-ce natură, de 

optii sute galbeni, dovedită în modul prevă- 
dutii la art. 18. E 

Art, 24, Suntă dispensaţi de acestii censit : 
a) Preşedinţii saă vice-preşedinţii ai vre-u- 

nci Adunări legislative. 
b) Deputaţii cari ai făcută pante din trei 

sesiuni. 
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c) Generalii. 
d) Colonelii ce aii uă vechime de trei ani. 

e) Cei ce ati fostii ministri saii agenţi diplo- 

matici ai ţărei. 
f) Cei ce voriă fi ocupată în timpii de unii 

anii funcțiunile de preşedinte de curte, de pro- 

curorii generalii, de consilierii la Curtea de 

casaţiune. 
g) Cei cu diplomă de doctoratii, sai de li- 

cenţiată de ori-ce specialitate, cari în timp de 
şese ani vorii fi esercitatii profesiunea lorii. 

Art. 25. Suntiă incapabilă sai nedemni de a 

fi senatori, acei cari suntii cuprinşi între per- . 

sânele prevădute la art. 19 şi 20. 

PITILUL IV 
Despre incompatibilităță 

Art, 26, Funcţionarii administrativi, agen- 
ţii direcţă ai puterei escentive, nu potii fi aleşi 

deputați sait senatori, dâcă nu'şi xoră da demi- 
siunea celt puţină cu 2 săptămâni mai "nainte 
de: dioa fixată pentru alegere,” 

Art. 27, Mandatuli de deputatii nu este in- 
compatibilă cu calitatea de militară în neacti- 

vitate şi în disponibilitate, 
Art. 2S, Nu suntă cuprinşi în acâstă cate- 

gorie, ministrii pentru ambele Adunări, gene- 
ralii şi colonelii pentru Senatiă. 

Art, 29, Nici unii fancţionară judecătoresc 
nu pâte îi alesii delegatii saii membru ali vre 
unci Adunări. în districtulă unde "şi eserciteză 
funcțiunea, precumii şi în districtele limitrofe, 

Funcţionarii administrativi nu potă fi aleşi 

delegaţi. 
Primarii nu sunt coprinşi în categoria fanc- 

ţionariloră prevăduţă prin articolul de faciă. 

TITLUL V 

Despre domiciliulii politică 

„Arte 30. Domiciliulă politicii ali fie căruia 
alegători este în orașulă, în județuli saii în 
comuna unde 'şi plătesce darea directă, sai 
unde 'şi are proprietatea, ori principalulă săă 
aşedământii. Cândă cine-va plătesce darea saii 
are proprietăţi saii aşediminte in mai multe 
locuri, este liber a'şi alee domiciliulă săi po- 
liticii în ori care din acele locuri ară voi, nepu- . 
tendă însă esercita, dreptuli săii de alegătorii 
de câtă întruni singuri colegii. La aşa cas 
este datorii a face înserisii declaraţiune de ale- 
gerca domiciliului cu trei luni înaintea terme- 
nului încheerei. listeloră, utâtii la autoritatea 
comunală, a locului unde până atuncea "şi avea 
doniciliulii politicii, câtii şi la adininistrațiu-   nea locului unde voesce a'lii transfera.
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Art. 31. Fic-care are dreptulă, avândii con- 

diţiunile cerute, să voteze atâtii în colegiulii 
electorală ali Adunirei, câtii şi în acela ali 

Senatului. ” 

TITLUL VI 

Despre listele electorale 

Art. 32, Listele alegătorilor se formeză prin 
îngrijirea autorităţilor comunale. 

Ele suntit permanente. 
Adăogirile nu se poti face, de câtii cu oca- 

sinea, revisuirei anuale. 
Art. 33. In fie-care judeţii, consiliulii comu- 

nalii ali oraşului de residenţi, prin înţelegere 
cu cele-alte consilii comunale din judeţii, va 

face pe fie-care anii, de la 1—15 Januarii revi- 

suirea listelorii cetăţenilor cari întrunesc con- 

diţiunile cernte spre a fi alegători, îimpărţindui 

după categorii, 
„Unii esemplarii ali roluriloră de contribu- 

țiuni, certificat conform cu originalulă de că- 

tre împlinitori şi adeverit de cașierul distric- 

tului, va fi trimisti pentru acest, sfârşit înainte 

de 1 Ianuarii consiliului comunală respectiră. 

Art, 34, Consiliele comunale vorii încheia, 

listele și le vorii afişa pe porţile tuturor case- 

lorii publice şi prin pieţe în cea Vânteii Dumi- 

pică după 15 Ianuarii. Ele vor sta afişate trei 

stptămâni şi se va desluşi întrânsele ză ori-ce 

cetăţeni care arii avea reclamaţiuni de făcutii 

să se pâtii adresa la consiliulă comunal în ter- 

meniă de trei stptimâni de la data afişerei, în 

care se va însemna şi dioa cândii acesti ter- 

menii espiră. 
Art. 85. Lista alegătorilor Senatului este 

dcosebitii de aceea a alegttorilorii Adunărei. 

Art, 36, Fie-care din aceste liste va îi îm- 

părţită pe colegiuri şi va cuprinde, în faţa nu- 

melui fie-cărui individii, înscrisii, locul şi data 

nascerei, data naturalisațiunei pentru streini, 

loculii unde "şi plătesce dările pen la implini: 

rea censului cerutii, precum şi natura acelorii 

dirt. deosebindule în trei categorii, darea fon- 

ciară, darea personală şi patentă. 

Art, 27, Reclamaţiunile ce arii nasce asupra 

inserierilorii saii omisiunilorii ce sarii comite 

în liste, se vorii adresa, consiliului comunale 

în cele dântâiii trei stptimâni, de la data ati- 

şărei, până la şise ore sera a celei din urmă di. 

După ce consiliulă comunal va fiotărât asu- 

pra tutulorii reclamaţiunilorii ivite, elă închce 

listele definitive, şi le publică, negreşitii trei 

dile după espirarea termenului de trei săptă- 

mâni acordate pentru reclamaţiuni ; în aceste 

trei dile nu se pot primi alte reclamaţiuni nnoi. 

Ant, 99. În cele trei săptămâni ce urmeză, 
nemulţumiţi vorii putea apela în contra ho- 

tărârilorii consiliului comunală la tribunatală 
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judeţului, cră în contra notărârilorii tribuna. 

jului la Curtea de casaţiune, penă în trei-decy 

ile de la primirea sentinței “tribunalului, 

'Tribunalulii şi Curtea de casaţiune statusză 

de urgenţă în asemenea casuri. - 

Ori ce persână admisă în listele electoral, 

pâte reclama. înscrierea sati stergerea ori-cărui 

individii omisii sait nedreptii înscrisă în lista 

colegiului din care elii însuși face parte. 

Art, 39. Pe temeiul unorii asemenea otă- 

râri, lista se centifică de către consiliulii comu- 

palti în termenulii de trei dile de la a loră pre- 

sentare. 
Art, 40. Procedura în acestă, materi» este 

gratuită. ÎN 

Art, 31, La revisuirea anuală a listelorii, 

consiliele comunale vorii adăoga pe cei ce arii 

cunâsce că ati dobândit calităţile cerute de lege. 

Consiliela comunale scotii din liste : 

a) Pe cei morţă. 
b) Pe aceia a cărora înscriere se va fi decla- 

ratii nulă de autorităţile judecătoresci. 

e) Pe acei cari vorii fi perdutii vre-una din 

calităţile cerute pentru 2 fi alegători. 

Art, 42, Stergerea numelui alegătorilor cari 

ai figurati în lista anului precedentii, trebue 

să se notifice alegătorului stersii în intervalulii 

de trei qile de la data; afişărei listelorii, art- 

tândiă şi motivele stergerei stle, 

Acestă notificare se va face gratisii printr'un 

agentii municipali, 

Art, 43, Listele de alegători stai pururea 

deschise în cancelariile primăriilor în tot tim- 

pul hotărât pentru reclamaţiuni, spre a se pu- 

tea consulta de către ori care va cere să le vâqă. 

Art, 44, In totii intervalulii contestaţiuni- 

lori, consiliele comunale stai în permanență. 

Art, 45. Pentru Senat se formeză o listă 

a eligibililorii. | 
Ra se face la aceleaşi epoce ca şi listele ale- 

'gătorilorii de către autorităţile comunale res- 

pective ale oraşelor reşedinte, potrivită reguli- 

lorii de mai susii. 
Peclamările în contra acestorii înscrieri se 

vorii face în termenii şi în modul determinată 

pentru listele alegătorilorii. 

Aceste liste so vorii publica în Bonitorulă 

Oficiali, prin mijlocirea ministerului de interne. 

TYRLUL VII 
Despre operaţiunile electorale 

Art, 46. Colegiele electorale se convâcă pri! 

decretii domnescii. Ministru de interne comr- 

nică acesta primariloriăi oraşelor de reşedinţă, 

cari, prin înțelegere cu primarii din Sculte 
comune ale districtului, convâcă pe alegători 
celă puţinii cu 21 qile înainte de termenulă fi-   xatii pentru alegeri.
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Alegerile se facii succesivi pe colegii. 
Art, 47, Fis-care colegiii electorali votâză 

separată şi alege în deosebi numărul deputa- 
“ilor saii senatorilor învoiţi prin legea de faciă. 

Alegătoriă direcţi de oraşe cândii număruli 
lori trece peste 509, votâţă în'secţiuni pe cu- 
lori, fără însă ea uăa duoa să se pâtă compune 
de mai pucinii de 250 alegători. Repartiţiunea 
se va face de uă dată cu afişarea listelorii şi 
după locuinţa alegătoriloră, 

Art, 4S, Alegătorii din ală patrulea colegii 
„pentru deputaţii Adunărei, se împartă după 
comune în grupe de la 50—500 alegători; cari 
alegii câte unii delegati la 50 alegători şi prin 
serutinii secretii, 

Alegătorii dintr'uă comună, nu pot fi a'ipiţi 
la comunele imediatii limitrofe, de câti nu- 
mai atunci cândă prisosul formâză unii nu- 
mării mai micii de 50 alegători; aceştia se de- 
termină prin tragere la sorți, făcută de consi- 
liuli comunală cu ocasiunea formărei listelor. 

Alegătorii din acelaşi oraşii nu poti fi che- 
maţi să voteze de câtă în culârea (despărţirea) 
unde “şi aii locuinţa saii în culârea imediatii 
învecinată. Ă . 

Fie-care secţiune alege unii numării de dele- 
gaţi proporţională cu numărulii alegătoriloră 
din care se compune, : 

Delegații se vor alege cel pucinii dece dile 
înainte de gioa preserisă pentru alegeri, 

Ari, 49, Fiecare delegatii alesi va primi, 
de îndată saii celă multă în timpă de 24 ore 
din partea biuroului unii certificati fără care 
delegatulii, pu va putea lua parte la alegerea 
Qeputatului, 

Biuroulii care n'arii libera certificatele în 
timpulii cerută sai aceia cari ai împedica a- 
căstă eliberare, voră îi supuşi la penalitatea 
prescrisă de art. 8, 

Ari. 30. Toţi delegaţii se întruneseii la re- 
sidența districtului p:ntru a proceda, la alege- 
rea deputatului, . 

Arte 51, Convocarea delegațilorii se va face 
celă puţină cu trei gile înainte de gioa fixată 
pentru alegerea deputatului; 

aceia cari arii împedica sosire: lori la lo- 
culă destinatii pentru alegere, se vorii pedepsi 
cu pedepsele coprinse în art. 78. 

Art. 52, Delegații se alegii din nuoii oră de 
câte oră se toră convoca colegiurile, pentru a- 
legerile generale saii parţiale ale deputaţilor, 

Art. 93, Alegerea deputaţilorii şi senutori- 
lori se face pururea priu scrutin secretii, . 

Art. 54. Deschiderea şedinţelor colegiului 
se face de către primară sai ajutârele. scle la 
ora fixată, e : 

Operațiunile electorale nu se pot începe, sub 
pedcpsă de nulitate, mai nainte de ora nuvă 
primevara și vara; de ora decetomna şi crna;— 
cel ce vor procede altă-feli vorii fi pedepsiți 
cu închis6rea de la uă qi penă la uă lună, 
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Art, 35, Uă jumătate oră dupa ora fizată, 
25 alegitori potii forma biuroulii provisoriii 
compusii de unii preşedinte luată dintre ale- 
gitorii presinţi celă mai în verstă şi din dugi 
secretari luaţi dintre cei mai tineri. 

După formarea biuroului provisoriă, prima- 
rulii, saii adjutorele s6le se retragi, putendă 
remânea în colegiii numai d6că vori figura în- 
tre alegători. — Se va procede apoi îndată la 
formarea binroului definitivi. 

Art, 56, Biurouli definitiv se compune din- 
tre un preşedinte, duci secretari şi duoă seru- 
tatori. — Ei se alegii dintre alegători cu seru- 
tinii secretii şi cu majoritate relativă a mem- 
briloră presenţi. 

Art, 37. Colegiulii nu se pote ocupa de alta 
de câtă numai de alegerile pentru care este 
convocati. 

Art, 5S, Preşedintele are singură poliţia A- 
dunărei alegătorilorii. 

Numai alegătorii asistă, . 
Nimeni nu pote intra înarmatii. — Nică uă 

putere armată nu pote fi pusă în localulii ule- 
geriloră sai în jurul scii, “ : 

La casă de ncorânduslă, preşedintele pote 
cere adjutorulă puterei armate. — Autorită- 
țile civile şi militare cele mai apropiate suntii 
datârea urina cereriloră sâle în acestă privinţă. 

Deca în localul alegerilorii unulă saii.mai 
mulţi ară da, semne publice de desaprobare saii 
ară aţâţa turburări în oră-ce modă, preşedin- 
tele coasultândi binroulii "i va chema, la or- 
dine; dâcă cră vor persista, biuroulă consul- 
tândiă colegiulă, va putea să expulseze pe tur- 
burători, Deca turburarea este de natură a 
constitui unii delictii saii crimă, se va constata 
imediată faptulă de către Diuroi printr'unii 
procesii-verbalii detailatii, sub-semnatii de cei 
presinţi care se va înainta neîntârdiatii procu- 
rorului competinte. . 

In casii de ncorânduslă gravă, preşedintele   pote ridica şedinţa pe uă jumătate oră. —Dscă 
la redeschidere neorândudla totii ară predomni, 
cli o amână pe.a duoa di, luândă mai ântâiă 
avisală binroului, 

Diurouli se pronunciă provisorii asupra 0- 
peraţiunilorii colegiului sai secţiunzi. 

Tote reclamaţiunile se inserâză în procesulii 
verbală, precumă şi decisiunea motivată a biu- 
roului. — Piesele relative la reclamaţiuni şi 
sub-semnate de membrii biuroului şi de recla- 
imantă se alătură pe lângă procesulă verbală. 

I:a deschiderea, şedinţei, secretarii sait unul 
din scrutatori dă cetire titlului VII alegători- 
“lori presenţă. , 

Ori-ce distribuire sai arstără de scrieri sai 
imprimate injuriose ori anonime, de pamflete 
sai caricaturi în localulii unde se face alegerea, 
este oprită sub pedepsă dea plăti uă amendă 
de la 300 până la 2000 lei. !   Art, 59, Preşedintele face cunoscutii adu-
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nării alegătorilor număruli persânclor de alesi. |: „Art, 51. Universitățile Iaşi şi Bucuresci for- 
"Arte 60, Fie-care alegătorii chematii la rân- 
dulii seii depune biletulă serisăi pe hârtio albă 
tăiată în acecaşi mărime de către biuroi în fa- 
cia alegătorilor într'uă cutie cu ducă încueturi 
ale cărorchei se păstreză una de către preşedinte 
şi alta de către celii mat bătrână din secretari. 

Alegttorii, ce nu vori putea scri singuri bi- 
letulii lorii, potii chema în ajutorul lorii pe 
ori-care din alegitorii presenţi. 

Art, GI, Biuroulii pusă înaintea preşedinte- 
lui şi sceretarilorii va fi aşedatii astii-felii în 
câti alegătorii să potă observa cele ce se pe- 
trecii În despuierea scrutinului. 

Art, 62, După ce s'a chematii toţi alegt- 
torii succesivi după ordinea alfabetică se mai 
face uă ultimă chemare acelorii cari pote ai 
lipsiti din sală ; cră serutinulii rămâne deschis 
penă la “4 cre sâra. 

Pentru asigurarea veturilorii se vorii pune pe 
urnă peccţile mai multorii dintre alegitori, 
cari vorii putea chiarii remânea în sală pentru 
paza urnti. . 

Arte 63, Votarea dureză ducă dile decă tre- 
buinţa o cere. — Biurouli este în permanenţă, 

A duoa-di la 4 ore după amici începe des- 
puierea scrutinului și resultatulă se trimite la 
binrouiii centrali.  . 

Art. G4, Diurouli centrală este pururea în 
localul consiliului comunalii. 

Arte 65. Nimeni nn pâte fi priimitit să vo- 
teze dea nu va fi trecutii în listele afişate. 

Cu tote acestea biareulii va fi datorii să pri- 
mâscă pe acei cari voriă înfățișa uă decisiune a 
autorităţei competinte prin cari i se recunosce 
dreptuli de alegătorii. 

Art, 66, Uimele se deschidă de către preze- 
dinţii biurourilor. La Ceschiderca fie-căria urne 

mEză fie-care în parte câte unii colegiii cari a- 
legii câte unii senatoră dintre profesori. 

Rectosele este preşedinte provisoriii ali biu- 
roului. i . 

Tlă este asistată de duoi secretari luându- 
se cei mai tineri dintre profesori. — Biurouli 
definitivi se formeză prin alegere. 

Art. 72, Presenţa majorităţei absolute a 
profesorilorii ce compunii universitatea, este in- 
dispensabilă pentru a procede la alegere, 

Alegerea se face după regulile de mai sus şi 
cu majoritatea absolută a membrilor presenţă. 

Neputându-se dobândi majoritatea absolută 
la ânteia votare, va fi senatorii aceli care va 
întruni cele nai multe voturi la a duoa votare. 

In casii de paritate sorții vorii decide. 
Nu se socoteseii în nuintră pentru formarea, 

acestei majorităţi profesorii streini sai cari nu 
vorii fi împămenteniţi şi cari nici nu potii lua 
parte la votii. Ă - 

Art. 73. Toto actele relative la alegeri se 
comunică de comune prin mijlocirea prefecților 
respectivi, ministrului din întru. 

"TITLUL VIII 

Disposiţiuni generale 

Art, 74, Operațiunile alegerilorii se verifică ” 
de către Adunarea generală, care singură otă- 
rasce asupra validităței lorii. 

Arte 75. Deputatuli alesii în mai multe co- 
legiură este datorii a declara opţiunea sa Adu- 
nărei generale, penă în dece dile după verifi- 
carea titluriloră. . 

De nu va fi declaratii opțiunea în acest ter-   se desface fie-care biletă înaintea publicului, 
"numele cşitii se serie po uă îndoită listă, una 
ţinută Ge sceretari, alta de serutatori.— Resul- 
tatulii generalii se proclamă de către preşedinte. 

Indată după proclamarea votului biletele se 
ardi în presenţa coleginlui. i 

Art, 67, Bilstele cară coprindii nume nein- 
ţelose sait semne de ori-ce natură car ari pre- 
supune uă prealabilă înțelegere suntii nule. 

Art, 6$, Alegerea deputațilorii sait senato- 
vilorii se face cu majoritate absolută a voturi- 
lor espresa sau relativă ia alii duoilea scrutin; 
la casii de paritate se. decide prin tragere la 
sorţi de către preşedintele Dbiuroului, 

Art, 69, Pentru tâte operaţiunile şi inci- 
dentele se va încheia un procesi-rerbali detai- 
latii, subserisii de biuroii şi alegătorii presenţi 

„cară vorii voi, Eli se va înainta la biurouli 
centrali, 

Art, 70. Sirerşindu-se alegerea , 'biuroulii 
intoemesce unii actii sub-serisii de preşedinte 
şi de secretară, legalisatii de autoritatea comu- 
nală a locului care se dă personei alcsă.   

menă, Adunarea decide prin sorţi. 
Art. 36, In casă de vacanţă, prin opţiune, 

morte, demisiune sai al:ă-mintrelea, colegial 
electorale care urmeză a îndeplini vacanţa, va 
fi convocati în termenii de duoă luni cel mai 
târdiii, 

Art, 7î, Demisiunea membrilorii corpurilor 
legislative se va, da numai către corpurile res- 
pective, ” 

Art, 75. Ori-ce personă care se va înscrie în 
listele elcetorale prin mijlâce fraudulose saii 
care sciindii va ascunde vre una din necapaci- 
tăţile prevădute de lege, saii va fi luată parte 
la votii, nefiindi înserisii în listă, sai tiindii 
lipsită de dreptulă de alegători, saii care fără 
dreptă va fi votatii în mai multe colegiuri, se 
pedepsesce cu amendă de 50 galbeni cel pu- 
ginii şi de 500 galbeni celii multii, sai cn în- 
chisâre cel puținii de optii dile şi de trei luni 
celui multii, ” 

Art, 79. La casti cândă ministerul publie 
nu ia, iniţiativa, cinci alegttori adunaţi ai 
dreptalii a intenta procesă criminală pentru
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pedepsirea delictelorii comise în timpulă ale- | faciă şi pentru convocarea nuoiloră Adunări, 
erilori, 

: DIPLUL IX 
Dispositiuni transitorii 

se va putea deroga la terminele fixate într'ânsa, 

observându-se însă nestrămutate tâte cele-alte 

regule statornicite pentru publicaţiuni, apelii, 
> . . y . . Ei 

Art. S0,. Pentru prima aplicare a legei de | notificare, convocaţiuni etc. 

  

Ordin circularii alii Ministerului de Interne către prefecții de judete, 
privitorii la aplicarea legei electorale 

(1866) 

Domnule prefect, 

Noua lege electorală incredinţeză autorită- 
ţilorii comunale tâte lucrările trebuinciose pen- 
tru alegerea de deputaţi la Adunarea generală 
şi la Senată. 

Subii-semnatulii vină dâră a vă invita ca să 
puneţi în vederea D-lori primari că trebue să 
procâdă îndată la formarea listeloriă prescrise 
prin art. 32 şi 45 din Qisa lege, şi fiind că acum 
este a se pune în lucrare pentru ântâia ră un 
noii aședimentii electorali, găsescii de trebu- 
inţă ca să dai Gre-care limuriri asupra însăr- 
cinărilorii ce sunt impuse primariloră în pri- 
vinţa formărei listelorii electorale. 

Listele se formâză acumi ânttia Gră pentru 
tot-d'auna, uă dată formate elenu maisunt pri- 
mitâre de cât de schimbări parţiale la începutul 
fic-căruia anii sai cândii arii inijloci o otărire 
judecătorâscă întru acâsta (Art 32—14). 

Listele ce ai a se forma acumi suntii în nu- 
mării de şâpte, eră în Bucuresci şi laşi, în nu- 
mără de optii, dintr'acestea patru suntii desti- 
nate pentrualegerea de deputaţi la Adunarea ge- 
nerală, 6ră cele-alte pentru alegerea de senatori. 

Listele Adunărei coprindii numai alegători ; 
dintre listele Senatului una va trebui să co- 
pringă pe eligibili, cră cele-alte pe alegători. 

Mai nainte de a intra în arănuntele privi- 
tore la fie-care listă in parte, stărnese să atrag 
totă luarea aminte a D-loră primari asupra 
unorii regule cari suntii comune tutoră listelor 
de alegători, care sc aplică la tote fără deosebire, 

Cea Wântâiă din aceste regule este că nici, o 
persână nu pâte fi trecută pe nici uă listă de 
alegători, de câtii în mărginirile prescrise prin 
art 17, 19, 20 şi 21 din legea electorală asupra 
fie-cării însecrieni, dâră se va da osebită luare 
aminte ca să nu scape din vedere nici una din 
calităţile cerute prin aceste article de alegători. 

După ce se va constata asupra unei înscrieri, 
că pers6na de care este vorba întrunesce tote 
calităţile cerute prin susi arătatele art'elo şi 
că este în drepti a figura pe uă listă 6re care 
de alegători, legea, indatoreză pe primari să 
veghieze ca, înscrierea sa să nu se facă de 
câtă pe una singură listă şi acâsta pentru ca 
să nu se lase nimEnni putinţa de a da mai multe   

voturi în una şi acecaşi alegere, Astii-felii, cel 
ce are cerutele calităţi spre a fi alegătorii în 
primulii colegiii pentru alegerea de deputaţi la 
Adunare, posedă cu atât mai multă cuvântii 
şi calităţile cerute alegitorilorii din ali doilea 
coleșiii, cră de aici nu urmeză că arii putea să 
fio admisi a vota în amânduoă aceste colegii, 
pentru că alegerea de deputaţi la Adunare este 
una și aceeași alegere pentru tâte colegiile e- 
lectorale, Din contra, celii ce posedă condiţiu- 
nile cerute spre a îi alegătorii în primulii co- 
legiii pentru alegerea de senatori, acela are 
drepti de a figura ca alegătoră şi în primuliă 
colegiii pentru alegerea de deputaţi, şi curân- 
tulă este că legiuitorul consideră alegerea pen- 
tru Adunare şi alegerea pentru Senatii ca, duoă 
deosebite alegeri (Art. 30 şi 31). ” 

Ca să pâtă primarii cu siguranță a se feri 
de ori-ce erori în privinţa înscrieriloră duble, 
va trebui să caute a esecuta strictă disposiţiu- 
nile Art. 930; voră refusa dâră do a înscrie în 
vre uă listă pe veri cine nu are domiciliul po- 
jitică în oraşulii saii comuna din circonserip- 
ţiunea fie căruia primarii, adică pe celă care a- 
colo nici aședimântulii principali şi'li aro, nică 
vre uă dare directă plătesce, nici vr'uă proprie- 
tate nemiscătore are, 

Din contra se vori înseri în listă, fără cea 
ma! inică îndoință, acei a cărora proprietate în 
puterea cărci vinii a esercita dreptulă de alec- 
gători, se află totă în oraşulii saii comuna, ad= 
ministrată de fie-care primară, precum aseme- 
nea şi acei a cărorii dare foncieră, saii perso- 
nală, sai patentă, in puterea cărei vinii a eser- 
cita dreptul de alegători, se plătesce tâtă în 
acelii oraşiii sai comună rurală. 

- Sarii putea întâmpla ca, saii ceruta proprie- 
tate, saii ceruta dare care dă drept de alegător, 
să se afle sai să se plătâscă parte într'o comună, 
parte în alte locuri : procedura ce este a urma 
primarulă în asemenea casuri este otărâtă în 
celii dupe urmă paragrafii ali art. 30 din le- 
gea electorală, 

a fine nu este cu neputinţă ca celii ce plă- 
tesee uă dare într'uă comună să vină a cere în- 
scrierea sa pe liste în virtutea dreptului uncă   proprietăţi ce posedă in alţă locii, saii celi ce
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posedă o proprietate într'o comună să câră în- 

scrierea în temeiulii unoi dără ce plătesce aiurea. 

D-nii primari să caute a se conforma spiri- 

tului legci, primind asemenea cereri cu con- 

dițiune însă de a se îndeplini formalităţile pre- 
scrise prin acelaşi paragrafi ali Art. 30. 

Censuliă electoralii este una dintre condiţiu- 
nile comune tutuloră alegătorilorii. 

Diferinţa, aici consistă numai în măsura şi 

une ori în natura arerei: toţi alegătorii trebue 

să aibă unii censit, nu toţi acelaşi censii. — 
Partea acâsta a legei reclamă de la primari 
mai multă stăruinţă întru aplicarea sa, pentru 

că nu este aşia de simplă ca, cele-alte părți. 

Chemi dâră luarea aminte a D-loră primară, 
mai ântâiti asupra Art. 15, care se esprimă aşa: 

«Se voriă ţine în semă bărbatului contribu- 
ţiunele femeii, şi tatălui acelea ale copiilorii 
sei minori. » 

Legiuitorul a voitii ca nici unii interesii să 
nu rămâe nerepresentatiă în Adunările țărei și 
de aceea, admite între alegători şi persone cari 
ele însăşi nu arii plăticuvenita dare către Stat, 
sai nu ar posede o proprietate cu cerutul venit. 

Întâtecasurile, acestart. obligă pe primari să 
coprindă în censulii alegătorilor averile femeilor 
şi ale copiilor lor minori, fiă acelea representate 
printr'o dare către Stat personală sati de paten- 
tă fiă prin venitul uncă proprietăţi nemişcătore. 

Prin censii electorali se înţelege acea dare 
către Statii în puterea, căria ne este învoitii să 
fimii alegători snii aleşi, aci ne este vorba nu- 
maă de alegători. 

Dările de aşa patură suntii în numer de trei 
şia nume: dare fonciară, dare personală, dare de 
patentă şi tâte către Stat (Art. 36). Alte dări, 
afară de acestea, precum de esemplu : taxele 
vamali suit municipale, legea nu le primesce 
să formeze censul electoral alii unui cetăţean. 

O altă condiţiune în privinţa censului elec- 
toralii este ca, darea către Statii, în virtutea 

căria, s'arii pretinde dreptul de alegitorii, să 
afbă a fi plătită în cursă de duoi ani, adică pe 
anulii în care se facă alegerile și pe anulă tre- 
cută ; nu are dreptii de alegătoră celii ce nu 
se află în acesti casii. (Art. 18). 

In ceea, co privesce censul electorali al pro- 
prietarilorii de nemişcătâre, veţi observa în 
art. 3, 4, 9, şi 10 că Jeginitoriuli nu'lii deter- 
mină , cli se mărginesce a determina numai 
venitul proprietăţei nu porţiunea contributivă 
a acelei proprietăţi; acesta ori-care arii fi m- 
sura ce'i arii insemna legile viitâre, nu are nici 
o inrâurire asupra dreptului electorali alii pro- 
prictarului. 

Acâstă observare are mare importanţă în lu- 
crările la care suntii chemaţi primarii de con- 
statarea venitului unei proprietăţi; legea îi 
îndatoreză a face acestă constatare după rolulii 

de contribaţiuni, după chitanţele sai adeveriu- 
țele împlinitorilori (Art. 18 şi 33). 

  
  

Aşa dâră, ori cândi se va constata venitulă 
unei proprietăţi nemişcătore prin cuantul por- 
țiunei ssle contributire, nu trebue luatii de 
temeiii de câtii cuantul contribuţiunei fonciare 
esistentă în momentul promulgărei legei elec= - 
torale, adică 4 1a.0Jo, €ră nu contribuţiunea mai 
mare saă mai mică, ce ar putea să fie stabilită 
prin legi posteridre. 

Prin urmare, impositulă fonciarii fiindi la 
promulerarea lege electorale de 4 13.0]0, conform 
legoi din 31 Marti 1862, apoi pentru ca să se 
potă afla dâcă ani individ are saii nu cerutul 
venitii fonciară pentru colegiulii în care cere a 
fi admisi ca alegătorii, primarii n'a de câtă 
să îmulţăscă cifra impositului seii fonciarii cu 
numărul 25, cuantulii acestei îmulţiri va f 
egal cu cifra venitului anua! al proprietăței scle, 

Pentru oraşulii Iasy, unde impositul fonciar, 
este pe jumătate de câtii în cele-alte părţi ale 
ţărei, veţi avea a îmulţi cuantulă imposituluă 
cu numsruli 50. i 

După aceste lămuriri în privinţa regutelori 
aplicabili la toţă alegătorii în genere, treci la 
regulele privitore la fiă-care colegii de nlegă- 
tori în parte. 

Lista ântâiului colegiii pentru Adunare va 
trebui să coprindă în ecea ce privesce consulii, 
numai pe proprietarii de nemişcătore, ali căror 
venitii este de galbeni trei sute cel puţini. 

Lista celui de ală duoilea colegiă pentru A- 

dunare, va coprinde pe toţi proprietarii de ne- 

mișcătâre alii cărori venită este de una sută 

galbeni. 
Lista celui deal treilea colegiă va cuprinde: 
1. Pe toţi indivigii cari plătesciă către Stat 

o dare de let optă-rleci; trebue insă observată 
că legea nu specifica natura acestei dări. Aşa 

dâră ea pote să fii saă foncieră, sati personală, 

sai de patentă, ori compusă din tâte acestea. 
2.-Pe pensionarii Statului, pe profesorii de 

scole secundari şi de facultăţi, pe oficerii re- 
traşi din servicii şi pe ori cine esercitiză o 

profesiune liberală precum; medicii, arhitecti, 

pictorii, sculptorii, inginerii, advocaţă înscrişi 

în tabloi. - 
Lista, celui de ali patrulea colegiii pentru 

Adunare va cuprinde : 
1. Pe toți cari plătescăi către Stati o dare 

foncinră sai personală ori de patentă, sai cemn- 

pusă de tâte acestea mai mică de lei opt-deci, 

2. Pe preoţii de mirii cară nu aii cualitate 
de a figura în altii colegii. 

Nu se va scăpa din vedere că aici este vorba 

de alegătorii secundari, căci delegaţii cari al- 

legii pe deputatii, nu suntă supuşi prin lege la 

nici o condiţiune de ceusii. 
Lista primului colegii pentru alegerea de 

senatori va cuprinde numai pe proprietarii de 

fonduri rurală precum : moşii, vii şi altele, ală 

căroră venitii nu e mai micii de trei sute gal- 

beni. Spre formarea sai complectarea acestui
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venitii, venitulă fonduriloră urbane, precum 
case, prăvălii nu se ţinii în s6mă, 

In fine lista celui de alii duoilea colegii pen- 
tru alegerea la Senatii va cuprinde pe toţi pro- 
priotarii de nemişcătâre urbane, ali cărori ve- 
nitii este de una sută până la trei sute galbeni. 

Dările personale şi de patentă, nu se ţină în 
-s6mă în nici unulii din aceste ducă colegie. 

Din combinarea Art. 11 și 47 rasultă că a- 
cestii colegii, nu pote cuprinde mai puţin de 
una sută alegători şi pe de altă parte nu pote 
vota la unii locă cândi ari coprinde mai mult 
de cinci sute alegători. 

In casnliăi celi dântâiă vă veţi conforma   Art. 11 şi 12 ca să complectaţi numărul de 

Județul... . . . Plasa . . 

Anu, luna . 

una sută, fără a trece însă peste acesti numir. 
În casulă cel d'ali duoilea procedura ce e- 

ste a se urma şi asupra căria voiii reveni îndată, 
este arătată în art. 47. : 

Pe lingă listele pentru alegetori, legea în- 
datoreză pe primari a face uă listă de cei în 
dreptii a putea fi aleşi senatori (art. 45). Per- 
sânele cari potă figura pe acâstă listă, vă sunt 
urttate prin art. 23, 24 şi 25. 

Şi ca să înlesnescă pe cât se pote acestă im- 
portantă lucrare ce suntii chemaţi a, face pri- 
marii, dai aici unii modeli pentru facerea a- 
cestorii liste. Ia 

1. Lista primalui colegii alii alegttorilorii 
pentru Adunare. ! 

Comuna . . . . 

Dioa . 

listă de alegătorii primului colegii pentru Adunare 
  

1 2 2 4 

Numtrul de 
ordine alale- 
gttorilor. 

Data I:ocul 

nascerel inascerei 

Numele şi pronumele 

- alegătorilor, 

5 6 1 
. Quantul şi locul dărilor “ 

Domici= | | Data actului de 
liul civil] Fonci- | Perso- | Patentej ;nptmentenire 
” eră. nală   

  

  

  
"2.Lista celui Vali duoilea colegiii ali alegă- 

torilorii pentru Adunare va fi întocmai ca lista 
de sub No. 1. 

3. Lista celui de ali treilea, colegiii va co- 
prinde peste cele şspte colâne ale listei de sub 
No. 1 încă una la fine pentra aretarea calităţi- 
loriă care arii scuti pe ni alegătoră de censă 
şi va purta în capii ar&tarea secţiunii din care 
facă parte alegătorii într'ensa coprinşi con- 
formii Art. 47. 

4, Lista celui d'atii patralea colejziii ală ale- 
gttorilosă va fi întocinal ca cca de sub No. 3. 

5. Lista primului colegiii ali alegătoriloră 
pentru Senati va trebui se fiă ficută ca cea 
de sub No. 1 cu deosebire ca colâna a şisea să | 

Județul . . . . . Plasa ., 

    
pârte rubrica de cuantulă şi loculii dărci fon- 
ciere rurale şi să nu fiă sub împărțită în mai 
multe colâne, : „d 

6. Lista celui de ali duoilea colegiii ali ale- 
gitorilori pentru Senati se face asemenea ca 
lista de subii No. 1, cu deosebire ca colâna a 
şesea va trebui să fie subii-impărţită numai în 
ducă : dare foncieră urbană şi dare foncieră 
rurală. 

7. Lista universităţiloră din Bucuresci şi din 
Iaşi va coprinde numai colânele 1, 9, 5, 4 şi 7. 

Numai profesorii titulari potă fisura pe a- 
ceste liste. - 

8. Lista eligibililoră la Senatiă se va forma 
Qupa modulii acesta : 

Comune . 

Anul a Luna ss. . . Dia, 

Listă, de persnele cliibili la Senatiă 
  

PI pamici-l Data 
Pronumele şi Xamele ' ordine 

————— 

liul civil! nascerek|nascerey 

Kuantulii gi locul dărilori 
DIR d CORNI 

foncieră! Perso- | patentă 
ală - 

Data actului înmn-l 
„pământenirei 

Locvl 

  

i = de 
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Nu voii termina, Domnule prefectii, fără să | finitiva întocmire a listelorii electorale vor îi 
chem laarea aminte a d-lorii primari şi asupra | cele următore : 
articolului 17 și :18 din legea electorală alecăror De astăţi penă ln 21 Augustii inclusiv dom- 
disposiţiuni se raporteză la modul formării Ii- | nii primară se voră ocupa cu alcătuirea listelor 
stelor de alegători. Toţi alegătorii din oraşele 
aceluiaşi districtii formeză ună singură colegii, 

Dică numârulii loră totalii nu trece de 500, 
colegiulii va trebui să voteze de o dată şi in a- 
celaşi locii, fără să se sub-imparţă pe listă, în- 
dată. Insă de va trece de 500, elii se sub-im- 
parte în secţiuni de celi puţin 250 alegători, 
şi astii-felii primarii trebue să însemneze pe 
listă, prima secţiune, a doua secțiune şi cele 
alte, pentru ca la votare fie care secţiune să 
voteze deosebiti. 

Totii asemenea alegătorii de alii doilea grad 
nu potii vota la unii locii fiindă în număr mai 
mare de 500; ci vorii trebui să fie împărțiți în 
secțiuni, fără însă ca o secțiune să potă co- 
prinde mai puţină de 50. . 
Atât acestă împărţire câtii și cea M'ânteii 

se voriă face prin tragere la sorții a numelorii 
alegătorilorii. - 

„ Articotulii 80 din legea electorală preserie ca 
pentru prima aplicareaacestei legi şipentru con- 
vocarea nouilorii Adunări se potă deroga la ter- 
menile fixate într'ensa, observându-se insă ne- 
strămutatii cele alteregule statornicite pentru 
publicațiuni, apelii, notificără şi convocaţiuni, 
Timpulă pent la întrunirea Adunărilor fiindii 
scurtii pentru a se păzi intervatulii de la o ope- 
rațiune până la alta, guvernulii se află în noce- 
sitato absolută de a usa de facultatea ce'i lasă   acestii articolii. Astii-felă termenile pentru de- 

prescrise de lege şi în dioa de 22 Augustii lo 
vorii afişa potrivită Art. 34 din lege şi vor sta 
afişate până la 31 Agustii inclusivi. 

Iu acesti termenă 'ori-ce reclamaţiuni de 
ştergere sati înscriere pe liste se va adresa la 
consiliul comunalii, asemănat Art. 37 din lege. 

De la 1 ptnă la 2 Septembre viitorii, consi= 
liurile comunale vorii încheia definitivi listele 
şi le voră publica potrivită îndatorirei ce le 
pune Art, 3i aliniatulii ali doilea din lege, 

Peni la dece Septembre inclusivii, nemulţu- 
miţii pe hotăririle consiliurilorii comunale, vor 
putea apela la tribunale, conforinii Art. 38 din 
lege; cră penă la 25 Septembre inclusiv cei 
ce nu vori fi mulţumiţi nică pe hotăririle tri- 
bunalelorii, vor putea apela la Curtea de casa- 
țiune precum preserie sus disul artical din lege. 

Cele-alte amănunte privitore la forinarea li- 
stelor, sunt destul de lămurit arătate in lege. 

Domnnle prefectii, comunicaţi acest ordinii 
îndată D-lorii priinari şi pentru înlesnire vi se 
trimite... , esemplare tipărite după lezrea e- 
lectorală şi după acestă circulară, şi recoman- 
daţi la toţi primari ca să studivze cu mare 
bigare de semă acestă lege, și să stăruâscă ao 
aplica cu esactitate fiind convinsii că numai 
de la sincera și stricta aplicare a logei nostre 
cicctorale depinde fericirea, tutulorii. ! 

Ministru de interne, :o0u Ghica. 
No. 17,097. 

  

. REGULAMENT INDERIORD 
ALU ADUNĂREI DEPUTAȚILORU 

(Acesta este celii în vigâre în 1970) 

CAP. 1 

Biuroulii provisoriă şi verificarea, titlurilor 

Art, 1, La începerea unei noue legislature, 
după cetirea Mesagiului de deschidere, celii nai 
în verstă dintre deputaţii presinți, ocupă scau- 
nal preşedinţei ; el este asistat de patru dintre 
deputaţii cei mai tineni, ca secretari, 

Arte 2. Biuroulă provisoriii procede apoi la 
împărţirea Adunării, prin sorţi, în optii sec- 
ţiuni verificătore, 

Fiă-care secţiune se compune de deputaţii a 
patru judeţe. Svcţiunaa a opta singură numeră 
cinci judeţe, Aceste scețiuni intră fără amâ- 
are în lucrarea verificării titluriloră deputa-   

țiloră aleşi. Pentru ca lucrarea unei secțiuni 
să fiă valabile, trebuo să ia parte Ia densa celă 
Puţini uă treime din membrii ce o compuniă.: 

Art, e Secţiunea 1 cercetâdă titlurile de- 
putaţilor din secţiunea II şi aşa mai inainte. 

Art, 4, Procesele-verbali ale alegeriloră cu 
certificatele date deputaţilor de: colegiele e- 
lectorati, precumii şi alte acte justilicative, se 
impărţescii, de către Preşedintele Adunării, 
secțiunilorii de verificare, , 
„Fiă-care din ele este datâre a chiăma înain- 

tea sa pe deputaţii aleșişi la cas de protestare, 
şi po persânele tânguitore, dâcă ele arii fi pre- 
senţi; şi după ce ascultă întimpinările şi in tâte 
lămuririle, apoi îşi faceraportul cătră Adunare, 

Pentru alegerile necontestate şi în care nu
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S'aii găsitii neformalităţi oprite de legi, sec- 
ţiunea se mărginesce a adeveri mandatele şi a 
raporta că sunt conforme cu legea. La alegerile 
contestate saii lovite de neformalităţi, secţiu- 
nea este datâre a intra în desvălirea împreju- 
xărilor în rapotuli sâit la Adunare, dându-și 
părerea motivată asupra validității saii nevali- 
dităţii fiă-cării alegeri. * 

Art. 5. Când raporturile tutorii seeţiunelor 
verificătâre asupra alegerilor s'aii depusii Ja, 
biuroi, Adunarea întră în cercetarea lori, în- 
cepândiă de la acel ali secţiunii a opta. 

Alegerile contestate de majoritatea secţiunii, 
cum şi acele ce nu se poti verifica din causa 
lipsei actelor, rămânii a se cerceta la urmă. 

Până la constituirea Adunării, însă, iaii parte 
la vot toţi deputaţii contestaţi şi necontestaţi. 

Art, 6. Pentru alegerile necontestate de sec- 
ţiune, Preşedintele întrebă mai ântâiă, în şe- 
dinţă publică, decă cere cineva cuvântulă con- 
tra, Dâcă nu se înfășigiză nici uă contestare 
în Adunare, Preşedintele proclamă pe deputat. 

Art, 7. Dâca în secţiune alegerea s'a contes- 
tată cel pugină de uă treime din membrii pre- 
sinţi la verificare, saii dâcă cinci deputaţi o 
contestă în Adunare, se pune îndată în discu- 
ţiune luarea în considerare a, acelei contestări. 
Decă, adunarea o ia în considerare, se institue 
ună comitetii alesă, compusi de cinci membri, 
care să procdă judiciarminte la constatarea 
evidenţei. Eli are drepti a, face anchetă la fa- 
cia locului, a cita martură şi, după ce ascultă 
şi apărarea alesului, dă sentinţa sea, pe care 
o supune la otărirea definitivă a Adunării. 

Acâstă otărire se pronunță, după uă discu- 
ţiune publică, prin rotii secretii. 

Art, $. Ori cum sar pune votulă, fiă pentru 
admitere fiă pentru respingere dâcă numărulii 
voturilor însemnând respingerea nu estede ducă 
treimi din cele esprese, deputatulii este admis. 
_Axte 9. Preşedintele declară Adunarea con- 

stituită îndată ce duo treimi din alegerile 
făcute vaă găsitii valabili. 

După constituire, Adunarea urmâgă înainte 
cu verificarea titlurilorii celoră-l-alţi deputaţi, 
esceptândii pe cei ce vorii fi fostă trămişi laun 
comitetii speciale sâii pe acci ale cărorii acte 
arii fi lipsă. - 

Art, 10. La deschiderea sesiunelori, în cur- 
sul unei legislature, biurouliă sesiunii prece- 
dinte indeplinesce datoriele de biuroii provisoriă 
până la numirea, biurouluă definitivi. 

Art. 11, Pentru cercetarea titlurilori uneia 
sai mai multori alegeri parţiali, Adunarea 

alege prin sorţi uă comisiune de 7 membri, caie 

procede în acelaşi mod ca secţiunile vorificătore. 
Art. 12. Cândă la începutul uncă sesiuni, 

sunt de verificati asemeni alegeri, Adunarea 
trage mai ântâiii la sorţi comisiunea de veri- 
ficare, şi apoi păşesce la formarea biuroului de- 
finitiv, făra astepta raportul acestei comisiuni. 

LEGIVIRI 

CAP. II 

Biuroulii definitivă şi atribuţiunile stle 

Arte 13, Indată ce Adunarea a terminată 
verificările conformii art, 5, 6 şi 9, ea procede 
la alegerea biuroului definitivă, compusii de 1 
Preşedinte, 4 Vice-Preşedinţi, 8 Secretari şi 
4 Cestori. 

Toţi acestia se alegi prin scrutin secretii 
şi cu majoritate absolută a, voturilor esprese. 
Deca la ântâia votare nu s'a dobândită majo- 
ritatea absolută, se face a duoa votare, la care 
majoritatea relativă este de ajunsii. In cas de 
paritate, la a duoa rotase, se va face balotare 
intre cei cu voturi mai multe şi. egali. Fiind 
crăși paritate, se decide prin sorţi. 

Art, 14. Biuroulă definitivi se alege pentru 
tâte sesiunile unui ani. In intervalele de la uă 
sesiune Ja, alta, celă Qin urmă biuroii speduesce 
lucrările curinți. 

Art. 15. Adunarea deputaţilorii fiind aşa 
constituită, Preşedintele încunosciiţâză despre 
acesta pe Preşeuintele Senatului şi pe Preşe- 
dintele consiliului de ministri. 

Art, 16, Atribuţiunile Preşedintelui sunt : 
de a păstra renduiala în Adunare ; de a prive- 
ghia asupra strictei păziri a regulamentului ; 
de a ţinea rândulă între deputaţii se aii cerută 
cuventuli, de a interveni în desbateri spre a 
apăra regulamentulă şi spre a reduce pe ora- 
tore în marginile discuţiuniă. 

Cândii Preşedintele va lipsi sai va voia lua 
parte la discuţiune, unul din vice-preşedinţi îl 
înlocuesce, ” 

- Preşedintele saii vice-preşedintele ce va lua 
cuvântulă într'uă discuţiune nu mai pote ocupa 
fotoliulii în cursulii acelei discuţiună. 

Art, 17, Atribuţiunile. secretarilorii suntă : 

de a priveghia, sub direcţiunea preşedintelui, 

rodacţiunea proceselorii verbali, de a face ape- 
lală nominale ală Deputaţilorii, după rendulă 
alfabeticii, de a înscrie pe rândii pe deputaţii 
ce aii cerufii cuvântul, de a da cetire de,pro- 
jeate de legi, amendamente şi alte asemeni îm- 
părtăşiri; de a însuma vuturile Adunării; în- 
trun cuvântii, de-a îndeplini totii ce privesce 
biurouli. 

Art. 15, Preşedintele alege duoi dintre se- 
cretari, înadinsă însărcinaţi cu privegherea pu- 
blicărei proceseloră verbali şi a tipăririlor tre- 
buitore Adunării. 

Art, 19. Preşedintele şi secretarii voteză tot 
d'auna ceă de pe urmă. 

CAP. III a 

„ Dimerea şedinţeloră - 

Art. 20. Şedinţele Adunării sunt publice,     Cu tote aceste Adunarea se formeză în co-
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mitetii secretii după cererea Preşedintelui stii 
a dere membri, aprobată de Adunare. 

Ea decide prin majoritate absolută dâcă dis- 
cusiunea trebue redeschisă în publici asupra 
aceluiaşi objectă, 

Nici unii votii însă, care trebue se aibă efect 
legislativă sai politică, nu se pâte da de câți 
în şedinţă publică. 

Art, 21, Deputaţii se întrunescii în sala A- 
dunării. Preşedintele deschide şedinţele. Eli 
anunţă închiderea şedinţelorii publice în urma 
încaviinţării Adunării. Elă arctă la sfârşitul 
fiă-căreia din ele, după ce consultă Adunarea, 
dioa şedinţei următore. EL: regulidă în acelaşi 
mod ordinea qilei care se afiştdă în sală, şi se 
comunică. vmediatii Preşedintelui ministerului. 

Ordinea qilei, uă dată stabilită, nu se pâte 
schimba de câtiă cu priimirea ministrilorii. 

Când pentru discaţiunea publică nu este ni- 
mică Ja ordinea gilei, după cetirea sumariului 
şicomunicărilor, Preşedintele invită pe deputaţi 
a trece în secțiuni. . 

Art. 22, Inceputulă şedinţelor este otărâtii 
pentru ora de amegi, rămâindii deplină facul- 
tate Adunării a otără alteore mzi de dimincţă 
sati mai târdiii, după trebuinţă ce va avea, Mi- 
nisteriulii va trebui a fi însciințatii din vreme 
de uă asemenea schimbare a orci. 

Şedinţele ce cură la 5 ore; afară cândii 
*/3 din membrii presenţi ai Adunării vori cere 
prelungirea şedinţei. - 

Arte 23, Lot deputatul care vine în şedinţă, 
va cere însuşi la biuroii constatarea presinţei 
sale în lista apelalui nominale. Accstălistă se 
subscrie de preşedinte şi secretari, îndată după 
deschiderea, şedinţei. 

Art, 24, La ameqă-di Preşedintele face cu- 
noscutii Adunării numărulii deputaţiloră pre- 
senţi, şi unii secretariii dă cetire numelor de- 
putaţilor absinţi, cu congediii şi fară congediii. 
Numele acestori din urmă se trece în proce- 
sulă-verbalc. - 

Arte 25, Pentru ţinerea unei şedinţe Aduna- 
rea trebue să fiă în complectii, - - 

Complectuli este de jumătate şi unulii din 
totaluli numără ali deputaţiloră înscrişi în 
lista apelului nominale. 

Art, 26, La nici ună casti, şedinţele nu vor 
continua fără uni ninimniă de 60 deputaţi. Insă 
pentru cestiunile cari r'aă figurată la ordinea 
dilei, majoritatea absolută,-adică complectulii 
prevădutii la art. 25 este tot-d'auna necesariă. 

Art, 27, După declararea numărului depu- 
taţiloră presinţi , înainte d'a începe şedinţa, 
dâcă 20 deputați vorii cere constatarea acelui 
numără prin apel nominale, biuroul va fi dator 
â împlini cererea. 

Deputatulă care n'a venitii până la verifica- 
Tea şi subscricrea apelului nominale, perde 
diurna pentru acea şedinţă; elă pâte însă lua, 
parte la lucrări.   
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Art, 25, Fii-care şedinţă începe ptin ceti- 
rea sumariului şedinţei precedinte, determi- 
nat la art. 100 din acestii regulamenti, 

După încuviințarea acestui sumariii și după 
otărirea Adunării asupra reclamărilorii ce se 
vorii Îi ivită în privirea procesului-verbale în 
extenso, publicatii în Monitorii, unulii din se- 
cretară comunică Adunării decretele şi alte îm- 
părtăşiri ce sunt în atribuţiunile Adunării de 
a priimi, 

Art. 29. In urma acestora, discuţiunea, în- 
cepe asupra objectelorii ce suntă la ordinea 
qilei. . 

Art, 50. Nică unii deputatii nu pote rorbi 
de câtii după ce s'a inserisii mai 'mainte la biu- . 
roi, sati după ce, de la loculă săii, a cerutii şi 
a priimitii de la președinte cuventulii. Voia de 
a vorbi se dă dupe rindulă înscrierilor sai ali 
cererilorii, observându-se de normă a se da tot- 
Wauna cnventulii unuia pentra şi altuia contra. 

Este învoită însă fiă-cărui deputat a schim- 
ba cu altulii rendulă stă de a vorbi. 

Art, 31, Ministrii iai parte la desbaterea 
legiloră, chiar de wară fi membri ai Adunării. 
In acestii casă, că n'aii dreptul d'a vota. — 
Ei vorii dobândi cuvântul ori de câte ori îl 
vorii cere, fără a fi supuşi la rândulă înserie- 
rilor. | 

Presinţa unui ministru celii pucinii e nece- 
sariă la desbaterile Adunării. | 

Art, 32, Cetirea Mesapelorii Domnesci şi 
comunicările Guvernului ai totii-d'auna, prio- 
ritate în privinţa ordinii gilei, fără însă a în- 
trerupe, fără încuviințarea Adunării, uă discu- 
ţiune începută sâii uni votii. 

Art, 83. Deputatulă care vorbesce nu pâte 
a se adresa de câtii către preşedinte, către Mi- 
nistru sai către Adunare, Deputaţii pot vorbi 
de pe tribună, sai de la loculă lor, însă stând 
în piciore, 

Raporturile comisiunilorii, espunerile de mo- 
tive ale projcetelorii, amendamentele, sati alte. 
împărtăşiri scrise se citescii numai de pe tri- 
bună. E 

Art, 31, Ori-ce imputare defăimiătâre este 
oprită, în discuţiune; la ânteia abatere preşe- 
dintele rechiamă pe oratore la cestiune. La a 
duoa îi adreseză uă observare personale, care 
se inscrie în procesulii-verbale. La a treia a- 
batere, preşedintele îi rădică provisoriii curen- 
tulă şi consultă Adunarea, dâca trebue să cho- 
me la ordine stii chiarii se oprâscă pe acel de 
putatii de a mai vorbi, în toti cursulii acelei 
diseuţiuni. Chemarea la ordine şi interdicţiu- 
nea se înscrie în procesulii-verbale. 

Art, 25, Nimeni nu pâte fi întrerupt când 
vorbesce de cât de-preşedinte, pentru apelii la, 
păzirea regulamentului şi pentru rechemare 
la cestinne sai la ordine, conformi articolelor 
31 şi 36. 

Ari. 26, Preşedintele singuri are dreptulii
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să rechieme la cestiune pe oratorulii, care se | Acesta işi face raportutii asupra lerii. Eli este 
depărteză de densa. 

Dâcă vre ună oratore, după ce a fostii re- 
chiemată la cestiune de duoă ori, în același 
diseursii, totii urmâză înainte a se depărta ce 
densa, Preşedintele îi rălică provisoriii cuven- 
tulii şi consultă Adunarea deci trebue se o- 
prâscă pe acelii oratore de a mai vorbi asupra, 
acestei cestiuni în acea şedinţă, : 

Art. 37, Nimeni nu pote vorbi mai multi 
de duoă oră asupra aceleiaşi cestiuni fără voia 
Adunări, constatată şi vestită de preşedinte. 

Art, 33, Este totiăi-d'auna liberi a cere cu- 
vântulă pentru apelă la regulameriti , pentru 

„cestiune dle esplicare a cuvinteloriă sâle şi pen- 
tru cestiune personale. In asemeni cestiuni însă 
nu se pote vorbi de câtă uădată. 

Pentru cestiunea persona!e nu pote cineva 
lua cuventuliă de câtii după votarea asupra ob- 
jectului în discuţiune. 

Art, 89. Costiunea prealabile, adică de se 
priimesce sc nu projectulii în discusiune, ces- 
tiunea de amânare, adică Wa se amâna discu- 
țiunea pe altă qi otărită sc nu, reclamaţiu- 
nile la păzirea regulamentului, acele de ordine 
de qi şi de ântâietate aii totii-dl'auna precădere 
asupra cestiunii principale și suspend decisiu- 
nea, fără însă a întrerupe pe oratore când vor- 
besce, - 

Art, 40, Dică dece membri ai Adunării cer 
închiderea discuţiunii, Preşedintele supune a- 
-câstă cerere Adunării, şi ca otărăsce, după ce 
a ascultată pe unii singurii oratore contra în- 
chiderii discusiunii şi pe altulii pentru. 

Art, 41, Dâcă adunarea devine turburătore 
şi dâca Preşedintele nu pâte restabili liniscea, 
eli anunciă că va suspende şedinţa, 

Dâca liniscea nu se restabilesce, Preşedin- 
tele suspendă ședința pentru uă jamătate oră. 

Jumătatea de oră ospirată, şedinţa reîncepe 
de dreptii. 

Dâca totuşi reîncepe turburareu, Preşedin- 
tele rădică şedinţa şi o amână pe a, duoa di. 

CAb. 1V 

Despre presintarea projecleloră de legi 

Art, 42, Mesagele Domnosci se vor ceti în 
şedinţă publică; ele nu.potii fi supiise la nici 
uă discuţiune, la nică uni votii, atară numai 
deea vorii coprinde vre-uă propunere care arii 
trebui a fi votată. 

După cetirea Mesagelorii pentru închiderea 
sesiuniloră, sâii disoluţiunea Adunării, Preşe- 
dintele va, rădica şedinţa, îndată, 

Art. 43, Şâpte deputaţi potii presirita A- 
dunării ori-ce project pe lege să propunere, 

Ele se comunică, fără discuţiune prealabile, 
guvernului şi secţiunilorii; apoi, conformii re- 
gulamentului, merg la comitetulii delegaților. 

încă datori, cândă uă propunere a fost admisă 
de majoritatea secţiunilorii şi când este de na- 
tură a deveni prejectii de lege, să”i dea actstă 
formă. ! 

Arie dt, Cererea de urzenţă asupra uni 
propuneni să projectii de lege nu'se pote face 
de câtii de guvernăi sâii de dece membri ai A- 
danării. 

Art, 45. Cândă se cere urginţa, se deschide 
discuțiunea asupra ei, Decă Adunarea o încu- 
viințeză, cu majoritate de 2/3 a membrilor pre- 
sinți, propunerea sti projectulii se trămite în-. 
dată la secţiuni, cari trebue se presinte rapor- 
tulă asupră'i, în termenuli mărginită de Adu- 
nare, In ori-ce casti însă, între şedinţa, în care 
s'a admisă urgința și acea în care se va pre- 
sinta raportulii, va trebui se trâcă celii pucină 
uă qi. 

CAP. V 

Impărțirea Adunării în secțiuni şi comisiuni. 

Art, 46, Adunarea se împarte, prin tragere 
la sorţi, în şepte secţiuni. care se reinviese pe 
fie-care anii. 

Art, 47, Comisiunile' speciali, precumii : a-- 
cele de anchete parlamentare, ce Camera ară 
voi a face în vre-una din ramurile adiministra- 
țiunii publice sâii în alte casură, acele budge- 
tare, financiare săi pentru ori-ce alto lucrări 
ale Adunării, se alegii prin bilete scrise, Nu- 
mărulii membriloră comisiunilor speciali se o- 
tărasce de Adunare: 

Yie-cara secţiune scăi comisiune îşi numesce 
prin majoritate pe Preşedinţii şi secretarii sei. 

Art, 49, Atâtiă împărţirea Adunării în sec- - 
țiuni, câtii şi alegerea oră-cării comisiuni spe- 
ciale, se face în şedinţă publică, 

At, 49, Fie-eare projectii de lege să tră- 
mite în desbaterea tutori secțiunilorii, scil a 
comisiunilorii speciali, 

Arte, 39, Fie-care secținn» face ună discu- 
ţiune generale asupra projecteloră de legi ce'i 
suutii trămise de Adunare, Discuţiunea nu se 
va deschide înainte de 24 ore de la distribu- 
ţiune, Fie-care membru ali secțiunii pote pro- 
pune amendamente la projectulii de lege ce se- 
discută, ” 

Arte 51, Când discuţiunea e terminată, fie- 
care secțiune înckeia procesulii-verbale in care 
se coyrinda socotinţa majorităţii şi a mino- 
rităţii. 

Art, 52, După acista fie-care secţiune nu- 
mesce cu majoritate absolută unii delegat din 
sânulu ci. Delegații tutoră secţiunilorii aleătu- 
escii comnitetulă însărcinații a lua din noii în   desbatere projectulii şi a face raportulii către 
Adunare, !
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Art, 53, Acesti comitetă numesce ună ra- 
portore din senulii săă. 

Art. 54, Raportulă comitetului coprinde a- 
fară de analisca deliberaţiuniloră din secțiuni 

- şi opiniunea motivată a maiorităţiă şi a mino- 
rităţii comitatului. 

Art. 55, Raporturile vorii fi tipărite şi îm- 
părţite la toţi deputaţii, celii puţină trei dile 
înaintea discuțiunii în Adunarea generală, a- 
fară de casurile cândă Adunarea decide alt- 
mintrelea. 

Art, 50, Fie-care membru alii Adunării pote 
asiste fără se aibă glasii deliberativi, la dis- 
cuţianile secţiunilorii şi a comisianilor din cari 
nu face parte, ” 

Art. 57, Secţiunile şi coimisiunile poti chiă- 
ma spre wi consulta la lucrări şi a le cere lă- 
muriră pe Ainistri.- Ele poti chiăna încă şi 
alte persâne afară din Adunare, ali cărorii con- 
cursiă le pâte fi folositori, . - 

Arte 53, Comunicările între secţiuni saiă co- 
misiuni şi Ministeriii se vor face numai prin 
Preşedintele Adunări, a 

Art, 59, Secţiunile şi comisiunile suntii da- 
tore pentru ordinea lucrăriloră lori să se con- 
forme cu ordinea dili otărită de Adunare. - 

Art. 60, Pentru ca uă secţiune se. pâtă în- 
tra în Jucrare trebuie se întronâscă celă puţin 
uă treime din număruli membriloră ce o com- 
pun,6ră comisiunile speciali majoritate absolută. 

Arte 61, Actele comunicate Adunărei se de- 
punii pe biuroii, sâii se ndresâză Preşedintelui. 

__ Adunarea pâte cere tipărirea lori Qscă o 
crede trebuitore. 

Preşedintele Adunărcă trămite la secțiuni, 
comitete şi comisiuni tâte actele relative la ob- 
jectele ce trebue să fiă discutate de dânsele. . 

Aceste acte suntii depuse la arhivă de ra- 
portatori după votulă Adunărei. 

Axt, 62, Autorii unui amendament sti pro- 
puneri aii dreptulii de a asiste cu glasii consul- 
tativă la şedinţele secţiuniloră ori ale comi- 
siunilorii însărcinate cu esaminarea, lui , -dâcă 
nu fact parte din acele secţiuni saii comisiuni. 

Art, 63, Secţiunile şi comisiunile, însărei- 
nate de a esamina socotele, condice sai legi de 
uă mare întindere şi altele, potă şi după în- 
chiderea, sesiunii a'şi urma lucrările, cu auto- 
risaţiunea Adunărei, încunosciințându-se şi gu- 
vernulii despre acâsta, . 

Art, 64, Prescripţiunile acestui regulament 
suntii îndatoritore si pentru secţiuni şi comi- 
siuni, în câtii privesce ordinea şi poliţia şedin- 
țelori lori. - : 

CAP. VI . 
| Despre diseutare şi votare în şedinţa 

publică 
Art. 65, In şedinţa otărită prin ordinea di- 

lei pentru discutarea unui project de lege, Pre şedintele deschide disouțiunea.   
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Discuţiunea se împarte în duoă: I-iii asupra, 
projectului în totale, ali II-lea asupra fic-că- 
ruia articolii în parte. a 

Art, G0, In cursulii discuţianii în şedinţă 
publică, ori-ce deputati pote propune amenda- 
mente sâii sub-amendamente, la projectulă de 
lege ori la conclusiunile ce se discută. Amen- 
damentulă sâii sub-amendamentulă trebue a fi 
depusă la biuroii, şi nu se pune în discuţiune 
de câtii numai dâcă, după vă cetire şi desvol- 
tare din partea autorului, s'ar sprijini de cinci 
deputați. ” - 

Art, 67. Decăamendamentulă se sprijină de 
cinci deputați, elii trece la comitetulii delega- 
țiloră de secţiuni să la comisiunca, respectivă, 
care îndată se retrage în camera conferințelor, 
spre ali discuta, şi supune Adunărei opiniunea 
sa în acecaşi şedinţă. - 

Art, 0S, Raportulii cetită şi discuțiunea se- 
nerală finită, se consultă Adunarea, asupra Iuă- 
rii în consideraţiune a proiectului de lege sâi 
propunerii. 

Arte 69, Dâcă Adunarea a luati în conside- 
rațiune acelii project sâă propunere, se începe 
discuţiunea, esclusivă asupra fie-căruia arti- 
colă în parte şi asupra amendamenteloriă ce'lă 
privescii. ! 

Arte50, Deca Adunarea nu ia în considera 
țiune projectulii, atunci Adunarea nu maj trece 
la discuţianea articoleloră în parte, şi acel 
projectii remâne respinsă. 

Arte, 71. După sevârşirea discuţiunii, arti- 
coli după articolă, decă n'a urmat nici uă no0- 
dificare în acelă project, scii dâcă amendamen- 
tele propuse aii fost priimite do comisiune ori 
de guvernă, atunci se pune la votă în întregi- 
mea jui fără discuţiune în aceeaşi di, 

Art, 32, Dâcă unele din amendamente, fără 
a fi priimite de comisiune saii guvernă, suntii 
încuviinţate şi unele din articolele proiectului 
sunt respinse de Adunare, atunci votarea a- 
supra întregului project se face în altă di, 
după uă nouă desbatere generală, fără a se mai 
putea, face vre-ună noii amendamenti, 

Intre aceste duog şedinţe va trebui se trecă 
cel puţinii uă di, E | 

Art, 79. Ori-ce projectii de lege pote fi re- 
trasă de guvern în cursulă discuţiunei şi chiar 
în momentul de a se procede la rotii. 

Propunerile şi amendamentele provenite din 
iniţiativa deputaţiloră asupra cărorii se va fi 
urmată discuțiunea, nu se potii retrage de cât 
cu învoirea Adunărei, - 

Art, 74, Propunerile simplu sâi motivate 
de trecere la, ordinea gilei se discută şi se vo- 
teză îndată, fără a mai merge la secţiuni. 

CAP. VI 
Interpelări şi punere în acusare 

Art, 25, Pie-care deputatii aro dreptulă de 

3
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a cere de la autorităţi, prin biuroulii Adunărei, 
tâte sciințele ce i-ariă trebui despre ori-ce ra- 
mură a administraţiunii publice; 6rii ăctulă de 
sciinţa dată, xemâne în arhiva, Adunărei. 

Art,.7G. Oră-ce membru ali Adunăroi are 
-dreptulă de a adresa guvernului interpelări, 

_ Înterpelărilo se anunţă în şedinţă publică 
din viii grai şi precisându-se subiectul loră. 
Ministeriulă este datorii a da respunsulii sâă 
“îndată să celi multi după trei qile. 

Biuroulă, în casti de amânare, comunică Mi- 
nisterului notițe după interpelare. 

La dioa fixată de ministerii spre a respunde; 

-se dă mai ântâiii cuvântul deputatului inter- 

„pelatorii. După respunsulii dati de Ministerii, 

discuţiunea urmeză după regulele generali sta- 
„bilite de regulament, 

Ori-ce moţiune s'arii presinta în urma inter- 

-pelării se trămite la secţiuni. 
Art, 17. Propunerea d'a se pune în acusare 

_ană Ministru, conformii art. 101 din Constitu- 
ţiune, se va face în scris motivată şi sub-scrisă 

- celii puţinii de 20 membri. Acestă propunere 

do acusare se va trimite în esaminarea tutori 
secţiunilorii, şi dâcă cinci din ele se vorii pro- 

„nunţa pentru priimirea propunerii, ea se va da 

în desbaterea Adunărei, a căria otărire de dare 
în judecată va trebui să fie susţinută de uă ma- 
joritate de 2/s din deputaţii aflaţi faciă. 

Dica propunerea a fostii admisă de Adunare, 

_ea numesce unii comitatii însărcinatii a susţine 

- acusarea, înaintea Curţii de Casaţiune.. 

CAP. VIII 

Despre votare 

. Arte 78..Voturile Adunărei se dai prin scu- 
lare şi şedere, prin viii graiă şi prin scrutinii 
secretii, adică prin bile scă bilete scrise. 
„Votul asupra articleloră în parte ale unui 

___ projectă sâii propuneri se face prin sculare şi 

şedere. Votul pentru luare în considerare stii 
asupra projectului şi propunerii în totale se face 

"prin apelă nominală, 
Art. 79, La votul prin sculare şi ședere, 

Preşedintele invită pe deputaţii ce sunt “pen- 
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“tru, a se scula, şi po acci ce sunt “contra, a 
şedea. Preşedintele şi Secretariă declară resul- 

-tatuli votării, care se pâte repeti: până la a 

treia, 6ră, şi prin contra probă. e 
Dâca şi după a, treia încercare totii urmegă 

îndoială, atunci votarea, sc face prin apelă no- 

minaliă. . : 

Art, S0. Votulii prin vii graiii se face în 

modulii următorii. Unulă din secretară dă ci- 

tire apelului- nominale. Fic-care deputatii de- 

clară, la, rândulii săti, verbale, dâcă e pentru 

sâii contra projectului ori propunerii: în dis- 

duţiune. RE 
Art, SI. Votulii prin bile se face numai a- 

tunci cândă 15 deputaţi îlă ceri. (1) ' 
Art, S2. Votul prin bilete scrise se face 

la ori-ce alegeri de persâne, pentru biuroi, pen- 

tru comisiuni, presintaţiuni, ete. E . 

La votarea prin bilete, acele albe nu se pun 

în număruli voturiloră date, şi majoritatea ce- 

rută este numai jumătate plusă unuli din bi- 

letele serise. Aseinenca nu intră în numerulă 

votanţilorii nici acei care se abţinii de la votii. 
Voturile prin bilete se însâmnă de către se- 

cretari pe tabloul ad-hoc şi se subseriii de că- 
tre Preşedinte şi Secretari. : 

Arte $3, Preşedintele şi secretarii sunt - 
însărcinaţi cu adunarea voturilorii. 

Preşedintele anunţă resultatuli. (2) 
Art, S4. Votuli atunci e valabile, cândă în- 

tr'unesce majoritatea absolută, adică jumătate 
plusii unuli din numărulă deputaţilori ceruţi 
la art. 25 spre a forma complectuli Adunărei. 

Decă numărulii votanţiloră nu împlinesce a- 
câstă majoritate, Preşedintele declară că seru- 
tinulă este fără resultatii, şi "votarea se face 
din noă la începutulii şedinţei viitâre, 

Cândă este paritate de roturi, Adunarea a 
respinsii, e 

Art. S5. Resultatulii deliberărilorii Adună- 
rci, adică încheierea se proclamă de către Pre- 

şedintele prin următârele cuvinte: “ Adunarea 
incuviințezi,, sii “ Adunarea nu încuviințeză. „ 

Art, SG, Projectele de legi votate se trecii 
în uă condică specială şnuruită şi legalisată de 
biuroii pe fie-care f6iă. Aceste projecte se sub- 
scriii de Preşedinte şi Secretari şi se înaintâză 
guvernului. 

  

-" (1) Serutinulii prin bile se 
putati câto duoă bile, 
esprime dorinţa sa, și 
buinţare. Bila albă esprime aprobaţianea, cea negră desaprobaţiunea, 

faco în modaulă următori: uni Sceretari faco apelă nominale şi dă fie-cărul de- 

din care una albă şi alta nâgră. Deputatul depune în urnu uşegată pe tribună bila care 

aruncă întruă altă urnă pusă po uă masă doosebită, bila de care n'a făcută între- 
amânduoă urnele suntă acoperite. După 

- depunerea bileloră, Secretarii aruncă bilele din urna scrutinului întrună paneraşă ; cI lo numără de faciă, şi 

sopară, bilele albe do cele negre. . 
(2) Resultatuli scrutinului. 
- Numărală votanțilori, N: 

Majoritatea corută . . . . N. 
Bio albe. . ...  .. . . N. 
Bile negre . :. . . - N 
Abţinuţi ee Ne 
„Adunarea încușiințegă sa nu.
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CAPITOLUL IX 

„-“TInciolabilitatea deputațilorăi - 

Art. $7, Membrii Adunărei nu potii fi ares- 
taţi sci urmăriţi în materie de represiune, în 
timpulă sesiunii, de câți cu' autorisarea Adu- 
nărei. Cererea de autorisare se adresâză de gu- 

verii Preşedintelui. Adunărei, care o comu- 

nică în şedinţă publică. Cererea se trămite în- 
dată și fără discuţiune la secţiuni, care csa- 
“mină de este motiv d'a se încuriința urmărirea. 

Raportuli comitatului delegaţilorii în act- 

stă cestiune se supune Adunărei în. timpulii 
fixată de ea. 

Art, 35. Cândă unii deputati este arestati 
în întervalele sesiunilorii, 'dosariulii se comu- 

nică Adunărei în gioa deschidereă sale. 
Adunarea otărasce dâcă trebuie a se înceta 

ss manţine arestarea în timpul sesiunei. — 

Totii astii-feli se procede în privinţa arestării 

unui deputatii, în casă de vină veghiată, în 
timpuli sesiunii, i 

„CAPITOLUL X - 1 

Despre peliţiuuă 

Art, S9, Ori-cine are dreptulii a adresa pe- 
tiţiuni Adunăret, - Ag 

„ Coprinsulii loră se espune în resumată de u- 

“multi din sceretari la inceputulii fic-cării şe- 
dinţe. După acâsta ele se trămitii fără discu- 

"țiune la comisiunea petiţiuniloră, numită de 
adunare la începutuli fie-cării sesiuni, şi care 
„este datâre a presinta în fie-care Sâmbătă, a- 

supra tutor petiţiunilor venite în cursulii săp- 

tămânei, ună raport generale. a 

Adunarea otărasce asupra tutori petiţiuni- 

"Vor menţionate în raport. . 

CAPITOLUL XI - 

: Despre projectele de legi înapoiate do 
câtre Benatii 

Art, 90. Cândii unii projectii de lege se îna- 
poiază Adunărei cu amendamente făcute de Se- 
natiă, Preşedintele încunosciinţăză pe Adunare 
„despre acesta şi înscrie projectulii de lege la or- 
dinea dilei a secţiunilorii. 
- Art, 91, Disposiţiunile acestui regulament 
privitore la, discutarea projectelorii votate de 
Adunare din începută, se păzescii şi la discu- 
tarea şi votarea projeetelor ainendate de Senat. 
„Art, 92, Preşedintele Adunărei deschide dis- 

„ cuțiunea în şedinţa otărită prin ordinea, dilei, 
însă discuţiunea, nu privesce de câtii articlele 
amendate, . E 

Art, 93, Otărirea Adunărei se rostesce prin 
ana din următorele formule ” 

« Adunarea a priimitii projectulii de lege a- 
mendatii.„, Sâii “Adunarea nu a priimitii pro- 
jectulii de lege amendatii. 

Arte 94. Preşedintele aduce îndată la. cu- 
noscinţa Preşedintelui Consiliului otărirea A- 
dunărei. i . 

CAPITOLUL XII 

Despre redacţiunea, discuţiunea şi vota- 
. rea adresei. 

Art, 95, Projectuli adresei menitii a rs- 
punde la discursul Tronului, se va redacta, de 
uă Comisiune speciale compusă de 7 membri, 

aleşi de către Adunare. a . 

Ministrii vor comunica acestei Comisiuni tote 
desluşiile trebuincidse asupra afacerilor ţerci. 

Art, 96. Projectulii de adresă, după ce se 
va ceti în Adunare, se va tipări şi împărţi. 

Art. 97, Discuţiunea projectului de adresă 
se face în şedinţa publică, trei dileceli puţinii 

după distribuire. Ea se urmeză după modul 

prescris pentru projectele de legi în genere. 

Art, 95, Adresa se va presinta Domnului 

prin uă deputaţiune de 20 membri ai Adună- 
rcă numiţi prin sorţi, în şedinţă publică. 

Preşedintele Adunărei şi biuroulă facii pu- 
rarea parte din deputaţiune. . 

Preşedintele îa curântulii în numele depu- 

taţiunii. Pa 
“Poţi aşa se urmeză şi cu deputațiunile de 

felicitaţiune ce urmâză a se presinta Domnului 

la serbările naţionali şi religi6se, precumii şi 

la alte dile solemne. 

CAPITOLUL, XII   
  

Despre procesele-verbali şi publicațiunea des- 
Vateriloră Adunărei deputațilorii. 

Art, 99. Redacţiunea proceselor-verbali alo 

Adunărei este pusă sub direcţiunea, Preşedin- 

telui Adunărei, şi încredinţată redactorilorii 

şi stenografilorii oficiali, care vori fi numiţi şi 
potii fi revocaţi de Preşedinte. | 

Discursurile se comunică oratoriloră după a 

Joră cerere, spre a le revedea, şi rectifica îna- 

inte de a sc publica în Jlonitoră. . 

Art, 100. Pentru fie-care şedinţă a Adună- 
| xeă se redige unii înduoitii procesii-verbală, a- 

dică unii sumariă dândă stima pe scurt de tâte 

lucrările şedinţei, şi altulă în extenso coprin- 

qendă în întregimea lorii desbaterile urmate. 

Art, 101. Procesul-verbale sumarii îndată 

ce s'a aprobatii de Adunare, se sub-scrie de se- 

cretariulii care "i-a datii cetire şi se depune 
archivă. NR 

“Art, 102, Procesele-verhali în extenso se 
xorii transcrie întruă condică şi se vor sub- 
serie de Preşedinte şi de unul din: secretari. 

.
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_„ Aceste procese-verbale se vor publica în în- 

tregimea lorii în Monitorulii Oficiale, împreună 

cu Lista nominale a deputaţilorii care ai fostii 

faciă, a duoa-ţi chiari după şedinţă. De uă- 
dată cu publicarea acâsta, se va, mai face încă 

uă, publicaţiune speciale in-8o toti a acestoră 

procese-verbale. 

CAP. XIV 

Despre congedie şi absenţe 

Art, 103, Nici uni deputati nu pâte lipsi 
de la şedinţele Adunărei, fără un congediii dat 
de densa. . 
„Arte 104, Ori-ce membru alii Adunărei care 
lipsesce şâse şedinţe de a rîndul, fără sâii peste 

congediulii dati se consideră demisionati. 

In ambele casuri, după şedinţa, a şâsea, Pre- 
şedintele, cu învoirea Adunărei, aduce la cu- 
noscința, Ministerului de interne, că scaunul 
acesţui membru este vacante. 
„Pentru deputaţii care în momentulii alegeri- 

loră s'arii afla peste otarii, escluderea, nu va a- 

vea, loci de câtii după lipsirea, lori nemotivată 
la duoă-spre-dece şedinţe consecutive. 

Art,:103. Impedicările de forţă majoră tre- 
Due se fie dovedite prin adeverinţe în scris ale 

autorităţiloră locali, 6ră în cele pricinuite de 
bole, printruă înscrisă declarare a, medicului 

oficiale alit localităţii. 
Dscă după trecere de 6 absenţi, deputatulă 

absenti nu va veni la Cameră, Biuroulă îlii va 

invita de a veni saii a trămite dovada împe- 
dicărei, a . 

Dâcă în termeni de 10 qile de la notificare 
nu va trămite justificarea, atunci scaunulă se 
va declara vacantă, + : 

Art, 106. La finitulii fio-cărei luni, biu- 
zoul publică prin Monitorulii Oficiale, lipsa, de- 
putaţilorii care mai fostă faciă la tote şedin- 
+ele “Adunărei, însemnârdu-se de câte ori ai 
lipsitii; şi motivele de arii fi fostii, ce "i-aii ne- 
voitii la acesta, . 

CAP. XV 

Despre poliția înteridre a Adunărei 

Arte 107, Poliţia Adunărei şi a încăperilor 
atârnate de ea, este esercitată, de către Pre- 
edinte, 
Art. 10$. Nimeni, afară de membrii Adu- 

nărei şi de Ministri, nu pâte sub nici uni cu- 

vânti a se introduce în sala şedinţeloriă. 
“Arte 109. Ori-ca persână din publică nu va 

avea, uă:purtare cuviincidsă, s6ă va întrerupe 
tăcerea recomandată publicului, sai va da sem- 
ne de aprobaţiune ori de desaprobaţiune, sait 
va.turbura liniscea, în ori-ce chipii, se va scâte 
îndată afară din tribună după ordinea Preşe- 
dinteluă, 
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La casii cândii Preşedintele o va socoti de 

trebuinţă, el va putea ordona chiarii aresta- 

rea disei persâne şi ducerea că, sub escortă, îna- 

intea, autorităţei competinte. 
Art, 110, Este opritii de a intra în sala A- 

dunărei înarmată. _ 

Puterea armată va putea pururea fi chiămată 

do către Preşedinte, , 
Art, 111, Biletele de intrare pentru tribuna 

publică, pentru a giariştiloră şi cea oficiale 
suntă în-disposiţiunea Preşedintelui Adunărei. 

Biletele de intrare pentru tribuna diploma- 

tică suntă în disposiţiunea Ministrului Aface- 
rilorii Străine şi de Stati. 

Art, 119, Pentru redactorii şi stenografii 
oficiali, suntii locuri reservate în apropiăre de 

tribună, 
Art, 113, Disposiţiunele capitolului de faciă 

se vorii tipări şi afişa în fie-care tribună. 

CAP. XVI 

Despre administraţiunea înteridră 

Art, 114, Administraţiunea superidre a A- 

dunărei este în atribuţiunile Preşedintelui. 
Directorele însărcinat cu priveghierea, co- 

regerea şi publicarea, proceselori-verbali, Di- 

xectorele cancelarici şi toţi impiegaţii suntii 

numiţi de Preşedinte, cu consultarea biuroului, 

de către care potii se fie şi depărtaţi. 
Art, 115, Preşedintele regulsză prin otă- 

riră speciali organisarea, tutulorii serviţieloriă. 
Art, 116. Preşedintele în înţelegere cu ces- 

torii otărasce întrebuinţarea banilorii destinaţi 

pentru cheltaielele Adunărei. - - 

Art, 117, Cestorii suntii însărcinaţă cu chel: 
tuielele atingătâre de personaluli şi materia-. 

ulă Adunărci, în urma otăririlorii Președinte- 

lui, şi priimescăi fondurile trebuitâre din cre- 
ditulii delegati de Ministerulii Fina.ncelorii, 

Art, 11$, Preşedintele pâte delega cestori- | 
loră parte din puterile sele administrative, 

Art, 119. La finitulă fic-cării luni uă co- 
misiune speciale compusă de şăpte membri nu- 
miţă de secţiuni pentru sesiunea anuale, cer- 
cetâză socotelele Casicrului Adunărei şi tră- 

| mite prin raporti către Preşedinte resultatulă, 
cu documentele trebuitâre spre desluşire, 

Acestii raportii se supune Adunărei spre în- 
chidere. , 

Art, 120, Unii capii de uşieri şi uşioriă tre- 
buincioşi sunţii ataşaţi Adunărei pentru tre- 
buinţele ci. Aceştia se numescii de Preşedinte: 
dinpreună cu binroulii. 

CAP. XVU 

Despre garda armată a Adunără 

Art, 121. Garda Adunărei este sub ordinile     Preşedintelui,
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Asemenea este unii postii do gendarmi călă- 

zeță în disposiţiunea Preşedintelui Adunărei. . 

CAP. XVIII 

Despre modificarea regulamentului 

Eli 

fica regulamentulii Adunărci, vor faco uă pro- 
punere sub-semnată de dânşii. — Acestă pro- 

punere se va ceti în trei şedinţe publică suc- 
cesive, n 

Dapă aceste trei cetiră, d6ca Adunarea, prin 
majoritate de duoă treimi, va lua, propunerea 
în consideraţiune, va trămite la uă comisiune 

Art, 122. Oră cândă duoă-deci şi cincă mera- | speciale, asupra raportului căria se” Şă: pro-. 

bri vorii socoti că este de trebuinţă a se modi- | nunţa definitivă. IL A 

  

REGULAMENTU 

PENTRU CANCELARIA ADUNĂREI DEPUTAȚILORU 

(După cdiţiunea din 1870) 

PREŞEDENȚIA ADUNĂREI DEPUTAŢILORU 

In virtutea articolului 115 din regulamentul 
interior al Adunărei se stabilesc cele ce urmeză: 

Art, 1 Cancelaria Adunărci deputaţilor să 
împarte în două divisiuni : 

Divisiunoa 1 se ocupă cu tâte Incrările 're- 
lative la confecţionarea, legilor şi cu acele pri- 
vitore la personalulă și materialulii Adunărci. 
Şefulii acestei divisiuni, este Dircctorele can- 
celariei, 

Divisiunea II se ocupă cu redactarea pro- 
ceselorii-verbale şedinţelor Adunărei și cu pu- 
blicarea lorii. Şefulii acestei divisiuni este Re- 
dactorele proceselori-rerbale. 

„ Divisiunea I 

Art, 2, Impiegaţii acestei divisiună suntii : 
„Unii şef de secţiune, adjutori ali şefului di- 

visiunei. - 
Uni archivarii generală, 
Unii registratore. 
Unii amploiată ataşat pe lângă questura, A- 

dunărei. 
Noă sub-secretari, 
Duoi caligrafi. 
Trei Copisti. - 
„Art, 3. Şeful secțiunei pregătesce corespon- 

dinţa biuroului, care, după ce se verifică de di-   

rectorele cancelarei, se presintă spre. d fi sub- 

scrisă de Preşedintele Adunări. - . - -- 

Elă pregătesce tablourile lunare pentru. di- 

1ele de presenţă a DD. deputaţi, după: apelurile. 

nominale alo fie-căria sedinţe. ! o i: 
Elă ţine registruli de presenţă provădut. a, 

art. 17 ală acestui regulamentă. 
Eli ţine unii registru generală în care vor. fi 

trecuți toţi împiegaţii Adunărei, cu anume a- 

rătare de data intrărei lori în servicii, înqin- 

tările ce ai dobândit, precum şi o rubrică spe= 

ciale spre a fi însemnată data eşirei lori, --* 

In absenţa directorelui cancelariei, clii are - 

vă continuă şi do aprâpe privighere pentru & 

sacta, îndeplinire a datoriilorii fic-cărui: îm-. 

piegatii. i ti 
Art, 4, Archivarul conservă tâte documen- 

tele şi lucrările Adunărei, clasificate dapă cate- 

gorii în dosiere speciale şi împărţite pe anis |. 

Nici unii dosieră, nică ună documenti nu se: 

pâte da, din archivă de câţi pentru 'trebuinţă 

în întru localului Adunăreă şi sub chitanţă:”'" 

Archivarulă are unii registru jurnală pentru 

tote hârtiile ce vină a se depune la archivă-cu 

arttare anume de dosierulii Ja care se alipescii.i 

Elă are ună registru generalii după ordinea 
alfabetică pentru tâte dosierele şi actelo aflate 
în archiva adunărei. N tit 

El conservă proicetele de legi originale; vo-
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tate de Adunare; uă condică specială pentru 
pensiunile acordate, şi uă condică pentru in- 
digenate. : 

Art, 5. Registratorele priimesce tâte hâr- 
tiilo adresate Adunărei; elii face espediţiunea 
corespondenţei. ! ” St 

El este datorii a presenta directorelui can- 
colarii fără nici uă întârdiere coniunicările ce 
priimesce. ” ” 

Plicurile adresate personal Preşedintelui A- 
dunărei şi sigilate, lo va preda nedeschise. 

Eli ţine un registru special în care însâmnă 
proiectele de legi şi propunerile ce se trimiţă 
în desbaterea secţiunilorii sâă a comisiunelorii 
Adunărei, cu arttare, anume, de qiua în care a, 
fostii espediate : având uă osebită rubrică spre 
a însemna, în dreptul fie-cărui proiect de lege, 
data presentărei în Adunare a raportului asu- 
pra acelui proiectii. 
Ei păstrâză, uni registru speciali pentru 

petiţiunile trămisb în cercetarea diverselor co- 
misiuni ale Adunărei. 

Asemenea elă păstreză uni registru pentru 
petiţiunile ce se recomandă de Adunare guver- 
nului. 

Rogistratorele esecută tote ordinile ce prii- 
mesce pentru efectuarea diverselor tipăriri ale 
Adunărci şi privighâză a nu se strecura în ele 
nici uă greşâlă sâiă incoreeţiune. , 

Art, 6, Pic-care sub-secretarii de secţiune, 
pentru secţiunea şi comisiunea, Ja care va fi de- 
legati prin regulări speciale ale directoreluă 
cancelariei, păstreză uni registru în care în- 
scrie după renduli venire lorii tote proiectele 
de legi, propuneri sâii oră ce alte lucrără. tră- 
mise în desbaterea, acei secţiuni scii comisiuni. 

Acestii registru va avea a nume rubrică spre 
a se putea înscrie în âreptulii fie-cărui proiect, 
data cândă elii a fostii discutată de secţiune şi 
numele delegatului ce ai fostii numiti, 

Ei vor avea clasificate proiectele de legi ve- 
nite în desbaterea secțiunilorii după ordinea, de 
di trămisă de către preşedenţia Adunărei. 
„Ei voriă ţine afişate în secţiunea respectivă, 
atâtă lista, membrilorii secţiunei câtiă şi ordi- 
nea, de di a lucrărilorii ce suntii de tratatii. 

Fie-care sub-secretari de secţiune, îndată ce 
secţiunea a, terminati discuţiunea, asupra unui 
proiectii de lege sâii propuneri, este datorii a 
pregăti tâte lucrările, a le supune imediat spre 
a fi sub-scrise de Preşedintele secţiunei, şi a le 
transmite fără nică uă întârdiere sub-secreta- 
rului ataşatii pe lângă comitetuli delegaților 

de secţiuni. Comunicarea, pentru a doua di nu 
pâte fi tolerată de câtii pentru lucrarea ce va 
A fostii deliberată cea mai din urmă în şedinţa 
seeţiunei, 
„La finele şedinţei fie-care sub-secretarii de 

secţiune va comunica directorelui cancelariei 
uă notă arstătâre proiectelor de legi tratate de 
secţiune în acea şedinţă, dacă ele aii fostii prii-   

LEGIUIRI 

mite să respinse, amendate scă nu, numele de- 

legatului numită, precumă şi numărul mem- 
briloră ce ai luatii parte la discuţiune. 

După aceste notificări direcţinnea cancela- 
riei, totii în acea di, alcătuindiă uni tabloi "li 
comunică Preşedintelui Adunăreă. , 

Art. 7, Sub-secretarulii secţiunei a, cărui lo- 
cal este în camera, de conferinţă a deputaţilor, 
este însărcinată totii uă dată şi cu ţinerea ape- 
Jului nominal pentru a se constata presenţa 
DD. deputaţi contormregulamentului Adunărei. 

Eli va ţinea : . 
a. Uă listă separată de toţi deputaţii absenţi 

pentru casuri de bolă. 
pb. Uă listă de tâto congeâiile acordate de 

Adunare, cu anume arătare de diva în carea în- 
ceputii şi de diua în care espiră. 

c. Uă listă de toţi deputaţii ce lipsescii ne- 
motivată cu anume arătare a dilelor de şedinţă 
în care a, lipsitii. a 

Elii va avea aceste liste pururea în regulă, 
spre a putea fi representate Ia, oră ce cerere. 

Eli va avea îngrijire ca tabloulii afişat pen-- 
tru împărţirea deputaţilorii în secţiuni să fie 
pururea în regulă, scoţendu-se din elii numele 
deputaţiloră demisionaţi şi înscriindu-se nu- 
mele acelorii: aleşi din noi, după ce acestia se: 
vorii împărţi între secţiuni. 

Asemenea clă va, avea îngrijire şi pentru ta- 
bloul despre compunerea celorii-lalte comisiuni 
speciale ale Adunărei. .- 

Art. $. Sub-secretarulă ataşat pe lângă co- 
mitetulii delegaţiloră de secţiuni va îngriji : 
"a. Ai se comunica fără întârdiere de către 

sub-secretarii de secţiuni, numele delegaţilorii 
numiţi de ele pentru fie-care proiectii de legi 
sâii propuneri, din preună cu dosierele respective. 

b. A ţine unii tabloiesactii în care să se în- 
semne t6te proiectele de legi trămise în desba- 

terea secţiunilorii ; înscriindii apoi în dreptul 
fie-cărui proicetă numele delegaţilorii numiţi 
de secţiuni, cu arătare a nume a dilei în care 
a fostă numiti fie-care. Acestii tabloii va fi pu- 
rurea afişată în sală. » 

In dată ce vre-unulii din comitete va fi com-' 
plectii, elii va presenta preşedintelui Adunărei 
spre sub-scriere convocarea nominale pentru 
acelii comitetii spre a se întruni şi a începe lu- 
crarea. Data, acestei convocări va, fi asemenea, 
însemnută în tabloii, Eli este datorii â nota, 
în scrisă pe fie-care di direcţiunci cancelariei, 
despre comitetele ce s'aii întranită în acea gi 

i numele raportoriloră ce ele aă numită. 
Art, 9. Sub-secretaruli secţiunei VII este 

şi bibliotecaruli Adunărci; elii îngrijesce ca, 
catalogulii cărţilorii aflătâre în biblioteca Adu- ” 
nărci. să fie pururea ţinutii în regulă. Câte 
ună esemplariă după acestii catalogă imprimat 
va fi dati fie-cărui sub-secretarii de secţiune,. 
spre a fi la disposiţiunea accă secţiuni. 

Elă priimesce diarele la care Adunarea este
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ahonată şi îngrijesce a se forma colecțiuni din | Art, 14. Indatoririle stenografilor sunt cele 

acele cei se vor însemna anume. Vă listă de 

„tâte diarele ce priimesce adunarea valfi afişată 

în bibliotecă. . i 

Nici uă carte nu pâte fi dată afară din bi- 

bliotecă de câtii sub chitanţă în regulă şi nu 

pentru mai multi de câtii pe 21 ore. 

- Oră-cine priimesce uă carte din biblioteca A- 

dunărei esto'respundătoră la casii de perdere, 

cu preciuli că; cândii însă cartea perdută face 

parte din ună uvragiii în mai multe volume, 

se va plăti întregulă uvragiă, 

Ambele aliniate de mai sus voriă fi asemenea 

afişate în bibliotecă, i 

: Bibliotecarulă are la disposiţiunea sa pentru 

facerea de colecţiuni şi alte lucrări po şeful u- 

şierilorii camerei. , 

Art. 10. Unii sub-sceretarii este ataşat pe 

„ 1ângă Biuroulii Adupărci, elă conservă hârtiile 

ce suntii la ordinea Qilci Adunărci, şi ate pri- 

vegherea asupra, tutuloră comunicaţiunilor de- 

stinate a se presenta Adunărei. 

Arte LI. Amploiatulă ataşată pe lângă che- 

stura Adunărci, este totii-uă-dată şi sub-secre- 

tarii ală comisiunei de comptabilitate a chel- 

tmelilori Adunărei; în cursulă şedinjeloră el 

este pururea pe lângă biuroulă Adunărei, 

Divisiunea II 

Art, 12, Impiegaţii acestei divisiuni sunt : 

Un Șefii de secţiune, adjutor ală şefului di- 

visiunci. : MI 

Şese-spre-deto Stenografi. 
“Ărt, 13; Indatoririle şefului de secţiune sunt 

cele următâre : 
a. Elă pregătesce materialul procesului ver- 

ale ală fie-cării şedinţe priimindi notele ste- 

nografilorii şi aşedendu-le pe rândiă, întocmind 

Jista deputaţiloră absenţi după apeluli nomi- 

male ală gilei şi inserândii, în dată după citirea 

şi aprobarea sumariului, tâte comunicările su- 

puse Adunărei în fie-care şedinţă; precum ase- 

menea amendamentele, propunerile, şi ori ce 

moţiuni ss vitaţiuni făcute în timpulii discu- 
ţiunci. o , 

b. Elă este însăreinatii cu espediarea la can- 

celaria Monitorului a notelorii care î se vor da 

revădute şi corese de şefulii divisiunei. i 

c. Eli îngrijesce a lua înnapoi şi a inter- 
cala la rândul unde se cuvine discursurile dom= 

nitorii deputaţi cari vor fi cerutii a 'şi le reve- 
dea, şi în casti cândii corecţiunile ară fi ilisi- 
bile va face să se transcrie acele pagine imediat. 

d. Elii ţine, pentru împiegaţii acestei divi- 
siuni, registrul de presenţă prevădut la art. 17 
alii acestui regulamentii. - 

6. In absenţa directorelui divisiunei elii are 
uă continuă şi de aprâpe privighere pentru a 
esecuta, îndeplinirea datoriilor împiegaţilorii 
acestei divisiuni. 

  
  

următâre : 
a, EX aii a.se afla în cancelaria Adunări, în. 

locul destinatii la lucrările acestei divisiuni, 

şi a se înscrie în registrul de presenţă, previ- 

dutii la aliniatuli d ală articolului precedentiă, 
celii mai târgiii pentla 111J2 ore, în tâte dilele 

când Adunarea, se intrunesce, fie pentru şedinţă 
publică, fie pentru şedinţă de secţinni. Iar când 
Adunarea ar decide a ţine şedinţe estra-orlina- 
ric, afară de acele co obicinuitii se deschidii la 

amisdi, stenografii sunt datori a se afla Ja 
cancelarie şi a se înscrie în registru de presenţă 

celii puţin cu uă jumătate: oră, înnaintea orei 

fixate pentru deschiderea şedinţei. , 

b. In dată ce se începe apelul nominale pen- 

tru deschiderea, şedinţei, ei suntii datori a se 
afla în tribnna, ce le este destinată în sala Adu- 

nărei, unde aii a lua po rândi note, în grupe 

de câte duoi şi în timpi de atâtea minute pen- 
tru fie-care rândă câtii le va fixa directorele 
serviciului.. : . 

"e. Cândă ună rândii de stenografi a termi- 

'nată de notatii în sala şedințelorii, esto datorii 
a trece în dată în cancelarie şi a transcrie ime- 
diatii notele stenografice câtii s'arii putea mai 

curată şi lisibili, dându-le apoi şefului de sec- 

ţiune, spre a le aşeda în -ordinea cumi s'ai 
succesii. 

d. Fării autorisarea şefului divisiunci, le este 
cu desevârşire opritii stenografilor de a se duce 

de la cancelarie, nu numai în timpulii şedinţei, 
darii nică chiarii după rădicarea şedinţei, dacă 
nu vorii fi gătitii şi depusă la şefulii secţiunci 
tâte rândurile lorii de note ale acelei şedinţe. 

e. Este popritii stenografilorii de a da oră 

cării alte persâne afară de gefulă secţiune, no- 
tele lori în originalii stii copie după desbateri 

care nu vorii fi fostii revădute de redactorele 
proceselorii verbale, 

f. In sala şedinţelor nu este îngăduit ste- 
nografilorii a şedea în altă locii de câtii în tri- 
buna lorii speciale şi nu în numării. mai mare 
de câtii celă multă rendulă de servicii şi celi 
co'i ormâgă imediată, . .. - 

Art. 15, La casuri de neapărată trebuință, 
cândii pentru secţiunile Adunărei si. comite- 
tele delegaților nu arii fi de ajuns împiegaţii 
divisiunei ], stenografii” vor da adjutorii în 
secţiuni și comitete, fie-care după rândulii ce 
le .va indica directorele serviciului. 

Disposiţiună generale 

Art, 16, Impiegaţii Adunărei suntii datori 
a se afla în sala destinată pentru cancelarie, 
în tâte dilele înainte de 10 ore dimintța şi anu 
eşi de câtii după ce de către directorele cance- 
lariei sii gefulii de secţiune se declară termi- 
nate lucrările dilei. 

- Arte 17, Uni registru specială se ţine de



40 

către şefulii secţiunci pentru a, se însemna ora 
sosircă şi a eşirei fie cărui amploiatii, 

Fie-care amploiat intrând în cancelarie este 
datorii a se presenta spre a. cere înscrierea re- 
nirei s6le în acelii registru. - 

La 10 ore precise acestii registru se va de- 
pune pe biuroulă directorelui cancelariei şi am- 
ploiatulă ce va veni în urmă este datorii a se 
presenta spre a justifica intârdierea sa, în pri- 
vința căria directorele va aprecia și va nota în 
registru observaţiunele selo, | 

Art. 15, Nici uni împiegatit nu este învoit 
a părăsi sala cancelariei de cât cu învoirea şe- 
fului secţiune pentru a merge la secţiunea s6ă 
comisiuneaunde va fi ataşată, cândă acâsta, va 
fi în lucrare. ” 

Art, 19, Staţionarea amploiaţiloriă prin sala 
şedinţelorii Adunărei şi prin tribune este cu de- 
săverşire oprită, , 

Asemenea nu este permisii nici staționarea 
prin cele alte camere de cât cu anume trebuință 
şi numai pe timpul necesari pentru acesta, 

Art, 20, Toţi împiegaţii Adunărei, sunt da- 
tori a păgi cea mai strictă bună cuviinţă în 
raporturile cu DD. deputaţi şi cu DD, Ministri, 

Fă se vorii grăbi a da tote lămuririle ce lise 
vorii cere relative la lucrările de atribuţiunea 
lorii, sâii a indica amploiatulii de lacare se pot 
lua acele lămuriri, 

Penalităţi 

Art, 21, Amploiatuliă care va întârdia a se 
afia în localul cancelariei peste ora 10 dimi- 
nâţa, sai care va părăsi cancelaria înainte de 
a se declara terminată lucrarea dilei, fără a 
putea justifica pe unii casii de forţă majoră a- 
câstă absentare, pentru prima Gră va, fi repri- 
mendatii de către directorele cancelariei, pen- 
tru a doua 6ră directorele va, raporta faptulă 
Preşedintelui Adunăreă. - . 

Dacă amploiatulă în cursulă aceliaşi luni se 
abate pentru a treia 6ră de la îndatoririle sâle, 
elă va fi destituitii. 

Art, 22, Penalităţile însemnate la articolul 
precedentii se aplică pentru tâte casurile de in- 
subordinaţiune, de rea conduită, de negligență 
în îndeplinirea îndatoririloră sâle, de întârdiere 
sati incorecţiune în lucrări, precum şi pentru 

LEGIUIUI 

ori ce abatere de la regulile prescrise prin re-. 
gulamentulii je faţă, - 

Art, 23, Unii registru specialii se va păstra 
de directorele cancelariei în care se vor înscrie 
aplicarea penalitățilorii ce fie-care amploiatiă 
va fi meritatii. ” : 

La finele anului ună estractă de pe acestă 
registru se va afişa, în sala cancelariei Adună- 
rej, şi va sta astii-feliii de la 1 penă In 15 Ja- 
nuariii, 

Despre congedii. 

Arte 24, Toţi amploiaţii ambelorii divisiuni 
ale cancelariei Adunărei, atâţăi în timpul sesiu- 

| niloră Adunărei câtă şi în intervalulă loră, nu 
voră putea a se absenta de câtii după unii con- 
gediă acordati de Preşedintele Adunărei. 

Arte 25. Cererea de congediii va fi făcată 
în scrisii, dată şefului divisiunci respective sâă 
în lipsă, şefului secţiunei care o va presenta 
Preşedintelui Adunărei. ! 

Aceste cereri vor trebui se arate, pe lângă 
timpulii po câtii amploiatulii cere congediii şi 
anume a locului unde merge spre a, se putea 
sci la casii de trebuinţă, unde să i se facă cu- 
noscuti de n se reîntoree, * 

Art, 26, Dacă vre-uă cerere de congediă sar 
presenta pe când Preşedintele Adunărei se află 
absente din capitală, şefulii divisiunei s6ii şe- 
fulă secţiunei respective va comunica prin te- 
legrafă Preşedintelui cererea de congediii, spre 
a priimi aprobare. - 

Art. 27, In dată ce Adunarea se convâcă, 
şefulii divisiunci sâii şefali secţiune respetive 
prin telegrafi rechiamă la îndatorirea lori pe 
toți amploiaţii ce ară fi duşi în congediăi. 

Dacă, cclă mai târgiii, în ajunulă ilei de 
deschiderea sesiunci, vre-unulă din amploiaţi 
nu S'ari afla la postulă sei, fără a fi dobândit 
reînnoirea congediului sei, eli prin însuşi a- 
cesta se socotesce demisionaţi şi se procede 
imediată la înlocuirea sa, : 

Asemenea se urmeză şi cu acelii amploiații 
care se va absenta fără congedii. 

Art, 23, Congediele pe unii timp mai scurt 
de 10 gile se potii acorda de către directorele 
divisiunei respective. - :   Preşeaintele Adunărci, Gr, Balș. 
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| REGULANENTULU 

SENATULUI ROMÂNIEI (186%) 

CAPITOLUL, 1 

Despre biuroulă provisoriii şi terificarea 
titluriloră 

Art, 1, La reînoirea integrală sci pe jumt- 
tate a Senatului, celii mai în vârstă dintre se- 
matori ocupă scauuulii Președinției. Preşedin- 
tele chiamă pe cei patru mai tineri dintre se- 
natorii de faciă, spre a îndeplini locurile de se- 
cretari, : - 
Art. 2, După cetirea mesagiului de deschi- 

dere, Preşedintele de vârstă, asistată de secre- 
tari, procede prin tragere la sorţi, la împărţi- 
rea Senatului în 4 secţiuni. 

Fie-care secțiune sa alcătuesce din senatorii 
a 8 districte; 6ră cea din urmă a 9 districte, 
trase la sorți. Aceste secţiuni vorii intra fără 
amânare în lucrarea verificărei titlurilor se- 
natorilorii aleşi. 

Art, 3, Secţiunea No. 1 cercetâză titlurile 
senatoriloră din secţiunea No. 2, şi aşa mai 
"nainte; secţiunea, No. 4 verifică titlurile sena- 
torilorii din secţiunea I-a, 

Art, 4, La deschiderea fie-căria sesiuni, biu- 
roulii sesiunei precedente îndeplinesce datorii- 
le de biuroii provisoriii până la numirea celui 
„definitivi. ” 

Art, 5, Fiindă alegeri nuoi de verificată, 
îndată după cetirea mesagiului se procede la 
tragerea prin sorţi a uneia sai mai multe co- 
misiuni, după numărulă nuoilorii alegeri, com- 
puse fie-care de câte ştpte membri. 

Art, 6, Dosarele complecte ale alegeriloră, 
precumi şi alte acte justificative, se împărtă- 
şescii de către Preşedintele Senatului secţiuni- 
lori sai comisiuniloră de verificare. - 
„ Pie-care din ele pâtechiăma la trebuinţă di- 
naintea sa pe senatorii aleşi, şi la casă de pro- 
testare, şi pe persânele tânguitâre, dacă ele ar 
fi presente; şi după ce ascultă întâmpinările și 
ia tâte lămuririle, apoi 'şi face raportulii că- 
tre Senatii. i 

Pentru alegerile necontestate şi în care nu 
Sati găsită neformalităţi, comisiunea se măr- 
ginesce a adeveri mandatele şi a raporta că | 
sunti conforme cu legea. - 

La alegerile contestate sai lovite de nefor- 

malităţi, comisiunea este datorea intra în des- 
vălirea împregiurărilorii, dându'şi părerea mo- 
tivată asupra, validităţei saii nevalidităţei fie- 
căria alegeri. | 

Art, 7. Pentru alegerile necontestate în co- 
misiuni, Preşedintele întrebă mai ântâii pe 
Senatii, dacă- nu cere nimeni cuventulă în con- 
tra validităţei acelorii alegeri. 

La casă cândii nu se infăţişâză vruă contes- 
taţiune, Preşedintele proclamă pe senatoruli 
alesii. 

Asupra conclusiunilori raportului secţiuni: 
lori sati comisiunilor relatire la alegerile con- 
testate în senulă lori, Senatulă se pronunciă 
prin votiă secretă cu majoritate absolută. 

Pentru a se pune la votare alegerea unui se- 
natoră necontestatii de secţiunea saii comisiu- 
nea verificătâre, trebue uă propunere iscălită 
de trei membri, asupra cărja Senatulii se pro- 
nunciă prin votă secretă, 

Senatorulă contestată nu pote fi respinsă de : 
câtii cu uă majoritate de 2/s din număruliă vo- 
turilorii esprimate. 

Art. S$. La preinoirea integrală saii de pa- 
tru ani a Senatului, prerădută de art. 78 din 
Constituţiune, îndată ce număruli senatorilor 
verificaţi arii compune împreună cu acei vechi 
2/5, Senatuliă se declară constituită şi apoi pâ- 
şasce înainte cu verificarea. 

CAPITOLUL ÎI 

Despre biurouli definitivi şi atribuţiunile 
sâle a 

Art, 9, Senatuli fiindiă constituitii, pâşasce 
la alegerea biuroului definitivi. 

Art, 10, Biurouli Senatului, pe lângă pre- 
şedintele şi vice-preşedinţii prevăduţi de art, 44 
din Constituţiane, se compune din pătru scere- 
tari şi de doi cestoră, - 

Toţi membrii biuroului se alegă cu scrutin 
secretii şi cu majoritate absolută a voturilorii, 
încependu-se cu alegerea succesivă a preşedin- 
telui, a vice-preşedinţilorii, după acâsta a sc- 
cretariloră şi în urmă a cestoriloră. 

Dacă la ântâia votare nu s'2, dobândită ma- 
joritate absolută, se va face a duoa votare,   cândii majoritatea relativă este de ajunsi. In
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cas de egalitate de voturi, se va face balotaţie 
între cei cu voturi mai multe şi egale. | 

Resultatulă balotaţiei fiindă 6ră paritate, 
se va decide prin sorţă. 

Art. 11. Biurouli ales este pentru tâte se- 
siunile unni ani. 

Art, 12, Senatulii fiind aşa constituită în 
tâte părţile sâle, Preşedintele încunosciințeză 
despre acesta pe D. Preşedinte ali Adunărei 
deputaţilori şi pe D. Preşedinte al Consiliului 
de ministri. 

Art, 18, Atribuţiunile preşedintelui suntii: 
de a păstra ronducla în Senată, de a priveghia 
asupra strictei păziri a regulamentului, de a 
ţine rendulă între senatorii ce aii cerută cu- 
vântulă, de a pune cestiunile, de a face cuno- 
scuti resultatul voturilori, decisiunile Sena- 
țului şi de a vorbi în numele şi conformă vo- 
înței Senatului. - . . 

Preşedintele are dreptulii a interveni în des- 
bateră spre a rechema, pe orator la ordine, sai 
spre a, apăra regulamentalii, saii spre a reduce 
pe oratorii în marginile discuţiunei, sai spre a 

„Tămuri desbaterile. 
Cânâii Preşedintele va, lipsi sai va fi împe- 

dicat sai va voi a lua parte la discuţiune, elă 
va fi înlocuită de unulă din vice-preşedinţi. 

Preşedintele saii Vice-preşedintele care va lua 
cuvânţuli întruă discuţiune, nu mai pâte o- 
cupa fotoliul în.cursulii acelei discuţiuni. 

Art, 14, Atribuţiunile secretarilori sunti : 
de a priveghea, sub direcţiunea Preşedintelui, 
redacţiunea, proceselorii-verbale, de a face apel 
nominalii, de a înseri pe rândă pe senatorii ce 
ai cerutii cuventulă ; de a da citire projectelor 
de lege, amendamentelor şi alte asemenea îm- 
părtăşiri, de a însuma voturile; într'un cuvânt, 
de a, îndeplini totii ce privesce biuroulii. 
Art, 15; Preşedintele însărciniză pe unul 
saii duoi dintre secretari înadins cu priveghie- 
rea, publicărei proceselor-verbale şi a tipăririlor 
trebuitOre Senatului. : 

Art, 16, Preşedintele şi secretarii voteză 
totii-d'auna, cei de pe urmă. 

CAPITOLUL Lil 

Despre ținerea şedinţelorii 

Art, 17, Senatorii se întrunesc în sala Sena- 
tului. Preşedintele deschide şedinţele, elii ves- 
tesce închiderea şedinţelor publice, în urma încu- 

viințărei Adunărei ; arstă la sfirşitulii fie-căria 

de ele, dupăce consultă Senatul, diua şedinţei 
viitâre publice saă de secţiuni şi regulâză or- 
dinea gilei care se afişâză în sală ; ordinea dilei 
se trimite îndată şi regulatii pentru fie-care şe- 
dinţă la Preşedintele Consiliului de ministri. 

Ordinea dilci uă-dată statornicită, ea nu se 
pâte schimba de câtii cu primirea ministriloră, 
: Începutulii şedințeloră este otărâtă pentru 
ora de amâ-Qi, rimâindă deplina facultate Se- 

LEGIUIRI - 

natului a otărâ alte ore mai de diminâţă sati 
mai târdiii, după trebuinţa ce va avea, Mini- 
sterul va, trebui a fi însciințat din vremede uă 
asemenea schimbare a orei, - 

Şedinţele se curmă la 5 ore, afară cândii */s 
din membri presenţi cerii prelungirea şedinţei. 

Art. 18. La deschiderea fie-căria şedinţe se . 
face apelii nominali de toți membri Senatului 
după ordinea alfabetică. . 

Senatorulii care nu va răspunde Ja apelul 
nominal ; va fi consideratii ca absentii de şi 
pâte iua- parte la discuţiune şi votare. 

Art. 19. Pentru deschiderea unei şedinţe, 
Senatulii trebue să fie în complectulii prevădut 
prin aliniatulă III, ali art. 45 din Constitu- 
ţiune, adică jumătate plus unuli din membrii 
în fiinţă. . ” 

Art. 20, La nici unii casă, şedinţele nu vor 
continua fără uni minimum.de 20 senatori. 
Insă pentru cestiunile cari n'aii figurati la or- 
dinea dilei majoritatea absolută, adică com- 
plectul prevădută ia art. 19, este totă-d'auna 
necesari, . . 

Art, 21, Inainte de a se deschide: şedinţa 
Ja 11 ore, biuroulii începe a da citire, în sala 
Senatului, procesulni-verbalii în extenso, ali 
edinţei din urmă, ori-care ară fi numărulii se- 

natoriloră faciă. - i 
Art, 22, Dacă se ridică reclamare în contra 

redacţiunei procesuiui-verbală, secrotaruliăi ci- 
titorii dă lămuririle cuvenite. Dacă şi după a- 
ceste lămuriri reclamarea totii urmeză, Preşe- 
dintele, după deschiderea, şedinţei, consultă Se- 
natuli, şi acesta otărasce,. ” ' 

Art. 99, Fie-care. şedinţă începe prin ciți- 
rea sumarului şedinţei precedente, determinat 
la art. 105 din acestă regulament. 
După încuviințarea acestui sumarii şi după 
otărârea Senatului asupra reclamărilori ce se 
voriă fi ivită în privirea procesului-verbali, u- 
nulii din secretari comunică Senatului decre- 
tele, petiţiunile şi alte împărtăşiri. 

Art, 24, In urma acestora, discuţiunea în- 
cepe asupra objectelor ce sunt la ordinea gilei. 

Arte 25, Nici uni senatorii nu pâte vorbi de 
câtă după ce s'a înscris mai înainte la biuroă, 
saii după ce, de la locul stii, a cerut de la Pre: 
şedinte cuvântulii, şi după ce "l-a primit. Voia 
de a vorbi se dă după rândulii înscrierilorii sai 
ali cererilor, , E 
Art, 206, Este învoitii fie-cărui senatori a 

schimba, cu unii altulii rândul s&i de a vorbi. 
Art, 27, Ministrii nu sunt supuşi la rândul 

înscrieriloră, prin urmare vorii dobândi cuvân- 
tulii de câte ori 'lă vorii cere, fără însă a pu- 
tea întrerupe pe oratore. 

__ Cetirea mesagielorii Domnesci şi comunică- 
rile guvernului ai totii-d'auna prioritate în 
privinţa ordinei qilei, fără însă a putea între- 
rupe fără încuviințarea Senatului nă discuţiune     începută sai ună votă, -
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Art, 2$. Senatorulii cara vorbesce nu pâte 
a sc adresa de câtii către Preşedinte, către Mi- 
pistri sa către Adunare. Oratorii potii vorbi 

de pe tribună, sai de Ja loculii loră, însă stând 

în picicre. 
Raporturile comisiuniloră şi comitetelor, es- 

punerile de motire şi projectele do legi se ci- 
tescii numai de pe tribună. . 

Art, 29. Ori-ce împutare defăimătâre este 
oprită în discaţiune. , 

La ânttia abatere, Preşedintele rechiamă pe 
oratorii la ordine. La a duoa, "i adrescză uă ob- 
servare personală care se şi înscrie în procesul- 
verbalii. La a treia, abatere , Preşedintele "i ri- 

. dică, provisoriii cuvântul şi consultă pe Senat, 
dacă trebue să oprescă pe orator de a maj vorbi, 

în totii cursulă acelei discuţiuni. Acestă înter- 
dicţiane se înscrie în procesulii-verbalii, 

Art. 30. Nimeni nu pâte fi întrermptii când 
vorbesce, afară, dacă se atinge de uni apelă 

la păzirea Regulamentului. Acestă apeli se 
face către Preşedinte, care va apreţui. 

Art. 31, Preşedintele singur are dreptul 
să recheme la, cestiune pe unii oratoră.” 
* Dacă vre unii oratorii, după ce a fosti re- 
chiămatii la cestiune de ducă oră în acelaşi dis- 
cursă, totii urmeză a se depărta de dânsa, Pre- 
edintele i ridică provisoriii cuventulă şi con- 

sultă Senatulii daca, trebue să oprâscă pe acel 
orator de a mai vorbi asupra cestiunci în acea, 

- şedinţă. 
Art, 92, Nimeni afară de ministri, nu pâte 

vorbi mai multă de două ori asupra acelia-şi 
cestiuniă fără voia Adunărei constatată şi enun- 
ciată de Preşedinte. . sI , 

Este însă tot-Vauna liber a vorbi pentru pă- 
zivea regulamentului, pentru uă cestiune perso- 
nală saii pentru a dană esplicaţiune despre răul 
înțeles al cutintelor sâle ; în aceste casuri însă, 
fio-care senator pote lua numai o-dată cuvântul. 

Art, 33, Reclamaţiunele de ordine de (i, de 
prioritate şi de apel la păzirea regulamentului, 
ati preferinţă asupra cestiunei principale şi sus- 
pendă discuţiunea, fără a se întrerupe oratorul 
care vorbesce. a 

Art, 34, Cestiunea prealabilă, adică cestiu- 
nea de se priimesce saii nu projectulii în discu- 
ţiune ; cestiunea de amânare, adică de a se 
amâna discuţiunea pentru uă altă diotărită sai 
neotărâtă şi amendamentele, se pună la votare 
înaintea propunere principale, 6ră sub amen- 
damentele, înaintea amendamentelorii. 

Art, 85, Dacă cinci membri ai Senatului 
ceră închiderea discuţiunci, Preşedintele con- 
sultă adunarea, care otărasce, după ce a ascul- 
tatii pe unii singurii oratorii contra închiderci 
discuțiunei şi pe altuli pentru. , 

Art, 36, Înainte de a se inchide discuţiunea 
Preşedintele într6bă pe Senat, dacă este destul 
de limuritii asupra cestiunei ; la cas de înduo- 
ială, discuţiunea urmeză. -   

Art, 37, Preşedintele priimind cererea pentru 

constituirea Senatului în comitet secretii, după 

forma prevădută la art. 39 din Constituţiune, 
ordonă deşertarea tribuneloră publice. ” 

Nici unii votă însă nu se pâte da de câtii în 

şedinţă publică. _ o 
* Art. 38, Dacă Senatulii devine turburăroră, 
şi dacă Preşedintele na pâte restabili liniştea, 
elă anunciă că va suspenda ședința. 

Daca liniştea nu se restabilesce, Preşedintele 
suspendă şedinţa, pentru uă jumătate oră. 

Acesti timpii espiratii, şedinţa reîncepe de 

drepti, | - , 

Dacă totuşi turburarea urmeză, Preşedintele 
ridică şedinţa şi o amână pe gioa următore. 

CAPITOLUL IV. 

Despre presentarea projcetelor, de legi 

Arte 89, Mesagiele Domnescă se voriă citi în 

şedinţă publică; ele nu potii fi snpuse la nici 
vă discuţiune, la nică unii votii, afară numai 

"| dacă vorii coprinde vr'nă propunere care ar tre- 

bui a fi votată. , 
După citirea mesagieloră pentru închiderea, 

sesiunilori, sai disoluţiunea Senatului, Preşe- 
dintele va ridica şedinţa îndată. 

CAPITOLUL Y 

Despre împărțirea Senatului în secțiuni 

” şi comisiună ! 

Arte 40. Senatuli se împarte prin tragere 

la sorţi, în cinci secțiuni, cari se reînoescii 

în fie-care an. Membrii biuroului aii facultatea 
a nu Jua parte la lucrările secţiunelor când nu? 
iartă timpul. | 

Art, 41, Fic-care secţiune numesce cu ma- 
joritate absolută pe preşedinţii şi secretarii lor. 

Art, 42. Comisiunele speciale, precum: acele 

de anchetă parlamentară, acele financiare, saii 

pentru ori-ce alte lucrări ale Senatuiui, se aleg 

prin bilete scrise, Numărulii membrilorii comi- 

siunilorii speciale se otărasce de Senat : elă nu 
va putea fi mai mică de trei membri. Pentru 

cercetarea potiţiunilorii , se numesce vă comi- 
siune pentru tâte sesiunile anului, 

Art. 43. Indată după alegerea, uncă comi- 

siună, Preşedintele Senatului, sai unulii din 

vice-preşedinţi, o convâcă spre a se constitui 
sub preşedinţa, sa provisoriă. ” : 

"Art, 4£, Atâtă împărţirea Senatului în sec- 
ţiuni, câtă şi alegerea ori-căria comisiuni spe- 
ciale, se face în şedinţă publică. 
“ Art, 45, In gilele în care nu sunt şedinţe pu- 
blice, după constatarea de către biuroii a celoră 
absenţi, senatorii se retragii în secţiunile lor 
respective. -
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Art, 46, Fic-carc projectii de lege setrămite 
în desbaterea tutulorii secţiuniloră. O 

Art, 47, Fie-care secţiune discută în osebi 
projectele de legi ce'i sunt irămise de Senată; 
discnţinnea nu se va deschide înainte de 24 ore 
de la distribuţiune, Fe-care membru al secţiunei 
pâte propune amendamente la projectul de lege 
ce se discută. . | - 

Art. 48, Când discuţiunea e terminată, fie- 
care secţiune încheiă procesulii-verhală în care 
se coprinde socotința"majorităţei şi n minori- 
tăței, . 
E 49, După acâsta, fie-care secţiune nu- 

mesce cu majoritatea absolută uni delegatii 
din sânuli că. Delegații tutulor. secţiunilor al- 
cătuescii comitetulii însărcinatiă a lua din nuoii 
în desbatere projectulii, şi a face raportul de- 
finitivă către Senat. 

Indată după numirea delegaţiloră tutulorii 
secţiunilorii, Preşedintele Senatului sai unulă 
din vice-preşedință, îi convâcă sprea se consti- 
tui în comitetă sub președinţa sa, provisoriă. 

Art, 50, Acestă comitetii numesce unii ra- 
portoră din senulă săi. - 

Arte 51, Raportuli comitetului delegaților 
secţiunilorii sai a comisiunilor coprinde, afară 
de analisa deliberaţiunilor secţiunilor saii co- 
misinniloră, opiniunea motivată a majorităţei 
şi a minorităţei comitetului. . 

Art, 52, Raportulii va fi tipărit şi împărţit 
la, toţi senatorii, celă puţin trei dile înaintea 
discuţiunei în şedinţă publică, afară de casu- 
rile când Senatulă va decide alt-mintrelea. 

Art. 53, Fic-care membru al Senatului pote 
asista, fără să aibă glasii deliberatirii nici 
-consultativii, la discuţiunile secţiunilorii şi. ale 
comisiunilor din care nu face parte. , 

Art, 54, Secţiunile şi comisiunile pot chema, 
spre s'i consulta Ia lucrări şia le cere lămuriri, 
pe ministri. Ele potii chiăma încă şi alte per- 
sâne afară din Senat ală cărorii concursă le 
pâte fi folositor. " 

Art, 55, Comunicările între secţiuni şi mi- 
nistere, se vorii face numai prin Preşedintele 
Senatului. 

Art, 56, Secţiunile şi comisiunile sunt da- 
târe pentru ordinea lucrărilorii lori, să se con- 
forme cu ordinea dilei otărâtă de Senat, 

Art, 57, Pentru ca uă secţiune să pâtă ase 
constitui şi a intra în lucrare, trebue să întru- 
nâscă celă pucin uă treime din numărul mem- 
brilorii ce o compun, 6ră comisiunile speciale, 
majoritatea absolută. . 

Art, 58, Actele comunicate Senatului se 
depun pe binroii sui se adressză preşedintelui. 

Senatul pote cere tipărirea, lori, daca o 
crede trebuitâre. - o 

Preşedintele Senatului trimite la secţiuni, co- 
mitete şi comisiuni tte actele relative la ob- 
jectele ce trebue să fe discutate de densele.   

LEGIVIRI 

Aceste acte sunt depuse la arhiva de rapor- 
tură după votul Senatului. 

Art, 59, Autorii unui amendament aii drep=" 
tulă de a asista cu glas consultativii la şedin- 
tele secţiunilor saii ale comisianilor însărcinate 
cu esaminarea lui, dacă nu faci parte din acele” 
secţiuni sait comisiuni. 

Art, 60, Comisiunile însărcinate de a esa- 
mina codice sati legi de uă mure întindere şi 
altele, potii şi după închiderea sesiunci a'şi 
urma lucrările cu autorisaţiunea Senatului, în- 
cunosciindu-se şi guvernulii despre acesta, 

Art, G1, Prescripţiunile acestui regulament” 
suntîndatoritâre,şi pentru secţiuni şi comisiuni, 
în cât privesce ordinea şi poliţia şedinţelor lor. 

CAPITOLUL VI 

Despre discutarea şi. votarea prajectelorii 
de legi, propunerilor şi altele 

" Art.62, In şedinţa hotărită prin ordinea dilei 
pentru discutarea unui projectii de lege, pro- 
puneri, etc., Preşedintele deschide discuţiunea, 

Discuţiunea se împarte în duoă: I, asupra 
projectului în totală; II, asupra fie-căruia ar- 
ticoliă în parte. - 

Art, 63, Mai 'nainte d'a închide discuţiu- 
nea generală asupra projectului în totală, Pre- 
şedintele consultă Senatulii, 

Daca, se cere voiă a se vorbi contra închide- 
reă, cuvântulii se va, da, dară numai la ună sin- 
gurii oratorii. : 

Senatulii otărasce prin sculare şi şedere. 
La casă de îndoială, după duo încercări, 

discuţiunea urmeză, Ă 
Art, G4. Urgenţa asupra unei propuneră, 

saii a unui projeutii de lege,-nu so pote core de 
cât de guvern saă de 10 membri ai Senatului. 

Art, 65, Cererea de urgenţă nu pote avea, 
altii efectii de câtă de a da propunerei saii pro- 
jectului de lege, pentru care se cere “urgenţa, 
prioritatea asupra altoră propuneri şi pro- 
Jecte. 

La casă de urgenţă, secţiunile suntă invi- 
tate a lua. în desbatere fără amânare, propune- 
rea saii projectulă şi se determină de Senatii 
dioa discuţiunei, care nu se pote, fixa mai cu- 
rând de câtă a treia di după, gioa în care s'a 
cerutii urgenţa. - 

Art. 66, Propunerile, altele de câtă cele 
coprinse în cap. VII, pentru a putea, fi citite 
în adunarea generală, trebue a fi susţinute de 
ştpte membri. 

Biuroulă le clasifică şi le dă citire în Senat 
dupe rândulii la care s'aii înscrisii, apoi.se tri- 
miti la secţiuni fără discuţiuni prealabile, 

Autorulti propunerei are drepti a asista cu 
glasă consultativiă la lucrarea secţiunei saii co- 
misiuncă care cerceteză propunerea, sa. : 

Nici uă propunere, nici unii amendament
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nu se pote îscăli de unii numără mai mare de 
„câtă acelii cerută de Regulamentiă, ' 

Arte 67, În cursulii discuţiunei în şedinţă 
publică, ori-ce senatorii pote propune amen- 
damente sai subamendamente, la projectulii 
de lege sai la conclusiunile ce se discută. A- 
„mendamentulă sai subamendamentuli trebue 
a fi depusii la biuroă, şi nu se pune în discu- 
ţiune de câtii numai dacă după uă citire şi des- 
voltare din partea autorului s'arii sprijini de 
cincă senatori. ” , 

Art, GS, Dacă amendamentul se sprijină 
decinci senatori, Senatul îlii pâte trămite la 
comitetulii delegaţiloră de secţiuni sai la, co- 

- misiunea respectivă, care îndată se retrage în 
camera conferinţelori spre ali discuta şi su- 
pune Senatului opiniunea sa în aceeaşi şedinţă, 
de se va putea. , 

Art. 69. Raportulii cetiti şi discuţiunea 
generală finită, se consultă Senatuli asupra 
Juărci în consideraţiune a projectului de lege, 

Art. 30. Dacă Senatul a luati în conside- 
rațiune acelii project, se începe discuţiunea es- 
clusivă, asupra fie-căruia articol în parte şi a- 
supra amendamentelori co'liăi privescii, 

Art. 71, Dacă Senatulă n'a luată în consi- 
deraţiuna acelii projectii, atunci nu mai trece 

-3a discuţiunea articolelorii în parte, şi projec- 
„tul remâne respinsii, 

Art, î2, După săverşirea, discuţiunai, arti- 
colii după articoli, dacă n'a urmat nici uă mo- 
dificare în acel projectii, atunci se pote pune 
la votii în întregimea lui în acecaşi di. 

Art, 29, Dacă unele din amendamente sunt 
încuviinţate şi unele din articolele projectului 
respinse, atunci votarea asupra întregului pro- 
jectiăi se face în altă qi, după uă nuoă desba- 
tere generală, fără a se mai putea face vr'unii 
nuoii amendamentii. - 

Intre aceste duot şedinţe va trebui să trecă 
celă puţină vă di. - 

Art, 7Î. Ori-ce projectii de lege propus de 
geuverniă, pâte fi retrasii de densuli în cursulii 
discuţiuneă şi chiar în momentuli de a se pro- 
cede la votii. ” 

Art, d, Fie-care senatori are dreptul d'a 
cere de la autorităţi, prin. biuroulii Senatului, 

„care, de va găsi de cuviință în unele casuri, 
pâte consulta Senatuli, tote sciinţele ce "i-arii 
trebui despre ori-ce ramură a administraţiunei 
publice, cră actulii de sciinţa, dată va remânea 
în arhiva Senatului. 

__ ATte 76. Interpelările ce ună 'membru ală 
Senatului arii voi să facă în virtutea art. 49 
„din Constituţiune, se anunciă în şedinţa publică 
din vii graiă şi precisându-se sujetulă lori. 

Ministeruiii dă respunsulă stă îndată, sai 
îl amână celă multi în trei dile. 

Biurouli, în casă de amânare, comunică mi= 
nisterului notiţă după interpelare, : 

Ta  oafizată de ministerii spre a răspunde,   
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sc dă mai ântâiii cuvântulă senatorului înter- 
pelatore. După respunsulii datii de ministeră, 
Şi în urma întempinărei interpelantului saiă oră- 
cărui altii membru alii Senatului, Preşedintele 
consultă Senatuliă .pentru închiderea inciden- 
tului, aa Ă 

Ori-ce moţiune s'ară presenta în urma inter- 
pelărei Senatulii o pâte trămite la secţiuni. 

Art, 77. Propunerea pentru numirea unei 
anchete parlamentare, ori în ce casii, va trebui 
să fie iscălită de șâpte membri, după acâsta se 
va trimite fără discuţiune în cercetarea sec- 
ţiunelorii. - 
“Senatul otărasce asupra raportului cei se 

face. Numărul membrilorii unei anchete să o- 
tărasce îndată după acâsta. ! 

Art, 78, Propunerea ce ar avea de scop a pune 
în acusațiune po ministri, în virtutea art. 101 
din Constituţiune, se va, face în scrisii, mo- 
tivată şi susţinută de 10 membri. Acestă pro- 
punere de acusare se.va trimite în esaminarea 
tutulorii secţiunilorii. 

Senatulii se pronunciă asupra raportului co 
i se face, în modulă prevăduti la art. 101 din 
Constituţiune. , 

Art, î9. Pentru susţinerea unei asemenea, 
acusaţiuni, conformă aliniatului ali patrulea 
din susii menţionatulă articolă ali Constitu- 
ţiunei, Senatul va numi uă comisiune compusă, 
de 5 membri aleşi cu scrutin secretii, 

Art, S0. Voturile Senatului trebuind, după 
art. 46 din Constituţiune, a fi date prin scu- 
Jare şi şedere, prin bile, prin vii graiii saă prin 
scrutini secretii, RI 

Votulii prin bilete scrise se face pentru ale- 
gerea membrilori biuroului, şi a ori-ce co- 
misiune. 

Votulă prin bile se face asupra tutulor cos- 
tiunilor supuse deliberaţiunei şi decisiunei Se- 
natului, afară de articolii din projectele de 
legi, care se pună la vot în parte şi cara se vo- 
teză prin sculare şi şedere, 

Cândă însă şi în acesti din urmă casă, cincă 
senatori cer. votulii secret se va vota prin bile. 

Art, 81. Scrutinulă prin bile sc face în mo- 
dulă următori : unii secretară face apelul no- 
minalii şi dă fie-cărui Senatori câte duot bile, 
din care una albă şi alta nsgră. Senatorulii de- 
pune în urna aşedată pe tribună bila caro es- 
primă dorința sa, şi aruncă într'uă altă urnă, 
pusă pe uă mâsă deosebită bila de care n'a fă- 
cută întrebuințare; bila albă esprimă aproba- 
ţiunea, cea negră, desaprobaţiunea. Amenduoă 
urnele suntii acoperite: ! 

După depunerea bilelorii, secretarulă aruncă 
bilele din urna scrutinului într'anii panerașă, 
le numără şi separă bilele albe de cele negre. 

Art. S2, La votulii prin sculare şi şedere, 
Preşedintele invită pe senatorii ce suntă “pen- 
tru, a se scula, şi pe acei ce sunt “contra, a 
şedea, Preşedintele şi secretarii declară resal-.
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tatulă votărei, caro se pote repeta până la a 
treia 6ră, 

- Dacă după a treia încercare totii urmâză în- 
doială, atunci votarea se face prin apelii no- 
minală, 

Art, S8, La votarea prin bilete, acele albe 
nu se pună în numărulii voturilorii, şi majori- 
tatea, ceruță este numal jumătate plusă unulii 
din biletele scrise. Asemenea nu întră în nu- 
mărulii votanţilorii nici acei care se abţinii de 
la votă. ” . 
„Art, St. Resultatulii votărei prin bile se 
însemneză în scrisii de unii secretarii şi se pro- 
clamă de către Președinte. (1) 

Art. S5, Voturile prin bilete se însâmnă de 
către secretari pe tabloulii ad-hoc şi se subă- 
scrie de către Preşedinte şi secretari, 

Art. SG. Preşedintele şi secretarii sunt în- 
„sărcinaţi cu adunarea, voturiloriă. 

Preşedintele anunciă resuitatuli, 
Art, Sf. Votuli prin bile pentru projecte 

“de legi în totală sait pentru adresă, atunci e 
vălabile, când întrunesce majoritatea absolută, 
adică: jumătate plusii unulă din numărulii se- 
natoriloră prevăduţi la art. 19, spre a forma, 
complectulă Senatului, „o 

Dacă numtruli votanţilorii nu împlinesce a- 
“câstă majoritate, Preşedintele declară că, seru- 
tinulii este fără resultatii şi votarea se face 

“din nuoăi la începutul şedinţei viitore. 
Art, SS. Resultatuli deliberărei Senatului, 

"adică încheiărea, se proclamă de către Preşe- 
dinte, prin următârele cuvinte: “ 

“Senatulii încuviinţăză„ saii “Senatuli nu 
„încuviințiză,. * . . - 
„Art. 59, Projectele de legi votate se trecii 
în uă cundică specială, șnuruită şi legalisată 

„de biuroă pe fie-care fâiă. Aceste projecte se 
sub-scriii de Preşedinte şi secretari şi se înain- 
“t6ză guvernului, - 

CAPITOLUL VI 

Despre eserciţiuli dreptului de iniţiativă 

Art, 90. Ori-ca propunere provenită din 
iniţiativa unui senatorii, susceptibilă de a fi 
„convertită în projectulă de lege, va trebui să 
„fe susţinută de 7 membri. 

Art, 91, Asemenea propunere se citesce în 
„trei şedinţe publice succesive, 
După a treia citire, discuţiunea 'se deschide 
şi autorul propunerei este ţinut a o desveli. 

Dacă Senatul după discuţiunea urmată prii- 

LEGIUIRI 

mesce propunerea în consideraţiune, cl o tră- 
mite unei comisiuni ad-hoc, compusă de cincă 
membri, din care autorulii propunerei face tot- 
dauna parte. i 

Acâstă comisiune o redige în projectii de 
lege care după uă simplă cetire în şedinţă pu- 
Blică, se trimite în cercetarea secţiuniloriă, 

Guvernului se comunică copiă după aseine- 
nea projectii, o , ! 

CAPITOLUL VIII 

Despre inviolabilitatea membriloră - 
Senatului 

“Art, 92, Membrii corpuriloră legiuitore,ne- 
putândi fi arestați saii urmăriţi, în materiă 
de represiune, după art. 52 din Constituţiune, 
cândi uă cerere de autorisaţiune, pentru a. se 
urmări judecătoresce uni senatore este făcută, 
de către guvern, Preşedintele comunică acâstă 
Cerere Senatului, mărginindr-se a'artta objec- 
tulii pâreă şi trimite de îndată; cererea la sec- 
ţiuni, spre a esamina dacă este motivii de a, se 
încuviinţa urmărirea, ÎN 

Senatulii se pronunciă asupra raportului ce 
3 se face. Să A Ie 

Art. 93, Cândii un senatore este arestat în 
intervaluli sesiunilor, dosarul în dioa deschi- 
derci Senatului se comunică Preşedintelui stii. 

Senatul otărasce. în moduli prevtdutii la 
art. 92, dacă arestarea trebue a conteni sai a 
se menţine în timpulii sesiunei. 

CAPITOLUL. IX: 

Despre petiţiună 

Art, 94, Petiţiunile sai alte hârtii, ce arii 
copiinde espresiuni necuriinci6se, nu se rorii 
priimi de biuroult: Senatului. * 

Art. 95. Nică uă petiţiune individuală care 
nu arii fi sub-semnată de trei senatori nu va fi 
priimită de biuroulii Senatului. 

„ Petiţiunile unui corpă constituită, precumă: 
consiliulii de judeţe, consiliulii de comune, etc., 
se yori priimi susţinute de unii singurii mem- 
bru ali Senatului, E 

Art. 90. Senatul nu va priimi petiţiuni în- 
dividuale de câtii relative la uă ilegalitate fă- - 
cută de ministeriă. ” 

In cestiuni pure judiciare, petiţiunile nu sunt 
priimite. _- E 

Art, 97, Petiţiunile coprinse în categoriile   de mai susii, după ce se vor ceti în şedinţă pu- 
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blică, după rânduli întărirei lori, sc vorii tră- | lorii cerere, spre a le revcăea şi a le rectifica” 
mite, de se va găsi de curiință, la uă comi- 

- siune permanentă, compusă de 7 membri, care 
se voră numi la începutulă fie-căria sesiuni, şi 
care uă-dată pe stptămână va presenta, raport, 
în care 'şI va arăta părerea şi va propune con- 
clusiuni, ” a. 

CAPITOLUL, X 
" Despre recompense naţionale şi îndigenatulii 

„cu dispensă. de stagii  - 

Art, 9S. Ori-ce cerere de recompensă naţio- 
nală, provenită din iniţiativa guvernului sai a 
uneia din Adunări, după ce se va ceti în ge- 
dinţă publică, se va trămite în esaminarea scc- 
Aiuniloră. , 

Asemenea, recompense nu se poti priimi de 
Senatii de câtii'cu 4/3 a voturilorii esprimate. 

_ Art, 99. Projectele de legi sai moţiunile 
relative la acordarea indigenatului, cu dispensă 
de stagii, se vorii pune în discuţiune optii dile 
celă puțină după citire. 

Votulii nu se pâte face de câtii cu bile, ma- 
joritatea de 2/3 a voturilor esprimate, este ne- 
cesariă pentru încaviinţare. ” 

“CAPITOLUL XI .-.:- 

Despre redacţiunea, discuţiunea şi 
votarea adresei 

- Art, 100, Projectulă adresei menitii arts 
punde la discursulă Tronului, se va redacta de 
uă comisiune specială, compusă de cinci mem- 

- bri aleşi de către Senatii. | 
Art, 101, Projectulii de adresă, după ce se 

va ceti în comitetă secretii, se va tipări şi îm- 
Aţi. LL , | . 
Aaa 102, Discuţiunea projectului de adresă 

se face în şedinţă publică, trei dile celi puţin 
după distribuire, Ea se urmâză după modulă 
prescrisii pentru projectele de legi în genere. 

Art, 103. Adresa se va. presenta Domnului 
prin vă deputaţiune de 10 membri ai Senatu- | 
lui, numiţi prin sorţi în şedinţă publică, 

Preşedintele Senatului şi biuroulii fac parte 
din deputaţiune. 

Preşedintele dă cetire adresei. 

- CAPITOLUL XII 

"Despre procesele verbale şi publicaţiunea 
desbaterilori, Senatului 

Arte 104, Redacţiunea proceselorii-verbale 
ale Senatului este pusă sub direcţiunea, Preşe- 
dintelui Senatului şi încredințată redactorilor 
şi stenografilorii oficiali. 

Discursurile se comunică oratorilorii, după a 

  
  

înainte de a se ceti în Senat. | , 
Art, 105. Pentru fie-care şedinţă a Senatu- 

lui se redige unii înduoitii procesi-verbalii, a- 
dică unii sumariii dândiă sâmă pe scurti de 
tâte lucrările şedinţei, şi altulii în extenso co- 
prindend în întregimea, lor desbaterile urmate, 

„ Procesul-verbal sumariii, îndată ce s'a a- 
probatii de Senatii, se sub-scric de secretarul 
care "i-a dati citire şi se depune la arhivă. 

Art, 106. Procesele-verbale în extenso, după 
ce suntii aprobate de Senatii, se vor transcrie 
întruă condică şi se vor sub-scri de Președinte 

i de unulii diri secretari. 
Art, 107. Aceste procese-verbale se vor pu- 

blica, în întregimea lor în Monitorulii Oficial, 
împreună cu lista nominală a senatoriloriă care 
ai fostă faţă. - o 

GAPITOLUL XIII. - 

Despre congediă şi absențe 

Art, 108, Nici un Senator nu pâte lipsi de 
la şedinţele Senatului fără unii congedii dată 
de Senatii. a 

Art. 109, Ori-ce membru ală Senatului care 
lipsesce 12 şedinţe publice de a rânduli, firă 
a'şi fi justificat absenţa, se consideră demisionat. 

Un asemenea casti se supune de Preşedinte 
Sesatului care se pronunţă. . 

Pentrn senatorii carii s'âr afla peste otari, 
aceste 12 şedinţe se vorii număra, de la priimi- 
rea încunosciințărei ce Li se face, , : 

Art. 110. La finitulă fic-căria luni, biuroul 
publică, prin B/onitorulii oficială absenţele se- 
natorilorii cu motivele ce "i-ai nevoit a se ab- 
senta. E 

CAPITOLUL XIV 

Despre poliţia interidră a Senatului 

Art, 111. Poliţia Senatului şi a încăperilor 
lui este cesersată de către Preşedinte. 

Art, 112, Nimeni afară de membrii Senatu- 
lui, de ministri, nu pote sub nici unii cuvânt a 
se întroduce în sala şedinţelor. . 
„Este opritii.de a intra în sala Senatului în- 

armati. i 
Puterea armată va putea pururea fichiămată | 

de către Preşedinte. . 
Biletele de intrare pentru tribuna publica şi 

acea a Qiariştilorii se daii de questori; tribuna, 
oficială este în disposiţiunea ministerului afa- 
ceriloră străine şi de Stat. In acestă tribună 
sunt locuri reservate pentru d-nii deputaţi. 
„. Art, 1183, Pentru redactorii şi stenografii 
oficiali sunt locuri reserrate în apropriere de 
tribună, 

Art, 114, Ori-ce persână din publici, care
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nu va avea uă purtare cuviincisă, sai va în- 
trerupe tăcerea recomandată publicului, sai 
va da 'semne de aprobaţiune saii desaproba- 
ţiune, sati va turbura liniştea ori în ce chipii, 
se va scâte îndată afară din tribună, după or- 
dinul Preşedintelui. E 

La casă când Preşedintele va socoti de tre- 
buinţă, el va putea ordona, chiar arestarea di- 
sei persâne şi ducerea ei sub escortă înaintea 
autorităţei competinte, 

Disposiţiunile capitolului de faţă se vorii ti- 
pări şi afişa pe uşile Senatului. 

CAPITOLUL XV i 

Despre administraţiunea interioră 

Art, 115. Administraţiunea interioră a Se- 
natului este în atribuţiunea Preşedintelui. 

Toţi împiegaţii sunt numiţi de Preşedinte cu 
consultarea biroului ; tot în acestii mod poti 
fi depărtaţi. 

Art, 116. Preşedintele regul6ză prin otărâră 
speciale organisarea tutuloră serviciilorii. 

Art, 117. Biurouli în înţelegere cu questo- 
rii întocmesce budgetulă anuală pentru chel- 
tuelile Senatului, care se supune la aproba- 
rea sa. 

Art. 118, Questorii sunt însărcinaţi cu chel- 
tuelile atingătâre de personalul şi materialul 
Senatului, în urma, otărâriloră Preşedintelui şi 
priimescii fondurile trebuitâre din creditul alo- 
cat ministeriului financelorii. 

Art. 119, La finitulii fie-căria luni, uă co- 
misiune specială compusă din delegaţii aleşi de 
secţiuni, cercetâză socotelile questurei Senatu- 
lui, şi trămite prin raportii către Preşedinte, 
resultatulă cu documentele trebuitore spre de- 
sluşire, 

Acest raport se supune la aprobarea Se- 
natului. i | 
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Art, 120. Preşedintele pote delega questori- 
lori în parte puterile sâle administrative, 

Art. 121, Unit directorii şi un sub-director, 
luaţi afară din Senat, sunt însărcinaţi atât cu 
rovisuirea şi corectarea notelorii stenografilori 
şi a proceselor-verbale cât şi cu totă lucrarea 
cancelariei. 

Directorul va îngriji a se trămite procesele- 
verbale la tipărire, aşa în câtă să potă fi cu= 
noseute publicului chiar a treia di, de se va 
putea. . 

Art. 122, “Biblioteca este încredinţată que- 
sturei. . 

Nică uă carte sati documenţii nu se va libera 
vro unui serator, fără chitanţă din parte'i. 4 

Art, 123, In intervalul sesiunilor, directorul 
cancelariei îngrijasce a se trămite la domiciliul 
fie-cărui senator Monitorulă Oficialii şi Bu- 
letinulii legilor. - 

Art, 124, Un uşier şef şi uşierii trebuincioşi 
sunt ataşaţi Senatului pentru trebuinţele lui. 

Aceştia se numescii de Preşedinte dinpreună 
cu biuroulii. | - 

CAPITOLUL XVI 

Despre guarda armată a Senatului 

Art, 125. Guarda Senatului şi postul de gân + 
darmi călăreţi sunt sub ordinile Preşedintelui. 

Articol aditional 

Ori când cinci membri vor socoti că este tre- 
buinţă a se modifica regulamentului Senatului, 
vorii face uă propunere sub-semnată de dânşii. 
Acâstă propunere se va citi în trei şedinţe pu- 
Dlice succesive. 

După aceste trei cetiri, dacă Senatulii prin 
majoritate de ducă treimi va, lua propunerea 
în consideraţiune, o va, trimitela uă comisiune   specială. . 
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“Pentru diurna Deputaţilorii 

(Decret 21 Ianuar. 1865, prom. 23 Ianuar. 1565) 

Art, 1. Membrii Adunărei elective aă şi vor | dințele Adunărei, scii la lucările secţiuniloră, 
avea, de la începutul presentei sesiuni, uă diur- | fără a motiva a loră lipsă, 
nă de duci galbeni pe di. 

Art, II, De acestă diurnă se folosescii şi de- 
putaţii foneţionară, sâii pensionari. 

Art, 11]. Deputaţii perdii dreptulă diurnei 
pe totii timpulii în care se află în congediii, a- 
semenca îlă perdă de câte ori nu asistă la, şe- 

Art, 1V. Dreptuli la diurnă încetsză tot- - 
dauna la espirarea termenului de trei luni, fi- 
xate de convenţiune, pentru sesiunea, ordinară 
a Adunărei. Acestă diurnă însă o priimescii 
deputaţii, cândii în cursul anului sunti con- 
vocaţă în sesiune estraordinară.-
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* Pentru tacsa asupra Qiplomelorii de uaturalisaţiune 

(Decret. No. 434 din 21 Martie 1868) . 

“Art, I. Uă taxă de ducă sute lei nuoi se în- | la indigenatii, ca să depue taxa legiuită sab 

fiinţeză asupra diplomelor de naturalisaţie, luare de chitanţă, pe care o vorii înfățișa, la 

Art. IL, Acâstă tasă va forma un fonâii spe- | priimirea diplomei. 
ciale în casa fiscului spre a se plăti dintr'însul | Art, II. Sunt scutiţi de acestă taxă : 

cheltuelile ce se facii cu darea diplomeloră. a. Străinii cărora naturalisarea de cetăţeni 

Ea, se va respunde în dată după eşirea decre- | români le-ar fi acordată ca, uă recompensă na- 

talui Domnescii de promulgarea, votului de in- | ionale. : 

digenat, pentru care ministeruli financelorii, | b. Românii din ţări streine cari aril veni să 

cărui se voră notifica regulatii aceste deereto | se aşeze în România şi a cărori naţionalitate 

de către preşedinţa consiliului ministrilorii, va | recunoscându-sa, sar admite la participarea 

“ dresa nemidlocit cererea sea către cei admişi | drepturilorii de cetăţeni români.
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DECRETU 

Din 22 Februarie 1859 relativ la atribuțiunile centralisătore ale ministerului din 

” afară şi la contra-semnarea ministrilor responsabili (1859)  -" 

Art, 1. Cancelaria Ministerului 'Trebilorii 

Streine încetegă de a mai fi centrulii tutulori 

trebilori publice, pentra a cărora espediere 

autorisaţia Şefului Statului este neapărată. 
Art, IL; fie-care Ministru, fiindă Secretari 

de Statii, şi, după art. 15 ali Convenţiei, res- 

de acumiă înaintela a nâstră cunoscinţă rapor- 

turile privitâre la, lucrările departamentului 

stii, şi va  contrusemna decretele n6stre câte 

xorii privi în parte la acoli Ministeră ; adu- 

cendii însuşi d'a dreptuli: la îndeplinire şi re- 

soluţiile ce vomii da asupra raporturiloră ce ni 

pundătorii de lucrările sâle, va supune însuşi | se vorii înfățișa, i 

  

soia 

REGLEMENTULU DE NAVIGAȚIUNE 
PENTRU 

MARINA COMERCIALA A PRINCIPATELORI-UȘITE | 
(1862) 

Art. Ie Oră-ce bastimentii de mare, spre a se 

bucura de privilegiele naţionalităţii Române, 
trebue sâii să fii proprietatea unui Românii 

care 6sersă tâte drepturile civile şi politice, scii 

a unui străină, care a dobinditii drepturile de 
mică naturalisaţie, printr'uă, renunciare for- 

mală şi definitivă la protecţia străină. : 

Art, II. Aceste condiţii voriă fi constatate 
printruni actii de Romanisatie, după formula 

aci alăturată, şi care va anuncia numele, pro- 
fesia şi domiciliulă proprietarului, afirmarea 
lui ei este singurul proprietară, sâii împreună 
cu alţi Români, alti cărora va arăta numels, 
profesia şi domiciliul, 

Numele bastimentului, portul de unde este, 
loculii şi timpulă când's'a construiti, xorii fi 

asemenea menţionate în disulii act, câre va 
privi ca uri act de Stat-civilii al bastimentului 
şi valabilii pentru tâtă durata lui: : 

Art, III. Ori:ce rautare în proprietatea na- 
vei se vă trece în dosulii sus-gisului actăi, * 

“ Art, LV, Nava perde naționalitatea Română, 
priă vendărea totalului saii a uneia din părţile 
s6le către ună străină, 
„Art; VeDieptulii de a ridica bandiera naţio- 
nală., 'se pâte acorda navelori' de construcţie 
străină , cumptrăte' de către „unul :s6ă mai 

  

  

mulţi pământeni, cu condiţia de a plăți unii 

drept de uă jumătate galben de tonelă şi a în- 

deplini formalităţile, snsii menţionate. * : 

- Arte VI. Tacsa, ce se va priimi pentru ibera- 

rea actului de Romanisaţie, numită improprii 

diplomă, se va înfiinţa după scara numătore : 

Lei păr 
' — 

Pentru un bastimentii în jos m 

de 100 tonele . :. 1... si. 1 —detonelă 

“Detto, detto dela 100 până - : 

la 900 1-1 e «*:4 galbeni de bastimentii, 

- Detto, detto de la 200 pent . +: 

la 300 . .- 6 galbeni -.. detto, 

- : Pentru fie-care sută de tonele peste. 800, un. 

galbeni. aa 

Pe lângă sumele de mai susii, -vorii fi:încă 

datori să: plătâscă un alt galben pentru: mem- 

brană ; timbruli: actulai şi alte chettueli.-- 

“Abt. VII, Bastimentele de mare pnționale, 

nu vor putea să întreprindă unii vojagiii, fără 

să fie căpuite de ună acti, numiti zongediit ș 

după modelulii coprinsii aci, liberati de vamă 

şi taesatăi şâse sfanţihi. +. 

* Acest congediii va fi renoit la fie-care yoiagiii. 

Art. VIII. Pentra batelele, barele şi -alto 

destinate esclusivii. la navigaţie: pe: Dunăre şi 
Po
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pe afluenții săi, proprietarii sâă patronii voră 
H supuși la plata anuală do patentă, ca, şi chi- 
rigii pentru trăsurile lori, şi acesta proporţio- 
nalii cu tonagiulă vaselor lori, 

Art, IX, Afară de aceste duoă acte, toţi 
căpitanii sunt datori să aibă piesele următore, 
prescrise prin codul comerciali: 

1. Rol de echipagiă (mod. No. 3). 
2. Jurnal oficial de bord ( „ No. 4). 
3. Carte de pedâpsă . "( „ No.5). 
4. Patentă de sănătate (, 6). 
5. Inventarii ali obiecteloră mobiliare pre- 

cumi : lanţuri, ancore, pinze, catarturi, ver- 
gură, atâtii aşedate câtă şi de schimb, care se 
vorii afla în corabie. | 

- Acestă din urmă piesă care nu e prevădută 
de codulii comerciali, va servi să constate o- 
Diectele imbarcate în porturile Principatelorii- 
Unite şi să serecunâscă, acelea cari, cumpărate 
în cursul voiagiului, ară fi supuse la, dreptu- 
xile de importaţie. 

Asti-felă unii căpitană, care ar fi cumpărat 
în străinătate obiecte de schimb de neapărată 
trebuinţă la întorcerea, sa în Principatele-Uni- 
te, le va, declara la vamă, şi va respunde drep- 
turile. Aceste obiecte de schimbi voră fi tre- 
cute de vamă în inventar şi vorii face parte a, 
armamentului navei. Fără acâstă formalitate 
căpitanulă arii putea fi espusi la plata acestor 
drepturi o a duoa 6ră. 

Inventariulii se face de vamă împreună ca 
căpitanulă sait armatoruli (proprietarul) şi 
se vizâză de Capul biuroului vamali. 

Art. X. Căpitanii voră fi asemenea datori 
săi aibă pe bordă un esemplar aliă codului dis- 

* ciplinar şi penali alii marinei comerciale, pre- 
cumii şi ună codi de signale ale lui Reinolds. 
Cât pentru filele destinate să priimescă actele 
Statului civilă, aceste vor fi anexate pe lîngă 
rolul de echipagiiă la care vor urma. 

Art, XI. Căpitanulă portului împreună cu 
uni Agentii vamali, vorii visita fiă-care basti- 

„mentă Român, cabotori la fiă-care ani, navele 
de lung curs la începutulii fie-căruia voiagiii şi 
unele şi altele, ori de câte ori, în' urmă de ava- 
rie, de înomolire sâii de abordagiii, ai arutii a 
face reparaţii mai multă s6ă mai pugină im- 
portante, sâii când ar esista vruă îndoială asu- 
„pra bunei lori stări. . 

; Acâstă visitaţie se va face de esperţi numiţi 
printr'uni ordinii al Prefectului sâi al Agen- 
tului la Cunstantinopole, cari esperţi vorii de- 
pune raportulii lor în cancelaria respectivă a 
localităţii. o 

Acestii raportii trebua să fiă afirmată prin 
jurământ şi uă copie autentică va fi dată căpi- 
tanului navei, care va fi datorii să o înfăgigese 
la, oră-ce cerere. ! Pa 

Visitâţia navelorii pote, la trebuinţă, să fiă 
ordonată, la ori-ce loci şi în ori-ce timp, unii 
din neguțători avândii dreptulii să o pretindă 
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înainte de a încărca corabia ; dâră în acest cas 
voriă fi slobodi ci să numâscă uni espertii spre 
a proceda la acâstă, visitaţie ofici6să, 

Art. XII. Mediculi, directori ali sănătăţii, 
portului, va constata mai înainte de plecarea 
unei nave, că acâstă navă este căpuită cu tote 
medicamentele neapărat trebuinci6se, şi va, da 
căpitanului navei uni certificati, constatândii 
îndeplinirea acestei formalităţi. 

Arte XIII, Cartea do pedepsă, alcătuită după 
modelul aci alăturată de tribunaluli locali, 
şi la Constantinopole de Agentii, se va da în 
urmă căpitanului, spre a însemna, într'ânsa, oră- 
co faptă de disciplină, care ra, îi menţionată de 
dânsulă, sâii de. sub-căpitani. Căpitanulii va,. 
trece în colOna pedepseloră penalităţile de dis- 
ciplină co va fi aplicatii anume în cursul voia- 
giului. , 

Cartea de pedepsă se va supune la viza Tri- - 
bunalului competentă în porturile Principate- 
lorii-Unite, precumi şi la aceea a Agenţiei Ro- 
mâne din Constantinopole, după cumii va fi ca- 
sulă, când vr'uă culpă de disciplină se va fi co- . . 
misii în intervalulii între cea din urmă pornire: 
şi sosire sii poposire. 

Penalităţile ce se vorii putea aplica căpita- 
nului meşteră, sâi patronului navei, fără să se 
refere la autoritatea competentă, cu îndatorire 
d'a o informa fără întârdiere, sunti : . " 

1. Arestulii pentru optii dile. 
2, Reducerea raţiilori pentru trei prânduri. 
3. Sederea în vîrful catartului pentru uă oră, 
4. Perele pentru vă di. -. 

„Arte XIV. Jurnalul oficială de bordiă va fi: 
asemenea numerotatii, sigilatii şi vizat de Tri- 
bunalnlii locală totii după formula arătată în. 
modelulii No. 4. , | 

Căpitanii vori fi datori, la intrarea, lori în 
porturile Principatelorii-Unite, să înfăţişeze a- 
cestii jurnalii la impiegaţii vămei pe dată ce 
acestia vorii veni în navă, şi în urmă va fi vi- 
zată de şefulă biuroului vamală, scii de agen- 
ţia la Constantinopole. - 

Art, XV, Manifestulii scii declaraţia mărfu- 
riloriă coprinse în navă, va fi asemenea supusii 
la viza Tribunalului sâi a Agenţiei la Con- 
stantinopole, de către căpitanulii la plecarea, 
hastimentului săă din porti. - 

In ceca ce privesce cele-l-alte drepturi cu 
care suntii taxate actele de navigaţie, acestea, 
se vorii plăti după nuoa tarifă în vigore. | 

Arte XVI. Câţi pentru navele fără osebire, 
care în trecută şi în împregiurări escepţionale, 
ai putut dobindi de la foştii Agenţi la Con- 
stantinopole diplome provisorii, care le auto- 
risă să ridice bandiera Română, se va da în cu- 
noscinţa proprietarilorii stă căpitanilorii lori, 
şi acesta prin mai multe publicaţii şi afizări,. 
să li se puie îndatorire de a merge în termenii 
de unii anii, socotiți de la data acelorii publi- .   caţii, sâii la Constantiopole ss în Princi--
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pate, spre a înapoia acele diplome şi a priimi 
în locu-le unii actii de Romanisaţie, care nu ]i 
se va Libera, de câtii după ce autorităţile com- 

- petente ale Principatelorii-Unite, vor constata 

o 

drepturile ce vorii avea acele nave de a putea 

continua să se bucure de naționalitatea Ro- 

mână; iar la casii contrariii, acâstă facultate 

nu se va, recunosce la navele de categoria acc- 

sta, şi diploma sti alte acte provisorii ce se 
voră afla în mânile proprietariloră, se ra lua 
din posesia lori. 

Aceste regule şi condiții se vor publica prin 

Monitorulă Statului şi alte organe de publici- 
„tate, şi vorii fi afișate în cancelariele publice 
din porturile Principatelor-Unite, spre cuno- 

scinţa persânelorii interesate. 

Carte de pedepsă 

Articolulă XIII diri reglementuli asupra 
navigaţiei care va fi imprimatii pe aceste file, 

coprinde următârele: 
Art. XIII. Cartea de pedepsă alcătuită după 

modelulă aci alăturată de Tribunalulii locali, 

şi la Constantinopole de domnul Agent, se va 

da în urmă căpitanului sprea însemna într'en- 

sa, ori-ce faptă de desciplină care va fi men- 

ționată de densulă si de sub-căpitanii. Căpi- 

fanulii va trece în colona pedepselorii penali- 

tăţile de disciplină ce va fi aplicată anume în 

cursulii voiagiului, - - 

Cartea de pedepsă se va supune la viza Tri- 

bunalului competentii, în porturile Principate- 

loră-Unite, precumiă şi la aceea a Agenţici Ro- 

mâne din Constantinopole, după cum va fi ca- 

sulă, cândă vre-uă culpă de disciplină se va fi 

comisii în intervalulii între cea din urmă por- 
pire şi sosire sii poposire, | 

Penalităţile ce va putea aplica Cipitanulii, 

maestrulii s&i patronulă navei fără să se re- 

fere la autoritatea competentă, dâră cu înda- 

tozire de a o'informa fără întârdiere, suntii : 
1, Arestulă de optii Qile. - 
9. Reducerea raţiilor pentru trei prânduri. 
3. Şederea în virful catartului pentru uă oră. 
4. Piarele pentru uă di. 

Actă de Romanisaţie (1 
In numele Inălţimei Stele Principelui 

Domnitori ca 

Ministru Secretari de Statii ali Trebilorii 
Străine, declara că D. . .. . supusii Român, 
domiciliată în , ,.. a justificată, conformă 
cu legea, că este proprietară ali nare... . 
descrisă mai la vale, romanisată în portulăi.... 
portul de care ţine, , 

. . 
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isa navă fiindă mai dinainte măsurată, s'a 
recunoscutii că are capacitatea urmttâre : — 
Lungimea de la uni capii la altul. . . . me- 
truri, şi... centrimeturi; lărgimea cea mai 
mare... - ' i 

Asemenea s'a constatatii de autoritatea 10- 
cală că disa navă are... . punte, că are sâii 
nu tiliacii falsă, că in adincime în apă... că 
s'a construiti la Brăila în 186, .:..: că are 
duoă catarturi, că este căptușită cu, . . . pre- . 
cumii se dovedesce din justificaţiile produse. = 

Spre încredințare s'a liberatii de noi acestii 
actă spre a acorda reclamantului dreptul d'a, 
face să plutescă disa navă sub pavilion Român, 

Prin urmare Inălţimea Sa Principele Dom- 
nitorulii Principatelor-Unite, rogă pe autorită- 
ţile amice şi pe toţi ce'i pot privi, ca sălii lase 
să trecă cu siguranţă şi libertate împreună cu 
nava sa, fără ai face scii suferi a i se face vre 
uă turburare sâii îmnpedicare, ci din contra, să'i 
dea favorea, ajutorii şi asistanţă ori unde va 
cere trebuinţa. : - 

Liberat în Bucuresci la . .. 
"Ministru Secretar de statal Trebilor Străine, 

Vidută şi colaţionatii la administrația . cen= 
trală a vămiloră Statului. n 

. | Principatele-Unite 

ADMINISTRAȚIA SANITARĂ '- 
„Patentă de sănătate | | 

Portuli ,...: . 
Noi medică, directorulă sănttăţii la... 

încredințăm că bastimentulă însemnat mai la 
vale plecă din acesti portii în condiţiile urmă- 
târo constatate după tâte formele, 

Numele bastimentului  . . cc. 
Natura bastimentului, . .1. 
Pavilionulă . . .  .... 
Tonele . .î, . . . . . . . . . 
Tunari, e... . 
Ataşată la portul, cc... . 
Destinația, . o... . cc. 
Numele căpitanului : cc. 
"Echipagiulii (întregi). . 
Pasagerii.  . . 1. cd. .. 
Încărcarea, . . . . . cc... . 
Bolnavi pe bordi. . . . . 
Statii igienică alu bastimentului . . .:. 
Statii igienică ali echipagiului. . . . 
Stotii igienicii ali pasagerilorii, . .. . e 
Obiecte de hrană şi aprovisionare . . . . 
APĂ ec. | 
Incredinţăm către acista că starea sanitară 

a ţărei şi a locurilorii învecinate este . . .   şică . . . domnesce . . » 

„() Actulă de Nomanisaţie, Patenta de sănătate şi Actulă de congediă suntă diploraele ce se dati proprieta- 
xiloră de nara spre înlesnirea loră cu tecstă îndoită, adică Homant și francesiă, 

' x
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“Şi spre încredințare am liberatii “acâstă pa- 
tentă la. la, . lunei, .. e. anull8,., 

Directorul sănătăţii. 
- „o Iscăliti, 
Espediţionarul patentei 
E Iscălitii ,. 

  

DBastimentii alii comerciului Româr 

NUMELE NAVEI TONAGIUL: 
. .. . . . . . . [. . |. ... . . . 

NUMELE PATIONULUI No. REGISTRULUI 
. |. | 1. . . . . . 1. |... . . . .. . 

CONGEDIU 
VALABIL PENTRU UN AN 

Alexandru Ioan I, Principe Domnitoriă 
Principatelor-Unite 

In virtutea actului de Romanisaţie, liberatii 
la . în . . având No... . . şi 
în temciulă declaraţiilor şi cererilor sub-sem»- 
nate, făcute cu scopii de ali dobândi, s'a libe- 
ratii acestii congedii D-lui ; .. ., spre a eşi 
din portulă . .. cu bastimentulii numiti... 
„ « „ avândii a, se conforma legilori şi regle- 
menteloră Statului. . - : 

Disa navă s'a recunoscutii că are mărime de 
„. . tonele, după amăruntele cuprinse în ac- 
tul de Romanisaţie. | 
„Are... punte... catart, şi acum este 
ataşată demportulă . , . . 

ISgă pe autorităţile puteriloră amice şi ga- 
rante, ordonă la toţi foncţionarii publici şi la 
„toţi cei ce îi vor privi să, lase pe disul domnii 
as ee. Să trâcă cu siguranță şi 'liber- 
ate d'impreună cu sus arătatulă bastimentă, 
fără să'i facă să să sufere a i se face vre uă 
turburare saii împedicare; ci, din contră, săi 
dea totă favorea, ajutorul şi asistenţa ori unde 
va cere trebuinţa. | ” 

Liberată de biuroulii rămei din portul . . 
a e. unde 8. plătitii suma de, . , ca drept 
pentru acestii congediii, potriviti cu termenii 
disposiţiilorii legii de la . . în . .:18 

cu autorisaţiunea, ministru- 
ui financelor, 
Receptoralii vămilor. 

L. 8. 
Min, Fin      
  
  

„Jurnalul oficial de Bord 
Articolii Codului comercială recomandaţi la 

atenţiunea D-loră căpitani. 

LEGIUIRI EMANATȚE DE LA 

" Art, 881. ) 
382, 
383, 
384, 
385. 
399. 
400. 
404. 

Art, 381, Căpitanulii este datorii să ţie unii 
catastihă, însemnată cu numărulă foiloră şi 
adeverit cu iscălitura Presidentului judecăto- 
riei de Comerciii sâii de Presidentulii judecăto- 
riei locale, pe unde nu va fi tribunal de Co- 
merci. — Acestă catastih va coprinde întem- 

plările însemnătâre şi punerile la cale făcute 
in vremea călătoriei ; priimirile şi cheltuelile 

urmate pe sâma, corăbiei şi de obşte câte pri- 
vescă la. faptele însărcinării sele, şi ori-ce ară 
putea fi supus la dare de socotâlă sâii la facere 
de vre uă cerere. 

Art, 882, Căpitanul, mai "nainte de a în- 

cărca povara, este datorii a supune corabia sa 

la visitație după orinduelele şi formele ce se 
vorii legiui; actulii acestei visitaţii se va de- 
pune a cancelaria Tribunalului de Comerciă, 
sâii; pe unde nu va; fi asemenea Tribunalii, 13 
cancelaria Tribunalului local; prescurtare după 
acelă actii se va da căpitauului. ! 

Art. 353, Căpitanul este datoră a avea în 
corabie : diploma, de proprietatea corabiei; ac- 

tulii de clădirea ei, de se va fi clăditii în ţera 
Romănâscă, listă a echipagiului, cărţuliile de 

încărcare, și contractul de închirierea corăbici; 

tecstulă acestori articoli va fi 
imprimatii pe aceste foi. 

| actulă visitaţici, cărţulia de plata vamei, ori 

înserisă de chezăşia ce se va fi datii, că nu va 
vinde marfa în ţări străine, 

Art, 354, Căpitanul este datori a se afla 

însuşi în corabia sa cândă întră şi ese din por- 
tură, limanuri sai riuri, RE 

Art, 385, Căpitanulă nepăzindi câte se co- 
prindă în cele din urmă patru articole, este re- 

spundători de veri-ce pagubă se va întîmpla 

celorii ce suntă interesaţi la corabie şi povară, 

Art. 399, Căpitanulii este datorii în sorociă 

de dout-deci şi patru câsuri, după sosirea sa, a 

da registruli sâii, spre a se visita şi a'şă face 

raportul săi coprindătorii, de locul şi vremea 
plecării scle, de drumulii ce a făcută, de câte 

i s'aii întemplatii, de ncorinduelile întemplate 

în corabie şi de tâte împrejurările cele mai 
vrednice de însemnată ale căitturici s€le. 
- Art, 400, Raportulii se face la cancelaria 

la dregătoria locală, — Dregătoria ce a primit 

raportulii, 
vă, la Presidentuli celuă mai d'aprâpe Tribunal 

] de Comereiii.— La amândouă aceste întâmplări, 

raportulii se va depune la cancelaria Tribuna- 
ului de Comerciă.   Art. 404, Spre a adeveri raportulă căpita- 

e 

Tribunalului de Comerciă inaintea Presidentu- - 

joi. :Pe unde .na va fi Tribunal de-Comerciă, * 

este datâre ali trimite, fără zăba-
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nului, judecătorul supune la întrebare pe 6- | ami numeratatii şi sigilati în conformitatea 

menii echipagiului, şi, de este prin putinţă pe |art. 381 ală Codului Comercială, acestă carte 
pasagcră, fără însă a trece cu vederea, şi oră câte | compusă de . . . file ca să serve de jurral de 

alte dovedi i se vorii înfăşişa.—— Raporturile | bordă căpitanului . . . . comandanti ală na- 
cele neadeverite nu suntiă nici întruni chipăi | vei numită . . . . de tonelă. & 

priimite spre aptrarea Căpitanului, şi nu face] La ..-.. în... 18... 3 

- mici uă dovadă la judecată, afară numai dâca 
căpitanul, a căruia corabie s'a naufrântă, ati 
scăpatii singurii în loculit unde 'şi-a făcută ra- 
portulii ; dovada împotriva arătăriloră Căpita- 
nului rămâne a o face prigonitârele părţi. 

Portul cc... .. 
Noi Presidentul Tribunalului, , . - a. 

ARMAMENT DE CABOTAGIU..,.... SEU DE LUNG-CURS 

Rol de cchipagiă 

anavei. . . . . . . construită la . , .., , înanuli., „ . „ decapacitatede 
ea e, tonele, trăgând apă, încărcată . . . . . . . Şi ne "ncăreată 

. „ „ mețre, proprietatea . ... . . .. . .. comandată de către Căpitanulă 

„spre a merge la . “ 

  

  

MIŞCAREA <a ELE _ FUNCŢII NUMERULU RUNERULU 
constatată, de autorităţile pronamele, Nascereă, ce esersă E Dorăulă persânelor la arma-| persânelor lu desar- 

ă competente Omicliulă Și Signa-| * vastimentaluY mentă : -  mamentii * 
limente . 

Sosită la... . . . „Oficeră Oficeri marineri..|Aflaţă faciă . - 
ÎN... .. fii ali... şi aliMatrosi loficeri nemarineri|Desbarcaţi în cur- 

venind de la -... . .|. .. Qomiciliatla|Novici Matrosi , . .: „(sul voiagiului... 

iucăreat cu . . având... din Statul, (Muşi |Novici. . . . „JA desertatii.,. 
._„ Gmeni deechipa- |statdeunmetruşi] .. . a ÎMugi e e sțâti murit. 

giă. „şi, „ pasageri. |milimetri; părul. . 

  

sub-semnată sprincenile,.ochii.| 
fruntea, . nusul. . 

Espediati la... gura ,. barba. .|! 
Mergânăă la... .|obrazuli , , 
Incărcatii cu , : . . .|semneparticulare 
Avendii, .-. + Gmeni 
de echipagiă şi . : . 
pasageri. , E 

sub-sernnati |, „ | 
              

. 

  

CONVENȚIUNE DE ESTRADIŢIUNE 

INCHEIATA INTRE GUVERNUL MAIESTĂȚII SELE IM. SI REG. APOST. ȘI GUVERNUL 
ALTEŢEI SELE SER. PRINCIPELUI DOMNITORU AL PRINCIPATELOR-UNITE 

(Bectificată de ambele guverne şi preschimbată între dinsele la 9]21 ulii 1865) 

„_.. Guvernul Maiestăţii S6le Imperiale şi Re= | ciprocă a desertorilorii, refractarilorii şi vaga- 

“gale apostolice şi guvernul Alteţei Sâle Sere- | bondiloră, ai convenită asupra articolelorii 

nisime Principelui Domhitorii al Principatelor- | urmstâre RE , A 

unite alii Moldaviei şi Valachiei, dorindă are-|. Art, Ie Tot omulii făcândi parte din forţa 

guia într'anii comuni acordii estradiţiunea re- ! armată din ambele State contractante coprin- 

 



58 - 

dendu-se şi gendarmeria şi gradele frontiere 
(grăniceri) cari ară trece pe teritoriulii celcă- 
alte ţări fără pasportii sti f6e de drum în re- 
gulă , se va, restitui. chiarii fără, reclamaţiune 
prealabilă din preună cu armele și efectele sle 
de echipamenti, îndată ce calitatea sa va 
recunoscută, | „o 

Art, II. Tot omulii care intră în sus disele 
categorii, sii esto însemnați pentru serviciul 
militarii se va restitui, chiar d'ară fi trecută 
frontiera cu unii pasportiă în regulă, îndată ce 
va fi reclamată de guvernuli stii în virtutea 
unei declaraţiuni autentice a autorităţii com- 
petinte. 

Art. 1lI. Supuşii unuia din guvernele con- 
tractante nu vori fi priimiţi în serviciul mi- 
litară alii celui-altii, de câţii cu consimțimân- 
tulii espresii alii guvernului lori. 

Singurulii faptă ali admisiunii lori în ser- 
viciuli militarii străină, nu va fi destulă pen- 
tru a'i face a schimba naționalitatea. 

Arte. IV. Supuşii unuia din ambele guverne 
cari la epoca publicaţiunei presentei conven- 
țiuni, s'ar găsi deja admişi în serviciul mili- 
tară alii celut-altiă guvernii, voră area libera 
facultate s6ă d'a, se înturna în patria, loriă, scii- 
Wa rămânea în urmă în serviciulă în care se 
află. Opţiunea va trebui a se face în timpii de 
şâse luni, de Ja Qioa publicaţiunii presentei 
convenţiuni. 

In ântâiulii casti acei 1nilitari voriă fi licen- 
iaţi fără amânare sâivreuă obiecţiune şi fără 
da fi pasibili de nici uă penalitate pentru de- 
părtarea, s6ii chiarii desertarea lori de se va 
î urmasii, RE - 

Eră dâcă din ci declari liberii că voescă a 
remânea, în serviciuli celul-alti Stati, nu va 
resulta pentru dânşii în patria lori nici cerce- 
tări, nici urmăriri. 
Art. V. Spesele ocasionate prin arestarea, 

paza, estradiţiunea , şi transportul până la 
frontieră al desertorilor sâi refractarilor a că- 
rora restituire va trebui a se efectua, precum şi 
spesele tratamentului lor la cas de b6lă, vor îi 
în sarcină, prin reciprocitate, a guvernului, pe 
alii căruia teritorii ei vorii fi fostii prinşi. 

LE 

  

LEGIUIRI EMANATE DE LA 

Arte VI, Totă snpusulă unuia din ambele 
State contractante ce n'arii fi din categoriile 
menţionate la art. 1, ală presentei conrenţiuni 
şi care s'arii găsi fără pasportii sei biletii de 
drum sci autorisaţiune în regulă, nu va fi 
admisi a intra în cea-l-altă ţeră, ci se va res-. 
pinge la frontieră, dâcă a intrat deja în: cea- 
l-altă ţeră, se va trimite în patria sa. 

Câtii pentru practica dilnică a frontierii în-. 
tre limitrofi, precum în totă timpul s'a ur- 
mată între ambele State, nu se va pune nici 
unii obstacolă. a 

Art, VII, Presenta convenţiune va fi vala- 
bilă și esecutoriă îndată ce va fi ratificată de 
ambele guverne şi se va efectua, publicațiunea 
ci după formele prescrise de legile ambelorii 
țări şi va continua a fi în vigore în timpii de 
şâse ani, . 

La casti când șâse luni înaintea espirării 
acelui termenii, nici unul din ambele guverne 
mară declara că renunţă la acâstă conrenţiune,. 
ea va fi valabilă încă pentru şse ani, şi totii 
astă-felă din şâse ani în şâse ani. i 

Spre încredințarea cărora plenipotenţiarii 
respectivi aii semnată acâstă convenţiune şi ai” 
pusti pe dânsa sigiliul armeloriă lori. 

Făcatii la Bucuresci 29 Maiii (6 Iuniit) 1865.. 

Roseti Bălănesen Carol Eder, 
Ministru al trobilor străine. - Agent șiconsul general. 

Sub-semnatuli ministru al casei Imperiale 
şi ali afacerilori străine al Maiestăţii Ssle 
Imperiale și Regale Apostolice, ratifică, în nu- 
mele guvernului Maiestăţii Sâle, coprinderea 
presentului cartelii de estradiţiune încheiată 
între plenipotenţiariă respectivi al guvernalni 
Imperială şi regali ali Austriei, şi alii guver- 
nului Alteţei S6le Serenisime Principelui Dom- 
nitorii ali Principatelor-unite Moldavia şi Va- 
lachia, şi declară că stipulaţiunile acestui act 
vorii fi strictă şi inviolabilii observate şi ese- 
cutate. ii 

Dreptii aceea, sub-semnnatulii a investit pre- 
senta declarațiune cu însemnătura sa şi a pus 
pe dânsa sigiliuli Statului. 

Viena, 27 Lunii 1865. 
Alexandru Comte de Mousdorit-Pouillye 

  

& E 

Pentru luare de taxe asupra legalisărilorii şi vidimărilorii (1866) 

Art, I. Ministeriulii trebilor străine va per- 
cepe, de la promulgarea, acestei legi pentru le- 
galisările şi vidimările i liberări de acte, certi- 
ficate, atâtii pentru interiorolă ţerei câtă și] 
pentru străinătate, taxele următâre : 

” Sfantr. 

Art, II, Pentru uă legalisaţiune de 
semnături Oficiale . . . . . 

Pentru uă copie colaţionată şi certi- 
ficată, pentru unii rolă numai, . . e
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Sfanţi. 

Pentru fie-care rol (esemplari) mai 
Mt, i . . . . . . . . 
Pentru darea de acte sti copii estrase 

in archivele Ministeriale, pentru ună 
Di numai. cc. . . . . . 
Pentru fie-care rol, mai multi . . 
Pentru uă copie într'uă limbă străi- 

ă, pentru ună rolă numai .,. 
Pentru fie-care rolă mai multi. , . 
Pentru uă traducţiune certificată con- 

ormă, pentru anii rolă numai ., . 
Pentru fie-care rolă mai multi |, -, 

3 

H
D
 

O
U
 

m
e
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Art. III, Taxele de mai-susă se voră lua și 
de către Agenţiile ţercă din străinătate, * 

Art, IV, Productulă acestori taxe se va 
vărsa în casa tesaurului publicii. 

Jar pentru priimirea şi vărsarea taxelorii se 
vorii pădi regulile de comptabilitate. 

Art, Y, Pentru ori-ce alte copii de legali- 
sare s6ii vidimare de la cele-l-alte Ministere, 
nu sc va lua vre-uă taxă, afară de cele ce vorii 
fi prevădute prin alto legi speciale, 

Art. VI, Persânele care vorii da dovedi le- 
gale de scăpătăciune, voră dobindi legalisaţiu- 
nile şi vidimările gratisăi,



N A 
LEGIUIRI COMMUNE



_CODICE CIVILE 
(Promdgatii la 4 Dec. 1864, prin decretulii No. 1655 din 26 Nocmbrie 1964) 

TIPLU PRELIMINARIU 

Despre efectele şi aplicarea legilor 
în genere 

“ Articolul 1. Legea, dispune numai pentru 
viitorii; ea n'are putere retroactivă. 

t, 2, Numai imobilile aflătâre în cu- 
prinsul teritoriului României suntii supuse le- 
gilorii române, chiariă cândi ele se posedii de 
străini, . 

Legile relative la starea civile şi la capaci- 
tatea personelorii, urmărescii pe Români chiar 
cândii ci 'şi-aii reşedinţa în străinătate, 

Forma esteri6re a actelorii e supusă legiloră 
ţărei unde se face actuli. , - 

Art, 2, Judecătorulă care ra refusa de a ju- 
deca, sub cuvântii că legea nu prevede, sâă că 
este întunecată, stii ne-îndestulătâre, va putea 
fi urmărit ca culpabile dedenegare de dreptate. 

Art, 4. Este opritii judecătorului de a se 
pronunția, în otăririle ce dă, prin cale de di- 
sposiţiuni generali şi reglementare, asupra 
causeloră ce îi suntii supuse. 

Arte 5, Nu se pote deroga, prin convenţiuni 
sii disposiţinni particulare, la legile cari in- 
tereseză ordinea publică şi bunele moravuri. 

CARTEA | 
DESPRE PERSOANE 

TITLUL | 
Despre dreptarile civili şi despre 

„naturalisațiune 

CAPITOLULI : 
Despre bucurarea de drepturile civilă şi 

despre naturalisaţiune: 

Art. 6, Esercitarea drepturilorii civili. nu 
depinde de calitatea do cetăţenii, care na se     

pote dobândi şi păstra de câtă conform art. 16 
din acesti codice. - 

Arte î, Tot Românul se va bucura de drep- 
turile civili, - , 

Art, S. Veri-ce individii născută şi crescut 
în România penă la majoritate, şi care nu se 
va fi bucurat nici uă dată de vr'uă protecţiune 
străină, va putea, reclama calitatea de Român 
în cursul unui ană după majoritate. 

" Acei ce, aflându-se în condiţiunile de mai sus, 
vor fi devenitii majori înainte de promulgarea, 
acestui codice, vori avea termină de unii anii 
de la promulgare pentra a reclama calitatea 
de cetăţenii românii. 

Copiii găsiţi pe teritoriulii români fără tată 
şi mamă cunoscuţi suntii Români. 

Art, 9, Cei cari nu suntii de rituliă creşti- 
nescii nu potii dobândi calitatea şi drepturile 
de cetăţenii românii, de câtii cu condiţiunile 
prescrise la art. 16 din acestii codice. 

Art. 10. Totă copilulii născutii din Română 
în eră străină este Românii. 

“T'otit copilul născută în ţeră străină din un 
Românii, care arii fi perdutii calitatea de Ro- 
mână, va redobândi totii-d'a-una acea calitate 
îndeplinindi formalităţile prescrise de art. 18. 

art, 11, Străinii se vorii bucura în de obşte 
în România de aceleaşi drepturi civili de cari 
se bucură şi Românii, afară de casurile unde * 
arii fi otărită altă-felii. 

krt, 12, Străina ce'se va căsători cu unii 
Românii se va considera de Româncă. 

Art, 19, Străinulă, chiar cândii n'arăi a- 
vea reşedinţa sa în România, va putea fi trasă 
înaintea tribunaleloră române pentru îndepli- 
nirea, obligaţiunilorii contractate de densuliă în 
România, sâă în ţeră străină cu uni Români, 

Art. 14. Românaulă va putea fi trasii înain- 
tea unui tribunali română pentru obligaţiuni 
contractate de eliă în ţâră străină, chiar cu un 
străini, 

Art. 15, În ori ce materiă, afară de cele co- 
merciaii, străinulii reclamante, care nu va avea 
imobili în România de uă valdre suficiente 
pentru a asigura plata cheltuelelorii de jude- 
cată şi a daunelorii interese ce ară putea re- .
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sulta din procesii, va fi ţinută de a da cauţiune 
pentru plata, acestora. 

Art, 16, Străinulă care va voi a se natura- 
lisa în România va fi datori: a cere naturalisa- 
ţiunea prin suplică către Domnă, ar&tândii ca- 
pitalurile, stirea , profesiunea, sii meseria ce 
esercită, şi voinţa de a'și statornici domiciliul 
pe teritoriulii României. Dâca străinulii, după 
uă aseminea cerere , va locui deco ani în ţeră, 
şi dâca prin purtarea, şi faptele sâle va dovedi 
că este folositori ţerei, adunarea, legiuitâre , 
după iniţiativa Domnului, ascultândii şi opi- 
niunea consiliului de Statii, îi va putea acorda 
decretulii de naturalisaţiune, care va fi sanc- 
ţionatii şi promulgatii de Domni. 

Cu tâte acestea va putea fi dispensatii de 
stagiul de qece ani străinulă caro ară fi făcut 
ţerei servicie importante, scă care arii fi adusi 
“în eră uă industriă, invențiuni utili să ta- 
lente distinse, scii care ari fi formatii în ţeră 
stabilimente mari de comerciii seii de în- 
dustriă. 

- CAPITOLUL IL 

Despre perderea drepturilorii civili prin 

perderea calității do românii 

Art, 17: Calitatea de Români se perde : 
a. Prin naturalisaţiune dobândită în ţră 

străină... | . 
b. Prin priimirea, fără autorisaţiunea guver- 

nului români, a vre unei funcțiuni publice de 
la uni guvernii străină, . 

c. Prin supunerea pentru oră câtii de puţini 
„timpă la vre-uă protecţiune străină. 

Art, 15, Românulă, care va fi perdutii cali- 
„tatea sa de Românii, o va putea redobândi în- 
torcându-se în România cu autorisaţiunea gu- 
vernului românii, și declarândii că voesce a se 
aşedla în ţeră, şi că renunţă la, tote distincţiu- 
nile contrarie Jegilorii române. a 

Art. 19. Românca care se va căsători cu 
ună străină, va urma condiţiunii sogului săi. 

Devenind văduvă ca va redobândi calitatea 
sa de Româncă. a 

- Arte 20, Românulii care, fără autorisaţiu- 
nea suvernului, va intra în servicii militar la 
străini, scii se va alătura pe lângă vre-uă cor- 
poraţiune militară străină, va perde calitatea 
de Români. „o 

Eli nu va putea reintra în Romănia de câtii 
cu permisiunea guvernului. Eli nu va putea 
redobîndi calitatea de Românii de câtii con- 
formi art. 18; tote aceste, fără a fi scutiti de 
osîndele pronunţate de legea criminale contra 
Românilorii , cară ati purtată s6i vorii purta 

- arme contra patriei lori.   

MILUL II 

Despre actele stării civili 

CAPITOLUL | 
Disposiţiuni generală 

- Art, 21, Actele stării civile vorii coprinde 
anulii, luna, dioa şi ora cândii ele s'aii făcutii, 
prenumele (numele de botezii), familia, vârsta, 
profesiunea sâii meseria şi domiciliulă tutulor 
persânelor înscrise în ele, . Bi 

Art, 92. Ofciarii stării civile nu vorii putea 
trece în aceste acte, nici prin adnotaţiuni nică 
prin alte adause Gre-care, de câtă .numaă ceea 
ce trebue a fi declaratii de persânele ce se în- 
făcişeză înaintea, lorii, Si 

Art, 23, In casurile când părţile intere- 
sate nu vorii fi olbigate a sc înfăgişa în per- 
sână, ele vor putea fi representate de unii pro- 
curatore, cu procuraţiune speciale şi autentică. 
Art, 24, Marturii produşi la actele stării 
civile nu vori putea îi de câtii în verstă -de 
duoă-deci şi unu de ani celă puţinii, rude sâii 
străini, şi vorii fi aleşi de persânele interesate, 

Art, 935, Oficiarulii stării civile va cati păr- 
țilorii înfăgişate sâii procnratoriloră lori pre- 
cumii şi marturilorii actele, şi se va face-men- 
ţiune despre îndeplinirea acestei formalităţi. 

Art, 26, Aceste acte se vorii sub-serie de 
oficiarulii stării civile, de personele înfăgișate 
înaintea lui şi de martură, scii se va menţibna 
causa ce a popritii pe acestia, de a sub-serie, 

Art, 27, Actele stării civile vorii fi înscrise 
în fie-care comună într'unulii sâii mai multe” 
registre, ţinute în câte duot esemplare. 

Art, 28, Registrele vor fi numerotate, şnu- 
ruite și parafate, pe fie-care pagină, de preşe- 
dintele tribunalului de ântâia instanţă, sii do 
judecătorulii co'lii va înlocui. - 

„Art, 29, Actele se vorii înscrie pe vegistre 
în șirii, fără loci golă ; răsăturele şi îndicaţiu- 
siile, notițele, voră fi aprobate şi sub-scrise în 
acelaşii modă ca şi testulii actului. 

Nu se va putea, scrie nimici în prescurtare 
şi data nu se va scrie în cifre, ci în litere. 

Art, '30, Registrele se vori încheea de ofi- 
ciarulii stării civile la finitulit fie-cărui anii şi 
până într'uă lună ; unuli din cele duoă esem- 
plare se va,' depune la archivelo comunei; iar 
cel altă se va trămite la grefa tribunalului de 
întâia instanță, spre păstrare. 

Art, 24, Procurele şi cele-l-alte înscrisuri, 
carii trebue să remână anecsate Ja, actele stării 

de pers6nele carii le-ati depusii şi de oficiarulă 
stării civile, la grefa tribunalului d'împreună   cu registrele carii trebue se remână în disa 

grafă. „i 
. 

civile, se voră depune, după ce se voriă parafa . 
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Art, 32, Ori-cine are dreptii de a cere de la 
păstrătorii registrelori stării civili estracte 
din acele registre, Estractele, date conform re- 
gistrelorii şi legalisate de Preşedintele tribu- 
nalului de ânttia instanță, sâii de judecătorul 
celă va înlocui, rorii fi credute, pe câtii timpi 
ele nu vor fi atacate prin inscripțiune de falsă. 

Art, 39, Cândi na voră fi esistat registre, 
stă se voră fi perdută, lipsa scă predarea lori 
se va putea dovedi atătii prin dovedi înscrisă 
câtii şi prin marturi, şi în asemeni casuri, că- 
sătoriele, nascerile şi încetările din vicță se 
vorii putea dovedi atâtii prin registre şi înscri- 
suri de ale tatălui şi ale mamei încetaţi din 
viță câtii şi prin martură. 

Arte Bf. Ori-ce actă ali stării civilă, privi- 
toră la Români sâii la străini, făcută fiindă el 
în $eră străină, va fivrednicii de credinţă, dâcă 
elit so va fi făcut după formele păzite în a- 
cea ţcâră. 

Art, 89, In tote casurile, cândă urmeză a 
se face menţiune despre unii acti privitorii la 
starea civile pe marginea anui altă actii deja 
înserisii în registre, acea menţiune se va face, 
după cererea părţii interesate, de către oficia- 
rulii stăril civili pe registrele dilnice, si pe 
acele care rorii fi fostii depuse la archivele co- 
manti, şi de către grefierulă tribunalului de 
întâia instanță pe registrele depuse la grefă. 
Spre acestă sferşitii oficiarulii stăril civili va 
vesti, în termenii de trei dile, despre menţiu- 
nea de elă făcută, pe procurorulii tribunalului 
respectivi, carele va priveghea ca menţiunea 
să se facă întruni modă uniformă Ja ambele 
registre. 

Art, 86, Ori-care abatere din articolele pre- 
cedente din partea fancţionariloră în ele ară- 
tate, va fiurmărită inaintea tribunalului de ân- 
ttia instanţă şi pedepsită cu o amendă, care 
nu va putea trece peste una sută lei, 

» Arte 37, Veri-care depositariii ală registre- 
lorii menționate va fi supusi acţiunii civili a 
părții vătămate pentru alteraţiunile ce sarii 
săverși în ele, remânendă însă acestuia de ra 
găsi de cuviinţă, dreptulă de a se întârce cu 
urmărire asupra adevăraţilorii făptuitori a sus 
diselorii alteraţinni. i 
„Art, 39, Ori-ce alteraţiune, ori-ce falsifi- 

care în actele stării civili. ori-ce înscriere a a- 
cestorii acte, făcută pe vre-uă fâie liberă, şi nu 
în registrele destinate pentru ţinerea loră, va 
da drepti părţilorii interesate a'şi cere despă- 
gubiri, şi acesta fără prejudiţiuli pedepseloriă 
prescrise de Codicele penale. 

. Art, 39, Procurorulii tribunalului de ântâia 
instanţă va fi datorii a verifica starea registre- 
lorii, cândii ele se vorii depune la grefă; elii va 
încheia procesăi-verbale semariii despre a sa 
verificare, va arăta abaterile scii vinele comise 
de oficiarulii stării civili, şi va cere osindirea 

"sa la amendele prevădate de lege. .   
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Art, 40. Părţile interesate ai dreptuiii de 
apelaţiune în contra otăririloriă date de tribu- 
nalulă de ântcia instanţă asupra actelorii stă- 
rii civili, 

CAPITOLUL II 

Despre actele de nascere 
1 

Art, 41, Declaraţiunea despre nascerea u- 
nuă copili se va face la oficiarulii stării civili 
ală locului, în termini de trei dile după uşu- 
rarea femeci. Copilulii i se va infăcișa. 

Jia casti de împedicare de a se transporta 
copilulii inaintea, oficiarului stării civili, ace- 
sta va fi datora merge însuşi, fără vre-uă plată, 
la locuinţă spre a constata, nascerea, 

- Arte $2, Nascerea copilului se va declara 
de către tată scă, în lipsa acestuia, de cătra 
medici stă chirurgi, moşe, sâii de către ori-ce 
alte persone cari vorii fi fostii facă la nascere. 

Iară A6că mama nu va fi născutii la domici- 
liulii eă, acestă declarațiune se va face şi de 
pers6na aceea la locuinţa cării ca a născutii, 

Actulii de nascere se va redege îndată facă 
cu duoi inartui. 

Art, 43. Actulii de nascere va areta cu des- 
luşire diua, ora, locul nascerii, seesulii co- 
pilului, prenumele ce i se va dala, botezii, pre- 
cumi şi numele de familiă, profesiunea scii 
meseria şi domiciliul tatălui, mamei şi ali 
marturilorii, 

Art, 44, Veri-cine va găsi unii copilii noă- 
născutii va fi datorii a-lă incredinţa oficiarului 
stării civili împreună cu tote hainele şi obiec- 
tele găsite la copilii şi a declara tote împreju- 
rările timpului şi locului unde-lă va, fi găsită. 

Oficiarulii stării civili va întocmi îndată 
procesii-verbale arătătorii de tote împrejură- 
rile, în care se va coprinde versta copilului după 
aparință, secsulii şi numele ce i se va da şi au- 
toritatea civile la care sc va fi încredințată. 
„Acesti procesă-verbale se va trece în re- 
gistru, 

Art. 45, Decă se nasce unii copilă pe ună 
vasii românii călstorindă pe mare, actuli de 
nascere se va face penă în duot-deci şi patru 
de ore în presenţa tatălui, dică se va fi aflati 
facă, şi a duoi marturi luaţi dintre oficiarii va- 
sului, scii în lipsă, dintre omenii echipagiului. 

Acestii actii se va redege de căpitanulii, stă- 
pânalii sii patronulii vasului şi se va trece în 
roluiii (lista oficiale) persânelorii ce se află po 
vasii. : 

Art, 46, La celi ântciă portă unde se ra 
opri vasulii, do ra fi unii porti românii, căpi- 
tanuli, stăpânulă sti patronul vasului, ecă 
ori-cine arii fi redactatii actulii de nascere, esto 
datorii a depune duoă copii autentice de pe act 
la autoritatea portului. Acâsta va opri uă co- 
pie în cancelaria sa, iar cea-l-altă o va tră- 

5
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"mite neintârdiatii ministerului de inteme, care 
o va transmite autorității comunală a domi- 
ciliului tatălui copilului născută, s6i de nu 
sarii cunâsce tatăli, ali mamei, 

Autoritatea comunale va trece actulii îndată 
în registrul stării sâle civili. 

Arte 47. De va aborăa vasulă într'unii port 
străină, căpitanuli, stăpânulă s6i patronulii 
vasului va trămite, prin posta locului, la mi- 
nisterulii de interne alii Romăniei uă copie îe- 
galisată de pe actulii de nascere. 

Ministerulii şi autoritatea comunale vor ur- 
ma în acestă casă după cumii s'a prescrisii la, 
articoluli precedenti. 

Art, 4S, Actulă de recunâscerea unui co- 
pilă se va înscrie în registrele stării civili cu 
data sa, şi se va menţiona recunâscerea în mar- 

ginea actului de nascere, dâcă esiste asemene 
act, 

CAPITOLUL III 

Despre actele de căsătorie 

Art, 49, Inaintea celebrării căsătoriei, ofi- 
ciarulă stării civili va face duot publicaţiuni, 
în intervalii de optii dile, în gi de Duminecă, 
înaintea uşei, bisericei enorici și la. uşa, casei 
comunale. ! 

Aceste publicaţiuni şi actul ce se.va încheia, 
întru acâsta, vor coprinde prenumele, numele, 
profesiunea şi domiciliul ambilori fiitoriloră 
soţi, calitatea lorii de majori s6ii minori, şi 
prenumele, numele, profesiunea şi domiciliulii 
tațilorii şi mamelorii, Acestii actii va mai co- 
prinde şi dilele, loculii şi ora în cară s'aii făcut 
publicaţiunile; elii se va înscrie pe uni singur 
registru, care va fi numerotatii şi parafat, pre- 
cumii este prescrisă la articolul 98, şi care la 
finele anului urmeză a se depune la grefa tri- 
bunalului de întâia instanţă. 

Art. 50.-Ună estractii după actulă de pu- 
blicaţiune se ra afige pe uşa casei comunali, 
unde îşi ai dumiciliulii fiitorii soși şi va remâ- 
nea afiptii în tot intervalulă publicaţiuniloră, 

Căsătoria nu se va putea celebra, de câti 
după trei dile libere de la cea do a duca publi-: 
caţiune. 

Art, 51. Dăcă căsătoria nu s'a celebrat în 
cursul unui ani de la cea din urmă publica- 
ţiune, atunci se rorii face nuot publicaţiuni, 
după formele prescrise mai susii la art. 49. 

„Arte 52, Oposiţiunile la căsătoriă se vor face 
în duoă esemplare subsemnate amenduoă de 
ânsuşi oponenții, stii de împuterniciţii lor prin 
procuraţiune speciale şi autentică, Unulii din 
esemplare, W'iîmpreună cu copiă de pe procura- 
țiune, se va, comunica părţilorii în persnă, şi, 
în lipsă-le, se va lăsa la domiciliul lori, Far 
celii-l-altii esemplară, asemene cu copiă de pe 
procuraţiune, se va comunica oficiarului stării 
civili carele șa pune viza sa.   

LEGIUIRI 

Art, 58. Oficiarulii stării civili va trece; 
pe scurtă, în registrulă de publicaţiune, tâte 
oposiţiunile., Deci, acele oposiţinni se vori a- 
nula prin vre-uă otărire judecătorâscă scii prin 
vre-un actii de retragere din partea celoră co 
le dedese, acea otărire seii actii se va trece, pe 
scurtii, pe marginea aceluiaşi registru. . . 

Art, 54, La casă de oposiţiune, oficiarulii 
stării civili nu va putea celebra căsătoria până 
ce nn i se va face formale cunoscută anularea 
oposiţiunii, prin retragerea celui ce a dat'o 
prin otărire de judecată. _ : 

Oficiarulii stării civili, care va urma împro- 
tivă va fi osindită la uă amendă de 'trei sute 
lei şi la despăgubirea de tote cheltuelile şi pa- 
gubele urmate părţilori.. - : 

Art, 55, Dâcă nu s'a ivit vre-uă oposiţiu= 
ne, se va menţiona acâsta în actulii de căsăto- 
rie, şi dâcă publicaţiunile ai fost făcute în mai 
multe comune, părţile voră înfăgişa certifica- 
tele fie-cării comune la funcţionarul stării ci- 
vili spre a constata neivirea de oposiţiune. 

Art, 56. Oficiarulă stării civili va cere şi 
va lua actele de. nascere ale ambilorii fiitori- 
lorii sogă. i 

Dâcă însă va fi cu neputinţă a le avea, .a- 
tuncă se va îndeplini lipsa acestori acte prin 
alte dovedi de la loculii nascerii sii alti domi- 
ciliului lorii. ; 

art, 57. Dovedile ce vor îndeplini lipsa ac- 
telorii de nascere sunt: declaraţiunea a cinci 
marturi bărbaţi sâii femei, -rude sâi nu ai fii- 
torilorii soţi, care va coprinde prenumele, nu- 
mele, profesiunea şi domiciliulii viitorilor soșă, 
loculii şi, pe câtă se.va putea mai nemeritii, 
epoca nascerii şi causa pentru care nu s'a pu- 
tutii înfăcişa, actulii de nascere, i: 

Marturii voră subscrie acea declaraţiune, 
care se va lepalisa de priinaruli comunei, şi, 
A6că vre-unulă din marturi nu va sci, sâii nu 
va putea subscrie, se va face menţiune despre 
acâsta în acelii actă. Pa 

Art, 5S, Actuli de dovedire se va înfăşişa 
tribunalului de ântâia instanţă ulii. judeţului, 
unde trebue să se săverşescă căsătoria, Pribu- . 
naluliă, ascultândii conclusiunile procurorului, 
va face sâii va refusa legalisaţiunea lui, după 
apreşiarea ce va da declaraţiuniloră marturilor 
şi împrejurărilor ce aii împedicatii înfăgişarea 
actului de nascere. | 

Art, 59, Actul autenticii despre consimţi- 
mântuli tatălui, mamei, moşului (bunului) şi 
mâşei (bunei) s6i, în lipsă-le, despre consim- 
ţimentulii familiei, va coprinde prenumele, 
numele, profesiunile şi domiciliul fiitorilorii 
-sogi şi a tutulorii acelorii ce voriă fi luati par- 
te la acestii actii; precumii şi gradulă inrudiriă 
lori. 2 

Art. 60. Căsătoria se va celebra în comuna, 
în care unulii din sogi va area domiciliul săi. 

Acesti domicilii, întru câtii privesce căsă-



COMUNE 

toria, se va stabili prin uă residenţă de -şâse | 
luni continue într'uă comună. 

Art, 61, In dioa otărită do părţile ce voesce 
a se însoți, după espirarea terminului de pu- 
blicaţiuni, oficiaruli stării civili, în casa co- 
munale, în presenţa de patru marturi, rude 
s6ii străini, va da cetire părţilorii de actele sus 
menţionate, relative la statulii civile ali păr- 
ţilor şi Ja formalităţile căsătoriei, şi le vă ceti 
capitolulii VI, alii titlului Despre căsătorie, 
Despre drepturile şi datoriele respective ale 
sogilură ; elă va interpela pe fiitorii soc pre- 
cumii şi persânele cari autorisâză căsătoria, de 
voră fi de facă, să declare decă s'a făcută vre- 
unii contractii de căsătorie şi, la casă de afir- 
mativă, data acestui contractii, precumii şi nu- 
mele şi residenţa autorităţii, care Pa legali- 
“Zati. Oficiaruli stării civilă va priimi, după 
acesta, declaraţiunea fic-cării părți, una du- 
pă alta, că voescii a se căsători. Eli va pro- 
nunţa în numele legii că părţile sunti unite 
prin căsătorie şi va redege îndată actă despre 
acâsta, 

arte 
prinde: 

I. Prenumele, numele, profesiunea , cetatea, 
locul de nascere şi domiciliulă fie-cărui din 
soţi. : | 

ÎL. De suntă majori stă minori. 
"= IEI. Prenumele, numele, profesiunea şi do- 
niciliuli taţilorii şi ale mamelorii lori, . 

IV. Consimţimentulă taţiloră și ali mame- 
lorii, bunilorii scă ali buneloră sciă ală fami- 
lici, în casurile cerute de lege. 
-V. Actele respectuose, dâcă aceste s'arăi fi 

făcută. . 
- VI. Publicaţiunile în diferite domiciliuri. 
„VII. Oposiţiunile, de ară urma nisce ase- 

meni, revocarea acestora, stă menţiune că nu 
s'a arătată oposiţiune, 

VIII. Declaraţiunea părţiloră contractanți 
că se igii de sogi, şi pronunţarea uniunii loră 
de către oficiarulii publică. 

“ IX, Prenumele, numele, ctatea, profesiunea 
şi domiciliulă fio-cărui din marturi, precumiă 
şi declaraţiunea de suntă rude sâi afini aă so- 
cilorii, de ce anume parte şi gradii. 

N. Declaraţiunea, ce s'a făcutii asupra in- 
terpelaţiunii prescrise de articolulii precedente, 
că a urmati sâii nu contractii de căsătorie şi, 
pre câtă se va putea, data contractului de e- 
siste, precumii şi numele şi loculă residenţei 
autorităţii care l'a legalisat; tâte aceste, sub 
pedâpsă contra oficiarului stării civili de a- 
menda, prescrisă la articolul 54. În casă când 
declaraţiunea s'arii f omisii, sâii greşită, racti- 
ficaţiunea actului, în ceea co privesce omisiu- 
nea sc greşala, se va putea cere de procuro- 
rulă tribunalului, fără prejudiţiulă. dreptului 
părțilorii interesate, în conformitate cu arti- 
colul 84 ali acestui codice, 

62, In actulă de căsătorie se va co- 
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CAPITOLUL IV. 
Despre actele de încetare din vicţă 

Art, Ga, Nică uă înmormântare nu se va 
face fără autorisaţiune, = Autorisaţiunea se 
dă de oficiaruli stării civili, carele nu o va 
putea elibera până ce mai ântâiii nu va merge 
însuşi la locuinţa celui încetată din' vicţă. ca, 
să se încredințeze despre nârtea sa, şi pent nu 
va trece trei-deci şi şise ore dola încetarea 
din vicţă, afară de casurile prevădute de regu- 
lamentele poliţienescă. - 

In localităţile unde se vorii fi aflând revi- 
soră de morți, oficiarulă stării civili slă va lua' 
cu densulii pentru 'a face constatare. 

Autorisaţiunca. de înmormântare se va da 
fără plată de vre-uă tacsă, ' ” 

Arte 64, Actulii de încetare din vicţi va fi 
redactatii de către oficiarală stării civilă, după 
declaraţiunea a duoi marturi; aceşti marturi 
vorii fi, de se va putea, din cele mai de aprope 
rude sâii vecini. ră cândii cineva va muri a- 
fară din domiciliulă săă, persâna, în locuinţa 
cării a murită, d'impreună cu ruda sc alte 
persone, vorii servi de marturi. Ă 

Art, 65. Actul de încetare din visță va co- 
prinde: prenumele, numele, vârsta, profesiunea 
şi domiciliulii mortului ; prenumele: celui-l-alt 
soşii, dâcă mortulii era căsătoritii sci viduv; 
prenumele, numele, vârsta, profesiunea şi do- 
mniciliulii celorii ce aii declaratii mortea, şi, de 
suntă rude, gradulă înrudirii. Acelaşi actii va 
mai coprinde, pe câtii se va! putea sci, prenu- 
mele, numele, profesiunea şi domiciliulii pirin- 
ţilorii mortului şi loculă nascerii sâle. i 

Art, 66. Decă încetarea din vicţă a vre-u- 
nci persâne s'a întimplatii în spitalele mili- 
tare, civili, sc în ori-ce alte stabilimente pu- 
blice stii particulare, superiorii, directorii, ad- 
ministratorii şi stăpânii acelorii case vori fi 
datoră a da de scire în duoă-deci şi patru ore 
oficiarului stării civili, care va merge îndată 
ca să se încredințede de mortea acelei persâne, 
după declaraţiunile ce i se soră fi.făcutii şi 
după sciinţele ce va fi luati; se vori ținea în 
dlisele spitale şi stabilimente, registre destina- 
te spre a se înscrie acele detlaraţiuni şi sciinţe. 

Oliciarulă stării civili va întocini actulii de 
încetare din visţă, şi-lii va trămite la loculii 
unde încetatulă din viţă va fi avutii celă din 
urmă domiciliii, pentra a se înscrie în registre, 
Art, 67, Cândă vorii fi 6re-eare semne si: 

indicie de morte violente stii alte împregiurări 
bănuitâre, mnortulă uu se va putea îngropa de 
câtii după încheiarea unui procesii verbale de 
către uni funcţionari poliţienescă facă cu un 
medicii sâii chirurgi spre a se constata, starea: 
cadavrului, şi a veri cării alte împregiurără 
relative a acesta, precum şi oră-ce informaţiuni 
ce se vor putea lua despre prenumele, numele,
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vârsta, profesiunea, locul nascerii şi domiciliul 

acelui mortii. 
Art, 63, Funcţionarul poliţienescii va fi 

datoră a trămite îndată oficiarului stării civile 

ali locului unde va fi murit acea persână, tote 

sciințele arătate în procesul săii verbale, în 

conformitatea cărui se va, redacta actulii de 

încetare din visţă. 
Funcţionarul stării civile va espedi ună copiă 

de pe acea comunicaţiune despre încetarea din 

viţă a acelei persone la domiciliuli stă, de 

va fi cunoscutii, şi astă espedire se va, înscrie 

în registre. 
Art, 69. In casii de mârte în închisori se va 

âncunosciinţa îndată oficiarulii stării civile de 

către îngrijitorulă închisorii spre a merge a- 

colo după coprinderea art. 66 spre a redege ac- 

tulă de încetare din vicţă. 
“ Art, 70, In tâte casurile de morte în închi- 

sori, nn se va face în registre niciuă menţiune 

despre asemeni împregiurări şi actele încetării 

din viâţă se vorii redacta, numai după formele 
prescrise de art. 65, 

Art, 71. In casă de mârte pe unii vasii ro- 

mânii căl&torindă pe mare, mortea se va con- 

stata până în două-deci şi patru ore prin unii 

actă în presinţa a duoi marturi luaţi dintre o- 

ficiarii vasului, stii, în lipsă, dintre 6menii echi- 

pagiului, Acesti actă se va redege de către 

căpitanulă, stăpânulă, sâii patronulii vasului 

şi se va înscrie pe rolulii echipagiului. 

Art, 72. La celă ântâiă porti unde va intra 

vasul, de va fi portulii români, căpitanulă, 

stăpânulii sâi patronuli vasului, care a re- 

dactatii actulă va depune duoă copie încredin- 

ţate de elă ale actului de încetare din vicţă la 

autoritatea portului care ra urma conformii 

art. 46, ră de va intra vasul într'uni porti 

străină se va urma conform art. 48. 

CAPITOLUL V 

Despre actele stării civili privitâre la mi- 
litarii ce se găsescii afară de teritoriulii 
român, sții pe teritoriul român, în timp 

-“ de reshel s6ii de turbarărie 

Art. 73, Actele stării civili, făcute afară de 
teritoriulii românii, sci pe teritoriulă români 
în timpii de resbelă sfă turburări, şi cară pri- 
vescii Ja militari sâă alte persone în servicii pe 
lângă armată, voră fi redactate după formele 

preserise după disposiţiunile de mai sus, afară 
de escepţiunile coprinse în articolele urmitâre, 

Art, 74, Quartir-maestruli în fie-care corp 
de unul sâii mai multe bataliâne stă escadrone, 
oficiarulii comptabile în cele alte corpuri, vorii 
îndeplini funcțiuni de oficiari aă stării civili. 
Aceste funcțiuni voră fi îndeplinite, pentru 0- 
ficiarii fără trupe şi pentru funcţionarii arma-   

tcă, de către intendentuli ataşat pe lângă ar- 
mată stii pe lângă corpulii de armată. : 

Art. 75, Se va păstra în fie-care corpi ali 
trupeloriăi ună registru alii actelorii stării ci- 
vili pentru Gmenii din acelă corpi şi altul la 
statulii-majorii ală ostirii pentru actele civili 
relative la oficiarii fără trupe şi la funcţionarii 
atașați, : 

Aceste registre se vorii păstra ca, şi cele alte 
registre ale corpurilorii şi ale statelori-majore 
şi se voră depune în archivele ministeriului de 
xesbelii la întârcerea corpurilorii sâii armatelor 
în $6ră, scii la încetarea, resbelului sâi a tur- 
burărilorii în ţâră, 

Art. 765. Registrele vori fi numerotate şi 
parafate, în fie-care corpi, de către oficiaralii 
care "Ji comandă, şi, la statul-major, de către 
câpulă statului-majorii generale, 

Art, 77, Declaraţianile de nascere în ostire, 
sc vorii face în dece dile după nascere. 

Art, 78, Oficiarulii însărcinatii cu ţinerea 
registrelor stării civili va fi dâtorii , în dece 
dile după trecerea unui actii de nascere în re- 
gistruli săi, să adresede unii estractiă fancţio- 
narului stării civili la loculă unde "şi-a avutii 
în urmă domiciliulii tatălă copilului sei mama, 
cândii tatăl nu e cunoscutii. . 

Art, 79, Publicările căsătoriei militarilorii 
sâii funcţionariloră de lângă armată se rorii 
face la loculii unde aii avută cel din urmă do- 
micilii, Pe lângă acâsta, dout-deci şi cinci dile 
mai "nainte de săvârşirea căsătoriei, publica- 
ţiunile se oră pune la ordinea gileă a corpului, 
pentru cei ce ţinii de unii corpi, şi la ordinea 
dilei a armatei pentru oficiarii fără trupe şi 
pentru funcţionarii ataşaţi pe lângă dânsele, 

Art, SO, Indată după înscrierea, în registru a 
actului de serbarea căsătoriei, oficiarul însăr- 
cinatăi cu ţinerea, registrului va trămite nă co-: 
piă funcţionarului stăriicivili alti locului unde: 
căsătoriţi îşi vori fi avntiă celi din urmă, do-- 
miciliă. . | 

Arte, 51, Actele de încetare din vicţă se vor 
face în fie-care corp de către quartiră-maestru, 
şi, pentru oficiarii fără trupe şi funcţionarii a- 

tagați pe lângă armată, de către intendentulă 
corpului, după încredințarea a trei marturi, şi 
estractii âupă aceste registre se va trămite în 
dece dile funcţionarului stării civilă la loculii 
unde 'şi-a avută celă din urmă domiciliăi înce-- 
tatulii din vicţă. , - 

Art. S2. La casii de morte în spitalele mili- 
tare ambulanți sei statornice, actulii se va 
redacta de directorulii acelorii spitale şi se va 
trămite la quartirul-maestru scă la intenden- 
tul corpului din care făcea parte încetatul din 
vicţă ; acesti oficiari vorii trămite uă copiă 

funcţionarului stării civili al locului unde înce-: 
tatul din vitţă 'şi-a avut domiciliul în urmă. 

Art, $3, Funcţionarul stării civili de la, do-   miciliulă părţilorii, îndată ce va priimi de la
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armată copia unui act ali stării civili va fi 
datorii a'lu trece în registru. 

CAPITOLUL VI 

- Despre rectificarea actelorii stării civili 

Art, Si. Cândă se va cere rectificarea unui 
actii alii stării civili, tribunalului competente 
va judeca, cu dreptii de apelii, ascultândii con- 
clusiunile procurorului. Părţile interesate se vor 
chiăma'la judecată, de va fi trebuință. 

Art, S5, Otărirea asupra rectificării nu va 
putea nici uă dată fi opusă părţilor interesate, 
cari wait făcutii cerere, scii cari n'ai fost chiă- 
mato la judecată. 

Art. 56, Otăririle asupra rectificării se vorii 
irece în registre de către funcţionaruli stării 
civili, îndată ce i se vorii fi comunicatii, și tot 
de uă dată se va face menţiune despre acâsta, 
pe marginea actului reformată. 

TITLUL II 

Despre domiciliii 

Art. S$7. Domiciliul fie-cărui Română, în 
câtii privesce esereitarea drepturilorii scle ci- 
vilă, este acolo unde 'şiare principala sa aşedare. 

Art, SS, Schimbarea de domicilii se opereză 
prin locuinţa în faptă într'anii altii loci, unită 
cu intenţiunea de a'şi statoruici acolo printi- 
pala aşedare. 

Art. $9. Dovada intenţiunii resultă din-a- 
dinsii declaraţiune, făcută atâtiă la autoritatea 
comunale a locului ce se părăsesce, câtii şi la 
aceea a locului unde 'şi-a strămutat domiciliul. 

Art, 90. In lipsă de declaraţiune espresă, 
dovada intenţiunii va, depinda de împregiurări. 

Art. 91, Cetăţânulii chiămatii într'uă func- 
ţiune publică timporariă sii ravocabile, îşi va 
păstra domiciliul de mai "nainte de n'a mani- 
festati uă altă intenţiune, 

Art, 92, Priimirea unei funcțiuni pe vicţă, 
xa trage după sine strămutarea nemidlocită a 
domiciliului funcţionarului în loculii unde este 
chiimati a esercita acea funcţiune, 

Art, 93. Femeea măritată mare altii domi- 
ciliii de câtii acela, alii bărbatului săi. Mino- 
rele neemancipatii va avea domiciliul la pă- 
rinţii sâii tutorele săii; majorele interdisii va 
avea pe alii săi la curatorele stă, 

Art, 91, Majorii cari servescii sâi lucriză 
obicinuită la altulă vorii avea acelaşii domi- 
ciliăi ca persona pe care o servescii stii da care 
lucrâză, cândă voră locui în acelaşi Jocii. 

Art. 95. Domiciliul unei succesiuni este do- 
miciliulii celă din urmă ali defunctului. 

Art. 96, Domiciliulă unei persâne juridice   
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y 
este acolo unde acea persână juridică, îşi aro 
centrulii administrațiunii sâlle. 

Art, 92, Cândii părţile saii una din ele îşi 
va alege, pentru esecutarea unui actii, domi- 
ciliulă în altă parte de câtii unde este domici- 
liulă reale, citaţiunile, cererile şi urmăririle 
relative la aceli actă se vorii putea face Ja do- 
miciliulii prevăduti prin disul actă şi înaintea 
judecătorului acestui domiciliii. 

TIPLUL IV 

Despre absenţi, adică cei cari lip- 
sescii de Ja loculii lorii 

CAPITOLUL 1 
Despre absenţa presumptă 

Art, 9S, De va fi trebuinţă a îngriji de ad- 
ministraţiunea totale, sâă a unci părță a averii 
lăsate de către uă persână care se presupune a 
fi absente, şi care nare unii împuternicit, tri- 
bunalulii de prima instanţă va lua disposiţiu- 
nile cuvenite, după cererea părţilor interesate. 

Art, 99. Tribunalulii, după cererea părţii 
celei mai stăruitâre, va însărcina unii curatore 
spre a representa, pre cci presupuşi absenţi, la, 
inventarie, socoteli, împărţeli şi desfaceri la 
cari s'arii afla interesaţi. 

Art. 100. Ministeriulă public este speciale 
însăreinatii de a priveghia asupra interescloră 
persâneloră presupuse absență, şi va lua cuvân- 
tulii în tâte cererile privitore la densele. 

CAPITOLUL IL 

Despre declarațiunea absenței 

Art, 101, Când uă persână nu se ra maă a- 
râta la loculă domiciliului stii, sâă ali residen- 
ței sâle, şi nici a lăsați procură pentru admi- 
nistraţiunea averii s6le, şi deci în cursă de 
patru ani nu va avea, nimeni sciinţă despre 
densa, părţile interesate se vorii putea adresa 
cu cerere la tribunalulă de prima instanţă spre 
2 o declara absente, 

Eră dâcă va fi esistendi. uă procură pentru 
administraţiunea arerii stle, părţile interesate 
nu vorii putea cere a se declara absenţa de cât 
după dece ani deplini de când a, dispărută per- 

s6na, sâii de la priimirea celor din urmă sciin- 
țe de la ca. ' 

Art, 102, Spre a constata absenţa, tribuna-- 
lulă, după înscrisuri şi dovedi produse, va or- 
dona a se face uă cercetare în ființa procuro- 
rului în ocolulii domiciliului şi acelii alii resi- 
denţii, de vorii fi osebite,
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Art, -103, Tribunalulă statuindă asupra ce- 
rerii va avea în privire motivele absenţii şi cau- 
sele cari aii putut să impedice de a avea sciin- 
ţă despre pers6na presupusă absente, 

Arte 104, Indată ce se va dauă otărire, fiă 
pregătitore, fiă definitivă, procurorul va tră- 
mite copiă după densa Ministerului Justiţiei 
spre a se publica prin Monitorul Oficiale. 

Art,105, Otărirea declaraţiunii de absenţi 
nu se va da de câtiă un anii după otărîrea care 
a ordonati cercetarea. . 

CAPITOLUL III 

Despre efectele absenței 

“SECŢIUNEA 1 

Despre efectele absenței în privinţa averii ce absen- 
tele poseda în Qiua dispărerii sâle (lipsirei s6le) 

„Arte 106, Dâcă absentele nu va fi lăsată 
procură pentru administrarea averii ssle, atunci 
acei cari arii fi fostă mostenitorii sei, în diua 
când elă a dispărută (s'a făcutii nevădutiă) 
sc când s'a priimitii cele din urmă sciințe de 
la dânsulii (moştenitorii presumitivi), vori pu- 
tea, cere, în virtutea otăririi judecătoresci de- 
finitive, prin care se va fi decluratii absenţa, pu- 
nerea, lorii în posesiune provisoriă pe averea ce 
absentele avea în diua pornirii scle, să a, pri- 
mirii eelorii din urmă sciinţe de la densulă, cu 
îndatorire însă pentru acestia de a da cauţiune 
despre buna loră administrare. 

Art. 107, Dscă absenteleva fi lăsat procură, 
atunci moştenitorii sei presumtivă nu vor pu- 
tea cere de Ia tribunaluri punerea loră în po- 
sesiune provisoriă de cât după dece ani deplini 
do cândii elă a dispărutii, sâii de la primirea 
celorii din urmă sciințe de la el. 

Art. 10$, 'Totii astii-felă se va urma şi când 
terminulă procurei ar espira, şi, în asemenea 
casii, se va procede la administrarea averi ab- 
sentelui potrivitii reguleloră statornicite prin 
capitolul I din acesti titlu. E 

Arte 109. După ce moştenitorii presumtivi 
vorii fi fostii puşi în stăpânire provisoriă, tes- 
tamentulă, decă va esiste, se va deschide după 
cererea părțilorii interesate, sâii a procurorului 
tribunalului, şi legatarii, donatarii, precum şi 
toţă acei, cari avea asupra averii absentelui, 
drepturi subordinate morţii. absentelui, le vor 
putea, esercita provisorie cu îndatorire din par- 
te-le de a da cauţiune. 

Arte 110. Posesiunea provisorie nuva fi con- 
siderată, de câţi ca unii depositii, care va da, 
celoriă ce ait dobândit'o, dreptul de a admini- 
stra averea absentelui cu îndatorire din partele 
de a da sâma absentelui, cândii ar areta, sc! 
se va proba esistența sea. 

Art, 11£, Cei ce voră fi dobânâitii punerea 
în posesiune provisoriă vori fi datori a stărui 
pentru facerea inventariului averii mişcătâre 

lui tribunalului de prima instanţă. * 
Tribunalul va ordona, în casă de trebuinţă, 

vîndarea averii întregi mişcătore sâii a unei 
părți dintrensa, În casii de vîndare, atât pre- 
qulii câtii şi veniturile se vori capitalisa în 
bani scii în pămentă, 

Cei ce vor fi dobândit punerea în posesiune 
provisorie vorii putea, pentru propria lori si- 
guranţă, a cere dela tribunali orânduirea unui 
espertii care să reviseze averea nemişcătore și 
să descrie starea ei prin uni procesii verbale, 
care se va aproba de tribunaliă în presinţa pro= 
curorului ; cheltuelile acestei lucrări vor fi în 
sarcina averii absentelui. 

Art, 112, Cei cari în puterea punerii lorii 
în posesiune provisoriă scii a administroţiunii 
legali, se vorii fi folositi de averea absentelui, 
nu vori fi datori a întorce absentelui de câtii 
a cincea parte din venitii, dâcă esistenţa lui va, 
fi dovedită înainte de cinci-spre-dece ani de- 
plină din qiua cândă elii a dispărutii şi a decea 
parte când esistența ni se va dovedi după 
cinci-spre-jece ani deplini. ” : 

Veniturile voriă fi în întregime ale moşteni- 
torilorii presumtivi, cândă ai trecuti trei-deci 
ani deplini de la Qiua declaraţiunei absenței, 
sâil una sută ani de la diua nasceriiabsentelui. 

Art, 119, Cei cari sc folosescii de averea ab- 
sentetui numai în virtutea punerii în posesiune 
provisoriă, nu vorii putea înstrăina nică ipoteca 
averea lui cea nemişcătore. Ă 

Art, 114. Dică absenţa se va prolunga, trei- 
deci ani, din diua punerii în posesiune proviso- 

  

ani deplini de la nascerea, absentelui, cauţiu- 
nile date se voriă redica, toţi ccă indrituiţi vor 
putea cere, de la tribunalul de întâia instanţă, 
împărţela averii absentelui, şi punerea în pose- 
siune definitivă. 

Art, 115, Aloştenirea absentului va fi des- 
chisă, din diua morţii lui dovedite, în folosulă 
moștenitoriloră celor mai apropiaţi în giua 
morţii, şi cei cari se vorii fi folosită de averea 
absentelui vorii fi datori a o restitui acestoru 

tutea Art. 112. 
Art, 116, Dică absentele revine, seit decă 

se dovedesce esistenţa lui în timpuli punerii 
în posesiune provisoriă, efectele otărirei prin 
care s'a declaratii absenţa vorii înceta, insă 
fără prejudiţiulii, dâcă va îi trebuința, alii mă- 
sureloră conservatorie prescrise la Capitolul I 
din acesti titlu, pentru administrarea averii. 

Ari, 117, Dică absentele se ivesce, sâii dâcă 
esistenţa Ini este dovedită, chiarii şi după pu-   nerea în stăpinirea definitivă, el îşi va priimi 

i averea în starea, în care sară găsi, precum şi 

şi a înscrisurilor absentelui în fiinţa procuroru-- 

riă, sâti dâcă se vori fi împlinitii una sută de : 

cu reserva veniturilori ce li se cuvine în vir- 
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preţul lucrurilorii îustrăinate din ea, stii cele 
cumpirate cu prețuli averei celei vindute, fără 
a putea urmări acea avere, dâcă va fi trecutii 
la o a treia personă. : ' 

Art. 11$. Copiii şi descendinţii în liniă drâptă 
ai absentului pot asemenea, în termin de treă- 
deci ani de la punerea în definitivă stăpânire, 
a cere restituirea averii absentelui, după cum 
s'a disăi în articolul precedente. 

Art. 119, După darea otăririi, prin care s'a 
declarati absența, veri cine ară avea drepturi 
contra absentului nu le va putea esercita de 
câtii în contra celori ce voriă fi fostii puşi în 
posesiunea averii lui, scii în contra celorii ce 
vorii fi arendă administraţiunea legale. 

SECTIUNEA II 

Despre efectele absenței în privirea dreptaritor even- 
tuali cari se”potă cuveni absentelui 

Art. 120, Veră-cine va reclama unii drepti. 
deschisii unei persone, a cării esistenţă nu va 
fi recunoscută, este datorii a dovedi, că acea 
persână esista în timpulă cândii dreptulii s'a 
deschis pentru densa. - 

Art, 121, Decă se va deschide uă moştenire, 
care s'ar cuveni unui in'livid, a cărui esistenţă 
nu este cunoscută, ea se va da numai acelorii 
cu cari individul s'ar fi găsit îndrept d'a con- 
cura, stii acelorii ce avea drept de a o dobândi 
în lipsă-ă. 

Arte 122, Disposiţiunile coprinse in prece- 
dentele dou articole îşi voră avea puterea lor, 
fără prejudiciulă acţiunilorii prin care se cere 
uă moştenire sâii alte drepturi ce se vor cuveni 
absentului ori represintanţilorii sei și nu se 
vorii perde de câtă după trecerea terminului 
statomicitii pentru preseripţiune. 

Art, 123, Pre câtă timpi absentele nu se 
va arăta, stii acţiunile nu se vor esertcita în nu- 
mele stii, cei ce vor fi primită moştenirea, vor 
dobândi în deplină proprietate veniturile luate 
de denşii cu bană credinţă. 

CAPITOLUL, 1V 
Despre priveghiarea copiiloră minori 

ai tatălui care a dispărută 

Art, 124, Decă tatălă dispărutii a lăsată 
copii minori, făcuţi cu soqia sa înaintea plecă- 
riă ssle, mama va avea priveghiarea asupra lor 
şi va esercita tâte drepturile bărbatului în pri- 
vința educaţiunii şia administraţiunii averii lor. 

Art, 125, Dâcă mama va fi încetat din vicță 
în timp de şâse luni din giua cândi tatălii a 
dispărutii, să dâcă ea ari muri mai înainte 
d'a se declara absenţa la tribunală, priveghia- 
Tea copiilor seva încredința de către consiliul 
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de familii In ascendenţii cei”mat apropiați, şi : 
în lipsa lorit unui tutore provisorii. 

Arte 120, Toti astii-feli se va urma şi în 
casii cândii unulii din soși, dispărândii arii fi 
Jăsatii copii minori din altă căsătoriă. 

TIPUL V 

Despre căsătorie 

CAPITOLUL I 

Despre îrsnşirile şi condițiuuile necesarie tepi tool 
spre a se putea săvârși căsătoria, 

Art, 127, Nu este iertatii bărbatului înainte 
de opt-spre-dece ani şi femeci înainte de cinci- 
'spre-dece ani să se căsătortscă, 

Art, 12$. Numai Domnul pâte da dispense 
de verstă pentră motive grave. 

Art, 129. Nu este căsătorie cândii nu este 
consimţimentiă. | 

Art, 150, Nu este ertatii a trece în a doua 
căsătorie fără ca cea Vânteiă să fiă desfăcută. 

Art, 131, Băiatul care n'are versta de duoă- 
deci şi cincă ani deplină, precumii şi fata care 
mare versta, încă de donă-deci şi unu ani de- 
plini, nu se pâte căsători făcă consimţimentul 
tatălui şi alii mamei, 

La cas de desbinare între tată şi mamă con- 
simţimentulii tatălui este de ajunsii. 

Art, 192, Decă tatăl scii mama a muritii, 
scit dăcă unulii din ci se găsesce în neputinţă 
Wa manifesta.voința sa, consimţimentul celui- 
laltii este,de ajunsă pentru săverşirea căsăto- 
ici. 

Art, 139. Dâcă tatăl şi muma sunt morţi, 
scii dâcă se găsescii în neputinţă d'a manifesta 
voinţa lori, atunci bunnli şi buna, despre tată 
şi în lipsa acestora, bunulii şi buna despre 
mamă ţinii loculii acestora, 

Dică este desbinare, acesta va fi considerată 
ca consiţimenti, 

Art,:134, Copiii legiuiţi cari vorii fi ajunsii 
în versta preserisă la articolul 191 sunt dațoră 
înnainte de a, se căsători, a cere prin unii actii 
respectuosii şi formală cosiliulii tatălui şi ali 
mamei ori alii buniloră, când tatălii şi inama 
sunt morţi sci'în neputinţă de a manifesta vo- 
ința lori, 

Art, 135, Nepriimindu-se nici uni.rtspuns 
s6ii unii răspunsii negativă, după uă lună de la 
cea ânttia cerere respectuosă, se va repeti a- 
custă cerere de două ori în interval de uă lună 
între fie-care cerere; la espirarea lunei a treia 
căsătoria ee pâte face, ori care aril fi resultatul 
cererii respetuose, fii şi tăcerea, 

Art. 136, După împlinirea verstei de trei-gecă
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ani căsătoria se ra putea face la uă lună după 
trămiterea actului respectuosii, 

Art, 197, Actulii respectuosii se va comu- 
nica, prin organul primarului comunei, per- 
s6nelorii cuvenite, sâii în lipsa lor la domiciliă, 
şi primarul va da quitanță formale celoră ce 
aii făcutii actulii respectuos, spre a le servi 
de dovadă că s'aii conformati legii, 

Art. 138. Cândii acela cărui s'ar fi cuvenită 
a se face actuli respectuosi, va fi absente, că- 
sătoria se va face şi fără unii asemenea actii 
dsca fiitorii soși vor înfăcişa otărirea tribuna- 
lutui de prima instanţă prin care s'a declarat 
absenţa, scă celi puţină copiă după ordinea 
tribunalului pentru a face cercetare despre ab- 
sență, 

Art. 139, Oficiarulă stării civili care va fi 
celebratii căsătoria băeţilorii sâii a fetelor ne- 
ajunși âncă în vârsta prescrisă la art. 191, fără 
consimţimântulii personelor îndrituite u li da 
după art. 131, 132 şi 133, va, fi pedepsit, după 
cererea personelori interesate sâii a ministe- 
rului publică, conformă art. 162, din condicele 
penale. ” 

Art. 140. Oficiarulă stării civilă care va fi 
celebrată cununia fără să esiste dovadă că s'a 
făcutii actuli respectuos, cândii acesta este 
„cerutii de lege, va fi pedepsitii cu îuchisâre de 
la nă lună pent la trei, şi cu amendă de la una 
sută penă la trei sute lei. . 

Ari, 141. Copilulă naturale care va fi per- 
dută pe mamă-sa, s6i a cărui mamă, se va afla 
în neputinţă de a manifesta dorinţa sa, nu se 
va putea căsători înainte de vârsta de duoă- 
deci şi cincă ani, fără consimţimentuli tutore- 
lui stii. “ | - 

Art, 142. Cândă tatăl, mama, bunii şi bu- 
nele suntii morți, stii în neputinţă de a ma- 
nifesta voinţa lorii, atunci băeţii, decă n'aii a- 
junsii âncă la vârsta de duoă-deci şi cinci ani, 
şi fetele la acea de duoă-decă şi unu, nu se pot 
căsători fără a cere consimţimentuli consiliu- 
lui de familiă. 

Art, 143, In linie directă este oprită căsă- 
toria cu desăvârşire între ascendenți şi descen- 
denţă şi între afinii (cuserii) de aceeaşi linie, 
fără deosebirea, înrudirii de legiuita scii nele- 
giuita, însogire, . 

Art, 144. In liniă colaterale, căsătoria este 
oprită până la a patra spiță inclusive, fără o- 

_sebirea înrudirii de legiuită sâi nelegiuită în- 
sogire, şi între afinii (cuserii) de aceeaşi spiţă. 

“Arte 145. La rudenia din St. Botezii se o- 
presce căsătoria între naşii şi fină precumi şi 
între naşă şi fină. - 

Art, 146, Tatăl adoptivi nu pâte să se 
căsătorâscă cu adoptata sa, nici cn fiia acestei, 
nică cu femeea fiului s&ii adoptivă. 

Art, 147, Adoptatulă fiii nu se pâte căsă- 
tori cu aceea ce a fost femeea înfiitorului tată, 

nică cu fiia lui, nici cu mama lui, nici cu suro- 
rea mamei lui sâiă a tatălui săi, 

Art, 143. Nu este sloboda secăsători cine- 
va cu adoptata sorore a tatălui săi, a mamei, 
a bunului sâi a bunci scle, 

Art, 149. Tutorele sâiă curatorele nu se pâte 
căsători cu nevârstnica, ce se află sub tutela sa, 

Asemenea nici tatăl tutorelui, nici fratele 
acestuia care âncă se află sub părintesca pu- 
tere, nică fiiuli tutorelui nu pote lua în căsă- 
torie po pupilă, fără de priimirea şi inscrisa a- 
deverinţă a tribunalului coprindătâre că acest 
tutore a dati pentru tâte socotâlă Jămurită, 
şi că însoțirea minorii cu el s6ă cu altulă din 
numitele pers6ne, va, fi spre folosuliă ei. 

Art, 150. Ca tâte aceste Domnulii, pentru 
motive grave, va putea acorda dispensă din 
proibiţiunile coprinse în art. 144 din acest co- 
dice, adică pentru căsătoriele dintre cumnaţi 
şi cumnate, şi pentru acele dintre veri şi vere. 

CAPITOLUL II 

Despre formalitățile relative la 
celebrarea căsătoriei 

Art. 151. Căsătoria se va celebra în public 
înaintea oficiaruluă stării civili ali domiciliu- 
lui unci din părţile cară se insoșescii. 

Art. 132, Căsătoria săvârşită în ţără străi-. 
nă, între Români, sâi între Komâni şi străini, 
va fi puternică şi în ţâră, decă se va fi cele- 
brat după formele usitate în acea ţeră, şi dâca 
Românuli nu va fi contravenitii disposiţiunilor 
coprinse în capitolulii precedente. 

CAPITOLUL III 

Despre oposițiuni la căsătorie 

Art, 159. Dreptul de a forma oposiţiune 
la celebrarea căsătoriei îli are persona legată - 
prin căsătoriă cu una din părţile contractante. 

Art, 154. Tatăl şi, înlipsa tatălui şi mama, 
iar în lipsa şi a tatălui şi amamei, bunul şi buna - 
potii forma oposiţiune la căsătoria, copiilorii şi 
descendinţilorii lorii, chiarii le vorii area vâr- 
sta de dnoă-(eci şi cinei avi împliniţi, sâii de 
duoă-decă şi unu ani îmylimţi pentru fete. 

Art, 135, In lipsă de ascendență fratele sei 
sororea, unchiul scii mătuşa, vărulii sc vara 
primară, fiind în legiuita vârstă, potii forma 
oposițiune, însă numai în casurile următore : 

1, Cândi consimţimentulii consiliului de fa- 
milie cerutii de art. 142, nu s'a dobândită. 

2, Cândii oposiţiunea este bazată pe starea: 
de smintire a fiitorului sogi, acestă oposiţiune   a cării anulare o pote pronunţa tribunalul fără
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nică uă instrucţiune scii formalitate, nu se va 
priimi de cât numai cu indatorire pentru opo- 
nente de a cere interdicţiunea şi de a dobândi, 

" îm privirea ei, otărire formale în termenulii ce 
i se va da de tribunali. 

Art. 156. In cele două casuri, prevtdute în 
articolulă precedente, tutorulă sf. curatorulii, 
nu va putea în totii cursulii tuteleij sâii cu- 
ratelei a forma oposiţiune fără a, fi fostii auto- 
risatii de către unii consilii de familiă, pe care 
"1 va putea convoca. 

Art. 153. Veri-ce actii de oposiţiune va a- 
xăta însuşirea , care dă oponentului drepti de 
a forma, alegere de domiciliii, loculii unde că- 
sătoria urmeză a se celebra, precum şi moti- 
vele oposiţianii, afară numai dâca, va fi fostii 
cerută de către unii ascendinte. Tâte acestea 
sub pedăpsă de nulitate a acteloriă şi sub in- 
terdicţiune pentru oficiarulă de stare civile, 
„care arii fi vizatii actulă ce coprinde oposiţiu- 
-nea conform art. 52. 

Art. 155, Tribunalulă de prima instanţă va 
otări penă în gece gile asupra cererii de anu- 
larea oposiţiunii. 

„Art, 159, Deca urmeză apelii, citaţiunile se 
vorii face până în trei dile, de la priimirea ape- 
lulu, icră otărârea, se va, da celi mai târdiii 
până în dece dile de la data citaţiunii. 

Arte 160, Deca urmeză recursii de casațiune 
pricina se va trata de urgenţă, şi se va da o- 
tărire celii multi până în termeni de uă lună, 
de la data priimirii recursului. 

Art. 161, Respingendu-se oposiţiunea, opo- 
nenții, deea nu voriă fi ascendenți, se poti o- 
sindi la despăgubire. 

CAPITOLUL IV 

pespre cereri de nulitate a căsătorici 

Art, 162, Căsătoria care se va fi făcut fără 
consimţimântulă ambilorii soşi, sei a unui din 
ei, se pâte ataca numai de către soși, sci de 
către acela din că, ali cărui consimţimântii nu 
a fostă liberi, 

Dâcă a urmati erre asupra persânci fisice 
căsătoria se pâte ataca numai de către acela 
din sogi, care a fostă amăgitii. 

Ar, 163, In casulii prevădutii la articolulă 
precedente cererea de anulare nu se mal pote 
priimi, dâca a urmat împreună vieţuire în curs 
de şese luni, cari se vorii socoti de cândă so- 
gulă a dobânditii deplina sa libertate, să de 
cândii a recunoscuti er6rea. 

Art. 164, Căsătoria contractată fără con- 
simţimentulă tatălui ssii ali mamei, ali as- 

cendenţiloră, stă ulă consiliului de familie, în 
casurile în cari acestă consimţimenti este ne- 
cesariii, se pote ataca numai de către acei ali 
cărorii consimţimântiă este cerutii.     
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Art, 165. Cererea de nulitate nu mai pote 
fi pornită de către ascendenţii al cărorii con- 
simţimântii era cerutii, dâcă căsătoria, va fi a- 
probată a nume sâii prin tăcere de către acei 
ali căror consimţimântă cra necesarii, stă 
dâcă a trecuti ună anii de cândă a cunoscutii 
căsătoria fără reclamaţiune din parte-le. 

Art, 166, Ori-ce căsătoriă contractată în 
contra disposiţiunilor coprinse la art. 127, 180, 
143 şi 144, pote fi atacată atâtii de către în- 
suşi soții, cât şi de către toţi acei cară anii vre 
unii înteresii la acâsta, precum şi de către mi- 
nisterulă publici. 

- Art, 167, Cu tote acestea căsătoria, contrac- 
tată de consoşii cari n'avea âncă versta cerută 
pentru a putea contracta căsătoriă, stă din 
cari unulă numai nu ajunsese âncă în acestă 
vârstă nu se mai pâte ataca : | 

1, Dâca ai trecutii șâse luni de când aceşti 
consogi sâii unulă din ei ai ajunsii la vârsta 
competente. 

2, Dâcă femeea care nu avea âncă acestă vâr- 
stă a devenitii grea înaintea espirării acelorii 
şele lună. . 

Art. 16$, Tatălii, mama, ascendenţii şi fa- 
milia cari aii consimţiti la căsătoria contrac- - 
tată, în casulii prevădutii prin articolul pre- 
cedente, n'aă drepti de a cere nulitatea ci. 

Art. 169. Personele cari intenteză acţiune 
de nulitate contra unci căsătorii numai întrun 
interesă pecuniarii, nu o poti intenta de câții 
cândi acelii interesii este unii interesii actuale. 

Art. 140. Soculi, în prejndiţiulii căruia s'a 
contractată uă a duoa căsătorie, pote cere nu- 
litatea acestei din nnoii căsătorii. 

Art, 171, Dâcă acei din urmă căsătoriţi o- 
pună nulitatea căsătorici celei d'ântțiii,. se va 
judeca, prealabile validitatea sâii nulitatea, a- 
celei căsătorii. 

Art, 112, Procurorulii în tâte casurile, că- 
roriă sta aplicatii art. 166, însă cu modificaţiu- 
nile prescrise la art. 167, pote şi e datorii „să 
câră nulitatea căsătoriei în timpulii vieţei am- 
bori soţilorii şi condemnarea lor la despărţire. 

Art, 173. ” ce căsătorie, care sarii fi fă- 
cutii în vană şi nu s'a celebrată înaintea, ofi- 
ciarului competinte ali stării civili, se pote a- 
taca de către cusuşi soșulă, de către tată şi 
mamă, de către ascendinţi şi de către toţi acei 
cari ai la accsta unii înteresii actuale, precum 
şi de către ministerulii publici. 

Art, 154, Dică căsătoria n'a fostii precedu- 
tă de cele duoi publicaţiuni prescrise de lege, 
sâă decă intervalul timpului prescrisii pentru 
publicaţiuni şi celebrare nu s'a observati, pro- 
curatorulii va provoca în contra oficiarului stă- 
rii civili uă amendă bănescă, care nu va putea 
trece peste trei sute Iei, şi în contra părţilorii 
contractanţi scii în contra acelora, sub puterea 
cărorii ele aii făcută acestă contravenţiune, nă 
globire proporţionată cu averea, lorăă.
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Art. 175, La pedepsele pronunţate prin ar- 
ticolulii precedinte, se vorii supune persânele 
insemnate în elă, pentru ori-ce cuntravențiune 
la regulele prescrise în art. 151, chiarii de nu 
S'arii considera acele contravenţiuni îndestu- 
Jătore pentru a se pronunția nulitatea căsă- 
toriei, : 

Art, 176. Nimenea nu pote reclama titlulă 
de soții şi efectele civili ale căsătoriei, dâcanu 
presintă ună actii de celebraţiune a căsătorici, 
înscrisă în registrul stării civili, afară de ca- 
surile prevădute de art. 33 sub titlul: « Actele 
stării civili. 

Arte, 1c7 Posesiunea, de statii nu va. putea 
dispensa pe acei ce se pretindă căsătoriţi şi uă 
invâcă, de a înfățișa actulii de celebrarea, că- 
sătoriei înaintea, oticiarului stării civilă. 

Art, 15. Cândiă este posesiunea de statii, 
şi cândă se înfăqişază actulă de celebrarea că- 
sătoriei înaintea oficiarului stării civili, socii 
nu potii fi priimiţi a contesta validitatea a- 
cestui actii. 

Art, 119. Cu tâte aceste, dâca în casurile 
prevădute la art. 136 şi 177, esistă copii fă- 
cuţi de duoă persâne, cari ati vieţuit impreună 
în publici ca bărbații şi femee, şi cari amân- 
duoi aii încetatii din viţă, legitimitatea copii- 
lori nu se pâte contesta, sub singurulii cuvânt 
că nu se represintă actulă de căsătorie, oră 
cândii acestă legitimitate se dovedesce prin uă 
posesiune de statii necontradisă prin actul de 
nascere, . 

Art, 150. Cândii dovada, celebrării legali a 
căsătoriei se află dobândită prin resultatulii 
vre-unei procedure criminali, înscrierea sen- 
tinței în registrele stării civili, asigură căsă- 
toriei, din diua celebrării sâle, tâte efectele 
civili, atâtii în privirea consocilori, câtii si în 
privirea copiilorii născuţi din acea, căsătorie, 

Art. 1S1. Dâca soșii, sâii unulii din că a în- 
cetatii din visţă, fără a fi intentată vre uă ac- 
ţiune, acţiunea civile pote fi intentată de către 
representanţii lori, scii singuri pentru sine, scii 
totii-de-uădată cu acțiunea publică intentată de 
către procuratori. ! 

Art, 152, Dscă funcţionaruli stării civili, 
săi oră-care altii autorii alii fraudii a încetată 
din vicţă cândă s'a intentatii acţiunea în con- 
tra sa, moştenitorii lui vori fi urmăriţi înain- 
tea tribunalului civile, pentru despăgubire, de 
către procuratorii în fiinţa pirţilorii interesate, 
şi după denunțiaţiunea ficută din parte-le, 

Art. 1$9, Căsătoria care s'a declaratii nulă 
totuşi produce efectele sâle civili, atâtii în pri- 
virea soşilorii câtii şi în privirea, copiiloră dica 
ea s'a contractatii cu bună credinţă. 

Arte 1S4. Dâca buna credinţă esiste numai 
din. partea unui din ambii soși, căsătoria pro- 
duce efectele sâle civili numai în favârea sogu- 
Imi celui cu bună credință şi a copiilor născuţi 
din acea căsătorie, 

CAPITOLUL YV 

Despre obligațiunile ce isvorăseii din 
căsătorie 

Art, 155, Căsătoriţii contracteză împreună, 
prin singurul faptă alit căsătoriei, îndatori- 
rea de a alimenta, a întreținea şi a'şi educa 
copiii. ” 

Art, 1$6, Copilul nu pâte cere de la tată, 
scă mamă vre-uă parte din averea lor spre a se 
căsători, scii a'şi crea vre-unii stabilimentii. 

Art, 187, Copiii suntii datori a da alimente 
tatălui şi mamei lor, şi celor-l-alţi ascendenți 
cari se vorii afla în lipsă, 

Art, 1S$, Ginerii şi nurorile sunt datori a- 
semenea şi în, aceleaşi împrejurări a da ali- 
mente socrului şi s6crei. Acestă îndatorire în- 
cetâză însă: 

1. Cândi sâcra se căsătoresce de a duoa 6ră. 
2. Cândii acela, din soţi care producea, afini- 

tatea (cuseria) şi copiii născuţi din căsătoria 
sa cu cel-l-alti soții, ai murită. Ia 

Art, 159. Obligaţiunile ce resultă din ace- 
ste disposiţiuni suntii reciproce. . 

Arte 190, Alimentele se daii în proporţiune 
cu trehuinţa acelorii care le reclamă, şi cu sta- 
rea acelui care e datoră să le întâmpine. 

Art, 191, Cândii acela care dă, sâii acela, 
care primesce alimentele ajunge într'uă stare 
astii-felii, că unulii nn le mai pote da stă cel- 
l-altii nu mai are nevoie de ele în totalii sâii în 
parte, se pote cere a fi apărată, scii a se face 
reducţiune din ceea ce da. 

Art, 192, Deca persona care e datâre a în- 
lesni trebuinţele rieţuiriă, va justifica că nu 
mai pote plăti pensiune de întreţinere, tribu- 
nalulă pâte, după ce va cerceta şi se va încre- 
dinţa de adevării, să ordone ca să primâscă, în 
locuinţa sa, să alimenteze şi să întrețină pe a- 
cela cărui era datorii a da acea pensiune.   

  

Art, 193, Tribunaluli vu otări. asemenea - 
dâca tatăli s6ă mama, care va oferi a primi să 
alimenteze şi să întreţină în casa sa pe copilul 
cărui este datorii a da midloce de vieţuire, va 
putea fi scutitii de plata pensiunii în bani. 

CAPITOLUL VI 

Despre drepturile și datoriele respective 
ale socilorii 

Art, 194, Sogii îşi datorescii unulii altuia 
credință, sprijin şi ajutoră. 

Art, 195, Bărbatulii e datorii protecţiune 
fomeci, femeca ascultare bărbatului, 

Art, 1960, Femeeca esto datâre să locusscă 
împreună cu bărbatul săi, şi sălii urmeze ori 
în ce locii va găsi elii de cuviinţă să'şi stabi- 
lâscă locuinţa sa; bărbatulii este datorii a o 
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primi şi a-i înlesni totă pentru vieţuirea ei, 
după starea şi puterea sa, | ” 

Art. 197, Femeea nu pâte porni judecată, 
fără autorisaţiunea bărbatului ei, chiarii şi în 
casulii cândii e comerciante publică. , 

Art. 195, Autorisaţiunea bărbatului nu se 
cere când femneea va, îi urmărită înaintea ju- 
decăţei, în pricine criminali sc poliţienesci, 
“Art, 199, Femeia avendii chiarii parafernă, 

nu 0 pote da, instrăina, ipoteca, nu pote do- 
bândi avere cu titlu onerosii scii gratuitii, fără 
concursuiii bărbatului la facerea actului, scii 
prin deosebită consimţimentiă în serisii. 

Art, 200, Dica bărbatulii se opune a da fe- 
meci autorisaţiune de a porni judecată, tribu- 
naluli îi pote da acestă autorisațiune, 

Art, 201, Deca birbatulă se opune de a au- 
torisa pe femce ca să facă vre-unii actă, fe- 
meea pote să chieme d'a dreptulă pe bărbatii 
înaintea tribunalului de ânteia instanţă din 
districtuli (judeţul) domiciliului comunei, care 
pâte să dea sei nu autorisaţiunea sa, după ce 
va asculta arttările bărbatului în camera de 
consilii sci va fi dovadă despre chiemarea sa. 

Art, 202, Cândii femeea căsătorită care va 
avea parafernă, va face comerciii conform art. 5 
din codicele de comerciii, ea se va putea obliga, 
fără autorisaţiunea bărbatului, pentru totii ce 
privesce negoţulă stii, 

Iar căndi femeea măritată, 'neavendiă para- 
fernă, va face comercii, se va urma dapă art. 6 
din codicele de comercii. . 

Art, 203, Cândii bărbatulă este cădut sub 
uă, condemnaţiune criminale, chiară a, casii 

când decisiunea este dată în lipsă (contuniace), 
femeea, chiar în vârstă legiuita, nu pote în tim- 
puli câtii ţine osinda să porniscă judecată, 
nici să contracteze de câtii după autorisaţiu- 
nea tribunalului, care pote în acestii cas să dea, 
autorisaţiunea sa, fără ca să fi chiematii scii 
ascultati pe bărbaţii, 

Art. 204. Dsca bărbatul se află sub inter- 
dicţiune, sâi absente, tribunalulii pote, după 
apregiarea împrejurărilori, a autorisa pe fe- 
mee sâă ca să stea la judecată, scii ca să con- 
tracteze. 

Art, 205, Deca bărbatuli este minore, fe 
meca trebue să aibă autorisaţiunea tribunalu- 
lui stii ca să stea la judecată, sc ca să potă 
contracta. - : 

Art. 206, Ori-ce autorisaţiune generale, 
chiară cândă este stipulată prin contractulii 
de căzătoriă, nu este valabile de câtii pentru 
adininistraţiunea bunuriloră cari suntă para- 
fernali. E 
Art. 207, Numai femeea, bărbatul, sc 
moştenitorii lori potii cere anularea tocimnele- 
lori sei a pornirilori de judecată făcute fără 
autorisaţiune. 

Art, 208, Femeea pote face testament, fără 
autorisaţiunea sogului stă, 

CAPITOLUL VII 

Despre desfacerea căsătoriei 

Art, 209. Căsătoria se desface : 
1. Prin mortea unui din soți. 
2. Prin despărţeniă legală pronunţată. 

„. CAPITOLUL VIII 

| Despre a duoa căsătorii 

Art, 210, Femeea nu pâte trece în a duoa că- 
sătoriă de cât după dece luni depline de la, 
desfacerea cclci V'ântiii căsătorie. 

YPLUL VI 
Despre despărţeniă 

CAPITOLULI 
Despre causele despărţenici ” 

Art, 211, Bărbatulă sâii femeea pote cere 
despărţenia pentru causă de adulteriii, 

Art. 212, Căsătoriţii potii, fie-care în parte, 
cere desfacerea căsătoriei pentru escese, cru- 
diini scă insulte grave ce'şi va fi făcutii unulă 
altuia. 

Art, 213, Desființarea căsătoriei se pâte 
cere şi dobândi când unali din soși va fi osîn- 
ditii la muncă silnică sii la reclusiune, 

Art, 214, Consimţimântulii mutuale şi stă- 
ruitorii al soșiloriă, espresă în chipulit prescris 
de lege, în condiţiunile şi după cercările deter- 
minate de lege, va servi de dovadă îndestulă 
că viţa în comunii le este nesuferită şi că în 
privința lor, este uă causă peremtoriă de des- 
părţeniă. . 

Art, 219, Despărţenia se pâte pronunţa : 
In contra soşiului care a vrăjmăşitii vicța » 

celui alţii soţii, scii sciindii că alții o vrăjmă- 
şescii nu "i-a făcutii argtare indată, 

„ CAPITOLUL II 

Despre despărțenia pentru causă 
determinată 

SECȚIUNEA 1 
Despre formalitățile despărțirei pentru causă 

determinată 

Art, 216, Ori-care arii fi natura faptelorii, 
scii a, delicteloră, cară arii provoca cerere de 
despărţeniă pentru causă determinată, uă ase- 

| menea cerere nu se pâte face de câtii numai la 
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tribunalul civile ală districtului, în care soșiă 
îşi ai domiciliulii. 

Art, 217, Deca vre una din faptele imputate 
de soculii care cere desfacerea, căsătorici va fi 
de natură a, da locii urmăririi criminali din 
partea ministerului publici, acţivnea, despăr- 
ţeniei se va suspende până ce se va da otărirea 
curţii cu jurați; atunci se va putea reîncepe 
judecata fără a, fi permisă a deduce din acea 
hotărire vre uă respingere sei escepţiune preju- 
diciabile în contra sogului care a tăcut cererea. 

Art. 215, Oră-ce cerere de despărţeniă va a- 
răta, cu amănuntulii faptele; cererea se va da 
împreună cu dovegile, de vor fi, preşedintelui 
tribunalului, scă judecătorului ce-i va ţinea lo- 
cul, de către sogulii ce cere desfacerea căsă- 
torici în persână, afară numai d6că va fi împe- 
dicatii de b6lă, în care casii, după cererea sa şi 
eliberarea unui certificati de bolă a vre-unui 
medicii, magistratul, se va duce la domiciliul 
reclamantului ca, să priimâscă acolo corerea sa, 

Arte 219, Judecătorulă, după ce va fi ascul- 
tată pe reclamant, şi "i va face observaţiunile 
ce va socoti de trebuinţă, va prefera cererea şi 
dovegile alăturate, şi va, încheia procesii ver- 
bale pentru priimirea loră. 

Acest procesii verbale se va sub-scrie de ju- 
deciătoră şi dereclamante, afară numai dâcă nu 
va, sci a seric, pentru care se face menţiune în 

procesulii verbale, , 
Art, 920, Judecătorul va ordona prin pro- 

cesulă verbale ca părţile să se înfăgişeze îna- 
intea sa la diua şi ora ce va determina. Spre 
acesti sfirşită se va trămite copiă după ordo- 
manţa sa persâncă în contra, cării se cere des- 
facerea căsătoriei. 

Art, 221, In diuaotărită judecătorul va da 
:ambor sogilor, de se vor îufășişa, sâă reclaman- 
telui, dâca numai singuri se va înfăcişa, con- 
siliurile ce va găsi cu cale spre a stvărşi împă- 
.ciuirea. De nu va putea isbuti va încheia pro- 
ces verbale şi va ordona a se comunica cererea 
şi dovedile ministeriului publicii şi va referi 
despre tote tribunalului. 

Art, 222, După trei qile tribunaluli, după 
referitulii președintelui sâii ali judecătorului 
ce'i ţine locul şi după conclusiunile ministe- 
riului publică, va acorda, sâă va suspende per- 
misiunea, de a se face citaţiuni părţiloră; sus- 
pendarea nu pâte trece peste două deci de gile, 

Art. 923, Reclamantele va cere de la tri- 
bunal a se cita după formele obicinuite piritul 
ca săse înfăcişeze în persână în şedinţa secretă 
şi în termenul prescrisii de lege; se vatrămite 
împreună, cu citaţiunea părţii piritecopiă după 
cererea, de despărţeniă şi după actele doveditore, 

Art, 924, Laespirarea termenului, dca par- 
tea pirită se va înfăcişa sei nu, reclamantele 
în persână, asistată de unii sfătuitorii, de va 
găsi de trebuinţă, va espune stă va face a se 
espune motivele cererii scle, va înfăcişa dove- 
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dile şi va spune numele marturiloriă ce va îi 
avendii. 

Art, 225. In materie de despărțire de căsă- 
toriă părţile nu vor putea să se înfăgişeze prin 
procuratori cari să pledeze. 

Art, 226, Dâcă piritulă se va înfășişa în 
persână va putea propune observările sâle atât 
asupra motiveloră cererii câtă şi asupra acte- 
lori ce vorii fi produse de reclamante şi asupra 
marturiloră numiţi de reclamante. Piritulă va 
numi pe marturii ce'şi propune a înfăcişa şi 
asupra cărorii reclamantele va face şi elă ob- 
serrațiunile sâle. | | 

Art, 227, La a lor înfăgişare se va întocmi 
procesii verbale despre spusele şi observaţiu- 
nile părțiloră, precumii asemenea şi mărturi- 
rile ce unulii sâă altuli pâte face. 

Se va da citire procesului verbale persânelor 
înfăgişate, cari se vorit îndatora al subscrie şi 
se va face într'adinsi menţiune despre semnă- 
tura lorii s6ă de declaraţiunea că n'aii putută, 
scii n'a voitii să subscrie. , 

Art. 22$, Tribunalul va soroci părţile pen- 
tru audiența publică a, cării di şi orăo va de- 
fige; ta ordona a se comunica lucrările mini- 
steriului publicii şi va numi unii reportătoriii. 

Art, 229, La diua şi ora otărită, asupra ra- 
portului judecătorului raportorii, după ce se va 
asculta, ministerul publici, tribunalulă va o- 
tări maă ântâiă asupra neadmiterii cererii de 
despărțeniă, de va fi fostii propusă. 

Cândi motivele neadmiterii se vori găsi te- 
mcănice, cererea de despărțeniă se va respinge; 
în casul contrarii, scii de nuse va fi făcut pro- 
punere de neadmitere, cererea de despărţeniă 
se va admite. 

Art. 230. Indată după admiterea cererii de 
despăţeniă, asupra raportului judecătorului re- 
portători, ascultându-se și ministerial pu- 
blicii, tribunalul va otări asupra fondului, decă 
va, găsi causa în stare de a fi judecată, ; la din 
contra, va admite pe reclamante a dovedi fap- 
tele, pe cară 'şi fondeză arătările şi pe pirită a 
dovedi contrariulii. De 

Art, 291, Asupra fie-cărui actă al pricinei, 
părţile, după raportul judecătorului, şi maina- 
inte de a vorbi ministerul publicii, poti pro- 
pune contestaţiunile lorii, mai ântâiii asupra 
motiveloră de admitere şi apoi asupra fondu- 
Jui, dâră în nici un cas asistentele reclaman- 
telui nu va fi admisi, dâcăreclamantele însuși 
nu se va înfăşişa în persână. 

Art, 232, Indată ce se va pronunţa otărirea 
care va ordona a se face cercetări, grefiăruli 
tribunalului va, ceti partea procesului verbâle 
care conţine numele marturiloră propaşi, şi pe 
cari părțile aă cerutii a fi ascultați, 

Părţile vori fi vestite de către preşedinte 
că maă poti propune şi alţi marturi; însă că   după acâsta nu vorii mai putea îi priimite a 
mai face şi alte propuneri, ,
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Art, 293, Părţile voră face propunerile lori 
îndată în contra acelorii marturi ce vorii voi a 
se depărta. Tribunalul va otări asupra ace- 
stor propuneri, după ce va asculta pe ministe- 
rulii publică. 

Art, 234. Rudele părinţiloră, afară de copii 
şi descendinți, nu potii fi respinşi ca marturi, 
sub curenti de rudeniă, precum asemenea nică 
slugile căsătoriţilor, sub cuvânt că sunt slugi; 
dsră tribunalulă va judeca şi va apreţia după 
împrejurări depunerile rudeler şi ale slugilor. 

Art, 235, Ori-ce otărire care ar admite vre 
nă dovaaă testimoniate va denumi pe marturii 
ce urmeză a fi ascultați, şi va otări diua şi ora 
în cari părţile suntdatâre a'i aducela tribunal. 

- Art. 236, Depunerile marturilor se vor prii- 
mi la tribunalii în şedinţă secretă de facă cu 
ministeriulă publicii, cu părțile, sfătuitorii sii 
amicii lor până la numărul de trei din fie-care 
parte. , i 

Art. 237, Părţile, prin sine sâii prin organul 
sfătuitorilor, potă face marturilor observaţiu- 
nile și interpelaţiunile ce vor găsi de cuviinţă, 
fără însă ca să'i întrerumpă în cursulă depu- 
nerilorii ce ai a face. 

Art, 293, Fieşcare depunere se va face în 
scrisii, precumii asemenea şi tâte disele şi ob- 
servațiunile ce se vor face asupra acelori de- 
puneri. - 
„Procesul verbale ali cercetării se va ceti 

atâtii marturilorii câtă şi părţiloră ; şi unii şi 
alţii vor fi datori a'l subscrie. Se va face men- 
țiune despre subscrierea, lori, săii despre a lor 
declarare că nu poti sâăi nu voiescii a subscrie, 

Art, 239. După săvârşirea, celoriă două cerce- 
tări s6ă a celcă cerute de reclamante, d6că pf- 

xitulă nu a adusă marturi, tribunaluli va so- 
roci părţile pentru şedinţa publică a căriă di şi 
oră o va determina. Va, ordona a se comunica 
lucrările ministeriului publică şi va numi unii 
reportătorii. 

Ordonanţa de sorocire se va notifica piritului 
în terminul ce se va otări prin acea ordonanţă. 

Art, 240. La (ina otărită pentru judecata 
definitivă se va da cetire raportului de către 
judecătorul însărcinatii cu elii, Părţile voră 
putea mai la urmă face prin ensele tote obser- 
vaţiunile ce voră socoti. folositâre pricinei lor. 
După acâsta ministerulă publicii va lua con- 
clusiunile sâle, 
- Otărirea definitivă se va pronuncia din şe- 
dinţă publică. ” 

- Art, 241, Cândă cererea de despărțenie se 
va fi făcut; pentru motivă de violenţă, asprime, 
scii înjurie grave, chiar după ce tâte vor i bine 
constatate, judecătorii aii facultatea de a nu 
admite îndată despărţenia, În acesti casă mai 
nainte de a otări, vor autorisa pe femee a pă- 
răsi locuinţa bărbatului stii, fără a fi datore 
ca, să'l pițimescă la dânsa, dâcă ea nu va voi;   

na 
Li 

şi vorii condemna, pe bărbatii ai plăti uă, pen- 
siune de întreţinere în proporţiune cu miql6- 
cele sele, dică femeea însăşi nu va, avea veni- 
tură îndestulătore pentru susţinerea trebuinţe- 
lori scle. . 

Art, 242, După unii anii de cercare, dâcă 
părţile nu vor reveni la împreună vieţuire, so- 
gulă reclamante pote face a se cita celi-laltă 
sogiă înaintea tribunalului în terminulă "pre- 
„scrisă do lege, pentru a asculta definitiva otă- 
rîre, care atunci va admite despărțenia. 

Art, 243, Când despărţenia se va cere pen- 
tru cuventii ca unul din soși se află condamnat 
Ja osinda muncei silnice sâi a reclusiunii, sin-- 
gurele formalităţi de observatii constă : a, în-. 
făcişa tribunalului de prima instanță uă copiă 
legalisată după otărirea prin care s'a condem-.. 
natii, cu un certificatii de la Curtea do juraţi, 
care să constate că acea otărîre nu mai pote fi 
atacată prin nică vă cale legală. 

Art, 244, In casă de a se face apelii în con- 
tra sentinţei de admisiune, sii a judecății de-. 
finitive date de tribunalul de prima instanţă 
în materie de despărțenie, causa se va cerceta, 
şi se va judeca de urgenţă de către Curtea. a- 
pelativă. ! 
„Art, 245, Apelulă nu se va priimi:de câtii 
dâca va fi fostii datii în cele duoă luni socotite 
din diua din care s'a comunicati apelantelui 
otărirea dată în fiinţa amborii părţilorii, sâă în 
lipsă, terminulii spre a face recursii de casa- 
ţiune în contra unci otăriri definitive, va fi do 
trei luni din diua comaunicaţiunii otăririă. 

Recursulii de casaţiune va suspende esecu-. 
tarea otăririi. 

Art, 246, In virtutea ori-cării otăriri date 
în ultima, instanță, scii care a dobândit putero- 
de lucru judecatii, şi care va fi autorisată des- 
părţenia, soculă ce a dobândit'o va fi dâtori 
a înfăgişa oficiarului stării civili, în termen de 
duoă luni, copiă legalisată după acea otărire 
spre a se înscrie în registrulă stării civili, în 
care s'a înscrisii şi actulii de căsătorie, 

Art, 247, Aceste duot luni se vorii socoti în 
privinţa, judecății de la prima înstanță după 
espirarea terminului de apelii ; în privinţa otă- 
ririlorii date de curtea de apelii în lipsa piri- 
tului, după espirarea terminului de oposiţiune; 
şi în privinţa judecăţi! contradictorie în cea din 
urmă instanță, după espirarea terminulni pen- 
tru recursul de casaţiune. 

Art, 248, Sogulii reclamante, care va fi lă-. 
satii să trecă cele duoă luni determinate mai 
susii fără a împlini formalitatea, prescrisă, la, 
art, 246, va perde beneficiul judecății ce câşti- 
gasc, şi nu va mai putea reîncepe acţiunea, sea 
pentru despărţeniă, de câtii numai pentru uă 
altă causă nouă, în care casii pote să se în- 
temeieze înaintea, judecății şi pe causele cele 
vechi,
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SECȚIUNEA II 
Despre măsurile prorisorie, ce se potii lua în urna 

„cererii de despărţeniă pentru causă determinată 

Art. 249, "inerea provisoriă a copiiloră va 
remânea bărbatului, în procesulă de despărțe- 
niă, afară numai deca se va otări în alt-fel de 
către tribunală, după cererea mamei, sâi a, fa- 
miliei, săi a ministerului publicii, spre folosul 
copiilori, 

Art, 250. Femeea în procesulă de despărţe- 
nie va putea părăsi domiciliul bărbatului, în 
tinpulă câtii va ţinea procesul, şi cere uă pen- 
siune de întreţinere, în proporţiune cu mijl6- 
cele bărbatului. Pai 

„ Tribunalul, dâca va încuviinţa acestă cerere, 
va otări toti-uă-dată şi suma de bani ce băr- 
batulă va fi dâtorii a da femeci sâle pentru în- 
treţinere, 

SECTIUNEA III 

Despre cansele de respingere a cererii de despărţe- 
nie pentru causă determinată 

Art. 251, Cererea de despărţenie se va stinge 
prin împăcarea soţiloră urmată după întân- 
plarea faptelori cari arii fi pututii sprijini a- 
cea cerere, sâii după pornirea cererii de despăr- 
ţenie, 

Art, 252, In ambe aceste casuri, cel ce cere 
despărţenia, va fi respinsă; elit: va putea, însă 
porni-uă nouă cerere de despărţenie pentru 
cause provenite după împăcare, şi în asemenea 
casii elii se va putea servi întru sprijinirea ce- 
rerii s6le şi de causele cele vechi. 

" Art, 239, Dâcă celii ce cere despărțenia tă- 
găduesce că ară fi urmatii împăcare, celi-altii 
soşii pâte dovedi că a urmatii, atâti prin în- 
scrisă, câtă şi prin marturi, după forma pre- 
scrisă prin precedentele capitol. (1) - 

. CAPITOLUL III 

"Despre despărţenie prin consimţimâutii 
” mntuale 

Art, 254, Consimţimentulăi mutuale ală so- 
giloriă, nu va fi priimită, â6că bărbatul are mai 
pugin de duoă-deci şi cinci ani, s6ii femeea mai 
puțin de duoă-deci şi unu ani. | 

Art, 255. Consiinţimântulă mutuale nu va 
fi priimitii de cât după trecerea de duoi ani de 
la săvârşirea căsătorici. 

Art, 250, Consimţimântulă mutuale nu se 
va mai priimi după duoă-deci ani de căsătoriă,   

nici după ce femeea, va fi împlinită vârsta de 
patru-decă şi cinci ani. + . - 

Art, 257, In nici ună casă consimţimântul 
mutuale ali soşiloră nu va fi îndestulătorii, 
dâcă acelă consimţimântă nu va fi autorisat de 
către tată sii mamă, sâă de către cei-alţi as- 
cendinţi, în vicţă fiindă, potrivită reguleloră 
prescrise Ja articolii 131, 182 şi 133 din titlul 
alii V-lea pentru căsătorie, 

Art, 255, Soşii otăriţi a se despărți, prin 
consimţimântă mutuale, voră fi datori a face 
mai ântâiă inveutariii şi preţuire a întregii lor 
averi mişcătâre şi nemișcătâre şi a regula drep- 
turile lorii respective, în privirea cărorii suntă 
liberi de a face învoslă. . 

Art, 259, EI voră fi asemenea datori a face 
între dânşii înscrisă toemâlă asupra următore- 
oră puncte : . : 

1. Cui urmeză a fi încredinţaţi copiii ce vor 
fi avută din căsătoria lori, atâti pentru tim- 
pulă cercării, cât şi după pronunciarea despăr- 
enică, 

i 2. Ce sumă, va fi datori bărbatulă a da fe- - 
meci scle, în intervalulă acela de timpii, dâcă 
ca nu va avea venituri îndestule spre a întâm= 
ina trebuințele că. E 
Art. 260, Sogii se vorii ptesenta împreună 

şi în pers6nă înaintea preşedintelui tribunalu- 
lui civile ali districtului, unde 'şi-ai domici- 
liul, sei la judecătorul care ţine locul preşedin- 
telui, şi "şi vorii declara voința lor de a se des- 
părţi, în presența a duoi marturi aduşi de ci: 

Art, 261. Judecătorulă va face atâti am- 
boră soşilorii întruniţi câtă şi fie cărui din ei 
în parte, în presenţa celorii duci marturi, sfa- 
turile şi îndemnările ce elă va găsi de cuviinţă, 
le va ceti capitolulii IV din acesti titlu care 
reguleză efectele despărțenici, şi le va, arăta 
tâte consequenţele faptului lori. IN 
"Art. 263, Dacă soșii şi după acâsta vor stă- 

rui în otărârea de ei luată, li se va da actă de 
către judecătorii după cererea lorii de despăr- 
țenie prin consimţimântă mutuale, şi vori fi 
datori de a presenta şi a depune îndată în tri- 
bunală, pe lângă actele prescrise de art. 258 
şi 259, şi următorele : Da 

1. Actulii de nascere şi acelă de căsătorie. 
2. Actela do nascere şi de încetare din viâţă. 

a copiilorii născuţi din căsătoria lori. 
3. Declaraţiunea autentică di partea părin- 

ţilor lor s6ă a altorii ascendinți în visţă fiind, 
care să rostiscă că. pentru causele lori cuno- 
scute, autoriseză pe fiulă sâii, pe fiia lor, pe ne- 
potulii de fiă se pe nepota de fiiă căsătorită 
sti căsătorită cu cutare, de a cere despărţenia 
prin consimţinânti mutuale şi de a consimţi 
la, elă. 

  

Q) In colecţia D-lui Boerescu 59 arată că din greșeli se trimite aci la precedentulă Capitol , care trategă 
despre causele despărțeniti; ci trebno a se gice prin presentuli cupitolă, scă și maj esactă, precum d în tex- 
tul francesii, prin dntâia secțiune a presentului Capitolă.
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Taţii, mamele, bunele soșiloră vorii fi pre- 
sumți ca, în vicță penă se vor înfăcişa acte con- 
statătore încetării lori din vicță. 

Art. 263, Tribanalulă va încheia procesii 
verbale de totă ce se va fi rostită şi făcutii în 
virtutea articolelorii precedenţi; actele aduse 
de soși voriăi rămânea în tribunalii. 

In procesulă verbale se va face menţiune de- 
„ spre autorisaţiunea ce va trebui a se da de ju- 
decători femeei, pentru a se retrage din casa 
conjugale, 

Arte 264, Declaraţiunea de despărţenie a so- 
gilorii va trebui a, fi repetită la a patra, la a 
şeptea şi la a decea lupă, observându-se ace- 
leaşi formalități; la fie-care repetire soșii vor 
fi datori a constata formală ca tata şi mama 
scii alţi ascendinţi, în viţă fiind, persistă în 
cea Wânttiă a lorii otărâre, | 

Art, 265, In cinci-spre-dece dile, după espi- 
rarea unui.aniă de la ântâia declaraţiune, socii 
asistați fie-care de duoă persâne notabile din 
comună, şi în vârstă de patru-deci ani celii pu- 
ginăi, se torii presenta împreună şi în persână, 
înaintea preşedintelui sii a judecătorului care 
îi ţine loculi, îi vorii da copii adeverite după 
cele patru procese verbale cari coprindă con= 
simţimentulii mutuală dimpreună cu tâte ac- 
tele ancesate Ia ele, şi voră cere de la judecă- 
torii fie-care în parte, însă în presenţa unul al- 
tuia și a notabililorăi de mai susii, admiterea 
despărţeniei. 
„Art 266. După ce iudecătorul şi asistanţii 
vorii fi făcutii observaţiunile lorii soţilor, dâcă 
acestia voriă stărui în otărirea lorii, grefierulii 
va încheia procesii verbale care se va subscrie 
atâtii de'către părți câtă şi de personele asi- 
stanţi, stii se va face menţiune dâcă nu ai voit 
s6i nu aii pututi a sub-scrie. „ 

Art, 207, Judecătorul va referi tribunalu- 
lui despre tâte împrejurările, pe lângă, cure re- 
feratii se vură comunica şi conclusiunile mini- 
sterului publicii în scrisă. : 

Art, 26$. Decă ministerulă pablicii găsesce 
în acestă doradă că aanbii sogi erati în etate băr- 
batulă de duoi-deci şi cinci ani și feineea de 
duoă&-deci şi unu ani, când ai făcutii ântâia lor 
declarare, că la atestă epocă erai căsătoriți de 
duoi ani, şi că căsătoria nu e făcută de mai 
mult de duot-deci ani, că femeea avea mai pu- 
ţin de patru-geci şi cinci ani, că consimţimen- 
tuli mutualii a fostii esprimată de patru oră 
în curgerea, anului, după tote formalităţile ce- 
rute de Capitoluli de fașă, şi mai alesii cu au- 
torisaţiunea tatălui şi a mamei soţilor, stii 
cu autorisaţiunea, celorii-l-alţi ascendenți, va 
face conclusinnile sâle în termenii următori: 
“legea permite, eară la casă contrarii conclu- 
siunile sâle vori fi “legea opresce.„ 

Art, 269, Tribunalulii asupra referitului nu 
va putea face alte verificări de câtă cele ară- 
tate la articolul precedente. Dâcă tribunalul va   
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crede că părţile aă satisfăcută condiţiunilori, 
şi ai îndeplinită formalităţile prescrisede lege, 
va admite divorţiul. La casă contrarii, tribu- 
nalulă va declara că despărţenia nu sepote ada 
mite, arătând motivele săle. 

Arte 270, Aplicaţiuneain contra otărirei tri- 
bunalului, prin care se va fi refusatiăi despărţe- 
nia, nu va mai fi priimită dâcă ca nu va fi fost 
dată de către ambe părţile prin acti separată, 
şi în termeni de duoă-deci dile de la data la 
care li s'a comunicatii otărirea tribunalului. 

Art. 251, Apelulă se va comunica şi mini- 
steriului publicii de lângă ântâia instanţă. 

Art, 272, In celedece dile dela comunicarea 
apelațiunei ministeriului publică de lângă tri- 
bunalii ra supune couclusiunile scle procuro- 
vului generale de la Curtea de Apelii. 

Art, 273, Procurorul curţii de apelă va fi 
datoră a'şi da şi el conclusiunile sâle înscrisă, 
în urma cărora Presidentulă curţii de apelă, 
sâii judecătorulii ce'i va ţinea loculii, va face 
raportul săi curţii, până în 5 dile, şi curtea va 
otări definitiv asupra apelaţiunii, cel mai târ- 
Qiă pent în dece dile de la priimirea referitului. 

Art, 24, Dâcă curtea de apelii prin otări- 
rea sa nu va admite despărţenia, recursulii de 
casaţiune nu va fi priimitii dâcă nu va fi fostii 
dati de către ambe părţile şi în termenii de uă 
lună de la modificarea otăririle părţilorii. - 

Art, 245, In casii cândă curtea va fi priimit 
divorţiulii , fie-care din soși pâte face separati 
recurs, .. „o. 

Art, 270, Indată ce se va pronuucia otări= 
rea definitivă care admite despărţenia, și după 
espirarea termenului de recursii de casaţiune, 
părţile voră fi datore a presenta împreună şi 
în personă, penă în termenii de duoă luni, co- 
piă legalisată după acea, otărire - oficiarului 
stării civili, spre a o înscrie în registrulii stă- 
rii civili, în care s'a înscrisii” şi actul de că- 
sătoriă. Neindeplinirea acestei formalităţi va 
trage după sino.nulitatea otărirei. . 

CAPITOLUL IV 

Despre efectele despărțenii * 

Art. 207, Soşii carii se vor despărţi nu vor 
mai putea să se căsătorâscă împreună. , 

Art, 245, Femcea, 'despărţită nu va putea 
trece în altă căsătorie de câtii după dece luni 
de la despărțirea că, - o 

Art,219, În cas de despărțenio pentru causă 
de adulteriii, sogulii vinovatii de adulterii uu 
se va patea nici uă dată căsători cu compli- 
cele stii, 

Art, 250. Pentru ori-ce motivii se ra fi pro- 
nunciatii despărţenia, afară de casulii consim- 
ţimentului mutuale, sogulă în contra cărui s'a 
pronunciatii despărţenia va perde tote avanta- * 

.
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giurile stipulate în favorea sa de către-cel-l-alt 

sogă, fie prin contractii de căsătorie, fie după 

săvârşirea căsătoriei. 
Partea, în favârea, cărei s'a pronunciatii des- 

părțenia , va conserva tote acele avantagiuri 

chiarii şi că ele se voră fi stipulat cu clausa 

espresă de reciprocitate, fără ca acea TECipro- 

citate să aibă locii. 
Art, 2S1. Deca sogii nu'şi dedeseră nici ună 

avantagii unulii altuia, sci dâcă acele avanta- 

giură nu vor fi îndestulătore spre a asigura 

subsistenţa sogului care a dobândită despărţe- 

nia,, tribunalul va putea ordona şi lua măsuri 

pentru a se da acestuia uă pensiune de întreţi- 

nere din“averea celui-l-altă sogii, care nu va 

putea, trece peste uă atreia parte din suma ve- 

pituriloră : acâstă pensiune se va putea revoca 

cândă ea nu va mai fi necesariă, 

Art, 982, Copiii se vorii încredința sogului 

care a, dobândit despărţenia, afară numai când 

tribunalul, după cererea familii sii a mini- 

sterului publică, va regula spre binele copiilor 

ca cu toţii, să în parte, să fie încredinţați so- 

gului, în contra cărui s'a pronunţată despărţe- 

nia s6ă unei a treia persone. 

Art, 283. Ori cării persâne se va încredința 

copiii, tatălă şi mama lorii vorii avea fie-care 

âreptulă de a. priveghea asupra lori şi îndato- 

„rirea de a'i întreținea şi de a le da crescere, în 

proporţiune cu midiâcele loră. 
Art, 284, Desfacerea căsătoriei prin despăr- 

ţenie, nu va, lipsi pe copiii născuţi din acea că- 

sătorie, de nici unulii din folâsele cară le-ati a- 

vutii asigurate de legi, sâă de tocmelele căsă- 

toriei încheiate între tată şi mamă, d6ră drep- 

turile copiilor nu se voră deschide de câtă în 

modulă și cu condiţiunile în cari ele sară fi 

deschisi decă nu urma despărţenie. 

Ari, 285. In casii de despărţenie prin con- 

simţimântii mutuală, jumătate din averea băr- 
batului şi jumătate parte din averea femeei va 
fi considerată ca deplină proprietate a copiilor 

născuţi din căsătorie chiară din diua celei 
Wântâii declaraţiuni de despărţenie, Tatăl şi 
mama însă voră avea dreptă la venitulă acelor 

părţi din avere, până la ajungerea copiilor în 

versta legiuită, cu îndatorire însă pentru ci de 

a întreţine şi a cresce pe copii, după midlocele 

şi după posiţiunea lori sociale; tâte aceste vor 

urma, fără prejudiciul celori-l-aite folose, ce 

ari fi fostii asigurate dişilorii copii prin toc- 

melile căsătoriei urmate între tătăli şi mama 

lorii.   

TITLUL VII 
Despre paternitate şi filiaţiune 

CAPITOLUL 1 

L espre filiațiunea copiilorii legitimă nă- 
scuți scii concepuți în căsătorie 

Art, 286. Bărbatul este tatăl copilului 

conceputii (zămislitii) în timpulii căsătoriei. 

Bărbatulii însă va putea să nu recunâscă de 

ală săii pe copilii, dâcă dovedesce că în cursul 

timpului coprinsii între a trei sutelea, Qi şi în- 

tre aceea a una sută opt-decă mai înaintea na- 

scerii copilului, a fostii în imposibilitate fisică 

de a coabita cu soţia sa, fie din causă de de- 

părtare, fie din ori-ce altă accidentii. 

Art, 2$7. Bărbatului nu "i va fi -ertatii să 

nu recunâscă de ali săi pe copilii, sabtii cu- 

vânt de neputinţă trupiscă; nu va putea a 

nwlă recunâsce nici chiar pentru causă de a- 

dulteriii (preacurvie) afară numai cândii nasce- 

rea i se va fi tătnuiti, la care casii va fi admis 

a propune tâte faptele proprie a justifica că el 

nu este tatălă copilului. Nerecunâscerea nnva, 

putea fi priimită cândă a esistatii în faptă în- 

trunirea între soși. 
Art, 289. Bărbatulii nu va putea tăgădui 

paternitatea copilului născutiă maă înainte de 

una sută optii-deci dile dela data căsătoriei în 

următ6rele casuri : , : 

1. Dâcă a sciutii mai înainte de căsătoriă că 

feneca. e însărcinată. 
2, Dâcă a asistatii cândă s'a făcutii actulă 

de nascere, şi dcă acel actii este subscrisii de 

elă, să conţine declaraţiunea sa că nu scie 

subscrie. e . 

Art, 259. Legitimitatea copilului născută 

după trei sute dile de la desfacerea, căsătoriei 

va, putea fi contestată. ! 

Art, 290. In deosebitele casuri, în care 

bărbatul este autorisată a reclama, elă tre- 

bue să'şi facă reclamaţiunea în termenii de uă 

lună, de se află acolo unde s'a născut copilul; 

în termină de duoi luni de la întârcerea sa, 

dâcă la, epoca nascerii era absente; în termin 

de duoă luni, după ce a descoperit frauda, decă 

i se va, fi ascunsii nascerea copilului. 

Art, 291, Dâcă bărbatulă a muritii mai 

înainte de a reclama, dâră în timpulii pe când 

era âncă. priimitii a o face, moştenitorii voriă
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avea duoă luni spre a contesta legitimitatea 
copilului, socotite din giua când acelă copilii 
ari fi intrată în posesiunea averei bărbatului, 
s6ă din epoca cândă ară fi atacatii posesiunea 
moştenitoriloră asupra acelei averi. 

CAPITOLUL II 

Despre dovedirea fliațiunii copiiloriă 
legitimi 

Art, 292, Filiaţiunea copiiloră legitim se 
dovedesce prin actele de nascere 
gistrele stării civili. 

Art. 293, In lipsă de unii asemenea titlu 
este îndestulătore posesiunea constante a sta- 
tului de copilă legitimi. ” 

Art, 291, Posesiunea de statii se statorni- 
cesce prin întrunirea de fapte îndestulătâre, ce 
arată legămentulii de filiaţiune şi de radenie 
între ună individ şi famiha din care pretinde 
a face parte. | 

Cele mai de căpetenie din aceste fapte sunt: 
” Că acelă individă a purtati în totă-Q'auna nu- 
mele părintelui, ală cărui fiă se pretinde a fi; 
că tatălă "l-a tratatii ca pe fiulii săi şi a îngri- 
Jită, în acâstă cualitate, de crescerea, de între- 
ţinerea, şi de stabilirea sa. 
„Că a fostii recunoscută în acâstă cualitate 

în totii-d'auna în societate. 
Că a fostii recunoscuti în acestă calitate de 

către familie, 
Art. 295. Nimeni nu pâte reclama uă stare 

civile contrariă acelei ce'i dă titlul săi de nas- 
cere, şi posesiunea de statii, conformii acestui 
titlu. N 

„ Şi vice-versa, nimeni nu pote contesta sta- 
rea civile a, celui ce aro-uă posesiune de statii, 
conformii titlului stii de nascere. 
„Arte 290, In lipsă de titlu şi de posesiune 

de statii statornică, ori dâcă copilulă a fostă 
înscrisă, sc sub nume mincindse, sâă ca năs- 
catii din tată şi mamă necunoscuți, dovada fi- 
La ţiuniă se pote face prin marturi. * 

u tote acestea dovada acâsta nu pâte fi prii- 
mită do câtii atunci cândi esiste unii începutiă 
de dovadă înscrisii, oră când presumţiunile 
săi indiciele ceresultă din fapte constanţi sunt 
de uă astă-felă de gravitate, în cât să se pâtă 
priimni admiterea doredii prin martură, 

Art, 297, Inceputulă de dovadă în scris re- 
sultă din titluri de familie, registre şi hârtit 
casnice ale tatălui sei ale mamei, din acte pu- 
blico sâă chiar private, emanate de la una din 
părţile ce figuriză în contestaţiune, sâă cari 
ară avea, vre-ună înteresă în cestiune d6că arii 
f în vicță, 
„„Art, 29S, Dovada contrariă se va putea face 
prin tote midlâcele proprie de a statornici, că 

trecute în re-|. 

  ceputii de dovadă în scriză, 

&1 

reclamantul nu e copilulii mamei ce pretinde 
că are, s6ă, chiarii fiindă maternitatea dove- 
dită, că nu e copilali bărbatului mamei. 

Art, 299, Tribunalele civilă vorii fi singure 
competente a otări asupra reclamaţiilorii pri- 
vitOre la starea civile. 

„Art. 300, Acţiunea criminale în contra u- 
nui delictii pentru suprimarea stării civilă, nu 
va putea începe de câti după ce s'a dată otă-- 
rirea definitivă asupra cestiunii stării civili, 

Art, 301, Acţiunea pentru reclamarea stă- 
rij civili este neprescriptibile în privirea co- 
piluluă. 
Art, 302, Acţiunea pentru reclamarea stă- 

rii civilă nu se va putea porni de către mosce- 
nitorii copilului, care mai reclamată, de câtă 
cândă acesta ari fi muritii minori, sâă în 
termină de cinci ani după împlinirea cetăţii 
majori. - 

Art. 303, Moşteiitorii potii urmări acţiu- 
nea deschisă de către copilii, afară numai dâcă 
acesta se va fi lepădatii formală sc arii fi lă- 
satii să trecă trei ani fără a o mai urmări &n- 
suşi, socotindu-se de la celii din urmă actii de 
procedură. 

CAPITOLUL, III - 
Despre copiii naturali 

SECTIUNEA I 
Despre legitimarea copilloră naturali 

Art. 304. Copiii născuţi sii concepuți a- | 
fară din căsătorie se voră putea legitima prin: 
căsătorie, făcută după nascere între tatăl şi 
mama lori, cândii aceştia "i voră fi recunoscut, 
chiarii prin actul loră de căsătorie, , 

Art, 305, Legitimarea se pâte face chiarii 
în folosulă copiilori încetaţi din viâță, cari aă' 
lăsatii după denşii descendenţi şi atunci ace- 
stia se bucură de-efectele ei. 

Art, 806, Copiii legitimaţi prin căsătoria 
urmată după nascerea loră, voră avea aceleaşi 
drepturi ca şi comii ară fi fostă născuţi din a- 
cistă căsătorie. ! ” 

Art, 807. Cercetarea paternităţii esto o- 
prită. La casă de răpire, când epoca răpire! 
va corespunde cu acea a zămislirii copilului, 
răpitorulă va putea fi declaratii, după cererea 
părţilorii interesate, de părinte ală copilului, * 

Arte 30$, Cercetarea maternității este prii- 
mită, , | 

Copilulii ce'şi va reclama pe mamă-sa va fi 
datori a dovedi că eli este acelaşi copilă pe 
care ea l'a născută. , ” 
„Nu va fi priimitii a dovedi acâstă prin mar- 

tură, de câtă numai atunci cândă va fi ună în-
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TITLUL VIII 

Despre adopţiune 

CAPITOLUL 1 
Despre adopţiune 

SECȚIUNEA AN'TELU 
Adopţiunea şi efectele s6le 

Art. 309. Nu potii adopta de câtii pers6- 
nele de ambe secsele, şi cari la epoca adop- 
țiuniă nu vorii avea nici copii nici descendenţi 
legitimi; pe lângă acâsta trebue să fie cel pu- 
cinii opt-spre-dece ani mai mare de câtii acela 
pe care 'și propunii a adopta. 

Art. 310, Nimeni nu pâte fi adoptat de mai 
multe persâne, afară numai de doi consoţi. 

Unii soții nu pâte adopta fără consimţimen- 
tulăi celui altii soșiă. 

Art. 811. Cândi părintele şi mama adopta- 
tului s6i numai unuli din ei este în viâţă şi 
dâcă adoptatuli n'a împlinită două-deci şi 
cinci ani, el este datorii a aduce consimţimen- 
tulii dată la adopţiune de părinţii săi, sâii de 
acela din că care trăesce. 

" In casă cândi adoptatulii n'are părinţi se va 
cere consimţimântulii tutorelui. 

Art, 812, Adopţiunea va da celui adoptată 
numele (de familiă) adoptatorului, pe care "li 
va adăogi la adevăratuli szii nume, putând 
însă pune numele de familiă ali adoptatorului 
şi înainte de adevăratulii sti nume de familiă, 

_dâcă astă-feli va urma tocmâla, ” 
Art, 318, Celii adoptatii va rămânea, în fa- 

milia sa firâscă, în care 'şi va păstra și t6te 
drepturile s6le ; cu tâte acestea căsătoria este 
poprită : 

Între adoptatoră cu celă adoptatii şi descen- 
denţii acestuia. 

Intre copiii adoptivi ai aceluiaşi individii, . 
Intre cel adoptatii şi copiii co ar putea avea 

mai în urmă adoptătoruli. 
Intre cel adoptatii şi soulă adoptatorului, 

precumii şi între adoptatorii şi sogulă celui 
adoptati, 

Art, 314, Indatorirea naturale ce va continui 
- a, esista între 'celii adoptat şi tatăl şi mama sa 

de 'a'şi da unul altuia alimente, în casurile o- 
tărite de lege, va avea aceeaşi urmare între a- 
doptatorii şi cel adoptatii, unul către altulă, 
„Art, 315, Celii adoptat nu va dobândi nici 
unii drepti de moştenire asupra bunurilor ru- 
delorii adoptatorului, dâră va avea asupra noş- 
tonirei adoptatorului aceleaşi drepturi ca și 
copiii născuţi din căsătorie, chiar decă în urma 
adopţiuncă sarii nasce asemenea copii din că- 
sătorie. . ” 

  

Art, 316. Murindă adoptatulii, fără descen-. 
denţi legitimi, lucrurile date luă de către adop- 
tatorii prin darii sc prin moştenire, ce se vor 
găsi în natură în vremea morţii adoptatului, 
se vorii întârce la adoptatorii, sii descendenţii 
săi cu îndatorirea de a, contribui l& datorii, şi 
fără prejudiţiulă drepturilorii unor a treia per- 
sâne. | 

Prisosulii bunurilor adoptatului va fi ali 
părinţilorii săi firesci şi ăceştia vorii esculde 
totă-d'auna, pentru obiectele specificate în a- 
cesti articolii, pe toţi moştenitorii adoptato- 
rului afară de descendenţii stă. 

Art, 817. Dâcă trăind adoptatorul, şi după 
mârtea adoptâtului, copiii sâă descendenţii lă- 
saţi de aceşti din urmă vorii anuri şi ei fără 
posteritate, adoptatorulă va moşteni lucrurile 
date de dânsul, după cum s'a dis în articolul pre- 
cedente, dâră acestii dreptiă se va mărgini nu- 
mai la persâna adoptatorului, şi nu se va trans- 
mite şi la moştenitorii sei, chiar de arii fi des- 
cendenţi direcţi. 

SECTIUNEA II 

Despre formele adopţiunei 

Art, 315. Persâna ce 'şi va propune de a 
adopta şi aceea ce va voi a fiadoptată se vorii 
înfăşişu la tribunalul domiciliului adoptatorului 
spre a face în seris declaraţiune că acâsta esto 
cu consimţimântulă amendorora,. 

Art. 319, Tribunaluli, dupăce va lua sciin- 
ţele trebuinci0se, se va trage în camera de con- 
siliii şi va verifica : . 

1. De sunt îndeplinite tâte condiţiunile ce- 
rute de legi; | 

2, Dâcă persona care voesce a adopta se bu- 
cură de uă bună reputaţiune, 

Art. 320. După ce procurorul 'şi va da con- 
clusiunile, tribunalulii, printr'un procesă ver- 
bal nemotivatii va otări în acestă termini : “s6 
încnriinţză, s6ă nu seîncuviițeză adopţiunea,» 

Art, 321, In termenă de uă lună de la data 
otărirei tribunalului, acâstă otărire va, fi su- 
pusă, după cererea părţei celei mai stăruitâre, 
curţii de apelii, care va urma în acelaşi timpi 
ca şi tribunalul de prima instanţă, şi va pro- 
nunţa, printr'uni procesii verbale nemotivatii : 

“Otărirea e confirmată, s6i otărirea e refor- 
mată. Prin urmare se încuviinţeză s6iinu se în-. 
cuviinţeză adopţiunea,. „ 

Art, 322, Ori-ce otărire a curţei apelatire, 
care va încuviinţa uă adopţiune sera ceti în şe- 
dinţă publică, şi se va afige' la locurile unde 
curtea va, găsi de cuviinţă. 

Art. 323, In cele trei luni după darea otă- 
rirei, adopţiunea se va înscrie, după cererea, 

uneea sei a alteea din părţi, în registrul acte- 

lori civili ală locului unde 'şi va avea domici-   liulii adoptatoruli.
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Accată, înscriere se va face după uă copie le- 
galisată a otărirei curţii apelative; şi adopţiu- 
nea va remânea fără efectii, de n'a fostă înre- 
gistrată în arătatulii termină. 

Art. 324. Decă adoptatorulii ar muri, după 
ce s'a depusă la tribunală, actul care constată 
voinţa sa de a adopta şi mai înainte de a seda 
orărirea de către tribunală, se va urma cu pro- 
cedura înainte şi adopţiunea sc va priimi de se 
va găsi cu cale. 

Moştenitorii adoptatorului, vorii putea, de 
vor crede că adopţiunca nu pâte fi priimită, a 
da procurorelui ori ce,memoriă şi observaţiuni 
atingătâre de acâstă adopţiune. 

TITLUL IX 

Despre puterea părintescă 

Art, 325. La ori ce vârstă copilulă este da- 
torii să onoreze şi să respecteze pe tatălii şi pe 
mama sa. | 

Art, 326, Copiluli remâne sub a lorii auto- 
ritate până la majoritate sc emancipare. 

Art, 327. In timpul căsătoriei tatăl singurii 
esercită acestă autoritate. 

Art, 325. Copilulii nu pâte păsăsi casa pă- 
rintescă fără voia tatălui scii. 

Art. 929, 'Tatălii care va avea motive de 
nemulţumire forte grave asupra purtării copi- 
lului scii va avea următârele mijlâce de în- 
dreptare. | 

Art. 330. Dâcă copilul are mai pucinii de 
gese-spre-dece ani, tatălii îlii va putea pune în 
uă casă de arest pentru uă lună celă mult, drept 
căre preşedintele tribunalului de disirict, după 
cererea tatălui, va trebui a libera ordinulă de 
"arestare. 

Art, 331, De la vârsta de şese-spre-dece ani 
până la majoritate, sai emancipaţiune, tatăl 
vaputea numai se câră arestarea copilului săă, 
pe timp celii mult de şâse luni, adresându-se 
pentru acesta la preşedintele tribunalului, care, 
după ce se va înţelege cu procurorul, va libera 
s6ii va refusa ordinea de arestare, şi liberândă 
ordinea de arestare va putea scurta tenninulii 
arestărei cerută de tatăl. 

Art. 332, In ambe âceste casură nu se va 
face nici uă procedură în scris şi nici uă forma- 
Jitate judecătorescă, afară numai întru câtii 
privesce ordinea, de arestare, care nu va co- 
prinde motivele pentru care elii sai dat; ta- 
tăli va fi numai datori de a subscrie îndato- 
rirea de a plăti tote cheltuclile şi de a da are- 
statului alimentele cuviincise, 

Art, 393, Tatălă pote scurta ori cândă va 
voi terminul arestărei de elă reclamatii în ca- 
surile prevădute de precedentele trei articole,   

sa 

Dâcă după eşirea copilului din arestiă elii va 
face din nuoi alte necuviinţe, arestarea lui se 
va putea ordona din nuoii, en modul prevtdut 
în articolele precedenţi. 

Art, 334, Dâcă tatăl se va căsători din nuoii 
nu ra putea aresta pe copilul stă din prece- 
denta căsătorie, chiar de arii avea mai puţin 
de şâse-spre-dece ani, de câtă conformându-se 
celor prescrise prin articolul 331. 

Art, 335, Mama văduvă care nu se va fi mă- 
ritată din nuci, nu ra putea aresta pe fiul ci, 
de câtii cu concursul a două din cele inai aprâ- 
pe rude despre tată, şi numai prin cerere adre-. 
sată tribunalului conform articolului 331. 

Art, 336. Cână copilulii va avea avere pro- 
priă a lui, sâăi când el va esercita vre uă profe- 
siune sâii meserie, nu va putea fi arestat, chiar 
de va avea, mai pugin de șeso-spro-dece ani, de 
câtii prin cerere adresată tribunalului conform 
articolulai 331. Copiluli arestatii va putea a- 
dresa unii memorii procurorului generale de 
lângă curtea de apeli. Acesta va ordona, pro- 
curorului de lângă tribunalul de prima instanţă 
ca să cerceteze împregiurările, şi va face apoi 
clii Ensuşi raportii preşedintelui curţii apela- - 
tive, care după ce ra însciința pe părinte şi 
după ce ra fi adunati tâtesciințele putinciose, 
va putea revoca sâii modifica ordinea de are- 
stare liberată de Preşedintele tribunalului de 
prima instanţă. 

Art. 337, Mama are drepturi de corecţiune 
asupra copiilorii sti naturali, legalminte recu- 
noscuţi. 

Art, 33S, Tatăli în timpală căsătoriei, şi 
după desfacerea căsătoriei, acelii din duoi soci 
remasii în vicță conservă dreptulii de folosință 
asupra averei copiilor lor până la vârsta de 
duot-deci ani deplină, sâi pânăla, emanciparea 
Jor, dâcă se va face înainte de acâstă etate. 

Art. 339, Dreptulii acesta de folosinţă im- 
pune următorele sarcini: , 

], Sarcinile cari privescii pe usufructuari, 
2, Alimentele, întreţinerea, şi crescerea co- 

piiloră, în proporţiune cu averea loră, . 
3. Plata rentelor sâi a dobândilor capitalu- 

rilor ce datorescii copiii. - 
4. Cheltuelile îngropării şi acele ale bâlei 

din urmă. 
Arte 340, Acesti dreptii de folosinţă nu va 

avea locii pentru tatălă sei mama, în contra 
cărcea se va fi pronunţatii despărţenia. Mama 
care va trece în altă căsătorie nu va mai avea 
acestii dreptii de folosinţă, 

Art, 341, Dreptulă de folosinţă nu se vaîn- 
tinde asupra averii ce copiii arii putea căştiga 
prin deosebita, lor muncă şi industrie, precum 
nici asupra averei, ce s'ar fi dat prin donaţiune 
s6ă legatii copiilorii, cu condiţiune espresă ca 
tatăl şi mama să nu se folosescă de ea,
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TITLUL X: 

Despre minoritate, despre tutelă şi 
despre emancipaţiune 

“CAPITOLUL 1 ! 

Despre minoritate 

Art. 312, Minor este acela care nu are âncă 
etatea de duoă-deci şi unu ani împliniţi, fie 
parte bărbătescă stii femecscă. 

CAPITOLUL II 

Despre tutelă 

SECŢIUNEA I 
Tutela tatălui șia manei 

Art, 313. Tatăl, în timpul căsătoriei, ad- 
ministreză averea personale a copiilor săi mi- 
nori, dă sâmă despre fondul şi veniturile averei, 
asupra căria mare dreptul de folosinţă. Dă 
sâmă numai despre fondulii averei asupra, că- 
reia legea "i dă dreptulii de folosinţă. 

" Art, 844, După mârtea unuia din sogi, tu- 
tela asupra minorilorii copii revine de dreptii 
soțului remasii în visţă, . 

Art, 8345, Tatăli pote să orândaâscă unii 
consilii îngrijitori pe lângă remasa în vită 
mamă a copiilură, în care casti ea nu'va putea, 
face nici unii actii atingttorii de tutelă, fără 
scirea şi învoirea consiliarului. 

Art, 846. Mama, nu este îndatorată a fi nea- 
păratii tutrice. La întâmplare când nu va prii- 
mi tutela este datore a face acestă declaraţi- 
une la tribunală în patru-deci dile după m6r- 
tea, sogului, şi a îndeplini datoriile tutelci până 
când se va orândui unii tutore după formele 
prescrise de lee, - 

Art, 347. Dică mama tutrice va, roi a trece 
în a duoa căsătorie este datore, mai înainte de 
a se căsători, a cere de la judecătoria compe- 
tente adunarea consiliului de familie, ca ace- 
sta să hotărască de se cuvine a se lăsa totii a- 
supra ei tutela scii nu; în lipsa acestei forma- 
iităţă ca va perde de drept tutela, şi nuoulii ei 
sogii d'impreună cu dânsa voră fi respundătoră 
solidari pentru tâte urmările tutelci, ce ca a 
ţinutii în contra legei. | 
Art, 845, Cândiă consiliulă de familie, adu- 

matii după lege, va lăsa, tutela, asupra mamei, 
ce voesce a, trece în a duoa căsătorie, elatunci 
va trebui să numâscă ca tutore pe celă de ali 
duoilea bărbat care, împreună cu soşia sa, vor 
“fi respundători solidari despre administrarea 

acelei tatele; iar cândă bărbatuli de alii duoi- 
lea nu va roi să fie cotutore, atunci nici femeea: 
nu.va putea fi tutrice şi consiliulii familiei va. 
alege altii tutore. 

SECŢIUNEA II 

Despre tutela numită de tatălă sc mumă 

„Art, 319. Dreptul personal d'a alege, prin. 
testamentii sâă prin uni actă autentică, unii 
tutore rudenie sâii streinii nu'lă are de cât cel 
din urmă dintre părinţi, care încetâză din viâţă, 

Art. 350. Mama căsătorită din nuoii căreia 
nu i s'a lăsatii tutela fiilor din însoşirea d'ân-- 
tâiii nu pote să renduească tutore asupra lorii, 

Art, 351. Când mama cea din nuoii căsă- 
torită, cărcea i-s'a lăsatii tutela, arii, orîndui, 
prin testamenti, uni tutore pentru copiii din: 
căsătoria de mai "nainte, acea orânduire nu se 
va ţinea în sâmă de câtă numai când va fi în- 
tărită de către consiliulii de familie. 

SECŢIUNEA III 
Despre tutela ascendenţiloră 

Art. 252, Cândi cel din „urmă dintre pă- 
rinţi, care va înceta din viâţă n'a alesă tutore 
asupra. minoriloră săi copii, tutela revine, d'a 
dreptulă, bunului după tată, iar în lipsa, ace- 
stuia bunului săi după mumă şi aşia suindu-se 
după spiţe, asti-feli ca ascendenţii după tată. 
să fie totii-d'auna preferaţi înaintea ascenden-: 
ţilorii, în aceeaşi linie după mumă. . 

Art. 353. Dică în lipsa bunului după tată 
şi a bunului după mumă a minorilorii, s'ar afla, 
duoi ascendenți de ună gradă mai susiă, cărora 
se cuvine tutela, şi care amenduoi ar fi din li-- 
nia despre tată a minorului, atunci tutela re-: 
vine de drept aceluia, care s'ar găsi a fi bunul 
după tată ali tatălui minorului. . 

Art, 354, Decă uă asemenea concurinţă s'ar 
găsi între duoi buni ală daoilea din linia după 
mumă, numirea se va face de către consiliulă 
de familie, care va fi însă datorii a alege pe u-- 
nul din acei ascendenți. 

SECTIUNEA IV 
Despre tutela aleasă de către consiltulii de familie - 

Arte 355. Cândii unii copilă minoră şi nee=- 
mancipatii ar remânea fără tată şi fără mumă, . 
fără tutore alesii de către tatăl sâi muma sa, 
şi fără ascendenți de secsi bărbătescii, precum |, 
îi la întâmplare cândi tutorele, fiind unulii= 

în cei pomeniţi mai susă, s'arii găsi sâi în 
starea esclusiureă de care se va vorbi mai jos, .   sti după lege apăratii de tutelă, atuncă consi- 

. 

.
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Miulă de familie va îngriji pentru numirea unui 
alti tutore. 

Art, 356. Consiliulii familică se ra aduna, 
sei prin cererea şi stăruința ori cării din rude- 
-niile minorului, sc a creditoriloră lui, sâă a 
altorii părţi interesate, sâii din oficiă, prin în- 
-grijirea judecătoriei competinte. - 

E liberă oră-care a da de scire tribunalului, 
despre causele ce reclamă numirea unui tutore. 

Art, 357, Consiliulă de familie se ra com- 
pune celi puţinii de cinci rude, din care trei 
„voră fi despre partea tatălui, şi duoă despre 
partea mamei, iară cândă despre partea unui 
-din părinţi nu arii fi rudenii, ca să se potă în- 
deplini acesti numiri, lipsa să se îndeplinescă 
cu rude de partea celui alti părinte, păzindu- 
se rinduiala d'a se preferi totiăi-d'auna cele mai 
de aprope rudenii, despre fie-care linie. Rude- 
nia se va, preferi înaintea afineluă (cuseru) de 
acelaşi gradă şi, între rudeniile de asemenea 
gradii, cel mai în vârstă se va preferi, 

Arte 358, Fraţii buni (adecă fraţi de unii 
tată şi mamă) ai minorului şi bărbaţii surori- 
-lorii bune suntă de dreptiă membri ai consilia- 
lui de familie, fără a fimărginită numărul lor, 
de rorii fi însă mai pugini la numără de câtă 
cinci, alte rudenii voră fi chiemate spre com= 

-plectarea consiliului. - 
Art, 359, Cândă în districtulă unde s'a 

deschisi tutela nu se voriă găsi rudenii de a- 
-prâpe, în nurnără îndestulătoră spre complec- 
- tarea corsiliului, atunci tribunalulii districta- 
lui va chiema pe rudele cele 1nai de aprâpe ale 
"mortului din coprinsulă țărei; iară la casă de 

" necompletarea consiliului cu rudele cele mat 
de aprope ale mortului, atunci se voră chiema 
alte persâne dintre cetățianii din aceeaşi co- 

" mună, cunoscuţi că aă avută legătură de a- 
miciă ne întreruptă cu tatălă sâi mama mino= 

- riloră, - 
Art, 360, Tribunalulii va putea, chiar în 

“casulii cândii se găsesce în coprinsulii distric- 
tului unii numără îndestulatoră de rudenii sâă 
afini (cuscri) pentru a forma consiliul de fa- 

- milie, să chieme pe alte rudenii, mai apropiate 
"în gradă sii totii de acelaşi gradă ca şi rnde- 
niile-şi afinii presinţi, doimiciliate în alte di- 

"stricte, pentrua forma s6ă a, completa consiliul 
familiei, : 

Art. 361, Terminuli pentru întrunire se va 
regula, de către tribunală în di anume otărită, 

"potrivitii cu apropierea scii depărtarea locuin- 
ţei persâneloră ce ai a fi chiemate,. 

Art, 362, Rudeniile, afinii sâii amicii adu- 
„Daţi astii-fel vori fi datori a merge în pers6- 
“Dă, scă a fi înfăgişaţi fie-care de procuratori a- 
nume şi înadinsă rânduiți pentra actsta. Unii 
procuratore nu pote înfășişa mai multă de cât 
Vă singură persână. . e 

Art. 369, De va urma legiuită apărare din 
parțea chiemaţilor, şi de seva găsi de cuviinţă   
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oră a se aştepta membrii ce lipsescă, ori a so 
îndeplini cu alte persâne, la un asemenea cas, 
precumii și la ort-care altulă cândi interesulă 
minorelui ară cere, tribunalulă va putea otări 
adunarea pentru uă altă qi, 

Art, 36£. Ori-ce rudă, cuseru sii amicii, 
convocatii, și care, fără scusă legitimă, nu va 
veni la adunare, se va supune la uă amendă 
care nu va trece peste ducă sute (lei şi se va 
pronunţa de către tribunalii fără apelii. 

Art. 365, Consiliul de familie, format după 
lege, se va aduna la tribunalul judeţului, scă 
aiurea unde va decide preşedintele tribunalu- 
lui; aflarea de fagă a cinci inembri cel puţin 
este obligătorie spre a putea păşi în lucrare. 

Art. 366. Consiliulii se va preside de cătro 
celii mai în vârstă din membri presenţi. Chib- 
suirile se vorii încheia după majoritatea votu- 
rilorii, adică cel pagină cu unii glas mai mult 
peste jumătatea gplasurilorii persânelor aflate 
de fagă, înţelegendu-se că numirul persânelor 
de facă să fie totii-d'auna fără soșii. 

Art, 307, Spre a nu se compromite intere- 
sele minorilori prin întârdiere, când consiliulii 
de familiă, convocat după lege, nu se va aduna, 
în terminuli prescris, afară de casulii arătatii 
de art. 373, tribunalulă districtului va păși cu 
lucrarea, din officiii, şi va îndeplini datoria ce 
are consiliulii de familie după lege, arctând a- 
câsta anume în jurnalulă ce va încheia, După 
uă aseinenca lucrare, ori-ce propunere s'ar face 
din partea consiliului de familiă nu va fi prii- 
mită. - , 

Art, 26$. La tote întâmplările mai susiă a- 
ritate, tribunalile de judeţe sunti datore, sub 
a lori respundere, a se îngriji despre îndepli- 
nirea la vreme a legiuitelorii formalităţi, spre 
a nu se vătăma interesele orfanilorii, remâindii 
ele respundătore pentru ori-ce încuviințare a 
nelegalilorii măsuri propuse de consiliulii fa- 
miliei, şi membri consiliului voră fi respundă- 
tori pentru fraudulosele lucrărădin partele, prin 
care s'ară causa pagubă pupilului, . 

Art, 369, 'Tutela este uă însărcinare perso- 
nale care nu pâte trece la mostenitorii tutore- 
lui, Acestia voră fi numai respundători despre 
administraţiunea acei tutele, şi decă vor fi ma- 
jori, voriă fi datori a continui cu tutela până se 
va numi alta. - 

SBOȚIUNEA V 
Despre cansele carii aptră do tutelă 

Art, 370. Poti să se apere de tutelă persâ- 
nele cari facă parte din cleră; cei ce se află în 
servicii publicii, şi cei cariaii uă ocârmuire su- 
periore în ramurele ce le santă încredințate 
precum : - - 

a. Ministrii, 
b. Membrii Curţii de casaţiune.
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c. Membrii consiliului de Stată. 
d. Preşedinţii tribunaleloră şi curţilorii. - 
e. Pretecţii. 
f. Sub-prefecţii. 
g. Directorii ministereloriă. 
h. Directorii prefecturitoră. 
i. Grefierii. " 
]. Militarii în servicii. 
1, Directorii de diferite servicie publice. 
n. Cei trimişi în misiune în țâră străină, şi 

toţă ecă care aă nă funcţiune publică în alt di- 

strictă de câtii acela unde se deschide tutela. 

Art. 371. Cu tâte acestea cei ce aii priimit 

“tutela, aflându-se în serviciele mai susii ar&- 

taţe, nu voră fi în urmă îngăduiţi a se lăptda 
'de dânsa din causa acelor servicie. 

Art, 372, Iară la din contra acei cari arii fi 

“intrat în unulă din serviciele mai sus arătate, 

în urma, priimirei unei tutela vori putea, dâcă 

nu vosscii a ţinea acea tutelă, să câră în ter- 

meniă de uă lună adunarea consiliului de fami- 

liă, spre a-alege unii altii tutore în locu-le. 

Art, 373. 'Loti acel ce nu este nici rudă 
“ :mică afină (cuscru) cu pupilulii, nu pâte silită 

a priimi tutela fără voinţa sa, afară de casulii 

cândă în totii cuprinsulii districtului unde este 

:domiciliatii minorele, nu se află nici uă rudă 

sâă afină în stare de ali administra tutela. 

“ Art, 874. Porsânele în vârstă de şăse-deci şi 
“- cinci ani, potă a se apăra de priimirea tutelei; 

iar acela ce ari fi fosti numitii tutore, mai 

“nainte de acestă vârstă, va, putea la şepte-deci 

ani să câră iăpădarea sa din tutela. + - 

Art, 375. Persânele supuse unei infirmităţi 
grave, legalmente dovedite, sant apărate de 

tutelă ; dâcă acea infirmitate li s'a intemplatii 

în urma priimirei vre-unei tutele, potă cere de- 

sărcinarea lori. 
Art, 376, Uă tutelă priimită este pentru a- 

"ceeaşi pers6nă uă leginită apărare de a nuprii- 

“mi şi uă a duoa tutelă. 
“Art, 377, Cel ce aii cinci copii legiuiţi sunt 

apăraţă de ori care altă tutelă străină; copiii 
“morţi nu vor fi numărați, de cât numai atunci 

" cânâii şi acestia voriă fi lăsatii copii vii. 
"Arte 378, Copiii născuţi în corsnli duratei 

“ 4mtelei nu poti fină causă spre a se cere de- 

sărcinarea din tutelă, : 

Axt, 319, Dâcă tutorele alesii este facă la 

deliberarea consiliului de familiă, care pune a- 

supra lui sarcina, tutelei, el este dator îndată 

să propue, spre apărarea, sa, oră care din îm- 

rejurările mai susii arătate, iară nefiind fagă 

“a fi îndatorată în 15 gile celii multi, după ce 

i se va, face cunoscută numirea sa, să împărtă- 

: gâscă tribunalului cuvintele aptrărel scle : iar 

" nepăzindiă aceste formalităţi nu va fi în urmă 

: priimită a maj face propuneri de apărare. 

Art, 350, Cândiă tribunalulă districtului va 

cunâsce că împrejurările de apărare propuse de 
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alesulă tutore, nu ai ființa lor, "li va îndatora 
a priimi tutela. 

In totă casulă însă, până la decisiunea tri- 
bunalului, ori-care ar fi acea decisiune, va fi 
datorii a administra provisoriii tutela. 

Art, 381, Dâcă va isbuti a rămânea apărati 
de tutelă, aceia cari se voră fi împotrivitii apă- 
rărei, poti fi condamnaţi la despăgubiri. 

Dâcă nu va fi apăratii, va fi ânsuşi condam- 
nată la cheltueli. . 

“Art, 382, Acei carii, fără a înfăgişa legiuite 
cuvinte de apărare şi după formele prescrise de 
lege, nu voră voi a priimi cârmuirea unei tu- 
teli ce li s'a oferiti după legi, xori fi respun- 
dători de tâte pagubele causate prin refusulit 
lori în averea minorelui. ” . 

SECȚIUNEA VI 
Despre necapacitatea, esclusianea şi destituirea 

din tutelă 

Art. 383, Nu poti fi tutori nici membri u- 
nui consilii de familiă : 

1, Minorii, afară de tatălă şi mama. 

2. interdişii, 
3. Femeile, afară de mamă şi de femeile as- 

cendenti. . - 

4. Toţi aceia cari înşii, sâii ai căror tată şi 
mamă ai cu minorulii unii procesii în'care este - 

compromisă starea civile-a acestui, stii averea 

lui, stii-uă parte însemnată din ea. . 

Art, 384, Osinda la vă pedâpsă criminale 
aduce cu sine de drepti eselusiunea de la tu- 

telă, precum şi destituirea din uă tutelă prii- 

mită mai dinainte. 
Art, 385. Sunt asemenea opriţi de a fi tu- - 

tori și destituibili : 
1. Personele cu purtare rea în deobsee cuno- 

scută, 
2. Persânele cari dai dovedi de rea credință 

sâii "necapacitate în îndeplinirea, sarcinci de 

tutore. 
Art, 3S6. Veri care va fi esclusii sâii desti- 

tuiti din uă tutelă, pu inai pâte fi nici uă dată 

membru la vre-un consiliă de familiă. 

Art, 387. Destituirea tutorelui se va face 
de către consiliulă de familiă, convocati fiindiă 

clii de tribunali. . , 

“'ribunalulă nu va putea refusa, convocarea 

consiliului de familii, când cererea de convo- 

care se va face formalii de către unalii sâă mai 

multe rude sâii afini ai minorului, penă lagra- 

dulii de vări primarii, s6ăi mai de aprâpe spiă. 

Art, 988. Incheerea consiliului de familiă, 

prin care se va pronuncia escluderea s6u desti- 
tuirea tutorelui, va trebuia fi motivată, şi dată 

după ce se va fi chiămat și ascultat inaintea lui 

şi tutorele. Dâcă tutorele nu se.va fi confor-
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matii chiămării, escluderea sc depărtarea se 
"va încheia de consilii şi în lipsă. . 

Art. 359, Dâcă tutorele se va mulțumi cu 
escluderea sâii depărtarea lui, atunci se ta nu- 
mi altii tutore care va intra îndată în funcţiu- 
nea sa. 

Dscă va arma plângere din partea tutorelui, 
asupra escluderei scii destituirei sâle, până în 
cinci dile cel multii de cândii i se va fi încu- 
nosciinţatii escluderea sei destituirea, când ca 
s'arii fi încheiati în nefiinţa lui, tribunalul va 
otări de urgență asupra plângerei remâindii 
dreptul de apelaţiune, în cas de nemulţumire, 
atâti rudelorii scii afiniloră cari aii provocată 
escluderea sâii destituirea, câtă şi tutorelui, 

Din momentul când tribunalul va încaviin- 
„a escluderea ssii destituirea tutorelui, acesta 
va fi suspens şi se va numi uă altă porsonă ca 
tutore provisoriii, 

SECTIUNEA VII 

Despre administrațiunea tutoriloră 

Art, 890, Tutorele va purta grijă de per- 
sâna minorului şi-li va representa în tâte ac- 
tele civili, el va administra bunurile minorului 
ca unii bunii părinte de familie, şi va fi re- 
spungtori pentru daune interese ce s'ar putea, 
întâmpla în rcua lor administrare ; el nu pâte 
nică a cumptra bunurile minorului, nicka le lua 
în arendă, nici a priimi cesiuneaa vre unui drept 
sâii a vre unei creanţe în contru pupilului săi. 

Art, 591, Consiliulii familiei, scii în lipsa, 
„acestui, tribunalul ținutului ra regula facerea 

" catagrafiei averii minorului, sprea o încredința 
tutorelui numitii, fără de care tntorele nu va 
-putea întra în fancţiune. - " 

Art, 392, La ori ce întîmplare care moti- 
„veză după legi numirea unui tutore, tribunalul 
. districtului unde se înstitue tutela, va numi 
„îndată ună delegatii, care în unire cu procuro- 
xulii vorii pune îndată sigiliulă pe tâte lucru- 

„rile minorului, şi vorii încheia jurnal; unii es- 
.semplarii se va depune la tribunală sub-scrisii 
.de cei ce aii fostii facă la punerea sigiliclorii; 
„în casti de a fi şi rudenii de faciă, să se chiăme 
şi densele să pună sigiliele loră şi în lipsă de 

„xude, să se chiăme din cetăţenii cei mai bine 
notaţi ca să fie presenţi la acestă operațiune. 

Art. 393. Rădicarea sigilieloră se va face 
- după acelâşi forme ca şi punerea lori, prin în- 
. cheiăre de jurmaliă. , 

- Art, 394. Tribunalulă districtului, îndată 
- după săvârşirea lucrării cuprinse în articolile 
„de mai susii, este dator să convâce consiliul 
„de familie spre a nami tutore. . 
„Arte 995, In arma lucrărilorii prescrise la 
- art. 402, 403 şi 404, delegatulă. tribunalului, 
„însoşitii de procurorii şi de tutore, ror catagra- 
: si averea minorului, şi o. voră încredința tau |   
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torelui prin unii jurnal care se va sub-scrie de 
acesta, 

Dâcă minorele datoresce ceva tutorelui, a- 
cesta va trebui să declare acâstaîn inventariă, 
sub.pedepsa de a perde creanţa. sa, şi acesta 
se va face după recuisiţiunea procurorului scii 
a delegatului tribunalului menţionându-se şi 
în jurnală. . 

Art. 996. In curgere de uă lună de la face- 
rea inventarului, tutorele va vinde prin Iici- 
taţiurie, care se va face prin indeplinirea tutu- 
lori formalităţilori la tribunală, tâte averile 
mişcătore afară de acele pe cari consiliulii fa- 
miliei lar fi autorisatii a le păstra în natură, 

Art, 397, Tatăli şi mama, în câtii tiinp ai 
folosința legale a bunurilorii minorului, sunt 
scutiţi de a, vinde uverea mişcătore, decă ci 
preferescă a o păstra şi a o restitui în natură. 

In acesti casii ei vorii face, cu cheltuelile 
lori, uă estimaţiune dreptă prin uni espertii, 

„| care se va numi de tribunal, după ce va de- 
pune juramântă, 

Art, 895. La începerea ori cărit tutele, afară 
de aceca a tatălui şi a mamei, consiliulii de fa- 
milie va regula, după starea averei, suma câtii 
s'ar socoti de curiinţă pentru cheltuclile mi- 
norului cele de peste an, precum şi cheltuelile 
administraţiunei averei ; acelaşi actii va co- 
prinde anume dâcă tutorele este împuternicitii 
ca, în lucrarea sa, să fie ajutati de unul sâii de 
mai mulţi administratori şi procuratori cu 15fă; 

acestia vorii geri sub respunderea tutorelui. 
Art, 399. Consiliul familiei va otări suma, 

din escedentele veniturilor asupra cheltuelilor, 
de la, care va începe pentru tutore obligațiunea 
de a o da cu dobândă; uă asemenea întrebuințare 
urmâză a se face prin asigurare cu garanţie po- 
trivită legilorii şi în sorocii de gise luni, după 
espirarea cărui terminii tutorele va fi obligati 
a plăti dobândă pentru sumele neîntrebuințate, 
de nu va dovedi că îi a fosti cu neputinţă a în- 
trebuința acele sume, 

Art, 400. Decă tutorele n'a făcutii a se de- 
termina de consiliul de familiă suma la care 
începe pentru dânsul obligarea de a o între- 
buinţa, elii va fi datori după trecerea termenu- 
lui espresă prin art. precedente a plăti dobân- 
dile pentru ori-ce sumă neintrebuinţată ori cât; 
de mică ară fi acesta. 

Art, 401, Tutorele fie chiar tatăl stii mama 
nu pâte lua împrumutii pentru minori, nici a 
ipoteca, nici a înstrăina averile lui cele nemi- 
şcătâre, mai 'nainte d'a fi împuternicitii de că- 
tre consiliul de familie ; uă așa împuternicire nn 
se va putea da de câtii pentru causă de mare 
nevoe, sâă de unii folosii învederatii; la întem- 
plarea d'ântâii consiliulii de familiă nu va da 
împuternicirea sa, de câtii numai după ce se va 
constata prin nă socotelă în scurtă înfășişată de 
tutore cum-că banii, lucrurile migcătore şi e-. 

piturile minorului sunt nc-îndestulătore; con-
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siliulii familiei va însemna în tâte casurile a- 
nume averile nemişcătâre, carii ară trebui să 
se vîndă mai ântâiă, precum şi condiţiunile ce 
ar socoti mai avantagi6se pentru vindarea lor. 

Art, 402, Otăririle consiliului de familie a- 
tingătore de acesti obiect, nu se voriă pune 
în lucrare de câtii după ce tutorele va fi cerută 
şi dobândit aprobarea tribunalului care va de- 
cide în camera, secretă, ascultândă şi conclu- 
siunele procurorului. 

Art, 403, Vingarea se va face publică prin 
licitaţiune în tribunală în ființa tutorelui şi 
după ce'se vori face legiuitele publicațiuni. 

La casii cândii vindarea nu s'arii putea face 
înaintea tribunalului, atanci elii va orândui pe 
uni judecători suplente sâă pe sub-prefectulii 
„respectivi spre a o săverşi la faca lo:ului. 

„Art, 404. Formele cerute prin art.401 şi 402, 
pentru înstrăinarea bunurilorii 1ninorului, nu 
se roră aplica nici de cum la casulă cândă uă 

„asemenea, vîndare prin licitaţiune va fi fost or- 
dinată prin uă sentinţă judecătorâscă, după ce- 
rerea unui coproprietarit. 

Insă în acesţă casă licitaţiunea nu se va pu- 
tea face de cât după formele stabilite prin ar- 
ticolulă precedente; străinii voriă fi neapărat 
admişi la licitaţiune. 

Art. 405, 'Tutorele nu va putea priimi, nică 
refusa uă inoştenire cădută minorului, fără a 
avea mai ântâiii autorisarea consiliului de fa- 
mnilie ; priimirea nu se va face de câtă cu be- 
neficiă de inventarii. - 

Art, 406, La casă cândii succesiunea refa- 
sată în numele minorului nu s'a priimiţiă de uă 
altă persână, ea se va putea relua sâii de tu- 
tore autorisati prin uă nouă deliberaţiune a 
„consiliului de familie, sc de minori sjunsii la 
„majoritate, însă în starea în care succesiunea 
s'arii găsi la reluare, şi fără a se putea ataca 
vîndările sâiă alte acte, cari s'arii fi făcutii le- 
„giuitiă în tinpulă vacante, . 

Art. 407, Donaţiunea făcută unui minoră 
mu se pâte priimi de cât cu autorisaţinnea, con- 
siliului de familiă. 

» Ea va avea în privinţa minorului acelaşii e- 
fectii ca şi în privinţa majorului. 

Art, 40S, Nici unii tutore nu va putea in- 
tenta acţiune în numele minorului, avendă de 
obiectii uni dreptă asupra vre unui imobile, 
nici a încuviinţa la uă asemenea cerere făcută 
în contra minorului fără autorisarea consiliului 
de familie. 

Art, 409, Asemenea autorisare va fi trebui- 
-tore tutorelui pentru facere de uă impărțelă 
pornită în contra minorului, 

Art. 410. In ambe casurile art. precedenţi 
tutorele va fi datori a consulta „consiliul de 
familie în privinţa mijlâceloră de apărare. 

art, 411. Uă iîmpărțălă atingătâre de ave- 
“rea minorului, ca să potă avea, tăria legiuită, 
“trebue să se facă prin jndecătoriă, în urma uncă   
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preguiră făcută prin esperți numiţi de către iri- 
bunalăi, şi după îndeplinirea tutuloră formelor 
legiuite. | : 

Art, 412, Esperţii, după ce vor depune ju- 
rământ înaintea preşedintelui tribunalului sâii 
a judecătorului care "i ţine loculii, că ?şi vorii 
îndeplini cu credinţă misiunea, vorii procede 
la divisiunea lucrului de împărţălă şi formarea 
loturilorii, care se vor trage la sorţi in presenţa 
unui membru alii tribunalului, Ori ce altă îm- 
părţâlă se va, considera ca nelegale. ” 

Art. 413, 'Tutorele nu va putea precurma 
prin transigere pricini atingătore de interesul 
minorului, de câtii numai cu autorisarea consi- 
liului de familie, și după avisulii a trei juris- 
consuli arătaţi de procurorulă tribunalului a- 
probată de către tribunal după ce va fi ascul- 
tati şi conclusiunile procurorelui. - 

Art, £14, 'Tatorele ce ar avea cuvinte de ne- 
mulţumire însemnătâre pentru purtările mino- 
rului, va putea să arate plângerile scle consi- 
liului de familie, şi d&că elă va fi autorisat de 
consilii va putea cere punerea la poprâlă a mi- 
norului conformii cu regulele stabilite Ia tit- 
lul IX. Despre puterea părintescă, ” 

- SECȚIUNEA VIII 
Despre socotelile tutelei 

Art. 415, Fie-care tutore este datorii a da 
semă despre administraţiunea sa, 

Art, 410, Fie-care tutore, afară de tată şi 
mamă, şi aceştia numai pe timpulii câtă aii u- 
sufructulii legalii asupra bunuriloră minorului, 
este dator, în cursul tutelei scle, a arăta în 
scrisă la tribunalul ţinutal la finele fie-cărni 
ani starea administraţiunei sâle, iar tribuna- 
lulii la întâmplare cândă - tutorele este ales de 
către consiliulă de familie, va fi datori a îm- 
părtăşi mui ântâii copie întărită de starea a- 
cestei administraţiuni consiliului de familie, 
cari avendii a face luări aminte asupra împre- 
jurăriloră administrațiunei tutelei, le va adre-: 
sa tribunalului în termină de cinci-spre-dece 
dile, după priimirea copiei; trecândiă însă a- 
cestii termini, atunci tribunalulă fără a mai 
aştepta susii disele Juări aminte va regula cele 
de cuviinţă în privirea dărci de semă din par- 
tea tutorelui. 

Art, 417, 'Tutorele care nu va depune în tri- 
bunaliă socotelile până în cinci-spre-dece dile 
după finitulă anului, va putea fi esecutat pen- 
tru predarea lori de către'tribunală. 

Art, 418. La cşirea sa din tutelă, tutorele 
este datorii a da socoteli obscesci pentru tâtă 
durata tutelei scle; spre acesti sfârşită el este 
dator a întocmi duoă de nă potrivă esemplare, - 
cari trecândă prin consiliul de familie, se vor 
supune tribunalului cu observaţiunele ce va fi 
făcuți, rămâindii tribunalului a le încuviinţa
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-s6i nu, după împrejurări. Numai după preda- 
rea socotelelorii obscesci şi încuviiţarea lor de 
către tribunali, se va considera tutorele des- 
făcut de tutela sa, fără jignirea dreptului re- 
servatii pupilului devenit major de a cere stmă 
tutorelui de administrarea tutelei. . 

Art, 419, Oră ce convenţiune săvârşită între 
tutore şi între pupilulă ajunsi în majoritate, 
va fi fără tărie, decă ca va fi fost făcută înain- 

„tea espirărei unei luni de la desfacerea defini- 
tivă a tutorelui. 

Art. 420, Dâcă, după socoteli, tutorele va 
Xămânea, dator cu vre uă sumă minorului, acea, 
sumă va purta dobânda din dioa chiara închee-.|. 
rii socotelilor tutelei. 

Dobângile pentru sumele cu care ar rămânea 
dator minorulii către tutore nu vorii curge de 
câtii din diua după încheerea socotelilorii defi- 
nitive în care se va fi făcută somaţiune de 
„plată. : 

CAPITOLUL III 

Despre emancipaţiune 

Art, 421, Minorulă se emancipâză de drept 
prin căsătorie. 

Art, 422, Minorulii chiar necăsătorit, va 
putea fi emancipatii de către tatălă săi, sâii 
în lipsa tatălui, de către mamă-sa când va fi 
îndeplinitii optii-spre-dece ani ai vârstei stle, 

Acâstă emancipare se va face prin singura, 
declaraţiune a tatălui s6ă a mamei, la tribu- 
nali care se va publica. 

Art, 423, Minoruli a cărui tată şi mamă aii 
încetatii din viţă va putea asemenea fi eman- 
cipatii, însă numai după ce va fi împlinit ver- 
sta de duot-decă ani, şi d6că consiliulii de fa- 
milic va găsi de cuviință. 

In acesti casti emancipaţiunea va resulta din 
deliberaţiunea consiliului de familie, şi din de- 
claraţiunea ce tribunalulă d'impreună cu con- 
siliulii de familie va fi făcută în acelaşi act, că 
“minorulii este emancipatii, - 

Incuviinţarea emancipaţiunei se va publica, 
Art, 424. Dică tutorele nu va fi făcut nici 

uă cerere de emancipaţiune a :ninorului, de care 
s'a vorbit, în articolulii precedente, şi decă una 
s5i mai multe rude sii cuscri ai acestui minore 
în gradulă de vării primarii, scă în grade mai 
de aprâpe, îlii vor găsi destoinic de a fi eman- 

„cipatii, vor putea cere de la tribunală de a con- 
Yoca consiliulii de familie ca să delibereze de- 
spre acâstă emancipare .- , 

Art, 425. Minorulii emancipată va avea un 
"caratore pânt !+ etatea majore, care se vanumi 
de consiliulă de familie, , 

Art, 420, Socotâla tutelci se va da emanci- 
patului minorii, în fiinţa curatorelni scă, 

Art, 427, Minorulii emancipatii nu ra putea   
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arenda sii închiria nemişcătârea sa avere mai 
multi de câţi pe cinci ani. 

Eli "şi va stringe veniturile, va da chitanţă 
de a lor priimire, şi va face oră ce actii privitor 
numai la uă pură administrare a averei sâle, în- 
tocinai ca unii majore, fără să pâtă ataca as- 
semenea acte în tote casurile în cari, nici ma- 
jore fiindii, nu le-ar putea ataca. 

Art, 42S, Nu va putea porni nici unii pro- 
ces privitor la vre uă avere nemişcătore, nici 
chiar d'a se apăra, nică a priimi, nici a redica 
capitaluri, nici a da chitanţă pentru ele, fără 
asistenţa curatorelui stii, 

Art, 29, Minoruliiemancipat nu se va putea 
imprumuta sub nici unii cuvenţiă, fără delibe- 
raţiunea consiliului de familie adeverită de tri- 
bunalii după ce va asculta pe procurori. 

Art. 430. Nu va putea vinde, nici înstrăina 
vre unii lucru nemişcătoră, nici a face vre unii 
altă actii, de câtii numai de acele privitâre la 
uă simplă adrministraţiune , fără îndeplinirea 
formelor prescrise pentru minorii neemancipaţi. 

Obligaţiunile de densulă contractate, prin 
cumpărare sii prin altii modă, se vorii reduce 
]a preţurile cuvenite când vor fi peste măsură 
încărcate. 'Tribunalele la asemenea împrejurări 
vorii lua în consideraţiune averea minorului, 
buna sii râua credinţă a pers6nelori ce vor 
fi contractat cu densulii, precum şi folosul sii 
uefolosuli aceloriă cheltueli, - 

Art, 4ul, Ori care minoră emancipată, ale 
cărui tocmeli se vor fi scădutii în virtutea ar- 
ticolulă precedente, va perde beneficiul eman- 
cipaţiunei care i se va rădica cu” păzirea ace- 
loraşi forme, cu care i s'aă şi dată. 

Art. 432, Din diua în care se va publica re- 
vocarea emancipaţiunei minorului, minorul va 
intra din nnoi sub tutelă, şi nu va mai putea 
eşi, până la ajungerea, sa la majoritate, 

Art, 433, Minorulii emancipată care va face 
comerciii se socotesce ca major pentru faptele 
câte privescă Ia comerciulă săi. 

TITLUL XI 

Despre majoritate, despre interdic- 
țiune şi despre consiliul judiciar 

CAPITOLUL, I 
Despre majoritate 

„Art, 434. Majori se socotescii atât bărba- 
tulii cât şi femeea care ai îndeplinit două-deci 
şi unu ani; la acestă vârstă fie-care este capa- 
bilii a face tote actele privitâre la viţa civile, 
afară de restricţiunile prevădute la titlul că- 
sătoriei, ”
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CAPITOLUL IL 

Despre interdicţiune 

Art, 435, Majorul careeste în uăstareobici- 
nuită de imbecilitate, de smintâlă, sâi de ne- 
bunie cu furie, trebue a fi interdisi, chiar și 
cândii are intervale lucide. 

Art. 436. Ori-ce rudă este priimită a pro- 
voca interdicţiunea, rudei scle. Asemenea şi u- 
nulă din soși în privinţa celui alti, ' 

Art. 437, In casi de nebunie cu furie, decă 
interâicţiunea nu este provocată, nică de soşii, 
nici de rude, ea trebue să fie provocată de pro-. 
curor, care în casuri de imbecilitatesâi de smin- 
tire, pâte asemenea a o cere în contra unei per- 
sâne, însă numai cândii n'are nici soșii, nici 
soţie , .nici rude cunoscute. a 

Art. 438. Ori ce cerere de interdicţiune se 
va face către tribunalul de prima instanţă. 

Art, 439, Faptele de imbecilitate, de smin- 
tire, sâii de nebunie cu furie vor fi arătate prin 
scrisii; cel ce vorii cere interdicțiunea vori în- 
făşişa marturi şi înscrisuri sprijinitre cererei 
lori. 

Art, 440. Tribunalul va ordona ca consiliul 
de familie, formatii după modul determinat la 
Secţiunea 1V a, capitolului ali II dela titlu Ă, 
* Despre minoritate, despre tutelă şi despre e- 
mancipaţiune,, să “şi dea părerea asupra stă- 
xei în care se află persona, a cării interdicţiune 
se cere, 

Art, 441, Aceia cari ror fiprorocat interdic- 
ţiunea, nu rorii putea face parte din consiliul 
de familie ; cu tote acestea soqulii sei soia, şi 
copiii persâneă, chiar cerând interdicţiunea, vor 
putea fi admişi în consiliul familiei, fără a lua 
parte la rotă. 

Art, 442. După ce va priimi părerea consi- 
liului de familie, şi opiniunea medicilor compe- 
tință, tribunalul va face interogatoriă piritului 

i de nu va fi în stare a se înfăcişa în camera 
e chibzuire , se va face la locuinţă, de unul 

din judecători, însărcinatii cu acâsta, însoţitiă 
de grefierii. În tote casurile procurornlă va fi 
facă la interogatorii. . 

Art, 443, După celă d'ântâiii interogatorii, 
tribunalul va orândui, de va găsi de cuviinţă, 
uni administratorii provisoriă spre a îngriji de 
persâna şi averea piritnlul. | 

Art, 444, Otărirea asupra unei cereri dein- 
terdicţiune, după ce s'aii ascultati părţile sc 
se vorii fi chiămat legală, nu va putea fi dată, 
„de câtii în şedinţă publică. 
Art, 445, De va respinge cererea de inter- 
dicţiune, tribunalul va putea, după împreju- 
„Tări, ordona, ca piritulă să nu mai fie liberă a 
pleda, a se învoi, a se împrumuta, a priimi un 
"capitală, nici a da chitanţă de primirea lui, a 
înstrăina, nici a ipoteca averea sa, fără asi- 
stența unui consilii, ce'T va fi orânduitii prin   

acea, otărire, la care casii se va face publica- 
ţiune prin Monitorii. , 

Art, 446, In casă de apelaţiune în contra 
otărirci de prima instanță, curtea de apelă va 
putea, de va găsi de cuviinţă, a supune la unit 
nuoii interogatorii persona în privinţa căriis'a 
cerutii interdicţianea, stia orândui un judecă- 
toră spre a face acel interogatorii. 

Art, 447. Otărirea curții de apelii scii a tri- 
bunalului de prima instanţă care va pronunţa , 
interdicţiunea, scii numirea unui cousiliii, va îi, 
după stăruința reclamanţilorii, scosă afară, co- 
municată părţilorii şi înscrisă în registre. In 
"termin de dece dile va fi afiptă în sala audien- 
ţei, precum şi publicată prin Monitoră. 

Art, 445, Pronunţarea interdicţiunei sâii a 
numirei consiliului, îşi vorii avea efectele loră: 
din giua de cândă s'a publicatii otărirea,. 
"Tote actele făcute în urma publicaţiunii de 

interdicţiune, sâii fără asistenţa consiliului ju- 
diciarii vor fi de drepti socotite ca fără fiinţă, 

Art. 449. După mârtea unei persâne, actele 
săvârşite de ea nu vor mai puea fi atacate pen- 
tru motivă de smintire de minte, de câtii în ca- 
sulă cândă interdicţiunea acelei persâne va fi 
fostii-pronunţată sâă cerută înaintea morţii 
sâle, afară de casulu cândi dovada smintirei 
minţii resultă chiarii din coprinderea actului 
ce se atacă, 

Art. 450, De nu va fi apel în contra otă- 
rîrei de interdicţiune dată de tribunaluli de 
prima instanţă, să dâca curtea de apel va con- 
firma acea otărire, se va orândui un tutore in- 
terdisului, potrivitii regulelor prescrise la ti- 
tlulă despre minoritate, tutelă şi emancipa- 
ţiune; administratorulii provisorii va înceta 
din funcțiunile scle, şi ra da socotslă tutorelui, 
de nu ra fi chiară eli ensuşi tutore orânduitii,. 

Art. 451. Bărbatul este de drept tutore al 
fomeei sâle, când va fi pusă sub interdicţiune. 

Art, 452, Ferneea va fi tutrice bărbatului săi 
interdisă, şi în asemenea casă consiliul de fa- 
milie va regula forma şi condiţiunile admini- 
straţiunei, remâindă femeei dreptul a reclama . 
înaintea tribunalelorii, de se va socoti nedrep- 
tăţită prin regularea consiliului. - 

Art, 453, Nimeni, afară de soşi, de ascen- 
denţi şi de descendenți, nu va fi dator a ţinea 
tutela unui interdisii mai multă de cincă ani. 
După acestii termini, tutorele va putea cere a 
fi înlocuită, şi cererea sa, trebue a fi priimită. 

Art. 454. Interdisulă se asemănă cu mino- 
rulii întru ceea ce privesce persona şi averea sa; : 
legile relative la tutela minorilor se vor aplica 
şi la tutela interdişilorii. 

Art. 455. Veniturile unui interdis trebuescă 
a fi mai cu osebire întrebuințate spre ai îm- 
bunătăţi sârta , şi a'i grăbi vindecarea, po- 
irivită cu, caracterul bolei şi după averea ce va 
fi avândă. Consiliulii de familiă va putea otărt 
de trebue să fie îngrijit în casa sa, scă de tre-
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bue să fie aşedatii în vr'un stabiliment privatii 
sâii în vre un spital. 

„Arte 456, Cânaă va sosi timpul de a se că- 
sători copilulă unui interdisă, gestrea şi tote 
cele-alte convenţiuni privitore la stabilirea sf 
căsătoria lui, se rori regula de către consi- 
liulă. de familie, după încuviințarea tribunalu- 
lui care va asculta conclusiunele procurorului. 

Art, 457, Interdicţiunea înceteză de uă dată 
cu causele ce aă determinat'o; cu tote acestea 
nu se va putea pronunţa desfiinţarea ei de cât 
observându-se formalităţile prescrise pentru a 
ei pronunțare, şi interdisulii, nu va putea, re- 
intra în esercitarea drepturiloră sâle de cât 
după ce se va pronunţa şi publica otărîrea pen- 
tru a ei desființare. 

CAPITOLUL III 

Despre consiliele judiciare 

Art. 458. Se pot opri risipitorii dea pleda, 
“a face transacţiuni, a se împrumuta, a priimi 
ună capitală şi de a da chitanţă de priimire,: 
de a înstrăina şi ipoteca averea lori, fără asi- 
stenţa unui consilii orânduitii de tribunal. Uă 
asemenea oprire se va publica. 

Art, 459. Oprirea de a lucra fără asistența 
unui consilii va putea fi provocată de către a- 
cei ce aii dreptul de a proroca interdicţiunea ; 
cererea lorii trebue a fi cercetată şi judecată 
totii în acelaşi chip ; acâstă oprire nu se va'pu- 
tea desfiinţa de câtii observându-se acelcşi for- 
malităţi, ” . 

Art. 460, Nici uă otărire în materie de in- 
terdicţiune stii denumire de consiliiinu va pu- 
tea fi dată, sei de tribunalul de prima instanță 
sâii de curtea de apelii, de câtii după ce mini- 
'steriul public îşi va pronunţa, conclusiunele scle. 

CARTEA II 
DESPRE BUNURI ȘI DESPRE OSEDITELE 
MODIFICAȚIUNI ALE PROPRIETAȚII 

TITLUL 1 . 

Despre distincţiunea bunurilor 

Art. 461, Tâte bunurile sunt mobili sâi im- 
mobili, 

CAPITOLUL 1 
Despre imobilă 

Art, 462. Bunurile sunt imobili sei prin 
natura Joră, să prin destinaţiunca lori, sâă 
prin obiectulii la care ele se aplic.     
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Art. 463, Fondurile de pămentiă şi clădirile 
sunt imobili prin natura loră, 

Art. 464. Morile de vântii, scii de apă, aşe- 
date pe stâlpi sunt imobilă prin natura lori. 
"Art, 465. Recoltele cară âncă se ţinii de ră- 

dăcini, şi fructele de pe arboră, neculese âncă, 
sunt asemenea imobili. E . 

Indată ce recoltele se vorii tăia, şi fructele 
se vorii culege, sunt mobili. ă 

Art. 466, Arborii ce se taie, devinii mobili. 
Art, 467, Animalele ce proprietarulii fondu- 

lui dă arendaşului pentru coltură , suntăă imo- 
bili pe câtă timpă li se păstreză destinaţiunea 
lori. . 

Art, 468, Obiectele ce proprietarul unui ' 
fondă a pusti pe ele pentru serviciul şi esploa- 
tarea acestui fondiă suntă imobili prin desti- 
naţiune. ” 

Ast-felii sunt imobili prin destinaţiune, 
cândiă ele s'aii pusii de proprietari pentru ser- 
viciul şi esploatarea fondului : 

Animalele afectate 1, cultură; 
Instrumentele arătorie; - 
Semințele date arendaşilorii sâii cotonilorii 

parţiari ; - 
Porumbii din porumbărie; 
Lapinii ţinuţi pe lângă casă; 
Stupii cu roii; 
Pescele din iazii (heleştaic) ; 
'Pescurile, căldările, alambicurile , lădile şi 

vasele; : 
Jostrumentele necesarie pentru esploatarea 

ferărielorii, fabriceloră de hârtiă şi altor usine; 
Paele şi gundiele; | : 
Mai sunt imobili prin destinaţiune tâte efec- 

tele mobiliare ce proprietarulii a aşedat către 
fondă în perpetuă. . ! 

Art, 469, Proprietarulă se presupune că a 
aşedată către fondă în perpetuii efecte mobi- 
liare, cândii aceste sunt întărite cu gipsă, var 
sâii ciment, s6ă cândii ele nu se potii scâte 
fără a se strica scii deteriora, sâiă fără a strica 
sei deteriora partea fondului către care sunt 
aşedate. | | 

Oglindile unui apartamentii se presupunii a- 
şedate în perpetuii, cândii parchetuli pe care 
ele Staii, este una cu boaseria camerii. . 

Acâsta se aplică şi la tablouri şi alte orna- 
mente. 

Statuele suntii imobilă cândă ele sunt age- 
date înadinsă, chiar cândii ele sar putea scotea 
fără fractură sci deterioraţiune. . 

Art, 470. Urldele scii ţevile ce servesciă pen- 
tru conducerea apelorii launii fond de pământ, 
sâi Ja vre uă casă, sunt imobili, şi facă parte 
din proprietăţile la care servesci. . 

_ Arte 471, Suntii imobilă prin obiectulă Ia, 
care se aplică : usufructulii lucrurilor imobili, 
servitudinile, acţiunile cară tindii a revendica 
unii imobile.
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CAPITOLUL II 

Despre mobili 

Art, 472, Bunurile suntii mobili prinnatura. 
lor, sâii prin determinaţiunea legii. 

Art, 473, Sunt mobili prin naţura lor cor- 
purile cari se pot transporta de la unii locă la 
altul, atât acele cari se mişcă de sine precum 
sunţii animalele, precum şi cele cari nu se pot 

„ strămuta din loc de cât prin uă puterestrăină, 
precum sunt lucrurile neînsufleţite. 

Art, 474, Sunt mobili prin determinațiunea 
legii obligaţiunile şi acţiunile cari ai de obiect |- 
sume essigibili ssii efecte mobiliare, acţiunile 
sâii interesele în companii de finance, de co- 
merci să de industriă chiară și cândii capi- 
taluli acestori companii constă în imobili. 

Aceste acţiuni stii interese se socoti ca mo- 
bili numai în privinţa fie-cărui din asociaţi, şi 
pe cât timpii ţine asociaţiunea. 

Suntii asemenea mobili prin determinaţiu- 
nea, legei veniturile perpetue sâii pe vi6ţă asu- 
pra Statului sâă asupra particularilor. . 

CAPITOLUL III 

Despre bunuri în raportul lorit cu 
cei ce le posedii 

Art, 4cd, Veri-cine pâte dispune liberii de 
bunurile ce sunt ale lui, cu modificaţiunile sta- 
bilite de legi. i 

Bunurile cari nu sunt ale particularilor sunt 
administrate, şi nu potii fi înstreinate de câți 
după regulele şi formele prescrise anume pen- 
tru ele, . . 

Art. 436, Drumurile mari, drumurile mici 
şi ulițele cari suntii în sarcina Statului, flu- 
viele şi riurile navigabili sâii plutitâre, ţărmu- 
rile, adăugirile către mali şi locurile de unde 
s'a retrasii apa mării, porturile naturali sei 
artificiali , malurile unde tragii vasele şi în de 
obşte tote părţile din pămentulă ltomâniei cari 
"nu sunt proprietate particulară sunții consi- 
derate ca dependențe a domenului publici. 

Art, 472. Tâte averile vacanţi şi fără stă- 
până, precum şi ale persânelor cari moră fără 
moştenitori, scii a cărorii moşteniri sunt lăpă- 
"date, suntii ale domenului publică. 

Art, 438. Porţile, zidurile, şanţurile, întă- 
riturele pieţeloră de resbelii şi ale forterețelor, 
fac şi ele parte din domenulii publici, 

Aceste Jucruri reintră în comerciă cândă nu 
mai servescă la usulă publici. 

Art, 479, Pâte avea cineva asupra bunuri- 
lori, sâii unii dreptii de proprietate, sâi ună 
dreptă de folosinţă, ss numai servitute. 

TITLUL II 

Despre proprietate 

Art, 450, Proprietatea este dreptul ce are 
cineva de a sa bucura şi a dispune de un lucru 
în modă esclusivii şi absolut, însă în limitele 
determinate de lege. o 

Art. 431, Nimeni nupete fi silit a cede pro- 
prietatea sa, afară numai pentru causă de uti- 
litate publică şi priimind uă dreptă şi prealabile 
despăgubire. O , 

Art. 452, Proprietatea unui lucru mobile 
sii imobile dă drepti asupra totii ce produce 
lucrul şi asupra toti ce se unesce, ca acce- 
soriă, cu lucrul într'ună modă naturale sâi ar- 

accesiu ne. 

CAPITOLUL 1 

Despre dreptul de accesiune asupra celor 
produse de lucru 

Art, 433. Fractele naturali să industriali 
ale pământului, ” 

Fructele civili, 
Sporulă animalelorii (prăsila), 
Se cuvin proprietarnlui în puterea dreptu- 

lui de accesiune. ” 

cru nu se cuvin proprietarului, de câtă cu în- 
datorire din parte'i dea plăti semănăturele, 
arăturele şi munca pusă de alţii. " 

Art, 485, Posesorele nu căstigă proprieta- 
tea fructelori de câtii cândii posede cu bună 
credinţă ; la casuli contrarii el este datoră 
de a, înapoia productele, împreună cu lucruli, 
proprietarnlui care "1 revendică. 

Art, 456, Posesorele este de bună credință 
când posede ca propriatar în puterea unui titlu 
translativii de proprietate, a cărui viciuri nu'i 
suntii cunoscute. 

Art, 497, Eli înceteză d'a ficu bună cre- 
dință din momentulă cândiă aceste viciuri îi 
suntii cunoscute. 

CAPITOLUL, 11? 
Despre dreptul de accesiune asupra celor 

unite şi incorporate de lucralii 

Art, 458, Totiă ce se unesce şi se încorpo: 
rEză cu lucruli se cuvine proprietarului lucru-   lui, potrivită reguleloră statornicite mai jos, 

tificiale. Acestă dreptă se numesce: drept de - 

“ Art, 481, Fructele produse din vre ună lu-,
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SECȚIUNEA 1 
Despre dreptulii de accesinne relativă la lucrurile 

Imobili, 

Art, 4$9. Proprietatea pămentului coprin- 
“de în sine proprietatea suprafeţei şi a subfe- 
“cei lui, 

Art, 490. Proprietarul pote face asupra pă- 
mântului tâte plantaţiunile şi clădirile ce gă- 
sesce de caviinţă, afară de escepţiunile stator- 
nicite.la capul care trateză despre servitu- 
dini. 

Art, 491. Proprictarulii pâte face sub faga 
pământului tote construcţiunile şi săpăturele 
ce găsesce de cuviinţă, şi trage din clefote fo- 
J&sele ce acestea ar produce, afară de modifi- 
caţiunile prescrise de lege și regulamentelepri- 
vitre la mine precum și de legile şi regula- 
mentele poliţienesci. 

Art. 492, Ori-ce construcțiune, plantaţiane 
s6ii lucru ficut în pământiă stă asupra pămen- 
tului, sunt presumpte a fi făcute de către pro- 
prietarul acelui pământii cu cheltuiala sa şică 
suntii ale lui, până co se doredesce din contra, 

Art, 493. Proprietarulă pământului care a 
făcută construcțiuni, plantaţiuni şi lucrări cu 
“materialuri străine, este dator să plătescă va- 
l9rea materialurilor. El mai pote fi osinditi 
după împrejurări pentruuă asemenea urmare şi 
la plată de daune-interese. Dcră proprietarul 
materialurilor n'are drepti a le rădica. 

Art, 494. Dică plantaţiunile, construcţia- 
nile şi lucrările ai fostii făcute de către uă a 
treia pers6nă cu materialurile ci, proprietarulii 
pământului are dreptulii de a le ţinea. pentru 
densulii, sâii de a îndatora pe acea persână să 
le rădice. 

- Dâcă proprietarulii pământului cere rădica- 
rea plantaţiunilorii şi a construcţiuniloră, ră- 
dicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a fă- 
cut,elă pote chiar după împrejurări fi condem- 
nati la daune-interese pentru prejudiciele sciă 
"vătămările ce a pututii suferi proprietarul 1o- 
cului. Decă prcprietaruli voesce a păstra pen- 
tru densulii acele plantaţiuni şi clădiri, el este 
datorii a plăti val6rea materialurilorii şi pre- 
ţulii muncei, fără ca să se iea în consideraţiu- 
ne sporirea valorei fondului, ocasionată prin fa- 
cerea, unor asemeni plantaţiunişi constracțiuni. 
Cu tote acestea, decă plantaţiunile, clădirile şi 
operele ai fost făcute de către uă a treia per- 
sonă de bună credință, proprietaruli pământu- 
Jui nu va putea cere rădicarea sus diselorplan- 
taţiuni, clădiră şi lucrări, d6ră va avea drep- 
tul sâi de a înapoia valorea materialurilorii 
şi preţulii muncei, s6i de a plătină sumă de| 
bani egale cu aceea a, crescererii valorei fon- 
dului. 

Art, 495, Crescerile de pământii ce se facă 
succesivăşi pe nesimţite la malurile fluviului   
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şi a riuriloră, se numesce alutiune. Aluviu- 
nea este în folosul proprietarului riveran când 
e vorba de unii fiuviii scă -rîii navigabile, plu-. 
titoriăi scu neplutitori, cu îndatorire însă pen- 
tru proprietară de a lăsa, pe pământulă stă, 
drumul trebuitor pentru conducerea vaselor. 

Art. 496, 'Totii ale proprietarului riveran 
sunt şi pământurile lăsate de apele curgătâre, 
cândă ele se retragi pe nesimţite de la unuli 
din ţermură şi se îndreptă cătrecel-alt ţermii ; 
proprietarulă ţermului de unde apa s'a retras, 
profită de aluviune, fără ca proprietarulă țăr- 
mului opusii, să pâtă reclama pământulii celă 
perdati. | 

Acestă drept nu are loci în privirea pămen= 
turilorii părăsite de apa mării. | 

Art, 497, Aluviunea nu are locă in privirea 
lacurilorii, eleşteurilorii şi a iazuriloră; pro- 
prietarulă lorii conserră tot-d'auna pămentut 
acoperitii de apă, cândii ea esto la înălțimea 
scurgerci eleşteului, iazului chiară dâcă căti- 
mea apei ară scădea în urmă: şi vice-versa, 
proprietarulă iazului nu câstigă nici un drept 
asupra pământului riveranii, ce se acopere do 
apa iazului cândă urmeză vărsături estraordi- 
narie. ” ' 

Art. 498, Decă unii flaviă ss unii ri na- . 
vigabile stii nu, rupe Vuă dată uă parte mare, 
şi care se pote recunâsce, de pământii, şi o li- 
pesce la pământulii unut altii proprietar, acea 
parte rămâne a cui a fostii pământulii de la 
care s'a ruptii ; însă dâcă se va reclama în ter- 
meniă de ună anii. " 

Art. 499. Insulele şi prunturile cari se for- 
mâză în albia fluvieloră şi a riuriloră naviga- 
bili scă plutitâre, sunt ale Statului dâca nu 
i se opune titlu sâii prescripţiune. 

Art. 500. Insulele şi prunturile cari sefor- 
meză în riurile nenavigabili şi neplutitore, sunt 
ale proprietarului ţermalui pe care eles'aii tor- 
mată ; dâca insula formată trece peste jumă- 
tatea riului, atunci fie care proprietarii riveran 
are dreptulii de proprietate asuprapărţii de în- 
sulă ce se întinde spre elă, pornind de la ju- 
mâtatea riului. : 

Art, 501, Deca unii riă scă fluvii formân- 
du'şi un braşiă noi, taie şi "nconjură pămân- 
tuli unui proprietară riveraniă, şi face prin a- . 
cesti chipă uă insulă, proprietaruli nu perde 
pământuli ce s'a transformat în insulă, chiar 
deca elă s'a făcutii de unii fluvii sci de un rii 
navigabile sâii plutitorii. 

Art, 502. Dică ună flușiii sâii ună riă îşi 
face ună noii cursii părăsindă vechia sa albiă , 
acâstă albiă se împarte între proprietarii măr- 
ginari, ! . 

Art, 503, Ori ce animală stii sburătâresăl- 
batice treci în coprinsulii nostru se facă ala . 
nâstre, pe câţi timpă remâni la noi, afară nu- 
mai dâcă asemenea, trecere s'a ocasionatii prin. 
fraude sc prin artificie.
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SECȚIUNEA II . 
Despre dreptul de accesiune relativă Ia lucrurile 

- : mişcătore. 

Art, 504, Dâcă duoă lucruri a duoi deose- 
biţi stăpâni vaii unitii împreună în cât amân- 
duoă formă ună singurii totii, dâră se pot des- 
părţi şi conserva fie-care în parte după despăr- 
ţire, atunci totul formatii este ali proprieta- 
rului lucrului care constitue partea principale, 
rămâindii elti datorii a plăti celui altii proprie- 
tarii, preţulă lucrului ce a fostii unitii cu prin- 
cipalulă. , 

Art, 5053.. Este principale acela din duoă lu- 
cvuri, pentru usulă sâă pentru ornamentulă, 
pentru completarea cărui, a servit unirea celui 
altii lucru. ÎN 

Art. 506, Cândă însă lucrulii unitii este 
multiă mai de preţă de câtii Iucrulă principale 
şi cândii elă s'a uniti fără sgirea proprietaru- 
lui, acesta pâte cere despărţirea şi restituirea 
lucrului uniti, chiar dâcă ară resulta din des- 
părţire 6re-care vătămare lucrului către care el 
a fosti unită. 

: Art, 507, Dâcă, din cele două lucruri unite 
„pentru a forma ună singuri toti, nică unul nu 
pâte fi privită ca, accesorii alit celui alt, atunci 
acela este considerată ca principale care va fi 
maă mare în valre : Dâca, valorea amboră lu- 
crariloră arii fi mai totii aceeaşi, atunci lucrul 
celă mai mare în volume va fi consideratii ca 
principale. - 

Art, 50$, Decă ună meşterii su altă cine- 
va a întrebuinţatii materia, care nu era a sa şi 
a făcuţi un lucru nuoii, atunci proprietarulii 
materiei întrebuințate are dreptul ba reclama 
lucrulii formată din ea, plătindi preţalii mun- 
cei, atâtii cândii acelii obiectii ar putea cât şi 
când. elii n'ar putea reveni în starea primitivă, 

Art, 509, Decă însă manopera arii fi atât 
de importante, în câtii arti întrece cu mult va- 
J&rea materiei întrebuințate, atunci munca lu- 
crătorului va fi considerată ca parte principale, 
şi lucrătorul va avea dreptuli de a reținea lu- 
crul formată plătindă proprietarului prețulii 
materiei. . 

Art, 510, Cândi cine-va a întrebuințată în 
parte materie care era, a, sa şi în parte mate- 
zie străină, pentru a forma, un lucru noii, fară 

ca, nici nă parte din materie să "şă fi perdut cu 
totulii fiinţa şi dâcă acele materii nu se mai 

pot despărţi firă vătămare sii pagubă, atuncă 

ducrulă formatii se cuvine amboriă proprietari- 

lori, celui ântciă în proporţiune cu materia ce 

era a sa, şi celui altii în proporţiune cu mate- 
ria sa şi cu preţul muncei sâle, 

Art, 5Il, Cândii ună lucru s'a formatii din 
amestecarea mai multorii materie cu diferiţi 
stăpâni din cari nici una nu pote fi considerată 

nesciinţa cărui a urmat amesţecarea, pote cere 
desfacerea lorii, decă ea este cu putinţă a se 
desface, 

Dâcă materiele amestecate nu se mai potii 
despărţi fără vătămare sâii pagubă, atunci lu- 
crulii formatii se cuvine tutulor stăpâniloră, 
fie-cărui însă în proporţiune cu cătimea, cali- 
tatea şi valrea materielorii lui, întrebuințate 
la facerea acelui lucru. ! 

Art, 512, Decă materia unui din proprietari 
ară covârşi pe cea altă materie prin valâre şi 
cantitate, atunci proprietarul materiei mai cu 
preţii va putea, cere lucrulii formatii prih ame- 
stecare, plătind însă celui alti proprietarii 
preţulii materiei sele. 

Art, 513, Când lucrul formatii rămâne co- 
munii între proprietarii matericloră din cari 
s'a formati, atunci lucrul se va vinde prin 
licitaţiune şi preţulii se va împărţi. 

Arte 514. În tâte casurile în cari proprieta- 
rală materiei, întrebuințate fără scirea lui la, 
formarea unui lucru noi, este în drept d'a re- 
clama lucrul formatii, elii are şi voia, d'a cere 
în locă de lucrulii format uă materie de aceeași 
natură, cătime, greutate, mărime şi calitate 
sâi valârea aceleeaşi materie. Mi 

Art, 515, Veri-cari va fi întrebuințat ma- 
terii străine fără scirea proprietarului lor, vor 
putea după împrejurări fi osîndiţi şi la plată 
de daune-interese, şi acâsta, fără prejudiţiă ur- 
măririlorii prin canală estraordinarii. 

Art, 516, Principiele reguleloră de mai sus 
vor servi judecătorilorii şi decisiunea casurilor 
analoge cu cele precedenţi. . : 

TITLUL III 

Despre usufructii, despre usii şi 
despre abitaţiune 

CAPITOLUL I 
Despre usufructiă 

Art, 517. Usufructulă este dreptulii d'a.se 
bucura cineva, de lucrurile ce sunt proprietatea 
altui, întocmai ca ânsuşi proprietarulă lori, 
însă cu îndatorire de a, le conserva substanţa. 

Art. 51$. Usufructulii se stabilesce prin 
lege sâii prin voinţa omului. 

Art, 519. Usufructuli se pote stabili stii 
pure, sc cu termeni, sâi cu condiţiune. 

Art. 520, Usufructuli se pâte stabili pe tot 
feluli de bunuri mobili şi imobili. 

SECŢIUNEA I 
Despre drepturile usufructuaralui , 

4 

  ca materie principale, atunci proprictarulă, în “Art, 521. Usufructuarulii are dreptii d'a se 
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bucura de tot felulii de fructe ce pote produce 
obiectul asupra cărui are usufructu, fie natu- 
rali, fie industrili, fie civili. 

Art. 522, Fructele naturali sunt acelea ce 
pămentulii produce de la sine; producţiunea şi 
prăsila (sporul animalelorii). sunt asemenea 
fructe naturali. Fructele industriali ale unui 
fond sunt acelea ce se dobândesc prin cultură, 

Art. 523, Fructele civili sunt chiriele case- 
lorii, dobângile sumelori esigibili, venitul ren- 
ditelor; arendele întră în clasca fructelor civilă, 

Art, 524, Fructele naturali şi industriali 
neculese în momentulii când se deschide drep- 
tul de usufruct, sunt ale usnfructuarului. Ace- 
lea ce se găsescă în aceeaşi stare când se sfir- 
şesce dreptul de usufructă, sunt ale propric- 
tarului, fără d'a putea pretinde unulii de la 
altulii despăgubire de cheltuelile urmate pen- 
tru arăture şi semănăture, Drepturile colonului 
parţiarii ce vor fi esistatii la începutulă, sâă la 
finele usufructului nu potă fi vătămate de dis- 
posițiunea precedente, 

Art, 525, Fructele civili se socotescii dobân- 
dite Qi cu qi, şi socuvin usufructuarului săi. A- 
cestă regulă se aplica la arendă şi la chiriele 
caselorii şi la alte fructe civili. 

Art, 525, Dâcă usufructulii coprinde lucruri 
cu carinuse pote cinevaservi fără ale consume, 
precum bani, grâne, băuturi, usufructuarulii 
are dreptul e a dispune de ele, însă cu înda- 
torire de ale înapoia în aceeaşi cantitate, cua- 
litate şi valâre, sci preţulii la sfirşitulă usu- 
fructului. 

Art, 527, Usufructulă unei rendite pe viţă 
dă usufructuaralui, pe durata usufructului 
stă, dreptul d'a percepe veniturile fără d'a, fi 
obligati la nici unii felă de restituţiune. 

Art, 32$,. Dica usufructulă coprinde lucruri 
„cari fără a se consume îndată se strică după 

--Xreme priu întrebuinţarea lori, precum rufele, 
mobilele casei, usufructoarul are dreptul d'a 
se slujicu deusele pentru întrebuințarea la care 
ele sunt destinate, şi nu este obligatii d'a, le 
înapoia la sfirşitulă usufructului, de câtii în 
starea ce se vorii afla, însă nestricate din doli 
sti culpă. - 

Art, 329, Dâca usufructulii coprinde păduri 
destinate de proprietarulii lori la tăeri perio- 
dice, usufructuarulii este datorii a păstra ordi- 
neaşi cătăţimeatăerii în conformitate cu regu- 
lile stabilite de proprietarii, sâă cu sul locului, 
fără a putea pretinde vre uă despăgubire nici 
usufrucţuarul, nici moştenitorii sei, pentrapăr- 
țile lăsate netăiate în timpulusufructului săă, 
„Arborii care se poti sete dintr'un semina- 

Tii de pomi fără degradaţiunea acestui, nu vor 
face parte din usufruct, de cât cu îndatorire, 
pentru usufructuară, d'a se conforma obiceiului 
locale în privirea înlocuirei lori. 

Art, 530. Usufructuarulă se mai bucură, 
conformânâu-se cu epocele şi usulă vechii ală   
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proprietarului, de părţile de păduri înalte cari 
aii fost puse în tăiere regulată, sii că aceste 
tăieri se facii periodice pe uă întindere de pă- 
mentii determinată, stii că se fac numai d'uă 
cătime 6re-care de arbori aleşi pe totă supra- 
fașa domenului, . 

Art. 531, In tâte cele-l-alte casuri usufruc- 
tuarulă nu se pote atinge de arborii înalţi; va 
putea, însă întrebuința, spre a face reparaţiu- 
nile la, cari este obligată, arborii desrădăcinaţi 
s6i sfărâmaţi din accidente; pote chiar a tăia 
pentru acest sfirşită arborii trebuincioşi cu 
îndatorire însă a constata în fiinţa proprieta- 
rului acâstă trebuinţă. 

Art. 592, Usufructuarulă pâte lua din pă- 
duri araci pentru vii, pote asemenea lua de pe 
pomi producte anualiscii periodice, însă tote 
acestea după obiceiulii locului şi al propricta- 
rului. , 

Art, 533, Pomii roditori cari se usucă şi 
chiarii acei ce sunt desrădăcinaţă s6iă derimaţi 
din accidente, se cuvin usufructuarului cu înda- 
torire de a'i inlocui prin alţii. 

Arte, 531. Usufructuarul se pâte bucura elii 
însuşi, sii închiria altuia scă cede eserciţiul 
dreptului stii. De va închiria, urmeză a se con- 
forma, pentru epocile când se preinoescii con- 
tractele şi pentru durata lorii, reguleloră în- 
tocmite pentru bărbatii, în privința avercă fe- 
meii scle latitlul despre contractul decăsătorie. 

Art. 535. Usutructuarulă se folosesce de a- 
dăugirile făcute prin aluviune la obiectuli asu- 
pra cărui are usufructii. 
„Art, 536, Eli se folosesce de drepturile de 

servitudine şi în genere de tote drepturile de 
cari se pâte folosi proprietarul, şi se folosesce 
întocmai ca nsuşi proprietaruli. 

Art. 537. Usufructuarulii se folosesce ase- 
menea întocmai ca proprietarul de minele, pe- 
trăriele şi nisipurile ce sunt în esploataţiune 
la deschiderea dreptului de usufructii. 

Dică însă se atinge de uă esploataţiune, care 
nu sar putea face fără uă concesiune, usufruc- 
tuarulă nu se va putea bucura de ea fără a do- 
bândi mai ântţii învoirea guvernului. 

Art. 558. Usufructuarul n'aro nici un drept 
asupra minelorii şi petrărielor nedeschise, âncă 
nică asapra nisipurilorii a căroriă esploataţiune 
nu e âncă începută, nici asupra coimorei care 
Sar putea găsi în cursul usufructului săii. 

Art. 539, Proprietarul nu pâte prin faptul 
săi nici cu ori ce chipă vătema drepturile usu- 
fructuarului. 

Usufructuarulă nu pâte la încetarea usu- 
fructului, cere vre-uă despăgubire pentru în- 
bunătăţirea ce ari pretinde că a făcutii, chiar 
cândii printr'ensele arii fi sporit valorea lucru- 
lui, Eli sâii moștenitorii s&i potii însă redică 
oglingi, tablouri, şi alte ornamente, pe cari le 
ară fi aşegatii, cu îndatorire de a restabili lo- 
calulii în starea ce a fostii mai "nainte, -
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SECȚIUNEA II 
Despre obligațiunile usufructuarului 

Art, 540, Usufructuaral ia lucrurile în sta- 
rea în care se află; elă însă nu pote întra în 
folosinţa lorii, de câtii după ce va face în pre- 
senţa proprietarului, scă după ce îl va chiăma 
formală, inventariă lucrurilor mişcătore şi con- 
statarea stării în care se voră afla cele nemiş- 
cătâre supuse usufructului. 

Art, 541. Este datori a da, cauţiune, că se 
va folosi ca ună bună părinte de familie, de nu 
va, fi scutit prin actul constitutivii al usufruc- 
tului; cu tâte acestea „taţii, mamele ce vorii 
area usufructii legale al averii copiiloriă lori 
vindetorulii seii donatorul care "şi aii reservat 
usufructuli, nu sunt obligaţi a da cauţiune. 

_ Arte 542, Decă usufructuarulii nu găsesce 
cauţiune, nemişcătârele se dati cu. arendă, su- 
niele de bani coprinse în usufructii se punii la 
dobândă, productele se vină, şi preţulă lor se 

„pune asemenea la dobândă; dobângile acestori 
sume şi preţulă arendeloră se cuvină usufruc- 
tuarului. , 

Art. D43. In lipsă de cauţiune din partea 
usnfructuatului, proprietarul pote cere ca, mo- 
bilele supuse periciunei prin întrebuințare să 
se vindă spre a se pune preţulii la dobândă, şi 
usufructuarulii se folosesce de dobândi în cur- 
sulit usufructului : cu tâte acestea usufructua- 
rulă va putea cere și judecătorii vori putea 
ordina după împrejurări, ca uă parte din lucru- 
rile mişcătâre necesarie pentru propriele sâle 
trebuinţe, să i se lase sub simpla sa. depunere 
de jurămenti, şi cu îndatorire de a le preda la 
curmarea usufructului. 
"Art, 44, Intărdiarea de a da cauţiune nu 
rădică usufructuarului dreptulă de a se folosi 
de fructele la cari clii avea drepti; ele i se 
cuvinii din momentulii de cândii s'a deschisii 
usufructuli. - 
"Art, 545. Usufruetuarulii nu este obligatii 

de câtii la reparaţiunile de întreţinere. Repa- 
raţiunele cele mari remâni în sarcina proprie- 
tarului; afară numai dâcă aceste s'arii fi cau- 
sati din lipsa reparaţiunilorii de întreţinere 
de la deschiderea usufructului, în care casă u- 
sufructuarul este obligat a e face şi pe aceste, 

Art. 546, Reparaţiunile cele mari suntii a- 
celea ale zidurilori, celur mari şi ale bolteloră, 
restabilirea grindilorii, şi a acoperişului în- 
tregii, acelea ale zăgazelorii şi ale zidurilorii 
de sprijinire şi de împrejmuire în totală: tote 
cele-l-alte reparaţiuni sunt de întreţinere. 

Art, 517, Nică proprietarul, nică usufruc-i 
tuarali nu sunt obligaţi a reclădi ceea ce a 
cădutii de vechime sâii s'a distruiti din casă 
fortuitii. ” PE | 
-: Art, D4S,. Usufructuarulii este obligatii în 
cursul folosinţei stie, Ia tâte sarcinele anuali     

ale fondului, precum contribuţiunile şi altele 
ce după obiceiii sunt considerate ca sarcine ale 
fructeloriă. - - 

Art. 549, In privinţa sarcineloră ce potă fi 
impuse pe proprietate în cursul usufructului, 
proprietarul şi usufructuarul contribuesc după 
modul următori : proprietarulii este obligată 
a le plăti şi usufructuaruli ai respunde dobân- 
dile, iară deca usufructuarulă le-a plătitii, elă 
are dreptulii a cere capetele plătite de la pro- 
proprietari la espirarea usufructului, 

Art. 550, Acelă ce câstigă cu titlu gratuit 
ună usufructii universale sâă cu titlu univer= 
sale, este dator a achita în proporţiune cu fo- 
losinţa sa, și fără nici unii dreptii de repeti- 
ţiune, legaturile, pensiunile alimentarie şi re- 
niturile renditelorii perpetue sâi pe vicţă cari 
privescă asupra patrimoniului. - 

Art. 551. Usufructuarul cu titlu particular 
nu se obligă la plata datorielorii pentru care 
fondulii este ipotecatii, şi de va fi siliti să le. 
plătescă, are acţiune în contra proprietarului. 

Art, 532. Usufructuarul fie universale, fie cu 
titlu universale, trebue să contribuească îm- 
preună cu proprictarulă la plata datoriclorii, 
după cumiă urmâză : se preţuesce val6rea fon- 
dului supusi usufructului, se defige în urmă 
cătimea cu care urmeză a contribui la plata 
datorielorii în proporţiune cu valârea  disului 
fond. — Deca usufructuarul voiesce să avanse: 
ze suma, pentru care trebue fonduli să contri- 
bac, capitalulii i se înapoiază la sfirşitul usu- 
fructului fără nici uă dobândă. Iară de nu va voi 
usufructuarul a face acestii avansii, proprieta- 

rulii pote, după a sa voinţă, sei să plătescă 
dânsulii acca sumă, şi atunci usufructuarulă îi 
plătesce dobângile în tot cursulii usufructului, 
s6i să pună în vindare uă parte din averea su- 
pusă usufructului până se va dobândiun preţă 
analogii sumei datorite. - 

Art, 553. Usufructuaruli e datorii a plăti 
numai cheltuelele proceselorii ce privescă folo- 
sinţa şi ale acelor-alte condemnaţiuni la cari 
procesele arătate poti da nascere, 

Art, 554, Dâca în cursulii usufructului, uă 
a treia pers6nă face vre uă usurpaţiune asupra 
fondului, sâii vreuă altă încercare spre a, călca, 
drepturile proprietarului, usufructuaruli este 
ţinutii a îlii denunța proprietarului, căci la din 
contra usufructuaruli rămâne respundătoriă 
pentru tote daunele ce arii putea, resulta, pen- . 
tru proprietari, precumii arii fi respungătorii 
pentru ori ce stricăciune s'arii face de elă în- 
suși. . 

Arte 555.. Dâca usafructulii are de obiectii 
unii animale şi dâca acesta ru peri fără culpa 
usufructuarului elă nu este obligatii a da pro- 
prietarului alt animale în loc, nică de ai plăti 
preţul. ! - 

Art, 556, Dica turma pe care ună usufruct 
a fostii constituit, din întemplare sâii din bolă,
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va peri cu totul şi fără culpa usafeuctuaralui, 
acesta nu este obligatii de cât a'ida seama de 
pei ssii de valdrea lori. 

Deca turma nu va peri cu totul, usufruc- 
taarulii este datoră de a înlocui numărulă vi- 
telorii perdute, prin vitele ce dă sporalii. 

SECȚIUNEA 111 

Despre stingerea usufrnctului 

Art. 557, Usufenetulii se stinge prin mâr- 
tea usufructuarului, prin espirațiunea terme- 
nului pentru care usufructuli a fostă acordat, 
prin consolidarea stă întrunirea asupra, acel- 
leeaşi persâne a ambelor calităţilor de proprie- 
tarii şi de usufructuarii; 

Prin neusuli dreptului de usufructuariă în 
cursii de trei-deci ani; ! 

Prin totala desființare a lucrului asupra că- 
rul usufructulii era constituită, 

Art. 55$. Usufructulii pâte înceta aseme- 
nea prin abusuli co face usnfructuarulii de fo- 
Josinţa sa, scii aducândă stricăciuni fondului, 
stii lăsându-lii să se degrade din lipsă de în- 
treţinere. — Creditorii usufrnetuarului poti 
interveni în contestaţinnile pornite în contrăti 
pentru conservarea drepturilor lori, că poti 
propune repararea degradaţiunilorii făcute şi a, 
da garanţii pentru viitori. 

Judecătorii potii, după gravitatea îipreju- 
răriloriă, sâii a otări stingerea usufructului, sâăă 
a lăs pe proprietară să se bucure de fructele 
obiectului supus la usufructii, cu îndatorire de 
a plăti po fie care anii usufructuarului scii ee- 
lor ce presintă drepturile sele, uă sumă otărită 
ptnă în diua cândii usufructulii urma să înce- 
teze. 

Art, 559. Usufractalii care nu e acordații 
particulariloră, nu pâte trece peste trei-decă 
ani. . 

Arte 560. Usufructulă constituitii până ce 
nă altă persână va ajunge la uă verstă otărită, 
țino penă la acea epocă, chiar de ar muri Qisa 
personă înaintea vârstei otărite, 

Arte 581. Vindarea lucrului supusi la usu- 
îvct nu aducenici nă schimbare dreptului usu- 
tructoarului; el continue asc folosi de usufrue- 
tul săă, de nu a renunciat la densulii în mod 
formale, 

Art, 562, Creditorii nsufructuarului potii 
să ccră a se anula renunciarea, făcută în pagu- 

a lori, 
Arte 563, Dâca ui parte numai a lucrului 

Sapusă la usnfructă s'a distribuită, usufructul 
se păstreză asupra părţii rămase, 

Art. 564, Da va fi usufructulii constituită numai asupra unei clădiri, şi acestă clădire va 
arde să se va distrui din altă întemplare, scii 
se va dărema de vechime. usufractuarul nu va 
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avea drepti a se folosi de pămentulă pe carea 
fost clădirea, nici de materialurile remase, — 
D6ca usufructuli s'ar afla constituită asupra. 
unui domenii din care făcea parte şi clădirea, 
usufructuarulii se va folosi de pământă. 

 OAPITOLUL, II 

Despre usii şi abitațiune 

Art, 565. Drepturile de usii şi de abitaţiu- 
ne se stabilescii şi se perdii în apelaşiii chipă 
ca şi usufructulă. 

Art, 560. Ca şi în casuli de usufruct nu se 
pâte folosi cine-va de aceste drepturi, fără a 
da mafântâiă cauţiune şi fără a face inventariă, 

Arte 567. Usuarinli şi celă ce are dreptulă . 
do abitaţiune trebue să se folosâscă de ele ca 
unii bunii părinte de familiă. . 

Art. 565, Drepturile de usii şi deabitaţiune 
se regulcză prin titlului care le-a înființată și 
priimescii după coprinderea lui mat multă să 
mai puşină întindere, 

Arte 569, Deca titlulă nu se esplică asu- 
pra întinderii acestori drepturi, ele so regu- 
lză precum urmeză. 

Art. 610, Celii ce are usulii unui loci, nu 
pote pretinde mai multe fructe din acestă loc . 
de câtii se cuvine pentru trebninţele sle şi ale 
familiei sâle. - 

Pâte pretinde şi pentru trebuinţele copiilor 
ce va avea în urma constituirii dreptului de us. 

Arte 571, Usuariulă nu pote cede nici închi- 
ria dreptulă sei altuia. 
“ Art, 572, Celii ce are ună drepti deabita- 
ţiune pe uă casă, pâte şedea într'ânsa cu fami- 
lia sa, chiară de n'arii îi fostă însurată la epo- 
ca cândii i s'a dată acesti dreptii, 

Cel ce are dreptul de abitaţiune pote închi- 
ria partea casei ce nu locuesce, . 

Art, Bă, Dreptulă de abitaţiune nu pâte fi 
nici cesionatii nici închiriatii, afară de escep- 
țiunea adusă la art. 572. 

Art, 574, Deca usuariulii absârhbe tâte îruc- 
tele fondului, sâii deca ocupă tâtă casa, e da- 
torii să facă cheltuelele de cultură, reparaţiu- 
nile deîntreţinere şi săplătescă contribuțiunile 
ca şi usufructuarulii. Dica nu iea de câti uă 
parte din fructe, sâii dtca nu ocupă de câtă uă 
parte din casă, citi contribuescein proporţiune 
cu lucrulii de care se folosesce. 

Arte 575, Usul pădurilorii se va, regula prin 
legi particulare. . 

TITLUL 1V 

Despre sertitudină   Art. 576, Servitudinea esto uă sarcină im- 
2 
L] -
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pusă asupra unui imobile pentru usulii şi uti- 

Îitatea unui imobile avândii unii alti stăpân. 

Art, 577, Servitudinile isvorăsc s6ă din si- 

tmaţiunea naturale a Jocurilori, sâii din.obli- 

gaţiunea impusă de lege, stii din convenţiunea 

dintre proprietari. 

CAPITOLUL 1 

Despre servitudini ce sc nascii din 

situațiunea locurilorii. 

Art, 578,"Locurile inferiori sunt supuse a 

priimi apele ce curgii firesce din locurile supe- 

ziori fără ca mâna omului să fi contribuită Ja 

acesta. , 

Proprietarulii inferiore nu pâte redica stavili 

” ca să oprâscă acestă scurgere. 

Proprietarul superiore nu pote face nici uă 

lucrare spre agravarea servitudinii fondului 

inferiore, 
Art, 579, Celii ce are unii isvorii pe proprie-' 

tatea sa pote face ori ce întrebuințare cu den- 

sul fără însă a vătima dreptulii ce proprie- 

tarul fondului inferiore are dobândit să prin 

re ună titlu si prin prescripţiune asupra a- 

celui isvorii. Pa 

„Art, 5S0. In acestii casii prescripţiunea nu 

se pâte dobândi de cât prin uă folosinţă neîn- 

treruptă în timpi de trei-deci ani, socotiți din 

diua cândă proprietarul fondului inferiore a 

făcută și a săverşită lucrări aparență destinate 

a înlesni trecerea şi scurgerea apei în proprie- 

tatea sa. 
Art, 5S1. Proprietarulii isvorului nu'i pote 

schimba cursulă când isvorulii dă apa trebuin- 

ci6să locuitoriloră unei comune, unui satii sii 

unui cătună. 
Art, 5S2. Acela, a cărui proprietate este 

pe marginea unei ape curgătâre afară de ape- 

je cari suntă declarate dependinţi de domeniul 

publici prin art. 476 la titlulii despre distine- 

țiunea bunurilorii, pote lua apă pentru iriga- 

țiunea proprietăţilorii sle, fără însă a o abate 
de totii. 

Acela prin ali cărui fondu trece apa o pote 

chiarii întrebuința în totă întinderea prin care 

ară avea curgere, cu îndatorire numai ai lăsa 

cursulă firescii la eşirea din proprietatea sa. 

„Art, 583, De sa rădică vre uă contestaţiune 

între proprietarii căroră aceste ape pot fi tre- 

buinciose, tribunalele, la darea otăririi suntii 

datâre să caute a împăca înteresulii agricul- 

turei cu respectul cuvenitiă proprietăţei, ob- 

servândă în totă-d'auna reglementele particu- 

Jaric şi locali asupra curgerci şi usului apelor. 

Ari, 584, Ori ce proprietari pâte îndatora 

  
  

pe vecinulit stii la grănițuirea proprietăţii li- 

pite cu a sa; cheltuelile grăniţuirei se vor face 

pe jumătate. 
Art, 585, Toti proprietarul îşi pâte în- 

erădi proprietatea, afară de escepţiunea ce se 

face la art. 615. (1) 

CAPITOLUL II 

Despre servitudină stabilite de lege 

Art, 586. Servitudinile stabilite do lege aă 

de obiectii utilitatea publică, stii a comunelor, 

ori aceea a particularilorii. 

Ari, 587, Acele stabilite pentru utilitatea 

publică sâii comunale, aă de obiectii cărarea 

sâ poteca pe lingă marginea xiuriloră navi- 
sau 

gahili scă fotabili, construcţiunea seii repara- 

țiunea drumurilor sâă alte lucrări publice să 

comunali. ” , 

'Totii ce privesce acesti felii de servitudini, 

se determină de către legile sâii regulamentele 

particulare. . , 

Art, BSS. Legea supune pe proprietară la.0- 

schite obligaţiuni unulii către altul fără chiar 

să esiste vre mă convenţiune între dânşii. 

Awt, 359, Parte din aceste obligaţiuni e re- 

gulată de către legile asupra poliţiei rurală, 

Cele-l-alte suntă relative la zidalii s6ă la 

şenţuli comuni între vecini, la casulă cândă 

se pote înălța uni contra-zidii, la privirea a- 

supra proprietăţii vecinului, la scurgerea stre- 

şinilorii, la arumulii do trecere, 

N 
SECŢIUNEA 1 

Despre ztdulă și gențuli comune. 

Art, 590, In oraşe şi la ţâră, oră ce zidă 
care servesce de despărţire între clădiri, siîn- 

tre curte şi grădină, şi între ograde la țâră, se 

socotesce comună, dâca nu esistă titlu stă 

semnii care arii proba contrariul. 

Art, 391, Este semn de necomunitate când 

culmea zidului este dreptă şi perpendiculară de- 

spre păretele de uă parte, iară despre cea altă 

parte înfășiştză ună plană înclinată : în acest 

asii zidulă se presupune că aparţine esclusiv 

proprietarului despre caro esistă planulii în- 

clinatii. | 
Art, 392. Reparaţiunea şi reclădirea zidu- 

Jai comună sunt în sarcina tutulorii devălma- 

şiloră, şi în proporţiune cu dreptul fie-căruă. 

Art, 598. Cu tâto acestea fie-care coproprie- 

tară ali unui zidi comuni poto fi apărată do a 

contribui la reparaţiuni şi reclădiri, renunțând 

  

(1) In cotzcţia D-lut Boerescu, pregadintele Consiliulai do Statii, sa arată că aci esta ai greşilă do typară, 

căci art. 616 trebue citată.
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dreptulii săi, dâca însă zidul comunii nu ar 
sprijini vre uă clădire a sa. 

Art, 594. Fie-care coproprietar pâte să zi- 
dâscă în contra unui zidă comunii şi să bage 
grindi sâi legături în totă grosimea zidului 
lăsând cinci-deci şi patru inilimetre despre ve- 
cinii, fără rejudiţiul dreptului ce are vecinul 
ca să scurteze acele grindi până în jumătatea 
zidului, în casă cândă şi elă arii voi a pune 
gringi totii în acele locuri sâii a lipi unii coşii. 

Art. 595. Orice coproprietarii pâte să înalțe 
zidul comuni, dâră e datorii a face singurii 
cheltuiala înnălțării, reparaţiunile de întreţi- 
nere pentru partea înălţată şi totii uă dată pă- 
gubirile pentru sarcina causată zidului comun 
în proporțiune cu înălţimea. 

Art. 596, Decă zidul comună nu e în stare 
a purta greutatea înălțării, cel ce vrea să ']ă 
înalțe e datorii a'li face din întregii din tome- 
lie cu cheltuiala sa, şi ori ce adaos în grosime 
să'li facă pe loculă săă, : 

Art, 597. Vecinulă, care n'a contribuiti la 
înălțare, pâte căstiga dreptulă de comunitate 
plătindii cheltuiala jumătate, precumi şi pre- 
țulii pe jumătate al locului, ce sarii fi între- 
bainţatii pentru îngrosirea zidului. 

Arte 59, Ori ce vecinii ali nnui zidi pote 
sălii facă comunii în parte sâă totii, plătindă 
stăpânului zidului jumătate din valorea ea, scii 
jumătate din val6rea părţei ce vrea să facă co- 
mună, precumi şi jumătate din valârea locu- 
lnă pe care este ctădită ziduliăi, 

Art, 599. Unulii din vecini nu pote găuri 
zidulii comuni nică să alăture sâi să sprijine 
de dânsulii vre ună lucrare fără consimțimântul 
celui-laltă, 

In casii de împotrivire cli nu pâte face acâ- 
sta fără a regula mai ântâiă prin esperţă mij- 
J6cele ecesarie pentru ca acea lucrare să nu 
vateme drepturile celui-l-altii, 

Art, 600. Pic-care pote în oraşe şi suburbie 
a îndatora pe vecinul săă a contribui la clădi- 
Tea şi repararea îngrădire ce desparte casele, 
curţile şi grădinele loră; înălțimea îngrădirii 
se va otări după reglementele particulare, sâii 
după obiceiul obştesc şi în lipsă de reglemente 
şi de obiceiii, înălţimea zidului va fi celă mult 
de două metre socotindu-se şi coma. 

Art. 601, Cândii se reclădesce ună zidi co- 
mun'scii casă, tâte servituţile active şi pasive 
se perpetue în privirea noului zid sâă a nouei 
case, fără a se putea, însă îngreuna decă reclă- 
direa s'a făcută mai înainte de împlinirea pre- 
scripţiunii, 

Art, 609, Tote şenţurile între două proprie- 
tăţi se socotescii comune de nu va'f titlu sti 
Scmnă contrarii. 
„Art. 603, Este semn de necomunitate când 

Pâmentulă e înălţată sâi aruncati numai de vă parte a sânțului, | Art. 604, Şenţulii se socotesce a fi esclusir 
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ali acelui în partea cărui pământul e aruncat, 
Art. 605, Şânţulii comunii trebue întreţinut 

cu cheltuâlă comună. , 
Art, 608, Oră ce gard ce desparte ducă pro-" 

prietăţi se socotesce comuni, afarii dâcă nutnai 
una singură din duoă proprietăţi va fi îngră- 
dită, scă de nu va fi un titlu scă posesiune în= 
destulătâre care să constate din contra, 

Art, 607, Nu e iertaţii a sădi arbori care 
crescii înalță de câtiăi în depărtarea, otărâtă de 
reglementele particulare, sii de obiceiurile 
constanți şi recunoscute, şi în lipsă de regle- 
mente şi'de obiceiuri, în depărtare de duoă me- 
tre de la linia despărţitâre a celor duoi pro- 
prictăţă pentra arborii naţi, şi de uă jumătate 
metru pentru cele-l-alte plantaţiuni !și gar- 
duri ii, 

Arte 60S, Vecinulii pâte cere ca arborii şi 
gardurile vii puşi la uă distanță mai mică s: 
se scotă. 

Acela pe a cărui proprietate se întindii cră- 
cile arborilor vecinului pote sălii îndatorede 
a le tăia. 
„Dâcă rădăcinile se întind pe pământul stii 

are drepti a le tăia singurii, - 
Art, 609, Arborii ce se află în pardulii co- 

munii sunt comuni ca şi gardul, şi fie-care din 
ambii proprietari e în dreptii a cere să'i taiă. 

SECȚIUNEA II 
Despre distanța şi lucrările intermediare cerute 

pentra Gro-caril construcțiuni 

Art, 610, Celii ce face unii puţii ssi uă pri- 
vată lingă ună zidi fie comunii stii nu; 

Celui ce vrea să clădâscă unii cămin sâă va- 
iră, uă ferărie, unii coptoră sc sobă, săi ală- , 
ture unii ocol de vite, s6ii celii ce vrea să puie 
lingă zid un magazin de sare sâii grămedi de 
materii corosive; 

E indatoratii să lase depărtarea, preacrisă de 
reglemente şi obiceiurile particulare asupra u- 
norii asemenea obiecte, sâii să facă lucrările 
prescrise de aceleaşi legi şi reglemente spre a 
nu aduce vătămare vecinului. 

SECŢIUNEA III 

Despre vederea în proprietatea vecinnlul 

Arte G11, Unul din vecini nu pâte face fără 
consimțimentulii celui-l-altii nică întrun chip 
forâstră sâii deschidere într'ună zidi comuni. 

Art, 612. Nimeni nn pote avea vedere sâă 
ferestre spre vedere, nici balcâne sâă alte asc- 
menea asupra proprietăţii îngrădite sâii ne în-, 
grădite a vecinului săi, de nu va fi uă distanță 
de nouă-spre-dece decimetre între zidul pe caro 
se deschid aceste vederi şi proprietatea vecină. 

Arte 613. Nimeni nu pâte avea vederi pie-
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dişe pe proprietatea vecinului 
distanţă de şese decimetre. 

Art, GL4, Distanţa do care este vorba în cele 
“ducă articole precedenţi se socotesce de la fa- 
gada zidului pe care s'a deschis vederea, şi, de 
va fi balcâne sâii alte asemenea, de la linia lor 
cea din afară până la linia de despărţire a ce- 
loră două proprietăți. 

SECŢIUNEA IV 

Desnro picătura streșiniloriă 

Art, 615. 'Tot proprietarulă este dator ași 
face strsşina, castă s6le astii-felă în câtă apele 
din ploi să se scurgă pe terâmulii stii, sc pe 
uliţe âră nu pe locul vecinului săi. . 

SECȚIUNEA V 
Desyre dreptulii de trecere 

Art. 616, Proprietarulii âlă cărui locii este 
înfundată, caronu are nici uă, eşire la calea pus 
blică, pâte reclama, nă trecere pa loculii veci- 
nuluă săi pentru esploatarea fondului, cu înda- 
torire de a'lii despăgubi în proporţiune cu pa- 
gubele co s'ariăi putea ocasiona. . 

Art, G17. Trecerea trebue regalatii făcută 
pe partea ce ară scurta calea, proprietarului 
fondului închisă, ca să i6să la drumiă. 

Art. 618, Cu tote acestea trebue a se alege 
txecerea prin loculii ce arii pricinui ună mai pu- 
gină pagubă acelui pe alti cărui locii trecerea 
urmeză a fi deschisă. | 

Art, 619. Acţiunea de despăgubire, în casul 
„previdutii prin articolulii 616 este preseripti- 
„bile : iară trecerea trebue să urmeze după pre- 
scripţiune, de şi acţiunea de indemnitate nu 
sarii mină putea admite; 

CAPITOLUL III 

Despre sesvitudiuile stabilite prin 
- faptul omului 

SECŢIUNEA I 
Despre osebite feluri de servituți ce se potă stabili 

usupra banurilorii . 

Art, 620. Esto iertati proprietarilor a sta- 
bili po proprietăţile „lorii, sc în folosul pro- 
prietăţilor lori, veri-ce servitute vorii giisi de 
cuviință, pe câtii timpii aceste servituți nu vor 
impune persânci proprietarului fondului ser- 
viente obligaţiunea unui faptii personale şi pe 
cât timpii aceste servituţi nu vor fi contrarie 
orilinei publice, 

Usulii şi întinderea servitudiniloră stabilite   
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de na șa fi uă l!ast-felii se regulsză prin titlul ce le constitue, 
şi în lipsă de titlu, după regulele următâre. - 

Art, 621, Servituţile sunt stabilite sâi în 
folosulii clădirilor, sâii în folosul pământului. 
— Cele de felul dV'ântâiă se numescii urbane, 
chiar când clădirilepentru cari servituţile sunt 
instituite se vor afla nu numai în oraşii d6ră şi 
la țeră; cele d'ală duoilea felii se numesc ru- 
rali. | 

Art. 622, Servituţilo sunt scii continue să. - 
necontinue. Servituţile continue sunt acelea al 
căror eserciţiii este sâi pâte fi continuii, fără 
să aibă trebuinţă de faptul actuale al omului; 
astii-felă sunt apăducele, scursurele apelorii, 
ferestrele și altele asemenea. Serrituţile necon- 
tinue sunt acelea cari anii trebuinţă de faptuli 
actuale alii omului spre a fi esercitate, ast-fel 
este areptuli de trecere, de a lua apă din fon- 
tână, de a pasce vite şi alte asemenea. 

Scrvituţile suntă aparinţi sâi neaparinţi. 
Servituţile aparinţi-suntii acelea cari se' cu- 
noscii prin lucrări esteriori precum: uă nşe, 
uă ferâstră, uă apăducere; servituţile neaparinţi 
sunt acelea ce m'aii semne esteridre de csistința 
lor precum, spre esemplu, proibiţiunea, de a,zidi 
pe unii fondi, sâă de a nu zidi de câtă pentla 
uă înălţime determinată. 

SECŢIUNEA II. 
Despre modulă cu care se stabilescă servituţile. 

“ Art, 623, Servituţile contine şi aparinţi 
se dobândescii prin titlu stii prin posesiune de 
trei-deci ani. 

Art. 624, Servituţile continue neapărinţişi 
servitaţile necontinue şi neaparinte nu se pot 
stabili de câtă prin titluri. 

Art, 625. Destinaţiunea proprietarului ţine 
locii de titlu în privinţa servituţilorii continua 
şi aparinț, , 

Art, 620. Nu pote fi destinaţiune a proprio- - 
tarului de câtii numai cândii se va dovedi că 
cele duoă fonduri acumă despărțite aii fost a- 
verea acelueaşi proprietară şi că printr'ensul 
sai pus lucrarile în starea din care a resultat 
servitutea. : - ” 

Art, 625, Decă proprietarul a ducă proprie 
tăți, între cari esiste un semn vidutii de ser- 
vitute, înstrăinsză una din proprietăţi, fără ca. 
contractulii să conţină nici uă convențiune a- 
tingitâre de servitute, ea, urmâză de a esiste 
întrun mod activ sâipasiv în favorea fondului 
înstrăinat, scii aspra fondului neinstrăinatii. 

Art, 623, Titlul constitutivi al servituţii, 
în privinţa servituţiloră ce nu se potii dobândi . 
rin prescripţiune nu pâte fi inlcouitii de câtă 

prin unii titlu de recunâscerea servituţii şi dat 
din partea, proprietarului locului servitii, 

Art, 629. Când sestabilesce uă servitute se 
înțelege că se acordă totii do-uă-dată şi tâto-
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mijlâcele spre întrebuințarea ci. Astii-felii ser- 
vitatea de a lua apă din fontâna altui trage 
cu sine şi dreptul do trecere, 

SECŢIUNEA III 
Despre drepturile proprietarului fondului cărul . 

so cuvine servitutea 

Art. 630, Aceluă cărnise cuvine uă servitute 
are dreptulii a face tâte lucrările trebuinciâse 
Spre a se sluji cu densa şi spre a o păstra. 

Art, 031, Aceste lucrări se facă cu chel- 
tuiala sa iară nu cu cheltuiala proprietarului 
fondului supusi, afară numai cândă se va sta- 
bili alt-felii în titlu de stabilirea servituții. 

Art, 692, In casalii chiar unde proprietarul 
fondului supusii este însărcinată prin titlu a 
face cu cheltuiala sa lucrările trebuincâse pen- 
iru a se servi de servitute sciă a o păstra, elă 
“pote tot duna a se scuti de acâstă sarcină, [3- 
sândiă fondul supusă în disposiţiunea proprie- 
“tarului fondului cărui se cuvine serritutea. 

Art, 633, Dâcă proprietatea pentru care s'a 
stabiliti sarii împărți, servitutea române tot 
aceeaşi pentru fie-care parte, fără ca fondul su- 
„pusă să se îngreuneze, Asti-felii de va, fi ună 
dreptii de trecere toţi devălmaşii vor fi înda- 
toraţi a'lă esercita prin acelaşi locii. 

Art. 634. Proprictarulă fondului supus ser- 
“vituţii nu pâte face nimicii spre a'i scădea în- 
trebuințarea s6ă a "i o îngreuna. Astii-felt nu 
„pOte schimba starea locurilorii, nici strămuta 
"esereitarea. sarvitnții dintr'nnă locii întraltul, 
-de câţi acela unde servitutea a fostii din în- 
“ceputii stabilită; cu tâte aceste dâcă acea sta- 
bilire primitivă a deveniti mai împovărătâre 
proprietarului fondului supusă, sâii dâcă îl 
:opresce a "şi face pe dânsulii reparaţiuni folo- 
sitOre, ra patea oferi proprietarului celui-altii 
“fond unii locii ce arii avea aceeaşi înlesnire 
pentru esercitarea drepturilorii scle şi acesta, 
nu va putea.refusa.. 
; Arte 639, Insă și acela ce are ună drept de 
servitute nu "ii pote întrebuința de câtă după 
“coprinderea titlului săi, fără a putea face nici 
în fondulii supusi servituţii, nică în fondul 
„pentru care servitutea este înfiinţată, vre uă 
schimbare împovărătâre celui d'ântâii fondă. 

SECȚIUNEA IV 

Despre moduliă stingere! serțitațilorii 

Art. 636, Serrituţile înceteză când lucrurile 
se găsescii în asti-feli de stare, în câtă servi- 
tudinea nu se mai pote esercita. 
Art, 697, Ele renască Aâcă lucrurile suntă 
restabilite întruni chipă în câtă servituţile 
să se potă esercita, afară numai de nu ari f ttecatiă unii spaţiă de timp îndestulătoriă spre   
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a, se putea, presupune că s'a desființatii servi- 
tutea, după cum se dice la articolul 640. 

Art, 638, Ori-ce servitute este stinsă, când 
fondulii către care este datorită şi acela ce o 
datoresce cadii în aceeaşi mână. 

Art, 689, Servitutea este stinsă prin neusii 
în cursii de trei-deci ani. 

Art, G10, Aceşti trei-decă deani se numără 
după oscbite feluri de servituţi scăi din (diuade 
cândă a încetatii de a se folosi de dânsa, când 
este vorba de servituţi ne continue, sâă din 
diua de cândii s'a făcut un act contrarii servi- 
tuţii continue. . 

Art. 641, Modul servituţii se pâte prescrie 
ca şi servitutea şi cu acelaşi chipă. 

Art, 642. Dică proprietatea în folosulă că- 
rii s'a stabiliti servitutea este a ina inultorii 
coproprietar, întrebuinţarea din partea unui 
popresce preseripţiunea în privinţa celorlalți. 

Art, 643, Dâcă dintre coproprietari se gă- 
sesce unulii în contra cărui prescripțiunea nu 
s'a pututii aplica, precumii unii minore, accla 
păstreză dreptulă tutulorii celorii-lalţi copro- 
prietari, 

CARTEA III 
DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARI 

SE DOBANDESCE PROPRIETATEA 

Art, 644, Proprietatea bunurilor ce dobân- 
desce şi se transmite prin succesiune, prin le- 
gate, prin convenţiune şi prin tradiţiune. 
"Art. 645, Proprietatea se mai dobândesce 

prin accesiune si încorporaţiune , prin pre- 
seripțiune, prin lege şi prin occupaţiune, 

Art, 646, Bunurile fără stăpâni suntii ale 
Statului. 

Art. 647, Sunt bunuri cari. nu aparţin ni- 
menui şi al cărori usii e comuni tutulor, Legi 
de poliţie regultză feluli întrebuințăriă lori. 

Art, G4S, Facultatea de a vâna si deape- - 
scui este regulată prin legiparticulare. . 

- Arte 049. Proprietatea unui tesaurii este a, 
acelui ce Ta găsitii în propriulă sei fondăş 
dâcă tesauruli este găsitii în fondii străină, so 
împarte pe din duoă între celii ce îl a desco- 
periti şi între proprietaruli fondului. | 

Tesaurulii este oră-ce lucru ascunsi sâii în- 
gropat pe cari nimeni nu pote justifica că este 
proprietarii şi care este descoperiti printrună . 
puri efect alii asardului. : 

TITLUL I 
Despre succesiuni 

Art, 650. Succesiunea se deferesce sfii prin 
lege sâi după voinţa omului prin testamentă,
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CAPITOLUL 1 
Despre deschiderea succesiunilorii 

Art. 651, Succesiunile se deschid prin morte. 
Art, 652. Legea reguliză ordinea succesiu- 

nileuii între moştenitorii legitimi. 
Copiii naturali, în privința succesiunii ma- 

mei lori şi a colateralilorii sti, sunt; asimilați 
copiilor legitimi şi vice-versa. In lipsă de mo- 
ştenitori legitimi să naturali, bunurilese mo- 
ştenescii de soguli supra-vieţuitorii. În lipsă de 
soții, Statulii devine moștenitorii. 

Art, 652. Descendenții şi ascendenţii ai de 
dreptii posesiunea succesiunii din momentulă 
morţii defunctului. 

Cei-l-alţi moştenitori intră în posesiunea 
succesiunii cu permisiunea justiţiei, . , 

CAPITOLUL. 11 

Despre cualităţile cerute pentru a succede 

* 

Art, 654, Pentru a succede trebue neapărat 
ca persâna, ce suecede să esiste în momentuli 
deschiderii succesiuni. 

Copilul conceput este consideratii că esiste. 
Copilulii născutii mortii este consideratii că 

nu esiste. , 
Art, 655. Sunti nedemni a succede şi prin 

urmare escluşi de la succesiune: 
1. Condemnatulă pentru că a omorită sâit a 

carcatii si omâre pe defunctă, 
9, Acela care a făcutii în contra defunctului 

uă acusaţiune capitale, declarată de judecată 
calomnidsă. 

3. Moştenitorulii majore cara, arendă cuno- 
scinţă de omoruliă defunctului, n'a denunciaţii 
acesta, justiţiei. 

Art, 636, Lipsa de denunciare nu pote vă- 
tăma în drepturile lorii pe ascendenţii şi des- 
cendenţii omoritorului, pe afinii săi de acelaşii 
grad, pe soșulii sc soţia sa, pe frații sc su- 
rorile sâle, pe unchii.scă mătuşile stle, pe ne- 

„poţii scii nepotele ssle. 
Art, 637. Moştenitorulă depărtată de la 

"succesiune ca nedemnnii, este obligatii a întârce 
tâte fructele şi veniturile a cărorii folosinţă a 
avutii-o de la deschiderea succesiunii. 

Art, 65$. Copiii nedemaului viindă la suc- 
cesiune, în virtutea dreptului lor propriii, fără 
ajutorulii representaţiunii nu suntiă depărtaţi 
pentru greşâla tatălui lor; acesta, însă nu pote 
nică întruni casii, reclama usufructulii bunu- 
rilorii succesiunci, pe care legea "li acordă ta- 
țilorii şi mameloră asupra bunuriloră copiilorii 
orii.     

" CAPITOLUL III 

Despre deosebite ordini de succesiune 

SECŢIUNEA 1 

Disposiţiuni generale 

Art. 659. Succesiunile suntăi deferite copii- 
loră şi descendenţiloră defunctului, descenden- 
ţilorii şi rudelor sâle colaterali, în' ordinea şi 
după regulele mai josii determinate. 

Art. 660. Procsimitatea rudeniei se stabi- 
lesce prin numtruli generaţiunilor; fie-care ge- 
nerațiune numără uni grad. ” 

Art. 661, Sirul gradelor formeză linia : se 
numesce linie dreptă şirul gradelor între per-- 
sânele ce se coborit una dintr'alta : linie cola- 
terale şirulii gradelor între persânele ce nu se 
cobori unele din altele, deră care se cobor din-. 
trunii autore comunii. 

Linia drâptă se împarte în liniă drâptă des- 
cendente şi în linie dreptă ascendente. ” 

Antâia este aceea ce l&gă pe capulă nâmului 
cu acei ce se coborii de la elii; a duoa este a- 
ceea ce ligă uă persână cu acei din cari ea se 
coboră, , . 

Art, 662. In linie drâptă se numără atâtea 
graduri câte sunt şi generațiuni între persâne!:- 
asti-fel fiulă este către tatălă săă în cel d'ân- 
tâiă gradă ; nepotuli de fiii în cel d'al doilea,. 
şi vice-versa, tatălii și bunuli către fiii loră şi 
nepoţii lorii de fii. ” 

Art, 663, Inlinie colaterale gradurile senu- 
mără după generaţiuni, începând de la una din. 
rude până la autorele comuni şi de la acâsta 
până la cea-l-altă rudă, 

Fraţii dâră sunt în gradulă al duoilea; un-- 
chiulii şi nepotulii în alii treilea, verii primari 
în ali patrule ş. c. |. - 

SECȚIUNEA II | 
Despre repres entaţiune 

Art, 664, Representaţiunea este uă ficţiune 
a legiă, care are de efect dea pune pe represen- 
tanţi în loculii, în gradul şi în drepturile re-- 
presentantelui. 

Art, 665, Representaţiunea se întinde ne-- 
mărginită în linia directă descendente. 

Ea este admisă în tote casarile, concure co-: 
piii defunctului cu descendenţii unuicopil mort 
mai d'inainte, întimple-se ca toţi copiii de- 
fanctuiui fiind morţi înaintea lui, descendenţii 
dişilorii copii să se găsâscă între ci în graduri 
egali sâii ncegali, .
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Art. 666, In linie colaterale representaţiu- | taţiune în modulii regulată în Secţiunea II a 
pea este admisă, în privința copiiloriă și des- 
cendenţilorii fraţilor sc surorilor defunctului, 
vie că la succesiunea sa în concursii cu unchi 
stii mătuşe, întâmple-se ca toţi fraţii şi suro- 
rele defunctului, fiindă morţi mai d'inainte, 
succesiunea să se găsâscă trecută la descen- 
denţii lorii, în graduri egale sâii nzegale. 

Art. 667. In tote casurile în cari represen- 
taţiunea, este admisă, partagiul se face petul- 
pină (scuche), dâcă aceeaşi tulpină a produsii 
mai multe ramuri, sub divisia se face crăşi pe 
tulpină în fie-care ramură şi membrii acelecaşi 
ramure se împartii egali între Qânşii, 

Art, 66S, Nu se represintă de cât persânele 
morte. 

Pâto cine-va representa pe acela la a cărnă 
succesiune a renunciati. 

SECTIUNEA III 

Succesinnile deferite descendenților 

_ Art, 659, Copiii scii descendenţii lorii suc- 
cedi tatălui, mamei, moşilor, moşelor şi veri- 
cărui altii ascendente, fără deosebire de seesii 
şi chiarii de arii fi născuţi din deosebite căsă- 
torii, — Ei succedii în părţi egali când se gă- 
sescii toţi in gradul d'ântâiă şi sunt chiămați 
după propriul lorii drepti ; ei succedii petul- 
pină când sunt chiămaţi toţi sâii unulă din ci 
prin representaţiune,. 

SECTIUNEA 1V 

Despre succesianile deferite ascendenţilor 

Art. 670, Decă defanetulii n'a lăsatii poste- 
ritate, nică frate, nici surore, nici descendență 
dintracestia, succesiunea se cavine ascenden- 
iloriă din gradulii de rudenie cel mai aprope. 
Ascendenţii de acelaşi gradă, moştenescii 

părţi egali. 
Art. 671, Decă tatălii şi mama unei persone 

mârte fără descendenţi, "i-ai supravieţuit, lă- 
sândi acea pers6nă fraţi, surori, sâii descen- 
denți ai acestora, succesiunea se divide în două 
porțiuni egali, din care jumttate numai se cu- 
vine tatălui și mamei şi se împarte de ună po- 
trivă între denşii. : 

SECŢIUNEA V 
Despre sueceslanile colateral! 

Art, 672, in casii dea muri mai d'inainte 
tatălă şi mama anci persâne mârte fără poste- 
itate, fraţii, surorile sii descendenţii lor sunt 
chiimaţi la succesiune, -depărtândă pe ascen- 
denți şi pe cei-l-alţi colateral. EX succed sâii 
după propriulii lori dreptii, ssii prin represen-   

acestui capitolii. 
Art, 673. Decă tatăl și mama persânei morte 

fără posteritate "i-ai supraviețuitii, fraţii, su- 
rorile sâă representanţii lorii îca jumătate suc- 
cesiunea. Dâcă numai tatălii scii numai mama, 
"i-a supravieţuitii, fraţii, surorile s€ă represen- 
tanții lorii iea trei pătrimi ale succesiuncă. 

Art, Gi4, Partagiulă jumătăţi scii celorii 
trei pătrimi cuvenite fraţilorii scii surorilor, 
după conţinerea articolului precedinte, se face 
între că în porţiuni egali, dâcă sunt toţi din- 
tracecaşi căsătorie ; de sunt din căsătorii dife- 
rite, divisiunea se face pe jumătate între cele 
două linil paternă și maternă a defunctului; 
fraţii primară, ieaii parte în amendovă liniile, 
utcrinii stă consângenii fie-care în linia sa nu- 
mai. Decă sunt fraţi scii surori numai dintr'uă 
linie, ei succed în totalii esclugendii pe tâto 
rudele din cea-altă linie. 

Art, 675, In lipsă de fraţi stii surori sc de 
descendenţi dintr'ânşii şi în lipsă de ascendenți, 
succesiunea se dă rudeloriă colaterali din gra- 
dulă de rudenie celii mai apropiati. 

Cândi sunt mai multe rude colaterali în a- 
celaşii gradii, succesiunea se împarte egale în- 
tro dânsele. 

Art, 616, Rudele succedii penă la ali doui- 
spre-decelea gradiă inclusivii. : 

* CAPITOLUL IV 
Despre suceesiunile neregulate 

" SECȚIUNEA 1 
Denpre drepturile copiitor naturali asupra bunurilor 

marci loră şi despre succesiunea copiilor naturali 

morți fără posteritate, 

Art, 677, Copiii naturali, chiar cândii că- 
sătoria arii fi proibită între mama şi tatăl lor, 
sucecâii mamei lori, ascendenţilorii şi colate- 
ralilor mamei, ca şi copiii legitimi, 

Art, 623, Succesiunea copilului naturală, 
morti fără posteritate, se cuvine manei sâle, 
şi, în lipsa mamei, rudelorii ei celori mai de 
aprope. 

SECȚIUNEA IL 
Despre guccesianca șocului suprarieţuitoră 

şi despre a Btatului 

Art. 679, Cânâi defunctul nu are nici rude 
în gradul succesibile, nică copii naturali, bunu- 
rile succesiunei trecă la soguli în vi6ță nedes- 
părţitiă. N 

Art, 6$0. In lipsă de soșii sapra-viețuitorii, 
succesiunea trece-la Stati,
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Art, 631, Socul în vicţă și Statul care ceri 
succesiunea sunt obligaţi a face să se pună pe- 
ceţi, a pretinde să se facă inventariii, după for- 
mele prescrise, pentru acceptarea succesiuni- 
loră, sub beneficiii de inventariii. 

Art, 632, Soculă în'vicță este âncă datorii 
a transforma în numerariă lucrurile mişeătâre 
stii a da cauţiune solvabile pentru restituirea 
succesiunci în casă cândii s'ar presenta moşte- 
nitori ai defunctului în termini de trei ani. 
După acesti termini cauţiunea este liberată. 

Art, 653, Soguliă în viâţă scii Statuli, caro 
n'aii îndeplinită formalităţile la cară sunt re- 
spectivii îndatoraţi, pot să fie supuşi la daune- 
interese către moştenitorii ce s'arii arăta, 

SECȚIUNEA III 
Despre âreptal de moştenire ali femcei cândii so află 

în concurență cu descendenţii s6ă alte rude chlă- 
mate după legi Ja succeslanea soculul el mort. 

"Arte 654. Cândi bărbatul more şi vâduva 
sa nare avere, dânsa ica vă porţiune virilă, în 
usufructii, din succesiunea bărbatului, deca a- 
cesta are descendenţi. 

Cândi bărbatul lasă un singură descendenti, 
porţiunea femcei în succesiune va fi numai de 
a treia parte. Acest drepti începe de la epoca 
încetării usufructului legale. . 

Cândii bărbatulă lasi rude de susii sâii do 
alături, atunci femeea succede la uă pătrime 
în plină proprietate din arerea mortului. 

CAPITOLUL V. 
Despre acceptaţiunea şi repudiarea 

moştenitoriloriă 

SEȚCIUNEA I 
Despre acceptaţiane 

Art, 685, Succesiunea pâte fi acceptată cu- 
xatiă şi simplu, sei sub bencficiii do inventariii. 

Art, 056, Nimeni nu este obligat de a face 
acceptaţiune unei moşteniri co i se cuvine. 

Art, GS7, Femeile măritate nu pot face va- 
Jabile acceptaţiunea unei succesiuni de cât cu 
aatorisaţiunea bărbatului sâii a justiţiei. 

Minori şi interdişii nu pot face valabile ac- 
ceptaţiunea unei moşteniră de câtii conformii 
disposiţiunilorii titlului de la minoritate, tutelă 
şi emancipaţiune, . 
-" Art, 058, Efectul acceptaţiunei se suie pen 
la Qiua deschiderii succesiunei. 

„Art, 659, Acceptaţiunea pâte fi sâii espresă 
stii tacită. Este espresă cândii se însuşesce ti- 
tlulă sâi cualitatea do erede într'unii act au- 
tonticii sâii privată; este tacită cândii credele 
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face ună actii, pe care m'arii putea să'lă: facă 
de câtii în cualitatea sa de crede și care lasă 
a se presupune neapărat intenţiunea sa de: ac- 
ceptare, 

Art. G90, Actele curati conservatâre, de în- 
grijire şi de administraţiune provisorie nu-sunt 
acte de priimirea moştenirii, decă cel ce: le-a 
făcutii n'a luati titlu sâi cualitate de erede.. 

Art, 691. Donaţiunea, vinderea scii transpor- 
tuli drepturilorii succesive, făcute de un erede, 
trage după sine acceptaţiunea succesiuni. 

'Votii asemenea se întâmplă: 
1. Cândă unul din ereqi renunciă chiar gra- 

tuitii în folosulii unui săi a mai mulţi din co- 
eredi. . 

2, Cândă renunciarea se face în folosulii tu- 
tulor coeregilor fără deosebire, şi se priimesce 
de renuneiătoră preţulă renunciărci. 

Art, 692, Câna acela cărui se cuvine uă suc- 
cesiune a muriţii fără să se fi lepădat de dânsa, 
sâii fără să o fi acceptati esprese. sâii tacite, 
eregii săi potii d'a dreptul să accepteze sâă 
să se lapede de dânsa. | 

Art, 693, Dâcă credii stă nu se învoescpen- 
tru acceptarea sii pentru lepădarea succesiu- 
nci, succesiunea se va accepta sub beneficiii de 
înventariii. , Ă 

Art, 694, Majorele nu pâte să'şi atace ac- 
ceptaţiunea espresă sâiă tacită a, unei succe- 
siuni de câţii în casulii cândii acâstă accepta- 
ţiune a fostii urmarea unei viclenii ce s'a în- 
trebuinţată în privinţă. Elii nu pote reclama 
în contra acceptaţiunei pentru cuvinte do vă- 
tămare, de câtii în casuli în care succesiunea 
ară fi absorbită sci micşorată cu mai multi 
de jumătate, prin descoperirea unui testament 
necunoscutii în momentul acceptaţiunei. 

SECŢIUNEA II 

Despre renanciarta la succesiuni. 

Art, 695, Renunciarea la succesiune nu se 
presupune : ea nu se pâto face de câtii la grefa 
tribunalului de prima instanţă a districtului în 
care succesiunea s'a deschisă, şi pe uni regi- 
stru ţinutii anume pentru acesta, 

Art. 696, tredele ce renunciă este conside- 
ratii că n'a fostii nici uă dată erode. 

Art. 697, Partea renunciătorului profită co- 
erediloriă sei; decă este singură, succesiunea 
trece la gradul următori. 

Art. 69$, Eredele renunciători nu pâte fi 
representatiă nică uă dată: Decă renunciăto- 
rulă este singurii în gradulă săii,scă decă toţi 
coeredii sei renunciă, copiii lorii vină la succe-" 
siune, în virtutea propriului lori dreptii pentru 
părți egali. , 

Art, 699, Creditorii acelui ce renunciă în pa-   guba lor potii să iea autorisaţiunea justiţiei ca
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„să accepte succesiunea pentru debitorele loră, 
în loculă şi rîndul stii. 

Intracest casă renunciarea este anulată nu- 
mai în favoruli creditorilorii şi numai penă în 
concurenţa creanţelori loră. Acceptarea nu se 
face în folosulii eredelui care a renunciatii, 

Art. 700, Facultatea de a accepta, sâă de 
a se lăpeda de uă succesiune se prescrie prin a- 
celaşi timpii ce se cere pentru prescripţiunea 
cea mai lungă a drepturilorii imobiliare, 

Art. 101. In tot timpulii în care prescrip- 
țiunea dreptului de a accepta nu este dobân- 
dită în contra, eregilor ce aă renunciati, că aii 
âncă facultatea de a accepta succesiunea, dâcă succesiunea nu este deja acceptată de alţi e- regi. — Nu se pot. vătămma însă drepturile cari 
ară fi dobândite de alte persâne asupra bunu- 
riloră suceesiunei, sc prin prescripțiune, sâiă 
prin acte valabili, făcute de curatorele suece- 
siunci vacanţi, 

azie 792, Nici chiar pri cuniraciul căsă- torici nu se pâte renuncia la succesiunea unni 
omii în viâţă, nici se potă înstrăina, drepturile 
-eventuali ce sar putea dobândi asupra succe- sianei, - - . 

„Art, 103, Eredii cari a dat la uă parte, sâii 
au ascunsii lucruri ale unei succesiuni, nu mai 
ai facultatea de a se lăpăda de dânsa: cu tâtă Trenunciarea, lori, ei rământă ercdă şi nu poti 
ua nici uă parte din lucrurile date la uă parte 

Sâii ascunse, 

SEOTIUNEA III 

Despre beneficiulă de inventariă, despre efectele scle 
și despre obligaţiunile eredelui benetietarii, 

Art. 304, Deciaraţiunea unui erede că iea, a- cestă cualitate sub beneficii de invntariii, tre- buesă fie făcută la grefa tribunalului de prima instanţă a districtului în care succesiunea este deschisă : iea trebue să fie înscrisă pe registrul destinatpentru trecerea actelor de renunciare. Art, 705, Acâstă declarațiune m'are efectii de câtă fiindă precedută sâi urmată de un in- ventariă fidelii şi esactii a bunurilor succesiu- nei, făcut după formele cerute de legile de pro- cedură și în terminele mai Josii otărite. | „Art. 706, Se dă eredelui din diua deschide- Tei succesiunci troi luni pentru facerea, inven- tariuluj : 
l se mai acordă, pentru a delibera asupra ac- <eptării seă repndiării succesinnii, ună termin de patru-deci dile care ra începe a curge din ua espirăriă acelorii trei luni date pentru în- “entariii, sâă din diua încheereă înventariului, vei s'a terminată mai "nainte de espirarea ce- loră treă luni, 
Art, 707, Dâcă cu tâte acestea sunt în suc- cesiune obiecte supuse stricăciunei, sâii obiecte â căroră conservarea arii costa multă, eredele 
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pâte în cualitatea sa de persână în dreptă a 
succede, şi fără să se pâtă dice că s'a făcutii 
acceptaţiune din parte'i, să iea, autorisarea ju- 
stiţici ca să se vîndă acele obiecte, ” 

Acâsti vingare trebue să se faci cu forma 
| vinderiloră publice. 

Art. 70$, In timpuli termineloră pentru 
facerea insentariului şi pentru deliberare, erc- 
dele nu pote fi silit a se pronunţa, şi nu se pote 
obţine uă condemnaţiune în contră'i. Dâcă el re- 
nunşiă după espirarea terminelor, sâii înaintea 
espirărei lori, cheltuelile ce legiuitii s'a făcut 
de densulii până Ia acea epocă privescii succe- 
siunea. - 

Art, 509. După espirarea termineloră ară- 
tate, eredele urmăritii pote cere un nuoii ter- 
minii, pe care tribunalulă ce so află în ceree- 
tarea urmărirei îlă acordă scii îl refusă după 
circumstanțe. ” 

Art, 710. Cheltuelile urmărirei în casurile 
axticoliloră precedenţi, privescii succesiunea, 
deca eredele justifică, sâă că n'a cunoscutii e- 
venimentulă morţii sâă că terminile "i a fost 
neîndestulătore, din causa situaţiunii bunuri- * 
lorii, scă din causa contestaţiunilor ivite. Dâca 
el nu pote justifica, cheltuelile îl privescă. 

- Art. 711, Eredele conservă cu tote acestea, 
după espirarea terminelor acordate de art.706 
chiarii după espirarea terminelorii date de u- 
decătoră, conformii art. 709, facultatea, de a 
face âncă inventariii și de a se declaraeredebe- 
neficiariă ; acâsta însă în casii când dânsală 
n'a făcuţi acte de crede sâii în casti cândii nu 
este dată în contră'i ună otărire judecătorâscă 
desăvărşită care să'l condamne ca erede curat 
şi simplu. 

Art, 712, Ercdele care a ascunsă obiecte 
de ale succesiune, stii care cu sciinţă şi rea 
credinţă n'a trecutii în inventarii efecte din- 
tr'ensa, nu se pâte folosi de beneficiulii de in-. 
venfariă, 

Arte 713, Beneficiulti de inventariii dă ere-     delui avantagiulă : 
1. De a plăti datoriele suecesiunei numai 

penă în concurenţa valorei bunurilorii co el a 
priimit; de a se scuti chiar de plata datorielor, 
predândi tâte bunurile succesiunei creditorilor 
şi legatarilorii. , 

2. De a nu amesteca bunurile sâle proprie 
cu acelea ale succesiunei şi de a conserva în 
contra, succesiunci dreptul de a cere plata 
creanțelorii scle, 

Arte 314, Ercdele beneficiar administră bu- 
nurile succesiune, şi este datorii să dea soco- 
telă de administraţiunea sa creditoriloriă şi le- 
gatarilorii. — Elă nu devine răspundătoră ca 
bunurile sâle proprie, de câtă după cei se ra 
fi cerutii dărea socoteleloră şi elă nu a fi în- 
destulatii acâstă îndatorire.'   După lămurirea socotelelorii, elii nu pâte fi 
ră:pungătoriă cu bunurile sâle proprie, de cât 

.
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până la concurența sumelorii ce rămâne da- 
tori. - 

Art. 715. Eli nu răspunde pentru admini- 
strațiunea sa, de câtii de greşâle grave. 

Art. 710. Elii nu pote vinde obiectele mo- 
bili ale succesiunei, de cât prin formele legiuite 
pentru vîndările publice. 

Dâcă elit represintă în natură obiectele miş- 
cătâre, nu respunde de cât de despreţiarea, sti 
deteriorarea, lorii causată din negligența, sa. 

Art. 717, Elă nu pâte vinde imobilile de cât 
după formele preserise de procedură. Elă dă 
mandatii creditorilorii ipotecari, cari ai făcut 
cerere a priimi preţul. 

Art, 318, Eli este datori, decă creditorii 
sâii alte persâne interesate o ceri, să dea cau- 
ţiune solvabile pentru preţulii migcătorelvr co- 
prinse în inventarii şi pentru porţiunea preţu- 
lui imobilelor nedelegate creditorilor ipotecari. 

De nu se va da acâstă cauţiune, se Tor vinde 
mişcătârele, şi preţulii lorii se va depune ca şi |: 
porțiunea nedelesată din preţul imobilelor 
spre a se întrebuința la desfacerea sarcinelorii 
succesiunei. 

Art. 719. Decă unii din creditori se opunii, 
eredele beneficiarii nu pote plăti de câtii după 
ordinea, şi chipuli regulatii de judecătorii. 

Decă creditorii nu se opun, eredele plătesce 
creditorilorii şi legatarilorii, după rânduli ce- 
reriă. 

Art. 720. Creditorii ce nu se opună şi carii 
se presintă după lămurirea socotelelor şi plata, 
reliquatelorii, nu aii recursii de câtii în contra 
legatariloră ; aceia carii se presintă înaintea 
Jămuririi socotelelorii şi plăţii reliquatelor vor 
avea recursii şi în contra creditorilor plătiți 
înaintea lorii. 

Arte 721. Creditorii ce se opunii vorii avea 
recursii şi în contra eredelui, 

Art, 122, In tote casurileprevedute de arti- 
colul 719 şi '720 recursul se prescrie după espi- 
rarea termenului de trei ani, care începe din 
diua lămuririi socotelelori şi a plăţii reliqua- 
tului, , 

Art, 723, Cheltuelele pentru peceţi, pentru 
facerea inventariului şi pentru darea socotele- 
lori privescă succesiunea. | 

SECȚIUNEA 1V 
Despre succesiunile vacanţi 

Art, 724, Dâcă după espirarea terminelori 
pentru facerea inventariului şi'pentra delibe- 
rațiune, nu se presintă, nimeni ca să reclame 
suceasiunea, şi dâcă nu este nici unii erede cu- 
noscutii, sii dâcă eredii cunoscuţă s'aii lăpădat 
de succesiune, succesiunea este priviti ca va- 
cante. ” 

".. Arte 725. Tribunalul de ânttia instanţă din 
districtul în care succesiunea este deschisă, 

numesce unii curatore după cererea persânelor 
interesate, sâii după aceea a procurorului. 

Art, 726, Curatorele uncă succesiuni vacanţi 
trebue înainte de tâte să constate, printr'unii 
inventariă, succesiunea ; elă esercită şi urmă- 
resce drepturile ei; răspunde la cererile făcute 
în contiii; administreză sub îndatorire de a 
vărsa numerariulă succesiunei, ca şi sumele a- 
dunate din vindarea mobilelor şi imobililor, în 
casa de consemnaţiuni şi deposite, şi în fine sub: 
aceea de a da socoteli. 

Arte 727, Disposiţiunile Secţiuni III din a- - 
cest capit. asupra formelorii cerute pentru fa-. 
cerea inventariului, asupra modului de admi-- 
nistraţiune şi asupra socotelilor ce eredele be- 
neficiarii este datorii să dea, sunt jndatoritore- 
şi pentru curatorii succesiunilorii vacanţă. 

CAPITOLUL VI 

Despre împărţire și despre reportari: 

SECȚIUNEA 1 
Despre împărţirea succesiunii 

Art. 72$. Nimeni nu pâte fi obligatii a ră-- 

N 

mânea în indivisiune. Unii coerede pote ori.. 
cândă cere împărțela succesiunei, chiar cândă 
arii esiste convenţiuni sc proibiţiuni contrarii. 

Se pâte face învoire pentru suspenderea di- 
visiunei pe termin de cinci ani. După trecerea 
acestui timpi, învoirea se pote renoi. 

Art, 729, Divisiunea pote fi cerută chiarii 
cândă unulă să mai mulți din eredi ai po- 
sedati părţi separate din succesiune, dâcă nu . 
a fostii ună actii de împărțelă sei dâcă nu se: 
pote opune prescripţiunea, ! 

Art. 730. Dâcă toţă eredii sunt presenţi şi 
majori, se poti împărți între dEnşiă, ori-cumi 
ari voi, fără îndeplinirea vre unei formalităţi. 

Dică toţi eredii nu sunt presenţi, sei. dâcă 
între denşii sunt minoră sti interdişi , atunci 
se vorii pune peceţi pe efectele succesiunii în 
cel mai scurt termini, scă după cererea ere-- 
diloră sâii după aceea a procurorului tribuna- 
Jelui de prima instanță. | 

Art. 731. Creditorii potii şi ei se câră pune- 
rea de peceţi în virtutea unui titlu esecutoriii,. 
s6ă a unei permisiuni judecătoresci. 

Art. 332. După punerea peceţilorii, credito-- 
zii poti face oposiţiune şi fără a avea titlură - 
esecutorii scil permisiunea justiţiei. 

Arte 733, Dscă vre unul din coeregi nu con- 
simte la facerea impărţelii, sc dâcă se ivescii: 
contestaţiuni, ori în privinţa modului de pro- 
cedere, sâi asupra chipului de a o termina, tri=- 
bunalulii se pronunţă în mod somariă, s6ii nu- 
mesce, de cere trebuinţa, pentru operaţiunile 
împărțelei, pe unul din judecători, după rapor-   tulă cărui judecă contestaţiunile. 
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Arţe 734, Estimaţiunea imobileloră se face 
de esperţi aleşi de părţile interesate; de esperţi 
numiţi din oficiii când părţile refusă a'i alege. 

Procesul verbale alii esperţilor trebue să a- 
rete basele estimaţiunci; să indice dâcă obiec- 
tulă estimată pote să fie comodii împărţită şi 
în ce chipii; să ficseze în fine, în casă' de îm- 
părţire, fie-care din părţile ce se potă forma 
precum şi valorea lorii, 

Art, 135. Estimaţinhea mobilelorii trebue. 
să se facă de îmeni cunoscători şi după ade- 
vtratulă lori preţii. 

Art. 7306. Fie-care din coeregi pâte cere par- 
tea sa în natură din mobilele scă imobilele suc- 
cesiunei. Cu tâte acestea, do sunt creditori se- 
caestranți scii oponenți, stii dâcă majoritatea 
coeredilorii socotesce necesare vinderea mobi- 

„ lelorii pen“ru plata datoriilor suecesiunei, ele 
se vindă publice după formele obicinuite. - 

Dică imobilele nu se potiă împărţi, se vori 
vinde la tribunali prin licitaţiune. 

Dscă tâte părţile sunt majori, ele potă con- 
veni să facă vindarea în faga unui arbitru, 
nuinitii de densele. 

Arte 337. După ce mobilele şi imobilelestaiă 
estimatii, şi s'aii vindută, judecătorul, de cere 
trebuinţa, trămite pe părți la ună arbitru, nu- 
mitii cu consimţimentulii loră ssii numiti da 
dreptulă de densulii, când părţile nu se unesci 
pentru numirea lui, 

Se procede înaintea acestui arbitru, la face- 
rea socotelilorii ce copărțitorii poti fi datori 
a'şi da unii altora, la formarea activului şi pa- 
sivului eredității, la compunerea părţilor şi la 
restituţiunile ce credii arii trebui a'şi face în- 
tre denşii, 

Art, 388, Pie-care erede reportă la masa 
succesiunei, conformii cu regulele mai josă 
prescrise, donaţiunile cea priimită şi sumele ce 
este datorii către succesiune, 

Art. 439, Decăreportul nu soface în natură, 
coereqii cărorii li se datoresce icii nai ântciă 
uă parte egale din masa. succesiunei, 

Aceste preluiiri se facii pe cât este posibile 
în obiecte de aceeaşi natură şi cualitate cu a- 
celea ce era se fie date în natură. 

Art, 740. După preluări, se forniză din re- 
stul mesei succesiuncă, atâtea părţi egali câți 
Sunt și eredi sâii stirpi împărţitâre. 

Arte 741, La formarea şi compunerea părților 
trebue să se dea în fie-care parte, pe câtse pâte, 
aceeași cantitate de mobile, de imobile, de drep- 
turi scă de creanţe de aceeași natură şi valore. 

Se va evita însă cât va sta prin putință îm- 
bucătăţirea peste măsură a eritagelorii şi diri- 
Slunea esploatațiuniloră. 

Art, 242. Inegalitatea părțilorii date în na- 
tură se compensă prin bani. 

Art. 713, Părţile se formeză de unul dintre 
coeredi sâii de altă persână, dâcă toți eredii 
tuntă de acord în alegere și decă cel ce n fost   
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alesii acceptă însărcinarea; în casii contrarii 
părţile se formeză de unii espertă numiti de 
Judecători. : 

Părţile apoi se tragă la sorți. Dâcă însă o 
rediă vină la mostenire cu părţi inegali, auto- 
ritatea judecătorăscă decide de trebue să se 
proeddă prin tragere la sorţi în parte, scii prin 
darea părţiloriă în totală. ' 

Arte 744, Mai 'nainte de a procede la tra- 
gerea părţilorii la sorți, fie-care compărţitoriă 
este admisii a propune reclamările sâle în con- 
tra formării părţiloră, 

Art, 745. Regulele stabilite pentru împăr- 
ţirea mesci de mostenire se oră observa, în 
Sub-divisiunile ce se voră face între stirpile 
compărțitâre. 

Art, 746, Decă asupra operațiuniloră tră- 
mise înaintea arbitrului, se faciă contestațiuni, 
arbitraiii incheie procesi-verbale pentrudificul- 
tățile şi qisele părţilorii, şi lo trămite înaintea 
judeciitorului pentru împărțălă. 

Art. 747, Decă toţi coeregii nu suntii pre- 
senţi, sii de suntii între ej interdişi scii minori, 
fie şi emanicipaţi, împărţirea trebue să se facă 
înaintea tribunalului, observândă regulele pre- 
scrise în articolii precedenţi din acâstă secţiune. 

Decă suntă mal mulţi minori cu interese con- 
trarie la împărţelă, se va da fic-cătui dintr'ângii 
ună tutore speciale. | 

Arte 745. In casulă articolelor precedenţi, 
licitaţiunea, de este trebuință, nu se ra puls 
face de câtă înaintea tribunalului cu formele 
prescrise pentru înstrăinarea bunurilorii mino- 
riloră, Străinii vorii fi totii-dcunia admişi, 

Art. 749, Impărţirile făcute, conformii cu re- 
gulele imai susii prescrise, sc de tatori cu au- 
torisațiunea consiliului de familiă, sc de mia 
norii emanicipaţi, asistați de curatorii lori, 
sâii în numele absenţilor, sunt definitive. - 

Art, 750, După împărţelă se ra remite fie- 
cărui din compărţitori titlurile particulare o-, 
biectelorii ce'i s'aii dată, 

Titlurile unei proprietăţi împărţite se ţin 
de acela ce a luat partea cea ma! mare, cu în- 
datorire de a le representa când compărțitorii, 
avendă trebuinţă de ele, "i lo vorii cere, 

Titlurile eredității întregi sc țină de acelă 
erede pe care toţi Pai alesă ca depositarii, cu 
îndatorire de a le representa la ori-ce cerere, 

Dâcă nu este unire pentru acâstă alegere, a- 
tunci titlurile se depunii în arhiva Statului, şi 
judecătorulii libersză de pe dânsele fio-cărui 
din eredi câte uă copiă legalisată, ! 

SECȚIUNEA II 
Despre reporturi 

- Art. 751, Fiulii scii descendentele caro vine: 
la succesiune, chiară sub beneficiă de inven- 
tarii, împreună cu fraţii ori surorile sâle, sâi.
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cn descendenţii acestori, trebue a reporta co- 
erediloră scă, tot ce a priimită de la defunctă 
prin dară, atât directii câtii şi indirect, afară 
de casulii cândii donatorele a dispusă alt-felii. 

Art, 739, Eredele ce renunciă la succesiune 
pâte popri daruliă, stă a cere legatulii ce i s'a 
făcută, în limitele părţii disponibili. 

Art. 753. Donatarulă care nu va avea cua- 
litatea de a moşteni în momentul donaţiunei, 
d&ră care avea acestă cualitate la epoca des- 
chiderci succesiunei, este obligati de a face 
reportă, d€că donatorulă nu la dispensatii de 
aceasta. . | Ă 
„Art, 754, Donaţiunile şi legaturile făcute 

fiiului unci persâne care are cualitatea de e- 
rede în momentul deschiderei succesiunei, sunt 

- presumpte că sai făcut cu scutirea de report. 
„Art, 755, Fiulă care vine cu dreptulii scă 

proprii la succesiunea donatorului, nu este o- 
bligatiăi a reporta darulă făcut părintelui sei, 
chiar când ară priimi succesiunea acestui; deră 
când fiuli vine la succesiune cu dreptulii de re- 
presentaţiune, atunci este datoră să reporte 
aceea, ce S'a dăruitii părintelui seii, chiară în 
casulii cândi arii fi renunciati la succesinnea 
părintelui. 

Art. 756. Donaţiunile și legaturile făcute 
sogului unui-desecndente succesibile, sunt so- 
cotite ca făcute cu scutirea de report. 

Decă darurile sâii legaturile s'a făcută la 
duoi soţi împreună, din cari numai unulii este 
descendente cu drept de succesiune, partea dă- 
ruită acestui din urmă este supusă reportului. 

Art, 757, Reportuli nu se pote face de cât 
numai la succesiunea donatorului. 

Art, 758. Coeredele este datorii a reporta 
aceea ce părintele a cheituitii cu densulii do- 
tându-iii, procurându-i vre-uă carieră, scii plă- 
tindu-i datoriile, 

Art, 759. Cheltuclile de nutrimenti, între- 
ţinere, cducaţiune, de învăţătura, unui meşte- 
gag, cheltuelile ordinarii pentru îmbrăcăminte, 
şi alte obiecte trebuincidse la intrarea în ar- 
mată, cheltuelile de nuntă şi presenturile obici- 
„muite nu sunt supuse reportului. 

Art. 760, Imobilul care s'a perdut din casă 
fortuită şi fără greşâla donatorulni nu este 
supusii reportului. 

Art, 761, Dâcă înzestrătârele ascendente 
plătesce bărbatului zestrea fără asigurări su- 
ficienţă, fiica, înzestrată va fi datâre a reporta 
numai acţiunea în contra bărbatului. 

Art, 762, Fructele şi interesele lucrariloră 
gapuse reportului, nu suntii debite de câti în 
diua deschiderii suceesiuncă. 

Art, 363, Legatarii şi creditorii nu pot pre- 
tinde ca eregii să facă reportă. 
„Art, 704. Reportuli se face stii în natură, 

:s6ă scădendu-se valorea, sa din partea celui o- 
„Dligatii a face reportii. 

- Art, 765, Reportulii se pâte pretinde în na- |.   

tură pentru imobili ; cândi celii ce a priimitii 
imobilul, l'a înstrăinat sc ipotecatii înaintea 
deschiderii succesiunci, reportulii în natură nu 
este obligatorii. 

Reportulii în acesti casă se preţuesce după 
val6rca ce imobilulă a avut în momentul -des- 
chiderii succesiuni. 

Art.2685, In ori co casii trebue să ţină so-" 
cotâlă donatarului de cheltuelile necesarie şi 
utili. 

Art. 767, Donatarală este respundătoriă de 
tâte d-gradările și deterioraţiunile cari ai mic- 
şoratii valârea imobilului, prin faptul, culpa 
s6i negligența sa. i 

Art, 708, Cândă imobiul s'a înstrăinati de 
datori, ameliorațiunile şi degradările făcute 
de celii ce Vaii dobândită, se vor ţine în sâmă, 
conformii cu disposiţiunile celorii duoi articoli 
precedenţi. 

Art, 769, Când reportulii se face în natură, 
bunurile intră în masa; succesiunci libere de 
tote sarcinele create de donatori; creditorii 
ipotecari însă, poti să intervină latîmpărţălă 
spre a nu se face reportulii cu frauda, dreptu- 
xiloriă lorii. . „o 
„Art, 730. Cândii ună succesibile priimesce, 

cu dispensă de reportă, ună dară care escede. 
porţiunea disponibile, reportulii escedentalui 
se face în natură, decă întârcerca cscedentului 
este posibile. 

În casii contrarii, dâcă escedentuli, trece 
peste jumătatea val6rii imobilului, donataral 
reportă imobilulă în întregimea, luă şi preleră 
asupra, masei val6rea porţiunei disponibili; 
dâcă acestă porţiune trece jumătate valârea 
imobilului, donataruli pâte ţinea imobilul în 
întregimea lui, ica însă mai puginii din cele-l- 
alte bunuri ale succesiunei şi recompensă pe 
coeredii săi, scă în bani, sâi ori cum alt-feli. 

Art, 7î1l. Coeredele care reporteză imobilul 
în natură, pâte să reţină posesiunea, penă la 
plata efectivă a sumelorii cc'i sunt datorite 
pentru cheltueli sâii amelioraţiuni. 

Art, 772. Reportul mobilelor se face, luân- 
du-se mai puţinii din cele alte bunuri ale suc- 
cesiunci. Elă se caleulă pe valorea ce mobilele 
avea în momentulii facerii darului, după sta- 
tul estimaţiunii anecsatii actului de dară, în 
lipsa acestui statii după estimaţiunea esperţi- 
loră, făcută pe preţuli celă mai justii. 

Art, 733, Succesibilele care a priimită bani 
face reportulii Inândii mai puţinii din numera- 
riul succesiuncă. 

La neajungere, donatarulii pote să nu re- 
porteze nuracrariulii dând ccuiralentul în mo- 
bile şi în lipsa acestor în imobilele succesiunci, 

SECŢIUNEA III 
Despre plata datorielori 

Art, 774, Coeregii contribuesciila plata da- 
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toriilorii şi sarcinelori suceesiunei fie-care în 
proporţiune cu ce iea, 

Art, 525 Legatarul cu titlu universale con- 
tribuesce de uă potrivă cu eregii, în propor- 
țiune cu emolumentulă săi. Celi particulari 
nu contribuesce. | 

Art, 756, Când imobilele unei succesiuni 
sunt ipotecate speciali, pentru plată de ren- 
dite, fie-care din coeredi pote pretinde ca ren- 
ditele să fie plătite şi imobilele liberate înain- 
tea formării părțiloriă, : 

Decă, cocregii împartii succesiunea în starea 
în care se găsesce, imobilile ipotecate se e- 
stimă după acecaşă normă ca şi cele-alte imo- 
bili; capitalul renditei însă se scade din pre- 
țel imobilului. Eredele, în partea cărui s'a 
dat imobilele, remâne singură datorii a plăti 
rendita, şi garanteză pe coeredii săi pentra acâ- 
stă plată. , 

Art, 512, Coeredii plătescă datoriile şi sar- 
cinele succesiunci, fic-care în proporţiune cu 
partea sa ereditară. 

Art, 755, Coeredele sâă succesorele cu titlu 
unirersale care, din causa ipoteeci, a plătit din 
datoria comune mai multi de câți partea sa, 
are recursă, în contra celoră-alţi cocredi sâii 
succesoricu titlu anivserale, numai pentru par- 
tea ce fie-care din ei era obligat a plăti, chiar 
cândii cocredele ce a desfăcutii datoria ară fi 
fostii subrogat în drepturile creditorilor, Coe- 
redele însă ce a acceptată succesiunea sub be- 
neiiciă de inventariă, conservă facultatea de a 
cere plata, creanțeloriă sâle personali, ca ori ce 
altii creditore ali succesiune, 

Art, 379, Cândi unulii din eceredi sâă suc- 
cesori cu titln universală esteinsolvabile, par- 
tea lui din datoria ipotecară se împarte între 
toți cei-alţi în proporţiune cu ce iea, fie-care 
din succesiune. 

Art, 180. Titlurile esecatorie, obținute în 
contra defunctului, sunt personal esecutorie şi 
în contra eredelui. Cu tote acestea creditorii 
nu poti urmări esecuţiunea de câtă după optii 
dile de Ia notificarea acestor titluri făcută per- 
sâncă, sc la domiciliulii eredelui. 

Art, 751, fă potă cere, în ori ce casii şi în 
contra ori cărui creditore, separaţiunea patri- 
moniului defunctului de acela alti eredelui, 

Art. 352, Acesti drepti nu pote fi esercitat 
câniii, acceptându-se eredele de debitore, sta 
făcută ast-ielă novaţiune în privinţa creanţe 
contra defuncțului. - ” 

Art, 253, In privința mobilelorii, după tre- 
carea de trei ani, dreptalii este prescris. In 
privința imobilelor, acţiunea se pâte esercita 
în totii timpulă în care imobilele se găsesc în 
mâna eredelui. 

Art, 784. Creditoriă eredelui nu poti cere 
Seporațiunea patrimonieloră, în contra, credi- 
oriloră suceesiunei. 
Art. 185, Creditorii unut din compărţitori,   
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ca nu cum-va impărțela să se facă cu viclenie 
în vătămarea drepturilor lori, poti pretinde 
să fie presenţi la împărţelă, pot deră să inter- 
vină, cu spesele lori; nu poti însă să atace uă 
împărțelă săvârşită, afară numai de s'a făcut 
în lipsăle, şi fără să se ţină sâmă de oposiţiu= 
nea lori. ” - 

SECȚIUNEA IV 
Despre efectele împărțelei și despro garanția 

părţilor * 

Art, 786. Fic-care cocrede este presumpti 
că a moştenită singuri şi imediată tâte bunua 
rile cară compună partea, sa, sii cari i-a cădut 
prin licitaţiune, şi că n'a fost nici uă datăpro- . 
prietariă pe cele-alte bunuri ale suceesiunei, . 

Art, 237, Cocregii sunt datori garanţi unul 
către altulii numai despre turburările şi cvic- 
ţiunile ce proced dintr'uă causă anteridre îm- 
părţelei, ” , 

Garanţia inceteză când uă cvicţiune a fosti 
esceptată anume, printr'ufi clausă espresă a ac- 
tului de împărţelă, sâă cândă evicțiunea, a fost 
causată din greşăla eredelui, : 

Art. 153, Fie-care din ereţi este obligatii, 
în proporţiune cu partea sa, ereditară, a des- 
păgubi pe cacredele săă de paguba ce a sufe- 
rit din causa cvicţiunei. , 

Cândii unui din cceredi va fi insolvabile, 
partea, ce elii este dator a contribui, se va îm- 
părți între ercdele gararitat, şi între cei-Valţi 
coeredi. - 

Art, 289, Garanţia pentru solvabilitatea, do- 
bitorului uncă rendite dureză numai cinci ani 
de la împărţelă. Acestă creanţă înceteză, când: 
nesolvabilitatea a luatii nascere în urma îm= 
părţelei. NE 

" SECŢIUNEA V 

„Despre destlințarea sţă resclstunea împărțelei 

Art, 790, Impărţelele pot îi desfiinţate pen- 
tru violinţă sei dolă, . 

Pentru uă simplă omisiune a anuădin obiec-. 
tele succesiunei, uu se strică împărţela ; se faco 
numai unii su plimentii de împărţlă pentru 
obiectulii omisă, 

Art. 791, Ori ce actii, sub ori ce titlu, în 
urmarea, cărui a încetati indivisiunea, între e- 
regi, este supusă la acţiunea de rescisiune din 
articolul precedenti. - 

Dapă împărţelă, sâii după actul care i ţine 
loculi, acţiunea de rescisiune nu mai este ad- 
misă în contra transacţiunii făcute asupra di- 
ficultăţiloră reali, ce presintă priniulii actii, 
chiară cândii nu arii fi fostii procesii începută 
asupra obiectului transacţiunii. , 

Art, 792, Acela în contra cărui s'a făcutii
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cererea de rescisiune, pâte popri desființarea 
împărţelei, dânăii reclamantului din partea sa 
ereditară în numerariă scă în natură. | 
"Art, 293, Coeredele care a înstrăinată por- 
ţiunea sa ereditară în toti sâi în.parte, nu 
pote intenta acţiunea de rescisiune pentru doi 
s6ii violenţă, dică înstrăinarea s'a făcută în 
urma, descoperirii dolului sâii încetării vio- 
lenți, 

SECȚIUNEA VI 

Despre împărțela făcută de tată, de mamă stă de zţi 

: ascendenți între descendenţii lori 

"Art, 394, Tatălii, mama și cei-Valţi asecn- 
denţi potii face împărţela banurilorii loră. în- 
tre fii şi cei-l-alţă descendenţi. | 

Art, 195, Acestă împărţelă sepotefaceprin 
acte între vii scii prin testamentă, cu formele, 
condiţiunile şi regulele prescrise pentru dona- 
ţiuni între vii şi pentru testamente. 

Impărţela făcută prin actă între viă nu pâte 
avea de obiectii de câtii bunurile presinţi. 
" Art. 790, Dâcă tâtebunurile, ceascedentele 
a lăsată la mortea sa, nu aii fostii cuprinse în 
împărţelă, bunurile necuprinse se vor împărţi 
conformii cu legea. 

Art, 197, Este nulă împărţâla în care nu 
s'a cuprinsii toți copiii în vicţă la deschiderea 
moștenirii, şi descendenţii fiilorii premuriţi. 

Acţiunea de nulitate se pâte esercita de toți 
eredii fără distincţiune. 

“ Art, 79$, Impărţela făcută de ascendente 
se pote ataca, când ari resulta dintr'ensa sâii 
dintr'alte acte că prin disposiţiunea făcută de 
ascendente, vre-unulii din acei între cari s'ati 
împărţitii bunurile sarii găsi vătămată în par- 
tea legitimă. , - 

Art, 799, Copilulii care, pentru causa art- 
tată a articolile precedinţi, atacă împărțâla 
făcută do ascendente, estedator a plăti înainte 
cheltuelile estimaţiunii. Dâcă, reclamaţiunea 
sa nu este fondată, cheltuelele estimaţiuniă şi 
ale judecății voră fi în sarcina sa. 

TITLUL II 

Despre donaţiuni între viă şi 
despre testamente 

Art. 800. Nimeni nu va putea dispune, de 
avutul sâiă, cu titlu gratuitii, de câți cu for- 
mele prescrise de lege pentru donaţiuni între 
vii sci prin testameută, 

Art, 3.1. Donaţiunea este un actii de libe- 
ralitate, prin care donatoruli dă irrevocabile 
un lucru donatarulii care "lă priimesce. 

Art, 02, Testamentulii este ună actii re- 
vocabile prin care testatorele dispune, pentru   

timpuli încetării sâle din visţă, de totii sâii 
parte din avutulii săi. ” , 

Art, 503. Substituţiunile stă fidei-comisele 
sunt proibite; ori ce disposiţiune prin care do- 
natarulii, eredele instituită seci legatarulii, va 
fi însărcinatii de a conserva şi a remite la uă 
a treia persână, ra fi nulă, chiar în privirea do- 
natarului, a credelui numit scii a legatarului. 

Art, 804. [ste permisă disposiţiunea prin 
care o a treia persnă arii fi chiămată a lua, 
darulă, ereditatea sâi legatulă, în casul când 
donataruli, eredele numitii, si legatarauli, 
nu arii priimi, s€ă nu arii putea priinii. 

Art, 895, Este permisă asemenea disposi- 
ţianea între vii scii testamentariă, prin care 
usufructul se dă la uă persână, şi proprietatea. - 
nudă la alta. 

CAPITOLUL II 
Despre capacitatea de a dispuue, stii de a 

priimi prin Qonațiune între vii sâii prin 
testamentă, - + ă 

Art, $06. Minorele mai micii de şâse-spre- 
dece ani nu pâte dispune, nici întruni felă, 
afară do escepţiunile regulate la capitolul IX. 
al acestui titlu. 

Art. S07, Minorele de şese-spre-dece ani pote 
dispune prin testamentii şi numai pentru ju- 
mâtate din bunurile de cari după lege pâte dis- 
pune majorele. E 

Art. 508. Este capabile de a priimi prin do- 
naţiune între vii ori cine este conceput în mo- 
mentulă donaţiunii. 

Este capabile de a priimi prin testament ori 
cine este conceputii la epoca morţii testato- 
ruioi. ' 

„ Art, 509, Minorele de şse-spre-dece ani nu 
pote prin testamentii dispune în favorea tuto- 
relui săi. 

Minorele, ajunsă la majoritate, nu pote dis- 
pune nici prin donaţiune între vii, nici prin 
testament, în favorea fostului săi tutore, dâcă 
sncotelele definitive ale tutelei n'aiă fost prea- 
labile date şi priimite. : 

Sunt esceptaţi în amenduoă casurile de mai 
susii ascendenţii minorilorii, cari sunt scă ai. 
fostii tutore ai lori. . 

Art, $10, Doctorii în medicină, sâii în chi- 
rurgie, oficiării de sănătate şi spiţerii cari aă 
tractatii pe uă persână în bola din care mâre, 
nu poti profita de disposiţiunile între vii scă 
testamentare, ce dânsa a făcutii în favore-le 
în cursulii acestei bole; 

Sunt esceptate : 1, disposițiunile :remunera- . 
torie făcute cu titlu particulari; se va ţinea. 
însă sâmă de starea dispunătorului şi de serri- 
ciele făcute; | 

2, Disposiţiunele univorsali în casii de rude- 
nie până la ali patrulea gradă inclusivii, afară:
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numai decă mortul va avea eredi in linie dreptă, 
şi decă acela, în profituli cărui s'a făcut dispo- 
siţiunea, nu este elii chiar erede în linie drâptă. 

Aceleaşi regule sunt aplicabilă în privinţa 
preoțilorit. a 

Art, SI1. Disposiţiunile între vii s6ii prin 
testamentă făcute în.farorea, ospicieloră, săra- 
cilorii dintr'uă comună, sc stabilimentelor de 
utilitate publică, nu potii avea efect de cât de 
sunt autorisate prin ordonanţe domnesci în ur- 
ma avisului consiliului de Statii. 

Art, S$12, Disposiţiunile în favrea unui în- 
capabile sunt nule, fie ele deghizate sub forma, 
anui contractă onerosii, fie făcute în numele 
unorii persâne interpuse. 

Sunt reputate ca persone interpuse tatălă şi 
mama, copiii şi descendenții şi sogulii persânei 
incapabili. 

CAPITOLUL III 

„ Despre donaţiunile între vii 

SECȚIUNEA I 
- "Despre forma şi efectele donațianitoră între vii - 

Art, 513, 'Tâte donaţiunile se facii prin act 
aatenticii, 

Art, $14. Donaţiunea nu obligă pe donatorii 
şi nu va produce nici unii efectă, de câtiă din 
diua în care va fi fostii acceptată. * 

„ Acceptaţiunea pote fi făcută sâii în act, scă 
printr'uni actii autentici posteriore, maj "'na- 
inte îns€ de mârtea celui ce dăruesce; în acest 
din urmă casă, donaţiunea n'are efectă de cât 
din diua în care se va fi comunicatii donatoru- 
lui actulii de acceptaţiune, 

Art. S15, Donaţiunile făcute unorii minoră 
ncemancipaţi sii unui interdisii, se acceptă de 
tutore sâii de părinte. 

„ Minorele emancipat pote accepta cu asistenţa 
curatorelui. 
Mama, cu tote că tatălă ar fi în vicţă, şi cei 

alţi ascendenți, cu tâte că genitorii ară fi în 
vicţă, vorii putea, asemenea, să accepteze dona- 
ţiunea făcută minorului emancipată sâă nee- 
mancipată şi interdisului, de şi ci n'ară area 
cualitatea de tutori. 

Art, S16, Surdu-mutulii ce nu scie să scrie 
na pâte accepta uă donaţiune de câtă cu asi- 
starea unui curatore speciali numitii de auto- 
ritatea judiciară, după regulele stabilite pen- 
tra minori, 

„ Arte S17, Donaţiunile făcute persânelor mo- 
rali, nu pot fi acceptate de cât prin ordonanță 
"domndscă, dată în urma avisului consiliului de 

ati, 
„ Art, S1S, Cândii se dăruescii bunuri ce potii |: 

- A ipotecate, transcripţiunea actului ce conţine   

donaţiunea, şi acceptaţiunea ca şi notificaţiunea, 
acceptaţiunii făcute prin actă separati, se va 
face la tribunaluli districtului unde.sant si- 
tuate bunurile. Ă 

Art, S19, Lipsa transcripţiunii pâte să fie 
invocată de ori ce persone aiă interes lu acesta; 
se esceptă însă persânele obligate a stărui să 
se facă transcripţiunea, scă representanţii lor, 
asemenea şi donatorulii. 

Art, S20, Minorii interdişi, femeile mări- 
tate, în lipsă de acceptaţiunca sâă de transcrip- 
țiunea donaţiunii, nu pot cere obiectele dăruite; 
aii însă, de se cuvine, recursii în contra tutori- 
lorii sei bărbaţilor. 

- Art, 521, Donaţiunea între rii pentru bu- 
nurile viitore este revocabile. 

Art, $22. Este nulă oră ce donaţiune făcută 
cu condițiuni a căroră îndeplinire atirnă nu- 
mai de voinţa donatorului. - 

Art. 523, Este asemenea nulă, dâcă s'a fă- 
cută sub condiţiunea de a se satisface datorie 
sii sarcine cari nu esistaii la epoca donaţiunei, 
s6ă cari nu craii arătate în actul de donaţiune. 

Art, 524, Cândii donatorulă "şi-a reservatii 
dreptulii de a dispune de ună obiectii cuprinsi 
în donaţiune, stii de vă sumă determinată din 
bunurile dărnite, dâcă m6re fără să fi dispusă 
de dânsele, unii asemenea obiectii sâii aseme- 
nea sumă rămâne credilor donatorului. 
„Arte $25. Donatoruli pâte stipula, întâree- 

rea bunurilorii dăruite, atâtii în casulă cândă 
donataralii arii muri înnintea lui câtii şi în ca- 
sulii cândii donatarulii şi descendenții sei ari 
muri înaintea sa. 

Aceste stipulaţiuni însă nu se potii face, de 
câtu în favorca donatorului. 

Art, S26, Disposiţiunile art. 821, 822,893, 
824 şi 825, nu se aplică la donatiunea din Ca- 
pitolulii VIII şi IX dintr'acestă titlu. 

Art. S27, Ori-ce actii de donaţiune de mo- 
bili este valabile numai pentru obiectele tre- 
cute întruni actă estimativă subsemnatii de 
donatorii şi donatară. 

Art, S2S, Donatorulii nu este responsabile 
de cvicţiune către donatari pentru lucrurile 
dăruite. ” 

Donatorulii este responsabile de evicţiune 
cândă elii a promisii espresii garanţiă. 

Este asemenea responsabile când evicţiunea 
provine din faptuli s&ă, când este în chestiu- 
ne uă donaţiune care impune sarcine donata- 
rului; într'acest casii însă garanţia este obli- 
gatoriă, numai penă la suma sarcinelorii, 

SECŢIUNEA II 

Despre casarile în cari donațiunile se potă reroes | 

Art, S29, Donaţiunea între vii se rerâcă, 
pentru neindeplinirea condiţiuniloriă cu cari s'a
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făcută, pentru ingratitudine şi pentru nascere 
de copii în urma donaţiunii. 

Art, S30, Cândii donaţiunea este revocată 
- pentru neîndeplinirea condiţiuniloră, bunurile 

reintră în mâna donatorului libere de ori ce 
sarcina şi îpotecă, - ” 

Art, 531, Donaţiunea între viise revâcă pen- 
tru ingratitudine în casurile următâre : 

1. Dâcă donatarali a atentat la viţa do- 
natorului ; 

2, Dâcă este culpabile în privinţă'i de deli- 
cte, crudimi sâă injurie grave; 

3. Decă fără curentii îi refusă alimente. 
„Art, S32, Revocarea pentru neîndeplinirea 
condiţiunilorii şi pentru ingratitudine, nu sc 
tace de dreptii nici uă dată. 

. Arte $39, Cererea de revocare per.tru ingra- 
titudine, trebue făcută în termină de unii anii 
din diua faptului, sii din diua cândii donato- 
rulii a cunoscutii faptulii. 

Acţiunea de revocare nu se pâte intenta în 
contra erediloră donatarului, nici de eredii do- 
natorului în contra donatarului, afară numai 
decă în acestii casă acţiunea s'a intentatiă de 
donntoriă; scii donatorulii a murită în anulă în 
care se putea iîntenta acţiunea. 

Art, 534, Rovocarea pentru ingratitudine, 
nu pote infirma, nici înstrăinările făcute de do- 
natariă, nici ipotecile sâă alte sarcine reali cu 
cari elă ar fi putută. greva obicetuli dărnitii: 
este neapărati însă ca acestea să se îi făcutii 
înaintea, inscripţiuncă estractului cererei de re- 
vocaţiune pe marginea transcripţiunei prescri- 
să prin art. 818. 

In casii de revocaţiune, donatarulii se con- 
damnă a întorce valorea obiectelor instrăinate, 
după estimaţiunea ce li s'ar face în timpul ce- 
rercă, se.condamnă asemenea a intorce venitu- 
rile din diua cereri. " 

Art. 595. Donaţiunile făcute în favorea ma- 
ritagiului, nu sunt revocabili pentru ingrati- 
tudine, 

Art, $26, Ori ce donaţiuni prin acte între 
vii făcute de persâne co n'aii copii sâii descen- 
denţi esistinţi în timpulii facerei lorii, oră care 

„arii fi valorea acestorii donaţiuni şi sub ori' ce 
titlu stari [i făcută, fie chiarii donaţiunea mu- 
tuale stă remuneratorie, fie în fine donaţiune 
în favorea maritagiului făcută soșilorii de ori 
cara altă persână afară de ascendenţii lor, sunt 
revocate de dreptii dâcă donatoruli, în urma 
donaţiuncă, dobândesce ună copili legitim, un 
postumă, scii chiari cândă a legitimată pe un 
copilă naturale, prin maritagiii subsequente. 

„Art, 887, Revocaţiunea se face, şi când co- 
pilulă donatorului, scit ali donatricei ar fi fost 
conceputii în timpulă donaţiunei. 

Art. S3$, Donaţiunea, rămâne revocată chiar 
cândă donatarulii ară fi intrati în posesiunea, 
lucrurilorii dăruite şi ar fi fustii lăsată în po- 
sesiunea acelori lucrari după nascerea fiului 

. 

  

N . 

donatorului; donatarul posesore nu va fi obli- 
gati a restitui fructele de ori ce natură luate 
de elii, de câtii din diua în care i se va fi noti- 
ficat nascerea fiului sâi legitimaţiunea sa prin 
căsătorie subsequente. 

Art. 839. Orice clanse stă convenţiuni, prin 
cari donatorulă ar renunţă, la revocarea dona 
ţiunei pentru nascere de fii, este nulă şi fără 
nică un efectă. + ” 

Art. S40. Prescripţiunea acţiunei de revo- 
caţiune se împlinesce după trei-deci ani de la 
nascerea, fiului. . 

CAPITOLUL 1V 

Despre partea disponibile a bunariloră 
şi despre rednacțiune 

SEOŢIUNEA 1 
Despre partea disponibile a bunurilorii 

Art, 841. Liberalităţile, fie făcute prin acte, 
între vii, fie făcute prin testamentii, nu poti 
trece peste jumătatea bunuriloră dispunătoru- 
lui, dâcă la mârte "i lasă unii copilii legitimi ş 
peste uă a treia parte, dâcă lasă duci copil ; 
peste a patra parte dâcă lasă trei ssă mai mulţi. 

Art, S$42, Sunt coprinşi în articolele prece-" 
denţi sub nume de copii, descendenţii de ori co 
gradiă. a 

Art, 813, Liberalităţile prin acte între vii, 
sc prin testamentii, nu pot trece peste jumă- 
tatea bunurilorii dâcă în lipsa de copii, defunc- 
tulii lasă tată şi mamă, sâii numai pe unulă 
dintr'enşii. 

Art, SI, Decă disposiţiunea prin acto în- 
tre vii scii prin testamentă, constitue un usu- 
fructii sâii uă rendită viageră, a cării valre 
trece peste cantitatea disponibile, eredii reser- 
vatari aii facultatea de a esccuta aceste dispo- 
siţiuni, scii de a abandona proprietatea canti- 
tăţei disponibile. ” . 

Art, 315. Valrea bunurilor înstrăinate unui 
succesibile în linie dreptă, cu sarcina unci ren- 
dite viagere stă cu reservă de usufructii va, fi 
socotită în porţiunea disponibile, şi esceden- 
tele, de este, se va trece în masa succesiunei ș 
Impataţiunea şi reportulii nu potii fi cerute de 
succesibile în linie dreptă care a consimţitii la, 
aceste înstrăinări. 

Art, 516, Cuantitatea disponibile pâte fi dată 
în tot sii în parte, scii prin acte intre vii stii 
prin testamentii, copiiloră sâii altorii suecesi- 
bili ai donatorului, tără ca donatarulă ss le- 
gatarulii, co vine la succesiune, să fie supusă - 
la report, dică în disposiţiune se dice esprese, 
că ceea ce s'a datii este peste partea sa. 

Declaraţiunea că darulă sâi legatulii esto 
peste partea succesibilelui, se pote face ssii în
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actul ce conţine disposiţiunea, scii în urmă cu 
formele disposiţiunilori între viă scă testamen- 
tarie, 

| SECȚIUNEA II 
Despre reducțiunea donaţiuniloriă și a legatelor 

” Arte S47, Liberalităţile prin act sâă între 
sii scă prin testamentii, cândii vor trece peste 
partea disponibile, vor fi reduse la acâstă parte, 

Art. S4S, Reducţiunea, liberalităţilor între 
vii nu va putea fi cerută de cât; numai de ere- 
dii raservatari, de eredii acestora, scii de cei 
cari înfăciştză drepturile lorii. 

Art. 549, Partea disponibile se calculă cu 
chipuli următori : pe lingă bunurile ce a lăsat 
denatorulii sâi testatorulă în momentul morţii 
sâle, se adauge prin calcul şi bunurile de cari 
a dispusi prin donaţiuni între vii, după starea 
lorii din momentulă donaţiunei şi după valdrea 
ce ai avutii în momentuliă morţii donatoruluj, 
Din acestă masă de bunuri, 'scădendu-se dato- 
ricle, pe ceea ce va românca, se calculă partea disponibile, după numărul şi calitatea eredilor, 

Art. S50. Antâiă se vor reduce disposiţiu- 
nile testamontare; cândii bunuri cuprinse în aceste disposiţiuni nu vorii mai fi, atunci nu- mai se va, face reducțiunea donațiunilorii. 

Reducţiunea va începe de Ja cea din urmă 
donaţiune, după săvârşirea, acestia se va trece 
îndată la cea a doua după dânsa, şi aşa pe rend penă la cea mai veche donaţiune. 

Art. 551, Când donaţiunea, între vii supusă la reducţiune s'a făcut la unul din ect cu drept 
de moştenire, acesta va putea scădea partea cu care ar trebui să se reducă donaţiunca, din par- 
tea ce i s'ar cuveni ca, erede în bunurile ncdis- ponibili, dâcă aceste banuri sunt de aceeași 
natură cu cele dăruite, 
“Art, S52, Se vorii reduce cu analogie atât 

legatele universali câtiă şi cole particulare fără distincțiune. 
Art, S55, Cândii testatorulii va declara ca unii legati să fie plătitii preferindu-se celorii- 

l-alte, acesti legati nn va fi supusi la reduc- țiune, de câtii după ce valârea celor-l-alte le- gate nu va împlini reserva legale. - Art, 551, Donataruli va restitui fructele Porțiunci ce trece peste partea disponibile, din vomentulii morții donatorului. 
Art, $55. Donatarulă este obligatii, dâcă a alienată bunurile dărnite, să facă în urmă re- portul cscendentului peste porţiunea disponi- ile, după ralorea luerurilorii din timpul mor- ți disponentului,   
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CAPITOLUL V 
„Despre disposiținuile testamentare 

SECȚIUNEA I 
jtegule generali pentru forma testanienteloră 

Art, S56. Ori ce persână este capabile de a, 
face testamentiă, dâci nu estezpoprită de lege, 

Art, S57, Duoă scă mai multe persone nu 
potă testa prin acelaşi actii, una în favârea 
celei alte, stii în favârea unei a treia persâne. 

Art, S5S, Unii testamentiă pote fi scii olo- 
grafii, scă făcutii prin actă autentică, sâii în 
formă mistică. 

Art, 559, 'Testamentulă olograf nu este va- 
labile de câtii cândă este serisiă în toti, datat 
şi sub-semnatii de mâna, testatorului. 

Art, S60, Testamentul autentică este acela 
care s'a adeveritii de judecătoria competinte. 

Art. S61. Judecătoria, înainte de a face a. 
deverirea, va citi din cuvântăi în cuvântii tosta- mentulă în audulii și în faţa testatorului, când 
testatorulii nu va putea veni înaintea judocă- 
torieă din causă de D6lă, atunci cetirea testa- 
mentulai, după cum s'a (isi mat susii, se va 
face de judecătorulii numitii de tribunal, spre 
a se duce la domiciliulii testatorului, 
“Art, S62, Indeplinirea formalităţii citirii 

din articolul precedente câtiă şi declaraţiunea 
testatorului că testameatulă esteali stă, iscă- - lită de eliă şi făcută din libera sa voinţă, se vă 
menţiona sub-pedepsa do nulitate a, testamen- 
tului atât în raportulii co va face judecătorul, când este numiti, cătii şi în âdeverirea tribu- 
nalului, . 

Art. S69, Testamentulii trebue să fic îscă- 
liții de testatorii: d&că el declară că nu scie, 
SGi că nu pâte iscăli, se va face mențiune de- spre declarațiunea testatorului şi causa co'l îm- 
pedică de a iscăli, atât în reportulii judecăto- 
rului numită, cât şi în adeverirea tribunalului. 

Art. S94. Când testatoruli va voi să facă 
un testamentă mistică sc secretii, trobue nca- 
păratii săli iscălescă, sâă că Ta scrisă elă cu- 
suşi, scii.că a pusi pe altulă ali scrie. 

+ Chârtia în care s'a scrisă disposiţiunile te- 
statorului, sei chârtia care servesce de plicăi, de 
va fi, se va stringe şi se va, sigila, 

Testatorulii va presenta tribunalului compo- 
tinte testamentulă strinsii şi pecetlnitii, pre- 
cum S'A disii, scii lil va stringe și va pecetlui 
înaintea tribunalului, ” 

Testatorulti va declara că disposiţiunile din 
acea chârtie esto testamenfulă sei, scrisă şi is-
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călitiă de elă &nsuși, stă scrisii de altulii şi is- 

călitii de testatori. - 

Când testatornlii din causă de bolă, va fi în 

neposibilitate fisică de a se presenta înaintea 

tribunalului atunci presentarea testamentului, 

pecetluirea, lui şi declaraţiunea, sus-menţionată, 

se vor face înaintea judecătorului, numiti de 

tribunală pentru acestă sfirşită, 
Tribunalulă, sâă judecătorul numit va face 

actuli de subseripţiune pe chârtia în care s'a 

scrisă testamentulii s6ăi pe chârtia care ser- 

vesce de plicii. 
Acesti actii se va subscrie atâtii de testa- 

torii câtii şi de tribunală si de judecători. 

"Potă lucrarea de mai susă nu va putea fi în- 

treruptă de nici uă altă operaţiune; cândi te- 

statoruli din nă causă posteriră sub-semnării 

testamentului, va declara că nu pâte subsemna 

sub-scripţiunea, acâstă declaraţiune se va trece 
în sub-scripţiune, 

Art, 885, Acei cari nu sciii, scii cari nu pot 

ceti și serie, nu potă face testamenti în formă 

mistică. . 
Art, 866, Cândi testatorulii nu pâte vorbi, 

dâră scie a serie, atunci declaraţiunea că te- 

stamentulii este alii stii o va face în scrisii în 

'capulii actului de sub-seripţiune înaintea jude- 

cătorului numiti, stă înaintea tribunalului. 

- Tribunalulă sâi judecătorulii numită va con- 

stata în actulii de subscripţiune declaraţianea 
testatorului. 

Art, $67, In casurile cândii se numesce unii 

judecători, elii va, comunica procesulii seii ver- 

bale tribunalului, care va legalisa actulii de 

sub-scripțiune sâă testamentulii. 

SECȚIUNEA. XI 
Despre regulele speciali asupra formelorii câtori-ra 

testamente 

Art, SGS. Testamentele militarilori şi ale 
individilor întrebuinţaţi în armată sunt în ori 

ce ţeră valabile făcute în presența unui cap de 

batalion sii escadron, s6ă în presenţa oră cărui 

alt oficiar superior, asistat de duoi marturi, sei 

în presențaa duoicomisari de resbel, scă în pre- 

senţa. unui din coinisari asistat de duci marturi. 

Art, $69, Sunt asemenea, dâca testatorulă 

este bolnavă sâii rănită, valabile făcate în pre- 

senţa capului oficiarului de sănătate asistat de 

comendantele militarii, însărcinată cu poliţia 
ospiţiului. ! 

Art, 870. Disposiţiunile articolelorii prece- 

dinți nu sunt admisibili de câtă în privinţa, a- 

celor ce suntit în espediţiune militară, si în 
cuartieră, sâii în garnisonă afară de teritoriul 
românii, sâii prisonieri la inimici, fără ca, cei 

ce sunt în cuartierii-scii în garnisonă în întrul 
ţerei să pâtă profita de acâstă latitudine, de 

nu se găsescii în uă cotate asediată, sâiîn alte 
  

locuri ale căroră părţi să fie închise şi comu- 

nicaţiunile întrerupte Gin causa resbelului. 

Art. S71, Testamentuli făcutii în forma 

maj susti arătată este nulii după şâse lună de 

la întârcerea, testatorului într'uni loci unde 

are libertatea de a testa cu formele ordinare." 

Art, $72. Testamentul făcut întrun loc care 

este scos din comunicaţiune din causa ciumei 

sâă altei bâle contagiose, sepâte face înaintea 

unuimembru al consiliului municipale asistaii 

de duoi naturi. 
Art, $79. Testamentele. menţionate în cele 

duoe articole precedenţi, sunt nule după tre- 

cere de şâse luni de la, deschiderea, comunica 

țiunilor cu loculii unde se găsesce testatorul, 

sâii după şese luni de la trecerea sa întrună 

locii unde comunicaţiunile nu sunt întrerupte. 

Art, 874, Testamentele făcute pe mare în 

timpii de voiașiii sunt valabilă: 

Pe corăbii și alte bastimente ale ţerei, când 

sunt făcute în presenţa oficiarului comandante 

ală bastimentului, scă în lipsă, în presenţa 

acelui ce '] înlocuesce după ordinea serviciului, 

însă şi unulii și altulii asistați de oficiarulii de 

ndministraţiune, sâă de oficiarulii ce îndepli- 

nesce funcțiunile acestuia. 
Pe bastimentele de comerciii, când sunt fă- 

cute în presența, scribului bastimentului stiîn 

presenţa acelui ce 'lă înlocuesce, însă şi unul 

şi altulă asistați de căpitanulii sii de patro- 

nulă, sâii în lipsă-le, de acei ce "i înlocuescii, 

In tâte casurile, funcționarii în presenţa că- 

roră se facii aceste testamente vor fi asistați 

de câte dugi marturi. 

Art. $75, Pe bastimentele Statului, testa= 

mentul căpitanului, sii acela alijoficiarului 

însăreinatii cu administraţiunea, pe bastimen- 

tele de comereiii, testamentulii căpitanului, ali 

patronului, sâii ali scribului se potii face în 

presenţa acelora, ce, În ordinea, serviciului, vină 

după denşii, conformându-se pentru cele-l-alte 

formalităţi cu disposiţiunele articolului pre- 

cedente, 
Art, $76, In tâte casurile testamentele men- 

ţionate în cele ducă articole preeedenţi;se vor 

face fie-care în duoe esemplare originali. E 

Art, 77, Dâcă bastimentuli intră într'un 

portă străini, unde se găsesce unii agente d'ai 

ţerei, funcţionarii în presenţa cărora s'a făcut 

testamentul, sunt datori să depue unulii din 

esemplarele originali, închisii şi pecetluitii în 

mânile acestui agente, care 'lă va trămite Mi- 

nisterului de interne, sprea. fi inaintat la grefa 

tribunalului domiciliului testatorului. 

Art, S1S, După întârcerea bastimentului în 

&ră, fie în portul armamentului fic în ori ce 

alti portii, cele duoă esemplare ori ginali alo 

testamentului închise şi pecetluite sâi esem- 

plaruli originale rămasă, decă, după articolul 

precedinte celii-l-altă a fostii depusii în cursul 

| xoiagivlui, vor f date la biuroulii comandan-
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“tului de portă, care le va trimite fără întâr- diere Ministerului de Interne, ce va face depo- situlii conformii articolului precedinte. Art, S79. Se va înscrie pe marginea, rolului bastimentului numele testatorului, menționân- du-se despre remiterea originalelor testamen- tului în mâinele agentului, sâă Ia biuroul co- mandantului de porti. . 

Art. SS0, Testamentulii nu ș ca făcutii pe mare de și s'arăi fi 
suli voiagiului, dâcă în timpulă în caro s'a fostii făcutii, bastimentulii star fi apropiat de uni tăremiă străinii, unde s'ar afla unii agentit ali României. In acesti casti testamentulii nu este valabile de câtii dâca s'a făcută după for- mele prescrise de legea României, scii după a celea întrebuințate în țera unde a fost făcutiă. Art. SS1, Disposiţiunile de mat susăi se a- Plică şi la testamentele pasageriloră, cari nu facii parte din cchipagiă, 
Art, SS2, Testamentulii ficutii pe mare cu formele articolului 874 nu este valabile, decât dâca testatorulă mâre pe mare stii după trei luni de la întrecerea luipe uscat, întrun loc un= de ar fi putut să'1 refacă cu formele ordinari, Art, SS9, Testamentulii ficutii pe mare nu vă putea cuprinde nici uă disposiţiune în fax6- „rea oficiariloră bastimentului, dâca denşii nu suntii rude cu testatorulii, 
Art, SS4, Testamentele cuprinse în artico- leleprecedinţi ai presintei secțiuni, vor fi sub- scrise de testatori şi de oficiarii publici, în pre- senţa cărorii s'aii făcută. 
Decă testatorele declară că nu scie sc pâte subscrie, se face menţiune de declaraţia- nea sa, şi de causa cel'a împedicat; de a subscrie, În casurile în care se cere asistența, de duci marturi, testamentul va fi sub-scrisă cel pu- ţin de anul dintr'enşii, şi se va, face mențiune e causa, ce a împedicat pe cel-alt de a subserie, “Art, SS5. Românul ce s'ar afla în ŞCră străi- 

ă, sâii în for- 
nă va putea face testamentulă st 
mă olografă, sâii în formă autentică, întrebuin= ţată în loculă unde se face testamentuliă, 

Art, SS6, Formalităţile la cari suntii su- puse deosebitele testamente prin disposiţiunile Presintei secţiuni şi acelea ale secţiunei pre- 
or observa sub pedâpsă de nulitate. 

cedinți se v 

SECȚIUNEA. III 
Despre institațianea de mostenitori şi despre 

legaturi în genere, 

Se pâte dispune prin testamenti 
e uă fracțiune din starea cui-va 
8 maimulte obiecte determinate. 

SECȚIUNEA IV 
Despre legatulă universale - 

SSS, Legatuli universale este disposi- 

a fi reputatii 
făcutii în cur- 

    
ă na   

Art, 557, 
a t0tă scă d 

Sei de unul s 

. 

“Art,     
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ţiunea prin care test 
la una să mai mult 
bunuriloră sâle. 

Art. SS9. Cânăi testatorali are eredi re- 
servatari, legatarulă universale va, cere de la 
acestia punerea în posesiune a bunurilor cu- prinse în testamentă. 

Art. S90, Legatarulă universale are drept 
a pretinde fructele bunurilori cuprinse în te- 
stamentii, din diua cererii în judecată sâi din diua în care eredele a consimţit a,i da legatulii, 

Art, S91, Când testatorulă nu a lăsat oreţ 
reservatari, legatarulii universale va cere de la, justiţiă posesiunea bunuriloră cuprinse în 
testamentii, . ! 

Art, S92. Testamentulii olografă sâi mi- 
stică, înainte de a fi esecutati, se va presenta 
tribunalului de judeţă în ocololii cărui s'a des- 
chisii succesiunea, 

Preşedintele va constata, prin procesii-ver- 
Dale deschiderea testamentului şi starea în 
care Pa găsitii şi va ordina depunerea lui la 
grefa tribunalului, | 

Art. 893, Legatarul universale care va veni 
la moştenire, în concursii cu un crede reserva- 
tarii, este obligat la datoriele şi sarcinele suc- 
cesiunei personale până în concurenţa părţii 
s6le, şi ipotecarie pentru totii. 

“SECŢIUNEA Y 
Despre legaturile unei fracțiuni do moştenire 

atorele lasă după mârte-i, 
e persâne, universalitatea 

Art, S94, Acesti legrat pâte avea, de obiecti 
uă fracțiune a moştenirei, precum jumătate , 
a treia parte, scii tte imobilile s6ă tâte mobi- 
lile, scii uă fracțiune din imobile sâi mobile. 

Ori ce alță legatii este singulară. 
Art, S95, Legataruli unei fracțiuni de e- 

reditate va cere posesiunea de la credii reser- 
vatari, în lipsa acestora de la legâtariluniver- 
sali, iară în lipsa şi acestora din urmă, de la 
cei-l-alţi eredi legitimi, 

Arte 596, Legataruli unei fracțiuni din 6- 
reditate este obligatii la sarcinele şi datoriele 
succesiuncă testatorului, personale în propor- 
țiune cu partea sa, şi ipotecarie pentru toti. 

Art, $97. Legatarulii universale, scă acela 
al unci fracțiuni a, succesiunei nu se pote pune 
în posesiunea legatului, fără a se face, după 
cererea lui, unit inventariă alii bunurilor ce 
compun legatuli, de judecătoria în ocolul cării 
s'a deschisă succesiunea. , 

Legatarulă care va priimi a intra în posesiu- 
nea bunurilorii fără inventariă va fi obligată 
a plăti tote debitele succesiunei, chiar de ar fi 
mai mari de câtii averea lăsată de testatorii, 
„Art. S98, Legătarul uncă fracțiuni din mo- 

ştenire pâte pretinde fructele din diua cererii 
în judecată, sâă din diua în care i s'a oferiti 
de bună voiă darea legatulni, -
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SECŢIUNEA VI 

Despre legatele singulare 

Art, 899, Ori ce legatii puri şi simplu;dă 
legatarului, din diua morţii testatoralui, unii 
areptii asupra lucrului legati, drepti trans- 
misibile cregilorii şi representanţilorii sei. 

Cu tote acestea legatarulii singulare nu va 
putea intra în posesiunea, lucrului legatii, nici 
a pretinde fructele sâă interesele, de câtii din 
diua în carea făcut cerere în judecată, sâii din 
(iua, în care predarea legatului i s'a încuviin- 
ati de bună voiă. 
Arte 909, Interesele şi fructele lucrului le- 

gatii devin alelegatarului din momentul morţii 
testatorului, şi dâca densulii n'a, făcutii cerere 
înaintea, justiţiei : 

]. Cândiă testatoruli a declaratii esprese în 
testamentii că voesce a se urma astfel ; 

2. Cândi s'a legati dreptii alimente uă ren- 
dită viageră sâii uă pensiune. ! 

Art. 901, Cheltuelile cererii pentru predare 
suntiă în sarcina succesiunei fără ca cu acâsta 
să se potă reduce reserva legale, 

In casii cândă testatorulii ară ordina altă- 
tel prin testamentă, se va urma după voinţa lui. 

Art, 902, Ercdii testatorului scii orice altă 
persână obligată a plăti uni legati, sunt per- 
sonale datori a'] achita, fie care în proporțiune 
cu partea ce iea din succesiune, 

Suntii datorii ipotecarie pentru toti, penă 
în concurința valorei imobileloră ce deţinii. 

Art. 905, Lucrul legatii se va preda cu ac- 
cesoriele necesari în starea în'care se găsea 
la mârtea doratorului. 

Art. 904, Cândii celit ce a dati legati unii 
imobile, a mărită în urmă acestii imobile prin 
alte acquisiţiuni, aceste acquisiţiuni, şi de ar fi 
alăturea cu imobilele, nu pot fi socotite ca parte 
a legatului de nu se face uă nouă disposiţiune 
pentru acâsta. 

Infrumusețările şi construcţiunile nouă, fă- 
cute asupra fonduluilegat, fac partedintr'ensul. 

Asemenea face parte din legatii adaosuli ce 
testatorele a făcută unui locii închisă întin- 
Qendi îngrădirile scle. 

Art. 903, Deca înaintea testamentului sâii 
în urmă lucrulii legati, a fostii ipotecatii pen- 
tra datoria succesiune, sâit chiar pentru altă 
datoriă, sâii supusii dreptalui de usufructii, a- 
cela ce este datoria da legatul, nu este ţinută 
a libera lucrulii de acestă sarcină afară numai 
dtca testatorele l'a obligatii esprese la acesta, 

Art, 906. Cândii testatorulă, sciindii, a dată 
legaiii lucrulii altuia, însărcinatulă cu acelii 
legati este datorii a da sâii lucrulii în natură, 
sGii valorea lui din epoca morţii testatorului. 

„Art. 907, Cândi tescatoruli, nesciindii, a le- 
gatii unii lucru străinii, legatulă este nulă. 

Art, 908. Cândii legatulii dată este un lu- 
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cru ne determinetă, însăreinatulu cu legatul 
nu este obligatii a da unii lucru de cualitatea 
cea mai bună, nu pâte oferi însă nică lucrulii 
celii nai răi. , 

Art, 909. Legatarulii singulară nu este o- 
bligatii a plăti datoriele succesiunei. 

SECŢIUNEA. VII 

Despre esecutorii testamentari 

Art, 910. Testatorulii pâte numi unulii sâă 
mai mulţi esecutoră testamentari. 

Arte 911. Eli pote să le dea, do drepti, în 
posesiune, totă seă parte numai din averea sa 
mobile, pentru un timp care nu va trece peste 
unii anii dela mârtea sa. ” 
Art, 912. Eredele pâte să-i scâţă din. pose- 

siune, oferindule sume îndestulătâre' pentru pla- 
ta legatelorii de lucruri mobili, scii justificândă. 
că a plătită aceste legaturi. 

Art, 913, Acela ce nu se pote obliga nu pâte 
fi nică esecutorii testamentarii, 

Art. 914. Pemeea măritată nu pâte fi ese- 
cutâriă testamentariă, de câtă cu consimţimân- 
tul bărbatului. 

Dâca ea este.separată de bunuri, sâi prin 
contractulii de maritagiii, scii prin sentință ju- 
decătorescă, va putea deveni esecutâriă testa- 
mentariă, cu consimţimântulii bărbatului sci 
cu autorisațiunea justiţiei, în casii de refusi 
din parte-ă. | 

Art. 915, Mlinorele nu pote fi esecutoră te-- 
stamentară, chiar cu autorisaţiunea tutorului 
sâă curatoruluă stii,   Art, 916. Esecutorii testamentari vorii cere 
punerea peceţilorii, dca sunţii şi eredi minoră, 
interdişi sâii absinţă. 

Fă vori stărui a se face inventariulă bunu- 
rilorii succesiunei în presenţa, eredelui presum= 
tivii, sâii în lipsă-i după cei s'a făcuti chiă- 
mările legiuite. 

Ei voră cere vinderea mişcătâreloră în lipsă, 
de sumă îndestulătorepentru plata legaturilor. 

Ti vor îngriji ca testamentele să se esecute, 
şi în casii de contestaţiune asupra esecuţiuncă, 
ei pot să intervină casă susţină validitatea lor, 

Fi suntii datori, după trecere de un anii de 
la mârtea testatorului, a da socotâlă, despre 
gestiunea lorii. 

Art, 917, Dreptulă esecutorului testamen= 
tarii nu trece ]a eredii săi. 

Art, 915, Deca suntii mai mulţi esecutori 
testamentari cari aii priimită acestă sarcină, 
unnlă singuri va patea lucra în lipsă-le. 

Ei voră fi responsabili solidari dea da so- 
cotelă de mişcătârele ce Ii s'aii încredinţatii, 
afară numai dâcă testatorul a despărţitii fune-     ţiunile Lor şi decă fio-care din că sa mărginită 
în ceea cei s'a încredinţatii, .
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! 
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„Cu tâte că acesti actii a remasă fără efectiă, 

COMUNE 
1? „Art, 919, Cheituclele ficute de esecutorulii 

testamentarii pentru punerea, peceţilorii, pen- 
tru inventariii, pentru socoteli, şi alte cheltueli relative la funcțiunile scle, sunt în sarcina suc- 
cesiuncj, 

- SECŢIUNEA VUI 
Despre xevocațiunea testamenteloră şi despre 

caducitatea Joră 

Art, 920, Unii testamenti nu pote fi rovo- cati, în totă sâă în parte, do câtă sâti prin ună actă lagalisatii de tribunalul competinte, care actă va cuprinde mutarea voinţei testatorelui, stii prin uni testamenti posteriore. 
Art, 921. 'Testamental posteriore (1) nu re- vocă amâne pe cel anteriore, nu desfiinţeză din acesta, de câti numai acele disposiţiuni care suntii necompatibili, scă contrarie cu acelea ale testamentulni postoriare, 
Art, 992, Revocaţiunea fiicută prin testa- mentul posteriore va avea tâtă validitatea că, 

in causa necapacităţii eredeluj sâii a legata- rului, sâii din causă că, acestia nu aă voitii a priimi ereditatea. 
Art, 923, Ori ce înstrăinare a obiectului le- gatului făcută, cu ori ce modă scii conâiţiune, Terocă legatulă pentru totii ce s'a înstrăinată, chiarii cândiă înstrăinarea va, fi nulă, sâii când obiectul legati va fi reintrată în starea te- statorului. . 
Art, 921, Oi co disposiştane tcataiin-itară 

devine cuducă, cândă acela, în favârea cărui a 
fostii făcută, a muriţii înaintea, testatorului. 

Art, 925, Ori ce disposiţiune testamentară, 
făcută sub condiţiune suspensivă, cade, cândă 
eredele sâă legatarulii a murită înaintea înde- plinirei condițiunei. ” Art, 926, Disposiţiunea testamentară ficu- 
tă de la uni timpi înainte, nu opresce pe ere- dele numit, sti pe legatarii dea avea un drept dobândită din mormentulă morţii testatorului. 

Art, 927, Legatulă va fi caduc, dâcă lucrul 
legati a perită de totii în viața testatorului. 

t, 928, Ori ce disposiţiune testamenta- 
ră cade, cândii eredele numiti sâă legatarulii nu va, primi-o sâii va fi necapabile a o priimi. 

Art, 929, Cândă din disposiţiunile testa- 
mentarie va resulta, că cugetulii testatorului a fost de a da legatarilorii drept la totalitatea obiectului legatii, atunci acela din legatari, 
care vine la legat, iea totalitatea ; iară de prii- mesci mai mulţi legatari, legatuli se împarte între că, fără a se scădea părţile legatarilorii necapabili, sâi ale acelora cari ati priimitle- 

Art, 930, Aceleaşi cause cari, după art. 830, şi după cele dintii ducă disposiţiunialeart.831 autorisă cererea de revocațiune a donaţiunilor între vii, vorii fi priimite Şi la cererea revoca= țiunei disposiţiuniloră testamentare, - Art. 931, Dâcă cererea de Terocațiune este întemeiată pe uă înjuriă gravă făcută, memo- rieă testatorului, acţiunea, va trebui să fie in- tentată în cursii de un anii din diuajdelictului, 

CAPITOLUL VIII 

Despre donaţiunile fiicute socilorii prin 
contractulii de maritagiii 

Art. 992, Donaţiunila făcute soţilorii, scii 
unui dintr'enşii, prin contractulă de maritagiă, 
nu sunţii supuse la, nici uă formalitate. 

ATte 009. Donatorulă pâte, în casulă arţi- 
colului precedente, să dea donatiune şi bunu- rile sâle viitâre, 

Donatorul în asemenea cast nu mai pote dis- pune gratuitii de bunurile sâle. -- 
Când donatoruliă supra-vieţuesce sogilor, sâă sogului donatari, donaţiunea este rerocabile. 
Art, 931. Prin contractulii de maritagiă, 

se pâte face cumulativ donaţiunea, bunurilor 
presenţ şi viitâre, sc a unei părţi numai din- 
tr'aceste bunuri, cu îndatorirea însă de a se a- 
necsa actului unii stati de datoriele şi sarci- 
nele esistenţi, in cari este supus donatorulii în 
mymentulii donaţiunei: In acestă casti dona- 
tarulă esto liberii să se lapede lamârtea dona- 
torului de bunurile viitre, şi să oprâscă numai 
pe cele presenţi. | 

Art, 995. Dâcă statul de care se face men= 
țiune în articolele precedenţi, nu s'a anecsati 
actului ce conţinea donațiunea bunuriloriă pre- 
cenți şi viitore, donatarulii nu pote de cât, stă 
a accepta, sii a se lăpăda de donaţiune în în- 
tregulă ci. , , 

Cândii acceptă nu pote care de câţi bunurile 
esistenţi Ia mârtea donatorului, şi este enpusă 
la tote datoriele şi sarcinele succesiuni, 

CAPITOLUL IX 
Despre disposiţiunile dintre soţi; făcute 

ssii în contractulii de maritagiii, sâii 
în timpulii maritagiului, 

Arte. 936. Sogii poti prin contractulii de 
maritagiii să'și facă reciprocii, să numai unul:   gatul, scii cari ai murit înaintea testatorului. 

(1) în colecţia D-lur Boerescu (fost vice-președinte ală 

altui, ori ce donațiune vorii voi. 

Consiliului de Stată), se arată că aci lipsesco: acare.%
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Art, 937, Ori ce donaţiune făcută, întresoșă, 
în timpulă maritagiului este revocabile. 

Revocarea so pote cere de femee, fără nici 
uă autorisaţiune. | 

Uă asemenea, donaţiune nu este rerocabile 
pentru că în urmă sai născută copii. 

Art. 935, Sogii nu potii, în timpulii marita- 
giului, să'şi facă, nici prin acte între rii, nică 
prin testamentii, vre uă donaţiune mutuale şi 
reciprocă printr'unul și acelaşi actii. 

Art, 939. Bărbatul stă femeea care, având 
copii dintr'alt maritagiii, va trece în al duoilea 
s6ă sub-sequente maritagiă, nu va putea dărui 
sogului din urmă de câtii uă parte egale cu 

partea legitimă, a copilului ce a luat mai puţin, 

şi fără ca nică întrunii casă, donaţiunea să 
trâcă peste cuartulii bunurilorii, 

Art, 910. Sogii nu poti să'şi dărucsă indi- 
zectă maj multii de câtă s'a arstatii mai susăi, 

Ori ce donaţiune, deghisată s6i făcută unei 
persâne interpuse, este nulă. 

Art. 941. Sunt reputate pers6ne interpuse 
copiit ce sogulă donatarii are din altii mari- 
tagiii, asemenea sunt teputate şi rudele socu- 
lui donatariă, la a cărorii ereditate acesta este 
chiămatii în momentulii donaţiunei. 

TITLUL III 

Despre contracte sii convenţiună 

CAPITOLUL 1 

Disposiţiuni preliminarie, 

Art, 942, Contractulă este acordulii între 
duoă sâii mai multe persâne spre a, constitui, 
sâii a stinge între dânşii unii reportii juridici, 

Art. 942. Contractulii este bilaterale scă 
sinalagmaticii, când părţile se obligă reciproc 
unarcătre alta. . 

Art, 944, Contractulii esteunilaterale, când 
una s6i mai multe pers6ne se obligă către una 

s&ă mai multe persâne, fără ca acestea, din ur- 
mă să se oblige. 

Art, 945, Contractulii onerosi este acela 
în care fie-care parte voesce a'şi procura uni 
avantagiil. 

Art, 946. Contractul gratuită sii de bine 
facere este acela în care una din părţi voesce 
a procura, fără equivalente, uni avantagiii ce- 
Jei-l-alte. 

„ Axt, 917, Contractalii cu titlu onerosii este 
comutativii, atunci cândi obligaţiunea uncă 

părţi este equivalentele obligaţiunii celei-l-alte. 
Contractul este aleatorii, când equivalen- 

tele depinde, pentru una, sâii tote părţile de. 
unii evenimenti incertă, - 
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CAPITOLUL II. 

Despre condiținnile esenţială, pentru: 
validitatea convenţiunilorii 

Art, 948. Condiţiunile esenţiali pentru va- - 
liditatea unei convenţiuni sunt : 

]. Capacitatea de a contracta, 
2. Consimţimântulă valabile ali părţei ce . 

se obligă, 
3. Uni obiecţii determinată, 
4. Uă causă licită, 

SECŢIUNEA 1 

Despre capacitatea părţilorii contractanți 

Art, 949, Pote contracta veri-ce pers6nă! 
ce nu este declarată necapabile de lege.. 

Art, 959, Necapabili de a contracta sunt: 
1. Minorii. 
2. Interdişii. ” Ă . 
3. Femeile măritate, în ceasurile determinate 

de lege. 
4. În genere toţi acei cărcră legea le-a proi- 

bitii Gre-cari contracta, 
Art, 951, Minorele nu pote ataca îngaja- 

mentulii sei pentru causă de necapacitate, de 
câtii în casii de lesiune. , 

Art, 952, Persânele capabili de a se obliga 
nu potii opune minorului, interdisului, femeei' 
măritate, necapacitatea lori. : 

SECTIUNEA II 

Despro consimțimântii 

Art, 938, Consimţimentul nu este valabile, 
cânâii este dat prin erdre, smulsă priu violinţă, 
sci surprinsi prin dolii. . 

Art, 954, Erârea nu produce nulitate de cât. 
când cade asupra substanţei obiectului con- 
vențiunei. . . 

Erorea nu produce nulitate, cândă cade-asu- 
pra persânei cu care s'a contractatii, afară nu-. 
mai cândă consideraţiunea persânei este causa. 
principale, pentru care s'a făcut convenţiunea. 

Art, 953. Violinţa în contra celui ce s'a 0- 
bligatii este causă de nulitate, chiar când este 
esercitată de altă persâni de câtă aceea în fo- 
losulii cării s'a făcutii convenţiunea. ; 

Art, 950. Este violință totii d'auna cândii, 
spre a face pe uă persână a contracta, i sa în- 
suflat temerea, raţionabile după densa, că va fi-- 
espusă persona scii averea sa unuirtii conside-. 
rabile şi presinte. 

Se ţine comptii în acestă materie” de etate,.   de secsiă şi de condiţiunea persânelorii. 
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Art, 957 Violinţa este causă de nulitate 
a convențiunci şi cândii s'a esercitatii asupra 
sogului scii a soţiei, asupra descendenţiloră şi 
ascendenţilorii. 

Art, 95S, Simpla temere reverenţiară, fără 
siolință, nu pote anula convenţiunea. 

Art, 959. Convenţiunea nu pâte fi atacată 
pentru causă de violinţă, decă, după încetarea 
violinţei, convenţiunea s'a aprobată, espresii 
s6u tacitii, să decă a trecutii timpul defiptiă 
de lege pentru restituţiune, . 

Art, 960, Dolulii este uă causă de nulitate 
a convențiunci cândă mijlocele vielene, întro- 
buinţate de una din părţi sunt ast-felii, în cât 
este evidente că, fără aceste machinaţiuni, cea- 
l-altă parte mar fi contractatii, 

Dolulii nu se presume. 
ârt, 961, Convenţiunea făcută prin erore, 

violință, sei dolii, nu este nulă de drepti, ci dă 
locii numai acţiunei de nulitate, 

SECȚIUNEA. III 
Despze obiectulă convenţiuniloră 

Art. 962, Obiectul convenţiunilorii este a- 
cela la care părţile scă numai una din părță se 
obligă. 
Art.903, Numailucrurilece sunt în comerciii 

potii fi obiectulii unui contractii, 
Art, 904, Obligaţiunea trebue să aibă de 

obiectii unii lucru determinati, celii puginii în 
specia sa, 

Cuantitatea obicetalui pâte fi necertă, de 
este posibile: determinarea sa. 

art, 965, Lucrurile fiitâre potii fi obicctulii 
obligaţiunci. 
„Nu se pote face renunciara la uă succesiune 

„ce nu este deschisă, nici se poti face învoiri 
asupra unei astii-felii de succesiuni, chiarii de 
ari da consimţimântală acelui, a cărui suc- 
cesiune este în cestiune. 

SECȚIUNEA 1V 

Despre causa convențiuniloriă 

Art. 906, Obligaţiunea, fără causă sit fon- 
dată pe uă causă falsă, scă nelicită, nu pâte 
area nici unii efectiă. 

Arte 967, Convenţiunea, este ralabile, cu tote 
că causa na esto espresă, 

Causa este presumptă până la dovadă con- 
trarie, - 

Art, 958. Causa este nelicită, cândă este 
proibită de legi, când este contrarie bunelorii 
moravuri şi ordinei publice,   

“CAPITOLUL II 
Despre efeetnlii convențiunilorii 

SECȚIUNEA 1 
Disposiţiuni generali 

Art. 969, Convenţiunele legale făcute aii 
putere de lege între părţile contractanţi. 

Ele se potii revoca prin consimţimentul mu- 
tnală scii din cause autorisate de lege. 

Art, 970. Convenţiunile trebuesc esceutate 
cu bună credință. Ele obliză nu numai la ceea. 
ce este espresii inti'ensele, deră la tote urmă- 
rile, co equitatea, obiceiulii scii legea dă obli- 
gaţiunci, după natura sa. 
„Arte 9el, In contractele, ce aii de oLiectii 
translaţiunea proprietăţii, scii unui altii drept 
reale, proprietatea sti dreptulii se transmite 
prin cfectulii consimţimentului părţilor, și lu- 
cralii remâne în risico-pericolul dobânditorului, 
chiar când nu i s'a făcutii tradiţiunea, lucrului. 

Art, 972, Dâcă luerulii, ce cineva sa obligat 
succesivii ada la duoă persone, este mobilă, per- 
s6na pusă in posesiune este preferită şi rămâne 
proprietară, chiar când titlulă stii este cu dată 
posteridre, numai posesiunea să fie de bună 
credință. 

SECȚIUNEA II 
Despre efeetuliă consențiunilorii în prisluța persânee 

lori a trela 

Art, 970. Convenţiunile nai efectii de cât 
între părţile contractanţi. 

Art, 974, Creditorii poti esercita tâte drep- 
turile şi acţiunile debitorului lorii, afară de a- 
celea, care “i sunt esclusivii personali, 

Art, 975, Ei poti asemenea, în numele lori 
personali să atace actele viclene, făcute de de- 
bitori în prejudițiuli drepturilorii loră. 

Art. 976, Cu tâte acestea sunt datori, pen- 
tru drepturile enunciate la titiulii succesiuni, 
acela ali contracteloră de maritagiii şi drep- 
turiloră respective ale socilorii, să se conforme 
cu regulele cuprinse într'ensele. 

SECȚIUNEA III: 
Despre fnterpretațiunea conrențiuniloră 

Art. 977, Interpretaţiunea contractelorii se 
face după intenţiunea comună a părţilorii con- 
tractanţi, iară nu după sensnlii literală al ter- 
minilori. “ 

Art, 9;S, Cândi uă clausă este priimitre



120 LEGIUIRI 

de duoă înţelesuri, ea se interpretă în sensul 
ce pâte avea unii efect, iară nu în acela ce n'ar 
putea produce nică unul, 

Art, 99, Terminii susceptibili de ducă în- 
ţelesuri, se interpretă în înţelesulii ce se po- 
trivesce mai multi cu natura contractului, 

Art. 9S0. Disposiţiunile îndoidse se inter- 
pretă după obiceiulii locului unde s'a, încheiat 
contractulii. - , 

Art, 951, Clausela obicinuite într'unit con- 
tractă se sub-înțelegii, de şi nu sunt esprese 
într'ânsulă. 

Art, 952, Tâte clausele convenţinnilorii se 
interpretă unele prin altele, dându-se fiă-cării 
înțelesul ce resultă din actul întregii. 

Art, 989. Când este îndoială, convenţiunea 
se interpretă în favorea celui ce se obligă. 

Art, 9S£. Convenţiunea nu cuprinde de cât 
lucrurile, asupra cărorii se pare că părţile 'şi- 
aii propusii a contracta ori câtă de generali ar 
fi terminii cu cari sa încheiată. 

Art, 9S5, Când într'uniă contractii, s'a pus 
anume ună casii pentru a se esplica obligaţiu- 
nea, nu se pte susţinea ca printr'accsta s'a 
restrînsă întinderea ce îngajamentulă ar avea, 
de drepti în casurile neesprese. 

CAPITOLUL IV 

Despre quasi-contracte 

Art, 9S6. Quasi-contractulii este unii fuptii 
lcitii şi voluntarii, din care se nasce nă obli- 
gaţiune către nă altă persână sti obligaţiuni 
reciproce între părţi. 

Art, 9$7, Acela care, cu voinţă, gere into- 
resele altui, fără cunoscinţa proprietarului, se 
obligă tacit a continui gestiunea. ce a început, 
şi a o săverşi, până ce proprietarului va putea 
îngriji el Ensuşi. 

Art, 9SS. Gerantuli este obligatii, cu tote 
că stăpânulii a muritii înaintea săverşirei afa- 
cerii, a continui gestiunea până ce credele va 
putea lua direcţiunea afacerii, 

Art, 9S9, Gerantulii este obligită a da ge- 
stiunei îngrijirea, unai bunii proprietară, 

Art, 950, Gerantul nu respunde de cât nu- 
maj de dolii, dccă, fără intervenţiunea Iu, afa- 

„ cerea s'ară fi pututii compromite. 
Art, 991, Stăpânul ate cărui afaceri aii fost 

bine administrate, este datori a îndeplini obli- 
gaţiunile contractate în numele stii de gerant, 
ali indemnisa, de tote acelea ce elii a contrac- 
tată personalminte, şi a'i plăti tâte cheltuelile 
utili şi necesare ce a făcutii. 

Art, 992, Celă, ce din erâre stii cu sciință, 
priimesce aceea ce nu'i este debitii, este obii- 

gată a'] restitui acelui de la care! a priimitii. 
Art. 993, Acela, care, din erdre, credindu-se 

debitorii, a plătiți uă datorie, are dreptii de 
repetiţiune în contra creditorului.     

Acesti dreptă încetâză cândii creditorul, cu 
bună credinţă, a desfiinţat titlul săii de ereanţă: 
dcră atuncicel ce a plătită are recursii în con- 
tra adevăratului debitori. . 

Art, 994. Cândii celă ce a priimiti plata a 
fost de rea credinţă, este datoră a restitui atât 
capitalulii, câtii şi interesele sâii fructele din 
iua plăţii. ! 
Art, 995, Cândă lucrulă plătiţi nedebit era, 

unii imobil sei un mobilii corporalii, cel care 
"1ă a priimit cu rea, credinţă, este obligati a'l 
restitui în natură dâcă esiste, s6i valorea lu- 
crului dâcă a peritii stii s'a deterioratii, chiar 
din casuri fortuite, afară numai de va proba, 
că Ja aceste casuri arii fi fostii espusii luerulii 
fiindă şi în posesiunea proprietarului. 

Celă care a priimit lucrul, cu bună credinţă, 
este obligată al restitui, decă 'esiste, dâră este 
liboratii prin perderea lui, şi nu răspunde de 
deteriorări, | 

Art. 996, Cândă celă ce a priimitii lucrulii 
cu ea, credință, Pa înstrăinată, este datori a 
întâree valorea lucrului din dioa cererii în re- 
stituţiune. . . 

Cândă celii care "ii a priimitii era de bună 
credinţă, nu este obligatii a zestitui de câtă 
numai preţulii cu care a vândută lucrulii, 

Art. 997, Acela cărui se face restituţiunea, 
trebue să despăgubâscă pe posesorulii chiară 
de rea credinţă dej tâte cheltuelile făcute, pen- 
tru conservaţiunea lucrului, sii care ai crescut 
preţul lui. | 

CAPITOLUL, V 

Despre delicte şi quasi-deliete . 

Art, 998, Oră ce faptă a omului, care cau- 
seză, altui prejudiţii, obligă pe acela, din a că- 
rui gteşilă s'a ocasionată, a-lă repara. 

Art, 999. Omulii este responsabile nu nu- 
mai de prejudiţiulii ce 2 causatii prin fapta sa, 
dârii şi de acela ce a causat prin negligenţă sc 
prin imprideuţa sa.: 

Arte 1900, Suntemă asemine responsabilă 
de prejudiţialii causatii prin fapta pers6nelorii 
pentru cazi suntemiă obligați i respunde, sâii 
de lucrurile ce sunt sub paza nâstră, 

"Tatăl şi mama, după inortea bărbatului, 
suntii responsutili de prejuiiţiulă causatii de 
copiii lori minoră ce louescii cu denşii. 

Stăpânii şi comitenţii, de prejudiţiulii cau- 
satii de servitorii şi prepuşii lori în funcţiu- 
nile ce li s'aii încredințatii. 

Institutorii şi artisanii, de prejudiţiulii cau- 
satii de elevii şi ucenicii lorii, în totă timpul. 
ce se găsescii sub a lorii prereghiere. 

'Patălă şi marma, institutoriă, şi artisanii, 
sunt aptraţi de responsabilitatea arătată mai 
susă, dâcă probâză că n'aii pututii împedica 
faptulii prejudiţiabile.
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Art, 1001, Proprietarulii unui animale sâiă 
acela care se servesce cu dânsuli, în cursulii 
serviciului, este responsabile de prejudiţiuli 
causatii de animale, sâi că animalele se află sub 
paza sa, să că a scăpatii. , . 

Art, 1002, Proprietarul unui edificiă este 
responsabile de prejudiţiuli causati prin ruina 
edificiului, când ruina este urmarealipsci de în- 
treţinere, s6ii a unui viţiii de construcţiune,. 
Art, 1003, Cândă delictulii sâii quasi-delic- 

tul este imputabile mai multoră persone, a- 
ceste persâne sunt ţinute solidară pentru des- 
păgubire. 

CAPITOLUL VI 

Despre aeosebitele specii de obligaţiuni 

SECTIUNEA T 
Despre obligaţiunile condiţionali 

ŞI 

Despre condiţiune în genere şi despre deose- 
' " bitele stle specii 

Art, 1004, Obligaţiunea este condiţionale, 
când perfecțiunea ci depinde de un evenimentii 
viitorii şi necertiă. 

Art, 1005. Condiţinnea casnale este aceea 
ce depinde de asardă, şi care nu este nici în pu- 
terea creditorului, nici într'accea a debitorului. 

Art. 1006. Condiţiunea potestativă este a- 
ceea care face să depingă perfectarea conven- 
țiunci de un evenimenti, pe care şi una şi alta 
din părţile contractanţi pâte să'lii facă a se 
întâmpla, sâă pâte să'lă împedice, 

Art. 1007, Condiţiunea, mistă este aceea care 
depinde tot de uă dată de voinţa unei dinpăr- 
ţile contractanţi şi de aceea a unei altepersâne. 

Art, 100$, Condiţiunea imposibile sâii con- 
trarie bunelorii moravuri, scii proibită de lege, 
este nulă, şi desfiinţâză convenţiunea, ce de- 
pinde de dânsa. : 

Art. 1009. Condiţiunea de a nu face unii 
Imeru imposibile nu face ca obligaţiunea.con- 
tractată sub acâstă condiţiune, să fie nulă. 

Art, 1010, Obligaţiunea este nulă, când s'a 
constatat sub uă condiţiune potestatisă, din 
partea, acelui co se obligă. 

Art, 1011, Implinirea condiţiunei trebue 
să so facă astii-felă cum a inţelesii părţile să 
fe iicută, 

Art, 1012, Când obligaţinnea este contrac- 
tată, sub. condiţiunea că uni evenimentă 6re- 
care se va, întemple întrun timp ficsati, con- 
diţiunea, este considerată ca neîndeplinită, decă 
timpulii a espiratii fără ca evenimentalii să se 
întemple.   
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_ Cândi timpul nu este fiesată, condiţiunea 
nu este considerată cacădută, de cât când este 
siguri că evenimentul nu se va mai întâmpla. 

Art, 1019, Când obligaţiunea, este contrac- 
tată sub condiţiunea că ună eveniment n'are 
să se întâmple, într'ună timpă defiptă, actstă 
condiţiune este îndeplinită, dâcă timpulă a es- 
pirafii, fără ca evenimentul să se fi întemplat; 
este asemenea îndeplinită, d6că înaintea ter- 
minului, este sicură, că evenimentulii nu se va 
mai întâmpla ; d€ca nu este timp determinată, 
condiţiunea este îndeplinită numai cândă va fi 
sicur, că evenimentul n'are să se mai întemple. 

Art, 1011. Condiţiunea, estereputată ca în- 
deplinită, când debitorulii obligată, sub acestă 
condițiune, a împedicati îndeplinirea ei. 

Art, 1015, Condiţiunea îndeplinită are efect 
din diua în care îngajamentul s'a contractatii, 
Dâcă creditoruli a murită înaintea îndeplinirii 
condițiunei, drepturile sâle trecii eredilorit săi, 

Art. 1016. Craditorulii pâte, înaintea înde- 
plinirii condiţiunei, să esercite tâte actele con- 
servatorie dreptului stă. 

ŞI 
Despre conditiunea suspensivă 

Art, 1017 Obligaţiunea, subcondiţiunesus- 
pensivă, este aceca care depinde de ună eveni- 
mentă viitorii şi necertii. Obligaţiunea condi- . 
ționale nu se perfectă de câtă după îndeplini- 
rea evenimentului, 

Art, 101$, Când obligaţiunea este contrac- 
tată sub uă condițiune suspensiva, obiectul con- 
venţiunci rămâne înrisco-pericolul debitorului, 
care s'a obligatii a îlii da, îi casă de îndepli- 
nire a condițiuni. 

Dâcă, obiectul a perită, în întregul stii, fără 
greşcla, debitorului, obligaţiunea este stinsă, 

Dâcă obiectulii s'a deterioratii, fără greşâla 
debitorului, creditorulii este obligatii ală lua în 
starea în care se găsesce, fără scădere în preţii. 

Dscă obicetuli s'a deterioratii, prin greştla |. 
debitorului, creditorulă are dreptul sâă să câră, 
desfiinţarea obligaţiunci, sâii să ia lucrul în 
starea în cure se găsesce cu daune interese. 

Ş III, 

Despre condiţiunea resolutorie 

Art. 1019. Condiţiu nea resolutorie este a- 
ceea care supune desfiinţarea obligaţiunei la 
unii evenimentii viitori şi necertii, 

Ea uu suspende esccuţiunea obligaţiunei, ci 
numai obligă pe creditore a restitui aceea ce a, 
priimitii, în casti de îndeplinirea evenimentulu 
prevădutii prin condiţiune. 

Art, 1020, Condiţiunearesolutorieeste sub- 
înţelâsă, totă-d'auna, în contractele sinalag-
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matice, în casii când una din părţi nu îndepli- 
nesce îngajamentulii scit. 

Art, 1021, Intracestă casii, contractulii nu 
- este desființată de drepti. Partea în privinţa 
cării îngajamentul nu s'a esecutatii, are ale- 
gerea sii să silescă pe cea-l-altă a esecuta con- 
venţiunea, cândii este posibilii, sii să'i câră 
desfiinţarea, cu daune interese. Desființarea, tre- 
bue să se câră înaintea justiţiei, care, după cir- 
ccastanţe, pâte acorda unii termină părţii ac- 
ționate. 

SEOȚIUNEA IL. 
Despre oblisațiane cu termini 

Art, 1022, Terminuliă se deosibesce de con- 
diţiune, pentru că elii nn suspende îngajamen- 
tul, ci numai amână esecuţiunea,. 

Art, 1023, Aceea ce se datoresce cu termin, 
nu se pâte cere înaintea terminului, deră ceea, 
ce so plătesce înainte, nu se mai pote repeti, 

Art, 10924, 'Terminuli este presupusi, tot- 
dauna, că s'a stipulatii în favârea debitorului, 
deca nu. resultă din stipulaţiune, scii din circon- 
stanţe, că este priimit şi în favorul creditorului. 

Art, 1025, Debitoruli nu mai pote reclama 
beneficiul terminului, cândii este cădutii în 
deconfitură, sâii cândă, cu fapta sa, a micșorat 
sicuranţele, ce prin contractii dedese credito- 

- rului săi. 

SECŢIUNEA III 
Despre obligaţtunile alternative 

Arte 1026, Debitorul unei obligaţiuni alter- 
native, este liberat prin predarea unui din ducă 
Jucruri, ce era coprinse în obligaţiune. 

Art. 1027, Alegerea o are debitorul, dâcă 
nu s'a acordatit espresii creditorului. 

Art, 102$, Debitorul se pâte libera predând 
sâii pe unulii sâii pe altulii din lucrurile pro- 
mise; nu pâte însă sili pe creditora priimi parte 

“ dintrunuli şi parte dintr'altuliă. 
Art, 1029. Obligaţiunea este simplă, de şi 

contractată cu modă alternativi, decă unuli 
din duot lucruri promise, nu pote fi obicctuli 
obligaţiunei. 

Art. 1030. Obligaţiunea alternativă devine 
simplă, dâcă unulă din lucrurile promise, pere 
sâi nu mal pâte fi predatii din ori-ce altă causă 
şi chiari cândii aceste s'aii întemplat din gre- 
ş&la debitorului. Preţulii acestui lucru nu pâte 
fi oferitii în locui. 

Dâca amândouă lucrurile aii perit, îns€ unul 
dintr'ânsele prin greşâla debitorului, el va plăti 
preţuli celui care a peritii în urmă, 

Art. 1031, Cândii, în casulii prevăţutii de 
articolele precedenţi, alegerea este, prin con- 
venţiuhe, lăsată creditorului, şi numai unulii   
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din lucruri a periti ; deca, lucrulii a, peritii prin 
greşcla debitorului, creditorulii va, lua pe celi 
rămasă ; dâca a peritii prin greşela debitorului, 
creditorulă pâte cere sâii lucrulii remasi, scit 
preţulii acelui ce a rămasii; decă amenduoă lu- 
crarile ai peritii prin greşâla debitorului, cre- 
ditoruli, după alegerea sa, pâte să câră preţul 
unui din ele; decă însă numai unulii din clea 
peritii prin greşila debitorului, creditorul, nu 
pâte cere de câtii preţulii acestui lucru. . 

Art. 1032. Dâcă amânduoă lucrurile ati pe- 
vit, fără greşcla, debitorului, obligaţiunea este 
stinsă. : 

Art, 1033. Acelâşi principie se aplică, când 
obligaţiunea alternativă cuprinde mai multă 
de duoă lucruri. - 

” SECŢIUNEA IV 

Despre obligațiunile solidure 

SI 

Despre solidaritatea între creditori 

Art, 1034. Obligaţiunea este solidară între 
mai mulţi creditori cândi titluli creanţei dă 
anume drepti fie-cărui din ci de a cere plata 
în totii a creanţei, şi cândă plata făcută unui 
din creditori liberă pe debitori. 

art. 1535, Pote debitorulii plăti la oră care 
din creditorii solidari, pe câtă timp nu s'a fă- 
cutii în potrivă”i cerere în judecată, din partea 
unui din creditori. 

Cu tâte acestea remisiunea făcută de unulii 
din creditorii solidară nu liberă pe debitorii de 
câtii pentru partea acelui creditorii. : 

Art. 1030, Actul care întrerumpe prescrip- 
ţiunea, în privinţa unui din creditorii solidari, 
profită la toţi creditorii. ” 

Art. 1037, Craditorulii solidară, care a prii- 
mitii totă datoria, este ţinut a împărţi cu cei- 
l-alţi co-creditori, afară numai de va proba că, 
obligaţiuneu este contractată numai în intere- 
sulă scii. 

Art. 1038, Creditoruli. solidară represintă 
pe cei-alță co-creditori, în tâte actele cari pot 
avea de efectii conservarea obligaţiunei. 

STI 

Despre oVligaţiunea solidară între debitori 

Art, 1099. Obligaţiunea este solidară din 
partea debitoriloră, cândi toţi s'aii obligat la 
acelaşii lucru, ast-felii că fic-care pote fi con- 
strîns pentru totalitate, şi că plata făcută de 
unulii din debitori liberă şi pe cet-alţi către 
creditorii. . 

Art, 1040, Debitorii solidară se pot obliga,
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sub diferite modalităţi, adică : unit pure, alţii 
sub uă condiţiune şi alţii cu termină. 

Art, 1041. Obligaţiunea solidară nu se pre- 
sume, trebue să fie stipulată espresii; acestă 
regulă nu înceteză de câtă numai cândă obli- 
gaţiunea solidară are locă,; de dreptă, în vir- 
tutea legii. 

Art, 1012, Creâitorulii unei obligaţiuni so- 
lidare, se pote adresa la acela care va voi din- 
tre debitori, fără ca, debitorulă si pâtă opune 
beneficiulii de divisiune, 

Art, 1043. Acţiunea intentată în contra u- 
nui din debitori, nu popresce pe creditoră de a 
esercita asemenea acţiune şi în contra celorii 
alţi debitori. 

Art, 1044. Decă lucrul debitii a perită din 
culpa unui să mai multoriă debitori solidari, 
cei-l-alţi debitori nu remâni liberaţi de obli- 
gaţiunea de a plăti preţulii lucrului, dsră nu 
sunt respundetori pentru daune, - 

Debitorii cari ai întârdiată de a plăti, sunt 
în culpă, . 

Creditorulii nu pote cere daune de câtă nu- 
maă în contra debitoriloră în culpă. 

Art. 1045. Acţiunea intentată în contra u- 
nui din debitori întrerumpe prescripţiunea în 
contra tutulorii debitorilorii. 

Art. 1046, Cererea de dobândă făcută în 
contra unui din debitorii solidară, face a curge 
dobânda în contra tutulorii debitorilorit. 

Arte 1047, Co-debitorulii solidar, în contră 
cărui creditorul-a intentut acţiune, pâte opune 
t6to escepţiunile cari "i sunt personali, precum 
şi acelea cari sunt comune tutulor debitorilor. 

Debitorulii acţionat nu pote opune acele es- 
cepțiuni, cari sunt curat personali ale vre-unui 
din cei-l-alți co-debitoră. 

Art. 1048. Cândii unul din debitori devine 
erede unicii ali creditorului, stii cândii credi- 
torulii devine unic erede alti unui din debitori, 
confusiunea nu stinse creanţa de câtii pentru 
partea debitorului sâit a creditorului. * 

Art. 1049. Creditorulii care consimte a se 
împărţi datoria în privinţa unuia din co-debi- 
tori, conservă acţiunea solidară în contra ce- 
loriralţi debitori, deră cu scădămentul părţiă 
debitorului, pe care l'a liberatii de solidaritate. 

Art. 1050. Creditorulii care priimesca se- 
parati partea unui din debitori, fără ca în chi- 
tanţă să'şi reserve solidaritatea scii drepturile 
s6le în genere, nu renunţă la solidaritate de cât 
în privinţa, acestui debitore. 

Nu se înţelege că creditoruli a renunciat la 
solidaritate în fav6rea unui debitori, când prii- 
mesce de la eli uă sumă egale cu partea ce e 
datori, decă chitanțann dice că acea sumă este 

N priimită pentru partea, debitorului. 
Asemenea din simpla cerere în judecată for- 

Dată în contra unui din debitori pentru partea 
Sa, dSca acesta, n'a aderitii la, cerere, sâii dâcă 
nu s'a dati uă sentință de condemnaţiune, nu   

se presumo renunciațiunea la solidaritate în fa- 
vorea, acelui debitorii. 

Art, 1051. Creditorulii, care priimesce se- 
paratii şi fără reserva solidarității porţiunea 
unui din co-debitori din venitulii renditei sci 
în dobânţile uncă datorii solidare, nu perde sa- 
lidaritatea de câtii pentru venitulă şi dobânda 
trecută : iară nu şi pentru cele fiitâre, nici pen- 
tra capitalii, afară deca plata separată nu s'a; 
urmati în cursii de gece ani consecutivi. 

Arte 1032, Obligaţiunea solidară , în pri- 
vinţa creditorului, se împarte de dreptă între 
debitori ; fie-caro din ei nu este datorii unuli 
către altulii de câtă numai partea sa. 

Art, 1053, Co-debitorele solidarii care a plă- 
titi debitul în totalitate, nu pote repeti do la 
cei-l-alți de câtii numai de la fie-cara partea sa. 

Decă uuul dintre co-debitori este nesolvabile, 
atunci perderea causată de nesolvabilitatea, a- 
cestuia, so împarte cu analogiă, între ctă-Valţi 
co-debitori solvabili, şi între acela, carea făcut 
plata. 

Art, 1054, Cândii creditorulii a renunciat la 
solidaritate, în favrea unui scăi mai mulţi din 
debitori, decă, unulii sâii mai mulţi din cei- 
l-alţi co-debitori devin ncsolvabili, partea ace- 
stora se va împărţi cu analogiă între toţă cei- 
l-alţi co-debitori, coprindendu-se şi acei cari 
aii fostii descărcaţi de solidaritate. 

Arte 1055. Decă datoria solidară era făcută 
numai în interesnli unui din debitorii solidară, 
acesta în facă cu cci-l-alţi co-debitori răspun- 
de pentru tâtă datoria, căcă în reporti cu eli, 
ci nu suntit priviţi de câtii ca fidejusori. . 

Art, 1056, Co-debitorele solidară represintă 
pe cei-l-alți co-debitori în tâte actele, cari pot 
avea de cfecti stingerea scii impuţinarea obli- 
gaţiunii, 

SECTIUNEA V 

Despre obligațiunile elvisibili şi nedivisibili 

Art, 1037, Obligaţiunea este neâivisivile 
când obiectul că, fără a fi denaturat, nu sepote 
face în părţi nici materiali nici intelectuali. 

Art, 1055, Obligaţinnea este âncă nedivi- 
sibile cândă obiectul este divisibile deră păr- 
țile contractanţi Vaii privitii sub unii reportii 
de nedivisibilitate. 

Art, 1039. Solidaritatea contractată, nu dă 
unei obligaţiuni caracterul de nedivisibilitate. 

ŞI 

Despre efectele obligatiunei divisibile 

Art. 1060, Obligaţiunea priimitore de divi- 
siune trebue să se esecute între creditoriăși de- 
bitoră ca cum arii fi nedivisibile.—Divisibilita- 
tea nu se aplică de câtii în privinţa eredilorii
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loră, carii nu pot cere creanța, s6i carii nu sunt 
ținuţă de a o plăti de câtii în proporţiune cu 
părţile lorii ereditare, 

- Arte 1061, Principiul din articolul precedin- 
te nu se aplică în privinţa, eredilor debitorului: 

1, Cândi debitulii are de obiect unii corpore 
certi ; 

2. Cândii unuli din eregi este însărcinați 
Singurii, prin titlu cu esecutarea, obligaţiunii; 

3. Cândii resultă sâi din naturaobligațiunii, 
Sâ din aceea a lucrului ce ea are de obiectă, 
s6ă din scopulii ce părţile “și aii propusii prin 
contractii, că intenţiunea loră a fosti ca debi- 
tul să nu se pâtă achita în părţi, 

„ In celă ântâiă casii, eredele, care posede lu- 
crulii debit, pote fi acţionatii pentru totali- 
tate, rămâindu-i recursii în contra celorii-l-alţi 
eredi. 

In celă d'ali duoilea casii, numateredele în- 
sărcinatii cu plata debitului, şi în cel d'ali 
treilea casti, fiă caro erede pâte fi acţionat pen- 
tru totalitate, rămâindu-i recursii în contra 
eredilorii sci. 

Ş II - 

-.. Despre efectele obligațiunii nedivisilili. 

„Art. 1002, Fic-caredin cei carii aii contrac= 
tatii împreună unii debitii nedivisibile este o- 
bligat pentru totalitate, cu tâte că obligaţiu- 
nea nu este contractată solidarie, 

Art, 1063, Suntă obligaţi asemenea în tot 
şi eredii aceluia care a contractat obligaţiune 
nedivisibile. | . 

Art. 1064, Fie care din eredii creditorului 
pâte pretinde în totalitate esecutarea obliga- 
ţiunii nedivisibili, 

Unii singurii erede nu pâte face remisiunea 
totalităţii debitului, nu pâte priimi preţul în 
loculii lucrului. 

Dâca unulă din eredi a remisă singurii de- 
bitulii scă a priimită preţul lucrului, coere- 
dele săi nu pâte pretinde lucrulă nedivisibile 
de câtii cn scăderea părții eredelui care a făcut 
remisiunea sii care a priimitii preţulii, 

Art. 1065, Ercdele debitorului, fiindii chiă- 
mată în judecată pentru totalitatea obliga- 
ţiunii, pote cere un termin ca să pună în causă 
şi pe coeredii sti, afară numai decă debituli va 
fi de natură a nu putea fi achitati de câtii de 
eredele trasă în judecată, care atunci pote să 
fie osindităi singurii, rimâindu-i recursit în con- 
tra coerediloră săi, 

SECȚIUNEA. VI 
Despre obiigaţiunile cu cleusă penale, 

Art, 1066. Clausa penale este aceca, prin 
care uă persână, spre a da asicurare pentru e- 
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secuţiunea unei obligaţiuni, se lîgă a da ună 
lucru în casii de neesecutare din parte-ă. 

Art. 1965, Nulitatea obligaţiunii principali 
atrage pe aceca a clausei penali. Nulitatea clau- 
sei penali nu atrage pe accea a obligaţiunii 
principali. 

Art, 1065, Creditorulii are facultatea de a 
cere de la debitoraulii, care n'a esecutat la timp, 
stii îndeplinirea clausei penali sâă aceca a 0- 
bligaţiunii principali. 

Art, 1069, Clausa penale este uă compen- 
saţiune a daunelorii interese, ce creditorulă su: 
fere din neesecutarea obligaţiunii principali. 

Nu pote dâră creditorulii cere de uă dată şi 
penalitatea şi obiectulii obligaţiuni principali, 
afară d6că penalitatea nu s'a stipulat pentru 
simpla întârgdiare a esecutării. 

Art. 1030. Penalitatea pote fi impuţinată 
de judecătorii, cândii obligaţiunea principale a 
fostii esecutată în parte. 

Art, 1041, Când obligaţiunea principale con- 
tractată cu uă clausă penale este nedivisibile, 
penalitatea este dehiti prin contravenţiunea, 
unui singuri din eredi, şi se ra putea cere stii 
în totaiitate în contra acelui care a comiscon- 
travenţiunea, stă de la fie care crede în pro- 
porţiune cu partea sa ereditară, iară ipoteca- 
ric pentru totii. , 

Acela din eregi, carea plătită, are recursă în 
contra eredelui din faptul cărui s'a îndeplinit 
condiţiunea penalităţii, 

Art, 102, Cândă obligaţiunea principale, 
contractată cu uă clausă penale, este divisi- 
bile, nu rămâne supusă la penalitate de câtă. 
eredele acelui debitorii, carea, căleatii legămân- 
tul, şi acesta numai pentru partea la care este 
ţinută în obligaţiunea principale, fără a avea 
creditorulii vre ună acţiune în contra acelora, 
cari ai esecutatii obligaţiunea principale. 

Acestă regulă priimesce escepţiune în casulă 
cândă cugetulii părţilorii a fostii ca plata obli- 
gațiunii principali să nu pâtă fi făcută în părță, 
şi unali din coeregi a impedicaţi esecuţiunea, 
obligaţiunii pentru totalitate. In acestă casă 
creditorulii pâte cere de la acesta penalitatea 
întregă, iară de la cei-l-alţă cosredi numai pen- 
tru partea, lorii ereditară, rămâindiă recursul 
ce aii în contra, credelui carea împedicatii ese- 
cutarea obligaţiunii. 

CAPITOLUL VII 

Despre efectele obligaţiunilorii: 

Art, 1073, Creditorulă are dreptulii de a do- . 
bândi îndeplinirea esâctă a obligaţiuni, şi în 
casă contrarii are dreptulă la desdaunare. 

Art. 1074, Obligaţiunea de a da coprinde pe 
aceea de a preda lucrulii, şi de a'li consarra 
până la predare. 
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Lueruli este în risico-periclală creditorului,! Art. 10S5, Debitorulii nu respunde de câtii 
afară numai când debitoralii este în întârdiare; 
în acestii casit risico-pericluli este ali debito- 
rului, 

Art. 1075, Ori ce obligaţiune de a face scii 
de a nu face să schimbă în desdaunări, în casti 
de ncesecuţiane din partea debitorului. 

Art, 1036. Creditoruli pote cere a se distrui 
ceea ce s'a făcutiă, călcându-se obligațiunea de 
anu face, şi pote câre a fi autorisatii a distrui 
elii ensuşi, cu cheltuiala debitorului, afară de 
desdaunări. 

Art. 107î, Xe fiindii îndeplinită obligaţiu- 
nea de u face, creditorulii pote asemenea să fiă 
autorisată a o aduce cliă la îndeplinire cu ehel- 
tuiala debitorului, 

Art. 105$. Dâcă obligaţiunea consiste a nu 
face, debitorulii, care a căleat'o, este datorii a 
da despăgubire pentru simplulă faptii ali con- 
travenţiunii. 

Art, 1079, Decă obligaţiunea consiste în a 
da stii în a face, debitorul se va pune în întâr- 
diare prin uă notificaţiune ce i se va face prin 
tribunalul domiciliului săi, 

Debitorulii este de dreptii în întârdiare: 
1. In casurile anume determinate de lege; 
2. Cândii s'a contractată esprese, că debi- 

torulă va fi în întârdiare la împlinirea termi- 
nului, fără a fi necesitate de notificaţiune; 

8. Cândi obligaţiunea nu putea fi îndepli- 
„_nită de câtă în ună timpii determinati, ce de- 

biterulii a lăsatii să trecă. 
Art. 10$S0. Diligenţa ce trebue să se pună 

în îndeplinirea unci obligaţiuni este tot-d'auna 
aceea, a unui bunii proprictariă. 

Acâstă, regulă se aplică cu mai mare sâii 
mai mică rigore în casurile anume determinate 
de acâstă lege. | : 
: Art. 1051. Daunele nu suntii debite de cât 
atunci, cândii debitorele este în întărdiare de 
a îndeplini obligaţiunea sa, ufară numai de 
casulii cândă lucrul, ce debitorulii era obligat 
de a da scii a face, nu putea fi datii nici făcut 
de câtiă într'ună timpii Gre-care ce a, trecuti. 

Art, 10S2. Debitorulii este osinditii, de se 
cuvine, la plata de daune interese, sâii pentru 
neesecuţiunea obligaţinnii, scii pentru întâr- 
diarea esecuţiunci, cu tâte că nu este rea cre- 
dinţi din parte-ă, afară numai deea nu va ju- 
stifica că neesecutarea provine din uă causă 
străină, care nu-i pote fi imputată, 

Art, 1053, Nu pâte fi loci ln daune inte- 
Tese, când, din uă forţă majore stă din unii 
casă fortuită, debitorul a fostii popritii de a 
da stii a face aceea la care se obligase, scă a 
făcutii accea ce "i era popritii, 

Art. 10834, Daunele interese, ce sunt debite 
creditorului, coprindii în genere perderea ce a 
suferitii şi beneficiulii de care a fostii lipsită, 
afară de escepţiunile şi modificaţiunile mai jos 
menționate. -   

de daunele interese cari ati fost prevădute, sâi 
cară aă pututii fi prevădute la facerea contrac- 
tului, când neîndeplinirea obligaţiunii nu pro- 
vine din dolulii sâu, 

Art. 10S6, Chiar în casulii când neesecuta- 
rea obligaţiunii resultă din dolulii debitorului 
daunele interese nu trebue să copringdă, de cât 
aceea, ce este uă consecinţă directă, şi necesarie, 
a ncesecutării obligaţiunii. 

Arte, 1087, Când convenţiunea coprinde, că 
partea care nu va esccuta va plăti uă sumă 
Gre-care dreptii daune interese, nu so pote a- 
corda celeă-lalte părţi uă sumă nică mai mare 
nică mai mică, 

Art. 10$$, La oblisaţiunile carii aii de obiect 
uă sumă Ore-care, daunele interese pentru ne- 
esccutare nu potii coprinde de câti dobânda 
legale, afară de regulele speciali în materie de 
comerciiă, de fidejusiune și societate, 

Aceste daune interese se cuvinii fără ca cre- * 
ditorulii să fie ţinutii a justifica, despre vre uă 
pagubă; nu sunt debite de câtii din diua, cere- 
rii în judecată, afară de casurile în cari, după 
lege, dobânda curge de drepti. 

Art, 10S9. Dobânda pe timpul trecuti pote 
produce dobândă, stă prin cerere în judecată, sâă 
prin convenţiune speciale, numai ca, ssă în ce- 
rere, sâii în convenţiune, să fio cestiune do do- 
bândă debită celă puţin pentru un an întreg. 

Art, 1090, Cu tâte acestea, veniturile, pe 
timpulii trecută, precum, arendi, chirii, veni- 
tură de rendite perpetue stă pe viâţă, produci 
dobândă din diua cererii, scii a convenţiunii, 

Aceeaşi regulă se aplică la restituţiuni de 
fructe, şi la dobândile plătite două a treia per- . 
sână creditorului, în comptul debitorului. 

CAPITOLUL VIII 

Despre stingerea obligaţiunilorii 

Art, 1091. Obligaţiunile se stingă prin pla- 
tă, prin novaţiune, prin remitere voluntarie, 
prin co:mpensaţiune, prin confusiune, prin pre 
darea lucrului, prin anulare scii rescisiune, 
prin efectul condiţiunii resolutorie, şi prin pre- 
scripţiune, - 

SEOȚIUNEA 1 
Despre plată 

ŞI 

Despre plată în genere 

Art. 1092. Oră-ce plată presupune ui dato- 
rie ; ceea ce sa plătitii fără să fie debitii esto 
supusă repetiţiunii. ,
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Repetiţiunea, nu este admisă în privința o- 
bligaţiunilorii naturali, cari aii fostii aquitate 
de bună voie. . | 

Art. 1093, Obligaţiunea pâte fi aquitată de 
ori-ce pers6nă interesată, precum de ună coo- 
bligată să de unii fidejusore. ” 

Obligaţiunea pote fi aquitată chiară de uă 
pers6nă neinteresată : acestă persână trebue 
însă să lucreze în numele și pentru aquitarea 
debitorului, sâii, de luersză în numele ci pro- 
priit, să nu sc subrâge în drepturile creditorului, 

Art. 1094, Obligaţiunea de a face nu se pote 
aquita de altă persână în contra voinţei cre- 
ditornlui, cândă acesta are interesă ca debito- 
rulii chiar sto îndeplinescă. 

Art. 1093. Plata, ca să fie valabile, trebue 
făcută de proprietarulă capabilă de a înstrăina | 
lucrulă dată în plată, 

Cu tâte aceste, plata unei sume în bani, să 
altorii Incruri ce se consum prin întrebuințare, 
nu pâte fi repetită contra creditorului, care le 
a consumptă de bună credință, de şi plata s'a 
făcutii de uă pers6nă, ce nu cra, proprietară, 
sâii care nu era capabili de a înstrăina. 

Art. 1096, Plata trebue să se facă eredito- 
rului s6ă împuternicitului stii scă accluia ce 
este autorisatii do justiţie sc de legea priimi 
pentru densulă. - 

Plata, dată acelui ce mare împuternicire de 
a priimi pentru creditoră, este valabile dâcă 
acest din urmă o ratifică ss profită de densa. 

Art, 1097. Plata făcută cu bună credință 
acelui ce are creanţa în posesiunea, sa, este va- 
labile chiar decă în urmă posesorulii ar fi evins, 

Art, 1098, Dâcă crecitoralii estenecapabilii 
de a priimi, plata ce i se face nu este valabile, 
afară numai decă debitorulii probă că lucrulii 
plătit a profitată creditorului. 

Art, 1099, Plata făcută de debitorii credi- 
torului săă, în urma unui sequestru sii oposi- 
ţiuni, nu este valabile în privinţa creditorilor 
sequestranți şi oponenți; acestia potii, în vir- 
tutea dreptului lori, să'lă silâscă a plăti din 
nuoii; debitorulii însă, in acestii casii, are re- 
cursii în contra creditorului, 

Art. 1100, Creditoruli nu pâte fi silită a 
priimi altii lucru de cât acela ce i se datoresce, 
chiarii cândă val6rea lucrului oferit ar fi egale 
s6i mai mare. . 

Art, 1101. Debitorulii nu pâte sili pe credi- 
tori a priimi parte din datorie, fie datoria di- 
visibile chiarii. 

Cu tâte aceste, judecătorii poti, în conside- 
rațiunea posiţiunii debitorului să acorde mici 
termine pentru plată şi să oprescă esecuţiunea 
urmăririlor, lăsândii lucrurile în starea în care 
se găsesc, 

Judecătorii însă nu voră usa de acâstă facul- 
tate de câtă cu mare reservă. 

Art, 1102, Debitorulii unni corpore certi şi 
determinati este liberatii prin trădarea lucru- 

  

  

  

lui în starea în care se găsea la predare, dâcă 
deteriorările ulteriori nu sunt ocasionate prin 
faptulii sti greşela sa, nică prin aceea a per- 
sâneloră pentru cari este responsabil, sâii dâcă 
înaintea, acestoră deteriorări n'a fostă în în- 
târdiare, - 

Art. 1103, Dica datoria este unii lucru de- 
terminatii numai prin specia sa, debitoruli, ca; 
să se libereze, nu este datoră a'lii da de cea 
mai bună speciă, nică însă de cea mai rea, 

Art, 1194, Plata trebue a se face în locali 
arătată în conrenţiune. 

Dâcă locul nu este arătat, plata, în privinţa - 
lucrurilorii certe şi determinate, se va face în 
loculii în care.se găsea obiectulă obligaţiunii, 
în timpulii contractării, 

In ori-ce altii casă, plata se face la domici- 
liulă debitorului. 

Art. 1105, Cheltuelile pentru efectuarea plă- 
ţii sunt în sarcina debitorului, 

ŞII 

Despre plata prin subrogaţiune 

Art, 1106, Subrogaţiunea în drepturile ere-. 
ditorului, făcută în folosulii unei a treia per- 
sone ce'i plătesce, este sâii convenţionale sâă 
legale. 

Art. 1107, Acestă subrogațiune este con- 
venţionale. 1-iă, Cândă creditorulă, priimindă 
plata sa de la uă altă persână, dă acestei per- 
sâne drepturile, acţiunile, privilegiele sâă ipo- 
tecele sâle în contra debitorului; acâstă subro- 
gaţiune trebue să fie espresă şi făcută tot în- 
iuni timpi cu plata; 

2-lea, Cândii debitorulă se împrumută cu ui 
sumă spre a'şi plăti datoria şi subrogă pe îm- 
prumutătorii în drepturile creditorului. Ca să 
fie valabile acestă subrogaţiune, trebue să se 
facă actul de împrumutare şi quitanţa înaintea 
tribunalului, să se declare în actulii de împru- 
mutare că suma s'a luati pentru a face plata, 
şi în quitanță să fie declaratii că plata sta fă- 
cutiă cu banii daţi pentru acâsta de nouliă ere- 
ditor. Acestă subrogaţiune se operă fără con- 
cursulii voinţei ereditorului. 

Art, 110$, Subrogaţiunea se face de drept: 
l-iă. In folosul aceluia care, fiind el nsuşi 

creditori, plătesce altui creditoră ce are pre- . 
ferință ; 

2-lea. În folosul aceluia, care, dobândind an 
imobilă, plătesce creditorilor căroră acesti 
imobilii era ipotecată ; 

3-lea, In folosuli acelui care, fiind obligat 
cu alţii scii pentru alţii la plata, datoriei, are 
interesi de a o desface. 
„4-lea. In folosulii ercdelui beneficiarii, care 

a plătită din starea sa datoriele succesiunii, 
Art, 1109, Subrogaţiunea stabilită, prin ar- 
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ticolii precedenţi, se operă atât în contra fide- 
jusorului, câtii şi în contra debitorului. Ea nu 
pote desfiinţa dreptul creditorului, când plata 
i s'a săcutii numai pentru parte din datorie; 
în acestii casii elit pote esercita, pentru ce are 
a mai lua, aceleaşi drepturi, ce esercită şi sub- 
rogatulii, pentru partea plătită, celui cui a 
îăcutii uă plată parţiale, : 

Ş III 

Despre imputatiunea plățel 

Art, 1110, Debitorulii, avendii mai multe 
datorii, ală cărora, obicctii este de acecaşi spe- 
ciă, are dreptul a declara, când plătesce, care 
este datoria ce voesce a desface. | 

Art, 1111, Debitorulii unei datorii, pentru 
care se plătesee dobândă, stii uă rendită, nu 
pote, fără consimţimentuli creditorului, să im- 
pute plata ce face pe capitală cu preferinţă a- 
supra renditei scii a dobândei. Plata parţiale, 
făcută pe capitalii şi dobândă, se impută mai 
ânteii asupra dobândei. 

Art. 1112, Cândi debitorulii unorii deose- 
bite datorii a priimită uă quitanţă prin care 
erediforulii impută aceea ce a luatii speciale 
asupra unci din aceste datorii, debitorulii nu 
mai pote cere ca imputaţiunea să se facă asu- 
pra altei datorii, afară numai decă creditorulii 
Ya amăgiti, scii Pa surprinsi. | . 

Art, 1113, Când în quitanţă nu se dice ni- 
micii despre imputaţiune, plata trebue să se 
impute asupra acelei din datorii ajunse la ter- 
mini, pe care debitorulă, înaceliă timpii, avea 
mai mare înteresii a-o desface. În casă de uă 
datorie ajunsă la termini şi alta neajunsă, de 
şi acâsta din urmă ar fi nai pugin onerâsă, im- 
putaţiunea se face asupra celei ajuse la termin. 

Dâcă datoriile sunt de egale natură, impu- 
tațiunea se face asupra celei mai vechi; ducă 
datoriile sunt în tote egali, imputaţiunea se 
face proporţionale asupra tutora. 

SIV 

Despre ofertele de plată şi despre consemnaţiune 

Art, 1114, Cândă creditorulii unci sume de 
bani refusă de a priimi plata, debitorulii pâte 
săi facă oferte reali, şi refusândii creditoralii 
de a priimi, să consemne suma. 

- Ofertele reali, urmate de consemnaţiune, li- 
bereză pe debitorii; ele, în privințăi ţină locii 
de plată, de sunt valabil făcute, şi suma con- 
semnată, cu acestii modii, este în risico-peri- 
colulii creditorului, 

Art, 1115, Pentru ca ofertele să fie valabili 
trebue :   1. Să fie făcute creditorului, ce are capaci-   
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tate de a priirni, sâii acelui ce are dreptii de a 
priimi pentru densuli ; 

2, Să fie făcute de uă pers6nă capabile de a 
plăti ; 

3. Să fic făcute pentru tâtă suma esigibile 
pentru rendite şi dobângi datorite, pentru chel- 
tuelă liquidate şi pentru uă sumă 6re care în 
privinţa cheltuelilor ncliqurdate, sumă asupra 
căreea se pote reveni, după liquidarea acestor 
cheltueli ; 

4. Termenul să fie împlinită, decă a fostii 
stipulatii în favârea creditorului ; 

5, Condiţiunea sub care datoria sta contrac- 
tatii să se fi îndeplinitii ; 

6. Ofertele să fie făcute în loculii ce s'aotă- 
rită pentru plată, şi dâcă loculi pentru plată 
nu s'a determinati prin uă convenţiune spe- 
ciale, să fie făcute seii creditorelui în persână, 
scii la domiciliulii săi, scă la domiciliul alesii 
pentru esccuţiunea convenţiunii; 

7. Ofertele săfie făcute prin unii oficiarii pu- 
blicii ce era competinte pentra ast-fel de acte; 

$. Procesulii verbale încheiatii de oficiarulă 
public să indice numărul şi cualitatea moncte- 
lor oferite, să facă menţiune de respunsul cre- 
ditorului, şi să arste dâcă creditorul a sub-scris, 
a refusat, scii a declaratii că nu pote subserie, 

Art, 1116. Nu este necesariă pentru validi- 
tatea consemnaţiunii ca ca să fie fost autori- 
sată, de judecători ; e destulii: 

]. Să fie fostă preceduta de uă somaţiune 
sienificată creditorului, în care să se arâte-giua, 
ora şi loculunde suina oferită are să fie depusă; 

„2. Ca debitorul să depună suma oferită în 
casa de deposite şi consemnaţiuni cu dobânda 
ci pent în diua depunerii; 

3. Să se facă proces-verbale de oficiarul pu- 
Dlicii despre natura monetelorii oferite, despre 
refusulii creditorului de a le priimi,sâădespre 
nevenirea sa, și în fine despre depunere ; 

4. În casii de nevenirea, creditorului să i se 
semnifice procesulii verbale ali depunerii, cu 
somațiune de a veni să'şi ia suma depusă, 

Art, 1117, Cheltuclile ofertelorii reali şi ale 
consemnaţiunii sunt în sarcina creditorului, de 
sunt făcute valabile. 

Art. 1118, Pe câtii timpi consemnaţiunea 
nu s'a priimitii de creditorii debitorul pote să 
ia înapoi suma depusă, şi într'acestii casiă co- 
debitorii, sâii fidejusorii stă nu sunt liberaţi. 
„Art, 1119, Când debitorulă a dobândită uă 
otăriîre ce are puterea lucrului judecatii, prin 
care ofertele sâi consemnaţiunea s'a declarati 
bune şi ralibili, eli nu mai pâte chiar cu con- 
simţimântulă creditorului, să'şi retragă suma 
depusă în prejudiciul codebitoriloră sei fide- 
jusorilori să. | 

Art, 1120. Creditoralii, care a consimţit 
ca debitorulii să'şi retragă consemnaţiunea , 
după ce acâsta s'a declaratii valabile printr'uă 
otărire ce dobândise puterea, lucrului judecat,
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perde dreptul de privilegie sâi ipotece ce avea 
pentru plata creanţii sâle, , 

Art, 1121, Dâcă lucrul debiti este un corpi 
certi care trebue a se trăda în loculii unde se 
găsesce, debitorulii este obligatii a soma pe 
creditor să'lii ia, printr'uniă act ce i se va noti- 
fica sc în personă, stii la domiciliul sei, sc 
la domiciliulii alesi pentru esecutarea conven- 
ţiunii. După acâstă somaţiune, dâcă creditorul 
nu'şi ia lucruli şi debitorulii are trebuinţă de 
locul unde estepus, acest din urmă pote lua per- 
misiunca justițică ca să'] depună în altă parte. 

ŞV 
Despre cesiunea Dbunurilori 

Art, 1122, Cesiunea bunurilorii este aban- 
- donarea stării s6le întregi, făcută de debito- 

ralii, ce nu pote plăti creditorului, sâii credito: 
rilori săi. - | 

Art. 1123. Cesiunea bunurilorii e voluntarie 
sâii judiciarie, | 
„Art, 1124, Cesiunea bunurilor voluntarie 

este aceea ce se acceptă de creditori de bună 
voie, şi care n'aro altii efectii de câtii acela ce 
resultă chiar din stipulaţiunile convenţiunii în- 
cheiate între că şi debitore, : 

Art, 1125, Cesiunea bunuriloră este un bo- 
neficiii pe care legea ']ii acordă debitorului ne- 
fericitii şi de bună credinţă, cărui, ca să'şipâtă 
redobândi libertatea, i se permite să dea credi- 
torilor sei înaintea justiţiei tote bunurile sle, 
şi chiar în casi de stipulațiune contrarie. 

Art, 1126, Cesiunea judiciară nu transmite 
creditorilor proprietatea ; ea le dă numai drep- 
tulii de a face să se vină bunurile în folosulii 
lorii, şi'de a le lua venitulii până la vindare. 

Art, 1122. Creditorii nu pot refusa cesiunea 
judiciară, de cât în ceasurile esceptate de lege. 
Ea descarcă pe debitorii de constringerea, cor- 
porale ; nu']ă liber&ză însă de câtă până în con- 
curință cu valdrea bunnrilorii lăsate în dispo- 
siţiunea creditorilorii. Cândă bunurile nu sunt 
îndestulătâre, elă este obligati, de va dobândi 
altele, să le lase şi pe acestea în disposiţiunea 
creditorilorii până la plata datoriei îutregi. 

SECŢIUNEA II 

Despre novaţiuno 

Art. 1128. Novaţiunea se operă în trei feluri: 
1. Când debitorutii contractă în privinţa ere- 

ditorului stă uă datorie nucă ce se substitue 
celei vechi carea este stinsă; 

2. Când, un nuoii debitor este substituit co- 
lui vechii carele este descăreatii de creditorii; 

3. Când, prin efectulii unui noii îngajament, 
un noii creditorii este substituitii celui vechii, 
către care debitorulii este descăreată.   

Art, 1129, Novaţiunea nu se operă de câtii 
între persâne capabili de a contracta, 

Art. 1130. Novaţiunea nu se presume, Yoin- 
ţa de a o face trebue să resulte evidente din act, 

Art, 1131, Novaţiunea prin substituirea unui 
noii debitorii, pâte să se opere fără concursulii 
primului debitorii. 

Art. 1192, Delegaţiunea, prin care unii de- 
bitorii dă creditorului unii altii debitori ce se 
obligă către dânsuli, nu opera novaţiune, dâca, 
creditorulă n'a declaratii esprese, că descarcă 
pe debitorulii ce a făcutii delegaţiunea. 

Art, 1133. Creditorulă, ce a descărcatii pe 
debitorulii de care s'a făcut delegațiunea, n'are 
recursii în contra acestui debitorii, dâcă debi- 
torul delegat devine nesolrabile, afară de ca- 
sulii când prin actii se reservă esprese acestii 
dreptii, scă cândii delegatuli este declarati 
falită s6ă cădutii în deconfitură, în momentul 
delegaţiunii. ” - 

Art, 1134, Privilegele şi ipotecele creanţei 
celei vechi nu le are şi creanța ce "i este sub- 
stituită, afară de casuli cândi creditorulii le-a 
reservatii esprese. 

Art, 1133, Cândă novaţiunea. se operă prin 
substituirea unui nuoii debitore privilegele şi 
ipotecele primitive ale creanței, nu potib trece 
asupra, bunurilor noului debitorii, - 

Art, 1136, Cândii novaţiunea se operă între 
creditorii şi unul din debitorii solidari, privi- 
legele, şi ipotecele vechei creanţe nu se poti 
reserva de câtii asupra bunurilorii acelui care 
contractă nuoa datorie. : 

Arte 1137, Codebitorii sunt liberaţi, prin 
novaţinnea făcută între creditorii şi unuli din 
debitorii solidar. | 

Novaţiunea făcută în privinţa debitorului 
principale liberâză canţiunile. 

SECȚIUNEA MI e. 
Despre remiterea datoriey 

Ari. 1138, Remiterea voluntară a titlului 
originale făcută de creditore debitorelui, dă 
proba liberaţiunii. 

Remiterea roluntarie a copiei legalisate a tit- 
lului Jasă a, se presupune remiterea datoriei sâă 
plata pens Ia proba contrarie. 

Art, 1139, Remiterea lucrului dati ca si- 
curanţă nu este de ajunsii ca să facă a se pre- 
supune remiterea datoriei. 

Art, 1140, Remiterea titlului originale sâă a 
copici legalisate a titlului făcută unui din debi- 
tori, are acelaşi efectii în folosul co-debitorilor. 

Art, 1141, Remiterea sii descărcarea es- 
prese făcută în folosul unni din co-debitorii so- 
lidari, libereză pe toţi cei-alţi, afară numai 
dâca creditorulă 'şi a reservată anume dreptu- 
rile sele în contra acestorii din urmă. 

In casuli din urmă creditorulă nu pâte cere 

 



plata datoriei de câtă scădenăii partea acelui 
cărui a făcutii remitere, i 

Art. 1142. Remiterea scii descărcarea esprese 
făcută debitorului principale liberă cauţiunile. 

Aceea acordată cauţiunii nu liberă pe debi- 
torulă principală. 

Aceea acordată unei din cauţiuni, nu liberă, 
în totulii, pe cele-alte. 

Aceen acordată unei cauţiuni date în urmă 
prin act separat nu liberă în nimiepe cele-alte. 

Aceea ce creditornliia priimitii de la nă eau= 
țiune pentru a o descărca din chezăgia sa, tre- 
bue să seimpute asupra datorici, şi să descarce 
pe debitorulii principalii şi pe cele-alte cauţiuni. 

" SECTIUNEA IV 

Despre compensațiune 

Arte 1143, Când ducă persâne sunt datâre 
una altei, se operâză între densele uă compen- 
saţiune care stinge amenduoă datoriile în felul 
şi în casurile esprese mai josăi. 

Art, 11:44. Compensaţiunea se operă de drept, 
în puterea legii, și chiar cândii debitorii varii 
sci nimicii despre acâsta : cele ducă datorii se 
stingă reciproce în momentulii când ele se gă- 
sescii esistândii de uă dată şi până la concu- 
renţa cotităţilorii lorii respective. 

Art, 1145, Compensaţiunea n'are loc de cât 
intre duo datorii cari d'uă potrivă ai de obiect; 
uă sumă de bani, uă cuantitate Ore-care de lu- 
eruri fungibili de acceaşi specie şi cari suntă 
dă potrivă licido şi esigibili. | 

Prestaţiunile în fructe, ali cărori preţii 
este regulații prin mercuriali, se compensă cu 

„ Sumele licide şi esigibili, - 
Art, 1146, 'Termenul de graţie nu împedică 

tompensaţiunca. 
Art, 1147. Compensaţiunea se operă, ori- 

care arii fi causele unei stii celei alte datorii, 
afară do ceasurile: 

l. Unei cereri pentru restituțiunea unui lu- 
cru ce pe nedreptii s'a luatii de la proprietarii; 

2. Unei cereri pentru restituțiunea unui de- 
positit neregulată; 

5, Unei datorii âeclarate nescsisabile, 
„Art, 1145, Compensaţiunea se operă în pri- 

sinţa cauţianii, pentru ceea ce creditorulii da- 
toresce debitorulni principalii. 
„Compensaţiunea ware loci, în privinţa do- 

Litoralui principalii, pentru cecace creditorulă 
atoresce cauţiunii. * 
„Art, 1149, Debitorulii care a acceptată pură 

ÎI Simplu ca ună creditori să facă cesiunca 
drepturiloră sele uneralte persone, nu mai pote 
invoca în contra, cesionarului compensaţiunea 
care arii fi avutii locii în privinţa cedentelui, 
îndintea acceptaţiunii. = 
„Cândii cesiunnea, s'a notificatăi debitorului, 

dEră nu s'a acceptati de dânsul, nu se impedică 
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de câtii compensaţiunea posterisră acestei no- 
tificaţiuni, : 

Art, 1150, Cândii cele ducă datorii nu sunt 
platnice într'acelaşă loc, nu se pâte opera com- 
pensațiunea,de cât plătind cheltuelile remiterii. 

Art, 1151, Cândă suntii mai multe datorii 
compensabili, datorite de aceeaşi persână, se 
urisză, pentru compensaţiune, regulele stabi- 
lite pentru imputaţiune de articolul 1113. 

Art, 1152, Compensaţianea mare loci în 
prejudiţiulii drepturilor dobândite de alte per- 
sone, — Astii-felii, celă ce, findii debitorii, a 
devenită creditoră în urma sequestrului ce i 
s'a făcutii do uă altă persână, nu pote invoca 
compensațiunea, în prejudiţiul sequestrantului. 

Art, 1153, Acclă ce a plătită uă datorie 
stinsă, de dreptii, prin compensaţiune, nu mai 
pote, repetinde plata creauţei pentru care ma 
invocatii componsaţiunea, să pretindă, în pre- 
jndițiulii altorii persâue, privilegicle ss ipo- 
tecele acestei creanţe, afară numai dâca este 
uă causă evidente, ce'lia făcută să nu cunoscă 
creanţa care trebuia să compense datoria sa. 

SECŢIUNEA V 
Despre confusiune 

Art, 1154, Cândii calități necompatibili so 
întâlnescii pe capulii aceleeaşi persone, se face 
uă confusiune care stinge amânduoă drepturile, 
activi şi pasivii, : - ” 

Art. 1155, Confusiunea, ce se operă prin 
concursul calităţilor de creditorii şi debitorii 
principală, libera cauţiunile; 

Aceea ca se operă prin concursul calităților 
de creditorii scii debitorii şi cauţiune, nu aduce 
stingerea ohligaţiunci principali; aceca ce se 
operă prin concursulii calităţilorii de creditorii 
şi debitor, nu profită co-debitorilor sei solidari, 
de câtii pentru porţiunea datorită de dânsuli. 

SECȚIUNEA VI 
Despre perderea lucrului datorită şi despre diterl- 

tele casari în cari îndeplinirea obligaţiunel este 
imposibile, 

Arie 1156, Când obiectulă obligaţiunci esto 
unii corpi certă şi determinati, de piere, de se 
sete din comereiă, stii se perde astă-felii în 
câtii absolutii să nu se scie de esistența lui, 
obligaţiunea este stinsă; dica lucrul a porit 
scii s'a perdută, fără greşela debitorului şi îns 
nainte de a fi pusii în întârdiare, 

Chiar cândii debitorulii este pusii în întâr- 
diare, deca nu a luată asupră'şi casarile for- 
tuite, obligațiunea se stinge, în casii când lu- 
crul ar fi porit şi la creditori, deca i s'ar fi dat, 

Debitoruli este ţinută de a proba casurile 
fortuite ce alegă. — Ori în ce chip ar peri stă - 

„ 9



130 LEGIUIRI 

s*ar perde lucrul furatii, perderea sa nu liberă | în care obligaţiunea putea fi valabila, confir- 
pe celii ce Pa suatrasii do a face restituțiunea 
prețalui. 

Obligaţiunea se stinge tot-d'auna când prin- 
trună evenimentii re-care, co nu se pâte im- 
puta debitorului, se face imposibile îndeplini- 
rea acestei obligaţiuni. 

SECȚIUNEA VII 

Deapre acțiunea de anulațiune stii rescisluue 

Art, 1159, Minorulii ne emancipati pote e- 
sercita acțiunea în rescisiune pentru simpla e- 
siune în contra ori-cărei convenţiuni; minorul 
emancipatii, în contra orizcării convenţiuni ar 
trece peste capacitatea sa ce este determinată 
la titlul minorităţii, tutelei şi emancipaţiunii. 

Art, 1158. Când lesiunea resultă dintruniă 
evenimentii casuale şi neasceptatii, minoruli 
n'are acţiunea în rescisiune. 

Art, 1159, Minorul ce face uă simplă decla- 
rațiune că este major, are acţiunea în rescisitine, 

Art, 1160, Minorulii comereiante, banchiăr 
s6i artisan m'aro acţiunea în rescisiune contra 
îngajamentelori, ce a luatii pentru coimereiulii 
s6ii arta sa. 

Arte 1161. Minorulii n'are acţiunea în resci- 
siune contra convenţiunilorii făcute în contrac- 
tală de căsătorie, deca acesta s'a făcut cu con- 
simţimântulii şi asistenţa acelora, alii cărorii 

„ consimţimântii este cerutii pentrn validitatea 
căsătoriei sâle, 

Art, 1162, Minorulă n'are acţiunea în res- 
cisiune contra obligaţiuniloră ce resultă din 
delictele sâii quasi-delictele sâle, 

Art, 1163, Minorulii nu mai pâte esercita 
acţiune în rescisiune în contra îngajamentului 
făcută în minoritate, d&ca l'a ratificată, după 
ce a derenit majore, şi acesta şi în casul când 
îngajamentulă este nulă în forma sa, şi în a- 
cela cândii produce numai lesiune. 

Art, 1164, Cândiă minorii, interdişii, sâi 
femeile măritate sunt admişi, în acestă cuali- 
tate, a esercita acţiune do rescisiune în contra, 
îngajamentelorii lor, ef nu întorci accea ce aii 
priimitii, în urmarea acestori îngajamente, în 
timpulă minorităţii, interdicţiunii, seii mari- 
tapgiului, de câtii deâca se probă că ati profitat 
de aceea ce li s'a datii. 

Art, 1165, Majorulii nu pâte, pentru lesiune, 
să esercite acţiunea în rescisiune, - 

Art, 1166, Cândii formalităţile cerute, în 
privinţa minorilorii sei interdişilori, atât pen- 
tru înstrăinarea imobililorii, cât şi pentru îm- 
părţela unei succesiuni, s'aii îndeplinit, că sunt 
relativ la aceste acte, consideraţi ca cum le-ar 
fi făcut în mujoritate sâă inaintea interdicțiunii, 

Art, 1167, In lipsa unui actii de confirma- 
ţiune stii de ratificaţiune, este destulii ca obli- 
gațiunea. să se esecute voluntarii după epoca   

mată sâii ratificată. 
Confirmaţiunea, ratificaţiunea ssă esecuţiu- 

nea voluntară, în forma şi în epoca determni- 
nată de lege, ţine loc de renunciare în privinţa 
mijlâceloră şi escepţiuniloră ce puteaii fi opuse 
acestui actă, fără a se vătăma înst drepturile 
persânelori a treia. 

Confirmaţiunea scă ratificaţiunea, scii esecu- 
ţiunea voluntară a unci donaţiuni, făcute de 
către eregi sâi representanțiidonatorului, după 
mârtea sa, ţine loci de renunciare atâti în pri- 
viuța vițiuriloră de formă, câtit şi în privinţa 
ori-cării alte escepţiuni. ” 

Arte 116$, Donatorulii nu pâte repara, prin 
nică unii actit confirmativii, viţiurile unei dona- 
ţiuni între vii; nulă în privinţa formei, ca tre- 
bue să se refacă cu formele legiuite. 

CAPITOLUI, IA 

Despre probaţinnea obligațiuniloră 
şi a plăţii 

Art. 1169, Cel ce face uă propunere înain- 
tea judecății trebue să o dovedâscă, 

Art, 1150. Dovada se pâte face prin înscri- 
sură, prin marturi, prin presumţiuni, prin măr- 
turisirea unel din părţi şi prin jurămentii. 

SECȚIUNEA I 
Despre înscrisuri 

ŞI 

Despre titlu autentic 

Art, 1171, Actuli autentică este acela ce 
s'a făcută cu solemnităţile cerute de lege, de 
unii funcţionarii publică, care are drepti de a 
funcţiona în locul unde actulă s'a făcutii. 

Art, 1152, Actulă care nu pote fi autenticii 
din causa necompetinţii sâi a necapacităţii 
funcţionarului, sâii din lipsă de forme, este va- 
labile ca scriptură sub semnătură privată, dâca 
s'a iscălită din părţile contractanţi. 

Art, 1153, Actuli autentic are deplină cre- 
dinţă în privirea ori cării persone despre dispo- 
sițiunile şi convenţiunile ce constată. 

Esecutarea actului autentic, care este inve- 
stiti cu formula esecutorie, va fi suspensă prin 
punerea în acusaţiune, când se intentă uă ac- 
ţiune criminală în contra pretinsului autorii al 
actuluă. Jar cândii în cursulă unei instanțe ci- 
vilă actul se atacă de falsii, tribunalele poti 
după împrejurără, a suspende provisoriii ese- 
cutarea actului. ' 

Art, 1174, Actulă celă autentici, sâă celiă 
sub semnătură privată are totii efectulii întro
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părți despre drepturile şi obligaţiunile co con- 
stată, precumă şi despre aceea co este menţio- 
nată în actă, peste obiectul principalii al con- 
senţiunii, cândă menţionarea are ună reportii 
dre-care cu acestii obiectii, 

Dâră menţionările cari ai obiectii ună faptii 
cu totulă străinii de acela ală convenţiunii, nu 

„pot servi de cât nomai la un început de dovadă, 
Art, 1175, Actulii sceretii, care modifică un 

act publică, nu pâte avea putere de câți în- 
tre părţile contractanţi şi succesorii lori uni- 
versali; ună asemenea actit nu pote avea nică 
ună efectii în contra altorii persâne. 

SII 

Despre actele sub semnătură privată 

Art, 1176, Actulii sub semnătură privată, 
recunoscutii de acela cărui se opune, sâii pri- 
vită, după lege, ca recunoscutii, are acelaşi 
efect ca actul autentic între acei cari Vaă sub. 
scris şi între cei cari represintă drepturile lor. 
„Art, 1157, Acela, cărui se opune ună actii, 

subsemnătura privată, este datorii , Ali recu- 
nâsce, sâii a tăgădui curati scriptura scă sub- 
semnătura sa, 

Moscenitorii sei, cei ce represinta drepturile 
aceluia alii căruia se pretinde că ară fi actulii, 
poti declara că nu cunoscă scriptura sâii sub- 
semnătura, autorului lorii. 

Art, 1115, Când cine-va nu recunăsce scrip- 
tura şi sub-semnătura, sa, s6ă cândii succesorii 
sti declară că nu le cunoscă, atunci justiţia or- 

" donă verificarea actului, 
Art, 1179. Actele sub semnătura, privată, 

cari cuprindii convenţiuni sinalagimatice, nu 
sunt valabil dâca nu s'aii făcut în atâte esem- 
plare originali câte sunt părţi cu interes con- 
trariă. Este de ajuns un singrur esemplar origi- 
nal pentru tâte persânele cari ai acelaşi interes. 

Fie-caro esemplară trebue să facă menţiune 
de numărulă originalelorii ce s'aii făcută. 

Cu tâte acestea lipsa de mențiune că origina- 
lele vaii făcut în numi înduoit, întreit, ş.e.l., 

„nu pâte fi opusă de acela care a esecutații din 
parte'i convențiunea constatată prin actii, 

Art, 1180, Actul sub semnătură privată, 
priu caro uă parte se obligă către alta a” plăti 
uă sumă de bani să uă cătime Ore-care, tre- 
bue să fie serisă în întregulă lut de acela care 
Va subscristi, ssii celiă puţină acesta înainte de 
a subsemna să adauge la finele actului cuvin- 
tele bunii şi aprobatii, arătând totă-dâ-una 
în litere suma scă cătimea Iucruriloriă şi apoi 

„Să iscălâscă. 
Na sunt supuși la acâstă regulă comereian- 

„i, industriali, plugarii, vieriă, slugile şi 6me- niă cari muncesc cu diua. 
Ant, 1151, Cânâii suma arătată în actiă este deosebită de aceea ce este arătată în buni, o-   

bligaţiunea se presume că esto pentru suma 
cea mal mică, chiarii cândă actul precumii şi 
bunulă sunt scrise în întregi de mâna acelui 
care s'a obligatii, afară numai de nu se va pro- 
ba în care parto este greştla, 

Art. 1152, Data scripturei privato nu face 
credinţă în contra persânelorit a treia intere- 
sate, de câtii din diua în care s'a înfăgigată la 
uă dregătorie publică, din giua în care s'a în- 
scrisă întruni registru publici, din diua mor- 
ii acelui s6i unui din acei cari Pai subserisii 
Sâii din diua în care va fi fostă trecută fie şi 
în prescurtare în actofăcute de oficiariă publici, 
precumi procese verbali pentru punerea peceţii 
siii pentru facerea de inventario. 

Art, 1153. Registrele comercianțiloră nu 
facă credință despre vîndările ce cuprindii în 
contra persâneloră necomercianţi. — Deră ju- 
decătorulă pâte da jurământii la una ssă la 
alta din părţă. 

Art, 1184, Registrele comercianților se cred 
în contra loră, deră cclii care voesce a profita 
de ele nu pote despărţi cuprinderea lori, 1ă- 
sândii aceea ce pâte a-i fi contrarii, 

Ari. 1155, Registrele, cărțile sâii chârtiele 
dornestice, nu'faciă credință în favârea acelui, 
care le-a scrisiă, dâră ai putere în contra lui: 

1. Cândii coprindii curat priimirea unciplăţi ; 
2. Cândii cuprindii menţiunea espresă că nota 

sciă scrierea din ele s'a făcuţii ca să ţină locii 
de titlu în favârea creditorului. 

Art. 1156, Ozl-ce anotaţiune făcută de ere- 
ditorii în josul, pe marginea, ss po dosul unui 
titlu de creanţă este credută, cu tâte că nu 
este subsemnată nici datată do clă, când tinde 
a proba liberaţiunea debitorului, 

Aceeaşi putere doveditâre are şi scriptura 
făcută de creditorii pe dosulii, marginea, scii în 
josul duplicatului unut actă ssii quitanțe, dâră 
numai cândă duplicatulă va fi în mânele de- 
bitorului. 

Ş III 

Despre rebăge 

Art. 1187, Rebâgele, când crestăturele de pe 
amendouă bucăţile suntă egali şi corelatire, 
sunti ună mijlocă de probare între persânele 
cari aii obiceiii a se servi cu unii asemenea. mij- 
locii do probaţiune. 

sI 
Despre copicle titlurilorii autentice 

Art, 11SS. Cândii originalulii esistă, copia 
legalisată nu pote face credinţă de cât despre 
ceea ce se coprinde în originale, înfăgigarea că- 
ui se pâte cere totă-d'auna. 

Cândii originalulii na esistă, copiele legali-
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sate de oficiarii publici compstinţi se credii, 
după distincţiunile următâre: 

1. Copiele scâse din ordinea magistratului, 
"părţile fiindă fagă scii chiămate, cu forinele le- 
gali, precumiă şi copiele scâse, fără interven- 
țiunea magistratului, dră do fagă cu părţile 
cari aă asistatii de bună voia lori, ati acceaşi 
credinţă ca şi titlurile originali. 

2. Copicle cari se vorii fi datiide oficiarii pu- 
blici competinţ, fără intervenţiunea magistra- 
tului s6ă consimţimântulă părţilorii, faci asc- 
menea, credință după treă-deci ani, socotiți din 
diua în care s'a datii aceste copii. Cândii ase- 
menea copii voriă fi date de mat pugină de trei- 
deci ani nu facii de cât unii început de dovadă. 

3. Copiele legalisate de uni oficiarii publici 
necompetinte, nu potii face do câtii un simplu 
începutii de dovadă, 

4. Copiele copielorii nu aii nici uă putere 
probătoriă. 

ŞYV 

R Despre acte recognitive 
Art. 1189, Actul de recunâscerea unei da- 

torii constatate prin ună titlu precedenti, nu 
face probă despre datorie şi nu dispensă pe cre- 
ditoră de a presenta titlul originale de câtă 
în următârele casuri: ! 

1. Când actul de recunâscere cuprinde causa 
şi obiectulii datoriei, precum şi data titlului 
primordiale, sâă 

2, Cândi actulii recognitivi avândii uă dată 
de trei-deci ani este adjutatiă de posesiune, şi 
de unulă scii mai multe acte de recunâseere 
conforme cu densulă, 

Actulă recognitiviă, în cele două casuri men- 
ţionate, nu pâte avea nici unii ofectă despre 
ceea, ce cuprinde mai multii de câtă ţitlul pri- 
mordiale, să despre ceea ce nu este în asemă- 
nare cu acestă titlu. 

$ VI 

Despre actele. confirmatire 

Art. 1190, Actulii de confirmaţiunea sâii 
ratificaţiunea unci obligaţiuni, în contra cării 
legea admite acţiunea în nulitate, nu este va- 
labile de câtă atunci cândi cuprinde obiectul, 
causa şi natura obligaţiuni, şi când face men- 
ţiune de motivul acţiunii în nulitate, precum 

"şi despre intenţiunea de a, repeta viţiuli pe 
care se întemeia acea acţiune. 

SECȚIUNEA II 
Despre marturi 
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de uăsumă sc do uă val6re mai mare do una sută 
cincă-aeci Iei, chiar pentru deposit voluntarii, 
nu sc pâte face de câtiă sâii prin unii actii au- 
tentie, sâă prin un act sub semnătură privată. 

Nu se va priimi nici uă dată uă dovadă prin 
martauri, în contra, sii pesto ceea ce cuprinde 
actul, nică despre ceea ce s'ar pretinde căs'ar 
fi disii înaintea, la timpul, sâii în urma con- 
fecţiunii actului, cu tâte că arii fi chestiune de 
uă sumă sâii uă valâro mai mică de una sută 
cinci-deci lei. 

Art, 1192, Articolulă precedinte se aplică 
şi în casulă cândi capitalulii unitiicu dobânda 
cuvenită trece peste suma de una sută cinci- 
deci lei. 

Art, 1193, Celă care a formatii cerere, în 
judecată, pentru uă sumă mai mare de una sută 
cinci-deci lei, chiariăi de va voi a-şi restringe 
„cererea la una sută cinci-deci lei, nu va fi prii- 
mită a înfăcişa dovadă prin marturi. 

Art, 1194, Dovada prin marturi nu se pâte 
admite nică în casulă cândiă cererea în jude- 
cată este pentru uă sumă mai mică de unasută 
cinci-deci lei, dâră care este ună restii din uă 
creanţă mai mare, neconstatată prin înscrisă. 

Art. 1195, Când în aceeaşi instanţă uă parte 
face mai multe cereri, pentru cari nu are în- 
scrisuri, dâcă tâte aceste cereri, unindu-se, trec 
peste suma de una sută cinci-deci lei, dovada 
prin marturi nu pote fi admisă; chiară cândii 
creditorulă ară pretinde că aceste creanţe pro- 
vină din diferite cause, şică s'aii născut în di- 
ferite epoce, afară numai dâcă creditorulii a 
dobândit aceste drepturi dela alte persâne, prin 
succesiune, donaţiune scii cu unii mod Gre-care. 

Art, 1196, 'l6te cererile sub ori-ce titlu 
cari nu suntă justificate prin înscrisă, se vori 
face prin aceeaşi potiţiune, Ori-ce alto preten- 
ţiuni posteriâre neprobate prin înscrisii şi care 
se putea face la darea petiţiunei nu voră mai 
fi priimite. . 

Art 1197, Regulele mai sus prescrise nu se 
aplică în casulă cândii esistă ună începutii do 
dovadă scrisă, . 
„Se numesce începutiă de dovadă ori-cescrip- 

tură a acelui în contra cărui s'a formatii poti- 
ţiunea, s6ii acelui ce cl represintă, şi carescrip- 
tură face a fi de credutii faptulii pretinsă. - 

Art, 1195, Acele regule nu se aplică însă 
totii-dâ-una cândi creditorului nui a fost cu 
putinţă a'şă procura uă dovadă scrisă despre 
obligaţiunea ce pretinde stii a conserva dova- 
da luată, precum: 

1. La obligaţiunile cari se nascii din quasi- 
contracte şi din delicte sâii quasi-delicte;   

ŞI 

Despre casulă cândi dovada prin martură 
nu este priimită, 

2, La depositulii necesariii, în casă de in- 
cendiă, ruină, tumultii sâi naufragiii, şi la de- 
positele ce fac călătorii în ospătăria unde trag; 
despre tote acestea judecătorulii va avea în re-   Arte 1191, Dovada despre un lucru Gre-care 
dere calitatea personelorii şi circumstanțele 
faptului; ” - 
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3, La obligaţiunile contractate în casii de 
accidente neprevădute, când nu era cu putinţă 
părţilorii de a faco înscrisuri; 

4. Cândii creditorulii a perduti titlulă ce'ţ 
servea de dovadă scrisă, 
majore neprovădută. 

SECȚIUNEA III 
Despre presumpţiuni 

Art. 1199. Presumpţiunile sunt consecințele, 
ce legea scii mapistratulă trage din unii faptă 
cunoscutii la unii faptă necunoscuti, 

ŞI 

Despre presumpţiunile stabilite de lege 

Art. 1200. Sunt presumpţiuni legali acelea 
carisunt determinate speciale prin lege, precum: 
"1. Actele ce legea le declară nule pentru că 

le privesce făcute în fraudea disposițiunilor s6le; 
2, In casurile cândă legea declară că dobân- 

direa dreptului de proprietate, sâii liberaţiunea 
unui debitori resultă din Gre-cari împrejurări 
determinate; 

3. Puterea doveditâre ce legea dă mărturi- 
sirii, s6ă jurământului ce faco uă parte; 

4,.Puterca ce legea acârdă autorității lucru- 
lui judecată. 

Art, 1201, Este lucru judecatii atunci când 
a duoa, cerere în judecată are acelaşi ohiectii, 
este întemeiată pe asecaşi causă şi esto între 
aceleaşi părți, făcută de ele şi în contra lor în 
aceeași cualitate, 

Ari, 1202. Presumpţiunea legale dispensă 
do ori-ce dovadă po acelea în favârea cărui este 
făcută, 

Nică ui dovadă nu este priimită impotriva 
presumpţiunii legali”, când legea, în puterea 
unci asemenea presampţiuni, anulă un act 6re- 
care sâii nu dă dreptii de a sc reclama în jude- 
cată, afară numai de casurile, când legea aper- 
misă dovada contrarie şi afară de aceca ce se 
va dice în privinţa jarământului şi mărturisireă 
ceară face uă parte în judecată. 

SII 

Despre presumpțiunile cari nu sunt stabi- 
lite de lege 

Art. 1203, Presumpţiunile carinu sunt sta- 
bilite de lege, suntii lăsate Ia luminile şi înţe- 
lepeiănca magistratului; magistratulii nu tre- 
bue să se pronunţe de câtii întemeindu-se pe 
Presumpţiuni, cară se aibă uă greutate şi pute- 
rea de a nasce probabilitate; presumpţiunile 
nu sunt permise magistratului de câtii numai 
În casurilo cândii este permisă şi dovada prin 

din uă causă de forţă | 
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marturi, afară numai dâca un act nu esteatacat 
că s'a făcutii prin fraude, dolii stii violențe, 

SECŢIUNEA 1V 
Despre mărturisirea unei părţi 

Art. 1204, Se pâte opune unci părţi mărtu- 
risirea ce a făcută s6ă înaintea, începerii jude- 
căţei scă în cursulii judecăţei. 

Art, 1205, Mărturisirea estra-judiciară ver- 
bale nu pote servi de dovadă cândă obicetuliă 
contestaţiunei nu pâte fi dovedit prin marturi. 

Art. 1206, Mărturisirea judiciară se pote 
face înaintea judecătorului de Ensşi partea pri- 
gonitâre, s6ă de un împuternicitii speciale ală 
că spre a face mărturisire, | 

Uă asemenea, mărturisire face deplină dovadă 
în contra acelui care a mărturisitii ; nu se pâte 
despărţi în contră-ă şi nu pâte fi revocată de 
clii, afară numai de va proba că a făcut'o din 
ersre de faptă. 

SECŢIUNEA V 
Despre jurământi 

Art, 1207, Jurământul judiciar este ae duoe 
specii: | . 

1. Acela ce uă parte prigonitre dă celei- 
alte; acestii jurământii se numesce decisoriii. 

2, Acela caro judecătorulii, de la sine, dă la 
una scii cea-altă din părţile prigonităre. 

“sr 

Despre jurământul decisorii 

Art. 120$, Jurămentul decisoriii pâte fi dat 
în ori ce felă de contestaţiune, - 

Art, 1209. Jurămentulă nu pote fi datii de 
câtii asupra unei fapte personali acelui, cărui 
sc propune a jura, 

Art, 1210, Acestii jurămentii pote fi dati 
în totii cursulii procesului cu tâte că nu csiste 
nici unii începutii de dovadă despre cererea stii 
escepțiunea asupra cării se propune jurarea,. 

Art. 1211, Acela cărui se dă jurămentulii, 
deca nw'lii priimesce stă nu'li referesce adver- 
sarului săi, ori adversarul, caro refusă jură- 
mentuli ce'i s'a referiti, voră cădea în pre- 
tenţiunea sc în propunerile lori de apărare, 

Art. 1212. Acela, cărui se dă jurământiă, nu 
pote ali referi când obicctulii jurământului 
este unii faptii personale alii lui, iar nu şi alti 
celei-alte părți. 

Art. 1213, Cânduă parte a jurat, cca-altă 
nu mai este priimită a proba falsitatea jură- 
mântului,   Art, 1214, Partea carea dati să carea ro-
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feritii jurământulă nu mai pâte a'li retrage, 
dâca adrersarul a declarat că este gata a jura. 

Art, 1215. Jurământuli făcutii sei refusat 
nu dă uă dovadă de cât în favorea sâă în con- 
tra acelui care la dati, sâii în favârea ori în 
contra eredilor săi şi acelor cari "li înfășişeză. 

Art, 1216, Jurământulii dati debitoralui de 
unulii din creditorii solidari şi făcut, nu liberă 
pe debitor de cât pentru partea acelui creditor. 

Art, 1217, Jurămentuli dati de debitorii 
unui din creditorii solidari şi refusatii de ace- 
sta, liberă pe debitori numai pentru partea 
creditorului care a refusată a jura. 

Art, 1218, Jurământulii dată de unulii din 
creditorii solidară şi refusată de debitorii, sâii 
jurământulă făcută de creditoră, după propu- 
nerea debitorului, profită Ja toţi creditorii so- 
lidari. Jurămentulă dată debitorului principale 
şi făcută de elii, liberă şi pe fidejusore (che- 
zaşii), Jorământulă datii unui din debitorii so- 
lidari şi făcutii, profită și celorii alţi debitori, 
Jurământulii dată fide-jusoralui şi făcutii pro- 
fită debitorului principale. 

In aceste dia urmă duoă casuri, jurământul 
co-debitorului solidarii stă al fide-jusorului, nu 
profită celoră-ulţi debitori să debitorului prin- 
cipale de câţă atuncă când jurământul a fostii 
datii asupra ființei datoriei, iar nu asupra e- 
sistenţei solidarităţei sâă a cauţiunei. 

ŞII 

Despre jurămentulii dati din oficii 

Art, 1219. Judecătorulii pote da jurământiă 
Ja una sc la alta din părţile prigonitâre. A- 
cestii jurămânții se dă scu spre a se complecta, 
consciinţa magistratului, în decisiunea causci, 
s6ii spre a seputea determina suma condemna- 
ţiunei. . 

Art, 1220, Judecătorulii nu pâte da din o- 
citi jurământii, sei asupra cererii sâii asupra 
escepţiunci opuse, de câtă sub următârele două 
condițiuni: 

1. Ca cererea sâii escepţiunea să nu fie pe 
deplinii justificată ; 

2, Ca cererea s€ă escepţiunea să nu fie cu to- 
tulii lipsită de probe. 

Afară de aceste două casuri, judecătorul nu 
pâte de câtii sc a adjudeca, sei a respinge cu- 
ratii cererea sâii escepţiunea, 

Arte 1921, Jurământul datii din oficii unei 
din părţi, nu pâte fi referiti de acestă parte 
celei-alte. : 

Ar, 1922, Jurământul asupra valorei obiec- 
tului reclamatii nu pâte fi dati de judecătorul 
reclamantului de câţi atunci, cândii constata- 
rea acelei valori va fi imposibile de a se face 
cu altii mijlocii ; chiară în acestă casii, judecă- 
torulă este datorii a determina suma până la 
care reclamantul va fi credut pe jurământul săă, 

    

TITLUL 1V 

Despre contractulti do căsătorie şi 
despre drepturile respectire ale 

_sogilorii 

“ CAPITOLUL I 
Art, 1228, Legea gubernâză asociaţiunea 

conjugale, în privinţa averilori, conformii re- 
gulelorii prescrise în capitolul următorii, dâcă 
părţile mai făcută convenţiuni speciali, 

Art. 1224, Veri-ce convenţiuni matrimoniali 
sunt libere între soţi, întru câtii acelea, nu va- 
tămă drepturile bărbatului de capii ali fami- 
lici, sâii de capii alii asociaţiunii conjugali, şi 
întru câtii nu derâgă la disposiţiunile proibi- 
tive ale acestui codice. 

Art, 1225, Nu potii soşii, în contractulii lor 
de căsătorie, să modifice drepturile ce dă legea, 
la titlul IX şi X din Cartea I, acelui dintre 
sogi care supra-vieţuesce celui-altă, 

Art, 1225, Nu vorii putea asemenea să facă 
nici uă convenţiune sâă renunciare, care ar avea 
de obiecții să schimbe ordinea legale a sucee- 
siunilorii între dânşii şi descendenţii lori. 

Art, 1927, Când părţile declară în contrac- 
tul lorii de căsătorie că adoptă regimulii do- 
tale, asociaţiunea conjugale, in privinţa averi- 
lorii, se va regula întru tâte după cele prescrise 
la capitolulii următori. , 

Art. 1228, Convenţiunile matrimonial vor 
fi făcute prin tribunali, mai înainte de celebra-, 
xea căsătoriei, după formele stabilite în Codi: 
cele de procedură, sub pedâpsă de nulitate, 

Art, 1229. Schimbările ce s'ar face la acele 
convenţiuni, mai înainte de celebrarea căsăto- 
rici, sunt supuse la aceleași formalități ca şi 
convențiunile matrimoniali. 

Dcosebitii de acâsta, ele nu voră fi valabil, 
dâca nu se vorii face în presinţa, şi cu consim- 
țimentul simultanei al tutulor pers6nelor cari 
ai figurat ca părţi la contractulii de căsătorie. 

Art, 1230, Schimbările, făcute conform re- 
gulelori coprinse în precedintele articolii, nu - 
voră fi valabili în privinţa unei ală treilea per- 
sâne, dâcă nu vorii fi trecute în josul contrac- 
tului de căsătorie. . 

La casă de contravenţiune, tribunalulii şi 
grefierulă vori fi supuşi la acţiune recursoriă 
civile pentru daune-interese, deosebiti de alte 
pedepse, decă va fi unii asemene cas. 

Art, 1231, Minorulii, care este capabile do 
a se căsători,este capabile a face şi ori-ce con- 
venţiuni relative la contractulă săi de căzăto- 
rie. Acele convenţiuni de dânsul făcute sunt 
valabili, dâcă a fostii asistati, la facerea lori, 
de personele alii cărorii consimţimânt este ne-   cesari pentru validitatea căsătoriei,
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Art. 1292. Regimulii căsătoriei, fie legale, 
fie convenţionale, începe din diua celebrării că- 
sătoriei înaintea oficiarului stării civili : nu so 
pâte stipula că elii va începe după unii termin 
dre-care, scii la implinirea vre-unei condițiuni, 

CAPITOLUL II 

Despre regimulit dotale 

Art, 1299, Dotea este averea ce se aduce 
bărbatalui, din partea sti în numele femeii, 
spre a'li ajuta să susțină sareincle căsătorici. 

Art, 1251, Este dotale totii ceea ce femeea 
îşi constitue drepti dote. 

Este asemenca dotale, în lipsă de declarare 
contrarie, tot ceea ce se dă femeii, în contrac- 
tulă săi de căsătorie, scii de unii ali treilea 
stă de viitorulă ei bărbati. 

SECTIUNEA 1 
Despre constituțiunea dotit 

Art, 1235, Constituţiunea de dote cuprinde 
tâtă averea presinte şi viitore a femeii, scii nu- 
mai tâtă averea presinte ori viitâre, sâi nu- 
mai uă parte din averea presinte ori viitore, 
sâi chiar numai unii obiectii individuală. 
Constituţiunea, făcută în termini generali, de 

totă averea femeii, nu coprindeaverea sa viitore, 
Art, 1936, Dotea nu pâte ficonstituită nică 

adăugită în timpultizeşsătoriei. _ 
Art, 1237, Dică tatălii şi mama constituesc 

împreună ună dote, fără a distinge partea fie- 
cărui, dotea se consideră constituită în por- 
ținnă egali. 

Dâcă dotea este constituită numai de tată 
pentru partea sa şi a mamei, acâsta, chiar pre- 
sinte de arti fi fostii la facerea contractului şi 
chiarăi de Vară fi subserisă, nu va fi de locii în- 
datorată, ci dotea va rămânea întregă în sar- 
cina tatălui, 

Art, 1988. De şi fiia dotată de tatălii sei 
şi de mamă-sa ară avea, averea sa proprie de 
care se bucură, dotea se va lua din averea con- 
stituitorilor, deca nuestestipulaţiune contrarie. 

Art. 1239. Cândiă celii remasă în visţă din- 
tre soci constitue uă dote din bunuri paterne 
şi materne, fără a specifica porțiunea fic-căruia, 
dotea se va lua mai ântâiui din partea ce are 
siitorulii soșii în averea defunctului, şi la nea- 
jungere, din averea sogului constituitorii, 

Art. 1240. Cei ce constituescii uă dote sunt 
datori să răspundă de evicţinnea şi de viţiele 
obicetelorii constituite, după regulele stabilite 
la titlul pentru vindare. 

Art, 1241, Dotea care consistă în capital, 
produce-de drept dobândă, din diua căsătoriei,   
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în contra, celorii ce ai promis'o chiară de ar fi 
unii termină pentru plată, dâcă nu este stipu- 
laţiune contrarie. 

SECȚIUNEA II: 

Despre condiţiunea averii dotali în timpul căsătoriei 

Art, 1242, Namai bărbatul are administra 
ţiunea averii dotali în timpulă căsătoriei. 

Eli singurii are drepti de a urmări pe debi- 
torii și pe deţinătorii averii dotali, de a lua 
fructele şi dobândile şi de a priimi capitalurile. 

Cu tote acestea, so pâto stipula, în contrac- 
tulide căsătorie, că femeea ra priimi ca 6nsă-şi, 
pe fie-care anii şi sub quitanţele ci singure, uă 
parte din veniturile sele pentru întreţinerea şi 
trehbuinţele scle personali. 

Art. 1219, Bărbatul este supusă, în pri- 
vinţa averii dotsli la tote obligaţiunile unui 
usufructuari. 

Eli este respundător de tote prescripţiunilo 
căstigate asupra averii dotali, precumi şi de 
stricăciunile întemplate în aceeaşi avere din a 
sa negligență. 

Art, 1244, Bărbatul nu esto datori să dea 
cauţiune pentru priimirea dotii migcătâre a fe- 
meii, A6că nu s'a supusii la acâstă indatoriro 
prin contractulii de căsătorie. 

Art, 1245. Dâcă dotea sâii parto din dote 
consiste în obiecta mişcătâre, preţuite prin con- 
tractul de căsătorie, bărbatul se face proprie- 
tarii acelorii obiecte, remâiud debitorii de pre- 
țulă lori, afară d6că s'a cuprins în contractul 
căsătoriei declaraţiunea că prețuirea nu face 
vîndare, 

Art, 1216, Preţuirea nemişcătorelor, făcută 
prin contractul de căsătorie, nu strămută pro- 
prietatea lorii la bărbati, decă nu este decla- 
rațiune espresă de acâsta. 

Art, 1217, Nemişcătorulii, câştigată în tim- 
pulii căsătoriei prin bani dotali, nu devine do- 
tele dâcă nu s'a stipulatii în contractulii de că- 
sătoriă asemenea întrebuinţarea banilor dotali. 

De asemenea, nu devine dotale imobilulă 
ce s'arii da spre plata dotii care a fostii consti- 
tuită în bani. . 

Art, 1248, Nici bărbatulii, nici femeea, nici 
amânduoi împreună nu poti, în timpulit căsă- 
torici, a îustrăina, nici a ipoteca imobilul 
dotale, afară de casurile prevEdute prin arti- 
colii 1249 (1), 1250, 1252, 1253, 1254. 

Art, 1249, Dotea mobiliară care, după di- 
stincţiunea art, 12415 şi 1246, este proprietate 
a femeci, nu pâte fi alienată de acesta de cât 
cu autorisaținnea bărbatului, s6ii, la casă do re- 
fus din partea acestui, cu permisiunea judecăţoi. 

Art, 1250. Femeea pote, observând forma- 
  

(î) In cotecţia D-lui Boerescu, fostă vice-președinte al Consiliului do Statii, ee artă că din groşelă co citeză 
aci art. 1249, car tracteză de dota mobiliară, iar nu de cea imobiliară. ,
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lităţile prescrite prin articolul precedinte,. să 
dea imobilulă seii dotale: 

1, Pentru căpătuirea, copiilorii săi dintr'uă 
căsătoriă anteridre ; 

2. Pentru căpătuirea copiilorii comuni am- 
borii soţilorii. - 

Art, 1251, Cândă femeea înstrăineză uă a- 
vere dotale cu permisiunea justiţici, în casti de 
refusii de autorisare din partea bărbatului, a- 
cesta conservă de drepti folosinţa, lucrului în- 
străinatii, 

Art, 1959. Imobilul dotalepâte fi tustrăi- 
matii, cândii înstrăinarea sa este permisă prin 
contractulii de căsătoriă. “ 

Art, 1253, Imobilul dotale pâte asemene, 
consimțindiă femea, a se înstrăina cu permisiu- 
nea justiţiei şi după formele vingărilor publice: 

1, Spre a'scâte de la închisâre pe bărbatiă 
scă pe femee; - 

2.. Spre a procura, alimente familici în casu- 
rile prevădute prin art. 185, 187 şi 188 de ln 
titlulii despre căsătorie ; - 

3. Spre a plăti datoriile femeci ssii ale ce- 
lori ce aii constituitii dotea, când acele da- 
torii aii dată anteri6re căsătoriei ; 

- 4. Spre a face reparaţiuni mari neapărate 
pentru conservarea îmobililoră dotali; 

5. In fine, cândii acelă imobile se stăpene- 
sce în indivisiune cu alţii şi este recunoscuti 
că nu se pâte împărți. 

In casă cândă licitaţiunea pentru causa aici 
espresă ari fi provocată de uă a treia persână, 
în puterea art. 728 şi 1988, consimţiinântulă 
femeci pentru înstrăinarea imobilului dotale nu 
este neapiratii. 

In tote casurile ceca «e prisosesce din preţul 
vindărei peste trebuinţule recunoscute va ri- 
mânca dotale şi so va întrebuința spre cumpă- 
rare de altii imobile, de se pote. 

Art, 1251, Imobilul dotale pote fi schim- 
bată, cu consimţimentulii fomeci, pe altă imo- 
bile, de valâre celii puţinii de patru cincimi din 
valorea sa, justificânduse de utilitatea schim- 
bului, dobândindu-se autorisaţiunez. justiţiei, 
şi-după nă preţuire prin esperți nuLiiţi din o- 
ficii de tribunal, 

In acesti casti, imobilul priimitiă în schimbi 
va îi dotate; adausulii în bani ce s'ar putea lua 
pe lingă imobilulii priimiti, va A asemenea 
dotale ; şi se va întrebuința spre cumpirare de 
imobili, de se pâte. Ă 

Art, 1255, Deca, afară de casnrile escepţio- 
ati mai susarctate, femeca sc amânduoi sopiă 
impreună înstrăineză imnobilulă dotale, temeea 
scii moştenitorii sei pote face a se revoca în- 
străinarea, în cursii de Qece ani după desface- 
rea căsătoriei, . 

Femeca va avea acelaşi dreptii în cursii de 
dece ani după separațiunea patrimonielor, Băr- 
batulii va putea și elii însuşi să facă a se revo- 
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cu tote acestea, supusi la daune-interese către 
cumpărători, dâca nu va îi declaratii în con- 
tractii că imobilulă vinduti este dotale, . 

Art, 1256. Dâcă dotea este în pericolii de a 
se perde, și desordinea dare-averilorii bărba- 
tului este ajunsă la aşa gradiă în câtii este în- 
doiosii că averea sa ar putea fi îndestulă pen- 
tru veri-ce acţiune ce femeaa ar putea, să aibă 
la timpulă cuvenit, în contra averii bărbatului, 
ca va putea urmări separarea patrimonicloră, 

Art, 1232, Numai femeea pâte'să câră ge- 
paraţiunea, patrimonielor. Creditorii personali 
ai femeei nu o potii cere de câtii cu consimţi- 
mântulu scit, | | 

Cu tote acestea, în casti do falimentii stă de 
nesolvabilitate a bărbatului, creditorii femeci 
poti esercita drepturile acesteea până la suma 
la care se redică creanţele lori. ” 

Art, 1958, Separaţiunea patrimonieloră nu 
se pote face de câtii prin judecată; veri-ce se- 
paraţiune de patrimonie între bărbatii şi fe- 
mec, făcută de bană voiă în timpul căsăto- 
rici este nulă. 

Art, 1259, Cererea pentru separaţiunca pa- 
trimonielor nu se va socoti formată decât după 
ce o va fi autorisatii preşedintele tribunalului. 

Atâti acea cerere, cândii ar fi autorisată, 
câtii şi otărirea ce ar interveni voră trebui să 
fie publicate, după formele şi la epocele pre- 
scrise în codicele de procedură, sub pedepsa, de 
nulitate, care va putea fi opusă atâti de cre- 
ditorii bărbatului, câti şi de Gnsuşibărbatulă, 

Art, 1260, Confesiunea bărbatuluinu va pu-" 
tea, face probă, chiar deca nu s'ar afla creditori, 

Art, 1261, Creditorii bărbatului pot infer- 
veni în instanţă spre a contesta cererea pentru 
separarea patrimonielorii, . 

Art, 1962, Separaţiunea patrimonieloră de 
şi pronunciată de judecată, va fi nulă, decă, în 
cuisii de nă lună de la pronunciarea otărârii şi 
în urma publicărilorii de cari se face mențiune 
la ast, 1259 nu se va fi începutii esecutarea 
otăriîrci. ” 

Acea esecutare se va face prin plata reale, a 
drepturilorii femeei, în măsura averci bărba- 
tului, constatată prin actă autentică, scii prin 
urmăriri începute şi neintrerupte, 

Art, 1269. Otărirea care a pronunciatii se- 
pararea patrimoniclorii, aro efect din iua când 
s'a format cererea, fără însă ca acela să sc în- 
tindă la actele de administraţiune ale bărba- 
tului, făcute în urma cererci și mai înainte 
de otărire, - 

Art, 1264. Creditorii bărbatului poti ataca 
separaţiun- a depatrimonie, pronunciatăşi chiar. 
esccutată cu fraude în contra drepturilor loră. 

Arte 1255. Femcea care a câştigatii sepa- 
raţiunea de patrimonie, dobindesce libera ad- 
ministraţiune a avutului săi. Ea pote dispune 
de averea sa mobile și chiara o instrăina; dâră 

ca alienațiunea în timpuli căsătoriei, rimâind! mu pote înstrăina imobilul fără consimţi-



CONDNE 

mentulii bărbatului săi, stă, la casă de refus, 
fără autorisaţiunea judecății. 

Art, 1260. După separaţiunea patrimonic- 
loră, femeea este datâre săcontribue, după pu- 
terea mijlâceloriă sâle şi ale bărbatului, la sar- 
cinele casei şi la crescerea copiilor comuni. 
Fa este datâre să întâmpine aceste sarcine în 
totii numai cu ali săii, dâcă bărbatului nu "ia 
mai remasiă nimică. 

Art, 1267, In casă de separaţiane depatri- 
monie, bărbatul nu este respundătoră pentru 
întrebuinţarea ce ar putea face femeca cu pre- 
ţulă imobilului. săi înstrăinaţii prin autori- 
saţiunea judecăţei, afară numai decă a Iuatii 
parte la contract, sii dâcă este probat că pre- 
țulă a fostii priimiti de dânsulii, si s'a între- 
buinţatii în folosulii săi. 

Dică însă vindarea imobilului femeei s'a 
făcutii cu consiinţimântuli sti, ori numai în 
presinţa, sa, elă este xespundătoră de întrebu- 
inţarea preţului, dcră nu respunde nici uă dată 
de utilitatea întrebuințării lui. 

Art, 126$, Inchiriarea sâii arendarea ce face 
bărbatulii de averile dotali ale femeei pe mai 
multi de cinci ani nu sunt obligătârie, în casă 
de separaţiune de patrimonie sii de desfacerea 
casătorică, pentru femee sâii pentru moşteni- 
torii sti, de cât până la împlinirea de cinci ani 
de la începutul lori, scă până la împlinirea 
veri cărui periodă cincinali următorii în care 
se află părţile, la epoca separaţiunii de patri- 
monie scii a desfacerii căsătoriei, 

Art, 1269, Reînnoirea de arendare sâi de 
închiriare a averiloră dotali, făcută de bărbatii 
înaintea, espirării contractului cu mai mult de 
duoi ani pentru bunurile rurală şi cu mai mult 
de un an pentru case, rămâne fără efectii pen- 
tru femee sâii moştenitorii săi, dâcă, în mo- 
mentulii separaţiunii de patrimonie sâi al des- 
facerii căsătorici, âncă n'a începutii a se pune 
în lucrare, 

Art, 1270. Separaţiunea de patrimonie intre 
„bărbat şi femee pâte înceta şi regimele creatii 
prin contractul de căsătorie pote fi restabilitii 
cu consimţimântulii amborii părţilorii. 

Acestă restabilire nu se pâte face de câtii 
prin tribunal, după formele prescrise în codi- 
cele de procedură, 
"In acestii casii tâte sunt puse în starea de 
nai înainte, ca, şi cum war fi fost separaţiune, 
fără însă a se atinge întru nimicii efeetulii ac- 
telorii fătute de femee, în urmarea aticole- 
lori 1965, 1266 şi 1967. 

Veri ce tonvenţiune prin care soşii arii mo- 
difica regimele creată prin contractulii loră de 
căsătorie, este nulă, 

SECŢIUNEA III 
Despre restituțiunea dotii 

Art. 1221, Obligaţiunea de a restitui dotea 
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ia. nascere sii prin desfacerea căsătorioi,: sii 
prin separaţiunea de patrimonie, sâi prin ab- 
sinţa unui dintre sogi. 

Art, 1902, Dâcă dotea consiste în imobili, 
sâii în mobili cari după cele legiuite în art, 1945 
şi 12146, ati fost vemase în proprietatea femcii, 
bărbatul s6i moştenitorii săi pot fi constrânşi 
a o restitui îndată ce obligaţiunea de rosti- 
tuire a luati nascere. 

Art, 1273, Dâcă dotea consiste în bani sâii 
în alte imobili cară ai fost trecută în proprie- 
tatea bărbatului, conformii articolelori 1245. 
şi 1216, obligaţiunea de restituire arc ter- 
minii de un ani din momentulă de când a luati 
nascere, | 

Acea obligaţiune, în cas de separaţiune de pa- 
trimonie, va trebui să fie plătită si asicurată . 
îndată fără nică uă distincţiune. 

Art, 1274, Decă mobilele a cărora proprie- 
tate a rimasii a femeci, ai periti prin usă şi 
fără culpa bărbatului, acesta nu va fi datori 
să întârcă de câtii pe cele rămase şi în starea 
în care se vorii afla, , 

Cu tâto acestea femoea va avea facultate, 
în ceea ce privesce rufele, vestmintele şi alte 
obiecte de întrebuinţarea sa parsonale, să in 
po cele ce servescii la usulii săi actuale, fără a 
distinge decă chiar acelea ati fosti constituita 
ca dote sâii dâcă aii fostii făcute în timpul 
căsătoriei. 

Asemenea şi în casulii cândii acelea ai fostii 
constituite estimate, femeea va avea faculta- 
tea a lua 'în natură lucrurile cari servesc la 
usulii stii actuale, sâă a cere estimaţiunea, ce- 
lor constituite ca dote, rămâindiă să se prindă 
acea sumă în restulii dotii de restituitii, 

Art, 1975, Dâcă dotea coprinde obligaţiuni 
sâii constituţiuni do rendita care ai perită, în 
totii sâii în parte, fără negligența bărbatului, 
acesta nu va fi rospundâtorii, ci so va libera 
restituindi contractele. : 

Art, 1276. Dâcă dotea coprinde un usufruct, 
bărbatul scii moştenitorii sci vorii fi obligaţi 
să restitue numai dreptulă de usufrueti, nu şi 
fructele din timpul căsătoriei. 

Art, 1277, Decă căsătoria a ţinutii dece ani 
de la împlinirea terminilorii puse pentru plata 
dotii, femeca scii moştenitorii sti vorii putea 
repeti de la bărbatii, la epoca restituţiunii fără 
să fie datori a proba că elit a priimit-o. Bărba- 
tulii nu se va putea apira de indatorirea de a, 
o restitui, de câtii dâcă va proba că a făcuti 
cuvenitele diligențe spre aşi o procura şi că 
acelea ati ramasit fără efectul. 

Art, 1278, Dobângile şi fructele dotii suntii 
de dreptii datorite de bărbati sâii de moşteni- 
torii sci, din diua, evenimentului care a dati 
nascere la obligaţiunea restituțiunii, , 

Art, 1949. Decă căsătoria se desface prin 
mortea bărbatului, femcea are alegerea de a   cere, pentru cursulă anului de doliii, scii do_
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bândile ori fructele dotii a€le, sti alimente din 
succesiunea bărbatului sii. 

In tote casurile, abitaţiunea în cursul acelui 
an şi vestmintele de doliii trebuescii a se pro- 
cura, femeei din succesinuea bărbatului stă, 

Art. 1250. Când sarcinele căsătoriei înce- 
teză pentru bărbatii, fructele imobililorii do- 
tali se împartă între bărbati şi femce scă în- 
tre moştenitorii lori, în proporţiunea timpului 
câtii a duratii bucurarea bărbatului de dote în 
cursul celui după urmă ană, 

Anuli începe în gina când s'a celebratii că- 
sătoria, 

Art, 19S1, Femeca areipotecă legale, supusă 
cu tâte acestea la inscripţiune, asupra imobi- 
liloră bărbatului săi, pentru dotea cea, aliena- 
bile, In nică un casă femeea nu va, putea renun- 
cia la acâstă ipotecă, sub pedepsa de nulitate, 

Art. 1252, Decă. în momentulii când tatălă 
sâă mama a constituiți fiicei sele uă dote, băr- 
-batul eră deja nesclrabile şi nu avea nici arte, 
nici profesiune, fiica dotată nu va fi datore să 
reporteze la succesiunea tată-săi sâii mamei 
sele de câti acţiunea ce are sâii ar putea avea 
în contra bărbatuluipentru restituţiunea dotii. 

- Decă bărbatul a devenit nesolvabile în tim- 
puli căsătoriei, stii dâcă avea uă arte stii uă 
profesiune care “i ţinea loci de avere, perderea 
dotii cade numai asupra femeei. . 

SEUȚIUNEA 1V 
Despre averea parafernale 

Art, 1283. Tâtă averea femeei care nu este 
dotale este parafernă sâii avere estra:lotale. 

Art, 1284, Decă tâtă averea iemeei este pa- 
rafernale şi dâcă, în contractulii de căsătorie, 
nu este convenţiuno care să determine porţiu- 
nea contributivă a femeci la sarcinele căsăto- 
riej, fomeca, va contribui cu a treia paxte din 
veniturile s6le. 

Art. 1285, Femeca aro administrarea şi fo- 
losinţa averci sele parafernali. Ea nu pâte a- 
liena, acea avere, nică a sta în judecată pentru 
densa, de câtă cu autorisaţiunea bărbatului, 
stii, la casii de refusii din partea acestui, cu 
permisiunea judecăţei. 

Art, 1256, Decă femeca dă bărbatului săi 
proenrațiune ca să aăministre averea parafer- 
nale, bărbatulu va avea către femeca sa tote 
obligaţiunile unui mandatariă, 

Disposiţiuni particulare 

Art. 1287, Supuindu-se regimului dotale, 
soţii poti cu tote acestea să stipuleze uă so- 
cietate de aguisiţiuni, ale cării efecte sunt cele 
următore. 

Art, 1288. Sogii cari stipulâză, în contrae= 
tulii loră de căsătorie, uă societate de nquisi- 
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țiună, păstrâză, fie-care pe sema sa, datoriile 
s€le actuali și viitâre şi mobilile respective 
presenţi şi viitâre. 

Art. 1289, Dâcă mobilile, esistenţă la epoca 
căsătoriei, sii cari aii căgutii unui dintre soși 
maj în urmă, n'aă fostă constatate prin înven- 
tarii regulat, ele vor fi socotite ca aquisiţiuni. 

„Art, 1290. Tâte câte soții vorii câstiga, 
prin industria lor, să amânduoi împreună stă 
fie-care în parte ; tote fructele şi veniturile a- 
verii dotali şi ate celei parafenali cari se vori 
economisi, voră forma fondulii comunii ali ace- 
stei societăţi. 

Art, 1291, La încetarea sarciniloră căsăto- 
rici, fondulii comunii de care se face menţiune 
în articolul precedinte, se va împărţi pe jumă- 
tate între soţi stii între moştenitorii lor, după 
regulele şi cu urmările stabilite pentru împăr- 
ţirea succesiunilorii. 

Art. 1292, Impărţela nu se va face de câtă 
după restituţiunea, dotii şi după ce amenioui 
soţii vorii ina din fondul comunii sumele ce'și 
datorescii reciprocă. . 

Arte 1293, În casă când amândoui soţii vor 
avea, pentru drepturi ale loră personali, a pre- 
lua. valori din fondulii comuni, femeea s6ăi mo- 
ştenitorii săi voriă trece înaintea bărbatului, 

TITLUL V 

Despro vindere 

CAPITOLUL 1 

Despre natura și forma vindării 

Ari. 1294, Vinderea este uă convențiune 
prin cav: duoă părţi se obligă intre sine, una 
a transhiite celci alte proprietatea unui lucru 
şi acâsta a plăti celei dânttiii prețulă lui. 

Art, 1295. Vinderea este perfectă între părți 
şi proprietatea esto de dreptii strămutată la 
cumptri torii, în privinţa vindătorului, îndată 
ce părţi!o s'a înroitii asupra lucrului şi asu- 
pra pre;,ului, de şi lucrulii âncă nu se va fi pre- 
datii şi preţuli âncă nu se va fi numărată. 

In in: terie de vindere de imobile, drepturile 
cari resuiltă din vinderea perfectă între părţi, nu 
poti a se opune, mai nainte de transcripțiunea 
actului unui ali treilea persâne care arii avea 
şi arii fi conservatii, după lege, 6re-cari drep- 
turi asupra imobilului vindutii. 

Art, 1296, Vinderea se pâte face ssii pure 
scii sul) condițiune. 

Ea pâte avea de obiectii duoă sâii mai multe 
lucruri alternative. 

In tâte casurile efectele sâle sunt regulate 
după principiele generali ale convenţiunilorii. 

Art, 1297, In casii de vindere făcută prin
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dare de arvună, convențiunea accesorie a arvu- 
nei nu va putea avea nici unii ofectii : 

1. Decă conrenţiunea principale a vinderei 
este nulă; 

2. Decă vinderea se esecuteză ; 
3. Dâcă vinderea se resilicză prin comuni 

consentimentiă ; 
4. Deca, esecutarea vinderii a devenitii nepo- 

sibile fără culpa nici unci din părți. ! 
Arvuna în aceste casuri se va înapoia sâii se 

va prinde în prestaţiunile reciproce, după îm- 
prejurără, 

Art, 1298, Deca vinderea nu s'a esecutată 
prin culpa unei din părţile contractanţi, acâsta 
va perde arvuna dată, sâii o va întârce îndoită a- 
send'o primită, decă partea care nu este în culpă 
nu ar alege mai bine să câră esecutareavinderii. 

Art, 1299. Dâcă s'a vinduti marfe cu gră- 
mada, vinderea este perfectă de şi marfele m'aii 
fostii âncă cântărite, numărate sâăi măsurate, 

Art. 1300, Deca Ensă marfele nu s'aii vin- 
dută cu grămada, ci după greutata, după nu- 
mării, scii după măsură, lucrurile vindute ră- 
mână în risiculă-pericolală vindătorului, până 
ce toră fi cântărite, numărate sâi -nYsurate; 
deră acesta nu împedică pe cump?ruioră de a 
cere şi a dobândi, la casti de ncesecutare, sâi 
predarea lucrurilorii vîndate sâii daune-inte- 
Tese, dăcă se cuvine. 

Art. 1801, In privinta vinului, a oliului şi 
a altorit asemeni lucruri, cari, după obiceiii, se 
gustă mai "nainte de a se cumpăra, vinderea, 
nu esiste penă ce cumpărătorul nu le a gustat 
și n'a declaratii că'i convinii. 

Art, 1802. Vinderea făcută pe încercate este 
totăi-deuna presupusă condiţionale până la în- 
cercare, - 

Art, 1302. Preţulă vindărei trebue să fie 
seriosă şi determinati do părţi. 

Art, 1504, Cu tâte aceste determinarea pre- 
țului pote fi lăsată la arbitratulii unei ul trei- 
lea persone. 

Ari, 1305, Spesele vindărei sunt în sarcina 
cunipărătorului, în lipsă de stipulaţie contrarie, 

CAPITOLUL UI 
Cine p6te cumpăra sii vinde 

Arte 1306, Potii compăra şi vinde toți că- 
rora nu le este opritii prin lege. 

Art, 1307, Vindarea nu se pâte face între 
soţă de cât pentru causă de liquidaţie şi anume : 

1. Cândi,, în casii de separaţiune de patri- 
monie, unulii dintre sogi dă celui-altă, drepti 
plata unei datoriă, uă avere a sa; 

2. Cândii bărbatulii cede femeei, chiar nese= 
parată, din averea sa, pentru uă causă legitimă 
precumii pentru unii imobile ce era datoră săi 
cumpere cu bani dotali, sâii pentru uă sumă 
țe'i datorea ;   
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3. Cândii femeca cede bărbatului săi, din a- 
vutulă săii propriii, drept plata unei sume pro- 
mise bărbatului ca dote. - 

In tote casuril» moştenitorii reservatari al 
părţilorcontractuiţTaădreptde a ataca asemeni 
operaţiuni decă ele ascundă beneficie indirecte. 

Art. 130$. Sub peâepsă de nulitate, nu se 
potii face adjudecatari nică directe, nici prin 
persâne întrepuse : 

1. Tutorii, ai averii celor de sub a lor tutelă; 
2. Mandatarii, ai averii ce sunt insăreinaţi 

să vândă; 
3. Administratorii, ai averii comunelor să 

stabilimenteloriă încredințate îngrijirii loriă, 
4. Oficianţii publici, ai averiloră Statului, 

ale cărori vindări se facii printr'ânşii. 
Art, 1309, Judecătorii şi suplenții, mem- 

bril ninisterului publicii şi advocaţii nu se pot 
face cesionari de drepturi litigi6se, cari sunt 
de competinţa curţii de apelă, în a cării cir- 
conscripțiune îşi esercită funcțiunile lori, sub 
pedspsă de nulitate, spese şi daune-interese. 

" CAPITOLUL III 

Despre lucrurile cari se potii vinde 

Art, 1310. Tote lucrurile cari sunt “în co- 
merciii poti să fie vindute, afară numai d6ca 
vre vă lege a opritii acesta. 

Arte 1911, Deca în momentulă vindărei, lu- 
crulii vîndutii era peritii în totii, vinderea este 
nulă, — Dâcă era peritii numai în parte, cumn- 
părătoruli are alegerea între a se lăsa de con- 
tractă, scii a pretinde reducerea preţului. 

CAPITOLUL, IV 

Despre ohligaţiuuile vîntitorului 

SECȚIUNE. | 

Disposițiuni generali 

Art, 1912, Vindătorul este dator să esplice 
curatii îndatoririle ce înțelege a lua, asupră-şi. 

Veri-ce clausă obscură scii înduoi6să se în- 
terpretă în contra vindătorului. 

sri. 1913, Vindătorulă are duvă obliga- 
ţiuni priucipali, a preda lucrulă şi a respunde 
de densulii. 

SECŢIUNEA II 
Despre predarea lucrului 

Art. 1914. Predarea este strămutarea lu 
crului vînduti în puterea și posesiunea cum- 
părătorului, 

Art, 1815, Obligaţiunea de a preda imol:-
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lele se îndeplinesce, din partea vindătorului, 
prin remiterea cheilorii, deca, e vorba, de uă clă- 
dire, s6ă prinremiterea titlului de proprietate, 

Art, 1316, Predarea lucrurilorii mobili se 
face : - 

Sâii prin tradiţiune reale, sâă prin remiterea 
cheiloră clădirii în care se află puse, sâi prin 
simplulii consimţimânti al părților, dâcă stră- 
mutarea nu se pote face în momentul vîndării, 
scii dâca cumpărătorulii le avea în puterea sa, 
la facerea vîndărei, cu vre unii altii titlu. 

Art, 1317, Spesele predării suntiă în sarci- 
na vîndătorului, și ale redicăriiîn sarcina cum- 
părătorului, decă nu estestipulaţiune contrariă. 

Art. 1918. Tradiţiunea lucruriloră necor- 
„_porală sc face, sâii prin remitereatitlurilor, să 
prin usuliă ce face cumpărătorul de densele, cu 
consimţimântulii vingătorului. 

Art, 1319, Predarea trebue să se facă la 
loculă, unde se afla lucruli vîndutii în timpul 
vîndării, A6că părțile nu s'aii învoitii alt-felii, 

Art. 1320, Decă vindătorulii nu face pre- 
darea în timpulii determinati de ambe părţi- 
le, cumpărătorulii va avea facultatea de a a- 
lege între a cere resoluțiunea vindării sc pu- 
nerea, sa în posesinne, dâcă întârdiarea nu pro- 
vine de câtii din faptulii vindătorului, 

Art. 1921, In tote casurile, vîndătorul tre- 
buc să fiă condamnati Ja daune-interese, dâcă 
urmâză vre-uă vătămare pentru cumpărător din 
nepredarea lucrului la timpii. 

Art, 1922, Vindătorulii nu este datoră să 
predea lucrul, deca cumpărătorul nu plătesce 
prețulii şi nu are dati de vîndător unii termin 
pentru plată, 

Art. 1829, Elii nu va fi datorii să facă pre- 
darea, chiar de ar fi şi datii un termin pentru 
plată, decă de la vindare în coa cumpărătorul 
a căduti în falimentii, sâi în nesolvabilitate, 
în câtii vîndătorulii se află în pericol de aper- 
de preţul, afară numai dâcă cumpărătorul 
va da cauțiune că va plăti la termină. 

Art. 1824. Luerulă trebue să fii predat în 
starea în care se afla în momentulvîndărit. Din 
acea di tote fructele sunt ale cumpărătorului, 

Art. 1325, Obligațiunea de a preda lueruliă 
coprinde accesoriele scle şi toti ce a fostii de- 
stinatii la usulii stă perpetuii. 

Art, 1926. Vinqătorulii este dator să pre- 
dea coprinsulii lucrului vîndutii în măsura de- 
terminată prin contractii, însă cu modificările 
mai josii arătate, 

Art. 1927, Decă vindarea unui imobile s'a 
făcutii cu arătare de coprinsulii săi, şi pe atât 
me&sura, vindătoruli este dator săpredea cum- 
ptrătorului, dâcă acesta cere, coprinsulă ară- 
tată în contractii. Neputendii, sâii cumpără- 
torulă necerendi, vinditorulii este datorii să 
sufere uă scădere proporţionale la preţii. 

Art, 192$, Dâcă, din contră, în casulii art,   
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precedente, s'arii găsi că coprinsulă lucrului e 
maj nare de câtii cel arătat în contract, cum- 
părătorulii pote sâii a complini preţuli după 
numărulă măsuriloriă aflate, stii, dâcă esceden- 
tele coprinsului aflată se redică la uă a duoă- 
decea parte a coprinsului declarat în contract, 
a strica vindarea, - 

Art, 1929. In tâte casurile de vîngare fă- 
cută altii-felă de câtă pe atât măsura, fie vîn- 
darea de ună corpi cert şi limitat, fie de mai 
multe fondură distincte şi separate, fic concepută 
cu espresiunea măsurei înaintea desemnăret o- 
biectului sii din contră, nici vindătorul n'are 
dreptii la adausii de preţii pentru escedente, 
nici cumptrătorulii, Ja scădere, pentru lipsă, 
de câtii în casuliă cândii escedentele si lipsa 
preţuosco uă a două-decea parte din preţul to- 
tale ali vîndărei. | 

Art, 1330. Disposiţiunile celoră trei arti- 
cole precedenţi nu sc vor aplica de cât în lip- 
sa de stipulaţiune contrarie între părţi, 

Art. 1931. Cândi, după art. 1828 şi 1329, 
este casii de a se adăugi prețul pentru esce- 
dente de măsuri, cumpărătorul are facultatea 
de a alege, între a strica vindarea şi a împlini 
prețuli. Suplimentulă preţului se răspunde cu 
dobândă, dâcă cumpărătorulă a păstratii im- 
mobilele. 

Art, 1392. In tâte casurile cândă cumpă- 
rătorulii are drepti de a strica vindarea, vin- 
dătoruli este dator să'i restituiască, deosebit 
de preţii, dâcă T'a priimit, spesele contractului. 

Art, 1333. Dtcă s'aă vindutii două fonduri 
printr'unii singurii contractii, dreptă unii sin- 
gurii preţ, cu arătare de măsura fiă cărui, şi 
coprinsulă unui este mai micii de câtii cel de- 
claratii, 6ră ali celui-l-altă mai mare, se va 
face compensaţiune între preţul escedentului 
şi preţulii lipsei, şi acţiunea vîndătorului pen- 
tru adăugire sâii a cumpărătorului pentru scă- 
dere do preţii va fi supusă regulelori mai susă 
stabilite. , . 

Art. 1334 Acţiunea vindătorului pentru 
complinirea preţului, şi a cumptrătorului pen- 
tru scăderea preţului sâi pentrustricarea con- 
tractului, se preseriă printr'unii anii din diua 
contractului, 

Art. 1835, Pericolulii totale scă parţiale al 
lucrului vîndut mai înainte de predare, se ju- 
decă după regulele generali ale obligaţiunilor 
convențională, 

SECȚIUNEA III 
Despre rtspun derea vîugătorului 

Art. 1336. Vingătorul răspunde către cum- 
părătorii + 

]. De linistita posesiune a lucrului, Şi 
2. Do viţicle aceluiaşi Iueru.  
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ŞI 

Răspunderea de evicțiune 

Art, 1937, Vnditorul este de dreptobligat, 
după natura contractului de vindare, a ră- 
spunde către cumpărătorii de evicţiunea totale 
ss parţiale a lucrului vindut, scii de sarci-? 
nele la cari s'arăi pretinde supusă aceli obiect 
şi cari n'ariă fi fostii declarate la facerea con- 
tractului. 

Arte 138$, Părţile poti, prin convenţiune, 
să adauge, să micşoreze sâă să ştârgi obliga- 
țiunea de a răspunde de evicţiune, 

Arte 1339, În nici ună modii vindătorulii 
nu se pte sustrage de la rispunderea pentru 
esicțiunea care ară resulta dintr'unii fapt per- 
sonale ală sţii : veri ce convenţiune contrariă 
este nulă. 

Arte 1940, Stipulaţiunea prin care vingă- 
torul sedescarcă de respunderea. pentru evic- 
țiune, nu'lă scutesce de a restitui preţulii în 
casă de evicțiune, afară numai dâca cumpără 
torulă a, cunoscută, la facerea vîndării, peri- 
colul evicţiunii, să dâea a cumpăratii pe ră- 
spunderea, sa, proprie. 

Art, 1941, Cândă vingătorulă este răspun- 
(ătorii de evicţiune, cumpărătorulă, dâca este 
evinsă, are dreptul a cere de Ia vîngătorii : 

1. Restitujiunea preţului; | 
2. Fructele, dâcă este datora le întârce pro- 

prietarului care a cvinsii ; | 
3, Spesele instanței deschise de dânsulii în   contra vîndătorului şi ale celei deschise de e- 

vingătoră în contra sa; i 
4, Daune-interese şi spesele contractuloi de 

vindere, 
Art, 1342, Dâcă, la epoca evicţiunii, lucrul 

vindut se află de uă valâro inferioră sc a su- 
ferită doterioraţiune ori prin negligenţa cum- 
părătorului, oră prin evenimente independinţi 
de cumpărători, vindătorulii nu se pote apăra 
de a restitui prețul întregii. 

Art, 1343, Dâr dâcă cumpărătorulii a trasă 
folâse din stricăciunile ce a, făcută lucrului, 
vindătorulii aro dreptulii a opri din preţ vă 
sumă, egală cu acele folâse. 

Art, 1944. Dâcă lucrulă vindutiă se află, la 
epoca evicţiunii, de uă valre mai mare, din 
ori ce causă, vindătoruli este datori să plă- 
tescă cumpărătorului, pe lîngă preţulii vindă- 
rii, escedentele valorii în timpul cvicţiunii. 
„ărt. 1345, Vindătorulă este datorii să, în- 

torcă cumpărătorului, el Ensuşi, scii prin erin- 
gttorii, tote spesele necesare, utili şi de între- 
ținere ale aceluia, 

Art, 1346, Dâcă vîndătorali a vindută cu 
rca credință fondulii altui, eli va, fi datori să 
întârcă cumpărătorului tote spesele ce va fi fă- 
cută, chiariă şi cele de simplă plăcere. - 

Art, 1347, Dâcă cumptrătorulii cato evinsii   
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numai de uă parte a lucrului şi acesta are, în 
privinţa totului, uă aşa însemnătate în câtii 
cumpsrătoruli n'arii fi cumpărată lucrul fără 
acea parte, clii pâte strica vindarea. 

Art, 1948, Dâcă, în casii de evicţiunea uncă 
părţi a fondului vindut, nu se strica vinga- 
rea, cumpărătorul are dreptulă a cere valârea, 
în momentul evicțiunii, a părţii de care a fost 
cvinsii, iar nu uă parte proporţionale din preţ, 
ori de a crescutii sâii de a scădutii imobilul în 
valore de la vindere în coa.. 

Art, 1949, Dâcă imobilulii vindată se află 
însărcinat de servituţi neaparenţi, nedeclarate 
de vindătorii şi de uă aşa importanţă, în câti 
se pote presupune că curmpărătorulă marii fi 
cumptrată de le-ar fi cunoscută, elă pote cere 
scii stricarea contractului scii uă indemnitate, 

Art, 1350, Cestiunile de daune-interese ce 
arii resulta din neesecutarea vinderii, şi cari 
nu sunt previdute aici, se vor decide după re- 
gulele generali ale convenţiuniloră. 

Art, 1991. Decă cumpărătorul s'a judecat 
penă la ultima instanţă cu evingttorulă stă, 
fără să chiăme în causă pe rin(ătorii, şi a fost 
condemnatii, vîndătorulă nu mai răspunde de 
cvicţiune, de ra proba că era mijloce să se că- 
stige judecata, 

$ 11 

Răspunderea de viţiele lucrului rîndutii 

Art, 1952, Vindătorulii este supusi la ră- 
spundere pentru viţiele ascunse ale lucrului vîn- 
duti, dâcă, din causa acelorii, lucruli nu este 
bunii de întrebuințată, după destinarea sa, sii 
întrebuinţarea sa e atâtii de micşorată, în cât 
să pâtă presume că cumpărătorul nu arii fi 
cumpăratii, sâii n'arii fi datii pe densulii, ceea 
ce a, datii, de "i-arii fi cunoscuti viţiele, 

Arte 1353, Vinqetorulă nu o respundetorii 
de viţiele aparenţă şi despre cari cumpirătorul 
a putută singurii să so convingă, 

„ut, 1954, Eli este răspundătorii de riţiele 
ascunse, chiar şi când nu le-a cunoscut, afară 
numai dâcă, în casul acesta, nu se va fi învoit 
cu cumptrătorulii ca să nu răspundă de viţie. 

Art, 1955, In casurileart, 1352şi 1854 cum- 
ptrătorulii pte stii a intâree lucrul şi a'şi re- 
priimi preţul, sâă a opri lucrul şi a cere înapoia- 
rea, unei părţi din preţ arbitrată prin esporţi. 

Arte 1356, Dâcă vinditoruli cunoscea vi- 
ţiele lucrului, elii este datori, pe lângă resti- 
tuţiunea preţului, de tote daunele interese 
către cumperătoră. 

Art, 1357, Decă vindătorul nu cunoscea vi- 
ţiele lucrului, clii nu pâte fi apucatii de câti 
pentru restituţiunea preţului şi pentru spusele 
făcute de cumpărătorii cu ocasiunea vindărei. 

Art, 1958, Decă lucrulă a peritii din causa 
viţieloră scle, vindătoruli e datori a întorce
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cumpărătorului preţulă 'şi a'lă desdanna, con- 
formii celorii duoă articole precedenţi, 

Dsră predarea lucrului prin casii fortuită va 
fi pe sâma cumpărătorului, 

Art, 1359. Acţiunea pentru viţie redibitorie 
trebue să fie intentată de cumpărător în scurt 
terminii, după natura viţiului, obiceiul din par-. 
tea locului şi distanță. 

Art, 1360, Acestă acţiune nu esiste în vîn= 
dărilo publice, 

CAPITOLUL YV 

Despre obligaţiunile cumpărătorului . 

Art, 1961, Principala obligaţiune a cumpă- 
rătorului este de a plăti preţulii la diua şi la 
loculii determinate prin contractă, 

Art, 1862, Dâcă nu s'a determinat nimică 
în privinţa acesta prin contractii, cumpărăto- 
rulă este datorii a plăti la loculă și la timpul 
în care se face predarea luerului. 

Art, 1363. Cumpărătorului datoresee do- 
bânda preţului vîngării până la plătirea, capi- 
talului, în cele trei următâre ceasuri: 

Dâcă acesta s'a coprinsii a nume în contract; 
Dâcă lucrul vindutii şi predaţă produce 

fructe s6ii alte venituri; 
Dâcă cumpărătorul a fost interpelat a plăti. 
În acesti după urmă casii dobânda nn curge 

de câtii din momentulă interpelări. 
Art, 1964, Decă cumpirătorulii este turbu- 

rată, s6ă are cuvânt de a se teme că ar fi tur- 
burată prin vre-uă acţiune, sii ipotecare, stii 
de revendicaţiune, elă pâte suspende plata pre- 

"tului până ce vingătorulii va, face să înceteze 
turburarea sâii va da cauţiune, afară numai 
dâcă se va fi stipulat că plata să se facă chiar 
do arii urma turburarea. 

Arte 1365, Dâcă cumpărătoruli nu plătesce 
prețulii, vingătorulă pâte cere resoluţiunea 
vîndtrii. ” 

Art, 1969, Resoluţiunea vindării de imobile 
se pronunţă îndată, dâcă vindstorulii este în 
pericolă de a perde lucrulă şi prețulii, 

Deci asemine pericolii nu esiste, judecătorul 
pote da cumpărătorului unii termină mai mult 
sti mai puginii lungii, după împrejurări, fără 
Să potă da în nici un cas un al doilea termin. 

'recendă acelă termini, fără ca cumpărăto- 
rulă să plătâscă, se va pronuncia resoluţiunea 
vingării, - - 

Art. 1367. Cândă la uă vîndare de imobilă, 
s'a stipulat ca, în lipsă de plata preţului în 
tenninulii defiptii, vîndarea va, fi de drept re- 
solvită, compărătoralii pâte plăti după espira- 
rea terminului, pe câtă timpii nu este pus de 
vîndătoră în întârdiare printr'uă imterpelaţiune 
în formă ; dâră după asemenea interpelaţiune, 
judecătorulii nu'i pote da termini, 

Art. 136$, Acţiunea vindătorului pentru re- 
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soluțiunea, vindării este reale. Cu tâto acestea 
vîngătorulii nu se va putea prevalida do drep- 
tulă scă, în contra autorităţii publice, nică în 
contra adjudecătorilor în vindări silite, de cât 
conformându-se, pentru acesti dupăurmă cas, 
reguleloră prescrise în procedură. | 

Art, 1365, Acţiunea resolutoriă creată prin 
art. 1365 este supusă la acelaşii modii de con- 
servare ca şi privilegiulii vîndătorului. Ea nu 
pote fi eserzitată, după stingerea acestui pri- 
vilegii, cu vătămarea unei a treilea persone, 
care a câstigatii de la cumpărătorii drepturi a- 
supra imobilelui vîndut, şi care s'a conformat 
legilorii ca, să păstreze acele drepturi. 

Art. 1960. La vingără de danaviate şi de lu- 
crură mobili, vindarea se va resolvi de drepti 
şi fără interpelațiune, în folosul vindătorului, 
după espirarea terminului pentra rădicarea lor. 

CAPITOLUL VI 

Despre resoluţiunea rînderei prlu 
vescum părare ' 

Arte 1371, Deosebit de causele de anulare 
sâii de resoluţiune coprinse în acestă titlu, şi 
de cele comune Ia tâte convenţiunile, contrac- 
tul de vingare se pâte resolvi şi prin facultatea 
de rescumpărare ce 'şi pâte reserva vindătorul. 

Art. 1842, Facultatea de rescumpărare este 
unit pact prin care vinditorul îşi reservă drep- 
tulii a lua înapoi lucrul vindută, restituindi 
preţulii principale şi plătind cele aici mai jos 
legiuite prin articolul 1377. | 

Arte 1873, Facultatea de rescumpărare nu 
pâte fi stipulată cu termini mai lung de cinci 
ani, sub pedâpsă de a fi redusă la cinci ani. 

Art, 1804, Tertuinulii ui dată defipt de părți 
nu se mai pote prelungi nici de ele ânsăşă nici 
de judecătorii. 

Art, 1975, Dâcă vingătoruli, în terminulă 
prescrisii, nu începe a esercita dreptul săi de 
rescumpărare, cumpărătorulii rămâne proprie- 
tară nerevocabile, 

Art. 1370, Terminulă curge în contra tutu- 
loră persânelori, chiarii în contra minorului, 
care va putea avea acțiune recursoriă în con- 
tra cui se va cureni, 

Art, 1973. Vingătorulă care voesce a eser- 
cita pactulii stii de rescumpărare, trebue să în- 
târcă preţulă în capete, spesele contractului 
vîndării, spesele reparațiunilor necesarie, spe- 
sele reparațiunilorii utili penă la suma, adau- 
sului de valâre produsă print'ânsele. . 

Eli nu pâte intra în posesiune de câtii după 
ce a îndeplinitii tâte aceste obligaţiuni. 

Art, 1315. Cumpărătoralii cu pactii de res- 
cumpărare, esercită tâte drepturile vindătoru- ' 
lui sei: Eli pote prescrie atâti în contra ade- 
stratului proprietari, câtă şi" în contra celoră  
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ce ară pretinde că aă drepturi si 
supra lucrului vîndutii. 

Art, 1539, Eli pâta opune creditorilor vîndă- 
torului stii beneficiul de ordine sti discusiune. 

Art, 1350, Cândă vindătorul reintră, în ur- 
marea pactului de rescumpărare, în drepturile 
sele de mai "nainte asupra imobilelui, acesta 
îi revine liberi de t6te sarcinele şi ipotecele de 
cari cuinpărătoruli Vară fi încărcată, 

Eli este datorii înst să esecuteze contractul 
de închiriare stii de arendă ce ar fi făcut cum- 
ptrătorulii fără fraude, 

Art. 19S1. Vindătorulă cu păctii de rescum- 
părare pote esc rcita acţiunea sa în contra unui 
ali ducilea cumpărătorii, chiarit şi cândi fa- 
cultatea de rescumpărare marii fi fostă decla- 
rată în celii d'alii duoilea contractii. 

Arie 1352, Decă cel ce a cumpărat, cu pact 
de rescumpărare, uă parte nedivisă a unui imo- 
bile, s'a făcută adjudecatari ali tutulori ce- 
loră-alte părţi ale aceluiași imobile, la licita- 
țiunca provocată în contra sa, va putea obliga 
pe vindătoriăi, cândă acesta va voi a esercita 
dreptulii săi de recumpărare, să ica imobilele 
intregi, 

Art, 1553, Dică mai mulță ai vindut în u- 
nire, printr'ună singuri contractă, un imobilo 
comune, acţiunea de rescumptrare nu se va pu- 
tea esercita de fie-care de cât pentru partea sa. 

Art, 1354, Se sa urma totă asemenea, când 
celii ce a vindutii singurii unii imobile, a lăsat 
mal mulți mostenitori: nu va putea fie-care mo- 
stenitorii a esercita acțiunea de rescumpărare 
de câtă pentru partea ce iea în succesiune, 

Art. 1385, Deră în casulii celorii ducă arti- 
cole precedinţi, cumpărătorul păte cereca toţi 
conrindătorii sâii toţi comostenitorii să se în- 
țelâgă spre a lua imobilele întregii; dâcă ace- 
stia nu se înţelegă, cumpărătoruiă va fi scutit 
de a da numai parte din imobile. _ 

Arte 1256, Decă vindarea unui imobile alti 
mai mnultoră nu s'a făcută în unire şi pentru 
totii imobilele de uă dată, ci numai fie-care a 
vindut partea sa, fie-care va putea esercita 
separati acţiunea de rescumpărare, pentru par- 
tea ce avea, 

Și cumpărătorul nu va putea cunstrânge pe 
celii ce o esercită ca să ien, imobilele întregă. 

Art, 1357, Dâcă cumpărătorul a lăsat mal 
mulţi mostenitori, acţiunea de rescumpărare 
hu se va putea esercita în contra fie cărui de 
câtă pentru partea sa, în casă cândiă lucrulii 
cumperatii este âncă ncimpărţită, să împăr- 
țiti între toți. - 

Dâră deca la împărţăla mostenirii, lucrală 
cumptratii a cădutii numai în partea unui din- 
tre mostenitori, acțiunea de rescumpărare pâte 
Â intentată în contra acelui pentru totii, 

ipotece a- 
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CAPITOLUL VII 

Despre licitaţiune 

Arte 19SS, Decă unii lucru comuni alii mat 
multor nu se pâte împărţi uşor şi fără perdere; 

Sci decă într'uă împărţelă de bună voiă, s'ar 
afla luerură pe cari nică unulă din împărţitori 
mari putea, sâă mari voi a lua; 

Vîngarea unor asemenea lucruri se va face cu 
licitaţiune şi preţulii se va împărţi între co- 
proprietari, 

Art, 1989, Fie-care din proprietari pâte cere 
a se, chiăma la licitaţiune străini : voră trebui 
de neapăratii să se chiăme, decă unulii din co- 
proprietari este minoră. 

Arte 1390. Modulă și formalităţile pentru 
licitaţiune suntii arătate la titlulii despre sue- 
cesiună şi în Codicele de procedură. 

CAPITOLUL VIII 

Despre strămutarea creanțelorii şi altor 
lucruri necorporali 

Art, 1391. La strămutarea unei creanţe, a 
unui drept stii a uneYacțiuni, predarea între ec- 
dente şi cesionarseface prin remiterea titlului. 

Art. 18392, Cel ce vinde uă creanță, stă veri 
ce altii lucru necorporale, este datoră să r&- 
spundă de esistenţa sa valabile în folosnlă săi, 
în momentulă vingării, de şi vindarea n'ar co- 
prinde acestă indatorire de răspundere, 

Art, 1998, Cesionarulă nu pote opune drep- 
tulă săi la uă a treia persână de câţi după co 
a notificatii debitorului cesiunea. 

Acelaşi efectii va avea acceptaţiunea cesinuiă 
făcută de debitorii într'un actă autentici. 

Art. 1394, Cu tote acestea ver-ce actii ssii 
otărire care constată uă cesiune .sâii ună qui- 
tanţă de chirie sâă arendă pe duot ani viitori, 
va trebui să fie transcris pe repistrele oficiului 
ipotecarii. . 
„Art, 1395, Dâcă mai "nainte do notificarea, 

cesiunii făcută de cedonte ssă de cesionară de- 
bitorului, acesta plătiso cedentului, liberarea 
sa, va fi valabile. 

Art. 1396, Vinderea ssii cesiunea unei crean- 
ţe coprinde accesoriele creanţe, precum cau- 
ţiunea, privile giulii şi ipoteca, 

Arte 1397, Vinditoruli, sâă cadentele unei 
creanţe nu respunde de solvabilitatea debito- 
ruluă, de câtii dâcă s'a îndatoritii a nume la 
acesta şi numai până Ia suma preţului de dân- 
sulă priimită. 

Art, 1395. Cândii a priimită asupră-şi re- 
spunderea pentru solvabilitatea debitorului, a-
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câstă îndatoriro se înţelese contractată numai 
în ceea ce privesce solvabilitatea actuale a de- 
bitorului, nu şi cea viitâre, afară de casul când 
se stipuleză anume contrariulii, 

Arte 1399, Celă ce vinde nă mostenire, fără 
a specifica, cu amenuntulii obicetele într'ânsa |. 
coprinse nu răspunde, de câtă de cualitatea sa 
de mostenitorii, 

Art, 1400. Dâcă s'a folositi do fructele vre- 
unui fondiă, sâă a priimit plata vre unci crean- 
țe ereditare, sâă a vinduti lucruri de ale suc- 
cesiunii, este datorii să întârcă tâte acestea 
cumptrătorulii dâcă nu'şi le-a reservatii anume 
la vindare, 

Art. 1401. Cumptrătoralii este dator şi el 
să întorcă vîngătoraulii sumele plătite de acesta 
pentru datoriile şi sarcinile succesiunii, și săi 
ţină s&ma de sumele de cari era el ensuşi cre- 
ditori ali succesiunii, decă nu e stipulaţiune 
contrarie, 

. Art, 1402, Celii în contra cărui esiste unii 
dreptii litigiosii vîndutii, se va putea, libera de 
cesionar numerându'i preţulii reale al cesiunii, 
spesele contractului şi dobânda din diua cândi 
cesionarulă a plătitii preţulă cesiunii. 

Arte 1403, Lucrulă se socotesce litigiosii 
când esistă proces scii contestaţiune asupra 
fondului dreptului. 

Art, 1404, Disposiţiunile articolului 1402 
înceteză: ” 

“1. Cândă cesiunea s'a făcutii la un comoste- 
nitorii scii coproprietară ali dreptului cedutii; 

2. Când s'a făcut la ună creditoră spre plata 
creanței scle. 

3. Când s'a făcutii către posesorulii fondului 
asupra cărui esiste dreptuli litigiosii. 

PITLUL VI 

Despre schimbi 

Art, 1405, Schimbulii este un contract prin 
care părțile îşi daii respectivă unii lucru pen- 
tru altulii. | 

Art. 1406, Schimbuliă se face prin singurul 
consimţimântii, întocmai ca şi vîndarea. 

Art, 1407, Decă unulii din copermutanţi a 
priimitii lucrul dat lui în schimbi, şi în urmă 
probeză că celit-altii contractante nu este pro- 
prictariă ali acelui lucru, nu pote fi constrânsă 
a preda pe celi de densuli promisii, ci numai 
a întârce pe celii priimitii. 

Art, 140$,. Copermutantele evinsă de lucrul 
priimitii în schimbi, pote cere daune interese 
s6ii întrecerea lucrului săi, 

Art, 1409, Tâte cele-alte regule prescrise 
pentru vîndare, se aplică şi la contractulă de 
schimbi. 

  

  

TITLUL VII 

Despre contractul de locaţiune 

CAPITOLUL 1 

Disposiţiuni generale 

Art, 1410, Obiectulii contractului de loca- 
ţiune este unii lucru sGii uă lucrare. 

Art, 1411, Locaţiunea lucrurilor este un con- 
tractii prin care una din părţile contractanţă 
se îndatoresce a asigura celei-l-alte folosinţa 
unui lucru pentru un timpii determinat, drept 
unii preoţii determinată. 

Art, 1412, Locaţiunea lucrărilorii este unii 
contractii prin care una din părţi se îndato- 
resce drept un preţi determinati, a face ceva 
pentru cca-altă parte. 

Art. 1413, Locaţiunile suntă de mai multe 
feluri şi aii regulele lorii proprie, 

Se chiamă, închiriare, locaţiunea, edificielorii 
şi aceea a mişcătârelorii ; | 

Arendarea, locaţiunea fonduriloră rurati ; 
Prestaţiunea lucrăriloră, locaţinnea muncci 

şi a serviciului; 
Antreprisa, luarea săverşirii unei lucrări 

dreptii unii preţii determinati, când materia- 
luli se dă de acela pentru care seesecutăză uă 
lucrare. 

Art, 1414, Sc consideră ca uă locaţiune ori 
ce concesiune timpurară a unui imobile drepti 
uă prestaţiune anuale, orisubectitluar fi făcută, 

Uă asemenea concesiune nu trece către co- 
sionarii nici uă proprietate, chiar când sari fi 
stipulatii contrariulii, ceea ce va fi fără nici 
unii efecti, 

Art. 1415. Locaţiunile ereditare astă-di în 
fiinţă cunoscute sub nume de emfiteuse, ori em- 
baticii (besmanii), se păstreză. Ele se vori re- 
gula după legile sub cari s'ai născutiă, 

Pe viitori ele nu se ma potă înfiinţa. 

CAPITOLUL II 

Regule comune la locaţiunea edificielorii 
şi a fondurilorii rurali 

Art, 1410, Decă contractulii făcută verbale 
n'a priimită nici uă punere în lucrare, Şi una 
din părţi îlă negă, nu se pâte priimi proba prin 
marturi, oră câtii de micii fie preţulii şi chiar 
când s'arii dice că s'a fostă datii arvună. 

Numai celui ce nâgă contractuli se pâte de- 
feri jurămentă, | 

Art, 1417, Urmândii contestaţiuni asupra    



COXUXE 

prețnlui contractului verbale, a cărui punere 
în lucrare a început, şi nefiindă nici uă chi- 
tanţă, proprietarulă jurândă va fi credut, dâcă 
locataral nu preferesce a cere uă estimaţiune 
prin esperţi, În casulii din urmă, spesele es- 
pertisei cadă în sarcina lui, dâcă estimaţiunea 
întrece preţulă ce'lii reclamă. 

Art, 1415, Locatarulă are dreptuliide asub- 
închiria ori a sub-arenda şi de a cede contrac- 
tulă să către altulă, dâcă uă asemenea facul- 
tate nu "i-a fostă interdisă. 

Ea pâte fi interdisă în totă ori în parte; a- 
câstă intergicere nu se presume, ci trebue să re- 
sulte din uă stipulațiune speciale. 

Art. 1419. Disposiţiunile articolelorii rela- 
tiela contractele de arendare a averilorii dotală 
ale femeilorii măritate, se voriă aplica şi lu con- 
tractele de arendă ale averilor minorilori. 
„Art, 1420, Locatorulă este datorii, prin €n- 
suși natura contractului, fără să fie trebuinţă 
de nici uă stipulațiune speciale: | 

1, Do a trăda locatarnini lucrulii închiriată 
stii arendatii. 

2. De a'lă menţine în stare de a pute serri 
Ia întrebuințarea pentru care a fostii închiriată 
sei arendatii, - 

3. De a face ca locatarulii să se potă folosi 
neimpedecatii în toti timpulii locaţiunii. 

Arte 1421, Locatorulii trebue să trădea lu- 
crulă în aşa stare în cât săpotă fi întrebuințată, 
In cursulă locaţiunii, trebue să facă tote a- 

cele reparaţiuni ce poti fi necesari, afară de 
micele reparaţiuni (reparaţiuni locative) cari 
prin usii sunt în sarcina locatarului, 

Art, 1422. Locatarulii trebue să fiă garan- 
tată pentru tâte stricăciunile şi viţiele lucru- 
lui închiriatii ori arendată ce'i împedică între- 
buinţarea, chiarii de şi nu a fostii cunoscute 
locatarului la timpuli locaţiuniă. - 

Dică din aceste viţie si defecte derivă pen- 
tru locatară uă daună Sre-care, locatorulii este 
datoră ali desdauna, - : 

Art. 1429. Dâcă în timpulă locaţiuniă, lu- 
crulă închiriatii oră arendatii se strică în tota- 
litate prin casii fortuiti, contractul este de 
dreptii desfăcutii. Deci, însă se distruesce în 

"parte, locatarulă pote, după. împrejurări, să 
cură uă scădere din preţă, ori desfiinţarea con- 
tractului, 

In amenduo$ casurile nu i se dă nici uă des- 
aunare, - 
Art, 1424, Locatarulă (1) nu pote, în cur- 

sulă locaţiunii, să schimbe forma luerului în- 
chiriatii sei arendatii. 

Art, 1193, Dâcă în cursulii locaţiunii, lu- 
crulii închiriatii scă arendatii are nevoiă de 
reparaţiună urgenţi, ce nu se potii amâna pent 
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Ia finele contractului, locatarului trebue să su- fere strâmtorirea ce i se căşuneză ori ce felii 
fie ca, şi fiindi lipsită chiarii, pe timpulii fa- cerii lori, de întrehuinţarea a o parte din lu- 
crulii închiriată aci arendaţii, . 

Dâcă însă aceste reparaţiuni continuescă 
mai multă de câti patru-geci dile, preţală 10- 
caţiunii se va scădea în proporțiunea timpului 
în care, şi a părţii lucrolui inchiriati de a că= rii întrebuințare a remasă lipsită, 

Dâcă reparaţiunile sunt, de aşa folii în câtit 
locatarulă şi familia să se afle în neputinţă 
de a locui, el va, pute cere anularea contrac- 
tului, 

Art, 1426. Locatorulii nu este respundttoră 
către locatară de turburarea căşunată lui prin 
faptulă unci a treia persne, care persână nu'şi 
sprijină aceli faptă pe unii drepti asupra lu- 
crului închiriată sei arendatii ; locatarulii are 
îns€ facultatea de a reclama în contră-le . în 
numele stă personale. . 

Arte 1422, Dâcă din contră locatarală a 
fostă turburatii în folosinţa sa, în urmarea 
unei acţiuni relative la proprietatea lucrului, 
are drepti la uăscădere în proporţiune cupre- 
țulă inchirierii scii arendării, întru câtă însă 
ai însciinţată pe locatorii de acâstă molestare 
şi împedeeare, 

Art, 1428, Dâcă acei ce ati căşunatii turbu- 
rare cu de la sine putere, pretindii a avea vre 
ună dreptii asupra lucrului, oră dâcă locatarulă 
este chiămatii în judecatii per,tru a fi condem- 
nată a perde luerulii în totalitate stă în parte, 
sGii pentru a suferi eserciţiulii unei servituţi, 
elii trebue să însciințeze pe locatorii spre a fi 
garantată contra unei asemenea turburără şi, 
dâcă vrea, pâte să fiă scutită de orl ce chiămare 
în judecată, arătândii însă pe locatorulii în 
a cărui nume posede. 
„Arte 1429, Locatarnlii are duci îndatoriri 

principali: 
1. rebue să întrebuințeze lucruli închiriatii 

scă arendată ca unii bunii proprietarii şi nu- 
maj la destinațiunea determinată prin con- 
tractii; cră în lipsă do stipulaţiune speciale, 
la destiraţiunea presumptă după circonstanţe, 

2. trebue să plătescă preţulii locaţiunii la 
terminele statornicite. 

Art. 1130. Dică locatarulii usă de lucrulă 
închiriată ori arendatii în altă felii de cumii so 
arstă în contractii, scii în ună modii din care 
ară putea să resulte uă vătămare pentru loca= 
torii, acesta, după împrejurări, pote cere des- 
fiinţarea contractului. . 
„Art, 1131, Locatarali trebue să restitue 
lucrulă în starea în care Pa priimită, conformii   inventariului, dică s'a fostii făcută unii ase- 

  

trebue a se dice, cum e şi în textul frances, locatorii, 

(1) In Colecţia D-lui Boerescu so arată că aci din greşclă de tipari (crede) se gice locatură, chiriași, căci 
închirietoră. . 

10
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menea între dânsulii şi locatoriă; nu este respun- 
dători insă de perderea ţi deteriorarea prore- 
nite din causa vechimcă sc a unci forțe majore. 

- . Art, 1492, In lipsă de inventariă se presume 
că locatarulii a priimitii lucrulii închiriatii oră 
arendati în starea în care locatorulii era da- 
torii ali trăda şi trebue să'lii restitue în a- 
cceaşă condiţiune, afară numai cândii ară pu- 
“tea, proba contrariulii. 

Art, 1439, Locataruli e datorii a apăra 
Jucrulă închiriat contra usurpaţiunilorii. 

Urmândii usurpaţiune, este datorii a însciinţa 
pe locatorii în terminuli ce s'ară fi pusii spre 
cercetare. — Călcândii acâstă datorie, remâne 
respungătorii de daune şi spese. 

Art, 1434, Locatarulă este respundătorii de 
stricăciunile şi perderile întâmplate în cursulă 
folosinţei sâle, întru câtii nu probă că aii ur- 
matii fără culpa sa. 

Asemenea este respunditorii şi de stricăciu- 
mile şi perderile căşunate de personele familiei 
sâle sâi de sub-locatarii. 

Art, 14185. Este respundătorii de incenâii, 
dscă nu probiză că incendiulii s'a întemplatii |. 
prin casă fortuitii, sc forţă majoră, sit prin 
defectii de construcţiune, sâii că foculii a ve- 
'pităi de la uă casă vecină. ” 

Art. 1436. Locaţiunea făcută pentru unii 
timpi determinati înceteză de la sine cu tre- 
“cerea terminului, fără să fio trebuinţă de uă 
prealabile însciinţare. 

Decă contractulii a fostii fără termină, con- 
gediulă trebue să se dea de la uă parte la alta, 
observându-se termincle defipte de obiceiulii 
locului, 

Art, 1439, După espirarea terminului sti- 
"pulati prin contractulii de locaţiune, dâcă lo- 
catarulă rimâne şi e lăsatii in posesiune, atunci 
se consideră locaţiunea ca reînoită, efectele că 
însă se reguleză după disposiţiunile articolului 
xelativii la locaţiune fără termini. 

Art, 1499. Cândi s'a notificatii congediuli, 
Jocataruli, chiari decă ar fi continuitiă a se 
servi de obiectulă închiriată scă arendatii, nu 
pâte opune relocaţiunea tăcută, 

Art, 1439. Contractulă de locaţiune se des- 
fiinţeză cândii lucrulă a perită în totală scii 
s'a făcutii notrebnicii spre obicinuita între- 
buinţare. 

In casă cândii una din părţi nu împlinesce 
îndatoririle sale principală, cea altă parte pâte 
cere desfiinţarea, contractului. 

Art, 1440, Contractulii de locaţiune nu se 
desființiză prin mortea locatarului, nici prin 
aceea a locatorului, 

Art, 1441, Dâcă locatorulă vinde lucrul 
închiriată ori arendatii, cumpirătorulă este da- 
torii să respecte locaţiunea făcută înainte de 
vindare, întru câtii a fostii făcută prin unii actii 
autentică sâă prin act privati, dâră cu dată 
certă, afară numai cândii desfiinţarea ei din   

causa vindârci s'arii fi prevăduti in Ensuşi con- 
tractul de locaţiune. 

Art, 1449, Dâcă în contractulii de locaţiune - 
s'a prevădută desfiinţarea lui din causa vindă- 
re, atuncea, locatarulii are drepti a cere des- 
daunarea. de la locatorii, afară numai când 
s'arii fi stipulată contrariulă. 

Art. 1443. Cumptrătorulă ce voesce să facă 
întrebuințare de facultate reservată prin con- 

tractul de locaţiune dea da congediii, trebue să 

vestescă mai ântâiii pe locatari, — Chiriaşulă 
va fi vestitii mai "nainte cu timpulă cerută de 

obiceiul locului ; arendaşulă celă puşinii ca 

unii anii. 
Art, 1414, Arendaşii oră locatarii nu potă 

fi daţi afară mal "nainte de a fi desdaunaţi de 
către locatorii, iară cândă acesta nu o face, de 
către cumpirătorii.. 

Art. 1445, Cumpărătorulii cu pactii de res- 
cumpărare nu pote să dea afară pe locatarii 
mai inainte de a fi devenitii proprietarii nere- 
vocabile prin trecerea terminului rescumpărării, 

CAPITOLUL III 

Despre regulele particularic la 

închiricro 

Art. 1446, Contractuliă de închiriere se pote 
desfiinţa cândit locatarulii nu mobiliză în dea- 
junsti casa, afară numai deca, dă garanţie su- 
ficiente pentru plata chirici.: 

- Art, 1447, Heparaţiunile mică, numite lo- 
cative, ce rămânii în sarcina locatarului, dâca 
nu s'a stipulatii din contră, sunt acele pe care 
obiceiulii locului le consideră de astii-telă, şi 
între altele sunt următorele : 

Reparaţiunea vetrei sobeloriă, a gurei lorii, 
a capacelorii ş.c.l., a stricării tencuelei din par- 
tea, de josii a păreţilorii camerelorii şi a altori 
locuri de locuinţă până la înălţimea de unii 
metru; - - 

La parchetii şi duşumele, întru câtu numai 
unele bucăţi sunt stricate; 

A gâmouriloră întru câtă sfărimarea lori nu 
arii fi urmati din causa unei întâmplări cstra- 
ordinare ori forțe majori, de care nu pâte fi 
vesponsabile locatarulii; 

A ușeloră, ferestrelorii, brâscelorii, verige- 
lori şi altii felii de încuetori. 

Art, 14145, Nici una din reparaţiunile repu- 
tate locative nu cadi în sarcina locatarului, 
cândii stricăciunile aii fostii causate prin re- 
chime stii forță majore. _ 

Art, 1449, Curăţirea puţurilorii şi a plim- 
bătorilorii este în sarcina locatorului, 

Art, 1450. Închirierea mobililorii destinate 
pentru mobilarea unci case întregi, a unui a- 
partamentii ori magasinii, se consideră făcută 
pentru durata ordinară a închirierii caseloră, 
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apartamentelorii, magasinclorii, după obiceiulii 
locului. 

Art. 1451. Inchirierea unui apartamenti 
mobilată se va considera făcută pe unii ani, 
cândă s'a stipulată atâta chiriă pe anii, de uă 
lună, cândă s'a stipulată atâta chiriă pe lună; 

De uă qi cândiis'a stipulatii atâta chiriă pe di. 
Dâcă nu csiste nici uă imprejurare din care 

să sc probe că închirierea s'a făcutii pe ună 
ană, pe ună lună, s6ă pe uă di, se va considera 
făcută conformii obiceiului locului. 

Art. 1452, Decă locatarulă, şi după espi- 
rarea terminului locaţiunii, continue a rimâns 
în casa s6ii apartamentulii inchiriate, fără nică 
vă împedicare din partea locatoruluj, elii se con- 
sideră că voesce a le ocupa sub acelea-şi con- 
diţiuni şi pentru ună timpă determinată de o- 
biceinlii locului, şi nu pâte nici să 6să, nici să 
fă congediată înainte de a se fi făcută. vesti- 
rea termenului obicinuitii în localitate. 

Art, 1453, Dică contractulă de închiriare 
se desființăză pentru culpa chiriaşuluy, acesta 
e datorii de a plăti chiria pe totă timpulii ne- 
cesariă pentru uă nouă închiriere, şi daunele ce 
ară fi proveniti din râua întrebuințare a lu- 
crolui închiriată. 

CAPITOLUL IV 

Despre rezulele particulare Ia arendare 

SECȚIUNEA I 
Arendarcea pe bani 

Art, 1454, Decă, prin contractul de aren- 
dare, se arată uă întindere mai mică să mai 
mare de câtii are fondulii în realitate, arenda 
nu se va scădca şi nu se va spori de câti în 
casurile şi după regulele coprinse la titlul 

” xinderii, articolul 1327. 
Art, 1455, Dâcă arendaşulii nu înzestreză 

moşia cu vitele şi instrumentele necesarie pen- 
tru esploataţiune ; dâcă nu o cultiră de felii, 
dâcă nu o cultivă ca uni bunii proprietarii, 
dâcă face din moşia arendată uă întrebuințare 
diferiti de aceea co a fostă destinată, stă în 
genere dâcă nu îndeplinesce clausele arendării 
aşia în câtii din acâsta să darive uă daună pen- 
tru locatorii, acesta pâte, după împrejurări, 
si câră desfiinţarea contractului. 

In tâte casurile susă dise, arendaşuli este 
respundătorii de daunele provenite din neînde- 
plinirea contractului. . 

Art, 1456, Fie ce arendaşii este datorii să'şi 
stringă recolta numai în locurile obicinuite 
Spre acestii finită întru câtu nu a urmată uă 
stipulațiune diferită. 

Art, 1457, Dică arendarea sa ficutii pe mai 
mulţi ani şi dâcă în cursul ei s"a perdută prin 

sas 
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casii fortuităi totă recolta unui ani, sâii celii 
puţinii jumătate din ea, arendașulă pote să 
câră unii scădămentii din arendă, afară numai 
cândii s'a compensatii prin precedenţile recolte. 

Acestă scădământi nu se va putâ determina 
de câtii la finele contractului de arendare; a- 
tuncea însă se va face compensaţiunea prin re- 
coltele tuturorii anilorii de arendare. 

Penă atuncea însă judecătorul pâte, după 
arbitrulii săii, să facă ună scădimentii provi- 
soriă, în proporţiunea daunci suferite, 

Art, 145$. Dâcă arendarea nu s'a făcutii de 
câtii pe unii anii şi tâtă recolta s6ii celii puşină 
jumătate din ea s'a perdută, arendaşulă va că- 
păta unii scădământii proporţionale cu arenda. 

Arte, 1459, Nu se va face scădământă cândă 
perderea fructelorii se va fi întâmplată după 
culegerea lor. 

Art, 1460. Arendaşuli pâte prin uă clausă 
espresă, să ia asupră-și casurile fortoite. 

Art, 1461, Sub stipulaţiunea articolului 
precedente nu se coprindă de câtii casurile for- 
tuite ordinarie cum: grindină, brumă ş.c.]. 

Nu se coprindii sub dânsa casurile fortuite, 
estra-ordinare cum: devastaţiunile din resbelă, 
inundaţiune neobicinuită în ţcră, afară numai 
cândă s'arii fi lăpădatii de dreptulă de scădi- 
mentă din motivul casurilorii fortuite, prevă- 
dute şi neprevădute,. 

Art, 1462, Arendarea fără termini a unei 
moşii se consideră făcută pentru toti timpulii 
necesarii ca arendaşulii să culegă totefructeleci. 

Art. 1463, Contractuli de arendare fără 
terminii înceteză de la sine cu espirarea tim- 
pului pentru care se consideră făcutii, după 
disposiţiunea articolului precedente. IE 

Ari. 1464. Dâcă după espirarea arendării 
făcute cu termină, arendaşuli continue şi se 
lasă în posesiune, atunci se formeză uă nouă a- 
rendare cu efectulii arătată la articolul 1462, 

Art, 1465, Arendaşulii ce ese trebue să dea, 
celui ce vine după densuliă, încăperile curiin- 
ciose şi alte înlesniri pentru muncele anului 
următori, şi vice-versa arendaşulii ce vine tro- 
bue să lase celui ce ese încăperile cuviincidse 
şi alte înlesniri pentru consumarea forajelorii 
şi pentru' stringerea recolteloră ce arii fi mai 
vemasii a se face. 

SECȚIUNEA II 
Arendarea pe fructe 

Art, 1466, Disposiţiunile în genere pentru 
locaţiunea lucrurilorii şi în particulari pentru 
arendarea pe bani se aplică şi la arendarea pe 
fructe, cu modificaţiunile următore, 

Art, 1467, Dâcă arenăându-se moşia s'a sti- 
pulată ca arenda să se plătâscă în uă parte din 
fructe, ori-ce sub-areniluire este oprită, dâcă   nu s'a permisii anume,
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Art, 1468, Urmândă sub-arendare neper- 
misă, proprietarul are drepti de a'şi lua în- 
derătii folosinţa, moşiei sâle, şi de a îi satisfă- 
cut de daune-interese ce ară proveni dela ne- 

îndeplinirea contractului. 
Arte 1469, Perderea recoltei, prin casuri 

fortuite, în totii oră în parte, cade în sarcina 

amboriă părţilorii, fără a da drepti nici uneea 
din ele a trage la respundere pe ceasaltă. 

Nu va privi însă pe proprietarii perderea re- 
coltei după stringerea ci, dâca arendaşulii s'a 
fostii pusi în întârdiare cu trădarea părţii cu- 
venite acelui. 

“ QAPITOLUL IV 
Despre locaţiunea lucrărilorii 

Art, 1170, Esistii trei feluri de locaţiuni a 
lucrărilor : , 

1, Aceea prin care persânele se obligă a pune 

lucrările lorii în serviciulă altoră; 
9, Aceea a cărăuşilorii şi a căpitanilorii de 

corăbii, carii se însăreineză cu transportul 

persâneloră s6ii a lucrărilori; 
3. Acoea a întreprindătorilorii de lucrări. 
Art, 1î71. Nimeni nu pote pune în servi- 

ciulii altui lucrările sele de câtă pentru uă în- 

treprindere determinată sâii: pe ună timpi 
mărginitii. . 

Art, 1472, Patronul se crede pe curântulseii: 
Pentru cătimea salariului ; 
Pentra plata salariului anului espirată, şi 

pentru aconturile date pe anulă curgătoriă. 
Art, 1173. Disposiţiunile din capul despre 

depositii şi secuestru relative la stăpânii de 

oteluri se vor aplica şi la cărăuşii şi căpitanii 
de corăbii, întru câtă privesce paza şi conser- 
vaţiunea, lucruriloră încredințate lori. 

Art, 1474, Cărăuşii şi căpitanii de corăbii 
sunt răspundători nu numai pentru lucrurile ce 
aii încărcată în bastimentuli sâii caruli Jori, 
derii şi pentru acelea ce li sai remisă în porti 
stă în magazinele de deposită, spre a fi în- 

cărcate în bastimentuli scii caruli lorii. 
Art, 1475. Ei sunt respunditori de perderea, 

și stricăciunea lucrurilorii încredințate lori, 
cândiă el nu probă că s'a perdutii ori s'aii stri- 
catii din causă de forță majore scii casuri for- 
uite. 

Axt, 1176, Intrepringătorii de transporturi 
publice pe uscatii şi pe apă-trebue să ţină unii 

registru de bani, de efectele şi pachetele cu 
carii se însărcincză. 

Art, 1477, Intrepringătorii de transporturi 

şi de trăsuri publice, cum şi patronii basti- 
menteloră mai sunt supuşi şi la, regulamen- 
tele particulare carii ai putere de lege între 
denşii şi cei-l-alți cetăţeni. 

Art 1478, Cândii se comite cui-ra facerea 
unui lucru se pote stipula ca cl să pună nu- 

mai lucrulă stii, s6ii meseria sa, sâii'să procure 
i materia. . 
Art, 1179. Cânâi lucrătoruli dă materia, 

dâca, lucrulii pere fie în oră-ce chipiă, înainte 
însă de a; se fi trădatii, dauna remâne în sar- 
cina sa, afară numai dâcă comitentele a în-- : 
târdiată de ali priini. . 

Art, 1450. Cândiă meseriaşulii pune numai 
lucrulii sei, sii industria sa, deca lucrul pere, 
dauna nu cade în sarcina lui de cât numai decă 
va fi urmată din culpa sa. 

Art, 1481, In casuli articolului precedente, 
dâcă lucrulă pere, de şi fără culpa lucrătoru- 
lui, înainte însă de a fi fostă trădatii şi fără 
ca comitentele să fi întârgdiati de li verifica, 
meseriaşulii nu are nică ună drepti de a pre- 
tinde salariulii săă, afară când numai lucrulit 
a perită din causa unui viţii ali materiei. 

Art, 14S2, Cândi e vorba de unii lucru ce 
se măs6ră, sâi care are mai multe bucăţi, ve- 
rificaţiunea sa pte face în părţi, şi se presume 
făcută pentru tâte părţile plătite, dâcă comi- 
tentele plătesce lucrătorului în proporţiunea 
lucrului făcută. : 

Art. 14S2, Dscă, în cursă de dece ani, nu-. 
mărați din diua în care s'a isprăvitii clădirea; 
unui edificiu sti facerea unui alti lucru în- 
semnătoră, unulă ori altulii se dărâmă în totă 
ori în parte, s6ă amenință. învederatii dărâ- 
mare, din causa unui viţiii de construcţiune: 
sâii a pămentului, întreprindătorulă şi archi- 
tectulă române respundătorii de daune. 

Art, 1184, Intreprindătorulii ss architec- 
tulii care s'a însărcinat a da gata unii edificii 
după uni plană statorniciti şi desbătutii cu, 
comitentele, nupote cere nici uă sporire de plată 
nică sub pretestă de scumpire a muncei ma- 
nuali oră a materialelori, nici sub pretestiă că, 
Sati făcută la planulă disă schimbări şi adău- 
giră, deci aceste adăugiri şi schimbări n'aii fost 
înscrisii aprobate și preţul lori defipti cu co- 
initentele, 

Art, 14155. Contractul de locaţiune a lu- 
crăriloră se desfiinţiză cu mortea meseriașu- 
lui, architectului, scă întreprindetorulai, * 

Art, 1486. Comitentele âncă este datorii să 
plătâscă eredilorii loră, în proporţiunea pre= 
țului defiptii prin convenţiune, valrea lucră- - 
rilorii făcute şi aceea a materialelorii pregătite, 
întru câtă însă acele lucrări şi materiale poti 
ii fotositâre pentru dânsul, ! 

Art, 157. Intreprinditorulă respunde de 
Imcrările persânelori ce a întrebuinţatii. 

Art, 14S5, Zidarii, lemnarii, şi cet alţi lu- 
crători întrebuinţaţi la clădirea unui edificii 
stii la facerea unei alte lucrări date în apaltă, 
potii reclama plata lorii de la comitente, pe a- 
tâtii pe câtii acesta ar datori întreprinditoru- 
lut în momentul reclamaţiunii. | 

Art, 1459. Zidarii, lemnarii şi cu cei-alţi   Imerători carii contracteză directii cu ună preţii 
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otăritii, sunt priviți ca întreprindători pentru 
partea de lucru ce ia asupră-le. 

Art. 1490. Disposiţiunile articolelori pre- 
'cedenţi din acesti capă se aplică şi la dânşii. 

TITLUL VIII 

Despre contractulii de societate 

CAPITOLUL 1 

Disposiţiuni generale 

Art, 1491. Societatea este unii contractă 
prin care duoă scii mai multe persâne se în- 
voescă să pună ceva în comunii, cu scopii de a 
împărţi folosele ce ară putea deriva. 

Art. 1492, Ori-ce societate trebue să aibă 
de obicctii ună ce licitii, şi să fiă contractată 
spre folosulii comuniă alii părţilorii. 
_Fie care membru ală unei societăţi trebue 

si pună în comuni sâii bani, s6ă alte lucruri, 
Scă industria, sa. -* 

CAPITOLUL II 

Despre diversele feluri de societăți 

Art. 1493, Societăţile sunt universali s6ă 
particulară. - 

SECȚIUNEA I 
Despre societăţile uulrersali 

Art, 1494, Societăţile universală potă fi de 
ducă feluri : : 
„Societatea tuturorii bunurilorii a membrilor 

ei; şi societatea, universale a câştigurilorii. 
Arte 1495, Societatea tutuloră bunuriloră 

bresenți este aceea prin care membrii ci punii la 
mijlocii tte averile mobilă şi imobili ce posedă, 
ŞI tote câştigurile ce ar putea resulta din ele. 

In contractul societăţii, că potii coprinde 
Ori-ce altii-felă de câştiguri, bunurile însă ce 
Yori putea dobândi prin succesiune sâii dona- 
tanc nu vorii intra. 
„Art, 1496. Societatea universalea câștigu- 

Tiloră este accea prin care membrii ei pună la 
inijlocii câștigurile din industria loră, ce cu ori 
ce titlu ar dobândi în cursuli societăţii. 
”„ Averea mobile, ce posede fic-care din aso- 
clață în momentulii contractalui, intră în s0- Cletate; imobilile loră însă personali nu ine 
tră de câtă pentru folosinţă pumai. 

Art, 1497. Făcendu-se ună simpla contractii 
* societate universale, fără nică uă altă decla=   
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rațiune, atunci se înțelege că s'a formati nu- 
mai nă societate universale de câştiguri. 

Art. 1498, Contractii de societate unirer- 
sale se pote face numai între personele capa- 
bili de a da si a priimi una de la alta, şi care 
ai facultatea de a se avantaja reciprocă în 
prejudiţiulii altorii persâne. -» 

SECȚIUNEA II. 
Despre societate particulară 

Art. 1499. Societatea particulară este a- 
ceea, ce are de obiect Gre-cari lucruri deter- 
minate s6ii usuli lorii, ori fructele oră. 

Art. 1500. Asemenea, societate particulară 
este şi aceea formată prin unii contractii, prin 
care mai multe persone se alcătuescii, sâii pen- 
tru uă întreprindere determinată, sâii pentru 
eserciţiulii unci meserii scii a unoră profesiuni. 

CAPITOLUL III 
Despre obligațiunile asociaţilorii între că 

înşii și în privinţa altorii 

SECTIUNEA 1 
Despre îndatoririle asociațiloră între el naşii 

Art. 1501, Societatea începe în momentulă 
facerii contractului, dâcă nu se stipuleză ună 
altii timpii. 

Art, 1502, Dâcă nu s'a stipulati nimici în 
privinţa, duratei societăţii, atunci ea, se pre- 
sume contractată pentru totă viaţa asociaţiloriă 
cu singura mărginire coprinsă în art. 1597, 

Dâcă înst ea are de obicctii uă afacere ce nu 
dură de câtii unii timpi determinati, atunci 
se presume contractată pentru totii timpală 
câtii va ţinea acea afacere. i 

Art, 1509. Fie-care asociatii, în privinţa 
societăţii, se consideră ca, unii debitorii de totii 
ceea ce a promisii de a pune în comunii. 

Dâcă s'a promisii ună obicetii deterininatiă 
de care societatea s'a evinsă, asociatulii, cea. 

pusii în comuni, e respundătorii către societate 
în felulii precum vindătorulă este către cum- 
ptrătoră. 

Arte 1504. Asociatulă care era datoră a 
pune în comuni uă sumă de bani, şi care n'a 
făcut'o, de dreptii şifără nici uă cerere remâne 
debitorii de dobânda acestei sume, din diua 
în care trebuia să o plătescă, fără a fi scutiti 
şi de plata de daune-interese, decă s'ar cuveni, 

Asemenea se va urma şi în privinţa acelori 
sume ce ară fi luatii din casa societăţii, a că- 
rori dobândă va începe a se socoti din Qiua 
luării loră pentru unii folosii ală săi parti= 
cularii. 

Art, 1505, Asociaţii cari s'a îndatorat a
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pune în comuni industria lorii, voră trebui să 

dea sâmă de tâte câştigurile făcute prin acelii 

felă de industriă ce este obiectulii societății, 
Art. 1506, Cândi unii asociatii este pe sâma 

sa creditoră de uă sumă esigibile alii unei per- 
sâne, debitâre aeemenea şi către societate cu 
uă sumă esigibile, atunci aceea ce primesce de 

la ună aşia debitorii va trebui să se socotâscă 

atâtii în creditul societăţii câtii şi în ali stii 
propriă, în proporţiunea ambori creditelorii, 
chiară cândă prin quitanţa dată s'arii specifica 

că prinnirea s'a făcutii numai pe sâma credi- 
tului săi particulară. 

Dâcă însă prin quitanţa dată s'ară specifica 

că priimirea s'a făcută numai în comptuli cre- 
ditului societăţii, atunci se va urma după a- 

- câstă declaraţiune. 
Art, 1507, Cândă unuli din asociaţi şi-a 

primită partea sa întrâgă din credituli co- 

mană, şi debitoruliia devenită apoi nesolvabile, 

acestii asociatii va trebui să pună în comunii 

ceea ce a priimitii, chiară cândă ară îi dati nă 
quitanţă, anume pentru partea sa. 

Art, 1508, Fiă-care asociatii remâne r&s- 
pundâtorii către societate de daunele căşiu- 
nate prin culpa, sa. Aceste daune nu poti să se 
compense cu fol6sele aduse societăţii prin in- 
dustria sa în alte afaceri. 

Art, 1509, Lucrările, a căroră folosinţă 
numai ati fostii pusă în comunii, decă sunt cor- 
pură certe şi determinate ce nu so consumi 
prin întrebuințare, remâniă în pericolulii aso- 
ciatului proprietarii. 

Decă aceste lucruri se consumii, sâii conser- 
vându-le se deterioreză, dâcă ati fostii desti- 
nate spre vindare, scă s'aii pusi în comunii în 
urma unei estimaţiuni înscrise în unii inven- 
tarii, atunci ele remânii în pericolul societăţii. 

-Decă lucrulă a fosti prețuit, asociatuli nu 
pâte pretinde altii de câtii preţulă lui. 

Art, 1310. Uni asociatii are acţiune contra 
societăţii nu numai pentru restituțiunca ca- 
pitatelorii cheltuite în comptuli ci, d6ră âncă 
pentru obligaţianile contractate de bună cre- 
dinţă pentru afacerile sociali, şi pentru peri- 
colele nedespărţite de administraţiunea lorii. 

Art. 1511, Cândi prin contractulii de socie- 
tate nu se determină partea de câştigi sâii 
perdere a fiă-cărui asociatii, atunci acea parte 

va, fi proporţionată cu suma pusă în comună 
de fie-care, 

In privinţa acelui ce n'a pusii în comună 
de câtă industria sa, partea de câştigă ss per- 
dere se va regula ca partea acelui ce ari fi 
pusii în comunii valorea cea mai mică. 

Art. 1512, Dâcă asociaţii, pentru determi- 
parea părţiloră, s'aii învoitii a se reporta la 
judecata unui din că sâi a unuială treilea, a- 
tunci nu sa va admite nici uă reclamaţiune con- 
tra unei asemenea determinăni, afară numai 

cândi va îi invederată contrariă equității. 

  

În acâstă privinţă nu se va admite niciuă re: 
clamaiune, după trecerea de nout-deci dile 
pline numărate din diua în care asociatul ce 
se pretinde daunati a aflati despre uă ase- 
menea determinare, ari, cândă din partea sa 

a începutii a o esecuta. ” 

Art, 1513. Este nulă contractulii prin care 

ună asociatii își stipulză totalitatea câştigu- 
rilorii. - 

Asemenea nulă este convenţiunea prin care 
sa stipulatii ca anulii sfii mai mulţi asociaţi 

să fie scutiți de a participa la perdere. 

Art, 1514. Asociatuliă însărcinatii cu admi- 
nistraţiunea în puterea unci clausule speciali 
a contractului de societate, pâte să facă, şi 
fiiră învoirea celorii alţi asociaţi, tâte actele 
ce depindii de la administraţiunea sa, întru 
câtii le face fără dolii. 

Acâstă, facultate nu i so pote revoca în cur- 

sulii societății fără uă causă legitimă; decă 
însă i s'a acordatii acesta prin unii act poste- 

vioră contractului de societate, atuncea se pote 

revoca ca unii simplu mandatiăi. Ă 

Art, 1515, Cândi mat mulți asociaţi sunt 
însărcinaţi cu administraţiunea fără ca să fie 

determinate funcțiunile lori, oră fără ca să fie 

stipulat că, unuli nu pote să facă nici uni 

aetii fără coli altii, atunci fie-care din ei poti 

face în deosebi tâte actele dependinţi de acăstă 

administraţiune, , 
Art, 1516, Dâcă s'a stipulată că unulă din 

administratori să nu pstă face nimici fără 

celă-altii, atunci unuli singură nu va pute. 
fără uă nouă convenţiune, face nimicii în absența 
celut-altă, chiară când acesta ară fi în nepo- 
sibilitate de a lua parte la administraţiune, 

Art, 1517. În lipsă de stipulaţiuni speciali 
în privinţa modului de administraţiune, se voră: 

observa următorele regule : 
1. Se presume că asociaţii "şi-a dată reci- 

procăi facultatea de a administra unul pentru 
altulă. Fapta unui obligă şi pe coi-alți aso- 
ciaţi, fără caci să fi fostii întrebaţi; acestia însă 
stii unulă din ci potii în totii-ds-una a se opunea 
la uă aşa operaţiune înainte dea fi fostii făcută: 

2. Pii-care asociatii pâte să se serve de lu 
crurile societăţii, întru câtii le întrebuințăză 
la destinaţiunea loră statornicită prin usii, în- 
tru câtă nu face daună societăţii, şi întru câtă 
nu împedică şi pe cei-alți asociați în eserci- 
ţiulii dreptului lori. 

3, Fiă-care asociată are dreptuli de a obliga 
pe co-asociaţi să contribuo la cheltuelile nece- 
sarie pentru păstrarea lucrurilorii societății, . 

4. Unulii din asociați nu pote face nici uă ino- : 
vaţiune asupra imobililorii societăţii, chiari 
când o ară crede avantagi63ă că, dâcă cef-alţi 
asociaţi nu se învoescii la acesta. 

Art, 1518, Asociatulă ce nu este şi admini- 
stratoră nu pote vinde, nici obliga Jucrurile, 
chiară mobili, ale societăţii. 
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Art, 1519. Fiă-care asociată, pâte fără în- 
roirea asociaţiilor să'şi asocieze uă a treia per- 
sână în privinţa părţii ce are în societate; nu 
pote însă, fără învoirea acâsta, a-lii asocia, şi 
la societate, chiarii cândii ară avea administra 
țiunea că. : 

“SECȚIUNEA II 
Despre obligaţianile asocințiloră către a treia 

persână” | 

Art, 1320. În ori-ce societăță,:afară de cele 
comerciali, asociaţii nu suntii solidari respun- 
gători pentr debitele sociali, şi nică pâte u- 
nulă să oblige pecei alţi, decă aceştia nu'i arii 
fi dată împuternicire. 

Art, 1521, Cândii mai mulţi asociaţi sati 
îndatoritii către ună creditore, fiă-care remâne 
respandetorii către acesta cu uă sumă şi parte 
egale, ori care arii fi capitalulii, afară numai 
cândii anume s'a stipulutii că fiă care remâne 
respundătorii în proporţiunea capitalului pusă 
în societate, Aa 

Art, 1522, Stipulaţinnea anume rostită că 
Sa contractati nă obligaţiune pe sema socictă- 
ţii, îndatoresce numai pe asociatul contrac- 
tante şi nu pe cei-alți, afară numai cândă a- 
ceştia Darii fi împuternicitii la acesta, să cândii 
ară fi resultată unii profitii pentru societate, 

CAPITOLUL IV 

Despre diverse moduri după cari înco- 
teză societatea 

Art, 1523, Societatea înceteză : 
1. Prin trecerea timpului pentru carea fostii 

contractată; - 
2. Prin desființarer obiectului scii desăver- 

şirea afacerii; | 
3. Prin mârtea unui din asociaţi; 
4, Prin interdicţiunea, sâii nesolvabilitatea 

unui din ei; , - 
5. Prin voinţa espresă de unulii s6ă mal mulţi 

asociaţi de a nu voi a continui societatea. 
Arte 1524, Prorogaţiunea uneisocietiţi con- 

tractate pentru unii timpi determinată, nu 
pute î probută de câtii prin ăcelâşi medie, prin 
cari pote fi probatii însuşi contractul socie- 
tăi, - .. 
Art, 1525, Cândii unulii din asociați a pro- 

misi de a pune în comunii proprietatea unui 
lucru, dâcă acesta a peritii înainte de a fi fostii 
în faptă conferitii, societatea înceteză în pri- 
tința tutulorii asociațilorii, 
Asemenea încetâză societatea în ori ce casă 

prin perderea lucrului, cândi numai folosinţa 
a fostă pusă în comună, - i   

Nu se desface însă societatea prin perderea 
lucrului a cărui proprietate s'a fostii pusi deja: 
în comunii. 

Art. 1526, Decă s'a stipulatii ca, în casii de 
morte a unui din asociaţi, societatea trebue 
să continuâscă cu credele săii, sii că trebue să 
continuescă numai între asociaţii rămaşi în 
vicţă, se va urma întocmai, În casulă ală 
douilea, eredele defunctului nu are dreptii de. 
câtii la împărţirea societăţii după starea în 
care a fostă în momentulii morţii asociatului, 
participândă şi Ja tâte drepturile ulteriori, însă. 
numai întru câtii sunt uă consecinţă necesariă a 
operaţiuniloră făcute înaintea morţii asocia- 
tului care succede. . 

Art, 1327, Desfacerea societăţii prin roința 
unei părţi nrmâză numai atuncea cândii durata 
ci este nemărginită; ca se efectutză prin re- 
nunciarea notificată a tutulorii părţilori, întra 
câtii se face cu bună credinţă şi la timpii, 

Art, 1928. Renunciarea nn este de bună cre- 
dinţă cândă asociatulii o face în scopii de a'şi 
însuşi singuri profitulă ce asociaţii spera a'lă 
dobândi în comunii. - : 

Este făcută fără timpi, cândă lucrurile nu 
se mai află în tâtă întregimea lori, şi intere- 
sulii societăţii cere amânarea desfacerii. 

Art, 1529, Desfacerea societăţii făcută pen- - 
tru unii timpi determinati nu se pote cere de 
unulii din asociaţi înainte de espirazrea termi- 
nului pusii, afară numai cândii esistii juste mo- 
tive cum : în casulii cândii unulii din asociaţi 
na'şi îndeplinesce îndatoririle sâle, sâii când 
vă infirmitate de tote dilele li împedică de la 
îngrijirea afacerilorii sociali sâi în alte casuri 
analoge, 

Apreciaţiunea unorii aşa motive e lăsată la 
prudinţa judecătorilor. - 

Art, 1530, La împărţirea averii societăţii 
între asociați, se aplică re gulele relative la îm- 
părţirea eredității, la forma acestei împărţiră 
şi la obligaţiunile ce resultă între eredi. 

Art, 1531. Disposiţiunile. titlului presente 
se aplică la societăţile comerciali întru-câtiă 
nu sunții contrarie legilorii şi usurilori comer 
ciali, - i 

TITLUL UI 
Despre Mandatii 

CAPITOLUL 1 

Despre natura mandatului 

Art. 1532. Mandatuli este unii contractă 
în puterea cărui uă persână se obligă fără plată 
de a face ceva pe sema unei alte persâne de la 
care a priimită însărcinarea.
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Art, 1333. Mandatuli pote fi espresă scii 
tacită. 

Şi primirea mandatului pote să fio tacită şi 
să resulte din esecutarea lui din partea man- 
datarului. . 

Art, 1534. Mandatulii este fără plată cândii 
nu s'a stipulatii contrariulii, 

Ari, 1935. Mandatulă este speciale pentru 
vă afacere, scă pentru 6ra-cari anumeafaceri, ori 
este generale pentru tote afacerile mandantelui, 

Art, 1536. Mandatul concepută în termini 
generali coprinde numai actele de administra- 
ţiune, 

- Cândă e vorba de instrăinare ipotecariă, si 
de facerea unorii acte ce trecii peste admini- 
straţiunea ordinară, mandatul trebuo să fiă 
speciale. - 

Art, 1537, Mandatarulă nu pote face nimici 
afară din limitele mandatului săă : facultatea 
do a face uă transacţiune coprinde pe aceea de 
a face ună compromisă, | 

Art. 1598, Femeile şi minorii emancipați 
potii fi aleşi mandatari; mandantele însă nu 
are vă acţiune contra mandatarului minoră de 
câtă după regulele generali relative la obli. 
gaţiunile minorilorii; iar în contra femeii mă- 
ritate care a priimitii mandatuli fără autori- 
sațiunea bărbatului, de câtii după regulele sta- 
bilite la titlul despre contractul de căsăto- 
rie şi drepturile respective ale soțilorii. 

CAPITOLUL II 

Despre îndatoririle mandatarului 

;. Art, 1539, Mandataruli este îndatorită a 
esecuta mandatuli atâtii timpi câtă este în- 
sărcinatii şi este respungătorii de daune in- 
terese ce arii putea deriva din causa neînde- 
plinirii lui. . 

Este ase:nenca îndatoritii a termina aface- 
xea începută la mortea mandantelui, dâcă din 
întardiare ară putea urma pericolă. 
- Art, 1540. Mandatarulii este respundătorii 
nu numai de dolă, dcră âncă şi de culpa comisă 
în esecutarea mandatului. 

Pentru culpă, cândă mandatulii este fără 
plată, respunderea se aplică cu mai puşină ri- 
gurosisate de câtă în casă contrarii. 

Art, 1541. Mandatarulii esto datoră, ori 
cândi i se va cere, a da 'sma mandantelui de 
lucrările sle, şi de a'i remite totă acca ce arii 
fi priimitii în puterea mandatului, chiară când 
ceea co arii fi priimitii nu sarii fi cuvenită 
mandantelui. , . 

Art, 1542. Mandataruli este respundătoră 
pentru acela pecareasubatituiti în gestiunea sa: 

1. Câniii nu i s'a concesii facultatea de a'şi 
substitui pe cino-va, 

2. Cândi i s'a concesii uă atare facultate 

  
  

fără arotarea persânci; şi cea alâsă de dânsulii 
era cunoscută de necapabile și nesolvabile; 

In tâte casurile mandantele pâte să inten- 
teze directii acţiunea contra persânei co man- 
dataruli 'şi a substituit. 

Art. 1543, Cândiă prin unii actii s'ai con- 
stituitii mai mulţi mandatari sâii procuratori, 
nu esiste solidaritate între dânşii, afară numai 
cândă anume s'a stipulată. : 

Art. 1544, Mandatarulii e datori a plăti 
dobângi pentru sumele întrebuințate in folo- 
sul săi, din diua întrebuinţării lori; iară do- ' 
bângile sumelorii remase, din giua cândii i s'aăi 
cerută acele sume, 

Art, 1545. Mandataruli care a dată părţii 
cu care a contractatii în asemenea calitate, uă 
îndestulă notiţă de puterile priimite, nu e ţi- 
nutii a garanta acea ce s'a făcuti afară din: 
marginile mandatului, afară numai cândiă s'a 
obligatii pe sine Ensuşă în numele săi, 

CAPITOLUL III 

Despre oblizațiunile mandantelui 

Art, 1546. Mandantele este îndatoratiă a în- 
deplini obligaţiunile contractate de către man- 
datarii în limitele puterilorii date. 

Nu este îndatoratii pentru totii aceea ce : 
mandatarulă ară fi făcută afară de limitele 
puterilorii s6le, afară numai cândii a ratificată 
esprese sâă tacite, | 

Art, 1547, Mandantele trebue să desdau- 
neze pe mandatarii de anticipaţiunile şi spe-- 
selo făcute pentru îndeplinirea mandatului şi 
să'i plătescă, onorariulă, dâcă i s'a promisii, 

Art, 1545, Cândă nu se pâte imputa man- 
datarului nică uă culpă, mandantele nu pâte 
să se scutescă de asemenea desdaunare şi plată, 
chiarii cândă afacerea n'a recşiti, nici să re- 
ducă suma chieltuclilurii sâi a anticipaţiuni- 
lorii pe curentii că ară fi-pututii fi mai mică. 

Art, 1549, Mandantele trebue asemenea să 
desdauneze pe mandatarii de perderile suferite 
cu ocasiunea îndeplinirii însărcinărilorii sâle, 
deca nu i se pote imputa nici uă culpă. 

Art. 1550. Mandantele trebue să plătâscă 
maniatarului dobânda sumelorii anticipate so- 
cotită din diua plăţilorii probate. 

Art, 1591, Cândii mai multe persâne, pentru 
uă afacere comună, aă numiti uni mandatară, 
fie-care din cle este respundătoriă solidarie 
pentru tote efectele mandatului. 

CAPITOLUL IV 

Despre diferitele moduri după cari 
mandatulii încetâză 

Art, 1552, Mandatulă se stinge : 
1. Prin revocaţiunea mandatarului;
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2. Prinrenunciarea mandatarului la mandat; 
"3. Prin mortea, interdicţiunea, nesolvabili- 
tatea şi falimentulă ori a mandantelui, ori a 
mandataruluj. : 

Art, 1559, Mandantele pâte, cândi voesce, 
revoca mandatul, şi constrânge la casă pe 
mandatari de a'i remite înserisulă de împu- 
ternicire, 

Art, 1554, Revocaţiunea mandatului, noti- 
ficată numai mandatarului, nu se pâte opune 
unzi alte persâne care în nesciinţă do acâsta, 
a contractatii cu densută cu bună credinţă; în 
acestă casii mandantele are recursă contra 
mandatarului sei. ” 

Art. 1555. Numirea unui noii mandatară 
pentru acceaşi afacere, coprinde în sine revo- 
cațiunea, mandatului datii celui ânteiă, din 
diua în care i s'a notificatii. 

Art, 1556, Mandatarulă pâte renuncia la 
mandat notificând mandantelui renunciarea sa. 

In aşa casii mandatarulă remânecătre man- 
dante respungttoră dedaune, dâea renunciarea 
sa le căşiuneză, afară numai cândii elii se află 
în neputinţă de a'şi continui mandatuli fără 
vă daună însemnătâriă. | 

Arte 1557, E validă aceea ce face manda- 
tarulă în numele mandantelui, atâta timpă 
câtă nu cunâsce mârtea lui, si esistența unei 
din causele ce desfiinţeză mandatulă. 

Art, 1558. In casurile aretate în articoluli 
precedinte, sunt valide contractările mandata- 
ralui cu ali treilea persâne carii sunt de bună 
credință. . 

Art, 1559. In casii de mârte a mandataru- 
Ină, credit lui trebue să însciinţeze pe mandante 
şi până atuncea să îngrijescă de ceea, ce împre- 
Jurările reclamă pentru interesele acestui. 

TITLUL X 

Despre comodati 

CAPITOLUL I | 

Despre natura comodatului 

Art, 1560. Comodatulă este ună contractă 
prin care cine-va împrumută altui unii lucru 
spre a se servi de dânsulă cu îndatorire de a'lii 
înapoia. : 
| Art, 1501, Comodatuli este esenţiale gra- 
uiţi, - 
Art. 1562, Imprumutătozulă remâne pro- 

prietarii lucrului datii împrumutii. 
Art. 1563. Obligaţiunile ce se formâză în 

puterea comolatului trecă la credit comodan- 
tului şi ai comodatarului, 
„Dică însă împrumutarea s'a făcută în pri- 

Tinţa numai a comodatarului şi numai .per- 

. 
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sânei lui, eredii lui nu potă să continuâscă a 
se folosi de lucrulii împrumutată. . 

CAPITOLUL II 

Despre obligaţiuuile comodataralui 

Art, 1564. Comodatarulii este datoră să în- 
grijâscă, ca uni bunii proprietară, do conser- 
varea lucrului împrumutată şi nu pâte să se 
servâscă de câtii la trebuinţa determinată prin 
natura lui, sâii prin convenţiune, sub pedepsă 
de a plăti daune-interese, de se cuvine. : 

Art, 1565, Dâcă comodatarulii se servesce 
de lucru la nă altă trebuinţă, oră pentru ună 
timpă mai îndelungati de câtă re cuvine, a- 
tunci remâne respundătorii de perderea căşiu- 
nată chiarii prin casă fortuitii, 

Art. 1566, Dsca lucrulă împrumutatii pere 
prin unii casii fortuitii de la care comodatarulii 
Tar fi pututii sustrage, subrogânduti unii lucru 
alii stii, dâcă el, neputendă scăpa unulii din 
duoă lucruri, a priimită pe ali săii, atunci este 
respungătorii de perderea celui-altii, 

Art, 1567, Decă lucrală s'a preţuitii când 
s'a împrumutati, atunci, pentru perderea, lui, 
căşiunată chiarii prin casi fortaitii, remâne re- 
spundătorii comodatarulă, întru câtii nu s'a sti- 
pulatii contrariulă. , 

Art, 1568, Decă lucrulii se deterioreză cu o- 
casiunea îutrebuinţării pentru care s'a dati cu 
împrumutare şi fără culpă din partea comoda: 
tarului, acesta nu e respundătoriă.. 

Art, 1569. Comodatarulii, făcândă spese ne- 
cesarie la usuliă lucrului împrumutată, nu pote 
să le repete. ! 

Art, 1570, Comodatarulii nu pote să reţină 
lucrulii sub cuvântă de compensaţiune pentru 
creanţa ce are asupra comodantelui. 

Art, 1571, Dăcă mai multe persâne a luat 
împreună cu împrumuti toti acelaşi lucru, ele 
sont solidarie obligate către comodante. 

CAPITOLUL III 

Despre obtigaţiunile comodantului 

Art. 1532. Comodantulă nu pote să ia îndc- 
rătă lucrulă împrumutatii, înainte de trecerea 
terminului cuvenită scii, în lipsă de conrenţiu- 
ne, înainte de a fi serviti la trebuinţa, pentru 
care s'a dati cu împrumatii, : 

Art. 1573. Decă însă în curgerea terminului 
sc mai ?nainte de n se îi îndestulatii trebuinţa 
comodatarului, comodantulii însuși arii cădea 
în uă trebuință nare şi neprevădută de acolii 

lucru, judecătorul pote după împrejurări să 
oblige pe comodatarii la restituţiune. 

Art, 1574, Decă în curgerea terminului, îm-
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prumutatulii a fostii silită, pentru păstrarea 
lucrulni, să facă 6re-cari spese estraordinare, 
necesare şi aşa de urgenţi în câtă să nu fi pu- 
tutii preveni pe comodantii, acesta va fi da- 
toră a i le înapoia. | 

Art, 1515, Dâca lucruli împrumutatii are așa 
defeetiă în cât să pâtă dauna, pe acelii ce se ser- 
vesce de densulă, comodantuli remâne respun- 
ătorii de daune, dâcă cunoscândii acele defecte 
nu a prevestitii pe comodatarii, 

TITLUL XI | 

Despre împrumutii 

CAPITOLUL 1 

Despre natura împrumutului 

Art, 1530, Imprumutul este un contractă 
prin care una din părți dă celeă-alte 6re-care 
cătime de lucruri, cu îndatorire pentru densa 
de a restitui totii atâtea lucruri de aceeaşi spe- 
cie şi cualitate. 

Art. 1577, In puterea împrumutului, împru- 
mutatuli devine proprietarul lucrului priimitii 
care, perindă, fie în ori-ce modă, pere în comp- 
tulă seă, 

Art, 1578. Obligaţiunea ce resultă din ună 
împrumută în bani este totă-dâ-una pentru a- 
ceeaşi sumă numerică arătată în contractii. 

Intâmpl&ndu-se uă sporire stii uă scădere a 
preţului monetelorii, înainte de a sosi epoca 
plăţii, debitorulii trebue să restitucscă suma 
numerică împrumutată şi nu: este obligati a 
restitui acâstă sumă de câtii în speciele află- 
târe în cursă în momentul plății, 

Art, 1579, Regula coprinsă în articolul pre- 
cedenții nu se va aplica Ia împrumutări de vergi, 
metalice sâii producte. 

In acestii casă debitorulii nu trebue să resti- 
tuâscă, de câtii aceeaşi cualitate şi cuantitate 
ori-care ar fi suirea sc căderea preţului lor. 

Asemenea cândii s'a făcutii împrumutulă în 
monete de aurii ori argintii şi s'a stipulatii uă 
restituţiune în aceeaşi specie şi cualitate, sc 
se va altera valrea intrinsecă a moneteloră, 
sâii nu se voră putea găsi, sâă vor fi scâse din 
cursii, se va restitui equivalentele preţului in- 
trinsecă ce acele monete avuseseră în timpulă 
în care ai fostii împrumutate, ! 

CAPITOLUL II 

Despre obligaţiunea împrumutătoruluă 

Art. 1580. Imprumutătorulă este supusă la | 
răspunderea, prevădată la articolului 1575 pen- 
tra comodată. : Ă . 

  

  

Art. 1551, Imprumutătorulii, nu pâte, may 
"nainte de termen, să câră lucrul împramutat. 

Art, 1582, Nefiindii defiptii termenulii re- 
stituțiunii, judecătoraulii pote să dea împrumu- 
tatului un termenii, potriviti cu împrejurările, 

Art, 1589, Dâcă însă s'a stipulat numai ca 
împrumutatulii să plătescă cândă va putea stă 
cândii va avea, medie, judecătorulii va prescrie 
unii termenii de plată după împrejurări, 

CAPITOLUL, III 

- Despre obligaținnea îniprumutatului 

Art. 1554, Imprumutatulii este datori să 
restituâscă lucrurile împrumutate în aceeaşi 
cuantitate şi cualitate şi la timpuli stipulat, 

Art, 1585, Cândit este în neposibilitate dea 
îndeplini datoria preserisă prin articolul pre= 
cedente, va plăti valora loră, calculată după 
timpulii şi loculii în care urma a se face resti- . 
tuţiunea. 

Decă nu s'a determinati nici timpulă nici 
loculii plăţii împromutului, plata urmeză a se 
face de către împrumutatii după val6reu cu= 
rente din timpulă în care şi în loculii unde s'a 
contractati. 

Art, 15S6, Dâcă împramatatuli nu întâree 
la timpulă stipulatii lucrurile imprumutate sâii 
valGrea loră, trebue să pliitescă şi dobânţi, de 
la Qiua cererii prin judecată a împrumutului. 

CAPITOLUL, IV 
Despre împrumotulii cu dobândă 

Art, 1587, Se pote stipula dobânqi pentru 
unii împrumutii de bani, denariate (zaherele) 
stii de alte lucruri mobili. 

Art, 158%. Imprumutatuli care a apucată 
de a plăti dobângi ce nu s'aii stipulată, sâă mai 
mari de câtă s'au stipulatii, nu mai pâte a le 
repeti, nici a le imputa asupra capitalului. 

Art, 1589, Se defige uă dobândă de dece la 
sută în totecasurile unde nu s'a otăritiide părţi 
quantulii ei. 

Art, 1590. Adeverinţa dată pentru capitală 
fără reserră a dobândiloră este uă presumpțiune 
de plata loră şi scutesce de dânsa, 

TIPLUL XII 
Despre deposit şi despre sequestru 

CAPITOLUL 1 

Despre depositii în genere 

Art, 1591. Depositulii în genere este ună
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actă prin care se priimesce lucrulii altui spre 
a'lă păstra şi a'lii restitui în natură. 

Art, 1592. Depositulă este de duoă feluri : 
depositii proprii disă şi sequestru,. 

CAPITOLUL II | 

Despre depositulu propriii qisii 

SECȚIUNEA. | 
Despre natura depositului 

Art. 1599. Depositulii este unii contractii 
esenţiale gratuitii, care nu pâte avea de obiect 
de câtă lucruri mobili. 

Eli nu este perfectii de câtă cândii s'a făcut 
tradițiunea lucrului, 
Tradiţiunea se înlocuesce prin singurulă con- 

simţimântii, decă lucrulii ce este a se lăsa în 
depositii se află deja în mâna depositarului su 
ori ce altă titlu. 

Art, 1594. Depositulii este voluntară scă ne- 
cesariă, 

SECȚIUNEA IL 
Despre depositulii roluntari . 

Art, 1595. Depositulă voluntarii se formâză 
prin cousimțimântulii celui ce dă şi celui ce prii- 
mesce lucrulii în depositii. 

Art. 1596, Depositulii voluntari se face în 
totii-dc-una numai de către proprietarul lucru- 
lui depositii, sâi prin consimţimântulii săi e- 
spresi ori taciţii. ? 

Art, 1592, Depositulă voluntari nu se pâte 
face de cât prin înscrisă, 

Art, 1598. Dâcă depositulii s'a făcutii de că- 
tre uă persână capabile către una necapabile, 
aceea ce a făcutii depositulii are numai acțiune 
de revendicaţiunea lucrului depositii, pe câtii 
timpi se află în mâna depositarului, stii ac- 
ţiune de restituţiune pe câtii acesta s'a folositiă. 

SECȚIUNEA IL 
Despre îndatoririle aopositarului 

Art, 1599, Depositarulii trebue să îngrijâscă 
de paza lucrului depositii, întocmai precum în- 
grijesce de paza lucrului aţă. 

Art, 1600, Disposiţiunea articolului prece- 
dinte trebue să se aplice cu mai mare rigâre : 

1. Când depositaralii s'ară fi oferiti a priimi 
unii deposităi ; - 

2, Când s'arii fi stipulatii vro nă plată pen- 
tru paza depositului; 

3. Cândii depositulii s'a făcută numai în fo- 
losulă depositarului ;   
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4. Cândii s'ar fi alcătuitii esprese ca deposi- 
tarulii să fie răspundătorii de ori-ce culpă, 

Art. 1601, Depositaralii nu răspunde nici uă 
dată de stricăciunile prorenite din forţă ma: 
jore; afară de casulii când a fostii pusă în întâr- 
diare pentru restituţiunea lucrului depositii, : 

„ Art. 1602, Eli nu pâte să se servâscă de lu- 
cruli depusii fără permisiunea espresă sai ta= 
cită a deponentului. . : 

Art. 1603. Nu pote de felii să caute a vedea 
lucrurile ce îi vaii depcsitasi, decă i s'aii încre- 
dinţatii în uă ladă închisă s6ă sub uă copertă 
sigilată. 

Art. 1004, Depositarulii trebue să înapoeze 
totii acelii lucru ce a priimiti, 

Unii depositii de bani, cândii depositarulii, 
conform articolului 1602, făcuse întrebuințare 
de densulii, trebue să se restituiscă în acele mo- 
nete în cari s'a făcută, atâtă în casulit de spo- 
rire câtii şi în acela de scădere a valdrii lori, 

Art, 1605, Depositaruli nu e datori dea 
restitui lucrul depositatii de câtii în starea în 
care se află la timpulă înapoiării. Stricăciunile 
survenite fără faptulă săă, rămână în sarcina 
deponentului. 

Art. 1606. Depositarulii cărui s'a luatii prin 
forţă majore lucrulă depositatii, şi care a prii- 
mită în locu'iuă sumă de bani, sâă ori-ce altii 
lucru, trebue să restitutscă aceea ce a priimit, 

Art, 1607, Eredele depositarului, care a vîn- 
dutii în bună credinţă lucrulă ce n'a sciutiă că 
este depositatii, este datoră numai să resti- 
tuâscă preţul priimitii, s6ă să cedeze acţiunea, 
sa contra cumptrătorului, decă preţul nu arii 
fi fostă plătită, 

Art. 16083. Depositarulii trebue să restitus- 
scă fructele produse de lucrul depositati şi 
culese de densulii. | 

Eli nu e datorii de a plăti nici uă dobândă 
pentru banii ce i s'aii depositati, afară numai 
din diua de cândi a fost pusă în întârdiare de : 
ai restitui. 

Art, 1609. Depositarulii nu trebue să resti- 
imescă lucrulii depositatii de câtii acelui cei 
Va încredinţată, sâii acelui în ali cărui nume 
i s'a făcută depositulă, scă persânei arătate 
spre ali priimi. 

Art, 1610, Depositaruli nu pote pretinde 
ca deponentuli să probe că lucrulii depositatii 
este proprietatea sa. 

Cu tâte acestea, dâcă descopere că lucrul 
este de furată şi cine este adevăratulă proprie- 
tară, trebue să vestâscă acestuia depositulii ce 
i s'a făcutii, interpelându'lii a'lii reclama în un 
termină determinată și îndestulătorii fără pre- 
judiţiulă disposiţiunilorii codicelui penale. 

Dâcă acela caro a fostii vestitii de acâsta, 
neglege reclamarea depositului, depositarulii 
este bine liberatii prin trădarea depositului îni 
mâna acelui de la care s'a priimitiă. “ 

Art, 1611. In casii de morte a deponentului,
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lucrul depus nu se pâte restitui de cât eredelui, 
Decă sunt mai mulţi eredi, lucrul deposi- 

tată trebue să se restituâscă, fie-cărui din ei 
uă parte pe câtii i se cuvine. 

Dâcă lucrulă nu se pote împărţi, eregii tre- 
bue să se unâscă între dânșii asupra modului 
primirii lui, : 

Art. 1012, Dâcă deponentulă prin schimba- 
rea statului stă a perdutii administraţiunea bu- 
nurilorii s6le după facerea depositului, acesta, 
nu se pâte restitui decât persânci însărcinate 
cu administraţiunea averii deponentului, 

Art. 1013, Dică depositulă a fostii făcută 
de către unii tutore sii administratori în ase- 
menca, însușire, şi administraţiunea sa a fosti 
încetată în momentul restituţiunii, acâsta nu 
sc pâte face de cât către persâna ce a fostă 
represintată, sc către noulii că representator, 

Arte, 1614, Dâcă prin contractulă de depo- 
sitii s'a stipulatii loculii unde ţrebue să se facă 
restituţiunea, depositarulă trebue să transpor- 
teze acolo lucrulă depositatii : spesele însă €e 
S'arii face sunţ în greutatea deponentului. 

Ari. 1615, Restituţiunea trebue să se facă, 
deci prin contractii nu s'arâtă locul, acolo unde se află lucrulii depositată. 

Arte 1616, Depositul trebue să se restituia- 
scă deponentului îndată ce s'a reclamat, chiar 
cândă s'ară fi stipulată prin contractii ună a- nume termini pentru restituţiunea lui; se es- 
ceptă însă casulă cândă, în formele legali s'a notificată depositarului ună actă de sequestru s6i de oposiţiune la restituţiunea ssu la stră- 
mutarea lucrului depositati. 

Art. 1017, Se stinge ori-ce îndatorire a de- 
positarului, dâcă se descopere şi se probâză că 
el este nsuşi proprietarul Incrului depositat. 

SECȚIUNEA IV 
Despre îndatoririle deponentului 

Art. 101$, Deponentulii este îndatorită a 
înt6rce depositarului tâte spesele făcute pen- 
tru păstrarea lucrului depositatii; şi a'lă des- 
dauna de tâte perderile căşunate lui din causa 
depositului. 

„Arte 1019, Depositarulă pâte să oprescă de- 
posital până la plata integrale cuvenită lui din 
causa depositului. ă - 

SECŢIUNEA V 

Despre depositală necesară 

„Art, 1620, Deposituli necesară este acela 
ce sc face sub sila unci întâmplări, cumi unii 
ocii, uă ruină, uă predare, unii naufragiă scă 

altii evenimentă neprevădutii de forță majore. 
Art, 1621, Proba prin marturi este admisă 
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cândii valorea depositului arii trece peste uă 
sută cincă-deci lei. , 

Art, 1632. Depositulă necesari este supus 
la tote regulele depositului volontarii, şi fără 
prejudiţiulă disposiţiunilori arţ. 1198. 

Art. 1623, Ospătătorii oră hangiii respund, 
ca depositarii, pentru tâte lucrurile aduse în 
localulii lorii de uni călătorii; deposituli unor 
aşia lucrură trebue să se considere ca ună de- 
positii necesari, “ 

Art. 1024, Ei respundiă de furtuli sti stri- 
căciunea lucrurilorii călătorului, în casti cândă 
furtul sei stricăciunea, s'a comis de servitori, 
ori de cei însărcinaţi cu direcţiunea ospătărie-   

  Pentru depositulă necesară şi chiarii în casulă 

loră, oră de străinii ce le frecuentâză. i 
Art. 1025, Ei nu suntă răspundători de far- 

turile comise cu mână înarmată sâă în alt-fel 
cu forţă majore. 

CAPITOLUL II 
Despre segnestra 

SECȚIUNEA 1 
Despre diversele feluri de sequestrur 

Art, 1626. Seguestrulă este convenţionale 
sâii judiciară. - 

SECŢIUNEA II 

Despre seqnestra convenționale 

Art, 1027, Sequestrulă convenţionale este 
depositulii unui lucra în litigii făcută de una 
s6ă mai multe persâne unui ali treilea care ica 
asupră'şi îndatorirea de a-lă restitui, după ter- 
minarea procesului, celui cărui va declara ju- 
decătoruliă că se cuvine, 
„Art. 1628, Sequestrulii pâte să nu fiă gra- 
tuită. . 

Art, 1029, Cândă este gratuită, se aplică 
asupră'i regulele depositului propriă disă, cu 
deosebirile ce se voră arăta mai josă, 

Art. 1630. Obicetuli sequestrului poti 
bunuri mobili sc imoblli, 

Art, 1031. Depositarulă, însărcinată cu un 
sequestru nu pâte fi liberatii de densală înain- 
te de terminarea procesului, de cât atunci când 
tote părţile interesate voră consimţi, s6ă când 
va urma uă causă ce se va judeca de legitimă. 

SECȚIUNEA IL 

Despre sequestru judiciară 

Art. 1032, Afară de casurile statornicite de 
codicele de procedură civile, judecătorul pâte: 
ordona sequestrulă : . 
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1. A unui imobile sâă a unui lucru mobile 
pentru a cărui proprietate ori posesiune se ju- 
decă duot sâă mai multe persâne ; 

2, A lucrurilorii oferite de un debitorii spre 
liberarea sa, 

Art. 1653, Dopositulii judiciarii dă nascere 
Ja obligaţiuni reciproce între seqnestranţi şi 
depositari. 

Depositarul trebue să se îngrijescă de păstra- 
rea lucrului sequestratii ca un buni proprietar, 
Trebue să'li dea defacă pentru vindare spre 

îndestalarea, sequestrantulnă, oră spre a'liă re- 
stitai părţii de la care s'a sequestratiă, în casti 
de revocaţiune a sequestrului. 
Sequestrantuiii este datori să plătâscă de- 

positarului salarială statornicitii de lege, sâii, 
în lipsă, pe câtă îlii va otări judecătorulii: 

Art, 1634. Sequestrulii judiciară se dă sc 
persânei asupra cărui s'aii învoită ambe părți- 
le interesate, sâă unci persone numite din oficii 
de autoritatea judiciară, . 

Şi întruni casii şi întraltul, acelii ce a luat 
în păstrare lucrulii, este supusii tutulorii înda- 
toririlorii ce nascii din sequcstru convenţionale. 

TITLUL XIII 

Despre contractele aleatorio - 

CAPITOLUL 1 
Despre contractele aleatorie în genere 

Art. 1635, Contractulii aleatoriii este con- 
venţiunea reciprocă ale căriă efecte în privinţa, 
beneficielorii şi a perderilorii pentru tâte păr- 
țile, să pentru una s6ii mai multe din ele,de- 
pindă de unii erenimentii necertii. 

Asti-felă sunt: 
I, Contractulii de asigurare; 
II. Imprumutulă nautică; 
INI. Joculă şi prinsâreă, 
IV. Şi contractulii de rendită pe viâţă. 
Cele ducă d'ânteiă se regulâză după legile 

comerciului maritimi. 

CAPITOLUL IL 

Despre jocii și prinsore, 

„Art, 1636, Legea nu dă nici uă acţiune spre 
plata unui debitii din joci sc din prinsore, 

Art, 1637. Suntii esceptate jocurile ce con- 
tribuescă la eserciţiuli corporală, cumi: ar- 
mele, cursele cu piciorulii, călare sâă cu carul, 
şi alte asemenea. 

Cu tâte acestea judecătoruliipâte să respin- 
gă cererea, când suma, pusă la joc stii Ia prin- 
sore aril fi escesivă.   

  

TIN n - 
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| 4 rr 
Art, 163$, Pirdătorulii nu pote în nici unii € 

casti repeti eceasce a plătităr-do bună, voiă,-a-.. .. 
fară numa în căsuli-cândăi câstigătorulii â în- 
trebninţată dolă, încelăciune scă amăgit Sase 

" CAPITOLUL III 

Despre contractulii de rendită pe vi6ţă 

SECŢIUNEA 1 
Despre natura contractului de rendită 

pe vicță ' 

Art, 1639. Rendita 
cu titlu onerosă. 

Art, 1640, Ea se pâte constitui şi cu titlu 
gratuitii prin donaţiune între vii s6it prin te- 
stamenti ; 

'Trebue însă atunci să fie revestită de formele 
cerute de legi pentru asemenea acte. 

Art, 1G41, Rendita pe vicţă înființată prin 
donaţiune scii testament este supusă la reduc- 
iune, decă întrece porţiunea disponibile; este 
nulă dâcă se face în favârea unei persâne ne- 
capabili de a priimi. a 

> Art, 1042. Rendita pe visţă se pote înfiin- 
ţa în favorea, personci ce a plătit preţulii, sâii a 
altei a treia ce nare nici un drepti la rendită. 

In casulii din urină, de și întrunesce Ensuşi- 
rile unci liberalităţi, totuşi nu este supusă for- 
melorii stabilite pentru donaţiune; însă este în 
totală supusă disposiţiuniloră articolului pre- 
cedente. 

Art, 1049, Ea se pote înfiinţa în favorea 
unei sâă mai multoră persone, 

Art, 1044, Este fără lucrare oră ce contract 
de rendită pe viâţă, înfiinţat în favorea unci 
persone care cra deja mârtă înmomentulă fa- 
cerii contractului. . 

Art, 1645, Contractuliide rendită pe vicţă, 
în favorea unei persân» afectate de uă bâlă de 
care a muritii în intervalii de duoă-decă dilede- 
Ja data contractului, este nulă. 

SECȚIUNEA II 
Despre efectele contractului de rendită pe vieţi, 

între părţile contractanți 

pe visţă se pote înfiinţa 

Art, 1646, Acela în a cării favore s'a înfiin- 
ţatii cu titlu onerosă, uă rendită pe viâţă, pâto 
să câră sfărimarea contractului, decă înfiinţă- 
torulă ci nu dă asigurările stipulate pentru 
esecutare., ” 

Art, 1647, Singura neplată a terminiloră 
espirate a renditei nu dă drepti celui în a că- 
rui fav6re esto înfiinţată, să câră întorcerea 
capitalului, sâii. reintrarea, în posesiunea fon= 
dului înstrăinatii. Eli are numai dreptulii de 

  

“m; 

dand
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a face să se sequestreze şi să se vindă averea 
debitorului săi, şi a cere ca, neconsimţindi de- 
bitorulii, să se reguleze, din produsulă vinderii, 
uă sumă suficiente spre plata, terminiloră. 

Art. 1045, Infiinţătorulii renditei nu pâte 
să se libereze de plata ci, oferindă înapoiarea, 
capitalului şi renunciândă la repetiţiunea anui- 
tățilorii plătite, ori câtii de lungă fie viţa a- 
celoriă în a cărorii favâre s'a înființatii renaita, 
şi oră câtii de onerdsă fie prestaţiunea renditei. 

Arte 1049; Rendita pe vicța se dobândesce 
de proprietarul ei în proporţiunea dileloră ce 
a trăită. 

Dâcă îns€ s'a stipulatii ca terminiă ci să se 
plătescă anticipatii, atunci se consideră de câ- 
stigatii fie-cere terminii din diua în care a ve- 
nită plata lui, 

- Art, 1650. Numai în casuli în care rendita 
pe vidță s'a înfiinţată cu titlu gratuită, sepâte 
şi stipula ca densa, să nu fie supusă sequestrării. 

Art, 1651, Proprietarulii renditei pe visţă 
nu pâte să câră terminele espirate do câtă ju- 
stificândi esistunţa sa, ori esistenţa persnei 
în fovârea cării sa fostă înfiinţată. 

TITLUL XIV 

Despre fidejusiune (cauţiune) 

CAPITOLUL I 
.- Despre natura și întinderea îldejusiunii 

Art. 1652, Celii ce garantăză uă obligaţiune, 
selâgă către creditorii de a îndeplini însuşi vbli- 
gațiunea pe care debitorulii nu o indeplinesce: 

Art, 1653, Fidejusiunea nu pâte esiste de 
câţii pentru uă obligațiune validă, 

Ca tote acestea se pote face cineva fidejuso- 
rulă unci obligaţiuni ce pâte fi anulată în vir- 
tuteaunciescepţiuni personali debitorului, cum 
de pildă în casuli de minoritate. * 

Art, 1054, Pidejusiunea nu pâte întreceda- 
toria debitorului nici pote f făcută sub condi- 
ţiuni mai onerâse. 

Pâte fi însă numai pentru uă parte a dato- 
rică şi sub condițiuni mai puţină grele. 

Cauţiunea ce intrece datoria sei care este 
contractată sub condițiuni mai onerdse e validă 
numai pent in misura obligaţiunii principali. 

Art, 1555, Ori-cine pâte să se facă fidejusorii 
fără ordinea şi chiar fără sciinţa acelui pentru 
care se obligă, 

Asemenea se pote face nu numai pentru de- 
bitorulă principalii, dâră şi pentru fidejusoruliă 
acestui. 

Art, 1656, Fidojusiunea trebue să fie espresă 
şi nu sc pâte întinde peste marginile în cari s'a 
contractatii. 
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Art, 1037, Pidejusiunea nedeterminată a u- 
nei obligaţiuni principali, se întinde la tâte ac- 
cesoriele unci datorii, şi âncă şi la speselepri- 
mei reclamaţiuni, şi la tote cele posteridre no- 
tificări făcute fidejusorului, ! 

Art. 1608, Indatoririle fidejusorului treci 
la, eredli, afară de constringerea corporale, chiar 
d6că îndatorirea era asicurată prin constringere 
corporale. 
“Art, 1659, Debitorulii obligată a da sicu- 

ranţă trebue să presinte uă persână capabile 
de a contracta, care să posâdă, avere îndestulă 
spre a garanta uă obligațiune, şi care să aibă 
domiciliulă în teritoriulii juridicționale al cur- 
ţii apelative la care trebue să se dea. 

Art, 1660, Solvabilitatea unui garante se 
măsâră numai după nemişcătârele ce potiă fi 
ipotecate, afară de casulii cândii datoria este 
mică sii afacerea, este comerciale. Spre acestă 
finită nu se potii lua, în consideraţiune nemi- 
şcătârele în litigii, nică acele situate la uă aşa 
depărtare, în câtii să devină fâte dificilă lu- 
crările esecutive asupră-le. 

Arte 1601. Decă fidejusorele, căpătat de 
creditură de bună voie sc judecătoresce, a deve- 
nit apoi nesolvabile, trebue să se dea la un altul. 

Acâstă regulă nu se aplică în singurulii casă 
în care fidejusorulii s'a datii numai în puterea 
uncă convenţiuni prin care creditoruliă a cerută 
de fidejusorii uă anume persână. 

CAPITOLUL II 

Despre efectele fidejusiunii 

SECȚIUNEA 1 
Despre efectele fidejusiunil între creditori şi 

cauționatoră (Adejusore) 

Art. 1052. Fidejusorali nu este ţinutii a 
plăti creditorului de câtii când nu se pâte în- 
destula de Ia debitorulă principalii asvpra are- 
riicăruia trebue maiânteiii să se facă discusiune, 
afară numai când însuşi a renunciatii la acestii 
beneficii, seii s'a obligatii solidarie cu dator- 
niculă, In casulă din urmă efectulii obligaţia- 
nii scle se regultză după principiele statorai- 
cite în privinţa datorielorii solidarie. 

Arte 1665, Creditorulii nu este îndatorată 
să discute averea debitorului principală, dâcă 
garantul nu o cere de la cele Vântâiii lucrări 
îndreptate contra sa, 

Arte 1664, Fidejusorulii care cere discusiu- 
nea trebue să indice creditorului averea debi- * 
torului principale şi să anticipeze spesele cu- 
viinei0se pentru punerea în lucrare a esecutării, 

Nu se va ţine în scmă arătarea bunuriloră 
debitorului principale situate afară din terito- 
riulă juridicţionale ală curţii apelatire în caro    
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trebue să se efectueze plata, stă a bunurilorii | are regresii în contra fie-cărui din ei pentru re- 
în litigii, ori a bunurilorii deja ipotecate pen- 
tru sicuranţa datoriei, cari nu mai sunt în po- 
sesiunea debitorului. - 

Art, 1665, De câte oră cauţionatorulii va a- 
răta bunuri în cuprinderea articolului prece- 
dente şi va anticipa şi spesele cuviinciâse pen- 
tra discusiune, creditorulii remâne către garant 
respundătoră până la valrea bunuriloei ară- 
tate, în casii de nesolvabilitate a debitorului 
principale survenită prin amânarea urmăririi, 
- Art, 1696, Când mai multe persâne ati ga- 
rantatii unuliă şi acelaşi creditorii pentru una 
şi aceeaşi datorie, fic-care din ele remâne obli- 
gată pentru datoria întregă. . 

Art, 1667. Cu tote acestea fic-care din per- 
sânele arătate în articolulii precedentă, întru 
câtă n'a renunciat la beneficiulii divisiunii, pâte 
cere ca creditorulii să deridă mai ântiii acţiu- 
nea şa şi să.0 reducă la proporţiunea fie-cărui. 

Dâcă unii din garanţi era nesolvabili, în tim- 
pulă în care unulii din ci obținuse divisiunea, 
acesta remâne obligati în proporţiunea unci 
asemenea nesolvabilităţi; decă înst nesolvabi- 
litatea a supraveniti după divisiune, atunci nu 
mai pâte fi respungătorii pentru aceata. 

Art. 1668, Decă creditorulii însuşi şi de bu- 
nă voie a împărţită ucțiunea sa, nu mai pâte 
să se lupede de acâstă divisiuno, de şi, mai 
"nainte de timpulii în care a priimit'o,unii din 
cauţionatori aii fostii nesolvabili. 

SECȚIUNEA II 
Despre efectele fidejusiunii, între debitori și canțio- 

naiorii (fldejusore) 

Art, 1609. Cauţionatorulii ce a plătitii are 
regresii contra debitorului principale atât când 
a garantată cu sciinţa debitorului câtă şi pe 
nesciinţa lui. . 

Regresulii se intinde atâti asupra capitalu- 
luă câtă şi asupra dobândiloră şi a speselorii; 
cu tâte acestea garantalii nu are regresii de 
câtă pentru spesele făcute de dânsul după ce 
a notificati debitorului principale reclamaţiu- 
nea pornită asupră-i. 

Fidejusorulii are regresă şi pentru dobânda 
sumei ce a plătitii, chiarii cândi datoria nu 
producea dobândă şi âncă şi pentru daune-inte- 
rese dscă se cuvine, 

Cu tâte acestea, dobândile ce arii fi fostii da- 
torite creditorului nu vorii merge în favârea 
garantului de câtii din diua în care s'a notifi- 
catii plata. . 

Art, 1620. Cauţionatoruli ce a plătită da- 
toria intră în dreptulii ce avea creditorulii con- 
tra datornicului, 

Art. 1651, Cândii sunt mai mulţi debitori 
principali solidari pentru una şi aceeași dato- 
Tie, fidejusoruli ce a garantată pentru ci toţi,   

petiţiunea sumei totale ce a plătită. 
- Art, 1612, Fidejusoruli ce a plătită prima 

dată, nu are regresii contra debitorului prin- 
cipală ce a plătită de a doua 6ră; are însă ac- 
ţiunea de repetiţiune contra creditorului. 

Cândi fidejusorulă a plătiţii, fără să fi fostii 
urmăritii şi fără să fi însciinţată pe datorni- 
culii principale, nu va area nici unii regresii 
contra acestui în casulii cândă, în timpulă plă- 
ţii, datorniculii arii fi avuti mediii de a declara 
stinsă datoria sa ; îi remâne însă dreptulă de 
a cere înapoi de la creditori banii daţi. - 

Art, 1643, Fidejusorulii şi fără a fi plătită, 
pote să reclame desdaunare de la debitori ; 

1. Cândă este urmărită în judecată pentru 
a plăti; 

2. Cândii debitorulii se află falitii sii în sta- 
re de nesolvabilitate ; 

3. Cândii debitorul s'a îndatorităde a-lăli- 
bera de garanţie întruni termini determinat 
şi acesta a espiratii; 

4. Cândii datoria a deveniti esigibile prin 
sosirea scadinţei stipulate; 

5. După trecere de gece ani, cândă obliga- 
ţiunea principale nu are unii termini determi- 
natii de scadinţă, întru câtii însă obligaţiunea 
principale nu arii Î fostă de aşia felă în câtii 
să nu pâtă a se stinge înaintea unui terminii 
determinati, cum de esemplu tutela, ori întru 
câtii nu s'a stipulat contrariulii, 

SECŢIUNEA III 
Despre efectele fldejustunii între may mulţi garanţi 

Art, 1674. Cândă mai multe persânea ga- 
rantatii pentru unulii şi acelaşi debitorii şi pen- 
tru una şi acceaşi datorie, garantulă ce a plă- 
titii datoria, are regresii contra celori-alţi ga- 
ranţi pentru porţiunea ce privesce pe fiă-care. 

- Cu tote acestea nu are lacă regresulii de cât 
când garantuli a plătitii în anulii din casu- 
rile arătate în articolul precedente. 

CAPITOLUL III 

Despre fidejusiuucn legale şi cea jude- 

cătorâscă 

Art. 1675. De câte ori uă persână este o- 
bligată de lege sâii de judecătorii a da uă ga- 
xanţie, garantulii ce se oferesce trebue să aibă 
condiţiunile prescrise de art. 1639 şi 1660. Fi- 
dejusinnea judecătorâscă trebue âncă săpâtăfi 
supusă la constrângere corporale. 

Art. 1646. Celă ce e datorii să dea uă ga- 
ranţie, e liberă să dea un amanet scă altă asi- 
garare care să se găsâscă suficiente pentru asi- 
gurarea creanţci.
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Art, 1022, Garantuli judecătorescii nu pâte 
cere discusiunea averii debitorului principale. 

Art, 1618, Celă ce s'a făcută. garant nu- 
mai pentru fidejusoruli judecătoresc, nu pote 
să c6ră discusiunea averii debitorului princi- 
pale şi a fidejusorului, 

CAPITOLUL IV 

Despre stingerea fldejusiunii 

Art, 1679. Obligaţiunea ce nasce din fide- 
jusiune se stinge prin acele cause prin care se 
stingii şi cele-alte obligaţiuni. 

Art, 1050. Confusiunea urmată între dator- 
niculii principale şi fidejusorulă săi , prin ere- 
direa unuia de către altulă, nu stinge acţiunea 
creditorului contra acelui ce a garantatii pen- 
tra fidejusore. 

Art. 1081, Garantuli se pâte servi în contra 
creditorului de tâte escepțiunile datorniculuă 
principale inerente datoriei: însă nu'i pote o- 
pune acele ce sunt curat personali datornicului, 

- Art. 1682, Cauţionatorulă se liberâză dega- 
ranţia, sa, cândii nu pâte să între în drepturile, 
privilegiele şi ipotecele creditorului din causa 
acestuia. 

Art, 16S3, Dâcă creditorulii priimesce de 
bună voiă unii imobile sâi altii lucru în plata 
datoriei principali, cauţionatorulii rămâne libe- 
ratii chiarii cândă creditorulă a fostii evinsii 
din acelă lucru. 

Art, 1084, Prelungirea terminulni acordatii 
de creditorii în favârea datornicului principale, 
nu libereză pe fidejusorii de garanţa sa, care 
pâte în acestă casă să urmărâscă pe debitoră 
pentru plată, 

TITLUL XV 

Despre amanetii 

Art, 1655, Amanetulii este unii contractii 
prin care datorniculă remite creditorului stii 
ună lucru mobilă spre siguranţa datoriei, 

Art, 1056, Amanetulii dă creditorului drept 
de a fi plătită din luerulă amanetului cu pre- 
ferinţă înaintea altoriă creditori. 

Ca, să resulte preferință se cere unii actiă în- 
xegistratii în regulă ce se enuncie suma dato- 
rită, specia şi natura lucrurilorii amanetate scii 
uă discripţiune do qualitatea, greutatea şi mi- 
sura lori, 

Facerea unui acță înscrisii şi înregistratii 
nu este neaptratii de câtii când datoria trece 
peste una sută cincă-decă lei. 

Art, 1657, Preferinţa arătată în articolulii 
precedenti nu se pâte înfiinţa în privința mo- 

  

  

bililoră necorporali cum creanţele mobiliare, 
de câtii prin unii actă în regulă înregistrată şi 
notificatii debitorului creanței date în amanet, 

Art. 10$8. In tote casarile însă acestii pri- 
vilegiii nu subsiste asupra amanetului de câtă 
cândii s'a datii şi a rămasii în posesiunea cre- 
ditorului sâă a unui ală treilea alesă de părți. 

Art. 10$9, Creditorulă, la casti de neplată, 
na pote să dispună de amanetii; are dreptală 
însă să câră dela judecătorii ca amanetulii săi 
remână lui, drepti plată, şi până la, suma da- 
toriei, cu ale ei dobândi, de se curine, după ună 
estimaţiune făcută de esperţi, ori să se vindă 
la licitaţiune. 

E nulă ori-ce stipulațiure prin care credito- 
rul s'ar autorisa sâă a'şi apropria amanetulă 
sâă a dispune de dânsulii fără formalităţile susi 
arătate. 

Art. 1690, Până la espropriaţiunea debito- 
rului, de este să se facă, elii remâne proprie- 
taruli amanetului, 

Art. 1691. Creditorulă respunde după regu- 
lele stabilite la titlulii Despre contracte şi o- 
Vligațiuni în genere, de perderea sâii stricăciu- 
nea amanetului provenită din culpa sa. 

Asemenea şi debitorulii trebue să intorcă 
creditorului tote spesele utili şi cele necesarie 
făcute pentru conservarea amanetului.- 

Art, 1692, Deâcă s'a dată dreptii amanetiă 
uă creanţă ce produce dobândi, creditorulii tre- 
bue să ţină în sâmă aceste dobândi asupra do- 
bândilorii ce arii fi datorite. 

Decă datoria, pentru a cării siguranţă s'a 
dată amanetiuă creanță, nu produce ea însă-şi 
dobândi, atuncea dobândile creanţei amunetate 
se ținii în semă asupra capitalului datoriei. - 

Art, 1693. Decă creditorulii abusă de ama- 
netii, debitorulii pâte să ccră ca, acel amanet 
să se pună sub sequestru. 

Ari, 1691, Debitorulii nu pote pretinde re- - 
stituţiunea amanetului de câtă după ce a plă- 
titi în întregii capitalul, dobângile şi spesele 
datoriei pentru a cării sicuranță s'a fostii datiă 
amanetuli, 

Decă acelaşi debitorii ară fi făcutii nă altă 
datoric către acelaşi creditori după tradiţiu- 
nea amanetului, și uă asemenea datorie ară fi 
devenitii esigibile inainte de plata primei da- 
torii, creditorulă nu va putea fi constrânsă să 
libereze amanetulii mai "nainte de a se fi plă- 
titii ambe creanţele, chiar cândii nu star fi sti- 
pulatii de a subordina amanetulii la plata da- 
torici a duoa. 

Art, 1695, Amanetulă este nedivisibile, de 
şi datoria este divisibile intre eredii debitoru- 
lui, ori între aceia ai creditorului, 

Eredele debitorului, ce nu şi-a plătită par- 
tea sa de datorie, nu pâte cere restituţiunea 
părţii scle de amanetă atâtii timpă câtii da- 
toria nu este plătită în întregulă ci, 

Şi vioc-versa, eredele creditorului care şi-a
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priimitii partea sa de datorie, nu pâte să resti- 
tnâscă amanetulii cu daunarea coerediloră sti 
âncă neplătiţi. 
"Art. 1696, Disposiţiunile precedenţi nu se 

aplică în materii de comerciă, nici la casele de 
împrumută pe amanetii, în privinţa cărorii se 
va urma după legile şi regulamentele relative 
la dânsele. 

MIDLUL XVI 
Despre antichrese 

Art, 1097, Antichresea este ună contractii, 
prin care creditorulă dobândesce dreptul de 
a'şi apropria fructele unui imobilă remnisă lui 
de datornici, cu îndatorire de a le imputa pe 
fie care ani asupra dobândilori, de sunt dato- 
rite, şi apoi asupra capitalului creanțoi sâle. 

Art, 1698, Acestii contractii trebue să fie 
făcutii în scrisă şi transcrisii, întru câtă este uă 
datorie mai mare de una sută cinci-decă lei. 

Art. 1099, Creditorulii, decă nu s'a stipu- 
lati: contrariulă, este datorii să plătâscă dările 
şi sarcinele anuali ale imobilului ce posedă în 
antichrese. Asemenea trebue să sc îngrijescă 
de întreţinere şi să facă reparaţiunile necesarie 
şi utili ale imobilului; la din contră, remâne 
respundătorii de daune interese. 

'Lote spesele relative susii-arătate se vori 
preleva asupra fructelorii. 

Art, 1400. Debitorală nu pâte reclama fo- 
losinţa imobilului dati în antichrese, mai 
"nainte do a fi plătitii tâtă datoria. Creditorulă 
însă ce voesce a se libera de îndatoririle enu- 
merate în articolulii precedinte, păte totă-ds- 
una, întru câtii m'a renunciatii esprese la acestă 
drepti, sili pe debitorii să'şi priimâscă îndărătă 
folosinţa, imobilului. “ 

Art. 1001. Creditorulii nu devine proprietară 
alii imobilului prin singura neplată a datoriei |$ 
la terminulă stipulată; ori ce clausă contrarie 
este nulă. 

La neplatii, pâte se câră espropriaţiunea de- 
bitorului după formele legali, 

Art, 1402, Disposiţiunile articolului 1695 
se aplică la antichrese întocmai ca la amanetiă. 

Art,1€03, Creditorulăantichresistii conservă 
asupra fondului, şi cele-alte pririlege şi ipo- 
tece, legale formate şi conservate.. . 

TITLUL. AVII 
Despre trausaeţiune 

Art, 1004, 'Transacţiunea este un contractii 
prin care părţile termină un proces începutii 
scii preintimpină unii procesă ce pâte să nască, 

Art, 1205, Transacţiunea trebue să fie con- |! 
statată prin actiă serisii, o 

Art. 1706, Transacţiune potii face numai 
aceice potă dispune de obiectulii coprinşii în ea,   
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Acei însă ce nu poti dispune de obiectulă co- 
prinsii în transacţiune, nu poti transige de 
câtii în formele stabilite de legi speciali. 

Art, 1207, Se pâte transige asupra unei ac- 
ţiuni civili ce derivă din uă infracţiune. 

Art, 1708, In transacțiune se pote stipula uă 
penalitate contra acelui co nu se va ţinea de 
densa, 

Art.1409, Transacţiunile se mărginesciă nu- 
mai la obiectulă lori; renunciarea , făcută în 
tote pretenţiele şi acţiunile, coprinde numai 
aceea ce se reportă la pricinele asupra cărorii 
a urmatii transacţiune. 

Art, 1710. Transacţiunea nu se întinde de 
câtii asupra pricinelorii de cară tratâză, fie in- 
tenţiunea părţilorii manifestată prin espresiună 
speciali scii generali, ori resulte ea ca uă con- 
secință necesară de ceea ce s'a espresii, 

Art, 1711, Transacţianile aii între părţile 
contractanţi puterea unei sentinţe neapelabili. 

Art, 1712, Este admisibile acţiunea de nu- 
litate contra unei transacțiuni pentru erdre a- 
supra persânci sâii a obiectului în procesii. 

Art, 1719, Asemine se pâte ataca transac- 
ţiunea făcută spre esecutarea unui titlu nulii, 
afară numai când părţile ar fi tratati esprese 
despre nulitate, ” - : 

Art, 1714. Transacţiunea ficută po docu- 
mente doveaite în urmă de false, este nulă. 

Art, 1315, E asemenea nulă transacţiunea 
asupra, unni procesi finitii prin sentinţă nea- 
pelabile despre care părţile sâii una din ele 
n'avea cunoscinţă. 

Cândi sentinţa necunoscută părţilorit ară fi 
încă apelabile transacţiunea, ar fi validă. 

Art, 1716, Cândă părţile aii transigită în 
genere asupra tutulorii afaceriloriă cearăputea 
să esiste între dânsele, documentele ce le-ar fi 
fostii necunoscute lor în timpuli transacţiunii |. 

i carii s'ariifi descoperită în urmă, nu consti- 
tuescii unii titlu de anulare a transacțiunii, a- 
fară numai atunci cândii ar fi fostii ascunse 
prin faptă unei din părţile contractanţi. . 

Insă transacţiunea va, fi nulă când ea nu ar 
cuprinde de câtit uni singurii obiectii şi sarii 
dovedi, din documentele în urmă descoperite, 
că una din părţi nu avea nici unii dreptă asu- 
pra acelui obiectii. ” ” 

Art, 1717. Invederata greşelă în socoteli, 
urmată la facerea transacţiunii, nu păgubesce 
pe nică una din părţi, şi trebue să se repareze, 

TITLUL XVIII 
Despre privilege şi ipotece 

_ CAPITOLUL I 
Disposiţiuni generale 

Art, 1719, Ori-cine este obligatii personale, 
- n
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"esta ţinută de a îndeplini îndatoririle sâle cu 
tote bunurile s6le mobili şi imobili, presenţi şi 
fiitâre, 

Art. 1719, Bunurile unui debitorii servescii 
spre asicurarea, comună a creditorilori sci, şi 
preţulii lori se împarte între ci prin analogie, 
afară de casulii când esista între creditori cause 
legitime de preferinţă. 

Art. 1720, Causele legitime de preferinţă 
sant privilegicle şi ipotecele, 

Art, 1821, Cânâă unii imobile, recolte, sâi 
alte bunuri mobili vori fi fostii asecurate în 
contra incendiului, sâă în contra ori-cărui altii 
casti fortuitii, suma, ce se va datori decătre a- 
sicurători, va trebui, decă nu va fi fosti chel- 
tuită în reparaţiunea obiectului asicuratii, să 
fie afectată la plata creanţeloriă privilegiate şi 
ipotecare, după rangulii fie-cării din ele. 

Asemenea se va urma şi cu ori-ce despăgubi- 
re va fi datorită de către uă a treia pers6nă, pen- 
tru perderea totale sii deterioraţiunea obiec- 
tului însărcinatii de unii privilegii si ipotecă. 

CAPITOLUL II 
Despre privilegie 

Art, 1722, Privilegiulii este unit drepti, ce 
dă unui creditorii calitatea creanței sele de a fi 
preferitii celor alți creditori, fie chiar ipotecari. 

Art. 1728. Intre creditorii privilegiați pre- 
ferinţa se reguleză după diferitele calităţi ale 
privilegielorii. 

Art. 1724. Creditorii privilegiați cari aă a- 
celaşi raugii aii de uă potrivă drepti la plată, 

Art. 1725. Privilegiele tesaurului publici şi 
ordinea în care se esercită ele, sunt regulate 
prin legi speciali. 

'Pesaurulă publici nn pote obţine unit priri- 
legiii în contra, drepturilorii persâneloră ali 
treilea dobândite mai "nainte, 

Art. 1726. Privilegiele poti fi atâtii asupra 
mobililorii câţi şi asupra imobililoră. 

SEOȚIUNEA 1 
Despre pririlegiele cari se întindă asupra mobililoriă 

şi imobililoră 

Art, 1727, Cheltuelele de judecată sunt pri- 
vilegiate atâtii asupra mobililori cât şi asu- 
pra imobililorii, în privinţa tutorii creditorilor 
în interesul cărori aii fosti făcute. 

SEOȚIUNEA. II 
Despre privilegie asupra mobililorii 

Art, 1728, Privilegiele sunt sâi generali, 
„s6ă special! asupra unori mobili, 

ŞI 

Despre privilegie generali asupra mobililoriă 

Art, 1729, Creanţele privilegiate asupra tu-. 
tori mobililorii sunt cele mai josii arătate, şi 
se esercită în ordinea următâre : 

1. Cheltuelele de judecată făcute în intere- 
sulii comuni ali creditoriloră ; 

2. Cheltuelele îngropării în reportii cu con- 
diţiunea şi starea defunctului. 

3. Cheltuelele bâlei celei după urmă făcute 
în cursii de unii anii. ” 

4. Salariele G6menilorii de serviciii pentru un 
anii trecută şi restul datorieidinanuli curent, 

Salariul de şese luni ali calfelor de prăvălie, 
şi salariul pe uă lună ală lucrătorilor cu diua. 

5. Preţuli obiectelorii de subsistenţă date de- 
bitorului și familiei s6le în cursă de şese luni, 
Când val6rea imobililorii n'a fostii absor- 

bită de creanţele privilegiate şi ipotecare, par- 
tea din preţuli lorii ce mai remâne se va afecta 
cu. preferinţă la plata, creanţelorii arătate prin 
presentulă articol. 

ŞII 

Despre privilegie asupra dre-căroră mobili. . 

Art, 1790, Creanţele privilegiate asupra 6re- 
cărori mobili sunt : . 

1. Chiriele şi arendele. Cândii contractuli 
este autentici, s6i are uă dată certă, proprie- 
tarulă are privilegiii pentru tâtă chiria seă a- 
renda pe anul curent precum şi pe tot timpul ce 
remâne a curge până la espirarea contractului. 

Cândă contractul nu e autentic sâi nu are 
data certă, proprietarulii are privilegiu numai 
pentru chiria, scă arenda pe anulă curent şi pe 
anulă viitoră, 

In casulă d'ântâiă, decă prin contractulii de 
arendare sâii închiriare nu va fi fostii espresii 
proibită sub-arendarea sii sub-închiriarea, cei- 
alţi creditori ai debitorului pot reînchiria casa 
s6i rearenda moşia pentru timpuli ce mai re- 
mâne a curge după contract; dâră sunt obligaţi 
de a plăti proprietarului totii ce'i este datorit, 

Obiectele asupra cărorii so esercită privile- 
giulă sunt : 

Pentru casă, tote mobilile din ca. IN 
_ Pentru moşie, tâtă recolta anului curent, pre- 
cumi şi totii ce servesce la esploatarea moşiei. 

Acelaşi privilegii are locii pentru reparaţiu- 
nile locative şi pentru totii ce privesce esecu- 
ţiunea contractului, 

Proprietarul pote sequestra mobilile cari sa: 
află în casa sa stă po moşia sa, cândii ele aă 
fostii duse în altii loci, fără consimţimentulii 
sei, şi proprietaruli conservă privilegiuli săi   pa aceste mobili, întru cât timpi le-ai reven- 
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dicată; adică cândii sunt în cestiune mobilile unci moşii, dcă a făcutii cererea sa în termin 
de patru-decă gile, şi când sunt în cestiune mobi- lile unei case, în termin de cinci-spre-dece gile, 

2. Sumele datorite pentru seminţe, sâii pen- 
tru cheltuiala recoltei anului carent, asupra 
prețului acesteă recolte, şi sumele datorite pen- 
tru instrumente de esploatațiune, pe preţulace- 
storii instrumente ; în ambe aceste casuri, cu 
preferinţă chiar înaintea proprietarului moşici pentru privilegiulii arendej. - 

3. Creanţa pe amanetii ce esto în posesiunea 
creditorului. 

4. Cheltuelele făcute pentru conservarea lu- 
cralui. 

5. Pretulii pentru lucruri mobili neplătite, 
dscă se află âncă în posesiunea debitorului, chiar 
şi în casulii cânda cumpărat cu termin de plată. 
Dcă vîndarea s'a făcută fără termină de 

plată, vîndătorul pote chiar să revendice obiee- 
tele vîndute, pe câtii timp se afli în posesiunea 
cumpărătorului, şi pte să împedice revinderea 
aceloră lucruri, decă însă s'a făcutii cererea sa 
în terminii de optă gile după trădarea Iueruri= 
loriă, şi Q6că lucrurile se află âncă totă în sta- 
rea în care se găsea la timpulă trădării lori, 

Perderea acţiunii de revendicare aduce cu sine și perderea acţiunii resolutorie a contrac- 
tului vindăriă, în privinţa celoriă-alți creditori. 

6. Creanţele ce are un hangiă în acestă cua- 
litate asujra efectelorii voiajorilorii, ce se află 
în ospătăria sa. 

7. Creanţa cheltueleloră de transportii şi a 
cheltueleloriă accesorie asupra lucrului trans- 
portată, întru câtii timpii acela ce Pa trans- 
portată, îlii are în posesiunea sa, şi în cele donă-deci şi patra ore ce vor urina trădării lu- 
crului la destinatarul săi, dâcă acesta din ur- 
mă a conserratii posesiunea lucrului, 

8. Creanţele resultândă din abusuri şi pre- 
varicaţiuni ale funcționarilorii publici îu eser- 
ciținlă fancţiunii lor, asupra cauționamântului 
lorii precumii şi asupra dobândirilorii, ce arti 
fi produsi acelii cauționamânti, 

Ş III 

Despre ranguli privilegielorii asupra mobili= 
lorii ia casiă de concursii între ele 

Art. 1731. Cheltuelele de judecată vin înain- 
tea tutuloră creanţelori în interesulă cărora aă fostii făcute, " 

Art, 1732, Cheltuelele făcute pentru conser- 
varea lucrului treci înaintea privilegieloră an- eriori, 

Ele treci, în tâte casurile, chiară înaintea Pririlegielorii coprinse la numerii 5, 4 şi 5 ale articolului 1729, . „Art, 1738, Creditorulii amanetarii, hangiul şi cărăugulii sunt preferiţi rindătorului unul   

obicctii mobiliari care le servesce de sicuranţă, 
afară de casulă cândă et, priimindă lucrulă, ai sciutii că preţulii era âncă datorită, 

Privilegiulă vîndătorului nu se esercită de 
câtă după acelii alii proprietarului casei sâii 
moşiei, afară de casulii cândă vîndătorulă, la 
transportarea lucrurilor în locurile închiriate, 
a făcutii cunoscutii proprietarului că preţulă 
âncă nu i s'a plătită, 

Art. 1934. Sumele datorite pentru seminţe, 
s6ă pentru cheltuetele recoltei de peste anii se 
plătescii din preţulii acestei recolte ; şi sumele 
datorite pentru ttensile, cari servesc la esploa- 
taţiunea moşiei, din preţulă acestori utensile, 
cu preferinţă în ambe aceste casuri înaintea 
privilegiului proprietarului moşiei. 

Art. 1485, Privilegiuli cheltueleloră de în- 
gropare trece înaintea tutuloră celor-alte pri- 
vilegie, 

Art, 1736. Cele-alte privilegie generali sunt 
primate de către privilegiele speciali. 

SECȚIUNEA III 
Despre privilege asupra imobililorii 

Art. 1137, Creditorii privilegiați asupra imo- 
bililoră suntii: 

1. Vindătorului pe imobilulă vindut pen- 
tru plata preţului; decă stai făcută mai multe 
vînderi succesive pentru care a rimasă dato- 
rită preţul în totală sii în parte, ânteiuli 
vîngătorii se preferesce celui de al duoilea, cel 
de alii duvilea celui de al treilea şi aşia înainte, 

2, Acei ce aii datii banii cari aii servită la 
aquisiţiunea unui imobile, 'Trebue însă să fiă 
constatatii întruni modă autentică, prin ac- 
tulii de împrumutare, că suma era destinată a 
fi îutrebuinţată la acesta; asemenea trebue să 
fiă constatat prin quitanţa vindătorului că pla- 
ta preţului s'a făcutii cu banii împrumutaţi. 

3. Coeredii asupra imobililor suecesiunei pen- 
tru garanţii împărţelei făcute între eişiasume- 
loră cu cari a remasii datoră unulă către altul, 

4. Architecţii, antreprenorii, petrarii şi alţi 
lucrători întrebuinţaţi pentru a zidi, a recon- 
strui, s6ii a repara edificie, canaluri sâii alte o- 
pere, cu condițiune însă ca prealabilmente să 
se fi încheiatii unii procesii verbale de către 
anii espertii numită de tribunalul de prima in- 
stanță în circonscripţiunea, căruisuntii situate 
edificiele, constătătorii stării şi felului lucrări- 
loriă ce proprietarul va declara că are de gândi, 
a face, şi nhmai în casulii cândă acele lucrări 
arii fi fostipriimite celă multă în curs de ş6se 
lani, după terminarea lori, de către espertă a- 
semenea numită de tribunali. Deră privilegiul 
acesta nu pote trece nici uă dată peste valorile 
constatate prin alii duoilea procesă verbale, ci 
se va reduce la adausulii de valâre ce va fi esi- 
stândi la epoca alienării imobilelui ca resul- 
tată ală lucrăriloră esecutate. -
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5. Acei ce ai împrumutată bani pentru a 
indemnisa pe lucrători, se bucură de acelaşi 
privilegii, însă numai la casulii cândii întrebu- 
inţarea acelorii bani va fi constatată într'unii 
modii autenticii prin actul de împrumutare, 
şi prin quitanţa lucrărilorii, în modulii în care 
s'a vorbitii mai susii despre acei cari aii împru- 
mutată bani pentru aquisiţiunea unui imobile. 

SECȚIUNEA IV 
Cami se conservă privilegiele 

Art, 1738, Intro creditori, privilegiele nu 
produci nici unii efectii, în privinţa imobililor, 
de câtii atunci cândă ele s'aii adusă la cuno- 
scinţa publică, prin inseripţiune, şi numai de la 
data acelei inscripţiuni în registrele tribuna- 
leloră de prima instanţă destinate pentru acâ- 
sta, după moduli determinati de lege, afară 
de singurele escepţiuni ce urmeză. 

Art. 1739. Sunt scutite de formalitatea in- 
scripţiunii creanţelo arătate la articolul 1729. 

Art. 1710. Vindătoruli privilegiată conser- 
vă privilegiulii săi prin transcripţiunea titlului 
care a transferit proprietatea cumpărătorului, 
şi care titlu constată că i se datoresce între- 
gulă preţi sâă parte din eli; asemenea şi a- 
cela care a datii bani pentru cumpărarea unui 
imobile conform aliniatului 2 de la artic, 1737 
conservă privilegiulii sti prin transcripţiunea 
titlului care constată destinaţiunea împrumu- 
tăriă şi trecerea asupra sa a tutulorii dreptu- 
rilor rindătorilorii. 

Art, 1741, Cocredele sâii copărtaşulii la uă 
împărțâlă consersă, privilegiuli săi asupra bu- 
nurilorii coprinse în fie-care lotii, ss asupra 
lucrului pusi în licitaţiune, pentru totii ce are 
dreptii a reclama în acâstă calitate, prin în- 
scripţiunea acestui privilegii în termin de şese- 
deci ile socotiie de ln data actului de împăr- 
ț6lă, sâii de la data adjudecaţiunii prin licita- 
ţiune; în cursulii acestui timpii nici uă ipote- 
că nu pâte fi constituită în prejudiţiuli coere- 
delui s6ă copărtaşului creditor asupra nici unui 
hunii care se găsesce cuprins în masa comună. 

Art, 1742, Architecţii, antreprenorii, petra- 
rii şi alţi lucrători întrebuinţaţi pentru a zidi, 
a reconstrui, sâii a repara edificie, canaluri, scă 
alte opere, şi acei cari ai împrumutată, pentru 
a indemnisa pe personele de mai susi, cu bani 
a cărorii întrebuințare se constată conformii 
alineatului 5 de la articolul 1737, conservă pri- 
vilegiulii lor prin inscripţiunea proceselor ver- 
bali ale esperţilorii menţionate la alineatulii 4 
ală articolului 1737. 

Art, 1743, Creditorii și legatarii, cari certi 
separaţiunea patrimoniului defunctului, con- 
servă privilegiulă loră asupra imobililorii succe- 
siunii în faca creditorilorii, eregiloră sii re- 
presentanţiloră defunctului, prin inscripţiunea   

LEGIOIRI 

acestui privilegii în țerminii de şâse luni do la 
data deschiderii succesiunii. 

Inaintea espirării acestui terminii, nică uă 
ipotecă stabilită de către eredii sâii represen- 
tanţii defunctului asupra acelor bunuri spre 
prejudiţiulă creditorilorii s6i legatarilorii suc- 
cesiunii, nu pâte avea efectii. 

Art, 1344. Cesionarii acestorii diverse crean- 
țe privilegiate, esercită întru tâte aceleaşi drep- 
tură, cari le avea şi acei cole-aii ceduti aceste 
creanţe. 

Art, 1745, Vote creanţele privilegiate supuse 
la formalitatea, inscripţiunii, în privinţa cărorii 
nu s'ar fi îndeplinit condiţiunile prescrise pen- 
tru conservarea privilegiului, nu încetâză cu 
tâte acestea dea fi creanţe ipotecare; însă ipo- 
teca în privinţa tutoră pers6nelorii alii treilea 
nu dateză de cât de la epoca inscripţiunilor cari 
vor trebui făcute, după cum mai jos seva arăta. 

CAPITOLUL III 
Despre ipotece” 

Art, 1746, Ipoteca este unii drept reale asu- 
pra imobililor afectate laplata unci obligaţiuni. 

Ipoteca este din natura ci nedivisibile, şi sub- 
sistă în întregimea că asupra tutulorii imobililor 
afectate, asupra fiă-cărui, şi asupra fic-cării 
porţiuni din acele imobilă. 

Dreptulii de ipotecă se conservă asupra imo- 
bililoră în ori-ce mână va trece. 

Art, 1247, Dreptuli de ipotecă nu se pâte 
constitui de câtii în casurile şi cu formele pre- 
scrise de lege, 

Art, 1745, Ipoteca este stii legale sâi con- 
venţionale. 

Ari, 1749, Ipoteca legale este aceea care iea 
nascere în virtutea uncă disposiţiuni speciali a 
lepei. 

Ipoteca convenţionale este aceea care iea 
nascere din convenţiunea părțilorii, cu formele 
prescrise de lege. 

Art, 1750. Se potă ipoteca: 
1. Imobilile cari sunt în comerciiă, cu acce- 

soriele lor, ce după lege sc privescii ca imobili; 
2. Usufructulii asupra acestori imobili şi ac- 

cesorie, 
Art, 1651, Mobilile nu poti fi ipotecate. 

„Art, 1752, Nu se aduce nici uă modificaţiune 
prin acestii codice disposiţiunilorii legilorit ma- 
ritime în privinţa navelorii şi bastimenteloriă 
de mare. 

SECȚIUNEA 1: 
Despre ipotecele legali 

“Art, 1753, Drepturile şi creanțele cari se a- 
sicură de lege prin uă ipotecă suntii :"  
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1. Ale femeilorii măritate asupra bunuri- 
lori bărbatului, , 

2. Ale minvrilori şi interdişilor asupra bu- 
nurilorii tutorelui. 

3. Ale Statului, ale comunelorii şi stabili- 
mentelori publice asupra bunuriloră percepto- 
rilorii şi administratorilorii centrali. 

SI 

Despre sicuranțele femeilorii măritate 

Art. 1754. Pemeea râ avea uă ipotecă spe- 
ciale asupra bunuriloră ce suntii afectate prin 
contractul de căsătoriă pentru asicurarea do- 
tei alienabili. 

Ipoteca se va înscrie de Lărbatii înaintea ce- 
lebrăriă căsătoriei, şi nu va avea efectii de cât 
de la data acelei inscripţiuni. 

Inscripţiunea va putea fi cerută şi de femee. 
Art. 1755. Prin contractulă de căsătorie se 

vor specialisa imobilile ipotecate, obiectele do- 
tali garantate şi suma pâns în concurinţa că- 
ria se va putea lua inscripţiune ipotecară. 

Art, 1r56, In lipsă de stipulațiuni esprese 
de ipotecă în contractul de căsătorie scii cândit 
garanţele determinate prin acestii contract nu 
vorii fi îndestulătore, femeea va putea în tim- 
pulii căsătorici în virtutea autorisațiunii date 
de către preşedintele tribunalului domiciliului 
stă, şi până la concurinţa sumei dotoi aliena- 
bili să câră inseripţiunea ipotecară asupra u= 
nuia scă mai multe imobili anume determinate 

“ale bărbatului săi. 
Art, 1757, Femcea va putea âncă, chiar în 

cast de convenţiune contrariă, dâră cu autori- 
sațiunea preşedintelui tribunalului domiciliu- 
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mod sumariii asupra contestaţiunii, numindă 
esperţi pentru estimaţiunea dotiă alienabili, şi 
ascultândii reportulii lorii precumi şi conclu- 
siunile procurorului, 

SI 

Despre garanţiele ce sunt obligați a da tutorii 
în interesele minoriloră şi interdişilorii 

Arte 1762, Înaintea intrării tutoriloră în ad- 
ministraţiunea tutelei, consiliul de familiă va 
defige suma pentru care se va lua inscripţiunea 
ipotecariă, va arăta anume imobilele tutore- 
lui asupra căroriă acâstă inscripţiune se va cere. 

La determinarea sumei inscripţiunii, consi- 
liulit de familie va avea în vedere starea mino- 
rului sâi a interdişiloră, natura valorilorii de 
cari se compune acâstă stare şi eventualitățile 
de responsabilitate la cari pote fi supusi tu- 
torele. 

Consiliulii de familie după tmprejurări pote 
decide ca suma inscripţiunii să nu fie mai mare 
de câtii venitulă pe unii anii ali stării mino- 
rului sc alii interdisului. 

Art. 1263, Deliberaţiunea consiliului de fa- 
milie va fi motivată şi dată după ce tutorele 
va fi ascultati sâii cliămatii. 

Art, 170. Tutorele va putea constata va- 
lSrea venitului pentru care s'a cerntii inscrip- 
ţiune la tribunalul de prima instanţă, la care 
casti tribunalulii va urma în tocmai ca la arti- 
colul 1761. 

Art, 1765, Inscripţiunea ra fi luată de tu- 
tore în virtutea deliberaţiunii consiliului de 
familie. - 

Art, 1766, Consiliulii de familie va putea   lui săi, să câră în timpuli căsătoriei inserip- 
țiuni ipotecare asupra imobililori bărbâtului 
stă, pentru ori-ce pretențiuni ari putea avea 
în contra lui în virtutea foieă sâle dotali. 

Art, 1758, Inscripţiunile luate în virtutea, 
articolelorii 1756—1'757 vori arăta speciale fic- 
care imobile, şi vorii determina sumele pentru 
cari suntii cerute acele inscripţiuni. 

Art, 1759, In tâte casurile determinate mai 
susti în cari femeea măritată are dreptii do a 
cere inscripțiunea de ipotecă asupra bunurilor 
imobili ale bărbatului, dâcă ca nu va esercita 
acestă drepti, îlii va putea esercita în numele 
ci acelii ce a constituitii dotea, şi în lipsa aco- 
stuia, chiarii procurorele tribunalului de prima 
instanță a domiciliului femeii. 

Art, 1460, Pomeea nu va putea renuucia nică 
întruni casii în favrea bărbatului stii la in- 
scripţiunile luate în virtutea articolelorii pre- 
ccdenți, - 
„Art, 1761, Bărbatul va putea contesta va- 

lrea dotii alienabili, pentru care s'a luatii în- 
scripţiune de femee după săverşirea .căsătoriei, 
In casulii acesta tribunalulă va decido întrun 

numi speciale pe unulii din membrii săi s6ă ori 
ce altă persână pentru luarea inscripţiunii. 

Art, 1167. Cândă tutorele este tatălii sâii 
mama remasă în viaţă, ipoteca legale nu va 
avea, loci, - 

Ş LUI 

Despre garanţiele ce suntii obligați a da Sta- 
tului, comunelori şi stabilimentelori publice 
perceptorăă şi administratorii comptabili. 

Art, 1268, Ipoteca legale a Statului, a co- 
munelori şi stabilimenteloră publirace asup 
buuuriloră pereeptorilorii şi administratorilori 
publici, nu se pote stabili de câtii asupra bunu- 
rilorii presenţă iară nu şi a celoriă fiitâre. 

SECTIUNEA II 
- Despre ipotecelo conrenţionali 

Art, 1169. Cine are capacitatea de a în- 
străina unii îmobilii pote ali şi ipoteca.   Arte 1370, Acei, cari ai asupra unui imo-
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bili unii dreptii suspensă prin uă condiţiune, 
sâii resolubile în Gre-cară casuri, sâii supusi la 
uă acţiune de rescisiune, nu potii consimţi de 
câtii uă ipotecă supusă aceloraşi condițiuni sei 
aceloraşi rescisiuni. 

Art, 1171, Bunurile minoriloră și ale inter- 
dişiloră nu potii fi ipotecate de câtii pentru 
causele şi cu formele prescrise de legi, 

Art, 1762, Ipoteca convenţionale nu va putea 
fi constituită de câtii prin actii autentică. 

Art, 1779. Ipotecele consimţite în ţâră 
străină nu potii avea efectă în România de câtă 
după ce actele, prin cari s'a consimţită ipoteca, 
se vorii fi vizatii de preşedintele tribunalului 
civile alti situaţiunii bunuriloră şi se va fi luati 
inscripţiune. h 

Acestii magistrati va verifica dâcă actele de 
constituţiunea ipoteccă unescii tote condiţiunile 
cerute de legile locului unde s'ai făcutii spre 
a fi autentice. 

Art, 1774. Ipoteca convenţionale nu este va- 
Jabile decă prin actulă de constituţinne alti ipo- 
tecci nu se specifică anume natura şi situaţiu- 
ne: fie 'cărui imobilă ali debitorului, asupra 
cărui se consimte ipoteca creanţei. - 

Art, 1729. Bunurile viitâre ale debitorului 
nu potii fi obiectulii unei ipotece. 

Art, 1746, Ipoteca convenţionale nu pâte fi 
valabile de câţi atunci când suma, pentru 
care ipoteca este constituită, va fi determinată 
prin actii, 

Dâcă creanța este condiţionale se va men- 
ţiona condiţiunea în inscripţiune. | 

Arte 1977. Ipoteca se întinde asupra tntu- 
lorii amelioraţiunilorii survenite în urma con- 
stituirii imobilului ipotecatii. 

SECŢIUNEA. III 
Despre rangul ipotecelorii între ele 

Art..1258, Intro creditori, ipoteca, fie le- 
gale fie convenţionale, nu are rangii do câtii 
din giua inscripţiunii sale în registre, 

Art, 1279, Ipotecele inscrise în registre în 
“aceeaşi di aii acelaşi rang. 

CAPITOLUL IV 

Despre modulii înscripțianii privilegie- 
lorii şi ipoteceloră. 

Art, 1450. Inscripţiunile se faci la grefa 
tribunalului districtului în care sunt situate 
bunurile ipotecate, 

Drepturile de privilegie şi ipotece cari nu s'ar 
fi înscrisă înaintea inorţii debitorului, nu vorii 
mai putea fi înscrise de câtii după, treiluni de 

"ta deschiderea succesiunii. Inscripţiunite nu vor 
produce nici ună efectă când xor fi fostii luate 

“în intervalulă de timpă în cursulă cărui actele 
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făcute înaintea, deschiderii falimentelor sunt 
declarate, de lege, nule. 

Art, 1751, Spre a opera inscripțiunea, cre- 
ditoruli şi debitorulii, în persână sei prin man- 
datari cu procure autentice, vorii presenta pre- 
gedintelui tribunalului actul autentici al con- 
vențiunii prin care se constitue ipoteca. Totă 
uă dată creditoruli va face şialegere de domi- 
ciliă la vre unii locii din circonseripțiunea tri- 
bunzelului. : 

Art, 1782, Preşedintele găsindii actul în- 
vestită cu tâte formele cerute de lege pentru in- 
scripțiune, va ordina inscripţiunea sa; după care 
se va certifica pe actulă originalii data şi numă- 
ruli de ordine, sub cares'a înscrisă în registru. 

Art. 1953, In tâte casurile de inscripțiune a 
unei ipotece legali sâii a unui privilegii, este 
destuli ca creditorulă sâii mandatarulă sâii sin- 
guri să se presinte înaintea preşedintelui tri- 
buualului și să câră inscripţiunea ipotecei s6ă a 
privilegiului săi în virtutea titlului din care 
decurge acea ipotecă să acelii privilegii. 

Art, 1784, Inscripţiunile asupra bunurilor 
unei persone mârie, poti fi cerute numai de 
creditorii. . 

Art, 1785. Creditorulă privilegiatii s6ă ipo- 
tecară, înscrisă pentru uni capitală sc pentru 
uă rendită care produce interese, are drepti 
ca interesele datorite pe trei ani să aibă ace- 
laşi rangi ca şi capitalulă, fără prejudițiuli în- 
scripţiuniloră ce pote lua pentru interese după 
trei ani, şi cari voră avea rangii din diua in- 
scripţiunii lori. 

Art, 1186, Inscripţiunile conservă dreptul 
de privilegii şi de ipotecă în cursă de cinci- 
spre-dece ani din diua în care s'ai făcutii în- 
scripţiunile. Efectuli lorii înceteză decă inserip- 
ţiunile nu ai fostii reînoite înaintea, espirării 
acestui terminii, 

Cu tâte acestea inscripţiunile luate în favâ- 
rea minotiloră, interdişiloră, a femciloră mă- 
ritate, a Statului, comunelorii şi celoră alte 
stabilimente publice, suntii dispensate de a fi 
reinoite pînă după unii anii de la încetarea tu- 
telei, disoluțiunea căsătoriei scă încetarea din 
funcţiune a funcţionarului, 

Art, 1757, Inscripţiunea, reînoită trebue să 
indice inscripţiunea primitivă ce se reînoiesce, 
In lipsă de uă asemenca, indicaţiune, creanța 
ipotecară va avea, rangă de la inscripțiunea 
din urmă. 

CAPITOLUL V 
Despre stergerea şi reducțiunea 

îinseripțiunilorii 

Art, 1453, Inscripţiunile voră fi stersa sâii 
reduse prin consimţimântulii părţilorii intere- 
sate, capabili de a consimţi la acâsta, stă în 
virtutea unei sentinţe date în ultimă instanţă, 
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s6ă care a dobânditii puterea lucrului judecată. | face prin declarațiune la grefa tribunalului si- 
Mandatulă dati spre a face uă stergere sti 
reducţiune trebue să fiă espresă şi antentică, 

Art. 1759, Actele făcute în ţeră străină care 
constată consimțimântulă pentru stergerea sii 
reducţiunea unei inscripţiuni nu suntii esecu- 
torie în omânia, de câtii după ce s'aii vizati 
de preşedintele tribunalului situațiunii bunu- 
ziloră, care ra, verifica autenticitatea acelori 
acte. o 

CAPITOLUL VI 

Despre efectulii privilegielorii în contra 
persGnelorii alii treilea cari deţinii im- 
mobilulă, : 

„Art, 1490. Creditorii cari ai privilegii sâii 
ipotecă înscrisă asupra unui imobile, îl ur- 
mărescă în ori ce mâni ară trece, 

Art, 1791, Dâcă persâna a treia care deţine 
imobilul nu îndeplinesce formalităţile mai 
jos stabilite pentru a purga proprietatea, sa, 
ca rEmâne îndatorită, prin singarulă efectii ali 
inscripţiuniloră, în calitatea sa de detentore a 
imobilului, la tote datoriile ipotecare, şi se 
bucură de toţi terminii de plată ce'l avea şi 
debitorele primitivă. 

Art. 1792, Detentorele este ţinutii în ace- 
laşi casă sii de a plăti tâte capitalurile şi în- 
terescle esigibili, la ori-ce sumă s'ar urca, 
sei de a lăsa imobilulă ipotecatii fără nici uă 
reservă, 

Art, 1793. Cânâă detentorul nu îndepli- 
nesce una din aceste obligaţiuni pe deplinii, 
fic-care creditori ipotecari are dreptul de 
a cere vîndarea, imobilului ipotecată pentru 
creanţa sâ. 

Art. 1794. Cu tote acestea detentorulii care 
nu este personală obligatii pentru creanța ipo- 
tecară a creditorului, pote să sc opună la vîn- 
darea imobilului ipotecată ce '-a fostă trans- 
misi, decă aii mai rămasă alte imobili îpo- 
tecate pentru acâstă datorie în posesiunea prin- 
cipalului sâă principaliloră debitori, şi pâte să 
ceră discaţiunea prealabile după forma regu- 
lată la titlulă e Despre cauţionămenti». In 
timpulii acestei discuţiuni se va opri vindarea 
imobilului ipotecatii, 
„Art. 1295, Cât pentru lăsarea imobilului 
ipotecaţii, ea pâte să fie făcută de către ori ce 
detentorii care nu este personali obligatii la 
datoria şi care are capacitatea de a înstrăina. 

Art, 1696, Detentorulii pâte să lase imobi- 
lali chiar după ce a recunoscuti obligaţiunea 
sei după ce a fostii condemnatii în acâstă cua- 
itate; lăsarea imabileloră nu împedică nici pe 
detentorii, penă la adjudicaţiune, de a lua imo- 
biluli înapoi plătindi tâtă datoria şi chel- 
tuelele, 

Art, 1297, Lăsarea imobilului ipotecatii se 
e 

  

tuațianii imobilului. 
Tribunalulă va încheia actii despre acâsta, 
După cererea celui mai dilipente dintre cei 

interesaţi, se va numi unii curatorii imobilului 
părăsitii, şi se ra urmări vîndarea sa după for- 
mele prescrise pentru espropriaţiuni. 

Art, 1498, Servituţile şi drepturile reali ce 
avea asupra imobilului detentorele înaintea po- 
sesiunei sâle, renascii după părăsirea s6i adju- 
dicaţiunea imobilului, 

Art, 1599. Detentorele care a plătitii da- 
toria ipotecară, sâii care a lăsatii imobilulă ipo- 
tecatii, sâii care a suferitii espropriaţiunea ace- 
stui imobile, are recursii în garanţă, dedreptii, 

.| în contra debitorului principalii, 

CAPITOLUL VII 

Despre stingerea privilegieloră şi a 
ipotecelorii 

Art. 1800. Privilegiele şi ipotecele se stingă: 
1. Prin stingerea obligaţiunii principală; 
2. Prin renunciarea creditorului la ipotecă; 
3. Prin îndeplinirea formalităţiloriă şi conâi- 

țiunilorii prescrise detentoriloră pentra purga- 
rea bunurilorăi dobândite de ci; 

4. Prin prescripţiune,. 
Prescripţiunea esto câştigată debitorului , 

pentru bunurile cari se află în posesiunea sa, 
prin espirarea, timpului defiptii pentra prescrip- 
ţiunea acţianiloră ce resultă din ipotecă sâă 
din privilegii, 

Câtii pentru bunurile cari se găsesc în mây- 
nile unui alii treilea detentorii, prescripţiunea 
"1 este câştigată prin espirarea timpului regu- 
lată pentru prescripțiunea proprietăţii în fa- 
vârea sa : în casulă cândii prescripţiunea pre- 
supune uni titlu, ea nu începe a curge de câtii 
din diua cândă detentorul s'a înscrisă în re- 
gistrele tribunalului ca noă proprietară. 

Inscripţiunile luate de creditori nu întrerupă 
cursulii prescripţiunii stabilite prin lege în fa- 
forea debitorului, stii în favorea uneialii treilea 
persâne detentâre a imobilului. ' 

CAPITOLUL VIII : 
Despre modulii de a purga proprietăţile 

de privilegie şi ipotece . 

Art, 1801. Tâte actele translatire de bu- 
nuri şi drepturi cari se poti ipoteca se voră 
transcrie pe registre ce se voriiţinea spre acestii 
sfirşitii la grefa tribunalului în ocolulă căruia 
suntii bunurile situate. - 

Art. 1802, Orl-ceactii de înstrăinare a drep- 
turilori menţionate în articoluli precedente
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nu se Ya putea opune persânelori ali treilea, 
de nu seva fi făcută transcripţiunea cerută prin 
acelii articolă, 

Art, 1503, 'Transcripţiunea prescrisă prin 
articolul 1801 transmite dobânditorului drep- 
turile ce înstrăinătorulii avea asupra proprie- 
tăţii imobilului, dâră cu privilegiile şi ipote- 
cele cu cari imobilulii era însărcinată. 

Art. 1804. Decă noulii proprietară voesce a 
“A apărată de urmăririle antorisate prin Ca- 
pulii VI ali presentului titlu, este ţinută, în 
cursuli lunci de la transcripţiunea actului de 
transmisiunea proprietăţii, de a notifica credi- 
torilori la domiciliele ce'şi ati alesi cândă aii 
luată inscripţiunile ipotecarie : 

1. Contractul de dobândirea, imobilului, 
2. Unii certificati de transcripțiunea lui, 
3. Unii tabeli în trei colâne, din cari cea 

d'ântâiii va coprinde data ipotecelori şi aceea 
a inscripţiuniloră ; cea de alii duoile, numele 
creditorilorii, şi cea de alii treile sumele crean- 
țelorii înscrise. 

Art, 1505. Nuouli proprietari va declara 
prin acea notificaţiune că este gata a plăti în- 
dată datoriele şi sarcinile ipotecarie numai 
până la concurinţa preţului stipulatii prin ac- 
tulă de înstrăinare sâi penă la valrea la care 
va preţui imobilulii, deca este dăruitii fără di- 
stincţiune întro datoriele esigibili sâii neesi- 
gibili, 

Art. 1506. După ce nuomii proprietarii a 
făcutii notificaţiunea prescrisă în terminulii 
defiptă prin articolulii 1804, şi dâcă prețaulii 

“stipulatii nu pâte acoperi tâte datoriile privi- 
legiate și ipotecarie, ori-co creditoră ală cărui 
titlu este înscrisă, pote cere punerea imobilu- 
lui în vindare prin licitaţiune publică, cu în- 
datorire : 

1, Dea comunica astă cerere nuoului proprie- 
tarii în cursii de patru-deci dile de la notiâca- 
ţiunea ce acesta “i-a făcuţi ; 

2. Dea se supune a sui preţulii imobilului cu 
a decea parte mai multi peste preţul stipulată 
în actuli de înstrăinare. | 

Tâte acestea se vorii comunica după cererea 
înscrisii a creditorului atâtii noului proprietară 
câtii şi înstrăinătorului imobilului, prin tribu- 
naluli unde s'a făcutii transcripţiunea actului 
de înstrăinarea imobilului. 

Tote acestea sub pedepsă de nulitate. 
Art. 1507. Dâca creditorii nu vorii cere pu- 

“nerea în licitaţiune în terminulii şi cu formele 
prescrise în articolii precedenţi, valârea imo- 
bilului ra remânea definitivi defiptă la preţulii 
stipulatii prin contractii, sâii la suma estima- 
ţiunii în casti de donaţiune, şi noulii proprietarii 
va rămânea liberată de ori-ce privilegii şi ipo- 
.tecă, plătind preţul ereditorilorii după or- 
dinea inseripţiunii lori sâii depunându-lii la 
casa, de deposite şi consemnaţiuni, 
„Art. 1808, In casă de rovindare, ca se va 
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face cu formele prescrise pentru espropriaţiu- 
nile forţate, după stăruința stii a, creditorului 
care a cerut revîndarea sâii a noului proprietarii. 

Acela din acestia care va, stărui pentru vîn- 
dare, va îngriji a se pune în afiptele de publi- 
caţiune preţulii stipulată prin contractii sâiă 
declaratii după estimaţiune, şi suma cu care 
creditorulii s'a obligati a sui acesti preţă. 

Art, 1509. Adjudecataruli este datorii, 
peste preţuli adjudecaţiunii, a restitui dobân- 
ditorului imobilului sâă donatorului deposedatii 
tâte cheltuelele ce acesta afăcutii cu formarea, 
contractului săi, pentru transcripțiunea Iui, a- 
celea ale notificaţiunii, şi cele făcute ao eliă la 
vîngarea prin licitațiune, - 

Art, 1510, Decă imobilele în urmarea lici- 
taţiunii s'a adjudecatii asupra dobânditorului 
imobilului sâă a donatarului, acesta nu este o- 
bligat de a transcrie jurnalul de adjudecaţiune. 

Art. 1S11. Retragerea creditorului care va 
fi cerutii punerea în licitaţiune, nu va putea 
stabili sub nici ună cuvântii adjudecaţiunea pu- 
blică, decă nu vorii consimţi toţi cci-l-alţi cro- 
ditoră privilegiați sâii ipotecari. i 

Art, 1512, Dâcă adjudecațiunea se va face 
asupra acelui care cumpărase imobilulii, atunci 
va avea recursi în contra vîndătorului spre a 
fi desdaunatii de suma, care escede preţuli sti- 
pulată prin actulii de vîndare, şi pentru do- 
bânda acestui escedente. _ 

Art. 1519, În casii cândii titlul noului pro- 
prietarii arii coprinde imobili şi mobili, scă 
mai multe imobil din carii unele ipotecate şi 
altele neipotecate, situate în aceeași sii în di- 
ferite circonscripţiuni de tribunale, tâte înstrăi- 
nate cu uni singuri preţii sei pentru preţuri 
deosebite şi separate, sâă că acesto imobili 
sunt coprinse,sâii că nu sunt coprinse în aceeaşi 
esploataţiune, în acestă casti prețulă imobilu- 
lui asupra căruia, sunt luate inseripțiuni se va 
determina cu analogie după prețulii: totalii, şi 
va fi declaratii în notificaţiunea ce noulă pro- 
prietarii este obligatii a faco conformă cu ar- 
ticoluli 1801. 

Creditorulii care a cerut punerea în licita- 
ţiune nu este datoriă, în nici unii casii, a face 
suirea preţului cerută prin articoluli 1806 
pentru mobili sâă pentru alte imobili de câtă 
celi ipotecatii creanţei scle. 

Noului proprierariă îi remâne tot-dâ-una re- 
cursii în contra autorului stă spre a fi desdau- 
natit de vătămarea ce arii suferi, sâii din causa, 
divisiunii achisiţiunii s6lo sii din causa divisiu- 
nii esploataţiunilorii. 

Art. 1514, Nici unii imobile nu pote fi libe- 
ratii do ipotecele legali, de câtii supunendu-se 
ipotecei unii altii imobile de acecaşi valăre, sii 
depunendu-se, la casa de deposite şi consemna- 
ţiuni, uă sumă egale cu valârea creanţei asicu- 
rate prin ipotecă. 
Formele ce urmâză a se observa la mutarea 

" 
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ipotecei de pe ună imobile pe altulă, se vorii 
determina prin legea de procedură. 

Disposiţiuni transitorie 

Art, 18315. Femeile căsătorite penă la pro- 
mulgarea acestei legi, voriă fi datore în cursă 
de unii anii de la acestă epocă a cere înscrip- 
țiune asupra imobililoră bărbaţiloră pentru a- 
sicurarea dotei loră conformii regulelorii pre- 
scrise prin acestii codice, 

- CAPITOLUL IX 

Despre publicitatea registreloră și despre 
responsabilitatea greferilorii de tribu= 
nale însărcinați cu ținerea registrelorit, 

Art, 1916, Grefierii tribunalelorii sunt ținuți 
de a elibera tutulorii acelor ce ceri, copiă de 
pe actele transcrise în registrele lori, şi de pe 
inscripțiunile esistenţi, sei certificati că nu e- 
siste nici uă inscripţiune. " 

Art, 1517, EX sunt responsabili pentru ori-ce 
prejudițiii arii resulta : 

1, Din omisiunea pe registrele lorii a tran- 
seripţiunilorii actelori de mutaţiune ale proprie- 
tăţii, şi a inseripţiunilori luate în biurourile 
tribunalului ; - 

2. Din lipsa de menţiune în certificatele lori 
a unci s6ii mai multorii inscripţiuni esistenţi, 
afară de casulii cândi er6rea provine din ar&- 
tări nesuficienţi cari nu poti să le fiă imputate. 

Art. 1818. Imobilulă în privinţa cărui gre- 
ficrulii ari fi omisă în certificatele scle una s6iă 
mai multe sarcine înscrise, remâne cu tote a- 
cestea, încăreatii cu tâte sarcinele înscrise, re- 
mănendă însă noului cumpărători care a fostii 
indusii în er6re recursă în contra grefierului 
pentru daunele cei s'ai causatii prin omisiune, 
precum şi recursii contra vingătorului pentru 
întârcerea preţului şi daunelorii interese. 

Art, 1519, In nici ună casti grefierii tribu- 
naleloră nu potii refusa nici întârdia transcrip- 
țiunea acteloră de mutaţiune: ale proprictăţi- 

“lori, inscripţiunea privilegielorii şi drepturilorii 
ipotecare, nici eliberarea do certificate .ce se 
ceri de părţi, nici presentarea registrelorii 0- 
riginali cândă se ces de părţi, sub pedepsă de 
respundere de dauneinterese către părţi; drept 
care, la casii de refusiă sâii întârgiare nemoti- 
vată, se va încheia îndată asupra cererii păr- 
țiloră procesă verbale despre acesta, de câtre 
procurorele tribunalului respectivi, . 

Art, 1520. Grefierii tribunalelorii voră fi ţi- 
nuți de a 'av€ unii registru pe care voră înscrie 
Qi cu di şi în ordine numerică depunerile ce li 
se voră fi făcutii de actele de mutaţiune ale 
proprietăţilori destinate de a fi transcrise; ci 
vori elibera deponentului unii biletii de recu-   

169. 

nâscere care va, purta numărulă de ordiue sub 
care s'a înscrisă depunerea în registru, şi ci nu 
vorii putea transcrie, în registrele destinate 
pentru acâsta, actele de mutaţiune alo proprie- 
tățilorii de câtă cu data și după ordinea în care 
s'a făcutii depunerea, acelorii acte la grefă. 

Art, 1521. Tâte registrele de transcripţiune 
şi inscripţiune vorii fi şnuruite, numerotate şi 
parafatepe fic-care pagină de către preşedintele 
tribunalului. , 

Art, 1522, Grefierii sunt ţinuţi de a se con- 
forma, în exerciţiul funcţiunii lori, tutulorit 
disposițiunilorii capitolului presente, sub pe- 
d&psă de amendă de la cinci sute până la trei 
mii lei pentru ântâia contravenţiune, şi de de- 
stituire pentru a duoa contravenţiune, fără 
prejudiţiulă daunelorii interese către părţi cari 
vorii fi plătite înaintea amendei. 

Art, 1522, Menţiunile de depositii, inscrip- 
ţiunile şi transcripţiunile se vorii face, în re- 
gistre, în şirii fără nici unii locii albii nici în- 
terlinii, sub pedepsă în contra greficrului de uă 
amendă de la una miă cinci sute pâne la cinci 
mii lei şi de daune interese cătro părţi, cari 
vorii fi plătite înaintea amendei, 

TITLUL XIX 

Despre espropriațiunea silită 

Art, 1524, Creditorulă pote urmări espro- 
priaţiunea : 

1. A bunuriloră imobilă şi a accesorielorii re- 
putate imobil carii sunt proprietatea debito- 
rului săi. 

2. A usufructului ce are debitorulii asupra 
bunuriloră de aceeaşi natură. 

Art, 1825, Cu tote acestea partea nedivisă 
a unui coerede în imobilile unei succesiuni nu 
pâte fi pusă în vindare de către creditorii săi 
personali înaintea împărţelii sâă a licitațiunii 
ce poti provoca creditorii, decă vorii găsi do 
cuviință, sâii în care ai dreptuli de a interveni. 

Art, 1526, Imobilulă unui minore, chiarii e- 
mancipatiăi, sâii unui interdisă, nu pote fi pusă 
în vîndare înaintea vîn "21 mobililorii s6le, 

Art. 1527 Discuțiuni prealabile a mobili- 
Joră nu este cerută la espruopriaţiunea imobili- 
lorii posedate în nedivisă de către unii majore 
şi unii minore s6ă intergisii, dâcă detoria le este 
comună; asemenea discuţiunea nu se cere nici 
în casulii cândii urmăririle ai fosti începute 

în contra unui majore scii înaintea pronuncierii 
întordicțiunii, , . 

Art, 1528. Creditorulii nu pâte urmări vin- 
darea imobililorii carii nui suntă ipotecato de 
câtii la casulii cândii bunurile ce'i suntii ipote- 
cate nu ajungi spre plata ereanţii sâle. 

Art, 1529, Vindarea silită a bunurilor si- 
tuate în diferite districte nu pote fi provocată
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de câtii succesivi, afară de casulii cândi acele 
bunuri facă parte din una şi aceeaşi esploata= 
țiune. : 
Vingarea se urmăresce înaintea tribunalului 

în circonscripţiunea cărui se păsesce centrul 
esploataţiunii, sâii, în lipsa unui asemenea cen- 
tru, partea bunurilorii ce presintă celă mai 
mare venită. . 

Art. 1530, Deâcă bunurile ipotecate crodito- 
rului și bunurile ce nu'i suntii ipotecate sâi 
bunurile situate în diferite districte facii parte 
din una şi aceeaşi esploataţiane, vindarea, unuia 
şi altora se va urmări la unii loci, dâcă o cere 
debitoruli, 

Art, 1881, Dică debitorulă justifică, prin 
contracte de arendă autentice, că venitulii cu- 
ratii alti imobililoră sâle pe timpii de ună anii 
este de ajunsii pentru plata capitalului dato- 
ici, dobânailorii şi cheltuelelorii, și dâca elă 
dă delegaţinne creditorului de a percepe acelii 
venită, tribunaluli pâte suspende urmăririle, 
cari urmăriri potă îi însă continuate dâca se 
-presintă vre unii obstacoli sâă vre-uă oposiţiune 
la plata datoriei, 

Art. 1832, Vingarea silită a imobililoră nu 
pâte fi provocată şi urmărită de câtă în vir- 
tutea unui titlu autenticii şi esecutoriii pentru 
uă datoriă certă şi licuidă. 

Dâcă datoria consiste în sume nelicuidate, 
urmăririle suntă valabil, dâră adjudecaţiunea 
nu sc va putea face de câtii după licnidaţiune. 

Art. 1833, Cesionarală unui titlu esecutoriă 
nu pote urmări espropriaţiunea de câtă după 
significațiunea făcută debitorului despre cesiu- 
nea, titlului. 

Art, 1834. Adjudecaţiunea nu se pâte face 
de câtii după uă sentinţă definiţiră în ultiraă in- 
stanţă sâii trecută în putere de lucru judecată. 

Art, 1535, Urmăririle nu potii fi anulate sub 
pretestă că creditornlă ară fi începută a cere 
urmărire pentru uă sumă mai mare de câţi 
ceea ce este datorită. 

Art, 1836, Ori-ce urmărire de espropria- 
ţiune trebue să fie precedută de uă somaţiune de 
plata făcută din partea creditoralui, debitoru- 
lui în persână stă mandatarului săi. 

TITLUL XX 
Despre prescripțiune 

CAPITOLUL I 

Disposiţinni preliminarie 

Art. 1887. Prescripţiunea este ună mijlocă 
de a dobândi proprietatea scii de a se libera de 
vă obligaţiune, sub condiţiunile determinate 
prin acestă lege. 

Art, 1538, Nu se pâte renuncia la prescrip- 
ţiune de câtii după implinirea, ei, 

e 

Art.1539, Renunciarea la prescripţiune este 
s6ii espresă s6ă tacită, | 

" Renunciarea tacită resultă d'intr'unii faptă 
care presupune delăsarea dreptului câştigată. 

Art, 1540, Celă cenu pâte înstrăina nu pote 
renuncia la prescripţiune. 

Arte 1541, In materiă civile, judecătorii nu 
poti aplica prescripțiunea, dâcă celă interesati 
nu va fi inrocatii acestă mijlocii. 

Art, 1812, Preseripţiunea pâte fi opusă în 
cursulii unci instanţe până în momentulii cândă 
curtea de apelii va, pronuncia definitiva sa de- 
cisiune, asupra căria nu mai pote reveni după 
lege, afară numai decasulă cânâii celii în dreptiă 
a o opune ar trebui să se presume, după împre- 
jurări, că a renunciată la dânsa. - 

Art. 1543, Creditorii şi veri-ce altă persână 
interesată poti să opună preseripțiunea câ- 
ştigată debitorului sâii codebitorului lorii ori 
proprietarului, chiarii şi dâcă acelă debitorii, 
codebitorii sâii proprietarii renunciă la dânsa. 

Art, 1314, Nu se pâte preserie domenulii lu- . 
crurilorii cari, din natura lori propriă stii prin- 
tr'uă declaraţiune a legii, nu poti fi obiecte de 
proprietate privată, ci suntit scâse afară din 
comerciii, | 

Art. 1845, Statulă, stabilimentele publice 
şi comunele, în ceea ce privesce domenulii lori 
privati, suntă supuse la aceleaşi prescripţiuni, 
ca particularii, şi, ca şi aceştia le poti opune.   

  
CAPITOLUL II. 

Despre posesiunea cerntă pentru a 
prescrie 

Art, 1846. Veră-ce preseripţiune este fan- 
dată pe faptulii posesianii. 

Posesiunea este deținerea unui lucru sâă fo- 
losirea de ună drepti, esercitată, una seci alta, 
de noi Engine sc de altulii în numele nostru, 

Art, 1547, Ca să se potă prescrie, se cere uă 
posesiune continuă, neîntreruptă, neturburată, 
pablică şi sub nume de proprietară, după cum ! 
se esplică în următârele articole, 

Art. 1818, Posesiunea este discontinuă când 
posesorulii o cserciteză în modii neregulatii, 
adică cu intermitenţie anormali. 

Art, 1849. Posesiunca este întreruptă prin 
modurile şi după regulele prescrise în artico- 
lele 1863—1873. 

Art. 1850, Continaitatea şi neîntrevuperea, 
posesiunii sunții dispensate de probă din partea, 
celui ce invocă prescripţiunea, în acesti sensii 
că, posesorulii actuale care probză că a posesii 
într'ună momenti datii mai înainte, este pre- 
supusii că a posesii în totii timpul interme- 
diariii, fără însă ca acâsta să împedice proba 
contrariă. | 

Arte 1551. Posesiunea este turburată cândă
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este fundată stii conservată prin acte de zio- | cole precedenţi nu derâgă la cele prescrise prin 
lenţă în contra sâii din partea adversarului, 

Art, 1852, Posesiunea este clandestină când 
posesorulii o esercitâză în ascunsi de adversa- 
rul stii, în câtii acesta nn este în stare de a 
putea să o cunâscă. 

Art. 1853, Actele ce esercitămii stii asupra 
nui lucru ali altuia, sub nume precariă, a- 
dică în cualitate de locatari, depositari, usu- 
fructuari etc., sâii asupra unui lucru comuni, 
în puterea destinaţiunii legali a aceluia, nu con- 
stitucscă uă posesiune sub nume de proprietară. 

Totii asemenea este posesiunea ce ami eser- 
cita asupra uni lucru ală altuia, prin simpla 
îngăduință a proprietarului stă. 

Art, 1554, Posesoruli este presupusă că po- 
sede pentru sine, sub nume de proprietarii, dâcă 
nu este probatii că a începută a posede pentru 
altul, 

Art. 1355, Cândii posesorulă a începută a 
posede pentru altulii, se presupune că a con- 
servatii aceeaşi cualitate, dâcă nu este probă 
contrarie. 

Art, 1556. Posesiunca viţiată prin vrâ-una 
din causele arătate în articola! 1847 devine po- 
sesiune utile, îndată ce acelă viţii încetăză în 
vre-un modi Gre-care. 

Art. 1557, Posesoruli care posede nu sub 
nume de proprietarii, nu pâte se schimbe el €n- 
suşi, fic prin sine singuri fie prin alte pers6ne 
întrepuse, cualitatea unei asemesea posesiuni. 

Art. 1858. Posesiunea care se esercitză nu 
sub nume de proprietari, nn se pâte schimbu 
în posesiune utile de câtă prin vre-unulă din 
următorele patru moduri : 

1.Când deţinătorul lucrului priimesce cu bună 
credinţă de la uă alii treilea persână, alta de cât 
adevăratulii proprietari, ună titlu translativă 
de proprietate în privința lucrului ce deţine. 

2. Cândii deţinătorulă lucrului nigă drep- 
tulă celui de la care ţine posesiunea, prin acte 
de resistenţă la eserciţiulă dreptului săi. 

3. Cândii deţinătorul strămută posesiunea 
lucrului, printr'unii acti cu titlu particulară 
translativii de proprietate, la altulă care este 
de bună credinţă, 

4, Cândi trasmisiunea, posesiunii din partea, 
deţinătorului la-alţulii se face printr'uni actă 
cu titlu universalii, dâcă acesti succesoră uni- 
versalii esto de bună credință. 

Art, 1859, In tâte casurile cândii posesiu- 
nea aceluiaşi lucru trece perândă în mai multe 
mâni, fie-care posesoră începe, în persâna sa, 
uă nouă posesiune, fără a distinge dâcă stră- 

„mutarea posesiunii s'a făcutii în modă singu- 
lară sâii universală, lucrativii s6ă onerosii, 

Art. 1560. Veri-ce posesorii posteriorii are 
facultatea, spre a putea opuno prescripţiunea, 
să unâscă posesiunea sa cu posesiunea autoru- 
Îmi săă, 

Art, 1861, Disposiţiunile celorii ducă arti-   

articolulii 1858, în ultimultii săi aliniati. 
Art. 1562, Dâcă viţiulii posesiunii consistă 

în discontinuitatea, în întrerupţiunea stii în 
precaritatea sa, veri-cine are interesii ca să nu 
fie prescripţiunea îmylinită, îl pâte opune, 

Diră clandestinitatea şi tulburarea posesiu- 
nii sunt viţic numa; relative, şi nu potii fi prin 
urmare opuse de câtii numai de cei în privinţa 
căroriă posesiunea a avută asemenea caracteriă. 

CAPITOLUL NI 

Despre causele cari întrerupă s6iij cari 
suspiudii cursulii preseripțiunii 

SECȚIUNEA 1 
Despre causele cari întrerupă preseripțiunea 

Art, 1863. Prescripţiunea pâte î întreruptă 
sâii în modă naturale s6i în modii civile. 

Art, 1564, Este întrerupere naturale : 
1. Cândiă posesorulii este şi remâne lipsită, 

în cursă mai multă de unii anii, de folosinţa 
lucrului, s6ă de către vechiulii proprietarii sâă 
de către uă ali treilea pers6nă. 

2, Cândii lucrulă este declarati neprescrip- 
tibile în urmarea unei transformări legali a 
naturei stii destinaţiunii scle, 

Art. 1865, Întreruperea civile se operă : 
1. Printr'uă cerere făcută în judecată, fie in- 

troductivă de instanță s€ă numai incidente 
într'uă instanță deja începută; 

2. Printrună actă începători de esecutare, 
precumiă sequestrulii (saisie) stii cererea ese- 
cuţiunii unoi titlu cărai legea renâsce putere 
esecutoriă; . 

3. Prin recunâscerea de către debitori sâii 
posesor a dreptului celui în contra cărui pre-. 
scrie, . 

Art, 1806, Efectele întreruperii prescrip- 
țiunii prin vre-unulă din modurile naturali, 
suntii absolute : întreruperea civile, afară de 
escepţiunile coprinse în articolele 1872 şi 1873şi 
altele asemeni, nu folosesce de câtii celui ce o 
face şi nu vatămă de câtii celui contra cărui 
se face. 

Art, 1867, Întreruperea fie civile fie natu- 
rale, şterge cu totul ver-ce prescripţiune în- 
cepută înaintea sa; în nici uni casă acea, pre- 
scripţiune nu mai pâte fi continuită. Poseso- 
rulii s6ii debitorulă potii începe uă nouă pre- 
scripţiune după ce actele constitutive de în- 
trerupţiune înceteză, conformii nature) lori şi 
regulelorii aici mai josii stabilite, 

Art, 186, Cererea făcută în judecată nu va 
putea întrerupe prescripţiunea, de câtă dâca 
va fi încuviinţată. de judecătorie prin otărire 
de nerevocabile autoritate. .
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In casulii acesta nici ună prescripţiune nu 
pâte curge dela formarea cererii în judecată şi 
până la pronunţarea unei aseminea otăriri, 

Art, 1569, Dâca celă ce a formatii cererea în 
judecată lasă să se perimeze acea acţiune a sa 
prin nelucrare; deca se desiste de acea cerere 
pentru veri-ce altii motivi afară de nulităţi de 
formă sâi de nccompetinţa, instanței către 
care o a fostii făcutii, nici uă întrerumpere de 
prescripţiune nu pote fi. Ă 

Art, 1570. Cererea în judecată întrerupe pre- 
scripțiunea, după regulele coprinse în art. 1868 
şi 1869, chiariă în casulii cândii este adresată 
la vă instanţă judecătorâscă necompetinte, şi 
chiarii decă este nulă pentru lipsă de forme. 

Art, 1871, In casurileprevădute în articolul 
precedente prescripţiunea nu va fi întreruptă 
de câtii deca celi interesati va fi făcută, mai 
"nainte deotărirea de peremţiune, ce arii putea 
fi pronunciată în contra sa, uă nouă cerere în 
bună şi cuvenită formă, şi dâca acâsta după 
urmă, cerere i seva fi încuviinţatiă, după cumi 
se arată la articolulii 1868. 

Art, 1872, Intreruperea civile a prescrip- 
țiunii, făcută în contra unui din debitorii so- 
lidari, are efectii în contra tutulori celorii- 
alţi codebitori ai săi 

Întreruperea civile făcută în contra unui din 
moştenitorii unui debitorii solidară nu are 
cfectă în contra celorii-alţi comoştenitori, 
chiară dâcă creanţa ară fi ipotecariă, dâcă o- 
bligaţiunea nu este nedivisibile. Asemenea în- 
trerupere nu are efectii în contra codebitori- 
lori debitorului defuncti, de câtii în măsura 
părţii de obligaţiune a moștenitorului contra 
cărui s'a făcută întreruperea, ” 

Spre a întrerupe prescripţiunea în contra 
acelonit codebitori, trebue uă întrerupţiune fă- 
cută în contra tutulor moştenitorilorii debito- 
xului defuncti, 

Art, 1873, Întrerupţiunea civile a preserip- 
țiunii, făcută în contra debitorului principale, 
are efecte şi în contra cauţiunii. 

Întreruperea făcută în contra cauțiunii nu 
pote opri cursnlii prescripţiunii datoriii prin- 
cipali, 

SECȚIUNEA II 
Despre causele cari suspendă curnulii prescripțianii 

Art. 1874. Suspensiunea opresce cursul 
prescripţiunii pe timpulii câţi durează, fără 
însă a.0 sterge pentru timpulii trecută, 

Art, 1875. Prescripţiunea curge în contra 
veri cării persone care warii putea invoca: uă 
escepţiune anume stabilită prin lege. 

Art, 1876, Prescripţiunea nu curge în con- 
tra minorilorii şi interdicţilorii, afară de casu- 
zile determinate prin lege. 

Art, 187, Prescripțiunea curge în. contra 
femeei măritate în privinţa averii sâle parafer- 
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nali, chiarii şi deca aceea se află sub admini- 
straţiunea bărbatului, cu reservă, însă, pentru 
casulii acesta, de acţiune recursoriă a femeii 
în contra bărbatului, 

Art, 1548, Prescripţiunea nu curge, pe câtii 
timpii ţine căsătoria, în contra femeei măritate, 
în privinţa imobililori dotali cari n'ai fostă 
declarate alienabili prin contractulă de căsă- 
torie, de câtii, dâca va fi începutii a curge 
mai nainte de căsătoriă, ssii din momentulă 
separaţiunii patrimonielori conformii artico- 
lolui 1256—1270, veri-care ari fi epoca în 
care a începntii posesiunea.   Art, 1$19, Nu este supusă prescripţiunii, pe 
câti timpii ţine căsătoria, acţiunea de nulitate 
a femeii contra acteloră făcute de dânsa fără 
autorisaţiunea: bărbatului scă a judecăţei, în 
casurile în cari legea declară obligatorie acea, 
autorisare, 

Art, 1550. Nu este asemenea supusă pre- 
scripțiunii, pe câtii timpi ţine căsătoria, nici uă 
acţiune a, femeii care arii putea să se resfrîngă 
cum-va în contra bărbatului, de arii f eserci- 
tată de femeo contra unei ali treilea persâne. 

Art, 1SS1. Prescripţiunea nu curge între 
soșă, pe cătii timpi ţine căsătoria. 

Art, 1S$2, Prescripţiunea nu curge încontra, 
moștenitorului beneficiari în respectulă crean- 
ţelorii s6le asupra succesiunii, : 

Ea nu curge în contra succesiunii nici în pri- 
vinţa creanţelor nici în privinţa drepturilorreali. 

Art, 1SS3. Regulele prescrise prin articolul 
precedente se aplică şi laprescripţiunea dintre 
administratoruli legale ali averii uncipersâne 
şi acea pers6nă, precum dintre uă succesiune 
vacante şi persona numită curatorii alii ei. 

Art, 1854. Prescripţiunea curge atâții în 
folosulii câtii şi în contra unci succesiuni va- 
canţi chiarii şi decă mare curatorii, şi chiarii 
în timpulu terminiloră de trei luni pentru fa- 
cerea înventariului şi de patru-deci de dile 
pentru deliberare. 

Art, 1SS5. Prescripţiunea unei creanţe con- 
diţionali sâii cu termină nu pote începe de câtiă 
din momentul cândii s'a împlinită condiţiu- 
nea scii a espiratii terminulii. 

Acţiunile reali ale creditorului sâii proprie- 
tarului sunt, prin escepțiune, supuse prescrip- 
ţiunii, în folosulii celui ce deţine lacrulii, chiar 
şi maj "nainte de realisarea condiţiunilorii sâi 
de espirarea terminiloră la carii acele acţiuni 
potii fi subordinate, 

CAPITOLUL IV 

Despre timpul cerutii pentru a prescrie 

SECȚIUNEA 1 
-Disposiţiuni generali   Art, 1856, Niciuă prescripţiune nu pâte în    
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cepe a curge mai "nainte de a se nasceacţiunea 
supusă acestui modii de stingere. 

Art, 1S$7. Terminulă preseripţiunii so cal- 
culă po gile, şi nu pe ore. Prin urmare Qiua în 
cursulii cării prescripţiunea începe nu întră în 
acelă calculii, , 

Art, 1SSS, Diua se împarte în duoă-deci şi 
patru de ore. Ea începe la medulii nopţii şi se 
finesce Ja medulii nopţii următre, . 

Art, 1S59, Prescripţiunea nu se sucotesce 
căştigată de câtii după împlinirea celei după 
urmă dile a terminului defiptă prin lege, 

SECȚIUNEA UI 
Despre preseripțlunea de trel-geci ani 

Art. 1590, 'Tote acţiunile atâtii reali câti 
şi personali pe cară legea nu le a declarati ne- 
preseriptibili şi pentru cari n'a defiptă ună 
terminii de prescripţiune, se vorii prescrie prin 
trei-deci de ani, fără ca celii ce invocă acestă 
prescripţiune să fiă obligatii a produce vre-un 
titlu, şi fără să i se potă opune râua credință. 

Art, 1591, Instanţele începute şi delăsate 
se vorii prescrie, în lipsă de cerere de perem- 
țiune, prin trei-deci de ani socotiți de la celii 
după urmă actii de procedură, ori care ară fi 
terminulii de prescripţiune ală acţiunilorii în 
arma, cărori se vorii fi începutii acele instanţe. 

Art, 1892, Renditele sii creanțele ale că- 
roză capete nu suntii nică uă dată csigibili şi 
carii producii în folosulii creditorului interese 
periodice sciă în perpetuă sii pe vicţă, se pre- 
serii prin trei-deci de ani începândii de la data 
titlului lori constitutii, 

Art, 1593, După duot-geci şi optii de ani de 
la data titlului constitativii scii a celui de pe 
urmă titlu, debitoruli pote fi constrinsti să pro- 
cure unii noii titlu creditorului ssii represintan- 
țiloră stă, - - 

Art, 1591, Regulele prescripţiunii relative 
la alte obiecte de câtii cele coprinse în acesti 
titn şi cari suntă espuse la locurile respective 
din acesti Codice, escludii aplicarea disposi- 
țiuniloră acestui titlu în tâte casurile cândi 
suntii contrarii lorii, 

SECȚIUNEA III 
Despre preseripţiunile de gece până la dout-gect de ani 

„Art, 1595, Celi cecâștigă en bună credinţă 
și printruă justă causă unii nemişcătoră deter- 
minat, va prescrie proprietatea aceluia prin 
dece ani, deca adevăratulii proprietară locuesce 
in circonscripţiunea curții de apelii unde se află 
nenişcătorulii, şi prin duoă-deci de ani dâca 1o- 
cuesce afară din acea circonseripţiune, 

Art, 1590. Dâca adeviratulă proprietară a 
„locuiti, în diferite timpuri, în circonscripţiunea   

curţii do apelă unde se află nemişcătorulii şi 
afară dintr'ensa, prescripţiunea so va completa, 
adăugindu-se, la anii de presenţă, unii numără 
de ani de absenţă indoitii de câtă celii ce lip- 
sesce la anii de presenţă pentru ca să fie dece. 

Art, 1597, Justă causă este veri-ce titlu 
translativă de proprietate, precumii vinderea, 
schimbul ete, 

Unii titlu nulă nu pote servi de.baso pre- 
scripțiunii de dece până la duoă-deci de ani. 

Unii titlu anulabile nu pâte î opusii poseso- 
rului care a invocatii prescripţiunea de dece 
până la, duoă-geci de ani, de câtă de celii coară 
îi avutii dreptuli de a cere anularea sa, stă de 
representanţii dreptului săi dâca posesorulii 
n'a cunoscutii causa anulabilităţii. 

Art, 159$, Buna credinţă este credința po- 
sesorului că, celă de la care a dobânditi imo- 
bilulu avea tote Ensuşirilo cerute de lege spre 
a'i putea transmite proprietatea, 

Este destul ca buna credinţă să fi esistatii 
în momentul câştigării imobilului. 

Art, 1599, Justa causă trebue să fie totii- 
de-una probată de celii ce invocă prescripţiunea 
de dece până la duos-decă ani, 

Buna credinţă se presupune totă-dt-und, şi 
sarcina probei cade asupra celui ca alâgă rea 
credinţă, ” . 

Art, 1900, Acţiunea pentru nulitatea, scă 
pentru stricarea, unci convenţiuni, se prescrie 
prin dece ani, în tote casurile cândii legea nu 
dispune altii-felă. , 

Acestă prescripţiune nu începe a curge, în 
casă do violenţă, de câți din diua cândii vio- 
lenţa a încetatii; în casii de erdre sâii de dolii, 
din Qiua cândă erdrea sâii dolulii s'a descoperiti; 
pentru actele făcute de femei măritate neauto- 
risate, din diua desfacerii căsătoriei; în contra 
minorilorii din diua, majorităţii, iar în respec- 
tulă interdicţilorii, din diua cândă s'a ridicati 
interdicţiunea, 

Art, 1901. Ver-ce acţiune a minorului con- 
tra tutorului, relativă la faptele tutelei, se 
prescrie prin dece ani, începând de la majo- 
ritatea sa, 

Art, 1902, După dece ani, architecţii şi în- 
trepringstoriă de lucrări, suntii desărcinaţi de 
respunderea la care suntii supuşi pentru stri- 
căciunea în totii sâă în parte a construcţianii 
prin viţiele de construire sâi prin viţiele pă- 
mântalui. 

SECȚIUNEA IV 
Despre câte-va preseripţiuni particularig 

Art, 1903, Acţiunea maestriloriă şi institui 
toriloră de sciinţe sii de arţi, pentru lecţiunile 
ce dă cu luna; 

A ospătătorilorii şi găzduitorilorii, pentru 
nutrirea, şi locuirea ce procură, şi a 6meniloriă
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cu diua, pentru plata dileloriăi, a materielori 
de denşii procurate şi a simbrielorii, 

Se prescriă prin şse luni, 
Art, 1904. Acţiunea mediciloră, a chirur- 

giloră și a apotecarilori, pentru visite, opera- 
ţiuni şi medicamente; 

A neguţătorilorii, pentra marfele ce vindi la 
particulari. carii nu sunt neguţători; 

A directoriloră de pensionate, pentru pre- 
țulă pensiunii scolarilorii loră, şi a altorii mae- 
stri, pentru preţulii ucenicie; 

A servitorilorii carii se tocmescă cu anulii, 
pentru plata simbrici lori. 

Sa preseriă printr'ună ant. 
Art, 1905. Prescripţianea, în casurile maj 

sus arătate, se ra împlini, chiar de ar urma ser- 
viciele, lucrările şi predările acolo menţionate. 

Ea nu încetâză de a curge de câţi cânqii sta 
încheiatii socotâla, s'a dată unii biletii sc ade- 
verinţă, orl s'a, fonmată cerere în judecată. 

Art. 1906, Cu tote acestea, cei cărorii vor 
fi opuse aceste prescripţiuni, potii deferi, celorii 
ce Îi le opunii, jurământii asupra cestiunii de a 
se sci-dâca lucrală s'a plătită în adevării, Jură- 
mentulii va putea fi deferitii văduvelor şi mw- 

„stenitoriloră s&ă tntorilorii acestori după urmă, 
când suntii minori, pentru casă aibă a de- 
clara dâca nu sciii că lucruli este âncă datorită, 

Art, 1907, Veniturile renditelorii perpetue 
s6ă po vicţă; 

Prestaţiunile periodice ale pensiunilor ali- 
mentarie; chiriele caselori şi arendele bunuri- 
lori rurală ; ” 

Dobânţile sumelorii împrumutate şi în ge- 
nere totii ce seplătesce cu anulii sâiă la termine 

- periodice mai scurte; ! 
Se prescrii prin cinci ani. 
Art. 1908, Prescripţiunile presentei secțiuni 
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curgă în contra minoriloră. şi interdicţiloră, 
remânendi acestora recursi în contra tuto- 
riloră lori, 

Arte 1909. Lucrurile mişcătâre se prescriti 
prin faptulă posesiunii lori fără să fie trebuință 
de vre-uă curgerea de timpi, 

Cu tâte acestea, cel cea perdutii sâă celui 
cărui s'a furatii unii lucru, pâte sării revendice, 
în cursă de trei ani din giua cândi l'a perdutii 
s6ii cândii i s'a faratii, de la cel la care îl gă- 
sesce, remănândii acestuia recursă în contra 
celui de la care îlii are, 

Arte 1910, Dâca posesorulă actuale ală lu- 
crului furati sfii perduti Va cumpăratii la unii 
bilciă s6ă la tirgii s6ă la uă vindere publică, sâii 
de la unii neguţătoră care vinde asemeni lu- 
cerură, proprietarulă originarii nu pote să în lu- 
crulă înapoi de câtă întorcândi posesorului 
preţulii ce l'a, costatii. 

Art. 1911, Prescripţiunile, începute la epoca 
publicării acestui Codice, se voră regula după. 
legile cele vechi. 

Disposiţiună generali 

Art, 1912, Codicii Domnilorii Calimachă şi 
Caragea şi ori-ce alte legi civili anteriori, or- 
donanţele domnesci şi instrucţiunile ministe- 
riali din ambe Principatele-Unite suntii abro- 
gate în totii ce nu este conformii reguleloriă   prescrise în presiutele Codice, 

Art. 1918, Acestă Codice civila se va pune 
în lucrare la ântâiii ulii, anulă una-mie optă- 
sute şâse-deci şi cinci, 

Art, 1914, Fia dotată înaintea promulgării 
acestei legă, de voesce a veni la uă ereditate 
deschisă în urma, promulgării acestei legi, va 
fi obligată a reporta dotea, 
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(2) Locainţă principali.: 
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(1) Minoritate (nevirstr:: ie), tutelă (epitropie), emancipațiune (ertare do vârstă). 

(2) Rude de susă, 

(3) Punerea unei persâne, prin declaraţie judecătorescă, în posiţiunea dea filipsită de eserciţiulii vieţeY civile, 

(4) Acestă tormenă este esplicată de art. 482, 

(5) EsuJrnctă (dreptă do folosinţă de rodele unu! lucra), usă (dreptul de a so servi. de lucrulă altuia) 

avitațiune (âroptulă de a se servi- do nă locuinţă). 

% “Bobiri. 
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nel obligaţiuni, înlocoinduse cea veche prin alta nucă. — (5) Liberarea nuuY.. datornică de datoria sa,— 
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uverou femeel preste cea gestrală. - 
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(1) Desființarea. — (2) Închiriure, arendure. -- (3) Contractă prin care unulă ia însăreinarv către altală dou 
face ceva fără, plată. — (4) Priimitorulă mandatuluy. — (5) Celă ca dă mandatală. — (6) Înnprumutarea unul - 
lucru cu condiţiunea întârcerel. -- (1) Celă ce se impramută, — (8) Celă ce împrumută. — (9) Priimitorulă lu- 
cerului în deposită. — (10) Celă ca depune lucrală. — (11) Convenţinni, reciproce ala căril efecto în privinţa 
beneficiiloră şi perderiloră pentru una saă mal multo parsâne, dependă deo împrejurare nesigură. — (12) Plata 
ce se dă anuală pentru bani împrumutaţi să pentru cora înstrăinată ”
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DECRETU 
Pentru amânarea punereă în lucrare a Codicelui Civilii 

(Din 30 Iunie 1S65, prom. la 2 Zulie 1865) 
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Art, 1. Punerea în lucrare a nuoului Codice Civilii Alcesandru Ioan I, este amânată pînă 
Ja 1 Decemvrie viitorii. 

  

(1) Vegi esplicaţiunea dată de art. 1697. — (2) Învoire, — (3) Scotorea din proprietate. — 

(5) A se observa art. 1913 Codul Civilă. 

(4) Paragrafie. —    



CODICE DE PROCEDURA CIVILE 
(pom. la.11 Sept. 1865 prin Decretu No. 1156 din 9 Sept. 1865.) 

  

CAREA I 
DESPRE JUDECĂTORIELE DE PLĂȘI 

(OCOALE) 

TITLUL I 
Competinta judecătorilor de plăşi 

Articolul 1, Judecătorii de plăşi sunt compe- 
tinți a judeca tâte cererile în materii personale 
şi mobiliare, în cea ditemnă instanţă, pent la 
valorea de ducă sute Ici capital şi interese, 6ră 
cu apeli, până la valorea de 1500 Iei capitală 
şi interese, 

Art, 2, Judecătorii do plăşi vor judeca, fără 
apel, până la valorea de 200 lei şi cu apel până 
la valorea de 1500 lei: " 

1. Contestaţiunile dintre hotelari, ospătari, 
hangii, cârcinmari cu călătorii, 6speţi scii mus- 
ceriii lorii, pentru cheltuieli de ospătărie sâă 
pretențiuni de perderea totală ori parţială a 
obiectelor aduse în oteluri, hanuri scă cârciumi. 

2, Contestaţiunile dintre călători coimnisio- 
nari sâă espeditori cu cărăuşii sâii întreprin- 
dtorii de transportă, pentru întârdierea, stri- 
căciunea şi perderea objectelorii transportate 
oră pentru plata preţului transportului. 
„Art. 3, Judecătorii de plăşi suntii compe- 

tinţi a judeca, în cea din urmă instanţă, până 
la valârea de 200 lei, şi cu apelă până la orice 
val6re : 

1, Cererile pentru vătăimarea adusă de că- 
tre 6meni sâă dobitâce ţerinelorii, holdelorii, 
îractelorii și recoltelorii. 

2, Cererile pentru curățirea şenţurilorii, ca- 
nalurilorii de irigație, iazuriloră, gârlelorii, ză- 
gazurilor (iezeturelor) când drepturile de pro- 
prietate sâi de servitute nu sunti contestate, 

3. Cererile pentru usurpare sâă stricăciuni   

de locuri, copati, 
grădiri, , 

4, Cererile pentru reparaţiunile locurilor sc 
clădiriloră închiriate, impuse prin contract stii 
decătre lege în sarcina locatarului (chiriaşului), 

5. Contestaţiunile dintre stăpâni şi servitori 
patroni şi lucrători cu diua, cu luna să cu a- 
nulă, pentru plata simbriei sâi salariului lor, 
ori esecutarea contractului, 

G, Cereri pentru despăgubiri civile provenite 
din difamaţiuni, injurii, bătăi si loviri, când 
însă părţile m'aiă intrat pe calea criminală. 

Art, £. Judecătorii de plăşi suntii compe- 
tinţi a judeca, fără apelă, pent la valrea de 
300 lei capitală sei 30 ci veniti, şi cu apeli 
până la valrea de 1500 lei capital sâii 150 lei 
veniti: o 

1. Despăgubirile cerute de arendaşii sâii lo- 
catarii (chiriaşi), din causă că nu s'a dat locul 
în stăpânire prin faptulă proprietarului, când 
însă dreptul nu e contestatii. 

2. Despăgubirile reclamate de proprietarii 
pentru stricăciunile, perderile sâi incendiulii 
întemplată lucrului închiriatii, scă arendatii, 
din faptul locatarului sâii arendaşului, con- 
formă art. 1434 şi 1435 din Codicele Civile. 

3, Cererile pentru plata de chirii sâii arenți 
pentru desfiinţarea de contracte din causă de 
neplata arendii sâi chiriei, pentru gonirea chi- 
riaşului sâi arendaşiului din loculii arendată 
sâă închiriatii, 

Art. 5, Judecătorii de plăşi voriă judeca cu 
drept de apelă, ori-care arii fi valorea lucrului: 

1. Cererile pentru strămutarea otarolori. 
2. Acţiunile posesorii. 
3. Pretenţiunile asupra lucrărilor făcute pe 

ape curgătâre pentru udare de ţsrini sâi mig- 
care de fabrici, mori etc. 

4. Reelamaţiunile pentru eserciţiulă sarvi- 
tuţilorii, pentru zidurile şi gânțurile comune, 
pentru distanţele de construcţiuni şi planta= 
ţiuni a se observa între vecini. 

garduri, şanţuri, scă alte in-
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In tâte aceste casuri, judecătorulii do plasă 
nu este competinte a judeca, dâcă se contestă 
ensuşi dreptulii proprietăţii sci titlulii consti- 
tutivă ali servituţii. 

Art. 6, In casurile cândă competința jude- 
cătorului se-reguleză după valrea objectului 
în contestaţiune, acâstă valore se va otări după 
suma coprinsă în cerere, 

Decă cererea nu coprinde nici uă sumă, sâil 
dâcă se aridică contestaţiune asupra, valârei, şi 
părțile nu se înţelegi, judecătorul o va otări 
dupe actele ce va avea, sâi prin esperți, sâă 
mergândii ânsuşi la faca locului. 

Partea nemulțumită pe otărîrea asupra va 
16rei objectului, ra avea dreptii, în oră ce casii 
să atace acea otărtre Ia tribunalul județeană, 
în termenii de 10 dile şi cu formele hotărite 
pentru apel. 

Art. 7, Părţile, printr'uă comună înţelegere, 
pot deropgala competinţa judecătorului, arătată 

“prin articolile precedente; ele se potii presinta 
de sine, înaintea sa, şi a se judeca, oră care ari 
fi valOrea objectului în proces, şi judecătorulii 
va pronuncia în prima sâă ultima instanţă de- 
spre competința sa ; se vorii obserba însă pen- 
tru acestii casi cele prescrise prin art. 10. (1) 

Art, 8. Judecătorii de plăşi sunt âncă com- 
petinţi a priimi denunciările de crime şi de de- 
liete comise în ocolulă plăşii lori, fiindii în a- 
celaşi timpi oficiară ai poliţiei judecătoresci, 
ausiliari ai procurorului, conform art. 46—52 
din procedura Codicelui Penală. 

int, 9. Judecătoriele de plăşi suntă tribn- 
nale poliţienrscă, şi judecă contravenţiunele de 
simplă poliţie. conformii regulilorii prevădute 
în procedura Clodicelui Penală. | 

Atribuţiunile date sub-prefecţiloră şi poli- 
țailorii prin art. 141 şi 142 din Procedura co- 
dicelui Penală, se vor esercita numai de jude- 
cătorii de plăşi, a 

TITLUL II 
Despre cereri înaintea judecătorilor 

de plăși şi chiămare în judecată - 

Art, 10. Cererea în judecată se ra adresa la 
judecătorul domiciliului sâii residenţei pîri- 
tului, Dâcă cererea este relativă la un imobilă, 
ca se va adresa la judecătorul locului unde este 
aşedatii imobilulă. - 

Art. 11, Cererea se va face în scrisă. Ea 
va coprinde numele, profesiunea şi domiciliul 
părților, obiectul prigonirii şi temciurile pîri- 
gului, va fi subserisă de densulii şi datată. 

Art, 12, Judecătorul, îndată ce o va priimi, 
va însemna în josulă ei, termenul de înfăşişare 
de Ja trei până la cincă-spre-dece dile, să şi 

chiară în acea di în casuri urgente, va sub- 
scrie, va pune data, va însemna termenulă în 
ună registru speciali ali săă gi va înapoia pe- 
tiţiunea, reclamantului, care o ra da singuri 
piritului, ori dâca acesta nu voesce a subscrie 
într'ânsa de priimire o va înfăgişa la primarul 
locului unde este domiciliată piritulu scă la 
comisaruli ori sub-comisarnlă de poliţie, decă 
se află asemenea, funcţionari. 

- Arte. 18. După cererea sa verbală sai în 
scrisii, primarulă, comisarul oră sub-comisarul 
va, comunica piritului în originală petiţiunea 
şili va îndatora să declare în scrisă pe densa 
că a vtdut'o. 

Art, 14, În casă când piritulă nu va voi a 
sub-scrie, ori nu va fi acasă, primarulii, comi- 
sarulu ori sub-comisarulii face uă cedulă de- 
spre obiectulii şi dioa înfăţişerii, şi o va lăsa 
la domiciliulă ori residența pîritului, în mâna 
unui servitorii, unei rude ori a unui vecin ; €ră 
dâcă aceştia nu vor voi a o priimi, o va lipi pe 
uşă. Va sub-serie apoi în petiţiune despre a- 
cesta şi o va da reclamantului. : 

Art. 15. Primarul, comisarul ori sub co- 
misarulii, vor îndeplini îndatoririle impuse lor 
prin articolile precedinţi în dioa chiarii când 
priimesce petiţiunea sâă celii: multi a duoa di, 
şi o va înapoia îndată reclamantului. Acesta 

în ajunnlii qilei de judecată. 
Art. 16. Părţile se potii înfățișa înaintea 

ori-cărui judecător de plasă fără nici uă chiă- 
mare şi fără nici uă cerere în scrisii, îndestulii 
că procesulă să fie de natură a se judeca de un 
judecători de plasă şi îndestul că voinţa păr- 
ţilorii, objectulii şi valrea contestaţiunei lor, 
să fie constatată în scrisii înaintea judecăto- 
rului printr'uni acti format de judecător sub- 
scris de elii şi de părţile împricinate. ” 

* Judecătorulii va judeca causa sâii în acea di, 
sâii în altă di, însemnată de elă. Părţile voriă 
sub-scrie spre sciinţă şi la diua însemnată causa 
se va'judeca ca şi cele ce sunt cu chiămări. 

TITLUL III 
Despre judecată, hotărîre și 

esecuţiune 

  
Art.17, Judecătorul deptasă va ține audien- 

ță în tâte dilele sâii numai de mai multe ori pe 
săptămînă, ori chiară:şi Duminicile și sărbăto- 
rile, înainte de amiadi şi după amiadi, după 
trebuințele fie-cărei localităţi. 

Art, 1S, Părţile se vorit înfășişa în persână 
sti prin vechilă, şi voră fi ascultate pe rând. 

Ele vorii vorbi cu cuviinţă şi respectă. La 
cas contrarii judecătoruli le va face observa- 

  

(1). În Colecţia D. Boerescu ge urctă că din gregciă de tipar se trimite la art. 10, căci la art. 16 trebue a sotrimite, 

  

o va, da judecătorului de plasă celii mai târdiii, 
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țiunt, şi neîndreptându-se le va da afară, să 
va pronuncia în contra lorii amenda până la 
cinci lei, sâi închis6rea până la duoă-deci şi 
patru ore. 

Art, 19. Judecătorulii, după ce va asculta 
pe părți, şi va da citire actelorii e dânsele în- 
figisate, ra încerca a le împăca şi dâcă împă- 
căciunea na va fi posibilă, el va pronuncia 
hotărirea, fără a se ridiea după locii. Va putea 
cu tâte astea, de va avea trebuinţă de uă mai 
lună cugetare, să se retragă luândii şi actele 
înfăcişate, spre a se chibzui în neființa părţilor. 

Art, 20. Când una din părți va defăima un 
actii de falsă, jndecătorulii sub-scriindii actul 
defăimatii şi îndatorând pe părți a'lii sub-scrie 
şi ele, va declara procesul suspendată, şi va 
trimite actul în esaminarea şi judecata tribu- 
malului da jndeţii. 

Art. 21. In cinci qile celii multă după pro- 
nunciarea hotărirei, judecătorulii de plasă sâi 
ocol va libera fie-cărei părți uă carte de jude- 
cată în care se va coprinde formula esecutoric, 
dâca judecata va fi fără apel, sâii în casulii 
contrarii menţiune de dreptulii părţilor de a 
face apel la tribunalulii judeţianii în termen 
de uă lună e la priimirea sâă lăsarea cărții 
de judecată ln domiciliă. . 

Art, 92, Cartea de judecată se va redacta 
pe scurt, coprindândă obiectulii cererei, mid- 
loculii de apărare şi articolul de lege pe care 
se basză. - 
Notiţă de acâstă carte se va trece întruni 

registru specială. ” IE 
Art. 23. Se oră întrebuința pentru darea 

cărţei de judecată la mâna părței condamnate | 
aceleași midlâce ca şi pentru chiămarea în ju- 
decată. Partea însărcinată a face acestă dare 
va fi datâre a aduce înapoi judecătorului chi- 
tanță în scrisă de priimire de la partea con- 

damnată si de la primarulti comunei s€le ori 
de la comisarulii de poliţie locali. 

Judecătorulii ra opri originalul acelei chi- 
tanțe în cancelaria sa, €ră pe copia de hotărire 
ce sc află în mâna părţii, va copia chitanţa şi 
o va sub-scrie. . - 

Acecaşi prevedere se va urma şi când osîn- 
ditulă va lipsi de la domiciliulii săi. In casulii 
acesta însă termenulii de apelii va fi de ducă 
luni, şi administraţiunea locală va îngriji a în- 
mănui osinditului cartea de judecată. Terme- 
nulă de apel însă va curge în tote casurile în 
contra piritului după îndeplinirea celorii pre- 
serise lo art, 14.5 
„Art, 24. Esecutarea unei hotăriră date de 
judecătorulti de plasă şi nesupusă apelului, se 
va putea dobândi a duoa qi chiar după înde- 
plinirea formalităţii prescrise prin articolulii 
precedentă. 

Spre acestii sfîrşit, partea interesată se va 
putea adresa d'a dreptul la prefectul, sub-pre- 
fectul, primarul, ori comisarul de poliţie locală, 
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sâă la un agent de urmărire de lângă tribunalul 
local, pentru ca, să esecute cartea de jndecată. 

Dâcă hotărirea a fostii dată în lipsă, ea nu 
se va putea esccuta, de câtă cinci gile de la 
priimirea cărții de judecată do către partea ce 
a lipsit, s6iă de Ja lăsarea ei la domiciliulii săii. 

Art, 23, Esecutarea cărţilorii de jndecată, 
care suntii supuse apelului, nu se va pntea do- 
bândi de câtă după espirarea termenului de nă 
lună de la priimirea hotărârei de către partea 
adversă sâii de la lăsarea, el la domiciliii. 

In acestii casii esecatarea nu se ra face de 
autoritatea administrativă competintă, de cât, 
dâcă, celii ce o cere, ra înfăcişa, pe lângă car- 
tea sa de iudecată, uni certificati din partea 
grefierului tribunalului judeţian, prin care să 
se constate că apelulă nu s'a făcută în terme- 
nulă de uă lună. 

Art, 20, Judecăturul de plasă va putea or- 
dona esecutarea provisorie a hotăririlorii scle, 

date cu drept de apel, când este urgenţă, sti 

când este pericol a se mai întârdia esecutarea, 
Acestă esecutare se va face cu cauțiune, sâiă 
fără cauţiune, dată de celă ce cere esecutarea, 
după împrejurări, Când însă valorea, obiectu- 
lui trece peste trei sute laă, cel co cere esecu- 
tarea va fi datori a da cauțiune. 

Art, 97, Cărţile de judecată, date fără apel, 
nu se vor utaca cu recursii în Casaţiune de cât . 
pentru escesi de putere şi 'necompetinţă.: 

TITLUL IV 
Despre judecată în lipsă şi despre 

oposițiune | 

Art, 28, Decă Ii diua însemnată pentru în- 

făgişare, una dintre părți nu a venită, judecă- 

torul de plasă scii ocol va da otărirea în lipsă. 

„Art, 99, Partea judecată în lipsă va putea 

forma oposiţiuue în termen de cinci dile de la 

primirea stă Jăsarea cărţii de judecată la do- 
miciliulă săi. | . 

Fiindă vorba de uă carte de indecată fără 

drepti de apelii, atunci se vorii obserra for- 

mele prescrise de art. 23, aliniatul 2, pentru 

oposițiune, ră termenul va fi de gece dile 

după îndeplinirea celor prescrise la art. 14. 

Art, 30. Partea care a formatii oposițiune 

va arăta cuvintele pentru cară n'a pututii veni 

la înfăcişare. Dâcă judecătorulă încuviinţăză 

cuvintele nevenirii, stă dâcă se convinge că 

partea care a lipsitii n'a cunoscutii sorocirea 

şi procedura urmată, va priimi oposiţiunea şi 

va judeca din noii pe părți, stă va însemna un 

altii sorocti, conformi' art. 12 şi următori. 

Art. 31. Oponentele care va lipsi şi la în- 

făgişarea urmată după oposiţiunea sa, nu va 

| mat fi admis p face vă ali duoilea oposiţiune,
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TITLUL V 
Despre diferite proceduri prepara- 

torii şi despre escepţiuni înaintea 
judecătorilorii de plasă. 

Art, 32, Judecătorii de plasă sunt în drept 
după împrejurări, ca, mai "nainte de a'și pro- 
nuncia otărîrea lorii, să facă mai multe Încrări 
preparatorii pentru luminarea lori, prin cer- 
cetări la, faga locului, ascultare de esperţi, de 
martori etc. " - - 

Art, 33, Dâcă judecătorulii otărasce a merge 
la faca locului, şi dâcă acâstă otărire s'a pro- 
nunciatăi în presenţa ambeloră părţi, acestea 
vor sub-scrie spre sciinţă, şi la diua, loculii şi 
ora otărită ele se vorii afla presinte. 

Decă una, din părţi lipsea, judecătorulii va 
da, uă cedulă părţii presinte, ca acâsta săi o 
facă cunoscută, conform art. 12 pentru chiă- 
mări în judecată, - a 

Arte 94, La faa locului judecătorul va 
putea esamina prin sine 6nsuşi starea Iucruri- 
lorii, va putea asculta marturi, esperţi scă ori 
cari alte persâne competinte care] pot lumina, 
“Art, 35, Esperţii şi martorii voră fi chiă- 

maţi prin midlocirea părţii interesate şi după 
formele chiămăritoră în judecată. 

Cedula de citaţiune va coprinde arătare de 
locii, di, oră, 

Citaţiunca către esperţi va coprinde âncă a- 
rătarea, faptului asupra căruia are să se facă e- 
spertisă, . ă 

Art, 36. Dâcă la înfăgişare înaintea judecă- 
torului piritulii cere a se chiăma şi garantulă 
săii în judecată, judecătorul va acorda un ter- 
meniă potriviti cu depărtarea locului ca să se 
chiăme şi acel garantă, 

Spre acestii siirşită, elă va da piritului uă 
„cedulă de chiămare care se va comunica garan- 
tului, conform celorii prescrise la art, 12, 

Arte 87, Dâcă acestă cerere a piritului nu 
s'a făcutii încă de la ântâin înfășişare, scii 
dâcă garantulii nu vine la diua înfăşişerii, ju- 
docătorulii va otăr. asupra cererei principale, 
rămânendi, de va îi trebuință, a se pronuncia 
imaă târgii şi asupra garanţiei. . . 

Arte 35. Dâcă părţile nu se înţelegi asupra 
unori fapte cari, după natura lori, trebuescii 
a fi constatate prin marturi, şi dâcă judecăto- 
rulă găsesce că verificarea acelorii fapte este 
folositâre şi admisibile, va ordona dovedirea 
loră, şi va însemna diua şi ora când ai să se 
asculte martorii ce se vorii aduce de părți, 

Art. 89, La diua otărâtă, martorii soră a- 
răta, numele, profesiunea, etatea, gi locuinţa lor, 
voră jura înaintea judecătorului de a spune a- 
devcrală, vorii devlara dâcă suntă rude sii a- 
fini (cuscri) cu părţile, şi în ce gradi, dâcă le 
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|suntiă servitori s6i Gmeni de servicii, şi dâcă 
nu suntă în prigonire cu una din părți. 
“Arte 40. Martorii vor fi ascultați câte unul 

în parte, facă cu părţile, dâcă acestea suntă la 
înfăgişare, E 

Arte 41. Fic-care din părţi are drept a con- 
testa pe martorii produşi de cea-altă parte şi 
judecătorulii va apreţui. 

După depunerea mărturiei nici uă imputare 
adusă martoralui nu va fi ținută în sâmă, afară 
numai d6că va fi dovedită în scris. . 

Art, 42. Părţile nu vor întrerumpe pe mar- 
tori. Judecătorulă va putea, ori după cererea 
părţilorii sii de la sine, să facă, martoriloriă 
veră-ce întrebări, va găsi cu cale pentru a sa 
luminare. * . 

Art, 43, In: tâte casurile în caro. vederea 
locului „pote fi folositre pentru înţelegerea 
mărturici, şi maă alesă în reclamările pentru 
strămutare de otare, usurpare sâii stricăciune 
de locuri, copaci, garduri, şenţuri s6ă alte re- 
clamără de asemenea natură, judecătorulii se 
va duce, dâcă crede de trebuință, în faca locu- 
lui şi va ordona, ca martorii să'şi arste acolo 
sciinţa lori. - 

Art. 44, In casurile supuse la apelă, se va 
face proces-rerbală coprindător de declarările 
martorilor. Se va da citire fie-căruia martor 
de partea, care'lă privesce din acesti procesii-     verbal. Martorulii va sub-scrie, să se va face 
menţiune de neputinţa sa de a sub-scrie. Pro- 
cesul-verbal va fi sub-serisă de judecătorii. 

Art, 4ă. In causele cari nu sunt supuse la 
apel, nu se va face proces-verbal, ci declara- 
ţiunele martorilorii roră fi în seuitii coprinse 
în cartea de judecată. _ 

Art, 46, Dăcă judecătoralii va avea tre- 
buinţă de esperţi, sâi Gmeni cu cunoscinţe spe- 
ciale, oră pentru ca să apreţuâscă pretenţiuni 
de despăgubiri, ori pentru ca să'și dea semă 
de valOrea lucrului, sc pentru ori-ce altă cau- 
să, elă va numi pe acel esperţi sâi 6meni cu 
cunoscinţe, şi va îndatora pe partea interesată 
ca să'ă citeze ca şi pe martori, prin cedule date 
de dânsulă. - 

Art. 40. Pentru cercetările făcute prin e- 
sperţi se voră indeplini formalităţile prescrise 
prin art. 44 şi45, după deosebirile acolo făcute, 

Art, 4S, Tâte încheierile ce judecătorulă de 
plasă sc ocolă ya face cu ocasiunea procedu- 
rilor preparatori, nu voră fi supuse apelului, 
de cât, de uă dată cu otărirea asupra fondului. 

TITLUL VI 

de plăşi   Art, 49, Judecătorii de plăşi pot fi recusaţi: 

Despre recusaţiunea judecătorilori 

  

 



COMUNE 

1. Cândă vorit avea unii interesii personali 
în contestațiune, 

2, Cândiă vori fi rude stă afini cu una din 
părţi penă la gradulă de vării primar inclusiv, 

3. Cândă în anulă din naintea recusaţiunii, 
a urmați proces criminală între dânsul şi una 
din părţi sâii soşul ei, ori rudele sâii afinii ci 
în linie drâptă. 

4. Decă esistă proces civilă între dânsulii şi 
una din părţă ss soculă cei. i 

5. Dâcă va fi datii uă părere înscrisă asupra 
procesului. 

Art, 50, Recusaţiunea so va propune jude- 
cătorului mai înainte de ori ce apărare asupra 
fondului, 

Art, 51. Deâcă judecătorulii respinge recu- 
sarea, el va amâna procesulii în timpă de 20 
dile celă multi, şi va încheia procesi-verbală 
pentru motivulii neprimirii recusării. 

Partea nemulțumită va lua copie după acest 
procesii-verbalii şi'lă va comunica procurorului 
tribunalului județian. Tribunalul va otărt a- 
supra recusării, fără a mai chiăma pe părţi, 
audindă numai conclusiunile procurorului, în 
termenii de trei dile de la depunerea procesu- 
lui verbală la procuroră. . 

Art, 52, Dâcă procesulii-verbalii se va con- 
firma, s6ă d6că la termenuliă însemnată de ju- 
decătorulii de plasă, partea ce a adusii recusa- 
rea ru va aduce respunsuli tribunalului sâii un 
actii în scrisă de Ia, procurori pentru causa în- 
târdierei, judecătorul va judeca causa fără 
altă amânare. 

Art, 59, Dâcă recusarea se admite de juăe- 
cătorulă de plasă, elii trimite părțile a se ju- 
deca la judecătorulii de plasă cel mai apro- 
piată, dâcă ele nu se înţelegi a merge la ună 
altă judecători. | i 

Decă tribunalul de judeţii admite recusarea, 
clu este care însemnâză părţilor judecătorul de 
plasă, la care ele aii să se judece, decă părțile 
nu se tor învoi alt-felă. 

CARTEA II: 
DESPRE TRIBUNALELE DE JUDEŢE 

TITLUL | 
Despre competință 

„Art, bi, Tribunalele de judeţe vor judeca 
tote afacerile civile, atâtii personale, câtă şi 
reale şi mieste. 

Art. 55, Ele vor judeca în apel causele, 
venite de la judecătorii de plăşi sâii ocâle. 

Cele-l-alte cause le vor judeca în prima sâă 
ultima instanță, a   
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Art, 56, Tribunalele de județe voră judeca, 
în ultima, instanță, tote afacerile carii ati uă 
val6re de una mie cinci sute lei capitală şi in- 
terese sc una sută lei veniti. - 

Afacerile ce aii uă mai mare valâro le voriă 
judeca numai în prima instanţă. 

Art, 52, Competinţa în cea din urmă în- 
stanță se va, regula, nu după suma ce s'a adju- 
decatii de tribunal ci după suma cerută de părți. 

Art, 58. In materii personale şi mobiliare 
acțiunea se va adresa la tribunalul domiciliu- 
lui pîritului, sâii, decă n'are domiciliii cuno- 
scutii, la tribunalulă residenţei sele. 

Deca suntii mai mulţi piriţi, acţiunea se va 
adresa la tribanalulii domiciliului unuia din ei, 
după alegerea reclamantului. : 

Art. 59, Acţiunea pentru imobile se intentă 
la tribunalulă în judeţulă-cărui se află situati 
imobilulii. , 

Art. 60. Când imobilulii este supus la mai 
multe juridicţiuni, reclamantulă are dreptuli 
a intenta acţiunea la tribunalulii domiciliului 
stă residenţei piritului, dâcă domiciliulă sâi 
residența acestuia se află în unulă din judeţele 
în carii se găsesce imobilali. Cândi piritulă 
nare nici domiciliii nică residenţă în unulii din 
aceste județe, reclamantulii pâte intenta, acţiu- 
nea, după alegerea sa, la unulă din tribunalele 
judeţelorii în carii se găsesce imobilulă. 

Arte GI, Acţiunea accesorie trebuie să fie 
intentată înaintea judecătorilorii competinţi a 
judeca pe-cea principală, 

Art, 62. In materie de societate comercială, 
pe câtii societatea esistă, şi penă la săvârşirea 
partagiului acţiunea se intentă înaintea jude- 
cătorului locului, în caresocietatea este stabilă, 

Art, 63, In materie de mostenire, se adre- 
sâză la tribunalul locului în care s'a deschisi 
mostenirea. ” , 

1, Acţiunile relative la validitatea testamen- 
tului şi la esecutarea disposiţiunilori coprinse 
într'ensulă, 

2, Diferitele cereri şi pretenţiuni ce moste- 
nitorii aii unulă în contra altuia, până însă so 
vori împărţi între dânşii. 

3. Cereriie făcute de creditorii mortului în- 
nainte de împărțela mostenirei. , - 

Art, G£, Acţiunile se mai intenteză : 
a. În materii de falimentii, la judecătorulii 

domiciliului falitului, 
b. In materii de garanţie, la judecătoria unde 

se află pendinte cererea, originală în contra de- 
bitorelui. - 

c. În casuli, cândi pentru esecutarea unui 
actii s'a alesii un domiciliă, la tribunalulii do- 
miciliului alesi scăla, tribunalul domiciliului 
piritului, | 

Art. 65, Cu tâte astea părţile învoindu-se, 
vor putea, să se judece înaintea oră-cărui alti 
tribunalii de câtii cele însemnate prin articolii 
precedenţi. .
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Pentru acesta, ele vor trebui să depună, în- 
naintea tribunalului unde vor să se judece, un 
actă în scris coprindătoriă de a lori voință. Va 
trebai însă, ca, tribunalul să fie ccmpetinte a 
judeca materii de natura, acelora cari facii ob- 
jectuli reclamaţiunei părțiloră.. 

TIPUL II 
Despre cereri și citaţiuni 

Art. 66, Ori cine pretinde ună dreptii sei 
unii lucru, spre a'li obţine legală. în casă de 
refusi din partea debitorelui sâă detentorului, 
trebue să formeze uă cerere înaintea tribuna 
lului competinte. . 

Art, 67, Spre a forma cine-va uă cerere în- 
naintea justiţiei, sâi spre a se apăra în contra 
unci cereri, trebue să aibă liberulii esercițiii al 
drepturiloriă sâle, 

Persânele şi corpurile, carii n'a liberulă e- 
serciţiă alu drepturilor loră, eată să fie repre- 
sintate, asistate sti autorisate în modulă pre- 
vădutii de legile carii regulâză starea sâi or- 
ganisarea lori, + | 

Art, 08. Ori ce cerere sâii reclamare înain- 
tea unui tribunalii se va face printr'uă petițiune 
adresată preşedintelui tribunalului, 

Art. 69, Petiţiunea xa coprinde: 
a. Diua, luna şi anulă. 
b. Numele, pronumele, profesiunea , doinici- 

iuli stii residența reclamantului şi pîritului, 
c. Obiectulii cererii şi espunerea pe scurt a 

midlâceloră pe carii se bas€ză cererea. 
d, Când este vorba de imobile, plasa să pla- 

iul, orasulii sâii comuna în care este situati 
imobilulii. 

Lipsa numelut, a pronumelui și nearătarea 
objectului cererii atragi nulitatea petiţiunoi. 

Art. 70, Petiţiunea se va face de reclamant 
în atâtea esomplare câte sunti părțile citate, 
mal multă unit esemplari pentru tribunală. 
“Art, 71. Preşedintele, îndată ce priimesce 

petiţiunea reclamantului, chiamă pe părți la 
înfăgişare prin uă singură citaţiune, 

Art. 72, Citaţiunea va fi datată şi va co- 
prinde ora, diua, luna şi anulă în carii sunt 
chiămate părțile spre înfăcişare, 

Cu citaţiunea se va comunica piritului şi un 
esemplarii de netiţinne. 

Art. 13. Nică uă citațiune nu se pâte da 
părţilor în dile de serbători legale, afară de 
casuri urgente. - 

Art, 71, Citaţiunile se dai, scii. persânei, 
sâii la domiciliul persâncă. | 

Decă agentulă judecătorescă nu găsesce la 
domiciliii nici pe parte, nică pe vre una din ru- 
dele sâle, nici celă pușiniă pe vr'ună servitori, 
cl va da îndată citaţiunea unui vecini, care 
va subscrie de priimire, În cas d'a nu voi veci- 
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nulii s*o priimâscă, sii să sub-scrie de priimi- 
rea, ei, atunci agentul va lipi citațiunea pe 
uşa sâii pe porta părţii citate şi va încheia de- 
spre acesta unii procesii-verbalii, facă cu sub- 
comisarul în oraşele unde santii comisari ss 
cu ajutorul poliţaiulmi în cele-alte oraşe, cră 
în comunele rarale facă cu primarulă. 

Art. 75. Vorii fi citați: 
1. Statul, cândă sunti în chestiune dome- 

nuri sii drepturi domeniale, prin ministeriulă 
însărcinată cu administrarea acestorii bunuri. 

2, Administraţiunile sâă stabilimentele pu- 
blice, prin biurourile loră la scaunuli admini- 
straţiuncă. 

3. Comunele, prin persna sti la domiciliulii 
primarului. PE 

In casurile de mai 'susi, persâna care prii- 
mesce citațiunea va da chitanță de priimirea ei. 

4. Societăţile comerciale, pe câtii aceste so- 
cietăţi esistă prin casa socială : şi dâca nu este 
casă' socială, prin 
unuia din asociați. 

5. Uniunile şi direcţiunile de creditori, prin 
persână sâii la domiciliulii unuia din sinlici să 
prin directori. 

6. Aceia carii n'aii domiciliii cunoscutii în 
România, se vor cita la residența lor actuală. 

Dică niei domiciliul, nici residența nu le 
este cunoscută, citaţiunea se afige pe ușa tri- 
bunalului unde se face cererea şi se publică în 
foia de anunciuri oficiale. 

7. Aceia carii se vorii afla în ţcră streină se 
rori cita prin procuratorulă lorii, de aii unul 
cunoscuti. şi în casti contrarii, se voriă cita 
la domiciliii publicându-se citaţiunea şi în Jo- 
nilori. 

8. Cetele moşnenilorii (obştea rezeşilori), se 
vor chiăma printr'uă citațiune colectivă, înso- 
cită devă singură copie după cererea reclamau- 
tului. Acestă citaţiune va coprinde numele ce- 
tei de moşneni şi se va adresa primarului re- 
spectirii care va da-o în cunoscinţa tutulorii 
moșnenilorii procedânâii conformă art. 74. Va 
încheia proces-verbalii despre acesta, sub-scris 
de consiliul comunalii şi'lă va înainta în co- 
pie judecătoriei respective în termen celii malt 
de 7 dile de la priimirea citațiunei în comună. 

Arte 76, Prescripţiunile celor ducă articole 
precedente vor fi observate sub pedâpsă de nu 
litate. 

Art, 72, Dâcă uă citaţiune s'a declarat nulă 
pentru fapta aprodului sâi agentului, acesta 
va fi osînditii la cheltuelile procedurei anulate, 
fără prejudiţiii de daune interese cuvenite păr- 
ţii, după împrejurări. 
* Arte 98, Termennlă obicinuitii ală citațiu- 
nilorii pentru cei domiciliați în România va fi 
de 40 gile de ln data citațiunei, . 

În casurile de urgenţă, preşedintela ra pu- 
tea, după împrejurări, permite ca citațiunea să 
sa facă în termenii mai scurtă. 

persână sâii la domicilialiă 

 



CONUNE 

Pentru cel ce se află afară din România, ter- 
menulă va fi de ducă luni celă pucini, 

Art. 79. Cândii citaţiunea adresată unet 
părță domiciliate afară din România, va fi dată 
părții în România, citaţiunea se va face cu ter- 
menile ordinare, arândii dreptă preşedintele a 
le prelungi, de va găsi de cuviință. 

TITLUL III 
Despre comunicarea făcută ministe- 

riului publicti 

Art, 80. Vori fi comunicate ministeriului 
publică causele următâre: 

]. Acelea carii privesc ordinea publică, Sta- 
tulii, domenurile, comunele, stabilimente pu- 
blice, darurile şi legaturile în folosuli săra- 
cilorii, ! i 

2. Acelea carii privesc starea civilă a per- 
Onelorii şi tutelele. 

3. Propunerile de necompetință. 
4, Chestiunele de regularea competinței în 

casă de conflicte de juridicțiune, recusaţiunile 
şi strămutările de Ja ună tribunală la altulă 
pentru cause de rudenie stă afinitate. 

5, Acţiunile recursorii în contra judecători- 
lorii pentru desdaunări civile. 

6. Causele minorilorii şi în genere tâte ace- 
lea în care una din părți este apărată de ună 
curatorii. , - 

7, Causele femeilori măritate, cândii este 
vorba de dota lori. . 

8. Causele carii privescă sâă 
absinți. - 

In aceste cause ministerul publici va fi da- 
tori a lua conclusiuni. 

Art, S1,. Ministerulii public mai pote să ia 
comunicațiune şi de ork-ce alte cause, dâca crede 
acesta, necesar; —-trihunalulă pote chiarii să 
ordone comunicaţiunea de oficiă. 

In aceste cause conclusiunile ministerului 
publicii vorii fi facultative. 

Art, 82. In casti de absenţă sâii împedicare 
a procurorilorii sâii substituțilorii loră, ei vor 
fi înlocuiţă spre a Iua conclusiuni, prin unnlii 
din jndecători stă supleanţi; 6ră în lipsa ace- 
stora, prin unulă din advocaţii înscrişi după 
ordinea tabloului. - 

Art, S3. Ministerul publici va lua conclu- 
sianile îndată după pledări. , 

Art, 84. In 'causele cari se voriă judeca fără 
pledără, după comunicarea ce î se va face 'de 
actele necesarii, procurorulii își va da, conelu- 
siunile scle în scrisă, 

Art, S5, Părţile nu mai pot lua cuvântulă 
dapă ce Ministerul publică "şi-a pusii conclu- 
siunile sele, 

interesâză pe 
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TITLUL IV 

„Despre audienţe şi poliţia lori 

Art. 56. Şedinţele vorii fi publice afară de 
casurile când legea ordonă alt-felă, sâii când 
discuţiunea publică pâte causa scandală, . 
„Art, $7, Polijia gedinţelorii este încredin- 

țată președintelui. 
Art, SS, Aceia cari asistă Ja audienţe vor 

fi cu capulii descoperitii și vorii sta cu respect, 
Procurorii şi adrocații vor fi liberi a'şi con- 

serva toca pe capă cândii nu vorii lua conelu- 
siuni s6ă când nu vor pleda; 

Art. 89, 'Totii ce va ordona preşedintele în 
privința ordinei va fi esecutată îndată şi în- 
tocmai. Ă 

Acecași disposițiune se va observa în locu- 
rile unde sâii judecătorul sâă Ministerul pu- 
blic 'eserciteză funcțiunile ce le sunt atribuite. 

Art 90. Dâcă unulii sâii mai mulţi individi, 
ori-care ar fi întrerupt tăcerea, dai semne de 
aprobaţiune, saii causâză în ori-ce alti chipii 
turburare şi desordine în sala audienţelor, vor 
fi invitaţi de preşedinte a se ținea în respectul 
envenitii; şi deca după acâstă prevenire desor- 
dinea se continuă ; ei voriă putea fi daţi afară 
din sala şedinţelorii, 6ră dâcă se vor opune ror 
fi arestaţi şi duşi îndată la casa, de poprâlă 
pentru 24 ore. Ei vor fi priimiţi la casa de 
poprelă după arătarea ordinului preşedintelui, 
şi acestă ordinii va fi menţionatii în procesu!- 
verbală ali audienței. 

TITLUL V 

Despre introducţiunea şi instruc- 
țiunca causelorii 

Art. 91, Procesele se vori înfăşia înaintea, 
judecății după ordinea intrării lori, afară de 
cele declarate prin lege ca urgente. 

Art. 92, La începutul fie-căreia săptămâni, 
sc va afige, în sala audienţilorii, causele pusa. 
în stare, ce ai să se judeca după rândulii lori, 
în curentul acelei săptămâni. ” 

Arte, 93, Deca la chiămarea causci, părţile 
lipsescii, causa va rămânea cea din urmă la 
Tândă în acea Qi. Eră d6că părţile nu se vorii 
arăta, de loc în acea di, judecata seva suspenda 
şi nu se va redeschide de cât după cererea din 
nuoii a reclamantului. 
Când numai una din părţi lipsesce, causa se 

va judeca în lipsă, afară dâca partea presentă 
nu va voi însă'şi a o amâna pentru altă qi, sâiă 
a rămânea cea, din urmă la rândii, | 

Ambele părţi potii cere amânarea sâii schim-



- tulă de înfăgişare 
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barea rândului; fără însă a putea înlătura drep- 
ală împricinaţiloră sorociți 

înainte. ! 
Art, 94. Părţile se vorii înfăişa, sâii ânşile, 

scă prin advocați, declaraţi la audienţă ori a- 
vândii procură legalisată, să prin persânele 
sub puterea scii autoritatea, cărora se află, 

Art, 95. Preşedintele va da cuvântulii mai 
ântâiii părţei reclamante. 

PFie-care parte va avea dreptulii a vorbi de 
ducă ori, piritulă având cel din urmă cu- 
ventalii. Preşedintele, la cas de trebuinţă pote 
acorda cuvântuli şi de mai multe ori. 

Art, 96, In pricini complicate, preşedintele 
va putea însărcina pe unulii din judecători să 
facă ună raportă asupra împrejurărilorii pro- 
cesului, fără vre uă conclusiune din parte'i, 

Acestii raport se va citi în audiență publică 
înaintea începutului desbateriloră. - 

Art, 97, Fie care parte va avea, dreptul a 
cere comunicare, în estractă sc copie, după 
actele produse de cea-altă parte. Preşedintele 
va ordona comunicare, care se va face la arefă, 
şi judecătorii apreţuindă faptele, voră putea, 
însemna ună altii termeniă, când părțile să se 
înfăcişede din nuoi, ! Ă 

Art. 9S, Părţile vorii fi îndatorate, când li 
sc va cere, a'şi depune în scris midlâcele lor de 
aperare. a 

Art, 99, In tote causele de divorţii şedinţa 
va fi secretă, Asemeneiu în tâte cele-alte cause 
dintre sogi, dintre ascendenți şi descendenţi, se 
va putea ordona şedinţă secretă, după cererea 
uncia din părţi. 

Şedinţa secretă se va putea ordona şi în 
causele dintre asociaţi, stii în ori-cealte cause 
în care ordinea sţii moralitatea publică suntă 
interesate, după, cererea uneia din părți sci a 
procurorului, sâii de oficiii de tribunale. 

Otărârea se va pronancia, totit-d6-una în Şe- 
dinţă publică. 

Art, 100. In audiențele, secrete, fie-care 
parte va putea fi însogită, pe lângă advocaţi, 
de trei xude sâă amici, 

Art, 101. In tâte causele, advocaţii ss 
părţile, dâca nu ai fostă îndatoraţi a depune 
în scrisă midlocele de apărare, voriă fi dâtori a 
da grefierului uă scurtare, sub-scrisă de dânşii, 
de conclusiunile lori motivate. 

Grefieruliă va sub-scrie aceste prescurtări, 
Art,102, Câna uă causă se va socoti că este 

destulii de luminată, judecata va putea refusa 
părţilorii replica şi duplica. 

Art, 103. Instrucţiunea fiind terminată și 
causa ascultată, judecătorii 'şi voră pronuncia 
otărârea lorii s6ă îndată în şedinţă , sei după 
ce se tor retrage în camera, de consilii. 

Decă pronunciarea otărârei se vaamâna pen- 
tru uă altă qi, se va specifica causa acestei 
amânări, ' 

Art, 104. In causele simple, şi când ambele 
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| părţi vorit cere, prin act scris şi sub-seris, ele 
se poti judeca și fără înfăcigare sc pledări. - 

Spre acestă sfirşitii, fic-care parte 'şi va de- 
pune în scrisii midlâcele sâle de apărare sub 
formă de memoriă, împreună cu tâte actele ce 
voră avea în termenulă ce li se va însemna de 
preşedinte. ! 

Aceste acte şi memorii se vorii depune la 
grefă, şi fie-care parte va putea lua cunoscință, 
după densele, până în tret' dile după depune- 
rea lorii, . 

Asupra acestor acte şi memorii, judecătorii, 
"Şi vorii pronuncia, otărirea, care se va citi în 
şedinţa, publică. 

Judecătorii însă vidândă că este trebuinţă 
de mai multe esplicaţiuni, voră putea ordona; 
înfăgişarea părțilorii. . 

Art, 105, Ori când se va depune acte la 
grefă, grefa va da, imediată dovadă de prii- 
mirea lori pe care o va lua înapoi d'uă dată cu 
înt6rcerea actelorii. 

PIPLUL VI 
Despre escepțiunile ce se propun 

înaintea apărării fondului 

SECȚIUNEA I 
Despre cauţiunea ce suntii datori a da 

străinii 

Art. 106, Ori-ce străinii reclamantă priu- 
cipal ssii intervenintii, care nu va fi domiciliat 
în lomânia, va fi datorii dâcă celă interesat a 
cerută înaintea ori cărei alte aptrări asupra 
fondului, de a da cauţiune pentru plata chel- 
tueliloră şi daunelorii interese la care ar putea 
fi condamnatii pentru ori-ce materii afară de 
cele comerciale. . i 

Ari, 107, Sentința care va ordona darea 
cauţiunei, va otări suma penă la concurenţa, 
căria ca va trebui să fie dată. Reclamantulii 
care va consemna acestă sumă, stă care va ju- 
stifica că imobilile stle din România suntă în- 
destulătore pentru acoperirea sumei menţio- 
nate va fi dispensatii de a da cauţiune. 

“SBOŢIUNEA II 
„Despre strămutară s6ii escepţiuni 

declinătâre i 

Art. 10$. Partea care este chiămată în ju- 
decată înaintea altui tribunală de câtă acela 
care trebue să judece contestaţiunea va, putea 
cere trimiterea sa înaintea judecătorilor comn- 
petinţi. - 

 



* COMUNE 

Acestă cororo o va face înaintea ori-cărei 
alte escepţiuni şi apărări. - 

Art, 109, Dâcă însă este vorba de uă ne- 
competinţă din causa materiei, părţile vori: 
putea cere strămutarea, şi judecătorii o vorii 
ordona chiar de oficiă, în oră-ce stare s'ar afla 
procesulă, 

Art, 110, Cererea pentru strămutare se va 
judeca în modii sumariii şi se va regula mai 
“nainte de ori-ce otărire asupra cestiunei prin= 
cipale. , 

SECŢIUNEA III 
Despre nulităţi 

Art, 111, Ori-ce causă de nulitate în pri- 
sinţa citațiunilorii sei actelorii de procedură 
este stinsă dâcă nu se propune înaintea ori-că- 
reea apărări asupra fondului stii escepţiuni, a- 
fară de escepţiunile de necompetinţă. 

SECŢIUNEA IV 
" Despre chiămarea garanţilorii în causă 

sit despre escepțiuni dilatorii 

Art, 112, Dâcă nă parte arstă un just mo- 
tivă de a chiăma în judecată pe unii garantii 
sti sub-garantii, i se va acorda unii termeni 
îndestulătorii, potrivită cu depărtarea locurilor 
spre a chiăma şi pe aceia la judecată, 

Dâcă suntii mai mulţi garanţi interesaţi în 
aceeaşi garanţă, se va da pentru toţi unii sin- 
gurii termenii care se va regula după distanţa 
locainței garantului celui mai depărtată. 

In timpulă acestui terminii se va suspenda 
ori ce lucrare asupra cererei originale. 

Art, 113, Cererea originală şi cererea asu- 
pra garanţiloriă se vorii otări printr'una şi a- 
ceeaşi otărire. - 

Art, 114, Cu tâte acestea se va putea ju- 
deca mai ântâiii cererea originală, rămâindă a 
sejudeca mai în urmă cererea contra garanților. 

a, Dâcă cererea în garanţă s'a făcută după 
apărare asupra fondului. 

b. Dâca cererea, originală este în stare dea 
se judeca, şi cererea, de garanţă este de natură 
a nu putea fi judecată în grabă. 

c. Dâcă acelii cărui s'a acordatii termennlă, 
nu a formulatii în scrisii cererea sa în contra 
Baranţiloră sii sub-garanţilorii, aşa în cât a- 
ceștia să se pâtă cita la termenulii însemnată. 

CITLUL VII 
Despre sentinţe 

Art, 115, Preşedintele va aduna opiniunile 
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fie-cărui judecător, începând de la cel maittnăr. 
In causele pentru care s'a făcutii raport, ra- 

portorulii va opinia celă Wântâiii. 
Preşedintele va opinia celă din unnă. 
Arte 110, Decă opiniunile se împart, causa 

se va amâna a se reînfăcişa în altă di, însă o- 
piniunile împărţite se vorii formula şi motiva 
în scrisii printr'unii proces-verbalii alii audien- 
ţei chiară în acea di. 

Art, 117. Dâcă la nuoa înfăcişare vor fi mai 
multi de cât ducă opiniuni, judecătorii în nu= 
mării mai mici, suntă dâtori să se unâscă cu 
una din opiniunile priimite de judecători în nu- 
mării mai mare. ÎN 

Dică însă opiniunile vor fi împărţite pe ju- 
m&tate, se chiamă ună altii judecătorii scii su- 
pleantii, spre otărirea chestiunei; în lipsă de 
judecătorii sâă supleantii, se chiamă unii ad- 
vocatii, după ordina tabloului în care este în- 
scrisii. , ME 

In acesti casii părţile vori pleda din noii, 
Art, 115, Indată ce majoritatea s'a format 

se va resuma opiniunea sa într'un proces-ver- 
bală, sub-scrisi de judecători, pe care preşe- 
dintele ilă va citi îndată părţiloră în audiență 
publică, . 

Desvoltarea motivelorii otărirei se va citi, 
sc în acea di, şi atunci nu se va mai redacta 
resumatuli de conclusiuni susii: menţionatii, 
scii va remânea, a se face mai târdii în redac- 
ţiunea otărirei. ” 

Minoritatea va fi datâre a'şi da opiniunea in 
josulii otărirei totii în acelaşi timpi când mua- 
joritatea îşi dă otărirea sa, 

Arte 119. Uădată ce otărirea s'a subserisii 
şi s'a pronunciatii în publici ea îşi are tâtă pn- 
terea legală, şi nică unui judecătorii nu'i este 
ertatii a şi mai retrage sub-scrierea. Reforma- 
rea, revisuirea sâă casarea ci nu sc va putea 
face de câtă în casurile şi modurile prescrise 
de legi, - 

Art, 120. Opiniunea şi conclusiunile procu- 
rorului, sâii oralii, să în serisii de se vor fi fă- 
cutii, se vorii coprinde în testulii procesului- 
verbală. 

Art, 121, Grefierulă va, îngriji ca sentințele 
şi decisiunile redactate şi sub-scrise să se trâcă 
întruni registru speciali, unde iară'şi se vor 
sub-scrie de judecători. - ” 

Arte 122, Nimicii pe margini, printre linii, 
prin adăogiri, prin scurtari sâii qifre, nu se 
pote scri întruă otărire judecătorescă. 

Art. 123, Fic-care decisiune sâi sentinţă 
va coprinde : - 

1. Numele, pronumele, domiciliulii oră reşe- 
dinţa părţilorii, calitatea în care procedii; nu- 
mele, pronumele advocaţilorii. 

2. Obiectul cererii şi conclusiunile părţilor, 
3, Resumatulă actelorii ce părţile ai înfăși-   şatii spre a'şi susţine fie-care cererea sc pro- 

panerile. ”
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4. Menţiunea că ministerul publici “9-a dat | câţi după ce se va fi subscris de judecători, 
conclusiunea dâcă elii s'a pronunciatii, 

5, Cestiunele de faptii şi de drepti. 
6. Motivele, - 
7, Dispositivulă, adică acea co judecata or- 

donă în virtutea legiloră,: 
Art, 124, Acâstă redactare va mal coprinde 

după trebuinţă, mărturisirile, declarațiunile, 
priimirile său lăpsdările ce. aii putut face păr- 
țile la infăgişare verbală sâii în scrisă, 

Art, 125, Fie-care decisiune sâii sentință 
va mai arcta termenulii apelulni, ali oposi- 
ţiunci ali revisuirei scă alii recursului în ca- 
saţiune, : a 

Art, 126, Iu casurile în cari tribunalele pot 
acorda termene pentru esecutarea sentinţeloră 
loră, ele voră face acâsta prin chiarii sentința 
care Ta otări contestaţiunea şi care va enunciu' 
motivele pentru care s'a încuviințaţ termenul. 

Art, 122. Termenul va curge din (ina dării 
sentinţei, când este contradictorie; şi din diua 
signiticării în persână s6ă la domiciliii, când 
este dată în lipsă, 

Arte 128, Debitorele nu va putea obţine 
termeni, nici va patea să sc bucure de-terme= 
nulă ce i s'ar fi acordati, dâcă bunurile lui se 
vend după cererea altui creditor, decă este în 
stare de faliment sâi de insolrabilitate notâră 
s6ă de contumacie, să dâcă este pus la închi- 
s6re, si dâcă prin fapta sa, a micşoratii sigu- 
ranţele ce prin contractă dedese ereditorului 
stii, sci d6că nu a dată şi garanțele promise, 

Art, 129, Esecuţiunea provisorie va putea 
fi ordonată cu sâii fără cauţiune, după îinpre- 
giurări în casurilo următore : 

1. Pentru punerea şi redicarea peceţilor, sâă 
facerea inventarului, 

2,- Pentru reparaţiuni urgente, 
3. Pentru depărtarea chiriaşului, sâăi aren- 

daşului, când nu ai termeni, sâă când terme- 
nulă este espirati, IE | 

4. Pentru secuestrări şi paza lucrurilori, 
5. Pentru darea de cauţiuni. 
6. Pentru numirea de tutori, curatori şi alţă 

administratori, şi pentru darea socoteliloră, 
7, Pentru pensiunile s6ă ajutârele alimen- 

tarii, 
Art, 190, Dâcă esecutarea provisorie nu s'a 

admisi prin sentinţa judecătorilorii de la pri- 
ma instanță, ea nu se va putea pronuncia de 
cîztă de către judecători în apelii. 

Art, 131, Esecuţiunea provisorie nu pâte fi 
ordonată pentru cheltueli de judecată, - 

Art, 152, Procurorii voră cere a li se înfă- 
ciza în tâte lunile originalulă otăririloră şi 
voră veritica de sai indeplinitii disposițiunile 
prescrise de legi. ” Ia 

In casii de contravenţiune, ci vor încheia 
proces-verbal, şi vor raporta, 

Art, 133, Grefierii nu voră putea da părţi- 
lorii copie după ună otărire judecătorâscă de 

sub pedspsă de a fi urmăriţi ca falsificatori. 
- Arta 134, Ori-cino va avea dreptul a scâto - 
prin grefier, cu a sa cheltuslă, copie după otă- 
riri sub-scrise de judecători, afară numai de 
otăririle cari s'a daţi în urmă de desbateri 
în şedinţă secretă, Copie după aceste din ur- 
mă nu se vor da de câtii părţilor sâit celoră 
co le represintă, Aiţii le poti căpăta numai 
cu autorisarea specială a preşedintelui, 

Art, 135, Espediţiunile esecutorii alo otă- 
ririloriă ce aii a se aduce la îndeplinire voră 
purta formula esecutore, în chipali următor : 

«Noi (numele şi pronumele Domnitorului) cu 
mila lui Dumneţeă şi voinţa naţională, Don 
ală Principatelor-Unite-lomâne, la toţi de facă 
şi viitoră sănttate : 

(Aică urmeză testul hotăriroi), 
" sDăm putere şi ordonăm agenţiloră admini- 

strativi să esecute acâstă (decisiune scă sen- 
tinţă); procurorilor, să stăruiâscă pentru a 
ei aducere la indeplinire. Spre credință pre-" 
senta sentinţă su decisiune s'a, sub-semnatii 
de. . . (urmeză sub-serierea judicătorilor).> 

Art, 136, Aceste espediţiuni s6ă copii, cari 
voră purta, formula esecutore, se vor da nu- 
mai părţilorii co aă câştigată s6ă representan- 
ţiloră loră, . 

Grefieruli va însemna atâtă pe acestă espe- 
diţiune, câtă şi în- originalulii notărirei, per- 
sona căreia s'a dati espediţiunea esecutore, 

Art, 197 In timpi de optă gile celă multă 
de la pronunciarea unei otăriri, ea so va tri- 
mite în copie îie-cărei părţi. Acâstă copie.se 
va lăsa la pers6nă sâii ia domiciliii, ori rege- 
dinţa şi agentulă judecătoresc va proceda con- 
form art. 74 de la citaţiuni, cu deoscbira că în 
cas când partea nu va îi a casă, s6ă nu ra voi 
a priimi otărirea, ea se va lăsa în mâna func- 
ționariloriă “administrativi argtaţi în art. 74, 
încheind proces-verbală despre cele urmate, 
Estractii după acestă proces-verbal se va lăsa” 

în mâna unui servitorii ori vecină, sii în casă . 
de neființă scii nevoință din partea acestora se 
va lipi pe uşă scă la portă, 

TITLUL VIII 

Despre desdaunări şi cheltuelă 

Art. 188, Ori-ce otărire judecătorâscă _care 
va, condamna la daune interese, va arăta şi 
gifra la care se urcă aceste despăgubiri, sc 
după actele esistente, stii după uă prealabilă 
cercetare ce s'a făcută asupra acestor ţifre, 
_ At, 199, Ori-ce otărire care va condamna 
la restituţiune de fructe, va dispune ca resti- 
tuţiunea să se facă în natură pentru anul din   urmă, și în bani pentru anii precedenţi, după 
vă estimaţiune făcută. de esperţi.
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Dică restitaţiunea în natară 
urmă anii este cu neputinţă, ea se va face ca 
pentru anii precedenţi. . 

Art. T40, Purtea care perde se va condam- 
na şi la cheltuclile judecăţei, dsea sunt, chel- 
tuelile cuvenite părţii ce a câştigat nui so vor 
adjudica de câtă după cererea ej. 

„Arte I41, Dâcă suntii mai multe părţă con- 
damnate, cheltuclile se voră împărţi între ele 
după capete, sâii după interesulii co fie-care 
din ele are în contestaţiune. 

Arts 142, Decă mai multe părţi vor fi con- 
damnate pentru causă de violenţă, de frandă 
stii de obligaţiune solidară, cheltuelile voră A 
pronanciate asupra loră solidară. 

Art, 149, Condamnatuli va putea fi dispen- 
satii de cheltuelile personale ale împricinaţilor, 
în totii sc în parte, cândii procesulii este în- 
tre sogi, întro ascendenți, frați şi surori s6ă a- 
liaţi în acelaşi gradiă, * 

Art. 144. Judecători! poti compensa chel- 
tuelile in totă scă în parte, dâcă părţile sunti 
osîndite respectivă asupra unor punturi, 

Arte, 145. Tatorii, curatorii, moscenitorii 
subă beneficii de inventară, sâă alţi admini- 
stratori, carii într'unii procesti ai compromis 
din culpa loră, interesele administraţiunei lor, 
voră putea fi condamnaţi la cheltueli in: nu- 
mele Jorii personală, şi fără să aibă dreptulii 
de repetiţiune, şi chiari la daune interese de se 
cuvine, , 

Art. 146, Cheltuelile de judecată se vori 
compune: : 

i, Din tacsele de judecăţi; . 
2. Din cheitnelile făcute cu marturi, 

agenți s6ii cercetări la faca, locului; 
3, Din cheltueli de dram şi de locuinţă, când 

- partea ce a câştigată a călstorit numai în ve- 
derea procesului; 

4, Uă plată a advocaţilori, apreţuită de ju- 
decători, se va ţine în semă părţii ce a câsti- 
gat, numai cândă i se or da, daune interese. 

Art, 147, Uă listă de gifra şi specificarea 
cheltucliloră de judecăţi se a putea presenta 
judecății de fie-care parte cu alto acte probă- 
t6re îndată după pledarea asupra fondului, 

Fic-care parte va avea dreptuli a discuta li- 
sta presentată de partea adversă, 
„ndecătorii voră putea da unii termini păr- 

ţii carii va cere a duce dovedi spre a combate 
- cheltuelile arătate de cea-altă parte. 

Copie după acâstă listă se ra ancesa la fi- 
vele otărirei, - 

IUL IX. 
Despre otăririle date în lipsă şi 

despre: oposițiuni 
Arte 148, Se dă otărire în lipsă: . 

„În contra acelei părţi care în diua însem- 

esperţi, 
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pentru cel din | nată pentru înfăgişare, nu s'a argtatiă. In con- 
tra acelei părţi care, într'uă causă ce era a se 
judeca fără pledări, nu "şi-a adusi actele si 
memvriele la diua, însemnată de judecată, 

Art, 149, Dâcă reclamantul nu so presintă 
la giua infăgişerei, otărirea dată în lipsa sa, 
apără pe piriti, 

Arte 150. Cândiă piritulă nu vine la dina 
înfăgişerei hotărirea dată în lipsă va, admite 
conclusiunile reclamantului, dâcă se vor părea, 
juste şi bine întemeiate, . 

Arte 151, Decă din duoi sâii mai mulți pt- 
riţi lipsesce unulă, 6ră cel-altii se înfăgişâză, 
otărirea nu,se pronuncă, ci se citeză de alii 
duoilea piritulă sei piriţii carii a lipsiti, La 
diua arstată în citaţiunea de a duoa, tribuna- 
luli scă curtea va da uă singură otărire pen- 
tru toţi, şiacestă otărtre nu va mai da drept 
de oposiţiune. ” 

Art, 152, Nu se va da otărire în lipsă, deea 
citațiunea este nulă, sâii dâcă coprinde un ter- 
minti mai scurtă de cât celii însemnut de lege, 

Art, 153, Ori co otărire dată în lipsă se va 
comunica părţii co a lipsită în persână sti la 
domiciliii, conformii art. 74. . 

Art, lăt, Partea condamnată în lipsă are 
dreptuli a face oposiţiune în termină de optă 
dile libere de la priimirea otăririi în porsână 
s6ă la domiciliii, Eară cândă partea va lipsi de 
la domicilii şi sentinţa va fi din acelea, cari nu 
ati dreptă deapeli, atunci terminulă pentru o- - 
posiţiune va fi de 15 dile, 

Cererea de oposiţiune va, coprinâe midlâcele 
pe care se basâză oposiținnea, : 

Ele se vorii discuta de cea-altă parte, şi ap- 
preţui de tribunală s6ă curte, la diua co se va: 
însemna, pentru înfăşişare, cândă se va înscri, 
în josulă otărirei, dată în lipsă, priimirea, stii 
respingerea oposiţiunei, 

Arte 155 În timpuli termenului de oposi- | 
țiune, precumiă şi în timpulă termenului de a- 
pelă, se suspendă esecutarea unei hotăriri date 
în lipsă. ! 

Art, 156. Cu tâte acestea, judecătorii, în 
otărirea dată în lipsă voră putea ordona ese- 
cutarea provisorie a otărirei, cu s6ii fără cau- 
ţiune. - | i 

Acâstă esecutare provisorie nu se va putea 
ordona de câtă în casii cândii ari fi titlu au 
tenticii, uă promisiune recunoscută, «ţii un pe» 
ricolii în întărdiere, 

Art, 157, Decă oposiţiunea se admite, pro- 
cedura se va, reîncepe din punctulii în care sc 
afla cândă a lipsită oponentulă. 

Judecătorii vor putea, să menţie scii să schim- 
be otărirea daţă în lipsă, în tot sâă în parte. 

Art, 158, Nu se mai pote priimi oposiţiune 
formată de aceeaşi parte asupra unei otăriri, 
caro va fi respinsii ântia oposiţiune făcută de 
dânsa. i
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OITLUL X 
Despre procedurile preparatâre şi 

probatore în generalii 

Art, 159, In tâte causele în care fondul 
procesului nu se pâte judeca îndată, judecăto- 
rii potii să ordone, într'unii modă preparator 
şi probatori, verificarea scripturilorii, cerce- 
tări prin martori, mergeri la faga locului, ra- 
porturi de esperţi, interogatorulii părţilorii, şi 
oră ce alte operaţiuni preliminare, dâcă tâte a- 
cestea, suntii folositâre pentru descoperirea a- 
devărului, şi permise de lege. . 

Art. 160. Judecătorii nu sunti legaţi prin 
aste ordonanţe preparatâre, s6ă prin consecin- 
ţele lorii, afară de ceea ce se dice pentru jură- 
mântulii judeciarii deferitii unei părți. | 

Art. 161. Operaţiunea preparatâre se va o- 
tări prin încheieri luate de judecători după ma- 
joritatea voturilor, ca şi otărîrile judecătoresci, 

SEOȚIUNEA 1 
Despre verificarea seripturilorii 

Art, 1602, Verificarea de spripturi are locă, 
cândă unii actă presentati şi folositorii pentru 
otărirea causei, se va afla în una din împreju- 
rările următore : 

1, Decă una din părţi susţine că actul este 
falsi, . | 

2. Decă fiindi vorba de unii acţii privat, a- 
„ tribuitii uneia din părţi, acâsta declară că nu 
cunâsce scrierea s6i sub-scrierea, 

3. Dăcă fiindi vorba de unii actii privat, a- 
tribuitii unui ali treilea sâii autorului uneia 
din părţi, acesta declară că nu cunâsce scrierea 
sâi sub-scrierea,. i 

Art. 163. In casurile sus menţionate, jude- 
cătorii vor ordona părţilorii ca, să se înfăși- 
geze în pers6nă chiar în acea Qi să într'nă altă 
di ce se va însemna. 

Nu se rorii dispensa de înfăgizarea în per- 
s6nă, de câtă părţile, carii, din causa unei îmm- 
pedicări grave, vorii fi în neputinţă ca să vină 
la audienţă, şi carii se vor putea înfăcişa, prin- 
tvuni procurator, avândă uă procură specială 
pentru acâsta, 

Art, 164. La audiența însemnată, președin- 
tele va soma pe partea care a produsă actulii, 
de a declara dâcă înţelege a se servi cu dânsul. 

Art, 165, Dâcă acea parte lipsesce'sci re- 
fusă de a respunde, sâii declară că nu voesce a 
se servi cu actul, aceli acti se va scâte din 
procesi. . , 

Art. 166, Dâcă partea declară că voesce a 

  

se servi cu actul, preşedintele va soma pe cea- 
altă parte de a declara, decă stăruesce a sus- 
ţine că actulii este falsă, că nulă recunâsce sii 
că'i tăgăduesce scrierea, ori sub-scrierea,. 

Arte 167, Decă acâstă parte lipsesce, refusă 
de a respunde, sâă nu stăruesce în prima sa de- 
clarare, se va admite (1), şi scrierea şi sub-serie- 
rea se vorii considera ca recunoscute. 

Art, 168, Decă partea stăruesce în declara- 
rea, sa, preşedintele o va soma ca să arate mid- 
l6cele şi argumentele pe cari, îşi sprijină de- 
clararea sa, - 

Dâcă actulii este defăimati ca falsi, partea 
va fi interpelată de a se esplica: a, ca de ce 
specii de falsă actulii este defăimatii; b, decă 
personele carii ţinii actulii suntă autorii sc 
complicii acelui falsă, “ 

Art, 109. In casulă articoleloră precedente, 
actul produsii se va depune îndată pe biuroi. 
Eli se va încredința grefierului, după ce i se 
va constata starea sa materială, stergerile, a- 
daosele sâii dresăturele ce va fi avendii, şi după 
ce se va, sub-scrie atâtii de preşedinte câtii şi 
de părţi. Deca părţile nu vor sâă na pot sub- 
scri, se va face menţiune despre acâsta chiarii 
pe actă., : 

Art, 120. Decă partea. care defaimă actulii 
ca fals, susține că acela care l'a produsii, este 
chiar autorul sâii complicele falsului, sâă dâcă 
ea arctă unii altii individă în vicţă, ca fiindă 
autorul s6ă complicele falsului, chestiunea se 
va suspende de la civilii sprea se judeca la cri- 
minalii. 

Spre acestă sfirşitii, se va transmite magi- 
stratului competinte actalii defăimatii de fals, 
împreună cu procesul-verbalii şi alte lucrări ce 
S'aii făcutii cu acâstă ocasiune, ” 

Arte 111, Dâcă nu este loci de a se trimite 
chestiunea la criminalii, judecătorii, într'uniă 
modii preparatori, vorii îndatora pe părţi: 

1. A produce titlurile şi midlâcele prin carii 
susţină veritatea sâă falsul actului; 

2, A arăta actele carii pot servi pentru com 
paraţiunea scripturiloră. 

Dâcă actulii contestatii este produsi numai 
în copie, se va putea ordona ca să so aducă şi 
originalulă, “ . 

Art, 172. Tote aceste acte se vor depuna la 
grefă, împreună cu midlâcele, în scris, prin care 
se susține veritatea, sei falsulii actului, 

Până la giua ficsată a audienței fie-care parte 
va fi în drepti a lua cunoscință de actele și 
midlâcele celei-alte. 

Art. 1€3. La giua de audienţă însemnată 
prin astă ordonanţă preparatâre, dâca titlurile 
şi midlocele produse pentru susținerea verității 
sei falsului actului sunt îndestulătâre şi pro- 
batâre, se va otări de îndată asupra, priimirei 
sâi respingerei actului, 

    

(1), In Collecţia D, Boerescu so arstă că vorba aclulă, lipsesce din odiţiunea oficială, 
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Art, 174. In casulă contrară, prin vă altă ordonanță preparatâra, so va admite verificarea actului prin comparaţia scripturilori. 
Se voră otări scripturile sâii aducerea scrip- 

tarilor destinate 
Se va putea asemenea admite dovadă cu martorii pentru faptele ce se invocă da părți. Art, 175. Câna părţile se învoesci, judecă- torii vorii admite ca acte de comparaţiune nu- mai scripturile arătate de părţi. 
Art, 156, Dică părţile nu se învoesciă jude- cătorii vor priimi ca acte de comparaţiune nu- mai pe cele următâre 
a. Actele autentice; 
b. Scripturile private recunoscute de părţi; c. Partea din actii cara nu este defăimată stă tăgăduită, când numai uă parte s'a defăi- matii s6ă s'a tăgăduiti, , Art, 117, In cas de lipsă seă de neajungere 3 actelorii de comparaţiune, partea, căria se a- tribue scrierea sâii sub-scrierea, va, putea fi în- datorată de către preşedinte ca să scrie înain- tea sa stii sub dictarea sa, 
Refusulă de a serie, va putea, după casuri să tragăcu sine recunoscerea, actului contestat. Arte 173. Tâte actele de comparaţiune se voră depune la grefă, după ce se vor subscrie de către preşedinte şi de către părţi. 
Arte 179. Verificarea prin comparațiunea scripturilorii, se va face de chiarii Judecătorii, după ce vorii asculta observaţiunile părţiloră şi ale ministerului publicii, 
Art. 150, Cu tâte astea, dâcă judecătorii află de cuviință, se xorii ajuta prin unii avisă 

de esperţi, 
Esperţii se vor nuini de oficiă de judecători; şi "și vor face raportulă într'ună termen măr: ginită. Ei vor putea f ascultați şi verbală în forma preserisă pentru martori. 
Art, 181. Când din tâtă acestă instrucţiune 

te vor ivi indicii (semne asupra autorului sâii 
complieelui falsului), şi dâea aceştia sunti în ViSţă, procedura în civil se va suspenda, şi ce- stiunea, se va înainta, împreună cu actele rela- tive, la magistratulii competinte pentru cri- minală, 

Art, 152, După ce instrucțiunea civilă sc va termina, şi nu va fi trebuință ca cestiunea să se trimeță la criminală, judecătorii vor otări asupra verităţei sâii falsului actului, asupra priimirci scă respingerii sâle, asupra suprimă- Tei s6i reformărei actului contestată. 
Se va otărt şi înapoiarea tutulorii actelorii depuse la prefi, 

„Art. 155, Otărirea însă asupra suprimărei ECU reformărei actului contestat, nu se va ese- cota de câtă când a dobândită puterea lucru- 
al judecatii, A Art, 184, Ministerulii publici 'şi va da, con- clusiunile în tâte casarile când actulii produsă Ta fi detătmat de falsă. 

a servi la acestă comparațiune, |- 
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SECŢIUNEA 11 
Despre cerzetarea prin martori 

Art. 155. Inehecrea care regulăză a face cercetare prin martori, în casurile când legea: nu se opune la asemenea cercetare, va speci- fica şi enumera faptele cari trebuescii ast-felă probate. 
Art, 156. Lista coprindătâre, de numele , pronumele, profesiunea şi locuinţa marturiloră ce fie-care parte va voi a se asculta, se va de- pune la grefă, cu trei dile celă puţin înaintea dilei însemnate. pentru cercetarea cu martori.. 
Fie-care parte va putea să se opună, la ascul- tarea unui martorii, care nu e înscris în acea listă, scii nu e arătată limuritii. 
Art, 187, Martorii după cererea părții care. "i-a produsi, se potă presinta de Lună voe la judecată sâii se voră cita într'uă di ficsă, fără 

a li se comunica copie despre cvea ce aii a măr- turisi, . - 
Art, 1SS. Martorulă citată care nu vine în- naintea judecății, se va condamna la uă amendă 

care nu va fi mai mare de una sută lei, şi so va 
cita din nuci, 

Art, 189. Dâcă nici după acâstă citare totă 
nu vine, se va condamna la uă amendă care nu 
va putea trece peste trei sute lei; Şi se va pu- 
tea da în contra lut unii mandat de aducere.. 

Art, 199. Dâcă martorală se justifică pen- tru ce n'a pututii veni, se va puta scuti de a-, 
menda pronunciată în contraji, 

Art. 191, Nu voră putea fi ascultați ca 
martori : 

Rudele în linie drâptă ale uneia din părţi; 
Traţit şi surorile ; 
Unchii şi nepoţii; 
Afinii (cuscrii) în acelaşi gradă; | 
Soţulă chiară divorţiată; 
Personele declarate de lege incapabile de a. mărturisi, ” " 
Art. 192, Cu tote acestea, părțile vor pu- 

tea face ca să se asculte părinţii şi afinii men- . 
ționaţi în art. precedinte, afară de descedinţi, 
în cestiuni de stat civil şi de divorții. 

Arte 193, Ori-ce alte persâne sunt priimite 
ca martori, rămânend numai ca părţile să a- 
rate, şi judecătorii să apreţuiască, deosebitele 
împrejurări cari pot face:ca mărturia lor să 
fie lăpădată si priimită. pa 

Art, 194, În diua însemnată pentru înfăgi- 
şarea murtorilori , că voci fi întroduşi în sala . 
audienţilor, po rând şi deosebiți; începând de 
la martorii produşi de. reclamant, dâca vor fi 
asemenea martori, ” : 

Art, 195, Fio-care martor va fi mai ântâiii 
întrebat de preşedinte a'şi declara: . 

Numele , pronumele, profesiunea. şi: domi- 
cilial; - 

13
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Dâca este rudă sti afin cu una din părţi şi 
în ce grad; 

Dâca se află în serviciulă sei; 
Dica se află în ori-ce alte relaţiuni cu una 

din părţi. 
- Art, 196, Mai 'nainte de a depune mărturia 

va face un jurământ precum urmeză : 
Va pune mâna pe cruce, preşedintele va pro- 

nuncia şi martorul va repeta următoarele : 
«ME leg pe onsre şi pe consciinţă,; jur înain- 

tea lui Dumnegeii că voii mărturisi adevărul, 
nimie de cât adevărulii, fără ură sâi favore, 
pentru veri una din părți.» ! 

După ce martorul va jura, preşedintele îi va 
adresa aceste cuvinte. . 

<Dumnedeii, martorii de jurimântulă ce ai 
făcutii, să te pedepsâscă dâca vei fi sperjuri.» 

Dâca martorulă este de vă altă religiune, a- 
câstă formulă se vu modifica după cumiă pre- 
scrie religiunea sa. 

Art, 197, Copiii mai mici de 16ani împli- 
-_niţă vorii putea fi ascultați fără a jura. 

Art. 19$. Martorulă va depune fără să'i fie 
permisii de a, ceti înserisii depunerea sa. Disele 
sele se vorii trece de grefieră în procesii-ver- 
balti; “i se vor ceti, se va întreba deca stărve- 
sco într'ensele, acestea subii pedâpsă de nu- 
litate, ” ” 

Acestii proces-verbalii se va sub-semna, tot 
sub pedâpsă de nulitate, de martorii, de preşe- 
dinte şi de grefierii. Deca martorul nu va pu- 
tea s6i nu va voi a sub-serie se va face men- 
ţiune despre acâsta. . 

Art, 199, Părţile, judecătorulii precumi şi. 
„procurorulă vor putea adresa martorului ori-ce 
chestiuni, prin midlocirea preşedintelui. 

Art, 900, “In cursul depunerii nimeni nu 
va putea întrerupe pe inartor, 

Art, 201, Fie-care martoră, după depune- 
rea sa, va remânea în sala audienţelori penă la 
terminarea cercetărei, afară numai dâcă jude- 
cata va otări altă-feli. | 

Art, 202, Martorii vorit putea din nuoii fi 
întrebaţi, ori de câte oră acâsta se va părea 
necesari în urma ascaultării altori martori. 

Martorii ce se voră contradice vorii putea fi 
confruntaţi. 
“Art, 203, Dâca unii martoră cere despăgu- 

pire pentru venirea, sa, judecata va otări gifra 
acelei despăgubiri după starea şi profesiunea 

martorului, după depărtarea domiciliului stii şi 

timpulă ce a pusi în astă cercetare, 
Acâstă indemnisare se va plăti îndată de par- 

tea care â citatii pe martori. 
“Art, 204. Dâca din instrucţiune esii bănueli 

grave de mărturie mincin6să s6ă de corumpere 

de martori, judecătoria civilă va înainta ehe- 
stiunea în cercetarea judecătoriloră criminali 
competinţi. | - 

Art, 203, Dâca toţi martorii citați nu potă 
să fie ascultați în aceeaşi audienţă, cercetarea   
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sc va urma, Ja uă altă audienţă, fără alte ci- 
taţiuni. 

Art, 206, Deca una, sâiă alta din părţi va cere 
a se aduce şi alţi martori, judecătoria va putea - 

1 să acorde prelungirea cercetărei, 
Nu se va putea însă acorda de câtă uă sin- 

gură prelungire pentru fie-care parte. i 
Art, 207, Dâca martorulă presenti refusă 

fără unii justii motivii de a jura stii mărturisi 
se va condamna la cheltueli de despăgubire că- 
tre părţi, şi la uă amendă care nu va putea 
trece peste trei sute 1că. . : 

Art, 208, Nulitatea uneia sâii mai multori 
mărturii nu va atrage nulitatea întregei cer- 

cetări prin martori. 
Art, 209, Dâca unii martorii, din causă de 

bâlă sâă altă infirmitate gravă, nu va putea 
veni la audienţă, preşedintele va trimite pe u- 
nul din judecători la locuinţa sa, ca, împreu- 
ună cu grefieruli şi facă cu părţile, sâă după 

ce s'a chiămatii formali, să priimâscă depune- 
rea sa. - . 

Art. 210, Dsca unii martori so află cu şe- 
derea, în prea mare depărtare, judecătoria, după 
ce va, asculta pe părți, va putea trimite la tri- 
Dunalulă locali uă comisiune rogatorie, ca a- 
celii tribunal să priimescă - depunerea marto- 
rului asupra faptelori ce i se vorii specifica. 

SECŢIUNEA III 

Despre esperți 

Art, 211, Cânâii judecătorii, spre a se lu- 
mina, voriă găsi de cuviinţă a avea, părerea u- 
nori esperță, vor însemna esperţii şi obiectele 
asupra cărora aii să'şă dea opiniunea. 

Art, 212, Esperţii se vor numi d'a dreptul 

de către judecată, afară numai dâcă părţile nu 
se vorii învoi, chiariă la audienţă, asupra nu- 
mirei loră, 

Art, 213, Esperţii voră în număr de trei. 
Cu tâte astea decă părțile consimt, s6ă dâcă 

este vorba de obiecte ce aii uă mică val6re, un 
singurii esperti va fi destul. , 

Art, 214, Esperţii se potii recusa pentru a- 
celeaşi cause ca şi judecătorii, 

Ei se pot recusa pentru uă causă posteriâră 
sţii anteridră numirei lorii, 

În casul acesta din urmă recusarea nu e va- 
labilă dâcă nu s'a făcută în cele trei ile de la 
numirea, esperţilorii, 

Art, 215, Pecusările se vorii propune şi se 
vor judeca la audienţă, fagă cu părţile si după 
ce s'aii citati. 

Art. 216, Esperţii voră fi citați a veni Ja 
judecată ca şi martorii, ! 

Nevenirea lori sţiirefusulii de a'şi da păre- 
rea voră atrage aceleaşi pedepse ca şi pentru 
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martori. Fi voră avea, acelaşi drept de indem- 
nisare, 

Art, 217, Deâcă obiectulii cercetării este de 
natură în câtă esperţii să-şi potă da îndată o- 
piniunea, ci se xorii asculta chiar la audiență, 
separati, în ordinea şi după modul cumii s'a 
aşedati pentru martoră prin art. 195, 196, 197, 
200, 201 şi 202. 

Art, 218, Dâcă însă esperţii, mai înainte de 
a se pronuncia ai trebuință de uni esamenă 
prealabil, sâiă să mârgă la faca locului, atunci 
ci vor jura mai ântâiii înaintea, judecății, con- 
formă art. 196, că'şi vorii împlini misiunea cu 
credinţă. 

Art, 219. Esperţii, în acestii casii, își vori 
face ună raporti scrisii care va coprinde păre- 
ea lorii motivată, după majoritatea voturilor. 

Dâcă sunt mai multe opiniuni, raportulă va 
arăta opiniunea, fie-cărui espertii, 

Acestii raportii va fi sub-scrisii de esperţi şi 
depusă la grefă. 

Art, 220, La audiența însemnată pentru a 
asculta raportulii esperţilorii, grefieruli va da 
citire acestui raportii. 

Judecătorii vorii putea să ordone şi înfăși- 
şarea esperţilor la judecată, pentru ca să dea 
esplicaţiuni verbale care ar limuri mai bine 
raportulii lori scrisii. 

Art, 221, Decă judecătorii nu suntii destul 
de luminaţi printr'un ântâiii raport de esperţi, 
ci potii ordona ca să se facă ună alii duoilea 
raportii de către acceaşi esperţi sc 'de către 
alţii, 

SECȚIUNEA 1V 
pp o-a 

Despre cercetări în faca locului 

Art, 222, In casti când se va socoti de tre- 
Duinţă, judecata va putea ordona ca unul din” 
judecătorii tribunalului ori aă curţii, scii chiar 
complectuli unui tribunală, să mârgă la faca 
locului, spre a se lumina asupra unor cestiuni 
cară se voriă specifica prin încheerea care va 
otări cercetarea la faca locului. 

Art, 223, Judecătorul ssă judecătorii cari 
vorii merge la faca, locului vori fi în dreptii a 
asculta, în modulii prescrisă de secţiunile pre- 
cedență, martorii sâă esperţii. 

- Martorii şi esperţii se vor cita de judecător 
sti judecătorii aflaţi la faca locului, în presenţa 
cărora ci vorii face jurimentulii prescrisii, şi 
către cară "Și vorii adresa, raporturile sâii de- 
punerile lori. 

Art, 924, Cercetarea la faca locului se va 
face facă cu părțile, scii după ce se vor chema 
„formali, 

Art, 225, Jndecătorulă sâi judecătorii cari 
for merge la faga locului, vor face proces-ver- 
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balii despre tote cele urmate, pe care'lii xorii 
pune în vederea complectului judecătoriei, 

Arte 226, Când totii compiectulii unni tii- 
bunali inerge la faga, locului, clă va, fi însogit 
şi de procurorii care'şi va face conclusiunile 
sele asupra celorii urmate. 

SECȚIUNEA YV 
Despre interogatorulii părțilorii 

Art. 227, Judecătorii voră fi în drept ca să 
întrebe pe părţi asupra tutulori cestiunilor ce 
suntă în contestaţiune. 

Fie-care din părţi va avea asemenea dreptul 
ca să ceră a se întreba atâtii densa cât şi cea- 
altă parte asupra fapteloră procesului, 

Art, 228. Părţile vor fi întrebate personal, 
prin preşedinte, asupra fie-cărni fapt în parte, 
precum şi asupra oră cărei alte împrejurări 
care pâte lumina judecata. 

Ele vorii respunde fără să ptă citi unii pro- 
jectii de respunsii scrisă, 

Art, 229, Părţile se vori întreba facă una 
cu alta, scii şi în lipsă una de alta; în ast din 
urmă casă, ele voră fi apoi confruntate. 

Art, 230, Fie-care din judecători, cerendi 
cuventulă de la preşedinte, va putea face păr- 
ţilor ori ce fel de întrebări va găsi de cuviință, 

Ministerulă publici va avea același dreptă. 
Art, 231. Părţile îşi vorii putea face una 

alteia întrchări şi observaţiuni prin organulă 
preşedintelui, şi fără a se întrerupe. 

Art, 232, Grefierulii va, ceti fic-căreia părţi 
declaraţiunea, sa, şi preşedintele o va întreba 
deca stăruesce într'ânsa, sâă dâcă arc a mai 
adaoga ori a mai schimba ceva. Adaosele ssii 
schimbările se vor trece asemenea în josul ssii 
în marginea procesului-verbalii. Totulii va fi 
sub-scris de preşedinte, grefier, şi partea care 
s'a întrebată, . 

Dâcă partea nu voesce scii nu pâte sub-scrie, 
se va face menţiune despre acâsta, . 

Art, 233, Administraţiunile şi stabilimen- 
tele publice vorii fi îndatorate a numi ună a- 
genti scii administrator care să aibă procură 
specială spre a respunde Ja cestiunile care i se 
voriă fi comunicată, 

Art, 234, Decă partea refusă de a respunde 
la cestiunile ce i se vorii pune de judecată, sâii 
dâca, fără a justifica pedica legitimă, nu vine 
la interogatorii, judecătorii voră putea consi- 
dera faptuliă ca mărturisitii în contra sa. | 

Art, 235, Dâcă uă parte arâtă că suferă de 
uă bâlă scii înfirmitate gravă, care o opresce 
de a veni în persână la judecată, spre a respunde 
la întrebările ce i se vori face, judecata va,   putea trimite la domiciliul stă pe unuli din
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judecători, ca împreună cu grefierulii, şi facă 
cu cea-altă parte sci în lipsă, dâca s'a chemat 
formali, să'i ia interogatorulă cuvenită, 
Art, 286, Deta acea parte se află cu reşe- 
dința în altii judeţă, judecăta vaputea trimite 
uă comisiune rogătâre tribunalului locali, ca 
unulii din membrii acestuia, facă cu grefierul, 
să ia interogatoruli cuvenit. " 

SECŢIUNEA VI 
Despre jurământulii judiciară deferi tii 

unei părți 

„Art, 237. Judecătorii vorii putea, stii de la 
sine sei după cererea celei-alte părţi, să defere 
uneca din părţi jurământul asupra unor fapte, 
ce se vorii precisa prin închcerea care otăra- 
sce jurămentuli. ! 

Art, 235, Mai "nainte de a se săvrşi jură- 
mântulă, preşedintele în audienţă publică, va 
espune părţei faptele asupra cărora are să jure; 
şi va aduce aminte pedepsile în contra sper- 
jarului.. , 

Art, 239, Jurământul se va face în audiența 
următâre, “afară numai dccă împrejurările cer 
ca să se săverşescă îndată. : 

Art. 240. Jurământul se va săvârşi în mo- 
dulă următoră : : N 

Celiă ce are să jure, va pune mâna pe cruce 
preşedintele 'va pronuncia şi el va repeti ur- 
mătârele cuvinte : : 

<Jur'pe sânta Cruce şi înaintea lui Dumne- 
deii. de a spune adevărul şi nimici de câtii a- 
devărulii asupra faptelor audite, şi asupra că- 
xora partea, adversă (dâcă este vorba de jură- 
mântă deferitii de densa) scă judecata (dâcă 
este vorba de jurământ de oficii) îmi cere măr- 
turisirea consciinței.» 

După ce partea va fi pronunciatii acestă ju- 
xământii, preşedintele va adăoga : 

«Dumnedeii martorii de jurămâutulii ce ai 
făcutii, să te pedepsâscă dâcă vei fi sperjură,» 

"Arte ile Acâstă formă a jurământului se 
va putea, modifica de judecată dâcă partea are 
nă religiune'care o opresce de a face asemenea 
jarămentă, 

Art, 249, Jurământuli se va săverşi totii- 
dâ-una facă cu partea adversă, sâii şi-in lipsa 
ei, dâca, s'a chiămati formală. 
„Art, 243, Disposiţiunile art. 235 şi 286 se 

aplică şi la jurământii: , 
Art, 244. După ce s'a săvârşit jurămental, 

judecata- va, priimni declaraţiunea părţei ce a 
Juratii asupra cestiunelorii ce i s'a, pusii, 

Aceste declaraţiuni, făcute sub puterea ju- 
rământului, se voră- trece în procesii-verbalii, 
snb-scrisii de preşedinte, de grefierii şi de par- 
tea ce a juratii. : 

Dâcă parteanu va putea si nu va roi a sub- 
scrie, se va menţiona despre acâsta, 
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Art. 245, Dăcă partea căreia sa deferiţiă 
jurământalii, nu va veni la diua şi locul însem- 
natii spre a săverşi jurământul, acesta, se va 
putea considera uni refusii din parteii de a 
priimi să jure, 

Art, 246, Se voră observa tâte cele-alte di- 
sposiţiuni coprinse în Codicele civilă asupra 
jurământului. : n 

TITLUL XI 

Despre intervențiune 

Art, 27, Acela care are interese într'uă 
contestaţiune ce se urmâză între alte persâne, 
va putea cere ca să intervină şi elii în proces. 

Art, 24S, Acâstă intervenţiune se va forma, 
piin petiţiune care va coprinde midlscele şi 
conclusiunile. Petiţiunea se va putea da sâă 
înaintea dilei da înfăgişare a procesului princi- 
pală sâii chiară în acea di. a 

Art, 249, Judecătorii voră preţui a6că astă 
cerere incidentă va trebui să nu să amâne pro- 
cesuli principală, care va fi pusă în stare, 

Arte 250. In ori-ce casă, judecata va înda- 
tora pe interveniente ca să producă tâte' ac- 
tele şi midlocele ce va fi avândii spre a'şi sus- 
ţine cererea sa. ta 

Părţile voră putea lua încunosciinţare de- 
spre tote aceste acte şi midloce. 

Art, 251, Dâcă intervenţiunea este admisă, 
intervenientele va avea dreptulii să ia cuno- 
scință, despre actele şi midlocele părţilor prin- 
cipale. ! 

Cestiunea principală, şi cererea intervenien- 
tului vor face obicetul unef singure judecăţi, 

Art, 252, Dăcă judecătorii vorii apreţui că 
intervenţiunea este fără interesii şi nefondată, 
ci o vor respinge şi vor urma, judecarea caustă, 

TITLUL XII 

Despre suspensiunea, perempțiune 
(închiderea) şi începerea judecă- 
ţilori, a . 

Art, 253, Uă judecată, care se află în cur- 
sulii ei, se va suspenda, dâca, tâte părţile voriă 
cere. 

Art, 251, Judecata se va suspenda âncă: 
a. Prin lipsa părţilorii în diua ficsată pentru 

înfăgişare. 
b. Prin mârtea uneea din părţi.: 
c. Prin interdicţiunea că. 
d. Prin mârtea, suspensiunca şi esclusiunea 

procuratorului uncea, din părţi. * Ă 
e. Prin încetarea funcţiuniloră în virtutea 

cărora uă parte se înfăgişa. 
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Art. 255, Imprejurările însă arstate în art. 
precedente nu vor opri nici conclusiunile mi- nisterului publicii, nici pronunciarea judecății deca ele sai ivită după terminarea pledărilor, sâi după terminarea, instrucțiunei scrise, când causa cra a sc judeca fără pledare, - Art, 256, Judecata va reîncepe: „ Pentru casulii cândă părțile ai cerută sus- pendarea sâi aii lipsită, după uănuoă cerere ce se va face şi după nuoi citațiuni. 
ipăentra Casurile însemnate la lit. b; e, d şi e, d a art. 254, după nuoi citaţiuni ce se voră ace mostenitoriloră, curatoriloră, tutorilorăi Părțiloră sâi nuoilorii representanţi, ! reset bn R5d, Judecata va fi perimată, după ce- 
morile ţii interesate, chiarii în privința mi- 
trecă Şi interdişilori, dâca partea va lăsa să 

% Guoi ani de Ia acelă din urmă act de pro- coduri fără să reîncepă judecata. | 
dat 3 fapuptiunea se va declara prin vă otărire 
Art ă Yre uă chiămare a părţilorii. 

căţi cip 35 Efectul perempţiunei unei jude- ate] că tâte actele de procedură şi ordo- fele preparatorii se află stinse, 
Teptuliă însă de a intenta uă nucă acţiune 

Du este stinsă. 
apte, 259, Chiari după perempţiunea jude- 
je când acţiunea se intenteză din nuoă, păr- 

9 se vorii putea folosi şi voră putea invoca: 
tul Mărturisirile, declaraţiunile şi jurămân- 
WU, făcute de una din părţi în timpulă jude- 

câți perimate, . e Depunerile martoriloră morţi deja şi carii 
S6 află constatate prin proces-verbală, . 

Art, 260. Ună procesii se închide când am- 
cle părți, prin acti scrisă comunicată judecă= ăi ceră închiderea. | 
„1. Reclamantele singur se pote desista, fără 

Prejudiţiă de daune interese pentru pagubile 
C va fi pututii causa piritului. 

2. Numai părţile capabile de a contracta 
Prin ele Ensă'şă se potii desista, 

3. Acelaşi tribunalii sâii curte va statua a- 
Supra daunelorii interese ce ra putea pretinde 
Miritulu, + 
„Arie 261. După ce ună din părți s'a desistat, 

ȘI cea-altă a acceptat desistarea, acţinnea este 
Stinsă definitivi. 

TITLUL XIII | 
Despre regulare de competinţă 
Art, 262, Dâcă uă causă se află înăintea a 

duci s6i mai mulți judecători de plasă carii 
țină de acelaşi tribunali, competinţa lor se va 
regula de către acestă tribunală. Ie 

cca judecătorii de plasă depind de mai 
multe tribunale regularea competinţei se va 
ate de către curtea respectivă. . o 

cca judecătorii de plasă nu depindii de a-   
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ceeaşi curte, regularea compotinici se va face 
de către Curtea de Casaţiune. * : 

Art, 263. Dică aceeaşi cerere este adresată 
la duo sâă la mai multe tribunale judeţiene, 
carii ţină de aceeaşi curte, regularea .compe= 
tinţei lorii sc va judeca de acestă curte. Ea so, 
va judeca de către Curtea de Casaţiune, dâca 
tribunalele nu ţinii tâte de aceeași curte, sâi 
dâcă conflietulă esistă între una sii mai mul- 
te curţi. i 

Art. 201, Indată ce se ivesce casulă de re-, 
gularea competinţei, se va suspenda, veri-co 
altă procedură, până la regularea conflictului. 

Art, 260, 'Tribunalulă sâă „curtea care va, 
judeca conflictulă, ra regula competința, facă 
cu părţile, scii, în lipsa lori, dâca ele n'a ve- 
nită după citaţiunea ce li s'a făcutii. 

TITLUL XIV 

Despre trimiterea la unit altă „tui-, 
bunalii pentru causă de rudenie 
scii de afinitate. : | A 

Art. 206. Cândii una din părţi va avea ducă 
rude sâi afini penă la grudulii de văr, al duoi- 
lea inclusivii, între judecătorii tribunalului de 
judeţii, ori treă rude sâii afini, de acelaşi grad, 
la'uă curte de apelii, sei când va avea.uă rudă, 
în gradulii arătatii, între judecătorii tribuna- 
lului, ori duoă rude la curte şi însăşi parta a- 
ccea, va fi membru ]a acelii tribunalii seă curte, 
cea-altă parte va putea cere strămutarea la un 
altă tribunal scă uă altă curte. cra 

Arte 267, Strămutareu se va cere înainte de 
a se începe pledarea părţilor. + n ei.. 

Art. 208, Cererea de strămutare se șâ,dâs- 
bate şi se va pleda, facă cu cea-altă parte, 
s6ă şi în lipsă, decă s'a chiămată formali... 

Se va încheia procesă-verbală despre qisele, 
dovegile şi midlocele fic-cării părţi. Inchecrea 
curţii stii tribunalului, prin care sa.va, priimi 
s6i se va respinge strămutarea, va fi motisață, 

Art, 269, Dâcă cererea de strămutare se” 
pune inaintea unui tribunal, şi dâca că se prii- 
mesce, strămutarea se va face la unulii din tri: 
bunalelo cele mai apropiate care ţine "de, ace- 
eașă curte; ră dâcă ca se priimesce de uă curte, 
strămutarea, se va face la una din curţile celo' 
mai apropiate. | a e pa 

Art. 250, Cererea de strămutare se 'va ju- 
deca cu apelă şi recursiă. Apelulă şi recursul 
vorii suspenda judecarea fondului... 

Art; 271, Acela care, în definitivi, va că- 
dea asupra cererii sâle de. strămutare, se ra 
condamna la uă amendă dela una sută Ică până: 
la cinci sute Iei, şi la alte daune interese în fa- 
vorea celei alte părţi. Ai a 

Art, 272. Apeluli să recursulii se va forina” 
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fără taesă în termini de trei dile de la citirea, 
încheerei în sala audienţelorii, Uădată ce a- 
cestii terminii a trecut, încheerea asupra stră- 
mutării va remânea definitivă, 

Apelulii seii recursulii se va face printr'uă 
declaraţiune scrisă, chiarii înaintea judecăto- 
riei care a făcutii încheerea; judecătoria va în- 
nainta d'a Qreptulii cererea autorităței compe- 
tinte. 

Art, 273. Când strămutarea nu s'a priimit, 
procedura se va continua înnaintea tribunalu- 
lui sâii curţei ce începuse judecarea procesului. 

TITLUL AV 
Despre recusaţiune 

Art, 274. Ori-ce judecătorii va fi recusatiă: 
1. Cândii judecătorul sâii femeea sa este, 

unulii sâă alţulii interesat personalii în proces. 
2. Cândii judecătorul va fi rudă ori afin ali 

părţiloră, sâii ali uneia dintr'ensele până la al 
patrulea gradi inclusiv. 

3. Dâca femeea judecătorului este rudă ori 
afini a uneia din părţi, până la gradul mai sus 
arătată, în casă cândă femeea va fi în viâţă şi 
nedivorţată scă deca, fiind mortă ori divorțată, 
se află copii dintr'ensa. — Deca este mârtă sâi 
divorțată şi nu suntii copii dintr'ensa, nu se 
vor recusa de cât sogulă, ginerile şi cumnatul. 

Art, 275. Ori-ce judecător va mai fi recusat: 
1, Dâca judecătorulă, femeea, sa, descenden- 

ţii ori ascendenţii săi, sâii atinii săi, de aceeaşi 
linie, aă unii procesii asupra unei chestiuni a- 
semânate întocmai cu aceea care se judecă in- 
tre părți. ” 

2. Deca aceste persâne al uă judecată la 
tribunali sâă curtea unde una din părţi este 
judecătoră. 

3. Deca, între aceleaşi persâne şi una din 
părţi oră socia şi rudele sâle în linie drâptă, a 
fostă uă judecaţă criminală în decursă de cinci 
ani înaintea recusării. 

Art, 226, Ori-ce judecătoră va fi âucă re- 
cusabili : 

1. Deca elii, femeea sa, sâii copiii săi minori 
suntii creditori, debitori ori garanţi ai uneia 
din părță. " “ 

2, Deca este mostenitorii presumtiv sâii do- 
nator ali uncidin părţi sâă dâcă una din părţi 
este mostenitorulii s&ii presuintivii, 

3, Deca elă este stăpâni scii asociatii ală u- 
nei părți. , | 

4. Dâcă judecătoruli este tutori, curatori 
sâi consilii judiciară ali uneia din părţi... 

5. Deca eli este administrator ali unui sta- 
bilimentiă sâii societăţi care so află interesată 
în procesi. 

6. Dăca a pledat sci "şi a datii opiniunea 
în scrisă în astă procesă, 

IT 
i 
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7. Deca a mai luatii parte la acestii procesi | 

ca judecătorii, arbitru sei espertă, | | 
8. Deca a depusă ca martorii în astă che- (| 

stiune. | 
9. Dsca 'şi-a manifestată publică opiniunea. ! | 

sa mai nainte de a se pronuncia otărirea. '] 
10. Deca a priimitii de la una din părţi da- | 

ruri sei promisiuni de daruri ori de serriciă. E 
11, Dâca este inimiciă capitală între jude- | 

cătoriă şi una din părţi; dâca din partea jude- E 
cătoralui a urmati în contra uneia din părţi, 
în cele şese luni din naintea recusațiunii, a- | 
gresiuni, injurii sc amenințări verbale sâă în 
scrisă, . ! 

19. Dâca este frate, rudă de susii ori de jos i 
cu advocatulii uneia din părţi. . | 

Art, 277. Nu vorii fi recusabili rudele sâiă | 
afinii acelora cari figureză în procesii în cuali- i 
tate de tutori, curatori, directori ori admini- | 
stratori ai unui stabilimenti-public sâii de co- 
mercii, cândă aceşti tutori, curatori ori admi- | 
nistratori nu vori avea unii interes personală | 
în procesii. i 

Art, 278. Toti judecătorulii care va sci că | 
esistă în persâna sa uă causă de recusaţiune 
o va declara ânsuși tribunalului s6ă curții, ! 
care va decide deca, trebuie să ia parte la ju- 
decată. 

Art, 279, Judecătorulii însă recusabilă va 
putea lua parte la procesă, dâca tote părţile 
cari figurâză în procesii, şi cari vorii fi capa- 
bile a contracta prin ele Ensăşi, vor declara di- 
rect, sti prin ună împuternicit specială pen- 
tru acâsta, că priimesc a'lă avea de judecător. 

Sentința sâii otărirea va face menţiune de- 
spre acesta. 

Arte 250, Celi ce va voi să recuse va trebui 
să facă propunerea sa de recusare mai înainte 
de începerea, desbateriloră. 

Deca causele de recusare, sat ivit după în- 
ceperea procesului, partea interesată le va pro- 
pune îndată ce le va cunâsce. 

Art, 251, Recusaţiunea va, fi propusă prin- ij 
tr'unii actiă scris, dati presidentelui, s6ă dâca ! 
recusuţiunea este în contra presidentelui, dată ! 
judecătorului carei va ținea loculă. | 

Acestii actii va fi subserisii de partea care :] 
propune recusarea sâii de împuternicitul săi. - | 

art, 252, Preşedintele ] 
judecătorului recusatii. 

Acesta va respunde, în scrisii sâă verbal, în 
camera de consilii. 

Nu se va face nici unii alt act de procedură... 
Art, 253. Tribunalulă sâă curtea inaintea 

căria s'a propusă recusarea, va delibera asu- . 

va comunica actulii 

sterului publici. 
-Judecătorulă recusat nu va putea lua parte 

la astă deliberare. 
ncheerea asupra recusaţiunei se va putea   coti în şedinţă publică şi dreptulă de apel sâii 

i 

i 
| 

pră'i după ce va asculta şi conclusiunile mini- şi 

| 
| 
i 

4
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recurs nu va împedica pe tribunală stă curte 
de a intra în esaminarea fondului. 

Art. 254. Deca recusarea s'a priimitii, jn- 
decătoruli recusatii se va retrage, şi nu va, 
putea, sub nici ună fel de cuvântii, asista în 
camera de consilii, la deliberările judecătorilor 
asupra procesului, RE 

Art, 285. Numai respingerea recusării con- 
tra unuia din membrii curților apelative, pote 
provoca casarea sentinţei curţei. 

Recursurile contra hotăririlori tribunalelor 
pentru acesti motivii, va putea avea locii, nu- 
mai atunci când sentinţa pronunciată de tri- 
hunalii este din acelea care rămân definitive. - 

Art, 2S6,. Disposiţiunile de mai sus asupra 
causelorii de recusare şi modulii de a le pro- 
pune şi judeca sc vorii aplica : . 

Procurorilorii şi substituţilori lorii, precum 
şi greficrilorii. - ” 

Procurorii şi substituţii nu se poti recusa 
când jocă rolă de părţi principali. 

Art. 257, Disposiţiunile de mai susi, fiind 
aplicabile la materie penală ca şi la cele civile, 
art. 550 până la art. 572 din procedura Codu- 
lui penalii remân abrogate. 

PIPLUL XVI 

Despre revisuirea judecăţilorii 

SECŢIUNEA 1 
Casurile în cari se pâte cere revisuirea 

Art, 283, Se vu putea cere revisuirea unei 
sentințe scii decisiuni remase definitive, 

1. I)âca coprinde disposiţiuni contrarii unei 
altei sâii atâti de obscure în câtii nu li se pâte 
înţelege sensulii şi (1) se potii aplica. 

2, Deca se pronunciă asupra unorii lucrări 
cari nu s'a cerută. 
"8. Deca judecata a datii mai multii de câtii 
sa cerutii. 

4. Deca s'a uitati a se 
nui puctii ceratii. 

5. Dâcă obiectul procesului nu se află în 
fiinţă sc nu se pâte preţui. - 

6. Decă condamnatulii va doredi că a înde- 
plinitii deja parte din disposiţiunile hotărirei 
cu care cere a se scădea, 

7, Dâca sentinţa, fiind pentru imobile, punc- 
turile de hotare, fie şi străine pe care s'a înte- 
meiatii otărirea, sunt contestate în fiinţa, lori. 

8. Dâca asapra unei preţuiri ordonate prin 
definitiva sentinţă, se vorii ivi contestaţiuni 
bine-cuvântate. 

pronuncia asupra u- 
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Art. 259, Revisuirea se pâte cere dâca este 
contrarietate pe sentinţă s6ii decisiune defini- 
tivă, date între aceleaşi părţi asupra aceluiaşi 
obiectii şi cu aceleaşi migioce de către aceleşi 
tribunale sâit curți. - 

Art, 290, Revisuirea se va mai cere : 
- 1. Decă de la pronunciarea otăririi, s'a des- 

coperiti acte probatorii, cari s'aii reţinutii 
penă atunci s6ă de către chiarii partea în fa 
vorea căria s'a pronunciată judecata, sâi prin 
vă forţă majoră. 

2, Dâca judecata s'a pronuuciatii întemein- 
du-se pe nisce acte, cari eraii deja declarate 
false pe cândi avea locii înfăşişarea ; scă cari 
s'aii recunoscutii şi declarații false în urma ju- 
decăţii. , 

3, Deca martorii cari aii depusii în acea ju- 
decată, s6ă partea care a juratii s'ati, descope- 
ritii maj în urmă că acei martori ati fost min- 
cinoşi, sâi că acea parte a comisii un sperjur. 

Art. 291. Statul, comunele, stabilimentele 
publice şi minorii potii fi âncă adinişi a, cere 
revisuirea, dâcă cei însărcinaţi ai aptra nui 
aă apăratii, sc deca, într'un modii fraudulos, 
aă omis a arăta justiţiei acte importante, sâii 
a lăsatii a se călca forma esenţială prescrisă 
în fav6re-le de procedură şi legi. 

Art. 292, Revisuirea nu se pote cere pentru 
uă erdre materială de redacţiune asupra nu- 
meloră, cualităţii şi conclusiunilorii părţilorii, 
nici pentru uă erore de calculii în dispositivii, 

Asemenea erori sa potii îndrepta, în urma, 
unei simple cereri, în marginea scii în josulă 
copiei şi originalului otărirei. . 

SECŢIUNEA IL 

Formele şi termenii cererilorii 
de rețisiune 

- Art, 293, Ori-ce cerere spre a revisui uă 
sentință s6ă decisiune, se va adresa de către 
partea interesată, la tribunalul sâă curtea care - 
ai pronuuciatii, în ultima instanţă, acea sen- 
tinţă sâă decisiune. 

Art, 294, Cererea de revisiune se va instrui 
şi judeca ca, şi ori-ce altă cerere principală. 
Ministerul publici va fi toti-dâ-una ascultat, 

Art, 295. Cererea de revisiune nu va oşri 
esecutarea sentinţei scii decisiunei atacate. 

Cu tâte acestea, tribunalulă sâii curtea va 
putea, după împrejurări, sii să oprâscă esecu- 
tarea îndatorindă pe partea care cere revisui- . 
rea a da cauţiune, s6ă să supună la cauţiune pe   partea ce voesce a, urma esecutarea, 

  

(1) In cotecţia D. Boerescu se arată că vorba nuc lipsesce din ediţiunea oficială din greşelă de tipard.
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Art. 296, Cererea de revisiune se va face : 
a. In termenii de uă lună de la priimirea co- 

piei de sentință sâii decisiune, pentru casurile 
coprinse în art. 288 $$ 1,2, 3, 4 şi 8, şi arti- 

"colulii 289. — Termenul de uă lună va curge 
de la celă din urmă actii de esecutare pentru 
casurile prevădute la art. 238, $$ 5, 6 şi 7. 

b. În termenii de duoă luni din gina de când 
s'a descoperiti actele cele noi sâii falsitatea, 
actelorii presentate, sperjurulii ori neadevărul 
arătării martorilor, după cura se prevede prin 
articolulă 290... 

Art, 297, In casuli prevăduti la art, 291, 
statul, comunele şi stabilimentele publice vor 

--avea uni termeni de ducă luni, de la priimirea 
otăririi spre a cere revisuirea ej. 

Pentru minori, termenul va fi de patru luni 
de la majoritate. 

Art, 298, Deca tribunalul sâi curtea, care 
judecă cererea de revisuire, :0 va admite, va 
reforma otărireu dată, în totii ssă asupra to- 
talităţii sâii în parte, dupe cum rerisuivea s'a 
cerută asupra unoră puncte numai, scii asupra 
totalităţii otărirei, 

Art. 299, Dâca cererea de revisuire a avut 
do obiectă numai interpretarea unei disposi- ţiuni obscure, se va lămuri numai acea dispo- siţiuno fără a se atinge fonduli. 

- Art.800, Dâca s'a cerut revisuirea pentru ori 
caredin cele alte casură prevădute de astă lege, 
tribunalulă s6ă curtea va statua asupra fun- 
dului chiară, coprinsă în puncturile contesta- 
“țiunei. 

„_ Arte 301, Dica se admite cererea de reri- 
suire formată pentru contrarietate între otă- 
riră definitive , date de acelaşi tribunal ss 
curte, se va rotracta cea din urmă otărire, şi 
se va ordona esecutarea otărirei celei d'ântâii, 

Art, 302. Se va face menţiune de judecata 
dată în revisiune în josulii originalului primi- 
tiv ală sentinţei oră decisiunei. 

Art. 303. Nu se va priimi cererea de revi- 
suire : 

a. În contra otărirei care 
cată în revisuire, 

b. In contra otărirei prin care s'a judecatii 
cererea în revisuire. 

e. In contra otărîrei care, după ce s'a admis 
cererea de revisuire, a statuată din nuoiă asupra 
fondului contestaţiunei. 

Art. 304, Cererile asupra otăririloră defi- 
nitive contrarii date de duoă diferite curți, sâă 
de unii tribunală şi curte, ori de duoă diferite 
tribunale în una şi aceeaşi causă, între ace- 
leaşi persâne, în aceleași cualităţi şi.cu ace- 
leaşi inidloce, se voră judeca de curtea de Ca- 

a fostii deja ata- 
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| TIPUL XVII 
Despre acţiunea recursorie civilă 

în contra judecătorilorii (1) 

Art. 905. Judecătorii se poti urmări în 
următorele casuri, 

1]. Dica a fostii dolă sc mituire, ce se pre- tinde că s'a comis, sâii în cursul instrucţiune 
sci în timpulă judecății, 

2. Deca urmărirea este anuimne pronunciată 
de lege; 

3, Dâca legea declari pe judecători respon- 
sabili sub pedipsă de daune interese; 

4, Deca este denegare de dreptate, 
Art. 306, Este denegare de dreptate când 

judecători! nu voescii a se pronuncia asupra u- 
nej cereri, sâii neglige de a judeca causele cari 
suntii în stare sâii la rândă de a se judeca. 

Art, 807, Denegarea dedreptate se constată 
când, după duoă cereri, făcute de partea inte- 
resată în interval de câte trei dile cel pugin, judecătorii stăruoscii în refasulii loră de a re: 
spunde să judeca, - 

In urma cererii a duoa judecătorulii se pâte 
urmări. 

Art. 308, Urmărirea în contra judecători- 
lorii de plăşi şi în contra judecătorilor tribu- 

  

  

  saţiune, conform legei acestei Curți. 

nalelorii de judeţe, se va face la curtea de apel 
de care ci ţină, : Art. 309. Urmărirea în contra judecători- loră de curţi se va face directii la curtea, de 
Casaţiune. 

Art. 810. Cu tâte acestea, urmărirea în con- 
tra judecătoriloră nu se va începe de cât după 
ce mai ântciă partea va, fi autorisată de către curtea respectivă, sâii Curtea de Casaţiune, cari 
se vor pronuncia definitiv, după memoriul dat 
de parte, în camera consiliului, şi fără. nică ună 
altă formă de procedură; | Art, 311. În cererea ce partea vătămată va 
face, sâi în memoriul ce va da, nu va între 
buinţa nici uă espresiune injarisă în contra, judecătorului ce roiesce a urmări, sub pedepsă de a i se înapoia cererea şi memoriulă, N 
Art, 312, Dâcă cererea de urmărire, este reg- pinsă, partea ce a urmărită va fi condamnată la uă amendă de la ducă sute la cinci sute lei şi la alte daune interese către partea urmărită. Art. 313. Deca cererea este admisă, -se Ya cita judecătorulă sâii judecătorii urmăriţi spre a veni înnaintea judecății, . 
Arte. 311, Până ce: va da uă otărire defini- tivă asupra urmărirei, judecătoralii- urmăritii se ta abţine de a lua parte la vre-uă judecată ce partea urmăritâre, sogul săi, sâi radele sâle 

  (1) Prise a partie. 

! 
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în linie dreptă va avea la tribunalulă sâii cur- | instanţă, când ele s'aă dat de judecătorii carii tea din care urmăritulii face parte. 
Art, 815. Dâcă îupă înfăgişare, urrnărirea 

nu se găsesce fundată, partea ce a urmărit so 
va condamna la uă amendă de la trei sute la 
şese sute leă, şi la alte daune interese către 
trmărită. 

CARTA II 
DESPRE CURȚILE DE APEL 

| TITLUL ] 

Despre dreptulii de apelii 

Art. 316. Partea nemulțumită pe sentinţa 
unui tribunală, într'uă causă pe care acelii tri- 
bunală nu o putea judeca în ultima instanță, 

„se va putea, porni cu apelă la curtea de apeli 
respectivă. i 

Art, 317, Partea care a dată mulţumire în- 
scrisă pe uă sentință, nu mat are dreptul de 
a apela. | 

Art, 318, Termenulii de apelii va fi de duoă 
luni, Acestii termeni se va începe: 

Pentru otăririle date contradictorii, din diua 
priimirei otărirei în persână si la domicilii ; 

Pentru otărîrile date în lipsă, din diua espi- 
rărei terminului de oposiţiune. 

Art. 319. Dâcă cererea de oposiţiune s'a res- 
pinsă, terminulă de apelă va incepe din diua 
otărireă, prin care s'a respinsă oposiţiunea. 

Arte 320, Acela care va lăsa să trecă acest 
termin, fără a apela va, perde dreptulă de apel. 

Art, 321. Terminulă de apelă se va suspen- 
da prin mârtea părţii condamnate. 

e va face uă nouă trimitere a sentinţe la 
domiciliul mortului, sâă dâca suntii mosteni- 
torii cunoscuţi, în persâna ss la domiciliulă 
acestorii mostenitori. 

Terminulii de apelă se va reîncepe din diua 
acestei nuoi trimiteri la domiciliul mortului 
26ă în persână, oră la domiciliul mostenitorilor, 

Deca mostenitorii se află âncă în terminulă 
e a face inrentarii şi a delibera, reînceperea 
etminului de apelă va fi din diua espirărei ter- 
Rinului pentru inventariă şi deliberare. 

Art, 322, In contra minorilorii şi interdişi- 
lori, terminulii de apelă nu va începe do câtii 
in diua significăreă otăririi către tutore si: 

Cuzatorii, ” | 
Arti-923. In contra otăririloră prâparatorii 

nu se va putea formna apelii; de cât-de uă dată: 
cu otărirea asupra fondului, 

Art, 924, Vor fi supuse apelului şi otărtrile 
Cari se dicii că suntă date în acea din urmă   

nu putea să pronuncie de cât în prima instanță, 
Din contra, nu vozi fi priimite apelurile în 

contra otăririlorii cari suntii în cea, din: urmă, 
instanţă, de şi judecătorii n'aii dis acesta s6i 
ai gisii că suntii în prima instanță. 

Arte 925, Când va fi vorba de incoripetință 
apeluli se va priimi chiari de va fi otărirea în 
ultima, instanţă. 

TITLUL II 

Formele şi efectele apelului 

Art, 920, Apelulă se va forma prin petiţiu- 
nea adresată către curte, pe lângă acestă-cârere 

| se xa alătura şi copie de otărirea apelată. - 
Petiţiunea va coprinde în scurti miglocelo 

de apelă. 
Presidentele va priimi şi va face a se înre- 

gistra acâstă petiţiune, dândii apelantului chi- 
tanţă de formarea apelului. Acestă chitanță va, 
constata Qiua priimirei apelului, 

Art, 327, In apelnu seva face nici uănuoă 
cerere, care nu s'a făcutii în prima instanţă, 
afară numai de cereri de compensaţiune, sâii de 
cereri cari scrvescă ca midlocii de apărare la 
acțiunea principală. ” 

Se va putea însă cere în apel dobândi, veni- 
turi şi ori-ce alte despăgubiri sâii daune inte- 
rese întâmplate după judecată de la prima in- 
stanţă scii din causa judecății în apeli. 

Art, 928, Nici uă intervenţiune nu se va 
priimi la judecată în apelii. 

Art, 829. Perempţiunea judecății, ce se află 
la apelii, are de efectii a da otărirei care s'a 
apelati puterea lucrului judecatii. 

Arie 830, Cândă într'uă curte de apeliă se 
yori împărţi opinianile, se va chiăma ună altii 
judecători ssii suplininte, şi se va pleda causa 
din nuoii, - . 

La casti d» lipsă de judecători, se va chiăma 
unulii din advocaţă cu titluri, înscrişi în tabloi 
după ordinea tabloului. 

Decă se vorii forma mai multe de câtii ducă 
opiniuni, ccă mai pucini la numără voră urma 
opiniunile celorii mai mulți. 

Arte 981, La curte nu se voră putea pro- 
duce escepţiunile esistente la: prima instanţă, 
şi carii nu s'a-invocată în acea instanță, fară: 
de escepţianile peremptorii. 

Art. 332, 'Lote procedurile piobatorii făcuto- 
la prima instanţă se voră repeta în apelă dâca: 
judecătorii le află defectâse sâă incomplecte. 

Curtea va putea, asemenea, ordona oră-ce 
alte instrucţiuni, scă admite produceri de pro- 
be nuoi, cari voră' putea lumina pe judecători, 

Art, 393. Tâte cele-alte repule prescrise 
pentru tribunalele de prima instanţă se voră 
aplica şi la curţi. "
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Art, 334. Curtea va putea confirma sâii re- 
forma, în totii si în parte sentinţele ce s'a 
atacati în apeli. . 

Art, 335. Cândii apelul a fostii asupra ce- 
stiunei de incompetenţă, curtea se va pronun- 
cia numai asupra acestei cestiuni, şi fondul se 
va trămite a se judeca de tribunalul compe- 
tentă. - 

Art._386, Cândiă în apelii se atacă uă otă- 
rire preparatorie curtea va decide şi asupra fon- 
dului prin una şi aceeaşi otărire. 

Art, 337, Apelulii, dat în formele şi termi- 
nile prescrise mai sus, suspendă esecutarea 0tă- 
ririlori de la prima instanță, afară numai dâca 
tribunalul n'a ordonati însentinţă esecutarea 
provisorie, conform cu cele dise la art. 128. (1) 

Art. 33$. Apelantul va putea, înaintea ori- 
cării apărări asapra fondului, să câră în apel, 
suspendarea în totii sâii în parte, după împre- 
jurără a esecutărei provisorie, sâă supunerea 
părţii adverse la dare de cauţiune, când ea fu- 
sese dispensată de asemenea cauţiune, 

Judecătorii, apreţuindiă casuli vorii decide. 

CARTEA. IV 
DESPRE ARBITRI 

TITLUL 1 . 
Despre numirea de arbitri 

Art. 339, Persnele cari ai liberulii eser- 
ciţii alu drepturilorii lorii, vor putea să regu- 
leze prin arbitri judecata contestaţiunilor oră. 

Art, 310, Nu vori putea fi supuse la arbi- 
tri cestiunile de starea civilă, cererile de di- 
vorţii şi tâte obiectele asupra cărora legea nu 
permite a se face transacţiune. 

Art, 341, Arbitrii se vor numi de către părţi 
prin acti înscrisă, legalisată de tribunali. 

Art, 542, Compromesulii, sc actulii prin 
care se numesce arbitru, va coprinde arctarea 
obicctului contestațiunei şi numele arbitrilorii, 
sub pedepsă de nulitate, 

Art, 343, Judecata arbitrilorii se va termi- 
na la epoca arătată în compromes; €ră dâca 
acesta nu coprinde nici ună termini, sâă dâca 
terminulii nu s'a prelungitii printrun act sub- 
scrisii de părţi şi încunosciinţati tribunalului, 
misiunea arbitrilori nu va ţine mai multii de 
trei luni de la data compromesului. 

Art, 344. Părţile voriă putea să renuncie la 
apelii, prin actulă de compromesă. 

Deca însă arbitrii sunt chiămaţă a se pro- 
nuncia asupra unei contestaţiuni, care se află 
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pendinte înaintea unei.curţi, judecata lori va 
fi totii-d'auna definitivă, .- 5 

Art, 315, Arbitrii se pot recusa pentru cause 
ivite în urma numirei loră şi atunci ei se poti 
recusa pentru acelea-şi cause ca şi judecătorii. 

Recusarea se va judeca, în casii de neînţele- 
gere, de tribunaluliă care a legalisatii compro- 
mesuli. 

Art, 316, In timpulii funcţionărei lori, ar- 
bitrii nu se poti revoca de câtii prin consimţi- 
mentulă tutulori părțiloră, | 
„Arte 817, Dâca numărulă arbitriloriă este cu 
soşii și voturile se împartii pentru pronuncia- 
rea otărirei, ci vor numi unii superarbitru, dâca 
suntii speciali autorisaţi pentru acesta, 

Dâca nu aii astă autorisare, sâii chiar avân- 
d'o, dâca nu se înţelegi asupra numirii super- 
arbitrului, acesta se va numi de preşedintele 
tribunalului care a legalisatii compromesulă, 
sii de preşedintele curţii de apel, dsca arbitrii 
judecă uă contestaţiune ce era pendinte la acea 
curte. : 

TITLUL LI 

Despre instrucțiune înaintea 
axhitrilorii 

Art, 31$, Fic-care din părţi va da arbitri- 
lori actele, documentele şi memoriele ce va î 
avândă, în terminulă prescrisă în compromes, 
sâiă în lipsă de asemenea clausă, în terminuliă 
însemnatii de arbitri. : 

Uădată ce acestii termini a espirată, arbi- 
triă, vorii judeca după actele şi memoriele ce 
vorii fi avândă. . 

Art, 349, Părţile vorii avea dreptulii a sea- 
păra verbală înaintea arbitriloră, prin ele €n- 
şile scii prin procuratori, în terntinulii însem- 
nată de arbitri. 

Art, 350, Arbitrii vor putea ordona intero- 
gatoriulii părţiloră şi ori-ce alte măsuri de in- 
strucțiune preparatorie, cari se pot face şi de 
judecători. 

Arte 351. Jurământulă înaintea arbitriloră 
se va severşi facă cu ună membru ală tribuna- 
lului locală, după formula ordinară. 

TITLUL III 

Otărirea arbitrilorii 

Art, 352. Arbitrii îşi voră da otărirea după 
majoritatea voturilorii. 

Arte 959. In cas de împărţirea opiniunilor,: 
super-arbitrulii numit, spre a decide majorita= 
tea va fi datori, după ce a ascultată pe părţi 

  

(1). In colecţia D. Boerescu se arată că din greşclă.de copist se trimite la art. 123 căci la art. 129 trebue a se trimite, 
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stă a cititii numai actele lori, a se uni cu opi- 
ninnea celoră mai mulți la numără. 

Deca fie-care opiniune arc unii egali număr 
de votură, super-arbitrulă se va uni cu una din 
opiniuni. - 

Eli va putea însă, în ori-ce casii, facea se 
modifica, în tot scă în parte, opiniunea cu care 
se unesce. 

Art, 354. Super-arbitru va avea, tot-d-una, 
optă dite de la numirea sa spre a se pronuncia, 
chiar deca terminulă compromesului a espirat. 

Art. 355. Arbitrii îşi voră pronuncia otă- 
rirea lori basându-se pe legi. 

Acestă otărire va fi redactată ca şi acea a 
judecătorilorii ordinari. 

Art. 356. Otărirea arbitrilorii, împreună cu 
actulă de compromesii şi actele de instrucţiu- 
ne, se vorii depune în trei dile de la data otă- 
rircă la grefa tribunalului care a legalisatii ac- 
tulii de compromesii. 

Art, 957. Tribunalulă va înainta părţilorii 
copii după otărirea arbitrilor, în formele ordi- 
narii ale sentinţelorii şi conformi art. 137, 

Art. 358. Otărirea arbitrilor va deveni ese- 
cutorie, în virtutea unei ordonanțe esecutorie 
dată de președintele tribunalului la care s'a 
depusii otărirea, şi scrisă în josulii originalului 
şi copiei otărirei arbitriloră. 

“Art. 359. Depunerea otărirei arbitrilorii 
(art. 356), înaintarea copieloră către părți, 
(art. 857), înscrierea formulei esecutorie (arti- 
colulii 8358), se vori face de curtea de apelii şi 
de către preşedintele acestei curţi, cândii con- 
testațiunea ce s'a judecatii de arbitrii fusese 
pendinte la curte. 

Art, 360. Otărirea arbitrilorii, avândii for- 
mula de esecutare, se asemănă în efectele sâle, 
cu cele-alte otăriri judecătoresci, şi se va, ese- 
cuta pe aceeaşi cale. 

TITLUL IV 

Despre midlâcele de a ataca hotă- 
xîrea arbitrilorii 

Art. 361. Otărirea arbitrilor nu este su- 
pusă la oposiţiune, din causă de lipsă. 

Art, 362, Ea nu este supusă la apelă, d€că 
contestaţiunea, este de natură a fi judecată în 
tea din urmă instanţă de către tribunal.   
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Art, 363, În cele alte casuri, otărtrea arbi- 
trilorii este supusă la apelă, dâcă părţile n'aii 
renunciatii la acesti drepti, prin compromes, 
sâii prin actii formală posteriori. 

Art, 364. Apelul în contra otăririlori ar- 
bitrilorii se va da în forma şi termenii otărîţi 
pentru sentinţele tribunaleloră. 

Art. 365. Otărirea arbitriloră va fi supusă 
la revisuire în casurile şi modulă prevădutii la 
art. 289 (1) până la art; 304. 

Art, 300, Actulă calificatii de otărire arbi- 
trală, se va putea ataca ca nulă : 

l-iii. Dâcă aceia ce aii pronunciat n'ait prii- 
mitii asemenea misiune de la părţi. 

2, Decă arbitrii s'a pronunciati după ce 
a espiratii termenulii arhitragiului. - 

3. Dâcă otărirea sa datii asupra unoră ce- 
stiuni cari nu fusese supuse arbitriloriă. 

4. Dâcă pretinsa otărîre s'a dați de nisce 
arbitri neautorisaţisă judece în lipsa celor-alţi. 

5. Decă este vorba de casuri pe care legea 
opresce a se judeca cu arbitrii, 

Art, 367, Cererea în revisuire, precum şi 
în nulitate, se vori adresa şi judeca de tribu- 
nalulă care a legalisatii compromesulă, sâii de 
curtea la care fusese pendinte cestiunea ce s'a 
judecaţi cu arbitrii. 

TITLUL V 

'Ferminarea arbitragiului 

Art. 365. Misiunea arhitrilorii încetâză prin 
pronunciarea otărirei lori, 

Art. 369. Arbitragiulii mai încetâză încă, 
afară când va fi învoire contrarie : 

1. Prin espirarea termenului însemnatii în 
compromesii, sâi prelungitii de părţi, ori prin 
espirarea celorii trei luni de la data compro- 
mesului, cândii nu a fostii altă termen învoit. 

2, Prin revocarea arbitriloră cu consimţi- 
mântulii tutulorii părţilor. 
3. Prin mârtea, recusarea oră demisiunea, u- 

nuia din arbitri. - 
4. Prin mortea uneia din părţi, când moste- 

nitorii săi majori şi capabili nu voesce a se mai 
judeca cu arbitri. 

Art. 310. Arbitrii carii, după ce ai accep- 
tatii, so lasă fără vre-unii motivi valabil, scă 
nu voescii să judece, poti fi cordemraţi la 
daune interese către părţi. 

  

(1). In colecţia D. Boeresca se arată că din greşilă s'a pusi aci art. 289, căcY ari. 288 trebue pusă.



CARTEA V 
DESPRE ESECUȚIUNEA SILITA 

TITLUL 1 
Disposiţiuni generâle 

SECȚIUNEA 1 
Titlurile cerute pentru escentarea silită 

Art, 371, Esceuţiunea silită se va urmări. ! 
a. In virtutea unei otăriri judecătorescă, 
b. In virtutea unui titlu esecutoriă, . 
Art, 372, Otăririle definitive, pronunciate de 

tribunale, se vor esecuta prin miqlocirea, lor, 
Dâcă otărirea definitivă este a unei curți, 

cererea, de esecutare se va adresa la acea curte 
care o va esecuta prin tribunalul care a jude- 
cată în prima instanţă, 

Esecutarea atât la tribunal cătii şi la curţi, 
se va face de către agenţii de esecutare, ală- 
turaţi pe lângă tribunale și curți conform re- 
gulamentului lorii şi cu plata însemnată prin 
tarife, 

Art, 879, Nici uă otărire a tribunalelorii scă a curţilorii nu se va putea esecuta, de nu 
va fi investită cu formula esecutorie, prerăţută la art. 135, afară de otăririle preparatorii şi 
de otăririle esecutorii provisorii, cară se ese- cută şi fără formula esecutoriă. 

Art, 374, Otăririle judecătoresci, date în 
ţCră străină nu se ror putea esecuta în Româ- 
nia, de câtă în modulii şi limitele, cum şi otă- 
rîrile judecătorilorii din România să esecută în 
acea eră, şi după ce vor fi declarate esecutorii de către judecătorii competinţi români. 

Art, 375. Formula esecutorie nu se pune de câtii asupra otăririloră- cari aă puterea lucru- 
lui judecată, . 

Arte 316, Are paterea lucrului judecată ori 
ce otărire contradictâre care s'a dati. 

1. De uă curte de apelii. 
"2. De ună tribunală când elă judecă în cea din urmă instanță, 

3. De ună tribunalii care a judecat în prima instanță, decă părţile ai lăsată să trâcă ter- mcnulii de apelii, sâii a lăsat să se perime ju- decata la curte, , 
Art. 377, Po când vă otărire definitivă se află în cursă de a se judeca în oposiţiune, sci 

în urma, cererii de revisuire, ea are âncă carae- terală de lucru judecati până ce se va revoca prin uă altă otărire. 
Art, 378. Nici ui urmărire asupra bunuri- 
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lori mobili seii imobili, nu pâte avea locii de 
câtii în virtutea unui titlu esecutoriă, şi pentru 
uă datorie certă şi licuidă, 

Dică detoria consistă în sumă nelicuidată, 
drmăririle se voră amîna până mai ântâiii se 
va face licuidarea datoriei, 

SBOȚIUNEA II 
Pâis6uele şi bunurile săjasă esccuitiirei 

silite i 

Art, 979, Esecuţiunea silită se întinde asu- 
pra tutulor bunurilorii mobile şi imobile ale 
debitorului, afară de escepţiunile adinise de lege.   

  

  

Art. 350, Esccuţiunea silită nu se va esercita, 
asupra pezrsânei debitorului, de cât în casurile 
şi modul prevădută de legea constringerii 
corporale. 

Ea nu se va putea nici 'uă dată esercita a 
supra persânei mostenitorului, 

SECŢIUNEA: III 
Cândă se pote esereita esecuțiunea silită 
Art. 351. Cânâii întraă otărâre se află unii. 

termeni pentru plată, esecutarea nu se pâte 
faca pent la ajungerea acelui termenă, 

Art. 352, Cu tote astea, partea care a câ- 
ştigatii va putea, şi înaintea ajungerei terme- 
nului, să ccră esecutarea otărirei : | 

a. Dâcă debitorulii e bănuitii că are să fugă, 
b. Dâcă suntiă fapte de risipirea averei s€le mişcătore. A 
€. Dâcă alţi creditori esecută alte otăriri a- 

supra averei sâii persânei sâle. 
d. Dâcă, prin fapta sa, el u micşoratiă asi- gurările date creditorului stii, sâă n'a dată a- sigurările promise ori ordonate, 
Art. 359. In casulii articolului precedentă 

tribunalulii să curtea care a datii otărirea e- 
secutâre, va otări de urgenţă, după ce va cita pe părţi în termenii scurtă, 

Art, 384, Otăririle ce ai a se esecuta pro- 
visoriii, sub dare de cauţiune, nu se vor esecuta 
maj 'nainte de a se da cauțiunea, . 

Art, 355. Nică uă esecutare nu se va putea 
face înainte da răsăriţul si după apusul sârelui. . Art, 356, Esecnţinnea silită nu se va face duminicile şi în serbătorile legale sâă naţio- nale, afară numai în casă de urgenţă și cu or- 
dinea espresă a preşedintelui tribunalului scă 
curței care a pronunciată otărirea. 

Art. 387, Nici uă otărire să titlu esecutor 
nu se va putea esecuta, de câtii numai după. 
ce se va îi încunosciinţatiă debitorului conform 
art. 136. (1) 

  

(1) In col. D. Boerescu se arată 'că din greşeli de tipar 's'a pusă aci art. 190, căcă art. 137 trebue 2 56 pane, 
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Art, 3SS, Esecuţiunea cată să fiă precedată 
de uă somaţiune de esecutare, făcută prin a- 
gentulii ce are să esecute, şi cu uă di celă pu- 
gin mai "nainte de esecutare. a 

Art, 359, Dică creditorulă a lăsat să trâcă 
uni anii de la somaţiune, fără a esecuta, clii 
nu mai pâte esecuta de câtii după uă nouă so- 
maţiune de esecutare. i 

Art, 390. Cele ducă articole precedente nu 
se aplică în casurile când legea ordonă esecu- 
tarea fără somaţiune. 

Art, 391. Violarea articoliloră 3834, 385 şi 
387 aduce anularea esecuţiunei. 

SECŢIUNEA 1V 
Pentru priimirea cauţiunci 

Art. 392. Când prin uă otărire se va înda- 
tora uă parte ca să dea nă cauţiune, se va în- 
semna şi termenul când să aducă acea cauţiune. 

Art, 399, Cauţiunea se va presenta înaintea 
judecăţei, în audienţă publică, facă cu tâte 
părţile, scii în lipsa lor, dâcă aii fost chiămate 
formală. - 

Judecata, va admite canţiunea dâcă solvabi- 
litatea, sa va fi de notorietate scii decă se va 
justifica prin titluri. i 

Art, 394. Partea adversă va avea dreptulii 
să conteste solvabilitatea cauţiune şi judecată 
va apreţui de urgenţă. m. 

Art. 395, Decă se admite cauţiunea, actulii 
care o admite va fi esecutorii , cu totii drep- 

 tulii de apelii sâă oposiţiune. i 
Art. 390, Garantuli fiind admisă va face 

înaintea judecăţei, declararea că priimesce a 
garanta, “ 

Acâstă declarare se va trece în procesuli 
verbală ali şedinţei. ” 

Din momentulă acestei declarări cauţiunea 
va fi supusă la tote consecinţele ce aduce ga- 
ranța sa. o o ÎN 

SECȚIUNEA V 
Esecuţiunea în contra mostenitoriloriă 

Art, 397, Cândi debitorul a muritii, esecu- 
ţianea, începută asupra bunuriloră sâle se va 
continua, în contra mostenitoriloră fără alte 
amânări. - 

Art, 398, Dâcă esecuţiunea nn începuse âncă 
la mârtea debitorului, otăririle şi titlurile ese- 
cutorii nu se vorii putea esecuta în contra mo- 
stenitoriloră, sub pedâpsă de nulitate, de cât 
opt gile după ce li s'a încunosciințată în per- 
s6nă sâă la domiciliii, acele titluri sâi otăriri,   

SECŢIUNEA VI 
Contestaţiunea asupra esecuţiunei silite 

Art. 399, Uă esecutare se pâte contesta 
scii de către partea condemnată, s6ă de către 
cei de alii treilea interesaţi. 

Art. 400. Cererile incidente, oposiţiunile 
şi tote cele-alte contestaţiuni cari s'arii ardica 
asupra esceuţiunei silite, sâiă între părți sâii. 
de către cei de ală treilea intervenenţă ori opo- 
nenţi, se vori adresa la tribunalul sii curtea 
care a pronunciati otărirea esecutore. 

Părţile se voriă chiăma în termenuliă scurtă 
şi judecata asupra. contestaţiunei se va urma 
de urgenţă cu precădere asupra .tutulorii ce- 
loriă-alte. | 

Art, 401. Tribunalulii sei curtea va putea 
după înfăgişare, să suspende sii să menţină, 
esecutarea cu scii fără cauţiune. Esccutarea, se 
va putea suspende în casuri urgente chiarii şi 
înainte de ori-ce înfăcişare. 

Art, 402, Apelul în contra hotăririlor date 
în cestiuni de asemenea contestaţiuni scă opo- 
siţiuni se va putea face în termeni de vă lună 
de la data pronunciărei otăririi. 

Arte 403. Contestaţiunile asupra otăririlor 
esecutorii se voră putea face în totă timpulii 
câtii va ţinea esecutarea. , 

" Uă dată ceceliă din urmă act alii esecutărei 
s'a terminati, nu se va mai priimi nici uă 0- 
posiţiune sc contestare asupra esecuţiunii, 
"Arte 404. Uă otărire judecătorescă, care nu 
s'a esecttatii în timpi de trei-deci ani de la 
data sa, ni se va mai putea esecuta şi va perde 
puterea lucrului judecati. 

Art, 405. Partea cara va cădea în contesta- 
ţiunea stă oposiţiunea sa, asupra esecutărei, 
va fi supusă la daune interese ce va fi causată 
prin împedicarea esecutărei, 

TITLUL II 

] Despre esecuțiunea silită asupra, 
Dbunurilorii mobile 

SECȚIUNEA IL. 
Bunurile mobile cari nu se potii urmări 

Art. 406, Nu se vorii putea, urmări şi vinde 
pentru ori-ce fel de datorie: 

1. Lucrurile trebuinci6se pentru culcatul de- 
bitorelui şi familiei sâle, care trăesce cu dân- 
sul în casă. 

2, Vestmintele cu cari suntii acoperiţi scii 
cară le servesc pentru trebuinţa de fie-care di.
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3. Armele, echipementulă şi îmbrăcămintea 
individilor din armată, dorobanţă sâi miliții. 

Art, 407, Nu se vor putea urmări şi vinde 
de câtii numai în lipsă dealte bunuri şi numai 
pentru datorii de alimente, de chirii, arende, 
sâii alte creanţe priviligiate, asupra mobilelor, 

„ următârele obiecte : 
1. Instrumente de arată, 
2. Animalele, seminţele şi îngrăşementulii 

- destinatii pentru cultura pământului. 
3, Făina, mălaiul şi alte mici producte tre- 

buitâre pentru hrana debitorelui şi a familiei 
sâle în timpi de uă lună. 

4. Uă vacă, scii duoi boi, să cinci capre, sâi 
patru rîmători, sâă dece oi, după cum va alege 
debitorulii. “ 

5, 'Totă nutreţulii trebuitoră în timpi de uă 
“lună pentru hrana animalelor ce nu s'aiă ur- 
măritiă. Da 

6. Uneltele Imerătorilorii şi meșşterilorii. 
7. Maşinele în lucrare şi instrumentele tre- 

buinci6se pentru esploatarea unci fabrici sei 
manufacturi. - 

8, Carul scă căruţa, casa (1) şi alte aseme- 
nea unelte de muncă. 

9. Stupii cu miere, gândacii de mătase, frun- 
dele de dudi, pe timpulii crescerei lori. 

10. Instrumentele sâii cărţile trebuinciâse 
pentru sciinţa, arta sâi profesiunea ce practică 
s6ii esercită debitorulă penă la valorea de cinci- 
deci galbeni, după alegerea sa. 

Art, 40$, Nu se vorii putea, urmări şi se- 
cuestra, de câtii numai pentru datorii de ali- 
mente, de chirii sâii alte creanţe privilegiate 
asupra generalităţii mobilelori, următârele : 

1. Sumele sâă pensiunele cară s'aă adjude- 
catii de justiţie, sei cari s'aii dăruitii, oris'a 
legatii debitorului sub titlu de pensiune ali- 
mentară. . 

2. Rentele viagere cari s'aii dăruit debito- 
rului sub condiţiune de a nu se putea urmări. 

Cândi acestea se voră urmări şi secuestra, 
în casurile escepţionale, menţionate mai sus, 
judecătorii potii să fieseze ce parte dintr'eu-- 
scle cată să se urmărâscă s6i să se secue- 
streze. 

Arte 409. Pensiunele de retragere şi lefile 
tutulorii impiegaţilor plătiţi din tesaurul pu- 
blică sâă din casele altor stabilimente publice 
scii persâne juridice, nu se vorii putea urmări 

i popri de câtii pentru uă a treia parte pentru 
Aaorii către Stati sci particolari, ori în casă 
de penalitate previdute de legi; iară pentru 
întreţinerea legiuitei sogii şi pentru crescerea 
copiilorii, până la jumătate. 

- Arte 410. Va fi nulă ori ce urmărire făcută 
în contra disposiţiunilori acestei secţiuni, 
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SECŢIUNEA II 
Despre urmărirea bunurilorii mobile ce 

se află în posesiunea debitorelui 

Art, 411. Urmărirea obiectelor mobile, cor- 
porale sâă incorporale, cari se află în posesiu- 
nea, debitorelui, se va, face prin agenţii ce sunt 
alipiţi pe lângă tribunale și curţi, fie-care în 
circonscripţiunea sa şi după disposiţiunele luate 
pentru acâsta de către preşedinte. 

Art. 412, Presenţa unui comisară de poli- 
ție sci ajutori ali săii, scii în lipsa loră, a ju- 
decătorului de plasă, ori, şi în lipsa acestora, 
a primarului s6ă a ajutorului săii, va fi nece- 
sară, sub pedepsă de nulitate: 

1. Dâca uşile debitorului suntă închise şi nu 
voesce a deschide. 

2: Decă nu voesce a deschide camerile sâii 
mobilele. 

3. Deca debitorele lipsesce şi nu este spre 
al representa, nică uă rudă, locuind cu dânsul. 

Art, 413. Inaceste casuri, uă dată ce casele 
sâii mobilele s'a deschisă, de către debitoră, 
s6ă nevoind el, ori în lipsa lui, de către agent, 
presența, comisarului, a judecătorului de plasă 
s6ă a primarului, se va putea suplini prin duoi 
martori majori, 

Art, 414. Camerile şi mobilile se vorii des- 
chide treptatii, pre câtă se va face şi înscrie- 
rea, lorii în procesuli-verbalii. 

Art, 415. Creditorele va putea să nu fie facă 
la lucrarea urmărirei, 

Art, 410, Agentulă judecătorescii singură, 
scii facă cu persânele însemnate în art 410 (2) 
şi 411], va forma îndată ună 
caro va, coprinde: 

1. Enunciarea titlului esecutorii î virtutea 
căruia se face esecuţiunea. 

2, Ar&tarea creditorului pentru lucrurile ce 
a cerutii a se urmări, dâca asemenea cerere s'a, 
făcută. 

3. Numele, pronumele şi domiciliul părţi- 
lor, ali agentului precum şi ali altorii persone 
cari vorii fi fostii faşă la urmărire. 

| 4. Somaţiunea formală făcută debitorului ca 
să plătâscă, precumă şi răspunsulii lut dâca a 
fostă fagă. 

5. Descrierea, obiectelorii urmărite şi artta- 
rea numărului şi calităţei lorii, pe câtă se va 
putea. 

6, Arttarea locului, dilei şi orei când s'a fă- 
cutii urmărirea. 

Art, 417, Acestii proces-verbaliă se va sub- 
scrie de agentii, şi de tâte persânele ce ai fost 
fașă la urmărire. . 

Art, 41S. Indată ce procesulii-verbalil se va 

  

  
  

(1). In colecția D. Boerescu se arată că în ediţiunea 
„de tipară sei da copistii. 

officială, în loc de saca s'a pusi vorba casa din greşelă 

(2). In col. D. Boerescu se arată că din ereşelă de tiparii se gice 410 şi 411, căci 411 și 412 trobue a se ceti. 

procesii-verbali | 
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termina, obiectele descrise întrensulă se vori | Toti de nă dată el va fi dator a da în mâna 
pecetlui, scii se va pune un custode pentru paza 
loră, şi se va face menţiune despre acâsta în 
procesele verbale. 

Art, 419. Custodele aședatii pentru pază 
cată șă fie majori; elă nu va putea fi ânsuşi 
debitorul, ori vre nnii servitori alii săi scii 
rudă, să cuscru ală stii până la ali patrulea 
gradă inclusiv, de câtii atunci cându €nsuşi 
creditoruli va consimţi la acesta. 

Art, 420. Nu se vorii putea aşeda custodi 
de câtii persâne solvabile carii se vori putea, 
supune şi la dare de cauţiune, preferindu-se 
totii-dâ-una acelea carii se vorii presenta de 
creditorii, 

Art. 421. Custodele va avea drepti la uă 
plată ce, se ra ficsa de tribunalii. - 

Acâstă plată se va lua cu preferinţă din pre- 
ţulă lucrurilorii urmărite, 

Art, 492, Custodele va fi răspunditorii de 
ori-ce pagubă seva aduce creditorului, din cau- 
sa negligenţei sâle, putând fi după împrejurări, 
supusii la, pedepsa prescrisă de legea penală 

„pentru abusii de încredere. 
Art, 423. Cândă lucrurile urmărite ai fost 

puse sub peceți, aceste peceţi se vorii pune de 
agentulii judecătorescii, şi de comisaruli local, 
s6ii, în lipsa acestuia, de judecătorul de plasă, 
ori de primarulii sâii de ajutorul săi. 

Art, 424, Acela care, fără drepti, va rupe 
sâii va strica aceste peceţi, se va pedepsi con- 
form legei penale, afară de alte daune interese 
la care se pote condamna. 

Art, 425, În dată după punerea, peceţilorii 
sâii aşedarea custodelui, agentul judecătoresc 
va lăsa uă copie după pracesulii săi verbal în 
mâna debitorului scii la domiciliulă săi, pre- 
cum şi uă listă de obiectele urmărite în mâna, 
custodelui, dâcă asemenea custode esisti, Cu- 
stodele va sub-scrie de priimirea listei. 

Originalulii se va depunela grefa tribunalu- 
lui, sâii curţei a căria otărire se esecută. 

Art, 420. Agentuli care, presentându-se la, 
locuința debitorului, va găsi uă altă urmărire 
efectuată, şi averea mişcătore, sub peceţi şi 
sub pagă de custode, va lua copie după proce- 
sul verbalii aflati în mâna custodelui sâă în 
mâna debitorului, ori la domiciliulii sei. 

Va face ună procesii verbalii arătândă tote 
aceste împrejurări, precum şi numele agentu- 
lu care a urmăritii, şi va putea urmări şi elii 
numai lucrurile cari nu vor fi fost deja urmărite, 

Art. 497, Ori-ce agenti judecătorescii va fi 
dâtori, sub pedepsă de destituire şi de daune 
interese, ca în două-deci şi patru ore după în- 
târcerea sa, să depună la grefă procesulii rer- 
bală încheiatii de densulă la faga locului. 

Art, 42$, Debitoruli nu ra putea să se opue 
la uă urmărire ce i se face, de câtii depunendă 
valorea ce i se cere în mâna judecătorului, co- 
misarului s6ă primarului localităței.   

agentului judecătorescii, pe lingă chitanța de 
depuneri, şi petiția către tribunalii scii curtea 
respectivă, în care arată cuvintele pentru care 
clă cere încetarea, stă suspendarea esecuţiunei. 

Curtea stă tribunatulii va judeca de urgenţă, 
conform cu cele dise la art. 400. 

Art, 429, In oră-ce altii casii, urmărirea se 
va, termina, rămâindii ca acela în contra căruia 
ca s'a făcută, să reclame la tribunal sci cur- 
tea competintă, conformii celoră dise la arti- 
colulii 399 până la art. 405. 

Art, 430. Creditorii debitornlui urmărit nu 
vorii putea să se opună la esecutarea urmări- 
rcă, nici la vinderea obiectelori. Ei voră fi nu- 
mai în drepti a popri, până la regularea pre- 
tenţiunci lorii, sumele provenite din vindarea 
obiectelorii, 

Acâstă oposiţiune a creditorilorii se va, face 
către tribunalulă sâiă curtea prin care s'a, ope- 
ratii vindarea. . 

SECŢIUNEA III 
Despre vîndarea sii licitaţianea obiecte 

lorii mobilă urmărite 

Art, £31, In trei-deci şi şâse ore cel mult 
după depunerea, procesului-verbalii ali agentu- 
lui la-curtea, sc la tribunalulii respectiv, pre- 
şedintele, în camera de consilii, va însemna 
(liua şi loculă unde are să se facă vindarea o0- : 
biectelorii urmărite, 

Art, 432, Acâstă vindare se va face, înain- 
tea, tribunalului de prima instanţă, scii la faca 
locului, sâii în otelulă specială pentru vîndără, 
după împrejurări. 

Art, 433, Epoca vingdărei se va încunosciința, 
formal debitorului, în persână sâii la domicilii. 

Art, 434. Epoca vîndărei nu se va putea, 
face în mai puţin de ducă săptămâni, nici în 
mai multă de uă lună dela data procesului 
verbalii. ” 

Art. 435, Când însă atâtă creditorulii câtii 
şi debitorul o vorii cere, epoca acestei vindără 
se va putea, scurta scii prelungi peste acestă 
termeni. - 

Art, 426. Asemenea, când obiectele ror 
ameninţa, stricăciuni să perire, judecătoria, 
însărcinată, cu vîndarea va putea chiarii de 0- 
ficiă să scurteze termenul vindirei. 

Art. 437, Vindarea se va vesti cu treă gile 
cel pucin mai "nainte, priu afişe lipite pe strade, 
la uşa judecătoriei, la porta primărici sâii la 
pârta localităţei unde se face vendarea, precum 
şi la alte locuri publice. | 

-In oraşele unde suntii jurnale, acâstă vestire 
se va face şi prin jurnale. 

Aceste anunciuri se rorii esecuta prin grijea 
agentului ce a făcutii urmărirea, sub pedâpsă
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în cas de neurmnare, de uă amendă de la lei 
cinci-deci la ducă mii lei, şi alte daune inte- 
rese, către părţile interesate, 

Arte 439. Decă din causa uncă oposiţiuni, 
sc unei învoiri între părți, diua vindărei s'a 
amânati de către tribunalulii ce are a o efec- 
tua, se voră face alte anunciuri nuci, conform 
articolului precedenti cu trei ile celii pugină 
înaintea vîndărei. 

Art. 499. Anunciurile vor coprinde diua, 
Joculii şi ora. vîndărei, precum şi natura obiec- 
telori, fără alte amănunte. . 

Costulii acestorii anunciuri se va înainta de 
creditori, în socotâla, lucrurilorii urmărite. 

Art, 440, In diua publicată pentrn vingare, 
agentulă însărcinată cu urmărirea, va, merge 
la loculii unde se află obiectele, împreună cu 
grefierulă tribunalului, sâii ajutorul săi; ori 
împreună, cu membrii tribunalului, dscă obiec- 
tele se află în orașuli reşedinţei tribunalului ; 
&ră dâcă aceste obiecte sunt în altă localitate, 

-fagă cu comisarulii sâii cu primarulii locală stă 
cu ună ajutor ali lor, ori cu judecătorul de plasă. 

Art, 441, Agentul va deschide peceţile sc 
va priimi obiectele din mâna custodelui, dâcă 
a fostă asemenea custode. . : : 

Va verifica starea şi numărul obiectelorii, 
după procesulii verbal de urmărire, şi va da 
chitanţă de liberare custodelui; Gră acesta va 
presenta tâte obiectele ce i s'a încredinţatii şi 
aşa cum i s'a încredinţată. . 

Se va procede la transportarea obiectelor în 
locul vindărei, dâcă acâstă transportare este 
să se facă, scii so va procede în dată la vinde- 
re, dâcă obiectele ai să se vînqă chiară în 1o- 
culi unde se află. 

Art, 442, Vingarea "se va face publică, cu 
ușile deschise şi în sunetulă unei tobe, sâii u- 
nci trâmbiţe, sâii în gura mare. | 

Art, 445. Agentul judecătorescă, sâii unii 
telală, n localităţile unde se află telali, vori 
propune fie-care obiectă, vorii formula preţulă 
şi'l vor adjudeca, în aceeaşi di, aceluia care, 
la a treia strigare, va oferi cel mai mare preţ, 
chiarii cândii, în lipsa de alţi concurenţi, ace- 
sta a fosti singurulii doritori. 

Art, 444, Licitaţiunea se va, face pe bani 
gata şi obiectuli se va preda aceluia care ra 
şi număra preţulă cu care î s'a adjudecată. 

Dâcă acela cărui s'a adjudecat obiectul nu 
va număra preţul, el se va vinde din noi şi 
adjudecătoru!l d'ântţiii va respunde scăderea 
ce va eşi la a doua vindare. 

Numărarea preţului se va face sâă în fagia 
locului, sâii când obiectul se va transporta, la 
casa adjudecătorului, 

Art. 445. Agentul de urmărire va însemna 
pe o listă obiectele vindute şi preţul cu care 
sa vindut. | 

Art, 446, Indată, ce din valârea efectelorii 

cele-alte cheltueli ale agentului, ale custode- 
iui, ale publicaţiuniloră şi altele, se va carma. 
licitaţiunea, şi debitoraulii 'şi va priimi înapoi 
lucrarile rămase ssă prisosulă preţului, de va 
fi asemenea prisos. . | _ 

Art, 447, Agentulă de urmărire va redacta, 
în fic-care di de licitaţiune, ună procesii-ver- 
bală din cele urmate, și'lă a sub-scrie atâtă 
elă câtii şi ceă-aţli representanţi ai autorită- 
ţeă publice de care aă fostii însogitii. 

Art, 415, Preţul eşit din adjudecaţiunea 
de fic-care di, se va depune îndată la tribuna 
lulii locală, stii cândii vinderea se va, face în vă 
localitate unde nu e tribunală, la casa, primă- 
rici, judecătorului de plasă ori la comisiunea 
de poliţie. , 

Art, 449, Nici uă cerere de nulitate sâii de 
Tesoluţiune a vingărei nu se va priimi în con= 
tra celui asupra cărui s'a adjudecati lucrulă, 
şi care a plătită prețulă, afară numai'de nu a 
fostă fraudă din parte". : 

Cererea părţei vătămate va fi numai în con- 
tra celui ce a urmărită, sâii a agentului de ur- 
mărire, ori a celor-alți oficiari publici ce ai ese- 
cutatii, după împrejurări. | 

SEOŢIUNEA IV 
Despre distribuțiunea prețului 

Art, 450. Din sumele eşite din vindare se 
vorii scădea mai ânteiă cheltuelile de urmărire 
şi de vindare. 

Restul se va da creditorelui ce a urmărită, 
Dâca însă a fostii și alți creditori ce ai fă- 

cutii oposiţiune asupra preţului vindărei, şi 
titlulă lori e recunoscuti, preţulii se va îm= 
părți între creditorulii ce a, urmăritii şi credi- 
torii oponenți. . 

Art, 451. Deca este contestaţiune sâi din 
partea debitorului sâă din partea unuia din   

  vindute. se. vorii acoperi creanţele reclamate şi 

creditori, sumele adunate sc voră depune la 
tribunală, cari asupra titluriloră înfăcişate va 
forma tabloulii de distribuţiunea preţului, 

Art, 452. Acesti tabloii se va comunica, în 
pers6nă s6ii la domiciliulii debitorelui urmărit 
şi creditoriloră oponenți. 

Dâcă în timpii de 8 gile de la primirea ace- 
stei comunicări nu s'a făcută nici uă opunere, 
tribunalulii va, precede la distribuţiune. Decă 
s'a formatii opuneră, tribunalulă va judeca în 
termină scurtii asupra opuneriloră, 

Art, 459. Terminulă pentru apelă, în con- 
tra otăririi de opunere Ja distribuţiunea, preţa- 
lui, va fi de cinci-spre-gece ile de la data prii- 
mircă ci scă lăsărci la domiciliii. 

Arte 454, Când între lucrurile urmărite ale 
debitorului, se voră fi găsitii suma de bani se, 
va urma asapra, acestor.sume întocmai ca asu-, 
pra acelorii provenite din rindare; &ră din cele- 
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alte obiecte se va urmări numai câte trebuesce 
spre acoperirea creanţelor reclamate şi cheltue- 
lilorii urmate, 

SECŢIUNEA Y 
Despre urmărirea și poprirea obiceteloră imobilă ale dehitorelui, cară santii în mina celorii de al treilea, 

Art, 455. Ori-ce creditorii va putea în șir- tate de titluri esccutorii, să urmărâscă şi să popriscă, pentru sumele coprinse în titlul stă, sumele sii efectele datorite debitorelui stii de 
către unii ali treilea, 

Acelaşi dreptă vor avea și cei cu titluri pri- vate sâii cu titluri autentice neesecutorii, dând sâii nu cauţiune pentru daune interese, după în- prejurări. 
Art, 456. Acestă poprire se va face după uă cerere ce creditorulă sa adresa la tribunaluli domiciliului celui de alii treilea sâă la ali de- 

bitorului. 
"Art, 457, In acâstă cerere se va arăta titlul în virtutea cărui se face urmărirea şi suma creanței. i 
Art, 45. Preşedintele, pe de uă parte, va 

face oprirea prin agentulă judecătoresci, ră 
pe de alta va cita atât pecelă d'al treilea spre 
aŞI face declarațiunea sa, câtă şi pe debitorii spre a respunde la urmărire. 

Copie după cererea de poprire se va trimite telni d'alătreilea şi debitorului, 
Art, 459, La giua însemnată, celă d'al trei- lea urmărită, va veni înaintea judecății în per- 

sână sâă prin procuratori, 
Eli va declara dâcă este debitorii de suma ce 

se popresce, câtă este acea sumă, în virtute de 
ce titlu, dâcă mai este poprită şi de alţi şi decă acea datorie este esigibile. 

Eră decă valorile poprite constă şi în alte e- 
fecte mobili, elii va arăta starea lori, calita- 
tea loră şi cu ce titlu le ţine. 

În fine cl va respunde la oră co alte esplica- țiuni îi va cere preşedintele, 
Art, 460. Dică cel d'ală treilea nn voe- sce a declara nimică, judecata "1 va condamuă 

ca ună debitoră puri şi simplu, pentru valorea, ereanţei poprită, deea, acea valâre s'a declarat 
e creditorulii ce urmăresce. 
Art, 461, Dâcă sunti mai multe popriri din 

partea mai multoră creditori, ai aceluiaşă de- 
bitori, şi pe aceeaşi valâre acelui d'al treilea, tote se oră judeca prin uă singură otărire, 

Art, 162, Orice creditori ală debitorului 
urmărită, a cărui creanță este licuidă şi esigi- 

ile, ra putea interveni la judecată de poprire, Pria ză simplă cerere în cursulii instanţei con- formă regulilor de 1a art. 299 (1) şi următori, 
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Art, 463. In casă de contestare asupra de- 
claraţiunilorii făcnte de cel d'alii treilea pen- 
tru cererea de urmărire, precum şi între credi- 
torii ce urmărescii sâii între ci și debitori, se 
va procede conformii regulilor ordinarii, 

Judecătorii vorii putea ordona, după împre- 
giurări, ca valorile poprite să se depună Ia casa 
de consemnaţiune. 

Art. 404. Suma poprită, datorită de celii 
Mal treilea, se va distribui, după scăderea chel- 
tuelelorii, de către tribunali, între creditorii ce 
ai armărit, în proporţiune şi după natura, crean- 
ţelorii lori, 

Acea sumă li se va plăti în modulă 
menii coprinși în titlulii constitutiv 
riel celui d'alii treilea. 

Art, 465, Dâcă valorile poprite suntii efecte 
mobile, tribunalul va, ordona vindarea lori şi 
distribuţiunea preţului lorii, conformii cu cele 
prescrise a secţiunea III și IV a acestui titlu. 

Celii Vali treilea ce le ţine va fi custodele 
lorii dâcă judecata nu ordonă alt-felii, 

Art, 456, Poprirea în mâna celui d'ali trei 
lea va înceta, decă creditorulă ce a provocat'o 
după citaţiunea făcută în persână sâă la domi= 
ciliă, nu va veni la înfăgişare, nici în pers6nă, 
nici prin procuratoră, 

TITLUL III 
Despre esecuţiunea siliti asupra 

veniturilorii şi imobilelorii 

şi la ter- 
ali dato- 

SECŢIUNEA 1 
Urmărirea fructelorii prinse de rădăcini   Art. 467, Fructele şi recoltele neculese şi 
âncă prinse de rădăcini, ce suntă ale debitoru- 
Îni, se poti urmări. 

Art. 468, Urmărirea acesrori fructe nn se 
va putea face de câtă în şâse septămâni înain- 
tea câcerii loră, şi va, fi precolată de uă soma 
țiune de plată cu duoă dile inaintea urmărirei, 
Socuestrarea însă se va putea, face la ori-ca e- 
ocă, 
Art. 409, Urmărirea acestori fructe: se va 

face prin midlocirea unui agentă judecătoresc, 
fagă cu primarulă scă unnlă din ajutorit săi, 

Art, 470, Agentulii va procede conformă cu 
cele prescrise la art. 411, 415,416 şi 417, 

Art. di, ELI va, aşeda ca custode alăi fruc- 
telorii pe unii pindarii (jitară) de câmpuri alti 
comunci, scă pe uă altă persână din comuna, 
unde se află cele mai multe din feuetele urmărite.   Avi, 472, Uă copie a procesulai-verbalii alti 
agentului se va, lăsa la primarulă comunei, sâii 
  

(1). Ia Colecţ. D. Boerescu so arâtă că din greşelă de tipar sta pus aci art. 299, căci art. 359 trebue a se ceti, 
14
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la judecătorul de plasă acolo unde sunt. Origi- 
nalulă se va depune la tribunală. 

Ari. 473, Tribunalulă va cita pe părţi în- 
naintea sa, şi va otări sc respingerea urmări- 
rc, s6ă vindarea fructelorii, aşa cumii sunt pe 
piciorii sâii după ce se vori culege. 

Art, 47, Vindarea se va anuncia înainte 
cu trei dile celii puţini, la comună, la domici- 
liulă debitorului şi la porta tribunalului. 

Ea se va face în dilele şi orele însemnate de 
tribunal, preferindu-se dilele de duininecă şi 
de bilcii (iarmaroc), la fașa locului în localulii 
tribunalului, scu la Dilciii oră târgi. 

Art, 475, Vingarea se va face pe bani gata, 
de către agentuli judecătorescii, facă cu pri- 
marul comune! ori ajutorul săi, şi cu debi- 

” torulii, sei şi în lipsa luă, dâca se va fi chiămat 
formali. 

Art. 476. Debitoruli urmărită, decă nu va 
avea alte midloce de vieţuire va putea căpăta 
de la tribunalii a se seâte din vîndare:: 

a, Cătimea fructelorii câte trebuescii pentru 
hrana lui şi a familici lui în timpă de uă lună. 

b. Cătățimea nutreţului trebuincios pentru 
hrana, viteloră ce nu se pot urmări, însemnate 
Ja art. 407, pentru vă lună. 

c. Semințele trebuinci6se pentru semănătură, 

SECȚIUNEA II 
Despre urmărirea veniturilor unui imobil 

Art, 497. Acela care va voi să urmărescă 
veniturile generale, precumii chiria, arenda sâii 
alte venituri ale unui imobilă alii cărui pro- 
prictară'scă usufructuar este debitorulii sti, se 
va conforma regulilorii prescrise la vale. 

Art, 475, Veniturile ce unii debitore aren- 
daşii, sâii chiriaş, are din moşia sci casa aren- 
dată ori închiriată lui, se vor putea asemenea, 
urmări, respectându-se privilegiulă ce legea a- 
cordă proprietarului. . - 

Art. 419. Creditorul se va adresa cu cerere 
1a tribunalulă local spre a obţine secuestrarea 
imobilului şi a cita-pe debitoră în judecată. 

Art, 450, Dâcă el are titlu autentici, nee- 
secutoriii sâi şi ună actii privati recunoscutii 
ali debitorelui, tribunalul pe deuă parte, va 
înfiinţa secuestru pentru suma, coprinsă în titlu 
sub darea de garanță pentru daune interese din 
partea creditorului, şi pe d'alta se va cita de- 
bitorulă în judecată. 

Pentru titlurile esecutorii nu se va cere ga- 
ranţă. 

În cele-alte casură secuestrulă se va putea 
înfiinţa totă sub dare de garanţă, prin uă otă- 
rîre dată în urma tnfăşişărei. 

Art, 431. Indată ce tribunalulii ordonă se- 
cuestrulă, elă va publica acesta prin afipto la   
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porta sa, şi prin organulă jurnalelorii localită- 
ţii, de vorii esista, 

Art, 4S2, Un agenti ali tribunalului va 
merge la faşa locului, şi va forma proces-rer- 
balii, conformă art. 416 de diferitele venituri 
co aii a se aduna pe sâma creditorului. 

Chirinşii sii arendaşii, voră fi preveniţi şi 
îndatoraţi a depune chiriile sâii arendele dato- 
rite si ce vorii datori, la tribunalulă locali, 
conformii otărîrci de sceuestru a tribunalului. 

Art, 4$2, Fribunalulă va putea regula, după 
împregiurătă, ca totii venitulă să se adune di- 
rectii în casa de consemnaţiuni, scii va putea 
numi unii garant special, care să administreze 
imobilul şi să priimâscă veniturile scii chiriele, 
ori arendele pe carii le va înainta casci de con- 
semnaţiuni, prin midlocirea tribunalului. 

Art, 4S4, Indată, ce ordinea de secuestre 
S'ai afişatii scă s'a publicatii sâii s'a făcut cu- 
noscută la faca locului, prin agentulă judecă- 
toreseii, voră fi nule de dreptă, ori-ce închirieri 
sâii arendări se vori face de debitor, şi ori ce 
plăți ce chirie sc de arengi se va priimi de 
densuli, în urma acelorii publicări. 

Voriă fi asemenea nule oră ce plăţi prin auti- 
cipaţiune, făcute în contra clauselorii contrac- 
tului de închiriere sâii arendare. - 

Art. 485. Dâcă debitorulii ocupă el Gusuşi, 
în totală sciă în parte imobilulă ali cărui ve- 
nitii e secuestrati, tribunalulăi, va putea, după 
împregiurări, să ordone ca elă să deşarte, în 
totii sâiă în“parte, îndată sâii. la unii termeni 
ficsată, imobilul secuestratii.” 

Art, 486, Dâca debitorulă nu are alte mid- 
lâce de vieţuire de câtii veniturile secuostrate, 
tribunalul va putea însemna uă parte din aste 
venituri, ca să servâscă pentru întreţinerea lui 
şi a familiei lui, în totă timpul câtii va ţinea 
secuastrarea. | 

Art, 4S7, Deca tribunalulă va numi un gi- 
rantii de administrarea imobilului secuestratii, 
îl va, supune la dare de cauţiune solvabilă, şi 
va regula tot prin acea otărire, salariulii ace- 
stui girant, precum şi modulii şi limitele drep- 
tului scii de administrare. 

Tribunalul va fisa salariul girantului, care 
nu va trece peste maximum de 10 90 după îm- 
pregiurări, din veniturile co va face a se încasa, 

Art, 4S$S. La finele fie-cărui anii, semestru 
sc trimestru, după cum judecata va otări, gi- 
rantulă va da socotelă tribunalului de venitu- 
rile şi cheltuelile urmate. 

Art. 459, Decă girantulii administreză răi 
sâii nu dă socotelile la epocile ficsate, sâă trece 
peste atribuţiunile însemnate de tribunalii, se 
va destitui şi se va condamna la daune interese. 

Art, 490, Distribuţiunea renituriloră între 
creditorii secuestranţi sâii intervenienţi se va 
face de către tribunal în proporţiune cu crean- 
ţa fie-căruia. 

  
  
 



  

COMUXE. 

Creditorii cu dreptulii de preferinţi se vorii 
plăti conformii dreptului și rangului lori. 
„Art, 491, Secuestrarea veniturilor va înceta: 

a. Prin consimţimentuli creditorului scă cre- 
ditorilorii secuestranţi şi intervenienţi. 

b. Prin plata creanțelorii lori, capitaluli şi 
interese, şi a cheltueliloră. 

€. Prin adjudecarea silită a imobilului. 

TITLUL IV 

Despre esecutarea silită asupra 
imobilelorii 

SECȚIUNEA I 

Iinobilele cari potii fi urmărite 

Art, 492, Numai bunurile imobile prin na- 
- tura, lorii potii fi obiectul unei urmăriri imo- 
biliare. 

Art, 493, Urmărirea unui imobil prin na- 
tura sa va coprinde însă ca accesorii, şi tote o- 
biectele ce serrescii la esploatarea imobilului, 
sti cari suntii aşădate în iinobilii pentru per- 
petuitate. 

Arte 494. Croditorii personali ai unui con- 
moscenitorii sâii ai unui asociată nu vorii pu- 
tea să urmărăscă şi să pună în vindare partea 
indivisă a debitorului Jor, în imobilele moste- 
nirei ssii societăţii, ci vorii trebui mai ântciii 
să provâce împărţăla sei licitaţiunea imobile- 
Joră în comuni. ” 

Art, 495, Vingarea, silită a imobileloră se 
va urmări la tribunală, unde se afla aşedatiă 
imobilulă, scă la alti tribanală arătată de de- 
bitori în intervale de 15 dile de la darea co- 
mandamentului, conformă art. 495. (1) 

SECŢIUNEA II 

Comandamentulii prealabil 

Art, 496, Ori ce urmărire asnpra unui imo- 
Vilă va fi procedată de unii comandamentiă fă- 
cută de către creditori, debitorului prin midto- 
cirea unui agentii judecătorescii, 

Art, 497, Acesti comandament se va face 
în persână sâi la domiciliulă debitorului prin 
act serisii şi subserisii de creditorii şi agenti, 
în care se va coprinde copie după titlu esecuto= 
rii, somaţiunea de a plăti, şi avisulii că, dâcă 
nu va plăti se va urmări îndarea cutăroră s6ă 
cutărorii imobile. 
"Art. 49$, Agentulă va procede pentru în-   

o 

cunosciințarea acestui comandamentii precum 
se procedză pentru citaţiuni, după art. 74. 

Art, 499. Dâcă urmărirea se face în contra 
unui minorii sâi interdisi, afară de copia de 
comandamentii lăsată la tutori ori curator, 
se va mai încunosciința şi procurorului tribu- 
nalului locală, care va subseri, originaluli 
comandamentului. 

Art. 500, Urmărirea asupra imobilului nu 
se va putea face înainte de treă-decă ile după 
comandamentii. Dică însă a trecută trei luni 
de la diua comandamentului, urmărirea nu se 
va putea face de câtă după unii nuoii coman- 
damentii. | 

Art, 501, Disposiţiunile celor duoă articole 
precedenţi suntii prescrise sub pedâpsă de nu- 
litate. 

Art. 502, Dâcă, după priimirea comanda- 
mentului, debitorulii probiză înaintea tribuna- 
lului, prin contracte autentice, că renitulii cu- 
rată şi liberă ali imobilelori scle, în timpi de 
unii anii, este de ajunsii sprea plăti tâtă dato- 
ria, capete, interese şi cheltueli, şi dâcă elii o- 
feră sâii deleagă aceste venituri creditorului, 
judecătoria va, putea suspende urmărirea, re- 
mâindă a o reîncepe decă alte pedică sei opo- 
siţiună s'arii iri. 

SECȚIUNEA III 
Urmărirea imobiliară 

Art. 303, Se va procede la urmărire asupra 
imobileloră prin afipte şi publicaţiuni făcute în 
moduli următorii. - 

Art. 504. Afiptele şi publicaţiunile vor co- 
prinde: - , 

1. Numele, pronumele, profesiunea şi domi- 
ciliulii ori reşedinţa creditorului ce urmăresce 
şi ale debitorului urmărită. 

2, Titlu esecutorii în virtutea căruia se face 
urmărirea, 

3. Arătarea imobilelorii carii se urmărescăi 
adică : 

Dâcă este uă casă ; comuna, strada, numărul 
sâit localitatea unde se află acea casă. 

Dâcă este uă moşie, unii pămentii, sâii ori-ce 
avere rurală : arătarea judeţului, plășii sc 
plaiului, a comunei şi a unoră din vecinii ace- 
lui imobilă. | 

Art, 505, Aceste afipte şi publicaţiuni se 
vorii redacta conformii procesului verbalii care 
se va încheca la faga locului, de către agentulă 
tribunalului locului unde se află imobilulii, 

Art, 506, Afptele şi publicaţiunile vor mai 
coprinde : - 

1. Loculii, diua şi ora cândi are să se facă 
vinderea şi adjudecaţiunea imobilului. : 

2, Condiţiunile ce va fi avendii vîngarea, şi - 

  

(1). În Colecţia D, boeresca se arstă că din greşdlă se gice ati art. 495, căcă art. 496 trebue citatii,
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diferitele sarcini s6ă alte împrejurări ale imo- 
bilului până atunci cunoscute. 

3, Somaţiunea către toţi acei cari ari pre- 
tinde șre unii drepti de proprietate, usufruct, 
servitute, chirie, privilegii, ipotecă sâi ori-ce 
altii dreptii asupra bunurilori urmărite, ca în- 
naintea adjudecaţiunei să se arate la tribunal, 
spre a'şi arâta pretenţiunile lori sub pedâpsa, 
de a nu-li se mai ţine în s&mă. 

Art. 507, Afiptele se voră lipi: 
1. La uşa tribunalului. 
2. La localitate unde are să se facă adjude- 

cațiunea, . 
3. Lu pârtă sâii pa păreţii casii ce are să se 

adjudece, 
4. În comuna unde este aşedatii bunuli ru- 

ralii ce are să se viîngă, . 
Art, 508, Aceeaşi publicaţiune se va face 

neapăratii în Monitorul Oficialii, s6ă în altii 
jurnală de publicaţiuni oficiale. 

Art, 509, Un esemplarii după acâstă publi- 
caţiune se va încunosciința, în persână ss la 
domiciliul debitorului urmărită. 

Art. 510, Vîndarea se va face după trei luni 
din qiua publicării în jurnale, 

art. 511. Uă copie după acâstă publicaţiune 
se va depune la procurorulii tribunalului, şi la 
împiegatulă însărcinații cu ţinerea registrelor 
de ipoteci. Acesti împiegatii va, trece în mar- 
ginea ori în josul registrului urmărirea, şi vin- 
derea imobilelorii ipotecate. ! 

Art, 5612, Tote aceste formalități vor fi ob- 
servato sub pedâpsă de nulitate a urmărirei, 
afară numai de greşelile parţiale în descrierea, 
obiectelor urmărite. 

Art, 513, Se va ţine la grefă un dosar spe- 
cială pentru fie-care urmărire imobiliară, în 
care se vor trece tâte actele şi incidentele pri- 
vitâro la urmărire şi adjudecare. 

SECŢIUNEA IV 
* 

Despre efectele urmăririi imobiliare 

Art, 514, Va fi nulă de drepti ori-ce în- 
străinare a imobilului urmărită, făcută, de de- 
bitoriă de Ia, cea. W'ântâii afişare de urmărire. 

Art. 515, Catâte acestea acâstă înstrăinare 
'Şi va avea cfectulii săi, decă, înainte de ad- 
judecare, cumpărătorulă a dobândit ratifiearea 
creditorului s6ii creditorilorii co urmăresc vin- 
derea. s6i dâcă a conseninatii sumele necesare 

“spre a plăti integrală tâte creanţele lori, capi- 
tală, dobâncă şi cheltueli. 

art. 316. Inchirierile si arendările făcute 
de debitorii, dapă publicaţiuni, vor fi anulate, 
dâcă creditoruli sâă creditorii ce urmăresc vor 
Cere acâsta. 

Inchirieriie sâă arendările din "nainte, nu vor 
putea fi anulate, în toti sâii în parte, de câți 

  

  

  

LEGIUIRI 

când voră fi fostii făcute în frauda creditorilor. 
Nu se voră ţine în sâină plăţile prin anticipa- 
ţiune, făcute în contra, clauselorii coprinse în 
contractulii de închiriere sâă de arendare, 

SECŢIUNEA V 
Conservarea imobilelorii urmărite 

Art, 517, Da la cea dântâiii afişare până la 
adjudecare, conservarea bunuriloră urmărite 
va fi încredinţată debitorului urmărit, 

Prin urmare elii nu va putea face nici uă 
tăere de lemne, şi nu va putea, aduce nici uă 
stricăciune imobilului, sub pedepsă de daune 
interese și chiarii de urmărire criminală, de va 
cere casulii, n. 

Art. 518. Tribunalul însă va putea, după 
cererea unuia să mai multoră din creditori, 
ca, să încredinţeze conservarea imobilului unui 
altii conservatorii, şi după împrejurări, eli va 
putea indatora, pe debiturii să se strămute din 
imobilulă în care va îi locuindă, 

“ Art, 519, Conservatoruli va fi, până la ad- 
judecare, însărcinată ; 

Cu paza imobilului urmărită, 
Cu adunarea chirieloră, arendelorii şi altoră 

venituri, . 
Cu recolta şi cu vîndarea fructeloră, care se 

va face conform art. 474. 
Art, 520, Conservatorul va fi dator să dea, 

socotelă tribunalului, despre venituri şi chel- 
tueli în “dece dile după: adjudecaţiune, sc la 
altă epocă ficsută, dsca adjudecarea se va pre- 
lungi, sub padspsă, în casă de neurmare, de a 
fi destituită, lipsită de satariulă săi, Şi con= 
damnati la daune interese. 

Arte 521. Productulii gestiunei conservato- 
rului îndată după percepere se va depune, prin 
tribunali, la casa de depuneri şi consemna- 
ţiuni, spre a. fi distribuit creditorului împreună 
cu prețulii imobilului. ” 

Art, 522, Dâcă debitorulă nu are alt mid- 
loci de vicţuire de câtă fructele sâii veniturile 
imobilelorii urmărite, tribunalulii va putea, 
pentru timpulă urmărirei, să'i acorde uni aju- 
toră din aste venituri, pentru vieţuirea lui şi. 
a familică lui, - 

 SBOȚIUNEA VI 
Concursulii mai multoră urmăriri 

imobiliare 

Art, 523, Dâcă mai mulţi creditori urmă- 
rescii acelaşi imobilă, tâte cererile lori se ror 
întruni ca să se facă uă singură urmărire pen- 
tru toţi. ; 

Toţi creditorii co se vori întruni la uă ur-. 
mărire aă ună drepti egală, afară numai dâcă 
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titlală s6ă calitatea lor le acordă un alt drept 
de prioritate sii preferință. . 

Art, 524. Cândi se fac mai multe cereri de 
urmăriri asupra diferitelorii imobile ale ace- 
luiaşi debitorii, tribunaluli va putea, după ce- 
rerea debitorului, să amâne cererile posteridre 
de urmărire, dâca se va, crede că, din vîngarea 
imobilului ss imobililorii urmărite de mai 
"nainte, se vorii putea despăgubi şi creditorii 
<e aii urmăritii mai în urmă, 

SECŢIUNEA VII 

Despre oposiţiuni şi cereri incidente la 
uă urmărire imobiliară 

Art, 525. Oposiţiunile ce se facii în contra 
unei urinăriri imobiliare, sâii din partea debi- 
torului, ori a creditoriloră stă sâi din partea 
altor, ală treilea, carii intervini, s6ii pentru a 
se anula urmărirea, s6ă pentru revendicarea 
ori conservarea unui drepti de proprietate sâii 
oră care altă dreptii asupra imobilelorii urmă- 
rite se voriă adresa, prin cerere în scrisă, către 
tribunalul prin care s'a făcutii urmărirea, 

Art, 526, Aceste cereri de oposițiuui vor fi 
motivate, voră menţiona actele şi titlurile pe 
care se basăză, şi vorii fi sub-scrise de partea 
reclamantă, sâă de unii împuternicitii ală stii 
specială, 

Art, 527, Tribunalulă, în termenii de trei 
dile de la priimirea oposiţiunei, o va comunica 
atâtii creditcrului sâii creditoriloră ce urmă- 
rescă, câtă şi debitorului urmărită, dâcă nu 
este eli care se opune. * 

Art, 525, Aceste formalităţi se vor observa 
pentru ori-ce alte cereri incidente, care sc i- 
Tesci în cursulă urmărirei. 

Art, 329. Tribunalul va cita pe părți, în 
persână s6ă la domiciliă, şi se va pronuncia, a- 
supra tutulorii oposiţiunilorii şi cererilorii in- 
cidente, înaintea, gilei pentru adjudecare. 

SECŢIUNEA VIII 
Despre amânarea adjudecaţiuncă 

Art. 530. Dscă prin oposiţiuni şi cereri în- 
tidente, însăşi proprietatea imobilului urmărit 
este revendicată, adjudecarea lui se va amâna 
până când, prin uă otărîre definitivă, se ra o- 
tări asupra revendicărei. 

Art, 531, Decă însă se revendică numai uă 
parte din imobilele urmărite, se va procede la 
adjudecarea restului, scă se va amâna adjude- 
Cartea pentru tot, după cum tribunalul ra afla 
Inai avantagiosii pentrn creditori, 
„Ârt, 589, Se va putea, amâna asemenea ad- 
Judecarea, până se va da uă otărîre definitivă 
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asupra ori-căreialte oposiţiuni şi contestaţiuni, 
care ară fi de naturi a putea să influențeze a- 
supra prețului imobileloră urmărite. 

Art, 533. Oponentuli va da uă canţiune e- 
cuivalentă cu uă a treia parte a valore presu- 
mate a imobilului pentru daunele-interese la 
care pote fi condamnati în casii cândă cererea 
sa s'arii găsi nedrâptă. Oponentulii va putea f 
condamnât şi la uă amendă de la 100 ptnă la 
10,000 lei când cererea sa va fi fostii făcută cu 
rea, credinţă. 

Art. 534. Adjudecarea se ta mai amâna : 
1. Cândii acesta se va cere de creditorulii ce 

urmăresce şi de debitorii şi fără opunere din 
partea creditorilorii ce aii intervenitii, 

2. Când esecutarea otărirci sâii a actului, în 
virtutea căruia se face urmărirea, s'a suspendaţ,. 

> Art. 595. In ori-ce casti amânarea adjude- 
caţiunci nu pâte fi mai scurtă de patru săp- 
tămâni. : 

Alte publicaţiuni şi afipte nuoi se rorii face 
în ducă săptămâni celi puțin înaintea gilci din 
nuoii otărîtă pentru adjudecaţiune. 

Aceste nuoi publicaţiuni se vori da în cu- 
noscinţa debitorului urmărit, conform art, 509, 

SECȚIUNEA IX: 
Licitaţiunca şi adjndecaţiunea imobilelor 

urmărite 

Art, 526, Vindarea imobileloră urmărite se 
va face în diua anunciată pentru licitare, şi 
care va urma îndată dapă espirarea celor trei 
luni ale publicării. 

Art, 537, Licitaţiunea se va începe prin ci- 
tărea, de către agentulii ce a urmărită, a încu- 
nosciinţărilorii şi publicaţiunelorii, a condiţiu- 
nelorii vindărei, a sarcinelor ce pâte avea imo- 
bilulii, a oposiţiunelor şi a otăririlor cari le-aii 
regulatii. 

Art, 53$, Uşile vorii fi deschise şi telaliă, 
acolo unde sunții, vorii putea a se ajuta şi cu 
sunetul de tobă sâi trimbiţă, spre a anuncia, 
începutulă licitării. , 

Art, 539. Strigările se vorii începe numai 
după ce creditoruliă ce a urmărită, oră unul din 
creditorii ce aii intervenitii, vorii declara .că 
voesce a, sc face adjudecarea, 

Decă acestă declarare nu se va face, stii 
Ască nică debitorulii urmăritii nu stăruesce a 
se face vîngarea, licitarea, se închide, şi nu se 
va putea, deschide de câtii după uă nouă cerere 
a unuia din creditorii ce ati urmăritii scii care 
aii intervenitii, şi după nuci publicaţiuni şi 
nuoi termeni. Termenul celii nuoă ali adju- 
decării nu va putea fi nai scurtii de 20 dite de - 
la diua publicării, nică maj lungă de 60 dile, 

Cheltuelile făcute cu prima urmărire închisă,   vori fi în sarcina creditorului ce a urmărită,
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-- Art. 540, In diua adjudecaţiunei creditorul 
care a urmărită sei unulii s6i mai mulţi din 
creditorii ce a urmărit ori aii intervenitii, vor 
declara cel Mântâiă preţii ali imobilului. 

Strigările se vorii începe de la acestii preţii 
pusii de creditori. 

Art, 41. Decă nici unulă din creditori nu 
va, pune preţuli, tribunalulă va însemna uni 
preţii de la sine după valdrea presumată a lu- 
crului pusii în rîndare. 

Art, 542. Ori-ce persână capabilă de a con- 
tracta, şi a dobândi bunurile ce se vindiă, va 
putea, concura la licitare şi da unii preţii mai 
mare. 
„Vorii fi admişi între concurenţi : 

a, Toţi aceia cari sunt solvabili, 
"b. "Poţi aceia cari voriă depune ună garanţă 

„personală sâii reală de uă a 20 parte a preţu- 
„lui fiesatii conform art. 538, 

Art, 549. Grefieruli şi agentul de urmă- 
rire voră ţine liste de numele persâneloră ce ai 
concuratiă și de sumele cu cari ai concuratiă. 

Art, dft, Strigările se voră repeta, de trei 
ori; între fic-care strigare va fi uni intervalii 
de cinci minute celii pugin scă de cincă-spre- 
dece minute celii multii. Menţiune despre ac6- 
sta se va face de către grefieriă. 

Lucrul se va adjudeca asupra aceluia care 
la cea din urmă strigare va fi dati preţulă cel 
mai mare, 

Dâcă nimeni nn a dati preţii mai mare de 
câtii acela care s'a pusii de creditor şi cu care 
s'a deschisălicitaţiunea, bunulii se va adjndeca 
asupra acelui creditori, 

In lipsă de mai mulţi concurenţi se va pu- 
tea, adjudeca imobilulii asupra celui ce va fi o- 
feriti ună preţi. - 
„Art, 5t5. Adjudecătoruli va sub-serie de 
preţulii cu care s'a adjudecati lucrulii asupră'i 
şi nu'şi va mai putea retracta obligațiunea sa 
din momentul când s'a pronunciati de jude- 
cătorii cuvântul <adjudecatii». 

Art, 546, Tribunalul va încheia îndată pro- 
cesii-verbaliă despre tâte şi va anuncia pe păr- 
ţile presinte că peste optii dile să vină crăşi la 
tribunal, Acestii termeni se va afigu şi la uşa 
judecătoriei. 

Art. 547, In timpuli acestor optăi dile, oră 
ce altă persână capabilă va putea să suprali- 
citeze, adică să dea, un preți cu a decea parte 
celii puginii mai mare peste preţuli cu care s'a 
adjudecatii lucrulii. Na se va priimi supralici- 
tarea fără depunerea adaosului de a, decea parte. 

Art. 548. Supralicitatorul va declara adao- 
sul de preţi, prin uă cerere scrisă şi subscrisă 
adresată tribunalului. 

Art, 549. In ina a opta după adjudecare, 
tribunalul va pune din nuoii imobilul în li-   
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citare încependu-se de la preţulii datii de su- 
pralicitatorii. Lucrul se va adjudeca definitiv 
asupra acelui care la acestă a duoa licitare va 
da prețul celă mal mare. Se vor observa di- 
sposiţiunile art. 539. 

Art, 550. Dâcă în decursul acelor opt dile, 
nu s'a ivitii nici uă propunere de supra-licitare, 
şi d6că la noua, înfășişare din diua a opta, nu. 
va da nimeni ună preţii mai mare, lucrulă va 
remânea pe stima primului adjudecătoriă. 

SECȚIUNEA X 
Despre consemnarea prețului adjudecațiu- 

ncă şi vîndarea obicetului adjudecatii 

Art, 551, Adjudecătorulă este obligată să 
depună la casa de consemnaţiuni, jumătate 
preţulii, ducă săptămâni după adjudecare, şi 
cea; altă jumătate, în cele-alte duoă săptămâni 
următâre, coli mai târdii. - | 

Arte 552. Dică adjudecătorul este creditor, 
în rang utilii şi necontestatii, creanţa sa se va 
putea depune dreptii bani. 

Acâstă, creanţă se va priimi de casa de con- 
semnaţiuni, după uă specială notificare a tri- 
bunalului. , 

Art, 552, Dică la espirarea termenelor sus 
citate, adjudecătoruli nu va aduce recepisă de 
depunerea preţului în casa de consemnaţiuni, 
tribunalulă , stă de la sine, scă după cererea 
uneia din părţile interesate, va, pune lucrulii 
din nuoi în licitaţinne, în soentela Îndjudecă- 
torului. 

Art, 55t. Astă nonă licitare se va încuno- 
sciința debitorului urmărită, în personă scii la 
domiciliă şi se va publica conformii cu arti- 
colii 507 şi 508. 

Termenulă adjudecării nu pote fi mai scurt 
de 20 gile, nică mai lungă de 60 dile din diua 
publicaţiuniloră, - 

Art, 555. In acâstă nucă publicaţiune se va 
coprinde, pe lângă cele arstate la art, 502 și 
501 (1), numele adjudecătoralui ce nu a depus 
preţulii şi prețulii adjudecaţiunei scle. 

Acestii preţii va, servi ca puneti de plecare 
la nuoa adjudecare. 

Art. 56, Dâcă în diua însemnată pentru 
adjudecare nimeni nu va da un preţii inai mare 
peste vechiulă adjudecători, și dâcă acesta va 
depune în acea di preţulii adjudecării scle, îm- 
preună cu cheltuelile ce ai ocasionat nuoa ad- 
Judecare, elă va, îi menţinută în calitatea sa de 
adjudecătoră, 

Art, 557, Deca din contra, el nu va depune 
acestii preţii, lucrul se va adjudeca pe stma 
aceluia care va da unii preţii fie şi mai mic; iar 

  

(1) In colecţia D. loeresca se arstă că din 
art. 504 şi 506. 

greailă de copiare sta pusă art. 502 şi 504, căci trebuo a se cita 
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fostul adjudecătoră va fi indatoratii a pt: 
diferinţa până la, pretuLE acgudecării scle, pre- 
cum şi cheltaelile ocasionate cu nuoa adju- 
decare. 

SECȚIUNEA XI 
Despre actele de adjudecare şi recursulii 

în contra lorii 

Art. 55$, In dată după terminarea adjude- 
cării, depunerea preţului, plata cheltuelilorii 
şi respunderea tacseloră, tribunalulă va da ad- 
judecătorului uă ordonanţă de adjudecare imo- 
bilului, în care sc vorii coprinde tâte lucrările 
săvârşite. | | 

Art, 559. In termeni de patru-deci dile de 
la data ordonanţei de adjudecare, debitorulii 
urmăritii, creditorii scă ori-ce altă persână in- 
teresată va avea drepti să facă recursi în ca- 
saţiune în contra actului de adjudecare, 

Art. 560, Acestii recursă se va judeca de 
urgenţă; elii va fi suspensivi de esecutare. 

Art, 561. In decursulă acestori 40 de dile, 
preţul adjudecării se va păstra la casa de con- 
semnaţiuni şi imobiluli nu se va da în pose- 
siunea adjudecătorului, urmânâii a fi conservat 
conformă regulelorii coprinse în art. 517 până 
la 322. . 

Art, 562. Actulă de adjudecaţiune se va 
putea casa numai în casurile următâre : 

1. Când nu s'a făcut publicaţiunile prescrise. 
2, Când nus'a observat termenii adjudecării. 
3, Când s'a violatii vr'uă formă pronunciată 

sub pedâpsă de nulitate. 
4, Dâcă nu s'a făcutii amânările în casurile 

când trebuia a se face conform articolului 528 
şi 531. (1) 

5. Pentru causă de necompetinţă sâii esces 
de putere. | 

Art, 563. Dâcă actulii de adjudecare se ca- 
stză, Curtea de Casaţiune va obliga pe acelaşi 
tribunalii care a făcut urmărirea ca, să procedă 
la uă nucă adjudecare cu observarea formelorii 
lesriuite, şi sumele consemnate se vor restitui 
adjudecătorului. - . 

Art, 504, Când cele 40 dile aii espirat, fără 
să so facă cerere în casaţiune, scii când cere- 
rea acâsta s'a respinsă, ordonanța de adjude- 
care se va esecuta, şi prețulii adjudecării se va 
distribui între creditori. 

Spre constatarea neformăriă recursului, par- 
tea interesată va presenta tribunalului uă ce- 
dulă, dela primulă grefierii ală Curţii de Casa- 
ţiune, doveditâre despre acâsta. 
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SEOŢIUNEA XII 
Despre efectele adjudecațiunei 

Art. 505, Adjudecaţiunea transmite adju- 
decătorului numai drepturile ce avea şi urmă- 
ritulă asupra lucrului vinduti. 

Cu tote astea, adjudecătorulii nu va putea 
fi turburatii în proprietatea sa prin nici uă ce- 
rera de resoluţiunea vingării fondată pe lipsa 
de plată a preţului înstrăinărilorii anteriore, 
afară numai dâcă acestă, cerere nu se va fi no- 
tificatii tribunalului când s'a făcutii vîndarea 
înaintea adjudecaţiunci. 

Dâcă cererea acâsta se va fi notificatii în- 
naintea adjudecaţiunci, ca se va judeca con- 
form art. 525 şi următorii. 

Art. 566, In privinţa contractetorii de în- 
chiriere stă arenduire asupra lucrului adjude- 
cati, se va urma conform disposiţiunilor Co- 
dului Civilă. ră în privinţa plăţilori făcute 
cu anticipaţiune de către chiriaş sâi arendaşi 
se va urma conformă art. 516 $ 2. 

Art, 567. Ordonanţa de adjudecaţiune are 
puterea unui titlu esecutorii, obserrându-se 
însă disposiţiunile art. 501. 

In privinţa transmisiunei dreptului de pro- 
prietate asupra persânci adjudecătorului, acestă 

ordonanţă are efectii retroactiii din momentul 

chiarii ali adjudecaţiunei. . : 
Art, 5085. Uă dată ce actulii adjudecaţiunei 

Sa datii noului proprietarii , imobilele sunt li- 

bere de ori-ce privilegie scii ipotece consimţite 

de debitorul urmărită sâii de autorii sti. 

PITLUL V   
  

Ordinea creditorilor şi distribhu- 
țiuncă preţului imobilelor 

SECŢIUNEA 1 - 
"Deschiderea ordinei şi înfăcişarea 

titlurilori 

Art. 569, De la celă ântâiii actii de urmă- 

zire asupra unui imobilă, şi până în momentul 

ndjudecărei, ori ce creditori va avea un drept 

de privilegiii să ipotecă asupra imobilului ur- 
mărită, va i dstorii să se arcte la tribunalii, 

în persână sâii prin procurator, şi să înfăgişeze 

titlurile creanţei scle, 
Art, 570. Greferuli va fi dâtorit asemenea, 

  

trebue a fi citate. 
(1) In colecţia D. Boerescu se arată că din greşelă de copiare sa pas aci art. 528 şi 531, căci art. 530 și 534
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de la sine, şi prin îngrijirea preşedintelui, a căuta în registrulă ipotecelorii şi ai forma ună 
listă specială despre tâte inscripţiunile de pri- 
vilege sâi ipotece ce potiă esista asupra imobi- 
lului urmărită, " 

Art, 571, Dică urmărirea se face înaintea unui altii tribunal de câtă acela ali situaţiu- 
nei imobilului, tribunalul de urmărire va cere 
acâstă listă, prin uă comisiune rogătoriă, de 1 tribunalul situațiunei imobilului. 

Art, 572, Grefizrulii va înseri pe marginea acestei liste ori-co cereri sii reclamaţiuni s'ar face, precum şi suma fiă-cărei creanţe. 
Art, 573, Unii judecători comisarii, însăr- cinatii de președinte, va forma tabloul ordinei 

creditorilori adică ali rândului după care ci aii a se plăti, în conformitate cu titlurile loriă 
de preferinţă. 

Acestii tabloii se va, forma patru săptămâni după cea d'ânteiii publicaţiune a urmărirei, „Arte 574, Pentru ordinea după care are să se facă plăţile, acesti tabloi vai coprinde : "1; Diferitele cheltueli ale urmărireă şi remu- „nerările agenţilor următori. 
2, Creanţele fic-cătuia creditorii privilegiat scil ipotecarii, după rangulă privilegiului sii ipotecei ssle. 
3. Creanţele simple scă chirografariă. 
Art, 375, Ori-care din creditori, sâă din pers6nele interesate, va avea dreptulă să ia cu- noscinţă sâă copie după acesti tabloii ali or- dincei penă în momentulă adjudecațiunei, Art. 576. Contestaţiunea asupra puncţuri- lorii coprinse în tabloă se ta face mai ântâii înaintea, judecătoruluj comisarii, 
Acosta va căuta a împăca pe părţi, Dâcă nu va putea, va trimite contestațiunea înaintea tribunalului, spre a so judeca conformii celoră prescrise la art. 525 şi următori. 
Art. 572. Dâcă din uă contestare nefondată sc va aduce întârdiero în plata unei creanţe, reclamantulii, care'a căduti în cererea sa, va fi supus la plată de daune către creditoruli a cărui plată s'a întârgdiată, 

SECȚIUNEA II 
Inchiderea ordinei şi plata creanțelorii 

Art. 578, După depunerea prețului adjude- caţiunei, şi espirarea celorii 40 dile pentru re- cursă Ja casaţiune, scii după respingerea recar- sului, judecătorulii comisar va încheia tabloul şi va reguia efectuarea plăţiloră, 
Art. 529, Spre acest sfirşitii, clii va regula suma totală a chelţuelilorii sii taeselorii ce ai a se opri cu preferință, 

„Va însemna plata, ce se cuvine fic-căraţ cre- ditorii, s6ă parte din astă plată, dâcă praţuli nu va acoperi tote creanţele, 
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Art, 580. In casii de contestațiune, judecă- 
torul comisar va însemna numai partea crean- țelor ce sunt necontestate şi aiă să se plătâscă înaintea celori contestate. 

Partea celorii-alte creanţe se va, conserva şi 
sc va împărţi numai după ce s'a dati asupra 
contestaţiunei uă otărire definitivă. 

Art, BSI. Dobingile creanțelorii ce ati a se 
plăti integrală nu vorii maj fi în sarcina debi- torului din momentulii depunerei preţului ad- 
judecaţiunei în casa de consemnaţiuni. 

Creditorii ai dreptii numai Ja dobânda ce plătesce casa de depuneri şiconsemnaţiuni, &ră pentru restulă dobângei ci 'lii potii reclama de 
la cei-ce ai contestatii, conform arţ. 577. 

Art. 582, Dâcă după plata tntulorii chel-   
tuelilori şi creanţelorii a mai remasă vă parte 
din preţul adjudecaţiunei, acea parte se va da 
debitorului urmărită. 

Arte 5$3. După inchiderea tabloului de or- dină judecătorulii comisarii şi grefieruli voră 
îngriji a se sterge din registrul inscripţiunilor 
privilegiele sâă ipotecele ce esistaii asupra imo- 
bilelorii adjudecate. 

Art, 5S£, Titlurile creanţelorii ce stai plă- 
tită integrală se voriă depune la grefă, spre a 
se da, debitorului urmăritii, 

Dâcă uă creanţă se va plăti numai în parte,   judecătorul comisar va însemna, pe dânsa par- 
tea co so plătesce, şi titlurile se înapoescă tot 
creditorului, , 

Art. 5S5. Tribunalul priimind ordinea crean- 
țeloră aşa precum definitivi suntă înscrise în. tabloii, va încheia proces-verbal despre crean- ele co ati a se plăti îndată, şi va dajfie-cărei părți unii mandată de plata cuvenită din pre- ţulă adjudecărei, asupra casei de depuneri şi 
consemnaţiuni. 

Va mai trimite către acâstă casă şi ună estracti după tablouli ordinei, 
Art, 556, Acestă casă va plăti fie-căreia părți, după mandatul stă. 
ie-care parte va sub-scrie de priimirea, plă- ţeă, atât pe mandatul de plată, câtă şi pe marginea estractului din tabloii. 

In dată ce tâte plăţile saii efectuati, sâă fondulii s'a absorbită, casa de consemnaţiuni va înapoia tribunalului estractulă de tabloi care coprinde chitanţele de efectuarea plăței. Grefierulă va aşeda acestiă catractiă în dosa- rul adjudecaţiunei. 
Art, 557, Lă dată ce ordinea Sa închisă, prin încheerea procesului-verbală ali tribuna- lului şi trimiterea estractului de tabloii la casa de consemnaţiuni, nică ună creditor nu se nai pote priimi a produce titluri de creanţe sâă a contesta creanţe înscrise în tabloulă ordinei. Se va putea însă priimi contestațiuni asupra eroriloră de calculă ce s'aă putută comite în tabloulii ordinei. 
Arte 5S$, Uă dată plata efectuată, credito- 
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rul plătitii rămâne apărat în contra, oră-căror 
contestaţiuni s'arii mai putea ivi, 

SECȚIUNEA III 
Despre regularea unt creanţe spec:ale 

Art. 589, Creanţele condiţionale se vor în- 
scrie în tabloii şi se vorii aşeda la rîndulii loră 
ca cum arii fi creanţe simple. 

Art. 390, Deca, condițiunta va firesolutorie 
nu se va putea libera creditorului suma cuve- 
nită, de câtii deea acel creditorii va da cau- 
țiane scii uă ipotecă, către aceia care ar trebui 
să se folosâscă, de acea sumă, în casii de împli- 
nirea condiţiunci. ” 

Art. 591. Când condiţiunea va î suspensivă, 
suma cuvenită creditorului condiţionali, se va 
da creditoriloră ce vină după dânsulii sâă cu 
densulă, dâcă însă aceştia vorii da acelui cre- 
ditor condiţional uă cauţiune sei ipotecă spre 
ai întârce suma ce a priimităi, în casii de îm- 
plinirea condițiunei. 

Art. 592, Dâcă în casurile prevădute prin 
cele duot articole precedinţi, creditorii nu vor, 
ori nu poti a da uă caţiune ori ipotecă, suma 
va rămânea depusă în casa de consemnaţiuui 
până la împlinirea condiţiunei resolutârie sâă 
suspensivă, - 

Art. 599, Dâca creanţa, este cu termen, se 
va înscrie la rândulii ei, şi se va plăți în dată, 
de şi termenulă nu e ajunsă. Dica însă acea 
creanţă e fără dobândă, plata prin anticipa- 
țiune nu se va face de cât scontându-se dobânda 
cuvenită până la împlinirea termenului. Ne- 
voindii creditorulii a face scontul, partea sa se 
va conserva la casa, de consemnaţiuni spre ai 
se libera Ja termenii. 

TITLUL VI 

Despre predarea silită a mobilelor 
şi imobilelor 

Arte 594, Dâcă partea condamnată ari (1) 
restitui nisce lucruri mobile, nu voesce a le da 
în termenul prescrisă dejudecată, nici a duoa 
di după somaţiunea ce i se va face prin unii a- 
gentă judecătorescii, va fi supusă la predarea 
acestorii obiecte către proprietarulă lori, prin 
puterea şi autoritatea publică, 
„Art. 595, Se vorii observa pentru predarea 

silită a acestor obiecte, formalităţile prescrise 
Pentru urmărirea mobileloră, de la art. 411 

  

  

212 

până la art. 430, afară de cele ce se regulăză 
de aceste articole in. privinţa custodelui sci 
punerea peceţiloriă. 

Art, 596, În josulii procesului verbalii ce 
agentulii judecătoresc va încheia pentru luatea 
obiectului din mâna debitorului, elii va forma 
unii alţii procesă-verbalii, care va constata că 
ele s'aii predatii proprietarului. 

Acesta, va sub-scrie acestii din urmă proces 
verbalii, care se va depune la grefa tribunalu- 
lui respectivi. 

Art, 597, Decă partea condamnată ară (2) 
eşi dintr'un imobil sâă a lăsa posesiunea unui 
imobil, sâii a'l preda proprietarului, nu voesce 
a lăsa imobilul în termenul însemnată de 
judecată, nici optii qile după somaţiunea cei 
sc va face, va fi gonită cu puterea și autoritatea 
publică, şi imobilulă se va preda proprieta- 
ralui săi, 

Art, 598. Spre acestii sfirşitii, acela care 
va avea titluesecutoriii de punere în posesiune, 
se va adresa la tribunalul locului unde este 
aşedatii imobilulii, şi tribunalulă va însărcina 
pe unii agentii de urmărire ca singurii sâă în- 
soţitii de ună judecătorii, să mârgă în faga lo- 
cului spre a esecuta predarea imobilului. 

Agentulii va putea lua cu sine şi agenţi po- 
liţienescă după trebuinţă. IN 

Art. 599, Agentul va soma pe parte a eşi 
îndată din imobilă, şi nevoind va, încheea pro- 
cesii-verbalii de opunerea sa. 

Dâcă partea lipsesce dea casă, stă nu voesce 
a deschide uşile, agentulii judecătorescii se va 
îusoşi în tâte casurile, de unii comisară de po- 
liţie oră ajutoră ali stii, acolo unde suntii; sâă 
de primaruli, ajutorulii săi, ori judecătorali 
de plasă, acolo unde nu sunt comisari de 
poliţie. | , 

Arte 600, Deca mobilele persânei condam- 
nate nu suntă urmărite pentru dâtorii, agen- 
tul va proceda la scâterea mobilelor pe stradă 
săi pe calea publică. Şi dâcă partea condam- 
naţă lipsesc d'a casă, şi nu e de nimeni repre- 
sentată; se va pune uni custode Ja aceste 
mobile, cu plată de la proprietarulă lori. 

Art. 601. In casi de resistenţă ori violenţă 
din partea condamnatului, agentulii va forma 
proces-verbal, sub-scrisii de toţi cei presinți, 
şi va proceda îndată la arestarea lui, spre a se 
Judeca după regulile Codicelui penalti, 

Art, 002, Se va face un proces-verbal de- 
spre tâte operaţiunile din faca locului, precum 
şi despre predarea imobilului în posesiunea 
proprietarului săiă, ” - 

Uă copie după acesti proces-verbalii se v 
lăsa atâţiă la partea isgonită din imobilă câtii 
şi la proprietarulă pusă în posesiune, - 

  

(1) In colecţia 1). Boerescu se arată că din 
ofâcială, ară restilui, ară eşi, în locă de, 

(2) Vegi notița precedentă. 

greşelă do tipară, atât aci cât şi la art, 597, 
a restitui, a cşi. 

se dice, în edițiunea
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Eli se va subscrie de tâte personeie ce ai 
luatii parte la esecutare, precum și de părţi. 

Dâca acestea nu vorii voi sâii nu vorii putea 
să sub-scrie se va, face menţiune în procesulă 
verbală. 

- Originalulii acestui proces-verbalii se va de- 
pune a grefa tribunalului prin care s'a acor- 
datii esecutarea, 

Art. 602, Tâta cheltuelile de esecutarea 
prevădută în acestă titlu, voră fi în sarcina 
deposedantului. 

CARTEA. VI 
PROCEDURI DIVERSE 

TITLUL 1 

Despre oferte de plată şi consem- 
națiuni 

Art, 604, Cândi debitorulă va voi să plă- 
tescă aceea ce e dator şi creditorulii nu ra, voi 
să priimâscă plata, debitoruli e în drept a face 
oferte reale şi a consemna aceea ce e datorii. 

Art. 605. Spre acestii sfirzită, elit va face 
creditorului, prin midlocirea unui agentă de 
lingă tribunalul domiciliului acestuia, uă so- 

__maţiune ca, să priimâscă valrea datorită. 
In acea somaţiune se va ar&ta, diua, ora şi 

Joculii cândi suma oferită are să fie depusă. 
Art. 606, Deca creditoruli refusă priimi- 

rea sumei, agentulii judecătoresc va încheea 
procesii-verbalii de răspunsulii său ; şi va men- 
ţiona deca creditorulii a sub-serisă, oră n'a pu- 
tută, sei ma voitii a sub-serie. 

Debitorulă, în acestii casii, va putea, spre a 
se libera, să consemneze suma sciă, lucrulii ofe- 
ritii, observându-se cele prescrise în art. 1116 
din Codicile Civilă, | 

Art, 607. Cererea ce s'ară putea întenta în- 
naintea tribunalului, stii pentru ca să se întă- 
râscă, sâii pentru ca, să se anuleze aceste oferte 
şi consemnaţiuni, se va forma prin osebită pe- 
tițiune, după regulile stabilite pentru cererea 
principale. | 

Art, G0S,. Judecata, care va recunâsce că 
pine s'aii făcut ofertele, va ordona în cas când 
consemnarea, nu s'ariă fi făcutii, că deca credi- 
torulă nu voesce a priimi suma sâă lucrul ofe- 
ritii, să se consemneze, şi oră ce bobândă va 
înceta, dela dina realisărei acestei consemnări. 

Art, 609, Se vorii aplica cele-alte disposi- 
ţiuni ale Codicelui Civilă relative la ofertele 
de plată şi la consemnaţiuni. 
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TITLUL II 

Despre dreptulii proprietarilorii a- 
supra mobilelorii, efectelorii și 
fructelorii chiriaşilorii şi aren- 
daşilorii, și despre secuosiruiti 

"asiguratorii, 

Art. 610, Proprietarii, principalii locatari 
s6ii arendași, vorii putea, pentru arendile sei 
chiriile neplătite şi datorite, să seciestreze, 
printrnă simplă petiţiune dată către judecito- 
via, locală, lucrurile și fructele cari se vori afla 
în casă, moşie stă pămentuli închiriatii ori a- 

rendati. 
Ei vori putea să secuestreze şi mobilele cari 

se aflaii în casă scii pe moşia lor, dâră cari s'aii 
transportati în altii locii fără consimţimântulă 
proprietarului ; şi proprietarul conservă privi- 
legiulii săi pe aceste mobile, întru câti timpi 
le-a revendicatii, conformii art. 1780 din Codi- 
cele Civilii. | 

Art, 611. Lucrurile sub-locatariloriă şi sub- 
arendaşilorii, cari se roriă afla în locurile ocu- 
pate de denşii, şi fructele pământului ce li s'a 
sub-arendatii, se vorii putea secuestra pentru 
plata chiriciă sâii arendei ce datoresce chiriaşul 
stii arendașulii principală. Li se vorii ţine însă 
în sâmă chiriele sii arendile ce ci aii plătitii, 
de bună credință pentru termenii trecuţi nu 
însă şi plăţile ce voriă fi făcutii cu anticipare. 

Art, G12, Aceste secuestrări sa vorii face 
prin ună agentii ali tribunalului imide este a- 
şedată imobilulă, cu acleaşi forme cu cari se 
facă şi urmăririle pentru vinderea siliti a mo- 
bilelor. 

Art. 613. Ori ce alt ereditor, a cărui erean-. 
ță este constatată printr'uă poliţă, biletă la 
ordine, sti zapisii netăgăduitii, şi este esigibi- 
1ă, va putea de uă dată cu intentarea acţiunei 
spre a ajunge la plata creanţei stle, sii pună 
ună secuestru asiguratorii pe mobilele debito- 
rului stă. 

Art, Glt, Acesti secuestru se va pune, cu 
autorisarea tribunalului, debitorului, şi sub în- 
datorire pentru creditori a da cauţiune de dau- 
ne interese, ! . - 

Art. 615. Tribunalul va putea asemenea să 
antorise a se secuestra în mânile oră cărui de- 
tentorii lucrurile mişcătâre a căroră proprie- 
tate se revendică prin osebită acţinne. 

Art, 616. Eli va putea âncă să ordâne a se 
sceuestra, în mânile debitorului, efectele scle 
mobile, pentru creanţele prevădute la art. 613, - 
chiarii când nu suntii esigibile în casurile ur- 
mătore : | 

1. Cândiă debitorulii a micşoratii, prin fapta
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sa, asigurările ce dedese, stii nu a dată asigu- 
rările promise. - 

2. Cândă e pericolii ca debitorulii să fugă 
stă să'şi ascundă ori să'şi risipâscă averea sa. 

Art, 617, Decă debitorulii va da, în tote ca- 
surile garanţie de ajunsi, judecătoria va putea 
aridica secuestrulii de asigurare. 

Art, G1$, Secuestruli de asigurare sc. va 
pune prin agenţii de urmărire, după aceleaşi 
forme ca şi cele cerute pentru urmărirea mo- 
bileloră, şi numai pe mobilela ce se pot urmări. 

Art, 619. In tâte casurile prevădute prin a- 
cestii titlu, tribunalul va putea, după trebu- 
inţe, şi în casurile urgente, să transmită au- 
torităţei locale ordin înscrisă că, chiarii înain- 
tea mergerei agentului, să se oprâscă debitorul 
a scâte sci a, da de uă parte vre-unii lucru din 
cele a căroriă secuestrare se cere. 

" Art. 620, In tâte casurile prevădute prin a- 
cestii titlu, vinderea silită a mobilelorii nu se 
va putea, face de câtii după ce creditorulii va fi 
dobândită ună titlu esecutorii, 

„ TITLUL III 
Disposiţiuni relative la absenţi 

Art, 621, In casulii prevăduti de art. 98 a 
Codicelui Civilii, se va presenta petiţiunea de 
către partea interesată către preşedintele tri- 
bunalului. Asupra acestei petiţiuni, şi a acte- 
lorii ce vorii alătura, preşedintele va însărcina 
pe unulii din judecători să facă raportii. Tribu- 
nalulii va otări, după ce va asculta citirea a- 
cestul raportii şi conclusiunile procurorului. 

Art, 622, Aceleaşi formalităţi se vor urma 
şi când va fi vorba de declararea de absinţă de 
la Cartea I, Titl. 4, Cap. 2 ală Codului Civil. 

Art, 623, Tribunalulii după cererea părţei 
celei mai deligente, va însărcina pe unulu scii 
mai mulţi curatori, după trebuinţă, pentru ad- 
ministrarea intereseloră celorii presupuşi ab- 
senţi. 

TITLUL IV 
Despre autorisarea femeci măritate 

de către tribunalii 

Art. 624, In casurile cândă femeea măritată 
va trebui a fi autorisată de justiţie, ea va face 
mai ântâiii uă somaţiune bărbatului săă, prin 
ună agent ali tribunalului, şi decă bărbatul 
totii va refusa autorisarea sa, femeea va forma, 
cererea către preşedintele tribunalului, care va 
cita pe bărbatii în camera de consilii, spre a 
arăta motivele refusului săi. . 
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scii decă elii nu ra veni la diua însemnată, tri- 
bunalulii va otări, asupra cererei femeci, după 
ce mai ântciii va asculta conclusiunile mini- 
sterului publicii, : 

Art, 020, Dâcă bărbatulii va fi presupusă 
sâii declaratii absinte, şi femeea va voi a do- 
bândi autorisarea, justiţiei, ea va adresa cere- 
rea la preşedinte, care va numi unii judecătorii 
raportor, şi tribunalul va otări asupra rapor- 
tului săi ascultândi şi conclusiunele ministeru- 
lui publică. 

Arte 027, Femcea, unui interdisii se va au- 
torisa conformii articolelorii precedente; ca va 
alătura pe lingă petiţiunea sa copie legalisată 
a otărirei de interdicţiune,. 

TITLUL V 

Despre separațiunea patrimonielor 
dintre bărbaţi şi temei 

Art, 625, Cererea pentru separaţiunea pa- 
trimonielorii nu se va putea forma de cât după 
autorisarea ce preşedintele tribunaluiui va da, 
asupra unci petiţiuni ce i se va presenta spre 
acestii scopi. 

Preşedintele mai inainte de a da autorisarea, 
va putea face părţei observaţiunile ce va crede 
de cuviinţă. | 

Art. 629, Indată ce cererea pentru separa- 
ţiunea patrimonieloriă se va forma, grefierulii 
va fi datorii a lipi în sala audienţelorii unii es- 
tracţii după cerere. Acelii estractii va coprinde: 

1. Data cererii ; 
2. Numele, pronumele, profesiunea şi locuin- 

ţa soţiloră ; „ 
3, Cantitatea şi argtarea averei dotale, după 

petiţiune și conforinii foii dotali. 
Art. 630. Acestii estracti se va afişa şi în 

sala audienţelorii tribunalului de comerciii lo- 
calii, şi se va publica cu cheltuiala temeri în 
unuli din jurnalele localității, stă dâcă acea 
localitate n'are jurnală, în unul din ale loca- 
lităţei vecine, ” 

Art, 631. Afară de actele curatii conservă- 
t6re, tribunalulii nu va putea pronuncia otări- 
rea sa asupra cererei de separațiune, de cât uă 
lună cel puţinii după afigerea şi publicarea a- 
celei cereri, 

Art. 632, După otărirea asupra sepuraţiu- 
nei bunurilorii dintre soți, se va se6te uiiii es- 
tractă, care se va afige în timpă de unii anii în 
sala audienţeloră tribunalului care a pronun- 
ciat'o şi la tribunalul comercialii, precumă şi 
în sala primărici comunei unde bărbatulii îşi 
are domiciliulii. - 

Pemeea nu va putea să încâpă esecutarea otă- 
rirei, de câţii din diua de cândă s'a împlinită 

Art. 625, După ce se va asculta bărbatulă, | formalităţile sus menţionate, fără însă să aibă
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trebuinţă a ascepta espirarea termenului de un 
anii: câtă ţine publicarea. : . 

Art, 633. După espirarea termenului de un 
ană ali publicărilorii, creditorii bărbatului, nu 
vorii mai putea interveni spre a ataca otărîrea 
asupra separaţiunei patrimonieloră. 

Art, 634. Separaţiunea de patrimonie între 
bărbaţii şi femee pâte înceta, şi regimul creat 
prin contractul de căsătorie pâte fi crăşi re- 
stabiliti prin consiinţimântulă ambilori soși. 

Art, 635, Spre acestii sfirşitii, bărbatuliă şi 
femeca vor da uă petiţiune la tribunalulă care 
â pronunciatii separaţiunea patrimonieloră, şi 
vorii cere unirea patrimonieloră lori. 

Art, 636. Părţile se vorii presenta în per- 
sână la tribunală, şi declararea, verbală a roin- 
ţei lor, se va cunstata în procesul verbalii ali 
audienței. 

Tribunalul va pronuncia apoi otărirea pen- 
tru unirea patrimonielorii. - 

Acestă otărire se va publica în estractă, con- 
formii cu art. 630, ca şi acea pentru separaţiu- 
nea patrimonielorii.= 

Art, 637, Unirea patrimonielorii nu va vă- 
tăma întru nimici drepturile dobânâite de cei 
de alii treilea, în timpul separațiunei patri- 
monielorii, conformi art. 1265, 1266 şi 1267 
din Codicele Civilă. 

TITLUL VI 

Despre deliberările consiliului de 
familie 

Art, 63$, In tote casurile cândii so cere de- 
liberarea consiliului de familie, dâcă otărirea 
nu este dată în unanimitate, fie-care membru 
"şi va artta părerea sa în procesulii-verbală, 

Tutorulii, curatorulă, sâă ori-care din:mem- 
briă consiliului de familie, ai dreptulă a ataca, 
acestă otărire la tribunaliă, care se va pronun- 
cia de urgenţă. 

Art, 639. Cânâi otărirea consiliului de fa- 
milie trebue să fie supusă aprobărei tribunalu- 
lui, tutorulă sc uni altulii însărcinatii în lo- 
cu'i va presenta uă copie după dânsa preşedin- 
telui tribunalului, care o va comunica procu- 
rorului, și va numi ună judecătorii ca să facă 
aportii. 

Art. 640, Dâcă in timpii de 15 gile dela 
data sa, acâstă otărire nu s'a presentatii tribu- 
nalului, ori-care din membrii consiliului de fa- 
milie are dreptii a cere aprobarea cuvenită. 

Art, 641. Ori-cure din membrii consiliului 
de familie are dreptuli a interveni la tribunal, 
ŞI a se opune prin motivele ce voră espune în 
scrisii, a nu se aproba otărirea consiliului. 

Art, 612, Otăririle tribunalului, ce se xoră 

încheea, asupra deliberăriloră consiliului de fa- 
milie, voră fi supuse la apelii. 

TITLUL VII 

Despre interdicţiune 

- Art, 643, In petiţiunea, care se va, da pentru 
punerea sub interdicțiune a unei persâne, se va 
enuncia imbecilitatea, smintâla, nebunia seă fu- 
ria; se voră alătura actele justificative şi se 

Art, 644, Preşedintele va comunica peti- 
ţiunea şi tâte actele, procuroralui, şi va numi 
unii judecători spre a face raportii pentru uă 
di otărîtă. Eli va cere părerea consiliului de 
familie şi opiniunea, medicilor competinţi, con- 
formii art. 412 din Codicele Civilii. : 

Art. 645. Copie după petiţiune, după păre- 
rea consiliului de familie şi acea a mediciloră, 
se va da în cunoscinţa piritului mai înainte de 
a se procede la interogatoruli săi, 

Art, G46, Deâcă interogatorul şi actele pro- 
duse nu suntii îndestulătore, şi decă faptele se 
poti justifica prin martoră, tribunalulă va or- 
dona şi ascultarea de martori în forma ordinară. 

Martorii se voră asculta stii în presenţa pî- 
ritului, scă afară din presenţa sa, după împre- 
jurări; în acestă din urmă casă, consiliulă pi- 
ritului îlă va putea representa,, 

Art, 647, Se vor urma tote cele-alte reguli 

pre interdicţiune.> 

TITLUL VIII   Despre cesiunea bunurilorii 

Art, 645, Debitorii cari roriă fi în posiţiune 
de a reclama cesiunea judiciară acordată de ar- 
ticolulii 1126 al Codicelui Civilă vor fi ţinuţi 
a depune la grefa tribunalului unde acâstă ce- 
rere va fi făcută, bilanţulă lorii, registrele lor, 
decă ai, şi titlurile lorii actire. 

Art, 019, Cererea debitorelui se va adresa 
la tribunalulă doraiciliului stă. 

Art. 050, Acestă cerere va fi comunicată 
ministerului publici. Ea nu va suspenda efec- 
tulă nică unei urmăriri afară numai dâcă jude- 
cătoriă, chiămândi şi pe părţi, vorii ordona ca 
să se suspende acestă esecuţiune provisorie. 

Art, 651. Debitorulă admisă la beneficiul 
de cesiune ra fi datorii să declare în persână 
chiămându-se creditorii, în audienţă publică a 
tribunalului, că voesce a ceda bunurile sâle. 

Tribunalulii va încheea procesă-verbală după   acâstă declarare, 

vorii însemna martorii ce vorii fi a se asculta, | 

prescrise în Codicele Civilă la capitolulă. «Des- - 
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Dâca debitorulă va fi închisii, elii va fi adus 
înaintea judecății, spre a face acestă declara- 
ţinne, - . 

Art. 652, Otărirea care va admite cesiunea 
bunurilorii dă putere creditoriloriă a vinde bu- 
nurile mobile sâii imobile ale debitorului, şi se 
va procede la acâstă vindere în formele pre- 
scrise pentru moştenitorii sub beneficiă de in- 
ventariă. 

Art, 053. Nu potii fi admişi la beneficiii de 
cesiune, stelionarii, baneruţiă, frauduloşii, per- 
sânele condamnate pentru iurt s6ă înşelăciune 
(escrocherie) ; nici comptabilii, tutorii, admi- 
nistratorii sâi depositarii. 

TITLUL IX 
Proceduri relative la deschiderea 

unei succesiuni 

SECŢIUNEA | 

Despre punerea pecețilorii după mârte 

Art, 654, In tâte casurile cândii legea or- 
donă punerea de peceţi după mârtea unei per- 
sâne, aceste peceţi se voră pune de către unul 
din judecătorii tribunalului de judeţă. Preșe- 
dintele tribunalului, va putea însă delega ac€- 
stă misiune judecătoralui de plasă locatii. 

Art, 655, Pecetea ce se va pune ra, fi acea a 
tribunalului sâi a judecătoriei de plasă. 

Art, 650, Punerea peceţilor pote fi cerută: 
1. De toţă acei cari pretind drepturi în suc- 

cesiune sâii în comunitate; 
2, De toţi creditorii carii aii uni titlu ese- 

cutoră asupra bunurilorii ce trebuesc puse sub 
peceți ; 

3. In casii de absenţă a moştenitoriloră ori 
a unuia, din ci, de persânele cari şedeaii în casă 
cu defunctulii, de rudele sâă amicii lui. 

Art, 657, Peceţile se vor putea pune, chiar 
de oficii, după declaraţiunea procurorului ori 
primarului locali către tribunaliă, când e vorba 
de minori ce nu ai âncă tutorii, ori du moşte- 
Diri vacante, sâii cândă defunctulii a fostii de- 
positarii public spre a se pecetlui lucrurile pu- 
blice depuse la dânsul, - - 

[n comunele rarale, pentru 'casurile provt- 
ute de acesti articolii, primarulii comunei va 

Putea închide şi pecetlui lucrurile defunctului 
mai înainte chiarii d'a veni ordinea tribunalu- 
ai și de a sosi judecătoruli ce aresă pună pe- 

Cețile ssle xestindii însă îndată po tribunal 
Espre acâsta, | 
Art, 658, Dâcă peceţilo nu voriă fi puse în-   
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naintea îngropării, judecătorulă va constata 
printr'ună procesii-verbali minutulă cândă a, 
fostii chiămatii să le pună, şi causele care aă 
întârdiatii punerea peceţiloră. 

Art. 659, Judecătoralii însărcinată cu pu- 
nerea peceţilorii, va încheea la fașa locului un 
procesii-verbalii care va coprinde: . 

]. Anuli, luna, giua şi ora; 
II. Motivulii punerii peceţilorii ; 
III. Numele, pronumele, profesiunea, domi- 

ciliul persnei ce a cerutii punerea peceţilor, 
sâii domiciliulii alesii de densa în acea comună, 
dâca locuesce în altă parte. 

IV. Dâcă nimeni n'a făcut asemenea cereri, 
procesulii-verbală va spune că peceţile suntiă 
puse de oficii, după declararea procurorului oră 
a primarului ; 

V. Arătările şi disele persâneloră, cari ati 
fostii faţă la, punerea peceţiloriă ; 

VI. Arătarea locurilorii, biurouriloră, lăzilor, 
dulapurilorii pe cară s'aă pusii peceţile; 

VII. Uă descriere pe scurt a obiectelor cari 
nu suntă puse sub peceţi. 

Art. 600, Judecătorulii, după trebuinţă, va 
putea aşeda şi unii custode pentru paza lucru- 
rilorii de sub peceţi. 

Art, 661, 'Fote cheile de la lădile, dulapu- 
rile şi locurile închise cu peceţi, se vorii lua de 
judecătorulii care aă pusi peceţile, şi se voră 
depune la tribunali. 

Menţiune despre luarea acestori chci se va 
tace în procesuli verbalii. 

Art, 662, Deca la punerea peceţilorii se va 
găsi unii testamentă scă alte hârtii pecetluite, 
judecătorul va constata forma esteridră, pe- 
cetia şi snbserierea de va fi, va parafa plicul 
atâtii elă câtii şi părţile presente, decă sciă sâii 
potii subscrie şi va arcta diua și ora cândi pa- 
chetulii va fi de densulii presentată preşedinte- 
lui tribunalului judeţianii. 'T6te acestea se vor 
menţiona în procesulă lui verbalii care va fi sub- 
scrisă de părţi, s6il se va face menţiune de re- 
fusulă ori neputința de a subscrie. 

Arte 663.. Obiectele mobile, cari nu se pot 
pune sub peceţi, se vor încredința unui custo- 
de; custodele se va plăti, şi lucrurile se vorii 
întreține cu cheltuiala moştenire. 

Art, 66£, Cândii testamentală ce va fi de- 
pusă la tribunată, preşedintele tribunalului, 
după ce va chiămu pe persânele ce ati figurată 
ca părţi interesate la punerea pecaţilor, îlă va 
deschide, va constata starea sa materială, şilă 
va, conserva în tribunal, constatândi tote a- 
cestea printr'uni procesi-verbalii. . 

Art, 665. Dsca la punerea peceţiloră, por- 
țile şi uşile se află închise, sti se ivesce altă 
obstacolii prin care se împedică punerea pece- 
țilorii, judecătorul le va deschide, ajatându-se 
la trebuinţă, şi cu agenţii administraţiunei 
locali.
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SECŢIUNEA II 
Despre oposiţiuni la punerea peceţilorii 

Art. 666, Oposiţiunile la punerea peceţilor 
potă fi făcute scii prin uă declarațiune în pro- 
cesulă-verbalii, sâi prin uă petiţiune dată pre- 
şediatelui tribunalului care a ordonati pecet- 
luirea,, 

Art, 667. Judecătoria, apreţuind, va judeca 
de urgenţă, şi va menţine scii va suspenda ope- 
rațiunea punerei peceţilorii. 

SEOȚIUNEA III 
Despre ridicarea peceţilorii și inventariii 

Art, 665, Peceţile nu vorii putea fi rădicate 
şi inventariul făcut, de câtă trei qile după 
îngropare, de voră fi puse înainte şi trei ile 
după punere, de voră fi puse dela îngropare, 
afară numai de casuri urgente. | 

Art, 669, Decă moştenitorii scă câţi-va, din 
că, suntiă minori neemancipaţi, nu se vorii ră- 
dica peceţile, mai înainte d'a li se numi tutor, 
sii de a fi emancipaţi. 

Art, 670. Toţi acei cari suntii în drepti de 
a cere punerea pecaţilorii, poti cere rădicarea 
lori, afară numai de aceia cari aă cerut pu- 
nerea pecețilorii în virtutea art. 656, Ş III. 

Art, 671, Rădicarea peceţilorii se va face în 
urma unei ordini a tribunalului. i 

Tot de uă dată tribunalulă va anuncia, pen- 
tru ca să asiste la rădicarea peceţilorii, pe so- 
culii ce va fi în vicță, pe moştenitorii cunoscuţi 
scii presupuși, pe esecutoruli testamentari, de 
va fi, pe legatarii ce se vorii cunosce, pe pers6- 
nele ce aii făcutii oposiţiune la punerea peceţi- 
lori, sâiă pe ministerulii publicii, decă moşteni- 
xca e vacantă. 

'Tote aceste persone se poti presinta nşi-le 
sâii prin mandatară, 

In Qiua însemnată, se va procede la rădica- 
rea peceţilorii facă cu părţile chiămate, scă în 
lipsa lor se va forma un proces-verbal după (1) 
rădicarea, pecețilorii. 

Art, 672, Acesti procesii-verbali va coprin= 
de: Î, data; II, numele, profesiunea, locuinţa 
celorii ce aii cerutii rădicarea, peceţilorii, deca 
a fostii asemenea cerere; IlI, ordinulii tribu- 
nalului pentru rădicarea peceţilori; 1V, nu- 

“mele, pronumele, profesia personelor chiămate 
şi cari aii asistat; V, disele şi observările lor; 
VI, arătarea stării în care s'aii găsitii peceţile. 

Art. 679, Peceţile vorii fi rădicate una după 
alta pe câtiă se va, face şi inventariulă.   

LEGIUIRI 

Art, 674, Inventariulii, se va face"facă cu 
persânele ce asistă la scâterea peceţilori. 

Art. 679, Acest inventariii va fiuă descriere 

fidelă a tutulorii obiecteloră aflate sub peceţi. 
Ei oră coprinde pe largi cele menţionate. 

în procesulii-verbalii de rădicarea peceţilorii, 

descrierea cu amenuntulii a obiecteloră aflate, 

arătarea, calităţii şi a cantităţii lorii, pe câtiă 

se va putea. 
Art. 676, Tâte petiţiunile câte se rori iti 

în timpul formărei inventariului se vor trece 

în procesulii-verbal, spre a seapreţui şi judeca 

de tribunal. 

SECŢIUNEA IV 
Despre vîndarea mobilelor unci moșteniră 

Art, 677, Cândă vîndarea mobilelorii unei 
mosteniri.se va face în virtutea art.736 $ |, 

din Codicele Civilii, acestă vindare se va ese- 
cuta, conformi regulelor prescrise pentru rîn- 

darea silită a mobilelor, prin art. 431, 439, 439, 
440, 448, 444 şi 445, 

Art. 678, Partea interesată se va, adresa la 

preşedintele tribunalului locali, alegândi şi 
unii domicilii în acel locă, dâcă locuesce în 

altă parte. 
Art, 679, Se va procede la facerea inventa-. 

riului, obiecteloră de vîndut, după ce se va 

chiăma atâtii celii ce a făcutii cererea, câtă şi 

alte persne interesate cunoscute, | 
Art, 680. Vindarea publică se va face la 

Joculă însemnatii de tribunalii, conform artico- 
lalii 430. (2) - 

SECȚIUNEA V 
Despre vîndarea bunurilorii imobili ale E a 

- minorilorii - 

Art, 6S1. Vingdarea imobililoră minorilorii 
nu va putea fi ordonată de câtii după uni a- 
visi, ală rudelor arătător de natura bunurilor 
şi de valorea lorii aproximativă. 

Acestii avisă nu va fi necesari, dâcă bunu- 
rile voră fi totii de uădată şi ale majoriloră, şi 
dâcă vindarea este cerută de dânşii. Se va ur- 
ma atunci conformi cu regulile din secţiunea, 
următore. . | 

Art. 6S2, Cândă tribunalul va întări acest 
avisă va declara, totii în otărirea sa, că vinde- 
rea se va face în ființa, tutorului, înaintea tri: 
bunalului; scii decă vinderea nu se pâte face 
înaintea tribunalului, elii va orindui pe un ju- 

  

(1) In Colec. D. Boerescu se artă că din greselă de tipar s'a pus, în ediţia oficială, vorba după, în loc de despre. 
(2) In Colecţia D. Boerescn se arstă că din greşclă s'a citată aci art, 430, căci art. 432 trebue a se cita. 
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decătorii, sâii pe sub-prefectulii respectivi cu 
judecătorul de plasă, spre a o săvârşi la faga 
locului, conformii art. 403 din Codicele Civilii. 

Art, 6S3, Incheerea care ra ordona vinde- 
rea va însemna şi preţulii cu care are a se în- 
cepe şi condiţiunile că. . 

Art, 6S4, Astă preţuire va fi regulată sâii 
după avisulii rudelorii, scii după titlurile pro- 
prietăţii, sei după contractele autentice sâii is- 
călite cu dată certă, şi de nu suntii contracte, 
după rolulii contribuţiunii fonciara. 

Cu tâte astea, tribunalul va putea, după îm- 
prejurări, se procdă la estimarea totală sâă 
parțială a imobileloră. - 

Estimarea, acesta se face după importanţa şi 
natura bunurilorii, prin unul sii trei esperţi, 
numiți de tribunală, spre acestă sfirşită. 

Art, 685, Deca estimarea a fostii ordonată 
espertulă scii esperţii, după co voră judeca, ss 
înaintea preşedintelui tribunalului scii înaintea 
judecătorului numită de dânsul, vorii face ra- 
portulii loră, care va arăta în scurtii basele es- 
timăriă fără de a intra în amănunte de deserie- 
re a bunurilor de vindare. 

Acestii raportă se va depune la grefa tribu- 
nalului, și se va da copie după dânsulii la ccă 
ce o vorii cere. “ 

Art. GS6, Se va forma apoi unii act; de pu- 
blicaţiune, care va coprinde : 

î. Arătarea otărirei care autoriseză vindarea; 
II. Numele, pronumele minorului şi ală tu- 

torului stii; 
III. Arătarea imobililorii ce se vîndi, și un 

estract din conâiţiunile vîndării, coprinse mai 
pe largi în otărirea vindării ; 

1V. Preţulii cu care are să se înc6pă licita- 
ţiunea; 

V. Diua, loculii şi ora cândă are să se facă 
vindarea. ” . 

Art, 687, Acesti actii se va afige, în timp 
de 30 dile celă pugină, atâtii la uşa tribunalu- 
lui, sâii la loculii unde are să se facă vindarea, 
câtă şi la uşa primăriei unde sc-află aședată 
imobilulă. — “Toti de uădată, unii estractă se 
va publica întruni jurnalii ali localităţii, sâă 
în lipsă, în unulii din alo localităţii vecine, 

Art, 6SS, Deca în diua însemnată pentru 
aljudecaţiune, nn ese unii preţii nici măcar e- 
gală eu prețalii însemnată de tribunală şi pu- 
Vicatii, tribunalul va putea, după împrejurări, 
să să aprobe preţulii eşitii, sâii să amâne vin- 
darea pentru altii termenii, care se va publica 
totă cu modulii prevădutii în art. precedenti, 
„ Art, 659, Suntii declarate comune acestui 
titlu (1) articolele 537,538, 542, 543, 544, $1, 
245, 546, 551, 552, 553, 550 şi 557, 

Art. 690, In cele optii dile cari vorii urma 
upă adjudecațiune, ori cine va putea să supra-   
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liciteze cu uă a decea parte mai multii peste 
preţulii eşitii, conformându-se şi cu cele co- 
prinse la art. 548, 549. 

SECŢIUNEA VI 
Despre împărțiri şi licitațiună 

Art, 691, Impărțirea de succesiuni între 
mai multe persone se va face prin tribunală, 
dâca ele nu o potii face prin bună înţelegere. 

Art, 092, În casarile prevădute de art. 733 
şi 747, din Codicele Civil, împărţirea se va face 
după cererea părţii celei mai deligente. 

Art, 693, Numirea de tutori speciali pentru 
minori, carii, într'uă împărțelă, aii interese con- 
trarii, se va face de către tribunală, după avi- 
sulă consiliului de familie. 

Art, 694, Asupra raportului judecătorului 
nuinit pentru operaţiunile împărţelei, conturi 
art. 753 din Codicele Ciri), tribunalulă va, otări 
a se face împărţâla în natură, şi do va fi tre- 
buinţă, va otări vinderea unora sâă mai mul- 
tori imobile, 

Acâstă vindere se va face prin licitaţiune, 
s6ii înaintea judecătorului, stă înaintea tribu- 
nalului unde se află aşedatii imobilulii, cu es- 
pertisă sâii fără espertisă, după împrejurări. 

- Arte 0695, Dâca tribunalulă va otări a se 
face espertisă, elii va putea numi unul scii trei 
esperţi, carii după ce vor jura vor face la faca 
locului raportul lori după basele estimării, 
fără să intre în amenunte de descrierea a obiec- 
telor de impărţitii. 

Art, 696. Vindarea obiectelorii se va face 
conformii cu cele ce s'a, disii pentru vindarea 
hunurilorii imobile ale minoriloră, 

Arte 697, Dca în gina însemnată pentru ad- 
judecaţiune preţuli cşit nu va Îi egală cu pre- 
ţulă pusă de tribunală, ge va proceda cum s'a 
disi în art. 688. 

Art. 698, In cele optii gile după adjudeca- 
ţiune, ori cine va putea să supraliciteze cu uă 
a decea parte mai multi peste preţulii adju- 
decaţiunii, conformi cu cele gise la art. 690, 

Art. 699. Cândiă situațiunea imobilului va, 
cere mai multe espertise deosebite, şi se va con- 
stata că fie-care imobilă nu'se pote împărţi, 
vinderea prin licitaţiune nu se mai face, dâca 
Gin apropierea raporturiloră, resultă că totali- 
tatea imobilelorii pâte a se împărţi în natură, 

Art, 700, Decă cererea este, ca imobilul 
sâă imobilele să se împarţă în mai multe părţi, 
în natură, esperţii după ce vor face estimarea, 
vorii însemna, cumii trebue să se compună fie- 
care lotă sâă parte a se da. 

Raportulii esperţilori, fiindă aprobat de tri- 

    

(1) In Colee. D. Boerescu se srstă că din greşclă se află aci cuvântul fitlu, căci trebue a ze dice : acestei secțitiat,
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bunalii, loturile scă părticelele vori fi trase la 
sorți, facă cu părţile, înaintea tribunalului scă 
a unui judecătoră-comisarii numit de tribunal. 

Art, 701. In cele alte casuri se va urma 
conformii cu art. 737 până la art.'750 din Codi- 
cele Civilă. - 

SECŢIUNEA VII 
Despre beneficiulit de inventariii 

Art. 202, Dâcă moștenitorul beneficiarii 
voesce înainte d'a, se declara moştenitorii, ca, 
conformi cu Codicele Civile, să se autoriseze a 
vinde mișcătâre ale moştenirei, elă va, presen- 
ta, spre acestii sfirşiti, uă petiţiune la preşe- 
dintele tribunalului locului, unde s'a deschisii 
moştenirea. 

inderea se va face înaintea unni agenti ju- 
decătorescii, conformă art. 432, 437, 438, 439, 
4410, 442, 443, 444 şi 445, 

Art, 703, Deca cererea este de a se vinde 
imobile de ale succesiunei, moştenitorulii bene- 
ficiară va presenta preşedintelui, tribunalului 
locului unde e deschisă succesiunea, uă peti- 
ţiune în care se arstă necesitatea acestei vin- 
dări şi imobile de vindută. 

Preşedintele tribunalului va comunica cere- 
rea ministerului publică, şi va otărt de trebue 
a se face vîndarea, şi de trebue sâi nu, a se 

face apreţuirea de esperţi. 
Art, 704. Se va procede la vindere, după 

formalităţile prescrise, pentru vinderea imobi- 
leloră unui minoră, - 

Art, 705, Moştenitorulii beneficiarii se va 
socoti moştenitorii pur şi simplu, d6că a vin- 
dutii imobile fără de a'se conforma regulelori 
prescrise mai sus. . 

Art, 206, Acţiunele ce moştenitorulii bene- 
ficiarii are a intenta în contra moştenirii le va 
intenta în contra celoră-alţi moştenitori, dâcă 
suntă; în casulă contrariă, eli le va intenta 
în contra unui curator ce se va numi după for- 
mele cum se numescii curatorii la moştenirile 
vacante. . 

Art. 707, Moştenitorulii beneficiară va fi o- 
bligatii a da socotâlă despre administrarea sa, 
şi va fi responsabilii de actele gestiunei sâle, 

TITLUL X 
Despre convenţiunile matrimoniale 

Art. 708, Tote convenţiunele matrimonială, 
sâii contractele de căsătorie şi foile dotali, se 
oră trece din cuvântă în curântii întruni ro- 
gistru speciali ce se va ţine la grefa fie-căruia 
tribunal de judeţă. 

  

  
| 
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Art, 209, Contractulă de căsătorie, se va, 
sub-scrie, atâti de bărbații câtii şi de femee, 
precumi şi de părinţii lorii, şi de cei ce consti- 
tue dota, dâca, dota, esistă, Ă 

Art, 710. Alal înainte de celebrarea căsăto- 
rici ambii soși împreună cu cei ce aii consti- 
tuitii dota se ror presenta, în persână sc prin 
procuratori speciali, înaintea tribunalului, do- 
miciliului bărbatului cu petiţiune sub-scrisă de 
dânșii spre a cere transcripţiunea contractului 
în registru tribunalului, 

Art, 711, Preşedintele va opri originalulă 
contractului, și Ască dota constă numai în miş- 
către elă va da ordinii grefierului, ca, în ter- 
menă de trei dile de la priimirea petiţiunei, să 
facă transcripţiunea, | 

Art. 712, Decă dota coprinde imobile, se va 
face cercetare prin tribunalulă locului unde ele 
suntii aşedate, despre posesiunea îuzestrătoru- 
lui, şi ipotecele sti alte drepturi reale ce poti 
fi puse asupra lori. 

Menţiune despre acâstă cercetare se va face 
în procesulii-verbalii, înscrisă pe marginea ori 
în Josulă registrului de transcripţiune. 

Art, î13, Dâcă din tâte aceste cercetări va 
resulta întârdiere, şi căsătoria va, trebui să fie 
celebrată, îndată, preşedintele tribunalului va 
da bărbatului unii estracti legalisată, după. 
contractulă stă de căsătorie, care va servi de 
dovadă pentru aşedarea definitivă a convenţia- 
nelorii matrimoniale. . 

Art, 7L£, Procesulă-verbalii după încheerea 
transcripţiunei se va trece în josulii contractu= 
lui de căsătorie, şi în registru trauscripțiunei, 

Art, 715, Luarea, înapoi a contractului le- 
galisată se va face de bărbată, în presenţa în- 
zestrătorului, de va fi, care amânduoi voră 
sub-scrie în registru de priimire. 

Art, 716. Schimbările ce s'ariă face la con= 
venţiunile matrimoniali, mai nainte de cele- 
brarea căsătoriei, suntii supuse la, acel6şi for- 
malităţă, ca şi convenţiunile matrimoniali. 

Ele voriă trebui a fi trecute în josul contrac= 
tului decăsătorie, conform articolului 1230 din 
Codicele civilii. 

Art, 017, Când dota se restitne în ceasurile 
prevădute de art. 1271 din Codicele civilii, re- 
stituirea se va trece în registrul transcripţiunei 
pe marginea foci unde este trecuti contractul 
de căsătorie, după cererea părții interesate, 

Art, SI$. Locuitorii aședaţi în comunele 
rurale voră înregistra contractele ce vorii face 
Ja a leri căsătorie, s6ă la tribunalulă locală 
ss la Îndecătoria de plasă a domiciliului băr- 
batului la cara se va ţinea asemenea ună re- 
gistru special pentru transcrierea contractelor 
de căsătorie, - 

Art,719. Transcrierea la judecătoria de plasă 
se va face după formele cerute la tribunalele 
de judeţii. 

Unii estract după aceste registre, se va tri- 
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inite, la fio-care ştse luni, la tribunalul local, care ilă va trece în registru speciaiii de tran- scripțiuni. . ” 
Art, 720, Bărbatulii ală cărui contract de 

căsătorie este formată în străinăţate, va fi dâ- torii, trel luni după întârcerea sa în ţ6ră, să 
transcrie acestii contractii în registrulă tribu- natului domiciliului săi, i 

TITLUL XI 

Vespro transeripțiunea actelorii de 
strămutarea proprietății, şi de- 
spre inseripțiunea privilegelorii 
şi ipoteceloriă. 

Art, 721, Se vorii ţine la fie-care tribunal de județă unii registru de transcripțiunea ac- telor de mutaţiunea scă strămutarea proprie- tăţilorii, şi unii altii registru de inscripţiunea 
privilegieloră şi ipotecelorii. . 

Art, 722, Seva transcrie în registru de tran- sciipţiane ali tribunalului, unde este aşedati imobiluliă : 
|. Tote actele de înstriinare 

imobile, ssiă 
ipoteca, 

II. Tâte actele prin care se renunță la aceste 
drepturi, 

II, Tâte actele prin care se constitue uă 
antichresă, uă servitute, ună dreptii de usu- fruct, de usii sâă de abitațiune. 

IV.“T'ote actele prin cara se renunţă la aceste 
drepturi. 

Art, 729, Până la transcripțiune, drepturile resultândă din actele menţionate în articolele 
precedente nu se pot opune celor de al treilea, 
căei ai drepturi asupra imobilului, 

Art, 324, Contractele de arende sâi închi- 
Tiere, po unii timpi mai lungi de trei ani nu 
te poti opune celorii de alii treilea, de câţă a- tunci cândiă ele se treci prin estractă în regi- strulii de transeripţiune, 

Ant, 725, Inseripţiunea privilegelorii şi ipo- 
tecelorii, se va fuce în registrulă tribunalului 
ude se aftă situatii imobilulii, conform regu- Iară prevădute prin Codicele civilă, 

Art, 720, Spre a se ordona inseripţiunea actului de privilegii si ipotecă, se va, face cercetare în registrulii de inscripțiuni şi tran- 
Sripțiuni, de unii judecătoră-comisarii asistat 
de greier, spre a so vedea dâcă csistă diferite aite sarcini s6ă drepturi asupra acelui imobil, „Se va presenta totii-dmă-dată şi titlurile, dcă esistă, despre proprietatea obiectului su= 

a proprietăților 
a drepturilorii reale ce se poti 

Pusă la privilegii scă potecă. | . .Menţiune despre aceste cercetări şi aceste titluri, scă despre constatarea, liniştitei pose- 
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siuni, se va face în actulii 
tecei sâii privilegiului, 

Arte 727. Po actulă originală, pe lângă cer- tificarea datei şi numărului de ordine, cerută 
de art. 1782 din Codicele civil, se va transcrie 
şi actulă de inscripţiune, aşa cum s'a trecuti în registrulii de inscripţiune. . 

Art, 725, Acele formalităţi de inscripţiune 
se vorii urina, cândiă în virtutea art. 1814 din 
Codicele civile, uă ipotecă se va muta de pe 
unit imobilă pe altulă. 

Menţiunea despre acâstă mutare se va face 
pe marginea priineă inscripţiuni, 

CARTEA VII 

TITLUL I 

Disposiţiuni generale 

de inscripţiunea ipo- 

SI. Despre termeni 

Art, 729. Termenile (sorâcele) coprinse în 
procedură se înţelegi pe dile libere, adecă nu 
se socotesce nici diua de cândii sa început, nici 
(lina când se împlinesce termenulii, 

Art, 730. 'Termenii însemnați cu lunile sei 
săptămânile, se împlinescii în diua lunei sti a 
săptămânei, corespundătâre cu diua punctului 
de plecare. . 
Termenul care, plecând de la 29, 30 sâă 

31 ale lunei, se împlinesce într'uă lună care nu 
are acea (i corespundătore, se va socoti impliniti 
în diua cea din urină a lunei, Ă 

Art, 131. Ori-eo termeni care se va împlini 
într'oă Duminecă, qi de vacanţă scii altă gi de 
sirbătâre legală, se va prelungi pentru cca d'ân- 
tei di de lucru următore, „ 

Art, 732. 'Permeniă regulaţi de legiuitori, 
nu se potii scurta nici prelungi de judeciitori, 
do câtii în casurile când legea le dă acestă fa- 
cultate, Ş 

Arte 199. Espirarea unui termenii acordati 
de lege pentru eserciţiulii unui drepti, atrage 
cu sine căderea dreptului. 

Art. î31, Cu tâte acestea, termenulii se va 
suspenile prin mârtea părţii. , 

EN nu îşi va începe cursuliă, în contra mo- 
stenitorilorii sti, de cât de la espirarea terme- 
nului pentru a face inventară şi a delibera. 

$ 11. Despre nulităţi 

Art. 535, Se va declara nulii, sub condiţiu- 
nilo prescrise la vale, ori-ce actă de procedură 
făcutii cu călearea acestei legi. 

I. Dâcă actul este făcut de ună magistrati   scit oficiarii judecătorescii necompetinte. 
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II. Dâca călcarea formelori a causat părţii 

care o invocă nă vătămare, pe care nu o pâte 

repara de câtă anulândii actuli, 

III. Deea nulitatea actului este formal pro- 
nunciată de lege. - 

Art, 736, Nulitatea se va pronuncia numai 

după cererea, părţii în favârea căreia legea a 

admis'o, sâii care va avea unii interesă a o 

opune. | 
Ministerulii publicii va putea de la sine în- 

voca uă nulitate, în tâte casurile cândii este 

obligatii de lege a lua conelusiuni, precum şi 

în materii de ordine publică. . 
Art, 737. Uă procedură nu se va anula de 

câtii de la actulă care a datii nascere Ia acea 

nulitate. 

TITLUL ÎI 

Disposiţiuni transitorii 

Art, 708. Acostii codice de procedură se va 

aplica de uă dată cu punerea în lucrare a Co- 

dicelui civilă. - i 
Art, 799. Procesele cari, la promulgarea, 

acestei legi se voriă afla judecându-se în drită, 

Ja tribunalele şi curţile de peste Milcov, s6ă la 
curtea de Casaţiune, după legea de 1847, se 

voră reîncepe la tribunalele de judeţe compe- 

tinţi, pentru a se judeca din nnoii după acesti 

codice, 
Art, 740. Tâte legile, decretele, regulamen- 

tele, instrucţiunile sâii deslegările ministeriali, 

velative la procedură, suntii şi rămâni desfiin- 

țate de la aplicarea acestei legi, afară de dis-   

posiţiunile de" procedură coprinse in Codulii 

comerciali. - : ” 

Art. 741. Disposiţiunile legei curţii de Ca- 
saţiune, contrarii disposiţiunilorii acestui Co- 
dice, rămânii abrogate. - 

Art, 142, Tâte procesele şi actele judecăto- 

resci, câte se vorii afla pendinte la curți şi 
tribunale, în momentulii aplicării acestei legi 
se vorii regula şi judeca după formele prescrise 
de acâstă procedură. NR 

Arţ, 743. Procesele pendinte Ja consistorii 

sâii la mitropolie oră episcopii în momentulii: 

punerii în lucrare a acestui codice şi codicelui 
civilii, voră trece, cele de la consistorii ]a tri- 

bunalele de întâia instanţă, şi cele de la mi- 

tropolie sii episcopii la curţile apelatire re- 

spective. 
Art, 744. Publicaţiunile făcute pentru vân- 

garea silită a imobilelorii, conform legiuirilorii 

vechi, nu se vorăi mai înuoi, ci adjudecaţiunea 

numai, la termenul publicat, se va urma con- 

form acestei proceduri. 
Art, 745. Regulile privitâre la facerea şi 

esecutarea otărniciilor se voriă determina prin- 

tr'un regulament de administraţiune publică : 
până atunci vorii rămânea în fiinţă regulile 
speciale astă-di în vigore. - 

“Art, 746. Se vorii regula sub forma regula- 

menteloră de administraţiune publică : | 
» 

a. Formulare pentra actele de procedură cele 

mai usuale; 
p. Diferitele. tarife de plăţi şi cheltucli ju- 

decătaresci, pentra espertisă, martori, copie de 

acte, citaţiuni, somaţiuri. esecuţiuni silite, ur- 

măriri și licitaţiuni, transcripţiuni de muta- 
ţiune, inscripţiuni de ipotece şi altele. 
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„ “TABLA DE MATERII i 
A CODICELUI DE PROCEDURA CIVILE 

CARTEA 1 

Despre judecătoriele' de plăşi (o0e61€) 
, 

Pagina. TITLUL |. Competinţa 1 judecătorilor de Pi „ 181 TITLUL 11. Despre cereri înaintea, judecătoriloră de PlăşI si chiimărY în judecată,  . . . „182 TITLUL 11), Despre judecată, otărire şi esecnţitne . | [eee 182 TITLUL IV. Despre judecata în lipsă şi despre oposiţiune 2 , . . . . . . . „183 TITLUL V. Despre diferite proceduri preparatoriy și despre escepţiuni 3 înaintea judecătorilor de plăşi , 184, TITLUL VI. Despre recusaţiunea 4 judecătoriloră de pi. î.. . . . . . „184 

CARTEA II. - 
- Despre tribunalele de judeţe 

TITLUL Î. Despro competintă Cc, ee 185 TITLUL 11. Despre cereri şi citațiuni. , , 2186 TITLUL III. Despre comunicarea făcută ministerului publică |, e AS TITLUL 1V, Despre audiențe gi poliţia, lorii. e 187 TITLUL V. Despre iutroducțiunea şi instrucțiunea causeloră —. . i „189 TITLUL VI. Despre escepțiunile ce se propuni înaintea aptrărei fondului . . . . . „188 - Secţiunea 1. Despre cauţiuneu 5 ce sunti datori a da străini . [ae 168 Sec. 11. Despre strămatări sei escepțiuni declinătâre ş .-., [a „158 Secţ..2I[. Despre DUE Pee 1189 Steţ. IV, Despre chiămarea garanţiloră în causă scă despre escepțiuni âilatorit 7 . . „189. TITLUL VII. Despre sentințe 
Pa 2189 TITLUL VIII, Despre desdaunări şi cheltueli  , . . . .. . pe 190 TITLUL 1X, Despre otăririle date în lipsă și despre oposiţiuni . . . . . . . „191 TITLUL X. Despre procedurile preparatâre gi probatore în generale, . , aaa 2193 Secţ. 1. Despre verificarea seripturiloră 3. .. [a 2192 Secţ. II. Despre cercetarea prin martori . . . . . . . . . . . .: „+ 193 Secţ. III. Despre eperţi 9. 194 Secţ, IV. Despro cercetări în faşa locului | Pa 2195 Secţ, Y. Despre interogatorulă părţiloră .. . . . . . . . . . . . 195 Sect. FI. Despre jurimântulii judiciară deterită uneY părţi men 2196 TITLUL XI. Despre intervonţiune 10. . ., Pee e 2196 TITLUL SU, Despre suspensiunea, peremţiane (închiderea) şi începerea judecăţiloră . „196 TITLUL XIII. Despre regulare de competinţă . , ji . [a 197 TIZLU xy, Despre trimiterea li un altii tribunal pentru causă de radenie scă de afinitata 12, . 197 TITLUL XY, Despre recusaţiune . , 198 TITLUL XVI, Despre revisuirea 12 jndecăţiloră, [ee 2199 Secţ. 1, Casurile în care so pâte cere ririsuirea , [er a. O 199 

  
1. Drept legală de a judeca scă a face uă lucrare. — 2. A opune uă lucrare sc uă otărire jadecătorâscă În termenile legiuite spre a se înfăişişa şi jadeca din noi. — 3. Cereri înainte do a se jndeca fonăult, carit tindă a se nimici pretenţiunea adversarului. — 4, Cererea vre uncea din părţile ce se înfășişeză înaintea în- stanțelor judiciare, ca să nu fe judecată de uniY judecători, — 5, Garanţia. — 6. Cererea de a se strămuta “Procesulă 13 altă jndocătorik, — 7. Cererea do a se Buspenda urmărirea şi a se amâna pentra altă dată, — 8. Cercetarea şi constatarea scrierci decă esto sci nu a pera6nei ce se pretinde. — 9. Preţuitoră. —. 19, Vei &plicațiunea la art, 947, — 11, Cuscronia. — 12, Cererea de a reveni asupra unuY lucra judecată prin jude- cate din noă. i 

-



223 VEGIUIRI 

Sceţ. JI. Pormele şi termenii cereriloră de rovisiune . - 
TITLUL XVII. Despre acţiunea recursorie civilă în contra jăccttoriloră 1 

CARTEA III 

Despre curţile de apelii 

PIYLUL I. Despre dreptul da apel » . . . . 

"YTLUL 11. Formele şi efectele apelului e, . . 

CARTEA 1V 

Despre arbitrii 

TITLUL 1. Despre numirea do arbitri 3 , e, e. . 

'FITLUL II. Despre instrucţiune înaintea arbitrilor . . 

PITLUL Ji. Otărirea arbitriloră , . . Î.C. 

""IPLUL 1V., Despre midlâcele do a ataca otăzirea arbitriloră 

TITLUL YV. 'Terminarea arbitragiului , |. 

CARTEA Y 
Despre esecuţinuea silită 

TITLUL 1. Disposiţiani generale. Pa. 
Secţiunea 1. “Titlurile cerute pentru esecuturea silită. . 

Secţiunea 11. Persânele şi bunurile supuse esecutărey silite. 

Secţiunea III. Cândă se Dăta esercita esecuţinnea silită. . 

Secţiunea IV, Pentru priimirea cuuţiunei + . . . 

Secțiunea V. Esecuţiunea în contra moştenitorilori. . . 

Secţiunea YI, Contestaţiunoa asupra esecuțiunei silite, . 

TITLUL 1. Despre esecuţiunea silită asupra bunurilorii mobiles . . 

Sec. £. Bunurile mobile cari nu se poti urmări. . . 

Secf. 11. Despro urmărirea bunuriloră mobile ce se află în posesiunea debitorelut 

Secţ, UI. Despre viudarea stă licitaţiunea obiectelorii mobili armărite. 
. Sec. IV. Despre distribuţiunea preţului. . . . . 

Secţ. V. Despre urmărirea şi poprirea obiectelor mobili ale debitorului, carY santă în 

ală treilea, , . . . . . . 

TITLUL II. Despre esecațiunea silită asupra venituriloriă şi 

Sec. L Unnărirea fructeloră prinse de rădăcini 3. . 

Set, 1]. Despre urmărirea venituriloră unul imobilii. . 

TITLUL IV. Despre esecntarea silită asupra mobileloriă. 

Seeţ. 1. Imobilele cari potă fi urmărite, . . . . 

sccţ, 1]. Comandamentulă prealabilă 9... 

Secţ. II, Urmărirea imobiliară, . . . . . . 

Sceţ. IV. Despre efectele urmărirei imobiliare. . . - 

Sec. V, Conservarea imobilelori urmărite. . . . 

Sect: YI Concursul mal multoră urmărizi imobiliure. . 

imobileluri 

. . 

. 
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spra a 
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Secţ. VII. Despre oposiţinni „şi cereri incidente 1 la ui urmărire imobiliară . . 
Secţ. FIII. Despre amânarea adjudecaţiunei. - , 
Sec. IX. Licitaţiunea şi adjudecaţiunea imobileloză urmărite. . . . Secţ. X. - Despro consemnarea preţului adjudecaţiunei şi vindarea obiectului udjudecatii, Secţ. XI. Despre actele do adjudecare şi recursulă 3 în contra lori. | Secţ. XII, Despre efectele adjuăecaţiune. . .. . . 
TITLUL YV. Ordinea creditoriloră şi distribuţiunei preţului imobilolorii 
Sec. 1. Deschiderea ordiney şi întăgişarea titluriloră. 
Secţ. II. Inchiderea ordine și plata creanţeloră. 
Seeţ. 111. Despre regularea nacy creanţe speciale . 
TITLUL YI. Despre predarea silită a mobilelorii şi imobileloră, 

. . . 
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Proceduri diverse 

TI?LUL 1. Despre oferte de plată și consemnaţiuni Da: TITLUI, 1]. Despre dreptulă proprietarilor asupra mobileloră, efectelor și Czuctelori 
arendaşilorii, şi despre secuestrulă asigurătoră . 

TITLUL II. Disposiţiun! relative la absenţi 5 . 
TIILUL JV. Despre autorisarea fomoek mătitate de către tribunal, 
TITLUL V. Despre separațiunea patrimonieloră 6 dintze bărbaţi şi fomer TITLUL VI. Despra deliberărilo Consiliului de famil:e. 
TITLUL, VII. Despre interdicţiune ș 
TITLUL VIU. Despre cesiunea bunariloră 8 
TITLUL )X. Proceduri relative la deschiderea uncY succesiunY 

„Secţ. 1. Despre punerea peceţilorii după mârte, . 
Secţ. 11. Despre oposiţiunI la punerea peceţiloră. 
Sect. III. Despre rădicaraa peceţiloră şi inrentariă 9 
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Serţ. V.. Despre vindarea bunurilor imobilă ale minoriloră, 
Secţ. VI. Despre împărțiri şi lieitaţiuni, 
Secţ. VII. Despre beneficiuri de înventariă 1 0 
TITLUL N. Despre conrenţiunile matrimoniali 11 
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tao TITLUL XI. Despre transcripţiunea acteloră de strămutarea proprietăţii, şi despre inscripţiunea privi- 
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TITLUL 1. Disposiţiuni generale. 
$ 1. Despre termeni, 
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REGULAMENTU 

PENTRU SERVICIULU ACTELORU STĂREI CIVILE. 
(Decretii din 28 Noemvurie 1566) | | 

1. INTOCAIRI PRIVITORE-LA 
_ ACTELE CIVILE 

Ş 1. Despre personalulă serviciului 

Articolul 1, Serviciulă actelor stărei civile 
cste pusi în sarcina primarilorii comunali. 

Art, 2. In comunele rurale, primarii Tor în- 
deplini acest sezviciii ei nsuşi sub numire de 
oficiari de stare civilă, , 

Art, 3, In comunele urbane, primarii nu- 
mescii unulii scii mai mulţi oficiară de starea 
civilă, şi aceştia îndeplinescii serviciul, de care 
primarulii remâne nemiglocitii respungătoră, 

Art, 4. În comunele urbane cele mai popu- 
late, se potii numi mai mulţi oficiari de starea 
civilă, fără însă a se atribui fie-căruia dintr'ân- 
şii ă circomsoripţiune cu mai puginii de duoă- 
deci de mii locuitori, nici mai mult de 40,000. 

Ş 2. Despre actele stărei civile 
Art. 5. Repistrele pe care se fac înscrierile | 

privitâre la actele stărei civile, se trimit pri- 
„mariloră, adeverite de tribunalele judeţene, de 
către ministerială de interno prin înţelegere 
cu ministeriul justiţiei, cu uă lună mai înainte 
de începutul anului pentru care sunt destinate. 

Registrele vor avea uă margine albă : 1, pen- 
tru înscrierea cu litere mari a numelui de fa- 
milie, a persânei pentru care se face actul, şi 
ală 2, spre a se face însemnările prevtdute la 
art. 35 din codulii civilii. Registrele şi estrac- 
țele vor fi pe hârtie stampată cu anul în care 

- se scrii actele, Preşedintele tribunalului va 
pune pe cea ântâii pagină a fie-cărui registru, 
următorele : . 

Acestii registru cuprindetorii de (atâte) . . . 
foi, destinat pentru înscrierea actelorii de (na- 
scere, căsătorie sâii morte) pe anulii . . . în co- 
muna ... s'a numerotati şi parafati de la 
prima până la ultima foe de noi preşedintele 
tribunalului de ..., 

Preşedinte Grefier 
Anuli lung... Qiua Oraşul...   

Art, 6, Comunelor rarale se vor trimite ret 
registre :. ducă de uă potrivă împărţite în trei 
părţi, pentru înscrierea actelor de nascere, că- 

sătorie şi mârte, din care unuli va rămânea, la 
sfirşitul anului în păstrarea comunei; 6ră cel 
ali duoilea, se va trimite la sfirşitulă anului 
tribunalului judeţânii. 

Unulii pentru publicaţiile şi oposiţiile de că- 
sătorie. : 

Arte 7, Comanelorii urbane se vori trimite 
câte 7 registre de fie-care oficiară şi anume : 
trei pentru înscrierea actelorii de nascere, că- 
sătorie şi mârte, fie-care din aceste trei întâm- 
plări, arândă câte unii registru deosebiti, de- 
stinat a se oprila sfirzitul anului, în păstrarea 
comunei, Trei ca şi cele de mai susii, destinate 
a se trimite la sfirşituli anului în păstrarea. 
tribunalului judeţeni. 

Unul pentru publicaţiile şi oposiţiile de că- 
sătorie. | 

Art. 3, La sfirşituli fic-cărui ani, oficiarulă 
stărei civile va încheia pent într'uă lună, fie 
care din registrele ce i s'a fostii trimisă cu ur- 
mătrea formulă : acestă registru de (nasceri, 
căsătorii, morţi stă publicaţiuni) coprinde a- 
tâtea acte de (nascere, morte stii publicaţiune) , 
vu sub-scrie și va pune sigiliulă primăriei. 

Art, 9. Costulă curati ală registrelorii şi 
tutuloră tipăririlorii priritore la actele stărei 
civile, împărțindu-se asupra comunetoră potri- 
vitii mărimei lorit, se va vărsa de acestea la 
casieria de judeţii, spre despăgubirea Statului 
de cheltuelile făcute de elii înainte pentru co- 
mune, . 

$ 3. Despre deosebitele acte scrise privitore 

„da starea ciilă 

- Art, 10, Nascerile şi morţile se înscrii de 
oficiarulă stării civile, alii comunei sâii ali cir- 
conscripţiunei de comună în care s'a întâmplat 
fără deosebire de aşedarea (locuinţa), naţiona-
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litatea stii religiunea acelora Ia carii privescă 
asemenea înscrieri, nici uă nascere ss mârte 
de omii întimplată în comună, nu pâte remânea 
neînscrisă în registrele comunei. 

Art, 11, Căsătoriile se înseriii în registrele 
comunei în care se faci. 

Ele nu se potik face de câtii în comuna unde 
soţii s6ă numai unuli” dintr'enşii îşi are aşe- 
darea (locuinţa) celă puţin de ştse luni. 

Art, 12, Iuscricrile de nascere, căsătorie Şi 
mârte se facii fie-care pe două registre sâii pe 
două părți de registre, după cele desluşite prin 
art. 6 şi 7, şi întru tote asemenea una cualta. 

Inscrierea publicaţiuniloriă de căsătorie, o- 
posiţiuniloră şi acteloră de anularea oposiţin- 
nilorii, se faco pe unulii şi acelaşi registru, 
potrivitii aceloraşă urticole G şi 7, ” 

Art. 18. Nici uă plată nu este pentru înscrie- 
rile ce oficiarulă stărei civile face pe registre, 
fie de nasceri, căsitorii, publicaţiuni, oposi-. 
țiuni sâă morţi. 

Art, 14, După uă înscriere de nâscere, că- 
sătorie sâii morte, oficiarulă stărei civile este 
datoră, să dea la mâna părţilorii, fără plată şi 
fără să aştepte a i se cere, buletin de nascere, 
unii certificatu de căsătorie, sei vă autorisa- 
țiune de înmormântare, spre a le serri la înde- 
plinirea ceremonici bisericesci de botezii, că- 
sătorie scii înmormântare. 

Arte 15, Oficiarii stărei civile suntii datori 
să libereze, oră cui şi ori de cîte ori va cere, 
estracte adică copii întocmai de actele trecute 
în registrele de nascere, căsătorie sâii morte. 

Art, 16, Asemenea estracte nu se potii libera 
do câtă îmbrăcate cu adeverirea şi pecetea pri- 
mărici şi a tribunalului judeţânii, tâte acestea, 

" prin stăruința oficiarului stărei civile căruia i 
Sail ceruțiăi, 

Art, 19, Liberarea estracteleri,, adeverite 
precumii se arată în articolul precedenţii, este 
supusă la urmnătorele tacse plătite înainte, și 
pentru a căroră plată oficiarulă stărci civile 
trebue să dea adeverinţă de priimire : 

Doi lei pentru estractul unui act de naşcere; 
Patru lei pentru estractulii unui actii de 

căsătorie ; 
Doi lei pentru estractul unui acti de mârte. 
Art, 18, Alcătuirea scripturilorii de ori ce 

el, privitâre la actele stărci civile, se va face 
depă formulare „cuprinse în regulamentuli 

aciă, 

II. INTOCMIRI PRIVITOARE LA 
"ACTELE CIVILE 

$ 1. Actele de nascere 

Art, 19, În registrul pentru nascere nu se 
potă inscrie de câtă următârele patru feluri 
tate: - 
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a. Actele de nascerea copiilor născuți în acea, 
comună, Ele se vor face după formulariu No.]. 

„b. Procesele verbale despre copiii găsiţi în 
acea comună, Ele se vorii face după formula- 
riulii No. 2. - . 

c. 'Transcrierile actelorii de nascere, trămise 
primarului de către ministerul de interne, 
Ele se vorii face după formulariulii No, 20, - 

d. Transcrierile unorii hotăriri judecătoresci 
privitore la uă nascere înscrisă stii care trebuie 
a sc înscrie, Elle se voră face după formula- 
rulu No. 21. . 

Art, 20. Oficiarii stărei civile nu poti să 
înscrie unii actii de nascere stă uni: procesil- 
verbal de găsirea unui copilii, de cât, după ce 
li se încunosciinţeză acea nascere sâii găsire de 
copilii, și după ce văd ei Enşii acelii copilii, fie 
la primărie, fie la casa unde se află copilulă. 

La transerierile de care se face vorbă în arti- 
colul 19, lit. c şi d, nuse urmeză asemenea for- 
malităţă; transcrierile se fac de oficiari îndată 
ce li se înfăcişeză actul de transerisii şi fără | 
nici uă altă cercetare. .. : 

Art, 21, Celii ce însciințeză pe oficiară des- 
pre nascerea scii găsirea unui copilii, se nu- 
mesce declarantă, | | 

Atâtii însciinţarea sa, câtii şi înscrierea ac-. 
tului de nascere sâi a procesului verbală de 
găsirea copilului, trebuescii să se facă facă cu 
duoi marturi, în vârată cel puginii de 21 ani, 
aduşi de deelaranţi. 

Arte 29, Insciinţarea despre nascerea unui 
copilii se face de tată, mâşe sii ori cine s'a 
întemplatii a fi facă, la nascere. Însciinţarea 
despre găsirea unui copil se face de cine l'a găsit, 

Ori-ce urmare abătută de la acestea, se pe- 
depsesce prin art. 276 din codul penal, 

Art, 23, Nascerea despre care nu s'a făcut 
însciinţare, după cum se arată mai sus, în so- 
roc de trei dile de când s'a întemplat, nu pote 
fi înscrisă de oficiarul stărei civile, de cât cu 
îngăduirea tribunalelor judeţene, dată prin ho- 
tătrire şi după cercetare, 

Ş. 2. Despre actele de căscitorie 

„1 

Art, 24 Cererea pentru serbarea unei căsă- 
torii se facecătre oficiarul stărci civile, în scris, 
de către unul din fiitorii sogă stii de un îimpu- 
ternicit prin anume vechilet din partea lor, 

Art. 95, Priminduă asemene cerere, oficiarul 
stărei civile trebuie să aibă mai ântâiă în ve- 
dere cele legiuite prin art, 127 până la 150 şi 
prin art. 210 din codulii civilii, spre a se încre- 
dinţa dacă midlocesce vr'uă împedicare la să- 
verşirea acelei căsătorii. 

Art, 26, Consimţimântul (invoirea) de care 
se face vorbă în ast, 129, este priimirea nesi-
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lită din partea amendororă fiitorilorii soi de a | 
se căsători împreună. _ 

Art. 27, Consimţimântulii de care se face 
vorbă în articolile 131, 182, 133, 139, 141 şi 
142, este încuviințarea căsătoriei din partea 
persâneloră arătate în disele articole, 

Acea încuriinţare se pote da sâă prin vii 
praiă la facerea căsătoriei înaintea oficiarului 
stărei cirile, sci prin act adeveritii de tribu- 
nal, în care să se copringă pronumele, numele, 
meseria, şi locuinţa fiitorilorii sugi, şi a pers6- 
nelorii ce dati încuviințarea, precumi şi spiţa. 
rudeniei acestora cu unulii din fiitorii soşi. 

Art, 25, Actul respeetuosii de. care seface 
vorbă în art. 134, 135, 136, 137, 138, şi 140, 
trebue să se facă de oficiarul stărcă civile după 
formulariuli No. 11. 

Procesulii verbalii şi certificatulii privitor 
Ja asemenea actii se facă după formularele 
No. 12 şi 13. 

2 

Art, 29, Dâcă după cele arătate în artico- 
lile de mai susă, oficiaruli stărei civile va re- 
cunosce că nu midlocesce nici ună împedicare la 
săverşirea căsătoriei, elii va face publicaţiune, 

Art, 30, Publicaţiunile căsătoriei sunt nisce 
încunosciinţări făcute obștici despre căsătoria 
ce are a se săverşi pentru sfirşitulii, ca cei ce 
ar avea cuvinte de împotrivire la acea, căsăto- 
ric, să aibă mai din înainte cunoscinţă de dânsa, 
adică să fie puşi în stare de a se împotrivi. 

Art, 91, Publicaţiunile se facii după formu- 
lariulă No. 14, 

Arte 32, Ele se lipescii în ducă Duminică de 
vind la, ușa casei comunaleși a bisericei enorici, 

Pe uşa casei comunale ele trebue să stea ne- 
contenitii lipite 8 dile, 
„Art, 33, Oficiarulă stării civile care va lipi 
uă publicaţiune de căsătorie, în urmarea celor 
cuprinse în articolulă 82 va fi datorii a o trece 
totă-uă-dată în registrul de publicaţiuni. 

Art, 34, Pe registrulă de publicaţiuni nu 
se potii trece de câtii următârele acte: 

a. Publicaţiunile căsătoriei după cumi se 
arctă la art. 33. . 

b. Oposiţiunile Ja, căsătorie după cum se de- 
sluşesce la art. 41 de mai josiă. 
„Ce Actele prin cari se-anuleză acele oposi- 
țiună după cum se desluşesce la art. 45 de mai 
Josă. 

Art, 35, Dâcă unulii din soşi 'şi are aşedă- 
mentul (locuinţa) la altă comună, oficiarulă 
care este a face publicaţiunile va trămite ofi- 
ciaralui din acea, comună uă copie după publi- 
caţiunile sele, cu invitare de a face şi cl pu- 
blicaţiuni în comuna, sa. 

Art, 86, Oficiaruliă care arii priimi uă asc- 
nenea învitare se va conforma şi elii celor în- 
tocmite prin art. 32 şi 33 de mai susă,   
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Arte 9î. La casă cândiă publicaţiunile unci 
căsătorii se facil în mai multe comune, oficia- 
rulii chiămată a săverşi căsătoria, nu va păşi 
întra serbarea acestui actii până ce mai ântâiii 
nu “i se va înfășişa de părţi unii certificat din 
partea oficiarului celci-alte comune, încredin- 
țătorii că nu i s'a ivit nici uă oposiţiune (îm- 
potrivire), . 

Acestii certificat se face după formulariulii 
No. 16, 

3 

Art, 25, Iinpotrivirile ce se potă facejla uă 
căsătorie publicată se numesc oposiţiună. 

Soroculi celii mai scurti în care se pot face 
asemenea oposiţiuni este de 11 dile, socotite 
de la Dumineca în care s'a făcutit cea db'ântâiă 
publicaţiuna. . " 

Art, 39. Oposiţiunile nu se potii face de oră 
cine; legea otărasce în art. 153 până la 156 
din Codulii Civilii, cine anume are acest drept. 
“Art, 40. Oposiţiunea din partea persânelor 

şi după regulile mai susii arătate trebue să se 
înfăgișeze atâtii fiitoriloră sogi cum şi'oficiaru- ' 
lui stărei civile, 

Ea se înfăgișeză scii de ânsăşi persânele cari 
o facii, su de împuterniciţii din partele prin 
vechiletii anume dati pentru acâsta. 

Arie 41, Oăciarală ștărei civile priimindiă 
uă oposiţiune, este dator să ia mai ântâiă a- 
minte dâcă acea oposiţiune este leginită, po- 
trivitii celorii ce se vorii desluşi în art. 42. 
„Dică va .recunâsce că este legiuită, clii o 

va trece îndată în registrul unde se găsesce 
trecută publicaţiunea căsătoriei, după formu- 
Yariulii No. 18. 

Toti d'uă-dată oficiarulii stăret civile este 
datorii să vizeze actuli de oposiţiune ce i se 
înfăgișeză, şi să'li înapoeze vizat persâneicare 
i Pa înfășişatii, după formulariuli No. 17. 

Art, 42, Ori ce actiă de oposiţiune trebue să 
copringă: ” . 

a. Insuşirea celui. ce'lă face, adică decă a- 
cela este soșiii, tată, mamă, frate, unchii, văr 
primari şi cele-alte, ali vre-unuia din fiitorii 
soi după cum se desluşesce în art. 153—156 
din Codul Civilii. 

b. Declararea din partea aceluiaşi că prii- 
mesce ca, ori ce acte ari fi săi se trămită în 
pricina oposiţiunei scie, săi se îndrepteze chiar 
în comuna unde are să se facă căsătoria, la uă 
anume persână şi loci, unde cliă "şi-ar fi având 
locuinţa, Gră nu aiurea. 

c. Arătare de cuvintele pentra cari a făcut 
oposiţiune. 

Rudele de susii ale fiitorului soșiii nu sunti 
dâtore a face acâstă a treia arătare. 

Art, 49, Actul de oposiţiune care nu ar 
coprinde cele arttate prin art. 42, se socotesce 
drepti niniicii, 6ră oficiarulii stării civile care
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arii viza asemenea act neregulatii, care Varii 
trece în registru şi care pe temeiulii stii ar o- 
pri căsătoria, se va pedepsi cu scâterea din 
postii. 

Art, 44, Oposiţiunea în regulă făcută opre- 
sce pe oficiarulii stării civile de a păşi la fa- 
cerea căsătoriei pânt ce mai ântâiii nu se va 
încunosciinţa anularea ci, 

Abaterea oficiarului de la acâstă poruncă a 
legei este pedepsită prin art. 54 din Codulii 
Civilii, 

Art, 45, Incunosciinţându-se oficiarului stă- 
zei civile anularea unei oposiţiuni, după cum 
se arâtă la art. 41, clă este datorii sto trecă 
în registrulă de publicaţiuni, după formulariul 
No. 19. 

4 
Art, 40. Mai "nainte de a păşi la serbarea 

căsătoriei, oficiarulă stărei civile va cere de la 
amenduoi fiitorii sogi şi va opri la sine actele 
loră de nascere, sci la întâmplare cândă ase- 
menea acte le-arii lipsi, actele lor de dovedire, 
alcătuite după formulariulă No. 15. : 

Art, 47, Celii mai scurtă terminii în care 
căsătoria se pâte săverşi, este de un-spre-dece 
dile, socotite de la cea d'ântâiă :publicaţiune, 
adică în Juoia care urmeză după Dumineca în 
care s'a făcută a duoa publicaţiune. 

Art, 45, Cel mai lungă termin în care se 
pâte săverşi căsătoria, este de unii anii, soco- 
titi de la diua publicaţiunei a duoa. 

Dâcă în acestii terminii ca nu s'a săverşitii, 
va trebui să facă din noă publicaţiuni. 

Art, 49, Regulile după cari se săvârşesce 
căsătoria civilă suntii aritate în articolele 61 
şi 194 penă la 208 din Codul Civilă. 

Art, 50, Cele ce trebue să se coprindă în 
actul de căsătorie sunt arătate în articolul 02 
Codulă Civilă, 

Art, dl. Actulă de căsătorie se alcătuesce 
după formulariulă No. 3. 

Art, 52, Tot în registrulă de căsătorii tre- 
bue să se trâcă și otăririle prin care se pronun- 
ciă despărţirea soșiloră. 

Art, 93, Legea pune straşnică îndatorire 
oficiarilorii stărei civile să păzâscă la trecerea 
în registru a unci otăriră de despărţire, urmă- 
torele : - 

a. Să ia aminte ca să nu fi trecut mai mult   
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de duoă luni de când otărirea a rămas întărită. 
Se socotesce că rămâne întărită uă aseme- 

nea, cândii curtea de casaţiune respinge recur- 
suli făcutii de una din părţi pentru casare, ss 
ândiă a trecutii termenuli de recursii fără ca 
nici una din părţi să fi făcut cerere de casare. 

D. Să ia aminte ca copia de otărire să i se 
înfăgişeze şi cererea, de înscrierea sa pe regi- 
stru, să i se facă de amânduoi foştii soci veniţi 
împreună ci ânşii şi fără vechili. Îi 

Cândiă una din acestea ară lipsi, oficiarulii 
stărci civile este dator să nu trecă în registru 
otărîrea, de despărţire. 

$ 3. Despre actele de morte 

Art. 54. Asupra actelori de încetare din 
vicţă, oficiarulii stărei civile este datorii a se 
povăţui după regulile coprinse în art. 03—10 
Codulă Civilii. 

Art. 55. Pe registrele de morte se înscrii: 
a. Morţile întâmplate în comună. Facerea 

acestorii înscrieri este arătată la formulariulii 
No. 4. 
„b. Nascerile copiilor născuţi morţi săi carii 

ati marită mai nainte de a fi înscrişi. Facerea 
acestorii înscrieri este arătată la formulariulii 
No. 5. EI 

e, Actele de morte întâmplate pe mare, care 
se trimit primarului de ministerul de interne. 

Art. 56, La întâmplare de morte în comună 
a unui necunoscutii, actulii se va alcătui după 
formulariulii No. 6. 

Art, 57, Actele stărai civile privitore la mi- 
litari în timpi de turburără sâi campanii afară 
din ț6ră, sunt supuse la nisce deosebite reguli 
cară se poti vedea în art. 73—83 Codul Civil. 

Art. 5$, Abaterile oficiarilorii stărei civile 
de la regulile datoriei lorii: întru îndeplinirea 
serviciului ce le este încredinţatii, sunt pedep- 
site prin articolile 36, 87, 38, 54, 139, 140, 114 
şi 182 din Codulii Civilă şi 101, 102, 106, 276: 
şi 2841 din Coduli Penalii. 

Art. 39. 'Tâte instrucţiunile datepână acun 
în privinţa acteloriă stărei civile, câte nu voră 
fi contrarii regulamentului de fagă, remânii în 
vigâre, ! | 

Ministrul secretar de statii la departamen- 
tulii de interne. . , 

I6n Ghica,
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PORMULARELE 
A). Formularele actelorii stărci civile 

ce ait a se înscri în registre 

FORMULARIUL No, Î. | 

Actii de nascere 

1, Din anulii una mie opt sute şi (atâta) în 
(cutare) di a lunci (cutare), la (cutare) oră în- 
nainte de ameadi (stii după amet) ; 

2.. Actii de nascere ali (autmele ce se va da 
copilului la botez), de sccsii (bărbătescii stă 
femeescii), născutii (astă-di, eri stii altaltă-eri), 
în oraşulii (cutare) sâi satulii (cutare) ; 

„3. La casa părinţilorii săi din (sumele stra- 
dei stii ală drumului), cu No... (număruliă ca- 
sei). (a) e 

4, Fiă (sâii fă), a (prenumele, numele, râr- 
sta, meseria şi locuinţa tatălui şi a mamei). (b) 

5. După declaraţiunea făcută de tatăli care 
ne-a înfăcişată copilulii. (e) 

6. Antâiulă martură : (prenumele, numele, 
vârsta, meseria şi locuința) ; ală doilea mar- 
turii: (numele, prenumele, vârsta, meseria şi 
locuința), cari ai subscris acestii actii, după 
ce Ji sacititii, împreună cu noi şi cu declaran- 
tele. (d) , 

7. Constatatii după lege (e) de noi (prenu- 
mele şi numele oficiarului), primarulă (stii de- 
legatulii primavului), comunei. :.. şi oticiar 
ali stărcă civile... 

(Subscrierea declarantelui şi martorilorii.) 
Oficiarii stărei civile (subscriptura, oficia- 

rului), 

Nota a. Vorbirea de sub Xo. 3, trebue să lipsâscă cu 
totul din actul de nuscere al unu copil născut în spi- 
tală scii în temniţă. 

Decă copilul este naturală, vorbirea de sub No. 3, 
va trebui să fe formulată ast-felă : la cesa nicamei sele 
cu 0... din strada... 06 6re-co în aseme- 
neu casti, nnmele tatălui nu pote fgira cu nici un mod 
în actală de nascore, după codicelo civile alt nostru. 

Nota b. Pentru acelaş curent, vorbirea de sub No. 4, 
a actuluY da nascere ali unul copilă naturală, nu va 
patea coprinde de câtă p8 muma sa, , 

Nota €, Ducă sei pentru că tatăl lipsesce ainrea în 
momentulii nascereă, stă pentru motivă de b6lă, decla- 
raţiunea de nascere va trebui să se facă de vre-una din 
pers6nele arătate în art. 42, oficiarulii stărei civile va, 
formala vorbirea de sub No. 5, coprinend într'ânsa: | 

1. Că tatălă ai fost împedicată de a face declararea 
elă nsuşi. Nu e trebuință să so arate anume motivulă 
împedicărei, nici cu atât may pugin, să se cură nis-care- 
va deosebite dovegi pentru acista, 

2. Că persâna care face declararea în lipsa tatăluy, a 
cunoscutii faptulii nascerei, prin cutare împregiurare 
că adică acea persână a operală nascerea în cualitate 
de chirurgă stă moșă, stă numa! că a fostă de facă la 

  
  

nascerea copilului : se cere ca declarantele să cunâscă 
faptul nascerii prin sino Ensuşi, 6ră nu numa! din aagite. 

3. Pronumele, numele, versta, meseria şi locuinţa a- 
celei persâne. Ă 

Nota d. Decă martorii sei anulii dintr'enşii stă în 
legătură de rudenie cu părinţiI copiluluy, ra trebui, la 
vorbirea de sub No. G să se adaogo şi ucea, calitate, ară- 
tându-se spiţa rudeniel. 

Nota €., La casă de împedicare dea se transporta 
copilul înaintea oficiaruluY stăroi civile, acesta fiind în- 
datorată prin art. 41, a merge elă Ensuşi la casa unde se 
află copilul, va îngriji a arăta acestă împrejurare în vor- 
birea de sab No. 7, în acestă modă: “Constatatiă după 
lege, în casa (cutare) unde ne-am transportală Engine 
din causă secă (să artte împedicarea) de noi, prima- 
rulă ete. 

“ 

FORMULARIUL No. 2. 
Procesii-verbulii pentru un copilă găsit 

In anuli ..... luna cc. Qiua 
ora (înainte de amedi seii după amăli) 

Inaintea nâstră primarulii comunei. „..... 
oficiarii ali stărei civile. | 

S'a arătată D. (numele, prenumele, vârsta , 
meseria şi locuinta.) . o 

Care ne-a înfășişatii, aşa precumă l'a, găsit, 
(a arăta în ce locii şi cândă, precumiă şi cine a 
mai fostii fag), unii copilă de curând născut, 
pe care l'amă recunoscutii de'scesii (Vărbiitese 
scii femeescil), camii de (cutare) vârstă şi pă- 
rându-se sănătosă. Sa 

Pe capii are uă scufiţă de pinză de bumbac, 
legată pe sub bărbie cu duoă şireturi albe, şi 
(să se arite cu deamănuntulii tote vestmentele, 
vufele cu marca lori şi ori ce alte semne sarii 
găsi asupră'i). | 

Neputândi lua nici uă scire de urma acesta 
copilă, "i-amii dati numele de,..,. ... şi pro- 
numele de........ şi după ce amiă luati a- 
minte să i se dea îngrijirile şi hrana, trebuin- 
ciosă, Pam încredinţat, împreună cu tâte vest- 
nentele și lucrurile aflate asupră'i la (cutare 
aşelimentă stă cutare persână) spre crescere, 

De tote acestea ami redactatii presentulii 
procesii-verbalii în fiinţa ceruţiloră duoi mare 
turi (prenumele, mamele, vârsta, meseria şi lo- 
cuința fie-cărui marturii), carii aă subserisii 
împreună cu declarantulii, cu (numele, prenu- 
mele, vârsta, meseria şi locuinţa directorului 
aşelimentului stă ali persânci la care s'a în- 
credințatii copilulă), şi cu noi primarulii, după 
ce li s'a cititi. 

Subscrierea declaranteluă, 
”-Subscrierile marturiloră, 
Subscrierea persânei, căreia s'a î ncredinţat 

copilulii. 
Subscrierea oficiarului. -  
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_ FORMULARIUL NO. 3. 

Actii de căsătorie 

1. Din anulă una mie optă sute şi (atât), 
luna, (cutare), diua (cutare), ora (cutare, îna- 

„inte de amădi seii după amedi). 
2, Actii de căsătorie (a)... + 
3.A lui (prenumele, numele, vârsta, "meseria, 

loculii si epoca nascerei şi locuinţa fiitoruluă 
sogii) (b). . 

4. Fii (majoră stă minorii) ală (prenumele, 
muncle, vârsta, meseria şi locuința tatălui şi 
mamei fiitorului socii) (c). 

5, Carii ai fostii de fașă şi ati consimţit (d), 
6. Şi a (prenumele, numele, vârsta, meseria, 

locul şi epoca nascerei şi locuinţa fiitorei soţie). 
7. Pio minoră, a (prenumele tatălui), înce- 

tată din vicţă, și a (prenumele, numele, vârsta, 
meseria şi locuința mamei). 

8. Care a datii consimţimântulă săi prin act 
din (data actului) înregistratii şi legalisatii de 
tribunalulii (cutare) la (data legalisăre) sub 
NO... 

9, Cei de facă, contraetanți şi părinți ai fii- 
torilorii soţi, ne-ai declaratii că s'a făcutii un 
contractii de căsătorie la (data contractului), 
legalisatii de tribunalulă judeţului (cutare), la 
(data legalisărei) sub No. . .. 

10. Actele preliminare suntăi : (£) 
a. Publicaţiunile făcute, fără oposiţie, în a- 

cestă comună, în Duminicile de la (atâte) ale 
luncă (cutare) şi (atâte) ale lunci (cutare) ; 

b. Actulii de nascere alii fiitorulnă soi, în- |- 
scrisă în registrulă primăriei (cutare), din pla- 
sa (cutare), judeţulii (cutare), în anuiă (cutare) 
sub No... . 

e. Actuli de nascere alii fiitârei soșii, în- 
scrisă în registrulii primăriei (cutare), din pli- 
sa (cutare), judeţulă (cutare), în anul (cutare) 
sub No..., 

d. Actii de morte al tatălui fiitârei sogiă, în- 
scris în registrulă primăriei (cutare), din plasa 
(cutare), judeţulă (cutare), în anulti (cutare) 
sub No... 

e. Actulă autentică mai susă citatii, coprin- 
detor de consentimentalii mamei fiitârei soţii. 
„11. Tuturorii acestori acte, parafate de noi 

și oprite la primărie spra a remânea alăturate 
la registru, precumiă și cap. VI, de sub titlulii 
V Codicele Civile, s'a dat citire de noi în au- 
dulă tuturoră celoră de facă mai susii arttaţi. 

12. După care, contractanții ai declarat că 
Soescăi a lua în căsătorie, unulii pe (prenumele 
Și numele fiitorei sogii), alta pe ( prenumele şi 
nunele fiitorului sogii). 

13. Şi noi (prenumele şi numele oficiarului 
tărei civile), primarulii (sâi delegatulii prima- 
Tului), oficiariă ală stărei civile, amă pronun- 
ciată în numele legci că contractanţii sunt u- 
Diţi prin căsătorie. 
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14. (p). . 
15. 'âte cele de mai susii s'aii făcutii în pu- 

blică, în casa primăriei, în fiinţa ceruțilorii 
patru marturi şi anume: 

Antâiulă martură (prenamele, numele, zâr= 
sta, meseria şi locuinţa) ; 

Ali duoilea martur(p;enumele, mumele, râr- 
sta, meseria şi locuința); | 

Ali treilea martur (prezinele, mzumele, ver- 
sta, meseria şi locuinţa) ; 

Alti patrulea marturii (prentunele, numele, 
tersta, meseria şi locuinţe) ; ! 

Cei duoi d'ântâiă din partea sogului, âră cei 
după urmă din partea soţiei (i). , 
-16. Și după ce amii datii citire acestui nctii 

în audală tuturorii celor de fagă, sogi, părinţi 
ai soșului, mamă a sogică şi marturi, Pamit 
subserisii împreună cu toţi aceştia. 

Sub-scrierile sogului şi a soției. 
Sub-scrierile părinţilorii. 
Sub-scricrile marturilorii, 
Sub-scrierea oficiarului stărei civile, 

Nota a, Decă fiitorii og scăi soşie, fiind cumnaţi să 
"verk, ai dobândită dispensa de a se putea cisătozi îm- 
preună, conform art. 150 codul civili, vorbirea de sub 
No, 2, va trebui să fio formulată ast-feliă :. Actii de că- 

sătoric cu dispensă de gradă de rudenie, conform arli- 
colului 150, codul cirilă. | 

Nota b. Dică fiitorulă socii, neaverdă vârsta Tegiuită 
prin art. 197, va înfăcișa dispensă do vârstă, coztorm 
art, 128, oficiarul stărei civile va adăogi, la vorvizea de 
sub No. 3, următârele vorbe: Cure uc-a înfăcişată di- 

spensă de vârstă, conform art. 125, codulă cirilă, , 
Nota e, Decă părinţit untă încetaţi din viziă scă 

abseuţi, vorbirea de sub No. 4 vu trebai să fie formu=. 
dată ast-feliă : fii (inajori sei minorii) ală (prenumele 
şi mamele. tatălui şi manmci), încetaţi din viţă, să 
absenți fără nici uă scire despre denşit, 

Decă părinţi! nu sant curoscuţi, acecași vortire de sub 
No. £ se va formula, în moială următoră : fil (nejoră 

stii minorii) do părinți necuroserii, precum resuliă din 
actulă stii de nascere mal josă cliată. 

Deci, fiitorulă sogă este 'copilă naturală neligitimată 
actuală săi de căsătorie, în puriea do care no ocupăinăi, 

va coprinde î fiii (majoră scit minoră) ală (prenumele, 
nice, vârsta, Drofesiunea şi loctuinta mamei), precum 
resultă din actulă stă de rascere mai josii ci:ată. 

So înțelege că, dies mumă-sa esto încotată din vicţă 
scă absentă, va trebui să se pue rumat prenumele şi 
namele stă, urmnârda-se şi cele-alte forine, arătate aci 

mal susă la începutul acester Noe. . 
Nota d. Decă fitorulii sogă n'azv părirţi în stare do 

aşi esprima voinţa, și pu esto ajens î3 vârsta de duoă- 
deci şi cinci ani, în câtă se afă neroiti de a dobândi 
consimţimentulă, scăi ală moşiloră , stă alh consiliului 
de familie, scă al tutoreluy, depă deosebirile făcute prin 
art. 113, 141, 142, codută civilă, vorbirea do sub no 5 
se va formula ast-folă : însoşiiă fiind de (prenumeu* 
numele, cersta, profesiunea şi locuinşa personelorăi în: * 

dreptă de a da ală loră consimiimen.ăi, prectun şi ca- 

litatea lori, de tutoră ad-hocii încuriințată prin sen- 
iința cu do... din anulă e... a tribunalului see 
stii de (cutare) rude cari compunii consiliul de fani 

lie, sâă de (moşi şi moş) cari aă corsimţitiăi. 

Dccă cel în drept dea consimţi, nu suntă de facă la 
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căstitorie, consimţimântulii loră, urmândi a fi dat prin 
actii autentică, vorbirea de sub No. 5 so va forma ast- 
folă : cură ne-ai înfăşişatii consimţimântulii părinţilor 
sti dată prin actă din (data), turegistrată şi legalisat 
de dribiunalulăă (cutare) la (data legalisarci) sub Ao. . . 
sei ast-felă : dcea părinţii sunti încetaţi din vicţă orY 
se ullă în neputinţă de aşi esprima voinţa: care, în 
lipsă de pirinţi, încetaţi din viță scă în (cutare alta) 
neputiuță d'aşi manifesta zoința, ne-a înfăcişatii con- 
simțimentulă consiliului de familie, compus de (cutare) 
rude, (prenumele, numele, rersta, profesiunea Şi locuința), 
şi pe care mi'lii-a espusă D. (prenume, mine, profesiu- 
nea, vârsta, locuința) tutor ad-hoc alesii de consiliu 
de familie şi încuciințati, de tribunalulă (cutare) . . 
prin sentința din (data...) cu o... 

Dică fiitorulă soşă este trecută de duot-decă și cinci 
any, şi se află novoitii do a face către părinții sti stii 
către moșiY st) unulii sei maY multe acte respectâse, 
după deosebirile arătate prin art, 134, 135 şi 196, vor- 
birea de sub No. 5, se va formula în modulă următoră, 
adică . 

1. In casă cândii actuli respectosit sta făcută cătro 
părinţi, - 
Asupra consiliului cărora fiitorulii socă ne-a îufăţi- 

gafă certificatul (sc certificatele) primarului comunei 

(cutare) cu data (cutare) pentru facerea actului (stă 
actelorii) respectuosă, prin arl. 131, şi 136 stă 131 şi 195. 

- 2. În casă când actulă respectnosii sa făcut către 
moş, formula este aceeași, fără numal se va menţiona 
mal ântâii că: părinţii santă încetaţi din vicță sei în 
cutare altă neputiuţă d'aşi manifesta voinţa. 

Deci fiitorulă soţii, neputând înfăgisa oticiuruluY stă- 
Tel civile actul stă de nascere, va trebui să înfăşişeze 
ună actă de dovedire conform art.56, 57 şi 58, vorbirea 
de sub No. 5, so va formula ast-felă: (nascerea con- 
tractantului resultând doutr'ună actă de doredire, fă- 
cut după declarațiuneu u cinci (sei mai mulţi) marturi, 
iegulisată de primarulă comunei (cutare) sub Xo .., 
cu data (cutare) şi omologată de tribienaluliă județului 
e e. da (cutare) dală,' din care se docedeser totă- 
d'uă dată că contractantul nu pote îndeplini către pă- 
rinţă şi moşii sii îndatoririle ce'i impune legca. 

Aota e, Ubservările făcute în notele de mar sasi b, 
C și d, şi privitâre la fiitorul soşii, se aplică şi la fi- 
torea soţie, ţinândii stimă se înțelege de deosebirile da 
verstă arătate în art. 127, 131, 032. 
Nota f. Afară do actele enutetate sub No. 10, may 

poti figura ca acte preliminare, după dvosebitnle casary 
ce se poti ivi, şi cele următâre: „ 
_ Deeretulă domnesc, în copie legalisa!%, prin care s'a 
incuviinţatii dispensă de grad de rudenie. 
_ Decretuli domnese, în copie lopalisată, prin care sta 
încuviinţat dispensă ae verst. i 

actele respectudse, E 
Actă de doredire, caxe ţine locii de actă de nasceze. 

„Act de oposiţiuno si sentinţa judecătoriscă prin care 
Sa desfiinţată oprsițiuuea, scă actulă de retragerea 0- ponentuluy, 
Sentința + ribunalului deapre declararea absenței unui 

ascender'u, care alt-minterea ară fi fostă în drepti a 
da Cousimţimentul stă ia căsătoria în cestiune, s6ă or- 
diriea triburaluluy pentru cercatarea absenţel. 

„T Actulă autentică de consentimentulă părinţilor, moși- 
„lori scă consiliului de familie (urt. 59), ” 

Actul autentică prin care se numesce ună tutor ad- 
hoc care să aibă a asista pe ană minoră fără ascen- 

„ denţi la căsătoria sa, spre a esprima inaintea oficicruluy 
stărcă civile, consimţimetulă consilului de fimilie. 

Tote aceste acte, precum și cele enumerate sub nu_ 

LEGIUIRI 

mira! 10, trebue să se parafeze de oficiarulă stăref ci- 
vile, să se oprâscă 13 Primărie, şi să se alăture lu ra- 
gistru spre a servi atîtă pentru ca să so potă verific: 

ori când lucrarea oficiaruluY stărej civile, câtii și spre 
apreciarea temeiniciei actului de dânsală făcută. 

Nota g. Deca sogii voescă a legitima vre-unulă scă 
mai mulţi copii născuţi ma! “nainte de căsătorie, actul 
va coprinde la loculă însemnată cu No. 14. 

Indată după acesta numiții soci ne-ai făculii ară- 
tare că aă unul (stă mai mulți) copilă de secsultă 
(ărtătescit scii femeesc) înscrişi pe registrele comunei 
o e dinplasa județul, .. din anul... 
Sub Mo. . . şi că coescăă a'i legitima, drepti cnre noi 
coprindem acestă declarare în actulă loră de căsătorie. 

Nota i. Asemenea se va arăta și gradul rudeniey, 
decă vre-unuli din martură stă în legătură de rudenie 
cu vre-unulii dintre soţi. . 

FORMULARIUL No. 4. 

Actii de morte 

1. Din anul, .... luna... ina... 
ora... (înainte de amedi stă după amtdi). 

2. Actii de mârte a (prenumele, mumele, ver- 
sta, profesiunea mortului). 

3. Căsătorită... cu (prenumele, mamele, pro- 
fesiunea, vârsta şi locuința socului supratie- 
beitorii) (a). 

4. Fiti (sei fiice) a (prenumele şi numele ta- 
tăluă şi mamei mortului) (b). 

5. Mortii... (astărli, eră stă alaltăeri), la ora 
(cutare din di sc din nâpte).   6. In casa sa din strada (eutare) cu No..... (€, 

7. Marturi ai fostă (prenumele, numele, me- 
seria, ersta şi locuința celorii duci marturi) 
precună şi cualitatea loră de rude, amici stă 
vecini a; mortului, sti fiindii statii în alte le- 
gături, ore cari cu densulă) (d). 

„2. Carii ai subscrisii împreună cu noi acesti 
acti după ce lil ami citită, şi după ce ami 
constatat mârtea noi ânşine (prenumele şi nu- 
mele oficiarului), primarul (scă delegatul pri- 
marului) comunei (cutare) şi oficiarii al stărei 
civile (6). 

Sub-scrierile marturiloră. 
Sub-scrierea oficiarului stărei civile, 

Nota a. Dccă persâna încetată din vitţă a fost ne- 
căsătorită stă vtdură, se va arăta acâsta in locul ror- 
birei de sub No. 3. 

Nota b, Dică părinţii mortuluf nu suntă cunoscuți, 
vorbirea de snb No. 4 va lipsi cu totală: - 

Nota e. Dscă inârtea s'a întimplată într'uă casă pu- 
blică, precum, spital, seminar, colegiă, închisâre și al- 
tele, vorbirea de sub No.6 se va formula ast-felă: în 
casa cudo. .. din strada... 

La casă de mârte violentă, se va arăta în loculă ace- 
lecași vorbiri ca No. 6, numele comunel în care s'a îu- 

templată mârtea, şi al comuneY unde sară putea să se 
strămute corpulă. 

La casă când msrtea sta întimplată prin înecăciune, 
focă, dărimare, stă alte asemenea accidente, va trebai 
să so urate locul unde sta întimplată mortea, acciden-   tele cară ai causat'o, precum şi împregiararea că, sa 
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găsită ort, nt sa putută găsi corpulă după lote căulă- 

rile făcute. . 

Nota d. Dică mortulă ra fi czpresă dorința de a fi 

inmormentată în proprietatea sa, se va adăogi Ia vor- 

virea sab No. 7: cari martori ne-ai mai declarati, că 

roința mortului a fostă de a fi înmormântată la pro- 

prictatea sa din județul . « . plasa «e s comuna es. 

Nota e. Dică, în localitatea unde aro să se înscrie 

vă mârte întemplată, suntă medici însărcinaţi cu veri- 

ficarea morţilorii, vorbirea de sub No. 8 va trebui să fie 

formulată ast-felă ; Cart aii sub-serisă acestii act îm- 

pretenui cu noi și cu (preiumele, munele, cersta, pro- 
fesiunea şi locuința medicului rerifcatorii al morţiloră 

care a constalată ucestă casă de morte. 

Făcată de noi (prenumule şi numele oficiarului) pri- 

marul (sc delegatul primarului) oficiarul stărei civile. 

FORMULARIUL NO. 5. 

Actii de nascerea unui copilă înftigişat 
fără vicță 

(Nota. Aceste acte se înscriii ca acte de 
morte), 

In anulă.. luna... Da. Orase. 
(înainte de amedi stă după amăi). 

Actii de morte alii“( prenumele copilului dat 
de primară decă nu e botezatii), de secsă (băr- 

: „bălescii scii femeesc) înfăgişat fără viță, eşitii 
din sînul mamei sâle (astiidi, eri stii alaltăeri), 
la (cutare) oră (din di stă din nâpte) la, locuinţa, 
tatălui şi mamei sâle, din strada ., cu No. . 
fii „.. a (prenumele, mamele, vârsta, meseria 
tatălui şi mamei). 

Acestă declaraţiune ni s'a făcutii de (prenu- 
mele, mamele, vârsta, meseria şi locuințu decla- 
rantului) în fiinţa (prenumele,. numele, vârsta, 
meseria şi locuința celorii duoi martori), care 
ati sub-seris acest actii, împreună cu declaran- 
tulă şi cu noi primarală, după ce li sa citită. 

Sub-serierea declarantului. 
Sub-scrierea marturilorii. 
Sub-scrierea oficiarului. 

FORMULARIUL No. 6 

Actii de mortea unei persone 
necunoscute 

In anul... luna... iun... 07. 
(înainte de amâgi stii dună ami). 
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Inaintea nâstră primarulă (sii delegatul pri- 
marului) oficiară ală stărcă civile, s'aii arctat 

(prenumele, mumele, versta, profesiunea şi l0- 
cuința celoră duoi declaranți stii marturi), cariă 
po-aiă declaratii că unii individii pe care nu'lii 
cu noscii, de sees (bărbătescii scii femeesc), cam 
ce (cutare) verstă, a fostii găsită mortii (stii a 
matritii) în (cutare locii sâii casă) la (cutare) 
oră (din di stii din nopte) astă-di (eri stii a- 
laluci-eri). 

In uima cărora, după ce ne-amit asiguratii 
prin noi înşine (stii însoţită fiind de cutare 
medicii) de acâstă morte, şi amii căutatii a lua 
tâte sciinţele putinciose, amii făcută acest act, 
care s'a subscrisii de cei duoi marturii mai sus 
numiţi după ce li ami citită; şi de noi (pre- 
mumele şi mumnele oficiarului stărci civile) pri- 
mavulă (scă delegatuliă primarului) oficiari al 
stărai civile. 

Sub-serierile marturiloră. 
Sub-serierca oficiarului stărei civile. 

p) Formularele actetorii tipărite ce 

trovuescii înfăzişate preoţilorii 

„FORMULARIUL No. 7. 

Buletinti de nascere 

Judeţuli .. 
Plasa 
Primăria comunei... 

" Numele (familia tatălui). 
Prenumele (numele ce se va da copilului la, 

Votezii). ” 
Născutii (aste-di, eri stii alaltă-eri). 
Strada (naumele stradei) No. (numărul casei). 

" Inseris, . . . astă-dă în registru sub No. (na 
mărulii de ordine ală actului în registru). 

Fiii (să fiie) a (prenumele tatălui). 
Sia... (prenumele mamei şi numele fa- 

milici scle). , 
Spre credinţă s'a liberatii acest buletin spre 

a servi la ceremonia religi0să. 

L. 8. 
primarului 

Anul una mie apti sute şi (atâta) luna (cu 

  

Sub-scricrea, oficiarului. 

    tare) ina, (cutare).



>
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FORMULARIUL No. 8. 

Certificatii de căsătorie 

Judeţul ,.,.., 
Plasa... 
Primăria comunei... 

D. (previumele şi numele sogului) 
şi D..,. a (prenumele şi numele socici) 
S'aii căsătoritii astă-di la acestă primărie, în- 
scriindu-se în registru sub No..,, (azarmărulii 
de ordine ali registrului). " 

Şi spre credință li s'a liberatiă acestii certi- 
ficat spre a le servi pentru căsătoria, religiosă. 

L. 8. 
primarului! 

  

Sub-scrierea, primarului. 
      

Anulit una mie optii sute şi (atâti) luna (cu- 
tare) diua (cutare). 

FORMULARIUL No. 9. 

Autorisaţiune de înmormântare 

Judeţul... 
Plasa... 
Primăria comunei... 

Dămii voe a se înmormânta, (paumele, prenaa 
mele, profesiunea, vârsta şi domiciliulii persd- 

„ „ne morte), încetatii din viâţă la (atâtea) ale 
lunei (cutare), la (cutare), oră din (nâpte stii 
di), după cum ne-amii încredințată prin noi 
înşine (sâi însogitii fiinddiă de mediculi cutare). 

Anulă una mie optă sute şi (atâtii) luna (cur- 
tare) diua (cutare). 

L. $. 
primarului Sub-scrierea, primarului, : 

Anulă una mie opt sute şi (atăt), luna (cu- 
tare), dina (cutare). 

C). Formulariul estractului 

FoRMULARIUL, No. 10. 

Fstractii din registrulii actelorii de (nascere, 
căsctorie scii morte) pe anulii .. ,. 

Judeşuli. ..... 
Plasa... 
Primăria comunei ..,.., 
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Numele de fa- | ' (Urmeză tecstulă actului co- 
milie a persâ- | piatii după registru împreună 
nei interesate | cu (ote subserierile). 

  

Taxa 

Menţiuni Datii conform registrului la, 
deosebite deca | (atâtea) ale lunci (cutare) anul 

suntă (cutare). 

L. $. si Semnătura ofciarului stărei civile. primarului       
Vădutii, pentru legalisaţiunea semnăturei 

domnului (prenamele şi numele oficiarului), de 
noi, preşedintele tribunalului judeţului (cuta- 
re), Anul... luna... Gia... 

IL 8. 
tribunaluloY 

  

Semnătura preşedintelui. 

      

D), Formularele actelor pregătitoro 
sii întâmplătsre 

FORMULARIUL No. 1]. 

Actii respectuos pentru dobândirea, con- 
siliuluă ascendenţiloră 

Art. 134 până la 137 Codul Civilă 
Județuli 
Plasa ... , 
Primăria comunei, ..,.,. 

Astă-Qi (diua, luna, anulii), sa înfăcişatii 
înaintea nâstră, primarulă, D, (prenumele, mut- 

mele, meseria şi locuinţa), în vârstă de ani. ... 
fii ală (prenumele, mamele şi locuinţa părin- 
țilorii). 

Și a declarată că aduce cu respecti dişilorii 
sti părinţi rugăciune, ca să-i dea alii loră con- 
siliii asupra căsătorici ce'şi propune a contrac- 
ta cu d-ra (prenumele, numele, meseria şi locu- 
anța fiitorei soții), fie a (prenumele. numele şi 
locuinţa părințiloriă fiitorei soi). 

Şi a cerută ca acestii actă respectuosii să se 
notifice conformii legci. 

Sub-scrierea petiţionarului, 

  
I. $. 

primarului!  Sub-scrierea primarului. 
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FORMOLARIUI, No. 12. 

Procesit-verbalii de notificarea aut aci 
i respectutosii 

" Art. 137, Codulă Civilii, 
Astă-di (dia, luna, anulit). 
Noi primarulă comunei, ..... am notificat 

d-lui (prenumele, mnmele, meseria şi locuința 
tatălui) şi D-ci (prenumele, mumele şi meseria 
mamei) sogia sa, Îa locuința lori din oraşulii 
(Sâ satulă) . . ..... strada... No... în 
ale D-lorii sele Ensuşi persâne, actul respee- 
tuosă cu data din .... . şi No... . făcut prin 
midlocirea primarului (cutărei comune). 

Dişii domnii şi demnă (cutare), invitaţi să 
dea consiliulă cerută de fiulă lori, ai respuns 
(a arita respunsulii lori) şi a sub-scrisii (scă 
ai refusată de a sub-scrie) declaraţiunea, lori. 

Sub-serisulă redactândă îndată acestă pro- 
cesi-rerbali la diua şi loculă susi aritate, li 
Vamă citită şi le-ami lăsatii copie după den- 
sulă precumiă şi după actulii respectuosii. 

Sub-scrierea, oficiarului stărei civile. 

FORMULARIUIL, No. 13. 

Certificat din partea primarului pentru 
facerea actelorii respectuoase 

«Art, 187, 
Judeţului ..... 
Plasa... 
Primăria comunei... 

Noi (preamele şi nanele oficiarului) primar, 
certificămii prin acâsta că D. (prenumele, nat- 
mele, meseria şi locuinţa), a făcutii prin midlo- 
cirea nâsiră unit actii respectuos către părinţii 
(sc moşii) săi (prenumele, manele şi lucuinţa 
lori) conform art. 136 Codulii Civilă (scă con- 
formii art. 135 Codulă Civilă) la diua (cutare) 
a lunci (cutare) anul . . . pentru a cere consi- 
liulii doc asupra căsătoriei ce pro'ectâză a con- 
tracta cu D-ra ( prenumele, unele şi locuinţa), 
şi că acestii actii respectuosii a avuzii de resul- 
tat (a se arita respunsuliă părinţiloră scii 1no- 
şilorii). 

L. $. 
primarului Sub-serierea oficiarului. 

Anul... dana... ia. 

FORIULARIUL No. 14. 

Acte de publicaţiune de căstitorie 

a Art. 49, 
Din diva (cutare) a lunci (cutare) Duminecă, 

de Ia ora (cutare înainte stă după amedi). 
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| Actii de publicațiunea căsătoriei proiectate 
între: 

D. (prenumele, mumele, meseria şi locuința 
fiitoruluă socă) fii (majori sei minor) al (pre- 
numele, nuiele, meseria şi locuința tatălui şi 
mamei stle) născutii la (loculi şi epoca nasce- 
vei) şi, 

D-ra (prenumele, numele, meseria şi locuința 
fiitorei sogii) fie a (prenumele, meseria şi locu- 
înța tatăl şi mamei stle), născută la (loculii 
şi epoca nascerii). 

Acestă acti s'a publicată şi s'a afiptii, pen- 
tru prima (stii a doua) oră la uşa bisericcă a- 
cestei enorii şi cască comunale, de noi prima- 
ral aci sub-semnată. 

Sub-scrierea primarului. 

NB. Acesti actă se va trece în registrulii 
de publicaţiune de care. sa face menţiune în 
art. 49 în fine. Câtii pentru estractulii de care 
trateză art. 50, acela nuc de câtii uă copie 
după actulii de mai susii, cu deosebire numai 
că cele după urmă rînduri cari începii cu vor- 
bele : Acestii aclă, se pote lăsa afară. 

FORMULARIUL No. 15. 

Actii de dovedire destinatii a ţine loci 

de acti de nascere | 

Art. 56, 57, 58. 

In anul ..... luna... ina... 
Înaintea, nostră primarulă comunei .....: 

din plasa... e. judeţul 
Sa, înfăgişată D. (prenumele, numele, profe- 
siunea şi locuinţa), fiu majoră alii (prenumele 
şi muumele tatălui şi mamei); * 

Care ne-a espusii că, voind a contracta căsă- 
torie şi neputând să'şi procure actulii stii de 
nascere, a adusii Ja diua, ora şi loculii de noi 
otărite, c'nci marturi în stare şi dispuşi a îm- 
plini, prin declaraţiunile lorii, lipsa actului săi 
de nascere, conform art. 56 şi 57 Codulii Civil. 

Duvă care ne-a presentată pe (prenumele, 
mumele, vârstele, profesiunile şa locuinţele celor 
cincă marturi); carii ue-aă mărturisitii că cu- 
nosciă forte bine pe D;...,.., care esteaci 
de facă, calificatii şi domiciliată, precumii se 
arctă mai susii; că sciii că este născutii la (lo- 
culii şi epoca pe căl se păte sci, a nascereă stle) 
şi că, în urmare (arătarea causci pentru care nu 
se pote procura actulii de nascere), nui este cu 
putinţă sâ'şi pracure actulii de nascere pentru 
căsătoria ce are să contracteze. 

Constatânâi tâte astea, am liberatii D-lui 
(prenumele şi numele suplicantului) unii esem- 
plarii de acesti proces-rerbali, sub-scrisii de 
toţi cei de faţă, după ce li ami cititi, şi de  
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a0ă primarulii, spre a se adresa la tribunal 
pentru omologarea sa, conformi art. 85 Codul 
Civilă. 
" S Sub-scrierea suplicantului, 
Ii anntny|  Sub-scrierea celor cinci marturi, "primarului Ş : : luă 

| ub-scrierea primarului. . . .   

FORMULARIUL No. 16. 

Cevtificatii de facerea celor duo publi- 
caţiună fără nică uă oposițiune 

Noi (prenumele şi numele oficiarului stărei 
civile), primară ală comunei . . . din plasa... 
judeţul ..,. certificămiă 1, că în Duminicile 
de la (atâtea), ami făcutii la ușa primăriei şi 
a bisericei enoriei cele duoă publicaţiuni ale 
căsătoriei proiectate între (prenumele, numele, 
vârstele, meseriile şi locuinţele părințilorii,) şi 2, 
că nu s'a ivitii nici uă oposiţiune la acâstă că- 
sătorie. 

Păcutii la (data şi loculii). 

IL. $, 
primarului Sub-scrierea primarului. 

  

FORMULARIUL No. 17. 

Visa primarului asupra unui actii de 
oposițiune 

Art, 52, 

Vădutii şi priimitii de noi (prenumele şi nu- 
mele oficiarului stărei civile) primarul comu- 
NE... din plasa. ..... județali ...... 
astă-di (diua, luna, anulii). 

Sub-scrierea primarului. 

FORMULARIUL No. 18. . 

Menţiune pe vegistrulii publicaţiunilor 
despre ui oposițiune 

Oposiţiunea la căsătoria, a cărei primă pu- 
blicaţiune este înscrisă aci în drepti, s'a noti- 
ficată după cererea (prenumele, sacele, meseria 

„şi locuinţa. oponentului) prin (organulă prin 
care sa făcut notificarea) în (diua, lina, anul). 

Făcutii în (diua, luna, anul). 
Sub-scrierea primarului, 

Nota. Uă oposiţiune făcută în regulă la uă 
căsătorie are de efectii a împedica căsătoria pe 
câtă timpi nu midlocesce uă sentință judecă- 
torâscă pentru anularea sa, Acestă sentinţă se 
pâte da scii după judecată, pornită contra opo= 
nentului din acela dintre fiitorii soşi asupra 

  

căruia s'a făcutii oposiţiunea, stă după uă sim- 
plă cerere prin care oponentele arii declara că 
retrage oposiţiunea sa. In casulă cel dV'ântâii 
tribunaluli pronuuciă în contenţiosi : în celă 
Mali doilea, actulii săă este ună actii de sim- 
plă juridicţiune graţi6să, unii actii autentici 
ce se face numai în presenţa reclamantului. In 
amenduoă casurile încheerea tribunalului, pre- 
supuindii că apelă nu s'a, făcutii, trebue să se 
adreseze în copie legalizată către primarulă 
căruia s'a fostii notificatii oposiţiunea, acesta 
s'0 trecă în registrulă de publicaţiuni şi să pro- 
câdă apoi, deca se pote la celebrarea căsătoriei. 

FORuULARIUL No. 19. 

Men ţiune de anularea uneă oposiţii prin 
otărirea judecătoresceii sti prin retra- 
gere voluntară. 

Art. 53. 
Nota. Acâstă menţiune se va trece pe regi- 

tru în josulii menţiunei pentru facerea, oposi- 
ţiunci (zedi formula de mai susiă). 

Oposiţiunea de mai susăi, la căsătoria a că-. 
rii Primă publicaţiune este aci în drepti, s'a 
anulată prin 'otărirea tribunalului de .... cu 
No..... din anuli..... pronunciată după 
Judecata urmată între (auemnele litiganţilor) stă 
(pronunciată asupra declariirei de retragere vo- 
luntară a oponentului), ' 

Făcutii la (diua, luna, anulii). 
Sub-scrierea primarului. 

FonmuLaniuL No. 20, 

Procesă verbalii de transcriptiunta pe 
registre a unui actă civili stă a unet 
otăriri judecătorescă. 

Transcripțiunea estractului de uă nas 
cere stii morte întemplute pe mare. 

Art. 46, 47, 72. 
Din anul una mie optii sute şi (atât) luna 

(cutare), diua (cutare), ora (cutare), înainte (săi 
după) amegă-gi, , 

Îrenscripţiunea copiei unui actii de nascere 
(sâit de morte), ce ni s'a adresati prin ordinnlă 
No..... din anul... de ministerulii de in- 
terne, redectatii de (căpitanulă, stăpenulă stii 
putronulă) vasului (mamele acelui cast) în ur- 
mătorea cuprindere: 
- (Urmâdă transcrierea, actului din vorbă în 
vorbă). 

Transerisii şi colaţionată de noi primarulii.   -(Iscălitura primarului), 
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FORMULARIUL No. 21. 

Transcripţiunea copiei unei otărîri ju- 
decătoresci atingetâre de unii act ci- 
vilii, art. 86. 

aAstă-dă (diua, buna, anulii). 
Inaintea nâstră primarulii comunsi, . , . din 

plasa, .... judeţuli ...., 
S'a înfăgişatii D. (prenumele, profesiunea şi 

locuinţa persânei care înfăiştză otărirea). 
Care ne-a înfăgișatii otărirea cu No, . . din 

anulă ... a (cutărui) tribunalii (sci a cutărei 
cenți), alii cărei cuprinsii este precum urmâză;: 

(Transcrierea otărirei din vorbă în vorbă). 
Şi a sub-scristi acssta împreună cu noi, după 

ca i s'a cititii 
(Iscăliturile), - 

Nota. Tot de uă dată, pe marginea actului 
la care vre una din acele otărtri sară refera, 
primaralii va trebui să facă mențiune de modi- 
ficare ce i s'a adusi, de numărulă şi anulii otă- 
rirei, precumă şi de numele instanţei care a 
pronunciat'o, să dateze şi să sub-scrie acsstă | 
menţiune. 

FORMULARIUL No. 22, 

Declaraţie 

Domnului Primar, oficiar de stare civilă ală 
comunei, | 
Ra 

dezeligie, o. 
de profesiune 
domiciliată în comuna . 
înserstă de ani 
fai Da, i. 
da profesiune 

. .. n. | .. . . . . |. .   
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domiciliată în comuna . 
ia Dn | 
de profesiune . , 
domiciliată în comuna . . . 

Voescii a lua în căsătorie pe 

dereligie. . o. 
de profesiune . cc. 
domiciliată în comuna . .,. . 
în verstădeani cc. 
fiică adi... 
de profesiune 
domiciliată în comuna , ,. i 
ŞIR Don. e. 
do profesiune . 
domiciliată în comuna . . . 

Şi vă rogi, Domnule primar, să bine-voiţi a 
face formalităţile prescrise de lege, pentru ce- 
lebrarea acestei căsătorii. 

(Bscălitura) 

FORMULARIUL, No. 23. 

Pronunciarea ecisătoriei 

Intrebare. Domnule (1) . , . . 
declari că ici delegitima d-tale sogie pe D-a (2) 

Răspuns. Da, Domnule oficiară, 
Intrebare. Domnă (3). . cc... 

declari că ici de legiuitui d-tale soş po D. (-4) 
Respuasiă, Da, Domnule oficiază, -: 
După consimţirnântală reciprocii ali Dom-- 

niilor vâstre, ei declar în numele legei că san- 
teți uniţi în căsătorie, 

(Iscălitura) 

1. Prenumelv şi nminele fiitorulni soșă. 
2, Prenumele şi numele fiit6reY aoşie. 
3. Prenurasie și numele cY asemenea. 
4. Prenumele şi numovlu lui. 

Nota 

» 

  

DECRETU 
Xo, 1655 din 24 Noemwrie 1$69 pentru îndreptarea mai maltorii erori stre 

în Negalamentalii privitoră la actele stirei civile, E 

Aliniaţulă III de sub art, 5 din Ş 2, să se 
citescă: 
„Acesti registru copringător de (atâtea) pa- 

gine, destinaţii pentru înscrierea actolorii de 
(nascere, căsătorie sâi mârte), pe anulii. . . în 
comuna ,.. s'a numerotatii şi parafatii de la 
prima penă Ja ultima pagină de noi preşedin- 
tele tribunalului de... . 

Preşedinte, 
Gretieră, 
Anul... lana... diva... orazulă.., 
Art, 19 de sub $1, să se citiseă : 
In registrul pentru nascere nu se potă în- 

Seri de câtă ura: ala cinci 

  

teluri de acte: | celulă 43 din Codulii Civilii). 

M 

  

tarate 

a, Actele de nascerea copiilor năseați în ncea 
conmnă, Ele se vor face după formulata! No. 1;: 

b. Procesele-verbale despre copiii găsiţi în: 
acea comună. Ele se roriă face după formula- 
rulit No. 2; e, 

c. 'Transerierile actelorii de nascere trămise 
primarului de către ministerulii de interne, Ele 
sa voriă faco dnpă formularului No. 20 ; i. 

.d. 'Pranscerierile unorii otăriri judecătoresci 
privitore la uă nascere înscrisă scii cari tre: 
bue a se înscrie. Ele se vorii face după formu- 
lavalit No. 21; | 

e. Actulii de recunâscerea unui copil (arti- 

18
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Aliniatulă litera b, de sub art. 53 din $ II, atărci civile este datoriisă nu trecă în registru 

să se citâscă: 
Să ia aminte ca copia de otărire săi se în- 

făgigeze şi cererea de înscricrea seca pe regi- 
stru să se facă de amânduoi foştii sogi veniţi 
împreună ci ânşii şi fără vechili. , 

Cândi una din acestea ari lipsi, oficiarulii 

otărirea, de despărţenie (art. 276 din Codulă 
Civil), 

In casă de despărțenie fără consimţimântul 
mutualii, copia legalizată, după otărire se va 
înfăgişa numai de sogulă cea dobândit-o (arti- 
colul 246 din Codalii Civilă).  . - 

  

REGULAMENTU 

DE ADMINISTRATIUNE PUBLICA PENTRU FACEREA 
ȘI BSECUTAREA OTĂRNICIILORU 

“(Decrctii No. 235 din 24 Fevruaric 1868). 

TITLUL 1 
DISPOSITIUNI GENERALE . 

Articolul 1. Nici uă otămicie de imobile 
unde vor fi a se chiăma unul sâii mai mulţi din 
vecinii proprietari ai moșiilor învecinate pen- 
tru alegerea otareloră, nu se pâte face fără au- 
torisaţiunea prealabilă a tribunaleloră. 

Art, 2, Otărniciile, se vorii face numai prin 
inginerii otarnici, cari vorii fi recunoscuţi că, 
pe lângă sciinţa inginerică, aii şi pe aceea a în- 
ţelegerii documenteloră şi aplicaţiunilorii pe 
faga pămentului, 

Art, 3, Nimeni nu va putea esercita profe- 
siunea de inginerii otarniciă, fără a depune ju- 
rământulă prevădutii de art, 107 din organisa- 
ţiunca judecătorâscă, 

Neîndeplinirea acestei obligaţiuni va atrage 
nulitatea operaţiunilor ce ară serârşi înain- 
tea jurământului. 

Art, 4. Pentru a fi admişi pe viitorii ca in- 
gineri otarnici cei ce se destină pentru acestă 
profesiune voră fi datori a depune ună esamen 
prin care să probeze că posedă : 

1. Cunoscinţele de aritinetică, de algebră 
până la ecuaţiuni de gradulii ală II-lea inclu- 
sivi, geometrie, trigonometrie rectiliniară cu 
esplicaţiuni la ridicără de planuri topografice 
şila măsurători trigonometrice, desemnul topo- 
grafică şi de situaţiuni; 

2. Cunoscinţă de gramatică şi stilistică ; 
3. Eserciţiuli de a ceti manuscrise de docu- 

mente vechi; 
4. Cunoscinţele de dreptulii cirilii şi proce- 

dura lui; - : 
5. Cunoscinţe despre numirile semnelori fi- 

rescă, ce se coprindii în actele vechi, precumi: 

  

muchie, podină, vale, vălcea, slog, faţă, dosă, 
botii de piscă, capă de piscii, zare, vârf, piscăi, 
botii de dâlii, movilă bour, în copaci, dimbi, 
gropuri, trocni, mlaștină, bătaştină, crângii şi 
crânguri, baştină, ocină, cumpărături, ohavnic, 
loci viranii, loci sterpii, luncă, baltă, prundiş, 
hăţaş, poiană, potecă, răzori, scurs6rea apei, 
ripi, brazde, pondre, funie, lanţulă, stânjenul 
moldorenescă şi muntenescă, fălcea, pogonulă, 
jărabia, desetina, prăjină, hlisă, sfâră, curea, 
spiţă, culme de dâlii, obârgie, zapodie, curmă- 
tură, vadii de mâră, silişte, prisacă, văgăună, 
pământuri, pasă de omii de midlocă, stânjeni 
do ş6sa palme domnesci ; stânjeniă â6 g6so pal- 
mo prâste; prevalu apei şi alţi termeni obici- 
nuiţi în documentele vechi şi în materii de o- 
tărnicii, a A 

Accia cari vorii presinta documente că aii 
absolvitii studiile în vre anul din gimnasiile 
ţerci, voriă fi scutiţi de esamenă în privinţa ce- 
lorii prescrise prin No, 1, 2 şi 3 de mai susă, 
şi vorii depune esamenii numai de dreptulii ci- 
vile şi de cunoscinţele prescrise la No. cincă de 
mai susă, RI 

Aceia cari vorii presinta, certificată că ati 
ascultatii şi ai depusii esamenii, la facultate, 
de areptulii civile şi procedura lui, vorii depune 
esameni numai pentru cele-alte cunoscințe. 

Atâtii unii câtii şi cei-alţi, cu tote acestea, 
voră fi datori a produce și ună certificati de 
la uni ingineri otarnică, că ati prăcticatii, pe 
lingă densulii, lucrări de ingineri otarnicăi. 

Pentru esaminare se vor institui juriură esa- 
minătâro la Bucuresci, Focşani, Iași şi Craio- 
va, cari se vor compuue de un inginer ali Sta- 
tului numită de ministerulii lucrărilor publi- 
ce, unii profesore de dreptii sâiă de gimnasii, 
unii profesore de gramatică şi altulu de ma- 
thematică, numiţi de ministerulii instrucţiunii 

culme, slemne, spinare de d$lii, scursură de del, | publice. 
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TITLUL II 

DESPRE AUTORISATIUNE 

Art. 5, Cererea de autorisaţiune se va face 
de proprietarul moşiei sâi părţii de. moşie, 
vie, locă, ete., sâă împuternicitulii săi, la tri- 
bunaluli jadeţului unde este situat imobilulii, 

Art, 6. Cererea va artta : 
a, Anală, luna şi diua; 
b. Numele, prenumele şi loculă locuinţei re- 

clamantului ; 

c. Numele, prenumele şi domiciliulă ingine- 
rului otarnic, cu care s'a învoită a'i face otăr- 
nicia ; : 

d. Numele imobilului şi alii tutuloriă trupu- 
riloră lui, ali judeţului, ală plăşii sâii comunii 
în care se află situatii, precuinii şi ală tutulor 
vecinilorii ssii trupuriloră despre cari voesce 
a se otărnici, , 

Arte 7. Autorisaţiunea se va dz de preşe- 
dintele tribunalului prin eliberarea unci ordo- 

"nanţe către inginerul otarnicii propusi, spre 
a procede la operaţiunile otărnicier, 

PUPLUL II: 
DESPRE CIHIAMARI 

Art, $. Chiimarea pentru otărnicie, va fi 
numai una singură, şi se va face numai do că- 
tre inginerul otarnic în puterea autorisațiunii 
preşedintelui. 

erminulii însemnatii pentru venire la faca 
locului, va fi nici mai micii de trei luni, nică 
mai mare de cinti. Acesti termini se va pu: 
„blica şi prin Monitorul Oficială, sâă foea în 
care se publică lucrările oficiali ale curților şi 
tribunalelorii respective. | 
Forma chiămării se va face după regulile 

prescrise prin art. 69 şi 72 din Codicele de pro- 
cedura civile, vestindii totii-d'uă-dată şi per 
zonală pe chiămiaţi, a veni pregătiți cu tote 
actele şi docuinentale e vori fi avendă, 

Chiămări!e se xoru udresa vecinilor, conform 
disposiținniloră art. 75 din Codicele de proce- 
dură civile, | 

batea citaitunilorii, se va urma prin prefec- 
tura şi sub-prefectura, în ocolulii căria se 'află 
situatii imobilul, sâii prin prefectura şi sub- 
Prefectura domiciliului părților, conform arti- 
colviui 74 din. procedura civile, înlocuindu-se 
agentul judecătoresc printr'unii agentii ad- 
ministratav, și prefectura, sâii sub-prefectuia, 
în tennină d'nă Jună de dile de la priimirea a- 
reseă, şi citațiunilorăi inginerului otarrici, va 

înapoia acestui. acte formali, investite cu sigi- 
iuli comunei, de consvatare că s'aii dată cita-   
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țiunile în persnă, sâii la domiciliul chiăma- 
țilori vecină şi moşneni. 

Cândi citaţiunile se voră trămite prin po- 
stă, cu adresă către vreuă prefectură, sub-pre- 
fectură, acesta va fi datâre a elibera recipisă 
de priimirea pliculni, însemnândă şi număraulii 
de pe densuli; veră-ce rătăcire sti confusiune, 
va privi posta, 

TITLUL 1V 

OPERATIUNILE INGINERILOR OTARNICI 

Art, 9. Inginerul otarnicii va procede în 
lucrare prin a rădica uă schiţă de planii, spre 
a se orienta asupra semneloriă de otare. 

Acestii planii se va rădica chiară do ingine- 
rulă otarnicăi, €ră nu de altă persână, arătân- 
du-se pe densulii cu esactitate,totă situaţiunea 
proprietăţii, precum : dâluri, văi, riuri etc. 

După aceea va consulta despre fie-care re- 
cinătate a clientului stă : 

a. Crisvele domnesci, uricile, anafora- 
rele, ete. ; 

b. Cărţile de otărnicie cu semne şi sumă de 
stânjini, întărite prin otăriri domnescă sc ju- 
decătoresci definitive şi esecutorii; | 

c. Hotărnicii şi alegeri €răși cu semne şi su- 
mă de stânjini, fără caracteri esecutoriii, dâră, 
după care se va fi urmati uă neintreruptă po- 
sesiuna de 30 ani; | 

d. Ocolniţe sc alegeri cu semne de otare, 
fie şi fără sumă de stânjini, întărite sii cu po- 
sesiune urmată de 30 de ani; , 

e. Otărnicii sci alegeri numai cu sume de 
stânjini, deră fără semne de otare ; | 

f. Acte de vinqiri şi de diferite transacţiuni 
cu stânjini şi fără sumă de stânjini; 

g. Veri-ce alto acte autentice; 
Î. În lipsă de asemenea documente, veri-ce 

alte acte şi midlâte încredințătâre i se vor pu- 
tea produce de părţi. ! 

La actele ce voră avea şi sumă de stânijni 
şi semne, inginerii otarnici voră observa mai 
ânteii dâca suma stânjinilori pretindaţi de col 
co a cerută a se face otărnicia, se împlinesce 
între acele semne, şi cânt se va împlini, se Ya 
urna întoc:nai după acelii document (ăâcă va 
fi necontestatii şi valabile); Gră cândă suma 
stânjiniloră, nu se împlinesce în semne, se va 
urma în modulă următori : 

Dică acelii actă este anii chrisovii, alegere, 
ocolnică, caste de otărnicie, sc zapisii de vin-. 
(rca unui întreg trup de proprietate, şi suma, 
stânjinilorii coprinsă într'ensele nu se va îm- 
plini între semnele arttate prin actă, atunci 
inginerul otarnicii, pentru totiă ceji-altii pă- 
mentii câtă s'ar mai cuveni după decumentelo 
celui ce a ceratii otărn;cia sâă alegerea, şi s'ar
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găsi în stăpânire străină, să'lă măsâro şi să'li 
lămurâscă prin osebită otărnicie, ardtândă a- 
nume atât întinderea lui, cât şi faga sâii fegele 
în a căruia stăpânire s'a păsitii, 

Art, 10. Loculii de prigonire dintre vecini, 
inginerul otarnică este dâtorii : 

-1.- A'lă figura pe planii cu tâtă esactitatea 
şi a'lă descrie prin harta de otărnicie, cu tâtă 
desluşirea argtându-se supra-faca lui, atâti 
în metri pătraţi ori şi hectare, câtă şi în po- 
gone, prăjini, stânjini, fălci s6 fanii (după, l0- 
curi) posesiunea aflată la epoca otărniciei, 
pretenţiunile în parte ale fiă-căruia din vecini 
decurse din documentele înfăgişnte scă din cele 
alte medii menţionate la art. 9 de mai sus. 

Liberă ra fi inginerulii otarniciă a'şi face ori 
ce cercări de ntsurătâre şi ridicare de planii 
la proprietăţile învecinate cu aceea care se 0- 
tărnicesco după autorisaţiune de tribunalii. 
"2, Al însemna pe faca pământului cu mu- 

şurde provisoriii mai dese pe tâtă întinderea, 
liniei de prigonire, vădute:de Ia unul la altulă. 

Direcţiunea lorii şi distanța de la unulă la 
altulii, se va arăta negreşitii în'cartea, de otăr- 
nicie, : 

Art, 11, Ingineruli otarnică este dâtor a'şi 
da opiniunea sa, prin cartea de otărnicie a- 
sapra tutulorii pretenţiuniloră rădicaute de ve- 
cini, la fiă-care punctii de prigonire, 

Art, 12. Cândă dnoi, scă mai mulţi vecini, 
ai fiă-care inginerulii săi otarnici, vorii căuta 
fagă cu proprietarii a sc înțelege, de so va pu- 
tea, asupra contestaţiuniloră ce s'ariă ivi. 

Cu tâte acestea, fiă-care din ingineri "şi va 
forma şi 'şi va depune otărnicia sa în deosebi. 

Arte 19. Vecinulă ce se va chiăma de ingi- 
nerulă otarnicii autorisatii de tribunalii, va fi 
dâtorii a veni cu cărţile şi documentele sâle, 
chiarii și deca nu ra avea prigonire. - 

Decă vecinul chiă matii, ori împuternicitul 
stă, nu va veni, inginerul otarnică va face 
otărnicia în lipsa, lui, Ne - 

" Asemenea, se va urma şi cândă vecinulă a 
venit dâră nu voesce să dea de facă actele, si 
alte medii ce vorii fi posedândii, din care s'arii 
învedera ființa veri-unui punct, sâă locul de 
unde urmeză să fiă. 
“Art. 14. Vecinulii chiămatii, este dator a'şi 

formula, la faca locului, pretenţiunile stle în 
scrisă, şi ale da inginerului otarnic, sub luare 
de adeverinţă, âră acesta va îi dâtor ale trece 
în cartea de otărnicie, şi a se pronuncia asu- 
pra lorii. 

Art, 15. În casti cândi veri-unulă din ve- 
cină: nu va voi să'și formuleze pretenţiunile 
nici a presinta, documente, va face otărnicia, 
ca în lipsa, lorii, îngrijindi a esplica motivulii 
pentru care ai făcută otărnicia fără concursul 
vecinilorii chiănaţi, deslnzind cu deamărantul 
posesiunea, ce aii găsitii, și conformânda-se în- 
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tra. t6to prescripţiunilorii regulamentului de 
acă, 
Aocinulă ce n'a trămisiă inginerului otarnie 

până la termenul chiămării, în casă de neve- 
nire, actele ce va fi avândă s6ii copii după dân- 
sele, se va sopune la uă amendă de la 100 — 
1,000 lei vechi, în favârea fiscului, dâcă'se va 
servi cu acele acte înaintea tribunalului ce va 
judeca otărnicia şi nu va justifica, netrămiterea 
loră. . .. - . ici a a 

Acâstă amendă se va pronuncia de către ţri- 
bunaliă, totii în momentulii cândii va pronuncia, 
şi asupra otărniciei. mm 

Art, 16, La liniele despărţitâre între vecini, 
sc vorii păstra semnele netăgăduite ce roră fi 
în ființă. IN 

Cândii aceste semne vor fi prea departe unul 
de altulii, se voră aşeda între ele altele în da- 
părtare celă multi pe 200 de stânjini unul de 
altul. ÎN 

Acolo unde nu voră fi asemenea semne, sâi 
sunții tăgăduite, ori nu esistă de locii, se vor 
desemna, stii se vor face unelo depărtate unul 
de altulii toti în măsura prevădută mai sasi, 
la moşiele mari; 6ră la locurile sâii 'moşiele * 
mică, semnele sc vor face după întinderea lor. 

Art, 17, Cei ce voră strica, desfiinţa, ori vor 
muta cu premeditare în mod nelegalo muşurde, 
petre, bouri, morile, brasde, s6i ori ce alte 
semne despărțitâre între proprietăţi, se voriă 
pedepsi în modulii prevădută de art. 321 din 
codulii penale. 

Deosebitii de acâsta voră mai fi supuşi la 
daunele interese ale părţiloră lasate prin fap-- 
ta lori. ! Mi 

TITLUL V. 

JUDECAREA OTARNICIILOR 

Art. 15, Dapă terminarea otărniciei, ingi- 
nerulă otarnic șa depune, prin proprietară, ori . 
împuternicituli săi, la tribunalulă ce'i va fi: 
datii antorisaţiunea, otărnicia şi planulă ce va. 
fi făcutii adeverite cu a sa sub-semnătură, .: 

Deosebitii va mai da şi proprietaralui pen- 
tra sâma, lui, câte uuii esemplară, atâtii după 
otărnicie, câtiă şi după plană. a 

Va mai depune încă atâtea copii câţi vecini 
suntă, şi aceste li se voră înmâna imediatu a- 
celoriă vecini, de tribunală sab propria lut re-: 
spundere, sub formala dovadă de priimire, 

Art, 19, Dâcă proprietarul va voi să chiămo 
în judecată pe veri unulă să mai malţi din 
vecinii sti asupra cărora va avea pretențiuni 
că "i-ai călcatii otarulii, sâiă "i-a împresuratiă 
pământul, vie sc loculii, depunerea acteloriă 
de mai susii, va fi însogită şi de nă petițiune 
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din partei, prin care "şi va formula dorinţa sa, 
arttândii numele, pronumele, profesiunea, ju- deţalii, locuinţa vecinului să vecinilor ce cere a se chiăma în judecată plătind totă cli vă singură taxă de 8 galbeni pentru toţi vecinii, cândă sanții mai mulţi; 6ră când călcătorulii este numai unul singură, taxa va fi acea le- gale, - : 

. Numai printruă petiţiune dată, precum se xede în acestă articolii se socotesce procesul intentată, şi se întrerupe prescripțiunile pen- tru călcări de pământă. 
„Art, 20, Când soră midloci pretenţiuni şi din partea vecinilorii chiămaţi, taxele se voră plăti şi de aceia ca pentru procese începătâre. Art, 21, Uă dată ce cartea de otărnicie ori- ginale şi planulii, voră fi depuse în tribunală, nu se vorii mai putea retrage. 
Art, 22, Chiămările în judecată şi judecata se va urma de tribunal după regulele prescrise e procedura civile, 

a diua înfăcișării, tribunalul va viza pla- nuli şi cartea de otărnicie şi va face menţiune a acesta în sentința, ce va pronuncia. 
Judecata se va face începândă mai întâi e la vecinătăţile ce ai dati mulţumire, 
După acesta va procede şi în cercetarea con- testațiunilorii despre cele alte vecinătăți, cer- cetândă fiă-care vecinătate în pârte şi dândă Otăriri €ră în parte pentru fie-care vecinătate, ândii însă uă vecinătate este ast-felă încli- nată cu una sâă nai multe din cele-alte ce sunt în litigii în câtii modificarea unuia atinge şi pe cele-alte, atunci se va pronuncia,uă singură otărâre pentru acela vecinătăţi, 
Art, 93, Când imobilele învecinate cari s'a ctărnicitii, suutii în mai multe județe limitrofe, carțile de apelii şi curtea de casaţiune, vor de- cide Ja care din iribunalele acetorii judeţe ur- ză a se face disposițiunile de mat susă şi a se judeca pretenţiunile ridicate, 
Art. 24. Tribunalulă care va judeca conte- staţiunile, va esccuta şi sentințele rimase efinitive în rivinţa lori, 
Art, 25. Când mat mulţi proprietari vecini Tori area fie-care inginerii loră otarniei în deosebi, tribunalulii chiimatii a judeca otăr- Nicia va da ântţietate Ia judecarea aceluia ce ta fi depusii otărnicia mai "nainte. 

ri, 26, In casă de apelii la curți, dâcă do- saral otărniciei va fi în neputinţă a se trămite Curțilorii, vecinulii apelanti va fi dstorii a lua Copil legalisate cu a sa cheltuâlă după tâte ac- tele din dosarulii tribunalului, necesarii-spriji- nirei pretențiunilorii sâle, pe cari le va depune A grefa curţei de uă dată cu apelulă săi, 
ecinulii piritii va fi dâtorii şi elii a depune a dia înfăcişărei asemenea copil legalisate pă actele trebnitâre apărării sâle. 
itațiunea către piritii, în casulă prevădutiă 2 acestii articol, va coprinde po lingă cele   
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prescrise de condica de procedură civile şi ară- 
tare că dosarulii otărniciei nu se pote trimite 
curței pentru ca să se conforme indatorirei co 
i se pune iai susii, . 

Termenul chiămărei la judecată în acestă 
casă, va fi nică mai mic de duoă luni, nici mai 
mare de trei, , , îi 

Art. 27, Cândă tribunalele şi curţile în cur- 
sulă judecăței vorii găsi de trebuinţă a chiăma, 
şi po inginerul otarnică pentru a da esplica- 
ţiuni, aceştia vorii fi dâtori a merge, 

Art, 25, Cânâi tribunalele seci curțile voriă 
voi să revisuâscă ssii să cerce otărnicia pe faca 
pământului, în totii s6ă în parte, ingineruli 
otarnicii asemenea va fi dâtorii a se afia pre- 
sinte după incunosciințarea ce i se va face şi a 
da tote deslușirile cum și de a face tâte coreă= 
rile şi lucrările ce i sa vori cere, 

Art, 29, Tribunalele şi curțile potii face a- 
semenea, jucrări de cercare şi revisuire nu nu- 
mai cu inginerulii otarnicii, care a făcută otăr- 
nicia dcră şi prin veri-care altu vori găsi de 
caviinţă după împrejurări, dândii de acesta în 
cunoscinţa şi a ingiuerului otarnicii autorisat, 
ca să vină, de va voi a fi de facă şi a da deslu- 
şirile trebuitâre, | 

TITLUL VI 

DESPRE ESECUTAREA OTARNICILLOR 
Art. 90. Când nu vor fi contestaţiuni între 

vecini, inginerul otarnic va, lua în scris declara- 
țiune din parto-le că se mulţumesc pe otărnicie 
şi că nu o vor contesta, va pune semne definitive 
pe liniele dcspărţitâre între imobilele otărnicite, 
va încheia proces verbale despre acâstă opera- țiune în care, după co va sub-serie mai ântâit inginerul, vor sub-scrie apoi şi toţi vecinii &n- 
şiși, S6ă prin autorisuții loră şi va depune atât 
declaraţiunile de mulţumire cât şi acest proces- 
verbale împreună cu cartea de otărnicie şi pla- nulii ridicată la tribunată, 

Tribunalulii va aştepta ducă luni depline de 
la priimirea otărniciei de către vecini şi decă 
în cursul acestui termeni, nu so va ivi nici 
uă contestaţiune, atunci va adeveri atât otăr- 
nicia câtii şi planulii pe care le va încredința 
proprietarului imobilului otărnicită, 

Despre tâtă operaţiunea, tribunalul va în- 
cheia procesă-verbale. 

Din momentul acestei adeveriră, cartea de o- 
tărnicie rămâne investită cu tăria unui actă 
publici antenticii gi semnele de otaro aşedate, 
se rorii socoti semne de otare definitive având 
tâte consecuenţele otarelorii de asemenea na- 
tură. 

Art, 31. Cândii vorii midloci neînțelegeri 
între toţi vecinii, atunci punerea otarelor de-
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finitive, se va face numai după disposiţiunile 
sentinţeloră ce so vorii da şi care vor rămânea 
esecutorii. 

In totii-d6-una stăpânirile contestate rămân 
în statu-quo până ce se va pronuncia ultima 
instanţă. Eră d6că contestaţiunea urmssă nu- 
mai despre uă parte, atunci otărnicia va rt- 
mâneca neaplicată, numai în acea parte, până 
ce procesulă îşi va lua definitivi cursii. 

Acâstă punere de somne hotare, se va face 
totă-d6-una în presinţa unui membru ală, tri- 
nalului, 

Art, 82, Chiămarea părților pentru aşeda- 
rea otarelorii definitive după sentinţele rămase 

- esecutorii, se va faco de membrul însărcinatii 
de tribunală cu acâstă operaţiun=. 

'Termenulii chiămărei va A celi prescris de 
legea comună pentru esecutări de otăriri. 

Aşedarea otarelori se va face de inginer în 
presinţa judecătorului şi după cererile lt. 

Cândi inginorulii va diferi în opiniune pen- 
tru aşedarea vre unui semniă de judecătorii, 
inginerulii va esecuta cererea judecătorului , 
ră "şi va da opiniunea sa deosebiti în josuli 
actului ce vorii încheia pentru esecutarea sen- 
tinţei. - 

Art, 33. După operaţiunile aşegărei otare- 
lorii definitive, judecătoruli cu inginerul otar- 
nică, vorii încheia, în dată actii de esecutare în 
care, după ce voră menţiona despre autorisa- 
ţiunile lor şi despre otărirea ce ai fostă însăr- 
cinaţă a esccuta, vor descrie cu tâtă lesluşirea, 
denumirea, posiţiunea şi direcţiunea otareloriă 
ce vori fi agedate şi distanţa dintre ele. 

Actulii acesta se va depune, de judecătorulii 
în tribunal până în 15 dile de la terminarea 
lucrărei, d'aă-dată cu orl-ce contestaţiuni se 
vori fi ivit la, aşedarea otarelorii. 

Art. 34. Tribunaluli avândă în vedere dis- 
posiţiunile sentinţei csecutate, şi lucrarea fă- 
cută, precum şi contestaţiunile, cândii vori i, 
se va pronuncia, prin chiămarea părţilor, dâcă 
esccutarea este bine sâă răi făcută, 

Cândi se va pronuncia afirmativii, va da co- 
pie legalisată după actul de esecutare, părţi- 
loră şi va închide dosarnlii, declarândii că o- 
tărnicia, este întărită şi semnele otarelorii, re- 
mână semne ;definitive; la din contra, va lua 

  

  

măsurile trebuitâre de revisuire şi îndreptare. 
Cărţile de otărnicie şi planul, după ce roră 

A adeverite, se vor încredința în mâna părţilor 
care le-a depusă. . - 

Art. 85, Atâtă căutarea otarelorii, câtă şi 
aşedarea lori definitivă, nu se va face nică aă 
dată în timpi de 6rnă, nici cândă pământulii 
este acoperită de zăpadă adică în timpaulii de 
la 1 Noembre şi până la 1 Martiă. 

TITLUL VII 

DISPOSITIUNI TRANSITORII 

“Art, 36, Câte din otărnicii vorii fi începute 
după regulile şi instrucţiunile esistente la de- 
cretarea regulamentului de faşă, se ror regula 
şi judeca după procedura prescrisă după acesti 
regulamentă,. ” , 

Asemenea se ra urma şi pentrn câte suntă 
numai autorisate, dsră Iucrările n'a începută 
âncă, - - . - 

Art. 37, 'Tote ofisele, ordinele şi instrucţiu- 
nile date de mai "nainte într'acâstă materie, 
suntii şi rimâniă abrogate. 

Art, 33. Inginerii otarnici actuali vorii fi 
priimiţi a'să continua profesiunea şi în viitori, 
dâcă vorii dovedi că "şi-a esercitatii profesiunea 
sub aceste ducă titluri întrunite, sei că ati 
practicată lucrări de otărnicie pe lingă ingineri 
otarnici recunoscuţi de autorităţile judecăto- 
resci în cursii de patru ani celit puginii. 

Dovedirea, se va, face prin acte iînvederătâre 
esercitărei profesiunii înaintea tribunalelorii 
unde 'şi va avea fie-care domiciliulă, până în 
termenii de 6 luni de la publicarea acestui re- 
gulamenti, de la care tribunală, în casii de 
admitere, voră priimi certificate că sunt recu- 
noscuţi ingineri otarnici şi ai dreptii a'şi con- 
tinua profesiunea. 

La espirarea celorii 6 luni, fie-care tribuual 
va forma duoă tablouri de inginerii otarnică 
ce a recunoscuti, din cari pe unulă, îl va afişa 
în sala audiențelorii publice; dră pe altală "lă 
va trămite îndată ministeriului justiţiei pentra 
„ali publica prin Monitorulă Oficiali, 
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s 

REG ULAMENTU | , 
DE CHELTUELĂ PEXTRU ESPERTI, MARTORI ȘI CERCETĂRI ÎN FACA LOCULUI 

PRIN JUDECĂTORI MISIONAȚI DE TRIBUNALE ȘI CURȚI 
ÎN MATERII CIVILE 

(Decret. No. 491 din 22 Martie 1868). - 

CAPITOLUL I 

JUSTITIA DE PACE 

Zarifa martorilor şi esperţiloră * 

Articolul 1, Se va tacsa martorului, ce are 
uă profesiune 6re-care şi care va fi ascultat de 
către judecătorulă de pace, uă sumă ecuiva=- 
lentă cu uă di de muncă şi dâca martorulii a 
fostă siliti pentru a veni să mărturisescă, să 
se înlocniască în profesiunea sa prin un altul, 
remâne la înţelepciunea judecătorului a otări 
sporulii ce s'arii putea acorda martorului peste 
tacsa legală, , 

Se va tacsa martorului fără de profesiune 
ună leă, pr [ 
„Nu se vorii da cheltueli de călătoria decă 
martorul e domiciliată în plasa în care este 
ascultati, . 

Dâcă martorulii e domiciliat afară din plasă 
şi la uă depărtare de jumătate miriametru (1) 
Us de postă) de loculii unde va face deposiţiu- 
nea i se va acorda prețulii unei dile de muncă 
de fie-care miriametru (2) depărtare, ce va că- 
dea între domiciliulă săi şi Joculii unde a mers 
a face deposiţiunea, Ă 

Art, 2. Yacsa esperţilor în justiția de pace 
va fi aceeaşi care e şi a martorilor şi nu li se 
va acorda cheltueli de călătorie de câtii în a- 
celeaşi casuri. . :   

APITOLUL II 

TRIBUNALELE DE PRIMA INSTANTA SI CURTILE 

Esporţi 

Arte 3, Se va tacsa esperţilorii de orice 
natură pentru fie-care vacaţiune de trei ore 
cândii vorii opera, în loculii în care domiciliază 
stii în depărtare de ducă miriametre (3) şi anu- 
me în Bucuresci, Iaşi, Galaţi, Craiova, Focşani, 
Brăila, Severin, Ploesci şi Botoşani. 

. Lek bani 

Pentru meseriaşi s6ii muncitori. ., 2 
Pentru architecţi şi oră ce felii de 

artişti, pentru verificatori de scripturi - 
sei 6meni de sciinţă de ori-ce felă. . +4 

În cele-alte judeţe : 
Meseriaşiloră şi muncitorilorii , , , 1 50 
Pentru arehitecți şi cet-alţi artişti, 

verificatoră de scripturi scii Omeni de 
sciinţă de oră-ce felii, . . „... 2 50 

Art, €, Deosebitii de acâsta cândii vor mer- 
ge peste jumnctate mirametru (4) se va acorda, 
de fic-care miriametru pentru cheltueli de că- 
Istorie atâtii la dusii câtă şi la întorsă, şi pen- 
tru nutrimentulii architecțiloră şi altorii ar- 
tişti s6ă Gmeni de sciinţă de toti felulii, 

  

(1) Adică 2,212 atânjini din Moldova, 1 palmă, 1 şi jumttate palmace, 3,09 şi jumătate Linik, sc 2,512 și jumb- 
tate sţânjini muntenesct, 7 degete Ri 0,78 şi jumitate linik. 

(2) Adică 4,484 stânjin! din 
Dă, 4 degete și 2,37 linii. - 

Moldova, 2 palme, 3 palmace şi 6,19 liniY, să 5,085 stânjini muntenesci, 1 pal- 

18) Adică 8,968 stânjini din Motdova, + palrae, 7 palmace și 0,38 linil, sei 10,170 stânjini muntenesci, 2 palme, 
degete și 2,74 linil. 
($) Adică 2,242 stânjini din Aoldora, 1 palmă, 1 şi jumttate palmacă şi 3,09 şi jumetate limiY aci 2,542 şi ja- 

mitate stimjini muntenesci, 7 degete si 0,68 şi jumătate liniy.
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Acelor din Bucuresci, Iaşi, Galaţi, Craiova, 
Focşani, Botoşani, Brăila, Severinii şi Ploeaci, 
Jci nuoi 4. ” 

Celori de prin cele-alte judeţe, lei 2, b. 50, 
Art. 5. De va cere trebuința a se transpor- 

ta unii muncitorii peste uă depărtare de jumă- 
late miriametru (1) i se va acorda unii lei, 50 
bani de miriametru, atâtă pentru mergere cât 
şi pentru întârcere, 

Iartovi 

Art. 6, So va tacsa martoruli: după trepta 
şi profesiunea sa, uii di pentru deposiţiunea sa 
şi decă nu va fi fostă ascultati în cea d'ântâiii 
qi, pentru care va fi fostii citatii, i se voră s0- 
coti pe qilele ce va sta facă, afară de cheltue- 
lile de călătorie, dâcă martorulii va domicilia 
la uă depărtare mai mare de jumătate miria- 
metru (2) de la locul în cara se face cercatarea. 

Maximumnii tacsei martorilorii pe fie-care di 
va fi de 5 lei şi niinimunmiă de 2 lei. 

Cheltuclile de călătorie suntii fiesate la 3 Ică 
de miriametru pentru dusă şi întorsii, 

CAPITOLUL III 
CERCETARI IN FACIA LOCULUI PRIN JUDE- 

CATORI MISIONATI DE TRIBUNALE SI CURTI 

Ari, 7, Oră de câte ori va urma a se face ună 
cercetare sâii anchetă în faca locului (afară de 
orașulii de reședință ali tribunalului scii cur- 
ţi), cheltuelile de transport vor privi în comp- 
tulă părţei care a prorocatii sâii cerut facerea 
unci asemenea, cercetări sâii în lipsă Vuă ase- 
mmenca, provocare sâii cerere, cheltuelile de tran- 
sporti se vor purta de către partea reclamată 

    

1BQIUIR) 

s6ă acea parte care urmăresce esecutarea re- 
soluţiunei ce ordonă cercetarea în faşa, locului. 

Aceste cheltueli, asemtnate după depărtare 
şi locii, atâtii pentru dusii cât şi întorsuli ju- 
decătorului, vorii fi depuse la prefă de către 
partea interesată, mai înainte de a se procede 
la cercetare. 

Art, $. Cândii cercetarea locale va fi ordo- 
aată din oficiii şi nici una din părţi nu se va 
interesa a înlesni transportarea în faca locului 
şi întârcerea înderătii a judecătorului misionat, 
cheltuelile voră priri pe partea ce a perduti 
judecata, E . 

Fcuiralentuli esactii şi precis ală cheltue- 
lei de transportii pentru dusii şi întorsti în ca- 
sulii articolului precedenţi, remâne în faculta- 
tea judecătorului a'lă ficsa, de îlă va cere, bine 
înțelesii fiindii că elă în totulă va observa, cea 
mai strictă economie. . 

Arte 9, In casi de a se reclama cheltueli de 
transport neefectuate âncă, de către foştii ju- 
decători scii herezii lori, aceste cheltueli nu 
vorii putea fi socotite de câtii pe suma de dece 
lei pe gi, dâca sa transportată la uă depărtare 
mai mare de cât cinci chilometre, (3) de la ro- 
sideuţa lor, şi de 15 lei pe di, dâca s'aii dus la 
uă depărtare maj mare de ducă miriametre (4), 

Ori de câte ori Statulii avanţâză de la sine 
cheltuzlile ce transportii, are preferința de în- 
destnlare înaintea ori-cui, din averea pergăto- 
raului judecății, cândii acesta are avere, şi în 
casă contrarii, se îndestuleză de la câştigăto- 
rul judecăţei, ” . 

Art. 10. Impylinirea banilorii aranţaţi în ca 
sulii articolului precedentă se va urmări prin 
tote midlâcele de drepti, 

Art. 11, Tâte ofisele, ordinele şi instrucțiu- 
nile câte vori fi date de mat 'nainte în acâstă 
materie, suntii şi remâni abrogate. 

  

(1). Adică 2,242 stânjini din Mordova, 1 palmă, 1 gi jumătate palmacă şi 3,09 şi jumătate liniY scă 2.54 şi jumbtate stânjini muntenesci, 7 degete și 0,65 şi jumătate linir. 
(2). Ibidemii. 
(3). Adică 2,412 stânjint moldovenesci, 1 palmă, 1 pâlmac şi 9,10 linil săă 2,542 stânjeni muntenesct, 4 palme, 

7 degete şi 0,0 linir. 
(4). Adică 8,958 stânjini moldoveneaci, + palme, 7 palmace și 0,38 linii, scă 10,140 stânjinY muntenesci, 2 pal- me, 8 degate şi 2,74 linil, 
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Pentru punerea în lucrare în 16tă România a Condicoi de Comereiă 
ațerei Românesci, desființarea Curţii Apelative de comerciii din Bucuresci şi trecerea 

competinţei acei curţi, la Curțile de Apelii cisile respeetive în cerculii 
"căria se va afla fe-care tribunalii 

(Decret. No. 1200 din 7 Decembre 1563) 
Art. 1, Condica de Comereiii a erei Ro- 

mânesci, cu procedura ei şi leginirea compli- 
inentară din anulii 1850 Noemvrie 2, atingă- 
târe de încetarea operaţiilor falimentului pen- 
tali organici ali ţărei Românesci, atingătâre 
de natura actelorii de comerciă şi de compe- 
tinţa tribunaleloră în pricini de comereiii, se 
voră aplica asemenea în totă România, şi se 
voră publica de uădată cu Condica de Comer- 
ciă ca anecsii la procedură. 

Art. 314 din regulamentul ţărei Românesc, 
remâne suspendatii până la promulgarea legă 
pentru constringerea corporală, 

Art, 3, In ţinuturile unde nu se află tribu- 
- nală de comercii, pricinile de natură comer- 
cială, se roșii judeca de tribunalele civile de 
întâia instanţă, cu adjuncţie, de duoi neguţă- 
tori, luaţi după uă listă de negaţători ce voră 
plăti cca mai mare patentă şi care sc va în- 
tecmi în conformitate cu disposiţiunile coprin- 
se în art. 305 (1) din regulamentulii țărei Ro- 
mânescă. 

Art, 4. Tribunalele de ânttia instanţă, în   

tru neajungere de activi, se va pune în lu- 
crare în tâtă România. 

Art, 2, Articolele 213, 303, 304, 306, 307, 
308, 309, 310, 311,312 şi 313, din regulamen- 
pricini comerciale ai cădere a judeca cu desă- 
verşire, şi fără apelă până la suma de let 1500, 

Asemenea otăriri, voră fi supuse numai la 
casaţiuue, în casurile specificate de legea or- 
ganică a Curţei de Casaţiune. 

Art. 5, Otăririle tribunalelorii de comerciă 
câte vorii trece peste suma de 1ci 1,500, suntă 
supuse la apele către Curtea Apelativă civilă 
în cerculă căria, se va, afla, fie-care tribunal, 

Arte 6. Curtea de Apeli de comercii din 
Bucuresci, se desfiinţeză şi competinţa ci trece 
la curţile de apelii, respective, conform cu dis= 
posiţiile articolului precedenţi. 

Art, 7, Guvernul va îngriji a da uă cdițiune 
oficială a acestorii legi, pe cari le va publica 
prin aceeaşi ordonanţă Domnâscă cu care se va 
promulga şi legea, de faqă. 

Art, S, Acâstă lege, se va aplica trei luni 
după promulgarea ci. : 

(1) Prin cele-alte oraze unda se află scaunile ocârmuireY ale judeţeloră, fie-ce staroste va trămite maroluY 19- 
£Oft.ă la duof ani nădatăi ui fie de duoi-spre-dcco neguţitori locuitoră at acelorii oraşe şi carii voră plăti cea 
misi marg 

Ce ca 

patentă ; — marele logofătă va sete din foio po cat co nu soră avea cerutele calităţi, 
alte fot pe carii pecetluindu-le cu pecetea Domnului, lo va trămite judecătorilorii din fie-ce judeţ. , 

se vorii afla trecuţi în f5ie, so voră chiăma pe rând câte duoi, de câte orf se va întâmpla la acel ju- 

şi va întocmi 

decătoriy prigoniri de comerciă, presidentulii îi va pofti cu dacă dile mat înainte de înfăcişarea pricinel; — acoştia 
Yori judeca şi vorii iscăli dinpreană cu cel-alți judecători, otăririțe ce se voriă da în asemenea pricini,
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Art. 306 gi 309 din Regulamentulii organici la care face trimitere Art. 3 din 
Condica de comerciii. o 

Tată textuli lori : 

"Art, 306, Judecătorii comerciului voră ju- 
deca tote prigonirile ce se vorii nasce din vre- 
uă faptă de comerciă. | 

Se socotescii fapte de comercii. 
1, Cumpiratulă zaherelilorii şi a mărfurilor 

spre a se vinde de a duoa 6ră sti a se închiria, 
ori în natură stii după ce se vor lucra şi se vor 
face bune de întrebuințată, 
„2. Ori-ce întreprindere de fabrici, comisine, 
transporturi pe apă, ori peruscată. 

3. Veri-ce trimitere de mărfuri de ori ce fel 
vorii fi. “ 

4. Tote aşedământurile dintre bancheri, ne- 
guţători şi neguțătoraşi, şi tâte îndatoririle ce 
se nascii din polițe. |   

Art. 309. Judecătoria de comerciii va jude- 

ca pe lingă acestea, tâte pirile câte se pornese 

de neguţători împotriva comisionarilori, fac- 

toriloră, calfelorii şi slugilorii, precum și pirile 

acestora împotriva aceloră pentru plată de 

simbrie. ! 

Judecătoria de comerciii va judeca asemenea 

bilanţulii şi cele alte catastişe ale mofluzului 
neguţătorii, şi va cerceta datoriile ce ceră de 

la dânsul; va preţui lucrurile ce dă elii spre 

plata datorniciloră săi, 

   



CONUXE 351 

CONDICA DE COMERCIU 
APRINCIPATELORB-UNITE-RONANE 

(promulgată şi în aplicaţie de la 1840) 

CUPRINDIEND : Î. TEXTUL LEGIUIREI DUPA EDITIA DIN 1810. 
ÎL. LEGIUIRILE COMPLINEXTARE DI 2 NOEMYRIE 1850. — IÎI. PROCEDURA CODIGEI DE COXERCIU. 

IV. ANELUL, PROCEDUREI COMERCIALE, 

CARTEA 1 
PENTRU NEGOŢULU DE OBȘTE 

TITLUL 1 

Pentru neguțători 

Articolul 1, Negaţători sunt câţi fac fapte 
de regoţii şi ai negoţuliă ca uă meseriă a lori 
obicinuită. - 

Art. 2. Orl-ce neverstnic, parte bărbătescă 
sei femeească, avend iertarea vârstei după pra- 
vila pămentului, şi fiind în vârstă de ani duoă- 
deci şi anuli deplină, nu va putea să se negu- 
țătorescă, nici faptele sele cele de negoții să 
se socotâscă legiuite: — 1. De nn va avea voiă 
înscrisă de la tatălii să, seii (întemplându-se 
a fi tatăli săii mortii, ori a fi pusi sub epitro- 
pie, oră a lipsi într'alte ţări) de la mamă-sa, ca 
vă firscă epitrâpă ce este, s6ii neavendii nică 
tată nică mamă, de la epitropă, care voiă să fie 
adererită de tribunalulă civilă ală locului. — 
2. Dăâca mai susii disa voiă nu se va trece în 
condica tribunalului de comerciii, s6i nefiindă 
asemenea tribunală, în condica judecătoriei lo- 
cale, unde nevârstnicul voiesce să se aşede cu 
locuinţa şi la af căria păreţi se ra şi lipi spre 
sciinţă, 

  

Art, 3, Nevârstnicul, şi de nu va fi neguţă- 
torii, făcendă însă faptele de negoţii însem- 
nate Ia art. 309 (i) în regulamentulii organic, 

"| este supusi la câte se coprindă în articolulă 
alu 2-lea. . | 

Art, 4, Neverstnicii neguţători, şi do vor a- 
vea voia cerută după art. al 2-lea, dâră nu pot 
nici să ipoteceze (adică se zălojâscă lucruri ne- 
mişcătore) nici să înstrăineze averile lorii cele 
nemişcătore de câtii numai cu întărirea jude- 
căţei, care va cerceta, mai înainte de este acâ- 
sta spre învederatii folos al negoţului lor. (2) 

Art. 5 Aluierea cu bărbatii de nu va avea 
ecsoprică, nu pote să se neguţătorâscă, iară a- 
vândă, pâte; însă şi atunci cu slobozenia bir- 
batului înscrisă şi adeverită de judecătoria ju- 
deţului. 

Art, 6. Când muierea măritată, neavendă 
ecsoprică, se va neguțători cu slobozenia băr- 
batului în chipulă arătată mai susii,: se înţe- 
lege că se neguţătoresce pe sâma lui; şi la uă 
asemenea întîmplare, ca îndatoreză averea lui, 
iară zestrea sa remâne întrâgă şi neclintită, 

TITLUL II 

Pentru eatastişelo neguţătorilorii 

Art, 7, Ori-ce neguţători este datorii a a- 
vea unii catastihii-jurnali în care să se artte, 

  

(1) In Col. d. Boer, se arctă că din greselă de tipar pâte se citiză aci art, 500 din reg. căcă art. 300 trebue a fi citat, 
Aceste două articole din legulamentul organică suntă reproduse separată. (Vedi pagina 230 din fața din stinga). 

(2) în Col. d. Boerescu sc arctă că în locă de întărirea 
ască formalitiţilo cerute do art. 401 ală acelui Codice. 

judecăţei, cată după nuoulă Codice Ciriiti, să se îndugli-
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pe fie-care gi ce aresă ia şi ce are să dea, lu- 
crările negoţulai stii, tocmelile sâle cele negu- 
ătoresci, priimirile sâi girurile de poliţe şi 
9 obşte totii ce priimesce şi plătesce cu ori-ce 

felii de numire, și în care, către acâsta să se 
mai arâte, pe tâtă luna, sumele întrebuințate 
la cheltuelile casei sâle : însă acestă catastih- 
jurnală va fi deosebitii de acele-alte catastişe 
ce se obicinuescii Ja negoții; âră nu sunt nea- 
păratii trebuincidse. Este dator a păstra după 

. orânduiala datei, scrisorile ce piiimesce, şi a 
prescrie într'unii catastihă pe cele co trimite; 
iară neguţătorii carii nu vori specula cu po- 
liţe sâi nu vorii avea uă mare intindere de ne- 
Boţii, neinlesnindu-se a ţinea catastişcle cu do- 
pia scriptură, voră fi datori a avea unii catas- 
tihă curată, şnuruită și cu şahulii judecătorici, 
în care voră trece, pe tâtă diua tote dările şi 
priimirile lorii, subii ori ce felă de numire. 

Art, S. Este dator a face sub-iscilitura sa, 
pe tot anulă, uă catagrafie (inventariii) de lu- 
crurile sâle cele mişcătâre şi nemişcătăre, şi de 
creditele și datoriile scle, şi a o prascrie, pe 
totii anulă într'unii catastihă deosebiti orin- 
duitii numai pentru acâsta, 

Art, 9, Catastihulă-jurnaliă şi catastihulii- 
catagrafiilorii vor fi enumerate pe fie-care fie, 
însemnate cu şahii de la începutii până la finit, 
şnuruite şi pecetluite de către tribunalulii lo- 
cală, şi apoi Ia finitulă fie-cărut ană se vor în- 
făgiga Ia judecătorie spre încheiere. Judecăto- 
Tia îndată ce i se vorii aduce aceste catastişe, 
va fi datâre a trece fără cât de pucină zăbavă, 
şi facă cu neguţătorulii, Ia tinitulă foilor seri- 
56, aceste cuvinte sub semnăturile judecători- 
lori : «S*a înfăcişată jurnalulii, să inventa- 
<riulii, pe anulă cutare, astă-di la.....a- 
“nulă... şi sa adeverită cu a mostră îscă- 
<litură şi punerea peceţeă judecătoriei.» Nici 
ună felă de plată nu se va lua pentru acestă a- 
deverire. De se va întâmpla a nu putea găti 
neguţătorulii catastişele scle până la sfirşitulă 
anului, va avea sorocă âncă de trei lun din a- 
nulii următoră, în curgerea cărni soroci va fi 
neapăratii dstor a le înfiigişa la tribunalii spre 
încheiere, Inscrierea într'aceste catastişe se va 
urma după rindulă datei, fără a so lăsa locii 
deschis, nici a se face vr"un adaos pe margine. 

Art, 10. Neguţătorii voră fi datori a ținea 
aceste catastişela păstrare în curgere de 10 ani. 

Art, 11. Jadecătoria pâte se priimâscă ca- 
tastişele cele ţinute după orînduială, spre a 
face dovadă între neguţători pentru fapte şi 
pricini de negaţiă. - 

Art. 19, Ca astisete ce suntă datori a ţi- 
nea neguţătorii, și în carii nu se voră fi pădit 
rinduclile mai susii însemnate, nu vorii fi prii- 
mite nici u se înfăşişe, nici a face dovadă la 
judecată spre folosulii celorii ce le rori f ţi- 
nuţă, pădindu-se însă şi tâte câte se vorii rin- 
dui la cartea pentru falimentă şi bancrute. 

  
  

  

Art, 13. Judecata pâte porunci a se da în 
cunoscința părţei celei interesate catastigele- 
jurnalii şi ali catagrafiilor ; însă numai la pri- . Ş g ; 
goniri de moştenire, de împărțelă între tova- 
răşi, și la întemplare de faliment. 

Art, 14, In cursulii unci prigoniră judecăto= 
rulii pote, sâii după cererea părței interesate, 
scii şi dela sine, să poruncâscă a se aduce înain- 
tea Judecăţei catastişele, spre a scâte dintr'en- 
sele numai câte privesc la acea prigonire, 

Ari, 15, Cândă catastişele ce s'aiă adusii de 
bună voie, oră s'aiă cerutii, ori s'aii poruncitii a 
se aduce Ja judecată, se află în jocuri depăr- 
tate de tribunaluli ce a întratii în cercetarea 
pricinei, judecătoria pâte să poftâscă pentru 
acâsta în scrisă pe tribunalul locală ca să le 
cerceteze, să aşternă uă practică de cuprinde- 
rea lorii, și să o trămită Ja tribunalulii unde 
se caută pricina. 

Art. 16, Cândă uă parte figăduesce a 'da 
credimenti la catastişele cei-alte, şi acsta nu 
voesce ca să le aducă la judecată, atunci jude- 
cătoria pote să propună jurământă părţei ce a 
fiicutii cererea. 

"TITLUL III 

Pentru tovărăşiă 

SECȚIUNEA I 
Pentra osebitele felari de tovărăstă şi pentru 

regulile loră 

Art. 17, Contractulii de tovărăşie se regu- 
leză după pravila civilă, după prasilile cele în 
parte ale negoţului și după tocmelile torară- 
şiloră, - 

Ari, 18, Pravila cunâsce trei feluri de to- 
vărășii neguţătoresci, adică : tovărăşie în nume 
coprindetori, tovărăşia în comandită, şi tovă- 
TăȘIa QnOnind, 

Art. 19. 'Tovărăşia în nume cuprindetorii 
este aceea ce facii prin contract duoă sâă mai 
multe fege, şi care are drepti scopii negoțulii 
sub uă firmă tovărăşâscă. 

Art. 20. Firma nu pote cuprinde alt nume, 
de cât numai dintr'ale tovarăşiloră, 

Art, 21, Tovarăşii în nume cuprindătoră, 
iscăliți în înscrisulă de tovărăşie, suntă între 
dnşiă fie-care respundătoră şi platnică (soli- 
darii) de tâte legăturile şi datoriile tovărăşiei 
pentru toți cei-alţi, de şi i'a iscălită numai u- 
nulii din tovarăşi, destulii numai să fie sub 
firma tovărăşâscă. 

. Arte 22, 'Tovărăşia în comandită se face 
prin contractă între unul sâii mai mulţi în- 
tovărășiţi de uă potrivă: răspundători și plat- 
nici fie-care pentru toţi, şi între unul să mai  
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mrlţi întorărăşiţi numai cu punere de capita- 
lari, carii acestia se numescă comanditari scă 
tovarăşi în comandită, Acâstă tovărăşie se nu- 
mesce sub unii nume tovărăşescii care neapă- 
rat trebue să fie ali unuia s6ă mai mulţi din- 
tre tovarăşi! respundători şi plataici, iară nu 
dintre comanditari. 

Art, 23, Cândă suntii mat mulţi tovarăşi 
platnici și anume respungători unuli pentra 
altală, ori de cârmaiescii aceştia toţi împreună 
oră de cârmuesce unulă ssă niai nulţi pentru 
toţi, atunci tovărăşia este într'acecaşi vreme, 
tosărăşia în nume coprindătoriă despre dânşii, 
şi torărăşia în comandită despre cel puitori 
numai de capitaluri. 

Art, 24, Numele unui tovarăș comanditar 
nu pâte face parte a firmck tovărăgesci. 

Art, 25, Tovarăşulă comanditar se supune 
a se împărtăşi la pagubă numai penă la împli- 
nirea capitalului ce a pusi, stii ce s'a legat ca 
să pue în tovărăşie, 

Ant, 26, Tovarăşulii comanditari nu pâte 
face nici uă faptă de cârmuira, nici a fi între- 
buințată în trebilo şi pricinile tovărăşiei, nică 
chiară în putere de vechiletii, * 

Art, 27. Tovarăşală câmanditarii, urmând 
impotriva articolului de mai susii, se indato- 
reză a fi platnică întocinai şi de uă potrivă 
8 tovarășii cel în nume cuprindători pentru 
tăte îndatoririle şi logăturile tovărăşiei. 

Art, 25, Tovărăşia anonimă (fără nume) 
nu este sub nume tovărăşescii, adică ru se a- 
T&tă prin numele nick unuia din tovarăşi. 

Art, 29. Felulă întreprinderei otărasce şi 
feluli numiroi s6le. . 
„Art, 30, Se cârmuasce prin vechilt vremel- 

zici, supuşi schimbărei, tovarăşi stă nu tova- 
Tășă, plătiți s6ă fără plată. - 

Art, 31, Cârmnitorii e! suntă respundători 
numai pzatru împlinirea însărcinărei pusă, a= 
supră-le prin vechiletă, şi pentru că cârmuiesc, 
e nu sunt supuși la nick uă îndatorire nici pe 
senia lori, nici pe sima societăţei despre câte 
privesc la legăturile tovărăşiei, 

Art, 32, 'Lovarăşii societăţei anonime nu 
Euntă respungstori n pagube, de câtă numal 
&-care pe suma ce a, pusi în tovărăşie, 
Art. 33, Capitalulii tovărăşiei anunime se 

imparte în acţii, şi se sub-împarte în cupâne 
de acţie de uă potrivă sumă. : 

Art, 34, Acţia se pote face sub formă, de 
inserisă platniciă către înfișișătorii. La acesti 
tnteraplare, mutarea stăpânireă acţiei so să- 
Yergasce priu singura, trecere a înscrisului dia 
mână în mână, 
„„ALte 95. Proprietatea acţiilorii se pâte în- 
dința prin înseriere în catastizele tovărăşiei; 
4 Asemenea întâmplare, mutarea, acei proprie- 
ţi so face prin înscriere îminală 2 înstrăinăe 

rei în Point 

a instră:, 
nitele catastise sub iscilitura ânsuși 
corului acţiei sti a vechilului săi. ' 
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Art. 86, 'Tovărăşia anonimă nu se pote tae- 
fiinţa de câtă cu slobozenia Domnului, şi prii- 
mirea formală a înscrisului tovărășiel. . 

Art, 97, Pâte şi capitalulă tovarăşiloră în 
comandită să se împarţă în acţii, fără abatere 
însă din regulile aşedate pentru tovărăgiile în. 
comandită. . . 

Art, 83, 'Tovărăşiile atâtă în nume coprin= 
gătorii câtă şi în comandită, trebua neapărat 
a se întocmi prin înscrisuri sti adeverită de 
judecătorie, sii numai sub a Ensuşi tovarăși- 
lorii iscălitură însă la acestă din urmă înttma- 
plare, trebue să se facă atâtea cărţi, câţi tora-: 
răși suntii, în câtă să aibă fie-care câte una, 

Arte 89, 'Vovărăşiele anonime nu se pot în- 
fiinţa, de câtii prin acte publice potriviti cu 
coprinderea articoliloră 36 şi 44. 

Art, 40, Nici uă dovadă prin martori na 
pâte fi priimită împotrivă şi peste coprinderea 
actelori de tovărăşie nici asupra celoră ce s'ar 
aduce spre dovadă că s'aă disii inaintea actu- 
lui, la întocmirea lui, s6ă în urină-i, 

Art, £1, Prescurtarea actelorii de torărăşie 
în nume coprindătorii şi în comandită trebue 
să se dea, în sorociă de cinci-spro-Jece- dile de 
la data lorii, la cancelaria tribunalului locală, 
unde este aşedată casa tovărăştacă de negoţă, 
ca să se trecă la condică, şi să se lipâscă, spre 
sciința publicului, trei luni ta sala Jjudecăţei, 
publicându-se şi prin Buletină. — Când toră- 
răşia are maj mnulte case de negoţi aşogato în 
deosebite jndeţe, darea, trecerea la condică şi 
lipirea acestei prescurtări se vori face la tri- 
bunalulii fie-cărui judeţii. De nu sa va pădi 
vre-una din aceste forinalităţi, tâte faptele to- 
vărăşici suntii nimicite. şi de nică uni folosă 
pentru tovarăşi; iar interesele străinilorii nu. 
se poti xătăma nici cumă din lipsa acestori 
formalități, 

Art, 42. In prescurtare trebue să se co= 
prindă : numele, poreclile, calităţile şi locuin- 
ţele tovarăşilorii, afară de ale acţionarilor s6ă 
comanditariloră, — firma tovărăşiei, arătarea 
tovarăşilor celor împuterniciți de a căuta tre- 
bile, de a cârmui şi a iscăli pentru tovărăşiă, 
— suma capitaluriloră, puse sc otărite a se- 
pane prin acţii sâii în comandită, — vremea . 
cândii trobue să înc6pă, şi cândii trebue să sa 
sfirşâscă torărăşia, , 

Art, 43. Prescurtarea actelorii de tovăriişiă 
se adeverăză pentru actele publice, cu iscăli- 
tura tribunalurilorii locale; iar pentra cele sub 
numai iscălitura tovarăşilorii, de câtre toţi a-: 
ceştis, dscă tovărăşia, este în nume coprindător, : 
şi numai de către tovarășii cei împreună re- 
spundiători (solidari), sâă de către cârmuitori, 
de este tovărăşia în comandită, fă, ori nu, îm = 
părţită în acţii. 

Art, 44, Porunca Domnului, ce întăresce to- 
vărăşiile cele anonime, va sta îipită spre sciința 
publicului, împreună, cu înserisulă de Lovărăşiă,
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şi într'acelaşi sorociăi de vreme, asemănatii în 
tote cu cele coprinse în art. 41, 

Art, 45. Neprecurmarea torărășiei, după 
sfirşirea sorocului săi, se va dovedi printr'uă 
arătare înscrisă a tovarăşilorii. Acestă arătare 
şi tote actele cuprindătâre do desfacere de to- 
vărăşiă mai 'nainte de soroculi cel otărit prin 
actul ce a fostii aşedat'o, ori-ce schimbare, 
s6ii tragere de toraraşi, tote tocmelile sâii pun- 
turile cele nuoă, ori ce schimbare. la firma to- 
vărăşescă sunti supuse la formalităţile rân- 
duite în articolile 41, 42 şi 43. Cei ce nu roră 
pădi aceste formalităţi, pe lingă osînda otărită 
prin paragrafulă din urmă ală art. 41, vori Â 
pedepsiţi şi corecțională, perdândii dreptulii de 
a aleyre sâii de a fi alegi judecători la tribuna- 
lulă de comerciă, de a le fi mărturia priimită 
la judecată, sâi vorii fi osindiţi a plăti, spre 
pedâpsă, de la una sută până la trei mii lei la 
cutia arestanţilorii. — Judecătoria competentă 
va putea săi osindâscă,, după întâmplări, sâii 
la tote aceste împreună, si numai la una, sâă 
la ducă . 
Art, 46, Afară de cele trei feluri de tovă- 
răşii susă numite, pravila nai cunâsce întovă- 
răşirile neguţătoresci în împărtăşire, 

Art, 47, Aceste întovărăşiri privesc la una, 
sti la mai multe lucrări de negoții; se întoc- 
mescii pentru lucrulă de întreprindere, în for- 
mele învoite, după partea ce se cuvine fie-cărui 
şi după condiţiile aşedate între împărtăşitori. 

Art, 4S, Întovărăşirile în împărtăşire se pot 
dobândi prin arătarea catastişelorii a corespon- 
dinţei, sc prin dovada cu martori, de va găsi 
cu cate tribunalul a, o priimi. 

Art, 49. Intovărăşirile negnțătoresci în îm- 
părtășire, nu santă supuse la formalităţile o- 

- Tinduite pentru cele-alte tovărăşii. 

= SEOȚIUNEA II. 
Pentru prigonirile îatre torarăşă și pentru 

chipulii de a le isbrăni 

„Art, 50. Ori-ce prigonire între tovarăşi și 
pentru pricini de tovărăşiă, se va judeca prin 

- judecători aleşi (arbitri). Erotocrisia, la ase- 
“menica prigoniri, se socotesce ca unii tribunalii 

" de ântâia cercetare. 
Art, 51. Otărirea aleşiloră judecători va a- 

vea apelaţie la înaltulă divan, sâă la tribuna- 
luliă de comerciii,. de se va mărgini cererea la 
Jei cinci sute.capitală, însă cândă nu se vor fi 
învoitii mai "nainte în scrisă prigonitrele părţi 
a se-lepăda de dreptulii de apelație. 

Art, 52, Orânduirea judecătorilorii celor a- 
leşi so face prin înscrisă sub iscălitura, prigo- 
nitârelorii părţi, şi adeveritii de judecătoriă, 

Art, 53. Soroculă în care are să se isbră- 
nescă julecata, se otărasce, de către prigoni- 
târele părţi cândă orănduescă judecători aleşi;   

LEGIUIRI 

şi de nu se învoescii asupra sorocului, atunci 
se va otări de către tribunală. . , 

Arte 54. Cângii unulă sâăi mai mulţi din to- 
varăşi nu voesc să orânduescă judecători alegi, 
atunci în loculii celui, sâii celor ce n'aii alesii, 
îi orânduesce tribunalulă de sine. 

Art. 55, Prigonitârele părţi dai înscrisurile 
şi tacrirurile lori judecătorilor celoră aleşi, 
fără nică uă formalitate de judecată. 

Art. 50, Tovarăşuliă ce zăbovesee a da în- 
scrisurile şi tacrirurile sele, se supune a le da, 
prin porunca judecătoriei, în sorocă de dece 

ile. . : . 
! Art, 57. Judecătorii ccă aleşi poti prelungi, 
după trebninţă, soroculă celi pentru darea în- 
scrisurilorii. IN 

Art. 58, De nu se înnoesce soroculă dărei 
înscrisurilorii, sâi de s'a sfirșitii soroculi coli 
nuoii, judecătorii aleşi otărăscii pricina după 
cercetarea înscrisurilorii şi a tacrirurilor ce li 
Sai dată. , 

Art, 59. Cândii judecătorii cei aleşi nu se 
unesci la otărire, şi câţi suntiă cei ce nu se u- 
nesciă, atâţea suntii şi cci ce se unescii, atunci 
însuşi ei cu toţii alegii unii altă judecătorii 
peste dânşii (supralesă), fără de a se întreba 
cei ce se judecă, de voesce s6i nu, dâcă însă nu. 
s'a orînduitii în compromesuli prigonitorelorii 
părţi. — Cândi judecătorii cei aleşi nu se u- 
nescii la numirea supra-alesulni, atunci îlă 
orânduesce tribunalul. IN 

Art. 60. In otărirea judecătoriloriă celor a- 
leşi trebue să se arâte curati şi desluşitii cu- 
vintele pe care este întemeiată; — otărirea so 
depune la cancelaria tribunalului : — otărirea 
să pune în lucrare fără nici uă prefacere şi 
schimbare, însă după cuprinderea art. 313 din 
regulamentulii organici; se trece la condică 
după uă poruncă a presidentului tribunalului, 
care este datorii a o da simplă fără nici uă a- 
dăugire şi negreşitii în sorocii de trei dile de la 
depunerea chârtiei la cancelariă. 

Arte 61, La rânduelile de mai susă suntii . 
supuşi de uă potrivă : văduvele, moştenitorii 
sâu cei ce aducii obrazulii celoră întovărăşiţi. 

Art, 02, De suntă interesaţi într'uă prigo- 
nire de torărăşiă comercială niscare-va nevârst- 
nici, epitropuli lorii nu pâte să se lapede de-a 
dreptuli de a da apelaţie împotriva otărirei 
judecătorilorii celoriă aleşi, , 

Art, 63, Tote jălbile împotriva tovarășilor 
celorii neînsărcinaţi cu lămurirea socotelilorii 
torărăşesci, impotriva văduveloriă lori, a 1n0- . 
stenitorilorii lorii, sii a acelorii ce arii area 
vre-un drepti din partea lori, se prescriă, 
(adică 'şi perăii dreptulă de reclamaţie) în so- 
rocii de cinci ani, socotiți de la sfirşitulă sâii 
desfacerea tovărăşiei, cănd cartea de tovărăşiă 
ce arâtă câți are să ţiă, scă actulii de desta- 
cere s'a lipiti, spre sciinţa publicului în gala 
tribunalului, şi s'a tracutii la condică după co- 
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prinderea, articoliloriă 41, 42, 48 şi 45, şi când, 
după implinirea acestei formalităţi, nu s'a pre- 
curmată pentru denşii prescripţia (paragrafia) 
prin nici uă pornire de Jalbă către judecată. 

 DIELUL IV 
Pentru obstirea averei fomei 

neguiătorului 

Art, 04, Nimeni pe viitorii pămentâni scii 
străinii nu va putea să se neguţătorâscă în prin- 
cipatii, dâcă mai ântâiii nu va fi îndeplinit for- 
malitatea preserisă prin art. 335 din regula- 
mentulă organici. 

Art, 65, Ori-care, neguţătoră fiindă, se va 
căsători, este datorii ca, în sorocii de trei luni 
din diua căsătoriei sâle, să înfăşişeze negreşitii 
foia sa de zestre, precum şi însemnarea darari- 
loră din "naintea nunţei la judecătoriă spre în- 
scriere în condica tribunalului, asemănată cu 
disposiţiile aceluiaşi articol 535 din regula- 
mentulă organici. — Celii ce va urma împo- 
trivă, se va pedepsi la întâmplare de faliment, 
ca unii banerutarii mincinosi. . 

Art, 66. Ori-care din străini nu se va fi că- 
sătoritii aică, şi se neguţătoresce în principat, 
de va roi şi urma negoţulii po viitorii, va, fi 

. datori a înfăgişa la judecătoriă, în sorocii de 
gese luni, socotite din diua punerci în lucrare 
a acestei condici, foia de zestre stii actulii do- 
veditoră a stăreă sogică scle, împuternicitii cu 
“formală adoverire ; iară neavândă aceste acte 

"în originală, va aduce copii adeverite cu ace- 
laşi chipii. — Inscrierea acci foi de zestre sâă 
actii de căsătoriă se va urma după art, 335 din 
regulamentulă organici. . 

Art, 07, Ori-ce carte de judecată care va o- 
tări deosebirea să despărțirea dintre casnici, 
s6i siguranța zestrei întra socă, din care unul 
va fi neouţători, va trebui să stea lipită în 

„ perilipsis, duoă luni la judecătoria, locului unde 
te neguțătoresce bărhatulii scii muerea. — So- 
şuli neguțătorii, care nu va păzi formalitate, 
întemplândni-se falimentii, va fi supusă la pe- 
dâpsa otărâtă prin alinia 2, a art, 65. 

DITLUL V 
Pentru bursele de comereiii, mijlo- 

citoră de schimbii şi samsari 

_ SEOŢIUNEA 1 
Pentru bursele de comereiă 

Art, 68. Bursa de comerciă este adunarea 
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locitori de schimbi şi de samsari, ce sa urmâră 
sub cea de aprâpe privighere a Domnului. 

Art, 09, Resultatulii tocmeliloriă și ală ne- 
goțiaţiei poliţelorii ce se săvârşescii la bursă, 
otărasce cursulii monedelorii şi ali poliţeloriă, 
ali preţului mărfurilorii, ali asigurăriloră, ali 
navlului, alii transporturilorii pe uscati sciă 
pe apă, alii zapiselorii Statului şi altor: ase- 
mene, alti cărorii cursă este priimitoră de ase 
însemna pe fiă-care gi până unde s'a suitii ori 
s'a coboritii. 

Art, 70, Aceste osebite cursuri se dovedesc 
prin adeverirea migtocitorilorii de scihmbiă şi a 
samsarilorii după regulile ce se roră întocmi 
de administraţie, 

SECȚIUNEA II. 
Pentru miglocitori gi samsari 

Art, 71, Pravila cunosce pe midlocitorii de 
schimbi şi pe samsari ca nisce fece înlesnitore 
a faptelorii de negoţi. | 
"Art, 12, Midlocitorii de schimbă şi samsarii 

se află prin tote oraşele unde este bursă de 
comerciii, şi se orânduescii de Domni. 

„ Art. 79. Numai midlocitorii de schimb aşe- 
daţi în forma, cerută de pravilă, ai dreptul de 
a midloci la negoţiaţia sei vinţarea şi cumpă- 
rarea zapiselori Statului și a altorii asemenea; 
de a sărârşi pe socottla, altuia negoţiaţia poli- 
ţelori s6ii a bileteloră In ordini, şi a tuturori 
ţidulelorii ce se potii negoţia, gi dea. Je adereri 
cursuli. 
„Art, 74. Suntii samsari de mărfuri, samaari 

do asigurări, samsari dragomani şi închirietoră 
de corăbii, samsari de transportă pe uscati şi 
pe apă. , N 

Art, 15, Samsarii do mărfuri, agedaţi în 
chipulii cerută de pravilă, aă numai ei dreptul 
de a fi midlocitoră la vindarea şi cumpărarea 
mărfuriloră şi de ale adeveri cursulă;-— samsa- 
rii de uă potrivă cu midlocitorii de schimbă, 
săverşescii vindarea şi cumpărarea materielor 
metalice. | 

Art. 70. Samsarii de asigurări alcătuesci 
contractele stii cărţuliile de asigurări, le iscă- . 
lescii şi încredinţegă costulii asigurărei pentru 
tote călătoriile de pe mare sâii de pe riuri, - 

Art, 72. Samsarii dragomani şi închirietoră 
de corăbii slujescii drepti midlocitori la închi- 
riare de corăbii, osebitii de acesta, numai ci 
aii dreptulii de a tălmăci, întemplându-se vre 
uă prigonire înfăcişată la tribunaluri, arătările 
la vamă şi la alte dregătorii, contractele de 
închirierile corăbiilorii, cărţuliile de mărfurile 
încărcate în corabie, şi tâte cele-alte înscrisuri 
de negoţii, a căroră tălmăcire arii fi trebuin- 
ci6să spre ase dovedi cursulă narlului. La pri-   de neguţători, de căpitani de corăbii, de mid- gonirile comerciale şi pentru slujba vămiloră
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numai ei voră fi tilmaci la toţi străinii stăpâni 
de corabie, neguțători slujbaşi de vase, şi alţi 
Smeni de mare şi de rîuri. Re 

Art, 78, Unulă şi acelaşi obrazi, dâcă car- 
tea Domnâscă prin care se orînduesce îi Că voiă 
şi slobozenie pote să fiă într'aceeaşi vreme 
migiocitorii de schimbi, samsar de mărfuri sâă 
de asigurări, şi samsarii dragoman închirietor 
de corăbii. 

Art, 39, Samsaril de transportii pe uscati 
şi pe apă, aşedaţi după pravilă, aă numai că 
dreptulii, la locurile unde vorii fi aşedaţi, de a 
midloci la tocmelile de transporturi pe uscat, 
şi pe apă; dâră, la nici uă întâmplare şi sub 
nici uni felii de pricinuire, nu pot face lucrări 
de ale samsarilorii de mărfuri, de asigurări, 
sei de ale dragomanilorii închirietori de coră- 
bii, însemnați la articolile 75, 16 şi 77. 

Art, 50. Câţi aii tăcutii falimentii, nu potiă 
să fiă midlocitori de schimbă, nici samsari, de 
nu se vori fi restatornicitii după pravilă, 

Art, 81. Midlocitorii de schimb şi samsarii 
suntă datori a ţinea ună catastihi întocmită 
după formele otărite prin art. 9. — Sunt da- 
tori a însemna într'ensuli, pe fis-care di, şi 
după rândulii datelorii, fără răsături, adăogiri 
între rânduri nici strămutări, şi fără scurtări 
nică cifre, tâte condiţiile vindăriloră, cumpă- 
rărilorii, asigurărilor, a negoţiaţiilor, şi cu un 
curenti, a tuturoră Incrărilorii făcute prin ca- 
nalulă lori, 

Art. S2,. Aidlocitoruliă-de schimbă scii sam- 
sarulă nu e rolnicii, la nici uă întemplare şi 
sub nici unii felii de pricinuire, a face lucrări 
de negoţii sâi de bancă pe ssma şi socotela sa. 
— Nu pote să aibă parte la nică uă întreprin- 
dere de negoţă nici de-a dreptul, nici împie- 
Qişatu sub nume străin. — Nu este volnie nici 
a priimi în credită, uică a plăti din banii săi, 
pe sâma celoriă ce "li aă însărcinatii, socotin- 
du-se ca ună simplu casieră şi depositarii ali 
acestora. 

Art, S9, Nu pâte să chezăşuescă îndeplini- 
rea toemeliloră ce se săverşescă prin a sa mid- 
locire. 

Art, S1, Ori-ce urmare împotriva disposi- 
țiilorii celorii din urmă ducă articole, judecân- 
du-se de tribunalurile corecționale , se va pe- 
depsi cu ridicarea drepuului meseriei midloci- 
torului de schimbi sâi a samsarulni, şi cu un 
strafii care nu va putea covirşi nică uă dată 
suma de trei nii lei, fără a perde pentru acâsta, 
prigonitârele părţi dreptulii de a cere de la 
dânşii pagubile şi cheltuelile pricinuite. 

Art, 55, Nu se mai pote orîndui midlocitor 
de schimbi ori samsar ucela care so va fi scos 
uă dată pentru vina prevădată prin articolii de 
„mai susii, 

Art. SG, Jin întâmplare de falimentă, veri 
ce miglociteră da schimbă s6ă samsarii se va 
judeca ca uni baneruti. 

LEGIUIRI 

TITLUL VI 

Pentru comisionari 

SECŢIUNEA I 
Pentru comisionarii de obşte 

Art, 37, Comisionarii este acela ce lucreză 
în Ensuşi numele stii sii sub uă numire tovă- 
rășescă , pe sema şi socotela celut ce 'lii-a în- 
sărcinatii. pu 

Art. SS, Datoriele şi drepturile comisiona- 
rului care lucrâză în nnmele unul însărcinător, 
privindu-se despre acesta, se coprindă în pra- 
vila civilă a ţărei la capul ali 19, partea a ]Il 
pentru vechiletii, şi acâsta până se va alcătui 
condica, civilă cea nucă, = 

Art, S9. Totii comisionarulii ce a făcatit 
înaintări de bani pe sâmă de mărfuri pornite. 
către densulii din vre uă altă piaţă spre a se 
vinde în socotâta însărcinătorului, are priri- 
legii de a'şi trage, înaintea oră-cărui alţii cre- 
ditorii, banii ce a înaintată, dobândile şi chel- 
tuclile, din preţul mărfuriloră, de sunt în 
inâna sa, în magaziele sele, ss depuse în vre. 
uă magazie publică, s6ă decă, mai 'nainte de   a fi sosit mărfurile, pote dovedi printr'uă căr-   ţulie de încărcare în corabie, ssă priatr'uă 
carte de căratii că mărfurile s'a pornit către 
densuli, i _ 

Art, 90. De s'aii vinduti şi s'ati predată 
mărfurile în socotăla însărcinătorului, comisio- 
narulii are precădere de a lua din preţală vin- 
dărei mărfurilorii, înainte de cei-alţi creditori 
ai însărcinătorului, suma ce ra fi înaintată, 
dobânţile şi cheltuelile,.. e 

Art. 91. 'Tâte împrumuturile, înaintările de 
sume, să plăţi, ce va fi făcutii comisionaruli 
pe sâmă de mărfuri depositate la vre-uă dre-   

  

gătoriă, scii date în păstrare la uă a treia facă 
de vre-uă persână şedătore în locul de locuință 
ali comisionarului, nu daii precădere de plată 
comisionarului, saii păstrătorului fără numai 
cândă va fi avendii înscrisă adeveritii de jude- 
cătoriă, doveditorii de asemenea, precădere, şi 
arttătorii de sura, banilorii, de felurimea măr- 
furiloră şi de cătăţimea lori. 

SECȚIUNEA II 
Pentru comisionari de transporturi pe ascată 

și pe apă 

Art, 92, Comisionarulii ce se însărcin€ză ca 
transporturi pe uscatii scii pe apă, este datorii 
a înscrie în catastihulii săi jurnal arttarea 
firei si a cătățiinei mărfurilori şi chiar a pre- 
țului lori, de i se va cere, 
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Art, 93. Elii este respnditoră pentru ajun- 
gerea mărfurilori şi a lucrurilor de comision 
la sorocală otăritii prin scrisârea de căratiă, 
cândii se va dovedi că întârdierea s'a pricinuit 
din neîngrijirea comisionarului de a lua despre 
acesta măsurile curiinciâse, ” 

Art, 94. Este asemenea respundătorit pen- 
tra stricăciunile sc perderea mărfuriloră şi a 
altorii lucruri de comisionă, afară numai dc se 
va fi făcută vre uă împotrivă tocmâlă în cartea, 
de căratii, scii de se vor fi pricinuită acelea din 
vre-ză neapărată întîmplare apărătore de ori- 
ce bănuială despre ncîngrijirea comisionarului. 

Art, 95. Asemenea este respundătoră pen- 
tru faptele și urmările comisionarului celui de 
ală duoilea, către care elii adreseză mărfurile. 

Art, 95. Marfa eşită din magazia vîngito- 
ralui scii a espeditornlui se călătoresee, afară 
de vre vă împotrivă toemâlă, în risicii-pericolii 
a stăpânului ei, care însă pote să tragă în ju- 
decată pe comisionarulii şi cărăuşulă însărei- 
nată cu transportă, a 
"Art, 97. Cartea de căratii închipuesce ună 
contract întro espeditorii şi cărăuşă, sc între 
espeditorii, comisionarii şi cărăuşii, . 

Art, 98, Cartea de cărată trebue să aibi 
dată, — să arte — firea şi greutatea sii mă- 
sura lucrurilorii de căratit, — soroculii în care 
are să se săverşescă transportulă; — trebue să 
axate — numele şi locuinţa comisionaruiui, de 
va fi, printr'a căruia midlocire se face tran- 
sportal — numele aceluia ja care este adresată 
maria, — numele şi locul locuinţei cărăuşului; 
— către acestea preţulii căratului, —— despă- 
gabirea ce s'arii cuveni pentru întârdierea că- 
ratului. — Se iscălesce de espeditoră sâii de 
comisionarii,— Arată pe margine mărcile şi 
uumerile lucruriloră de căratii. — Comisiona- 
rul prescrie fără a lăsa loci albii cartea de 
cărată înti”ună registru dati de către tribu- 
nală cu însemnare de suma foilori şi cu şahul 
preşedintelui lui trasă pe fiă-care foiă. 

SECŢIUNEA III 
Pentru cărăuşy 

Art, 99. Cirăuşulii este xespundătorii pen- 
tru perderea luerariloră de căratii, afară de ne- 
apărate întâmplări; — este asemenea respun- 
dătoră pentru tote stricăciunile, afară de cele 
ce vină din chiar smintela lucrului sâii dintr'uă 
neapsrată întemplare, 

Art. 100. Cândă din pricina unel ncapărate 
întemplări, nu s'a săverzită transportulă ln 
Soroculă celă tocmită, atunci nu se pâte cere 

e În cărăuşi nici uă despăgubire cu cuvântă da înterdiere, 
„Art. 101, Priimirea lucrurilor transportate 

și plata prețului de căratii stinge oră ce reela- 
maţiă împotriva cărăușului,   
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se împotrivesce ă-priimi lucrurile transportate; 
starea lor se adeverăză şi se dovedesce de 6meni 
cu sciință, numiţi de presidentulă tribunalului 
localii, sâii de sub-cârmuitori pe unde lipsesco 
tribunalulii, — Presidentulii tribunalului pâte 
si otărască depunerea, s6ii secuestrarea, şi în ur- 
ină transportarea, mărfii întruă magazie pu- 
blică. Acemenea pâte porunci şi ca să se vindă 
dintr'ensa în folosulii cărăuşului pen la împli- 
nirca preţului chiriei de cărati, 

Art, 103, La legiuirile ce se coprind într'a- 
cestă titlu, suntii supuşi de obste şi stăpânii 
de vase, întreprindătorii de deligenţe şi de tră- 
sură publice, ” : 

Art, 104. Toto cererile împotriva comisio- 
narului şi a cărăuşului pentru perderea stii 
stricăciunca mărturilor, se precurmă prin (pa- 
ragrafiă) prescripţie de şese luni, pentru trămi- 
terile de mărfuri ce se facă în coprinsulii ţireă 
Românesti ; şi de un ană, pentru cele ce se fac 
afară din Principate, socotirdu-se începutulă 
paragrafiei pentru perdere, din diua în care ar 
fi trebuitii să se săverzâscă transportulii măr 
furilorii, şi pentru stricăciune, din diua in care 
se rorii fi priimitii acele mărfuri; iară cererile 
cele pentru fapte viclene gi de rea credinţă nu 
se supunii la aceste paragrafii. 

TITLUL VII 

Pentru cumpărări şi vîndări 

Art, 105. Cumpărările şi vînqirile se dove- 
desc prin acte publice (adică adeverite de vre 
uă dregătorie), prin acte sub iscălitură în parte, 
prin prescurtare de socotclă încheiată de midlo- 
citoruli de schimbii sii de samsară, şi care 
trebue a fi iscălită de tocmitârele părţi, prin= 
tr'uă fatură priimită drepti bună de cumpără 
toră, prin corespondinţă, prin catastişele toc- 
mit6relorii părţi, şi cândă tribunalulă va găsi 
cu cale, prin dovada cu martori. 

TITLUL VIII 

Pentru polițe, biletuză de orândudlă 
-şi pentru prescripția (paragrafia) 

SECŢIUNEA 1 

Pentru polițe 

$ I. Pentru forma poliţei 

Art. 1085. Poliţa se trage dintrunii loci în- 
traltuli; are data sa; arctă suma de a se 

1 

mea mr
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plăti, numele celui ce trebue să plătâscă, vre- 
mea şi loculii unde trebue să se plătâacă, pre- 
țulă dati în bani, în mărfuri, în socotâlă, sâi 
în veri-ce felii de chipă ; este în ordinuli unui 
ali treilea obrazii, s6ă în ordinulii Ensuşi a tră- 
pgătorului ; artă de este poliţa de ântâia, de a 
duoa, de a treia, de a patra g.c.l. 

Art. 107, Uă poliţă pâte fi trasă asupra u- 
nui obrazii ca să o plătâscă la loculii Jocuinței 
unui ală treilea obrazii, Pte fi trasă prin ordi- 
nulă şi pe socotela altuia. 

Art 108, Se socotescii ca nisce simple fă- 
gădueli de plată tâto poliţele făcute cu supo- 
siția (1) s6ă de nume, sâii de calitate, sii de 
locuinţă, precum şi cele făcute cu suposiţiă de 

„locurile de uide suntă trase să în care ai să 
se plătescă, 

Art, 109, Poliţele iscălite de femei şi de fe- 
te, ce nu sunt neguţătorese cunoscute de obste, 
ai, despre dânsele, putere numai de uă simplă 
făgăduială de plată. 

Art, 110. Poliţe iscălite de neverstnici, cari 
nu sunt neguţători, n'aiă, câtii despre dânșii, 
nici uă tărie, rămâindi însă întregi şi neclin- 
tite drepturile fiă-cărei părţi prigonitore, după 
coprinderea, condicei civile pentru vârstnici şi 
neverstnică. 

Ş 11. Pentru provisie , 

(Provisie se numesce aflarea fondurilor, rân- 
duite spre plată, în mâna celui asupra căruia 

se trage poliţa) 
Art, 111, Provisia trebue să o facă trăgt- 

toruiii sâii acela pe a căruia, sâmă şi socotâlă 
va fi trasă poliţa, fără înst a înceta trăgătorul 
de a fi indatoratii chiariă eli ânsuşi. - . 

Art, 112, Provisia se înțelege făcută, dâcă, 
la împlinirea sorocului de plată, acela, asupra 
căruia s'a trasii poliţa, este dâtoră trăgătoru- 
lui sâii aceluia pe a cărui socotelă s'a trasii uă 
sumă celă puţinii de uă potrivă cu ceea ce se 
copriude în poliţă. 

Art, 113, Priimirea poliţiei dă a înțelege că 
provisia este făcută, şi slujesce pentru giranți, 
drepti dovadă a fiinţei acestei provisii. Ori va 
fi priimită poliţa, ori nu, trăgătoruliă e datorii, 
întemplându-se a se tăgădui provisia, să dove- 
dâscă că aceia, asupra cărora se trăsese poliţa, 
ave provisiă la împlinirea sorocului plăţei; 
iară într'altii chipii, este dator să o asigureza, 
măcară și de se va fi fiicutii protestuli în.ur- 
ma sorâcelorii otărâte. 

Ş III, Pentru priimire 

Art. 114, Trăgătoralii şi giranții unei po-   

LEGIUIRI 

liţe suntă unul pentru altulă răspundători de 
a ci priimire şi plată la sorocii, 

Art. 115, Nevoinţa de priimire se dovedesce 
printr'anii actii ce se numesce protestii de ne- 
primire. 

Art. 116, Dapă încunosciinţarea protestu- 

lui de nepriimire, giranţii şi trăgătorul sunt 
dâtori fiă-care pe sâma sa s6ă a da chezăşiă 
pentru siguranța plăţei la implinirea soroculni, 
sâii să numere îndată preţulă ci din preană cu 
cheltuelile de protestii şi de preschimbarea po- 
liţei. — Chezaşuli ori ală trăgătorului, ori al 
girantului, este împreună respundătorii numai 
cu acela pe care a chezăşuitii. o 

Art. 117, Cine priimesce uă poliţă, se înda- 
tortză a plăti suma ce se coprinde într'ânsa.— 
Priimitorulii nu e rolnici a'şi lua înapoi prii- 
mirea sa, şi chiară cândă, înaintea priimirei şi 
în nesciinţa sa, va fi făcută trăgătorulă fali- 
mentă. 

Art, 118, Primirea unei poliţe trebue să fă 
iscălită, — Priimirea, se arâtă prin cuventală 
priimitii. — Priimirea trebue să aibă dată, 
dâcă poliţa are să se plătescă după una s6ii mai 
multe gilo oră luni de la înfăşişarea ci; — şi 
Ja acâstă din urmă întâmplare, lipsa datei de 
priimire, face a, se plăti polia la soroculi celă 
pusii într'ânsa, socotindu-se de la data ci. 

Art, 119, Priimirea unei poliţo dea se plăti 
într'altii loci deosebiti de acela aliă locuinţei 
priimitorului, arâtă loculă şi locaşulii unde are 
să se săvârşâscă plata, scii mișcările ce ai săse 
facă pentru acâsta. | 

Art, 120. Priimirea nu pâte Â cu condiţiă, 
dâră se pâte mărgini la nă sumă mai mică de 
câtii cea coprinsă în poliţă, — La acâstă din 
urmă întâmplare, înfăcişătorulă eato dâtor să 
facă protestii pentra partea sumei celei neprii- 
mite, 

Art, 121, Uă poliţă trebue să fie priimită 
la înfăgişarea sa, s6i celii multă în sorocii de 
duos-geci şi patru ore do la înfăşişarea ci. — 
După acele duoă-deci şi patra ore, de nu se va 
da înapoi priimită ori nepriimită celii ce a ţi- 
nut'o este respundătoriă către infăgişătoriă pen- 
tru pagube şi interesuri. 

Ş IV. Pentru priimirea prin midlocire 

Art, 122, La întemplare de protestii pentrn 
nepriimire, poliţa pote fi priimită de unii alii 
treilea obraz ce intră midlocitoră pentru tră- 
gitorii sii pentru unulă din giranţă. — Miglo- 
circa se pomenesce în actulii de protestii, şi se 
iscălesce de către midlocitoră. 

Art. 123. Midlocitornlit-este datori a face 

  

(1) Suposiţiă se înţelege cândă se scriă altă name, oră altă calitate, ori altă locninţă, ori alte locuri de cât 
colo adevărate, 
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indată cunoscută midlocirea sa la acela pentru | 
care s'a pusii midlocitoră. | 

Art, 124, Infăşişătoruli poliţei, de şi s'a 
priimit acâsta prin midlocire, îşi păstreză însă 
tote drepturile ssle împotriva trăgătorului şi 
a giranţilorii, pentru singuruli cuvânt de ne- 
priimire din partea. acelui asupra căruia s'a, 
fostă trasă, 

Ş V. Pentru împlinirea sorocului poliţei 
(scadinţă) - - 

Arte 125. Uă poliţă pote fi trasă ca să se 
plătâscă sâii a vista adică, îndată ce se va în- 
făşiza sii : 

după una scii mai multe ile ]de la nfăși- 
după una, s6ii mai multe luni |şcre; 
upă una sâii mai multe dile > 

după una sâă mai multe î ae Ia dată, 
la Qi otărâtă a lunci, scă într'uă di însem- 

nată, sii în cursulii unui bâlciii, 
Art, 126, Poliţa a vista trebue să 'se plă- 

tescă la înfătășişerea ei. | 
Art, 127, Implinirea sorocului unei poliţe 
după una sii mai multe dile ) de la înfăţi- 
după una s6ii mai multe lună ) şere, 

„se otărasce prin data priimirei, scti protestu- 
lui de priimire. 

Art, 128, Sorocul unei poliţe de a se plăti 
în cursul unui bâlci se împlinesce în diua aju- 
nalui spargerci bâlciului, s6ă în giua de bâlciii, 
dâcă acesta nu ţine mai multă de uă di. 

Art, 129, De se împlinesce soroculă poliţei 
intruă Qi de duminecă sâii de serbătâre mare, 
se plătesce în ajunulii loră. 

Art, 190, Ori-ce prelungire de sorocii, le- 
ginită scă obicinuită până acumii pentru plata, 
poliţelorii se desfiinţeză, - 

$VL. Pentru girii 

Art. 151. Proprietatea unei poliţe se stră- 
mută prin girii. ! 

Art, 132, Girulii are data sa. — Ardtă pre- 
țulă sâi suma dată. — Coprinde numele ace- 
luia într'a cărui ordinii s'a trecuti. 

Art, 133, Cândă girulă nu este făcuti în- 
tocmai după coprinderea articolului de mai sus, 
nu strămută stăpenirea poliţei, ci este uă sim- 
plă procură (vechiletii). 
„Art, 194. Este opritii de a pune în gir altă 

di de câţi aceca în care s'a scrisă girul; iară 
Cine va urma în potrivă, se va pedepsi ca unii 
plastografă, ” 

$ VII. Pentru împreună respundere 

det, 133 Toţi cei ce ai iscălit, n priimit 
El ali girat nă poliţă, sunt respundători plat- 
Nici unul pentru altulă către înfăcişătorii, 
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Ş VIII. Fentru avali, sei chezişie de 
plata poliței 

Art, 136. Plata unei poliţe, osebit do prii-. 
mire şi de giră se pâte asigura printr'un aval. 

Art, 197, Acestă siguranţă o dă ună ali 
treilea obraziă sâă în poliţă, sâi prin actii o- 
sebitii. — Dătătoraulii de avalii este supusă la 
acecaşi respundere, şi de uă potrivă cu trăgă- 
torul şi girauţii, pădindu-se însă osebitele toc- 
melă ce vorii fi midlocitii, 

$ IX. Pentru plată 

Art, 138. Uă poliţă trebue să se plătâscă 
în moneda arătată anume într'ensa, 

Art, 139, Cine plătesce uă poliţă mai înain- 
te de împlinirea sorocului ei, este respundă- 
torii pentru neţinerea în sâmă a acei plăţi, de 
se va ivi vruă piră în potrivă, „ 

Art, 140, Cine plătesce vă poliţă la împli- 
nirea sorocului ei şi fără împotrivire despre 
partea, cuiva, se socotesce bine plătit şi slobod 
despre ori-ce cerere. „ 

Art, 141. Infăgişstorulii unei poliţe nu se 
pâte îndatora să priimâscă plata -ei mai îna- 
inte de împlinirea sorocului. 

Art, 142, Plata unci poliţe' făcute asupra 
înfăgişărei unei a 2-a, a 3-a, a 4-a şei]. esto 
bună și cu tărie, când cea dea 2-a, 3-a, a 
4-a poliţă g.c.]., va cuprinde că acestă plată 
desfiinţeză puterea celoră-alte. 

Art, 143. Cine plătesce uă poliţă asupra în- 
făgişărei de a 2-a, a 3-a, a 4-a, gel, fără a 
lua înapoi pe acea în care se află înscrisă a sa 
priimire, nu remâne apăratii de pretenţia ace- 
luia ce se va înfăşişea, cu acea poliţă priimită 
de densuli. 

Art. 144, Impotrivirea la plată nu este prii- 
mită de câtii numai la întâmplare de perderea 
poliţei, sâii de falimenti a înfășișttorului. 

Art, 145, Intâmplându-se a se perde uă po- 
liţă nepriimită, stăpânul ei pote să câră plata 
ci cu ună a 2-a, a 3-a, a 4-a poliţă şi c.l. 

Art, 146. Cândii poliţa cea perdută va fi 
fost priimită, atunci stăpenulă ei nu pote cere 
plata prin înfăgişerea de uă a 2-a, a d-a,a 4-a 
poliţă ş.c.l., de câtă numai cu porunca jude- 
căţei, şi prin dare de chezăşie. 

Art, 147, Dică acela ce a priimit poliţa ori 
priimită, ori nepriimită, nu este în putinţă să 
înfăgişeze a 2-a, a 9-a, a 4-a poliţă guc.l., pote 
să ceră plata poliţei celei perdute, şi să o do- 
bândâscă prin porunca, judecăţei, făcândiă do- 
vadă prin catastişele scle că era stăpenă pe 
densa, şi dândii chezăşie pentru acesta, 

Art. 14$, Cândii trasulit nu va voi să plă- 
tâscă în urma, cererei făcute în puterea celorii 
din urmă duct articole, atunci stăpenulii poli- 
ţeă perdute "şi păstreză tâte drepturile s6le prin-   truniăi actii de protestaţie. — Acestă act, îre-
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bue să se facă a duoa di după împlinirea soro- 
cului poliţei perdute. — 'Prebue să se facă cu- 
noscutii trăgătorului şi giranţilorii, după for- 

„ mele şi la sorâcele otărite aci mai josăi pentru 
încunosciinţarea protestului. . 

Art. 149. Stăpânuli poliţer perdute, voind 
a lua alta a 2-a, trebue să se îndrepteze către 
celi de-a dreptulă ală săă girant; acesta este 
neaptratii datorii a'i înlesni a lui cerere mid- 
locindii prin alii stă nume şi a sa îngrijire că- 
tre alii săii iarăşi deadreptulă girantă; aserne= 
nea se va urma din yiranti în girantii până la 
trăgătoruiii poliţei. Stăpenul poliţei celei per- 
dute va trage şi va face tote cheltuelile ei. 

Art. 150. Indatorirea chezășuirei poliţei, 
însemnate la articolile 147 şi 148 (1), se pre- 
curmă după trei ani, decă, în acestă vreme, nu 
sai făcut nici cereri, nici porniri prin judecată, 

Art. 151. Plăţile făcute în socotăla sumei 
unei polițe, suntă spre uşurarea trăgătorului, 
şi a giranţilori, — Infăgișătarulii este datorii 
să facă protestii pentru romăşiţa poliţei. 

Art. 152, Judecata nu pâte prelungi nică 
cumii soroculii plăţei unei poliţe. : 

$ X. Pentru plată prin nuidlocire 

Art. 153..Uă poliţă protestată pote să se 
plătâscă de ori-care midlocitoră pentra trăge- 
toră, scii pentru unulii din giranţi. — Miqloci- 
-rea şi plata se voră dovedi şi se vorii însemna 
în actulii de protestii sâii din josulii lui. 

Art, 15£, Cine plătesce prin midlocire uă po- 
liţă, intră în tâte drepturile înfășişătorului, şi 
se supune la aceleași îndatoriri pentru împli- 
nirea formalităţiloră. cerute. Dâcă plata prin 
midtocire s'a făentii pe socotâla trăgstorului, 
reinânii slobodi toți giranţii. — De s'a făcutii 
pentru ună girantă, giranţii următori remâni 
slobogi. — De se înfăcişcză mai mulţi midlo- 
citori ca să plătâscă uă poliţă, se protimisesce, 
celii ce slobode de sub respundere pe cei mai 
mulţi giranţi. — Cândă acela, către care era 
trasă din începută poliţa, şi împotriva căruia 
se făcuse protestului din pricină de nepriimire, 
se înfăgigiză ca s'o plătâscă, va fi protimisiti 
din toți cet-alţi, 

$ AL Tentru drepturile şi datoriile în fă- 
cişătoruluti 

Art, 155. Infăşişătorulă unei poliţe trase 
din Europa şi din schelile Levantului ca să se 
plătiscă în ţera Românsscă, scii a vista, sâi 
după una ori mai multe gile ssă luni, trebue să 
ceră plată să priimirea polițel: în sorocii de 
ŞGze luni de la data ei; căci urmândii în po- 
triră, va perde dreptul de a se porni cu cerere 
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împotriva giranțilorii, şi chiară a trăgătora- 
lui, dâcă acest din urmă va fi făcut prorisie, -— 
Sorocul pentru uă poliţă trasă din Egipti, 3i- 
ria şi alte locuri depărtate, va fi de optă luni, 

Art, 150. Infăgişătorulii unei poliţe trebue 
să câră plata că în diua împlinirei soroculuj. 

Art, 157. Nevoinţa de a plăti trebue si se 
dovedăcă, a duoa di după împlinirea sorocalui 
poliţei, printr'ună actă ce se numesce protesti 
de neplată. — Dâcă diua acâsta este di de Da- 
minecă sâii de serbătâre mare, protestulă se 
faco a duoa di, - | 

Art. 158. Infăgişătorulii este neapărat d- 
torii a face protestulii de neplată, de şi s'a fă- 
cutii mai înainte protestul de nepriimire, sâii 
a muritii ori a făcutii falimentii acela, asupra 
căruia este poliţa trasă. — Intemplându-se a 
face falimentiă priimitoralii inaintea scadenţei, 
atunci înfăcişătorulă pute să facă protest şi 
să apuce prin judecată pe trăgător și pe Biranţi. 

Art, 159, Infigişătoralii unei poliţe prote- 
state din pricină de neplată, pote se câră sigu- 
ranţă s6ă în parte de la trăgător, şi de Ja fie- 
care din giranți, sâă de uă dată de la, toți im- 
preună giranţi și trăgitori. Acciaşi voie are 
fie-care din giranţi împotriva trăgătorului şi a 
giranţilorii celoră înainte de densulii, 

Ari, 190. Dâcă înfăşişătorul apucă numai 
în parte pe celii deadreptulii alii stă girantă, 
trebuie să'i incunosciințeze protestuli cu chip 
oficialii, şi neplătindu'i banii ce e dâtoră, să'lă 
tragă la judecată în soroci de cinci-spre-Qeca 
dile de la data protestului, dâcă cade în depăr- 
tare de dece ore. — Iar câtii pentru girantulii 
ce se află locnindii în depărtare mai multă de 
qece ore de locul unde trebuia să se plătâscă 
poliţa, acesti sorocă se ra imulţi cu o di pen- 
tru fie-care şse ore, | 

Art. 161. Poliţele trase din ţâra Romândscă 
ca să se plătâscă în Europa, sâii in schelile Le- 
vantului, întemplându-se a se protesta, trăgă- 
torii şi giranţii şedători în țsra, Romnânâscă vor 
fi traşi în judecată în sorocii de şese luni de la 
data protestului; iar pentru polițele trase în 
Egipt, în Siria sâi în alte locuri depărtate, 
soroculă va fi de coptă luni, | 

Art, 102, De pornesce înfăcişitorulă jalba 
sa de uădată împotriva şi a giranţiloră şi a 
trăgătorului, are către fie-care dintr'Enşii, so- 
roculii celii otăritii prin articolile de mai susiăi.. 
Fie-care din giranţi are dreptulii de a porni uă 
asemenea albă, sâii împotriva fia-căruia în 
parte, stii împotriva tuturorii împreună, totii 
într'același sorocii de vreme, — Pentru denşii, 
soroculă începe aduca di de la data priimirei 
chiămărei în judecată, 

Art. 103, După trecerea sorâcelorii de mar   susii pentru înfăşişcrea poliţei do a se plăti a 
Li 

  

(1) In colecția D, Boeroscn se arctă că din greşclă de tipară, se șede, legea cităză art, 147 şi 148, căct ea trebuo să. oiteţo art 146 şi 147,
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vista, scă după una ori mai multe gile sâă 
luni, — pentru protestulii din pricină de ne- 
plată, —:pentru pornirea petiţică spre cerere de 
siguranță, — înfăşișătorulii poliței perde tote 
drepturile împotriva giranţilorii. 

Art. 164. Giranţii perd asemenea dreptul 
de ari-ce cerere de sigurant inpotriva celorii 
ce le-aii dati poliţă după trecerea, sorâcelor de 
maj sus, fie-care în ceca ce sa atinge de dânsul. 

Art. 165, Asemenea perâii dreptulă lor în- 
fășişătorul şi giranţii, împotriva, însuşi a tră- 
gttorului, decă acestă din urmă va dovedi că, 
la scadinţa poliţci, avea provisie făcută. — La 
acestă intemplare, înfărişătorulă are dreptă a 
porni jalbă numai împotriva aceluia asupra 
căruia era poliţa trasă. 

Art. 166. Infăşisătorulii dobândesce iarăşi 
drepturile ce le va fi perdut prin cele din urmă 

- trei articole, cândii trăgătorulă scii unulii din 
giranţi, în urma sorâceloră otărite pentru pro- 
testă, pentru încunosciințarea protestulai, sâă 
pentra chiămarea în judecată, a primită prin 
ori-ce chipă răfaitoră, banii rînduiţi spre plata 
poliţei. 

Art, 107, Osebitii de formalităţile prescrise 
pentru pornirea jălbei spre cererea de asigu- 
ranţă, înfăgişătorali unci poliţe protestate din 
pricină de neplată, pâte prin otărire de jude- 
cată, să oprescă plata banilorii ce rorii Â a- 
vend să ia, de la alţii, trăgătoruli, priimitorii 
şi giranţii. 

$ AI. Pentru protesturi 

Art. 16$. După jalba ce va, da înfăgişăto- 
zuli împotriva nepriimirei stă a neplăţei poli- 
ței, judecătoria va trămite îndată spre întoc- 
Mirea actului de protest pe vătatulii de aprodi 
scă pe altii împiegată împreună cu înfășişăto- 
rolă şi cu duoi martură găsiţi de acesti din 
urmă. Protestul trebue să se facă la sălăşluin- 
ţa trasului, sc ori unde se va afla atunci cu 
locainţa, — 3a, sălăşluința, fegeloră arătate în 
poliţă și însărcinate. ca la trebuinţă să o plă- 
tescă, — la a celui ce a priimită prin midlo- 
cire, — Tâte aceste se voră face printr'unulii 
ŞI acelaşi act. Dâcă arătarea sălăşluinței în- 
semnate in poliţă este greşită, şi nu se a do- 
sedi unde se află. atunci cu şederea mai susii 
însemnați, protestul se va urma după ce mai 
întciă trămisulă judecătoriei va încredința re- 
sultatulă cercetării sâle printr'anii actă, pe care li va înscrie în capulă protestului, | 

Art, 169, In actul deprotest se cuprind:— 
Prescrierea din cuventiă în curenți a poliţei, a 
priimirei, a giruriloră și a recomandaţiilorii ce 
rorii fi însemnate într'Ensa, cererea ce sc va 
face pentru plata sumei coprinse în poliţă, — 
e este do fagă, sâii de lipsesce acela ce trebue 

să plătescă. — Pricinile nepriimirei de a plăti, 
ȘI nepatinţa stă nevoința de a iscăli.   
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Art, 110, Nici unii actii din partea înfăgi- 
şătorului poliţei, nu pote împlini locul actului 
de protestii afară de întâmplarea prevădută de 
articolile 146 şi următorele, atingătâre de per- 
derea poliței. | IN 

Ari. 121. Actele de protestii de carii se vor- 
besce în articolul 170, se vorii aduce la tri- 
bunală şi adeverindu-se „de către Preşedintele 
stii locotenentulii săi, se vorii da întăgişăto- 
rului; iară copie întocmai după dânsele se ror 
tiece din di în qi şi după rîndul datei, intrun 
registru osebitii, şnuruită, înnumeratii pe foi 
şi pecetluit, sub osîndă, pentru nepăzirea vre- 
uneea din formele prescrise, de a se scâte din 
slujbă şi de a se supune la plata pagubilor şi 
cheltuelilor celă ce nu 'şi va fi împlinit înda- 
toririle scle. ' 

"Ş XIII. Pentru preschimbarea” poliţei 

Art, 142, Preschimbarea 
tragerea unei contra-poliţe, 

Art. 179, Contra-poliţă este uă poliţă nucă, 
prin care înfăcişătorul "și ia înapoi, de la tră- 
gătoră sâă de la unulă din giranţi, suma ce se 
cuprinde în poliţa, cea protestată, cheltuelile 
urmate şi despăgubirea pentru scădământulii 
ce va fi cercatii la preschimbarea poliţei. 

Art, 154. Preschimbarea' poliţei se regulâ- 
ză, câtii despre trăgătorii după osebirea cursu- 
lui între loculii unde era să se plătâscă poliţa, 
şi loculă ue unde se trăsese. — Cât despre gi- 
ranţi, după osebirea cursului între loculi unde 
s'a girată poliţa, şi loculii unde era rinduită a 
se săverşi plata, 

Art. 125, Contra-poliţă se însogesce d'aă 
socotelă de întârcere. * 

Art, 176, In socotela de întârcere, se cu- 
prinde — suma baniloră din poliţa cea prote- 
stată, cheltuelile protestului şi alte cheltueli 
legiuite, precumii comisiâne, plata samsarului 
şi portuli de scrisori; — se arâtă numele ace- 
luia asupra căruia s'a trasi contra-poliţă,. şi 
preţul tocmelei schimbului, — Acestă, Soo- 
telă se adovereză de un midlocitorii de schimb, 
Pe unde nu suntii midlocitori de schimbi, se 
adevereză de duoi neguţători; — se însocesce 
de poliţa cea protestată, de protestiă stii de nă 
copie a actului de protest, — Când se întem- 
plă a se trage contra-poliţă către unul 'din gi- 
ranță, atunci ge însogesce, osebit; de cele de maj 
susii, de ună adeverinţă doreditâre de osebirea 
cursului de schimb între loculă unde era să se 
plătescă poliţa, şi loculii de unde s'a trasă. 

Art, 17, Nu se poti face mai multe Soco- 
teli de întârcere pentru una şi aceeaşi poli- 
ţă. — Acâstă socotelă de întorcere se plătesce 
pe rîndă din girantii în girantă, și în fine de 
trăgătorulii poliței. , 

Art, 17$, Osebirile cursuriloră la preschim= 

poliţei se face prin
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bările de poliţă nu se potă grămădi pe unulă 

şi acelaşi obraz, ci fiă care girantiă are să plă- 

tescă numai osebirea privitore po sema giru- 

lui stii, precum asemenea şi trăgttorulă, , 
Art, 179. Dobânda pentru suma coprinsă în 

poliţa cea protestată din pricină de neplată se 

socotesce din qiua protestului. | 
Art. 180. Dobânda pentru cheltuelile de 

protestii, de preschimbarea poliței şi de alte 
cheltueli legiuite, are să se plătâscă numai din 

diua, de când se vorii cere prin judecată, 
Art. 181. Osebirea cursului la preschimba- 

rea poliţei nu se plătesce, cândii socotela de în- 

târcere nu este însoţită cu adeverinţă de mid- 
locitor de schimbă, sii de neguţători, legiuită 
la art. 177. (1) 

SECŢIUNEA II 
Pentru biletă la ordină 

Art, 182, Tâte disposiţiile atingătore, de po- 
liţe şi privitâre,— la scadenţă,— la girii, — la 
împreună răspundere, — la aval, — la plată,— 
la plată prin midlocire,—la protest,—la datorii- 
le şi drepturile înfăgişătorului, — la preschim- 
barea de poliţă, sâii la dobâni, — ai întocmai 
aplicaţie şi asupra bileturilor la ordin, fără a se 
strămuta câtii de puţinii disposiţiile ce privesc 
la întâmplările prevădute de art. 308 ali Regu- 
lamentului organiciă. _ . 

Art. 153. Biletul la ordină are data sa,— 
arâtă suma de plată, — numele aceluia la ală 
cărui ordini este dati, — vremea cândiă are să 
se săvtrşescă plata,—preţul ce s'a dat în bani, 
în mărfuri, în socotâlă, scii în ori-cealt chipă. 

SECȚIUNEA II 
Pentru prescripţiă (paragrafia) 

Art, 134, Ori-ce pornire de judecată pentru 
poliţă şi biletii la ordini sub-semnati de ne- 
guţători, neguţătoraşi ori bancheri, sâii făcute 
pentru fapte de negoţi, ai paragrafiă de cincă 
ani, socotiți din giua protestului, sii de la cea 
după urmă cerere prin judecată, de nu se va fi 
urmati vr'uă otărire judecătorâscă, scii de nu 
se va fi recunoscutii dstoria de bună prin actă 
osebitii. — Cu tote aceste, decă după cererea 
reclamantului se va găsi cu cale de către jude- 
cată, cei socotiți datornici se vorii Supune a 
încredința, prin jurămentă în pretoriulii jude- 
cătoriei că nu nai sunt dstori; şi văduvele lor, 
mostenitorii lori sâii câţi aducă obrazulii lori, 
că socotesc cu buna credinţă a nu mai fi d$- 
tori nimică, ! 
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CARTEA II 
PENTRU FALIMENTE ȘI BANCRUTE 

TITLUL | 
Pentru falimeutţi 

Rânduely obstesci 

Art. 183. Ori ce neguţătoră încetiză plă- 
ţile scle se socotesce faliti.— Falimentul unui 
neguțători se pâte da pe facă şi după mârtea 
lui decă va, fi muritii în încetarea plăţilor sâle. 
— Darea pe faşă a falimentului nu va putea 
nici să se tacă de tribunalii, nici să se câră de 
către creditori, fără numai în curgerea anului 
de la mârtea lui. 

CAPITOLUL 1 

Pentru darea pe facă a falimentului 
şi urmărirea lui 

Art, 186, Ori-ce faliti va fi datori, în cele 
d'ânteiă trei qile de la încetarea plăţilor sâle, 
să facă acesta cunoscutii tribunalului locului 
unde 'şi are domiciliul săi. Dina încetărei plă- 
țilorii se va socoti într'acele trei dile. La în- 
tâmplare de falimentă din partea unei socie- 
tăţi în nume cupringdător, arătarea va coprinde 
numele şi însemnarea domiciliului fie-cărui din 
companionii cei împreună, răspundători, şi se 
va face ]a tribunalulii locului unde se află celă 
de căpeteniă stabilimentii ali tovărăgiei, 

Art, 187, Arătarea falitului trebue să fie în- 
soţită şi cu bilanţ din parte", sâii să cuprindă 
pricinile care "li ai oprit de a da bilanții, Bi- 
lanţulă va coprinde arătarea pe anume şi pre- 
țuirea tutulorii averiloră mişcătâre şi nemişcă- 
târe a datorului, datoriile ce are să ia şi să dea, 
socotâla câztiguriloriă şi a pagubiloră, cum şi 
a cheltuelilorii. Bilanţul sub-semnându-se de 
datori, se va adeveri de dânsulă că este ade- 
rărată, punendui-se şi data. 

Art. 188. Palimentulă se dă pe facă priu o- 
tărirea tribunalului, dată, ori după arătarea 
falitulai, ori după cererea prin petiție a unui 
s6i mai mulți creditori, ori de către chiar tri- 
bunalulii de sine. Acâstă otărire se va pune în 
lucrare vremelnicesce, 

Art. 159, Prin otărirea asupra dăreipe facă 
a falimentului, sâii prin otărirea ce se va da 
mai în urmă asupra raportului judecătorului 
comisarii, tribunalulă va otări, ori de sine, orl   

    

(1) In colecția D, Boerescu se arată că prin greşeală 
a se cita art. 176, E : 

de tipară, se vede, că so citcză aci art, 177, căci trabus 

  

 



COMUNE 

după cererea, reri-cărei părţi interesate, vre- 
mea la care ali încetați plăţile. Iară neînsem- 
nându-se otăritii acâstă vreme, atunci înceta- 
rea plăţiloră se va socoti din diua otărirei 
tribunalului asupra dărcă pe fagă a falimentului. 

Art. 190, Otăririle ce se vor da pe temeiul 
celoră din urmă duoă articole, se vorii trece în 
prescartare priu Buletinii, şi voră sta trei luni 
lipite atâtă în sala judecătoriei unde se va da 
pe facă falimentul, câtii şi pe la tâte tribuna- 
jurile unde fatitulii va avea stabilimente co- 
merciale, 

Art, 191, Da la data otărirei asupra dărei 
pe facă a falimentului, falitulii perde dreptali 
de a cârmai orl-ce avere a sa, ba încă şi chiar 
aceea ce'i va, cădea în parte în vremea în care 
elă so află în stare de falită. — De la data a- 
celeeasi otăriră, ori-ce pretenţie va avea cine-va 
asupra falitului pentru lucru mişcătorii sii 
nemişcătorii, nu pâte să se urmeze, nică să se 
pornescă, de câtă numai împotriva sindicilorii. 
— Asemenea se va urma şi pentru oră-ce lu- 
crare de împlinire arii fi să se săvârşescă asu- 
pra lucrurilorii mişcătâre sâii ncmişcătore a fa- 
litului. — Tribunaluli, cândii va socoti de cu- 
siință, pâte să priimescă şi pe falit ca uă parte 
înclinată, 

Art, 192, Otărârea asupra dărei pe facă a 
falimentalui dă dreptii creditorilorii falitului 
a cere, şi mai "nainte de împlinirea sorocului, 
datoriile ce ai să ia de la densulă.— La întem- 
plare de a face falimentii sub-semnătorulii u- 
noi biletă la ordină, priimitorulii unei poliţe, 
sti trăgătorulă de nu se va fi priimitii poliţu, 
cel-laiți îndatoraţi, neroindii a plăti indată, 
trebue să dea chezăşie pentru plata baniloră 
la scadinţă. 

Art, 193, După darea pe facă a falimentu- 
lui prin otărâre de judecată, iasa credito- 
riloră nu mai are dreptă a cere dobândi, pe 
vremea, viitâre, pentru ori-ce datorie nu va fi 
asigurată prin vre unii privilegii, ori prin ză- 
logă de lucru mişcătoră, ori prin antibhrisisiă, 
oră prin ipotecă. — Dobângile datoriilorii asi- 
gurate nu se vori putea cere de câtii numai 

din sumele isvorite din averile supuse privile- 
giului, ipotecate sâii zălogite, 

Art. 194. Tote actele ce va face falitulii 
pentru înstrăinarea în dară de averi mişcătore 
sti nemişcătâre; tâte plăţile, sâă în bani, să 
prin mutare a vreunui dreptii, vindare, răfuire 
stă într'altă chipii, pentru datorii neajunse la 
sorocă, şi pentru cele ajunse la sorocii; tâte 
plățile săvârşite într'alt chipă, iară nu în bani, 
Dică în zapise de negoţi; — ori ce ipotecă 
făcută de bună voie seă prin otărâre de jude- 
cată, şi tote drepturile de antihrisisiăi s6ă de 
asigurare, înființate asupra averilorii datoru-   
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li pentru datorii mai vechi, suntă fără nici 
uă tărie despre masa creditorilorii, decă se vor 
fi făcută de datornicii în urma, vremei otărite 
de tribunală pentra încetarea plăţilorii lui, scii 
cu dece dile mai "nainte de acestă vreme. 

Art. 193, Ori-ce altă plată făcută de datorii 
pentru datorii ajunse la sorocă, şi oră-ce altii 
actii încheiatii din parte”, sub ori-ce felii de 
îndatorire înpovara sa, în urma încetărci plă- 
ilorit şi mai "'naintea hotărirei asupra dărei 

pe fagă a falimentului, se vorii putea desființa 
dâcă, din partea acelora carii ai priimiti de 
Ja datorii ori aăi tratatii cu densuli, s'a urmat 
cu sciinţa încetărei plăţiloră lui. 

" Ari, 199, La întâmplare de a se plăti po- 
liţa în urma vremei încetărei plăţilorii, ce se va 
fi dovedit de tribunal, potrivit cu art. 190 (1), 
şi mal "naintea otărircă asupra dărci pe fașă a 
“falimentului, cererea pentru intârcerea sumelor 
plătite nu se va putea porni de câtii numai îm- 
potriva aceluia în a căruia socotălă se va fi dat 
poliţa. — De va fi unii biletii la ordinii, cererea, 
se va porni împotriva celui d'ântâiii girantăi, 
— La amânduoă aceste întemplări, trebue să 
se dea dovadă că acela, de la care se ceri banii 
înapoi, avea cunoscință de încetarea plăţilor . 

'cândă s'a dat afară poliţa, s6ii biletul la ordin. 
Art, 197, Ori-ce lucrare de împlinire, pentru 

plată de chirii de case și magazii, asupra lu- 
crurilorăi mişcătore carii slujescă la uneltirea 
negoțului falitului, se va amâna trei-decă de 
qile de la cata otărirei asupra dărei pe fagă a 

falimentului, fără însă a se vătăma, cu acesta 

oră-ce măsuri asigurătâre s'ară putea lua, pre- 

cum nici dreptulii ce arii avea proprietarulit a 

intra iarăşi în stăpenirea locuriloră închiriate; 

căci, la acestă întemplare, adică, pentru luarea 

de măsuri asigurătâre şi pentru luarea înapoi 

a locurilorii închiriate, de va avea drept închi- 

riătoruli, sorocul mai susii pomenitii de trei-. 

decă gile încetâză de sine. 

CAPITOLUL II - 
Pentru orânduirea j ndecătoruluă comisarii 

Art. 198, Prin otărirea asupra dărei pe facă 
a falimentuiai, tribunalulii va orândui pe unul 

din mădularele sâle judecătorii-comisară, 
Art, 199. Judecătormlii-comisarii va Î mai 

ca osebire însărcinată a grăbi îi a priveghea 

Jucrările şi cârmuirea falimentului. — Eli va 

face la tribunalulă de către care va fi orânduit, 

raportul săi pentru tote prigonirile ce ar pu- 

tea isvori din falimentii, şi cari voră fi de com- 
petinţa, acestui tribunalii. . 

Art. 200. Tribunaluli pâte la ori-ce vreme, 

  

(0) In colecţia D. Boerescna se arată că cu gregelă so eiteză art. 190, căci art, 189 trebue a se cita.
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în loculii judecătorului-comisarii de falimentă, 
să orândudscă pe altulă dintre mădularele s6le. 

: CAPITOLUL III 

Peniru punerea peceţilorii, şi pentru cele 
Wântâiii rândueli despre persdua fa= 
litului. 

Arte 201, Prin otărirea asupra dărei pe faţă 
a falimentului, tribunalul va porunci punerea, 
peceţilorii şi arestarea falitului la Poliţiă, scă 
paza personci lui în casă"i do către unii slujbaş 

„ali poliţici spre a nu putea dosi. — Aflându-se 
falitulă într'acestă posiţie, nu pote a se priimi 

„. cerere nici de a se pune Îa închisâre, nici de a 
nu se slobodi de acolo pentru nici unii felii de 
detorie. 

Art. 202, Cânâii falitulă va urma după ar- 
"ticolul 186 şi 187, şi la vremea, dărei pe facă a 
falimentului, nu va fi închisii pentru dâtorii 
stă pentru altă pricină, tribunalulă va putea 
sălii stobâdă de la arestii ori de sub paza per- 
sânei lui. - Partea otărirei prin care se va 
slobogi falituli de la arestă scii de sub paza 
personci scle, va putea tot-dâ-una, după impre- 
Jurări, să o desființeze mai la urmă tribunalul, 
şi chiariă de sine. 

Art, 203, Peceţile se vor puna pe magazii, 
cantore, case, zapise, catastişe, hârtii, mobile, 
şi pe tâte lucrurile falitului. — De va face fa- 
limentă vă tovărăşie în name coprindător, po- 
ceţile se voră pune, nu numai în stabilimentui 
celă de căpetenie alii tovărăşici, ci şi la sălăş- 
luinţa fiă-căruia din tovarășii cei împreună re- 
spundători. “ 

Art. 204. Tribunalul va supune, în sorocă 
de duot-deci şi patru de ore, la, cunoscința De- 
partamentulai dreptăţei, prescurtare după o- 
tărîrea sa asupra dărei po fagă a falimentului, 
însemnândii cele mai de căpetenie rândueli ce 
se coprindiă într'ânsa. 

Art, 205, Când sumele, ce se vor afla gata 
în averea falitului, nu voriă fi îndestule ca să 
acopere îndată cheltuclile co se vorii urma cu 
lucrările pregătitore ale judecătoriei și cu are- 
stuirea falitului, atunci aceste cheltueli se vor 
face cu împrumutare de către judecătorie, şi 
se vorii opri ca uă datoriă privilegiată, din cei 
dântâiii bani ce voră intra în socotâla masei 
creditoriloră, o 

CAPITOLUL, IV 
Pentru orândairea şi schimbarea sindici- 

lorii celorii vremelnică 

Art. 206, Prin otărirea asupra dărei pe facă 

stii mai mulţi sindici vremelnici. — Ya chiă- 
ma indată pe cei socotiți atunci de creditori a 
se strânge în sala seanțelorii tribunalului, la 
vă di otărită, şi nu mai depărtată de cinci- 
spre-dece dlile de la data dărei po fașă a fali- 
mentului, — Judecătorulă-comisariă. va, cere 
părerea creditoriloră, ce se voră afla facă la 
acâstă adunare, atâtii asopra.alcătuirei listei 
celorii socotiți de creditori, câtă şi asupra ale- 
gerci altoră sindici, — Se va alcătui jurnalii 
de gisele şi de băgările lori de sâmă, şi acestă 
jurnală citindu-se mai ântâiă în auduli eredi- 
toriloră, se va iscăli de judecătoruli-comisari, 
şi se va da în cunoscinţa tribunalului, — Tri-. 
bunalulă, vădândă coprinderea acelui jurnală, 
şi lista creditoriloră, şi Inândi în băgara de 
sâmă raportulii ce'i va face jndecătoruli-co- 
misarăi, va orândui sindici nuoi, sâiăi va lăsa tot 
pe cei vechi. — Sindicii ce se voriă așcda cu 
chipulii acesta, suntă desăvârşiţă. Cu tâte ace- 
ste, ci potă fi schimbaţi de către tribunalii la 
întâmplările şi după formele ce se vorii otări 
la art, 210 şi 211. — Număralii sindiciloriă se 
va putea urca, în ori-ce vreme, până la trei; ei 
voră putea fi aleşi şi dintre personele ce nu vor 
fi creditori, şi să priimâscă, de vorii fi, sâă nu, 
creditori, uă plată ce va otări tribunalulă asu- 
pra raportului judecătorului-comisarii, după ce 
insă voriă săvârși lucrările lori, şi vor da, soco-   

  
  a falimentului, tribunalul va orândui unoti 

tela chivernisirei loră, 
arte 207. Nică uă radă dintr'ale falitului, 

penă la a patra spiţă inclusiră, nu va putea să | 
se orânduăscă sindicii. 

Art. 208. Cândii va fi trebuinţă a se adăo- 
ga stă a se schimba unulă sc mai mulţi sin- 
dică, judecătoruiii-comisarii va raporta tribuna- 
lului de comercii, care va urma în acâsta, după 
formele aședate la art, 205. 

Arte 209, De se ori orândui mai mulţi 
sindici, ei nu vorii putea lucra de câtă toţi îm- 
preună; cu tâte aceste, judecătorulă-comisariă 
pâte să dea la unul sâă la mai mulţi dintr'ân- 
şii osebite însărcinări cu imputernicire, de a 
faco Gre-cari acte de ocârinuire; la asemenea 
însărcinări, fie-care sindicii este în parte res- 
pungătorii pentru lucrarea, sa, 

Arte 210. De se vorii ivi reclamaţii împo- 
triva vre-unci lucrări dintr'ale sindicilori, Ju- 
decătorulii-coinisară va raporta tribunalului 
în sorociă de trei dile, spro a se oţări cele de 
cuviinţă asupra acelorii reclamaţii. 

Art, 211. Judecătorulii-comisarii va putea, 
ssii după reclamaţiile ce i sc voră îndrepta de 
falitii ori de creditori, ss de sine, să propună 
tribunalului depărtarea unuia sâăi mai mulţi 
sindici. —- Dâcă în sorocă de optă dile, jude- 
cătorulii-comisariă nu îndestuliză reclamațiila 
creditorilor, atunci aceste reclamaţii se voră 
putea îndrepta către tribunal. — Tribunalul, 
luândii în băgare de semă raportulă judecăto- 
rului-comisari şi ascultândă desluşirile sindi- 
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cilorii, va judeca şi va otări de se cuvine a so ! 
depărta, scii nu, sindieij. 

CAPITOLULU Y 
Pentru îndatoririle sindiciloră 

SECȚIUNEA 1 
Nândueli obstoşti 

Art, 212, Dâcă punerea peceţiloră nu se va 
fi urziatii mai înainte de orândoirea sindicilor, 
aceştia vorii cere de la tribunală săvârşirea a- 
cestei lucrări. 

ari. 213, Judecătorulă-comisarii va putea, 
asupra cercrei siudicilorii, a"i Jăsa să nu puie 
sub peceță ssiia”i împuterniei să scâţă: L-ii hai- 
nele, țâlele”, mobilele şi lucrurile trebuinci6- 
se falitului şi familiei s6le; tote aceste ne vor 
elibera prin voia ce va da judecătorulti-comi- 
sarii după foia ce'i vor arăta sindicii; 2-lea, lu- 
crurile supuse la grabnică stricăciune, sii la 
invederată scădere de preţă; 3-lea, lucrurile 
carii servescii la uneltirea comereiului falitu- 
ni, dâcă acâstă uneltire nu pâte înceta fără 
paguba creditoriloră. — Jucrurile coprinse în- 
tracesto din urmă duoă paragrafuri se vor în- 
semana cu preţul loră pe uă foie de către sin- 
dici, fagă cu judecătorulii-comisar care va sub- 
semna Jurnalulii, 

Ant, 214. Vindarea lucrurilorii supuse la 
stricăciune, s&ă la grabnică scălere de preţiă, 
seu a cărora, ţinerea este pricinaitâre de grea 
chieltaială ; asemenea şi unsltirea, întreprinde- 
rei de comerciii a falitului se va urma prin sir- 
£ainţa sindiciloră şi cu voia judecătorului-co- 
misariă, , : 

Art, 215. Catastișele se voră scâte de sub 
peceță, şi se voră da sindicilorii de către jude- 
cătorulă-comisarii, care le va încheia la finită,   arstândi numărulii foiloră fie-cărui catastihii, 
ŞI numele sindicilorii la carii le va da, Judecă- 
torală-comisară va însemna pe scurtă în jur- 
naluli săi starea în care se voră afla catasti- 
şele.— Poliţile şi bileturile carii vor avea sca- 
dinţa lori în scurtă vreme, sâii oră fi supuse 
la priimire, s6ii pentru carii va trebui a se lua 
mesuri asigurătâre, se vorii scâte asemenea de 
sub peceţi de către judecătorulii-comisară, se 
voră descrie şi so vori da sindicilor spre aim- 
plini banii. Uă însemnare copringătâre de su- 
mele fie-cărui dintr'acele zapise, de numele şi 
doniciliulii datorilorii, şi de soroculă plăţei, 
se va da judecătorulai-comisarii, — Cele-alte 
credite se vori stinge de sindici sub dare de 
chitanţă din partele. Scrisorile adresate către falită se voru da sindicilorii carii le vori des- chile. Falitulii va putea să se afle facă la des-   chiderea lori, de va fi aici, 
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Art. 216. Judecătorulă-comisarii, Inândii în 
băgare de stimă starea cea în vedere a trebilor 
falitului, va putea să propună liberarea lui 
vremelnicesce cu voia înscrisă dată de tribu- 
nală. —- Dâcă tribunalul va da acâstă Yoie, va 
putea să îndatoreze pe falitii a da chezăşie pe 
omii sub osindă de a plăti chezaşiulă, de nu'li 
va aduce cândă se va cere, uă sumă co se va 
otări de tribunalii, și care va fi în folosul ma- 
scă creditoriloră,. 

Art, 217, Decă judecătoruli-comisarii nu 
va propune slobogirea falitului, acesta va pu- 
tea să infăgigeze cererea sa la tribunală, cara 
va judeca şi va da otărirea sa întru acâsta, 
după ce mai ânteiă va asculta pe judecătorul- 
comisară. 

Art. 215, Falitulii va putea să dobândâscă, 
pentru dânsul şi pentru familia sa, din starea 
ce va avea, ajutore de hrană; aceste ajutâre se 
voră otări de către tribunal după propunerea 
sindicilorii, - 

Art, 219, Sindicii vorii chiăma pe falit spre 
a se afla facă la cercetarea şi încheerea cata- 
stigelorii. — De nu va veni, se va îndatora să 
se infăgişeze în sorocii de patru-deci şi opt ore 
celit multă. — Şi de ra avea, şi de nu va avea, 
falitul voiă în scrisă de slobodire, va putea să 
se înfăgişeze prin vechil, de va arăta însă, pen- 
tru nevenirea sa, pricini bine cuventate şi cu- 
noscute de judecătorulii-comisarii, 
"Arte 220, Dâcă bilanțulii nu se va fi dată 
de falitii, sindicii ili voră face îndată, ajutân- 
du-se cu catastişele şi chârtiele falitului pre- 
cumiăi şi cn sciinţele ce vor putea lua, şi'iii vor 
depune la cancelaria tribunalului. 

Art, 221, Judecătorulii-comisară este vol- 
nicii a asculta pe falitii, cumii şi pe scriitorii şi 
slujbaşii săi şi pe ori cealtă porsonă, atât pen- 
tru ceea ce privesce la întocmirea bilanţului, 
câtii şi asupra priciniloră şi împrejurărilor fa- 
limentului. 

Art, 222, Cândi ună neguţătorii se va da 
pe facă de falită în urma morţii sâle, sc când 
falitulii va muri în urma dării pe fagă a fali- 
mentului, văduva lui, copiii lui, moştenitorii 
lui, voră putea să se înfăcişeze, sci ânșii, scă 
prin vechilii, la facerea bilanţului, precumă şi 
la tâte cele-alte lucrari asupra falimentului, 

SECŢIUNEA. II 

Pentru rădicurea peceţilor, şi pentra inventariă 

Ă (catagrafle) 

Art. 228, In curgerea celoră dântâiii trei 
dile după orânduirea sindicilorii, aceştia voră 
cere de la tribunal rădicarea peceţilorii, şi se 
voriă îndeletuici la catagrafia averei falitului, 
care va fi facă sâii se va chiăma cu chip oficial 
a veni. -
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Art, 924, Catagrafia se va face de sindici 
în duoă esemplare cu chip treptată, după cum 
se vorii rădica şi peceţile, şi facă cu judecăto- 
rul-comisar, care va iscăli, pe fie-care di, ceea 
ce se va fi lucrati; unulă dintr'aceste esem- 
plare se va depune la cancelaria tribunalului în 
sorocii de duoă-deci şi patru ore, iară celii-alti 
va remânea la sindici. — Sindicii sunt volnici 
să ajute, la facerea catagrafiei şi la prețuirea 
Tuerurilor, cu ori-cine vor socoti de cuviinţă.— 
Se vorii protacoli de isnâvă tâtelucrurile carii, 
după coprinderea art. 213 nu se vorii fi pusi 
sub peceţi, şi a cărora catagrafie și preţuire se 
va, fi făcutii. . 
Art, 225, La întâmplare de a se da pe fașă 
falimentali după mârtea datorului, decă nu se 
va fi făcută catagrafie mai înainte de darea pe 
fagă a falimentului, seii la întâmplare de a muri 
falitulă mai înainte de începerea catagrafici 
acâstă lucrare a catagrafici se va face îndată, 
după formele prescrise la articolul de mai susii, 
şi facă cu moştenitorii, carii, nevoindit â veni, 
se vorii chiăma cu chipi oficială, - 

Art. 226. La ori ce faliment, sindicii în cur- 
gere de cinci-spre-dece dile socotite din diua 
orînduirei lori (să de se vorii fi numiti alţii, 
sii de se vorii-fi întăritii cei vremelnici), sunt 
dâtori să dea judecătorului-comisară uă rela- 
ție sâii prescurtare de starea cea în vedere a 
falimentului, de pricinile cele mai de căpetenie 
ale acestuia, precumi şi de firea ce pote avea 
falimentul. — Judecătoruli-connisarii va su- 
pune îndată tribunalului acea relaţie împreună 
cu băgările sâle de semă. De nu i se va da de 
sindici în soroculă de mai susii, judecătoruli- 
comisarii va încunosciinţa tribunalului, ar&tân- 
du'i şi pricina întârdierei. 

Art, 927, Procurorulii tribunalului va pu- 
tea să mârgă la sălășluinţa falitului şi să se 
afle facă la facerea catagrafiei, — In t6tă, vre- 
mea, clă va avea dreptuli dea, cere să i seîm- 
părtăşescă tâte actele, catastigele scii chârticle 
atingătâre de falimentii. 

SECȚIUNEA III 
Pentra vîndarea mărfuriloră şi a luerariloră mişcă- 

- târe; şi pentru împlinirea baniloră 

Art, 228. După săvtrşirea catagrafiei, măr- 
furile, banii, zapisele, chârtiale şi oră-ce lucra 
mişcătorii ală datorului, se vor da sindicilori 

carii voriă îscăli de a loră priimire din josulă 
catagrafiei. | 

Art. 229. Sindicii nu voriă înceta îndelet- 
nicindu-se, sub privigherea judecătorului-comi- 
sarii, întru împlinirea datoriilori ce va avea să 
priimâscă falituli. e 

Art. 230. 'Tribunalulă va putea, după ce va   

asculta pe falit, sei îl va ckiăma, formală ca 
să'lă întrebe, să dea voie sindicilorii de a vinde 
lucrurile mişcătâre sâi mărfurile, — Va otări 
A6că vindarea urmeză a se face prin bună toc- 
mâlă, sâă prin mezată. 

Art, 231. Sindicii voriă putea, cu voia jude- 
cătorului-comisarii, chiămându-se însă şi fali- 
tulă, să între la învoială pentru tâte prigoni- 
rile atingătore de masă, cumii și pentru acelea 
ce privescă la drepturi şi la prigoniră pentru 
lucruri nemişcătore. — Dâcă lucrulii de prigo- 
nire, pentru care se face învoială, este, de unii 
preţii ncotăritiă, stii mai presusii de trei sute 
lei, învoirea nu va avea tărie de nu se va ade- 
veri de tribunalii. —- Falitulii se va chiăma la 
adeverire, şi va avea totii-dâ-una dreptul de 
a se împotrivi. Impotrivirea va fi îndestulă ca 
să oprâscă învoirea, dcă acâsta va privi la lu- 
crură nemişcătore. 

Art, 232, Dâcă falitulii se va slobodi de sab 
arestă, sâii decă va dobândi voie în scrisă de 
slobodire, sindicii vorii putea săli întrebuin- 

ţeze ca să'i înlesnescă şi să'i lumineze întru 
cârmairea lor; judecătorulii-comisară ra otări 
condiţiile Imcrărei loi. 

Art, 233, Banii ce se vorii aduna din vîn- 
dări şi din împliniri, scădendu-se mai ântâiă 
tâte chieltuelile, se vorii depune îndată la tri- 

bunală. In curgerea, celori d'ântâiii trei dile 

de la priimirea fie-cărei sume de către sindică, 

aceştia vorii fi dâtori a arcta judecătorului-co- 
misară dovadă în scrisă că a depus'o la tribu- 
nalii, iară urmândă împotriră, vorii fi detoră 
să plătâscă şi dobândă, pentru dilele ce vorii 
trece mai multi. Banii ce se vorii da, la tribu- 
nală de către sindici şi de către alte obraze în 
socotela falimentului, nu se vor putea slobodi, 

de câtă după cerere în scrisă a sindiciloră, cer- 
cetată şi priimită de judecătorulii-comisar. Da 
se vorii ivi împotririri la luarea baniloră, sin- 

dicii vor fi dâtori a le desființa mai ânteiă prin 
otărirea de judecată. — 'Tribunalulii pâte să 
dea voie ca banii să se slobâdă deadreptulii în 
mâna creditorilorii după uă fâie de împărţire 
făcută de sindici, şi încredinţată de judecăto- 
rulii-comisarii, - 

SECȚIUNEA 1Y 

Pentru actele asigurătâre 

Art. 234, După intrarea lori în lucrare, 
sindicii sunt â6tori să facă tote actele trebain- 
ci6se spre asigurarea drepturilor falitului asu- 
pra datorniciloră săi, sei prin răfuire îndată a 
dâtorici, să prin secuestru, scii prin zălogire, 
şi acestea în numele masei creditorilor. — Asa- 
menea măsură vor lua şi pentru lucrurile ne- 
mişcătâre ce arii descoperi că suutii ale fa- 
litulat. 
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SECȚIUNEA V 
Pentra cercetarea şi adererirea dâtoriiloră falitului 

Art, 235. Indată după otărirea asupra, dă- 
zei pe fașă a falimentului, creditorii vor înfă- 
ţişa la tribunală zapisele şi documentele ori- 
ginale pentru sumele ce vorii avea să priimâ- 
scă, în copii sub a loră iscălitură, carii, proto- 
colindu-se de judecătorie din cavântă in'cuvânt 
cu originalele lorii, se vorii da la grefă, şi cre- 
ditorii, d'impreună cu zapisele originale şi do- 
cumentele, voriă lua adeverinţă de la grefieră 
pentru depunerea, copielor. Copiele sc vor pre- 
scrie asemănatii întru tâte' cu cele originale, 
adică ca cuvintele drese, cu cele şterse şi cu 
cele adaogate printre linii. 

Art, 236. Creditorii carii, la orinduirea sin- 
dicilori celoră desăvârşiţi, după glăsuirea ar- 
ticolulni 206, nu oră fi datii zapisele şi docu- 
mentele lorii, se vorînsciinţa îndată, prin gla- 
sală Buletinului şi prin adrese din partea jude- 
cătorici, că trebue, să se arâte sc enşii, sâă 
prin vechilii, în sorocii de duoă-deci de dile so- 
cotite de la diua însciinţării prin Buletinii, la 
sindicii falimentului cu zapisele şi documentele 
originale de sumele ce vorii avea să în, oră, de 
Tori voi maj bine, se vor înfășişa la tribunal, 
ca protocolindu-se, să se depue acolo copiele 
potriviti cu disposiţiile art. 235. — Pentru 
creditorii sălăştuiţi în principat, şi în loc deo- 
sebită de alii aședării tribunalului, acestă so- 
roci se va mări cu uă di de fie-care şese ore do 
depărtare între loculii aşegărei tribunalului și 
sălăşluinţa creditorului, — Iară pentru credi- 
torii sălăşluiți afară din principat, soroculii va 
fi de una sută duot-deci dile, 

Art, 237. Cercetarea, şi adeverirea datorii- 
lorii șa începe în cele d'ântâii trek dile după 
împlinirea sorâceloră otărite prin alinea ân- 
tâia şi a duca a art. 236; — se va urma fără 
precurmare, şi se va face la loculă, dioa şi ora 
arătată de judecătorulii-comisarii, care acesta 
se va cuprinde neapăratii îu însciinţarea, orân- 
duită a se face creditoriloră prin articolul de 
mai susii. Ca tâte aceste, creditorii se vori 
chiăma de isnâvă spre acest sfirşit prin adrese 
din partea judecătoriei precumă şi prin Bule- 
tinil. — Zapisele şi documentele de bani ce voriă 

„tea să ia sindicii, se vor cerceta şi se voră 
adereri de judecătornlii-comisarii ; iară cele- 
alte se vorii cerceta şi se vorii desbate între 
creditori sâii vechilulă săă şi între sindici, facă 
aflându-se şi judecătorulii-comisară care va al- 
cătui jurnală pentru acâsta. 

Art, 238. Toţii creditorulă, a cărui dâtorie 
se va fi cercetati şi primită, s6ăi se va fi tre- 
tută în bilanții, va putea să se afle fagă la cer- 
cetarea şi adorerirea zapiselorii şi documente- loră celorii-lalţi creditori, şi să dea dovedi îm- 
potriva adeveririloră ce se voră fi făcuţi, sâi 

  

voră fi a, se face; asemenea şi falitulă va avea, 
acestă drepti. : 

Art. 239, Jurnalulă de adeverire va arăta 
sălăşiuinţa creditoriloriă şi a vechililori. — Va 
cuprinde însemnare pe scurtă a zapiseloră și 
documentelorii, va face vorbire pentru cuvin- 
tele drese, pentru cele şterse şi pentru cele a- 
dăogite printre rânduri, şi va însemna dâcă 
dâtoria este priimită scă prigonită, 

Arte 240. Judecătorală-comisarii va putea 
totii-d-una, şi chiară de sine, să câră a se în- 
făşişa catastişele creditorului, sâii să se aducă 
unii estractii după dânsele făcutii de tribuna- 
Julii locală. 

Art, 241, De se va priimi de bună dâtoria, 
sindicii vorii trece pe originalulă fic-cărni za- 
pisii sâii documentii însemnarea vrmătore sub 
a enşile iscălitură, — “Sa priimită între dato- 
riilo falimentului cutăruia, drepti suma de 

Ia... Ju 
decătorulii-comisarii, va adeveri cu iscălitura, 
sa acâstă însemnare. — Fio-care creditorii, în 
sorocii de optii dile cel maltii de la cerceta- 
rea şi adeverirea detoriei sâle, va fi detorii să 
încredinţeze înaintea sindicilorii şi a judecăto- 
rului-comișari că acea dâtorie este adevărată. 
. Arte 242, Dâcă dâtoria este prigonită, ju- 
decătorulii-comisară va putea, fără a chiăma, 
înaintea lui pe creditoră, să supună prin ra- 
porti pricina la tribunal ca să o judece în- 
tr'anii soroci scurti. — 'Tribunaluli va putea 
să poruncâscă ca să se facă cercetare asupra 
împrejurăriloră facă cu judecătorulii-comisară, 
şi să se chiăme înaintea sa persânele ce ară pu- 
tea să dea desluşiri întru acâsta. 

Art, 243, Cândii prigonirea asupra priimi- 
rei unei dâtorii se va da în cercetarea tribuna- 
lului, acesti tribunal, dâcă pricina nu este în 
stare de a fi judecată cu desăvergire mai 'nain- 
te de împlinirea sorâcelori otărite prin arti- 
colile 236 şi 241 pentru persânele sălăşluite 
în Principate, va porunci, după înpregiurări, 
să se amâne sâii să se facă adunarea, credito- 
rilorii pentru facerea concordatului, adică a în- 
voielei între creditori şi falit.—De va porunci 
tribunalul să se strângă adunarea, va putea să 
otărască de uă cam-dată ca creâitorul, a cărui 
dâtorie se prigonesce, să se priimâscă în chib- 
zairile acei adunări, cu uă sumă ce se va în- 
semna printr'aceeaşi otărire. 

Art, 244, Cândiă prigonirea va fi în cerce- 
tarea tribunalului politicescii, tribunalulii de 
comercii va otărt da trebue să se amâne, scă 
să se înfiinţeze strângerea adunărei pentru 
formarea concordatului; la acâstă din urmă 
îatemplare, tribunalulă politicesci, unde se va, 
afla prigonirea, va judeca, în sorocă scurtă şi 
asupra Jălbii sindicilorii încunosciinţată credi- 
torului prigonitii, şi fără vre uă altă procedură, 
de urmeză a se priimi de uă cam-dată dâtoria, 
acelui creditori, şi pentru câtă sumă. — Decă 

. ......... ........
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dâtoria vre unui creditorii va, fi în judecata tri- 
bunalului criminală sâii corecţionalii, tribuna- 
Juli de comerciti va putea asemenea, să otă- 
rască u se amâna strângerea adunărei ; iară de 
va otări a se înfiinţa acâstă adunare, atunci 
nu va putea să dea voiă a se priimi vremelni- 
cesce dâtoria creditorului prigonit şi prin ur- 
mare acesta, nu va putea să ia parte la lucră- 
rile falimentului până când tribunalele compe- 
tente voră otări asupra pricinci, 

Art. 245. Creditorulă al cărui privilegii 
numai, ori ipotecă se va prigoni, va îi priimită 
a lua parte la chibzuirile falimentului ca ună 
creditoră de rândă. 

Art. 246, După împlinirea sorâcelor otă- 
rite prin articolile 236 şi 241 pentru personele 
sălăşluite în Principatii, va începe lucrarea 
pentru facerea concordatului, şi pentru tâte 
operaţiile falimentului, oscbindu-se însă per- 
sonele sălășluite afară din Principatii, pentru 
carii se vorbesce în art. 307 şi 308. . 

Art, 247, Creditorii, cunoscuţi sâii necuno- 
scuţi, carii nică se voră infăcişa, nică vori să- 

„Yerși încredințarea la sorâcele otărite spre a- 
cestă sfirşitii, nu rorii intra dreptii pirtaşi în 
împărţirea ce se va face banilor inasei. Cu tote 

„ aceste, vorii fi volnici să pornâscă reclamaţiile 
lori de împotrivire, însă numai până la săvâr= 
Şirea acei împărțiri; cheltuelile împotrivireă 
voriă fi totii-dâ-una în sarcina loră. — Impo- 
trivirea, lorii nu va putea să oprâscă săvârşirea, 
împărţiriloră poruneite de tribunală; iară fă- 
cându-se împărțiri din noii mai înainte de a se 
da otărîre asupra împotrivirei lori, acei cre- 
ditori se vor coprinde pentru suma ce se va 
otări vremelnicesce de tribunală, şi care se va 
ținea în reserră până se va da otărire asupra 
împotrivirei loră. Dâcă mai în urmă se vori 
priimi de creditori, nu vorii putea să ccră ni- 
Imicii din cele mai dinainte împărțiri slobodite 
de judecătorie, deră voră avea dreptul de a lua 
din banii şi averea âncă neimpărțită, partea 
analogă co li se cuveneaii din cele de mai iîn- 
nainte împărțiri, 

CAPITOLUL VI 

Peniru concordatii și unire 

SECȚIUNEA 1 | 

Pentru chiămarea şi adanarea creditoriloră 

Art, 24, In cele d'ânteii trei dile ce voriă 
urma după sorâcele prescrise pentru încredin- 
are după articolulă 241, tribunalul va aduna 
pe creditori ale cărora credite se vorii fi ade- 
veritii şi încredinţată, sci se vorii fi primiti 
vremelnicesce, spre a chibzui asupra, facerei 
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concordatului; însciinţarea ce se va trece în 
Buletinii și adresele de chiămare, vorii artta 
obicctulii adunărci, . 

Art, 249, La loculii, giua şi ora ce se va 0- 
tări de judecătorie, adunarea se va stringe sub 
presidenţa. judecătorului-comisari ; creditorii, 
ale cărora credite se vorii fi adereritii şi încre- 
dinţatii, s6ă se vorii fi priimitii vremelnicesce, 
se vorii înfăgişa 'sâii enşii sâă prin vechili. — 
Falituli se va chiăma la acâstă adunare; va fi 
dâtori să sc înfăgişeze însuşi, de nu se va fi a- 
restatii, sc de va fi dobânâită voiă în scrisă de 
slobodire, şi nu va putea să'şi orânduiască ve- 
chilii, de cât numai pentru pricini bine cuvân- 
tate şi priimite de judecătoruli-comisară, 

Art. 250, Sindicii vor face către adunare 
unii raportii asupra stărci falimentului, asupra 
formalităţilorii ce se voriă fi îndeplinită, şi a 
lucrăriloră ce se vorii fi săvârşită ; falitulă ra 
fi azenltatii Ja arătările scle. — Raportulă sin- 
dicilorii se va iscăli de denşii şi se va da jude- 
cătorulni-comisarii care va încheia jurnal de 
cele dise şi otărite în adunare, - 

SECŢIUNEA II 

“pontru concorăată 

(Concordatii se înţelege învoirea între falită 
şi creditorii săi.) 

- ŞI. Pentru facerea concordatului . : 

Art, 251. Nu se va putea face învoire între 
creditorii adunaţi şi între falitii de câtă după 
îndeplinirea formelorii prescrise mai susă. — 
Acestă învoire nn se va înființa fără numai 
prin conlucrarea unui numer închipuindă majo- 

ritatea totalului creditorilorii, și înfăgişendiă 
totii-d'uă-dată trei din patru părți din totalul 
creditelorii celorii adeverite şi încredințate, 
s6ă priimite vremelnicesce, potrivitii cn secţia 
a Y, de la capitolulii Y, orice împotrivă lucra- 
xe va fi fără tărie. , , 

Art, 252, Creditorit ipotecari, şi creditorii 
privilegiați si zălogaşi, nu voră avea glas la 
lucrările atingătore de concordatii pentru cre- 
ditele lorii cele asigurate, şi aceste credite nu |. 
vorii intra în împărtăşirea concordatului, fără 
numai de se vorii lăpăda nisce asemenea credi- 
tori de ipotecele, zălâgele sii privilegiurile 
loră. — Creditorulă ipotecarii, zălogaş sâii pri- 
vilegiatiă, care va da votulă săi pentru concor- 
datii, se va socoti că s'a Jăpădatii de ori-ce asi- 
gurare va fi avută, şi se va privi ca unii credi- 
torii de rândă. . . 

Art. 259, Concordatuli se va iscăli toti în 
acea seanță şi facă cu toţii sub osindă, pentru 
ncurmare, de n nu fi ţinută în scmă. De va f 
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primiti numai de către majoritatea creditori- 
lorii la număr scii numai de către majoritatea 
a trei din patru părţi din sumele cuvenite ere- 
ditorilorii, chibznirea, se va amâna celă multii 
până în optiă qile ; şi la acâstă întâmplare cele 
otărite Ja cea Mântâiă adunare voră. remânea 
fără tărie, . 

Art, 254, Decă falitulii s'a osinditii ca uni 
banerutariă riclânii, concordatulă nu se va pu- 
tea face. — De se va fi început cercetarea pen- 
tra bancrutăi viclnă, creditorii se vorii chiăma 
ca să otărască de aii socotâlă a se chibzui pen- 
tru coueordată, la întâmplare de a se desvino- 
văţi piritulii, şi dâcă, prin urmare, ei amână 
cibzuirea asupra concordatului până la, sărâr- 
şirea julecăţeă, Acestă amânare nu se va pu- 
fea otări de câtii de majoritatea, creditorilorii 
în număr şi în sumă, potrivită articolului 251. 
Dă, după împlinirea - sorocalui de amânare, 
se va socoti do cuțiinţă a se face chibzuire a- 
sepra concordatului, se vorti păi întocmai re- 
galile aşc-date prin articolul de mai susiă. 

Art, 205. Dâcă falituli s'a osindită ca unii 
banerutară simplu, concordatulă se pote face. 
Cu tâte aceste, dâcă s'a pornitii piză despre a- 
câsta, creditorii vorii putea să amâne chibzai- 
rile lori asupra facerci concordatului până la 
sărtrgirea jndecăţei, asemănându-se cu rândue- 
lile de mai susii, o 

Art, 256. "Toţi creditorii, cară 'voră avea 
dreptulii do a, fi părtaşi la facerea concordatu- 
Izi, stă ale cărori drepturi se voră. recunâsce 
şi se vorii priimi mai” în urmă, voriă putea să 
se împotrivâscă Ja concordatii. — Impotrivirea, 
va fi întemeiată pe cuvinte destoinice, şi se va 
incunosciinţa, sindiciloriă și falitului în sorociă 
de opti gile după concorintă, cici, într'altă 
chipii, nu va fi ținută in semă ; împotrivirea va 
coprinle cererea de întășizere la cea d'ântâii 
audiență a tribunalului. De se va fi orânduit 
numai unii sindică, şi dâcă acesta se va îm- 
potrisi la concordatii, elii va fi dâtorii să câră 
orânduirea unui altii sindică împotriva cărui 
elă va avea să împlinâscă formele prescrise în- 
tracestii articol. — Dâcă cercetarea împotri- 
“irei este supusă la deslegarea altor pricini 
carii, după firea loră, nu voră fi de competința 
tribunalului de comereiă, acesti tribunală va 
amâna otărirea sa până cândi se vurii otări a- 
cete pricini. — 'Tribunalulă de comerciii va o- 
tări ună sorocii scurtii în care creditorală îm- 
potrivitorii va fi dâtorii să se îndrepteze către 
tribunalul compatentii, şi să dovedâscă că a 
âcntă mişcările ssle în vremea cea, otărită.:, 
Art,257, Adeverirea concordatului se va, cere 

de Ia tribunatulă de comnerciă care nu va putea 
să otărască mai înainte de împlinirea sorocu- 
lut de optă dile, statornicită prin articolulă de 
mal susii, — Dăcă, în curgerea acestui sorocii, 
Sa făcutii împotriviri, tribunalulă va, otări a-   
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tului prin una şi aceeaşi otărire, — De se va 
priimi împotrivirea de către tribunalii acesta 
va otări desființarea concordatului pentru toți 
creditorii. - 

Art, 258, Ori-cumii însă va fi, mai înainte 
de a otări tribunaluli asupra adeveriret con- 
cordatului, judecătorulii-comisari îi va face ra- 
portii asupra firei de care sa pare a fi falimen- 
tuli, cumă şi de urmâză a se priimi concor= 
datul. 

Art, 259, De nu se vor păgi regulile de mai 
susii, scii cândiă pricini atingătâre de interesul 
publicului oră ali creditorilor se voră părea 
destoinice de a opri concordatuli, tribunalulii 
nu'lii șa adeveri. 

Ş II. Pentru urmăririle concordatului 
Art, 200, Adeverirea concordatului va fi în- 

datoritâre pentru toți creditorii înscrişi, scă 
şi neînscrişi în bilanţă, cu zapise adeverite sc 
neadeverite, şi chiară pentru creditorii sălăş- 
luiţă afară din Principatii, cum şi pentru acei 
carii, pe temeiulă articoliloră 2413 şi 244, se 
vorii fi priimitii vremelnicesce a lua parte la 
chibzuirile adunărei pentru facerea concorda= 
tuluă, ori măcară câtiă va fi suma ce va da mai: 
în urmă acestorii creditori prin otărirea, cea 
desiiverşită, | i 

Art, 261, Adeverirea concordatului va sta= 
tornici drepturile fie-căruia din creditori asu- 
pra lucrurilorii nemişcătâre ale falitului, asi- 
gurate prin alinea 2, art, 234. Spre acest sfir- 
gitii, otărirea asupra adoverirci concordatului : 
se va da în cunoscinţa cui sc cuvine spre a se 
trece în condica de zălogiră sâii secuestruri ; a- 
fară numai de se va fi otărită într'altiă chip 
prin concordatii, 

> Art, 262, Nici uă pornire în judecată spre 
nimicirea concordatului nu se va priimi după 
adeverire, de câtii numai pentru pricină de vi- 
cleşugii descoperiti în urma adeverirej, şi is- 
voritiă ori din scădămentii a sumeloră ce are 
să ia falitulii, ori prefăcută adăogire a dâto- 
riiloră lui. Ă . 

Art. 263. După ce adererirea concordatului 
se va otări desăvârşitii, în câtă să nu mat fie 
supusă la apelaţie, stujba sindicilorăi va înce 
ta. — Aceştia vorii da falitului socotâlă desă- 
vârşită, facă cu judecătorulii-comisar, care so- 
cotâlă se va, desbate şi se va încheia. Sindicit 
voriă du înapoi falitului tâtă averea lui, cata- 
stişele, chârtiele şi lucrurile, sub luare de chi- 
tauţă. — Se va alcătui jurnală pentru acâsta 
de către judecătorulii-comisarii, a căruia sluj- 
bă atunci va înceta.—- Iară de se va ivi prigo- 
nire asupra predărci socoteliloră şi teslimati- 
sirei averei falitului, tribunalul va otări. 

$ III. Pentru nimicirea sti desființarea 
concordatului 

supra lori cumii şi asupra adeverireă concorda-| Art, 204, Nimicirea concordataului, scii pen-
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tru vicleşugii, să pentru osindire de bancrută 
viclnă în urma adcverirei concordatului, slo- 
băde de sub ori-ce respundere pe cei ce voră fi 
luati pe falită în chezăşie pe omi. — La în- 
tâmplare de a nu se îndeplini din partea fali- 
tului condiţiile concordatului, desființarea a- 
cestuia se va putea cere prin judecată de la 
tribunală, unde se voră afla facă chezaşii ce 
va îi Qatii falitulă pentru îndeplinirea concor- 
datului, sâii neviindii, se voriă chiăma şi a duoa 
6ră după orânduiala judecății. — Nimicirea, 
concordatului nu va slobodi de sub răspundere 
pe chezaşii carii se vorii fi îndatorati a asigu- 
ra îndeplinirea întrâgă, s6ă numai în parte, a 
concordatului. . 

Art, 263, Cândă, după adeverirea concor- 
datului falitulă se va trage în judecată penţru 
bancrută viclenă, şi se va :pune sub pază sciă 
sub arestă, tribunaluli va putea să poruneâ- 
scă a se lua ori-ce măsuri asigurătore vorii fi 
de cuviinţă asupra averei falitului, Aceste mă- 
suri vorii înceta de sine din diua ce se va otări | 
că pîra nu este priimită, oră că piritulii să se 
slobâdă de sub pază, ori că rămâne apăratii. 

Art. 266. Oră de se va osândi falitaliă ca un 
bancrutară viclânii, ori de se va nimici sâi se 
va desființa concordatuliă, tribunalul, printr'a- 
ceeaşi a lui otărire de nimicire sâă desființare, 
va orândui unii judecătorii-comisarii și unulă 
s6ii mai mulţi sindici. — Aceşti sindici voră 
putea pune la cale pecetluirea averei falitului 
cu ajutorulii poliţiei, şi se vorii îndeletnici fără 
zăbară, după catagratia cea veche, a protocoli 
sumele, zapisele, acţiile şi chârtiele, şi a face, 
de va fi trebuinţă, uă catagrafie suplimenta- 
ră. — Voră alcătui unii bilanţ suplimentar, 
— Voră cere a se trece îndată in Buletini 
împreună cu estractii după otărirea prin care 
se orânduescii ei sindică, şi poftire către cre- 
ditorii cei nuoi de voră fi, a arăta, în soroc de 
duoă-deci gile, documentele lor spre a se ade- 
veri : acâstă poftire se va face şi din partea 
tribunaluini, potrivită cu articolile 236 şi 237, 

Art, 267. Se va urma fără zăbavă adeveri- 
rea documentelorii şi a zapiseloră de datorie 
ce se vorii arăta pe temeiulă articolului de mai 
susii, — Nu se vorii mai cerceta creditele ce se 
voriă fi priimită şi se vorii fi încredinţatii mai 
'mainte, fără însă a se vătăma cu acesta drep- 
tul dea lăpăada sâii de a, scădea pe acelea cari 
se vorii fi plătită întregi ori numai parte din- 
tr'ânsele. 

Art, 205, Săvorşindu-se aceste lucrări, de 
nu va midloci vre-un altii concordatii, credi- 
torii se voră chiăma ca să'şi dea părerea de 
trebue să se ţină sindicii ori să se orândusscă 
alţii, — Nu se voră face împărțiri fără numai, 
pentrucceea ce se atinge de creditorii cei nuoi, 
după împlinirea sorocelorii otărite pentru arti- 
colile 236 şi 241, pentru creditorii sălășluiţă în 
Principati. - 
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Art. 269, Actele săvârşite de falitii în ur- 
ma otărîrei de adeverire, şi mai "nainte de ni- 
micirea sâă desființarea concordatului, nu se 
voriă nimici fără numa! la întâmplare de vicle- 
şagiă împotriva drepturilorii creditoriloră. 

Art. 270, Creditorii cei de mai 'naintea con- 
cordatului voră intra de isnâvă întru între- 
gimea dreptarilorii lor, însă numai către falit; 
deră nu voră putea să figureze în masă, de cât 
după analogia următore, adică : De nu vori fi 
priimită nici uă parte din analoguliă loră, Tor 
intra cu întregimea creditelor lorit; de vor fi 
priimitii uă parte din analogă, voriă intra cu 
rămăşiţa capitalului, pentru care nu vorii fi 
priimită partea analogă. — Rânduelile acestui 
articolii se vor păzi întocmai şi la întemplare 
de a se face ali 2-lea falimenti, dâcă îns nu 
se va fi urmată mai "nainte nimicire e6ă dea- 
fiinţare a concordatului. 

SECŢIUNEA III 
Pentru unirea creditoriloră 

Art, 271, Unirea este unii actii prin care 
creditorii unui falit care n'aii patuti dobândi 
concordatii, se unesciă a lua măsurile cele mai 
cuviinci6se spre a se despăgnbi, pe câtă so va 
putea, din averea falitului. 

Arte, 242, Do nu va midloci concordat, cre- 
ditorii se socotesci pravilnicesce în dreptul de 
unire, — Judecătorulă-comisariă îi va întreba 
îndată atâti asupra chipului cârmuirei lucră- 
rilorii falimentului, câtă şi asupra folosului de 
a se ţinea, sâă de a se schimba sindicii, — Cre- 
ditorii privilegiați, ipotecari sâii zălogaşi se 
xor priimi la acâstă chibzuire.— Se va încheia 
jurnal de disele şi de băgările de sâmă ale cre- 
ditoriloră, şi tribuualulă vădendii coprinderea 
acestui jurnală va otări precum s'a disii prin 
art.206. — Sindicii cari se voriă schimba rori 
fi dâtori să dea, socotâlă la indicii cei nuoi,   

  
facă cu judecătorulă-comisariă, chiămându-sc 
însă şi falitulăi după orândudlă judecătorâscă, 

Arte 213, Creditorii se voriă întreba de pote 
să se dea vre-unii ajutori falitului din averea 
ce i se va fi găsitii, — Cândi majoritatea 
creditoriloră ce vori fi facă, se va îndupleca 
la acesta, se va putea da falitului din acea a- 
vere uă sumă dreptii ajutoră. Sindicii vor pro- 
pune cătăţimea acei sume, şi tribunalul o va 
otări. . 

Art. 274, Cândii va face falimentii uă tovă- 
răşiă comercială, creditorii vor putea, să închee 
concordat cu unul sâii mai mulţi din tovarăşi, 
— La acsstă întemplare, totă averea tovără- 
şiei va privi pe sâma unirci creditoriloră; iară 
averea personală a tovarăşiloră cu cara se va fi 
făcut concordatii, nu se va lua pe sema unirti, 
şi învoirea particulară, ce se ra fi făcutii prin 
concordat, nu va putea rolnici pe cei ce'l vor fi 
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dobândită, să plătâscă vre-uă sumă din cela 
coprinse întm'acea înroire, de cât din altă a- 
vero a lorii, iară nu a tovărăşiei, — 'Tovarăşul 
care va fi dobânditii concordatii particular pe 
sâma sa, va fi slobodă de ori-ce impreună re- 
spundere. | 

Art, 2f5, Sindicii înfăgişâză masa, credito- 
rilor, şi suntă însărcinaţi cu răfuirea datorii- 
lori. — Ca tote aceste, creditorii vori putea 
să împuternicâscă a nu conteni urmarea între- 
prinderiloră falitului. -— Chibsuirea: prin care 
se va da sindiciloră acâstă împuternicire, va o- 
tări intinderea şi soroculi că, precum şi sumele 
ce vor putea să ţină sindicii spre întâmpinarea 
cheltuielelorii. — Acâstă chibsuire nu va putea 
să se înfiinţeze de câtă facă cu judecătorulii- 
comisari , şi cu majoritatea a trei din patru 
părți a creditoriloră în numără şi în sumă. — 
Fahituliă şi creditorii ce vor fi de părere ose- 
bită, voră putea să se împotrivâscă la acestă 
chibsuire prin canalulă judecății, dâră împotri- 
virea lorii nu va putea zăticni punerea în lu- 
crare a acei chibsuiri. 
"Art, 216, Cândă lucrările sindicilorii vorii 
trage după dânsele îndatoriri care să covirşâscă 
averea luată pe sema unire creditorilorii, cre- 
ditorii, carii vorii fi imputernicită acele lu- 
crări, vor fi singură respungitori şi peste su- 
mele ce yorii avea, să ia, însă numai pe cât vor 
fi volnicit şi că pe sindică; aceşti creditori vor 
contribui la plată după analogia sumelor ce aii 
să ia din averea falitului. 
„Art, 202, Sindicii suntă însărcinaţi să stă- 
ruscă spre vîngarea lucrurilorii celorii nemiş- 
cătâre, a mărfuriloră și a lucrurilori mişcătâre 
a falitalui precum şi spre răfnirea, creditelori 
şi a datoriilorii Ini; tâte acestea se vorii urma 
sub privigherea judecătorului-comisarii, şi fără 
a fi trebuință să se chiăme falitulii. 

Art, 2785, Sindicii, asemănându-se cu regu- 
lie aşedate Ia articoluli 231, vori putea, să 
intre la învoială pentru totii felulii de drepturi 
cuvenite falitului, de şi se va împotrivi acesta, 

Art, 29, Creditorii cei în posiţie de unire 
se rorii chiăma prin judecătorie a se strânge 
celi pugină uă dată în cclă d'ânttiă anii, pre- 
cum şi în anii următori, de se va prelungi. — 
La aceste adunări, sindicii vorii fi datori a da 
socotelă pentru cârmuirea, lori, şi vor fi ţinuţi 
în slujba lor, scii schimbaţi, după formele pre- 
scrise la art, 206 şi 272, -. 

Art, 250, Cândii răfuirea falimentului va 
lua siverşire, creditorii se vorii chiăma iarăşi 
prin udecătorie a se aduna. — La acâstă din 
arină adunare sindicii îşi vorii da socotâla; fa-! 
litulă va fi faşă, sâii se va chiăma după orân- 
dacia judecăţei. — Creditorii îşi rorii da pă- 
rurea de este falitulii vrednici de ertare; spre 
acestă sfirşitii sc va încheia jurnal în care fie 
care crelitorii va putea să înserie disele şi bă- 
Sările sâle de sâmă. — După închiderea ace-   

stei adunări, unirea creditorilor se desființeză 
pravilnicesce. . 

Art. 281. Judecătorulii-comisar va înfăcişa 
tribunalului chibsuirea creditorilor despre ier- 
tarea falitului, precum şi unii raport asupra 
felului și a împrejurăriloră falimentului. — 
Tribunalul va otărî de este falitulii vrednică, 
sei nu, de ertare. 

Art, 252, Dâcă falitulii nu se va găsi vred- 
nici de ertare, creditorii vor avea iarăşi drep- 
tuli de a se porni, fie-care pe sâma sa, atâtă 
împotriva persânei, câţii şi a averei falitulnă. 
-— De se va găsivrednică de ertare, vu fiapă- 
ratii de arestare din partea creditoriloră fali- 
mentului, şi acestia nu vor putea să se pornâscă 
de câții numai asupra averei lui. 

Art. 283, Nu voră fi vrednici de ertare, 
bancrutarii vicleni, stelionatarii (adică vîngă- 
torii sc ipotecarii de lucruri străine, sâă ipo- 
tecari de averi nemişcătâre supuse şi la alte în- 
datoriri, fără de a le fi făcută cunoscute); cei 
osândiţi pentru furtişaguri, inşelătorie sâă rea 
întrebuințare a bunei credințe, şi cei însărci- 
naţi cu bani obstesci, 

Art, 284. Nici ună datornici neguţător nu 
va fi priimitii de judecătorie a cere să i se hă- 
răzâscă voia, de a'şi da averea sa creditoriloră 
spre isbrănirea datoriiloră s6le. 

CAPITOLUL VII 
Pentru osebitele feluri de creditori şi pen- 

tru drepturile lori la întâmplare de fa- 
limentii, ” 

SECŢIUNEA 1 

Pentru cei împreună îndatoraţi gi pentru chezași 

Art, 285, Creditorulă care va avea la mână 
zapise ori poliţe iscălite, girate s6ii chezăşaite 
cu chipă împreună-respundătorii de către fa- 
litii şi alţii, împreună indatoraţi carii şi ei se 
vorii afla faliţi, va, fi părtaşă la împărțirile ce 
se voră face în tâte masele, gi va figura cu ca- 
pitalulă coprinsă într'acele zapise sâiă poliţe 
până la desăverşita răfuire, 

Art. 286. Pentru părţile ce se voră plăti 
unui asemenea creditoră, nici uă reclamaţie nu 
potă porni, una împotriva alteia, masele fali- 
țilorii celorii impreună îndatoraţi, afară numai 
dâcă părţile ce se vorii fi plătiti din averea a- 
celoră falimente, vorii covirşi suma capitalului 
împreună cu dobângile şi cheltuelilo; şi la a- 
cestă întâmplare, prisosulii se va întârce, după 
rândul îndatoririlor, la aceia din cei împreună 
îndatorați, cară vorii avea pe cei-alți chezaşi. 

Art, 987. Decă creditoruli, ce va avea la 
mână zapise dato cu chipi de împreună re-
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spundere de către falit şi de alţi împreună în- 
datoraţi, va fi priimitii uă parte din banii săi 
maă "nainte de falimentă, atunci va intra în 
masă cu remăşiţa capitalului, şi pentru acâstă 
remăşiţă va avea dreptulă de a se porni asupra 
celui împreună îndatorată sâă a chezaşului;— 
iară celă împreună îndatorati să chezaşulă 
care va fi plătitii acea rămăşiţă, va intra cu a- 
câsta în masa creditorilor falitului.: 

- Arte 258, De şi se va face concordatii, ere- 
ditorii voră păstra dreptulii de a se porni peu- 
tru întrâgă răfuire a creditelorii lorii împotriva 
celoră împreună îndatorați cu falitulă, 

SECȚIUNEA II 
Pentru creditorii zălogaşi, şi pentra cei privilegiați 

pe averi mizcătore 

Art, 289, Creditorii falitului cari voră fi 
pravilnicesce asiguraţi cu zălogii mişcătoră, se 
voră inscrie în masă numai spre sciință. 

Art, 290. În tâtă vremea, sindicii vor pu- 
tea, cu .voia judecătorului-comisarii, să scâţă 
zălogele pe stma, averei falimentului, plătindă 
datoria. - 

Arte 291. De nu se va scâte zălogul de sin- 
dici, şi de se va vinde de creditori cu preţ mai 
maro de suma dâtorici, prisosulă se va, lua de 
sindliei ; iară de va fi preţulă mai mică de d6- 
torie, creditorul zălogaşi va intra în masă cu 
remăşiţa detoriei sâle, îns€ numai ca unii ere- 
ditorii de rândi. | 

Art, 292; Simbria lucrătorilorii ce se voră 
fi întrebuințată de-a-dreptulă de faliti în cur- 
gerea lunci cei ditaintea dărei pe facă a fali- 
mentului, simbria slugiloră pe anulă celi din 
urmă, plata lucruriloră luate de falitii pentru 
hrana sa şi a familiei sele în curgerea, celoră 
din urmă şcse luni, cheltueljle judecătoresci, 
cheltuelile bâlei celei din urmă a falitului şi a 
familiei s€le, cheltuelile ce îngropare a falitu- 
lui, sei a vre-unuia din mădularii familiei sle 
în anulii celii din urmă, se voră priimi între 
dâtoriele privilegiate.— Asemenea se ra priimi 
şi simbria cuvenită grămăticilorii şi scriitori- 
loră falitului pentru cele sâse luni dinaintea 
dărei pe facă a falimentului, 

Art, 293, Celă ce va fi vindutiă falitului lu- 
cruri inişcătore, nu va avea dreptulii de a cere 
„înapoi acele lucruri, precumii nici plata loră 
cu cuvântii de precădere, ci se vorii socoti a- 
vers a falitalui, şi vindătorulă va intra în masă 
ca unii creditorii de rândii. , 

Art. 294, Sindicii vori da tribunalului fâia 
de creditorii ce se vori arăta cu pretenţie de 
privilegiați asupra averci mişeătâre, şi julecă- 
torulii-comisarii găsindu-le bune, va împuter- 
nici plata lori din cel d'ânţsiii bani ce se voră 

  
  
  

strânge ;— iară de va fi privilepiulă prigonit, 
tribunalulii va otări întru acâsta, ! 

SECȚIUNEA III 
Pentru drepturile creditoriloră ipotecari Ri zălogaşi 

asupra lucruriloră nemişcătăre, 

Art, 295, Cândii împărţirea preţului lucru- 
riloră nemişcătâre se va face mai "nainte -de 
împărţirea preţolui lucrurilor mişcătâre, sei 
totii-de-uădată, creditorii privilegiați ssii ipote-' 
cari, carii nu se vori isbrăni din prețulii lucra- 
riloră nemişcăt6re, voră intra în masă cu re- 
măşiţa creditelor lori, dâcă înst acele cre- 
dite se roră fi adereritiă şi se vorii fi încredin- 
ţatii după formele mai susii aşegdate. 

Arte 296, Dâcă una sâii mat-multe împăr- 
țiri a banilorii co se vorii strânge din vîndarea 
lucruritorii rnişcătre, se vori face mai 'muinte 
de împărţirea preţului lucrurlorii nemişcătâre, 
creditorii privilegiați şi ipotecari, ale cărora 
credite se tori fi adeveritii şi încredinţată, roră 
intra împreună la împărțiri după analogia to- 
talului crediteloriă lorii, afară numai de va fi 
trebuinţă a se face scădământurile de carii se 
va vorbi mai la vale. 

Art. 297, După vingarea lucruriloră nemiş- 
cătore şi desăverşita aşedare a rândului între 
creditorii ipotecari şi privilegiați, câţi din- 
trânşii verii fi aşedaţi cu chipi în câtă să poti, 
a se plăti din preţulă lucruriloră nemişcătâre 
întru întregimea creditorilorii loră, voriă priimi 
pe deplinii aceste credite asigurate prin ipo- 
tecă, scădindu-se însă cu sumele ce vorii fi prii-, 
miti mai "nainte la împărțirile făcute între 
creditorii de rândii, — Sumele ce se roră scă- 
dea cu acestii chipă, se vori întârce, nu în 
masa creditoriloră ipotecari, ci într'a credito- 
riloră de rândă pe a cărora sâmă se voră opri. 

Art, 29$, Câtii pentru creditorii ipotecari, 
carii, fiindă aşedaţi, na'i va ajunge rândulă a 
priimi din împărţirea preţului lucrurilorii ne- 
mişcătore, de câtă o parte din „creditele lorii, 
se șa urma după cumii mai la vale se arctă; 
drepturile loră asupra masei creditorilorii de 
rândă se vorii aşeda cu desăvârşire potrivită 
cu sumele ce vori mai avea a lua peste acelea 
ce'i va fi ajunsă să priimâscă în masa, eredito- 
rilor ipotecari şi după aceea banii ce voră fi 
mai priimitii din alte împărțiri de mai "nainte, 
sc roră scădea din sumele ce voră fi laatii din 
masa creditorilorii ipotecari, şi se rorii întârce 
la masa creditoriloră de rândii. 

Art, 299, Creditorii carii, fiind aşedați în- 
tre cei ipotecari, nw'i va ajunge rândulă a 
priimi nimici, se voră privi ca nisce creditori 
de rândii, şi voriă fi supuşi la urmările concor- 
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datului şi a tuturorii operaţiilorii mască ace: 
stori din urmă. 

SECȚIUNEA 1V 
Pentru drepturile muterci 

Art, 300. Când ra face falimentă birba- tul, muierea va lua înapoi lucrurile nemişcă- tOre ce va fi adus de zestre, precum Şi ecso- 
prica nemișcătăre ce va fi avândă. . 

Arte 01. Muierea asemenea va lua înapoi lucrarile nemişeătâre ce se vor fi cumpărată , 
stă de ca scti pe numele ef, cu banii ce va fi 
dolânditii ea prin mostenire, ori prin daruri, 
ori prin legaturi, decă însă acâstă împregiu- 
rare se va artta anume în zapisulă de cumpă- 
rătore, şi AGcă se va dovedi prin diată, sc prin 
vre uă foii de împărțălă, scă prin ori-ce altii actă pablică, de unde i s'aii coboritii acei bani, Art. 302. Afară din Împregiurarea prevă- 
dută prin articolulă de mai Susii, averea do- bândită de muierea falitului se va, socoti că este a lui, că s'a plătitii cu banii lui, şi că tro- bue să intre în masa capitalului lui, afară nu- mai de va faca muierea dovadă împotrivă, 

Art, 303. Muierea va, putea lua înapoi lu- crurile mişeăt6re ce va, fi adusii de zestre, să ra fi dobândită prin mostenire, prim darii, oră prin legaturi, urmândiă însă a face dovadă, pen- tra cele Wânteiă, prin f6ia do zestre adeverită 
după orânduială, că suntii chiară acelea carii le-ai adusă ea în casa, bărbatului stă ; iară pentru cele de ali duoilea, prin “înscrisă pra- vinică. — De nu va face muierea asemene do- vadă, tâte lucrurile mişcătâre, ce vorii fi spre trebuinţa ori a bărbatului, ori a muierei, se “oră lua pe sâma, creditorilorii , remâindii ca sindicii să dea muierei, cu voia judecătorului. comisară, hainele şi pânzăturile ce vor sluji la a ci trebuinţă, 
Art, 304 Do va fi plătitii muierea detorii pentru bărhatulii ci, după toti dreptulă cu- ventă se va socoti că ca a săvergitii acea, plată cu bani din al bărbatului, şi nu va, putea să facă vre uj pretenţio întru acesta, în faliment, afară numai de va, face dovadă împotrivă, pen- tra care se vorbesce la art 302. 

"CAPITOLUL VII 
Pentru împărțirea între creditori și pene 

tru desfacerea averei mişciitâre a fa- 
litului, 

„Art, 205. Sumele isvorite din averea mişcă- tore a falitului, după ce se vori scâte chel- 

tuelile cârmuirei falimentula;, ajutârela ce se voră fi datii falitului ori familiei Juj, şi sumele ce se yoră fi plătitii creditoriloră privilegiați, se vorii împărţi între toți creditorii după ana- logia crediteloră lorii celorii adeverite şi în- 
credințate. 

Art, 306. Spre acestă Sfirşită, sindicii vorti da, pe fie-care lună, iribunalalui uă însemnare 
a stărcă falimentului, şi a baniloră ce se Yorii afla strinşi; 'Pribunalulii va porunci, de va so- coti de cuviinţă, a se împărţi între creditori acei bani, va otări partea analogă a fie-căruia, şi va priveghia ca toți creditorii să se însciia- 
țeze de acesta. 

Art. 307, Nu se va face nici uă împărțire între creditorii sălăşluiţi în principatii, de cât numai după cese va pune în reservă partea cu- 
venită pe sâma creditelorii cu carii voră fi tra- cuță în bilanții creditorii cot sălăşluiți afară 
din principatii. Cândă se va părea, că aceste credite nu s'ai trecută în bilanţă cu unii chip 
lămurită, tribunalulă va putea să otărască ca, 
să se adaoge acea reservă, remâind ca sindicii, 
de vori socoti că se face uă năpăstuire celoră - 
alţi creditori, să se pornâscă cu reclamaţie la, 
tribunală, care va fi dâtorii a o lun în băgare 
de sâmă, şi a otări asupra ci. 

Art. 308, Acsstă parte so va pune în re- 
servă şi so va păstra până la împlinirea s orocu- 
lui otăriti prin celă din urmă paragraf ali art, 236, Acea parte se va împărţi între toți creditorii priimiţi de buni, dscă cei sălăşluiţi 
în străinătate nu aii îngrijită a adeveri cred:- 
tele lori, potriviti cu rânluelile acestei pra- 
vilă. Asemene reservă se va, tace şi pentru cre- 
ditele acelea asupra priimirei cărora, nu se va fi 
dati otărirea, cu desăvârşire, 

Art. 909, Nici uă plată nu se va face de 
către sindici, de câtă numai după înfăgizarea 
zapisalui în originali. Sindicii voră însemia pe 
zapisă suma plătită de dânşii, să poruncită a se plăti, potrivitii cu art, 233. — Cu tote ace- 
stea, de nu va fi cu putință a so înfășişa chiar 
zapisuli în originali, judecătorulii-comisar va, 
putea să imputernicâscă pe sindici a plăti, după 
co nai înainte va vedea jurnalul de adeveri- 
rea acei dâtorii, — Ori cumii însă va fi, creli- 
torulă va da chitanţă de priimire pe marginea 
foci de împărţire. 

Art, 310. Unirea creditorilorii va putea să 
ceră voie de la tribunali ca să desfacă toptanii 
prin învoială tâte scii parte din drepturile şi 
xeclamaţiile ce va avea, falitulii, şi carii nu se 
voră fi adusii la îndeplinire, chiămându-se însă 
falitală după orânduiala judecăţei ; la actstă 
întâmplare, sindicii voriă face tote actele tre= 
buinci6se, “Poti creditorulii va putea să se a- 
dreseze către judlecătorulă-comisar, ca să câră 
a se faca chibzuire întru acssta din partea   unirei. 

1$
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CAPITOLUL IX 

Pentru yîndarea averei nemișcătâre a 
- falitului 

Art, SIL De la otărirea asupra dărci pe 

fagă a falimentului, creditorii nu vor putea, să 

câră vindarea, averilor nemişcătâre asupra că- 

rora nu voră avea ipotecă. 

Art, 912, De nu se va fi pornit cerere pen- 

tru vîndarea avorei cei nemișcătâre a falitului 

mai înaințe de întocmirea unirci, numai sin- 

dicii voră fi în dreptii de a cere vîngarea ace- 

stoi averi, şi acesta vori fi dâtori a o face în 

sorocă de'optă dile prin scirea şi slobodenia Îu- 

decătoriei, şi pădindu-se tâte formele prescrise 

pentru vindările prin mezat. 

CAPITOLUL X 

Pentru cererea înapoi a mărfurilorii şi a 
SL IL 

altorii lucruri 

Art, 313. La întâmplare de falimentii, se 

vorii putea cere înapoi, zapisele şi alte înscri- 

suri neguţătoresci de bani, carii âncă nu se 

voră fi plătitii, şi se vor afla în portofoliulii 

falitului pe vremea falimentului, cândii acele 

zapise ssă înscrisuri se vorii fi datii de propric- 

tarulă lori cu ordină numai de. a se stringe 

banii şi de a se ţinea la păstrare, sc când se 

oră îi rânduită de nnmitulă proprietarii a se 

întrebuința la plăţi otărite. 

Art, 914, „Asemenea se vor putea cere îna- 

poi, pe câtă vreme se vor afla în natură, măr- 

furile, tote, scii parte, ce se vorii fi datii fali- 

tului spre a le păstra scii a le vinde în socotela 

stăpânului lori. — Asemenea se va putea cere 

înapoi preţulii, scii parte din preţuli nuimnite- 

loră mărfuri, care nu se va fi respunsiă, nici se 

va fi prefăcutii în zapisă, nică se va fi v&fuitii 

prin vre uă socotâlă între falit şi cumpărător. 

Art, 315. Se vorii putea cere înapoi măr- 

farile pornite către falitii, pe câtă vreme acele 

mărfuri nu vort fi intrati în magaziile lui, scit 

întrale comisionarului însărcinat a le vinde pe 

s&ma falitului. — Cu tote aceste, cererea, îna- 

poi nu va fi priimită, decă mărfurile, mai în- 

nainte de a sosi, s'aii vinduti fără viclenie, cu 

facture şi scrisorea de încărcare în corabie, sâii 

cărți de căratii iscălite de espeditorii. — Ceră- 

torulă înapoi, priimindii maria, va fi detoră să 

întârcă la masă banii ce va fi luati înainte în 

socotâla mărfuriloră, și ori-ce alte sume res- 

punse pentru plată de navla, de căratii, comi- 

sioniă, asigurări stă alte chieltucli; către acâ- 

sta, va plăti şi sumele ce.vori avea să mai ia 
unii alții pentru aceleaşi pricini. 

Arte 316, Se vorii putea opri de vîndătorii 

mărfurile vindute de densulii, carii nu se voriă 
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fi dată falituluj, sâii nu se vorii fi pornitii, ori 

către acesta, ori către uă a treia persână în so- 

cotâla lui. | 

Art, 317, La întâmplarea prevădută prin 

cele din urmă duoă articole, sindicii vorii avea 

dreptulii, prin împuternicirea judecătorului-co- 

misară, să ceră predarea mărfuriloră, plătind 

vîndătorului preţulii tocmită între dânsulii şi 
faliti. : 

Art, 315, Sindicii vori putea, cu voia jude- 

cătorului-comisară, să priimâscă de bune cere- 

rile ce li se voră face pentru luarea înapoi de 

mărfuri. De se va îvi prigonire, tribunalul va 

atări, ascultândii şi pe judecătorulii-comisarii. 

CAPITOLUL XI 

Pentru împotrivire și apelațicasupra otă- 

vîrilorii date în pricină de falimentii 

Art, 819. Otărirea asupra dărei pe facă a 

falimentului, precumii și aceca ce va otări la 

uă dată maă veche vremea încetărei plăţilor, 

voră fi priimitâre de împotrivire către aceeaşi 

judecătorie, din partea falitului, în sorocii de 

optă qile, şi din partea ori-cărei alte părţă în- 

teresate, în sorocă de uă lună. Aceste soroce 

vorii curge din dilele întru carii se vorii să- 

vârși formalităţiie publicărei după coprinderca 
art. 190. 

Art. 320, Osi-ce cerere ori face creditorii 

spre a, se otări data încetărei plăţilorii falitu- 

Jui la uă epocă osebită de câtii aceea, ce se co- 

prinde în otărirea asupra dărei pe fagă a fali- 

mentului, să în vre uă altă otărire dată mai 

în urmă, nu va fi priimită după trecerea sorâ- 

celorii orinduite pentru adeverirea și încredin- 

țarea, creditelori. Trecendi uădată aceste so- 
Loca, vremea încetărei plăţitorii va remânea cu 

nestrămutare otărită despre creditori. 

Art, 8321, Soroculă apelaţiei, pentra ori-ce 

otărire dată în pricină de falimentii, va fi nu- 

mai de uă lună socotită din giua încunosciin- 

ţărei ci. . 

Art, 922, Nu vorii fisupuse nici la împotri- 

vire către acecaşi judecătorie, nică la apelaţie : 

— 3-iă, otăririle atingătore de orânduirea sâă 

de schimbarea judecătorului-comisar, precum 

şi de orânduirea ori de seâterea sindicilorii; 

2-lea, otăririle asupra cererilorii ori de 

carte de slobodenie a falitului, ori de ajutâre 

pentru dânsuli şi familia lui; — 3-lea, otări- 

zile carii voriă imputernici vindarea .Iucrurilor 

ori a mărfurilorii falitului ; 
atingătâre stii de amânare a concordatului, 

sâi de priimire vremelnicâscă a creditelorii 

prigonite; — 5-lea, otărizile prin carii tri- 

bunalulă de comerciii va otări asupra reclama- 

țiiloră pornite împotriva poruncilorii date de 

| judecătorul-comisar în cercul atribuţiilor sâle. 

— 4-lea, otăririle - 
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TIPLUL II 
Pentru banerute 

CAPITOLUL, 1 

Pentru Vancrută simplă 

Art, 328, Intemplările de banerută simplă 
se vorii pedepsi cu osîndele otărite în anexulii 
pentru vini şi pedepse alăturată Ja sfirşitulă 
acestei condici (1), şi se vorii judeca de tribu- 
naluriie corecţionale, asupra, pirci ce se va por- 
ni din partea sindicilorii, din partea ori-cărui 
creditoră, scii din partea procuzrorilorii, 

Art, 824. Se va declara ca unii banerntariă 
siraplu ori-ce neguţătorii faliţii care se va afla 
în tua din împrejurările următâre : — 1-iii, d6- 
că cheltuelile lui personale sâă cheltuelile ca- 
scă scle se vorii judeca că ai fostă peste mt- 
sură ; — 2-lea, de va, fi perdutii sume mari la 
Jocuri de norocă, precumii, cărţi, lotării şi al- 
tele; — 3-lea, dâcă, enuetândiă a întârdia fa- 
limentuli, clă va fi săverşită cumptrători de 
luczuri ca să le vindă cu preţiă mai josii do o- 
bicinuitulă Zorii cursii ; dâcă totii cu asemenea 
cugetii, elă se va fi imprumutati cu bani, va fi 
scosă afară, în circulaţie, polițe şi alte aseme- 
nea bileturi de negoții, scă va fi întrebuințată 
orice alte midlâce păgubitâre ca să dobândd- 
scă bani; — i-lea, dâcă după încetarea, plăţi- 
lori sâle, va fi plătită unii creditori cu pagu- 
ba masei, 

Art, 225, Se va putea declara ca unii ban- 
erntară simplu oră-ce. neguţătorii falită care 
se va afla în una din împrejurările următâre :— 
l-ii, Ască se va, fi însărcinată, în socotela al- 
tuia şi fără a priimi de la dânsulii bani scii lu- 
cruzi spre acoperirea sa, cu îndatoriri ce se vor 
cunâsce a fi prea mari pe lingă starea în care 
se afla eli când a laatii asupră'şi acele înda- 
toriri; — 2-lea, dsca se va declara de isnâvă 
faliti fără a fi îndestulată îndatoririle ce se 
punea asupră/i prin vre unii concordat de mai 
inainte; —- 3-lea, decă în cele WVântâiă trei dile 
de ln încetarea, plăţiloră sâle, nu va fi făcut la 
tribunalulă locală arătarea cerută de art. 186 
Şi 187, s6ă dâcă acea erătaro nu va cuprinde 
numele tuturori tovarășilorii celorii împreună 
Tespundătoră ; —- 4-Jea , A6că, fără vre uă pra- 
vilnică împiedicare, nu s'a înfăgișctiă însuşi la 
indici la împrejurările şi Ja sorocele otărite, 
Sci decă dobândindii carte de slobodenic, nu 
se va fi mai înfășişâtii la judecată; — 5-lea, de   
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nu va fi ţinută catastişe şi nu va fi făcută in- 
ventariii după cerata orânduială, Q&că cata- 
stișele şi inventariulii ori, suntii nedesăverşite 
ori suntii ţinute cu neorânduială, ori nu înfă- 
cişeză adevărata lui stare de dare şi de luare, 
fără însă a midloci vre uă viclenie întru acesta, 

CAPITOLUI, II 
Pentru banerută vielenă 

Art, 326, Se va declara ca ună bancrutarii 
viclân, şi se va pedepsi cu osîndele otărite prin 
ancesulii despre pedepsile bancrutarilor, alătu- 
ratii pe lină acestă condică (2), ori-ce negu- 
țătorii falitii care va tăinui catastişele stle, va, 
ascunde ui, parte din capitalul sii, sci nulă 
va arăta totă, sâă care, ori prin socatelile scle, 
ori prin acte publice sâă particulare, ori prin 
bilanţulii sti, sc dă cn viclenie platnicii pentru 
sume ce clii nu cra datorii. 
"Arte 827, Decă unulii sii mai mulți credi- 
tori vor porni numai pe sâina lor piră de ban- 
crută viclenă împotriva falitului, cheltuelile 
judecăţei vorii fi în socotăla lorii, de se va des- 
vinovăţi pirituli, 

CAPITOLUL III 

Peutru vină mară şi vini coreaționale Se 
vârşite în falimente de alte pertânc ae 
fară de falitii, 

Art, 425, Se vorii osândi la pedepsile otă- 
rite pentru bancrutarii vicleni : — li, Acei 
cari se vorii dovedi că, pentru interesulii fali- 
talui, ori aii ascuns, orf ai tăinuit tote scii par- 
te din averile lui mișcătâre, ori Vaii ajutat, cu 
oră-ce midloc, la săverşirea viclenei bancrute ; 
— 2-lea, Acei cari se vorii dovadi că s'aii arătat 
în faliment, sc pe ensuşi numele lor, scii pe nu- 
mele străin, creditori de credite ncinființate;— 
3-lea, Acei cari, făcendii negoţii, sub numele 
străină, sâă sub unii nume mincinosă, se vor fi 
învinovăţiti cu vre-una din faptele prevădute 
prin art, 926. 

Art, 359, Sogulii oră sogia, rudele de jos 
sâii de susii ale falitului, rude!o din cuscreniă 
toti până la aceeaşi spiţă, care voriă fi dat de 
uă parte, sâi voră fi ascunsi lucruri dintr'alo 
falimentului, fiiră însă a lucra întru viclsnă în- 
ţelegere cu falitul, se vor pedepsi ca nişte furi. 

Art, 899, La întemplările prevădute prin 
articolele de mai susă, judecăturiele criminale 

  

(1) In colscţia d-luf Boerescu se ardtă că ancesa de care sa vorbesco aci, s'a desființată prin legk Tosteridre, 248 în câtă 
dicele Penală la art. 439 până la art, 843, 

(2) Vei notita precedentă. 

ustă-i singuru lege care coprinde pedepsele pentru bancruiă simplă şi viclână, este coprinză în Ce-
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cari vorii cerceta pricina, şi vorii dovedi că s'a 
urmatii vre-uă viclenă tăinuire, vori otări: 
l-iă, a se întârce la masa creditorilor, tote 
lucrurile, drepturile ss reclamaţiile falitului 
ce se vori fi luată, scă sa voră îi tăinuitii cu 
viclenie; — 2-lea, asupra pagubilorii ce se vor 
cere, şi care se vorii lămuri după găsirea cu 
cale a acelorii judecărorii. 

Art. 331. 'Toti sindiculă care se va fi înri- 
novăţitii cu viclână şi rea întrebuințare întru 
împlinirea, datoriilor cârmuirei sâle, se va pe- 
depsi după glăsuirea art. 2, ali anecsului ală- 
turatiă pe lingă acâstă Condică (1), şi atingă- 
tori de pedepsele bancrutariloriă. 

Art. 992, Creditorulii care va fi făcutii, ori 
cu falitul, ori cu ori care altă persână, învoiri 
spre ali stă în parte folosi ca să dea votulii 
sii spre paguba masti creaitorilorii, sâii care 
va fi săvârşit vre-uă în parte tocmâlă din care 
arii isvori pentru densuliă folosi împovărătorii 
pentru cei-alți creditori, se va pedepsi după 
$ 10 alii art. 3 din alăturatulă anecsi asupra 
pedepsiloră bancrutariloră, (2) - - 

Art, 938, Către acâsta, acele îuvoeli sâă 
tocmeli se voriă desputerniei cu totulii. — Cre- 
ditorulii va fi dâtorii să aducă înapoi, la cine 
sa va cuveni, sumele sâii zapisele ce va fi prii- 
mitii în puterea desființateloriă învoieli sc 
toemeli. 

Art. 894, Dscă pira pentru desfiinţarea în- 
vocliloră sâii a tocmelilorii mai susii arătate 
se va porni politicesce, iară nu criminalicesce, 
cererea se va face cătretribunalele de comerciiă. 

Art, 385, 'Tote otăririle de osindă, ce se 
vorii da pe temeiuli atâtiă a acestui capi, cât 
şi a celorii ducă de mai "nainte (de la art. 323 
— 3934), se voră lipi şi se vor publica după for- 
mele aşedate la articolu 141 alii acestei Condică. 

CAPITOLUL IV | 
Pentru cârmuirea averilor la întâmplare 

de baucrută 

- Art, 986, În tâte întemplările de piră şi de 
osîndă pentru bancrută simplă sâii viclenă, re- 
clamaţiile civile, afară dintr'acelea pentru care 
se vorbosce Ja art. 330, vorii fi osebite, şi tote 
disposiţiile atingitore de averea falitului şi 
prescrise pentru falimentă, se vor pune în lu- 
rare fără a putea să se d-a în cercetarea tri- 
bunalelorii corecţionale sâii a divanuriloră eri- 
minale, 

Art, 337. Cu tâte acestea, sindicii falimen- 
tului voriă fi dâtoră a da procurorilor chârtiele, 
documentele şi desluşirile ce li se voriă cere. 

      
  

  

DPIPLUL III 

Pentru restatoruicirea faliţilorii 

Art, 335, Falitulă care va plăti toţi banii 
ce va fi dătoră cu dobânda lori şi cheltaclile 
urmate, va putea dobândi a sa restatornicire.— 
Dâră, de va fi tovarăşi al vre-unei case de co- 
merci, cădută în falimnentii, nu va putea să 
o dobândâscă, de câtă după ce va face dovadă 
că tâte datoriile torărăşiei sai plătită întru 
întrewimea lorii împreună, cu dobindile şi chel- 
tuelile, şi chiară de va fi făcută elă vre-ună 
concordatii în parte pe sâma sa. 

Art, 339, Ori-ce cerere da restatornicire so 
va îndrepta către departamentul dreptăței. 
însoţindă jăluitorulii pe lingă jalba sa tote în- 
scrisurile doveditâre săverşitei sâle răfuiri, 

Art, 340. Dapartamentuli dreptăţei va tri- 
mite copii adeverite după jalbă și după i nseri- 
suri către judecătoria de comercii a sălăştuirei 
jăluitorului, şi dâcă acesta va i schimbaţi să- 
lăşiuința sa în urma falimentului, către jude- 
cătoria, de comzrciă a locului unde se va fi aşe- 
datii falitulă, îndatorându-o a lua tâte sciințele 
putinci6se asupra a lavărului arătăriloră jălui- 
torului. 

Art, 341, Presidentulă tribunalului va po- 
ranci a se scât2 copiă după acea jalbă şi a sta 
lipită duoă luni atâţiă in sala seanţeloră tri- 
bunalului, şi a magistratului, cum şi la bursă, 
pe unde vu fi. Către acâsta, se va trece în pre- 
scurtare şi în Buletină. 

Art, 842, Toti creditorul care nu va fi prii- 
mită plata pe deplină a capitalului stă cu 
dobândile şi cheltuelile, cum şi oră-cealtă parte 
interesată va putea, în curgerea vremei întru 
care acea copiă va sta lipită, să se împotrivescă 
în restatornicirea falitutui numai prin jalbă 
dată către tribunalii şi însoșită cu doveditârele 
înscrisuri. Creditoruli împotrivitoră nu va, pu- 
tea nici uă dată să fisureze ca ună pirişă în 
cercetarea pricinei de restatornicire. 

Art, at5, După împlinirea de duoă lunt', 
presidentulă tribunalului de comnerciii va tri- 
mite la departamentulă dreptăţei sciinţele ce 
sa vorii fi adunatii şi împotrivirile ce se vor fi 
făcută, adăovândiă totii de uă dată şi părerea 
tribunalului, asupra cererei de restatornicire. 

Art, 3tt, Departamentulă dreptăţei va în- 
nninta tote aceste acte către iînaltulit Diranii, 
şi prin procuroral acestuia va stărui a da otă- 
rire asupra priimirei ori a nepriimirei cere rei 
de restatornicire. De se va lăpăda cererea, nu 
se va putea reinpi de câtă după trecere de 
ună ană, ” 

  

+ tă (1) Acestă art. 2 din anecsă este desființată prin Coluli Pomii, și pedinsa astă-di presczisi este c2a4 coprinsă 
în ari. 316 din Codul Penalii, (Colecţia isverescu). 

(2) Accstă pedipsă este cuprinsă acumiă în art. 317 dia Codul Penal. (Colecţia Boerescu). 
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Art. 345. Otărirea care va priimi de bună 
cererea de restatornicire a falitalui se va în- 
drepta la Departamentulă dreptăţei, şi după 
legiuita întărire se va înainta de acesta la tri- 
banalul de comerciii care va fi cercetat pricina, 
spre a o citi în obste într'uă di de audienţă, şi 
a o înscrie la condică, trecându-se de uă dată 
şi prin Buletinii în prescurtare. 
„Art, 345. Nu vorăi fi priimiţi a se restator- 

nici bancrutarii vicleni, cei osîndiți pentru far- 
tişagi, înşelătorie sii rea întrebuințare a bu- 
Tei credințe, stelionatarii; asemenea nu vor 
fi priimiţi epitropii, cârmuitorii sc alţi supuşi 
la dare de socotâlă, eare însă nu'şi vorii fi dat 
ŞI nu vorii fi desfăcutii sccotelile loră. — Ya putea fi priimită a se statornici bancrutaruliă 
simplu care va fi îdeplinitii pedepsa la care se sa îi osindită, ! 
Art, 347, Nici ună neguțătoră falitii nu va 

putea să se înfăcişeze Ja bursă, de nu va fi dv- bânditii restatornicirea sa, 
„Art, 348, Falitulii va putea să se restator- nicescă şi după mârtea sa. 

CARTPBA III 
PENTRU NEGOŢULU MARITIMU 

TITLUL | 

Pentru corăbii şi alte vase de mare 

Art, 349. Corăbiile şi alte vase de mare snt lucruri mişcătâre. — Cu tote aceste, ele sunt rânduite spre plata datoriilor vîndăto- 
ului, şi mai ales a acelora ce pravila cunâsce 
și hotărasce de privilegiate. 

Art, 350..Sunt privilegiate, şi după rândulă 
în care sunt aşedate, datoriile insemnate aci 
mai la vale, adică : — 1, cheltuelile judecăței 
Î altele, făcute spre săverşirea vinărei coră- 
ei Și împărțirea preţului ci; — î, tacea de 

câr mă (1), de tonelagiu (2), de adăpostire în va- duri şi porturi, de ancoragii şi de intrare în 
portii, și dregerea corăbici în partea portu- ui rânduită pentru acesta; — 3, plata păzi-   
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torului, şi cheltuclile pentrn paza corăbiei, 
după intrarea în porti penă la vîndarea ci ;— 
4, chiria magaziilor, unde sunt puse spre pă- . 
strare sculele şi uneltele corăbici; — 5, chel- 
tuelile cele trebuinciâse pentru păstrarea şi ți- 
nerea vasului, a sculeloră şi a uneltelorii sâle, 
de la călătoria cea după urmă şi intrarea, sa 
în porti; — 6, simbriilo căpitanului şi a echi- 
pagiului corăbiei, întrebuințată în călătoria 
cea după urmă; — 7, sumele ce sa împrumu- 
tată căpitanulii pentru trebuințele corăbici, în 
călătoria cea din urmă, şi plata preţului măr- 
furilorii celor vîndute de dânsulă totii pentru 
aceeaşi pricină; — 8, sumele co aii să ia vîn- 
dătorulă, dătătorii de materialuri, și lucrăto- 
rii întrebuinţaţi la facerea corăbiei, de n'a fă- 
cută âncă corabia nică uă călttorie; şi sumele 
ce aii a se plăti creditorilor pentru materialul 
dati, pentru muncă, lucru, meremetii, pentru 
cele spre hrană, înarmarea, şi gătirea corăbie, 
inaintea plecărei că, de a făcutii călătorie ; — 
9, sumele cele luate împrumută a-la-grosa (3) 
asupra trupului, sculelorii sâii a uneltelorii co= 
răbiei, pentru dregerea corăbiei, pentru cele 
spre hrană, pentru gătirea şi înarmarea coră- 
biei înaintea, plecărei că; — - 10, prețulii asigu- 
răriloră făcute asupra trupului, a sculeloră , 
uneltelor, şi asupra înnarmărei şi gătirei coră- 
biei, cari suntii a se plăti pentru călătoria. cea 
din urmă; — 11, pagubile şi interesele ce ai a 
se plăti chiriaşilorii de corăbii, pentru netesli- 
matisirea mărțurilorii încărcate în corabie, sc 
pentru despăgubirea stricăciunci ce aii suferit 
acele mărfură din greșâla căpitanului sc a e- 
chipagiului, — Creditorii coprinşi în fiă-care 
din paragraturile acestui articolă se voră des- 
păgubi cu analogie din preţulii corăbiei, la în- . 
templare de neajungere a acelui preţii. 

Art. 251, Privilegiulă celii dată la datoriile 
arătate în articolul de mai susii se va putea 
propune numai cândi şi în câtă se voră ade- 
veri acele datorii după formele urinătâre : — 
I-iă, cheltuelile judecăţei se vorii dovedi prin 
f6iă de cheltueli otărite de tribunalele compe- 
tente; — 2-lea, drepturile de tonelagii şi al- 
tele, prin chitanţii legiuite ale priimitorilorii ; 
— Belea, datoriile însemnate în paragrafurile 
1, 3,4 şi 5, din articolulii de mai susii se vorii 
dovedi prin socoteli, otărite de ptesidentul tri- 
bunalulni de comerciii; — 4-lea, simbriile că- 
pitanului şi a echipagiului, prin liste de înar- 

  

(D) Tacsa de cârmă. L.a întrarea Daţi să povăţuiască pe căpitanii de pri mejdiosă, 
numesce taesă de cârmă, 

corăbi!, 

(2), Tacsa de tonclagiă. Mărimea ec încăperea corăbiilor inei corăbii mtsurato ca tonelulii ; asa. se dice că tonelaginlă une corăbil este de ză arcte că acea corabie este încăpttâre de una sută butdie set tonelură; se plătesce de fie-care tonclă, după porturile de unde vine corabia, 

este încăperea uney neluri, ca i ană dreptă ce 
(0) d-le grosa, vedi articolul 463, 

şi lu eşirea porturilor santă nisto cârmact orânduiţi de: stăpânire şi însărei- 
aScă P pe unde aii să trecă ca ză so ferdscă de vre-uă stincă seii altă loc Căpitanii corăbiiloră suntă detori ori cumă să plătescă aceloră GinenY ună dreptii otărită caro se 

se măsdră cu butoiulă numită fonelă, și tonelagiul 
una sută to- 

iară tacea de tonelagi cate
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mare şi desarmare (1) a corăbiei, încheiate la 
cancelaria orânduită pentru înscrierea şi clasi- 
"ficaţia vislaşilor şi a marivarilor ; — 5-lea, su- 
mele luate împrumut şi preţul mărfurilor vîn- 
dute pentru trebuinţele corăbiei în vremea călă- 
torici celei din urmă, prin foi încheiate de căpi- 
tan, întemeiate pe jurnaluri, iscălite de căpitan 
şi de cei mai însemnați ai cchipagiului, şi dove- 
ditâre de neapărata trebuinţă a înprumutărei; 
— 6-lea, vîndarea corăbiei se va dovedi prin 
actii publică cu date nesupuse îndoelei, şi lu- 
crurile date pentru gătirea, înarmarea şi cele 

”- spre hrana corăbici, se voriă dovedi prin soco- 
teli, facture sâiă catastişe vizate de căpitani, 
şi încheiate de armătorii; uă copiă după ace- 
stea se va depune la cancelaria tribunalului de 
comerciii mai 'nainte de plecarea corăbiei, ssiă 
celă mai târgii, în sorocii de dece gile după 
plecarea ci; — "7-lea, sumele luate cu dobândă 
a la rosa asupra trupului, sculelurii, unelte- 
lori, înarmărei şi gătirei corăbici, înaintea 
plecări ei, se vorii dovedi prin contracturi a- 
deverite de dregătoria competentă, scii sub îs- 
călitură în parte, depe care se vor depune copii 
la cancelaria tribunalului de comercii în cur- 
gere de dece ile de la data lori ;— S-lea, pre- 
ţurile de asigurări se voră dovedi prin actele 

„.tocmitârelorii părţi, sâi prin estracte din ca- 
tastişelo miglocitorilor de asigurări; 9-lea, pa- 
gubile şi interesele ce aii a se plăti chiriaşilor 
de corăbii, se voră dovedi prin otăriri judecă- 
toresci, scii prin otăririle ce se voră fi făcut de 
judecătorii aleşi. 

At. 352, Privilegiurile creditorilor se vor 
stinge, osebitii de chipurile cele obstesci de 
stingerea, îndatoririlorii, prin vindarea, făcută 
Ja judecată în formele aşedate prin titlulii ur- 
mătoriă, sâii cândă, după uă vindare de bună 
voiă, va fi făcută corabia uă călătoriă pe mare 
sub numele cumpărătorului în risico pericol a 
lui, şi fără împotrivire din partea creditorilorii 
vindâtorului. 

Ari. 333. Uă corabie se socotesce că a făcut 
uă călătorie : cândii plecarea şi sosirea, ci se 
vorii adeveri în duo porturi osebite, şi trei- 
deci gile în urma plecărei, când, fără dea sosi 
în vre uni altii portă, a trecutii mai malti de 
şese-qucă de dile între plecare şi întârcere în 
acelaşi portii, s6u cândii corabia, plecând pen- 
tru uă călătoriă îndelungată, s'a călătorit mai 
muitii de şâse-deci de dile, fără de a se ivi re- 
clamaţie din partea creditorilorii vîndătorului. 

Art. 354. Vindarea unci corăbii de bună 
voiă trebue să sc facă prin înscrisă, şi se pâte 
face prin actii publicii, ssii prin actiă sub iscă-] 
litură în parte; se pâte face pentru totă, sâi 

LEGIUIRI. 

  
  

numai pentru uă parte a corăbici, sâii de va fi : 
corabia în portii, s6ă de va fi în călătoriă, 
„Art. 859. Vindarea de bună voiă a unei co- 

răbii ce se află în călătoriă, nu aduce nici uă 
vătEmare creditoriloră vindătorului, — De a- 
ceea, cu tâte că s'a făcut vindarea, corabia sii 
prețulă ei nu încetâză de a fi zălogii la mai 
susii dişii creditori, care potiă încă, de o gă- 
sescii cu cale, să se pornâscă împotriva, vindă- 
rel cu cuvântă că s'a făcutii cu vicleşugă, 

PITLUL II 
- Pentru apucarea şi vîndarea 

corăbiilorii 

Art, 856, Tote corăbiile se potii apuca-și 
vinde cu porunca judecăţei, şi privilegiulii cre- 
ditori'or se stinge prin formalităţile următore. 

Arte 357. Apucarea corăbiei nu se va putea 
face, de câtii în duoă-deci şi patru de ore după 
formala poruncă de a plăti. 

Art, 858, Acea poruucă va trebui să se facă 
chiar către obrazulă stăpânului corăbiei, sâă 
la sălăşluința sa de va fi pricina pentru pre- 
tenţie de datorie neprivilegiată. — Porunca se 
va putea face câtre căpitanul corăbiei,. dâcă 
datoria este din numărulă celorii cu privilegii 
asupra corăbiei, după coprinderea, art.950, 

Art. 839, Slujbaşulă insăreinatii cu apuca- 
rea corăbiei, transportându-se în corabie, va 
încheia împreună cu duoi martori, jurnalul 
care va, coprinde numele, meseria şi locaşulă 
creditorului; temeiulii pe care face acâstă ur- 
mare; — suma ce cere să i se plătâscă; — a- 
legerea locuinţei creditorului, atâtă în loculiă 
unde se află tribunalul înaintea căruia se cere 
vingarea, cât şi în loculii unde se află poposită 
corabia cea apucată; — numele stăpânului şi 
ală căpitanului corăbii; — numele, felulă şi 
tonelagiulă corăbiei. — Arâtă şi deserie şalu- 
pele, luntrele, sculele, uneltele, armele, muni- 
țiile şi provisiile, — Către acâsta acel slujbaş 
orânduesce unii păzitoră. , 

Ari, 300, De locuesce stăpânulă corăbie! 
celei apucate în coprinsulă tribunalului, apu- 
cătorulii este datorii să'i încunosciințeze, în 
soroc de trei dile, copia jurnalului de apucare, 
şi sălii chiăme inaintea tribunalului ca să sa 
afle de facă la vindarea lucrurilorii celor apu- 
cate. — De nu locuesce stăpânul corăbiei în 
coprinsulă tribunalul, însciințările şi citaţiile 
către densulii se daii căpitanului corăbiei celei 

  

(1) Prin listele de înarmare şi desarmare : înarmarea este gătirea corăbiei cu tâto cele trebuincidse spre a- 
ptrarea şi siguranţa ci, cam și pre hrana echipagialui, adică i Gmeniloră întrebuinţaţi în slujba corăbiei, Des- 
armarea este ui lucrare împotrivă adică desgătirea corăbici de cele mat susă 
Istoriv, 

(is, după întârceroa de la că- 
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apucate, sc, în lipsa acestuia, celui ce aduce 
obrazul stăpenului, săi ali căpitanului; şi 
soroculi de trei dile se adaogă cu uă qi de fie- 
care depărtare de şâse câsuri între sălăzluinţa 
chezaşului şi loculă aşedărei tribunalului. — 
Iară de este străinii şi se află afară din princi- 
patii, însciinţările şi citaţiile se vor da la con- 
sulatulii protecţiei scle. 

Art, 961, De se apucă uă corabie încăpătâre 
mai maultii de dece toneluri, se vorii face patru 
publicaţii și strigări pentru lucrurile ce suntii 
să se vină, trecondu-se şi prin Buletinii după 
orânduslă. — Strigările şi publicaţiile se vori 
face în patru sâmbete una după alta, la bursă 
şi în piața locului unde se află corabia poposită. 

Art, 362, In cele duct dile după fie-care 
strigare şi publicaţie, se lipescii afişuri la ca- 
tartulă cală nare ală corăbii celei apucate,— 
la pârta tribunalului unde se caută pricina,— 
la piaţa publică şi pe malul portului unde se 
află poposită corabia, precum şi la bursă, 

Art, 369, Strigările, publicaţiile şi afişurile 
trebue să arâte: — numele, meseria, şi locuinţa 
creditorului, — temeiulă pe care sprijinesce 
cererea sa, — cătăţimea sumei ce are să in, — 
alegerea sălăşluinţei ce 'şi-a făcut în localii 
unde se află tribunalulii, şi unde este corabia 
poposită, — numele şi locul sălăşluinţei stă- 
penului corăbiei celei apucate, — numele co- 
răbiei, şi, de este înarmată sâii se înarmâză 
atunci, şi numele căpitanului, — tonelagiul 
corăbiei, — locul unde se află stândiă sit plu- 
tindă corabia, —- numele vechilului jeluitoru- 
lui, — cea d'ânteiii punere de preţii, 

Arte 364, După a patra'strigare, corabia 
remâne pe sâma celui ce a datii mai multii 
preţii; — peste legiuitele sorâce, judecătoria 
pâte să mai dea unulii sci duoă sorâce, fie-care 
de uă săptămână; — aceste soroce se publică 

“şi se faci cunoscute prin afişură, 
Art, 363. Iară pentru bărci, şalupe şi alte 

vase încăpitore de dece toneluri şi mai puţină, 
acele duoă sorce din urmă nu se vorii da, 

Art, 2656. Cu săverzirea vindărei corăbiei 
încetâză şi slujba căpitanului; îi rămâne înst 
dreptul de a cere prin jalbă despăgubirea de 
la cine se cuvine, 

Art, 367, Aceia, pe a cărora stmă a rămasă 
corabia, de ori-ce felii de tonelagiă, voră fi da- 
tori a plătipreţul adjudecaţiei (haraciladisimii) 
în sorocii de duoă-deci şi patru cesuri, stii a'l 
depune la grefa tribunalului de comerciii; iară 
la din potrivă, se va sili prin închisore. — Ne- 
plătindă sâi nepnindă preţulii depositii, pre- 
cum s'a gisii, corabia se va scâte de isnoră la 
vîndare, şi se va adjudeca peste uă săptămână 
după uă nucă publicaţie şi ună singurii afişă, 
spre paguba celoră ce ai urcată Ja preți fără 
a avea midloce de a plăti, cari vor fi siliţi prin 
închisâre a respunde la sine ceea ce va lipsi   

penă la preţulii ce dedeseră precuni şi pagubile, 
dobângile şi cheltuelile. 

Art, 968, Cererile de a se osebi unele lu- 
cruri ale altor fețe, şi a nu se vinde împreună 
cu corabia, se vorii face către tribunalulii de 
comerciii mai "nainte de adjudecaţie. — De se 
vorii face cererile pentru osebire în urma ad- 
judecaţiei, nu voră avea altă putefe de câtii 
aceea, de a opri slobodirea sumelor isvorite din 
vindare. 

Art. 369, Celi ce face cerere pentru osebire, 
sâii celi ce se împotrivesce, va avea soroci de 
trei dile ca să'şi ardte cuvintele scie; piritulii 
va avea iarăşi unii sorocii de trei dile ca să'şi 
aducă doveile sâle. — După aceea, pricina se 
va înfăgişa la judecată numai cu uă chiămare, 

Art, 370. Împotrivirile la slobodirea preţu- 
lui se vor priimi în curgere de trei dile după 
adjudecaţie, iară după trecerea acestui sorocii, 
nu vorii mai fi priimite, 

Art, 371, Creditorii împotrivitori suntii da- 
tori să'şi aducă dovedile de creditele lorii la 
tribunaliă în cele d'ânteiii trei dile ce vor urma, 
după chiămarea ce li se va face de către cre- 
ditoruliă săii pîrişă, de către apucatuli; iară 
la din potrivă se va împărţi preţul vindărei, 
fără a se coprinde şi că în acea împărţelă, 

Art, 372, Aşedarea rândalui creditorilor şi 
împărţirea baniloră se facii între creditorii cei 
privilegiați, după rânduiala coprinsă în art. 350; 
iară între creditorii cei de rânâi, după analo- 
gia creditelorii loră. — Ori-ce creditorii, age- 
datii la rândul sti, se înţelege aședatii atâtii 
pentru capetele ce are să ia, câtit şi pentru do- 
bândă şi cheltuelă. . . 

Arte £73, Corabia guta spre plecare nu se 
pâte apuca, de câtii numai pentru datoriile fă- 
cute pentru călătoria ce are să facă; d6ră și 
chiarii la acestă din urmă întâmplare, nu se 
pâte apuca corabia,'cândii va da chezăşie plat- 
nică pentru aceste datorii. — Corabia se soco- 
tesce gata-a pleca, cândă căpitanulii "şi-a luat 
espediţiile, adică chârtiile de drum pentru că- 
lEtoria sa.” 

TITLUL III 

Pentru proyrietarii de corăbii 

Art, 374. Ori-co proprietară de corabie este 
politicesce r&spundătorii pentru faptele căpita- 
nului, despre câte privescii la corabia şi Ja, că- 
litoria ei ;— acestă răspundere înceteză cu lă- 
pădarea sa de corabie şi de naviu. 

Art, 375, Proprietarali pote să depărteze 
pe căpitani din slujba sa, şi atunci nu pâte a- 
cesta să ceră despăgubire, afară numai de va fi   vre uă tocmâlă înscrisă.
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Ari, 80, Decă căpitanulă depărtată va a- 
vea parte la proprietatea corăbiei, pâte să se 
lapede de acea parte a sa şi săcâră a i se plăti 
preţulă corespundător cn acea parte. — Acest 

- preţii se otărasce de 6meni cu sciință aleşi de 
către prigonitorele părți, sâi numiţi de către 
judecată. 

Art, 977, În tote câte privescii Ia interesul 
tuturori proprietarilor unei corăbii, se ucmâză 
după părerea celoriă mai mulţi. — Majoritatea 
se inchipuesce de cei ce înfăciâză capitaluri 
carii covirşescii jumătatea preţului corăbiei.— 
Vindarea corăbiei prin mezatii nu se pâte face 
de câtii după cererea proprietarilor dăvălmaşi,   ale cărora părţi împreanate vor închipui jum&- 
“tatea capitalurilori ce vorii avea toți proprie- 
tarii la acea corabie, afară numai de va î în 

» scrisă vre uă împotrivă toemâlă, - 

TITLUL IV. 
Pentru căpitanii 

' Art, 875, Ori-ce căpitani, magistru s6ă pa- 
tron (1), însărcinat cu cârmuirea unci corăbii 
s6i altă vasii, este răspundătorii şi chiar pen- 
tru cele mal mici greşeli ce va face întru în- 
plinirea slujbei sâle, 

Art. 379. Este răspungătorii pentru mărfu- 
rile cu care se însărcineză. — Dă stăpânului lor 
adeverinţa de priimire. — Acâstă adeverinţă 
se numesce cărţulie de încărcare. (2) 

Art, 350, Căpitanulii are dreptuli de a în- 
tocmi echipagiulă corăbiei, de a alege şi a toc- 
mi pe marinari şi alţi Gmeni ai echipagiului ; 
acâsta, însă o va face într'uă unire ca proprie- 
tarii corăbiei, când aceştia se vor aflu într'a- 
celii loci, 

Art, 3S1. Căpitanul este dâtorii să ţină 
unii catastihă iînsemnatii cu numărulă foiloră 
şi adeveritii cu iscălitura presidentului judecă. 
torică de comerciii, sâii de presidentuliă judecă 

„ torică locale pe unde nu va fi tribunală de co- 
merciii, — Acesti catastih va coprinde intâm- 
plările însemnătâre şi punerile la cale făcute 
în vremea călătoriei, — priimirile şi cheltue- 

- Vile urmate pe sâma corăbiei, şi de obşte câte 
privescii la faptele însărcinărei ssle, şi ori-ce 
ară putea fi supusă la dare de socotâlă scii la 
facere de vre uă cerere. 

Art, 352, Căpitanuli, mai înainte de a în- 
- cărca povâra, este dâtoră a supune corabia sa 
la visitație după orânduelile şi formele ce se 
voii legiui; — actulă acestei visitații se va 

    

  depune la cancelaria, tribunalului de comerciă, 
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s6ă, pe ubde nu va fi asemenea tribunalii, Ja 
cancelaria tribunalului local; prescurtare după 
acel actii se va da căpitanului. 
“Art, 853, Căpitanulă este dâtorii a avea în 

corabie: — diploma, de proprietatea corăbiei,— 
actul de clădirea ci, dese xa fi clădită în ţera 
Românsscă, — lista echipagiului, — cărţuliile 
de încărcare, şi contractul de închiriarca, „CO= 
răbiei, — actul visitaţiei, — cărţulia de plata, 
vămci, oră înserisă de chezăşia ce se va fi dati 
că nu va vinde inarfa în țări străine. 

Art, 854, Căpitanulii este dâtoră: a se afla 
ensuși în corabia sa, când intră şi ese din por- 
turi, limanuri scă riuri. 
- Art, 885, Căpitanulă, nepăgdindă câte se cu- 
prind în cele din urmă patru articole, este ră- 
spundătorii de ork-ce pagubă se va întempla ce- 
loră ce suntă interesaţi la corabie şi porară. 

Arte 350. Căpitanul este asemenea răspun- 
dător de tâtă paguba ce se pote întâmpla măr- 
îuriloră ce ra fi încărcată pe podâla de susă a - 
corăbici sâle, fără priimirea în scrisă a încăr- 
cătorului. (Acâstă 'disposiţie nu privesce la ca- 
botagiuli micii [călătoriile cele scurte ce sc fae 
din portii în portă, şi din limani în limană pe 
lingă țermuri]). . 

Art. 387, Căpitanul incetâză de a fi ră- 
spundătoră numai prin dovedirea. de împedicări 
isvorite din neapirată întâmplare, 

Art, 388, Căpitanulii şi acei Gmoni at cchi- 
pagiului carii ori sa vorii afla în corabie gata 
de a pleca, sâii vor veni cu şalupe ca să plece, 
nu se voră putea aresta pentru dâtorii politi- 
ceştă co vori fi avândă, ci se voră sili a da che- 
zăşie platnică. 

Ari, 359. Căpitanuli, aflându-se Ia loculă 
locuinţei proprietariloră corăbiei, să ali ve- 
chililoră loră, fără voia şi într'adinsă împuter- 
nicirea acestora, nu pote punc ca să drâgă co- 
rabia, să cumpere pînze, funii, şi alte lucrarr 
pentru corabie, să ia pentru acesti sfirşit bani 
împrumută, zălojindă trupulă corăbiei, nici să 
o dea cu chirie. 

Art. 990, Do se va închiria corabia cu voia 
şi priimirea proprietariloră, şi «dâcă unii din- tr'enşiă nu voriă voi se contribue la cheltuelile 
cele trebuinciose spre a porni, la acâstă înttm- 
plare, cu duot-deci şi patru câsuri în urma s0- maţiei, (îndatorire incunosciințată) ce se va 
face indată do către judecătorie celoră ce nu voesciă a da analoga lorii parte, căpitanulă va, fi volnicii a se împrumuta ala-grosa cu tmpu- 
ternicirea judecăței, bani în socotâla lori pe 
partea de interesii ce ai în corabie. 

Art, 391, Dică, în cursulii călătoriei, este 
trebuinţă a se drege corabia sc a se cumptra - 
protisii, căpitanulii, după ce va adeveri acesta 

  
(D) Căpitanii, magistru stă patronii. Căpitanulă Comandsză uă corabie rânduită 

patrunulă comsndeză corăbii mat nici rânduite pentru călătorii mal mărginite, 
iară mapistra scă i co! Y 

(2) Carţuliile de încărcare, Vegi articolile 139 gi 439, 

pentru călătorii indelungate , 
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printrună jurnal iscălită de fruntaşii cehipa- 
giului, va putea să se imprumute bani pe tru- 
pulă corăbici, să zălogăscă si să vîndă din 
mărfuri până la suma cerută de trebuințele do- 
vedite, lvândiă voie spre acssta, în ţâra Româ- 
nâscă, de la tribunalul de comerciii, oră, unde 
nu va fi, de la tribunalulii cișilă, ori, nefiinâă 
nici unulii nici altuliă, de la dregătoria locală; 
iară în ţeri străine, dela dregiitoria portului. — 
Proprietarii să căpitanulă ce înfățişâză per- 
sâna lori, vor ţinea în sâmă mărfurile vîn- 
dute, după cursulă mărfuriloră de acecaşi fire 
şi felurime în loculii descărcărei coribiei, la 
Tromea sosirei că, 

Art, 392. Căpitanulii mai înainte de a pleca 
dintr'anii porti străin ca să se întorcă în țăra 
Românscă va fi dâtoră a trămite la stăpânii 
corăbici, scă la vechilii lori, uă socotâlă iscă- 
lită de dânsulii, şi copringătâre de starea, pove- 
Tei s6le, de preţulă mărfurilor celorii încărcate 
în corabia sa, de sumele ce va fi luatii îm pru- 
mut, de numele şi locuinţele împrumutătorilor, 
„dirt, 393, Căpitanulă care, fără trebuinţă 

ŞI nevoie, se va fi împrumatatii bani pe trupul, 
pe prorisiile de hrană, scă pe înarmarea, coră- 
bici, şi va fi zălogitii scă vinlutii din mărfuri 
ori din acele provisii, şi care va fi pusă în so- 
cotelile scle stricăciuni de mărfuri şi cheltucli 
ncinfiinate şi iconomicâse va, fi rispundătoră 
către înarmători, Şi va fi dâtoră a întârce ân- 
suşi banii sâă a plăti lucrurile, fără însă a scă- 
pa de judecata criminală, precâtii va fi pricina 
de asemenea, fire, 

Art, 394. Căpitanuli nu este volnie să vin- 
Qă corabia fără a fi întradinsi împuternicit 
de către proprietarii es, afară numai când se 
va dovedi prarilnicesce că corabia nu imat era 
în stare de plutire; iară urmândi împotrivă, 
vindarea va fi fără nici uă tărie, 

Art. 895, Ori ce căpitanii de corabie, toc- 
mită pentru uă călătorie, este dâtori a o să- 
veri; iară întraltii chipă, va plăti stăpânilor 
și chiriaşiloriă tâte cheltuelile, pagubile şi in- 
teresele, 

Art. 9396, Căpitanulă ce călătoresce cu da- 
talma folosii din povară, nu e volnicii a face 
nică uă întreprindere, nici negoţii, pe sâma şi 
socotela sa in parte, afară numai de va fi îu- 
tre dânsulă şi proprietarii poverei vre uă toc- 
m6lă împotrivă. 

Art, 397, Nepădindu-se câte s'aii legiuită 
în articolul de mai sustii; mărfurile încărcate 
de căpitanii pe sâma și socotâla sa, în parte, se 
confiscă de judecătorie spre folesulii celor-alți 
interesați, E 

Art 398. Căpitanuli mu pâte să părăsâscă 
corabia sa în cursulă călătoriei pentru nici un 
feli de primejdie, fără scirea şi părerea sluj- 
başilorii de căpetenie-și a fruntașiloră echipa- 
giului; şi la ui asemenea întâmplare, este dâ-   
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tori a scăpa cu sine banii şi câtii va putea din 
mărfurile cele mai de preţii din povară; iară 
urmândă împotrivă, va fi Ensuşi răspingător. 
— Dâcă lucrurile scâse într'acestă chipi din 
corabie se va întâmpla a se perde, atunci căpi- 
tanul va remânea apărat de ori ce respundere, 

Art, 899, Căpitanuli este dâtori, în sorocii 
de două-deci şi patru câsuri după sosirea sa; a 
da registrulă s&ă spre a se visita și a'şi face 
raportulă săi cuprindător, — de loculii şi vre- 
mea plecărei sele, — de drumul ce a făcut, — 
de câte i s'aii întâmplatii, — de neorânduelile 
întemplate în corabie, şi de tâte împrejurările 
cele maj vrednice de însemnatale călătoriei sâle. 

Art, 400, Raportulii so face Ia cancelaria, 
tribunalului de comereiă înaintea, presidentu- 
lui. — Pe unde nu va fi tribunal de comereiăi, 
la dregătoria locală. — Dregătoria ce a priimit 
raportulii, este dâtâre a'l trămite, fără zăbară, 
la presidentulă celui mai d'aprope tribunală de 
comereiii, -- La amânduoi aceste întemplări, 
raportulii se va depune la cancelaria, tribuna- 
ului de comerciii, 

Art, 401, Cândii căpitanulă întră cu co- -. 
rabia întruni porti străină, este dâtorii a se 
înfăşişa la agentuli ţerei Românesc; iară ne- 
fiindii asemenea agenti, la, dregătoria locală a - 
portului, ca, săi facă raportulii săi, şi să in a- 
deverinţa arătătâre de vremea sosirei şi a pur- 
cederei sâle de acolo, de starea şi de firea po- 
verei scle. 

Art, 402. Decă, în vremea, călătoriei, căpi- 
tanală este silitii să poposâscă în vre ună port 
ali ţărei, atunci este ditorii a face cunoscute 
Presidentului tribunalului de comerciă ali lo- 
cului, pricinile poposirei sâle. — Pe unde nu 
este tribunal de comereii, le face cunoscute 
judecătoriei civile; iară în lipsa „acestia, la 
dregătoria locală. — Cândii căpitanulă este si- 
lită a poposi întruni portii străină, declaraţia 
o va face la dregătoria locală a portului pe unde 
nu va fi agenti ali ţerei, 

Art. 403, Căpitanulă a căruia corabie s'a, 
naufrântiă (adică s'a frântă corabia), şi a scă- 
pată elă singură scă cu parte din cchipagiulă 
sti, este detorii a se înfăgişa la judecătoria lo- 
cului, sci, în lipsa acesteea, la ori-ce altă dre- 
gătorie civilă spre a'şi face raportuli săi, a 
pune săli adevereze câţi. din echipagiulă să 
vorii fi scăputii şi se vor fi aflând cu dânsulii, şi 
apoi a lua uă copie întocmai după acelii raport. 

Art, 404. Spre a adereri raportulii căpita= 
nului, judecătoria supune la întrebare po 6me- 
nii echipagiului, şi de este prin putinţă, pe pa- 
sagori, fără însă a trece cu vederea şi ori câte 
alte dovedi i se vorii înfășişa. — Raporturile 
cele neadeverite nu suntă nici într'ună chip 
priimite spre aptrarea căpitanului, şi nu faci 
nici uă dovadă la judecată, afară numai dâcă 
căpitanul, a cărui corabie a naufrântă, a scă-
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patii singurii în loculii unde "și-a făcutii rapor- 
talii; — dovada împotriva arătăriloră căpita- 
nului rămâne a o face prigonitârele părți, 

Art. 405. Afară de întâmplarea unei pri- 
mejdii apropiate şi învederate, căpitanul nu 
este volnic să descarce nică uă marfă mat înain- 
te de a'şi face raportul stii ; iară urmândiă în 
potrivă, va fi supusi la judecată criminală după 
reclamaţiile ce se vorit porni împotriva lui, 

Art, 406, Dâcă, în vremea călătorici, se va 
„Sfirşi provisia corăbiei, atunci căpitanulii, sfă- 
tuindu-se cu fruntaşii echipăgiului va fi volnic 
a sili pe cei ce voră avea, de ale hrănei în 
parte, ca să le pună la midlocă, cu îndatorire 
de a le plăti preţulă loră. 

TITLUL V 

Pentru toemâla marinarilorii şi a 
- celorii-alţi Gmeni ai echipagiului, 
cuniii şi pentru unile folosuri ce 
li se dati. 

Art, 407, Condiţiile de tocmâla căpitanului, 
şi a Gmenilorii echipagiului unei corăbii se do- 
vedescii prin lista echipagiului sâă prin aşe- 
dămentuli tocmitâreloră părți. 

Art. 40$, Căpitanulă şi Omenii echipagiu- 
lui nu suntă volnici a încărca, sub nici uă pri- 
cinuire, în corabiă nici uă marfă pe sema și 
socotâla lorii, fără slobodenia proprictarilorii, 
şi fără a plăti chirie, afară numai de voră fi 
imputerniciţi spre acdsta prin legătura tocre- 
lei lori. 

Art, 409. Deca, mai înainte de a porni co- 
rabia va rtmânea, călătoria din pricina proprie- 
tariloriă ei, a căpitanului sâă a chiriaşilor, ma- 
rinarii cei tocmiţi pe călătorie scă pe lună, se 
plătesc pentru dilele întru care s'aii întrebuin- 
țatii spre gătirea corăbiei; şi pe lingă acâsta, 
spre despăgubire, oprese banii ce voriă fi luată 
înainte. — De nu li s'aii datii ceea ce era să li 
se plătescă înainte, priimescă spre despăgubire, 
simbria de uă lună după tocmtla ce voră fi fă- 
cutii. — De se va întâmpla a rămânea călăto- 
ria totii din pricina mai susă numiţilorii, însă 
după ce a pornitii corabia, marinarii cei toc- 
miţi pe călătorie îşi iai simbria întregă după 
coprinderea tocmelci lor, inarinarii cei tocmiţi 
cu luna îşi iai simbria lorii după tocmâlă pe 
vremea ce ai slujit, şi âncă, spre despăgubire, 
jumătate din simbria loră pentru câtă vreme 
S'ară fi socotitii că mai rămâne spre săvârşirea, 
călătoriei, pentru care era tocmiţi. — Marina- 
rii tocmiţi pe călătorie sâi cu luna mai iai 
âncă cheltuiala pentru întârcere până Îa locul, 
de unde a plecat corabia, afară numai dâca că- 
pitanulă, proprietarii scii chiriaşii, sâă slujba- 

  

şulii îngrijitor ali corăbici nu le va înlesni în- 
tOrcerea lorii, prin vre uă altă corabie, la locul 
de unde aii plecati. 

Art, 410, De se opresce, din partea stăpă- ” 
nirei, negoţulă cu loculii, către care era cora- 
bia rânduită să mârgă, sâii dcă, din poranca 
Guvernului, se ţine oprită corabia mai "nainte 
de a începe călătoria sa, — atunci marinarii 
ai a'şi lua simbria numai pe dilele ce ai pusă 
spre gătirea corăbiei. - 

Arte £I1, De se întâmplă oprirea, negoțului 
s6ă a corăbiei în cursul călătoriei ei, — atunci, 
la întâmplare de oprirea negoțului, inarinarii 
se plătescii după analogia vremei ce vorii fi 
slujitii; — iară la întâmplare de oprirea coră- 
bici, dâcă marinarii suntă tocmiți cu luna, Ii 
se dă simbria pe jumătate în câtă vreme va fi 
„corabia oprită. — Dâcă marinarii sunt toc- 
iniţă pe călătorie, li se dă simbria după coprin- 
derea tocmelei lorii. 

Art, 412, De se prelungesce călătoria, a- 
tuncă simbria marinarilor celoră tocmiţi pe 
călătorie sa adaogă după analogia prelungirei, 

Arte 413. Dâcă, după voinţa ori a proprie- 
tarului, oră a chiriaşului, ori a căpitanului co- 
răbiei, se descarcă marfa într'unii locii mat 
apropiati de câtii celii arătatii în tocmâla de 
închiriere, atunci nu se scade marinarilor ni- 
micii din simbria loriă. ” 

Art, 414. Decă marinarii s'aii tocmitii pe 
parte din căstigă scii din chiria corăbici, atunci 
nu li se cuvine nici uă despăgubire nici plată 
de gile pentru precurmarea, pentru întârdierea 
oră pentru prelungirea călătoriei, pricinuită 
dintr'uă întemplare neapărată, — Deca precur- 
marea, întârgierea ori prelungirea se întâmplă 
din pricina încărcătorilorii, 6menii echipagiu- 
lui ati drepti a fi părtaşi la despăgubirile cu- 
venite corăbiei, — Aceste despăgubiri se îm- 
părţescii între stăpânii corăbici şi Gmenii echi- 
pagiului, cu aceeaşi analogie ca cum ar fi fost 
chiria corăbiei. — De se întâmplă zăticnirea   

  

din pricina căpitanului scii a stăpânilor corăbic, 
atunci ei suntă datori a despăgubi pe Gmenii 
echipagiului. . . 

Arte 415, La întemplare de prindere, oră de 
spargere şi de naufrângere, cu intrâgă perdere 
a corăbiei şi a mărfurilor dintr'ensa, marinarii 
nu potii să pretindă nici uă simbrie. — Dâră 
nu suntă detori să întârcă nici ceea ce li s'a 
dată înainte de simbria lori. - 

Art. 416, De a scăpat vre uă parte din co- 
rabie, marinarii cei tocmiți pe călătorie, scă 
cu luna, 'şă iaii simbria ce Li se mai cuvine, din 
sfărămăturile corăbiei scăpate de dânșii; — 
ne fiindă sfărămăturile de ajunsi, să scăpând 
numai mărfuri, atunci, spre împlinirea remă- 
şiţei din simbrie se ajută din chiria cuvenită 
proprietarului corăbiei pentru, acele mărfuri 
scăpate. 

Art, 417, Marinarii toermiţi pe parte în chi- 
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zia corabici, se plătesci numai din chiria el, 
după analogia sumei ce ia căpitanuliă. 

Art, 41$. Marinarii, ori-cumă vorii fi toc- 
miţi, se plăteseii pe gilele ce ai muncitii ca să 
scape sfărămăturile corăbiei şi lucrurile cele 
naufrânte. 

Art. 419, Simbria, căutarea la bolă şi vin- 
decarea ranclorii marinarului, de se bolnăvesce 
în vremea călătoriei, ori de s'a rănită slujindă 
în corabie, suntii pe semna, corăbiei. . 

Art, 420, Căutarea la bâlă şi vindecarea ra- 
neloră marinarului, voră fi pe sema, corăbieă şi 
a,poverei de s'a rănitii eli batendu-s2 cu vrăj- 
maşii şi cu corsarii. : 

Art, 421, Dâcă marinarul, eşindă din co- 
rabie, fără voia căpitanului, s'a rănită afară pe 
uscati, cheltuelile căutărei şi a vindecărei ra- 
nelorii suntii pe sâmma sa; şi către acâsta, căpi- 
tanuli va putea să'lii şi isgonescă. — La vă 
asemenea întâmplare, i se va plăti simbria nu- 
mai pe câtă vreme va fi slujitii. 

Art, 422. Intâmplându-se să moră un ma- 
zinară în vremea călătoriei, de va fi fost tocmit 
cu luna simbria lui se cuvine 1nostenitorilorii 
până la diua morţei sâle. — Deo va fi tocmit pe 
căl&toriă, mostenitorii rorii lua jumătate din 
simbria lui, decă ra fi murită în ducătore ori 

„în portulii unde a sositii. — De a murit în vii- 
târe li se cuvine simbria întregă. — Dscă ma- 
rinarul este tocmit pe parte din câstig sâii din 
chiria corăbici, murindă după ce a începuti 
călătoria, atunci se cuvine mostenitorilorii săi 
acea parte a îui întregă. — Simbria marinaru- 
lui ce s'a omoritii apărândi corabia i se cuvine 
întrâgă pentru tâtă călătoria, dâcă corabia va, 
ajunge la portii cu norocire. 

Art, 423, Marinarul prinsă în corabie şi 
robitii, nu pâte să câră nimic de la căpitan, de 
la stăpânii, nică de la chiriaşii corăbici pentru 
rescumpărarea sa.— I se plătesce îusă simbria 
până în diua în care s'a prinsă şi s'a robită. 

Art, 421, Marinaruliă prinsă şi robitii, de a 
fostă prinsă pe mare stă la uscată pentru tre- 
buinţa corăbiei, are drepti de a i se plăti totă 
simbria. — Are asemenea drept de a i se plăti 
uă despăgabire pentru rescumpărarea sa, de var 
ajouge corabia la portii cu norocire, 

Art, 425, Marinaralii va dobândi de la stă- 
penulii corăbici despăgubire pentru rescumpă- 
varea sa, de va fi fostii trimisă pe uscati sâii 
pe mare pentru trebuinţa corăbiei. — Despă- 
gubirea are a se face de către stăpânii coră- 
bici şi ai povercă, dâcă marinarul a fost trămis 
pe mare sâi pe uscati pentru trebninţa coră- 
biei şi a poverei. | 

Art, 426, Cinci-deci galbenise otărăsc pen- 
tra despăgubirea marinarului prinsi şi robitii. 
— Strângerea, baniloră şi întrebuințarea lori 
sc vorii face dapă formele ce se vorii otări de 
către stăpânire pentru rescumpărarea robiţilor. 

Art, 497, Ori-ce marinară va dovedi că s'a   
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isgonitii fără pricină bine curentată, are drep- 
tulii de a cere de la căpitanii uă despăgubire. 
— De se isgonesce mai 'nainte de plecarea co- 
răbiei, va priimi a treia parte din simbrie po 
câtă vreme va fi tocmitii, — Iară de se va îs- 
goni în cursulii călătorici, i se va da, spre de- 
spăgubire, simbria întrâgă şi cheltuelile pentru 
întoreere. — Căpitanulă, la nici una din mai 
susă disele întâmplări, nu pâte să reclame de 
la stăpânii corăbici suma dată spre despăgubire. 
— Nu se pâte cere despăgubire, decă se isgo- 
nesce marinarul înaintea încheerei listei 6me- 
niloră echipagiului. Căpitanulă, la nică uă în- 
templare, nu pâte să isgonâscă pe unii marinar 
aflându-se în ţeră străină. 

Art, 428. Simbria marinarilorii este asigu- 
rată asupra corăbiei şi a chiriei ci. 

Art, 429, 'Tâte disposiţiila atingătâre de 
simbria, căutarea ranelor, şi de rescumpărarea 
marinarilor, privescă şi asupra căpitaniloră, 
şi a celoră-alţi 6meni ai echipagiului. 

DILUL VI. 
Pentru toemeli de închirieri de 

corăbii 

Art. 439, Ori-ce învoire pentru închirierea 
unei corăbii, trebue să se facă în scrisii, — A- 
câstă învoire arstă : — numele şi tonelagiuli 
corăbiei, — numele căpitanului, — numele în: 
chirietorului şi ală chiriaşului, locul şi vremea 
otărită pentru încărcare şi descărcare, — pre- 
ţulii chiriei, — decă închiriarea este pentru în- 
cărcare a, tâtă corabia, sc numai a uncă părţi, 
— despăgubirea otărită prin învoire la întem- 
plare de iîntârdiere. ii : 

Arte.£31, Decă vremea încărcărei şi a, des- 
cărcărei corăbiei nu s'a otărită prin învoirile 
părţiloră tocmitâre, se otărasce după obiceiu- 
rile locurilorii. IE 

Art, 482, Dscă corabia este închiriată cu 
luna, şi de nu este altă tocmâlă împotrivă, chi- - 
ria incepe din diua în care corabia a porniti. * 

Art, 433, Dâcă, mai "nainte de plecarea co- 
răbiei, se opresce negoţuli cu loculii, pentru 
care este rânduită corabia, înroirile se desfiin- 
ț&ză fără cerere de pagube şi interesuri din 
partea tocmitorelor părţi una împotriva alteia, 
— îmcărcătoraliă este detorii a plăti tote chel- 
tuelile pentru încărcarea şi descărcarea măr- 
furiloră sâle. - 

Art. 434, Decă, dintr'nă întâmplare neapă- 
rată, se opresce a eşi corabia din portă pentru 
vre uă câtă-va vreme, învoirile remâni fafiin- 
ţate, şi nu se pâte.face cerere de pagube şi in- 
teresură cu cuvânt de întârdiere. — Ele remân 
asemene înfiinţate şi nu se pâte cere nici unii
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adaosă de chirie, dâcă acea neapărată întm- plare se ivesce în cursulă călătoriei. 
Art, 435, Încărcătorulă, în vremea oprire corăbiei, pâte să descarce mărfurile cu chel- tucla sa, cu condiţie de a le încărca de alii duvilea, sc de a despăgubi pe căpitani. Art, 436, Întemplându-se să fie în stare de blocusii (impresurare) portuli, la care era rân- duită a merge corabia, atunci căpitanulă este datoră, neavendi alte instrucții împotrivă, să intre întrunulă din porturile cele mai apro- piate ale aceleiași puteri, unde nu'i va fi oprită intrarea. 

7 Art, 427. Corabia, sculele şi uneltele ci, chi- ria și mărfurile încărcate într'ânsa, slujese cu chip reciprocă, spre asigurarea îndeplinirei învoirei dintre părțile tocmităre, 

TITLUL VII 

Peniru cărțulia de încărcare   Art. 405, În cărţulia de încărcare trebue să se ardte firea, şi cătăţimea precumii şi feluri- mele, ori calitățile lucrurilor ee sunt a se trans- "porta, — numele încărcătorului, — numele şi adresa aceluia, către care se trimită, — nu- mele şi loculii locuinţei căpitanului, — numele şi tonclagiulii corăbiei, — loculiă plecări, şi acela căt care este corabia rânduită a merge; — trebue să se arâte într'ensa preţulă chiriei; — Să se însemaeze pe marginea cărțulici, măr. cile şi numerile lucruriloră ce sunt a se trans- porta. — Cărţulia de încărcare pote să fie la ordină, scă Ja infăgişetoră, sii la uă persână, numită, 
- Art, 439, Ori-ce cărţulie de încărcare se face cel puţină, în patru originale; — unulă pentru incărcătoră, — unnlă pentru acela, că- tre care sunt adresate.mărfurile, — unul pen- tru căpitani, — şi anulii pentru înarmatoruli corăbiei, — Aceste patru originale se iscălesc de către încărcători şi de către căpitanii, în sorocii de duoi-deci şi patru câsură după încăr- care, — Încărcătorulăi este datoră a da căpi- tanului, tot într'acelaşi sorocii, cărţulia vămei ŞI înscrisulii de chezășie de care se vorbesce în articolulii 383. 

Art. 440, Cărţulia do încărcare, făcută du- pă forma de mai sus, face dovadă între părțile interesate la mărfurile încărcate, precumiă şi între dânsele cu asiguratorii, 
Art, 441, Întemplându-se a fi deosebire în- tre cărțuliile ce privescă la una şi aceeaşi po- vară, cărţulia, care se va afla în mânile căpi- tanului, va face dovada, ori de va fi scrisă de toti cu mâna încărcătorului sâii a comisiona- rulai sii, oră, fiindă tipărită, de se voriă f îm- Dlută totii cu slova numiţilorii locurile lăsate | 

albe şi cărţulia ce va înfăşişa, încărcătorul sâă acela către cara sunt âdresate mărfurile, va, 
avea tărie, ori de va fi scrisă de totii cu mâna căpitanului, ori de rori fi îndeplinite locurile albe cu slova, lui, 

Art. 412, Ori-ce comisionarit sâiă priimitori 
va fi priimită mărfurile pomenite în cărţuliele de încărcare sii în cărţuliele de tocmela în- chirierei de corabie, va fi datorii să dea adeve- rinţă de priimire căpitanului ce o va cere ; iară urmândi în potrivă, va f supusii a plăti tote cheltuelile, pagubile şi interesele, şi chiar cele pricinuite din întârdiere, 

TITLUL VIII 

Pentru chirie 

Art, 443, Chiria unei corăbii se regulsză prin învoirile părţilorii tocmitâre; — se dore- desce prin toemla de închirierea sc prin căr- țulia de incărcare.— Se face pentru totă cora- bia, sâi numai pentru uă parte dintr'ensa, pentru uă călătorie întregă, s6ă pentru uă vre- me mărginită, cu tonelulă, cu cântarulă , cu rădicata, sâii pe culesă, adecă cu condiţie că decă închirietorulă corăbiei nu va complecta Povera sa, s6ă nu o va face celă pugină de trei sferturi, să fie slobodă a strica contractulii şi a da mărfurile înapoi, fără a fi supusă la vre-uă respundere către încărcători ; se artă şi tone- lagiulă corăbiei, 
Art, 414, De este închiriată tâtă corabia, şi chiriaşulă nn pune întrensa tâtă povâra sa, atunci căpitanulii nu este volnică a pnne în ea alte mărfuri fără voia şi priimirea chiriaşului, Chiriaşuli se folosesce din chiria mărfurilor ce împlinescă povera corăbiei pe care el a în- chiriat'o întrâgă, 
Art, 415, Chiriaşulă ce n'a încărcată cătă- țimea mărfariloră coprinse în tocmâla de în: chiriarea corăbici, este dâtoriă a plăti chiria întregă, la care s'a legatii prin tocmâlă. De a încăreatii mai multă, plătesce pentru acelă prisosă, după-preţuli otăritii prin tocmela de închiriare. — Dâcă însă chiriaşul, ncîncărcând nimică, se lasă de călătorie mai "nainte de ple- carea corăbici, atunci va plăti căpitanului, spre despăgubire, jumătate din chiria otărită prin tocmâla de închiriare, pentru tâtă povâra ce trebuia să încarce, — De s'a pus în corabie uă darte din povâra ce era să se încarce într'ensa, şi dscă plecă corabia fără a fi încărcată de tot atunci se va plăti chiria deplină. 

Art, 446. Căpitanul ce a arătată că cora- bia pâte lua mai multă marfă de câtă este în- căpătore, este datori a plăti chiriaşuluă pagu- bile şi interesele. 
Art, 417, Nu sc socotesce a fi greşită ară- 
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tarea încăpătorei unei corăbii, dâcă greşela nu 
trece peste uă a patru-decea parte, sei decă a- 
cea arstare a căpitanului este întocmai cu a- 
deverinţa doveditâre de tonelagiulii corăbici. 

Art, £1$, Dâcă corabia este încărcată pe 
culesii, scit cu cântarulă, cu tonelulă, sâă cu 
rădicata, atunci încărcătorul pâte să'şi ia în- 
napoă mărfurile sele, mai "nainte de a pleca 
corabia, plătindă însă chiria pe jumătate. — 
Acestă încărcători va plăti cheltuelile de în- 
cărcare precum şi cele de încărcare şi de reîn- 
cărcare a celoră alte mărfuri ce voră trebui a 
se strimuta, precura şi cheltuelile de întârdiere, 

Art, 449. Căpitanuliă este volnică să scoță 
afară la uscatii, în loculă încărcărei, mărfurile 
ce va găsi în corabia sa încărcate, de nu i s'aii 
făcută mai "nainte cunoscute, sâă să ia pentru 
densele chirie cu celă mai "'naltiă preţii ce s'ar 
plăti într'acelaşi locă pentru mărfari de ace- 
daşiă fală, 

Art, 450. Incărcătorulii ce'şi seste mărtu- 
rile sâle din corabie în cursulă călătoriei, este 
datorii să plătâscă chiria deplinii şi tote chel- 
toelile pentru strămutarea mărturiloriă, prici- 
nuite din descărcare ; iară de se scoti mărtu- 
rile din corabie din pricina urmăririloriă şi a 
greşsleloră căpitanului, atunci acesta este răs- 
puuţătorii pentra tote cheltuelile. 

Art, 451, De se opresce corabia asupra ple- 
cărei, în cursulă călătoriei, ori la loculă des- 
cărcărei ssle, din pricina chiriașului, atancă 
acesta este datori a plăti cheltuclile pentru 
întârdiere, — Dscă corabia, fiindiă închiriată 
pentru ducătore şi viitore, se întârce fără a fi 
încărcată nică de cum, sâicu uă povară necom- 
plectă, atunci se cuvine căpitanului chiria în- 
tregă, precum și despăgubire pentru întârdiere, 

Art, 452, Căpitanul este datori a plăti 
chiriașului pagubile şi interesele, dâcă, din 
pricina sa, s'a oprită sâii a întârdiatii corabia 
ori la plecare, ori în cursul călătoriei, ori la 
joculă descărcări ssle. — Aceste pagube şi 
interese se voră otări de 6meni cu sciință. 

Art. 453, Dâcă, căpitanul este silită a'şi 
drege corabia în cursulii călătoriei, chiriaşulă 
este dâtor să'l aştepte, si de nv'lă va aştep- 
ta, săi plătâscă tâtă chiria. — Întemplându- 
se a nn sc putea drege corabia, atunci căpita- 
nulă esta dâtorii să închirieze alta în loculii a- 
celia. — Dâcă căpitanul n'a putut să închirieze 
eltă corabie, atunci i se cuvine chirie numai 
De câtii a călătoritii. 
„drte 45%, Căpitanulii perde chiria sa, şi 

Iispunde de pagubile şi interesele chiriaşului, 
cândi acesta dovedesce că corabia nu cra în 
stare de a pluti cândiă a plecat. Acâstă dovadă 
este priimită şi chiară de va, scâte căpitanulii 

- adeverinţă de visitaţia corăbiei, despre care se 
vorbeace Ja art. 382. 

Art. 435. 'Prebue a se plăti.chiria pentru 
mărfurile ce căpitanulă a fostii siliti so vîndă 
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ca să se ajute la cumpirătorea provisiilorii, Ia 
dregerea, corăbici, şi la alte grabuice trebuinţe 
ale ci, ţinând elă socotâlă de costulii loră cu 
preţulii, cu care se va vinde rămăşița sâii altă 
asemenea martă de aceeaşi calitate la loculi 
descărcărei, d&că corabia va ajunge la portii cu 
norocira; — de se perde corabia, căpitanuli ra 
ţinea, socotâlă pentru mărfuri după preţuli cu 
care le va, fi vîndută, oprindă asemenea chiria 
cuprinsă în cărţulia de încărcare. - 

Art, £56. Intemplându-se a se opri, din po- 
runca stăpânirei, comerciulii cu loculi către 
care s'a pornită corabia, şi prin urmare fiindii 
silită a se întârte înapoi încărcată, atunci se - 
cuvine căpitanului numai chiria, pentru dac&- 
târe, măcarii că corabia a fostă închiriată pen- 
tru ducttăre şi viitore. _ 

Art, 453, De se opresce corabia din porunca 
vre unzi puteri în cursul călstorici ssle, atunci 
nu se cuvine căpitanului nici uă chirie pentru 
câtă vreme stă corabia oprită, de este închi- 
riată cu luna, nici adaosii de chirie, de e toc- 
mită pe călătorie. — Hrana și simbriile echipa- 
giului corăbiei pe câtă vreme acâsta este opri- 
tă, se socotescit pagubi. 

Art. 45S, Căpitanului i se plătesce chiria 
pentru mărfurile cele aruncate în mare spre 
isbăvirea de obşte, supuindu-se la contribuţie 
după coprindereu titlului XII alii acestei cărți. 

Art, 459, Nu se cuvine a se plăti nici ună 
chirie pentru mărfurile ce s'a perdută prin. 
naufrângerea corăbiei, ori prin căderea ci pe 
prunturi, pe renii, ori prin sfărămarea ci, pre-. 
cumă nici pentru cela ce s'aii jătuitii de cor- 
sari, oră s'aii luatii de vrăjmaşi; — căpitanuli 
este dctoră a intârce înapoi chiria ce i se va fi 
plătitii inainte, de nu va fi tocmâlă împotrivă. 

Art. 450. De s'aii rescumpăratii corabia şi 
mărfurile, ori de ai scăpat mărfurile din nau- 
frângere, atunci se plătesce căpitanului chiria 
până la loculă prindere: corăbiei, ori ali nau- 
frângerei ci. — Iară decă el duce mărfurile 
la loculii otărit pentru densele, atunci i se plă-- 
tesce chiria deplinii, contribuindii și clii partea, 
su la răscumpărare. - 

Art, 401, Contribuţia pentru rescumpărare, 
pe de uă parte se face după praţulă curgătoră 
ali mărfuriloriă Ia loculii descărcărei, scădân- 
du-se îns€ cheltuelile; iară pe de alta, după 
jumetate din preşulii corăbiei, şi ală chiriei 
ei, — Simbriile marinariloră nu întră nică de- 
cumi în acâstă contribuţie. 

Art, +62, Decă acela către care suntii a 
dresate mărfurila, nu voiesce ale priimi, atunci 
căpitanulii pote, eu slobodeniajudecăței locale, 
să vină parte dintr'ensele spre a se plăti chi- 
ria, şi să ceră a se porunci ca cele-alte să se 
depue la vre uni loci. — De nu sunt de ajuns 
mărfurile spre a se plăti chiria, căpitanul pâte 
să apuce prin judecată pe încărcătoră,   Art, 469, Căpitanulă nu pote să 'oprâscă,
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mărfurile în corabia sa cu cuvânti că nui s'a 
plătitii chiria; — pâte însă să câră, cândă se 
descarcă, ca să se depue în a treia mână, pent 
cândii i se va plăti chiria. 

Arte 464, Căpitanul are precădere, pentru 
plata chiriei, asupra mărfurilor din povera co- 
răbiei s6le, în soroc de cinci-spre-dece (ile după 
„predarea aceloră mărfuri, decă ele n'a trecut 
âncă într'uă a treia mână. . 

Art. 465. Intemplându-se a. face falimentă, 
maj înainte de a trece acestii soroci de cinci- 
spre-dece dile, încărcătorii sâii cei cu dreptuli 
de a reclama mărfurile, atunci căpitanul are 
privilegiii dea i se plăti chiria şi pagubile sâle, 
înaintea tuturorii celorii-alţi creditori. 

Art. 460, Incărcătorulă la nici uă întâm- 
plare, nu pote să câră scădăimânti din chiria 
tocmită,. 

Art, 467, Incărcătorul nu pâte să lase drept 
plata de chirie, mărfurile cele scădute la preţ, 
stă stricate ori din ânsuşi metehna lori, ori 
din întâmplare. — Dâcă însă niscare-va vase cu 
vină, cu unt de lemnă, cu miere şi cu alte ma: 
terii curgătore ai cursit atât, în câtă să rămâe' 
gâle sâiă mai de toti gâle, atunci acele vase 
vorii putea, să se lase drepti plată de chirie. 

TITLUL IX 

Pentru contracturile ala-grosa 

Art, 4685, Contractulii ala grosa este acela 
prin care uă persână împrumută pe alta uă su- 
mă Ore-care pe sâma unorii lucruri supuse la 
primejdii de mare, cu tocmelă ca suma împru- 
mutată să o bârdă împrumutătoruli, dâcă a- 
cele lucruri vorii peri ; iară de vori sosi cu no- 
rocire la portii, să'şi priimâscă împrumutăto- 
rul banii împreună cu unii folosi tocmitii. 
Imprumutatii sâi luătorii se numesce celii ce 
se împrumută; împrumutătorii, sâi dătătorii 
celii ce dă cu împrumutare, şi folosi de mare, 
câștigulii tocmiiii la intemplare de a sosi lu- 
cuurile cu norocire. 

Art. 469. Contractul ala-grosa se face prin 
înscrisii adeverit de judecătorie. — Intr'acest 
contractii se arstă capitalulă luati împrumut 
şi suma otărită prin învoire pentru folosul de 
mare, — lucrurile pe sâma cărora s'a făcut îm- 
prumutarea, numele corăbică şi ali căpitanu- 
lui, — numele împrumutătorului şi ală împru- 
mutatului, — de s'a făcut împrumutarea pen- 
tru uă călătorie, — pentru ce călătorie anume 

„şi pentru câtă vreme; -— către acestea se artă 
şi soroculii de plata dstoriei. — Dâca contrac- 
tul este făcutii în ţiră străină va fi supus la 
formalităţile prescrise prin art. 391, 

Ari, 10. Ori ce înserisi de împrumutare 
ala-grosa se pâte negoţia prin girii, A6că, în- 
-scrisulă este făcută la ordinii. — La acestă în- 

tâmplare, negoţiaţia înscrisului are acceaşi pu- 

rare ca şi negoţiaţia celoră-alte înscrisuri de 
comerciii, 

Art, 4il, Asigurarea pentru plată nu se 
pâte aplica şi la folosulă de mare, afară numai 
de se va fi tocmitiă impotrivă cu chip desluşit. 

Art, 472, Imprumutările ala-grosa se potii 
face — pe sema trupului corăbiei, pe sema scu- 
lelorii şi a uneltelorii, — pe sâma înnannărei şi 
a provisiei, — pe sâma porerei, — pe sema tu- 
turorii acestora împreună scii numai a unei 
părţi otărite de fie-care dintr'ensele. 

Art. 473. Oră ce împrumutare ala-grosa, fă- 
cută pentru uă sumă care covirşâsce preţulă 
lucrărilori, pe s6ma, cărora s'a urmatii împru- 
mutarea, se pote desființa după cererea îm- 
prumutătorului, de se va dovedi că a midlocit 
vicleşugii din partea împrumutatului. 

Art, 474, De nu va îi midlociti vicleşugă, 
contractulii este banii şi cu tărie până la suma 
preţului lucrurilorii, pe sâma cărora s'a urmat 
împrumutarea, după prețuirea ce s'a făcut sâit 
Ea aşedat între părți. — Iară suma ce va trece 
peste preţul acelorii lucruri, se plătesce cu 
dobândă după cursulă pieței. ” 

Art. 475. 'Tote împrumuturile pe sema u- 
ncă âncă netocmitei chirii de corabie, cum şi 
pe sâma câştigului ce se nădăjduesce din măr- 
furi, sunt oprite de pravilă. — Imprumutătorul, 
la acâstă intemplare, are drept a cere casăi se 
plătescă numai capetele fără nici uă dobândă. 

Art, 476. Nimeni nu pote împrumuta ala- 
grosa pe corăbieri sâi pe Oimenii de mare pe 
sâma simbriei lori, 

Art, 470, Corabia, sculele şi uneltele e, în- 
narmarea şi provisiile ci, și chiarii chiria slu- 
jită, suntii supuse prin privilegii spre plata 
capitalului şi a dobândilori banilorii daţi ala- 
grosa pe scma trupului corăbiei.— Asemenea şi 
povera este supusă spre plata capitaiului şi a 
dobândilorii baniloră- daţi ala-grosa pe sema 
poverci. De s'a făcută împrumutarea pe sema 
unui lucru particulară ali corăbiei scă ali po- 
erei, atunci privilegiul cade numai asupra a- 
celui lucru, şi după analogia cătăţimei lucru- 
lui pe sema căruia s'a făcutii înprumutare. 

Art, 4iS, Uă sumă luată de către căpitanii 
cu împrumutare ala-grosa la loculii locuinţei 
proprietarilorit corăbisi, fără inscrisa acestori 
slobodenii adeverită de judecătorie scă fără a 
fi şi ci facă la încheerea, înscrisului şi a'lii îs- 
căli, nu dă împrumutătorului dreptă de recla- 
maţie şi de privilegii, de cât numai asupra 
părțeă co pâte avea căpitanulă la corabie şi la 
chiria ci. 

Art, $79, Suntă supuse la plata suineloriă 
luate impramuti, chiară în loculă locninţei 
fegelorii interesate pentru dregerea corăbică şi 
provisia că, părţile şi părticelile proprietarilor   ce nu vorii fi datii analogn lori ca să aducă 

tere şi dă drepturi la aceleaşi cereri de asigu-" 
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corabia în stare de plutire, în curgere de duoi- 
deci şi patru câsuri de la, somaţia ce li se va fi 
făcutii de către judecată pentru acestă, . 

Art, 450. Deâtoriile ce s'aii făcutii pentru 
cea din urmă călătorie a corăbizi, se plătescii 
mai înainte de câtii sumele luate împrumută 
pentru uă altă călătorie de mai înainte, inăcar 
de şi sari fi coprindând în zapisele de împru- 
mutara că acele sume de mai inainte s'aii lă- 
sati pe sâma urmnătârci, ori uncialte călitorii. 
— Sumele ce s'aii luati împrumută în cursulii 
călătoriei, ai precădere la plată de câtii cele 
ce se vorii fi luatii cu. împrumutare înaintea 
purcederei corăbici, şi de se voră fi făcutiă mai 
multe detorii în cursul aceleeaşi călătorii, deto- 
ria cea din urmă va avea totii-dâ-una precădere 
la plata de cea, urmată înaintea că, 

Art, 431. Imprumutătorul ala-grosa pe sma 
de mărfuri încărcate într'uă corabie arătată a- 
nume în contractii, nu câreă pagubă din pri- 
cina perderei mărfuriloriă, şi chiarii de se va fi 
urmati acea perdere din vre-uă întemplare pe 
mare, dâcă se vorii fi încăreati în vre-uă altă . 
corabie, afară numai de so va dovedi pravilni- 
cesce că acâstă încărcare s'a făcatii din pricina 
uuci neapărate întâmplări. 

Art, 452, De stai perdut cu totulă lucru- 
rile pe scma cărora s'a făcutii împrumutarea 
ala-grosa, şi perderea s'a urmată din vre-uă 
pricină întemplătâre, insă în curgerea sorocu- 
lui arttatii prin contractă, şi la loculă penă la 
care era otăritii împrumutătorulă a'şi primej- 
dui banii, atunci suma împrumutată nu se mai 
pâte reclama, i 

Art, 453. Scădământurile, lipsele şi perde- 
rile ce vinii din 6nsuşi metelina lucrului, şi pa- 
gubile întâmplate din pricina împrumutului, 
nu suntii nici întruni chipă pe sâma împru- 
mutătorului. . 

Art, 54. La întemylare de naufrângere, 
plata sumelorii luate împrumută ala-grosa se 
mărginesce la proţulii Jucruriloră scăpate şi 
pe a cărora stemă s'a făcut împrumutarea, scă- 
dendu-se mai ântâiii cheltuelile ce se vor fi 
urmati pentru scăparea lori. 

Art, 4S5, De nu este otărită în contractii 
vremea întra cărei curgere imprumutătoruli 
îşi primejduesce banii, atunci ca începe pentru 
corabie : scule, unelte, înnarmare şi provisii, 
din diua ce a plecat corabia pen în diua, când 
a aruncati ancora, sâi a popositii în port ori 
la loculii celii orânduită; pentru mărfuri, vre- 
Tuca primejduirilor începe din diua ce s'aii în- 
cărcații în corabie, sâă în bărci ca să le trans- 
Porteze în corabie, până în gina cândiă s'a des- 
cărcatii pe uscati, - - 

Art, 456, Celii co se împrumută ala-grosa 
pe sma de mărfuri, nu se scapă de dâtoria sa 
Cu perdania, corăbici şi a porercă, de nu dove- 
desco că se află într'ensa, pe socotâla sa, lu-   
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cruri pent la implinirea de preţul sumei luate 
împrumută, ' , . 

Art, 487 Imprumutătorii ala-grosa contri- 
buescii şi ci, spre uşurarea celor împrumutaţi, 
la pagubile cele de obşte. — Pagubile cele sim- 
ple suntii asemenea iarăşi pe stma împrumu- 
tătorilorii, de na se voră fi învoitii împotrivă. 

Art. 4S$, De se face contractii ala-grosa şi 
asigurare pe aceeaşi corabie, s6ii pe aceeaşi po- 
v6ră, atunci sumele isvorite din vindarea lu- 
crurilorii scăpate din naufrângere, se împartă 
între împrumutătorulii ala-grosa, numai pen- 
tru capitaluli săii, şi intre asigurătorii pentru 
sumele asigurate, după analogia interesului ce 
are fie-care dintr'enşii, fără vătămarea privile-- 
giurilorii otărite la articolul 350, 

TIPLUL X 
Pentru asigurări 

SECȚIUNEA 1 

Pentru contractulă de asigurare, a sa formă și ali 
ă ” stii oblectii 

Art, 439, Contractul de asigurare este uă 
tocmâlă înscrisă prin care uă parte se îndato- 
reză, pentru unit preţă otăritii prin iînroire, a 
v&spuunde nuci alte părţi pagubile şi stricăciu- 
nile ce i se potii pricinui de întemplările de pe 
mare prin vătimarea ssit poirea unoră lucruri 
supuse primejdiiloră plutirei : — asigurătorii, 
se numesce celă ce se îndatoreză a răspunde la 
întâmplare de primejdie; — asigurată, acela 
către care se face uă asemenea îndatorire, şi 
prima ori costulii de asigurare, prețulă tocmit 
între asigurati şi asigurătorii pentru uă asa- 
meneca respundere din partea acestui din urmă. * 

Arte, 490, Contractulii de asigurare se face 
prin înscrisă, are data sa din diua în care se 
iscălesce, se artă într'ensulii de s'a făcută în- 
nainte sâă după amiagi, — Se pâte face sub 
iscălitură în parte, — nu se pote lăsa în co- 
prinderea lui nică unii locă deschisi. — Intr'a- 
cestii contractii se arâtă: — numele şi locul 
locuinţei aceluia pe sâma căruia se face asigu- 
rarea,-calitatea sa de proprietarii oră de comi- 
sionar, — numele şi felurimea corăbici, — nu- 
mele căpitanului, loculă unde saii încărcată, 
sâi unde ai să se încarce mărfurile, — portul 
de unde a trebuitii, ori trebue să pureâdă cora- 
bia, porturile oră vadurile, unde are să descarce 
s6ă să încarce, —' acelea unde trebue să infre, 
— firea şi prețulii sâi prețuirea mărfurilorii, 
ori a Jucrurilori ce se asigureză, — vremile în 
carii ai să încâpă şi să se efirşâscă primejdui- .
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rile, — suma asigurată, — prima asigurărei,—- | într'acesta tâte drepturile ce s'aii plătitii, şi 
indatorirea de a se supune părţile la judecători 
aleși, la întemplare de prigoniri între dânsele, 
de se vorii fi învoitii întacestii chip; — şi de 
obşte, tâte cele-alte condiţii ce s'ati aşegat în- 
tre tocmitârele părţi. 

Arte 491, Intrunulă şi acelaşi contractii se 
potii coprinde mai multe asigurări, s6ă despre 
telurimea mărfuriloră sâi despre deosebirea 
tacscă primei pentru fie-care dintr'ensele, sâă 
despre osebiţii asigurători pentru fie-care din- 
tr'nsele, 

Art, 452, Obiectulă asigurărei pote fi: — 
trupulă corăbiei, deşertă ori încărcată, înar- 
mată s6ă nu, singură ssă însogită cu alte co- 
răbii, sculele şi uneltele, — înarmările, — pro- 
visiile, — sumele date împramut ala-grosa,— 
mărfurile din povară, şi orice altelucruri carii 
se poti preţui în bani, şi suntii supuse la pri- 
mejdiile călstoriei pe mare. - 

Art, 493. Asigurarea pote să se facă pe 
tâte stii numai pe uă parte din raal sus disele 
lucruri, împreună s6i deosebi, — Pâte să se 
facă în vreme de pace sii în vreme de răsboi, 
inaintea sâă în cursulii călătoriei vasului. — 
Pâte să se facă pentru ducătâre şi viitâre, să 
numai pentru una din aceste duoă, pentru că- 
Istoria întrâgă ss pentru uă vreme mărginită. 
— Pentru tote călătoriile şi trasporturile pe 
mare, rîuri şi canaluri plutitore, 

Art, 494. Intemplându-se vicleşugiă şi in- 
şelăciune Ja prețuirea lucruriloră celorii asigu- 
rate, s6il făcându-se artare de mărfuri, ori 
neinfiinţate, ori în cătățime mai mică, ori ne- 
asemtnate cu cele trecute în cărţulia de încăr- 
care, atunci asigurătorulii pâte cere a se face 
cercetare asupra fiinţei adevărului şi a preţui- 
rei lucrurilor, fără a perde pentru acesta cele- 
alte drepturi de a'şi căuta prin canalulă civilă 
oră criminală. 

Art. 495, Poverile cele încărcate la sche- 
lele Levantului, la ţărmarile Africej, şi la alte 
părţi ale lumei pentru Europa, poti se fie asi- 
urate, ori în ce corabie se voră încărca, fără 
a se arsta numele corăbici nică alii căpitanu- 
iu. — Chiari mărfurile, la uă asemenea, în- 
templare,pot să se asigureze fărăarătarea firei 
şi a felului lor. — Deră în contractulii de asi- 
gurare trebue să se arcte la cine se trămit sciă 
da cine aii să se predea, de nu va fi însă în con- 
tractii vre uă tocmelă împotrivă, 

Art. 496, Ori-ce lucru, ală căruia preţă sta 
pusii în contractalii de asigurare în monedă 
străină, se plătesce după preţulii ce are acea 
monedă în România (ţera Românâscă), după 
cursulă că în vremea iscălirei contractului. 

Art, 497, De nu s'a otăritii prin contractii 
prețulii mărfariloră, atunci se pâte dovedi prin 
tacturi scă prin catastişe, In lipsa acestora, 
prețuirea lori se face după preţulii curgător la 

cheltuelile ce s'aii tăcută până'la încărcarea 
mărfurilori în corabie, 

Art, 49, De s'a făcutii asigurarea pentru 
întârcerea dintr'ună locii, unde se face nego- 
țulă numai prin schimbă, şi de nu s'a făcotă 
prin contractalii de asigurare prețuirea mărfu- 
riloră, atunci se va otări după preţulii celoriă 
ce s'aii dată în schimbă, adăosându-se şi chel- 
tuelile transportului. | 

Arte 499, De uu se otărasce în contractuală 
de asigurare vremea, în care asigurătorulii se 
face respundătoră pentru primejdiile ce se pot 
întâmpla, lucrurilorii asigurate, atunci primej- 
diile începi şi se sfirşescii la vremea, otărită de   art. 485, pentru contractele ala-grosa. 

Art, 500, Asigurătoruli pote să facă a se 
reasigura de altulii lucrurile asigurate de den- 
sulii, — Asiguratulii pâte să supue la asiu- 
rare prin ali duoilea contractii, şi preţul asi- 
gurărei ce a dată pentru mărfurile sâle. — 
Prima reasigurărei pâte să fie mai mică scu 
mai mare de câtii aceea a asigurărei, 

Art. 501, Adaosuli de primă ce se va fi 
tocmit în vreme de pace pentru vreme de răs- 
boii ce s'arii putea întempla mai pe urmă, şi 
a căria cătăţime nu se va fi otărită prin con- 
tractele de asigurare, se otărasce de către tri- 
bunale, care roră lua în băgare de semi pri- 
mejdiile, împrejurările, şi tocmelile ce se co- 
prindii în fe-care contractă de asigurare. 

Art. 502, Intemplându-se a se perde mir- 
farile cele- asigurate şi încărcate pe socotela 
căpitanului în vasul de sub comanda sa, a- 
tunci căpitanulii este detoră să dovedâscă asi- 
gurătorilorii cumpărătorea mărfurilorii, şi să 
arcte uă cărțulie de incăreare iscălită de dnoi 
din fruntașii echipa giulni. 

Art. 503, Ori-care din Smanii echipagiului, 
şi oră ce pasagerii aduce din ţări străine măr- 
fură asigurate în România, este dâtorii a lăsa   

  sremea şi la loculii încărcărei, coprindându-se 

uă cărţulie de încărcare, prin locurile unde se 
săvergesco încărcarea, la agentulii ţărei, esti 
nefiindă, la ună negațător români mai însem- 
natii, sâă la dregătoria locală. ” 

Art, 504. Făcendă falimentă asigurătorul 
pent a nu se sfirşi âncă primejdia, asiguratul 
pote să ciră chezăşie, scă desfiinţarea, contrae- 
tului, — 'Totii acelaşi dreptii are şi asigurăto- 
rul, la întâmplare de faliment al asiguratului. 

Art, 505, Contractulii de asigurare remâne 
desputernicită cândii are de obicctă: — chiria 
mărfurilorii ce se află în corabie, — câştigulii 
nădăjduită din mărfuri, — simbriile marinari= 
lorii, — sumele luate împrumută ala-grosa,— 
folosurile de mare a sumeloră date cu împru- 
mutare ala-grosa. 

Art, 506, Ori-ce tăinuire, ori-ce viclenă a- 
rătare. din partea asiguratului, cri-ce osebire 
între contractulă de asigurare şi între cărţulia 
de încărcare, prin care se micşordă părerea 
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ce "şi-ară putea inchipui asigurătorulii despre 
primnejdie, ori să schimbe firea şi pricina pri- 
mejdici, desfiinţeză asigurarea. — Se strică şi 
se desputernicesce asigurarea, şi chiară când 
tăinuirea, viclena ar&tare ori osebirea n'ariă fi 
avutii nici nă îngăduire asupra pagube ori a 
perderei lucrului asiguratii. 

SECTIUNEA II 

Pentru îndatoririle asigurătorului şi asignratului 

Art, 507. De remâne călătoria mai "nainte 
de plecarea corăbiei, chiară din pricina asigu- 
ratulai, atuncă asigurarea se desputernicesce, 
iară asigurătorulă priimesce, cu curentă de 
despăgubire, uă jumstate ln sută din suma a- 
sigurată. 

Art, 50$, Se primejluescii pe sma asigu- 
rătorilorii tâte perganiile şi pagubile ce se în- 
temnplă lucrurioriă asigurate : din furtună, din 
nautrângere, din cădere pe prunturi ori sdrobire 
de stânci, din lovire intemplătâre cu altă'co- 
rabie, din silite schimbări de drumi, de călă- 
torie, stii de vasii, din aruncarea lucrurilor în 
mare, din fociă, din prindere de către vrăjmaşi, 
jăfuire de către corsari, din oprirea corăbii 
prin porunca vre-unei Puteri, din declaraţie de 
resboiii, din resbunări, şi de obste, din tote în- 
templările de pe mare. 

Art. 509, Ori-ce schimbare de drumă, de 
călttorie sei de vasă, şi tote perdaniile şi pa- 
gubile co vină din pricina asiguratului, nu sunt 
în sarcina asigurătorului, ci âncă acesta, do- 
bândesce cu desăvîrşire dreptă asupra primei, 
decă, prin purcederea corăbiei, s'a socotită în- 
cepută primejduirea ci. 

Art, 510. Scădămâuturile, lipsele şi perda- 
niile ce vină din ânsuşi metâhna, latrului şi 
pagubile ce se pricinuescii din fapta şi greşela 
proprietariloră, a chiriaşilorii si a încărcăto- 
rilor, nu suntiă în sarcina asigurătoriloră. 

Art. 311, Asigurătorulă nu este respundi- 
toră pentru viclenele abateri din datorii şi pen- 
tru greşclele căpitanului şi a Gmenilorii echi- 
pagiului, afară numai de va fi vre-uă împotrivă 
tocmâlă, A 

Art. 512, Asigurătorulă nu este supusă la 
plata drepturilor de cârmă, de tragere la edec, 
de călăuzie, nică la oră-ce altă felurizne do taxe 
puse asupra corăbiiloră şi a poveriloră, 

art. 918, În contractul de asigurare se vor 
arăta mărfurile cele supuse, din firea lor, la vre- 
ui osehită stricăciune, ori împuginare, precum 
ŞTău ori sare, ori mărfuri supuse Ja scurgere; 
iară nearătându-se aceste împrejurări, asigu- 
Tătozii nu vor fi respundători pentru pagubile 
ori perdaniile ce starii putea întâmpla acestor 
prodacte, afară numai cândă asiguratul nu 
scia firea poverei, cândii s'a, făcută şi s'a iscălit 
contractulă de asigurare,   

Art, 514. Da s'a făcută asigurarea pe măr- 
furi pentru ducătâre şi viitre, şi ajungândii 
vasulii Ja, loculii săă celă orânduitii, se întâree 
goli, ori neircăreatii deplină, atunci asigură- 
tornlă ia numai ducă a treia părți din prima 
otărită prin învoire de nu se va fi făcută însă 
vre-uă altă toemelă. - 

Art. 515. Unii contractii de asigurare sâii 
de reasigurare făcut pentru uă sumă mai mare 
de câtă preţulă lucrurilorii celoră încărcate, 
mare nici uă tărie numai despre asigurat, d&că 
se dovedesce că a midlocitii vicleşugii oră înge- 
lăciune din partea lui, 

Art, 516, Nefiindă la midlocii nici vicleșug, 
nică înşelăciune, atunci contractulii este cu tă- 
rie pâni Ja suma preţului lucrurilor celorii in- 
cărcate, după prețuirea ce li s'a făcută, ori s'a 
tocmită. — Intemplându-se perdanii, asigură- 
torii suntă detori a contribui fie-care după a- 
nalogia sumelorii asigurate de către dânşii. Ei 
nu iaii primă pentru prisosulii preţului, ci nu- 
mai nă despăgubire de jumătate la sută, 

Art, Dl? De s'a făcutii firă vicleşugii mai 
"multe contracte de asigurare asupra aceleaşi 
poveri şi prin contractul celă d'ânttiii se asi- 
gurcză tot preţulii lucrurilor celoră încărcate, 
atunci numai acelii contractii se ta ținea în 
s6mă. — Asigurătorii ce aii iscălit contractele 
următâre, scapă cu acâsta, de îndatoririle lori 
şi priimescă numal jumătate la sută din suma 
cea asigurată ; -— de nu s'a asiguratii prin con- 
tractulă cel Wântâii totă suma preţului în- 
cruriloră încărcate, atunci asigurătorii ce a 
iscălită contractele următâre, răspundă pentru 
prisosii urmândii după rândul datei contrac=. 
telori. ! 

Art. 51S, Da se află lucruri încărcate până 
la cătăţimea sumeloră celor asigurate, întâm- 
plându-se a se perde uă parte dintrânsele, o 
vor plăti toţi asigurătorii acestor lucruri după 
analogia părţcă asigurate de fie-care dintr'enşii.. 

Arte 19, De se face asigurarea deosebită 
pentra mărfuri ce aă să se incarce în mai multe 
corăbii arstate anume, cu numirea sumci asi- 
gurate în fie-care, şi de se încarcă tâtă povara, 
numai într'uă corabie, oră întrunit număr mai 
puținii de corăbii de câtii celă insemnat în con- 
tractii, atunci asigrurătorulă este dâtor numai * 
pentru suma ce a asiguratii în corabia sâă în 
corăbiile, în carii s'a pus povara, de şi s'ar per=- 
de tâte corăbiile cele însemnate anume, Și cu 
tote aceste clii va priimi jumătate la sută pen- 
tru sumele acele ale cărori asigurări se află 
desputernicite. 

Art. 520, Dică căpitanalii are slobodenie 
de a intra în deosebite porturi spre a împlini 
ori a preschimba povâra sa, atunci primejdiile 
lucrurilorii celorii asigurate privescă pe sâma, 
asigurătorului numai în câtă vreme se află în co- 
rabie, de nu va fi vre uă altă împotrivă tocmâlă. 

Art. 521. De s'a făcutii asigurarea pe uă 
19 .
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vreme mărginită, atunci asigurătorul este sio- 
bodii de oră ce răspundere după trecerea acelei 
vremi, şi asiguratuli pâte să facă allă asigu- 
rare pentru primejdiile cele nuoi. 

Art. 522, Asigurătorulă scapă de rtspun- 
derea primejdiilorii, şi are a'și priimi prima sa, 
Qccă asiguratulă trimite vasulii la un loc mai 
depărtatii de câti celă otăritii anume în con- 
tracti, de și va fi totii pe acelaşi drumii. — A- 
sigurarea are totă cuviinciosa sa putere, dâcă 
se scurteză călttoria. 

Art. 323. Ori-ce asigurare s'a făcuti după 
ce s'aii perduti ori ai ajunsii la loculii lor lu- 
cerurile cele asigurate, n'are nici uă tărie, de 
se dă temeinică bănuială şi înţelegere că, mai 
nainte de a se iscăli contractulii de asigurare, 
asiguratulă a pututi să aibă sciinţă că s'aii 
perdută, iară asigurătorulii ca aii ajunsi lucru- 
zile cele asigurate la loculă lorii, : 

Art. 524; Bănuiala este înfiinţată, dâcă, so- 
- cotind câte trei sferturi de miriametru (uă legă 

şi jumătate) pe câsii, este doveditii că, din lo- 
culii unde a ajunsii ori s'a perduti vasulă, sâii 
din loculii unde a, venit cea d'ântâiii veste pen- 
tru acesta, a pututii să se aducă acea veste în 
Joculii unde s'a închecată contractulă de asi- 
gurare, mai înainte de 'a se iscăli; cu acâsta 
însă nu se pâte opri de a seaduceşi alte doveţi. 

Art, 529, Dâcă asigurarea s'a făcută după 
pune sâii rele vestiri, atunci bănuiala pome- 
nită în articolile de mai susii nu este priimnită. 
— Contractulii se desputernicesce numai prin 
dorada că asiguratul scia că s'a perdut, iară 
asiguratorul că a ajunsi corabia, mai înainte 
de a se slobodi contractul. 

Art, 520. Aducendu-se dovedă impotriva a- 
siguratului, atunci elii va plăti asigurătorului 
nă primă îndoită. — Jară găsindu-se doredă 
împotriva asigurătorului acesta plătesce a- 
siguratului uă sumă îndoită de câtii prima cea 
tocmită. Ori care dintr'ânşii se va dovedi că a 
întrebuinţati vicleşugă, va cădea sub judecată 
corecțională. 

SECȚIUNEA III 

Pentru părăsirea maritimă 

Art, 527, Părăsirea maritimă este actulii 
prin care asiguratuli, la unele întâmplări otă- 
rite de pravilă, părăsesce pe sâma asigurăto- 
xului proprietatea lucrurilorii asigurate, şi cere 
t5tă suma tocmită pentru asigurare, " 
Art, 528, Lucrarile asigurate se poti pă- 

răsi: — cândii cadă în mânile vrăjmaşilor, — 

cândă se naufrânge. corabia, cândii se isbesce 
corabia de stânci sci se înomolesce pe renii, 
s6ă prunturi şi se sparge, — când corabia, din 
întâmplări de nare, a ajunsi în stare de a nu 
mai putea pluti, -- cândă se întâmplă a se o- 
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pri corabia da către vo uă putere sirăină, când 
so întâmplă să se pârdă s6ă să se strice lucru- 
rile cele asigurate, dâcă însă stricăciunea sci 
perdania lorii se urcă celă pugină până la trei 
sferturi din preţulii lorii. — Se potii părăsi în 
sfirşită, cândă se întâmplă a se opri corabia 
de către stăpânire, după ce 'şia începutii că- 
l&toria sa. . 

Art. 529. Nu se pote face părăsire înainte 
de începerea călătoriei. i 

Art. 530. Tote cele-alte pagube se soco- 
tescii stricăciuni, şi se reguleză între asigură- 
tori şi asiguraţi, potriviti cu stricăciunea ce 
va privi pe sema fie-căruia. : 

Art. 531, Părăsirea lucrurilorii asigurate nu 
se pâte face nici pe parte dintr'ânsele, nici cn 
condiţie, nici se pâte întinde la lucruri ce nu 
s'aii asiguratii despre a lori primejduire. 

Art, 5932, Părăsirea trebue să se facă cu- 
noscută asigurătoriloră în sorociă de ş6se luni, 
socotindu-se din diua în care s'a priimitii ve- 
stea pentru perdania ce se va fi întemplati în 
porturile sâă în ţermurile Europei seci în ace- 
lea ale Asiei și Africei, în marea Mediterană, 
sâii âncă, întemplându-se a se lua corabia de 
vrăjmaşi, de cândiă s'a priimitii vestea că s'a 
dusă corabia într'unulă din porturile ssii din 
locurile ce se află la țărmurile mai sus dise;— 
în sorocii de unii anii, după ce s'a priimitii ve- 
stea ori pentru perderea, întâmplată ori pentru 
prinderea şi aducerea ci Ia coloniele Indiilor 
despre apusă, la ostrârele Asore, Canare, la 
Marlera, şi alte ostrâve şi ţermuri despre apus 
ale Africei, şi despre resăritii ale Americei, — 
în sorosii de duoi ani, după .priimirea vestirei 
de perdaniile întâmplate scii de prinderea şi de 
ducerea corăbiei la tote cele-alte părţi ale lu- 
mei. Trecând aceste sorâce, asiguraţii nu vor 
mai fi priimiţi a face părăsire. 

Art. 593. La împregiarările în cari este ier- 
tată de pravilă a se face părăsire, şi la ori-ce 
alte întâmplări primejduitâre pentru asigură- 
tori, asiguratulă este dâtor să încunosciinţeze 
formalii asigurătorului restirile ce a priimiti 
în scrocii de trei dile de Ia priimirea vestireă. 

Art. 534. Dâcă, după trecerea unui anii so- 
cotindu-se de la plecarea corăbici, scă din diua 
în care a priimitu cele mai din urmă vestiri 
pentru obicinuitele călătorii,— după duoi ani, 
pentru călătoriile cele depărtate, — asiguratul 
arctă că n'a priimită nici uă veste: pentru co- 
rabia sa, atunci elă pote să facă părăsirea că- 
tre asigurătorii, şi să câră plata asigurării, 
fără a mai fi trebuinţă să aducă doredă pentra 
perdanie. — După trecerea de unulă seci de 
duoi ani, asiguratulă are sordcele rânduite de 
art. 532, spre a face părăsirile sâle. 

Art. 585. La întâmplare de asigurare fă- 
cută pe vreme mărginită, după trecerea sorâ- 
celorii coprinse în articolulii de mai sus pentru 
călstoriile cele obicinuite cum şi cele depărtate, 
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perdania corăbii sc înţelege întâmplată în 
vremea asigurăreă, 

Art, 536. Călătorii depărtate sa socotesc 
acelea ce se faci spre Indiile de răsărită şi de 
apusii, spre marea Pacinică, spre Canada 'spre 
Tera-Nova, spre Groenland, și spre cele-alte 
țărmură şi ostrâve ale A mericei despre mindăe 
li şi despre miadă nâpte, spre ostrovele Asore, 
auare, spre Madera, şi spre cele-alte țărmură 

şi locuri ce sunt pe ocân, dincolo destrimtârea 
Gibraltarului şi a Sunduini, 

Art, 5537. Asiguratulii, prin formâla încu- 
nosciiițare coprinsă în art. 529, pâte ori să 
facă părăsirea, cn soinaţie către asivurătoriă de 
a plăti suma asizurată în soroculi otărit prin 
contractii, ori să'zi păstreze dreptulă de a face 
părăsirea la sorâcele otărite de pravilă. 

Art, 535, Asiguratuli, făcândă părăsirea, 
este detorui a artta ţâte asignrările co a făcut 
stă elă cusuşi, să prin ulţii cum şi pe cele ce 
ensuși a porunciti a se face, și banii ce s'a îrn- 
pramautată ala-grosa sii pe stima corăbiei, s6ă 
pe a imărturiluri ; nefăcendu-se acâsta, soro- 
cul plăţei, care irbue să înccpă a curge din 
diua părăsireă, sa va amâna pEn€ în Qiua în 
care va face cuno-cută mai susă dica argtare, 
fără însăaisceri dintr'acesta vre-uă prelungite 
la soroculii otăritii pentru pornirea jălbei de 
părăsire. 

Arte 339. Intemplânlu-se a fi arătarea, și- 
cliză, asiguratulii este lipsiti de folosurile îs- 
vorite din asigurare, şi este dâtoră 2 plăti tote 
sumele luate împrumută, măcară de şi seva fi 
perdută sâii se va fi luat corabia de câtre vrăj- 

„_mași, ori corsari, i 
Arte 540. Intemplându-se a se natfrâne 

corabia, ss a se inomoli pe prunturi şi a se 
sfărâma, asiguratulii este dâtoră a pnne Lotă 
silința spre seoterea şi striugurea lucruriloră 
înccate, fără însă a perde dreptulă de a putea 
face părăsirea la vreme şi la loci cuviinciosii, 
— După încredințarea ce va face asiguratulă 
înaintea judecăţei, cheltuelile ce va îi ficută 
eli pentru scoterea și stringerea lucrurilor, 
i sc ţinii în scmă pet li suma preţului Incru- 
riloru scăpate. 

Art, 541, De nn s'a otărit în contract vre- 
mea plăței, asigurătorulă este ditură să plă- 
tescă asigurarea în sorocă de trei luni după 
fozmala încunosciinţare a părisireă, 

Art, 512, Actele doveditâre de poveră şi de 
perdania, se facă cunoscute asizurătorului mui 
nainte de a fi trasă în judecată pentru piata 
sumeloră asigurate. 

Art. 543, Asigurătorulă este priimit a do- 
vedi faptele împotrivitâre la cele ce se cuprind 
în înscris le mărturii ce va aduce. — Primirea 
de a face asemenea dovedi nu opresce osiuli- 
Tea asigurătorutui la vremelniesea plată au su-   mei asigurată, înlatorâadu-se insă asivuratuli | 
a da cheză jie ;— iudatorirea chezăşiui se stinge | 
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după trecerea de patru ani, de nu se va fi făcnt 
vre-uă pernire judecătorescă, 

Art, 5$i. După ce se va face părăsirea cu- 
noscută formalicesce, şi se va priimi oră se va 
otăiî de jurlecată că este bine curântată, lucra- 
rie asigurate remână ale asigurătorului din 
diiua în care s'a făcutii părăsirea, — Asigură- 
torul nu se pote apăra de plata sumei asigu- 
rate, sub pricinuire că s'a intorsi corabia, 

Art. 515. Chiria pentru mă: farile scăpate, 
şi chiarii câudă se va fi plătită inainte, se co- 
prinde în părăsirea corăbiei, şi este totii a asi- 
gurătorului fără a vătăma drepturile înnprumu- 
tătorilor ala-grosa, drepturile marinarilor pen= 
tra simbria loră şi cheltuelile ce s'a făcută în 
vremea călătoriei. - 

Art. 5t5. Intemplându-se a se opri corabia 
din partea vre-uncă puteri, asiguratului este 
detorii a face acâsta asigurătoruiui cunoscută 
formalicesce, în scrociă de trei Qile de la prii- 
mirea Yestirei, — Părăsirea lucruriloră opiite 
se pote face numai după ună sorocii de ise 
luni, după formala încunosciinţare a oprirei, de 
sa făcut pe maările Europei, pe marea Aledite- 
rană, stă pe marea Baltică; — după sorocali 
de ună anii, de s'a săverşit oprirea în țări mai 
depărtate, — Aceste sordce incepi a se cocoti 
din diua în care s'a făcută cunoscutii cprirea, 
— Dică mărfurile cele oprite vorii fi supuse la 
stricăciune, sordeule inai susă dise se scadii la 
ui lună şi jumătate pentru întâmplarea cea, 
Wânteiă, şi la trei luni pentru cea de a duca. 

Art, dti. In curgerea sorâcelorii însemnate 
în articoiulii de mai susă, asigurații sunt dâ- 
tori u pune totă silinţa ce le e prin putinţă ca 
să dobandcscă slubodirea lucruriloră oprite.— 
lară asigurătorii voră putea, oră din preună cu 
asiguraţii ori deosebit în partele, să iutrebuin- 
țeze tote midlâcele spre acelaşi sfirşită. 

Art, 54S, Părăsirea cu curentă că corabia 
nu este în stare de plutire, nu se pote face, când 
corabia inomolită pe prunturi şi stărămată se 
pote ră lica, drege, şi nduce în stare de ași ur- 
ma dromulă săi către loculii orândaitii ci, — 
La acâstăintâmplare, asiguratul păstreză drep- 
tui de a se porni înpotriva asigurătorilor spre 
a cere eheltuelile şi stricăciunile prizinuite din 
inomolirea corabiei, 

Art, 510, Dâcă corabia s'a declarat în stare 
de neplutire, asiguratulă pe povsră e dâtori a 
face acâsta cunoscută asiurătoriloră in săroc 
de trei dile de la priimirea acestei vestită. 

Art. 559. Căpitanul e.datâră, la uă asa- 
meuea întemplare, a'şi pune tâtă silinţa spre + 
frasi uă altă corabiv ca să transpurteze mărfu= 
rule la locală celi otărită, 

Arte 551, Primejdiile mărturiloră incireata 
în altă corabia sunti pe scma asigurătoratui le 
intemplarea pomenită în articolul de nai sus, 
pent la sosirva şi descărcarea lori, -. 

Art, 552, Asigturătorali, osebiti de acâsta,
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este detorii aplăti stricăciunile, cheltuelile des- 
cărcărei, ale magasinărei, ale rcincărcărei, 

„adaosul chiriei, şi tâte cele-alte cheltucli ce 
se vorii fi făcută pentru scăparea mărfuriloră, 
până la împlinirea suinci asigurate, 

Art, 555. Cândă, în sorocele otărite prin 
art. 546, căpitanuli n'a pututii găsi altă cora- 
bie ca, să reincarce mărfurile şi să le uducă la 
Joculii orînduirei lori, atunci asiguratul pote 
să facă părăsire. 

Art, 554. Întemplându-se a se prinde cora- 
bia, asiguratală, de n'a pututii însciinţa de a- 
cesta, pe asiguratori, pote să rescumpere lu- 
crurile fără a mai astepta ordinul săi. — 
Asiguratuli este dâtori a încunosciinţa formal 
asigurătorului învoirea ce va fi făcută pentra 
rescumpărare îndată ce va avea, midloce, 

Art, 555, Asigurătoruli pote alege de a 
priimi, pe sema sa, învoirea ce va fi făcat, sâă 
us i sc lăpăda de densa, şi se indatoreză a face 
asiguratuiui cunoscută alegerea sa în sorocii 
de duoă-deci şi patru c6suri după formala în- 
cunosciinţare a înroirei. — Da va declara că 
priimesce învoirea pe sema sa, e dâtori a con- 
tribui, fără zăbavă, la plata rescumpărărei după 
cuprinderea, înscrisului de învoială, şi după a- 
nalogia părței asigurate de dânsul, neîncetând 
de a fi respandători pentru urmâtârele primej- 
duiră ale călătoriei, întocmai după cuprinderea 
contractului de asigurare. — Iari de va declara 
că se lapădă de folosulii învoielei, & dâtorii a 
plăti suma asigurată, fără a putea să facă vre 

“vă pretenţie asupra lucruriloră rescumptrate. 
—- Când asigurătorauli, în soroculii de mai sus, 

„n'a făcutii cunoscută alegerea sa, se socotesce 
că s'a lăpădatii de folosulii învoielei, 

PITLUL XI 

Pentru stricăciuni 

Art. 556, Tote cheltuelile estraordinare, fă- 
cute pentru corabie şi mărfuri, pentru amen- 
ducă împreună, sii pentru fie-care în parte, 
tâtă paguba ce se întemplă corabici şi mărfu- 
riloră, de la încărcarea lori, şi purcede pent 
la întorcere şi descărcarea loră, — se socotesc 
stricăciuni, 

Art, 597, Nemidlocindi între tote părțile 
tocmeli speciale pentru fie-care lucru în par- 
te, atunci stricăciunile se reguleză după dispo- 
sițiile următore. 

Art, 55$, Stricăciunile sunt de duoă feluri, 
adică stricăciuni d'avălmăşesei, şi stricăciuni 
simple scii particulare. 

Art, 559. Stricăciuni V'avălmăşesci sunt: 
— 1, lucrurile date prin învoială şi pentru res- 
cumpărarea corăbiei, şi a mărfurilor ; — 2, lu- 
crurile cele aruncate în mare; — 3, otgâncle 

  

şi celo-alte lucruri părăsite pentru isbăvirea 
obştescă ; — 5, pagubile şi stricăciunile ce din 
aruncare s'aii pricinuită mărfuriloră remase în 
corabie; — 6, căutarea ranelori şi hrana 1na- 
rinarilorii răriță, apărândi corabia, simbriile 
şi hrana marinariloră în șremea oprelei, când 
corabia e oprită în călătoria ei din porunca vre 
unei puteri, şi în vremea dregercă pentru stri- 
căciunile suferite de bună voe spre isbăvirea 
obştâscă, dâcă corabia este închiriată cu luna; 
— 7, cheltuelile descărcărei spre ușurarea co- 
răbiei şi intrarea ei în vre ună portii ss rii, 
cândii corabia este silită la acesta din pricina 
vre unci furtuni oră a vre unei gâne de către 
vrăimaşi; — 8, cheltuelile ficuțe ca să deaia- 
răşi pe apă corabia înomolită spre av scăpa 
de totala perdanie, ori de prindere; — şi de 
obşte, pagubele suferite de bună vot şi chel- 
tuelile făcute după chibzuiri vezemate pe cu-- 
vinte destolniee pentru folosul şi obştesca scă-- 
pare a corăbici şi a mărturilorii, de la încărca-: 
rea şi purcederea lorii până Ja întârcere și des-. 
cărcare, - 

Art, 560, Stricăciunile d'avălmăşesci pri- 
vescii, după analogie, pe ssma mărfurilor şi pe 
jumătatea preţului corăbiei şi a chirici. 

Art, 501, Preţulii mărfurilor se otărasce- 
după prețuirea lori la loculii descărcărei. 

Art. 562, Stricăciuni particulare suntii :— : 
1, stricăciunea ce se întâmplă mărfuriloră din 
nsuşi meteahna lor, din furtună, prindere, nau=- 

frângere şi înomolire; — 2, cheltuelile făcute 
spre a le scăpa; — 3, perdania. otgonelorii, a 
ancorelorii, a pânzeloriă, a catarturiloră, şi a 
fringhiiloră, pricinuită din furtună sâi altă 
întemplare de mare; — cheltuelile isrorite din 
ori ce poposire pricinuită s6ă din întemplătâre 
perdere a Qiseloră lucruri, scii din trebuinţa de 
a se aprovisiona, ori de a drege corabia la în- 
templare de a lua apă; — 4, hrana şi simbria 
inarinariloră în vremea oprelei, cândi se opre- 
sca pe drumii corabia diu porunca vre unei pu- 
teri, şi pe vremea în care c siliti căpitânulă a 
drege corabia, de este închiriată pe călătorie ;: 
— 5, hrana şi simbria marinariloră pe vremea 
carantinei, fie corabi+ închiriată pe călttorie 
s6i cu luna; şi de obşte, chieltuelile făcute şi 
paguba suferită numai pentru corabie, sâă nu- 
mai pentru mărfuri de la încărcare şi purce- 
dere până la întorcere şi descărcare, 

Arte 565, Stricăciunile cele particulare pri- 
vescii pe sema proprietarului lucrului ce a cer- 
catii vătemare, ori a pricinuitii cheltudlă şi 
se plătescii totă de dânsulă. 

Arte 50£, Stricăciunile pricinuite mărfuri- 
lorii din pricină că căpitanulă n'a închisă bine 
uşile podelei, n'a priponitii bine corabia, n'a 
datii fringhii bune pentru încărcarea şi descăr- 
carea mărfariloriă, și din pricina tuturor celor-   alte întâmplări ce vinii din neîngrijirea căpita- 

sâii catarturile rupte ori tăiate; — 4, ancore!'e | nului, ori a echipagiului, sunt asemenea stri- p Li 3 ? o Li 
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căciuni particulare ce privesc pe sâma proprie- 
tarnlui mărfurilori, şi pentru cară acesta pâte 
a se porni prin judecată împotriva căpitanului, 
:a corăbiei, şi a chirici, 

Art, 565, Plata de călăuzie, de edeciă, de 
cârmă spre a înlesni întrarea în vaduri de mare 
ori în riuri, ori spre a eşi dintr'acesta, tacsa de 
luarea voici de drumă, de risitaţie, de rapor- 
tari, tacsa pentru burie gole şi orice alte sume 
se pună asupra stâncelorii şi a prunturilor pen- 
tru apărarea corăbiiloră de primejdie, tacsa 
de ancoragiii, şi ori ce alte tacse de navigaţie, 
nu se socotesc stricăciuni, ci sunt simple chiel- 
tucli privitâre pe sema corăbiei, 

Art, 506. Intâmplându-se a se ishi dacă 
corăbii dâcă acea isbire s'a pricinuitii din vre 
uă nebiruită întâmplare, stricăciunea privesce 
pe sâma corăbiei ce a cereat'e, fără a putea să 
ciră vre uă despăgubire; — de s'a întemplatiă 
isbirea corăbiilori din greşcla unuia din căpi- 
taniă lori, plătesce paguba celă ce a pricinui- 
to; — de va fi îndoială asupra pricinei isbi- 
rei, paguba se va plăti de uă potrivă de coră- 
biile carii o vor îi făcută și o ver fi cercat'o. 
— La aceste din urmă duoă întâmplări, pre- 
(mirea pasubei se face de Omenii cu sciinţă, 

Art. 567, Uă cerere pentru stricăciuni nu 
este priimită, dceă stricăciunea Wavălmăşescă 
nu covirşesce unulu la sută din preţul corăbiei 
şi alii mărfurilorii împreună, şi dâcă stricăciu- 
nea particulară nu covirşâsce asemenea unulii 
la sută din preţulă lucruiuă vătămatii. 

Art. 568, Disposiţia contractului cuprindi- 
tore de dicerile: apărată de stricăeiune : apără 
pe asigurătorii de tâte stricăciunile atâtă Va- 
vălmăşescă câtă şi particulare, afară numai de 
întemplările ce daii dreptă de părăsire; şi la, 
aceste întâmplări, asiguraţi ai dreptulii de a 
alege ori se facă părăsirea, ori să se pornâscă 
pentru cererea de stricăciuni, 

TIPLUL XII 

Pentru aruncarea mărfarilor şi peu- 
tru contribuire (cisluire) | 

Art,589, Dâcă căpitanulă, din furtună, ori 
din gână vrăjmăşâscă, se vede siliti a arunca 
în mare, pentru isbăvirea corăbiei uă parte din 
povara sa, a tăia catarturile, scă a năpusti an- 

- Cosele sele, se sfătuesce mal înainte cu cei în- 
teresați la poveră aflători în corabie, şi cu 
fruntașii echipaginlui, —. De voră fi părerile 
împărţite, se va urma după părerea căpitanu- 
Îni şi a echipagiului corăbii, 

Art, 550. Anti se aruncă luernrile cele 
mai puginii trebuineiâse, cele mai grele și de 
Mai puşină preţii, şi apoi mărfurile cele după   
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podcla ântâia a corăbiei, după alegerea căpita- 
nului, şi după părerea fruntașilor echipa giului, 

Art, 5. Căpitanulii este dâtoră, îndată ce 
va găsi prilejă şi va avea înlesnire, se aștârnă 
în scrisă acestă chibzuire.— Acea chibzuire va 
cuprinde: — pricinile din carii s'a otăriti a- 
runcarea, — lucrarile ce sati aruncatii ori s'a 
vătămată, — Va avea iscălitura chibzuiriloră 
şi va artta cuvintele pentru carii împotrivito- 
rii nai voită să iscălâscă, — Acâstă chibzuir 
se va trece în rogistrulii, corăbici, ” 

Art. 572, La celă d'ântâiă portii, în care 
va poposi corabia, căpitanulii este dâtoră, în 
sorocă de duoă-deci şi patru câsuri după sosi- 
rea sa, a supune la adeverirea tribunalului ss 
a dregătoriei locale întâmplările cuprinse în 
actul de chibzuire trecută în registru. 

Arie 519. Alegerea perdaniiloră şi a pagu- 
bilorii se face la loculă descărcărei corăbici, 
după silinţa căpitanului şi prin 6meni cu sciin- 
ță; — aceşti din urmă se orânduescă de către 
tribunalul de comereiii, de se face descărcarea 
în vre ună portiă alii României. — Iară unde 
nu va fi tribunalii de comerciii, acei 6meni cu 
sciință se orânduescii de către tribunalulă 1o- 
cală, ori în lipsa acestui, de către dregătoria, 
locală. — Cândă se face descărcare în vre ună 
portii străinii, so orânduescii de agentul țerei, 
şi nefiindii asemenea agentii, de dregătoria lo- 
cală. — Aceşti âmenicu sciinţă facă jurământ 
mai înainte dle a începe lucrările loră. 

Art. 974. Mărturile ce s'aii aruncat în nare, 
se preţuescii după prețulă curgătoră Ia, loculii 
descărcăreă ; calitatea lor se dovedesce prin în- 
făgişarea cărţuliilorii de încărcare, şi a facturi- 
lori, de voră fi, E 

Arie 575. Omenit cu sciință rânduiţi după 
cuprinderea, articolului de mat susiă facii îm- 
părţirea perdaniiloră şi a pagubilor. — Impăr- 
țirea sc punc în lucrare de agentulă ţerei, iară 
de nu va îi, de ori-ce locală judecătorie com- 
petintă.. . 

Art. 56. Impărțirea pentru plata perdanii- 
loră şi a pagubiloriă se face asupra lucrurilorii 
aruncate în mare şi scăpate, şi pe jumătatea 
din preţulii corăbiei şi ală chiriei, după anato- 
gia preţului lorii Ja loculii descărcărei. 

Arte 577, Dâcă calitatea inărfurilorăi s'a 
plăsmuitii prin cărţulia de încărcare, şi mărfu- 
rile se găsescii de unii preţii mai mare, atunci 
ele contribueseii după adevărata loră preţuire, 
de aii scăpată. — Mărfurile perdute se plătesc 
după calitatea numită în cărţulia de încărcare; 
— Cândi mărfarile declarate suntă de uă cali- 
tate nai de josii de câtă cea însemnată în căr- 
țulie, atunci mărfurile scăpate contribuesc după 
calitatea coprinsă în cărţulia de încărcare ;— 
iară de s'aă aruncată în mare oris'aă stricată, 
se plătesc după preţulă Lori. 

Art, 518, Muniţiile de resboiii, de hrană şi
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straile de imbrăcăminte a Gmenilor echipagiu- 
lui nu se supunii la contribuirea aruncărei; 
preţulii celorii ce se vori fi aruncat se va plăti 
prin contribuire din tote cele-alte lucruri. 

Art, 57), Lucrurile ce nu se cuprind în căr- 
țulia de încărcare s6ă în declaraţia căpitanului 
de se vorii fi aruncati, nu se plătescă; iară de 
ai scăpatii, contribuescii. 

Arte, 589. Lucrurile încăreate pe podsla co- 
răbiei contribuesci, de ai scăpati. — De s'aii 
aruncată în mare, ori s'aii stricati prin aruu- 
care, atuuci proprietarulii loră nu este priimit 
a face cerere de a le supune la contribuire; 
pote îns€ a se porni cu cerere numai împotriva 
căpitanului. | 

Arte SSI. Contribuirea pentru paguba, pri- 
cinuită corabiei se face numai cântă acea pa- 
gubă s'a făcutii spre a înlesui aruncarea. 

Art, 5$2. Decă aruncarea nu isbăvesce co- 
xabia, nu s2 va face nici uă contribuire;— măr- 
furile scăpate nu suntii nici de cum supuse la 
plată, nici la despăgubirea celoră aruncate în 
mare sii vătămate. * 

Art. 3552, Decă, după aruncare, scapă cora- 
bia, şi urmânidu-şi drumulii, se prăpădesce, — 
atunci lucrurile scăpate contribuescă la arun- 
care după prețuirea lorii în starea, în care se 
află, scăgeudu-se cheltuelile ce s'a făcut pen- 
tru scăparea lori. - 

Arte 5S4. Lucrurile aruncate în mare nu 
contribuesci, Ja nică uă întemplare, la plata 
pagubiluriă ce se roră fi întemplată, în urma 
aruncărei, la mărfurile scăpate. — AMărfurile 
nu contribuescii nici de cumi la plata copăbiei 
perdute, scă ajunsă în stare de a numai pu- 
tea pluti. . 

Arte 585. Dâcă, în puterea unei chibzairi 
s'a spartă corabia la ună loci sprea se scâte 
dintr'ensa mărfurile, atuncă acestea contri- 
puesc la cheltuelile dregerei stricăciunii prici- 
nuite corăbici. 

Art. 5S6. Intâmplându-se a se perde cin 
mărfurile puse în bărcispre a uşura corabia la 
întrarea ci în vre uni port sâă în vre ună riă, 
împărţirea, se face pe corabie şi pe totă povara. 
— Iară de va peri corabia cu rămăşiţa porerei 
s6le, atunci nu se face nici uă împărţire pe măr- 
furile puse în bărcile uşurătâre, de şi acestea 
sosescii cu norocire. - 

Art, 587. La tote întâmplările aci mai sus 
arătate, căpitanulă şi echipagiulii corăbici aii 
privilegii asupra mărfurilor scii a preţului lor 
pentru totatuli costului contribuirei. 

Art, 358. Dâcă, după impărțire, aă găsită 
proprietarii incrariboră cele arencate în mare, 
atunci că suntă dctori a întorce căpitanului și 
celor interesaţi ceea ce ai priimitii din contri- 
buire; scădindu-se însă pagubile pricinuite prin     

LEGTIUIRI 

aruncare, și cheltuelile făcute pentru găsi- o $ 
rea lori. 

TITLUL XIII 

Pentru prescripţii 

Art, 359, Căpitanulii nu pote dobânli pro- 
prietatea corăbiei prin prescripţie. 

Art. 590. Cererea pentru părăsite este su- 
pasă la prescripţia otărită prin articotulă 532, 

Art, 591. Ori-ce cerere isvorită dintruni 
contractă ala-grosa, ori dintr'ună contract de 
asivurare, are prescripţie de cincă ani, socotin- 
du-se de la data contractului. 

Art. 592, Santi supuse la prescripţie: — 
tote cererile pentru plata de chirie, de corabie, 
pentru simbriile slujbaşiloră, a mavinariloriă şi 
altor Gineni ai echipaginlui, în curgere de unii: 
an după săvârșirea călstoriei; — pentru hrana 
dată marinariloră cu ordinulii căpitinului, în- 
tr'ună anii după predarea hranei; pentru dări 
de cherestea şi de alte matcrialuri tre buinciâse 
la clădirea corăbiei, pentru căpuirea și provi- 
siunea ci cu cele spre hrană, într'unii anii după 
darea lor; — pentru plata lucrătorilor şi pen-- 
tra lucrurile făcute, într'un aniidupă priimirea 
lucrariloră; — ori-ce cerere pentru predarea 
mărfarilorii, întrun anii inpă sosirea corăbici. 

Art, 599, Preseripţia nu'şi are loculi, cânul 
e la mnidlocă zapisă ori sub iscălitură în parte,. 
ori aileveriti, încheere de socotelă iscălită, scil 
cerere făcută prin judecată. 

TITLUL XIV 

Cuvinte de nepriimirca uiori 
cerări la judecată 

Arte 594. Suntii nepriimite : — tote cere- 
rile: împotriva căpitanului şi asigurătoriloră 
pentru paguba pricinuită măifei, «le sa priimit 
marfa fără protestă; — tote cei. rile puraite, 
împotriva chiriaşului pentru stricăciuni, 1ccă 
căpitanulă a yredatii mărfurile și a priimiti 
chiria sa fără a se face protestii în ptriva lui; 
—tote cererile atingătore de despăszubire pen- 
tru pagubile pricinuite prin isbiren corăbiei cu 
alta întruni loci, unde căpitanulă a pututii 
să'şi facă reclâmaţia şi n'a tăcnto. 

Art. 595, Aceste prutesturi şi recittaţii nu: 
aii nici uă tărie, de nu s'aă făcută şi nu s'a în- 
cunostiințată furinatii protivnicilozii in sorocii 
de ducă-deci și patru cisuri, şi dăcă, în cur 
gere de uă lună de la data loră, nu s'a făcutii. 
cerere prin judecată, 
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CONVUNE 

LEGIUIREA COMPLIMENTARĂ 
ATINGETOARE DE INCETAREA OPERATIILOR FALIMENTULUI PENTRU 

NEAJUNGEREA DE ACTIV 

(Din anul 1950 Aovembrie 2) 

Articolulii 1. In ori-ce timpi ali falimen- 
tului, penta nu se adeveri concordatulă, sc 
până a nu se îufiinţa unirea creditorilorii, dscă 
cursulii operaţiilorii falimentului se va împe- 
dica din neajungerea activului, tribunalulă va 
putea, în temeiulii raportului judecătorului-co- 
misar, să otărască de sine incetarea, operaţiilor 
falimentului. 

După uă asemenea otărire va putea iarăşi 
fie-care creditoră a esersa dreptul stii ce va 
avea în parte asupra averci şi a persânei fali- 
tului, pentru plata creanţei sâle. 

Punerea în lucrare a acestei otăriri se va 

SUPLIMENT LA ART. 248, SECTIA 1, DE 

|amâna în sorocii de uă lună socotită de 1 
data ei. 

Art, 2 Falitulii şi oră-care altulii interesat 
în pricină va putea cere, în oră-ce vretiic, de la 
tribunală a'şi trage înapoi mai susă pomnenita, 
sa otărire, decă va da dovedă că suută fonduri 
spre acoperirea cheltuelilorii operaţiilurii fali- 
mentului, scii va isbuti d'a se depune în mânele 
sindiciloră uă sumă de ajunsii pentru acestii 
finită, . 

Uri-cumii însă cheltuelile ce se vorii fi făcut 
în pricina falimentului, se vorii plăti cu precă- 
ere. | , 

LA CĂPITOLUI, VI, TITLUL 1, CARTEA II 

Articolii Unic, Decă după legiuitele chiă- | forme, se vorii face lucrările falimentului nu- 
mări nu vori veni unii din creditori, nici ân- 
şile, nici vechilii nu vorii trămite cu cernte 

mai în fiinţa celorii ce voriă veni şi a judecăto- 
rului-comisariă. 

PROCEDURA 

PENTRU JUDECĂTORIILE DE CONERCIU. 
Articolul 1. Ori-ce jaibă prin care se por- 

nesce piră, împotriva, cui-va, trebue să copringă 
cererea jăluitorului, midlâcele prin care o do- 
vedesce, să fiă iscălită de densulii, sâii de scrii- 
tori, de nu va sei carte, sâii de vechilulii ce'lă 
orindoesce în acestă pricină, care ra înfăcişa 
vechiletă adeverită de vre-uă dregătorie; va 
arsta locuinţa jăluitorului, precum şi locul hă- 
lăduireă, porecla şi meseria piritului, 

Art, 2, Pentru tâte jilbile ce se dati la ju- 
decătoriile comerciale, so xorii păzi disposiţiile 
legiuite prin art.247 prin $$ 1, 3, 4 şi partea 
ânttiă a paragrafului 5, de la art. 248, precum 
şi glăsuirea art. 249 şi 250 din Regulamentulă 
organici, 

Art, 3. Cândă piritulii nu va avea hălădai- 
rea sa în coprinsuli judeţului unde judecătoria 
comercială se afla aşedată. Presidentulă îi va 
trămite răvaşă de soroc, prin miliucirea ocâr- 
muirei locului în care se va afla. Ocârmuitorul 
este detorii, chiar în diua ce priimeste citaţia, 
să o trămită în priimirea chiămatului, 

Art, 4. Se vozi pădi pentru citați disposi- 
țiile art. 218 din Regulamentuiii organică co- 
prinse în $$ 1, 3 şi 4; iară pricinile comerciale 
tindă de fire mai grabnică, presidentulă va 
putea să otărască unii sorocii mai scestii după 
trebuinţă. Ă 

Art, 3, Asupra înfăgişărei du se va cere s0-   rocii de pregătire, acelii sorocă se va mărgini
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după găsirea, cu cale a judecătoriei, luându-se 
şi măsurile priinci6se după felul împrejurăriler. 

Art, 6. Partea interesată în vre uă pricină 
comercială va putea, în urma jălbei pentru so- 
rocire şi chiară înaintea otărirei, să câră a se 
pune secuestru asupra averei protivnicului sti, 
cu chipulii arătată mai josii, . 

Art. î. Secnestrantulii, prin jalba sa de se 
cuestru, va arta locul hălăduinţei sele şi ală 
protivnieului săi; pe ce anume înțelege a se 
pune secuestru, unde se află lucrurile pe cară 
voesce a punc secuestru; suma pentru care cere 
scetestra; va alătura destoinică chezăşie, sâă 
va depune zălogii, şi va număra lei duoă-deci, 
tacsa publicaţiei secuestrului. 

Art, S, Secuestrantulă şi chezaşul săi sunt 
respundătoră solidari pentru teneinicia secue- 
strului ; judecătorii suntă respundători pentru 
destoinicia asigurărei ce aii primiti. 

Art, 9, Jalba de cerere de secnestru, presi- 
dentulă judecătoriei, chiară în (iua priimirei 
sele, să multă a duoa di, o va supune în chib- 
suirea judecătoriei, care, în acceaşi di, se va 
“îndeletnici întru cercetarea cererei. Vorii fi fa- 
"că la cercetare atâti secuestranțulii cât şi che- 
zaşulii stii de va avea, ss vechitulii din parte- 
le, cu împuterniciri adeverite de vre-nă dregă- 
“toriă. Jalba de cerere de secuesiru se va încu- 
nosciința sccuestrantului cu uă qi celă puţini 
mai "nainte dea se pune secuestru. Judecătoria 
cercetândii cererea de secuestru, nu va cere de 
la secuestrantă să dovedescă fiinţa dâtorici 
pentru care cere secuestru. 

Art, 10, Pentru tâte chibzuirile judecăto- 
„Xici asupra cererci de sceuestru se vorii aşterne 
jurnaluri cu tâte cerntele formalități, 

Art, 11, Chiarii în diua când sc va încheia 
jurnalii prin care se va priimi cererea de se- 
cucstru, presidentulii va scrie autoriiăţei com- 
petente să înfiinţeze cerutulii secuestru, âecă 
lucrurile asupra cărora se cerea se pune secue- 
stru geaflă în judeţii osehiti de reela unde este 
aşedată judecătoria carea priimit carerea de se- 
cuestru, presidentulă va scrie, pentru înfiinţa- 
vea acelui secuestru, către ocârmuirea locală. 
Acela către care se serie a pune un secuestra , 
este dâtoră să'lii înființege chiară în gina când 
priimesce asemenea vestire, s6ă mult a duoa di, 
dâcă lueralii ce se secuestriză se află în resi- 
denţa sa; "li va înfiinţa în duoă-deci şi patru 
de câsuri, decă loculii residenţei scle este do- 
“părtati, cu şese cesuri de loculii unde se află 
lucrurile ce se secuestreză, scii în de atâtea ori 
câte 24 de câsuri de câte ori acele duoă locuri 
se află depărtate câte gâse câsuri unulii de al- 
tulă, Ori-ce reclamaţie stari ivi din partea ori 
căruia împotriva secuestrului, nu va opri din 
lucrarea sa pe slujbaşulii însăreinatii cu a'l în- 
fiinţa ; va fi însă detorii ca fără zăbavă să facă 
această împregiurare cunoscută judecătarici 

    

  
  

unde s'a făcut cererea de secuestru. Presiden- 
tul fără zăbavă va vesti acâsta sccuestrantului, 

Art, 12, Pentru ori-ce abatere în ccea ce 
se atinge de soroculii în care presidentul, cci- 
alți judecătăori şi slujbaşulii însărcinat cu în- 
fiinţarea sceuestrului, ai să facă lucrările ce 
asupra secuestrului li se preseric, acestia sunt 
respungători cu dintr'a loră către partea inte- 
resată, cândii dinti'acâsta *i stară întempla 
pagubă. 

Art. 15, Pentru citațiile ce s'aii dati ân-- 
teiaşi dată prin ocârmuire, dâcă atâtă partea 
prigonitâre câtii şi nimene din cei orinduiţi de 
pravilă a priimi citaţie în lipsa sa, nu vor voi 
să o priimâscă, s6ă să iscălescă în condica 
Slujbaşulni ocârmuirei, fără cea mai mică ză- 
bavă, va face cunoscuti acestă împrejurare a- 
celuia ce "]ii-a, trămisă cu citaţia, care va trâ- 
mite împreuuă cu dânsul unii altii orinduită 
spre a o da iarăşi aceluia ce se împotrivea să 
o priimâscă, La de isnâsă împotrivire din par- 
te'i, amânduoi siujbaşii ocârmuirci, sâă sub- 
cârmuirei, vorii iscăli, în condică, arătând 
împregiurarea şi pricina împotrivirei; ocâr- 
muirea îndată va face cunoscută tribunalului 
de comerciii urmarea sa, 

Art, 14. Dapă împlinirea formelor prescrise 
prin $ 3 şi 4 de Ja art. 250 din Regulamentulă 
organică şi acelorii prescrise prin art. 13 şi 16 
din Procedura comercială, acela către care cra 
irămisă citaţia, se va socoti că a priimit'o. 

Art, 15, Cândă în pricini maritime se află 
prigonitori ce nu ai hălăduire statornică, câcă 
corabia stă gata să pornâscă, presidentulă va 
putea să sorocescă, pricina chiară în Qiua în 
c..re priimesce jalba. 

Art, 16. Citaţia ce se dă în corabie celor ce 
sunt să pornâscă cu dânsa este temeinică. — 
Chiămatulă este detor să iscălâscă de priimir: 
în condica slujbaşalui. — In lipsa lui, citația 
se va da căpitanului sii celui mai însemnatii 
după dânsul care va îscăli în condică şi va fi 
dâtorii a o da chiămatului cu laare do adere- 
rinţă, — Dacă nici chiămatul, nici cei orân- 
duiți după pravilă a priimi citaţia în lipsa sa 
nu vor roi să o priimâscă, slujbaşuliă împreu- 
uă cu ună martură, vor arăta, în condică, sub 
a lori iscălitu ă, împrejurarea și pricina neprii- 
mirci, şi chitanța sc va lipi pe corabie arttân- 
du-se într'ânsa anulii, lun: şi gina afişercă sub 
iscălitura slujbaşului şi a marturului. 

Art, 17, Jăluitorulă păte, după alegerea sa, 
să tragă pe pirită Ja judecătoria în ținutul că- 
ia se află hălăduirea piritului, oră la acea în 
ținutulii căria s'a făcută toemela stii s'a dată 
marfa, In pricini de tovărăşie, câtă vreme ca 
este în fiinţă, piritulă se va trage la judecăto- 
ria în ţinutulii căria se află aşedat. În pricini 
de falimentii, la judecătoria în ținutulă căria 
este hălăduirea falitului. Falimentul fiindă 
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făcută de vre uă tovărăşie, tovărăşii se vorii 
trage la judecătoria în ţinutul căria so află 
casa tuvărăşescă, ori aşelămentulii lori de to- 
vărăşie, s6ii unul dintr'acele aşedăminte, de 
voriă fi mai multe, In pricini de chezășie, piri- 
tală se va trage la judecătoria unde se judecă 
pricina principală. Dăcă acea pricină va fi luat 
isbrănire prin dare de otărire, chezaşulă se va 
trage la judecătoria, în ţinutulii căria va fi dat 
chezăşia, scii se va fi aflândiă cu hălăduirea. 
Tovărăşiile în câtă vreme se vorafla în fiinţă, 
se voră trage în persna directorilorii că, la Ju- 
decătoria în ţinutul căria ca este aşedată, sâii 
unde unul din directori va avea bălădoirea sa, 
oi neavândă vre unii aşedământii nici directo- 
Tali, se va, trage în persona vre unuia din to- 
varăşă la judecătoria unâe clă va arăta liălă- 
duirea.. Unirea creditorilor se va trage în per- 
sona sindiciloră, la judecătoria unde'şi vorii 
avea hălăduire. Străinii ce nu ai hălăduire cu- 
noscută în țâra Românâscă, se voră trage la 
judecătoria în ţinutulă căria ci se afla cu şe- 
derea. 

Art, 1$, Nici uă sorocire nu se va face în 
dile de prazuice legiuite, afară numai când ju- 
decătoria o ra, găsi de cuviinţă prin încheere 
de jurnal, - - 

Art, 19. ia gina însemnată în citaţie, pri- 
gonitorii suntă dâtori a se înfăqişa, sii ânsuşi 
scii prin vechili împuterniciţi chiară în pricina 
de prigonire. Deca prigonitorii înţelegi că re- 
chilii lor ait puterea de a da isbrănire pricineă 
prin impăciuire, voră arăta şi acâsta cu deslu- 
şire în vechiletă. , 

Art, 20, Decă prigonitorii se înfăgişiză la 
diua sorocită, însă asupra pricincă na se dă otă- 
zire, prigonitârea parte ce nu va fi şegătăre în 
orașulă aşedărei judecătorici, va fi detâre, în- 
ficişându-se, să arâte pe unuli din locuitori 
statorniciţi într'aceli oraşii, care sc va însăr- 
cina, prin înscristi iscălitii de amenduoi, a prii- 
mi, în lipsa, acei prigonitâre părţi, tâte châr- 
tiile câte vorii privi la acea prigonitâre parte, 
ŞI care îndreptându-se la acea gazdă se vorii 
socoti întocmai ca cândii ară fi îndreptate că- 
tre însuşi acea parte. Acesta se va arăta, înjur- 
nalulii incheeatii asupra pricinei. 
„Art, 21. Dâcă judecătoria nu are cădere a 
judeca uă prigonire ce nu va fi de fire comer- 
cială, o va trămite a se jndeca, do către jude- 
tătoria competentă, de şi prigonitorii mar face 
Dă asemenea cerere. La ori ce altă întâmplare 
ară roi prigonitorii să tăgădudscă căderea tri- 
bunalului de ai jndeca, asemenea propuneri le 
pot face numai până a nu întra că în desbatera 
asupra pricinei, 

Art, 22, Judecătoria, de nu va priimi pro- 
punerea ce s'a făculii, cumii că nu are căderea 
să judece prigonirea, va. putea, prin aceeaşi 
carte de judecată, să otărască şi asupra ace- 
stei propuneri şi asopra prigonirei, însă prin | 
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disposiţii osebite una de alta. Disposiţia asu- 
pra căderei va putea, la ori ce împrejurare, să 
fie atacată prin apelaţie, - 
"Art, 23, Dscă, înscrisulii înfăţişată la ju- 
decătorie se va tăgădui ss se va defiima de 
mincinosi, acea tagă scă defăimare se va ju- 
deca de tribunalul comerciali; iară de se va 
aduce împotriva acelui înscrisii piră de plăz- 
maire împotriva cuiva anume, judecătoria su- 
puindii pe pirişii a da înscrisă că stăruiesce a 
se cerceta pîra sa cu chipii criminală, o va 
înainta la judecătoria competentă, şi până a se 
da otărirea de acolo, va conteni cercetarea pri- 
gonirei principale. 

Art, 24, Pira de viclenie adusă de cine-va 
asupra tovarăşului stii, se va cerceta de tribu- 
nalalii comerciali, eare dovedinda-lii în adevăr 
de vicleanii, îlii va trămita Ja tribunalulă co- 
recţional spre a i se otări pedâpsa cei se cuvine, 

Arte 25, Prigonitorii poti să nu priimescă 
a le cerceta socotelile şi catastişele pe neguţă- 
torii aleşi şi orânduiţi de către judecătorie, 
pentru aceleaşi pricini pentru cari poti se nu 
priimâscă nici pe judecători să judece prigoni- 
vea dintre dânşii. Acesta însă o potiă face nu- 
mai în sorocii de cinci ile de Ia încheerea jur- 
nalului prin care s'a otăritii alegerea şi orân- 
duirea acelori neguţători socotindu-se şi diua 
încheerci acelui jurnalii, In acestii sorocă pri- 
gonitorii suntii dâtori să 'şi dovedâscă pricina 
pentru care nu priimescii pe acei neguţători. 
Peste acestii sorocii nu vorii mai fi ascultați. 

Art. 20, Nesguţătorii cei orânduiți sâă aleşi, 
potrivită cu glăsuiraa art. 310 di Regulamen- 
tulă organici, ca să se facă ceca ce acolo se 
dice, suntii dători să priimâscă acestă sarcină. 

Art, 27, Prigonitorii poti alege şi obraze 
ce nu suntii neguţători, ca să le cerceteze so- 
cotelile şi catastişele. 

Art. 25. Niminea nu se va putea orândui scă 
alege socotitoră, potriviti cu glăsuirea artico- 
Jului 310 div Regulamentul organic şi 2G—27 
din Procedura comercială, în nai mult de trei 
pricini într'ană ani, 

Art, 29, Socotitorii nu potiă să se lapede de 
sarcina pusă asupră-le fără namai de vorii do- 
vedi că sunti să purcedă unde-va pentru vre 
uă pricină neaptrată, neputându-se amâna că- 
lătoria fără vătămare, şi fiindi siliţi să zăbo- 
vâscă mai mult de uă lună; de li se va întâm- 
pla vre vă bâlă ce nu se pâte tămădui, sâii de 
voră dovedi că Ii s'aă întâmplată trebi neapă- 
rate, din pricina cărora nu se potii îndeletnici 
aiurea fără vătămare. 

Art. 30, Socotitorii vorii otări prin jurnală 
în ce locii suntii a se aduna şi diua înfăcişărei, 
şi vor vesti despre acâsta pe prigonitori, chiă- 
mându'i a veni cu tâte înscrisurile doveditâre, 
Prionitoriă suntii dâtori a da adeverinți de 
priimirea vestirci ce li s'a făcut, Dâcă la înfăţi- 
şare nu se va putea isprăvi aşternerea socote-



293 LEGIUIRI 

liloră, prin jurnalii iscălitii de dânşii cu Istă, 
lună şi di, încheeată înaintea prigonitoriloră, 
voră otări diua înfăgişărei. In jurnal se va 
dice ce s'a lucrată şi pentru ce s'a amânat pri- 
sosulii lucrărei. Prigonitorii vor artta, subale 
lorii iscălituri, de li s'a citită jurnalulă. Dică, 
prigonitorii scii vre unul din prigonitori, după 
vestirea ce li s'aii făcutii, nu vori veni la dina 
sorocită, socotitorii voriă face cunoscută acâsta 
presidentului judecătoriei, care prin citaţie va 
chiăma pe prigonitori ca în soroc de dece dile 
să se arâte la socotitori. Dică vre unulii din 
prigonitori nu se va arăta la socotitori nici la 
diua otărită prin citaţie, nică la diua otărită 
prin jurnală la înfășigare, atunci socotitorii 
vorii aşterne socotelile numai pe temeiul dv- 
cumentelorii înfăgişâte, facă numai cu partea 

„ce nu va fi dosită. 
Arte 81. După ce se va priimi la judecăto- 

rie raportul socotitorilorii, presidentul va so- 
roci pe prigonitori spre înfăgişare. ' 

Art, 99, In pricini comerciale nu sa vor face 
duoă sorociri, ci numai una. 

Art, 93, Dâcă la diua sorocită jăluitorulii 
nu sc arstă stă nu stăruesce, tribunalul va 
judeca pricina în lipsă, şi va apăra pe pirîtde 
cererea protivnicului săi, Dâcă, la aceeaşi di 
piritulă va dosi, judecându-se asemene pricina 
în lipsă, se va priimi cererea jăluitorului, de se 
va găsi dreptă şi bine dovedită. 

Art, 94. Hotărirea tribunalului dată în lipsă 
se va putea pune în lucrare numai penă la o- 
posiţia osânditului, şi numai dea duoa di de 
cândii se va fi dati otărirea în priimnirea, ace- 
stuia. In jalba, prin care jăluitorulii va, cere 
a se pune în lucrare acea otărire potrivitii cu 
glăsuirea art. 518 din Regulamentulii orga- 
nici, este datorii să facă cunoscută alegerea, sa 
de hălăiuire în oraşulă aşedărei judecătorică 
ce a judecatii pricina în lipsă, de nu va avea 
hălăduirea sa acolo; să arate cine este cheza- 
şulii, şi unde se află hălădnită; s6ă, de pune 
zălogă, ce anume zălojesce şi zălogulă fiindi 
lucru nemişcătoră, va arăta unde este aşedatii. 

Art, 35, Nici uă oposiţie nu se va priimi 
peste optă dile din diua în care se va fi pusă 
în lucrare otărîrea dată în lipsă, coprindân- 
du-se şi acea di precuni şi diua oposiţiei. — 
Dâcă oposantuli nu este hălăduitorii Judeţu- 
lui aședărei judecătoriei, atunci, peste soro- 
culii de optii dile, va avea câte patru ddile slo- 
bode pentru fie-care judeţii prin care trebue să 
trecă ca să ajungă în judeţulii, aşedărei j: de- 
cătoriei. Deră, şi cândă se va amâna punerea 
în lucrare a otărirei, crăși nu pote fi priinită 
nici nă oposiţie, decă acela în lipsa căruia s'a 
dati otărirea, a lăsată să trecă duoă luni din 
Qiua priimirei otăriroi, fără să dea jalbă de o- 
posiţie la judecătoria ce a judecatii pricina 
principală. — Otărirea judecăţei se socotesre 

  
  

riră, osînditulii se pune la închisor», cri se 
pune secuestru pe averea sa cea mişcătre sti 
nemişcătore (punerea secuestrului se socotesce 
la acâstă împrejurare din diua publicaţivi scle 
prin gazeta oficială), ori s'a vândută averea sa 
mişcătore, ori s'a făcut vre uă lucrare din care 
se vădesce curatii că dositoruli a cunoscută 
otărirea. | 

Arie 30, Jalba de oposiţie va coţrinde pri- 
cinile ce aii opritii pe oposantă de a se înfășișa 
la diua sorocită, şi alegerea sa de lălăduire in 
oraşulii aşedărei judecătorii ce a julecată pri- 
cina în lipsă, decă hălăduirea sa va fi aiurea, 
sub osinda de a nu se ţinea în scmă oposiţia, 

Art, 37. Presidentuli, fără zăbavă, va s0- 
roci pe oposantii, ca în sorocii, scurtii celă 
multă de cinci dile de la diua priimirci jălbei 
de oposiţie, să vie în judecată şi fagă cu pro- 
tivniculă săii, căruia împreună cu clitanța i sa 
va trămite şi copie după jalba de oposiţie, să 
dovedescă pricinile bine-cuvâutate celii ai o- 
pritii de a veni la diua sorocirei. — La acestă 
sorocă, oposantuli este datoră să înfăgigeze 
dovedite sii marturii ce'i va fi arendă întru 
acestă, — Mărturii inscrise, fără a fi marturii 
de facă, nu voi fi priimite, afară numai dscă 
acele mărturii vor fi luate de vre uă judecătorie 
din faga locului, potrivită cu glăsuirea art. 23 
de la faga 97 din pravila țărei. Peste acelii 
sorocii nu se va mai da oposantului nici ună 
sorocii sub nici unii felii de pricinuire.— Decă, 
la diua sorocită, oposantulă va dosi, scă nu va 
avea dovedi destoinic» de pricini bine-curân- 
tate, otărirea mijlocită va avea tăria ei ca 
cândă arii fi fostii dată prin judecată urmată 
facă cu prigonitârele părţi; iară dâcă va dosi 
protivniculii săi, se va cerceta în lipsa lui de- 
stoinicia priciniloră propuse de opozauti.—A- 
supra cererci făcute prin jalba de oposiţie, se 
ca face carte de judecată, în care se va asterne 
cu desluşire şi pe scurtă jalba de aposiţie, lu- 
crurile ce se vorii fi făcută, infăgişarea sei do- 
sirea, propunerile, împotrivirile, mijioecle do- 
veditOre şi găsirea cu cale a judecăţi. Acestă 
otărire va fi supusă la apelaţie; însă, fiindă o- 
sînditâre pentru oposantiă, “nu va opri punerea 
în lucrare a otărirei date în lipsa lui «supra 
pricinei, 

Art, 35. Judecătoria va primi, dreptii pri- 
cini bine-cuventate opritâre de a se infilcişa 
la sina sorocită, pe cele următâre : bilă a chiă- 
matului, bOlă grea a sogici sâle şi u rudelorii 
scle până la a duoa spiţă, coprinatnlu-se şi a- 
câsta; ardere a namestiiloră chiimatulni, sc 
pentru care elă este în respundere, ardere a 

  

namestiilori părinţiloră săi, potâpe întem- - 
plate, punere la arestă, oprire prin silnieie. 

Art. 89. In sorociă de şâpte dile de la diua 
încheerci jurnalului otăritori asupra jăibei de 
opoziție, otă îrea se va trece în conică şi se 

usă în ucrare, cândă, pe temeiul acelei otă-i va Qa copii după dânsa la mâna prigonitori- 
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CONUNE 

lorii. In acele şepte dile se coprinde şi giua în- 
cheiereă jurnalului, şi diva dărei copiclorii după 
otărire la mâna prigonitorilorii. 

Art, 40, Indată ce se va da otărîre asupra 
jălbei de oposiţie, decă acesta se va priimi, Ju- 
decătoria îndată va intra în de isnovă cerce- 
tare a pricinei principale. . ! 

Art. 41, Pentru tote înscrisele ce prigoni- 
torii vor da în judecată, li se va da adeve- 
xință, sub iscălitura grefieralui. 

Art, 42, Se vorii pădi întocmai disposiţiile 
art, 236, 257 din Regulamentulii organicii. 

Art, 48, Pentru darea copielorii de otărire 
la mâna prigonitorilorii se voră pădi întocmai 
disposiţiile art. 3, 13 şi 14 din acestă Proce- 
dură. Dscă copiele de otăriri se dai prigonito- 
riloră de către grefieri, aceia voră iscăli în con- 
dică de priimire cu lstiă, lună şi di; la iîntem- 
plare de a nu sci carte, se va arâta acâstă îm- 
pregiu:are şi se vorii iscăli după disa lori de 
altă cineva faţă cu duoă persâne care voriit îs- 
căli de marturi. 

Art, £i. Ori cine priimesce, pentru sine ori 
pentru altulă, sci citaţie, stii copie de otărire, 
este dâtorii să însemneze în condica slujbaşu- 
lui anul, luna şi diua priimirei. 

Art, 45, Celii ce se va osîndi prin otărirca 
judecătoriei comerciale, va avea sorocii de trei 
luni ca să pornsscă apelaţie împotriva acelei 
otăriri către Divanulă înalt. — Acesti so- 
rocii va începe, pentru otăririle date prin ju- 
decată urmată facă cu amânduoă prigonito- 
rele părţi, din diua, ce s'a priimiti copia de o- 
tărire de către prigonitorii, sâii de către cei 
orinduiți a o priimi pentru densulii în lipsa 
lui, sâii din diua în care acea copie s'a afişatii 
cândă urmeză a se afişa. Iară pentru otăririle 
date în lipsă, dâcă osînditulii în sorocii de optii 
dile de la punerea în lucrare a otărirei, nu va 
face nici uă oposiţie stii d6că prin otărirea mij- 
locită asupra jălbei de oposiţie nu se voră 
priimi dreptii bine-cuvântate pricinile dosirei, 
sr roculă apelaţici va începe, precum mai susi 
S'a isi, din diua ce se va fi priimitii copia 
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de otărire dată în lipsă. Dâcă otărirea dată a- : 
supra jălbei de oposiţie va fi spre favorul opo- * 
santului, şi în urmă va fi mijlocită otărire a- 
supra, pricinei principale, soroculi apelaţici va 
incepe din diua încvnosciinţărei acestei ie pre 
urmă otăriri. ! 

Art. 45. Spre a so împlini disposiţiile aitico- 
lu! 313 din Degulamentulorganic, se vorii păzi 
vegulile următâre : presidentulă judecătoriei 
va trămite către osinditii copiă după jalba dată, 
potrivitii cu glăsuirea art.37 din acestă pro- 
cedură, sorocindu'lii a veni spre înfăgişcre cu 
protivniculii stă. La diua sorotită, îniăgişân- 
du-se prigonitorii, judecătoria, prin jurnalul 
ce va încheia, va artta propunerile și impotri- - 
virile prigonitorilorii şi găsirea cu cale a sa. — 
Dâcă In gina sorocită, celii ce a datii jalbă de 
a se pune în lucrare otărivea, nu va îi urmă- 
torii a veni, se va înţelege că nu votsce a o 
pune în lucrare până se va jinleca pricina de 
către mai înaltă instanţă, afară numai de va 
fi opriti de vre una din pricinile bine-cuvân- 
tate despre cari se glăsviesce la art. 08 din a- 
cestă procedură. — Dică ra dosi osiuditulă, 
fără a fi opriti precumii mai susi se dice pen-" 
tra jăluitorii, judecătoria va cerceta în lipsă 
cererea de a se pune în lucrare otăritea, şi prin 
jurnalii înclieiati va da a sa otinire. — Jurna- 
lulă va fi iscălitii de judecători cu Iti, lună 
şi Qi,.şi numerație, şi se va, trece prin est-actii 
în condica procurorului; prigonitorii ca ad 
fostii fașă, şi chezașulii vori însemna că "l-a 
ascultată. La încheerea jurnalului, chezeșulii 
trebue să fie facă.—Ori-ce asigurare va priimi 
judecătoria pentru punerea în lucrare a otări- 
reci stle, de nu se va socoti destoinică de către 
osindită, rămâne în respanderea julecătorică, 
Cândă, pentru aducerea, la îndeplinire a otări- 
rcă, se va depune zălogii lucru nemişcătorii, 
judecătoria comercială, prin judecătoria locu- 
lut unrle se află zălogul, va cerceta decă lucrulă 
zălojitii este ali celui ce îlii depune şi dâcă nn 
este supusii la vre uă împregiurare, 

ANEOSU 

LA PROCEDURA CONDICEI DE COMERCIU 

Articolulii 1, Osebimiă sub numire de jude- 
cătorie de ântâia cercetare, judecătoria ce se 
va aşeda, în oraşnlă scaunului ocârmuirei a fie- 
cărui județii, avândii puterea se judece, la âu- 
tâia cercetare şi cu pornire de apelaţie împo- 
triva, otărirei ei, tota pricinile politicesci, 'co- 
recţionala şi de comareiă ce se vorii întâmpla 
în județulii acela, în care va fi azedată. 

« Privind însă la mulţimea, prie:nilarii din 
«oraşele Pucuresci şi Craiova, jidecătoria, de 
<ântâia cercetare a judeţului Iiovă şi Dolji, 
«se vorii deosebi în despărţiri alcătuite fio-care 
«de acclaşi numârii de mnădulari și slujbaşi, ca 
«şi jusdecătoriele celorii-alte judeţe.» 

<Julecătoria lifovulii se vi deosebi in trei. 
«secţii : politicescă, comercială şi corecțională.



300 

«Insă la secţia comercială numai presidentulă 
«va fi dintre boeri, iară cele-alte ducă mădu- 

„ “lare vorii fi neguțători.» 
<Fie-care di mai susii numitele despărțiră 

«voră judeca numai pricinile carii vorii privi în 
«parte la ale s6le căderi, fără a putea să se a- 
«mestece la cercetarea priciniloră carii roră 
«atârna, de altă despărţire. Așia dâră despărți- 
«rea cea politicescă va cerceta numai pricinile 
«ce torii privi la : călcare de loci, otărniciă, 
«moşteniri, dieţi, prigoniri între proprietari şi 
«între clăcaşi, detorii carii nu se vori nasce 
“din faptele de comerciii, şi ori câte alte pri- 
«cină se voriă întâmpla în totii coprinsulă jude- 
<ţului Ilfov şi în orașulă Bucuresci, fără a fi 
«nici comerciale nici corecţionale, Despărțirea 
«comercială va judeca numai pricinile câte prin 
«articolul 306 ali Regulamentului organică 
«se numescii fapte de comercii. Şi în sfirzitii 
«despărţirea corecțională va judeca tâte xinile 
<a căroră cercetare "i este dată prin art, 262 

„sală acestui Regulumenti,» 
«Iară tribunalul judeţului Doljii se va oscbi 

«în duoă secţii, avendii fie-care aceleşi căderi; 
«însă jălbile se voră îndrepta nurmnai către pre- 
«sidentulă unei secţii, care le va împărți de uă 
spotrivă la amânduoă secțiile, îngrijindu-se ca, 
<celii ce va fi însărcinatii cu priitnirea şi îm- 
«părţirea jălbilorii, să fie mai mare în rang şi 
«cercat în slujbă.» (art. 243 din Regulament). 

Art, 2, Nimene nu va putea să se alâgă ju- 
decătorii de nu va fi în vârstă de troă-deci ani 
deplină, şi de nu va fi neguțătoritii cu cinste 
cinci ani, (art. 303 din Regulamentii). 

Art, 9. Judecătorii se rorii alege de isnâră 
la fie-ce duci ani, căci uă vreme mai înde- 
lungată petrecută în slujbă publică, pâte să 
vateme interesele cele particulare. 

Domnulă va orândui la aceste judecătorii pe toţi cei-alţi cinornici trebuincioşi. (Art. 304 
din Regulamentii). , 

Arte 4, Judecătorii comerciului voră judeca 
tote prigonirile ce se roră nasce din vre uă 
faptă de comereii, 

Se socoteseii fapte de comerciăi: 
__1. Cumpăratulă zahereriloră și a mărfarilor 
spre a se vinde dea duoa 6ră sii a se închiria, 
ori în natură scii după ce se vorii lucra, și se 
vorii face bune de întrebuințatii. 

II. Ori-ce intreprindere de fabrici, comisione, 
transporturi pe apă, eri pe uscati. 

III, Ori-ce trimitere de mărfuri de oxă ce fel 
oră fi. 

IV. Tote aşedimintele dintre bancheri, ne- 
guţători şi neguţătorași și tâte îndatoririle ce 
se nasc din polițe. (Art. 306 din Regulament). 

Art, 5, Căderile judecătoriei de comereiti 
50 otărăsc după firea pricinei, fără să se soco- 
tescă starea şi meseria prigonitâreloriă părţi. 
(Art, 307 din Regulamenti). 
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Aşa dră cândii prigonirea va fi pentru vre 
vă faptă, de comercii, judecătorii comereiului 
se cuvine a o judeca, de şi nu va fi una din pri- 
gonitârele părţi neguțătoră. , 
Asemenea prigonirile dintre neguțători pen- 

tru pricini politicescă şi neînclinate cu nego- 
țul, precum vingare de lucruri nemişeătâre, îm- 
părțire de moştenire, socoteli de cpitropie şi 
alte asemenea, se voră judeca numai de jade- 
cătoriele politicesci. (Art. 307 din Reg.).- 

Art, 6, Biletele de orândnială iscălite de 
neguţători şi făcute pentru lucrări neguțăto- 
resci, se voră judeca de judecătoria de co- 
merciii. 

Insă dâcă aceste bilete vorii fi făcute pentru 
alte lucrări, iară nu de negoţiă, precumit cele 
ce se daii pentru zestre făgăduită şi neplătită, 
pentru dobândire de lucruri nemişcătâre, pen- 
tru cumpăratii de zaherele în trebuinţa cum- 
părătorului şi a familiei sâle, se voriă judeca 
numai de judecătoria politicescă. 

De ori fi biletele de orândaială achitate în 
dosii de vre un neguțători, atunci ia caracte- 
rulii poliţeloră, şi trebue să se judece de jude- 
cătoria de comerciă, de şi nu vorii privi la nis- 
cai-va fapte de negoţi. 

Jară, achitate de vre uni obrazii care nu este 
neguţătoră, se vorii judeca de judecătoria po- 
liticescă, afară numai de vori îi făcute pentru 
lucruri neguțătoresci. (Art. 308 din Reg.). 

„Art, 7, Judecătoria de comerciii va judeca 
pe lingă aceste, tâte pirile câte se pornnsciă de 
negnţători împotriva comisionerilorii, factori- 
loră, calfeloră şi slugiloră, precumi şi pirile 
acestora împotriva acelora pentru plată de 
simbrie. | 

Judecătoria de comerciii va judeca asemenea 
bilanţalii şi cele-lalto catastişe ale mofluzului 
neguţătorii, şi va cerceta datoriile ce se .cerii 
de la densulă; va preţui lucrurile ce dă elii spre 
plata datorniciloră stă, (Art. 809 din Reg). 

Art, S. Cândă se va întâmpla a se cerceta 
socoteli și catastişe de comerciii, judecătoria 
va orândui într'adinsă unulă să trei neguţă- 
tori după trebuinţă, de nu se vorii învoi prigo- 
nitârele părţi a'i alege ele ca să cerceteze de 
aceste socoteli, și catastişe; însă acestia tre- 
bue, mai 'nainte de tâte, să încerce a împăca 
pe prigonitârele părţi, şi numai, cândă nu'i | 
vor împăca, atunci vor putea intra în cerce- 
tare ca să facă în urmă raportulii lori în scris 
către judecătorie. (Art. 310 din Reg.). 

Art. 9. Moştenitorii şi văduva unui negu- 
ţători se vorii judaca Ia judecătoria de comer- 
ci pentru tote faptele ce prirescii la negoțulii 
reposatulni. (Art. 311 din Rog.). 

Art, 10, Când la uă cerere ce se va fi făcut 
inaintea judecătoriei de comerciii, piritulă se 
va împotrivi, făcând altă cerere de la jălui- 
torii pe care numai judecătoria politicâscă pâte 
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să o judece, atunci cererea cea d'ântţii nu se 
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se voră pune în lucrare, cu tâte că s'a pornită 
va judeca până cândă judecătoria politicâscă | apelaţie împotriva lorii; însă celiă ce a câstigat 
va otărî pe cea de a duoa a jăluitorului, pre- 
cumă adică : cândă anuliă trasii fiindlă în jude- 
cata judecătoriei de comerciă ca să plătâscă 
unii biletii, va cere şi elii de la jăluitoră unii 
legată, sâii uă socotâlă de epitropie, atunci ju- 
decătoria de comerciii trebue să nu judece pri- 
cina biletului până cândii judecătoria politi- 
câscă va otări asupra cerere piritului pentru 
legatii sâii pentru darea socotelei epitropici. 
(Art. 312 din Regalamenti). 

Art, 11, Otăririle judecătoriei de comerciii 

judecata este îndatorat să dea destoinică cho- 
zăşie scă să pună la judecătorie lucruri de preţ 
îndestulati, ca cândă va câstiga judecata celii 
ce a perdut'o, după apelaţia ce a datii, să fie 
asiguratii pentru pagubile ce i s'aii pricinuită 
din pricina săvârşirei cei d'ânteiu. (Art. 318 
din Regulamentă). , 

Acâstă siguranță să se facă înaintea celui ca 
s'a osindită, ca să se pâtă împotrivi, când che- 
zăşia ori lucrurile ce s'aii pusii la judecătorie, 
nu voriă fi destoinice ca săli despăgubâscă,. 

»
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CODICE PENALE 
(prom. la 30 Octombriii 1964 prin Decretit No, 1424, din 22 Octombriii 1964) 

DISPOSITIUNI PRELIMINAFIE 

Articolulit 1. Infracțiunea ce se pedepsesce 
de lege cu pedepsele : 

Munca silnică, 
Reclusiunea, 
Detenţiunea, şi 

Degradaţiunea civică, 
se numesce crimă, 

Infracţiunea ce se pedepsesce de lege cu : 
Inchisorea, corecţionale, 
Interdicţiunea unora din drepturile politice, 

civile, ori de fanniliă, şi amendă de la două-deci 
şi şese lei în susiă, 
se numesce delictă. 

Infracţiunea pe care legea o pedepsesce cu : 
Inchis6rea poliţienâscă şi cu 
Amendă, . . 

se nnmesce contravenţiune. . . . . 
Art. 2, Nici uă infracţiune nu se va pedepsi, 

deca pedepsele nu voriă fi fostii otărite înaintea 
săvârşirei sâle, 

Infracţiunile săverşite în. timpulă legiuirei 
celei vechi, so vor pedepsi după acea legiuire ; 
cră când pedepsele prerădute prin legea de 
fașă, vorii fi mai uşore, se va aplica pedâpsa 
cea mai uşără, 

Infracţiunile săvârşite sub codicele, vechii, 
dâră neprevădute de codicele actuale, nu se mai 
pedepsescii, . 

Art, 3, Disposiţiunile acestui codice, se a- 
- plică la infracțiunile comise pe pământulă Ro- 
mâniei. 

Art, 4. Veri-care Român va săvârşi, afară 
din pământul României, veri-uă crimă împo- 
triva altui Români, scii împotriva unui străin, 
după întârcerea sa în ţ6ră, se va urmări şi ju- 
deca după acesti codice, dâcă nu s'a urmărită 
şi nu s'a judecatii în loculii străinii. | 

Art. 5, Veri-care Români va sărerşi, afa- 
ră din pămentulii României, veri-uă crimă în 
contra siguranţei Statului, sii reri-uă crimă 

  

  

de contra-facerea sigiliului Statului, a monetei 
naţionale, avândii cursă, acte de creanţe de ale 
Statului, a biletelorii de bănci autorisate de 
lege, se va putea, în lipsă, armări, judeca şi 
pedepsi în România, după disposiţiunile legilor 
Române, " 

Acsstă disposiţiune se va aplica şi străinilor 
cari, ca autori s6i complici aY aceloraşi crime, | 
se voră prinde în România, s6ă a cărori estra- 
diţiune s'arii obținea de către gurernii. 

Art, 6, Disposiţiunile acestei legi se aplică 
şi la militari, afară de casurile speciale prevă- 
date de legea penale militară. 

CARTEA | 

DESPRE PEDEPSE ȘI EFECTELE LOR 

TITLUL 1 

Despre natura pedepselorii 

Art, 7, Pedepsele pentru crime suntii : 
|. Munca, silnică pe tâtă viata, 
II. Munca silnică pe timpă mărginită, de la 

cinci până la duoă-deci ani. 
III. Reclusiunea întruă casă de muncă de 

la trei ani până la dece. 
IV. Detenţiunea de Ja treiani până la dece. 
V. Degradaţiunea civică de la trei ani până: 

la dece. 
Art, S, Pedepsele pentru delicte suntă : 
1. Inchisârea de la şâse dile până la duoi ani. 
Il. Interdicţiunea, de la şese luni până la 

trei ani, a unora din drepturile politice, civile 
ori de familiă. . 

 



COMUNE 

IN. Amenda de la duoi-deci și șâse lei în 
sus, 

Art. 9. Pedepsele pentru contravenţiuni sant: 
Î. Inchisârea de la uă gi penă la cinci dile. 
JI. Amenda de la cinci până la ducă deci şi 

cincă lei. 

TITLUL II 

Despre aplicarea Şi esecutarea 
pedepselorii 

$ IL. Dunca silnică 

Art. 10, Munca silnică se va face, stă în 
minele Statului, sei în stabilimentele peni- 
tenţiare, 

Acei condamnaţi la asemenea pedepsă, voriă 
fi supuşi la unii regime aspru. 
„Până la, înfiinţarea sistemei penitenţiare, o- 
sindiţii Ja asemenea pedâpsă, se vori între- 
buinţa la, lucrările cele mai aspre în întrul mi- 
nelorii, sâii şi afară din mine, pentru lucrările 
de utilitate publică, ” 

Ei vorii fi puşi în fere. 
Acei carii lucreză la mine, nâptea so vorii 

scote afară şi se ori închide în temniţă, având 
şi fre de pici6re, : 

Art, 11. Femeele condamnate la muncă sil- 
nică, se rorii închide în deosebite stabilimente, 
totă-d6-una, separate de bărbați şi supuse la 
muncă, potrivită cu vârsta şi cu secsulii lori. 

Ele voră îi asemenea supuse la unii regime 
aspru. 

Art. 12, Osinaiţii sâă osinditele la munea 
silnică pe vitţă, se vor ţinea osebiți de acei 
osîndiţi la munca silnică pe timpă mărginit şi 
se oră deosebi prin costumulă lorii, * 

Art, 13. In timpulii pedepsei loriă, acei o- 
sindiţi la munca siinică, voră fi incapabili d'a 
'Şi administra starea şi a dispunede dânsa prin 
acte între vii. . ! 

Ei voră fi puşi sub curatelă, după formele 
adinise pentru numirea curatoriloră, şi nu li se 
va putea da, în timpuli duratei pedepsei loră, 
nici uă parte din starea sâă venitulă lori. 

Averea osinditului i se va da înapoi după în- 
cetarea, osîndei, şi curatorele îi va da socotâlă 
despre administrarea averei sâle, ! 

Osinda la munca silnică, atrage după sine 
depradațiunea, civică pe timpulii osindei. 
„Art. 14. Osinda Ia munca silnică pe vicță, 

Sci pe timpii mărginitii, nu se va putea, pro- 
nuncia în contra acelora carii, la pronunciarea 
sentinţei definitive, vori fi împlinitii ali g6se- 
decelea, anii, şi în loculii acelei pedepse se vorii 
osindi la reclusiune pe acelaşi timpi pe carear 
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Ş IL. Reclusiunea 

Arte 15. Osînditulă la reclusiune se va în- 
chide într'uă casă de muncă, destinată pentru 
acesta, 

Va fi întrebuinţatii la, lucrări determinate 
prin regulamentele acelei case de reclusiune, 

Folosulii ce va resulta din productuli mun- 
cei sdle, so va, împărți între Stati şi osîndită ; 
iară din partea ce se cuvine osînlitului, jumă- 
tate i se va da în cursul osîndei, iară cea-laltă 
jumătate se va pune de uă parte, spre a forma 
pentru osînditii ună capitalii de reservă care 
i se va da la liberarea lui, contormii disposi- 
țiuniloră regulamentare ce se voră face întru 
acesta. 

Ei voră fi puşi în fre. 
Art, 16. Se va aplica osîndiţilorii la reclu- 

siune disposiţiunile art, 18. 
In timpulii osindei însă se va putea da osin= 

ditului uă mică parte din veniturile scle, care 
se va fi determinată prin otărirea judecăto- 
râscă, ca să i serve numai drepti ajutorii la a 
sa vioţuire, de va merita prin a sa conduită, 

Art. 17. Regimele speciale ale caselorii de 
reclusiune, va îi în principii basati pe muncă 
obligătoriă. . i 

Art. 15, Penă la înfiinţarea caselorii spe- 
ciale de reclusiune, unii regulamenti de admi- 
nistrațiune publică va determina locurile unde 
se vorii ţinea provisoriii osîndiţii la acestă pe- 
depsă. : 

Arte 19, Femeile osindite la reclusinne se 
vori închide într'uă casă, separată. 

Ş$ II1. Delenţiunea 

Art, 20. Osindiţii la acâstă pedâpsă se vorii 
închide într'una din monastirile ce se vorii de- 
termina anume prin regulamente de admini- 
straţiune publică. _- 

EI vorii fi liberă a comunica atâtii cu pers6- 
nele din întru, câtă şi cu ori ce alte persâne 
din afară, în timpulii şi conformi regulamen- 
teloră de poliţiă întărite printrunii decretii 
Domnescii. . 

„ Asemenea, osindiţii la detenţiune nu vorii 
purta costumulii de închisâre, şi'şi vorii putea 
procura prin propriele lori 1nijlâcele ori-ce în- 
dulcire în locuință și nutrimentii compatibile 
cu regimele închisorii. | 

Ei nu voră fi supuşi Ja, nici uni felii de 
muncă, 

Art. 21, Femeile osîndite la, detenţiune se 
voră închide într'uă monastire, separată do 
bărbaţi. 

Ş$ IV. Degradaţiunea civică   fi trebuit a se osindi la munca silnică. Art, 22, Dagradaţiunea civică consiste : 
20
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1. In destituirea şi escluderea condamnaţi- 
lorii de la ori ce funcţiune şi oficii publică. 

Ji. In perderea dreptului de votii, alegere şi 
eligibilitate, şi în genere de tâte drepturile ci- 
vilă şi politice şi de dreptulii de a purta vre uă 
decoraţiune, si vre unii altă semnii ori titlu 
distinctivă de ondre. , 

AI. In necapacitatea. de a fi numită jurati 
s6ă espertii, de a fi întrebuințatii ca marturiă 
în acte şi de a depune mărturii în judecată, de 
câtii pentrn a da nisce simple arătări. 

IV. În necapacitatea de a face parte din vre 
unii consilii de familiă, de a fi tutore, cura- 
tore subrogatii-tutore sti consiliară judecăto- 
rescă de câtii numai ali copiilorii săi şi atancă 
după chibzuirea familiei, 

V. In perderea dreptului de a purta arme, 
de a servi în armata română, de a ținea scâlă, 
sâu de a fi împiegatii în vre unulii din stabili- 
mentele de instrucţiune ca profesore, institu- 
tore, învățătorii, repetitorii scii priveghiătorii, 

Art, 29, Degradaţiunea civică, cândă va fi 
pronunciată ca pedepsă principale, va, putea, fi 
însoţită şi de uă închis6re coreeţionale a căria 
durată, defiptă prin otărirea de condamnaţiune, 
nu va putea trece peste duci ani, 

Cândă culpabilulă va fi străină, s6ă un Ro- 
mâniă, care'şi a perduţii dreptulii săi de na- 
ţionalitate, pedâpsa închisârei va trebui nea- 
ptratii a fi pronunciată. 

$ V. Inchisdrea 

Art, 24, Osindituliă la închis6re va, fi în- 
chisii într'uă casă de corecţiune, 

Eli va fi întrebuințată la lucru pre câtii se 
va putea, potriviti cu a sa meseriă şi după a 
sa alegere, 

Folosulii ce va produce lucrulă fie-cărui a- 
restaţiă sa va întrebuința, parte pentru chel- 
tuelile casei de închisâre, parte spre ai pro- 
cura Gre-care îndulcire şi parte spre a forma 
pentru densulii ună capitală de reservă, care 
să i se dea Ja a sa liberare, conformii regula- 
mentelorii speciali, | 

Art, 25, Regimele închisorii corecțională va 
fi mai blândă de câlii ali celoră-lalte închisori; 
se va putea însă agrava pentru cei cu rele pur- 
tări, conform regulamentelorii disciplinare, 
carii voră putea prescrie chiarii punerea în 
fre, numai pentru causă de securitate sâii de 
disciplină. 

Art, 26, Pe câti putinţa va sta, se vor 
deosebi osindiţii, după categoria infracţiuni- 
lori lori. 

Femeile roră fi separate de bărbaţi şi se vor 
întrebuința la lucru potriviti secsului lori. 

$ VI. Interdicţiunea corectionale 
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judecătoriele vorii putea pronuncia interdicţiu- 
nea unui sâii mai multoră din drepturile ară- 
tate la art. 22. 

Ş VII. Amende 

Art, 28, Amenda se pronunciă, sâii singu- 
ră, s6ii însoțită de altă pedepsă. 

La casii de nesolvabilitate a condemnatului, 
amenda se va înlocui cu închisârea. 

Durata închisorii se va determina de jude- 
cătoriă, socotindu-se dreptii dece lei de amen- 
dă uă gi de închisâre; durata însă a închis6- 
rei nu va putea fi, în asemenea casii mai mare 
de ună ani. 

$ VIII. Inchisârea poliţienescă 

Art, 29, Acei osindiţi la închis6re poliţie- 
nâscă, se vori închide în vre una din casele de 
arestii ce voriă fi întocmite întradinsii pentru 
acâsta. 

Nu vorii putea. fi întrebuințaţi la lucru, fără 
voia loră nici în închis6re, nici afară din în- 
chisâre. 

Regimele va fi forte blândii şi la nici ună 
casii nu se va putea agrava prin punerea f6- 
reloriă.: 

Femeile voră fi separate de bărbaţi. 

Ş$ IA. Amendă poliţientscă 

Arte 80, Amenda se pronunciă, s6ă singură, 
sciă însoşită cu închisâre poliţienescă,. 

La, casii de nesolvabilitate a condemnatului, 
amenda se va înlocui cu închisârea, a căria du- 
rată se va determina de judecătoriă, socotin- 
du-se drepti dece Ici amendă uă di de în- 
chisore. 

Art, 31, Condemnaţii la muncă silnică, re- 
clusiune, închisre corecţionale, precumi şi în- 
chis6re poliţienâscă, voră fi liberi a comunica 
cu părinţii, copiii, sogulă, precumi și cu cele- 
l-alte rude de mai aprâpe ; acâsta, însă, numai 
conformându-se întru totă condiţiunilorii pre- 
scrise de regulamentele speciali ale fie-căria 
închisori. 

Art. 32, Durata pedepselorii se va socoti, 
dâca condemnatulă nu va fi făcutii apeli sc 
recursă, din gina sentinţei scă a otărirci, fără 
a se împedica acâsta de apelulii sâi recursulii 
ministerului publicii, şi ori care arii fi resul- 
tatuli acestui apeli s6ă recursii. 

Asemenea se va urma şi în casulă cândă pe- 
depsa se va reduce de instanţa mai înaltă, du- 
pă apeluli sâii recursul condemnatului. 

Arie 39, Cândii durata pedepselor este otă- 
râtă pe ile, luni sâă ani, dina se socotesce de 
duoă-deci şi patru ore, luna de trei-deci dile şi 
anulă de trei sute șâse-deci şi cinci qile. 

Art, 27. La întemplările prevădute de lege, | Diua din care începe pedâpsa, şi diua în care 
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înceteză, se voră ţinea în scmă osinditului ca 
dile depline. 

Arte 3f, Tote otăririle ce vorii pronuncia, 
pedepsa la munca silnică pe tâtă vicța, sâii pe 
timpă mărginită, la rcclusiune, la detenţiune, 
la degradaţiune civică, se vorii publica în e- 
stractă, se vorii afige în orașulă unde se va fi 
pronunciată otărirea, în comuna locului unde 
s'a comisii crima, la loculii unde se va esecuta 
pedepsa şi Ia locul domiciliului condamnatului, 

Art, 35. Pedtpsa pecuniară, adică amenda, 
nu a putea fi esecutată asupra moştenirei con- 
damnatului, de câtă. în casulii cândii otărîrea, 
de condamnaţiune va fi devenită nerevocabile 
înaintea morții sâle. 

Art. 30, Condamnatuli afară de restitu- 
țiune, cândă va avea loc, va putea fi asemenea 
osinditii şi la alte desdaunări către partea ci- 
sile, dâca acesta o va cere, 

In acesti casă, suma desdaunării se va de- 
termina de judecători, dâcă nu este determi- 
nată chiar de lege, 

Judecătorii nu vori putea, chiară prin con- 
simţirea diseă părţi, să încuviințeze întrebuin- 
țarea desdaunării sei a restituţiunii, pentru 
oră care altii sfirgităi, chiară cândii ar fi vorba 
de vre uă operă de utilitate publică, 

Art. 37. Judecătorii voră putea ordona să 
se confisce: 

1. Lucrurile produse prin crimă, delicti sâă 
contrarenţiune, : 

II. Lucrurile carii ai servită, s6ă carii aă 
fost destinate spre a comite vre uă infracţiune, 
dâca aceste lucruri vorii fi ale autorului infrac- 
țiunii, sii ale vre-unui complice, 

III. Scrierile, imaginele sâi figurele carii ar 
presenta elementele unei acţiuni condamna 
bile : prntru acâsta se va ordona în același timp 
şi destrucțiunea tutorii esemplarelor ce se vor 
îi găsitii, precumii şi a planchetelorii, formate- 
loră sâii tiparelorii carii torii fi destinate spre 
a le reproduce, 

Conţiscarea sâi destrucțiunea, vor fi parţiali, 
la casă cândă numai unele pasage, stă unele 
părţi din planchete, formaturi să tiparuri vor 
fi contrarie legii. 

1Y. 'Tâte lucrurile făcute să menținute în 
contra regulamentelorii poliţienesci. 

Acestea, la cas de a, fi vătămătâre sănttății 
publice, se vorii distrui în totală sâă în parte. 

TITLUL III 

Despre tentativă 

Art, 98, Tentativa de crimă, adică -ori ce 
începutii de esecuțiune a crimei chiari, de se Ya fi curmat din împregurări cu totulii nea- “tirnate de voinţa autorului ci, se va pedepsi 

  

307 

cu uă pedâpsă de uă trâptă mai josă de câtii 
aceea ce s'arii fi cuvenitii de sară fi esecutată 
crima. 

Crima săvârşită dâră neisbutită, se va pe- 
depsi cu minimumulii pedepsei ce sară fi cu- 
venită de s'ar fi esecutată crima. 

Art. 99. Tentativa de vre ună delict, pre- 
cumii şi delictulii chiari neisbutitii, se vor pe- 
depsi numai la întemplările prerădute prin vie 
uă disposiţiune speciale a, legii, 

TITLUL IV 
Despre concursul mal multorii in- 

fracțiuni şi despre recidivă 

Art, 40. Cândă inculpatulă se va fi dat în 
judecată pentru mai multe crime sâă delicte, 
se va aplica numai osînda cea mai grea, â6ca 
acele crime sii delicte voră fi de deosebite na- 
turi şi supuse la osebite pedepse ; iară de vorii - 
fi de aceeaşi natură şi supuse la aceeaşi pe- 
depse, judecata va otărî maximul pedepsei. 

Art, 41. Ori care, ostnditii fiindii, printr'nă 
otărire nerevocabile, la uă pedepsă criminale, 
deea, după împlinirea pedepsei, va fi comis uă 
a duoa, crimă, se va condamna la uă pedâpsă 
cu unii gradă mai mare de câtă aceea ce otă- 
rasce legea pentru crima ce a săvârşitii, 

Art, 49, Acela care, fiindii osînditi mai în- 
nainte pentru crimă, după îndeplinirea pedep- 
sei va săvârşi vre ună delictii care va merita 
pedâpsa corecţionale, se va osindi la maximul 
pedepsci prescrise de legipentra acelii delictii, 
şi acea pedepsă pâte a se şi îndoi, când osinda 
prescrisă pentru delictuli săvârşită ar fi chiar 
acelii maximă. - 

Art, 43. Acei carii vor fi fost osîndiţi pen- 
tru pricini corecţionali la închisâre mai nmltii 
de şese luni, la întâmplare de recidivă de delict, 
se ori supune la maximulă pedepsei prescrise 
de lege pentru a: e! delict, şi acea pedepsă pâte 
a se îndoi cându osinda preserisă pentru delic- 
tulă săvârşită va fi chiarii acelă maximă, 

Art. 44. Acela care, fugenăd din munca oc- 
nci, sâii dintr'uă casă de închisâre criminale 
s6ă corecţionale, sii în timpulă câti sufere 
una din aceste pedepse, va coiniteuă a duoa cri- 
mă sâi delicii, se va pedepsi după chipulă ur- 
mătoră ; , ” 

I. Deca pedipsa ce legea otărasce pentru a 
duoa faptă este mai grea de câtii cea Wântâii, 
atunci se va aplica maximulii pedepsei otărito 
de lege pentru cea din urmă faptă. 

Il. Dâca pedâpsa faptei a duoa este mai u- . 
şoră de câtii cea d'ântâiii, atunci inculpatul îşi 
va împlini pedepsa cea d'ântâiă fără alti ae 
dansii. | 

Insă, cândii, scădându-se timpulă co mai rd=



303 

mâne până la împlinirea pedepsei ântâii din 
timpulii ce legea otărasce pentru pedâpsa a 
duoa, va rămânea uni prisosii de timp, atunci 
condamnatulii, după ce va eşi din cea d'ântfiii 
închis6re, va împlini şi acestii restii în cea de 
a duoa închisore. - 

Art, 45. Nu se socotesce în stare de reci- 
divă acela care, osindită fiindi pentru unii de- 
licţii, a săvârşită la urmă uă crimă. 

Art. 46, Agravarea pedepsei de recidivă nu 
se va, pronuncia dâca aii trecutii dece ani din 
momentulii de cândii condamnatuli şi-a ter- 
minat pedepsa celei din urmă crime s€ă delict; 

TITLUL V 
Vespre complicitate 

Art, 47, Sunt agenți provocatori acei carii, 
prin daruri, promisiuni, amenințări, abusi de 
autoritate scii de putere, uneltiri culpabili, vor 
fi provocată la acistă infracţiune scă voriă fi 
datii instrucţiuni spre-a o comite,  - 

Aceşti agenţi se pedepsesc întocmai ca au- 
torii. : 

Arte 43. Complicele.se va pedepsi cu unii 
gradiă mai josii de cât; autorele principale, însă 
după. natura crimei privite ca comisă de celi, 
iară nu după natura stă agravarea ce pâte lua 
crima s6ă delictul în raport cu autorele prin- 
cipale din circonstanţe personali ale acestuia, 
sei din circonstanţe survenite în cursul esecu- 
ţiunci crimei stii delictului, fără scirea com- 
plicelui. 

Art, 49, Cândi pedâpsa autorului princi- 
pale va fi închisGrea, corecţionale, ped$psa, com- 
plicelui va fi minimulă acestei pedepse, 

Art, 50. Vorii fi pedepsiţi ca complică ai u- 
nci fapte calificate crimă seii delictă : 

]. Acei carii vori fi procuratii arme, instru- 
mente, sâii ori ce alte midlâce, cari ai servitii 
la comiterea faptei, sciindă că o să servâscă 
Ja acestă comitere. . . 

II. Acei cară, cu bună sciinţă, vori fi ajutat 
sâii vori fi asistatii pe autorulă sâii po autorii 
acţiunii, în faptele carii aii pregătit'o, sii ai 
îulesnit'o, sci în acele carii ai săverşit'o, 
fără prejudiţiuli pedepselorii carii suntii pre- 
vădute pentru autorii de comploturi sti de 
provocaţiune în contra sicuranţei interiori scă 
esteriori a Statului, chiară în casulă când cri- 
ma, co avea în vedere conspiratorii sâii provo- 
catorii, nu se va fi esecutatii. 

Art, 51, Complicele se va pedepsi întocmai 
ca şi autorele principale, cândii co-operaţiunea 
lui a fostii asti-felă în câtă fără ea delictulă 
nu S'arii fi comisă, 

Art, 52, Acei carii, cunoseendă culpabilea 
purtare a făcătorilor de rele în uneltire de tăl- 
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hării sit de silnicii în contra sicuranţei Sta- 
tului, a liniscii obstesci, a persânelorii sc a 
proprietăţiloriă, sunt deprinşi a le da mai tot- 
dâ-una găzăuire, locă de scăpare: ori de întel- 
nire, se vorii pedepsi ca complici ai acelor fă- - 
cători de rele. . 

Art, 59, Acei carii, cu bună sciinţă, voră fi 
ascunsii în tot sâii în parte lucrurile sâii banii 
ce provinii din furt, seă din săvârşirea veri-că- 
rii alte crime sâii delictii suntii tăinuitori iară 
nu complici. - 

Tăinuitori sunti acei carii, cu sciinţă, voră 

cumpăra, voră priimi în schimbă sâii dar, vor 
lua ca să neguţătorâscă, să desființeze ori să 
prefacă, ori voră priimi drept plată s6ii zălog, 
lucruri sii bani proveniţi din vre-uă crimă sâă 
delictii. ” 

Rudele de susi şi de josă, bărbatuli şi mue- 
rea, îraţii şi surorile, nu se socotesc tăinuitoră, 

Art, 54. Tăinuitorii se vori pedepsi en în= 
chisâre corecţionale, - 

Art. 35. Tăinuitorii de lucruri molipsite, se 
rorii pedepsi cu masimulii pedepsei corecţio- 
nali de nai susii. 

Art, 56. Acei cari mai înaintesaii în tim- 
pulă săverșirei crimei ssă a delictului, ară f 
avutii înţelegere ca să ascundă lucrurile ce vor 
proveni din infracţiune, se vorii pedepsi ca 
complici,   

TITLUL VI 
Despre causele cari apără de pedâp- 

să, scii micşoreză pedepsa 

Art. 57, Nu se socotesce nică crimă nicide- 
lictii faptulii săverşitii în stare de smintire şi 
în oră-care altă-stare de perderea usului raţiu- 
nii sele priu cause independinţi de roinţa sa. 

Art, 58, Nu este nici crimă nici delict când   
  
fapta va fi sărârşită din causă de legitimă a- 
părare. | 

Apărarea este legitimă cândă este necesarie 
spre a respinge unii atacă materiale, actuale 
şi injusti, în contra persâncă s6le sâă a altuia, 
-Se socotesce ca legitimă upărare şi casulii 

cândă agentele subă imperiulă turburării, te- 
merii sei terorii, a trecută peste marginile a- 
părărei. . , 

Art, 59, Nici uă crimă sii delict nu pâte 
fi scusatii, nică pedepsa nu se va putea micşora 
de câtit in casurile şi în circonstanţele acelea, 
în cari legea declară fapta scusabile stă per- 
mite de a aplica uă pedâpsă mai puțină ri- 
gurâsă. - 

Art, 60. Afară de causele de scuse, anume 
prerădute de lege, mai suntii şi alte cause de 
micşvrarea pedepsei, lăsate cu totulă le apre- 
ciarea juriului, scii a judecătorului corecţionale, 
carii se numesce circonstanțe atenuanţi. 
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Cândii juriulii va declara că esistă în favârea 
acusatului recunoscută culpabile, circonstanțe 
atenuanţi, pedepsele ce pronunciă legea în con- 
tra unoră asemenea acusați, se voră modifica 
după cum urmeză: . 
Dea pedepsa ce pronanciă legea este munca 

silnică pe viță, curtea va aplica pedâpsa mun- 
cel silnice pe timp mărginită, s6ă reclusiunea. 

Decă pedepsa este aceea a muncii silnice pe 
timpă mărginită, curtea va aplica pedepsa re- 
clusiunei scii maximulii închisârei. 

Decă pedepsa va fi accea. a reclusiunii, de- 
tențiunii stă a degradațiunii civice, curtea va 
aplica închisorea corecţionale, fără a o putea 
reduce la mai puşinii de ună ană. 

Cartea va putea âncă aplica şi uă amendă 
de îa cinci sute până la una mie cinci sute lei. 

In casulii cândii legea pronunciă mazimulii 
uni pedepse criminali, curtea va aplica mini- 
ulii acelecași pedepse stii chiarii pedepsa ce 
vine cu unii grad mai jos, 

Dâcă legea pronunciă pedepsa închisârei sâi 
acea a amendei, și dâcă tribunalele corecţio- 
nali vorii constata, circonstanţe atenuanţi, ele 
sunti autorisate, chiarii în casii de recidivă, a 
reduce pedâpsa închisorii până la minimuliă de 
şese dile şi chiarii mai josă; precumii aseme- 
nea şi pedepsa amendei până la minimul de 
Iei duos-deci şi şese şi chiarit mai jos. Tribu- 
nalile poti să substitue în asemenea casii, în- 
chisrci amenda, fără însă să se pâtă cobori în nici unii casti mai josă de simplă poliţie. 

Art. G1, Infracţiunea comisă de uni copilii 
maă mic de optii ani deplini, nu se pedepsesce. 

Art. 62, Crimele sâii delietele comise de un 
minore, ce are versta de la optii ani deplini 
până la cinci-spre-gece ani deplini, nu se vori 
pedepsi, dâcă se va decide de judecată că acu- 
satulii a lucrutii fără pricepere ; A6ră după îm- 
pregiurări sc va încredința părinţilorii săi, spre 
a avea uă îngrijire mai de aprope, sâii se va 
pune într'uă monastire ce întradinsii se va de- 
termina pentru corecţiunea unoră asemenea 
copii, unde se va ţinea într'ună timpii de ani 
eterminaţă prin otărirea judecăţei, fără însă 

ca aceşti ani să pâtă corirşi vârsta de duoă- 
decă ani a culpabilului, 

Art. 63, Cânâă se va decide că acusatulii a 
lucrati cu pricepere, sâii de va fi în etate de la 
Onci-spre-dece ani deplini până la duot-deci 
ani deplini, pedepsele se rorii pronuncia' după 
Chipulii următori : | 

cca a sa infracțiune va merita pedâpsa, de 
Muncă silnică pe viaţă scă pe timpi mărginit, 
se va condemna de la trei până la la cincă- 
SPre-gece ani la închisâre, 
„In cele alte casuri, judecătorulii este auto- 

"Sati a aplica pedâpsaânchisârei pe un timpă 
egale cel pușin cu a treia parte, sâă cel mult 
CU jumătatea timpului pentru care ar fi putut 
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fi condemnat la una din pedepsele privitâre la 
acele casuri. 

Art. 64, In tâto casurile prertdute în arti- 
colulă precedente, pedepsa închisorii se va, ese- 
cuta, sti întruni stabilimenti anume desti- 
natii pentru acesta, sâă într'uă parte separată 
a casei do închisâre corecţionale. - - 

Art. 05. Cei mai mici în vârstă de duoă- 
decă ani deplini, carii nu voră avea complici de 
iagă mai mari de acestă vârstă, şi carii vor fi 
acusaţi de crime, sc vorii judeca de către ju- 
decătoriile corecțională, iară nu de curtea ju- 
raţilorii. 

Judecătoriile corecţionali însă, se voră. con- 
forma articolelorii 62, 63 și 64, 

CARTEA II 

DESPRE CRIME ȘI DELICTE IN SPECIE 
ȘI DESPRE PEDEPSELE LOR 

TITLUL I 

Crime de înaltă trădare 

CAPITOLUL 1 

Crime în contra sicuranţei ester 
Statului 

Art, GG, Veri-ce Românii va fi purtati arme 
în contra erei, se va pedepsi cu munca silnică 
pe tâtă vicţa. 

Art, 02, Veri-ce Românii va fi uneltitiă ma- 
chinaţiuni sti se va fi pusti în înţelegere :cu 
guverne străine, sâă cu agenţii lorii, spre a 
provoca resbeli în contra patriei sâle, spre a 
înlesni şi a aduce ocupaţiune străină, spre a 
resturna cu ori-ce midlocă guvernul țerci, se 
va pedepsi cu munca silnică pe tâtă visţa. | 

Deca însă reshelulii, ocupaţiunea, sâii restur- 
narea nu se va fi urmati, se va pedepsi cu re- 
clusiunea, | 

Ant. 6S, Asemenea vor fi pedepsiţi cu mun- 
ca silnică pe vicţă acei carii în timpul unui 
resbelii în contra, ţerei: . i 

I. Vorii fi predatii cu trădare inimicului o- 
raşe, porturi, locuri întărite, sâă ori-ce alte 

posturi de apărare. , 
1]. Vorii fi predată, totii cu trădare, case 

publice, arsenaluri, magazine sdii deposite de 
arme, muniţiuni sâi alte obiccete de resbelii, 
sii oră-ce felii de bastimente ale ţărei,. 

III. Vorii fi procuratii inimicului ajutâre de 

.. v 
Gri a 

  soldați, meni, boi, provisiuni de hrană, arme
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sâi muniţiuni de resbelii, sâă voriă fi îndemnat 
pe soldaţiiarmatei Române a trace la inimică. 

IV. Yoriă fi comunicatii inimicului planurile 
de operaţiuni militare, sâii planurile locurilor, 
sâi posturiloră întărite, | 

V, Vorii fi serviti inimicului de spioni sciă 
călăuză, stii vorii fi ajutată şi ascuns pe spionii 
inimicului. 

VI. Vorii fi aţițatii revoltă în trupele de a- 
părare ale ţărei. , 

Art, 69. Dâcă corespondenţa cu supușii u- 
nei puteri străine, n'a avutii de obiect una din 
crimele enunciate în articolele precedenţi, dâră 
a avutii cu tote astea resultatulă de a da ini- 

micului instrucţiuni vătămătâre situaţiunii mi- 
Jitare ssii politice a României, acei care ai 
întreţinutii aceste corespondențe, voră fi pe- 
depsiţi cu detenţiune, fără a fi scutiți de pe- 
depse mai grele, în casii cândii aceste instruc- 
ţiuni arii fi urmarea unei împreună înţelegeri 
ce arii constitui unii faptit de spionagii. 

Art. 70. Va fi supus muncei silnice pe vicţă 
ori-ce funcționară publică, ori-ceagente al gu- 
vernului, scă ori-ce altă pers6nă care, însărci- 
nată, sâi încunosciințată oficiale, s6ă din causa, 
situaţiunii în care se ailă, de sccretulii” unei 
negociaţiuni, s6ii unei espediţiuni, va trăda a- 
celii secretii agenţilorii unci puteri străine scii 
inimicului. | 

Art, 71. Va fi asemenea supusi muncei sil- 
nice pe vitță, ori-ce funcţionar publicii, ori-ce 
agente care, însărcinatii din causa funcţiunei 
s6le, cu păstrarea planurilorii de fortificaţiune, 
de arsenaluri, porturi sâii rade, arii da aceste 
planari, sâii unulii din planuri, inimicului sei 
agenţilorii inimicului. Pedepsa va fi detenţiu- 
nea, cândii planurile se vorii da agenţilor unei 
puteri străine neutre sâi aliate. 

Art, 72, Ori-ce altă persână care reuşindi, 
prin corupţiune, fraude sâi violență, a sustrage 
disele planuri, le-ară da inimicului, s6ă agen- 
ţilorii unei puteri străine, vorii fi pepepsiţi cu 
munca silnică pe timpă mărginită, 

Deca, jisele planuri se găsescii, fără să se fi 
întrebuințat midlâcele arstate, în mânele per- 
sânci ce le-a dati, pelâpsa va fi reclusiunea, 

Art. 73, Se va pedepsi cu reclusiunea acela 
care, cu bună sciință, sfărâmă, falsifică scii as- 
cunde documente, scii acte cari stabilesc nisce 
drepturi al: Statului Pomână în raport cu un 
guverni străină. , 

Art, 7£. Ori-cine prin acţiuni ostili, nea- 
probate de guvernii, va espune Statuliă la ui 
declaraţiune de resbeli, va fi pedepsită cu de- 
tenţiunea, şi dâcă dintracâsta resbelulii s'a şi 
făcutii, pedepsa va fi reclusiunea. 

Art. 75, Ori-ciue, prin acte neaprobate de 
guvernă , va espune pe Români la represalie, 
se va pedepsi cu detenţiunea. 

  

CAPITOLUL II 

Crime şi deliete în contra sicuranţei 
interiori a Statului 

SECȚIUNEA I 
Despre atentate şi comploturi în contra persânei 

Domnului şi a familiei scle 

Art, 76, Orice atentatii în contra rieţei 
Domnului sâii în contra persânei sâle, se va pe- 
depsi cu munca silnică pe tâtă vitţa. - 

Art, 77, Ori-ce ofensă, comisă în publicii, în 
contra persânci Domnului sâi a Domnei, sâii 
a fiilorit lorii, se va pedepsi cu închisârea de la 
ună anii până la duci ani. 

Art, 18, Atentatulă ce arii avea de scop de 
a surpa, prin mid!O:e resvretitâre şi ridicare. 
de popor, forma guvernului, sc de a aţiţa pe 
loctitori de ase scula în contra autorității 
Domnului, se va pedepsi cu reclusiunea, 

" Art, 19, Complotul ce ară avea de scopi 
vre-una din crimele menţionate la art. 76 şi 78, 
deca a fostii urmată de unii actiă sărârşitii sei 
inceput spre a pregăti esecutarea acelor crime, 
se va pedepsi cu detenţiunea; iară dâcă com- 
plotulii m'a, fostii urmatii de nici ună actii să- 
verşitii sâii începutii spre a prepara esecutarea, 
vre-uncia din acele crime, pedepsa, va fi aceca 
a închisrei. 

Complotulă este atunci cândă, prin sfătuire 
se va fi luatii întrâga otărire şi se va fi făcutiă 
punerea la cale între ducă scii mai multe per- 
sâne spre a ajunga la săvârşirea vre unei din 
acele duoă crime previdute la art. 76 şi 78. 

Art, S0. Cândi ună individă va lua singuri 
otărirea de a comite crima preridută la arti- 
colulii 76 şi 78, şi va comite sâi va începe a 
face cli singurii şi fără ajutorul nimănui vre 
unii actiă prin care pregătesce esecutarea cri- 
mei, se va, pedepsi cu detenţiunea. 

SECȚIUNEA II 
Crime şi delicte în contra liniştei Statului prin res- 

belii civile, prin nelegule întrebuințare a forței 
armate, priu devastaţiuni şi jefuiri publice. 

Art, S1, Atentatulă, care va avea de scopi 
a aţița resbelulă civile, înarmândiă, scii rădi- 
cândi pe locuitori a se înarma unii în contra 
altora, ori a săvârşi omoruri şi jefuiri într'unul 
ssă mai multe oraşe sâii sate, se va pedepsi cu 
munca silnică pe totă vicța. Ă 

Complotul uneltitii spre acesti sfirşitii, se   va pedepsi cu pedepsele otărite In art. 79, con-. 

as
. 
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formit deosebirilorii ce se facii într'acolii ar- 
ticoliă. . 

Art, $2, Se vorii pedepsi cu munca silnică 
pe totă vicța acei carii fără ordine stii autori- 
sare din partea autorităţii legali, vor fi rădicat 
sâii voră fi făcutii a se rădica trupe armate, şi 
le voră fi dată sâă le voră fi înlesnitii dare de 
arme ori inuniţiuni; asemenea se vorii pedepsi 

i acei cari voră fi îngajatii scă înrolatii, sei 
vori îi făcutii a se îngaja sâit înrola soldaţi. 

Art, S3, Se vor pedepsi cu munca silnică 
pe timpă mărginită : a 

a, Acei cară fără, cădere ssii fără causă ier- 
tată de lege, voră fi luată comanda unui corp 
de oştire, unui postii, unui portii, sâii unul o- 
rașă, a unui sc mai multori bastimente de 
resbelă, a, unei cetăţi scă locii întăritii, 

b., Acei cari, în contra ordinii guvernului, 
șorii mai ţinea. tre uă comandă militară, 

e. Comandanții cari vorii ţinea adunată o- 
ştirea lorii în contra, ordinilor ce li se va fi dat 
de a o libera scii a o desfiinţa, | 

Art, Sf, Ori-ce persână, care, putândii dis- 
pune de forţă publică, va fi cerutii, scă va fi 
ordinată mişcarea acestei forțe, ss întrebuin- 
area că în contra unei înrolări sâii rădicări de 

omeni pentru oştirea întocmită de lege, se va 
pedepsi cu reclusiunca. " 

Dâcă asemenea ordine va fi avutii efect cul- 
pabile, se va pedepsi cu munca silnică pe vicţă, 

Art, Să. Ori ce persână va fi incendiată sci 
destruitii prin esplosiunea unei mine, edificie, 
magasine, arsenaluri, corăbii ss alte proprie- 
tăță ale Statului, se va pedepsi cu munca sil- 
nică pe timpi mărginită. 

Art. S6, So va pedepsi cu munca silnică pe 
vicţă acela care, oră ca să răpescă banii publici, 
oră ca să jefn&scă orașe stii sate, magasine, ar- 
senalură de ale Statului, case publice, fortereţe, 
posturi, porturi, corăbii sâi bastimente ale 
Statului, oră în fine ca să atace stii ca să re- 
siste în contra puterii publice care se va afla 
în gâna, săverşitorilorii unorii asemenea, crime, 
se va, fi pusi în capulii unorii cete armate, sâii 
va fi esercitatii într'ensele vre uă funcţiune 
ori comandă 6re-care, | 

Se vorii supune la munca silnică pe visţă şi 
acei cari rorii fi directată, vor fi rădicată săi 
vorii fi făcut a se rădica acele cete, sâii cari 
le oră fi dată, ori le vorii fi înlesnită, cu bună 
sciință şi voinţă, arme, muniţiani şi unelte de 
crime, s6ii cari le vorii fi trimisi midlâce de 
siețuire, sâii cari, în ori-ce altii chipă, vorii fi 
arată înţelegere culpabile cu directorii sc co- 
mandanţii acelorii cete. 

Art. 37, Dâcă vre-una sâii mai multe din   

su 

crimele menţionate în articolele 76, 78, 81, se 
voră fi săverşitii s6ă încercat d'a se săvârşi do 
către vre-uă câtă, se voră pedepsi cu munca 
silnică pe t6tă viţa, fără osebire, toţi aceia 
cari vorii face parte din câtă, şi se vor fi prins 
la loculă resvretitârei întâlniri, 

Acela care fără a se prinde la loculii resvră- 
titorci intelniri, va fi fostii divectorele resvră- 
tircă, ori va fi avutii în câtă vre-uă comandă, 
sc va pedepsi iarăşi cu munca, silnică pe tâtă, 
vi6ţa, ” 

Art. SS, Afară de casulii în care reuniunea 
sediţissă ară fi avutii de obicctii sâii de resul- 
tatii una scii mai multe din crimele enunciate 
în art. 76, 78 şi 81, individii ce faci parte din 
bandele de cari sa vorbiti maj susă, fără să 
eserciteze într'ensele vre-uă comandă sâi func- 
țiune, şi cari s'arii prinde pe locii, se vorit pe- 
depsi cu reclusiunca, 

Art, 59, Accă cari cunoscendii scopulii şi . 
caracterulii numitelorii cete, şi fără a fisiluiţi, 
le voră fi găsduiţă, ori le voră fi datii loci de 
ascundere sii de întelnire, se vorii pedepsi cu 
reclusiunea, 

Art, 90, Intrunindu-se adunări sâii cete tur- 
burătâre liniscei obstesci, dâcă, după trei so- 
maţiuni ce li se vorii face de către autoritățile 
competinți, nu se vorii risipi şi va midloci lu- 
crarea puterei armate, câţi vorii fi complică la 
densele şi se vorii prinde acolo pe loci, se vor 
pedepsi cu închisâre de la şsse luni până la 
duci ani; iară căpeteniele lorii se vor pedepsi 
cu macsimulit închisorii. 

Insă acei din complici sâii din căpetenii, care 
vorii fi cu arme, se vor pedepsi cu reclusiunea. 

Art, 91, Se socotescii arme ori ce unelte sâii 
machine inţepătâre, tăiătâre sci sdrobitâre, . 
precumii : puşcă, pistolă, lance, suliță, cosă, 
toporă, bardă, cuţitii, ciomag şi alte asemene. 

Cuţitele de buzunari, forfecele şi bastânele 
nu voră fi considerate ca arme de câtă atunci 
cândii se vor îi întrebuințat a lovi, a răni scă 
a omori, 

Art, 92, Vorii fi apăraţi de pedepsele pro- 
nunciate în contra autorilor de comploturi ssii 
de alte crime în contra siguranţei interiori scii 
esterioră a Statului, acei culpabili cari, înain- 
tea săvârşirei să a tentativei acestori com- 
ploturi sc crime şi mai "nainte de ori-ce ur- - 
inărire, vor fi datii, ci cei Wântâiiă, gruvernului 
scă autoritățilorii administrative, ori poliției 
judiciare, cunoscințe despre aceste comploturi 
scii crime, şi despre autorii şi complicii lori, 
s6ii cari, chiarii după ce s'a început urmăririle 
sii descoperirea culpabililori, vorii fi înlesnit 
arestarea acelori autori ssii complici.



TITLUL IL 
Crime şi delicte în contra 

constitutiunii 

CAPITOLUL 1 
- Crime şi delicte în contra esereițiului 

drepiurilorii politice 

Art, 99. Atentatulii, al cărui scopii este 
de a risipi cu violință Adunarea legiuitâre ce 
ge află în eserciţiulă legale ali mandatului ci, 
dea o silisă ia, sâii să nu ia uă otărire, de a îs- 
goni cu violență pe unul s6ă pe nai mulţi din 
anembri săi, se va pedepsi cu munca silnică pe 
timpi mărginită, 

Art, 94. Acela care prin violență, va împe- 
dica pe unii membru ali corpului legiuitorii 
de a merge la Adunare sţiide a vota, se va pe- 
depsi cu reclusiunea. - 

Art. 95, Când se impedică prin atropământ, 
violență sâii ameninţări unul scă mai mulţi 
cetăţeni de aşi esercita drepturile loră civice, 
fie-care din culpabili va fi pedepsiti cu închi- 
s6re de şsse luni celii puşină, și cu intevdicţiu- 
nea dreptului de a vota şi dea fi eligibile în 
timpi de cincă ani celii pușinii şi de dece ani 
celă multi. | 

Art. 90, Dică acâstă crimă s'a comisă în 
urmarea unuj plană concertatii ca să fie csc- 
cutatii, fie în tâtă ţera, fie întrunulă scă mai 
multe judeţe, fie într'una stă mai multe plăşi, 
pedepsa va fi detenţiunea. 

Art, 97, Sa va pedepsi cu închisâre de la un 
ani în sus: 

I. Acela, care fiindă însărcinată de a aduna 
bileturi de votare, a adăogitii stă a micşorat, 
cu rea credinţă numărul lori legitiiniă, 

II. Acela care falsifică sâii sehimbă unii bi- 
letii de votare, scii înscrie pe bileturile pers6- 
“neloriăjcari nu sciăi carte, alte nume de câtă 
acele cari i s'a dictată. 

III. Acela care, fiindă însărcinată cu ţinerea 
procesului verbale ali unei operaţiuni electo- 
rale, a înscrisă într'ensulă alte nume de câtii 
acelea care i s'aii dictată. 

În tâte aceste ceasuri, judecătorulă va pro- 
nuncia, și interdicţiunea pe timpă mărginită, 

Art, 9S, Ori-cine va cumpăra sţii va vinde 
unii votii într'nă alegere, se va pedepsi cu în- 
chisore de trei luni până la unii anii, şi ra pu- 
tea fi osinditii şi la interdicţiune pe timpii 
mărginită, 

CAPITOLUL II 
“Atentatii în contra libertăţii 

Art. 99, Cândit vre-ună funcţionarii public, 
ună agente sâiă unii însărcinatii ali guvernului 

LEGIUIRE 

va fi ordinatii sâii va fi făcutii.rre-ună act ar- 
bitrariă , prin care să se atace libertatea indi- 
viduale a unuia s6ii mai multorii cetăţiani, sâă 
constituţiunea ţărei, sc ra pedepsi cu închisâre 
de la ştse luni penă la duoi ani şi cu interdic- 
ţiune pe timpii mărginită. ” 

Cu tote acestea, cândii se va dovedi că elii 
a săvârşită asemenea faptă după ordinea supe- 
rioriloră săi, în pricini ce privescii la atribu- 
țiunile acestora, şi pentru care elă era aâtoră 
să Je dea supunere în ordinea ierarchiei, va fi 
apăratii de pedepsă, care, în asemenea casă, se 
va aplica numai suporiorilorii ce voră fi datii 
asemenea ordine. 

Art, 100. Despăgubirea pentru pagubele 
cercate în urmarea faptelorii pomenite în ar- 
ticolulii 99, se va otări conformii cu persânele, 
cu împrejurările şi cu vătămarea ce va fi sufe- 
rită siluituli, fără însă a putea fi, nici nă dată 
şi pentru ori cine măcarii, acea despăgubire 
mai pugină de duot-deci şi cinci lei pe qi, pen- 
tru fio-care pers6nă şi pentru fie-care di de a- 
restare nelegale şi arbitrară. ” 

Art, 101. Decă fapta arbitrariă sâă atentă- 
târe drepturilorii cetăţenesci, se va fi săverzit 
prin plăsmuită subscriere a vre-unui Ministru 
scii a altui funcţionară publici, plastografii, 
precum şi ceă ce, cu bună sciinţă, se rorit fi 
servită cu acea plastograiiă, se vorii pedepsi 
cu munca silnică pe timpi mărginită,   Art. 102, Funcţionarii publică, însărcinaţi 
cu poliția administrativă scii judecătorâscă, 
cari ai refusatii, sâii cari ai negrijită de a da 
ascuitare unei reclamaţiuni legali, tintindiă a 
constata detenţiunile nelegal şi arbitrarie, fie 
în închisorile destinate pentru paza deţinuţilor, 
fie chiar în ori ce altii loci, şi cari nu roră ju- 
stifica că aii denunciată acesta autorităţii su- 
peri6re, se voră pedepsi cu degradaţiunea ci- 
vică, şi vorii fi respungători de pagube şi int2- 
rese cari se vorii regula după cum se arâtă în 
art. 100. 

Art, 103, Directorii, superiorii s6ă custodii 
închisorilorii, scii aj ori cării alta case de arest, 
care voriă fi priimiti ună arestată fără man- 
datii ssii actii judecătorescă, s6ă fără ordinta     provisoriă a autorităţilorii competinte, acci 
care'lii voriă ţinea închisă, sâii voră refusa de 
alii infăgişa oflciarului de polițiă sâii aceluia 
ce ailuce ordinile sâle, fără a justifica că opu- 
nerea lui provine din ordinea procurorului sâit 
juecătorului, acei cari voră refusa de a înfă- 
gişa registrele lor oficiarului de poliţie, se vor 
pedepsi ca culpabili de închidere arbitrară, cu 
inchidera de la uă lună până la ună anii şi cu 
amendă de la vă sută până la trei sute lei. 

Arte 10. Se voră pedepsi cu degradaţiunea 
civică ori ce oficiariă ali poliţiei judecătoresc, 
ori-ce procurori, substitutii sâii judecător care 
va fi prorocatii, dați, scii subsemnatiă uă sen- 
tinţă, uă ordonanţă sâă ună mandată de urmă- 

  

 



COMUXE Ă 913 

rire personale, sâii de acusațiune a vre-unui 
Ministru, scă a rre-unui membru al Senatului, 
ală Adunărei legislative, sâi alit Consiliului 
de Stati: s6ă ală Curţii de compturi, si alii 
curţii de Casaţiune, fără autorisaţiunile şi for- 
mele prescrise de legi, sâii care afară de delict 
flagrante, voră fi datii sc sub-semnată, tără 
acele autorisațiuni şi formatități, mandatulă 
de a prinde sâă de a aresta pe vre-unulă sâă 
mai mulţi ministrii, scă pe unul sâi mai mulţi 
membri ai Senatului, aj Adunărei legiuitâre, 
ai curţii de Casaţiune, ai Consiliului de Statii, 
ssă ai curții de Compturi. 

Art, 105, Asemenea se vorii pedepsi cu de- 
gradațiune civică, procurorii, sub-stituţii, ju- 
decătorii, sâii oficiarii publici, cari vorii fi are- 
stati scă vorii fi făcută a se aresta ună indi- 
vidă în alte localități de câtii cele determinate 
prin legi scă regulamente, sâi cari voră fi tri- 
misă înaintea judecății curţii juraţilor pe un 
cetățânii fără de a fi pusii mai "nainte în acu- 
saţiane conformă legei. 

Art, 106. Ori-ce concentrare de măsuri con- 
trarie legiloră, făcută sâă prin adunare de in- 
divide stii de corpuri depositare de vreui parte 
a antorităţii publice, scii prin deputaţiune, ori 
corespondinţe între dânşii, va fi pedepsită cu 
închisâre de duoă luni celii puginii şi de şese 
luni cclă mult, contra ori cărui culpabile, care 
va putea âncă să fie condemnatiă la interdic- 
țiune pe timpi mărginită. 

Art, 107. Dâcă prin unulii din midlcele 
esprese mai susii, s'aii concertatii măsuri con- 
tra esceutărei legiloră, scă contra ordiniloră 
gusernului, pedâpsa va fi maximulii închisârei 
coreeționali, . 
Dcă acâstă concertare s'a făcutii între au- 

torităţile civili şi corpurile militare sâii şefii 
lori, acei cari vorii fi autori stă provocatori, 
vori fi pedepsiţi cu detenţiune; ccă alță culpa- 
bili voră fi pedepsiţi cu masimulă închisori 
corecționali. 

CAPITOLUL III 
Pentru călcare de atribuțiuni din partea 
autorităţilorii administrative și ju decă- 
torescă, 

„Art. 103, Se vor pedepsi cu degradaţiunea 
civică Ă - 

IL. Judecătorii, procurorii şi substituţii lori, 
oficiarii de poliţiă, cari se vori fi amestecată 
În esercițiulii drepturilorii puterii legiaitore, 
Sci prin reglemente cari coprindii disposiţiună 
legiuitâre , ssii poprinâii, ori suspedândii ese- 
Cutarea unci scii mai multoră legi, sâă deli- 
berândă asupra punctului de a sci dâcă legile 
trebuescii a fi publicate stă esccutate. 

II. Judecătorii, procurorii şi substituţii lor, 
oficiarii poliţiei judecătorescă cari voră, fi tre-   

cutii peste competenţa lorii, poprindii csecuta- 
rea ordinilorii emanate de la administrațiuni, 
s6i după ce ai permisii sii ai ordonati de a 
sc chiăma în judecată administratorii pentru 
fapte relative la esercițiulă funeţiuncă lor vor 
stărui în esecutarea actelorii lorii, de și de că- 
tre autorităţile competente li s'a notilicată a- 
nularea acelor acte sâii esistenţa unui conflict. 

Art. 109. Se vorii pedepsi cu amendă de la 
una sută până la una miă cinci sute lei, jude- 
cătorii cari, peste atribuţiunile lori, se vorii fi 
amestecati în materii date de legi autorităţii 
administrative. - 

Cu aceeaşi podepsă se vor pedepsi şi membrii 
ministerului public, cari vor fi luat conclusiună 
sâii vor fi cerut a se face asemenea procederi, 

Art, 110. Prefecţii, sub-prefecţii şi alți 
funcţionari administrativi, cari se vori fi ame- 
stecati în eserciţiulii drepturilorii puterii le- 
giuitore, după cum se prevede la art. 108, ŞI, 
sâi carii vorii fi datii ordiniilegali a se opri e- 
secutarea decisiunilor judecătoricloră sâi Cur- 
ţiloră, se vori pedepsi cu degradaţiune civică. 

- Art, LIl, Aceiaşă funcționari administrativi 
se vorii pedepsi cu amendă de la una sută pâ- 
nă ja una miiă cinci sute lei cândii, peste a- 
tribuțiunile lorii s2 vorii amesteca în materii 
date de legi autorităţii judecătoresci, şi când 
după reclamațiunea uneea sâii amândurori păr- 
ţilorii interesate, voră fi decisii uă afacere în- 
nainte ca autoritatea superiră să se fi pronun- 
ciatii asupra casului. - 

 PITLUL III 
Crime şi delicte în contra interese- 

lorii publice 

CAPITOLUL 1 

Despre plăsmuiri sâii falsificări 

SECȚIUNEA I 
Plăsmnaire do monetă ” 

Arte 112. Cine va contra-face, ori va fal- 
sifica, monetele de aurii scă de arginti din a- 
celea ce aii cursii în România, se va pedepsi 
cu munca silnică pe timpi mărginită; iară 
pentru monctele de aramă, se va pedepsi cu 
reclusiunea. ! 

Art, 113, Acela care ra participa, la contra 
facerea unei asemenea monete, ori o va întrodu- 
ce în ţeră, sâii o va pune în circalaţiune, se va, 
pedepsi ca plasmuitorul de monetă falsificată. 

Art, 114, Cine, socotindă de bună şi ade- 
vărată uă monetă falsificată, co "i va fi cădută 
în mână, o va punc în circulațiune, nu se va 
pedepsi, iară după ce o va cunâsce că este
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falsă şi nu va înceta a o întrebuința, se va o-] 
sîndi să, plătescă dreptii amendă, înduoit suma 
ce ya fi pusii în circulaţiune, 

Art, 115, Care se va, dovedi rădendă, tăind 
scă subțiindi moneta, prin ori ce ncșteşugi, 
se va pedepsi cu amendă, de la ducă sute până 
la, cîncă mii lei şi cu închisâre de la trei luni 
până la duoi ani. 

Art, 116, Vorii fi apăraţi do osîndele otă- 
rite pentru plasmuitorii despre carii se vor- 
besce în articolele 112 și 113, acei culpabili, 
carii, înaintea săvârşirei stă a punerei în lu- 
crare a acelorii crime, și înainte de a, se începe 
oră ce urmărire, vorii fi descoperită antorităţi- 
lorii competență acele crimi, precuinii și pe au- 
torii scii pe complicii lori. 

Asemenea, voriă fi apăraţi de pedepse, și acel 
culpabili carii, chiarii după începerea urmări. 
riloră, voriă ti înlesnitii arestarea autorilorii 
S6ii a compliciloră lori, 

SECȚIUNEA II 

Plăsmuiră de sigilie ale Statului scă ale altoriă au 
torităţi, de bileturi de bancă, de efecte publice 
şi altele, 

Art. 117, Se vorii pedepsi cu munca silnică 
pe timpii mărginită : 

a, Acei carii vorii fi falsificatii sigiliulă Sta- 
tului, scii carii cu bună sciinţă, vorii fi între- 
buinţatii asemenea sigiliă falsilicatii. 

b. Acei carii vorii fi falsificatii sâii alteratii 
efecte emise de către tesaurulii publici şi pur- 
tânâii timbrulii stă, sc bilete de bancă auto- 
risate de legi, sii carii, cu sciință, voră fi în- 
trebuinţat aceste efecte şi bilete falsificate sâă 
alterate, ssii le voriă fi introdusii în coprinsulii 
ărei, j 
Art, 118, Se vori pedepsi cu reclusiunea : 
Acei carii vorii fi falsificatii sâii alteratii ori 

ce timbru naţionale, sâii oră ce marcă publică, 
destinată pentru probe la materie de arginti 
ssă de aurii. 

Asemenea se vor pedepsi şi acei carii, cu 
sciință se vorii fi servită cu hârtii sâi efecte 
purtândă timbruri mincinsc, stii cu mărci ori 
timbruri falsificate scă alterate. 

Art, 119, Se voră pedepsi cu minimulă re- 
clusiunei ori cinc, fără a avea dreptă, ra lua 
şi va întrebuința adevăratulii sigilii ali Sta- 
tului, sâii timbrurile ori mărcile prevtdute la 
art. 118, făcândii- cu dânsele uă întrebuințare 
vătămătore drepturilor şi intereselor Statului. 

Art, 120, Se va pedepsi cu minimulii reclu- 
siunei : . - - . 

a. Acei carii voriă fi falsificati măreile de- 
stinate spre a fi puse în nnmele Guvernului, 
asupra productelor s6ă mărfurilorii, ss carii 
vor fi întrebuinţatii cu sciință, asemenea false 
mărci, 
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b. Acei carii vorii fi falsificati sigiliul, tim- 
brulii, sâii mărea unci autorităţi ori care, sâii 
a unui stabilimentii particulară de bancă sâă 
de comerciii, sâii carii, cu sciinţă le vorii fi în- 
trebuinţatii. 

Art, 121. Se va pedepsi cu închisre acela 
care fără dreptii va lua şi va întrebuința ade- 
văratele sigilie, timbru s6ă mărci, prevădute 
la art. 118, făcândă cu densele uă întrebuin- 
are vătămătâre drepturilor şi intereselor Sta- 
tului ori a unei autorităţi publice; ori chiară 
a unui stabilimentă particulari de bancă sti 
de comerciă. 
„Art. 122, Disposiţiunile art..116 se aplică 

şi a crimele prevădute prin art. 117, 

SECȚIUNEA III 
Despre falsificarea de înscrisuri publice scă auten- 

tice, şi de comerciii stă bancă, 

it. 123. Ori-ce funcţionarii scii oficiar pu- 
blică, în serviciulă funcţiunei sâle, va, face vre 
uă plăsmoire ori prin subscrisuri falsificate, 
ori prin schimbarea sâii prefacerea la vre ună 
actii, vre uă scriere ssii vre uă subscriere prin 
arătare de alte persâne, iară nu de cele aderi- 
rate, ori prin scrieri adăogite în urmă în regi- 
stra s6ă în alte acturi publice terminate sâă   

  

încheiate de maj "nainte, se va pedepsi cu mun- 
ca silnică pe timpi mărginitii. 

Art, 124, Asemenea se va pedepsi cu munca 
silnică pe timpii mărginită, oră ce funcţionarii 
scii oficiară publică, care, alcătuindă înseri- 
sur privitore la atribuţiunile funcţiunei s€le, 
va fi denaturatii cu viclenie substanţa, sâă cir- 
constanţele acestor înscrisuri, stii scriind con- 
venţiuni deoschile de cele ce i se vorii fi în- 
semnată, scii dictati de către părţi, si con- 
statândă ca dreptă adevărate fapte mincindse, 
s6ă ca mărturisite fapte nemărturisite, 

Art, 125, Voră fi pedepsite cu munca sil- 
nică pe timpii mărginită ori ce alte persone 
carii vori fi falsiiicată vre ună actă autentică 
şi publică, sâă inscrisuri de comerciii s6ă de 
bancă , fie prin contra-facerea sc alterarea 
serierii scii a sub-semnaturei, fie prin plăsmui- 
rea de convenţiuni, disposiţiuni, obligaţiuni, 
stii liberaţiuni, sâii prin inserţiunea lorii po- 
steridre, fie prin adăogirea sâii alterarea de 
clause, declarațiuni sâii fapte ce aceste acte 
aveai de obicetii de a conţinea şi a constata, 

Art. 126. Se va pedepsi cu reclusiuuea a- 
cela care cu bună sciinţă, se va servi cu plăs- 
muitele înscrisuri despre carii se vorbesce în 
acele din urmă trei articole, 

Ş 11. Despre falsificarea în scrieri private 

Art. 127, Se va pedepsi cu maximulit închi- 
sorei ori ce persână va, fi făcutii vre uă plăs- 
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COMUNE 

mauire ori ce felii la înscrisuri particulare, prin 
unulă din modurile esprese prin art. 125, pre- 
cumii şi celii ce cu bună sciinţă, se va servi 
cu asemenea înscrisuri plăsmuite, 

Art, 12. Plăsmuitorii de înscrisuri este şi 
acela, care, în privire de a trage unii folosi 
pentru sine scii pentru altulă, sci de a aduce 
vătămare altuia, împle uă hârtiă, pe care se 
află subserierea unei persone în contra voinţei 
acesteia, şi o întrcbuinţeză ca unii titlu. 

„___ Ori cine va comite infracţiunea prevădută 
la art. 128, se va, pedepsi cu închisorea de la 
ş6se luni până la, duoi ani şi cu amendă de la 
una sută pent la trei mii lei, dâcă hârtia "i se 
va fi incredinţat de Ensuși subscriitorulii; iară 
dâca nu i se va îi încredinţatii, se va pedepsi 
cu maximulii închisorei, 

$ IL. Despre falsificare de pasporturi, foi de 
drumă şi certificate 

Art, 129. Se va pedepsi cu închisrea de la 
trei luni până la duoi ani, veri cine va plăsmaui 
pasporturi stii va drege, ori va preface un pas- 
portii adevtratii, stii va adăogi într'ensul vre 
unii cuventii sc cifră, sei literă, precumii şi 
celi ce cu bună sciinţă se va, servi cu aseme- 
nea pusportii, - 

Art, 130, Cine va lua pentru sine ună pas- 
porti pe nume închipuiti, sâi va fi midiocită 
ca marturii spre a se libera unii pasportii pe 
nume străinii, se va pedepsi cu închisore de la 
trei luni până la nnă ană. 

Art, 131. Funcţionarulii publicii care cuno- 
scendii acea schimbare de nume, va fi dat pas- 
port pe nume închipuitii, se va pedepsi cu ma- 
ximuli închisorei.. 

Art, 182, Ori cine va fabrica sâi va falsi- 
fica 'uă foie de drumii pentru sine sâii pentru 
vitele ssle, sâii se va servi de asemenea f6iă de 
dram, se va pedepsi cu închisâre de la vă lună 
pent la uni ani. ” 

Art. 138, Asemenea se va pedepsi cu închi- 
sârea de la uă lună până la şâse luni, ori-ce 
persână va face să î se dea de funcţionarii! pu- 
blică uă foie de drumii sub nume închipuită. 

Art, 134, Otelierii, hangiii, şi cârciumarii, 
carii cu sciinţă vorii înscrie în registrele lori, 
sub nume mincin6se sâii închipuite pe persd- 
nele ce le vorii găsdui la dânşii, sa vorii pe- 
depsi cu închisâre de la şese dile penă la uă lună. 

Art, 135. Acela care fabrică pentru densulă 
si pentru altul unii certificată falsii de bâlă, 
sub numele unui medicii, unui chirurgi sâii u- 
nei alte persone care eserciteză arta dea tă- 
mădai, sâii care falsifică unii asemenea ccrtifi- 
cati adevărată, şi se servesce cu dânsulii spre 
a încela, pe autorităţi sc pe societăţile de asi- 
gurare, se va pedepsi cu închisâre dela uă lună 
până la uni anii, . ” 

Art. 136. Funcţionarulă care va fi liberatii   
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uă asemenea f6ie, sciindi că numele pe care o 
dă este închipuitii, se va pedepsi cu închisâre 
de la trei luni penă la duci ani. ” 

Art, 187, Medicii, chirurgii, scă alte per- 
s6ne, esercitândii arta de a tămădui, carii dai 
cu sciinţă, asupra stării sănttăţei unei persâne, 
certificate contra adevărului, spre a servi la au- 
torități sâii la societăţi de asigurare, se vorii 
pedepsi cu închisâre de la uă lună până la uu an. 

Iară decă vorii fi priimitii şi daruri si făgă- 
dueli de daruri, se veri pedepsi cu închisârea 
de la trei luni până la unit anii şi jumătate. 

Art, 195, Acela care, spre a încela pe uă au- 
toritate scii pe uă societate de asigurare, în pri- 
vinţa sănătăței sâle stii a unci“alte persone, 
se va servi cu unii certificatii din cele coprinse 
la art. 135, se va pedepsi cu închisâre de la uă 
lună penă la ună ani. - 

Art, 199. Ori care va plăsmui, sub numele 
vre unui funcţionarii publicii, vre ună atestat, 
pentru sine ori pentru altuli, de bună purtare, 
de neavere ori de alte împrejurări, menite spre 
a recomanda pe celii arătati într'ânsulă la ini- 
lostivirea guvernului, scii la a particularălorii, 
spre a dobândi funcțiuni, credită ori ajutorii, 
se va pedepsi cu închisre de la ducă pînă la. 
ş6se luni. 

Asemenea, sc va pedepsi şi veră cine va pre- 
face, pe numele stă scă pe numele altuia, vre 
ună atestatii adevărati, 

Toti asemenea se va pedepsi şi celii ce cu 
buna sțiință se va servi cu acestă felii de ate- 
stati plăsmuiti. - 

CAPITOLUL II 

Crime şi delicte comise de funcţionari pu- 
blică în esereițiulii funcțiunei lorii 

SECȚIUNEA 1 
Sustracţiuni comise de deposttarii publici 

Art. 140, Ori-ce perceptor, ori-ce funcţionar 
însărcinată cu percepţiuuea, ori ce depositară 
sâii comptabile publici, care va fi deturnată 
stii sustras bani publici sii privaţi, sâii efecte 
ţinendă locii de bani, sii acte ; titluri şi alte 
lucruri mişcătâre,, cari se vori afla în mâtnile 
lui în puterea însăreinării s6le, se va pedepsi 
cu reclusiunea, decă lucrurile deturnate sii 
sustrase vorii ti de uă valore peste trei mil oi, 

Dâcă vatdrele sustrase sâă deturnate suntii 
mai josă de trei mii lei, pedipsa va fi închis6- 
rea de la, unii ani penă la duoi, 

In ambe aceste casurile, condamnatulă va 
perde dreptulă la pensiune şi se va declara in- 
capabile de a ocupa oră ce funcțiune publică pe 
tâtă vicţa. Ori ce judecători, administratori, 
funcţionarii s6i oticiar publică, care va fi stri- 

-
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cati, desfiinţatii, sastrasă sâă deturnatii actele | care elii va fi fosti însărcinat de a ordonanța 
şi titlurile, alii cărorii era depositarii sci care 
i se încredințaseră stii comunicaseră în virtu- 
tea funcţiunii sâle, se va pedepsi cu reclusiunea, 
pergendă şi dreptulii la pensiune. 

Ori ce agenţi s6ii însărcinaţi, ori ai guver- 
nului, ori ai depositarilorii publici care vorii fi 
culpabili de aceleaşi snstracţiuni, ror fi supuşi 
la aceeaşi pedepsii. 

SECŢIUNEA II 

„ Despre nedrepte Iuări sărerşite de funcționarii 
. publici 

Art, 141, Ori care din fancţionarii publică, 
ori care din oficiarii publici stii însărcinaţii 
lor; ori cari perceptori de drepturi, taese, con- 
tribuţiuni, bani, venituri publice s6ă comunale, 
precumii şi ori carii însărcinaţi din partea, per- 
ceptorului, voră fi ordinată să se pereâpă, vorii 
fi cerutii, sâii vori fi priimitii ceea ce nn avea 
dreptă a lua scii mai multii de câtii ce se cu- 
venea să ia ca drepturi de tacse, contribuţiuni, 
bani, sc venituri, scă ca simbriă ori apunta- 
mente, se vorit pedepsi funcţionarii şi oficiarii 
publici cu mninimulă reclusiunei ; iară însărei- 
naţii lori, cu închisârea de la şâse luni până 
la duoi ani. 

Culpabilii se vor osindi âncă şi la uă amendă 
de uă a patra parte celii multă, şi de a duoă- 
spre decea parte celii puțină din suma resti- 
tuţiunilorii şi a daunelorii-interese ce roră fi 
dâtori a plăti, perdendii şi dreptul la pensiune. 

- SECTIUNEA III 

Despre infracțiunile prisitâre la amestecarea func 
ționarilorii publici în afaceri scii comerciuri ne- 
compatibili cu a lorii cualitate. 

Art. 142, Ori ce funcţionarii, oficiară pu- 
blie scii agente alii guvernului, care, sâă făşiş, 
ssii prin acte simulate, să prin interposiţiune 
de persone, va fi luatii scăi priimiti vre un în- 
teres Gro-care în acte, adjudicațiuni, întreprin- 
deri, sâii regii, cu a cărorii administrare sâă 
priveghiare totale stii parţiale este stii a fost 
însărcinat în timpulă săverșirii faptei, se va 
pedepsi cu închisârea de la șâse luni penă la 
duoi ani, şi cu amendă care nu va trece a 
patra parte, nici va fi mai mică dea duoă-spre- 
decea parte din restituţiunile şi desdaunările 
ce va trebui a plăti. 

Către acestea se va declara necapabile pen- 
tra totii-dcuna a mai ocupa funcțiuni publice. 
„Acelâşi pedepse se aplică şi ori cărui fanc- 

ționarii sâi agente ali guvernului, care va fi 
luatii vre unii interest în vre-uă pricină întru 

vă plată sâi lichidare de bani. . 
Art, 123, Ori ce comandante de divisiuni 

militare, de judeţe sâii de oraşe, ori ce prefect 
şi sub-prefect, care, în întinderea ocolului un- 
de are dreptulă a'şi esercita autoritatea, sa, va 
face făcişii, sâii prin acte simulate, sâiă prin in- 
terposiţiune de persne, comerț de grâii, vi- 
nuri, stă alte producte, afară din acele care ar 
proveni din proprietățile scle, se va pedepsi cu 
amendă de la cinci sute până la gece mii lei. 

SECȚIUNEA IV 

Despre mituirea funcţionarilori publici 

Art, 144, Ori-ce funcţionară de ramuli ad- 
ministrativi scă judccătorescii, ori ce agente 
săi însăreinatii ali unei administraţiuni pu- 
blice, care va fi priimită sâii va fi pretinsii da- 
rură si presentură, seii care va fi acceptati 
promisiuni de asemenea lucruri, spre a face stii 
spre a nu face un actă, privitori la funcţiunta 
sa, fie şi drepti, d6rii pentru care marii fi de- 
terminată de lege uă plată, se va pedepsi cu 
macsimulii închisorii şi cu amendă înduoită a 
val6rei lucrurilorii priimite sâi făgădaite, fără 
ca acestă amendă să potă fi maj mică de câtii 
ducă sute lei; iară banii s6ă darurile, ori ra- 
lârea lori, se va, lua pe sâma ospiţeloră să ca- 
selorii de bine-facere ale localităţii unde s'a 
comisii mituirea. 

Ei nu voră mai putea ocupa funcţiune pu- 
blică şi vorii perde dreptulii la pensiune. 

Cu aceeaşi pedepsă se va pedepsi şi ori-ce 
arbitru sâi esperti, numiti ssă de către unii 
tribunalii scii de părţi, care-va fi acceptat pro- 
misiuni scii priimitii daruri scii presente pen- 
tru a da nă decisiune stii a emite uă opiniune 
favorabile uneia din părți.   

  

Art, 115, Dâcă mituirea s'a urmaţi asupra 
unui judecători ssii jurat, pronunciândi în 
materii criminale în favârea, sii în contra acu- 
satului, pedepsu va fi reclusiunea şi perderea, 
dreptului de a mai fi admis în servicii pe totă 
viţa ; elii va, perde şi dreptulii la pensiune. 

Art, 146, Ori care particulari, care în nu- 
mele stă, sâii în numele vre unui funcţionarii 
publică, administrativă sâă judecătorescii, cu 
scirea scă fără scirea acestuia, întruni chipă 
directii sâi indivectii, va cere, va lua, ssă ra 
face să i se promită daruri scă alte folse ne- 
legitime, spre a interveni, spre a se face, stii a 
nu se face vre unii actii din cele privitâre la a- 
tribuţiunile acelui funcţionar se va pedepsi cu 
inchis6re de la şese luni până la duoi ani, şi cu 
amendă, val6rea îndoită a lucruriloră luate 
sâii promise, fără ca acâstă amendă să fie mai 
mică de câtii duoă sute lei. 

Lucrurile priimite sii raldrea lori, se vorii 

  

  
 



COMUXE 31? 

Joa în folosulii ospiţelorii sei caselorii de bine | la uă miă lei, avându-se însă în vedere aplica- 
facere ale localităţei unde s'a comisii faptuli, 

Iară dâca, midlocitorulă va fi funcţionar, va 
perde dreptulii d'a mai ocupa funcțiuni, şi nu 
va putea priimi pensiune. - 

SECȚIUNEA V 
Abusă de putere 

Ş I, Abusă de putere în contra parlicularilor 

Art, 142, Ori ce funcţionarii administrativ 
stă jodecătorescii va abusa de puterea ce'i dă 
calitatea sa, spre a sili pe ncdreptii pe uă per- 
sână a face să a suferi unii act, sâii a se ab- 
ținea de dânsulă, se va pedepsi cu închisâre de 
la uă lună în susăi, şi se va putea, âncă declara 
„necapabile d'a ocupa funcțiuni publice de la un 
ani la trei. 

Art, 145. Ori ce funcţionari care, în eser- 
ciţiulă, sei cu ocasiunea funcţiunei sâle, va 
maltrata prin ofense orali pe nă persână, se 
va pedepsi cu închisâre până la şâse luni, 

aAcelii funcţionarii se va putea declara neca- 
pabile de a ocupa funcțiuni publice de la unii 
anii la trei, 

art, 149. Ori ce funcţionară care, afară din 
casurile şi formele prevăţute de lege, va aresta 
scă va ordina a se aresta, uă personă, scii care 
va prelungi întruni modii nelegale ţinerea lui 
la închisore, se va. pedepsi cu închisâre de la 
trei lună în susă şi se va putea âncă declara de 
necapabile, de la unii anii pină la trei, dea o- 
cupa funcțiuni publice. 

Dâcă arestarea nclegale a ţinută mai multi 
de trei dile, minimul pedepsei va, fi de patru 
luni şi se va declara necapabile dea mai ocupa 
funcțiuni publice de la ună anii la treă ani. 

Dică arestarea nelegale va ţinea nai multi 
de nă lună, osînda va fi macsimulă închisârei. 

În aceste din urmă ducă casuri, funcţionarul 
va perde şi dretuliă la pensiune. 

Art, 190, Orice funcţionar care, în instruc- 
țiunca causelorii corecţionali oră criminali, va 
îi întrebuinţatii scă va fi ordinatii a se între- 
buința casnă spre a sili pe bănniţi a face măr- 
tarisiră s6ă declaraţiuni, se va pedepsi cu mac- 
simul închisoriă fără a se apăra prin acesta de 
alte pedepse mai mari pentru răniri sâii lovi- 
turi prevădute de lege, “ 
„Art, 151, Oră ce funcţionari administrativ 

scu judecătorescă , ori ce oficiari de justiţiă 
ECU de poliţiă, ori ce comandante sfii agente 
ală forţei publice, care se va introduce în a sa 
calitate în domiciliulii unui cetățenii, în contra 
voinţei acestaia, afară din casurile provădute 
de lege şi fără formalităţile ce ea prescrie, se 
va pedepsi cu închisore 'de la şsse dile până la 
treă luni, şi cu uă amendă de Ja cinci-deci până   

rea Ş 2 de la art. 99. 
Ori ce particulari care, prin ameninţări sâii 

migl6ce silnice, se va fi întrodusii în domiciliul 
unni cetățenii, se va pedepsi cu închisârea de 
la şâse dile la trei luni şi cu amendă de la tret- 
deci penă la cinci sute lei. 

Art, 152, Ori ce judecătorii sc antoritate 
judecătorescă, ori ce administratori sâă auto- 
ritate administrativă, care, sub pretestă de tă- 
cere sii de nedesluşire a legii, va denega drep- 
tatea ce este dâtoră părţilorii ce îl șoriă fi ce- 
rut'o, şi care va fistăruit în denegarea sa chiar 
în urmă de prevestirile sci ordinile co va, fi 
priimită de la superiorii săi competinți, se va, 
putea urmări şi pedepsi cu amendă de la vă 
sută până la uă miă lei, şi se va declara neca- 
pabile d'a ocupa funcțiuni publice de la un anii 
pene la trei ani, 

Art, 159. Oră ce funcţionari, care va, ese- 
cuta uă pedepsă ce nu a fostii pronunciată de 
judecată, stii care o esecută peste năsura pre- 
vădută de judecată, se va pedepsi cu închisârea,. 

Art, 154%, Ori ce funcţionară, însărcinat cu 
urmărirea crimelorii şi delictelorii, scii cu ese- 
cutarea pedepselorii, care, cu scopii de a sus- 
trage pe unii individii de la uă pedepsă legale, 
nu va urmări crima s6ă delictuli, sâii care nu 
esecută pelepsa pronunciată, ori esecută uă 
pedepsă mai mică, de câtii cea pronunciată de 
judecată, se va pedepsi cu închisârea sâi cu a- 
mendă de la uă sută pnă la trei mii lei, şi se 
va declara, necapabile, de la unii anii pent la 
trei ani, d'a ocupa funcțiuni publice. 

Art, 155, Ori ce funcţionară care, de Ia sine, 
în contra logii, fără competinţă şi fără a mid- 
loci uă otărire a autorităţii competinte, va de- 
posede pe unii particolară, se va pedepsi cu în- 
chisore, şi se va declara necapabiie de a ocupa 
funcțiuni publice de la un an până la trei ani, 

Art, 156, Ori ce supresiuni, oră ce deschi- 
dere de scrisori încredințate la postă , făcută 
scii înlesnită de vre uni funcţionar stă agente 
ali guvernului, ori ală administraţiunei poste- 
loră, se va pedepsi cu închis6re și cu amendă 
de la cinci-deci pent la cinci sute lei. : 

Culpabilulii se va declara necapabile d'a o- 
cupa funcţiune publică de la unii ană până la 
duci ani. 

Art, 157, Ori ce funcţionari superior care, 
prin amăgire, va face pe subordinaţii stă de a 
comite uă crimă scii unii delictii în eserciţiulii 
funcţiunei lorii, sâii care, cunoscând asernenea 
crime sâii delicte din partea subordinaţilor săi, 
le tolereză, se va pedepsi cu pedâpsa aplicabile 
aceloră delicte, 

Ş II. Avusă de autoritate în contra lucrului 
public 

Art, 138, Ori ce funcţionarii publici, ori ce



315 i LEGQITIRI 

agente si însărcinatii ali guvernului de ori- 
ce gradi sc stare, care va cere stii va ordina, 

- va face a se cere, sâii a se ordina mişcarea sâi 
întrebuinţarea, forţei publice în contra esecu- 
ţiunei unci legi, în contra percepţiunei unei 
contribuţiuni legali, sii în contra esecuţiunei 
unci ordonanţe sâii mandată ală Justiţiei, scă 
în contra oră-cării alte ordini a autorităţii le- 
gitime, se va, pedepsi cu reclusiunea ; iară d 
că uă asemenea cerere sâii ordine a isbutită a 
se şi pune în lucrare şi a produce efectii, pe- 
depsa va fi macsimulii reclusiunei, 

Art, 159, Pedâpsa otărită în articolulii de 
mai sus nu va înceta de a se aplica la fancţio- 
narulii, agentele sii insărcinatulă ce va fi să- 
vârşitii asemenea infracţiune din ordinea mai 
mariloră săi, afară numai dâcă acestă ordine 
se va fi datii de către acei mai mari, în casuri 
de a lori competinţă şi pentru care aceli func- 
ţionarii s6ă agente era datoră să arâte supu- 
nere de ierarchiă. - 

„ Atunci se vorii supune la pedâpsa otărită în 
acelii articol acei mai mari carii voră fi fosti 
cei d'ânteiii a da asemenea ordine. 

Art, 160. Dică, în urma acelor ordini sâă 
cereri, voră nasce alte crime supuse la pedepse 
mai mari de câtiu cele esprese la art, 158, a- 
ceste pedpese mai mari se vorii aplica funcţio- 
nariloră, agenţilori, sâiă însărcinaţilorii culpa- 
Dili de asemenea ordini sâă cereri, 

SECŢIUNEA VI 

Despre 6re-caril delicte privitâre la ţinerea actelorii 
Statului civile 

Art, 161. Oficiarii statului civile, sc care 
nu vorii fi înscrisă actele civili, sâii cari le vor 
fi înscrisă pe foi libere iară nu în registrele 
destinate spre acestii sfirşitii se vorii pedepsi 
cu închis6rea de la uă lună până la trei şi cu 
uă amendă dela cinci-deci penă la duoăsute lei. 

Arte 162, Oficiarulă statului civile, care nu 
se va, fi asiguratii mai ântâii despre fiinţa con- 
simţimentului tatălui, mamei scă altoră per- 
sâne, cerută de lege pentru validitatea căsăto- 
Tic, se va pedepsi cu închis6rea de la duoă pâ- 
nă la şâse luni, şi cu amendă de la uă sută 
până la uă miă cinci sute lei. 

SECȚIUNEA VII 
Eserciţiul aatorităței publice anticipate să prelune 

gite în contra legel 

Ar e 163, Funcţionarulii publicii care va in- 
tra în lucrarea funcţiunci sâle până a nu depu- 
ne jurământulii cerutii, se va pedepsi cu uă a- 
mendă egale cu onorariulă pe uă jamătate lu- 

nă, neputendii nică uă dată ocupa acea fune- 
țiune fără a depune jurământul cerută. 

Art, 164. Funcţionarală care, fiindă sus- 
pensii sâi destituitii, nu ra înceta din lucra- 
rea funcţiunii sele, precumii şi funcţionarulă 
alesii pe unii timpi care va fi esercitată func- 
ţiunile sâle după ce a fostă înlocaită cu altuli, 
se va pedepsi cu închis6rea de la duo luni pâ- 
nă la unii ană, păzindu-se totă într'unii timpi 
şi disposiţiunile art. 83. 

Disposiţiuni particulare 

Art, 105. Afară din întemplările în carii 
legea otărasce pedepsele pentru crimele oră 
delictele săvârşite de către funcţionarii pu- 
blică, acei funcţionari carii voriă fi participati 
la alte crime scă delicte, a cărorii priveghiare 
s6ii înfrânare era puse asupră-le, se voră pe- 
depsi după cum urmeză : 

De va, fi vre unii delict, se vorii supune la 
macsimuliă pedepsei otărite de lege pentru a- 
celă delictii. 

De va fi uă crimă se va osîndi la macsimulii 
pedepsei dictate de lege pentru acea crimă, a- 
fară de casulii cândi crima va atrage după 
sine aplicarea muncei silnice pe timpi mărgi- 
nitii, în care casii pedâpsa i se ra aplica fără 
nică uă agravaţiune. 

CAPITOLUL II 

Despre turburările aduse ordinii publice 
de către fecele isericescă 

Art, 166, Ori-ce preotii de ori-ce cult, care 
va celebra uă cununiă mai 'naintea îndeplinirei 
actelorii şi a formelorii cerute de legea civile, 
se va pedepsi pentru prima Gră cu amendă de 
la uă sută până la uă mie lei; iară în cas de re-   

  
cidivă, se va pedepsi cu închisârea, 

Art. 107, Ori ce preotii sâii obrazii biseri- 
cescii de ori-ce cult, care în adunarea publică, 
în eserciţiulă funcțiunii sâle, va pronuncia un 
discursii coprindândă vre uă critică sâii cen- 
sură contra guvernului, îi contra Adunărei le- 
giuitore, în contra unei legi, a unui decretă 
domnescă, sâii ori cărui actii ali autorităţii 
publice, se va pedepsi cu închisârea de Ja trei 
luni până la duoi ani, 

Art, 168, Dâcă unii asemenea discurs co- 
prinde uă provocaţiune directă la nesupunere 
către legi scii către alte acte ale autorităţii 
publice, sâii dâca tinde a ridica, sâii a arma uă 
parte dintre cetăţeni în contra altora, preotul 
sâii obrazulii bisericescii care'lii va fi pronun- 
ciatii se ra pedepsi cu închisâre până la un an, 
dâcă provocarea n'a fostă urmată de nici ună 
efectiă, 
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Iară dâca a dati nascere la nesupunere se | mele stă delictele 
va pedepsi cu macsimuli închisârei. 

Decă acestă nesupunere a ajunsi până a se 
transforma în sedițiune stă în revoltă, care va 
da loci, în contra unuia s6ă mai multora din- 
tre culpabili, la aplicare de pedepse mai aspre, 
atunci preotulă sâii obrazulă bisericescii se va 
pedepsi cu aceeaşi pedepsă. 

Art 109, Acelaşi pedepse arătate în arti- 
colul 168 se vori aplica în aceeaşi gradaţiu- 
ne, preoțilorii scii obrazeloră bisericesci, când 
aceleaşi delicte s'aii comisă prin scrieri date 
sub formă de instrucţiuni păstorali. - 

CAPITOLUL IV 

Besistenţa, nesupunere și alte necuviințe 
în contra autorităţii publice 

SECȚIUNEA 1 
Rebeliuni 

Art. 110, Ori-ce atacii, ori-ce resistenţă cu 
violență prin faptii în contra vre unui fane- 
ționară administrativă ori judecătoresc: de 
ori-ce trâptă şi calitate, care ară fi în lucra- 
rea esccuţiunei legiloră, ordinilorii si ordo- 
nanţeloră autorităţei publice, a ordinilorii, a 
mandatelorii, scii a otăririlorii judecătoresci, 
se numesce rebeliune şi se pedepsesce după îm- 
prejurări ca crimă s6ii ca delictă. 

Art. 191, Dâcă rebeliunea s'a urmată de 
mai multă de duoă-deci persâne armate, cul- 
pabili se voră pedepsi cu reclusiunea,. iară de 
nu tori fi fostii armaţi, se vorii pedepsi cu mi- 
nimuli reclusiunei. 

Art, 192, Dâcă rebeliunea s'a urmatii de un 
numără de mai multii de trei individe până la 
duoă-deci inclusivii, pedepsa va fi minimulii 
reclusiuneă, de vorii îi fosti armaţi, iară de 
nu voriă fi fostii armaţă, pedâpsa va, fi închis6- 
rea de la trei luni până la duoi ani. 

Arte 173, Dâcă rebeliunea nu s'a urmată de 
câtă de una sâii de ducă persâne armate, se va 
pedepsi cu închisârea de la trei luni până la 
duci ani; iară dâcă rebeliunea s'a urmati fără 
arme, pedâpsa, va fi închisorea, de la şese dile 
pin€ la şâse luni. 
„Art, 174, La casii de rebeliune urmată de 

uă câtă sâi atrupamentă, nu se va, aplica nici 
nă pedepsă rebelilor ce se vor afla fără vre ună 
insărcinare  s6ă întrebuințare în câtă şi carii 
se voră fi reţrasă la celă d'ântâiii advertis- 
mentă ali. autorităţei publice sâii chiarii în 
urma acelui advertismentii, de se vor fi prinsă 
fără arme afară din loculă rebeliunei şi fără 
nu0ă râsistenţe din parte-le, 

Insă voriă fi supuşi la pedâpsă pentru cri-   
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particulara ce fie-care va fi 
săverşitii personale. 

Art, 15. Ori-ce adunare de persâne pentru 
uă crimă sâi delict, se va socoti ca uă adunare 
înarmată cândă mai maltiă de trei din acele 
persâne vorii purta arme de facă, 

Art, 146, Cei ce vorii avea asupră-le arme 
ascunse, şi carii voră fi făcută parte dintr'uă 
câtă sâii adunare, care nu se va socoti înarma- 
tă, se vorii supune fie-care la uă pedâpsă în- 
tocmai ca cândii ară fi făcută parte dintruă 
câtă ori adunare înarmată. 

Art, 1î7, Cei ce voră fi săvârşită crime ori 
delicte în timpulii şi cu ocasiunea rebeliunci, 
vorii fi supuşi la pedepsele otărite pentru fie- 
care dintr'acele crime, d6că acele pedepse vorii 
fi mai mari de câtii cele cuvenite pentru rebe- 
liune. E 

Art. 118, Arestaţii aceia carii, fiindiă pre- 
veniţi, acusaţi, sei condamnaţi pentru alte 
crime sâii delicte, se vorii condamna pentru 
faptul de rebeliune cu violență sâi ameninţare 
în contra autorităţii sâii puterii publice, voriă 
lua osinda pentru rebeliune îndată după îm= 
plinirea sorocului pedepsei pentru cele-alte cri- 
me stii delicte. 

Dâcă arestaţii se vori achita si absolvi 
pentru crimele ori delictele pentru carii aii fost 
închişi, pedepsa otărită pentru rebeliune o vorii 
lua îndată după darea otărirei definitive pen- 
tru apărarea lori de acele crime sâi delicte, 

Arte 179, Străinulă care, după ce a fostii 
gonită din ţeră, reintră fără autorisarea spe- 
ciale a guvernului, se va pedepsi cu închis6rea 
de la trei luni pen€ la duoi ani. 

SECȚIUNEA II 
UI ragiă şi violințe în contra forței publice, în con= 

îra autorității publice şi depositarilorii lori 

"Art. 180, Se ra pedepsi cu amendă de la 
trei sute lei până Ia cinci miă lei, sâii cu închi- 
s6rea de la uă lună până la duoi ani: 

I. Acela care, cu sciinţă și în contra proibi- 
țiunci autorităței, rădică, vinde sâii respânde- 
sce în oră ce chipii în locuri sâi întruniri pu-. 
blice steaguri sâă alte semnaluri de natură a 
propaga rebeliunea s$ă a turbura pacea publică. 

]L, Acei carii, în locuri sţii întruniri publice, 
pârtă semne esteriori de întruniri, carii aii fost 
poprite în interesulii ordinei şi ală siguranței 
publice de către autorităţile județului. 

UI. Acei carii, cu rea cugetare, scoti, strică 
s6ii sfăramă steagurile sâii alte semne ale au- 
torităţii publice. 

Arte 151. Celă ce, prin cuvinte sâii scrieri 
înjurătâre, va atinge onârea unui sâii mai mul- 
torii funcţionari administrativi să judecăto- 
resci, sâii unui jurat, în lucrarea, scă cu oca- 
„siunea eserciţiului funcţiunei loră, se va pe-
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depsi cu închis6rea de la cinci-spre-dece dile 
până la şâse luni; iară dâca ultragiuli se va fi 
urmati în sala şedinţelorii unei curți scă tri- 
bunali, osînda va fi închisârea de la ducă luni 
până la uni ani, 

Art, 152, Ultragiulii făcută, prin gesturi 
ofensătâre sâi prin ameninţări, în contra unui 
asemenea funcţionară publici sâă jurată în e- 
serciţiulă, sâii cu ocasiunca funcţiunei sâle, se 
va pedepsi cu închisârea de la şese dile până 
la trecă luni ; iară de se va fi urmati ultragiul 
în sala şedinţelorii unei curţi sc tribunalii, se 
va pedepsi cu închisorea, de la uă lună până la 
şâse luni. | 

Art, 153, Ultragiulii făcuti prin cuvinte, 
gesturi ss ameninţări, în contra ori-cărui func- 
ţionară publică, precumă şi în contra oră că- 
ruj cetățeană însărcinați cu unii servicii pu- 
blicii sâit municipale, să agente însărcinată 
cu forţa publică, în eserciţiulă sci cn ocasiu- 
ne: funcțiunei sâle, se va pedepsi cu închisârea 
de la şâse dile până la ducă luni sâii cu amen- 
dă de la cincă-deci până Ia ducă sute lej. 

Art. 184. Ori cine va lovi, chiar fără armă 
şi chiarii fără a resulta rănire, pe ori ce func- 
ţionară administrativi sci. judecătorescii, în 
eserciţiulii funeţiunei sâle, sâă cu ocasiunea a- 
cestui eserciţiii, se va pedepsi cu închis6re de 
Ja unii anii până la duci ani. 

Jară dsca lovirea se va fi urmată în sala şe- 
dinţelor a unei curţi scă a unui tribunală, cul- 
pabilulă se va osîndi âncă şi cu interdicţiunea 
pe timpi mărginită, 

Art, 185. Atacurile prevădute Ia art. 184, 
de vorii fi făcute în contra unui impiegat scă 
oficiarii ministeriale, contra unui agente ali 

VIRI 

182, 184, 186, 187 şi 188, se vorii aplica şi a- 
celora carii vorii insulta sâi voră ataca pe un 
membru ali corpurilor legiuitâre, în localul 
Adunărei, scii în curtea, eă pentru opiniurile c- 
mise de dânsuli în sânulă Adunărei, , 

SECŢIUNEA III 
hefusii de servicii datorită legale 

Arte 190, Ori-ce comandante sâii oficiarii 
de oştire, precumii și ori ce funcționarii ce are 
forța publică, care, după legala cerere ce i se 
„va face de către uă autoritate civile, nu va voi 
a întrebuința puterea ce are sub ordinile sâle, 
se va pedepsi cu închisârede la cinci-spre-dece 
dile până la duoă lani, îndatorându-se a plăti 
şi pagubele ce vorii fi resultatii din acestă de- 
lictiă. 

Art. 191, Acela care cu voinţă se va pune 
în stare de a nu fi propriă pentru serviciul mi- 
litax, prin ciontiră sâii alte mutilaţiuni făcute 
de sine sâii prin altulii, se va pedepsi cu închi- 
sâre de la uă lună până la trei, : 

Aceeaşi pedepsă se va aplica şi aceluia care 
va pune pe unii individii, după cererea lui, în 
stare de a nu fi proprii serviciului inilitară. 

Art, 192, Marturii şi juraţii în materie pe- 
nale carii, sub unii pretestii neadevărati, nu 
vorii veni la chiămarea ce li se va face, se vor . 
putea osindi pe lingă amendele ce se vor pro- 
nuncia pentru nevenirea lori şi la uă închisâre 
de la şâse dile până la duct luni...   forţei publice, sâi în contra unui juratii, ori 

alti cetățeană însăreinatii cu unii servicii pu- 
blică în timpulii eserciţiului serviciului lori, 
se cu ocasiuuea acestui eserciţiii, se vorii pe- 
depsi cu închisârea de Ia uă lună până la un an. 

Art. 186. Dâcă atacurile urmate în contra 
funcţionarilori şi agenţilor prevăduţi la arti- 
colele 184 şi 185, aii fostii pricinuitâre de văr- 
sare de sânge, din răniri stă de bole, pedepsa 
va fi reclusiunea ; iară dâca din acâsta se va fi 
urmati și morte în termină de patru-decă dile, 
culpabilulii se va pedepsi cu munca silnică pe 
timpii mărginită, - 

Art, 187, Chiar cândii nisce asemenea ata- 
curi nu vori fi causatii vărsare de sânge, ră- 
niră sâii ble, culpabilulii se va pedepsi cu re- 
clusiunea, dâcă lovirea s'a săvârşit cu precu- 
getare sâii prin pîndire. : 

Art. 1S8, De s'a urmati lovirea ori rănirea, 
cu cuget dea, omori, asupra vre-unuia din fanc- 
ţionarii citați la art. 184 şi 185 în timp cândii 
aceştia se afla în lucrare, scă cu ocasiunea func- 
ţiunci loră, culpabiluli se va pedepsi cu mun- 
ca silnică pe tâtă vița. _ 
Art, 159, Pedepsele prevădute la art, 181,] 

  

SECȚIUNEA IV 
Despre scăparea arestațilorii, şi des pre ascundarea 

criniinaliloră , 

Art, 192, Se va pedepsi cu inchisâra, de la 
patru spre-gece dile până la duci ani, acela 
cure cu voinţă înlesnesce scă încercă a înlesni 
scăparea, stii face a se scăpa unii arestat care 
se află pus îutr'uă închisore, scii sub paza for- 
ței armate, a funcţionarului ori a agentului 
însărcinată de a-lă conduce ori de a-lii pri- 
veghia, - 

Art, 194, Cândi unii arestată va, scăpa, 
păzitoruli s6ă conducturulă care va fi causa 
voluntariă a acestei scăpări, se va pedepsi cu 
închisorea de la trei luni până la duoi ani. 

Dscă va fi numai negligență, pedepsa, va fi 
închisârea de la cinci-spre-gece dile până la 
unii anii. : 

Art. 195. Arestaţii carii prin atrupamente 
stii însoţire voră fi scăpatii dintr'uă închisore, 
prin întrebuințare de violență sâă de resistență 
în contra custodilorii (păzitorilorii) sc acei 
carii voriă fi siliţă pe aceștia ca să facă nis- 
cari-va acte sc să'i poprescă de ale face, pre-
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cumii asemenea şi acei carii vorii fi participatii 
la uă asemenea nesnpunere, se voriă pedepsi cu 
închisore de la şâse luni penă la dnoi ani, 

Acel cară se vorii fi încereatii a face vre-una 
din infracțiunile prevtdute din acest articoli, 
fără însă a isbuti, se vori pedepsi totă-dă-una 
cu minimulii închisorii prevădutii maj susă. 

Pedepsa prevădută mai susii se va pronuncia 
contra arestațilorii, peste pedepsa pentru care 
era condemnaţi, şi se va, esecuta, după împli- 
nirea acestei pedepse, sâii după pronunciarea 
sentinței definitive de achitare seii de absolu- 
iune, fără prejudiţiulă de alte pedepse mai 
grele ce Ii sarii cureni pentru alte crime sei 
delicte ce voră fi comisii prin violențele între- 
buinţate de dânșii cu ocasiunea, scăpării lori. 

Art, 196. Dăca scăparea, prin spargere ori 
cu midloce silnice, s'a înlesnitii prin dare de 
arme, pasniculii şi conlucătorulă, carii se vorii 
fi împărtășit la acâsta, se vor pedepsi cu mun- 
ca silnică pe timpii mărginitii, iară cei alţi cu 
reclusiune. a 

Art, 197, Acei carii voră fi ascunsi ori vor 
fi midlocită a se ascunde persâne, pe carii le 
cunoscea de săverşitâre de crime, se vorii pe- 
depsi cu îuchis6rea de la uă lună la unii ani. 

lară dâcă ascunderea, ori midlocirea de as- 
cundere, se ra fi făcutii pentru în parte-şi fo- 
losă, pedâpsa va fi macsimulă terminului închi- 
sorii. Vorii fi înst apăraţi de osinda coprinsă, 
întracestă articolii rudele de susiă și de josă, 
sogulii scii sogia, şi chiar de vori fi despărțiți, 
fraţii scii surorile culpabililorii celori ascunşi 
şi afinii până la aceeaşi spiţă. 

SECȚIUNEA. V 
Lespre spargerea slgilieloră şi Inaren actelorii sc 

lucrurilor aflate în deposite publice 

Art, 19S; Cândii sigiliele puse din ordinea 
unci dregătorii administrative si judecăto- 
resci, se vor sparge din neîngrijirea custogilor, 
atunci aceşti custodi se voriă pedepsi cu închi- 
târe de la şâse dile până la patru luni. 

Art, 199. Dâca spargerea sigiliclorii se va 
face la chârtii şi Lucruri ale ună persâne, care 
sc va fi sub pîră de crimă supusă la pedepsa, 
muncci silnice, scii se va fi osînditii la acestă 
pedlcpsă, neîngrijitorulii custode se va, osindi 
la închisâre de la trei luni penă la unii anii. 

Art, 200, Acela care într'adinsii va, spar- 
S2 Sigiliele puse pe chârtii s6ă lucruri despre 
care se vorbosce în articolulii precedente, ori 
Ta îi complice la spargerea peceţilorii, se va, 
pedepsi cu maesimulti închisorii ; iară de va fi 
casuşi custodele, pedâpsa va fi rcelusiunea. 

Arte 201, Pentru ori ce altii felii de spar- 
-gere de sizilie, culpabilii se voră pedepsi cu 
inchisor   

ca de la uă lună până la ună ană, și de până la şâse. 
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va fi ensuşi custodele, pedepsa va fi închisârea, 
de la șâse luni până la unii ani şi jumătate, 

Art, 202, Ori ce furtii săvârşită prin spar- 
gere de sigilie se va pedepsi ca şi furtulit să- 
vârşitii cu spargere. 

Arte 203, La întâmplare de sustracțiune, 
ascundere, şi desfiinţarea de înscrisuri, de lu- 
crări sâii de procedură criminale, sc de alte 
chârtii, registre, acte şi lucruri puse în archive, în cancelarii, ori în alte deposite publice, sâă 
date în păstrarea unui funcţionar publică, pe- depsele vor fi, pentru grefieri, portărei, archi- 
vari, registratori sâii alţi depositari, carii nu 
aii avutii cuviincisa îngrijire, închisârea, de la, 
vă lună până la un an, şi uă amendă de la trei 
sute până la uă mie lei, 

Art, 204. Celii ce va fi culpabile de su- stracţiuni, ascunderi sâii desfiinţări de chârtii 
ori lucruri menţionate în articolul precedente, 
se va pedepsi cu macsimul închis6rii; iară dâca, 
culpabiluli va f ensuşi depositarulii, se va pe- 
depsi cu reclusiune. 

Art, 203, Dica spargerea sigilieloriă, sus- 
tragerea, ascunderea sâi desfiinţarea, chârtiilor 
Sali săverşit, prin violenţă, în contra vre-unci 
persone, pedepsa va fi pentru ori-ce persână, 
zeclusiunea, fără prejudiții însă de alte pe- 
depse şi mai grele, ln carii a pututii da loc na- 
tura violenţelori sâă a crimeloră ce se vori fi 
săverşită, 

SECȚIUNEA VI 
Despre degradarea monumentelorii publice 

Art, 206, Veri-cine va fi distrusii, derîmat, 
ciuntitii, sâi degradată în totii sâii în parte, 
monumente, statue şi alte lucruri, carii ser- 
vescii spre folosulii, oră podâbă publică, şi sunt 
făcute de către antoritatea publică scii cu voia 
ei, se va pedepsi cu închisâre de la ună lună 
până la unii anii, şi cu amendă de la una, sută 
penă la cinci sute lei, 

SECȚIUNEA VIL 

Usurpare de titluri scă funcțiuni publice 

Art, 207, Ori-care, fără cădere, se va ame- 
steca în funcțiuni administrative, judecăto- 
resci, oră ostăşesci, ori municipali, sâii va face 
acte ale unci dintr'aceste fancțiuni, se va pe- 
depsi cu închisâre de la şse luni până la duoi 
ani, fără prejudiţiulă pedepsei de plăismuire, 
dâcă actulii portă caracterulă acestei crime. 

Art, 208, Ori-cine va prata în publicii vre- 
unii costumii, uă uniformă, sâii uă decoraţiune 
care nu i se cuvine, sâii pentru care nu are au- 
torisare, se va pedepsi cu închisâre de la nă lună 

2
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SECŢIUNEA VII 
Impedicări Ia liberulii eserciţiă alii unci religiuni 

Art. 209. Ori-cine care, prin fapte sii ame- 
nințări, va sili sâi va popri pe una sâi mai 
multe persone de a-şi esercita cultulă religiu- 
nci loriă, de a asiste la eserciţiulă acestui cult, 
sii de a, celebra, serbătorile lorii, se va pedepsi 
cu amendă de la una sută leipenă la una mie lei. 

Art, 210, Acei carii vorii împedica, voră 
întârgia, scii vorii curma îndeplinirea datorielor 
unei religiuni prin turburări ori desordini fă- 
cute în biserică, sâi în altii locii otărită spre 
acesti sfirşit, se voră pedepsi cu închisâre de 
la şse dile până la uă lună şi cu amendă de la 
şese-spre-dece penă la, ducă sute lei. 

Art, 211, Acelii care va lovi pe preotulă u- 
nei religiuni pe cândii este în lucrarea func- 
ţiuniloriă s6le, se va pedepsi cu închisore de la 
unii anii până la duoi. 

Acelii care prin gesturi sâi cuvirite va ul- 
trage pe ministrul unui cult pe când se află în 
eserciţiul funcţiunii sâle, se va pedepsi cu în- 
chisâre de la şese dile la treiluni şi cu amendă 
de la şese-spre-gece până la una sută lei. (1) 

Art, 212, Disposiţiunile acestui paragrafă 
se aplică numai asupra turburăriloră, ultrage- 
Joră, loviturelorii, sâii altorii desordini, a căror 
natură ori împrejurări nu voră da ocasiune de 
a se aplica pedepse mai grele, după alte dispo- 
siţiuni ale acestui Codice, 

CAPITOLUL V 

Despre asotiarea făcttorilrrii de rele 
şi despre vagubondi 

SECȚIUNEA 1 
Despre asociarea făcătorilor de rele 

Arte 213, Ori-ce asociare de făcători de rele, 
spre vătemarea persnelorii, sâă a proprietăţi- 
lorii, este crimă in contra liniscei publice, 

Art, 214. Acestă crimă esistă prin singurul 
faptii ali organisării cetelorii, oră ali cores- 
pondenţei între dânsele cu căpeteniele lor, ori 
alii învoirei privitore la darea, de socotelă, sâă 
la împărţirea lucrurilorii provenite din delicte. 

Art, 215, Cândiă acâstă crimă nu va fi în- 
soşită, nici urmată de uă altă crimă, autorii, 
directorii, asociaţii şi căpeteniele scă sub-că- 
petenielo acestorii cete, se varii pedepsi cu re- 
clusiune, 
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Art, 216, Se vorii pedepsi cu macsimulă în- 
chisârei ori-ce alte persâne carii vorii fi fostii 
însărcinate cu vre-un servicii într'aceste cete, 
precumii şi acei carii, cu buna sciinţă şi voin- 
ţă, vori fi dată cetelorii arme, muniţiuni, in- 
strumente pentru crime, locuinţă, scăpare, sâii 
loci de întilnire. 

SECŢIUNEA II 
Pentru vagatondi , 

Art, 217 Vagabondii, adică Gmenii fără 
căpăteiii, suntii acei carii mai, nici domiciliii 
statornicii, nici midloculi de brană, nici eser- 
cițâză obicinuită vre uă profesiune s6ii me- 
şteşusă. 

Art, 218, Nimenea nu sopâte declara vaga- 
bondii de câtii numai prin sentința judecăto- 
rescă. „ 

Nimenea nu pote fi declarat de vagabond de - 
câtă de la etatea de şse-spre-dece ani împli- 
niţi în sus. 

Art, 219. Acei declaraţi de vagabond, se 
vorii aduna într'uă monastire, sâii unii alt loc, 
anume determinati prin ună regulamentă de 
administraţiune publică, şi se voră supune a 
iuvăţa uă meserie cu care să se pâtă hrăni, sc 
voră fi obligaţi a luera în' meseria ce cunoscii, 

Timpulii şederii lori în ună asemenea lociă 
va fi de la şese luni până la ună ană, 

Art, 220, Acei declaraţi de vagabongi de 
naţionalitate străină, se voriă putea isgoni din 
ţeră. - 

Art, 221, Inainte dea se trămite uni in-   
  

divid declarati de ragabondii în unulii din lo- 
curile prevădute prin art. 219, i se va pune un 
sorocii de celii multi uă lună, în care elă va 
putea, să "şi găsâscă unii midlocii regulatii de ” 
esistenţă, in care casă ra fi scutit de a merge 
în casa destinată vagabondilorii, 

Art, 222, Decă comuna unde este născutii 
vagabonduli sâii veri uă personă cunoscută şi. 
solvabile, va reclama pe vagabond, suptii o- 
fertă de garanţie, individulu ast-felii reclamat 
se va trămite în comuna care l'a cerutii si în 
aceea pe care garantulii a arâtat'o. 

Art, 223, Vagabondul care se va prinde 
îmbrăcată cu portii schimbati sâi purtândii 
arme, de şi nu le va fi întrebuințat, s6ii avend 
asupră'i pile, cârlige scii alte unelte îndemâna- 
tice, ori spre săverşire de furturi, s6ii do alte 
delicte, ori spre a "i înlesni miglâcele de a in- 

tra prin case; se va pedepsi cu închisâre de la 
uă lună până la ună ani. | 

Art, 924, Pedepsele otărite întvacestă co- 

  

(1) Leginitorală a comisii . uă erdre, din scăpare de vedere, când dice: “Disposiţiunile acestui paragrafi, 
căci trebuia să dică: “Disposiţiunilo acestei secțiuni, de vreme co art. acesta 212, se raportă la tâto articolile 
coli preceâeziă, începândă de la art. 209. Er6rea se vede şi mal bino comparându-so cu textuli frances, în care 
50 dice acestă paragrafă, pentru că Yrancesiă, în loci de 'secţienea VIII ad $ VII, (Colecţia Boeresca).
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dice pentru cei ce vorii avea pasporturi scii 
răvaşe de drumă false, se. vorii urca, la macsi- 
mulă pentru vagabondi, cândi asemenea pas- 
porturi ori răvaşe de drumi se voră găsi la 
dânşii, - 

TITLUL IV 
Crime şi delicte în contra parti- 

calarilorii 

CAPITOLUL 1 

Crime şi delicte în contra persânelorii 

SECȚIUNEA 1 
Pentru omor şi alte crime mari. Aneninţiări de 

omori în contru persnelor 

$I. Omori, asasinati (ucidere) pririntucidere 
pruncucidere, otriivire - 

Art, 925, Omuciderea săvârşită cu voinţă 
se numesce omorii, 

Art, 226, Omorulii comisii cu precugetare 
sâă cu pândire, se numesce asasinati. 

Art, 227, Precugetare este atuncea cândi 
maj înaintea faptei s'aii făcutii otărire de a se 
porni asupra vieţei unci persone anume, oră a- 
supra aceluia ce se va găsi, scii se va nencri, 
şi chiasă cândii otărirea arii atârna de vre uă 
împregiurare ori condiţiune. 

Art, 228, Pândirea, este a ascepta pe cine- 
sa, Gre-care timp într'unulii ori mai multe lo- 
cură, sâii ca, să'li omore, sâii ca să esercite a- 
supra ui acte de violență. 

Art, 229, Părintuciderea, este omorulă să- 
verşitii asupra părințiloră legitimi, naturali 
si adoptivi, sâă' asupra ori cărui alti ascen- 
dinte (rudă de sustii) legitimă. 

Art, 230. Pruncuciderea se numesce omo- 
vali copilului săii născutiă de curândii. 

Art, 231, Otrăvirea este omorulă unci per- 
sâne prin întrebuințare de substanţe carii pot 
causa morte, mai curând stii mai târdii, ori 
şi în ce mod arii fi fost întrebuințate scă date 
acele substanțe. | 

Art, 232, Toti culpabilele de omor cu pre- 
cugetare, de părintucitlera, pruncucidere şi de 
otrăvire, se va pedepsi cu munca silnică pe 
vicță, 

Pruncuciderea cândii se va săvârşi asupra u- 
nui copilii nelegitimă de către mama, sa, se va 
pedepsi cu reclusiunca,. 

Ant, 233. So vorii pedepsi ca nisce ucigași 
Cu precugetare, toți accă făcători de rele carii 
Soră întrebuința casne ori chinuri spre sătâr- 
Şirea crimeloriă lorii,   
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Art, 294, Omorulii se va pedepsi cu munca 
silnică pe totă vicţa când se va fi săvorșitii 
mai înainte, scii de uădată, stii în urma altei 
crime. 

Omorulii so va pedepsi asemenea cu munca 
silnică pe totă vița, cândii va fi avut de scop 
ori a prepara, ori.a înlesni, ori a esecuta unii 
delictă, sâii de a ajuta dosirea, ori a asigura, 
nepedepsirea autorilorii s6i a complicilorii ace- 
lui delicti. 

In tâte cele alte casuri culpabilu! de omor se 
va pedepsi cu munca, silnică pe timp mărginit, 

Ş II. Ameninţări 

Art, 295. Acela care va îi ameninţatii, prin 
înscrisii anonimi sei subserisă, de a asasina, 
de a otrăvi, ori de a face asupra vre unci per- 
sâne ori ce altii atentati supusii la munca sil- 
nică pe totă vicţa sâii pe timpi mărginită, se 
va pedepsi cu reclusiunea, dâca, ameninţarea 
se va fi făcutii cu cerere de a depune uă sumă 
de bani la ună locii otăritii, sâi de a împlini 
ori-ce alte condițiuni. 
"Art, 280, Decă, ameninţarea în scris nu va 

fi însoţită de nici uă cerere stii condiţiune, o- 
sinda va fi închisârea de la unii ană la duoi şi 
amenda de la una sată pent la cinci mii leă. 

Art, 237, Dâcă ameninţarea, însoşită de ce- 
rere scii de vre-uă condiţiune, s'a făcutii prin 
graiii, culpabilele se va osîndi la închisâre de 
la trei luni până la un anii şi la uă amendă de 
la una sută penă la cinci sute lei. 

SEOȚIUNEA II 
Măniri, loviri şi alte crime şi delicte comise 

cu voință 

Art..288, Acela care cu voinţă va lovi stii 
răni pe uă persână scii îi va causa oră ce altă 
lesiune corporale, se va pedepsi cu închisăre de 
la şâse dile până la şese luni. 

lară dâcă rancie săi loviturele vorii fi fostii 
cu precugetare scii pândire, pedepsa va fi închi- 
sore de laduoă luni pent la un anii şi jumătate. 

Pedepsele prevădute prin acestii articolii nu 
se repârtă de câti la rănirile şi lovirile care 
n'a causatii nici bola nici vre-uă necapacitate 
de lucru. 

Art, 239, Dâcă lovirile sâi rănirile aii cau- 
sat ună vătEmare însemnată sănătăţii scii unui 
membru alii corpului victimei, ori dâcă ai dat 
nascere tre-unei necapacități de lucru,. culpa- 
biluli se va pedepsi cu închisâre de la dont luni 
până ln unii ani şi jumătate. 

Iară dâcă se va fi urmată cu precugetare, 
minimul pedepsei va fi de ştse luni. 

Art, 240. Dâcă în urmarea loririlori s6ă 
răniriloriă voluntarie, pătimașuli a rămas slu- 
titi sâă în necapacitato pe tâtă visța de a lu-
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cra, sâii muti, sâi orbă, sii surd, sâă a perdut 
facultatea de a proerea, sâii a remasii smintitii 
de minte oră nebunii, sâii imbecile, culpabilulii 
se va pedepsi cu macsimulă închisorii, 

Art. 241, Decă rănirile sâi lovirile volun- 
tarie ai causatii mârtea, culpabilulă sc va pe- 
depsi cu reclusiune, 

Art, 242, Dâcă rănirile sâă lovirile stai fă- 
cutii cu precugetare sâii cu pândire, de s'a ur- 
matii morte, pedâpsa va fi munca silnică pe 
timp mărginită, iară dâcă nu s'a, urmat mârte 
ci una din lesiunile prevădute prin art. 240, se 
va pedepsi cu minimulă reclusiunii, 

Arte 243. In casurile prevădute la art. 938, 
239, 240, 241, dâcă culpabilele a comisii fapta 
în contra părinţiloră săi legitimi, naturali ss 
adoptivi, sei în contra altoră ascendenți legi- 
timi, i se va, aplica macsimulii pedepsei prevă- 
dute la fie care articol, afară de casul art. 210 
unde pedâpsa, se ra înduoi, 

Art, 244. Dâcă crimele şi delictele, prevă- 
dute prin acâstă secţiune şi prin secţiunea pre- 
cedinte, s'aii săvârşit de vre-uă adunare turbu- 
rătâre, cu rebeliune sâii cu jefuire, acele crime 
şi delicte sunti imputabili căpetenielor, unel- 
titorilorii şi invitătorilorii acelorii adunări, re- 
beliuni scă jefuiri, care se vorii pedepsi ca cul- 
pabilă de acele crime ori delicte şi se vor osindi 
la aceleaşi pedepse ca şi acei cari le vor fi să- 
verşiti în persână, , 

Arte 215, Ori cine va causa altuia uă bâlă 
ssii uă necapacitate de lucru, dândă cu voința 
şi cu ori ce chipii, substanţe, cari, fără a fi de 
natură a causa morte, sunt vătămiătâre sănă- 
tăţii, se va pedepsi cu închisâre do la uă lună 
la duci ani şi cu uă amendă de la uăsută până 
la cînci mii lei. 

Deâcă delictuli s'a comisii în contra părinţi- 
lorii astii-felii precum sunţiă specificaţi la arti- 
colul 243, pedâpsa va fi macsimulii închisorii, 

Art, 216, Ori care prin lucruri de mâncare, 
băuturi, doctorii violinți si prin ozi ce altii 
midlocă, va, face cu sciință pe uă femeiă însăr- 
cinată să lapede, ori cu roia că sâii nu, sc va 
pedepsi cu minimuli reelusiunii, 

Femeia care de sineşi va fi făcut vre ună 
midloci ca să lapede, sâi va fi priimitii să în- 
trebuinţeze midlocele de lăpădare ce i se vori 
fi arătatii ori i so vor fi dată spre acest sfirşit, 
so va pedepsi cu inchisose de la şese luni până 
la duoi ani, de va fi resultatiă lăpădarea prun- 
cului. 

In casă cândii lăpădarea pruncului se va fi 
efectuati asupra unui pruncii nelegitimi de 
către mama sa, pedâpsa va fi închisârea, de 
ş6se luni penă la unii ani. 

Medicii, chirurgii, oficiarii de sănătate, spi- 
" ferii şi mâşele cari vorii arăta s6ă vorii da scii 
înlesni aceste miglâce, se vorii pedepsi cu ra- 
clusiune pe unii cursii de timpi, care nu va fi 
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nici uă dată mai pugină de patru ani, decă lă- 
pădarea va, avea, loci. 

Dâcă din lăpădare se va fi causatii mârtea, 
mamei, pedâpsa se va aplica cu ună gradă mai 
susă, 

Art, 247, Veri-cine va vinde băuturi prefă- 
cute şi amestecate cu materii vătămătâre să- 
nătăţii, se va pedepsi cn închisâre de la ștse 
dile până la duoă luni şi cu amendă de la şci- 
spre-dece lei până la cinci sute lei, iară pretă- 
cutele btuturi, ce se vorii dovedi a îi ale vîn- 
dătorilori, se vori confisca, 

Amenda se șa pronuncia, în favorea, dovedi- 
torului. 

SECŢIUNEA III 
Omucidere, răniră şi loviri fără voiă. Crime şi delicte 

scusabili şi casurile în carii nu poti îl scusate, 
Omucidere , raniri şi loviri carii nu suntii nici 
crime nici delicte, 

$ 1. Omucidere, răniră şi loviri fără voiă 

Art, 245, Ori care din nedibăcie, din neso- 
cotință, din nebăgare de sâmă, din neînprijire 
s6ă din nepădirea, regalamenteloră, va, săvârşi 
omorii fără voiă, ori va fi fostii causa nevolun- 
tară de a se săvârşi omori, se va pedepsi cu 
închisre de la trei luni pnă la unii ană şi ju- 
mătate şi cu amendă, de cinct-deci până in ui 
miă lei. 

Art, 249, Decă din una din causele prece- 
dente vori fi resultatii numai răniri oră lovi- 
turi, închisârea va fi de la, şâse dile până la duct 
luni şi amenda de la dnoă-decă şi şăse lei penă 
la, cîncă sute lej. 

$ IL. Crime şi delicte scusabile şi casuri când 
nu poti fi scusate 

Art, 250, Omorul, rănirile şi loviturele sunt 
scusate, dâcă aii fostii provocate prin loriri sâii 
violinţe mari urmate asupra unci persâne. 

Art, 251, Crimele şi delictele menţionate în 
acelă din urmă articolă suntii asemenea, scu- 
sabili, dâcă se voriă fi comisă respingând diua 
escaladarea sâii efracțiunea îngrădirilor, a zi- 
durilor oră a intrăriloră unei case locuite ss 
a unui apartamentă locuiti oră a, dependinţe- 
iorii acestora. , 

Dâcă faptulă s'aii urmati nâptea, acesti cas 
este regulati de art. 257, 

Art, 252, Paricidiulii nu este nici uă dată 
scusabile. 

Art, 253, Omorulă săvârşită de către băr- 
batii asupra femeei sâle, sâii de către acâsta 
asupra bărbatuli săi, nu este scusabile, dsca,   vicţa sogului sâii-a soşiei care a comis omorul '



COMUNE 

nu a fostii pusă în pericol chiarii în momen- 
tulă când sa comisă omoruli. In casii însă 
de adulterii, omoruli comisii de către soții a- 
supra soţiei scle sc asupra complicelui, scii de 
către sogiă asupra sogului stii, să asupra com- 
plicii, în momentulă surprinderei în flagrante 
delictă în casa conjugale este scusabile. 

Art, 254, Cându fapta scusci va fi dovedită, 
la casă de veri-uă crimă care trage după sine 
pedepsa muncei silnice pe tâtă vicţa sâi pe 
timpă mărginită, sii reclusiunca, pedepsa se 
va reduce la închisore de la şcse luni până la 
duoi ani. : 

Iară la casă de oră-ce alte crime, pedâpsa ra 
fi închis6rea de la trei luni până la unit anii. 

La casii de unii delictii, pedâpsa se va reduce 
la închisâre de la şâse dile până la şese luni. 

$ III. Omucidere, văniri şi loviri cari nu sunt 
calificate mici crime mici delicte 

Art, 255. Nu se socotesce nică crimă nici 
delictă când omucidere, rănirile şi loviturele 
era ordinate de lege şi comandate de autori- 
tatea legitimă. : . 

Art, 250, Nu este nici crimă nici delictii 
cândi cel ce a săvârşitii omuciderea , răuirile 
şi loviturile a fostii silită la, acesta prin nece- 
sitatea actuale a unei legitime apirări con- 
formă art. 58, E 

Art. 257, Suntii eoprinse în casurile de ne- 
cesitate actuale de legitimă apărare şi urmă- 
tărele trei casuri : _ 
„de Dică omuciderea, rănirile sti loviturele 

Sali siverşitii respingendă nâptea escaladarea 
Sci efracţinnea îngrădirilorii, zidurilorii scii in- 
trărilorii unei case locuite stii a unui aparta- 
mentă locnitii sâii a dependenţelorii acestora ; 

II, Decă fapta s'a săverşiti aptrându-se ci- 
De-Ya în contra autoriloră de furtură sâii de je- 

diro esecutate cu violință,; - 
III. Dică omuriderea, rănirile scii lovirila co 

ise de uă femeie vorii fi fostii provocate ime- 
diată de nă siluire esercitată asupra pers0- 
nei sâle, 

SECȚIUNEA 1V 
Pespre duelu 

„Art, 258, Acela care, întrună duclă, ser- 
vindu-se cu arme, nu a ocasionatii nici omori 
Rică răniri, se va, pedepsi cu închisâre de la şese 
dilepenă la șese luni şi cu amendă de la dnoj 
Sate lcă până la una mielei. 

Art, 259. Cândă dintrunii duelii arii fi re- 
Sultată mârte sii răniri, pedepsa luptătorilor 
Va fi închisârea, de la, şăse dile până la duoi ani. 

judecătorulii după împrejurări pâte urca pe- 
nalitatea şi până la patru ani de închisâre. 

Art, 260, Dică luptătorii se vorii bate la   
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duciii fără sccondanţi ori martori, scii dâcă re- 
gulele otărite de marturi ori secondanţi nu se 
voriă fi observatii, și dâcă din acesti duelii a 
resultat nârtea sâă rănirea unuia, culpabilulii 
se va pedepsi după disposiţiunile generali co- 
prinsc în acâstă lege asupra omorului scii alte 
răniră corporali, 

Art. 261. Cândă ună militarii se va bate în 
duel cu ună individ care nu este militarii, se 
va supune la juridicţiunea ordinară a tribuna 
leloriă civili, 

SECȚIUNEA V 
Atentate în contra buuelor moravură 

Art, 262. Ori-cine va comite ună ultragiii 
publicii în contra pudorei, se va pedepsi cu în- 
chisore de la trei luni penă la unii ană și cu a- 
mendă de la cinci-deci penă la duoă sute Iei. 

art. 263. Ori-ce atentatii în contra pudo- 
reă indeplinitii scii cereată, fără violență, asu- 
pre persânei unui copilii de secsă bărbătescii 
sii femcescii de vârstă mai micii de patru- 
spre-ilece ani, se va pedepsi cu minimulii reclu- 
siunii. . 

Art, 264. Ori-cine va comite unii atentatii 
în contra pudorei, îndeplinită să cereatii, cu 
violenţă, în contra vre unui individă de scesă 
bărbătescii să femeescii, se va pedepsi cu re- 
clusiunea de la trei până Ja şâse ani. 

Dâcă crima s'a comisii în contra persânci u- 
nui copilii mai mici de cinci-spra-gece ani îm- 
pliniţi, culpabilulă se va pedepsi cu macsimulii 
reclusiunii. 

Art, 265. Dâcă culpabilii suntii ascenden- 
ţii persânei asupra căria s'aii comisii siluirea, 
s6ii decă suntii dintr'acei carii ai uă autori- 
tate asupră'i, dâcă sunt institutorii si servi-. 
torii sti stii ai persânelorii mai susii însem- 
nate, decă aceşti culpabili santii funcționari 
ai unui cultă scii preoţi ori călugări, scit decă 
culpabilulă, ori-care ară fi, a fostă ajutatii în 
crima sa de către una sâi mai multe pers6he, 
pedâpsa va fi pentru casulii prevădutii la arti- 
coluli 263 şi 204 macsimuli reclusiuniă. 

Cândă siluirea se va fi comisă de către per- 
sânele menţionate în acestii articol asupra u- 
nui copilă de scesii bărbătescii sâii femcescii 
în vârstă mai mici de cinci-spre-dece ani, pe- 
dâpsa ra fi macsimuli muncei silnice pe timpii 
mărginită, , 

Art, 266, Dâcă din crimele prevădute "a, 
art, 263, 261 şi 265 va resulta morte, culpabi- 
lulii se va pedepsi cu munca silnică pe vicţă. 

Art, 267, Ori-cine va fi atentată la bunele 
moravuri aţiţândii, favorindii sâi înlesnindă o- 
bicinuitii desfrenarea s€ă corupţiunea tinerilor 
de ambe scesele mai mici de duot-decă şi unu 
ani, so va pedepsi cn închisore de la şâse luni
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până la duoi ani şi cu amendă de la una sută 
pEn€ la trei mii lei. 

Decă îndemnătorii, ajutătorii sâă înlesnito- 
rii desfrânărei a fostă tatăli, seă mama, epi- 
tropii sâii alte persâne însărcinate cu prive- 
ghiarea loră, pedâpsa va fi închisâre de la unii 
anii până la duci ani, şi amenda, de la una sută 
până la una mie lei. 

Art, 265, Cei căguţi în delictulii menţionat 
în cel din urmă articol, se vor mai condemna 
şi la interdicţiunea dreptului de a fi tutori, cu- 
ratori şi părtaşi la consiliele de familie, de ln 
unii anii până la duoi ani, pentru indivigii că- 
rorii se aplică ântâiulii paragraf ală acelui 
articolă; de la duci ani până la patru, pentru 
cei de carii se vorbesce în paragraful ală duoi- 
lea alii aceluiași articolii. 

Dâcă delictulii s'a comisă de către tată si 
mamă, culpabilulă va, fi âncă lipsit de dreptu- 
rile co i se acordă de codicele civile asupra 
persânei culpabilului în virtutea puterei sâle 
părintesci. - 

Art, 269, Acelii culpabile de adulteriii (pr&- 
curviă) precuinii şi complicele stă, se voriă pe- 
depsi cu închis6rea de la una lună până la şs- 
se luni. 

Art, 230, Acţiunea de adulterii nu se va 
putea intenta dâcă sogulii inocinte nu va cere-o 
formale. 

Soguli inocinte pote cere'şi dobândi ori câna 
în cursulă procesului stingerea acţiune pu- 
blice, precumii şi după darea sentinței defini- 
tive, încetarea pedepsei, dâcă va consimţi a 
remânea în căsătoriă. In casuli acestă din ur- 
mă, complicele osînditi nu pâte fi apăratii de 
penalitate. 

Arte 211. Se va pedepsi cu detenţiunea de 
minimum cinci ani persona aceea care, fiind că- 
sătorită, se căsătoresce din nuoii, mai 'naintea 
desfacerei căsătoriei celei precedinţă, dâcă a- 
cea căsătorie va fi fostii valabile, 

Asemenea se va pedepsi și acela care, nefiind 
căsătorită, se căsătoresce din nuoii cu uă per- 
s6nă căsătorită şi pe care o scia că era căsă- 
torită. i 

Acâstă pedâpsă se va aplica şi preotului scii 
oficiarului statului civile care 'cunoscândii că 
uă persână este căsătorită, își dă concursul mi- 
nisterului scii la uă nuoă căsătorie a aceleiaşi 
persone. 

SECŢIUNEA VI 
„Piz 

Arestaţiuni nelegali, secuestrațiuni de persâne si alte 
” atentate la libertatea individuale * 

Arte 272, Se va pedepsi cu macsimulii închi- 
sorii ori-cine fără ordinea autorităţii compe- 
tinte, şi fără de casurile unde legea orlonă sâii 
permite anume arestarea unei persone, va fi a- 
Testati, va fi deţinută, scii va fi secuestrat pe 
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|nă persână pentru ună motiv Gre-care şi fără. 
scopii de a comite unii delictii speciale. 

Se va pedepsi cu aceeaşi pedepsă şi acela, 
care va fi datii locuinţa, spre a se esecuta are- 
starea, închiderea sii secuestrarea persânei, 

Arte 273, Culpabilulii de infracțiunea pre- 
vădută în articolulii precedente, se va pelepsi 
cu reclusiunea, : 

1, Dscă din faptul chiară ali arestării vie-. 
timei sâii ali tratamentului la care a fost su- 
pusă în timpul secuestrării sâle, a resultată 
uă lesiune corporale gravă, sâii dâcă va fi fost 
supusă la vre uă tortură; | 

2. Dâcăi, secuestrarea a ţinută mai multi 
de vă lună; 

3, Dăâcă crima s'a comisă asupra unui as- 
cendent legitimi s6ă naturală ; 

4. Dâcă arestarea sii socuestrarea s'a ese- 
cutatii cu portă schimbati, cu nume minci- 
nosiă, scii cu vre uă ordine ori mandatii plăs- 
muiti ali autorităței publice, şi 

5. Dâcă individului arestati sâi secuastratii 
a fostii ameninţatii cu morte. 

Art, 274, Pedâpsa se va scădea la închi- 
sâre de la uă lună până la un an, dâcă cei cul-. 
pabili de delictele menţionate la art, 272, până 
a nu se porni piră asupră-le, vori fi liberată , 
pe persâna arestată, închisă, scii secuestrată, 
înaintea împlinirii gilei celei de ali decelea, 
socotite din diua arestării, a închisârii s6ă a 
socuestrării, 

SECŢIUNEA VII 

Crime şi delicte privitore la oprirea sci destrugerea 
dovedirii statului elviie a unui copil, scă la 
compromiterea esistenței scle, răpire de minori,. 
infracțiune contra legiloră asupra înmormântăe 
rilori. 

$ 1. Crime şi delicte în contra unui copilii. 

Art; 275. Culpabilii de răpire, de tăinuire, 
de supresiunea unui copilii, de substituţiunea 
unui copilii în loculă altuia, ssă acei carii vor 
face să trecă ună copilă ca născut dintr'uă fe- 
mee care însă nu l'a născuți, se vorii pedepsi 
cu reclusiune. . - 

Acestă pedepsi se va aplica şi aceloră carii 
fiindi însărcinaţi cu ținerea unut copil nu']ă 
vorii înfăcişa, persâneloră care ai dreptul de. 
ali reclama. 

Art, 276, Veri-ce persână care asistând Ia uă 
nascere de copilii nu va fi făcut; declaraţiunea. 
prescrisă de codicele civile, în timpulă cerutii 
de acea lege, se va pedepsi cu închisorea de la 
şese dile pent la șese luni şi cu amendă de la - 
duoă-geci şi şise la trei sute ej, 

Asemenea sa va pedepsi şi oră care persână   care găsind unii pranci de curendă născutii
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nurlii va da celoriă însărcinaţi cu a lui luare şi 
căpătuire. 

Nu ra fi supusii la pedepsă acela care gă- 
sindă vre ună copil, va voi să se însărcineze 
cu erescerea lui; va fi înst datorit să dea ase- 

menea înscrisă la institutulă orfanilor, stă la 
municipalitatea locale. : 

Art, 217, Cei carii rorii lăpăda în vre unii 
loci singuraticii, un copili mai micii de şipte 
ant deplini, precumii şi cei ce vorii ordina a se 
1ăpăda copilulii, dscă însă ordinea se va fi în- 
deplinitii, se vorii pedepsi numai pentru acest 
fapt, cu închisorea de la șese luni până la duci 
ani, și cu amendă de la duoă-geci şi şâse lei 
pent Ja îrei sute lei. Iară de se xa fi lăpădatii 
copilul de către părinţii. tutoriă scii îngrijito- 
rii săi, ori din ordinile loră, atunci pedepsa va, 
fi închis6rea de la uni anii în susii şi amenda 
de la cinci-deci la cinci sute lei. 

Art. 275, De'se va fi schiloditii ori se va fi 
betejită copilulii din causa lăpădărei, fapta se 
va privi ca uă rănire desăvârşită (1) cu voinţa 
celui ce Ta lăpădatii; iară de se va întâmpla 
mortea copilului, fapta, se va privi ca omorii, 
În celă d'ântâiii casii culpabilulii se va supune 
la pedepsa otărită pentru rănire cu voință, şi 
în cel de alii duoilea la cea otărită pentru 
omori. 

Art, 279, Acei cari vorii lăpăda în loc care 
na e singuraticii unii copilii mai micii de şâpte 
ani deplini, se voră pedepsi cu închisâre de la 
vă lună până la ese luni şi cu amendă de la 

„duoă-deci şi şese până la una sută lei, 
Iară de se va, fi lăpădati copilulii de către 

părinții săi, de către tutorii ori îngrijitorii 
sti, pedâpsa va fi închisore de la duoă luni penă 
la ună an şi amendă de la, cinci-deci penă Ia, 
ducă sute lei. 

Ş II. Răpire de minori 

Art, 250, Veri-care prin vicleniă scă violea- 
ță sa răpi sii va face a se răpi minori, scii va 
îndupleca, ori va ascunde, stă va strămuta, scii 
va face a, se ascunde sâii a se strămuta, din 10- 
culii unde era aşedaţi de către aceisub a căror 
autoritate stii direeţiune era supuşi ori încre- 
dințați, se va pedepsi cu închisore de la, un an 
„pent la, duoi ani. 

Art 9S1, Acela care prin vicleniă sei prin 
violință ra răpi pe ună fată mai nică de şâse- 
spre-dece ani, se va pedepsi cu maesimulii în- 
chisoriş, , - 

Iară dâcă fata a consimţitii la aşa răpire, ori 
& buna voie a mersi după ripitorulă ci, fără 
înst a cunâsce și părinţii scă tutorii eă, răpito- 
ali se va pedepsi cu închisâre de la trei lună 
penă la duoi ani. - 
—————— 

  
  

Art, 282, Dâcă răpitorulii se va fi căsăto- 
ritii cu fata răpită, eli nu va putea, fi urmărit 
de câtii după plângerea personelorii acelora, 
carii după Codicele Civile aii dreptul de a cere 
nulitate unei asemenea căsătorii, şi nici va 
“putea fi condemnatii de cât după ce se va fi 
pronunciatii nulitatea căsătoriei. 

Art, 255, Acela care prin amăgire sc prin 
violinţă răpesce uă personă mai mică de şâse- 
spre-dece ani spre a o întrebuința ca, să cerşe- 
torescă, scă ao deprinde la dasfrenare oră la 
alte sfirşituri spre a împărtăşi folosi, se va 
pedepsi cu reclusiune. . 

Ş ITI. Călcarea legiuirilori asupra înmor- 
mentăriloră 

Arte 954. Cei carii fără autorisare preala- 
bile a oficiarului publicii competinte, la întem- 
plările cândii se cere asemenea autorisare, vor 
îngropa vre unii mortii, se vorii pedepsi cu în- 
chis6re de la şese dile până la uă lună, fără a 
fi apăraţi cu acesta de osinda cuvenită pentru 
crime sâii delicte ce aii însogită acest delictii, 

La asemenea pedâpsă se vorii supune şi cei 
carii vor călca, oră în ce chip, legiuirile şi regu- 
lamentele relative la înmormentările grăbite. 

Ari. 285. Ori care va ascunde cadavrul u- 
neă persâne omorite, ori morte, în urmare de 
loviri scii răniri, se va pedepsi cu închisâre de 
la ştse luni până la duoi ani, fără a fi upăratii 
cu acesta de alte pedepse mai mari de va fi 
participatii la acea, crimă. - 

Iară dâcă ascunderea se va fi făcutii cu în 
parte-şi folosii, atunci se va pedepsi cu închi- 
sâre de la unii anii la duoi ani. 

Arte 286, Se va pedepsi cu închisâre de la 
trei luni până la ună ani, şi cu amendă de la 
duoă-deci şi şâse până la trei sute lei, veri cine 
violâză mormintele sci comite alte acte de pro- 
fanaţiune asupra lorii, fără a fi aptratii şi de 
alte pedepse pentru crimele sâi delictele carii 
se vorii fi comisii cu ocasiunea acestei violări, 

SECTIUNEA VIII 

Mărturii mincinose, calomnii , injurii, revelațiunea 
scereteloră : 

Ş 1. Mărturie mincinosi 

Art, 257, Veri care va da mărturie minci- 
nsă, în materie criminale, stă în contra acu- 
satului, scii în a sa favore, se va pedepsi cu te- 
clusiune, 
Dea însă acusatul din causa uncă asemenea 

mărturii se va fi osînditii la muncă silnică pe 
timpi mărginită, pedepsa va fi reclusiunea, de 

  

(1) In Colecţia D-lut Boerescu se artă că vorba desăresşilă crede a fi uă erdra de tipari, fiindii-ca esactă 
cati să se gică sărcrsiiă.
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la patru penăla dece ani; iară decă osînda, acu- 
satului a fostii munca silnică pe totă viţa, 
martorul mincinos se va osindi la munca sil- 
nică pe timpi mărginiti. 

Art, 258. Ori care va da mărturie minci- 
n5să în pricini corecţionali, oră în contra acu- 
satului, oră în favorea lui, se va pedepsi cu 
macsinuli închisorii. 

Art, 259, Ori care va aa mărturie mincin6să 
în pricini poliţienesci, se va pedepsi cu închi- 
sâre de la uă lună până ln gcse luni. 

Art. 290. Celă ce va da mărturii mincinâse 
în pricini civili, sc va pedepsi cu închisore, 

Art, 291. Martoruli mincinosă care va fi 
priimitii ori ce felă de mită, oră resplătire în- 
liinţată scă promisă, se va pedepsi cu reclu- 
siunea de va fi pentru pricini corecţionali sc 
civili, iară de va fi pentru pricini polițienesci, 
cu închisre ae la ună ani până la duci. — 
Către acestea, ceea ce va fi priimitii martorulii 
mincinosii se va lua pe stma ospiţelorii. 

Art, 292, Cei ce prin ori ce midlocii vorii 
amăgi pe marturi spre a da mărturie minci- 
nâsă, se vor pedepsi întocmai ca marturii min- 
cinoşi după disposiţiunile celor din urmă cinci 
articole, 

Ari. 293, Cândă, în pricini civilă, prigoni- 
torele părţi vor propune una alteia a face ju- 
rămentii, scă când jurământul se va propune 
de către judecători uneca din părţi, şi partea, 
priimind propunerea, va săvârşi jurământ min- 
cinosi, săverșitoruli unui asemenea jurământ 
se va pedepsi cu degradaţiunea cirică. 

$ II. Calomnă, injurii, revelațiune de secrete 

Art, 294, Vai culpabile de delictuliă de ca- 
lomnie acela care, sâă în locuri, ori adunări 
publice, sâii în vre unii actii autentici şi pu- 
blic, scă în vre uă scriere tipărită ori nu, care 
însă se va, fi afiptii, se va fi vindutii, ori se va 
fi împărţită, va propune asupra cui-va fapte 
cariă, de arii fi adevărate, ară supune pe pre- 
pusulii la pedepse criminală ori corecțională, 
s6ă măcar la dispreţuirea şi la ura cetăţenilor. 

Art, 295. Se socotesce mincinâsă oră ce îm- 
putare pentru care nu se înfăcişeză legiuită do- 
vadă. Prin urmare împutătorul nu pote fi prii- 
miti a cere spre a sa apărare de a se dovedi 
împutarea sa de către alții, nici va, putea să 
se apere dicândă că înscrisurile, piesele, sâă 
faptele doveditâre ale crimei ori delictului îm- 
putatuiui sunt cunoscute, stă că împutarea, 
pentru care împutătorulă se află trasi în ju- 
decată, s'a copiat oră s'a scos din scrieri străi- 
ne ssii din alte scrieri tipărite. 

Art. 296, Când fapta împutată asupra cui- 
Ya se va dovedi adevărată, împutătorulă va fi 
apăratii de ori ce pedâpsă. |. 

Se va socoti ca dovadă legiuită numai aceea 
ce va resulta dintr'uă otărire de judecată, sc 
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din ori ce altii actii autentici, sâă din vr'ună 
înscrisă cu scrierea şi sub-scrierea împutatu'ui. 

Cândă împutarea va avea de obiectii faptele 
unui funcţionară publicii, relative la atribuţiu- 
nile sâle, atunci faptele împutate se pot proba 
după regula comună, 

Art, 297, Acela care nu va sprijini propu- 
nerea, sa cu dovadă legiuită, se va pedepsi ca 
calomniator după cun urmeză : — Dâcă fapta 
împutată va fi de natură a se pedepsi cu munca 
silnică pe tâtă vicţa scă pe timpii mărginită, 
culpabilul se va pedepsi cu închisâre de la un 
ani și jumătate ponă la duoi, şi cu amendă de 
la uă sută până la ducă imiă cinci sute lei. 

In tâte cele-alte casuii osînda va fi închis6- 
rea de la uă lună până Ja şâse, şi amenda dela 
cinci-decă până la ducă iii lei. 

Art. 29$, Acela care, cunoscândii că acusa- 
ţiunea sa este mincinsă, face înaintea uncă 
autorităţi publice, si înaintea oficiarului de 
poliţie judecătorescă, uă îuscrisă denunciaţiune 
calomniatâre, prin care să acuse uă persână că 
arii fi comisă uă faptă supusă pedpscă, sci că 
arii fi călcatit dctoriile sâle de funcţionarii pu- 
blieii, se va pedepsi cu închisorea de la uă lună 
până la ună ani, , 

Se va putea încă condemna şi la interdic- 
ţiunea pe timpii mărginită. 

Art, 299, Injuriile sâi espresiunile ocări- 
târe prin care nu s'ară aduce asupra cui-va 
împutare pentru vre-uă faptă Jămurită, şi pen- 
tru ună năravii scă viţiă arctată anume, de se 
vori fi rostitii în locuri scă adunări publice, 
s6i de vorii fi trecuti în scrieri tipărite ori nu, 
care scrieri să sc fi împrăștiat scii să se fi îm- 
părţitii, se voriă pedensi cu amendă de la trei- 
deci până la duot mii lei, sei cu închisâre de 
la şese dile la trei luni. 

Art, 300, Oră ce alte injurii sâă espresiuni 
ocăritore, care nu vorii avea gravitatea împre- 
jurărilorii de mai susii, nică se vori fi urmati 
în adunări ori prin scrieri publice, se voră pe- 
depsi cu simple pedepse poliţienesci. A 

Art, 901. Nu se va socoti injurie dojenirea 
ce va face unii stăpânii servitorilorii sti, sii 
unii părinte copiilori sci, scă unii mesteri ori 
învățătorii ucenicilorii săi. 

Art, 802. In privinţa împutăriloriă şi inju- 
riiloră care starii coprinde în scrierile relative 
la apărarea părţilorii, sâă în pledoariile lori, 
judecătorii, întru a cărorii cercetare se va afla 
acea pricină, vor putea, judecândiă contesta- 
țiunea, stii-să otărască a se suprime injuriele, 
s6i scrierile injariose, stii să mustre pe auto- 
rii injuriilorii, sei să suspende pe advocaţi, 
cândă suntii autorii acestorii scrieri, sâă ple- 
doarii injuriose, din eserciţiul profesiunei lori. 

Acestă suspendere nn va putea ţine mai 
maiţi de trei luni, iară la casă de recidiră ra 
ținea de la şese luni până la unii ani. 

Art, 309, Dâcă injuriile, sâii scrierile inju-
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riâse de care se vorhesce în articolulii prece- 
dentii, voră avea caracterulii unei calomnii 
grave, în câtă judecătorii, întru a cărori cer- 
cetare se va afla pricina prigonitoriloră, să nu 
pâtă judeca acestii delicti, atunci ci voră su- 
spende provisoriă procesulii și "1 voră trămite 
pentru judecarea delictului la judecătoriile 
competinți, 

Art, 304, Dâcă cei ce se arstă cu asemenea 
înscrisuri imputătâre şi injuriose nu vorii sei 
nică să citescă, nici să serie, atunci delictul va 
cădea asupra, alcătuitorului înserisului, 

Art, 305, Doctorii, chirurgi, spiţerii, m- 
şele și ori-ce alte persâne carii, urmândă a fi 
după natura profesiune loră cunoseătâre şi 
pestrătâre a secretelorii ce li se încredinţeză, 
le sori da pe facă, afară din întemplările când 
legea cere uă asemenea destăinuire, se vor pe- 
depsi cu închisâre de Ja ui lună până la şese 
ni, şi cu amendă de la una sută penă la cinci 
sate Iei. 

CAPITOLUL II 

Crime și delicte contra proprictăţilorii 

SECŢIUNEA I 

„Furturi 

Art. 306, Acela care va lua printr'ascunsă 
ună lucru mişcătorii ală altuia cu cugetii de a 
şilă cnsuşi pe nedreptii, săverșesce ună furtă. 

Art. 307, Tainicele luări urmate eri de că- 
tre bărbată spre paguba muerii sâle, ori de 
către muere spre paguba bărbatului săi, ori 
de către ună văduvă sâii văduvă, despre lucrul 
sogului celui răposatii, ori de către copiii scă 
alte mmde de josă, spre paguba tatălui sc a 
mamei, sc alte rude de sustii, ori de către tată 
Scu mamă sti alte rude de susă spre paguba 
copiiloră lori sci altorii rude de josii, ori de 
câtre afini de aceeaşi linie, oră de către fraţi 
ŞI surori între denşiă, nu se pot socoti furturi, 
cl sunt supuse numai la despăgubirea cirile. 

Art, 30$, Purtulă precumii şi cercarea de 
urt, se va pedepsi cu închisâre de la şese dile 

Penă la duoi ani, şi câte uădată cu amendă de 
Ma cinci-deci până a una mie lei. 

Judecătoriile vor putea âncă pedepsi pe cul- 
Pabili şi cu interdicţiunea pe timp mărginită. 

Art, 309, Se va pedepsi cu închisâre de la 
trei lună ben la duci ani şi cu amendă de la 
una sută la una, mie lei: 
„Î» Acela care va fi furati sâii va fi cercatii 

să fure de pe câmpuri, cai oră dobităce de po- 
Vară, de trasă scăi de călărie, precumiă şi alte 
Tito mari oră mici, să unelte de agricultură, 
OI venatulii aflată în parcuri închise, sâii pescă   

din coteţe ori alte locuri închise, stupi da al- 
bine, postavuri, pânză scă alte țesături, carii 
se întind în locurile determinate spre a se usca 
scii a sc albi; 

2. Acela care va fi furată stii va, fi cercat să 
fare lemne tăiate din pădure scii din magazine 
destinate pentru lemnărie, scii lemne de pe la 
ferăstrae, ori lemne plutitâre, scă din câm- 
puri, livedi ori grădini, fenă, bucate, fructe să 
alte folositâre produete socerate, cosite scii nu; 

3. Acela care fiindă servitorii cu simbric, va 
fi comisă ună furtiă scă va fi cercatii a-lă co- 
mite do la stăpenulă săi, sâă chiară de la per- 
sOne străine carii se afla în casa stăpânului 
stă, în casa unde clă va fi mersi cu stăpânul 
s6ă, scă acela care, fiind lucrători, calfă sâă 
ucenicii, va fi săvârşitii furtulii în casa, atolie- 
rulii, scii magazinul stăpenului săi, sii în lo- 
cuinţa, atelierulă, oră magazinul unde lucrâză 
obicinuitii ; 

4. Birtaşiulă, hangiulii, cârciumarulă, ote- 
lieruli, cărăuşuli, căruţaşulă, luntraşuli scii 
vre-anulă din Gmenii lori care va fi furată ori 
va fi cercatii a fura tâte ori parte din lucrurile 
încredințate lorii în acestă a lorii calitate, pre- 
cumi asemenea şi călătorii carii vori fi furati 
scii vor fi cercatiă să fure lucruri din Dirtulii, 
hanulii, cârciuma, sâii oteluli unde aii fostă 
priimiţă. , 

Cu aceeaşi pedâpsă se va pedepsi : 
5. Furtul săvârşitii într'uă casă locuită şi 

în timpul nopţii, sâă de către duoi sti mai 
multe persâne, sâii numai cu una din aceste 
duoc împrejurări, 

In tâte aceste casură iai sus arătate culpa=" 
bilii se voră putea osîndi, afară de pedepsa 
principale, şi la interdicţiune pe timpii măr- 
ginitiu, . - 

Art. 310. Se va pedepsi cu reclusiunea de 
la trei pent la şese ani, acela care va săverşi 
vrună furtii în casurile următâre: 

1. Cândă furtul se va fi urmati într'ună 
locașii consacrati vre unui cultă asupra obiec- 
telor consacrate cultului ; 

2. Cândii furtulă s'a comisă prin efracțiune 
scă escaladare într'uă casă locuită sâi servind 
spre locuinţă, sti în dependințele ci, sâi în- 
tr'uă curte închisă; 

3. Deca spre a comite furtulii, culpabilulă a 
întrebuinţatii chei mincinâse spre a intra în- 
truă casă, apartament, odaie scă bastiment 
s6i într'uă curte închisă, s6ă spre a deschide 
uşile, mobilele, casele de ferii, dulapurile, lă- 
dile şi oră ce alte lucruri destiiate spre păstra- 
rea banilor, a sculelorii, stii a altorii obiecte 
carii se află în întru; . 

4. Dâca culpabilul, prin tăiarea legăturelor, 
prin ruperea sigilicloră, rin deschiderea co- 
pereşiloră sâii prin întrebuințarea de chei min- 
cinse, a furat pe drumuri publice ssii pe stra- 
de, ori pieșe publice, într'uă deligenţă, s6i în.
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curtea ori casa postei, în drumulii de feri sâă 
în yre uă staţiune, în vapor sâii alte vase după 
xiurile navigabil, vre unulă din lucrurile călă- 
toriloriă sâii din cele destinate spre a se trans- 
porta; ! 

5. Dâcă culpabilulă.a furati vre-ună lucru 
din cele ce avea asupră-i, sâă purta cu sine un 
nebună sâii smintitii oră unii copilii mai micii 
de duoi-spre-dece ani; | 

G. Dâca furul sâii unul dintre furi, s6ă unul 
dintre acei carii ai participati la furti purta 
asupră'şi arme de facă sâi pe ascunsii; 

7, Deca furtulii s'a comisă de către duoi sâii 
mai mulți complici, asociaţi pentru săvârşirea, 
de tâlhării sâi furturi; , 

8, Deca furtul s'a comisă în timpulii unui 
incendii sâii unei inundaţiuni asupra obiecte- 
lorii ce se afla âncă espuse pericolului, ori de- 
puse întruni locii de sicuranţă. 

Art. BIL. Agravarea pedepsci furtului co- 
misi într'uă casă locuită prin efracţiune sâii 
escaladare, se aplică şi chiarii atuncă, când lo- 
cuitorii casei nu se afla în întru în momentulii 
furtului. 

Art, 312. Suntă asemănate cu, casele lo- 
cuite : 

1. Vasele de apă, şi ori ce altă clădire mişcă- 
t6re de vorii fi locuite; 

2, Edificiele destinate unui cultii ; 
3. Edificiele publice destinate pentru eserci- 

ţiul unei profesiuni sâii pentru conserraţiunea 
de lucruri; 

4. Imprejmuirea care face parte dintr'uă 
casă locuită stă dintr'uni edificiit asemuită cu 
uă casă locuită (No. 2şi 3), precumii şi ori-ce 
alte clădiri sâii îngrădiri se voriă fi aflândi în 
întrulă împrejmoirei. 

Se socotesce împrejmuitii sâii îngrăditii ori- 
ce locii închisă, unde nu pote cine-va pătrunde 
de câtii prin miqloculii cheilorii, sii întrebuin- 
țândi efracţiune sâii escaladare. 

Art, 913. Escaladarea se numesce ori-ce 
intrare în case, clădiri, ori împrejmniri săvâr- 
şită prin suire peste ziduri, porţi, învelituri, 
uluce sii alte îngrădiri închise, precumii ase- 
minea, şi ori-ce intrare pe ferestre, prin coşuri 
(hornuri), prin ferestrue de pivniţă, sci prin 
ori-ce alte găuri pe sub pămânţii carii nu sunt 
destinate pentru a servi de intrare, 

Art, It, Efracţiune (spargere) se numesce: 
1, Ori-ce siluire, rupere, spargere, derimare 

a zidurilor, a ulucelorii sâă altoră îngrădiră 
închise, a învelişurilorii, a porţilorii, a pardo- 
selelori, a ferestrelorii, a încucturelorii, a lacă- 
telorii sâii a ori-căroră unelte sâi instrumente 
destinate a popri intrarea, prin siluirea cărorii 
agentele îşi deschide uă trecere care nu esista 
mai înainte stii care era închisă, ori lărgesce, 
pentru ca să pâtă intra, uă gaură ce se află în 
fiinţă, sii face uă deschidere re-care prin mid- 
locul căria elii să se pâtă introduce în întru   
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spre a comite furtu, sâii chiarii fără a se întro- 
duce în întru, 

2. Cândii agentele, în interiorul casei scă 
clădirii ori îngrădirii aflându-se, a deschis prin 
vre unulii din miqlâcele arărate mai sus, uşile, 
îngrădirile să încueturile din întru, dulapu- 
rile, lăgile, cofrele, sâii oră ce alte mobile sâă 
locură închise, destinate pentru păstrarea ba- 
nilorii, sculelorii, si altorii obiecte. 

În rândulit acestoră efracţiuni interiori se 
socotesce și ridicarea de case de bani, cutii, 
bale înfăşurate cu pânză şi legate cu fringhii 
scii funii, şi de ori-ce alte mobili mişcătâre 
încuiate, carii coprindii lucruri de ori-ce felii, 
de şi nu se voră fi deschisă, ruptă, sii spartii 
acolo pe iocă. 

Art, 315, Chei mincin6se se înţelegi ori-ce 
cârlige, chei diverse prefăcute sâii semuite şi 
ori-ce fel de unâltă care să nu fi fost otărită de 
către proprietar, chiriaş scii birtag a deschide 
sâii a închide brâsce, lacăte şi ori-ce încuetâre 
va fi descuiatii cu dânsele culpabiluli. 

Art, 816, Celit ce cu sciinţă de rea între- 
buinţare va preface s6ă va preschimba chei 
mincinâse, se va osîndi la închisâre de la uă 
lună şi jumătate penă la uni ană. 

SECŢIUNEA II 
Tâlhării 

Art, 317, Acela care prin întrebuințare de 
violenţă în contra persânelor s6it prin amenin- 
țără de a omori stii de a răni îndată, va răpi 
lucrulii altui cu cugetii de a şi'lii însuşi pe ne- 
drepti, săverşesce nă tâlhărie, 

Se socotesce asemenea că comite uă tâlhărie 
şi acela care, surprinsă fiindă în flagrante de- 
jictii de furti, întrebuinţeză violenţă asupra 
unei persâne s6ă ameninţă că va omori scii va 
răni îndată spre a putea să scape scii să ţină 
lucrulii furati. 

Art. 318, Se pedepsesce cu reclusiunea de 
la cincă ani în susăi, tâlhăria săverşită în îm- 
prejurările următâre : 

1, Dâca tâlharulii sei unulu din tâlhari scit 
unulii dintre complicii lor, avea asupră'și arme 
de fașă sc pe es2unsii; 

2. Decă tâlhăria s'a săvârşitii de către duct 
sâii mai multe persone ; 

3. Dâca tâlhăria, s'a săvârşitii pe drumuri 
publice scă piece publice; 

4. Dscă tâlhăria s'a săverşitii prin bătăi scii 
role tratamente, fără însă să se fi causat răniri. 

Art, 319. So va padepsi cu munca silnică 
pe timpă mărginitii : 

1. Ori-care va fi comisii tâlhăria întrebuin- 
ţândă casne, răniră sâii schilodiri asupra per- 
soncă; 

2. Acela care a comisii tâlhărie întrebuin- 
ţândă bătăi, violenţe, amenințări, scii rele tra-
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- tamente din carii s'a pricinuit victimei vre uă 
botă a minţii si uă uecapacitate la lucru sâă 
perderea audului ori a limbei sei a fucultăţii | 
de a procrea, 

Art. 320. Se va pedepsi cu muncă silnică 
pe tâtă vicţa ori-care sărârşesce vre uă tâlhă- 
rie prin întrebuinyare de violențe, ameninţări, 
rela tratamente, bătăi, cazne, schilodiri scii alte 
lesiuni corporală din carii s'a pricinuitii morte 
pacientului. 

- SEOȚIUNEA III 
Strămutare scă desilințare de otare 

Art, 921, Se va, pedepsi cu închisâre scii cu 
amendă de la una sută până la una mie lei, a- 
cela care, cu cugetii de aşi însuşi pământulii 
posedută de altulii, şi întruni modii nelegale, 
va strămuta scii va face a se strămuta sem- 
ncle de otare dintre proprietăţi. 

SECȚIUNEA 1V 
Despre abusii de încredere 

Art, 322, Ori care va specula asupra, tre- 
buinţeloră, slăbiciuniloră sâii patimelorii unui 
minori ca, să'lă facă să subscrie spre a, sa pa- 
gubă obligaţiuni, chitanţe, să vre unii înscris 
de răfuire pentru împrumatare de bani, ori de 
lucruri mişcătre ori de înscrisuri comerciali, 
stii de ori-ce alte înscrisuri îndatoritâre, sub 
ori care formă se va fi făcutii asemenea toc- 
milă, se va pedepsi cu închisăre de la duci lună 
pent la duoi ani şi cu amendă care nu va pu- 
tea trece peste a patra parte a sumei ori a pre- 
ţulai lucruriloră ce va urma a se întârce îna- 

- pol văteămatului, nici să fie mai mică de cinci- 
geci lei. - i 

Art, 928, Ori-cara va pune la vă parte sciă 
va risipi spre paguba proprietarilorii, a pose- 
sorilorii, oră a deţinătoriloră obligaţiuni, bani, 
mărfară, biletură, chitanţe, sâii ori-ce alte acte 
coprindendă vre uă obligațiune, sâii apărare, şi 
carii i se voră fi datii sub titlu de închiriare, 
de depositii, de mandat sâi pentru vro ună 
Jura cu plată ori fără plată, cu îndatorire de 
214 întârce înapoi sc de ali înfășişa ori de 
ali întrebuința întruni. chipii otăritii, se va 
pedepsi dupre cuprinderea articolului 322. 

__ Deca abusulă de încredere prevădutii prin 
paragrafulii de mai susii se va săvârşi de vre 
nă slugă, omă cu simbrie, ucenici, calfă, gră- 
măticii, lucrătoră, ajutoră, spre paguba stăpâ- 
nului stă, pedepsa va fi închisârea de la şese 
luni până la duoi ani, o 
_Tote acestea fără prejudiţiulii celorii ce s'aii 

dist la articolele : 203, 204 şi 205 pentru pu- 
nerea la uă parte si rădicarea banilori, a 0-   
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blizaţiunilorii oră a altorii acte, oră lucruri a- 
fate în deposite publice. 

Art, 824. Advocatulă care prin daruri, o- 
ferte sâii promisiuni, se va înlupleca a se în- 
țelege cu partea adversă şi va vătăma, prin 
fapte positive scii prin omisiuni dolâse, causa 
clientelui stă, va fi pedepsită prin închisâre, 
prin suspensiune din eserciţiulă profesiunii do 
advocatii şi prin interdicţiune de la funcțiunile 
publice penă la cinci-spre-gece ani, şi prin a- 
mendă de la trei sute până la trei mii lei. 

Art, 325, Cândi advocatulii va vătăma cu 
vieleniă, prin fapte positive să prin omisiuni, 
causa unui acusată scă a unui proveniti se va, 
pedepsi precum urmâză : ” 

In casă de crimă, prin interdicţiune de la 
profesiunea de advocatii și de la, veri ce func- 
ţiune publică şi prin reclusiune ;” - 

In casă de delictă, prin interdicţiune de la 
profesiunea, de advocatii și de la ori-care altă 
funcţiune, la care pedâpsă se va putea adiogi 
şi închisore ; 

In casă de contravențiune, prin înterdicţiu- 
me de la profesiunea de advocatii şi de la ori- 
care altă funcţiune publică, nu pe nai pușină 
de şcse luni, şi prin amendă până la trei 
sute lcă. 
„Arte 920, Celii ce, după ce va produce vre 

unii documentii în scrisă ssii memorii la nă ju- 
decătoriă pentru vre uă prigonire, îli va sus- 
trage în ori ce modii, se va pedepsi cu uă a- 
mendă de la duoă-deci şi şcse până la trei 
sute lci. 

Acistă pedepsă se va otări de acelaşi tribu- 
nalii în a cărui cercetare se află prigonirea. 

Art, 327. Celă ce găsindă pe drumuri oripe 
uliţă lucruri ce nu suntii ale sâie, şi întrebân- 
du-se despre ele, le va tăgădui, se socotesce că 
a comisii unii abusii de încredere şi se va pe- 
depsi cu închisâre de la cinci-spre-(lece dile pe- 
nă la trei luni, 

Art, 328, Celă ce va găsi întuă curte, gră- 
dină, în grajduri ori în altă încăpere, bani ori 
lucrură ce nu suntii ale sâle, şi-nu le va arăta 
stăpenului locului ori chiriaşului, sc va pedepsi 
cu pedepsa prevădută la articolulii precedentă, 

Art, 329, Disposiţiunile art. 307 se voră a- 
plica şi la casulă de abusii de incredere urmat 
între persânele acolo arătate, 

Art, 920, Se vorii pedepsi cu închisâre de 
la uă lună penă la uni ani: : . 

1. Tutorii, curatorii, esecutorii testaraentari, 
acei însărcinaţi cu paza lucrurilor secuestrate, 
administratorii de fondaţiuni, carii, cu rea cre- 
dinţă, lucrâză în vătămarea personelorii s6ă lu= 
crurilorii încredințate direcțiunei sâi adinini- - 
straţiunei ori, : . 

2, Samsarii, agenţii de schimbi, espeditorii, 
comisionarii şi alte persone esercitând uă pro- 
fesiune cu care sunţii anume însărcinaţi de au- 
toritatea publică, dâcă în afacerile carii le
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suntii încredințate aducii, cu rea credinţă, vă- 
tămare acelora carii le-ai încredinţat afacerile. 

Art. 821, Cărăuşii, văslaşii scă Gmenii lor 
carii, prin amestecare de materii vătămătâre, 
voră fi preschimbată calitatea vinuriloră, si 
ori-ce altii felă de băuturi, ori de mărfuri alti 
căroră transportii li s'a fostă întredințată, se 
vorii pedepsi cu închisâre de la ducă luni până 
la duci ani; iară dâcă preschimbarea, nu se va 
fi făcută prin amestecare de materie vătimă- 
târe, osînda va fi închisâre de Ja nă lună pent 
la şâse luni, sâii amendă de la duoă-deci şi şsse 
pent la cinci sute lei, 

SECȚIUNEA V 
Inșelăciune sâii escrocherie 

Art, 382, Acela care, în vedere de a împăr- 
tăşi folosii, face să nască uă amăgire în paga- 
ba averii altuia, sâii făcândă să trâcă de ade- 
vărate fapte mincinâse, sâii prefăcend în min- 
cinâse fapte adevărate, ori suprimându-le de 
totii, este culpabile de înşelăciune. 

Art, 323, Inşelăciunea, de nu va fi anume 
pedepsită de lege cu uă pedâpsă speciale, se 
va pedepsi în deobşte cu închisâre de Ja uă lu- 
nă până la unii ană şi cu amendă de Ja duot- 
deci şi șâse până la duoă mit lei. 

Art, 833, Celit ce va întrebuința sâii pume 
sc calităţi mincinâse, sâii uneltiri vielene ca 
să înduplece pe 6menia crede vre uă întreprin- 
dere nincinâsă, vre uă putere sâă vre un cere- 
dită inchipuitiă oră ca, să facă a se nasce spe- 
rauța stii temerea vre unci isbutiri, vre unci 
nenorociri sc a vre unci întîmplări chimerice, 
şi printr'acâsta va amăgi pe cine-va săi dea 
bani, mobili sâii obligaţiuni, disposiţiuni, bile- 
turi, promisiuni, chitanţe, sâi înscrisuri libe- 
rătâre, şi priu vre unulă dintr'acele midloce 
va lua scii va cerca să ia cu viclenie totă sâii 
parte din averea altuia, se va pedepsi cu în- 
Chisâre de la, şâse luni până la, duoi ani şi cu 
amendă de Ja cinci-deci până la dnoă mii lei, 
fără a se apăra cu acâsta de alte mai mari pe- 
depse co i sară cuveni de va cădea în crimă 
de plăsmuire, . 

Culpabilulii va putea âncă fi osînditii şi la 
interdicțiunea pe timpii mărginită. 

Art. 595, Veri-cine va călca regulamentele 
de administraţiune publică privitâre Ja pro- 
ductele, industria şi Ja manufacturile româ- 
nescă, carii se esportă în străinătate şi cari ai 
de scop a garanta buna calitate, dimensiunile 
şi natura fabricaţiunei, se va pedepsi cu amen- 
dă de la una sută până la duoă mii lei. 

Art. 936, Celă ce va înşela pe cumpărător 
asupra probei lucruriloră de aură sâi arginti, 
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asupra cualităţei unei pietre mincinsse, vin- 
dută de bună, sâii asupra felului ori căril 
mărfi, precumi și acela care, prin întrebuin- 
ţare de mincinâse dramuri sâii măsuri va în- 
şela asupra cătiinei lucruriloră vindute, se va 
pedepsi cu închisâre de la uă lună până a şâse 
şi cu amendă care nu va putea fi nică mai 
mare de a patra parte a despăgubirii cuvenite 
înşelatului, nică mai mică de cinci-deci lei. 

Lucrurile acele cu probă mincinâsă; sâă pre- 
ţulii lorii, de se voră aflu âncă în mânele vin- 
ditorului, se vorii lua în folosuli stabilimen- 
teloră publice de bine-facere ale locului unde 
s'a urmatii delictul, iară dramurile şi mesu- 
rile mincinâse se voră sfărima. 

Art, 987. Dâcă vindătorulii şi cumpirăto- 
ruli s'aii servită în târguiala lorii cu alte dra= 
muri, scii cu alte măsuri, iară nu cu cele otă- 
vite de guvernă, cumpărătorulă nu va avea 
dreptă a se porni în contra vindătorului care'l 
va fi înșelat cu dramuri sâii cu măsuri poprite 
fără prejudițiulii acţiunei publice pentru pe- 
depsirea atâtii a fraudei (inşelăciune) câtii şi 
chiară a întrebuinţării greutățiloră şi măsari- 
lorii mincinose, Ă 

Pedepsa, în cas de înşeliciune, este prescrisă 
la articolulii precedenti, iară pedâpsa pentru 
simplă întrebuințare de măsuri şi greutăți   
mincinâse este prevădută la cartea IV (1) a a- 
cestui Codice, privitore la pedepse de simplă 
poliţiă. " 

Art, 95, Se va pedepsi cu închisâre de la 
uă lună penă la un ană, acela care strică, sfă- 
ramă, rumpe scă desfiinţeză în, paguba altuia, 
titluri sc acte carii nu cra ale lui stă carii 
era ale lui numai în parte. 

Art, 939, Oră ce ediţiune de scrieri, de com- 
puneri musicali, de desemnuri, de pictură sâă 
de ori ce altă producţiune care se va fi tipărit 
s6i gravatii cu ori ce midlocă fără voia auto- 
rului, se socotesce contra-farere, şi veri-ce con-. 
tra-facere este delictă. 

Art, 310. Vindarea de scrieri contra-făcute, 
introducerea sn Jomânia de scrieri carii, după 
ce s'aii tipărită aicea, se voră fi contra-făcută 
în străinătate, este delictii totii de aceli fel."   Art, 341, Pedipsa contra-factorului, sâii a 
introductorului va fi amenda de Ja una sută 
până la duoă mii lei, iară pentru vingători a- 
menda de la duo-deci şi şâse până la cinci 
sute Iei. 

Confiscaţiunea ediţiunei contra-făcute se va 
otări, atâtii în privinţa contra-factorului, cât 
şi contra introductorului şi a vindătorului. 

Asemenea se vorii confisca şi tablele şi ti- 
paruliă, cu carii se va fi făcută contra-făcuta 
cdiţiune, 

Arte 312, Ori ce directorii, ori ce întreprin- 

  
(1) In Colecţia D-luY Boerescu se arstă că cu groselă se vorbesce aci de Cartea 1V, părţită în trex Cărţ), cea din urmă Carte este Cartea II. 

căci totă Condica fiind îm-
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dătorii de teatre, oră ce asociaţiune de artişti 
care va representa po teatru scrieri teatrali 
fără voia autorului, se va pedepsi cu amendă 
de la cinci-deci pent la cinci sute lei, şi cu con- 
fiscaţiunea banilorii ce se vorii fi strins la acea 
representaţiune. 

La întemplările prevădute prin. cele din ar- 
mă patru articole, productulă cenfiscaţiunilorii 
se va da proprietarului spre a lui despăgubire. 

SECȚIUNEA VI 
Pancărute 

Art, 319, Acei carii, în casurile prev&dute 
de legea comerciale, se vorii declara culpabili 
de bancărută frandul6să, se vor pedepsi cu re- 
clusiune. 

Art, 844, Acei carii, conformii Codicelui de 
comerciii, se vor declara complici de bancărută, 
fraudul6să, se vorii pedepsi cu aceeaşi pedâpsă 
ca şi bancărutarii frauduloși, 

Art, 34, Acei carii, în ceasurile prevădute 
de Codicele comerciale, se vorii declara culpa- 
bili de bancărută simplă, se vor pedepsi cu în- 
chisâre de la uă lună până la duci ani. 

Art, 316, Totii sindicul care va fi culpabile 
de viclenă şi rea întrebuințare în împlinirea 
datoriilor stle de administrare, se va pedepsi 
cu închisâre de la duoă luni la duci ani și cu 
amendă de la ducă sute penă la ducă mii ler 

Art, 547, Se ra pedepsi cu închisore de la 
uă lună până la, ună an şi cu amendă, care nu 
va putea trece peste suma delef'duoă mii, cre- 
ditorulii, care va fi facutii ori cu falitulă, ori 
cu veri care altă pers6nă, învoiri spre ală săi 
în parte folosi, ca să dea votulii săi spre pa- 
guba masei creditoriloră, s6ă care va fi săver- 
şitu vre uă în parte toemelă fraudulâsă, din 
care arii resulta pentru densulii unii folosii în 
sarcina activului falitului. Soroculă închisorii 
se va putea urca penă la duoi ani, decă credi- 
torulă este sindică ali falitului. 

Art, 345, Miglocitorii de schimbii şi sam- 
sarii, d6că se vor declara, bancărutari simpli, 
se vorii pedepsi cu macsimuli închisorii, 

Dică se vor declara, bancărutari frauduloşi, 
se vorii pedepsi cu reclusiune de la cinci ani 
în sus, ! 

SECȚIUNEA VII 
Jocuri de norocii, loterii, turburări și fraude între- 

buințate la licitațiani publice 

At, 349, Acei carii facil meserie din jocuri 
«e noroci, sc voriă pedepsi cu aniendă de la una 
$ 

sută pini la patru mii lei. 
Art, 850, Acei carii vorii ţinea, casă de jo-   

cură de norocă, priimindă obsteşte pe jucători 
s6ii după recomandațiune, precum şi acei carii, 
fără autorisaţiunea legei, vorii fi deschisi uă 
loteriă publică, se voră pedepsi cu închisăre 
până la şâse luni şi cu amendă de Ja una sută 
pent la patru mii lei. | 

Către acestea se vor lua pe sâma stabili- 
mentelor publice de bine-facere toți banii sci 
biletele do bancă sâi alte valori, ori lucrurile 
carii vor fi espuse la jocuri, sâii la loterii, pre- 
cumii şi tâto uneltele ce vor fi servit la acâsta, 

Art, 351, Cei carii în adjudecaţiunile pro- 
prietăţei, usufructului scii închirierii lucrurilor 
mişcătâre, ori a vre-unei întreprinderi scă a 
oră cării aprovisionări, vorii împedieca sâiă tur- 
bura libera concurenţă la licitațiuni, sei Ja su- 
misiuni prin oferte, întrebuințândi violență 
sGă amenințări ori înaintea scă în timpul li- 
citaţiunilori ori sumisiuniloră, se vorii pedepsi 
cu închisâre de la cinci-spre-dece dile până la 
şese luni şi cu amendă de la una sută până la 
duvă mii cinci sute Ici. 

Acei ce formândii asociaţiuni cu scopii de a 
specula asupra licitaţiuniloră publice, vor de- 
pârta pe concurenți, prin daruri, promisiuni 
s6ă alte midlce spre a face să scagă preţurile 
obiectelorii puse în licitaţiune se xoriă pedepsi 
cu închisore de la uă lună până la unii anti. 

SECȚIUNEA VIII 
Destrucțiuni, degradaţiuni şi alte pagube 

Art, 952, Acelii care cu rea voinţă şi fără 
drepti, distrue sâii degradă lucrurile altuia 
mişcătâre sii nemişcătâre, se va pedepsi cu 
închisâre până la şese luni. - 

Art. 399. Ori care cu voință va dărima ori 
va, surpa, prin ori ce midloce în tot scii în parte 
zidiră, poduri, zăgaze, şosele sâii alte clădiri, 
sciindule că sunti străine, se va pedepsi cu în- 
chissre de la cinci-spre-dece gile penă la unii 
anii, ori cu amendă care nu'va trece peste a 
patra parte din despăgubirea cuvenită. 

Art. 354, Ori ce jefuire, stricăciune sâă de- 
strucţiune de producturi, mărfuri, efecte sâi 
alte lucruri mobili ori imobili ce voră fi ale 
altuia, de se va fi săverşit de mai mulţi 6meni. 
împreunaţi în câtă şi cu voinţă, se va pedepsi 
cu reclusiune, , 

Art. 955 Acel care va desființa ori ce semn 
s6ă ori ce lucrare care servea de otarii între 
proprietăţi, se va pedepsi cu închisâre pân la 
şâse luni oră cu amendă de la cinci-deci până 
la uă mic lei. 

Art, 356. Se voră pedepsi cu amendă care 
nu ya putea fi mai mare de a patra parte a des- 
păgubirii ce se va cuveni, proprietarulii s6ă a 
rendaşulă, sii ori co altă persână care, avendă 
mori, ferăstrac, pive şi alte asemenca, va în-
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uălţa cu roinţă apa prin zăgazuri mai susii de 

cumpăna cuvenită şi va causa înecăciune la 

drumuri sâii la proprietăţile altora, 
Iară meşterulă care va fi lucrati înălţarea 

apei cu voinţă fără a păzi cuvenita cumpănă, 

se va sapune la închisâre de la vă lună până 

la gâse luni. 

SECȚIUNEA IX 
Crime și delicte carii punii în pericolii vicța a 

mai multorii pers6no 

„Art, 257, Veri-cine cu voinţă va pune focii 

la zidiri, corăbii, magazine, fabrice sci ori ce 

alte clădiri, cândă suntii locuite stii servescă 

spre locuinţă, : şi în genere la încăperi locuite, 

săi servindi spre locuinţă, de vori fi să nu 

ale aprindătorului, se va pedepsi cu munca sil- 

nică pe timpi mărginită, 

La, aceeaşi pedâpsă se va supune celii ce va, 

pune fociă cu voință, la clădiri ce servesc pro- 

sisoriii pentru adunări de Gmenă în timpul 

cândiă ai obiceiii de a se aduna acolo, fie ale 

sâle aceste clădiri, fie ale altora.- : 

Asemenea se va pedepsi şi acela care va da 

foci la trăsurele de drum de feri, la mine sc 

Ja alte locuri închise, care servesc (provisorii) 

pentru adunări de Gmeni, în timpulii cândă a- 

ceştia ai obieciii de a se aduna acolo, fie ale 

ssle aceste trăsure, mine sâă locuri închise ; 

fia ale altuia. 
Art, 358. Oră care cu voinţă va pune focă 

la zidină, corăbii, fabrice, magazine de obşte 

scii de cherestele să la oră ce alte clădiri când 

pu suntă locuite, nică servescii spre locuinţă, 

scă la păduri oră la bucate nesecerate, sâii la 

feneţe necosite, se va, pedepsi cu reclusiune de 

la trei ani până la cinci ani, dâcă acele lucruri 

nu vorii fi ale lui. | 

Art, 239, Acela care puindă foc la unul din 

lucrurile menţionate în articolulii de maă sus, 

fiind ali s&ă va causa, cu voință, orice pagubă 

altuia, se va pedepsi cn închisâre de la şse 

luni pen€ la duoi ani. 
Art, 360. Ori care, cu voinţă, va pune foci 

1a lemne tăiate în pădure sâă li bucate sece- 

rate sâi la fânețe cosite, fie acele lemne grămă- 

dite, ori aşedate aprope unele de altele, precum 

şi bucate grămăâite, ori. făcute stoguri, stii 

fonuiă strinsă în căpiţe, clăi, ori şire, dâcă a- 

ceste lucruri nu voră fi ale lui, se va pedepsi 

cu reclusiune de la trei până la, cinci ani. 

Art. 361, Celii care, puindă foci la unulii 

din lucrarile menţionate în articolulii de mai 

susă, fiind ali sti, va causa cu voință, ori-ce 

pagubă altuia, se va pedepsi cu închisore de la 

uă lună până la duoi ani. 
Art, 362, Celii care ra fi comunicat foculii 

la unulii din lucrarile menţionate în articolele 

de mai susii puindă cu voință foci la oră ce 
lucru ali stă, ori străină, deră aşedat cu chip 
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în câtă să pâtă a se întinde focul, se va pe- 
depsi cu pedâpsa otărită pentru ceă ce d'a drep- 

tulii vor fi pus foc la unuliă dintr'acele lucruri. 

Art, 369. La tâte casurile mai susă men- 

ționate, Q6că foculii a cansat morte la una sâii 

la mai multe persâne care se află în locurile 

aprinse, cândă s'a ivităi foculi, pedepsa va fi 

manea silnică pe timpii mărginitii. 

Art, 364. In tâte casurile prevădute prin 
art, 357, 358, 339, 300, 361, 862, decă paguba 

causată prin punerea focului nu va trece peste 

suma de uă mie cinci sute lei, judecătorul va 

putea scobori penalitatea precumă urmeză : 

cândă pedâpsa va fi munca silnică, va putea 

aplica reclusiune; când pedepsa va fi reclusiu- 

nea, va putea aplica închisrea corecţionale ne- 

putând'o scădea la mai pugină de uni ani; 

cândă penalitatea va fi închisârea, o va putea 

scădea până la minimum de şese dile. 

Art, 369. Cei ce vor surpa ori vorii dări- 

ma, cu voinţă, prin midloculi esplosiunii vre 

unei mine sâi erbării, zidării, corăbii, maga- 

zine publice sâii de cherestele, se verii supune 

la pedepsele otărite prin articolele de mai sus 

potrivită cu osebirele ce se facă într'acele ar- 

ticole, 
Art, 366. Amenințarea de a pune foci la 

r'uă locuinţă, sâii la oră ce altă proprietate 

se va pedepsi întocmai ca ameninţarea de o- 

morii după osebirile prescrise prin art. 235, 

236 şi 257, 
Art. 367, Ori care cu voinţă va arde sâi va 

desfiinţa, prin ori ce midlâce, registre, copie sâii 

acte originali ale vre unsă autorităţi publice, 

documente, bileturi, poliţe, efecte de comerciiă 

sâti de bancă, în carii se va coprinde stii din 

carii va resulta vre uă obligaţiune, disposițiune, 

sâii apărare, se va pedepsi precumi urmeză : 

Decă Jucrurile desfiinţate suntă acte alo vre 

unei autorităţă publice, sâii efecte de comertiă, 

ori de bancă, pedâpsa va fi reclusiunea de la 

trei până la cinci ani. . 

Tară dsca lucrurile desfiinţate ror fi, ori ce 

altii actii s6ă înscris, cupabilulă se va pedepsi 

cu închisâre de la unii anii penă la duoi, şi cu 

amendă de la una sută până în cinci sute lei. 

Art, 368, Cel ce va otrăvi, cu voinţă, peşti 

în bălți, heleştae, ori haruzuri, se va pedepsi 

cu închisâre de Ja uă lună până la duoi ani, şi 

cu amendă de la şâse-spre-dece lci până la 

ducă sute lei. 
Art, 909, Acelă care, cu voință, ocasioneză 

vă înnecăciune care aduce cu sine mortea vre 

unei persne, se va pedepsi cu munca silnică pe 

timpă mărginită, 
Art. 970. Acela care pune în pericol trans- 

portul pe drumul de feri, sei stricândi cu 

voinţă drumul, ori midlâcele de transporti, 

ssii cele-alte dependinţi ale drumului, ssii ră- 

dicândii sâi aşedendiă, puindii ori aruncândă 

obiecte pe cale, sâii scoţendii din Jocii railurile
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ss puindă în cale ori ce altii obstacolii, se va 
pedepsi cu reclusiune, 

Dica actulă a causat lesiuni corporali grave 
vre unei persone, pedâpsa va fi munca silnică 
pe timpi mărginitii; iară dâca se va ti causat 
mârtea vre-uncă pers6ne, culpabiluli se va pe- 
depsi cu munca silnică pe totă vicţa. 

Art, 971. Acela care, printr'unul din actele 
prerădute la articolul de mai susii, pune fără, 
voinţă în pericolă transportulii pe unii drumii 
de feri, se va pedepsi cu închisâre până la uni 
ani celă multă; iară d6că actulă a causatii 
mortea vre-unei persâne, se va pedepsi cu în- 
chisâre de la ducă luni până la duoi ani. 

Aceeaşi pedâpsă se va aplica conductorilorii 
de trenuri şi inspectorilorii căiloră scii ai ser- 
vițieloră de transportii carii, prin negligența 
dătorieloriăi lori, punii transportul în pericol. 

Art, D123, Acela care cu voință comite acte 
da natură a împedica oria stavili serviciulii 
unui stabilimentă telegraficii ali Statului sâii 
ală unei companii, se va pedepsi cu închisâra 
de la uă lună până la duoi ani. 

Art, 373, Actele de asemenea natură sunt 
mai cu deosebire : scâterea, destrucţiunea, sâi 
degradaţiunea firelorii telegrafice, a stilpilorii 
telegrafici, a aparatetorii sâi a altorii materia- 
luri ale stabilimenteloră telegrafice, atârtarea 
de obiecte străine pe firele conducătâre ale te- 
learafului, falsificarea semnelorii date de către 

- telegrafii, împedicarea adusă sâii la reparaţiu- 
nea unuă stabilimentă telegrafic distrusă ori 
degradatii, sâă la îndeplinirea serviciului îm- 
piegaţiloră, 

Arte 974. Deca împedicareu sâii stavilirea 
adusă cu voinţă la serviciulii telegrafic a oca- 
sionat lesiuni corporali sâii bolă unei persone, 
culpabilulii va fi pedepsiti cu reclusiune, iară 
deca se va fi urmnatii. mârtea unci.persâne, o- 
sinda va fi munca silnică pe timpii mărginită, 

Art, 875. Acela care fără voință va împe- 
dica săi va stavili serviciul unui stabiliment 
telegrafică ali Statului sâii alui unei companii, 
se va pedepsi cu închisorea celii multi până la 
Şise luni ; iară dâca se va fi urmat 'dintr'acesta 
mortea unci persone, pedepsa va -fi închisârea 
de la uă lună pent la un anii, 

Dică faptulă se va fi urmati din partea îm- 
viezaţiloră telegrafului prin negligenţa dâto- 
ieloră lor, pedâpsa va fi închis6rea pent la un 
anii ; iară de se va fi urmată mortea unei per- 
sone, închis6rea va fi de la duo luni până la 
duci ani. - 
„Ant. 376, Acela care cu voinţă va destruge 

zii va degrada şosele, poduri, apeduce, stări- 
lare, leşi, zăgazură, iazuri, sâăi alte lucrări î- 
draulice oră de sicuranță, acela care împedică 
Davigaţiunea pe riuri, pe gârle sâii po canalură 
navigabil, se va pedepsi cu închisrea până la 
şese luni sâii cu amendă de la duoă-deci şi ș&se 
pent la ducă mii lei,   

Jară dâcă din asemenea acte se va compro- 
mite sănătatea sii vitţa vre-uncă persâne, pe- 
depsa va fi închisorea de la uă lună până la 
duoi ani, sâii amenda de la una sută până la 
cincă mii lei. 

Deca actulii a causati lesiuni corporală -gra- 
ve unei persne, pedepsa va fi macsimulii în- 
chisorii ; iară deca va fi causat morte vre-unei 
persâne, pedepsa va fi reclusiunea. 

Art. 917, Acela care nu esecută măsurile 
luate de guverni privitore la isolarea, la pri- 
veghiarea sâii la poprirea de a importa, spre a 
întempina introducerea scă întinderea unci bole 
contagidse (molipsitâre), se va, pedepsi cu în- 
chisorea pent la duoi ani; iară dâca din causa 
unei aseminea infracţiuni vre uă persână se va 
fi molipsitii, pedepsa va fiînchisârea de la duot 
luni penă la duoi ani. 

Art. 3î8. Acela care nu esecută măsurile 
prescrise de guvernii relative la isolarea, pri- 
veghiarea, sâă la poprirea de a importa spre a 
preîntempina introducerea scit întinderea epi- 
zootiei, se va pedepsi cu închisârea pent la un 
anii celă multi. 

Iară Accă în urma unei aseminea infracţiuni 
se voră fi molipsitii vite, pedepsa va fi închi- 
sorea de la uă lună până la un an. şi jumătate. 

Arte 979, Acela care, după co a încheiat cu 
autoritatea publică contracturi pentru aprovi- 
sionarea armatei în timpi de resbeli, sâi pen- 
tru transporturi de obiecte de hrană, destinate 
a preîntempina sâii a, face să înceteze vre uă 
calamitate publică, se abţine cu voinţa de a 

| esecuta, contractul la timpulă sâii la loculii 
defiptiă, s6ă care nu esecută contractulii con- 
formi cu tocmâla, se va pedepsi cu închis6re 
de la şese luni penă la duoi ani. 

Jară dâca ne esecutarea contractului provine 
din negligență şi va ocasiona vre vă pagubă, 
culpabilul se va pedepsi cu închis6rea cel mult 
pent la ună ană. 

Art, 3S0. Aceste pedepse se vori aplica şi 
sub-contractanţiloră ssi agenţiloră ori împu- 
terniciţiloră de contracte carii, cunoscând sco- 
pulii aprovisionăriloriă, aii făcut cu voinţă sâii 
din negligenţă a nu se îndeplini serviciul.” 

CARTEA III 
CONTRAVENTIUNI POLITIENESCI 

ȘI PEDEPSELE LOR 

CAPITOLUL 1 

Pentru pedepse 

Art, 381. Pedepsele poliţienesci sunti : 
1. Închisârea,
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2. Amenda, 
3. Confiscaţiunea, de Gre-carii lucruri ce se 

ori fi prinsi. 
Art. 882, Pentru abaterile polițienesci, în- 

chis6rea nu va putea fi mai pugină de uă qi, 
nici mai mare de cinci dile, după osebirile ce 
se vorii arăta mai josiă. 

Dilele de închisore vorii fi de duoă-deci şi 
patru ore pe deplină fie-care. , 

Art, 359, Amenda pentru abaterile poliţie- 
nescă, va fi de la cinci lei până la ducă-deci şi 
cinci lei după deosebirile ce se voră arita mai 
josii. Amendele se voriă lua în folosul comu- 
neă unde s'a comisii contravenţiunea. 

Art, 854. Tribunalele poliţienesci vor pu- 
tea în casurile prescrise de legiuire să otăra- 
scă confiscaţiunea sâi a lucruriloră prinse în 
fapte de abateri sâă a lucrurilor provenite din 
abateri, sâă a lucruriloriă ori a instrumentelor 
carii ai serviti, ori era, a servi spre săvârşirea 
abaterii. 

„CAPITOLUL II 

Contravenţiuni şi pedep se 

SECTIUNEA 1 
Întâia clasă 

Art. 955. Se vorii pedepsi cu amendă de la 
cincă până la dece lei: 

1. Cei ce nu vor îngriji să ţină în bună stare, 
să dregă scii să măture coşurile (ogecurile) sâi 
ori ce altă locii unde se află foci; 

2. Cei ce vorii călca ordinea guvernului ce 
popresce de a da, pusti și pistâle prin oraşe şi 
terguri sâi focuri de artifiţie în Gre care locuri; 

3. Cei ce nu torii îngriji să curețe uliţile Ja 
locurile unde acestă îngrijire este dată pe s&ma 
locuitorilorii ; 

4. Cei ce voră împedica cireulațiunea stra- 
delorii puind pe dânsele, fără neapărată tre- 
buinţă, materialuri sei ori ce alte lucruri, carii 
împedică ori împuţineză libera trecere, precum 
şi cei ce nu voră îngriji a lumina n6ptea cu fe- 
linare materialurile ce vorii fi grămădite de 
denşii scii găurile ce vor fi săpati lingă strade 
şi piece publice; 

3. Cei ce nu se vorii supune ordinii ce li se 
va da de către vre uă autoritate competinte 
ca să drâgă sâă să derime zidiri în stare prâstă; 

6. Cei ce vorii arunca înaintea locuinţei loc 
lucruri, carii voră fi de natură a vătăma, prin 
căderea scii putorea lorii, sănttatea; 

7. Cei ce fără a fi fostii provocaţi, vor fi ro- 
stitii în contra cuiva injurii sâi alte cuvinte 
ocăritâre afară in cele prevădute de la arti- 
colelo 299 şi 802; 

8. Cei ce nu vor ucide omidile, prin grădini | 
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sii pe locuri sădite după moşii, cândii se va 
pune uă asemenea îndatorire de către autori- 
tatea competinte şi se va publica în totii co- 
prinsuli că ; 

9, Cei ce cu nesocotinţă voră arunca asupra 
cuiva lucruri puturose; 

10. Acei carii vorii călca regulamentele fă- 
cute după lege de către puterea administra- 
tivă sâu de către autoritatea municipale sâit 
comunale; 

11. Aceia carii afară din casurile de furt se 
vorii prinde culegendii ssi mâncândii chiar pe 
loci, fructe ale altuia; 

12. Acela, care fără dreptii calcă şi vatimă 
sâă cu piciorulii sâii cu vita holdele altuia; 
„19. Acei carii în publicii vorii maltrata do- 
bitâcele stă le ra supune la poveri mai presus 
de puterea lorii. i 

Art, 956, Se voriă confisca încă şi obiectele 
de artifiţii în casulă prevădut de aliniatul ali 
duoilea ali art. 382. 

Arte, 357, Pedpsa închisorii de la uă gi 
până la duoă dile se va putea aplica pe lingă 
amendă după circumstanţe în contra celor că- 
duţi în contravențiunca previdută la alinia- 
tulă 2, alii art. 385. 

Art, 38S, La intâmplare de recidivă din par- 
tea celorit menţionaţi intr'acâstă secțiune, 0- 
sîndiţii se vor supune la închisorea de trei dile. 

„SECTIUNEA II 

A duoa clasă ! 

Art. 859, Se vorii pedepsi cu amendă de la 
dece până la cinci-spre-dece lei: 

1. Birtaşii, hangiii, şi ori ce asemenea inchi- 
rietoră carii, nu voră înzriji să înscrie îndată 
întruni registru regulatii, numele, prenumele, 
data intrării şi a eşirii a ori cării persone în 
casele lori precumii şi cei ce nu yorii înfăcişa,. 
asemenea, registru, cândă li se va, cere de dre- 
gătorii competinţi. - 

2, Cărăuşii, chirigiii, şi ori ce conductori de 
trăsuri s6ii de dobitoce de povară, carii, nu vor 
sta totă-de-una lingă caii scii dobitocele lori, 
nu vori ţinea uă parte numai a stradelor ssii 
a Arumurilorii ca să lase pe cea-altă liberă, 
spre trecerea celoră-alte trăsuri, ce vor umbla 
pe aceleaşi strade sti drumuri. | 

3. Cei ce vorii da drumulii sii vor lăsa să-i 
alerge caii, dubitocele de trasii, de povară, scă 
de călărie în întruli unui locii locnitii. 

4. Cei ce umblândi cu trăsuri prin stradele 
oraşelorii, scii nu'şi voră pădi rindulă, ori vor 
alerga prea iute. 

5. Birjarii şi cei cu diligenţe publice carii 
nu vorit avea numărit Ja trăsura lori, ori carii 
voră lua plată mai mare de câtă cea otărită. 

6. Cei ce vorii aşeda pe strade, pe drumuri,
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în piece sii bâlciuri, jocuri de loterie sâi ori 
ce altă jocii de norocii.. 

7, Cei ce vorii vinde b*uturi prefăcute, fără 
apărare de osindă otărită la întâmplare când 
acele byuturi vor fi amestecate cu materii vă- 
tămătore sănătăţei. . 

3, Cei ce voră lăsa să îmble liberi nebunii 
stii farioşii, carii vorii fi subii paza lori, sâii 
vori da drumul la dobitâce făcătâre de râii, 
piecnmiă şi cei ce vorii ațiţa, scii nu rorii opri 
câinii dorii, cândii se pornescii asupra trecăto- 
ritoră, şi chiarii de n'arii fi resultatii dintr'acâ- 
sta vre ună reă scă vre uă pagubă, 

$, Cei ce vorii arunca petre sâii alte lucruri 
tari ori gunde pe casele, zidirile şi împrejmui- 
rile altaia, s6i in grădini ori împrejmuiri străi- 
ne, precumii şi cei ce cu voinţă vorii arunca 
lucruri tari sei puturose asupra, cukva,. 

10. Acei carii fără drepti vorii intra în gră- 
dinele altnia, când suntii pe piciorii scă în 
viile ori grădina altuia, când fructele suntiă 
câpte scii aprâpe de câcere, 

11. Cei ce nn vori da ajutorulii ce li so va 
cere a întemplare de înnecăciune, de aprin- 
dere, de tâlhării, jefuiri, flagrante delicti, cla- 
m5re publică scă alte asemenea, nevoi. 

12. Cei ce vor pune spre vinqare lucruri de 
mâncare stricate, clocite sci vătămătâre ori 
pome crude, 

Art, 390, Se va putea, după împrejurări, 
. pronuncia, afară din amendă, şi închisorea până 

la trei dile celi mult la casurile prevădute de 
aliniatele 2, 3, 4, 7 şi 9, altii art. 289, 

Art, 391, Se vorii confisca: 
1. Mesele, instrumentele şi gătirile de jo- 

cari, sâii de loterii aședate pe strade, pe dru- 
muri şi prin locuri publice, precumii şi banii 
ori lucrurile de loterie, propuse jucătorilorii. 

2, Btuturile prefăcute ce sa vorii găsi a fi 
ale vindătorilorii se vorii vărsa. 

3. Scrierile ssii gravurele în contra bunelor 
moravuri, se vorii rumpe şi sc vorii desfiinţa, 

A. Lucrurile de mâncare stricate, clocite, sc 
vătemătore şi pomele crude se vorii lipăda. 

Art, 392, La întâmplare de recidivă din par- 
tea celori menţionaţi într'acistă secţiune, o0- 
sinda va fi închisrea de ciuci qile deplină: 
iară pentru cci menţionaţi în paraerafulă al 6 
art. 539, de vorii cadea în recidivă, fapta loră 
se va socoti delictii, şi se vorii pedepsi cu în- 
cisorea de la șăse ddile până la uă lună, ori cu 
arenă de la duot-Qecă și şesa penă la, duoă 
sute lei, . 

SECPIUNEA III 
A treia clasă 

4 na . » „Art, 999, Sa vorii pedepsi cu amendă de la 
eincl-spre-dece penă la duot-deci şi cinci lei:   
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1. Cei carii afară de intemplările previdute 
la art. 352 până la art. 380 inclusivii, vor cau= 
sa cu voinţă pagubă la proprietăţile mişcătâre 
ale altuia. : 

2. Cei ce vorii causa morte sâii riniră dobi- 
tâcelorii altuia, prin lăsarea fără pază de no- 
buni sâii furioși, ori de dobitoce făcttâre de 
răi, sii prin repediciunea, ori râua conducere a 
trăsurilorii ori prin covirşitârea lori povară, 
s6ii a cailorii, a dobitâcelori de tras depovară 
sii călărie. 

3. Cei ce vor causa aceleaşi stricăciuni prin 
întrebuințare de arme cu nedibăcie, ori fără 
curiinciosă pază scii prin aruncare de petre ori 
de alte lucruri tari. 

4. Cef ce vor causa aceleaşi stricăciuni sit 
pericole prin învechirea, derăpănarea şi nedre- 
gerea, scii neţinerca în bună stare a caselor ori 
a clădirilorii scăi prin astuparea stradelori, oră 
prin vre uă săpătură s6ii prin ori ce altă lucrare 
tăcută pe strade, piege sâii locuri publice ori 
lingă densele, fără a fi luat despra acesta nică 
uă, măsură de pază, nici să fi pusi trebuincid- 
sele semuc. 

5. Cei ce vor avea dramuri stii măsuri min- 
cin6se, în magazinele, în prăvăliele si casele 
lorii de negoții, scii în terguri ori bâlciuri fără 
a fi apăraţi cu acâsta de osîndele corecțională 
otărite pentru dânşii cândii voriă întrebuința 
asemenea mincin6se dramuri sc rnăsuri. 

6. Cei ce rorii întrebuința, alte dramuri sei 
măsură de câtă acele prevădute de legile în 
vigore. , 

7. Brutarii, măcelarii şi luminărarii, carii 
vorii vinde pâine, carne ssi luminări cu preţii 
mai mare de câtii celă otăritii şi publicat, oră 
cu lipsă de dramură, oră de calitate mai prâstă 
de câtii cea cuvenită şi otărită, 

8. Acei caril caustză sâii contribuese a causa, 
sgomoti sci larmă nâptea, turburânili cu a- 
cesta, liniscea locuitorilorit, 

9, Cei ce voră deslipi sii vor rupe cu cuget 
răi afiptele lipite din ordinea autorităţilorii. 

10. Cei ce vorii strica oră în ce chipă drumu- 
rile publice scă vorii lua locă din lărgimea lor. 

11. Cei ce vor tăia lemne dintr'uă pădure 
poprită ori vorii rădica printr'aseunsă lemne 
tăiate, scii cărbuni, precum şi acei carii fără a 
fi autorisaţi, vorii rădica, de pe drumurile pu- 
blice, brasde, pămenturi scil petrişii stii carii 
vor fi luatii, de pe locurile ce suntă proprietăţi 
ale comunelor, pământuri ssi alte materialuri. 

12. Ceă ce vorii rupe ori strica instrumente 
de agricultură, surle oră colibe ale pasnicilorii. 

Art, 394, Se va putea după împrejurări, 
pionuncia, pe lângă amendă şi pedepsa închi- 
soșii penă la cinci ile celi multi, în contra 
acelora ce se voră afla în casurile previdute 
la aliniatele 2, 4, 5, 6,7 şi 3 de la art. 995. 

Art, 995, Se vorii coatisea încă dramurile şi 
22
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măsurile mincin6se, precum şi dramurile sâi 
măsurile osebite de cele prevădate de legile în 
vigore. 

Art, 896, La întâmplare de recidivă din 
partea celorii însemnați într'acâstă secţiune, 
culpabilii se voră supune totă-dcuna la închi- 
sâre de cinci dile. 

Disposiţiună comune la celle trei secțiună 

de mai susii 

Art. 397. Este recidivă la tâte întâmplările 
prerădute în cartea III, cândi, în contra ee- 
lui abătut, se va fi datii otărire pentru vre 
uă aftă abatere poliţienâscă în curgere de duot- 
spre-dece luni, socoțite de la darea acelei otă- 
riră până la săvârşirea celei din nuoii abateri   
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săvârşite în ocolulă juridicţiunei aceluiaşi tri- 
bunaliă. 

Disposiţiună generală 

Art. 39$S, Suntă şi remânii abrogate tote 
legiuirile penali anteriori din România, afară 
de disposițiunile privitâre la delictele de presă 
ce se prevădii în legea de presă din anul 1862. 

Art. 399, Nici una din pedepsele prescrise 
prin acestii Codice, nu se va putea aplica, fără 
otărirea dată decătre autorităţile judecătoresci 
competente. 

Disposiţiuni transitoriă 

Art, 400, Acestii Codice ra fi obligatoriă 
şi se va aplica după şâse luni de la data promul- 
gării lui. :
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Pentru penalitatea arendaşilorii carii vorit da bilete :unor individe 
pentru a se considesa ca clăcași 

(Decretii No. 1749 din 5 Decembrie 18964) 

s 
Articolii unicii, — Se va pedespi cu în- din îndividi carii n'aii fostă clăcași, ati avută 

> 
chis6re corecțională de duoi ani ori care aren- | acestă cualitate, sâii că unii elăcaşi ai avutii 
daşă s6i posesorii ală moşiiloră Statului va da | mai mare numării de vito de câţi aii avutii în 
bilete prin carii facii declaraţia falsă că, unii | realitate. 

  

CODICE 

DE PROCEDURA CRIMINALE O 
(prom. la 2 Dec. 1564 prin Decretii No. 1561 din 11 Noemb. 1864) 

DISPOSITIUNI PRELIMINARIE 

Articolul 1. Veri ce infracţiune a legii pe- 
nale dă nascere la uă acţiune publică, şi pote 
produce şi uă acţiune privată, 

Art. 9, Acţiunea publică are de obiecții pe- 
depsirea faptelorii carii vatămă ordinea socială; 
ea, este a, societăţii. - 

Arte 3. Acţiunea privată are de obiectii re- 
pararea daunelor causate prin vre-uă infrac- 
țiune a legii penale; ea este a celorii carii ai 
suferit acele daune. 

Arte 4, Acţiunea pentru aplicarea pedepse- 
loră se esercită de funcţionarii publici cărorii 
este încredinţată prin lege. 

Acţiunea pentru reparare de daune, causate 
prin vre uă infracţiune a legii penali, se pote 
urmări de cei carii aii suferitii acele gauno sâii 
de representatorii lorii. 

Art. 5. Acţiunea, cea publică se intentă sii 
în urma unei denuncieri,sâă în urma unei plân-: 
geri, sci din propria iniţiativă a funcţionaru- 
lui competentii a o intenta. 

Denunciare se numesce încunosciinţarea, fă- 
cută, către fancţionarulă însărcinat cu mini- 
sterulă publică, de ună alti funcţionarii com- 
petentii, stii de veri-care particulari, despre 
vre uă călcare a legii penale.     

Plângerea na pote procede de cât de la per- 
sna care, directă ssii indirectă, a suferită uă 
vătămare în urmarea unci infracţiuni. 

Ea pote fi adresată să la ministerul public 
sâii la judecătorulii de instrucțiune. ! 

Art, 6. Cel ce aduce uă plângere nu va pu- 
tea avea calitate de parte litigante în procesul 
născutii din acea plângere, de câtii dâca va 
declara formală că se constitue parte civilă , 
sâii dâcă, în lipsă de asemenea declarare, va fi 
făcutii uă cerere da daune-interese. 

Art, 7, Cel cădută sub ui acţiune publică, 
se numâsce : 

Inculpatii, pe câtii timpi nui s'a trimis de 
câtă uă chiămare d'a se înfășişa. ” 

Prevenită, din momentuli în care autorita= 
tea competente a ]uată în contra sa niscare-va 
măsuri asicurătâre. 

Acusati, când în materii criminale, camera 
de acusaţiune a pronunciat darea în judecată. 

Condemnatii, după ce, judecândii fuptulă, 
tribunaluli sc curtea pronunciă pedâpsa otă- 
rită prin lege. 

Certatii de judecatii, celă ce a suferită când-. 
va inaj "nainte uă condemnațiune criminală, 

Recidivislă, în materie criminală şi corecțio= 

  

"* (0) Art. 216, 247, 949—951, 254—257, 268—237, 219—933, 305 și 818 din acestă codice de Procedură criminale 
ca modificaţiunile întroduse la art, 231, 212, 217 și 283 prin legea de la 7 Apriliă 1867, sant abrogaţi şi înto- 
cuiţă prin art, 246 şi 247 din legea pentru formarea curţiloră cu juraţi. , - 

Asemenea şi art. 550—572 din acestă Codice do Procedură criminală suntă abrogaţi şi înlocuiţi de art..287 
din Codicele de Procedură civilă,
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nală, cel ce, fiind condemnat pentra uă crimă, 

a comisă, în cel dece ani după împlinirea, con- 

demnaţiunii, uă altă crimă sâi unii delict. A- 

semenea şi celă cc, fiind condemnată, pentru 

delietă, la uă închisre mai mult de şâse luni, 

a comisii, în acelaşă termenii de dece ani, ună 

altă delicti. 
Art, 8, Acţiunea privată (civile) se pote ur- 

mări de uă dată cu cea publică, şi înaintea a- 

celoraşi judecători. Ea se pote iutenta şi sin- 

gură, în parte, înaintea jadecătoriloră civili. 

În casulă acesta, acţiunea privată se va sus- 

pende, până mai ântâii se va pronuncia defi- 

vitisă asupra acţiunii publice, intentate mai 

"painte ss în cursulii acţiunii private, afară 

de casurile în caro legea dispune espresii din 

contra. 
Art, 9, Renunciarea la uă acţiune privată, nu 

pâte să oprescă nică să suspende eserciţiul ac- 

țiunii publice, afară do casurile în carii legea 

dispune espresă din contră. 
Art, 10, Veri ce acţiune ia finită prin otă- 

rirea judecății în ultima instanţă. 
Asapra unei acţiuni publice, judecata trebue 

si pronuncie, prin a sa otărire, stă achitare, 

stii absolvire, sâii condemnare, însă : 

Achitarea, când se recunâsce că faptul im- 

putată nu are fiinţă, sei că inculpatul nu pote 

fi respundătorii de acelii faptii. 
Absoluţiunea, cânâii se recunâsce că faptul 

imputabile inculpatului şi a cărui fiinţă este 
N 

constatată, nu cade sub previsiunile nici unui 

testii de lege. . , 

Condemnaţiunea, când şi autorulii, şi fiinţa, 

şi imputabilitatea legale a faptului sunt con- 

statate. 
Art, 11, Otărirea absolutore stii condemnă- 

tre, în raaterie penală, nu împedică pe partea 

vătimată, caren'a luat conclusiuni în instanţă, 

de a esercita, acţiunea sa privată, înaintea tri- 

bunalului civilii competenti. 

Otărirea achitătore închide părţii civile oră 

ce drum de judecată inaintea tribunalelor civilă. 
Art, 12; Acţiunea publică se stinge prin 

mârtea prevenitului ; acţiunea privată se pote 
esercita în contra prevenitului, şi în contra-re- 

presentanţilorii sti. 

CARTBA 1 
_ DESPRE POLITIA JUDICIARĂ 

ȘI OFICIARII DE POLIŢIE CARI O 
ESERCITĂ | 

CAPITOLUL 1 
Despre poliţia judiciară 

“Art, 19, Poliţia judiciară urmăresce desco- 
perirea crimeloră, delicteloră şi contravenţiu-   

343. 

niloră, adună probele despre dânsele şi dă pe 
făptuitorii lorii în judecata tribunaleloriăi în- 
sărcinate cu aplicarea pedepseloriă. 

Art, 14. Poliţia judiciară va fi esercitată, 
sub autoritatea, curțilorii de apelii, şi după di- 
stincțiunile următore, 

]. De comisarii şi sub-comisarii de poliţie. 
II. De ministerul publici de pe lingă tri- 

bunalele corecţionale sei judeţiane. SE 
JI. De oficiarii şi sub-oficiarii de dorobanţi 

şi de gândarni. 
IV. De judecătorii de instrucţiune, 
V. Da primarii şi ajutorii lori. 
VI. De sub-prefecţii sii ajutorii lorii. 
Art. 15, Prefecţii do judeţe şi prefecţii de 

poliţie vorii putea să facă ci Enşii ssii vorii în- 
datora pe oficiarii poliţiei judiciare, ca fie-care 

din ei, după compctinţa ce are, să facă tote 

actele necesarie spre constatarea crimelor, de- 
lictelorii şi contravenţiunilori, şi să trădea pe 
autorii lori tribunalelorii însărcinate ai pe- 
depsi conformii art. 13 de mai susă. 

CAPITOLUL, II 
Despre primari, ajutori de primari, des- 
pre comisari de poliţie şi sub-preiecţi 

Art. 16, Comisarii de poliție, poliţaii în o- 
raşele unde nu suntii comisari, iară în comu- 
nele, unde lipsesc şi unii şi alţii, sub-prefecţii 
şi ajutorii, primarii şi, în lipsă-le, ajutoriă lor, 
voriă urmări descoperirea contravenţiunilor po- 
liţienesci, 

Ei voră priimi reporturile, denuncierile şi 
plângerile atingătore de contravenţiunile po- 
liţienesci. 

EX voră face procese verbale, în carii vorii a- 

răta natura şi circumstanţele contravenţiunilor, 
timpulii şi loculă în carii rorii fi fostii comise, 
probele şi indiciele ce ar veni în greutatea ce- 
lori presupuşi culpabili. 

Art. 17, In comunele despărțite în nai mul-: 

te secţiuni (oc6le), comisarii de poliţie vorii 
îndeplini aceste funcțiuni în tâtă întinderea 
comunci unde suntă stabiliţi, fără a distinge 
dâca contrarenţiunea s'a făcut în propriul lor 
ocoli, stii în altulii din aceeaşi comună. 

Aceste ocâle nu mărginescii puterea lor re- 

spectivă, ci numai formeză circonscripţiunea în 
care suntii dtori a'şi îndeplini funcțiunile în- 
trună modă statornică şi regulati. , 

Art. 18, Cândii vre unuli din comisarii de 

poliție ai aceleeași comune se va afla, pentra 

legitime cuvinte, împedicati de a funcţiona, 

comisarulă ocolului vecini este îndatorat a'lii 

suplini, fără să pâtă întârgia serviciuli pentru 

care va, fi cerutii, sub pretestii că elă n'ară fi 
cel mai apropiat, sâă că împedicarea alegată 
marii fi legitimă s6i n'arii fi probată. 

Art, 19. In comunele unde este unii singur



314 

comisarii de poliţie, dâcă accla se află împe- 
decatii pentru cuvinte legitime, primarulă co- 
munci s6ă, în lipsă'i, ajutorulii săi, sli va su- 
plini pe câtă timpi va ţinea împedicarea, 

Art, 20, Primarii comunelorii, stii, în lip- 
să-le, ajutorii lorii, voră da tribunalului sci 
judecătorului poliţienescă, după localităţi şi 
împrejurări, conformă celorii prescrise în arti- 
colul 139, şi următârele, tâte actele, obiectele şi informările, în termină de trei dile cel mult, 
coprindându-se în acestii termini şi qiua în care aii făcutii cercetarea. 

CAPITOLUL III 
Despre ministeriulii publici de lîngă 

tribunale - 

SECȚIUNEA 1 
Despre competența ministeralul publică întru câtit 

50 atinge de poliţia judiciară 

Art, 21, Procurorii tribunalelorii corecţio- uale şi, în localităţile unde asemenea tribunale nu suntii, procurorii tribunaleloră civile, suntă însărcinați cu descoperirea şi urmărirea, tutu- lorii delictelorii şi crimeloră cari sunt de com- petinţa tribunalelori lor sâiă a, curţii juraţilor, Art, 22, Sunt de uă potrivă competinţi pen- tra funcțiunile prescrise prin articolală prece- dent,. procuroruli locului unde s'a comisă de- lictul sâii crima, al locului unde este reşedinţa prevenitului şi ală locului unde prevenitalii se va putea afla. 
Art, 23, Aceste funcțiuni, în casă de crime scii de delicte comise afară din teritoriul Ro- măniei şi menţionate a art, 4 şi 5, din |Codi- cele Penale, vori fi îndeplinite de procuratorul de lingă tribunalulii de ântâia instanță ală lo- cului unde va reşedea, prexenitulă sc de cel de la loculii unde prevenitulii se va putea afla, Sci de alii locului unde se află cea de pe urmă reşedinţă cunoscută a prevenitului, 
Art, 24, Procurorii de lîngă tribunalele de ântâia instanţă şi toţi cei-alţi oficiară ai poli- țici judiciare, voră avea, în eserciţiul funcţiu- nilori loră, dreptulă de a cere nemidlocit aju- torulii puterii publice, 

t. 25, Procurorulii la castă de împedicare, va fi înlocuită prin sub-stitutul săii, s6ii, când acesta nu sarii putea, printrunii judecătoră însărcinată specială de preşedinte, 
„Art, 26, Procurorii de lingă tribunalele de ânteia instanță voră fi îndatoraţi, îndată ce află ună delictă, să dea în scire procurorului generală ali curţii de apelii, şi să esecute or- dinile s6lo în ceca ce privesce tâte lucrările poliţiei judiciare, fără ca "printr'acâsta să se 
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împedice do a prinde Ja timpi şi de a constata 
urmele delictului. 

Art. 27, Ei voră îngriji de a se trămite, de 
a se notifica şi de a se esecuta ordonanţele ce 
voră fi date de judecătorul de instrucțiune, 
după regulele stabilite In capul despre judecă- 
torii de instrucţiune. 

SECȚIUNEA II 
Modulii de procedere alii procurorilor de tribunale 

în eserciţiulă funcțiuniloră lori 

Art, 28, Ori ce autoritate constituită, ori 
ce funcţionari sf oficiară publici, care, în 
esercițiulă funcţiuniloră sâle, ari lua cuno-   scinţă de vre uă crimă sâii delictii, va fi dâtorii 
de a informa îndată pe procuratoruli tribuna- 
lului în a cărui circonscripțiune se va fi comis 
crima sâă delictul, ss pe procuratorulă de 
lingă tribunalulii unde prevenitulă s'ari putea. 
afla, şi de a transmite acestui magistrată tote 
informările, procesele verbali şi actele relative 
la faptulă incriminată, | 

Art. 29, Ori cine va fi avutii ocasiune de a   cunâsce prin sine nsuşi vre unii atentatii, fie 
în contra sicuranţei publice, fie în contra vicţei 
scii proprietăţii cul-va, de asemenea, va fi dâtor 
să informeze pe procuratorulii locului faptului, 
s6ii po procuratorulă locului unde prevenitulă 
se va putea afla. 

Art. 30, Denunciările voriă fi redactate de 
denunciatori, sâă de unii împuternicit din par- 
te-le speciale pentru acesta, stii de procurato- 
rulă tribunalului după cererea, denunciatorilor, 
"Ele voră fi totii-dâ-una, sub-serise de procu- 

rator pe fie-care fâie şi de denunciatori sâă de 
împuterniciţii lori. 

Deca, denunciatorii sâi împuterniciţiă lor nu 
sciă scii nu voescii să sub-scrie, procuratorulă 
va face menţiune de acâsta. , 

Procuraţianea, va remânea toti-de-una ală- 
turată Ja actul de denunciare, şi denunciatorul 
va fi admisă a scâte copie după actulă săii de 
denunciare, 

Art, 81. In tâte casurile de delict flagrantă, 
deca faptul va fi de natură a atrage după sine 
uă condemnaţiune criminală, procuratorul tri- 
bunalului va merge fără nici uă întârdiere Ja 
faca locului spre a face procesele verbale nece- 
sarii pentru a se constata ființa şi starea cor- 
pului delictului, starea locului și spre a priimi 
declarările persânelori, carii arii fi fostii fagă, 
s6u carii arti avea informări de dati. 

Procurorulii va însciința de mergerca sa pe 
judecătorulii de instrucţiune, fără cu tâte ace- 
stea, a fi detori să-lă astepte spre a procede, 

Art, 32, Procurorulii va putea âncă, în ca- 
sulă articolului precedentă, să chiime la pro-   cesul săi verbală pe rude, vecini s6ii pe 6menii
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casei, pe carii îi va crede în stare să dea lămu- 
riri asupra faptului, va priimi declarările lori 
pe carii numiții le voră sub-serie; declarările 
priimite în urmarea acestui articol şi a arti- 
colutui precedentii, voră fi sub-scrise de părţi, 
iară nesciindiă scă neroindi a le sub-scrie, s 
va face menţiune de acâsta, ” 

Arte 39. Procurorulă va putea opri pe ori 
cine de a cși din casă, sâii de a se depărta de 

"la locul unde se face cercetarea, până după în- 
checrea procesului stii verbală. 

Contravenitorii se voră pune la arestii, deca 
se vor putea prinde. Actstă pedepsă va fi pro- 
nunciată de judecătorulii de instrucţiune, în 
anna conclusiunilorii procura torului şi după ce 
contravenitorulii va fi fostii citati; iară dâca 
acesta nu se va înfăcişa, pedtpsa se va pro- 
nuncia şi în lipsa lui, fără nicină altă formali- 
tate sâă termini şi fără oposiţiune nici apelă, 
Pedpsa nu va putea trece peste dece dile de 

închisâre şi una sută Jei amendă, 
Art, 34. Procurorul va pune mâna pe arme 

şi pe ori ce altii Incru va părea că a servit stă 
a fostă destinatii la comiterea crimei sâii a de- 
lictului, precumi şi pe ori ce va părea un pro- 
ductă al acelui faptii, cu ună curântă pe tâte 
câte ară putea serri spre descoperirea, aderă- 
Talui; el va înterpela pe prevenit să so es- 
plice asupra luernriloră luate carii i se vorii 
arăta, va, încheea despre tâte unii procesii-rer- 
ală care se va subscrie de provenitii, iară ne- 

voindii sâii nesciindii a-lii subserie, se va. face 
menţiune de acâsta. 

Art. 85, Dâca crima sâii delictulii este de 
aşa natură încâtii să fie de credutii că s'ar pu- 
tea face probe din niscari-va chârtii scii alte 
Incrari ce se află: în posesiunea prevenitului, 
Procuratorul se va transporta îndată în locuin- 
ţa lui, spre a, face perchisiţiunea obiecteloră 
te i Sarii părea că ari putea se ajute la, darea 
pe facă a adevărului. 

Art, 36, Deca se află în domiciliulă preve- 
nitului ce-ra chârtii sâii obiecte, carii arii pu- 
tea servi ca probă în greutatea sâii spre uşu- 
Tarea lui, procuratorulii va face proces ver- 
bali de dânsele, şi va pune mâna pe ele. 

Art, 837. Obiectele luate de procuratorii vor 
încuiate sâii învăluite ori numai închise 

după natura lori, etichetate şi sigilate cu si- 
giliulă stă, 

Art, 38. Operațiunile prescrise prin artico- 
ele de mai susăi, se vorii face în presenţa pre- 
venitului, dâca; va fi arestati, stii, dâca el en- 
8uşi nu va voi sâii nu va putea să asiste, în 
Presenţa unui ali săi împuternicit, 
„Obiectele i se vori presenta spre a le recu- 

Dosce și a le însemna cu mâna sa, d6ca ar cere 
trebuinţa, şi la casă de nesciință sâii refus din 
parte-ă, se va face menţiune de acâsta în pro- 
cesulă verbale. 

Art. 39, Procurorul tribunalului, la casti   
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|de flagrantă delictii, și cândă faptuli va fi de 
natură a trage după sine uă pedâpsă criminală, 
va pune la oprâlă pe preveniţii presenţi în con- 
tra cărorii ară fi indicie grave. 

Dică prevenituli nu este presentii, procuro- 
ruli va da uă ordonanţă spre a-l înietora să 
se înfăgişeze; acâstă ordonanță se numesce 
mandatii de aducere. 

Denunciarea singură nu constitue uă pre- 
sumţiune îndestulă spre a motiva darea ace- 
stei ordonanţe în contra unvi individii co are 
domiciliă, 

Procuroruli va procede chiarii în acea di la 
interogarea prevenitului adusi înaintea sa, 

Art, 40. Flagrantă delictii se numesce de- 
lictuli ce se comite acumi, sâii care de cu- 
rendii se comise, 

Se va socoti asemenea, flagrantii delictii ca- 
sulă cândii prevenitul este urmăritii prin stri- 
gătulă publici, şi casulii cânâii sc găsesc asu- 
pra luă lucruri, arme, instrumente sc chârtii, 
carii daii prepusă că elă este autorii scii com- 
plice, îndestuli numai ca acestea să se fi pe- 
trecutii aprope de loculii şi de timpulă comite- 
riă delictului, 

Art, 41, Procesele verbale ce va face procu- 
rorulă, în virtutea articolelor precedente, vor 
fi redactate în fiinţa şi cu sub-semnătura co- 
misarului de poliţie ali comunei unde s'a co- 
misii crima scii delictulii, sâi a sub-prefectu- 
lui ori a adjunotului săi, sâii a primarului ori 
a adjutorului săi, sâii a duoi cetăţeni domici- 
liaţi în aceeaşi comună. 

Va putea cu tâte aceste procurorulii să facă 
procesele verbale fără asistenţă de rnarturi, 
cândă nu va fi putinţă să şi procure îndată, 

Fie-care foie a procesului verbală va fi sub- 
scrisă de procuratori şi de persânele carii vor 
fi asistată la facerea lui; la casii de nevoinţă 
s6ii neputinţă din parte-le de a sub-seric, se va 
face menţiune de acâsta în procesul verbalii. 

Arte 42. Procurorul, cerândii trebuința, va 
lua împreună cu dânsul una sii ducă persâne, 
presupuse, prin artea, s6ă profesiunea loră, ca- 
pabili de a aprecia natura şi circumstanţele 
crimei sâă delictului. o 

Art, 49, In casă de vre uă mârte violentă 
si de vre uă mârte a cării causă e necuno- 
scută scă bănuită, procurorul ra cere asistenţa 
unui s6ii duci medici sâii chirurgi, carii voriă 
face raportă despre causelo morţii şi despre 
starea cadaverului, 

Persânele chiămate în casulă acestui arti- 
coli şi ală articolului precedenti, vorii face 
înaintea procuratorului, jurământii de a rosti 
arătările şi părerile co arii avea, pe a lori o- 
nâre şi consciință. 

Art, 44, Procurorulă va transmite fără în- 
târdiere judecătorului de instrucţiune procesele 
verbale, actele, chârtiile, şi instrumentele făcu- 
te sâiă luate în urmarea articolelor precedente,
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pentru ca să se pâtă procede după cumii se va 
arăta la capulii despre judecătorii de instrue- 
ţiune, şi, în terminulii acesta, prevenitulă va 
rămânea sub mâna judecății supusi mandatu- 
lui de aducere. 

Art, 45. Afară de casuli arstatiă în art. 31, 
procurorul, informatii, sâi printr'uă denun- 
ciare, s6ii prin ori care altii modii, că s'a co- 
misii în circonseripţiunea sa vre-uă crimă sâii 
delictii, s6ă că vre uă pers6nă prevenită de vro 
uă crimă s6i delictii se află în circouscripțiu- 
nea sa, va fi datoră a cere de la jndecătorulii 
de instrucţiune ca să ordone cercetările cuve- 
nite, şi chiarii ca să se transporte la faga locu- 
lui, de este trebuinţă pentru a face acolo pro- 
cesele verbale necesare precumiă se va arăta la 
capulii despre judecătorii de instrucţiune, 

CAPITOLUL 1V 
Despre oficiarii de poliţie, ausiliari ai pro- 

curatorului 

Art, 46, Sub-prefecţii şi ajutorii lori, pri- 
marii și ajutorii lorii, comisarii de poliţie şi 
poliţaii, oficiarii şi sub-oficiară de dorobanţi şi 
de gendarmi, vorii priimi denuncierile crime- 
lori şi delictelorii comise in locurile unde "şi 
esercită funcțiunile lorii obicinuitiăi. 

Ei vorii căuta să descopere crimele şi de- 
lictele comise în circonscripţianea, lori, vorii 
face procese verbală spre a constata natura, 
circumstanțele, timpuli, loculă delictului, pre- 
cumii şi probele şi indiciele ce vorii fi pututii 
aduna. - 

Art. 47. In casă de flagrant delictii, că vor 
face procese verbali, vorii priimi declarările 
marturiloriă, vorii face visitele şi alte acte ca- 
rii, în arătatulii casă, suntă de competinţa 

” procuratorului, tâte aceste, după formele şi re- 
gulele întocinite la, capul despre ministerulă 
publică, 
„Art, 48, Primarii şi ajutorii lori ror priimi 
asemenea denuncierile şi vorii face actele cnu- 
merate în articoluli precedentă conformân- 
du-se aceloraşi regule. 

Art, 49. Când, pentru îndeplinirea, funcţiu- 
nilorii mai susii arătate, se vorii presenta şi 
oficiurii enumeraţi în articolele precedente și 

" procuratorulii acesta va fi competentii a face 
actele atribuite poliţici judiciare; dâcă oficiarii 
susii numiţi îi voră fi apucată înainte, procu- 
ratorulă va putea, sâii să urmeze procedura clii 
însuși, sâii să autoriseze pe oficiaruli care o 
va fi începutii ca să o urmeze. 

Art, 50, Procuratoruli, aflându-se în eser- 
citarea ministerului s&i prescrisă prin art. 31, 
va, putea dâca va judeca folositori şi necesarii, 
să însărcineze pe unulii din oficiarii poliţiei au- 
siliare a face uă parte din actele de compe- 
tinţa sa. 
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Art, 51, Oficiarii de poliţie .ausiliară, vorii 
trămite fără întârdiare denuncierile, procesele 
verbale şi alte acte făcute de dânşii în casurile 
de competinţa loră, la procuratorii, care va, fi 
dâtorii a esamina îndată procedurele şi a le 
transmite la judecătorulii do instrucţiune îm- 
preună cu requisiţiunile ce va, judeca de cu- 
viință a face, UE 

Art, 52, In casurile de denunciare de alte 
crime sâi delicte de câtii cele ce sunti însăr- 
cinați a constata ei Enşii d'a dreptul, oficiarii 
de poliţie judiciară vorii transmite şi eă la pro- 
curatorii denuncierile ce Li se vori fi făcutii, 
şi procuratoruli le va da judecătorului de in- 
strucţiune împreună cu requisitorulă săi. 

CAPITOLUL YV 

Despre judecătorii de instrucţiune 

SECŢIUNEA I 
Judecătorul de instrucțiune : 

Art, 59, Unul dintre judecătorii tribuna- 
lalui sâii supleantulii va fi numiti prin decret 
Domnescii ca, să facă şi funcțiune de judecător 
de instrucţiune, 

Va, putea să se numâscă mai mulţi judecă- 
tori de instrucțiune acolo unde trebuința, ser- 
viciului va cere. 

Art, 3%. Judecătorii de instrucţiune voriă fi 
supuși ln privegherea procurorului generalii al 
curţii de apelă, întra câti se atinge de func- 
ţiunile loră de poliţie judiciară. 

Art, 55, Dâcă judecătorulii de instrucțiune 
lipsesce, sâii se află bolnavă ori împedicatii de 
xre uă altă causă, clii va fi suplinitii de către 
unulă din judecătorii s6ă de supleantulii tribu- 
nalului pe careflii va însărcina preşedintele. 

SECȚIUNEA II 
Funcţiunilo judecătorului de instrucțiune 

PRIMA DISTINCTIUSE 

Despre caserile de fagrantii delictit, 

Arte 506. Judecătoruli de instrucţiune, în 
tâte casurile de flagrantii delict, pote face 
Wa, dreptulii şi prin sine €nsuși, tâte actele 
atribuite procurorului, conformându-se regule- 
lori întocmite la capi II[. 

Judecătorulii de instrucțiune pote să câră 
aflarea de faţă a procurorului, fără însă să se 
aducă dintr'acesta vre uă întârdiere lucrărilor 
prescrise în gisulii capii. . 

Art, 37, Cândi flagrantele delict va fi fost 
constatatii, şi procurorul va, transmite actele
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la judecătorul de instrucţiune, acesta va fi 

dstoră să esamine fără întârdiere procedura, 
EI pâte să refacă tâte actele, sâii acele din 

acte carii nu s'ar părea complete ori regulate, 

A DUOA DISTINCTIUNE 

Despre iustrucţiune 

Ş I. Disposiţiuni generali 

Art, 58. Atară de casurile de flagrantii de- 
lictă, judecătorul instructori nu va procede 

la nici uă instrucţiune sc urmărire, mai 'uainte 

de a comunica, procurorului procedura ce are 

să urmeze. Procurorulă va putea să şi ceră a- 

câstă comunicare la veri ce epocă cu îndato- 

rire însă de a întârce actele în ducă deci şi 
patru ore. : 

Cu tâte aceste judecătorulii de instrucţiune 
sa da, decă va cere trebuinţa, mandat de a- 
ducere şi chiară mandată de depunere fără; să 

ascepte conclusiunile procurorului. 

Art; 59. Cândi judecătorulă de instrucțiune 

se va transporta în faga locului, elit va fi totii- 

de-una însoţită de procurori şi de unii scriitor 
ali tribunalului, 

Ş II. Despre plângeri 

Art. 60, Ori cine se va socoti vătimat prin 

vre uă crimă s6ă delictii, va putea aduce plân- 

gere şi a se constitui partea civilă, la judecă- 

torulă de instrucţiune, sâi ali locului unde 

Sa petrecuti faptulă sc ali locului reședin- 
ţei prevenitului, sâii ali locului unde acesta 

S'ari putea afla. 
Art, Gl. Plângerile adresate către procu- 

zori, voră fi transmise de densul la judecăto- 

rulă de instrucţiune, împreună cu reqauisitorul 

stii ; cele adresate către oficiarii ausiliari de 

poliţie, vorii fi trămise de aceştia, la procurorii 

care le va transmite judecătorului de înstruc- 

ţiune iarăşi cu requisitoruli sii, 
In materiile corecţionali, partea cea vătă- 

mată va putea, să se adreseze d'a dreptulă la 

tribunalii în forma ce se va arăta mai Jos. 

Art, 62, Disposiţiunile art. 30 relative la 
denunciări se vor apliea şi la plângeri. 

Art, 63, Celii ce aducândi uă plângere voe- 
sce a se constitui parte civilă, pote face de- 
clararea s6ă cererea prescrisă prin art. 6, săi 
în chiar actualii săii de plângere, ssă prin actă 
posteriori. Eli va putea să se lapede de cali- 
tatea de parte civilă în dnot-deci şi patru ore 
din momentul cândă s'a constituită în acea 
calitate. 

In acestă casă elă va, fi scutitii de cheltue- 
leie procesului din momentulă lăpădării sâle, 
d5ră nu va fi scutiti de daunc-intereso către 

prevenitii, dâca se va cădea.   
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Art. G£. Cei ce faci plângere se vorii putea, 
constitui parte civilă ori cândii, până în mo- 

mentulii încheierii desbateriloră; dâră în nici 

unii casii lăpădarea lorii în urma sentinței nu 

pâte îi valabile, chiarii şi de va fi fostii făcută 
în termină de duot-deci şi patru ore de la a 
Jorii constituire ca parte civilă. 

Art, 65, Partea civilă care nu va locui în 0- 
colul comunală, unde se face instrucţiunea va 
fi Atâre să atâgă acolo un domitiliii printr'un 
actii depusă la grefa tribunalului. — Neale- 
pândă domiciliă, ea nu va putea opuno la ac- 
tele, carii după lege voră fi trebuiti a'i fi no- 
tificate, neindeplinirea formalităţii de notificare, 

Art. 66, In casă cândă judecătoralii de in- 
strucţiane, către care s'a adus plângerea, Dar 
fi al locului unde s'a petrecuti faptulă, nici 
ali locului reședinței prevenitului, nici alii 10- 
cului unde prevenituli se va putea afla, elii va, 
trămite plângerea la judecătorulii de instruc- 
țiune competinte. : 

Art, 07, Judecătorulii de instrucţiune com- 
petinte va ordona ca plângerea, să fie comuni-- 
cată procurorului, pentru ca acesta să pâtă face 
requisiţiunile ce va socoti. 

Ş 111. Despre ascultarea marturilori 

Arte 65. Judecătorul de instrucţiune va cita 
înaintea sa pers6uele ce voră fi fosti arttate 

sâă prin denunciare, scii prin plângere, s6ă de 

către procurorii, sâii ori cum alt felii, ca având 

cunoscinţi despre crime să delictii scii despro 
circonstanţele scle, “ 

Art. 69, Marturii vor fi chiămaţi prin a- 
prodii, sâii prin vre un alti agentă ali puterii 

publice, după cererea procuratorului. 

Axt. 10. Deposiţiunile se vorii lua de jude- 

cătorulii de instrucțiune, asistatii de scriitori, 
de la fie-care martură în parte şi în nefiinţa 
prevenitului. 

Art, 71, Mai "nainte de a fi ascultați, Inar- 
turii vori înfăgişa citaţiunea prin care ai fost 
chiămaţi, şi se va face menţiune de acesta în 

procesulii verbal. 
Art, 72, Marturii vorii face jurământi de a 

spune totii adevărul, nimici altii de câtii a- 

devărulă. 
. Judecătorul de instrucţiune îi va întreba 

mai ântâiă de numele, pronumele, etatea, sta- 

rea, profesiunea, locuinţa lori, precum şi decă 

suntă servitori, cousângeni ori afini (cuscri) aă 

părțilorii şi în ce gradă; se va face menţiune 

de aceste întrebări şi de respunsurile mar- 

turilorii. 
Art. 13, Deposiţiunile vorii fi subscrise de 

judecători, de scriitorii şi de marturii, după co 

i se voră fi citită şi acesta va fi declaratii că 

stăruesce într'ensele ; dâcă marturul nu voesca 

s6ă nu pote a subscrie, se va face menţiune do
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acesta. Fie-care pagină a dosarului de instrue- țiune va fi sub-scrisă de juâccător şi de scriitor. At 74, 
scrise prin cele trei articole precedente, supune pe judecători la acţiune recursorie civilă din partea celui rătămată, şi, în tote casurile, elă va fi condeminat la uă amendă de una sută lei. 

Art. 75, Ori ce adaos. de scriptură între 
rânduri sâă cu semuă de trămitere, ori ca ster- sătură si răsătură, va trebui să fie aprobată şi sub-scrisă do judecătorul de instrucţiune, de scriitoră şi de marturii; la din contra ur- mare, se voră aplica pedepsele arătate în arti- colulii precedenti; scripturile între rânduri sâă cu semnii de trimitere, răsăturile şi stersătu- rile neaprobate se voră socoti ca şi cum n'ară 

de Jocii, 
Art. 76. Copiii de ambe socsele, carii nu vor îi împlinită etatea de 16 ani, voriă putea, fi au- (iţi numai sub formă de declarare şi fără a 

face jurămentă, 
Art. 27, Veri ce persână chiămată spre a da mărturie va fi detâre a se conforma întru tâte citațiunii cei s'a trămisă, La din contra ur- nare, ea va putea fi constrânsă Ja acâsta de judecătorul de instrucțiune printr'u amendă celii multă de duoă sute lei, pronunciată după conclusiunile procuratorului fără nică uă altă formalitate, nică termină şi fără apelă, — Ju- decătorulă de instrucţiune va: putea asemenea, să ordone, în contra acelei persâne, constrângre- Tea corporale spre a o aduce să'şi dea mărturia, 
Art 7$, Marturatii care, pentru motivi de nevenire, va fi fostii condemnatii Ja, amendă, şi care, în urma celei de ali duoilea citațiuni, va produce înaintea judeciitorului de instrue- ţiune legitime inotive cari Vaii împedecatit de â veni, va putea să fie, dupi conclusiunile pro- curatorului, descărcatii de plata amendei, Arte 79. Judecătorul de instrucţiune va de- fige, pentru fie-care marturii, la casii de cere- re, uă indemnitate, pentru trarsportulă stii şi pentru vătămarea ce i s'a pututii aduce în in- terese prin lipsa sa de la ale sfle. 
Art. SO, Cândă, prin atestarea unui medic, s6ii acolo unde nu este medică prin veră ce alt modă, se va constata că marturii suntă în ne- putință de a se înfăcişa după citațiunea ce Ji s'a trămisă, judecătorulă de instrucţiune ra merge la locuinţa lor, dâca aceea se află în co- muna domiciliului săi, . 
Dâca marturii locuescii afară din acea comu- nă, judecătorul. de instrucţiune va putea în- sărcina pe primarulii comunei în care Jocuesciă ca să priimescă deposițiunile lori, 
Spre acâsta judecătorulă de instrucţiune va trămite primarului note spre ai face cunoscute 

faptele asupra cărorii marturii vor trebui să epună, . 
Art, 1. Dâcă marturii îşi aii reşedinţa a- fară din judeţul judecătorulai de instrucţiune, 

Neindeplinirea formălităţilor pre- 
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acosta va cere de la jndecătoruli de instruc- ţiune ală reședinței lorii, ca să mergă la dânşii şi să priimâscă deposiţiunile loră, 
In casă când marturii nu voră locui în co- muna acestui de pe urmă judecătorii de in- 

strucțiune, se va urma procedura arătată în articolul precedentii. 
Art. 82, Judecătorul ss primarul care va Îi priimit deposiţiunile marturilor, în urma-- rea celoriă duot articole precedente, le va tră- mite închise şi sigilate la judecătoraulii de în- strucțiuune al tribunalului unde procesul este 

în căutare, 
Arte 89, Decă marturulă la care se va, fi dus judecătorulii în casurile prevădute prin artico= lele 80 și 81 precedente, nu sc află în neputinţă de a se înfiişişa după citaţiunea ce i s'a fostă trămis, judecătorulii de instrucţiune va, da un mandatii de depunere în contra ui şi în contra medicului, sâă oficiaralui municipală care "1 va fi liberată certificatulă mai susii menţionatii. 
Pedspsa oră se va pronuntia în asemenea casuri de judecătorulii de instracţiune ali 1o- cului unde suntă marturii şi după rechisiţiu- nea, procuratorului conformi celoră prescrise 

prin articolul 77, 

5 IP. Despre probele scrise şi despre actele 
inculpătâre ă 

Art. 81, Judecătorul de instrucţiune se va transporta, deca va fi cerutii, şi va putea să se transporte şi din oficii, la domiciliulă preve- nitulni, ca să facă perchisiţiunea chârtiilor, a lucrurilor și în genere a tutulori obiectelorii ce se vorii judeca, de folosii pentru descoperi- rea, adevărului, E Arte 55, Judecătorală de instrucţiune ra putea asemenea, să se transpârte şi în alte 10- curi unde ar da cu socotâla că s'arafia ascunse obiectele de carii se vorbesce în articolul pre- 
cedenti. 

Art. 86, Disposiţiunile articoleloră 34 , 85, 36, 37 şi 39," privitore Ja luarea obiecteloră a cărorii perchisiţiune pâte fi făcută de ministe- rulii publică în casă de flagrantii delictă, se a- plică şi la judecătorulă de instrucţiune, Art, S7, Dâcă chârtiele sâă lucrhrile ce ară urma, să fie perchisite se află afară din jude- țulii judecătorului de instrucţiune, acesta va cere de la judecătorul de instrucţiune al locu- lui unde acelea starii putea găsi, să procâdă la operaţiunile prescriseprin articolele precedente. 

CAPITOLUL VI 
Despre mandatele de înfăcişcre, de depu- 

nere, de aducere şi de arestare 

Art, SS, Mandati se numesce orâinea prin care oficiarii de poliţiă, judecătorul de instru-
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ţiune, oră ministerali public, în puterea facul- 
țăţii ce le este dată, esprese şi în Casuri anume 
determinate, prin lege, pun uă persână în facă, 
sub paza, saii sub inâna judecății. 

Art. S9. Suntii patru feluri de mandate: 
mandatii de înfășizere, mandatii do aducere, 
maudatiă de depunere şi mandatii de arestare. 

. Art, 90, Mandatele de înfăcişire şi de adu- 
cere ati de scopii a pune, pe celă chiămatii în- 
naintea judecății. 

Mandatuli de aducere se pote esecuta şi prin 
putere, după formele mat josii arătate. 

Art. 91, Mandatulă de arestare are de o- 
bicetă închis6rea prerentiră a unei persone 
după formele mai josii prescrise, 

Art, 92, Mandatulii de depunere este ordi- 
nca de a so aresta, de urgenţă şi pentru scurt 
timpi, uă pers6nă, care de uă cam dată nu 
pâte nici a se libera, nici a se aresta după tâte 
formele asigurătore libertăţii individuale. 

Art, 95, Cândă inculpatulă va Îi domiciliat 
şi faptul va, îi de natură a trage după sine nu- 
mai uă pedepsă corecțională, judecătorulii de 
instrucţiune va putea, dăca va judeca de cuviință, 
să nu dea în contra lui de câți uni mandat de 
înfăcişcre, remâindu'i facultatea de a putea, 
după ce Pa intrebati, să schimbe acel man- 
datii în veri care altali, după împrejurările ce 
Sari desvăli, - 

Dscă inculpatulă nu vine la infăgişere, ju- 
decătorulii de instrucţiune va, da în contra, lui 
unii mundatii de aducere. , 
Asemenea va da, mandat de aducere în con- 

tra oră cării persone de ori ce cualitate, în ca- 
sul cândii acea personă ară fi inculpată de un 
delict, care trage după sine pedâpsă criminală. 

Art, 94, Elă pâte asemenea să dea, mandate 
de aducere în contra marturiloră, carii refuză 
de a se înfășișa după citațiunea co li sa tră- 
nisi, conforint art. 77, şi fără ca acâsta să îm- 
pedice de a se condemna marturuliă la amenda 
legiuită prin acelaşi articolii, 

Art, 95, În casti de mandatit de înfăgizere, 
judecătorul va face interogarea îndată; în cas 
de mandatii de aducere, et o va face cel mai 
târdiii in duos-deci şi patru de ore. 
"Art, 90, După interogatorii, judecătorulii 

va putea să dea unii inandatii de depunere. 
În cursulă instrucţiunii, elă va, putea, după 

conclusiunile conforms ale procurorelui şi ori 
care ară fi natura, inculpării, să libereze pe in- 
culpatii de sub ori-care mandatii de depunere 
indatorândulă a se înfăgișa la tâte actele pro- 
cedurii, precumii şi pentru esecutarea sentin- 
ji, îndată co va fi cerută, 

Ordonanţa de liberare nu va putea fi atacată 
pe calea oposiţiunii. , 

Judecătoruli de instrucţiune va, putea, după 
ce a auditii pe inculpată şi pe ministeriul pu- 
blică, să dea unii mandatii de arestare, după 
forma mai jos argtată, în casă cândii faptali 
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|ară trage după sine pedspsa criminală, sâii în- 
chisâre corecțională. 

Arte 97, Mandatele da înfăgiştre, de adu- 
cere și de depunere, vorii fi sub-serise do cel ce 
le va fi dati şi sigilate cu sigiliulă săi. Pre- 
venitulit va fi într'ensele numitii şi desemnatii 
câţi se va putea mai clarii.. " 

Art, 9S. Aceleaşi formalități vor fi obser- 
vate şi în mandatulii de arestare ; însă acestă 
mandati va copriude încă şi enunciarea faptu- 
lui pentru care este dati, precum şi citațiunea 
legii care califică acelă faptii crimă sii delicţ. 

Art, 99. Mandatele de înfăşiştre, de adu- 
cere, de depunere scii de arestare, vori fi noti- 

ficate prevenitului prin aprodă, sâi printrunii 
aginte alii puterii publice, care'li va înfăgişa, 
prevenitului în original şi "i va lăsa copie după 
densulii. - 

Mandatulii de arestare va fi înfăgişatii pre- 
venitalui, chiară cândii acesta s'ară afla la 0- 
prelă, și i se va lăsa copiă după Acusulii. 

Arte 100. Manlatele de aducere, de înfăi- 
şâre, de depunere şi de arestare, vorii fi esecu= 
torie în tâtă întinderea Statului Români, 

Dscă prevenitulii sc află afară din judeţalii 
oticiarului care va fi dati mandatulii de de- 
punere, stii de arestare, elii va fi condusi în- 
naintea sub-prefectului, sâă, în lipsa acestuia, 
înaintea adjunctului, ori înaintea primarului: 
sâii ajutorului săii ori înaintea comisarului do 
poliţie alii locului, şi acela va, viza mandatulii, 
fără a putea opri esecutarea sa. 

Art, 101. Provenitul care va refusa, do a se 
supune Ja mandatulii de aducere, sii care, du- 
pă ce va îi declaratii că este gata a se supune, 
va încerca să scape, va trebui să fie constrinsii, 

Partătorulă mandatului de aducere va chiă- 
ma, de va cere trebuința, puterea publică a 10- 
cului celui mai de aprope; ea va fi datore să, 
morgă, după cererea coprinsă în mandatul de 
aducere, “ . 

Art, 102, Cu tote acestea, dică, după mai 
multii de ducă gile de la data mandatului de 
aducere, prevenituli se va fi găsită afară din 
judeţul oficiarului care a dată acesti mandat, 
şi la uă distanţă de mai multi de duoă miria- 
metre de la domiciliulă acelui oficiarii, acelii 
prevenit va putea să nu fie constriusi de a 
se supune mandatului, deră atunci procurorul 
judeţului, în care se va fi găsit şi înaintea că- 
ruj va Îi condusi, va da unii mandatii de de- 
punere în virtutea cărui elit va fi roținutii la 
închisore, 

Mandatuli de aducere va trebui să fie pe de- 
plinii esecutatii, d6că prevenitulii a fostă găsit 
avendiă asupra sa lucruri, chârtii ssii instru- 
mente, care voriă face să se nască prepus cum 
că clii arii fi autoră ssii complice alii delictului 
pentru care este căutatii, ori care ară îi terini- 
nulă scii distanţa, în care ară fi găsită. 

Art, 103. In duot-deci şi patru de ore după  
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esecutarea mandatului de depunere, ministerul 
publici care "li va fi datii, în casulă prerădută 
la articolulă precedenti, va da în scire şi va 
transmite procesele verbale ce se vorii fi făcut, 
la oficiarulii care a dat mandatulii de aducere. 

Art, 104. Oficiaruli, care a dati mandatul 
- de aducere şi cărui vori fi transmise actele 
procesului, precum s'a disii în articolulii prece- 
dentii, va comunica tâte acestea, toti într'uniă 
termină de duo&-deci şi patru ore, la judecăto- 
rulii de instrucţinne pe lîngă care funcționeză; 
acesti judecătorii se va conforma cu disposiţiu- 
nile articolului 87. 

Art. 105. Judecătorul de instrucțiune, care 
este intratii în cercetare sâii d'a dreptuli sti 
prin trămiterea făcută conformă art, 87, va 
transmite, sub sigilii, la judecătorulii de in- 
strucţiune ali locului unde s'a găsitii preveni- 
tulă, actele, notele şi informările relative la 
delict spre a supune pe celii prevenit la inte- 
rogatoriii. ” 

'Pote actele vorii fi după acesta, întârse la 
judecătoruli care se află intrată în cercetare, 
împreună cu interogatoriuli. - 

Art, 106, Dâcă în cursuli instrucţiunii, ju- 
decătorulii ce se află intrată în cercetare, va da 
unii mandatii de arestare, elii ra putea ordona, 
prin acel mandat, ca prevenituliă să fic trans- 
mutatii la arestuli locului unde se face in- 
strucţiunea, 

Dâcă nu se coprinde în mandatul de arestare 
ca să se facă acea transmutare a prevenitului, 
elii va rămânea la arestul judeţului în care 
sc va fi găsitii, penă ce se va otări de judecă- 
tornlii de instrucțiune conformă art. 128, 129, 
120, 131, 132, 133, 134, 185. 

Art, 107. Dâcă prevenitulă, în contra cărui 
s'a datii unii mandaţi de aducere, nu pâte fi 
găsită, acel mandati va fi înfăgişstii la sub- 
prefectul, primarulii ori la ajutorii lori, seci 
la comisurală de poliţie al comunei, unde este 
reşedinţa prevenitului. Numiţii vor viza actul 
de notificare, 

Art. 108, Ori care depositariii ali puterii 
publice, şi chiarii ori ce persâne vorii fi dâtori 
a pune mâna pe prevenituli surprinsi în fla- 
grantii delictă sâii în casurile asemănate fla- 
grantului delict, şi a'lă conduce înaintea mini- 
sterului public, fără să fie trebuință de mandat 
de aducere. 

Art, 109, Asupra înfășişerii mandatului de 
depunere 13, directoruli închisorii de către a- 
psoduli sâii agentul puterii publice, însărcinat 
cu esceutarea acelui mandată, prerenituliă va 
îi priimiti şi ţinută în casa de oprâlă, 

Directoruli închisorii va da funcţionarului, 
însărcinat a esecuta mandatulii, uă adeverinţă 
de priimirea prevenitului. 

Art, 110, Oficiarulii însărcinată cu esecuta- 
rea mandatului de depunere stii de arestare,   
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va lua cu sine putere îndestulă pentru ca sănu 
scape prevenitulă. 

Acea putere o va, lua din apropierea locului 
unde va trebui să se esecute mandatulii de a- 
restare sâii de depunere; ea va fi dâtore să 
mârgă după cererea făcută d'a dreptul coman- 
dantelui ori superiorului şi coprinsă în mandat. 

Art, 111. Deca prevenituli nu pâte fi prins, 
mandatul de arestare va fi notificatii la cea 
după urmă locuinţă cea avuti, şi se va face 
procesii-verbală de perchisiţiune. 

Acestii proces verbală se ra face în presența 
celorii duoi mai de aprâpe vecini ai prevenitu- 
lui, pe carii îi sa putea, găsi purtătorulă mau- 
datului; ei îlii vorii sub-scrie, sâii dâcă nu sciii 
ori nu vorii să sub-serie, se va face menţiune 
de acâsta, precumii și de interpelarea ce li se 
va fi făcută pentru a sub-scrie. 

Purtătorul mandatului de arestare va face, 
după aceea să se vizeze procesuli săii verbală 
de sub-prefecti ori de adjunctul săii, sâii, lip- 
sindă aceştia, de primarulă ori de ajutorulă 
stă, sâil de comisarul de poliţie ală locului şi 
îi va lăsa copie după densuli. 

Mandatulă de arestare şi procesul verbalii 
voriă fi după aceea date la grefa tribunalului. 

Art, 112, Prerenitul, prins în puterea unui 
mandat de arestare s6ii de depunere, ra ficon- 
dus fără întârdiere la arestul arătat în mandat, 

ârt, 119, Ofciarulii însărcinată cn esecu- 
tarea mandatului de arestare scii de depunere, 
va da pe prevenituli în mâna directorului în- 
chisârei, care îi va întârce înscrisă de priimire 
după forma prescrisă ln art, 109. : 

Va, duce după aceea, la grefa tribunalului ac- 
tele relative la arestare și va lua uă adeverinţă 
de a lorii predare. 

Eli va înfăgişa atâtii înscrisulii de priimire 
cât şi adeverinţa, în duoă-deci şi patru de ore, 
1o, judecătorulii de instrucţiune, care le ra viza 
pe amânduoă, şi acâstă viză o va data şi 0 va 
sub-scrie. 

Art, 114, Neobservarea formalităţilor pre- 
scrise pentru mandatele de înfăgiştre, de depu- 
nere, de aducere, şi de arestare, va fi pedepsită 
prin mustrări în centra procuratorului sâi a 
judecătorului de instrucţiune, ceea ce nu îm- 
pedică pe celă vătimati de a esercita în con- 
tra lor acţiune recursorie civile, dscă are motive, 

CAPITOLUL VII 

Despre libertatea provisorie şi despre 
cauțiani 

Art, 115, Prevenitulii care, în cursulii in- 
strucţiunii, va îi fostii arestată în urmarea u- 
nui mandati sâii ordonanţe, pâte, mai inainte 
de a se da otărirea definitivă, să câştige libe- 

!
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rarea sa provisorie, în casurile după regulile şi | cutorie, va fi dată la mâna părţii civili mai înc 
sub condiţiunile mai josii arătate, 

Art, 116. Liberarea prorisorie în cursul in- 
strucțiunii nu va putea fi dată prevenitului, 
când judecătorul de instrucţiune va recunâsce 
că faptuli este supusă la pedepsă criminale, 

Art, 117. Dâca faptulă nu pote cădea sub 
mai grea pedâpsă de câtii închisorea corecţio- 
nale, judecătorulii de instrucţiune, în urma ce- 
rerii prevenitului, va putea ordena, audindii 
conclusiunile procuratorului, liberarea sa pro- 
visorie, de va da mai ântâiii uă cauţiune sol- 
vabilă că se va presenta, la tote actele proce- 
durii cum şi pentru esecutarea otărirei, îndată 
ce va fi cerută. 

Liberarea provisorie sub cauţiune va putea 
fi cerută şi dată în ori ce stare a procesului, 
chiarit în timpul recursului de casaţiune. 

Art, 115, Cu tote acestea vagabondii şi cer- 
îaţii de judecată pentru crime nu voră putea 
fi în nică unii casă liberaţă pe cauţiune. 

Art. 119, Cererea de liberare prorisorie va 
fi notificată părţii civile, Ja domiciliul săă scii 
la celă de dânsa alesi, 

Art, 120, Solvabilitatea cauţiunei va fi cer- 
cetată de procuratori şi de partea cirilă chiă- 
inată după formele legale. 

Dâca, cauţionatoruli nu va depune în casa 
tribunalului suma cauţionării, elii va fi dătorii 
să justifice solvabilitatea sa prin avere de ne- 
mişcătre, care să preţuiască, deducându-se 
sarcinile ce arii avea, uădată şi jumătate suma 
cauţiune. 

Art, 121, Prevenitulă va fi priimitiă să dea 
cauţiune elii Ensuși pentru sine, sâii depunenă 
suma cauţionării, s6i justificândii că are ne- 
mişcătozre carii să aibă uă valore de nădată şi 
jumătate suma cauţiunei, scădute fiindi sar- 
cinile ce ară avea acele nemişcătâre. Intr'unii 
casti sâă altulii, el va trebui să facă sumisiu- 
nea de care se ra vorbi mai jos. 
Arte 122. Cauţionarea nu va putea fi mai 

mică de cinci sute 1ci. 
Dâcă pedâpsa, corecţionale arii fi fost de uă- 

dată uă închisâre şi uă amendă a cării sumă 
înduoită ară trece de lei cinci sute, nu se va 
putea cere cauţionament de uă mai mare sumă 
de câtă amenda înduoită. 

Dâca din delicte a resultat uă daună civilă, 
apreciabile în bani, canţionarea ra fi câtă de 
trei oră valărea daunei, după. cumii aceea va fi 
apreciată, pentru acestii scopă numai, de jude- 
cătorulii de instrucţiune, fără ca cu tâte ace- 
stea canționarea să fie în acestă casă mai mică 
de cinci sute lei. 

Art. 123, Cauţionatoruli admisi va face 
sumisiune (declaraţiune îndatoritâre) 1a grefa, 
tibunalului, de a plăti suma cauţionării, la 
casă cândi prerenitali arii fi urmăritii a se 
înfăgişa, 

Copia de pe acâstă sumisiune, în formă ese-   

nainte de a se da prevenitului partea prorisorie, 
Art, 124, Banii depuşi s6ă nemişcătorele | 

carii formeză obiectul cauţionării voriă fi do- 
stinate : : 

1. La plata reparaţiuniloră civile şi cheltuc- 
lilorii făcute de partea civilă; 

2. La amendă; , 
Aceste creanţe rorii fi primate de creanţa 

fiscului pentru cheltuelile făcute de ministe- 
riulă publică. 

Art. 125, Judecătorulii de instrucţiune va 
da la timpii, după conclusiunile procuratornlui 
s6ă după cererea părţii civile, uă ordonanţă 
pentru plata sumei cauţionate. Acestă plată 
va fi urmărită, după cererea ministerului pu- 
blicăi, şi sumele priimite se vor trămite la casa 
Statului, fără ca din acâsta să so împedice ur- 
măririle și drepturile părţii civile. 

Art, 126, Prevenitulii nu va putea câştiga, 
liberarea sa prorisorie prin dare de cauţiune, 
de câtii după ce mai ântâii va fi alesii un do- 
miciliă la residenţa tribunalului corecțională 
printr'ună act făcut la grefa acelui tribunali, 

Art. 197. Prevenitulă care va lăsa pe cau- 
ţionatorulă stă să fie armăritii şi esecutată la 
plată, nu ra mai fi priimită în viitori nici în- 
tr'unii casă a cere din nuoiă liberarea sa provi- 
sorie pe cauţiune. 

CAPITOLUL VIII 
Despre ordonanţele judecătorului de 

insracțiune după completarea 
- procedurei 

" Art, 198, Indată ce procedura va-fi termi- 
nată, judecătorul de instrucţiune o va comu- 
nica procurorului, care va fi dâtorii a-i adresa, 
rechisiţiunile sâle, cel multii până în trei dile. 

Art, 129, Decă judecătorulii de instrucţiune 
este de părere că faptulii nu înfăgişeză nici 
crimă, nică dolictii, nici contravenţiune, sâă că 
nu pâte Â imputat inculpatului, elii va declara 
prin uă ordonanţă, că nu esistă casii de urmă- 
rire, şi, Q€ca inculpatulii va fi fostii arestat, so 
va libera îndată, 

Art, 130. Dâcă clii este de părere că faptul 
nu este de cât uă-contravenţiune poliţiensscă, 
va trămite pricina înaintea judecătorului po- 
liţienescii competentă și va ordona, liberarea 
inculpatului deca este arestată. 

Disposiţiunile acestui articol şi ale artico- 
lului precedentă nu vor putea aduce nici uă 
vătămare drepturilorii părţii civili s6ii părţii 
publice precumă maj josti se va esplica. 

Art, 131, Dâca delictul este recunoscut de 
natură a fi pedepsit prin pedâpsă corecțională, 
judecătorulii de instrucţiune va înainta proce- 
sulă la tribunali spre a-li lua în cercetare. 

Dâca în acestă cas, delictală pâte să tragă
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după sine pedepsa închisorii, prevenitul de se va 
“alla închis, va remânea la, închisâre provisoriă. 

Art, 192, Dâca delictulii nu trage după sine 
pedepsa închisorii, prevenitulii va fi liberat, cu 
indatorire de a se reinfăgişa, la diua defiptă, 
înaintea tribunalului competentii. 

Art. 193, In tâte casurile de trămiterea a- 
cusatului sâii înaintea poliţiei municipale, sâă 
înaintea tribunalului de judeţii, ministerul pu- 
blică este dâtor să trămiţi, în termin de duot- 
deci şi patru ore, numerotate tâte actele proce- 
sului la grefa tribunalului care are să pronuncie. 
„Art. 15, In casă de trămiterea prerenitu= 

iui înaintea, tribunalului de judeţă, procurorul 
este dâtorii în acelaşi terminii să facă ai se 
trămite chiămarea de înfăgişare pentru cel mai 
scurtă termină, observânduse însă, în privinţa 
acâstu, terminele preserise prin art. 180. 

Art. 135, Dâca judecătorulii do instrucțiune 
găsesce că faptulă e de natură a fi pedepsit cu 
pedepse criminali, şi că prerenţiunea în contra 
inculpatului este indestulă de stabilită, va, or- 
dona ca actele instrucţiunii, procesalii verbală 
care constată corpalii delictului, şi uă listă de 
actele inculpătore fără întârgiere să se trans- 
mnită de procurorulii tribunalului la procurorul 
generalii ală curţii de apelă, spre a se procede 
după cumii se arctă la capulă pentru punerea 
sub acusaţiune, 

Actele inculpătâre vor remânea la tribunal, 
afară numai de cele ce se dispună prin arti- 
colul 223, 

Art. 136, In casală articolului precedentii, 
mantatulii de arestare sii de depunere ce s'a 
dată contra prevenitului va conserva puterea 
sa esecutorie pent ce se va statui de către cur- 
tea de apalii, 

Ordonanţele date de judecătorul de instrac- 
țiune, în virtutea disposiţiunilor art, 120, 130, 
151, 192 şi 135, se vorii înscrie lu sferşitul re- 
chisitorului procurorului. Ele verii trebui să 
coprindă numele şi prenuinele prevenitalui, do- 
miciliulă, locul nascerei, etatea şi proles:unea, 
deca vorii fi cunoscute; precum asemine şi es- 
punerea faptului, natura delictuluă şi dezlara- 
ţiunea că sunții scii că nu sunt probe indestu- 
lătore în sarcina prevenitului. 

Ari, 137, Ministerial publică va putea, în 
tote ceasurile să formeze oposițiune la ordonan- 
ţele judecătorului de instrucţiune. 

Partea civilă va putea forma oposiţiune la 
ordonanţele date în casurile prevădute prin 
articoleie 117, 129, 130, 132 și 523 şi la veri 
care ortonanțe ar vătăima interesele sâle civile. 

Prevrenitulu nu va putea forma oposiţiune de 
câtii la ordonanţele date în virtutea art, 117, 
şi în casulă provăduti prin art. 523. 

Oposiţiunea va trehui să fie formată în ter- 
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mini de duoă-deci şi patru ore, care va curge 
pentru oposiţiunea din partea procurorului, din 
diua, de cândi s'a dat ordonanța ; pentru opo- 
siţiunea părţii civile şi a prevenitului neare- 
stată, din diua notificării. ordonanţei la domi- 
ciliulii de dânşii ales la loculii reședinței triba- 
nalului; pentru oposiţiunea prevenitului închis, 
din gina de când ordonanța i se va comunica, 
de grefierii. 

Notiticarea şi comunicarea menţionate în 
paragrafulă precedenti se vorii face în termin 
de duot-dcci şi patru ore de la data ordonan- 
ţei. — Oposiţiunea se va face către camera, de 
acusațiune a, curţii de apel care va statui asu- 
pră-i îndată, ce o va priimi. 

Actele vorii fi transmise, precumiă se arâtă 
la art, 185. — Prevenitulii arestată va remâe 
nea la închis6re până când se va statui asupra 
oposiţiunei, şi în tâte casurile până la espirarea 
terminului oposiţiunii. " 

In tâte ceasurile dreptul de oposiţiune se cu- 
vine şi procuratorului general de lingă curtea 
de apel. Acesta va fi dâtor a notifica a sa opo- 
siţiune în cele dece qile ce vor urina după da- 
rea ordonanţei judecătorului de instrucţiune. 

Disposiţiunea ordonanţei care pronuncie li- 
bexarea prerenitului, se va esecuta, provisorii 
cu t6tă oposiţiunea făcută în contră. .. 

Art, 158, Partea civilă care va cădea în o- 
posiţiunea sa, va fi contemnată la daune-inte- 
rese către prevenită. 

“OARTEA ÎI 
DESPRE JUDECATĂ 

TITLUL 1 

Despre iribunatele poliționesci şi 
corecţionali 

CAPITOLUL 1 

Despre tribunalele şi judecătoriile 
polițienesci 

Ari, 199. Suntii considerate ca, contraven= 
ţiuni poliţienesci faptele carii, după disposiţiu- 
nile cărţii a patra (1) din Coiticete Penale, pot 
să dea lociă scii la uă amenilă de lei duoi-deci 
şi cinci şi mai pugină, ecă la uă inchisâre de 
cinci dile sii mai vugină, fără a deosebi dca, 
cu ocasiunea unză asemenea infracţiuni s'a fă- 
cută scii nu confiscarea lucruriloră apucate, şi 
ori-care arii fi val6rea aceloră lucruri, 

Art, 110, Cercetarea şi judecata contia- 

  
(1). todicele Penulii neavendi de câtă tre 

d-lui Boerescu), ” 
cărţi de cartea a treia a voită să vorbescă legiuitorulă. (Colreţia
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xențiuniloră poliţienesci suntă atribuite, după | 
distincțianile mai josăi stabilite : 

a. Tribunaleloră poliţienesci propriii dise în 
Bucuresci şi în oraşele unde asernenea tribunale 
se voră mai institui. | 

b. Polițailoră, în oraşele unde nu sunt tri- 
bunale poliţienesci propriă dise. 

c. Sub-prefecţiloră, în comunele rurale. 
d. Primarilori. îi 

"ŞI. Despre tribunale polițienesci, poliţai 
şi sub-prefecți - 

Art. 141, Tribunalele poliţienesci, propriii 
dise, poliţaii şi sub-prefecţii sunt zinguri com- 
petinți a judeca : - 

1. Contravenţiunile comise în comuna, rege- 
dinței lori. 

2. Contravenţiunile comise în cele-alte co- 
mune ale plăşei sii ocolul lori, carii nu sunt 
fiagrante delicte şi ai căror-autoră scii marturi 
lipsescii din acele comune. , 

3. Contravenţiunile silvice urmărite după 
cererea particulariloră, 

4. Înjariele verbale. ' 
5, Atiptele, anunciele, vindările şi distribu- 

țiunile de opere, scripte sc gravure contrarie 
bunelorii morali, 

6. Acţiunea în contra celorii ce aii meseria 
de a ghici, de a spune viitorali, de a esplica 
visele, , 

7. Contravenţiunile pentra carii partea re- 
dlamantă cere daune-interese de uă sumă ne- 
determinată, sâii care trece peste. cinci-spre- 
gece Iei. - 

Art, 142, Tribunalele poliţienescă, poliţaii, 
sub-prefecţii şi primarii suntă în concurs com- 
petenți a judeca 'tâte cele-alte contravenţiuni 
comise în circonscripţiunea, lorii. 

Art. 143. Citaţiunile pentru contravenţiu- 
nile poliţienescă se vorii face după cererea ce- 
loră în drepti. . = 

Citaţiunea se va notifica printr'uni aprodă 
stă altu funcţionarii analogă, care va lăsa co- 

pie de pe dânsa prevenitului sâii persânei res- 
ponsabili de reparaţiuni sâă restitaţiuni civile. 

Art, 144. Citaţiunea nu va putea fi dată pe 
unii termenă mai micii de duot-deci şi patru 
ore, osebitii de câte uă di pentru fie-care di- 
stanță de duoă miriametre, La din contra ur- 
mare, atâtă citaţiunea câtii şi sentinţa ce s'ar 
da, ra fi nulă, Insă acestă nulitate nu va putea 
î. propusă de cât numai la cea W'ântâiii înfăşi- 
şare, mai "nainte de ori-ce apărare. În casuri 
urgente terminuli va putea fi mai scurti, şi 
părţile vorii putea fi citate a se înfăgişa chiar 
în acea di şi la uă oră arătată în virtutea unci 
cedule (biletii) de citaţiune, datii de judecător, 

Art, 115, Părţile or putea să se înfigişeze 
de bună voiă, şi după un simplu advertisment 
fără să fie trebuință de citaţiune,   
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Art. 146. Tribunalulii polițienesc, poliţaiul, 
sub-prefectul vorii ordona, mai "nainte de diua 
întăgişării, tote actele carii nusufer întârdiare, 
precumi, facere de procese verbale, preţuire de 
daune şi altele asemenea. - 

Art, 147, Dâca persâna citată nu se înfăşi- 
ş6ză la diua şi la ora defiptă prin citaţiune, ea 
va fi judecată în lipsă, , 

Art, 149. Persâna condemnată în lipsă nu . 
va mai fi priimită a se opune la esecutarea sen- 
tințeă, decă nu se înfăgişeză la audiența, ard- 
tată în articolulii următori, afară de cele ce - 
se vorii dice nai josii despre apelă şi despre re- 
cursulii de casaţiune. 

Art. 119. Oposiţiunea la sentinţa dată în 
lipsă se va putea forma prin declaraţiune fă- 
cută drepti răspunsii în josulă actului prin 
care i se notifică acea sentință, sâii printr'unit 
actii notificată în termin de trei Qile de la în- 
cunosciinţarea sentinţei, osebitii de câte uă di 
pentru fie-care distanţă de duoă miriametre. 

Celă ce va forma oposiţiune se va înfășişa 
îndată după espirarea sorocelorii arătate mai 
susii, fără a mai aştepta citaţiune. La din con- 
tra, oposiţiunea, se va socoti ca neinfiinţată. 

Art, 150, Persona citată se va înfăgişa ca 
nsă-şi sci printr'ună împuternicit din parte'i 
prin procuraţiune specială. 
„Arte 151, Instrucţiunea fis-cărui proces va 

fi public sub pedepsă de nulitate. 
Ea se va face în următârea ordine : 
Procesele verbale, dâca sunti, vorii fi citite 

de grefierii sâii de ajutorii. 
Marturii chiămaţi în contra inculpatului vor 

fi astultaţi, deca cere trebuinţa. 
Partea, civilă va face conclusiunile stle. 
Persâna citată va propune aptrarea, sa şi va 

produce marturii aduşi, întru câtii acâsta i se 
permite prin articoluli următori. 

Ministerul public, la tribunalele poliţienesci 
proprii gise, va fi audit în ale sle conclusiuni. 

Partea citată va putea propune obserraţiu- 
nile sâle. - 

Tribunalulă sc judecătorul va pronuncia, 
sentinţa în audienţă pablică, chiarii în acea di, 
fără să o pâtă amâna pe altă di de câtă pentru 
neîndepliniri de instrucţiune. 

Art, 152. Contrarenţiunile se vor proba sâă 
prin procesele verbale ori raporturile oficiari- 
lorii poliţiei judecătoresci, sâă prin marturi, în 
lipsă, de asemenea procese verbale şi reporturi 
oră spre întemeiarea acelora, după următrea 
discuţiune. 

Nimeni nu va fi priimit, sub pedâpsă de nu- . 
litate, a proba prin marturi, peste cele sâi în 
contra celorii coprinse în procesele verbale ale 
procurorului, sub-prefectutui, poliţaiului şi pri- 
marului, Procesele-verbale şi raporturile ace- 
storii oficiară de poliţii nu poti fi atacate, în 
matoriă de contravenţiuni, do câtii după regu- 
lele procedurii falsului. 2
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„Procesele verbale şi raporturile celorii alţi 

oficiari de poliţie judiciară , voră putea fi des- 

bătute prin probe contrarie, sâii scrise stă te- 
stimoniali, dâca, tribunalulă sâă judecătorulii 

va judeca de cuviinţă să admită acele probe. 
Art, 153, Marturii vori face, la audienţă, 

sub pedâpsă de nulitate, jurământi de a spune 

tot adevărul, nimic alt de cât adevărul: grefie- 

rul sâă ajutorul va lua notă de acesta, precum 

şi de numele, prenumele, etatca, profesiunea, lo- 

cuința şi deelaraţiunile lori cele maă principale. 

Art. 154, Ascendenţii şi descendenţii incul- 
patului, fraţii, surorile, scii afinii (cuscrii) săi 

în aceleaşi grade, femeca s6i bărbatulă, chiară 

şi după despărţirea lurii otărită după legi, nu 

voră fi nici chiămaţi, nici priimiţă a da măr- 
turie, fără însă ca, mărturia, pexsonelorii mai 

sus numite să potă causa vre-uă nulitate, când 

mninisterulă publică, partea civilă şi inculpatui 

nu Stati opusii la admiterea lori ca marturi. | 

Art, 155, Marturii care nu so vor conforma 

citaţiunii, voră putea fi constrânşi de tribunal, 
după rechisițiunea ministerului publiciă, s6ii de 
judecătorii , prin amendă pentru cea d'ântâii 
lipsă, şi princonstrângere corporală pentru cea 
dalii duoilea, pronunsiate una scă alta chiară 

în audiența ln care aă fostii chiămaţi, 
Art, 156. Marturulii condemnată la amendă 

pentru uă primă lipsă, şi care, după cea de ală 
duvilea citaţiune, se va înfăgişa şi va produce 
înaintea, tribunalului cuvinte legiuite de apă- 
rare, va putea fi liberatii de amenda la care 2 

fostii condemnatii. — Deca marturuli nu este 

citatii din nnoăi, elii va putea. să se înfăcigeze 

de bună voiă, în persână, stii printr'uniă împu- 
ternicit prin procuraţiune specială, la audiența 
urmitâre, spre a presenta, cuvintele sâle de a- 
ptrare şi a câştiga, d6că se va cuveni, liberarea, 
sa de amenda, 

Art, 157. Deca faptul nu presintă, nică de- 
lictii, nici contravenţiune poliţienâscă , tribu- 
nalulii va, anula citațiunea şi totii ce va fi ur- 
matii, şi va statui prin aceeasi sentinţă asupra 
cererilorii de daunc-iuterese. 

Art, 1585, Deca faptulii este unii delict, care 
atrage după sine pedâpsă corecțională sâii şi 
mai gravă, tribunalul sâi judecătorulii poli- 
ţienescii va trămito pe părţi înaintea procuro- 
rului tribunalului corecţionalii sei judeţenii. 

Art, 159. Deca inculpatuliă este doveditii 
făptuitori alii unei contravenţiuni poliţienesci, 
judecătorulii ss tribunalulă va pronuncia pe- 
dâpsa, şi va otări, prin aceeași sentinţă, asupra 
cererilorii de restituţiuni şi de daune-interese. 

Art. 160, Partea care va cădea va, fi con- 
„ demnată, la cheltuele, chiar şi către partea, cea 
publică, 

Cheltuelele voriă fi licuidate (limpegite) prin 
sentinţă, 

Art. 161. Ori-ce sentinţă de condemnare va 
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fi motivată şi testul legii aplicate se va în- 
sera într'ânsa sub pedâpsă de nulitate. 

Se va face menţiune într'ânsa dâcă este dată 
în ultima sâii prima instanță.. 

Art, 162, Originalulă sentinţei va fi sub- 
scrisă de judecătorul care va fi ţinut şedinţa, 
fără să pâtă amâna subscrierea, pe altă di. 

La din contra urmare, grefierulii sâit ajuto- 
rul se va condemna la uă amendă de lei trei- 
deci, şi, uă acţiune recursorie civilă va putea 
esercita celii interesată atâtă în contra jude- 
cătorului sâii tribunalului, cât şi în contra gre- 
fierului s6ă ajutorului. 

Art. 163. Ministerulă publici seă, unde nu 
este ministeri publici, judecătorulii şi partea 
civilă vorii urmări esecutarea sentinţei,. fie- 
care în ceea ce'lii privesce. 

) 
_Ş II. Despre jurisdicţiunea primarului ca 

judecătorii polițienesciă 

Art, 164, În comunele cari nu suntii reşe- 
dinţă de tribunal polițienesc, de polițaiii, nici 
de sub-prefecti, primarii suntă competenţi, ca 
şi acele autorităţi, a judeca : i 

1. 'Tte contravenţiunile cari sunt flagrante 
delicte. - . , 

2. 'Tâte cele alte contravenţiuni întâmplate 
în comuna lori, d6că atâti autorii, cât şi mar- 
turii contravenţiunilorii se voră afla presenţi 
în acea comună, şi cândiă cererea părţii recla- 
mante de daune-interese va fi de uă sumă deter- 
minată şi nu va trece pestecinci-spre-dece lei. - 

Primarii nu voră putea judeca nici uă dată 
contravenţiunile atribuite prin art. 141 tribu- 
nalelorii poliţienesci, propriii dise, poliţailor şi 
sub-prefecțilorii. 

Art, 165. Funcţiunile de grefieră al prima- 
rului, în materiele poliţienesci, vorii fi împli- 

nite de scriitorul satului sâii de unii scriitori 
ală consiliului comunală. 

Art, 166, Citaţiunile vorii putea fi făcute 
printr'uni advertiementii ali primarului, care 

va, anuncia inculpatului faptulii ce i se impută, 
iua şi ora cândiă trebue să se înfățişeze. 
Art, 167, Se va urma totii aşa şi pentru ci- 

taţiunila către martură; ele vor putea fi făcute 
printr'unii advertismentă care va arăta mo- 
mentul cândii se va priimi deposiţiunea lori. 

Art. 165, Primaruli va inca şedinţele s6le 
în casa consiliului comunalii, sâii în casa muni- 
cipalităţii, audienţele rorii fi publice. 

Se vorii observa âncă şi disposiţiunile arti- 
colelor 1-47, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157 şi 160. 

$ III. Despre apeluli contra sentinţei poli- - 

țienesă 

Art, 169. Sentinţele date în materie poli-
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ţienâscă vorii putea fi atacate pe calea apelu- 
lui, când acelea vorii pronuncia închisorea, 
scă cândă amendele, restituţiunile şi repara- 
ţiunile civile voriă trece de Iei dece, deosehbitii 
cheltuelele, , 

Art, 140. Apelulă va fi suspensivii : în totii 
timpulă terminului de a face apel precum şi 
în timpuli judecării apelului, esecutarea sen- 
tinței va fi suspensă. 

Art, lil, Apelulii sentințeloră tribunalului 
stii judecătorului poliţienescii se va face către 
tribunalul corecțională ali judeţului, în ter- 
min de gece qile de la priimirea copiei de sen- 
tință de către persâna interesată, stă la domi- 
ciliulă sti. - . 

Art, 12, Cândă asupra apelului, ministe- 
rulă publici scii vre una din părţi va cere, se 
voră putea asculta marturii din nuoă şi se vor 
putea chiăma, şi alţii nuoi. - 

Art, 153, Disposiţiunile urticoleloră prece- 
dente despre solemnitatea instrucţiunii, natura 
probelorii, forma, autenticitatea şi sub-semnă- 
tura sentinţei definitive, condemnarea la chel- 
tuele, precum şi despre pedepsele pronunciate 
prin acele articole, se vorii aplica şi la sentin- 
țele date, în apelii, de tribunalele judeţâne sei 
de tribunalele corecţionale propriii dise. 

Art, 174, Ministerul publicii şi părţile vor 
putea, fiind casă, să facă recursă pentru ca- 
sare în contra sentinţelorii date, în ultima in- 
stanţă, de tribunalele poliţienesci, de sub-pre- 
fecţă, poliţaă scii primari, oră în contra sentin- 
țeloră date, în apelă de tribunalele corecţionale 
sti de tribunalele judeţene, Ă 

Recursulii se va, face după forma şi în ter- 
menile ce se vorii prescrie mai josii, 

Art, 175, La începutuliă fic-cărui trimestru, 
tribunalele poliţienesci, sub-prefecţii , poliţaii 
şi primarii vorii transmite ministerului publice 
de lingă tribunalul judeţenii scii corecțională, 
estractulii sentinţeloriă polițienesci ce se vori 
fi dată în trimestrulă precedenti și carii vor fi 
pronunciatii pedâpsa închisorii, Ministerul pu- 
blică ra depune acestă estracti la grefa tri- 
bunalului corecţionalii. Eli va da uă socotelă 
samarie de aceste estracte către ministerul pu- 
blică de lingă curtea de apelii. 

CAPITOLUL II 

Despre tribunale în materie corecțională 

„Art. 196, Tribunalele de judeţe, pe lingă în- 
tărcinările puse asupră-le prin articolele pre- 
cedente, vori judeca şi delictele silvice urmă- 
Tite după cererea administraţiunii, cumii şi tâte 
delictele a căror pedepsă trece peste cinci dile 
de închisâra şi duoă-deci şi cinci lei de amendă. 
„Art, 117, Dica se comite unii delictii corec- 

tională în localuli şi în timpul audienței, pre-   
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şedintele va face procesă-verbalii despre faptul 
întemplatii, va asculta peprevenitii şi pe mar- 
turi, şi tribunalul va aplica, fără a sc rădica 
de pe locii, pedepsele prescrise prin lege. Acâ- 
stă disposiţiune 'şi va avea aplicarea la delic- 
tele corecţionale comise în localulă şi timpulă 
audienţelorii tribunalelorii cândă judecă în ci- 
vilă, rămâindi însă celui condemnat, prin sen- 
tinţa, dată în asemenea casuri, dreptul de apel 
în contra acelei sentinţe. 

Art, 178. 'Tribunalulii în materie corecţio- 
nală va intra în cercetarea, delictelori de com- 
petenţa sa, sâă în urma trămniterii ce i se va fi 
făcutii conform art, 131 şi 158, sc prin d'a 
dreptulii cerere din partea celui rătămată; iar 
în delicte silvice, din partea administraţiunii , 
şi în tâte casurile din partea ministerului public. . 

Art, 179, Partea civilă va face, prin actuli 
săi de plângere către tribunal, alegere de do- 
micilii în oraşulii unde se află tribunalul. 

Art. 180. Se va da ună termenii celii puţin. 
de trei dile, osebitii de câte uă di pentru fie- 
care distanţă de duoă miriametre, de la cita- 
ţiune până la judecată, sub pedepsă de nulita- 
tea condamnaţiuniă ce s'arii pronuncia în lipsă 
în contra personei citate. Acestă nulitate însă 
nu se va putea propune de cât la cea d'ânttiii 
audienţă şi mat "nainte de ori ce apărare. 

Arte 151. In procesele relative la delicte 
carii nu atragă pedâpsa închisorii, prevenitulii 
va putea fi representatii de unii vechili; tri- 
bunalulă insă va putea ordona, înfăşişarea sa 
în pers6nă. 

Art, 182, Dâcă prevenitulii nu se va înfă- 
cișa, elă va fi judecată în lipsă, o 

Art, 153. Condemnarea în lipsă va remâ- 
nea ca cumii nu arii fi fostă, decă prevenitulii, - 
în termini de cinci dile adăogit. cu câte uă di 
pentru fie-care distanță de duot miriametre 
socotite de Ja priimirea copiei de sentinţă de 
densulii, seă la ali stă domiciliii, va forma 0- 
posiţiune la esecutarea sentinței. 

Cu tâte aceste cheltuelele ocasionate prin- 
tr'uă oposițiune vorii remânea în sarcina pre- 
venitului. 
„Art, 154. Deca după citaţiunile făcute de 

tribunală în urma unei oposiţiuni, oponentele 
nu se înfăgişeză, oposiţiunea sa va remânea 
nulă, și sentinţa ce va fi dati tribunalul asu- 
pra oposiţiuniă nu se va mai putea ataca de o- 
ponente de câtii pe calea apelului după cum se 
va arăta mai josă. . | 

Art, 1$5, Proba delictelorii corecţionale se 
va face după modulă presciisii prin art. 152 
relativă la contrarenţiuui poliţienesci, cu deo- 
sebire că procesele verbale şi reporturile oficia- 
riloriă poliţiei judecătorescă, cu escepţiune de 
acelea ale procuroriloră, substituțiloră şi jude- 
cătorilorii de instrucţiune, potă fi combătute 
de inculpat prin probe contrarie scă scrise sâii 
testimoniale. .
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Grefierul va, lua note de declaraţiunile mar- 
turiloră şi de respunsurile prevenitului. 

Aceste note se vorii viza de către preşedinte 
în termin de trei dile de la pronunciarea sen- 
tinței. : 

Disposiţiunile articolelor 155, 156, 157, 158 
şi 159, se aplică şi la tribunalele corecţionale. 

Art, 186, Instrucţiunea va fi publică sub 
pedepsă de nulitate. - 

Ministeriulii publică, partea civilă sâii apă- 
rătorulii săi, şi în privinţa, delictelori silvice, 
delegatulii administraţiunii, vor espune causa; 
procesele verbale sâi raporturile, deca s'aiă fă- 
cutii, voră Â citite de grefier; marturii pentru 
sâii contra voră fi ascultați, deca cere trebuin- 
ţa, şi imputările ce li se poti face vorii fi pro- 
puse'şi judecate; actele ce poti servi spre u- 
surarea sâii în greutatea prevenitului rorii fi 
presentate marturiloră şi părţilor; preveni- 
tală va fi întrebatii ; prevenitulii şi personele 
responsabile de reparaţiuni s6ii restituțiuni ci- 
vile vorii propune apărările loră ; ministerul 
publici va resume procesul şi îşi va face con- 
clusinnile. — Prevenitulii şi persânele respon- 
sabile de reparaţiuni scă restitaţiuni civile vor 
pate replica. 

Sentința va fi pronunciată chiară în acea, di 
Asca, s'a termiratii instrucţiunea. 

Art. 1$7, Deca faptulă nu este socotit nică 
delictii, nică contravenţiune poliţienescă, tri- 
banatulă va anula instrucţiunea, citaţiunea şi 
totii ce va fi urmată, va da drumulii preveni- 
tului şi va statui asupra cererilori de daune- 
interese. 

Art, 188, Dâcă faptulii este uă contraven- 
ţiune poliţienâscă şi deca partea publică, sei 
partea civilă, scii prevenitulii m'aii cerutii tră- 
miterea, procesului la tribunalulă poliţienescă, 
tribunalulă corecțională ra aplica pedepsa şi 
va statui, dâcă cere trebuinţa, asupra daune- 

lorit-interese. 
In acestii casii sentinţa sa va fi fără apeli. 
Art, 189. Dică faptulă e de natură a me- 

xita uă pedepsă criminală, tribunalul va putea 
da îndată mandatulii de depunere sâii manda- 
tul de arestare, afară de crimele pedepsite nu- 
mai prin degradaţiunea cetăţenescă, şi va tră- 
mite pe prevenit înaintea judecătorului de 
instrucţiune competenti, 

Art, 190, Ori-ce sentință de condemnare în 
contra. prevenitului şi în contra părţii respon- 
sabile dereparaţiuni scii restituţiuni civile, sc 
în contra parții civile, va condemna şi la chel- 
tuele, chiaru şi la cele făcute de către partea 
cea publică. 

Cheltuelele vor fi licuidate (lirapedite) prin 
aceeaşi sentinţă. , 

Arte 191, în dispositivul ori cării sentinţe 
condemnătâre, se vor enuncia faptele de carii 
persânele citate se vor socoti culpabile sâii res- 
ponsabile, pedâpsa şi condemnaţiunile civile, 

  

  

LEGIUIRI 

Textul legii ce se va aplica va fi cititi Ia 
audiența de pregedinte;-se ra face menţiune: 
în sentință de acâstă lectură, şi testul legii se 
va insera într'ensa sub pedepsă de uă amendă 
de cincă-deci lei în contra grefierului. 

Art. 192. Originalul sentinţei va fi sub- 
scrisă chiară în acca di de judecătorii ce ai 
pronunciat'o; grefierul care va da copie de pe 
uă sentinţă care nu este âncă sub-scrisă, se va 
urmări ca inculpatii de abusii de încredere. — 
Ministerulii publici va cere să i se înfăcişeze 
în tâto lunele originalele sentințelor, şi-găsind 
vre-uă contravenţiune la acesti articoliă, va; 
face procesii șerbali pentru a se procede după 
cumii se va cuveni. 

Art, 193. Sentința se va esccuta după ce- 
rerea ministerului publiciă şi a părţii civile în- 
tru ceea ce privesce pe fic-care. 

Cu tâte acestea urmăririle pentru adunarea 
amendelorii şi a confiscăriloră vorii fi făcute, 
în numele ministerului publicii de casierii fi- 
scului. o. 

Art, 194. Ministerial publici va fi dâtor,. 
în termini de cinci-spre-dece dile după pro- 
nunciarea sentinţei, să trămiţă uni estractă 
de pe densa ministeriului publicii de lingă cur- 
tea apelativă. 

Art, 195. Sentinţele date în materii corec- 
ţionale se voriă putea ataca pe calea apelului, 

Art, 196. Apelulii se ra face către curtea 
apelativă în circonscripţiunea cării se află tri- 
bunalulă. 

Art, 197, Facultatea de a apela o vor avea: 
]. Părţile prevenite scă responsabile; 
2. Partea, civilă, întru ceea ce privesce numai - 

interesele scle civile ; 
3, Administraţiunea, pentru delictele silvice; 
4. Ministeriuli publică de lingă tribunalul 

de ânteia iustanţă ; 
5. Ministeriulu publică de lingă curtea a- 

pelativă. 
Arte 1!;$, Dreptulit de apeli ra fi perdută 

afară de casulii art. 200, dâca nu s'a făcut de- 
claraţiunea de apelă la grefa tribunalului care 
a dati sentinţa, în termninii de dece dile celă 
mult după pronunciarea ei ; dâca sentinţa este 
dată în lipsă, acele dece dile se vorii socoti din- 
Qiua în care s'a priimiti copia sentinţei de că- 
tre partea cea condemnată sâi la domiciliulii 
săi, osebitii de câte uă di pentru fie-care di- 
stanţă de duoă miriametre. 

In totii timpulii acestorii dece dile, cumii şi 
în timpulii judecării apelului, esecutarea sen- 
tinţei va fi suspensă, - 

Arte, 199, Cererea coprindătâre de miql6- 
cele apelului va putea fi dată la aceeași grefă 
în acelaşii termini ; ca ra fi sub-scrisă de că- 
tre apelante scii de unii anume ali stii împu- 
ternicită pentru acesta, 

In acestii după urmă cas procuraţiunea va 
rămânea anecsată la cerere,
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Acâstă cerere va putea fi dată şi d'a dreptul | causă că faptulii presenteză numai uă contra- 
la grefa curţii. 

Art, 200. Ministeriuli publică ali curții 
apelative va fi dătorii a notifica recursulii sii, 
s6i prevenitului, scii persânci responsabile ci- 
vile despre delicti, în termină de duot luni 
din giua pronuneicrii sentinței, s6i, dâcă sen- 
tinţa i s'a notificatii legali de către una din 
părţi, în terminii de uă lună din diua acestei 
notificări, In casii de a nu observa aceste ter- 
mine mivisteriulă publică va perde dreptulă 
de apelă. 

Art, 201, Liberarea prerenitului achitati 
nu va putea fi suspensă cândii nici unii apelii 
nu va fi fostii declaratii scă notificatii în cele 
tei dile după pronunciarea sentinţei. 

Art, 202, Cererea de apelă, deca se va fi 
dată la grefa tribunalului de ântâia instanţă, 
va î trămisă, împreună cu oră ce alte acte, de 
ninisteriuli publici la grefa curţii, în duot- 
decă şi patru ore de la declararea, sâii de la no- 
tificarea apelului. 

Dica celii în contra cărui sentinţa a fosti 
pronunciată se află la arestii, elii va fi în ace- 
laşi termină şi după ordinea ministeriului pu- 
blică, strămutatii la casa de arest a locului 
unde se află curtea apelatiră. 

Art, 203, Otăririle date în lipsă asupra a- 
pelului vor putea fi atacate pe calea oposi- 
țiunei în aceeaşi formă şi în uceleaşi termine 
ca și sentinţele date de tribunalele corecţionali. 

posiţiunea va remânea nulă dâca oponen-, 
duli nu se înfăgişeză după citaţiunea ce i se va 
trămite în vrma oposiţiunii scle. 

Decisiunea ce sc va da asupra oposiţiunii nu 
sa putea fi atacată de partea ce o va fi format 
de câtă înaintea curţii de casaţiune. 

Art, 204, Apeluli va fi judecat la audien- 
ță, în cursiă de trei-deci dile de la priimirea 
sa, după reportulii unui judecători. + 

Art, 205, In urma reportului şi mai înainte 
de a emite reportorulă şi judecătorii curţii o- 
piniunea lori, prerenituli, stă de a fost achi- 
tatii, s6ii de a fostii. condemnatii de instanţa 
inferire, persânele civile responsabile de delict, 
partea civilă şi ministeriuli publică, vor fi au- 
diţi în forma şi după ordinea prescrise prin ar- 
ticolulă 180, 

Art. 206, Disposiţiunile articolelor pre- 
cedente despre solemnitatea instrucţiunii, na- 
tura probelarii, forma, autenticitatea şi sub- 
semnătura, sentinţei defnitive a celei d'ântâiă 
instanţe, despre condemnaţiunea la cheltuele 

“și despre pedepsele ce pronuncie acele articole, 
se voră aplica şi la otăririle date în apelii. 

Art, 207, Deca sentinţa este reformată pe 
temeiii că faptulă nu e recunoscutii nici delict 
nică contrarenţiune poliţienâscă prin nici uă 
lege, curtea va apăra pe prevenit, şi va statui, 
dâca se va cuveni, asupra: daunelorii-interese, 

Art, 208, Dâca sentinţa este anulată din   

venţiune poliţienâscă, şi dâca nică partea pu- 
blică, nică partea civilă, nici prevenitulii n'a 
cerutii trămiterea procesului înaintea tribuna- 
lului poliţienescii competenti, curtea va pro- 
nuncia pedspsa şi va statui asemenea, deca cere 
casulii şi asupra dauneloră-interese, 

Art, 209, Deca sentinţa este anulată pen- 
tru curent că faptuliă este de natură a merita, 
uă pedepsă criminală, curtea va da, dâca cere 
casuli, mandatii de depunere şi chiar mandat 
de arestare şi va trămite pe prerenită înaintea, 
unui din funcţionarii competenţi afară de cel 
ce a făcută instrucţiunea şi de celii ce a luatii 
parte la judecată, 

Art. 210, Dâca sentinţa este anulată pen- 
tru vreuă violaţiune sâiă omisiune de forme din 
cele prescrise prin lege sub pedâpsă de nulitate, 
curtea va statui ea Ensăşi asupra fondului, 

Art. 211, Partea civilă, prevenituli, partea 
publică, persânele supuse, pentru delictii, la 
respundere civilă, voră putea face recurs pen- 
tru casarea decisiunii, 

DITLUL II 
Despre causele carii trebuescii a fi 

supuse juraţilorii 

CAPITOLUL 1 . - 

Despre punere sub acusare 

Art, 212, Ministerulă publici de lingă cur- 
tea de apelii, în termin de cinci dile de la prii- 
mirea actelorii carii i se vorii fi transmis, con- 
formi cu art, 135, va fi dâtoriă a pune causa în 
stare de a fi judecată şi a'şi face reportalii în 
alte cinci dile următâre celii multă. 

In acesti timpi partea civilă şi prerenitulii 
vorii putea da ori ce memorii ară voi, fără ca 
printr'acesta să se potă întârdia reportuli. 
„Art, 213, Judecătorii curţii de apelă co vor 

fi desemnaţi spre a constitui camera de acusa- 
ţiune, voră statui asupra reqnisiţiunilorii sâle. 

Ei se vorii aduna cândii va cere ministerul 
publică ; în lipsă de asemenea cerere, ei se vor 
aduna celii pușinii uă dată pe săptămână. 

Ei vorii fi aleşi prin sorţi pe timp de un an. 
Art, 214. Preşedintele camerii de punere 

sub acusaţiune va fi dâtoră a face să se pro- 
nuncie decisiunea acestei camere îndată după 
ascultarea reportului ministeralai publică ; la 
casti de imposibilitate, camera se va pronuncia 
celii multă în trei qile după acelă reportii. 

Art, 215, Dâcă causa este de natură a fi ju= 
decată de înalta curte de justiţie ssii de casa- 
ţiune, ministerulă publică este dstorii a cere
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suspensiunea şitrămiterea causcă la acea curte, 
i camera, de acusaţiune a ordona acâsta,. 
Art, 210, Afară de casuli prevădută în ar- 

ticolulă precedentă, camera de acusațiune va 
procede a esamina dâcă esistii în contra preve- 
nitului probe sâii indicie de vre ună faptii ca- 
lificati de crimă prin lege, şi dâcă aceste pro- 
be sâi indicie suntii destulă de grave pentru 
ca, să se pronuncie punerea, sub acusaţiune, 

Art, 217. Grefierulii va da lectură de tote 
actele procesului îi fiinţa ministerului public, 
Acele acte, împreună cu memoriele ce voră fi 
datii partea civilă şi prevenituliă, se vorii lăsa 
pe masă înaintea judecătoriloriă. 

Art, 218, Partea civilă, prevenitulii şi mar- 
turii nu se vori înfăcişa. 

Art, 219, Ministerulă publici, după ce va fi 
depusii pe masă requisiţiunea sa scrisă şi sub- 
scrisă, sc va retrage împreună cu grefierulii. 

Art. 220. Judecătorii vorii delibera, între 
sine îndată, fără a se rădica de pe loci şi fără 
a comunica cu nimeni, 

Arte 221, Camera de acusaţiune va statui, 
prin ana şi acceaşi decisiune, asupra deliete- 
Jorii conese (inclinate) ale căroră acte se vori 
afla produse în acelaşi timpă înaintea, sa, 

Art, 922, Delictele suntii conese, sâă decă 
ai fostii comise în acelaşi timp de mai multe 
persâne adunate, sâi deci aii fostii comise de 
diferite persâne, chiarii în diferite timpuri şi 
în diverse locuri, însă după înțelegere formată 
mai dinainte între densele, scă decă culpabilii 
ai comis unele delicte numai ca să'şi procure 
midlâcele spre a comite altele, ca să faciliteze, 
ca să împlinescă punerea lori în lucrare si 
ca să se asigureze în contra pedepsei. | 

Art, 223, Camera de acusaţiune va putea 
ordona, de va cere trebuinţa, informări nuoă, 
însă în cel mai scurt termin. Ea va putea cere 
asemenea de Ia tribunalul de întâia instanță 
trămiterea actelorii ce vori fi remasă depuse 
acolo în urmarea articolului 135. 

Art, 224, Dâcă camera de acusaţiune nu 
descopere nici uă urmă de vre ună delictă pre- 
văduti prin lege, sâă dâcă nu află îndestule in- 
dicie de culpabilitate, va ordona liberarea pre- 
venitului, și acâsta se va, esecuta îndată, dâcă 
prevenituli nu e reţinutii pentru vre uă al- 
tă causă,. 

Toti asemenea se ra urma și în casit când 
curtea, ra statui asupra unei oposiţiuni făcute 
conformi art. 137, la liberarea prerenitului 
pronunciată prin ordonanța judecătorului de 
instrucţiune ; ea va confirma, acea ordonanță 

d6că nu descopere nici uă crimă de vre un de- 
lictii prevădautii prin lege, şi acâsta, se va ese- 
cuta precum s'a dis în paragraful precedentii. 

Art, 225, Dâcă camera de acusaţiune soco- 
tesce că faptulă prevenitului este. de natură 
poliţienâscă sâii corecțională, va pronuncia, da- 
rea sa în judecata tribunalului competenti, 

LEGIUIRI, 

In casă de trămiterea prevenitului la unit 
tribunalii poliţienescii, el va fi liberatiă de la 
închis6re, , , 

Art, 226, Dică taptuli este calificatii de 
crimă prin lege, şi dâcă camera de acusaţiune 
află îndestulătore probele aduse în contra pre- 
venitului, ra ordona trămiterea acestuia înain- 
tea curţii juraţilorii. 

In tote casurile şi xeri-care arii fi ordonanța 
judecătorului de instrucţiune, curtea va fi d6-. 
t6re, după requisiţiunile ministerului publici, 
să statuâscă, pentru fie-care din preveniţii tră- 
miși înaintea, sa asupra tutori faptelorii de 
crime, delicte sâi contravenţiuni carii resultă 
din procedură. : 

Art, 227, Cândii camera va pronuncia pune- 
rea prevenitului sub acusaţiune, va da în con- 
tra lui uă ordonanţă de arestare, Acestă ordo- 
nanţă va fi conformă celorii prescrise la arti- 
colul 136 ală acestui codice. 

Art, 228, Ordonanţa de arestare va fi inse- 
rată în decisiunea camerei de acusaţiune. Acea, 
decisiune va coprinde şi ordinea de conducerea 
acusatului la casa de oprâlă de lingă curtea 
juraţilorii dinaintea cării este trămisii. 

Art, 229, Dacisiunea camerei de acusaţiune 
va fi sub-scrisă de toţi judecătorii carii o ati   dat; se va face într'ânsa menţiune, sub pedâpsă 
de nulitate, atâtii de requisiţiunea ministeru- 
lui public cât şi de numele fie-cărui judecător. 

“Art, 230, In tâte causele, camera de acusa- 
ţiune, mai ântâiă de a fi decisii dâcă se cuvine 
a pronuncia punerea sub acusaţiune va putea 
din oficii să ordone urmărită, aducere de alte 
acte, informări, fără a distinue decă este scă 
nu începută vă instrucţiune de cei Cântă ju- 
decători, şi apoi să statuescă cele de cuviinţă, 

Arte 251. In casulii articolului precedentii 
unulii dintre membrii camerii va face funcțiu- 
ne de judecători instructorii, 

Art. 232, Judecătorul va asculta pe mar- 
turi sit va însărcina cu priimirea deposițiuni- 
loră lorii pe unulă in judecătorii tribunalului 
în a cărui circonseripțiune se află cu locuinţa 
lor; va face interogatorii prevenitului; va face 
să se constate în scrisii tote probele scă indi- 
ciele ce voriă putea fi adunate; se va da, după 
împrejurări, mandate de aducere, de depunere 
săi de arestare, * 

Art. 233. Ministerul publică îşi va face 
reportulă în cinci dile, după remiteraa ce'i va 
fi făcută judecătorulă instructoră de actele: 
procesului. ” 

Art, 234, Dâcă va resulta, din cercetare că 
esto casii de a trămite pe prevenitii înaintea 
curţii juraţilorii, camera va pronuneia după 
cumi s'a disii în articolele 9226, 227 și 228, . 
Decă se cuvine a trămite pe prevenitii înain- 
tea poliţiei corecţionali, camera, se va conforma 
disposiţiunilorii articolulii 225,     Dâcă în casulii acesta, prevenitulii a fostii a-
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restații, şi decă delictulii pote atrage pedepsa 
închisorii, elă va remânea în închis6re până la 
a sa judecare, - 

Art, 295. Se vorii observa âncă şi cele-lalte 
disposiţiuni ale presentului codice carii nu sunt 
contrarie celorii cinci articole precedente, 

Art, 236. În casurile cândă camera de acu- 
saţiune va trămite pe preveniţi înaintea curţii 
juraţiloră, ministerulii publică va redacta unii 
actii de acusaţiune în care vorii fi espuse : 

1. Natara delictului care fonmneză baza acu- 
saţiunii; 2, faptul şi tote circonstanţele carii 
potă îngreuna scii uşura pedâpsa. Prevenitulii 
va fi numititintr'cusuli şi descris cu lămurire. 

Actulii de acusaţiune se va termina prin ur- 
mătorulii resumpti. Prin urmare, N. este acu- 
sată că a comisii cutare omorii, cutare furtii, 
stă cutare altă crimă, cu entare şi cutare cir- 
constanță. _ 

Art, >37, Decisiunea prin care prevenitulii 
este dată în judecata curţii juraţilorii, precum 
şi actul de acusaţiuuc, vori fi significate şi 
lăsate în copie acusatului, . 

Arte, 235. In duoă-deci şi patru de oro după 
darea acestori copii în mâna acusatului, cl va 
fi strămatatii la casa de oprâlă a curţii juraţi- 
loră de care are să fie judecatii. 

Art. 939. Decă acusatulii nu se pâte prinde, 
stii nu se înfăşişeză, se va judeca în lipsă, pro- 
cedându-se în contra lui după regulile stabilite 
la Cap, IL, Titlulă LV ali acestei cărţi. 

Art, 240, Ministerul public va da în scire, 
despre decisiunea prin care camera de acusa- 
țiune a trămisii pe acusatii înaintea curţii ju- 
rațilorii, atâtii primarului comunei locului un= 
de se află domiciliulă acusatului, decă acel do- 
micilii este cunoscutii, câtii şi primarului lo- 
cului unde s'a comisii delictulă. 

Art, 241, Prevenitulii, în privinţa căruia 
camera de acusaţiune va fi decisii că nu se află 
în casă de a fi trămisi înaintea curţii juraţi- 
loră, nu va mai putea fi trasă în judecată pen- 
tru acelaşă faptă, afară numaă d6că s'arii face 
niscari-va nuoi descoperiri în greutatea sa.. 

Art. 242, Suntă considerate ca, descoperiri 
nuoi în greutatea prevenitului, declaraţiunile 
de marturi, actele şi procesele verbali carii, 
neputândii fi supuse la cercetarea camerii de a- 
cusaţiune, suntii cu tâte aceste de natură, scii 
2 întări probele pe carii camera le va fi aflatii 
prea slabe, scă a da faptelorii nuoi desroltari 
tolositOre întru descoperirea adevărului. 
„Art, 249, In casulii acesta, oficiarulii poli- 

țică judiciare, sâii judecătorulii de instrucţiune 

va procede la nuoă cercetare, 
Jndecătorulă de instrucţiune, întrândii în 

cercetare, va putea da, dâcă va, cere trebainţa 
mai "nainte de trămiterea actelori susii dise   

la ministerală publici, ună mandată de depu- 
nere in contra prevenitului care va fi fostii ]i- 

beratii după disposiţiunile articolului 22-£. 

Art, 244. Ministerulă publici de lingă tri- 

bunalulă judeţului va trămite la fie-care optii 

qile, la ministeralii publică de lingă curte, uă 

însemnare de tâte causele criminale, corecţio- 

nale şi poliţienescă care se voriă fi ivitii. 
Art, 245, Cândă, în însemnarea causelorii 

corecţionale sâii polițienesc, ministerulă pu- 

bliciă de lingă curte va găsi unele care înfăgi- 

şeză caractere mai grave, va putea ordona a- 

ducerea actelorii în terminii de duoi-qeci qile 

de la priimirea, însemnării, şi va face, în alti 

termină de cincă-spre-dece die de la priimirea 

lorii, reqnisiţiunile ce va judeca ; iară camera, 

de acusaţiune va ordona, în termini de treci 

dile, cele de cuviinţă. 

CAPITOLUL II 
Despre formarea curţii juraţilorii 

(1) Art, 240. Se va forma câte uă curte de 

juraţi în fie-care din cele patru oraşe carii sunt 
reşedinţe da curţi de apelii. 

(1) Art, 247, Aceste curţi se vorii compune 

de trei membri ai curţii de apelă, dintre carii 

unulă va fi preşedinte, şi de uă comisiune de 
duoi-spre-dece juraţ. 

Funcţiunile ministerului publici vor fi inde- 

plinite de ministerulii public al curţii de apel. 

Ş 1. Despre curtea juraţilorii 

Art, 24$, Membrii curţii de apelii carii vor 

A votatii punerea sub acusare, nu vorii patea,. 
în acea, causă, să facă parte din curtea juraţi- 
Jorii sub pedâpsă de nulitate, 

(1) Art. 249, Curtea juraţilorii va ţinea se- 
siane, de patru orlpe ani, la începutulii fic- 

cărui trimestru. Fie-care sesiune va dura până 
cândii se voră decide tâte causele criminali ca- 
rii voriă fi fostii puse în stare de a fi judecate 

în precedentele trimestru. 
(1) Art, 230. Pentru fie-care sesiune a cur- 

ţii juraţiloră şi înainte de deschiderea ci, pre: 
şedintele curţii de apeli va desemna pe cei 

trei membrii ai acestei curţi carii ai: să asiste 
pe jurați în Incrărilo lorii și să pronuucie pe- 
dâpsa conformiă cclorii prevădute în procedura 
codicelui penale. o 

(1) Art, 251, Diua deschiderii sesiunii se 

va defige de președintele curţii juraţilorii 

Art, 252, Acasaţii carii vorii fi fostii aduşi 
în casa de arestii după deschiderea sesiunii, 

nu voriă putea, fi judecaţi de câtii dâcă minis- 

  

AI) Aceşti articolt santă abrogaţi şi înlocuiți prin Legea pentru formarea Carţilorii cu jaraţi, — Veţi uotiţa 
ăcată în josulă primei pagine a acestui Codice de Procedura triminală.
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ternlii publicii va cere, decă acusaţii vorii con- 
simţi şi dâcă preşeaintele va ordona judecarea, 
lorii. In acestă casii ministerul publică şi acu- 
saţii vorii fi consideraţi că aiirenunciată la fa- 
cultatea de a face recursi, pentru nulitate în 
contra decisiunii de punere sub acusaţiune. 

Art, 253, Decisiunile curţii juraţilorii nu 
vorii putea fi atacate de cât înaintea curţii de 
casaţiune şi în formele determinate prin lege. 

(1) Art, 254, Dâcă, după modificarea făcută 
juraţilor, conformii art. 278, preşedintele cur- 
ţii juraţiloră, a veniti în cas de a nu mal pu- 
tea îndeplini funcțiunile sâle de preşedinte, va 
îi înlocuitii prin celii nai vechiă judecătorii ce 
curtea va delega din sînulii stii. 

(1) Art, 259, Judecătorii curţii juraţilor vor 
fi, la casă de lipsă scii de veri-ce altă împedi- 
care, înlocuiţi de preşedintele curţii prin alţi 
judecători ai aceiecaşi curţi de apel, sii prin 
Judecători ai lribunalului locali. 

(1) Art, 256. Membrii judecători carii vor fi 
destinaţi a forma curtra Juraţilori în timpulă 
vacanţiuniloră, vorii fi permanenţi în toti a- 
cesti timpii. FĂ se torii trage la sorţi. 
Numele acestorit judecători nu voră mai fi 

puse la sorţi în anuli fiitoră. 
(1) Art, 257, Procuratorulă generalii va pu- 

“tea, chiarii fiindii presinte, să delege funcţiu- 
nile s6le la unulii din substituţi. 

Acestă disposiţiune se aplică atât la cur- 
tea de apelii, câti şi la curtea juraţilorii, 

$ II. Despre comisiunea jurațilorii 

Art, 258, Ai drepti de a fi juraţi: 
1. Cei ce vorii putea, proba prin certificate 

că ai trecut învățăturile unei scole secundare 
-în veri care ramură, scii alte studie superiori ; 

2. Cei ce se bucură de unii venită de una 
sută galbeni de ori ce natură; 

3. Profesorii foşti, sâii în activitate în mo- 
mentulă promulgării acestei legi, carii voră 
avea ună servicii de şcse ani şi nu voră putea 
justifica de nică uă alta din condiţiunile cerute 
spre a fi juraţi; 

4. Cei ce esereită ui profesiune liberală, co- 
mercianţii şi industrialii carii plătesciă uă pa- 
tentă până la gradulă ali patrulea inclusiv; 

5. Funcţionarii civili şi militari în retra- 
gere carii se bucură de uă pensiune anuală de la 
trei mii de lcă în susi; | 

6. Funcţionarii publici în activitate ale că- 
roră funcțiuni suntiă gratuite. 

Art, 259. Nimeni nu va putea împlini fune- 
țiuni de jurată decă nu va îi în etate de trei- 
deci de ani împliniţi, dâcă nu se va bucura de 

(1) Yegi notiţa precedentă. 
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drepturile politice, cirile şi de familie, şi dâcă 
se va afla în vre unulă din casurile de necapa- 
citate sii de necompatibilitate prevădute prin 
cele patru articole următâre. 

Art, 200, Sunt necapabili de a fi juraţi: 
1. Cei condemnaţi la uă pedepsă criminale ; 
2. Cel condemnaţi la uă palâpsă corecţionale 

pentru : 
a. falsificare, rumpere de sigilie şi sustra- 

gere de acte depuse în locuri publice; 
b. furtiă ; 
c. înşelăciune ; 
d. abusii de încredere; 
e. atentatii la bunele moravuri; 
3. Cei ce sunt puşi sub acusaţiune şi în sta- 

rea de contumaciă ; . 
4, Funcţionarii neamovibili carii vor fi fost 

destituiţi după formele legale şi pentru fapte 
imputabile lorii şi recunoscute ca atari; 

5. Cei ce se află sub mandati de depunere 
sâii de arestare, pe câtă timpi vorii remânea 
în acâstă stare. - 

Art, 261, Sunti necapabili, pentra trei ani 
numai, cei ce vori fi fostii condemnaţi la uă 
închisâre de uă lună cel puşinii. 

Art. 202, Santă în fine necapabili de func- 
ţiunile de juratiă : 

1. Faliţii nereabilitaţi; 
2. Servitorii cu simbrie; 
3. Interdicţii ; 
4. Cei ce nu sciii citi şi scrie românesce. 
Art, 263, Funcţiunile de juratii suntă ne- 

compatibili cu funcțiunile de ministru, preşe- 
dinte ală corpuriloră legiuitore, membra ali 
consiliului de statii, directorii de ministeriă şi 
capii de secţiune, prefectii şi sub-prefectă, ju- 
decătorii şi ofiziară ali ministerului publică, 
oficiarii alii poliţiei judecătoresci, militari în 
activitate, învățătorii de scâle primare, reri- 
soră şi sub-revisoră, perceptoră de contribu- 
ţiuni, funcţionarii ală serviciului telegrafică şi 
preotii de miră, 

Art. 264, Vorii fi scutiţi de funcțiunile de 
jurată, după a lori cerere. 

1. Cei trecuţi de şâse-geci de ani; 
2, Cei ce își ţină vița cu munca loră ma- 

nuală şi diurnă. - 
Art. 265. Voră fi iertaţi de funcțiunile da 

juratii, după a loră cerere, membrii corpurilor 
legiuitâre, pe câtii timpă ţine sesiunea. 

Art, 266. La împlinitulă fie-cărui periodă 
de trei ani, prefecţii județelorii vorii forma vă 
listă generală de tote persânele domiciliate în 
judeţele lori şi carii după articolele 258, 259, 
200, 261, 262 şi 264 (2) se vorii găsi având ap- 
titudinea de a fi jurați, 

(2) Se crede că din greşslă de tipar legea citeză art, 964, ci art. 263 a vit să citeze, căci în art, 933 ne co- prindă inaptitudiny de a fi juratii, iară nu în art. 264 care 
îns$ cari! potă fi scutite numai după cerorea loră. (Collecţianea 

ocupă de pers6ne ce a aptitudine de a fi jaraţi, 
Boeresca,) 

se
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Art, 203, Aceste liste se vor publica în tâtă 
întinderea judeţului, şi se roră afige în timpii 
de duoi-deci dile la primărie şi în locurile prin- 
cipale ale fie-cării comune, prin îngrijirea pri- 
marului, care va încheia procesii verbalii de în- 
deplinirea acelei formalităţi arătând diua în care 
s'a făcută afigerea,. . 

Copie după acestii procesii verbali va fi d&- 
tori primarulă a îngădui ori cui arii cerc, în 
termin de patru-decă de dile de la gina afigerii. 

(1) Art. 20$S. Prefectulă va priimi, în ace- 
laşă termini de patru-geci de dile, şi va ju- 
deca de urgenţă oră ce reclamaţiuni pentr în- 
scrieri nelegali, pentru omisiuni, s6ă pentru 
scuteli. 

Apelulii de sentința prefectului se va putea 
face în termini de duoă-deci dile de la data sa 
cătra curtea de apeli, care va judeca de ur- 
genţă validitatea reclarnaţiunii. 

Apelulă se va priimi fără plata de tacsă. 
(1) Art. 269, Formalităţile prescrise prin co- 

le trei articole precedente se vorii îndeplini, 
pentru prima Gră, în cele d'ântâiă trei luni, 
socotite de la complecta publicare prin Moni- 
tori a acestui codice. 

(1) Art. 270. In fie-care anii, la ântâiii Au- 
gusti, prefecţii judeţelorii vorii compune de pe 
lista generală trienale de care se face menţiu- 
ne în articolele precedente uă listă anuală or- 
dinară de persânele carii a să fie chiămate, în 
cursuții anului judecătorescii următorii, a face 
funcțiuni de juraţi. ! 

Deoscbită de acâsta, prefectul de la reşe- 
dința fie cării curţi de apelă va forma şi uă 
listă suplementară de persâne domiciliate la 
reşedinţa curţii pentru serviciul aceluiaşiă an. 

(1) Art, 271, Lista cea ordinară va coprinde, 
pentr serviciulii unei curţi de apeli, patru 
sute de nume. | 

Lista cea, suplimentară va coprinde, după 
irebuință, de la patru-deci până la una sută 
de nume. 
„(1) Art, 222, In fie caro an, în cele dWânteii 

cinci-spre-dece dile ale lui Iulii, ministerul din 
întru, va face pentru fie-care curte de apelă, 
repartițiunea numărului de patru sute între 
judeţele cuprinse în circumseripţiunea acelei 
curți, şi va, notifica fie-căruia prefectii numărul 
aferente la judeţuli săi. 
„Acâstă repartiţiune se va face după propor- 

țiunea listeloră trienali comparate ale judeţe- 
lori fie-cării circumseripţiuni de curte de apel. 

(1) Art, 278. Prefectuli în conformitate cu 
cele prescrise prin art. 270, va lua din lista 
trienală, după ordinea alfabetică, numărulă de 

„nume ce i sta fostii însemnată, în virtutea ar- 
ticolului precedenti. 

Art, 264. Incheerca definitivă a-acestei li- 
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ste anuale nu se va putea face de cât după în- 
deplinirea aceloraşi formalităţi carii sunt pre- 
scrise prin articolele 266, 267, 268 şi 269, 

" (1) Art, 225, După încheerea definitivă a 
listej anuale şi mai înainte de ânteiii Noembre 
fie-care prefect o va comunica dW'a dreptul pre- 
şedintelui curţi de apelă în a cărui circum- 
scripţiune se află judeţuli săi. 

Art, 246, 'Totă de uădată prefectulii va în- 
griji ca numele inscrise pe lista anuală să fie 
făcute cunoscute persânelor carii aii a, esercita 
în anulii următoră funcțiunea de juraţi. 

(1) Art. 277, Cu dece ile înaintea deschi- 
derii sesiunii preşedintele curţii de apelă va 
trage la sorți, din lista trămisă de prefecţi, 
trei-geci şi şâse de nume carii aii să formeze 
lista juraţiloriă pe totii timpuli sesiunii. 

Se voriă nai trage la sorţi âncă patru nume, 
carii a să servâscă ca juraţi suplimentari. . 

Art, 278, Numele eşite la, sorți se vorii no- 
tifica persânelor ce aă să servâscă ca jurați cu 
cincă dile celă pugină înaintea Qilei când ai 
să servâscă. , 

Acâstă notificare se va face către persâna ce 
a eşiti Ja sorţi scă se va lăsa la domiciliul 
sâi reşedinţa sa. — Ea va cuprinde giua când 
pers6na are să se afle la carte şi pedepsele ce 
atrage lipsa sa. , 

(1) Art, 279. Dâca, din cele patru-deci de 
persâne trase la sorţi, unele ai murită s6ă ai 
perduti cuatităţile spre 'a fi juraţi, preşedin- 
tele va trage la sorţi, după ce va asculta, mi- 
nisterulii publică, alte nume în loculii Joră. 

(1) Art. 280. Din persânele cşite la sorţi, 
acele carii vorii avea cause de scusă stii iertare 
valabile le vorii arăta în scrisă preşedintelui 
mai: înainte de deschiderea sesiunii, Curtea, 
ascultândă conclusiunile ministerului publici, 
va statui. 

(1) Art, 281. In ajunuli fie-cării dile cândi 
juraţii ai să judece, preşedintele curţii de ju- 
rață va esamina dâca, din lista menţionată la 
art. 217 ai remasă, afară din cei legală iertaţi 
sii scusaţi, âncă trei-deci de persâne, 

Dsca vorii fi mai pucini de trei-deci, acestii 
numării se va complecta prin alte nume trase 
la sorţi, din lista anuală suplimentară, şi per- 
sânele eşite se vorii însciinţa îndată. 

(1) Art, 282, Lista de sesiune, formată con- 
formă articolelorii precedente, nu va serți de 
câţi pentru cinci-spre-dece dile, afară de casul 
cândă uă causă, începută mat înainte de espi- 
zarea. acestui termină, nu s'ari fi pututii să- 
vârşi şi ară fi trebuinţa să se continuiască şi 
în dilile urmitore. 

(1) Art. 283. Dâca până ta împlinirea celor 
cinci-spre-dece gile, nu se vor fi terminat tâte 
causele, conform art. 249, se va forma, pentra 

  

(1) Vegi notiţa făcută în josală primei pagine a acestui Codice de Procedura criminală,
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următorele cinci-spre-dece ile, uă altă listă de 
sesiune după regulele de mai susii. 

Art, 234, Lista juraţilori se va comuniea 
acusaţilorii sâii acusatului în ajunulii dilei de 
judecată. . 

Art, 255, In diua otărită pentru judecarea 
fie-cării cause, toţi juraţii înscrişi în lista men- 
ţionată la art. 277, s6ă celii puținii trei-deci 
dintr'ânşii se voră afla presinţi înaintea curţii 
juraţilorii. 

Art, 2S6, Numele juraţilorii, carii ati luat 
parte la serviciulii unei curţi de jurați într'uă 
sesiune, nu se vorii mai pune la sorți nică uă- 
dată în cursulii anului. 

Art, 257, Ori-ce juratii care nu se va duce 
la postul stii, după chiămarea cei se va face, 
fără a justifica uă causă legală de iertare stii 
scusă, va, fi condemnatii pentru ânttia 6ră la 
uă amendă de duoă sute lei, pentru a duoa 6ră 
la uă amendă de cinci sute lei, pentru a treia 
Sră la uă amendă de una mie Jci, şi se va de- 
clara incapabili de a esercita fancţiunea de ju- 

"rată în acelii ană. 
Acâstă amendă se va pronuncia de judecă- 

torii curţii printr'uă sentinţă dată fără recurs 
şi care se va publica în Monitorulii Oficiale. 

Art, 2SS, Acooaşi pedâpsă se va aplica, în 
acelaşi modii, şi în contra, acelui jurată care, 
după ce s'a dusii la postulă stii, s'a retras mai 
înainte determinarea misiunii sâle, fără vre uă 
causă judecată legală de judecătorii curţii. 

Arte 289, Numărul de duoi-spre-dece ju- 
rață este necesariă spre a forma comisiunea, u- 
nei şedinţe. pe - 

Cândi însă ună procesii va, fi complicatii şi 
se va crede că arii putea da loci la lungi des- 
bateri, preşedintele curţii va trage la sorți pe 
duoi din supleanţi, carii să aibă a asiste la 
desbateri. 

In casti cândă unulii sâii duoă din cei duoi- 
spre-dece juraţi va fi împedicat de a urma des- 
baterile până la declaraţiunea definitivă a ju- 
raților, ei vor fi înlocniţi prin juraţă supleanţi, 

inlocuirea se va face după ordinea, în care 
juraţii supleanţi voră fi traşi la sorţi, 

Art, 290, In giua otărită, şi pentru fie-cara 
causă, se va face apelulii juraţilorii nescusaţi 
şi nedispensaţă, înaintea deschiderii audienței, 
în presenţa lori, a acusatului şi a ministeru- 
lui publici. 

Numele fie-cărui jurată, care va respunde la 
apelii, se va pune într'uă urnă. 

Acusatulii mai ântâiii, s6i apărătorul sti, 
şi ministerul publică, vorii putea recusa, pe 

 Juraţiă carii roră afla de cuviinţă, în momen- 
tul când se va scâte din urnă numele fic-cărui, 

Nici acusatulii s6ă apărătorul săă, nici mi- 
nisterulii publică nu vor fi dâtori a arăta, mo- 
tivele recusării, 

Comisiunea juraţilori va fi formată îndată 
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ce numerulii juraţilori nerecusaţi se va fi ră- 
dicatii- la duoi-spre-dece. 

Art, 291. Recusările vorii înceta când nu- 
măraulii juraţilori nerecusați, adăogită la nu- 
mărulă numelori remase în urnă, s'a redus la 
duoi-spre-dece, în urmarea recusărilor făcute. 

Art, 292, Acusatul şi ministeral public vor 
putea să recuse unii numirii egali de juraţi. 

Decă însă numărul juraţilor este fără soșii, 
acusatulii va putea să recuse un jarată mai 
multii de câtii ministerul publici. 

Art, 293. Dâca sunt mai mulţi acusaţi, ci 
se potă înţelege ca, să'şi esercite recusaţiunile 
sâu împreună sâă despărţit. ă 

In ambe casurile recusaţiunile nu potii trece 
peste numărulii defipt în aricolele precedente. 

Art, 294, Dăca acusaţii nu sc pot înţelege 
împreună spre a recusa, se va otări prin sorți 
ordinea în care să'şi facă fie-care dintr'ânşii. 
recusaţiunile. . 

In acestii casii juratulii recusatii de unii a- 
cusatii după acâstă ordine, va fi recusatii pen- 
tru toţi, până ce se va acoperi numărul recu- 
sațiunilorii, | 

Art, 295. Acusaţii se mai potii înțelege ca 
să recuse în comunii numai parte din juraţi 
iară pentru resti să recuse fie-care după rîn- 
dulii ce i se va otărt prin sorți. - 

Art. 296, Uădată ce comisiunea juraţilorii 
va fiformată, se va începe cercetarea acusatului 
s6ii a acusaţilorii, conformii procedurii penale. 

Art, 257, Dâcă, din ori ce întâmplare, cer- 
cetarea acusaţilor pentru faptele împutate, se 
va amână pertru sesiunea viitâre, se va face 
atunci uă altă listă, seva procede la nuoi recu- 
saţiuni şi se va forma lista de duvi-spre-dece 
jurați, conformă reguleloră prescrise mai sus. 

3 III. Puncţiunile președintelui curţăi 
Jurațiloră 

Art, 298. Preşedintele este însărcinată : 
l-ii a asculta pe acusaţi îndată după venirea 
lori la casa de arest de lingă carte; al 2-lea, a 
convoca pe juraţi şi a-i trage la sorţi. 
„Art, 299. EI este asemenea ditor să diregă 

pe juraţi în eserciţiulă fancţiunilorii lor, să le   espună cenusa asupra cării sunti chiămaţi a 
delibera şi, de va fi trebuință, să le aducă chiar 
aminte dâtoriele lor, să preside la tâtă instrue- 
țiunea procesului, şi să determine ordinea între 
cei carii vor cere curântuli, . 

Art, 300. Eli va avea poliţia audienței. 
Art. 301, Preşedintele este învestit cu pu- 

tere discreționară , în virtutea cării ra putea 
lua tâte măsurele ce ra judeca, folositâre întru 
desvălirea adevirului; legea pune în sarcina 
ondrii şi a consciinţei ssle dâtoria de a se stră- 
dui în tote modurile pentru darea pe facă a 
adeverului. ,
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Art, 802, Elă va putea, în cursul desbate- 
rilorii, să chiăme, chiară și prin mandatiă de 
aducere, şi să asculte ori ce persâne, 
Asemenea va putea să facă a i se aduce ori 

ce acte nuoi i s'ară părea, după desvoltările 
făcute la audienţă scă de acusaţi s6ă de mar- 
tură, că ară putea respânâi lumină asupra, fap- 
tului, : - 

Marturii chiămaţi cu modul acesta nu vor 
face jurământiă, ci declarările lorii vorii fi con- 
siderate ca nisce simple informări. 

Art, 303. Preşedintele nu va putea închide 
desbaterile, înainte de a consulta pe juraţi dâcă 
santii îndestulii de luminaţă asupra cestiunii. 

Ş IV. Funcţiunile ministerului publicii de 

lingă curtea juraţiloriă 

art, 804, Ministerul publici de lingă cur- 
tea de apelii va urmări veri-ce persână pusă 
sub acusare, după formele prescrise la Cap. ], 
ali acestei cărţi. 

Eli nu va, putea, aduce către curte uă altă 
acusaţiune; veri ce urmare din contra va fi nulă 
şi celu vătămatii va putea esercita în contra 
ministerului publicii acţiune recursorie civile. 

(1) Art. 305. Indată după priimirea actelor, 
ministerul publică va stărui a se face lacră- 
rile preliminarie şi a se pune causa în stare de 
a fi judecată, pentru ca să pâtă începe desba- 
terile la deschiderra sesiunii juraţilorii. 

Art. 306, Ministerul publică va asista la 
desbatere, va cere aplicarea pedepsei, va fi de 
fașă la pronunciarea, decisiunii, nu însă la de- 
liberare. - 

Art, 307, Ministerul pablicii, seii din oficii 
sâii după ordinea ministerului justiţiei, pote 
însărcina cu urmărirea delictelorii cari ai ve- 
nită la cunoscinţa, sa, pe ministerulii publici 
de lingă tribunali. 

Art, 20$, EL priimesce denunciările şi plân- 
gerile cari îi suntii adresate d'a dreptulii scă 
de către curtea, de apelii, sâiă de vre-unii fanc- 
ționarii publici, sâii de unii simplu cetățenii, 
şi ține registre de densele. 

EI le transmite ministerului public de îingă 
tribunal. : 

Art. 309, Elii face în numele legii tâto re- 
chisiţiunile ce judecă de folosii; curtea este A6- 
tore să constate acâsta, şi să delibereze asupra 
loră, 

At. 310. Rechisiţianile ministerului public 
trebue să fie subscrise de dânsul; cele făcute 
în cursulii unei desbateri se vorii trece de gre- 
fieră în procesulii verbală alii şedinţei, şi vorii 
fi sub-scrise de ministernlă publici. Tâte deci- 
sinnile date în urmarea acelori rechisiţiuni, 
vori fi sub-scrise de judecătorul care va îi pre- 
şedută şi de grefierii.   

Art, BIL. Cândă curtea nu va ţinea sâmă 
de rechisiţiunile mninisterului publicii nu se va 
opri nici suspinde instrucţiunea sâii decisiunea 
ramănândă ministerului publici, după pronnn- 
ciarea decisiunii, facultatea, de a face, decă 
cere casulii, recursă pentru casare. 

Toţă oficiarii poliţiei judiciare, chiară şi ju- 
decătorii de instrucţiune, suntii puşi sub pre- 
veghiarea ministerului publici do lingă curtea 
de apeli. 

Art. 312. Toţi cei ce, după art, 1 alti ace- 
stni codice, suntii, în funcțiunile oră, chiari 
şi administrative, chiămaţi prin lege a, face 
niscare-va acte de poliţie judiciară, se află, nu- 
mai în privinţa acâsta, supuse acelecaşi pri- 
veghiări. | , | 

Art, 313. La, casă de negligenţă a oficiari- 
loriă poliţiei jueciare sc ale judecătorilor de 
instrucțiune, ministerul publică de lingă curte 
Je va adresa unii advertismentii, 

Acestii advertismentii se va trece de dânsul 
întruni registru anume ţinutii pentru acâsta. 

Art, 314, La casă de recidivă, ministerul 
publici îi va denuncia la curte. 

Dubă autorisaţiunea ce va, da curtea, mini- 
starul publicii va stărui a fi citați înaintea 
curţii în camera de consilii. 

Curtea le va ordona să fie în viitorii mai e- 
sacţi întru îm'linirea datoriiloră lorii. 

Art, 315. In ambe casurile prevtdute prin 
art. 313 şi 314, ministerulii publicii este dâtor 
să însciințeze pe ministrulii justiţiei. 

Art, 31. Recidiva în casulii acesta se va 
socoti cândii funcţionarul va fi certati, pentru 
Gre care cause, mai "nainte de espirarea unui 

an din gina advertismentului trecut în registre, 

Art. 317, In tâte casurile cândiă ministerul 
publieri şi preşedinţii curţilorii de apelă suntii 
nutorisați a esercita funcțiuni de oficiari de po- 
liţie judiciară şi de judecători de instracțiune, 
ei vorii putea delega aceste funcțiuni, afară de 
„uterea de a da mandate de aducere, de depu- 
nere şi de arestare, la ministerulii publicti şi la 
judecătorulă de instrucţiune de pe lingă tri- 

bunalulă judeţului în care s'a comisii delictul, 

CAPITOLUL III 
Despre procedura înaintea Curţii de 

juraţi 

(1) Art, 315, In duoi-qeă şi patru ore celit 
maltă, după priimirea actelorii la grefă şi in- 

trarea acusatului la arestulii curţii, acesta va 

fi înterogatiă de preşedintele curţii juraţilorit 
sâi de judecătorulii care va fi delegati. 

Art. 319. Acusatulii va fi interpelatii a de- 

clara dâca 'şi-a alesii unii apărătorii; d6ca nn 

  

(1) Vegi notiţa precedentă.
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va fi alesii, preşedintele sâii judecătorul va 
desemna îndată pe ună advocat din oficii, sub 
pedepsă de nulitate a tutulorii Jucrăriloii ce 
Yoră urma. | 

Acâstă desemnare nu se va ţinea în s6mă şi 
nulitatea nu ra fi pronunciată dâcă acusatulii 
îşi va alege unii apărătorii în urmă, 

Art, 320, Acusatul va putea să'şi algă a- 
părători pe oră cine va voi. In lipsă, sâii chiar 
în ajutorul alegerii acusatului, preşedintele 
îi va numi apărători pe unulii dintre advocaţii 
domiciliaţi la reşedinţa curţii, 

Art, 321. Preşedintele sâii judecătorulă va 
însciinţa încă pe acusată că dâca s'arii crede 
în dreptii a face vre uă cerere de nulitate, tre- 
buc să declare acesta în următârele cinci dile 
şi că, după espirarea acestui termenii nu va fi 
priiraitii să o facă, 

Esecutarea acestui articol şi acelor ducă pre- 
cedente va fi constatată printr'uniă proces ver- 
balii, pe care îlă rorii sub-scrie acusatulii, ja 
decătorulii şi grefierulii; cca, acusatul nu scie 
sâi nu voesce să sub-serie, procesulă verbal va 
face menţiune de acesta. , 

Ari, 922, Deca, acusatulă n'a fostii însciin- 
țat după cum se prescrie în articolul precedent, 
causa nulităţii nu se va sterge prin tăcerea sa; 
drepturile sâle vorii fi conservate, însă le va e- 
sercita după definitivă decisiune. 

Art, 323, Ministerulă publică este dâtor să 
facă declaraţiunea sa în acelaşi termen socotit 
din diua interogatorului şi sub aceeași pedepsă, 
prescrise prin art. 82]. ” 

Art, 324, Cererea denulitate nu se pâte face 
de câtii în contra decisiunii prin care s'a trămis 
acusatuli înaintea curţii juraţilorii şi numai în 
următârele patru casuri. 
"1. Dâca faptul! nu este calificat crimă prinlege. 

2. Dâcă ministerul publicii n'a fost auditiă, 
„3. Dâca decisiunea n'a fostii pronunciată de 

numărulii de judecători defiptii prin lege, 
4. Pentru causă de necomnpetinţă. 
Art, 325, Declaraţiunea trebue să fie făcată 

la grefă. Indată ce grefierulă o va fi priimitiă, 
ui copie de pe decisiunea camerei de acusaţiune 
se va trimite de ministerul publici ală curţii 
de apeli la ministerul publici de lîngă curtea 
de casaţiune, care va fi dâtâre să pronuncie în- 
dată, lăsândiă la uă parte ori ce altă causă. 

Art. 326, Cererea de nulitate nu împedică 
instrucţiunea de a se continui pânăla desbateri 
esclusivii, deră decă uă asemenea cerere s'arii 
face după împlinirea formalităţilor şi espira- 
rea termeniloră carii suntii prescrise prin arti- 
colulă 821, se va procede la deschiderea desba- 
teriloră şi la judecată. — Cererea de nulitate 
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şi midlocele pe cari este fundată nu voră fi su- 
puse curţii de casaţiune de câtii după definitiva 
decisiune a curţii juraţilorii, 

Totii asemenea se va urma cu oră ce recursă 
făcută, sâii după espirarea termenului legali, 
s6ă în cursul termenului după tragerea juraţi- 
loră, veri care arii fi causa acelui recursă. . 

Art, 327, Apărătorulă va putea comunica cu 
acusatuli după interogatorulă săi. 

Va putea asemenea să ia comunicare de tâte 
aotele, fără să le strămute din loci, şi fără să 
întârdie înstrucţiunea. | 

Art. 928, D&că cere trebuinţa să se asculte 
alți martură nuoi, carii locuesci în 6re-care 
depărtare de loculii unde se află curtea, preşe- 
dintele sâii judecătoruli care îli înlocuesce va 
putea însărcina pe judecătorulii de instrucțiune 
din judeţulii locuinţei loră spre a priimi depo- 
siţiunile lori; acesta le voră trămite închise . 
şi sigilate la preşedintele curții. - 

Art, 329, Marturii carii nu se vor fi infăgişat 
după citaţinnea preşedintelui sâii a judecătoru- 
lui cel înlocuesce şi care nu vori fi justificat 
de niscare-ra împedicări legale ce "i-ai oprită 
de a se înfățișa, stii carii voră refusa de a da 
a loră mărturie, voră fi judecaţi de curte şi 
pedepsiţi conformii articolului 17. : - - 

Art, 330. Acusaţii sâi apărătorii lori vor 
putea jua copie după actele ce voră judeca de 
folosii pentru apărare. ! 

Art, 331. Decă ministerulă publici s6ă a- 
cusatuli are motive a cere ca să nu se înfăși- 
şezo causa Ja cea d'ântâiă şedinţă a curţii ju- 
raţiloră, ei vorii face către preşedinte cerere 
de amânare. 

Preşedintele va decide d$că amânarea tre- 
bue să fie încuviinţată sâă nu. Eli va putea şi 
din oficii să amâne causa pentru uă altă di a 
sesiuncă, 

Art, 332, Cândă se vorii fi făcut pentru a- 
celaşiă delictii mai multe acte de acusaţiune în 
contra mai multoră acusaţi, ministerulă pu- . 
blică va putea cere întrunirea lori, şi preşedin- 
tele o va putea ordona chiar din oficii. 

Art, 833. Cândii actulii de acusaţiune va 
coprinde mai muite delicte nu conese (nu în- 
clinate), ministerulă publică va putea cere să 
nu fie judecaţi acusaţii de uă cam dată de cât 
asupra unui sâii câtorii-va din acele delicte. şi 
preşedintele o va putea ordona chiar din oficii. 

Arte 384, La diua defiptă pentru judecată, 
judecătorii voră ocupa locurile loră în faţa pu- 
blicului, şi duoi-spre-dece juraţi se vor aşeda, în 
rândulii cum aii eşitii la sorți, în faa băncei 
acusaţiloră, separati de publici, de părţi şi de 
marturi,



COMUNE 

CAPITOLUL 1V 

Despre corectare, judecată şi esccuţiune 

SECTIUNEA 1 

Despre cercetare 

Art. 335, Acusatul se va infăgişa liber, înso- 
git numai de pasnici pentru ca sa nu scape. Pre- 
gedintele îl va întreba numele, prenumele, e- 
tatea, profesiunea, locuinţa şi locul nascerii s6le. 

Art. 336. Președintele va însciinţa pe apă- 
rătorală 'acusatului de a nu rosti nimicii în 
contra consciinţei sâle şi în contra respectului 
cuvenită legiloriă şi de a se esprima cu cuviință 
şi ca moderaţiune. 

Art, 237. Preşedintele va, adresa următorul 
discursă juraţiloră, care vori sta în picidre şi 
cu capulă descoperitii : 

«Juraţi şi legaţi-vă, inaintea lui Dumnegei 
«şi a Gmeniloră, că veţ cerceta cu cea mai in- 
«tinsă luare aminte faptele ce se vorii aduce 
«în preutatea lui N.; că nu veţi trăda nică in- 
«teresele acusatului, nică ale societăţii care îl 
cacusă ; că nu veţi comunica cu nimeni până 
«după declararea vâstră; că nu veţi asculta, 
«nici ura sâii răutatea, nici temerea, sâii afec- 
«iunea ; că în faşa fapteloră îngreunătâre şi 
«a midlâceloră de apărare, veţi otări în cugetă 
«curati şi după intimă convingere, cu nepăr- 
«tinirea şi cu tăria de omă onestii şi liberi.» 

Fie care din juraţă, chiămat pe nume de pre- 
şedinte, va respunde ridicândă mâna : 

«Jurii.> 
Acâstă formalitate este preserisă sub pe- 

depsă de nulitate. . 
Art, 938, Indată după acesta preşedintele 

va invita po acusatii să fie cu luare aminte la 
cele ce are să audă. i 

Va ordona grefierului să citâscă otărirea ca- 
merii de acusaţiune şi actulii de acusaţiune. 

Grefieruli va face acestă lectură, cu voce 
tare şi rară, 

Art, 339, După acâstă lectură preşedintele 
va repeti pe scurt acusatului cele ce se coprind 
în actul de acusaro şi'i va dice : Ecă faptul de 
care esti scusatii, arsă audi acum dovedile a- 
costei acusări, 

Art, 340, Ministerulii public va espune su- 
biectul acnsaţiunii, va înfăşişa lista marturilor 
carii vorii trebui să fie ascultați sâii după a sa 
cerere, sâi după a părţii civile, sei după a a- 
cusatului. 

Acestă listă va fi citită cu voce tare de gre- 
fieri, Ea nu va putea coprinde de câtii pe mar- 
turii ale căror nume, profesiune şi locuință vor 
Î fostii notificate, celii pugină cu patru-decă şi 
optii de ore mai "nainte de cercetare, acusatu- 
lui, de către ministerul publici scii de către 
partea civilă, şi ministerului publicii do căt:e 
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| acusat, fără ca aceste formalităţă să împedice 
întru ceva facultatea dată preşedintelui prin 
articolulă 302, 

Prin urmare acusatuli şi ministerul publică 
se vor putea opune la ascultarea unui martur 
care nu va fi fostii arătată în actulă de nutifi- 
care, stii care nu va fi fostii desemnată cu de- 
stulă lămurire. 

Curtea va statui îndată asupra acestei opo- 
siţiuni. 

Art. 341, Preşedintele va ordona marturi- 
lorii să se retragă in camera ce li se va desti- 
na. Nici unulii din ci nu va eși de acolo până 
în momentulă când va fi chiămatii săşi dea 
mărturia, 

Preşedintele va lua măsuri spre a opri pe 
marturi de a vorbi anii cu alţii despre delictii 
şi despre acnsatii mai "nainte de a'şi face de- 
posiţiunile. 

Art, 342. Marturii vorii face arătările fie- 
care în osebi, după ordinea ce ru stabili mini- 
sterulii publică. Mat "nainte de a lorii deposi- 
ţiune, ei roră face, înaintea curţii, jurământii 
de a orbi fără ură, fără frică şi fără părtinire, 
de a supune totii adevăralii şi nimici altii de 
câtii adevărul, iară la din contra, nejurândă, 
mărturia lorii va fi nulă. 

Preşedintele îi va întreba de numele, prenu- 
mele, etatea, profesiunea, domiciliul scii re- 
şedinţa lori, precumii asemenea şi dâcă cuno- 
seca pe acusatii mai'nainte de faptul men- 
ţionatii în actulii de acusaţiune, d6că suntii 
rude ori afini (cuseri) sâii ai acusatului sâi ai 
părţii civile şi în ce gradii; elii îi va mai în- 
treba dâcă nu se află în serviciuli acusatului 
sâă ali părţii civile; după acâsta, marturii vor 
depuue verbalii. 

Art, 813. Preşedintele va îndatori pe gro- 
fierii să, insemneze adausele, schimbările scă 
variaţiunile ce arii putea fi între deposiţiunea 
unui inarturii şi cele de mai "nainte declarări 
ale scle, 

Ministerali publică şi acusatulii vorii putea 
cere acâsta de la preşedinte. “ 

Art, 844, După fie-care deposiţiune, preşe- 
dintele va întreba pe marturii, d6că, dându'şi 
mărturia, a înţelesii că vorbesco chiar despre 
acusatulii care e de facă; pe urmă va întreba 
pe acusatii dâcă, voesce să răspundă la cele ce 
S'a disii în contra sa. 

Marturulii nu va putea, să fie întreruptă; a- 
cusatulii sâii apărătorulă săi vorii putea să 
adreseze, prin organul preşedintelui, întrebări 

marturului, după ce acesta va fi terminati a- 

rătarile ssle; voriă putea âncă să qică, atâtii 
în contra marturului, câtă şi în contra mărtu= 

zici totă ce ară crede de folosii la apărarea a- 
cusatului, ! 

Preşedintele şa putea să câră de la martari 
şi de la acusatii tote lămuririle ce va judeca. 
necesare pentru desvălirea adevărului.  
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Judecătorii, ministerul publicii şi juraţii 
vorii avea aceeaşi facultate, după ce mai ân- 
teii vori cere cuvântulă de la preşedinte. Par- 
tea civilă nu va putea să facă întrebări martu- 
rilori sci acusatului de câtii prin organulă 
preşedintelui. o 

Art, 345, Fiecare martură, după deposiţiu- 
nea sa, va remânea în auditoriii, decă preşe- 
dintele;nu ordână alt fel penă când se vorrădica 
juraţii ca să trecă în camera, de deliberaţiune, 

Art. 346, După ascultarea marturiloră pro- 
duşi de ministerulă publică şi de partea civilă, 
acusatuli va cere să sc asculte marturii săi, 
pe carii îi va fi notificată prin listă mai dina- 
inte; ci voră fi ascultați scă asupra faptelorii 
menţionate în actul de acusaţiune, sâii pentru 
a încredința că acusatulă este omii de ondre, 
de probitate şi de uă purtare neîmputabilă, 

Cheltuelile marturiloră vorii fi în sarcina a- 
cusaţilorii, afară numai dâcă marturii. fiindă 
arătaţi de acusată ministerului publică, şi a- 
cesta judecând că declararea lorii ară îi de 
folosii pentru desvălirea adevărului, ară cerea 
clă ensuşă ca si fie citați. 

Arte 347, Nu voră putea fi primite -depo- 
siţiunile : 

1. Tatălui, mamei, moşului (bună) m6şei 
(bună) sâi ale veri-cărui altii ascendenți (rudă 
de susii) ali acusatului s€ă alii unui din acu- 
saţii presenţi şi supuşi la aceeaşi desbatere. 

2. Ale fiului, fiică, nepotului de fiii, nepotei 
do fiiă, si ale vre-unui altă descendentiă (ruda 
de josii). 

3. Ale fraţiloră şi suroriloriă. 
4. Ale afinilorii (cuscri) de acelsşi grade. 
5. Ale Dărbatului şi ale femeiei, nici chiară 

după desfacerea căsătoriei pronunciată după 
legi. 
„8. Ale denunciătorilori a cărorii denunciare 
arii fi recompensată în bani prin vre uă lege. 

Cu tote acestea, audirea persânelorii mai sus 
arstate nu va fi uă causă de nulitate, când mi- 
nisterulă publică, partea civilă şi acusatulă nu 
se vorii fi opusă la a loră mărturire. 

Art, 3£5. Denunciatorulă, afară de cei a 
cărorii denunciare ară fi recompensată în bani 
prin vre-uă lege, vor putea fi ascultați ca mar- 
tură, deră juraţii voră trebui să fie informaţi 
de calitatea de denunciatori. 

Art, 549, Marturii produşi de ministerulă 
publicii scii de acusaţii vor fi ascultați la des- 
sbateri chiarii şi fără să fie făcut mai dinainte 
arătările lor în scrisii, precum asemenea şi fără 
si fi fostii chiămaţi; este destulă în tote casu- 
rile ca aceşti marturi să fi fost arătaţi în lista 
menţionată prin art. 340. 

Art, 350, Marturii de veri cine vorii fi fost 
produşi, nu vor putea nică uă dată să se inter- 
peleze unii pe alţii. 

Art, 951, Acusatul va putea cere, după de- 
punerea marturiloră, retragerea lori, din au- 
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ditorii sei a unoriă dintr'ânzii, întroducerea şi 
ascultarea lor din noii s6ă în parte, sâii în pre- 
sența culorii alţi. i 

Ministerul public va avea aceeaşi facultate. 
Preşedintele va putea ordona acâsta şi din 

oficiă. 
- Art, 052, Preşedintele va putea mat "nainte, 
în cursul să în urma ascultării unui martur, 
să ordone retragerea unui sâii mai multoră a- 
cusaţi şi să'i cerceteze în oschi asupra re că- 
roră circonstanţe ale procesului, dâră va avea 
aminte ca să nu reincâpă urmarea desbaterilor 
generali de câtă după ce va fi făcutii cunoscut 
tie-cărui acusaţi cele petrecute în lipsa sa, şi 
cele ce va fi resultatii din acesta, 

Art. 353, In timpulii cercetării, juraţii, 
ministerulă- publici şi judecătorii xoră putea 
lua note de ceea ce li se va părea important sâă 
în deposiţiunile marturiloră, sâii în apărarea a- 
cusatului, fără însă ca discuţiunea să fie între- 
ruptă din acâstă causă, : 

Art, 85%. In cursulă ssă în urma deposiţiu- 
niloră, preşedintele va ordona să se pună în- 
naintea acusatului tâte actele carii poti servi 
la vădirea delictului, și'lă va înterpela să de- 
clare elă nsuşi dâcă recunâsce scii nu cele în- 
tr'ensele coprinse, — Preşedintele va ordona 
a se înfăciza aceleași acte şi maruriloră, dâca 
cere trebuinţa, | 

Art, 855. Dâcă din desbateri arii resulta că 
deposiţiunea unui martură semănă a fi falsă , 
preşedintele va putea, sâă dupa cererea mini- 
sterului publici, s6ă după a părţii civile, sâii 
după a acusatului, sâi chiară din oficii, să or- 
done îndată punerea, marturului la arestu; mi- 
nisterulii publică şi preşedintele, si unul din 
judecătorii însărcinaţi de dânsulă vor împlini, 
în privinţa, sa, cel dM'ântâiii funcțiuni de ofi- 
ciară de poliţia judeciară, cel d'ali duovilea 
funcțiunile atribuite judecătorilorii de instruc- 
ţinne în cele-alte casuri. — Actele instrucţiunii 
5e vor transmite după acesta la curtea de apel 
spre a se statui asupra punerii marturilor sub 
acusaţiune. 

Arte 356. In casul articolului precedenti 
ministerul publică, partea civilă sc acusatul 
va putea cere amânarea procesului pentru altă 
di. Curtea, va putea încwviința acestă cerere, 
Ea va putea şi din oficiă să ordone uă aseme- 
nea anrănare, 

Art, 357, Cândi acusatuli, marturii sc 
vre unulă dintr'enșii n'ară vorbi aceeași limbă, 
președintele din oficii va numi, sub pedâpsă de 
nulitate, ună interpretă , în etate cel puşini 
de duot-ileci şi cinci de ani, şi "li va pune, tot 
sub pedâpsă de nulitate, să jure că va traduce 
udeli cuvintele ce ati a se schimba între cei ce 
vorbescii limbe diferite. . 

Acusatulă și ministerul publici vori putea 
recusa pe interpreti, dândii motive de acea re- 
cusaţiune, :
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Cartea va pronuucia, 
Interpretulii nu va putea, sub pedepsă de nu- 

litate, nică chiară cu consimţimentuli acusatu- 

lui şi ală ininisterului public, să fie luat dintre 
marturi, judecători, scă juraţi. 

Deca acusatul este surdo-mutii şi nu scie să 

serie, preşedintele va numi din oficii drepti 
interpretă persâna care va, avea mai multă de- 
prindere de e vorbi cu dânsulă. 

"Tot asemenea se va urma şi în privinţa mar- 
turului surdo-mutii. 

Cele-alte disposiţiuni ale articolului prece- 
dentă (1) vor avea a loră esecutare şi în acest 

casă, : 
În casă când surdo-mutulii arii sci să scrie, 

grefierulă va serie întrebările şi obserrările ce 
i se vorăi adresa, ; ele voră fi puse sub ochii a- 

cusatului, sâiă af marturului, careva da în scris 

respansurile sii declaraţiunile sâle, Grefierulii 
va-da citire tutulorii acestori. - 

Art. 358, Preşedintele va determina pe cel 
dintre acusaţi care va trebui să fie snpusii la 
desbateri mai "nainte de ccă alţi, începindă de 

la acusatulii principală, decă este vre-uni ase- 

menea acusat. Se va face după acâsta uă des- 
batere particulară asupra fie-cărui dintre ccă 
alţi acusaţă. 

Art. 339. In urma deposiţiunilorii marturi- 
loră și a diseloră respective la carii acelea vor 
fi dată locă, partea civilii sâă representantulă 
sii și ministerulă publică, voră fi ascultați în 
desvălirea, midloceloră sprijinitore acusaţiunii, 
Acusatulă scii apărătorală săi vorii putea să 

Je respundă, Replica va fi permisă părţii civile 
şi ministerului pablicii, deră acusatuli scă a- 
părătorulă stii ra avea toti-dcuna cuventulii 
celă după urmă. . 
Președintele va declara, după acâsta, că des- 

baterile suntii terminate. 
Arte 360, Preşedintele va resume causa, va 

atrage atenţiunea juraţiloră asupra principali- 

loră probe pentru ssii contra acusatutui, 

Le va reaminti funcțiunile ce sunt chiămaţă 
a împlini. 

Va pune cestiunile aşa precum se va speci- 
fica mai la vale. 

Art, 361. Cestiunea, ce resultă din actul de 
acusaţiune se ra pune în termenii următori. 

Acusatulii este culpabile ca făptuitori ali 
cutărui omori, cutărui furtii, sâii a ori căriă 
alte crime, în tâte circumstanţele coprinse în 
resomatulii actului de acusaţiune. 

Art, 362, Dâcă, din desbateri resultă una 
stă mai multe circumstanţe îngreunătâre, ne- 
menţionate în actulii de acusaţiune, preşedin- 
tele va mai adaugi şi cestiunea următâre :   
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Acusatuliă săvârşit”a crima, cu cutare s6ă cu 
cutare circoustanţă? 

Art, 353. Cândi acusatulă a propusi uă 
scusă din cele admise de lege ca atare, preşe- 
dintele va trebui, sub pedâpsă de nulitate, a 

pune cestiunea următâre : 
Cutare faptii este bine constatatii? 
Art. 864, Dâcă acusatulă are mai puşinii 

de şâse-spre-dece ani, preşedintele ra pune, sub 

pedâpsă de nulitate, următârea cestiune : 
Acusatulii lucrata cu precepere? 
Art, 365, In veri-ce materie criminală, chiar 

în casă de recidivă, preşedintele, punândii ce- 

stiunile ce resultă din actulii de acusaţiune şi 
din desbateri, va însciinţa pe juraţi, sub pe- 

dâpsă de nulitate, că dâcă crede cu majoritate 

de voturi că esistii niscare-va circumstanţe u- 
şurătâre în favorea unui scii mai multoră acu- 
saţi recunoscuţi culpabilă, vor trebui să declare 
acâsta în termenii următori. 

«Comisiunea, juraţilor declară cu majoritate 

de voturi, că suntii circumstanţe uşurătâre în 
fav6rea cutărui acusatii.» | 

După acâsta preşedintele va da scrise în 
mâna primului jurată cestiunile la cari juraţii 

sori trebui să respungă şi, deosebită, actul de 
acusaţiune, procesele verbal: cari constată de- 
lictuli şi actele procesului afară de declaraţiu- 
nile scrise ale marturilorii, : 

- Preşedintele va însciinţa pe juraţi, că oră ce 
votii trebuo să se dea prin scrutinii secretii. 

Preşedintele va ordona să se scâtă acusatuli 

din auditori. 
Art. 366, Juraţii se vor retrage în altă ca- 

meră ca să delibereze, - , 
Primulă juratii este celă întâiă eşit la sorţi, 

sâii celă alesă cu consimţimântulii săi, de cei 

alți juraţi. 
Mai înainte de deliberaţiune, primuli juratii 

va citi colegilorii sii următârea instrucțiune, 
care, deosebitit de acâsta, va îi scrisă cu litere 
mari şi va sta afiptă în camera juraţiloriă la 
loculii celă mai în vedere. 

«Legea nu cere sâmă juraţiloră de midlâce- 
«le prin carii sai convinsi, nu le prescrie nică 

«uă regulă pentru cumpănirea probelorii. Le- 

«gea, îi îndatorăză să se întrebo ei ânşii pe sine, 

cîn tăcere şi cu minţile adunate, şi să caute în 

«curăţie de cugetii, ce întipărire ai produsii 

«supra raţiunii lori probele aduse în contra a- 

«cusatului şi miglâcele apărării s6le.> 
«Legea nu dice juraţilorii : luaţi drepti a- 

«devăratii veri ce faptii este mărturit de atâți 

«scă atâţi marturi; nu le dice nici acesta. ; con- 

«sideraţi ca neîndestulătâre veri co probă care 

«nu va consiste în cutare procesii verbale, în 

  

(1) In locul vortelor articolului precedent, cată să pe citâacă paragrafele precedente, Causa este că la Fran- 

cesi paragrafele relative la surdo-maţi fac obiectul unui alt articol (art. 333); | 

la noi fiindă unii] singură artieolă, cată să sa gică paragrafele prece- 
putată qice articolulă precedenti, iară 
dente. (CollecţiaBoeorscn). 

aşa în cât în textulii frances s'a
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«cutare acte, în mărturia atâtori marturii ss 
«în atâtea indice (semne). Legea face juraţi- 
<loră numai acestă întrebare, care coprinde, 
<tâtă măsura datoriilor lorii. Aveţi intimă 
«convingere ? 

«Este de mare însemnătate a nu se perde 
«nici uni momentii din vedere că juraţii suntii 
<Astori să delibereze numai asupra actului de 
<acusare; numai faptele coprinse în acelii actă 
«şi cele ce depindă de dânsulă trebue să'i ocu- 
«pe ; 'şi-ar călca cea nai de căpetenie datorie, 
«<dâcă, ducându-se cu mintea la disposiţiunile 
<legilorii penali, ară considera urmările ce va 
«putea să aibă pentra acusat declaraţiunea, ce 
<a să facă: urmărirea şi pedepsirea delictelor, 
«nu acestea suntă în a lori misiune ; ei santi 
<chiămaţi numai spre a decide dâcă acusatulă 
<este sei nu culpabile de crima ce ise impută,» 

__ Art. 967. Juraţii nu voră putea să iasă din 
a lori cameră de cât numai după ce 'şi ai for- 
mată a lori declaraţiune. ” - 

- Nimenca nu va putea întra în camera lor în 
timpuliă deliberaţiunii, ori care ară fi causa, de 
câtii numai cu voia în scrisii a preşedintelui 

“curţii. 
Preşedintele este dâtorii a, ordona în scrisă 

capului gândarmilor de serviciii din acea di ca 
să se pădâscă eşirile camerei lori, In ordinea 
dati de preşedinte se va înscrie numele şi ca- 
litatea capului pândarmiloră. 

Juratul care va călca disposiţiunile mai sus 
coprinse, va putea fi condemnatii de către ju- 
decătorii curţii la uă amendă până la cinci su- 
te lei, Asemenea ori care altulii ară călca or- 
dinea preşedintelui, sâă care nu o arii fi făcutii 
a se esecuta, va putea fi pedepsiti cu închisâre 
de duot-decă și patru ore. 

Art. 368. Juraţii vorii delibera asupra fap- 
tului principali şi apoi asupra fic-carii din cir- 
constanțele acestui faptii. . 

Arte 369, Primulă jurat va citi pe rînd fie 
care din cestiunile puse cum s'a dis la art. 860 
şi votulii se va da apoi prin serutină sceretă , 
atâtii asupra, faptului principală şi asupra cir- 
cumstanţelorii îngreuvătâre, câtă și asupra e- 
sistenţei circumstanțelorii ușurătâre, 

Art, 370. Se va procede totii asemenea prin 
scrutină secretii asupra cestiunilorii ce stari 
pune în casurile prevedute prin art. 363 şi 804. 

Art, 311, Decisiunea juraţiloră în contra a- 
cusatului asupra faptului principală, precum şi 
declararea de circumstanţe uşurătâre, se va for- 
ma, sub pedâpsă de nulitate, prin majoritate 
de voturi. 

Declaraţiunea, juraţilorii va constata, sub 
pedpsă de nulitate, acestă majoritate, fără a 
arăta numeărulii voturilor. .. ” 

In casii de paritate de voturi asupra veri că- 
rii cestiuni, afară de cestiunea pentru cireum- 
stanțe ușurătâre, părerea cea mai favorabile 
acusatului va prevalida. 
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| Art. 972, Juraţii vorii intra după aceea în 
auditorulii curţii şi'şi vori relua locurile, 

Preşedintele îi va întreba, care este resnlta- 
tulii deliberaţiunii lori. 
Primul jurată se va ridica şi cu mâna pe 

inimă va dice: «pe consciinţa şi pe on6rea mea, 
înaintea lui Dumnegei şi înaintea Gmenilorii, 
declaraţiunea juraţiloră este : Da, acusatulă 
g.e.l. Nu, acusatul şuc,l.» 

Art. 973, Declaraţiunea Juraţilorii va fi 
sub-scrisă de primulă jurată şi se va da de că- 
tre densulii preşedintelui. 'Tâte aceste se vori 
face în presenţa jurațiloră. 

Preşedintele o va, sub-scrie 
grefieră a o sub-serie. 

Art, 914; Declaraţiunea juraţiloră nu va pu- 
tea fi supusă nici uă dată la nici unii felă de 
recursi. 

Art. 349. In casii cândi acusatulă va, fi re- 
cunoscutii culpabile, şi dâcă curtea va fi con- 
viusă că juraţii, de şi aii observată formele, 
s'au înşelatii însă în fondă, curtea va declara 
că judecata, este suspensă, şi va amâna causa, 
pentru sesiunea viitore, spre a fi supusă la alţă 
juraţi, între carii nu va putea fi nici unulă din 
Juraţii carii aă lnatiă parte la declarațiunea ce 
Ya anulată, | 

Nimeni nu va avea drepti de a provoca acâ- 
stă măsură. Curtea, numai din oficii va putea 
să ordone, şi acesta îndată ce se va fi pronun- 
ciatii în publicii declarațiunea jurațiloră. 

După declaraţiunea acestoră după, urmă ju 
Tați, curtea va îi dctâre a pronuncia îndată de- 
cisiunea chiari, cândi acâstă declaraţiuno ară 
îi conformă cu a celorii alţi jurați, 

Art. 326, Cercetarea şi desbaterile, uă dată 
fiindă începute, voriă- trebui să fie continuite 
fără întrerupere şi fără nică unii felii de comu- 
nicare în afară, până după declaraţiunea ju- 
rațilorii. o 

Preşedintele nu va putea să Ie suspendă de 
câtii cândiă trebuinţa ra cere, ca să sc repau= 
seze judecătorii, juraţii, marturii şi acusaţii, 

Art. 377, Cândiă veri ună martură care a 
fostii citată nu se va înfășişa, curtea, după ce- 
rerea ministerului publici şi mai înainte de a 
se deschide desbaterile prin depunerea celni 

şi va pune şi pe 

    

  
Wântâiii martură înscrisă pe listă, va putea, a-   mâna procesulii pentru sesiunea, viitâre. 

Art. 98, Dică din causa neînfășişării mar= 
turului, procesulii se amână pentru sesiunea, 
viitâre, tote chieltuelile procesului ror fi puse 
chiară prin decisiunea de amânare, în sarcina 
marturului neurmătorii a veni, şi după care- 
rea ministerului publici se va pune la cale 
împlinirea. 

Aceeaşi decisiune va ordona âncă cn acelă | 
martură să fie adusă prin putere publică înain- 
tea curţii spre a fi ascultati,   ŞI cu tâte astea, în tâte ceasurile, marturaiă 
care nu sc va înfăția, sâii care va refusa ori
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de a jura, ori dea mărturi, va fi condemnatii 
la pedepsa prescrisă prin articolulă 77, 

Art. 379, Calea oposiţiunii va fi deschisă în 
contra acestori condemnări, în termin de dece 
gile, mai multă câte uă Qi pentru fie-care di- 
stanță de duoă miriametre, socotindu-se acest 
termină din giua priimirii decisiunii condem- 
nătâre, în copiă, de marturul condemnată sâă 
la domiciliul stă, 
+ Oposiţiunea va fi priimită atunci cândiă mar- 
torulă va proba că a avută legitime împedi- 
cări, scii că amenda pronunciată în contra sa 
trebue să fie micşorată, 

SECȚIUNEA II 
Despre Judecare şi esecutare 

Arte 350. Preşedintele va chiima din nuoii 
pe acusată în auditoriii, şi greficrulă va citi în 
ală stă audii declaraţiunea juraţiloriă, 

Art, SSI, Deca acusatulă este recunoscuti 
a nu fi culpabile, preşedintele va pronuncia că 
este aqnitatii de acusaţiune, şi va ordona ca să 
fie îndată lăsatii liberă, afară numai dâcă nu 
sa fi reţinută pentru uă altă causă, 

Curtea va decide după aceea asupra daune- 
loră-interese respectivii pretinse, după ce mai 
ânttii părţile roră fi propusi apărările lori, şi 
după ce ministerul publică va fi fost ascultat. 

Cartea va, putea cu tâte astea, deca arii ju- 
deca de cuviință, să însărcineze pe unulă din 
judecători a asculta pe părţi, a lua, cunoscință 
de actele loră şi a, face raportii la audienţă, 
ende părţile vorii putea să mai facă âncă ob- 
serșări şi ministerulă publicii să fie ascultată 
din noii. 

Acusatulii aquitati va putea asemene cere 
daunc-interese de la denunciatorii săi, pentru 
faptulii de calomnie, fără însă ca membrii au- 
toritățilorii constituite să pâtă fi şi că urmăriţi 
cu modulii acesta pentru pirele ce suntiă datori 
să facă în privința delictelorii ce aii credutii 
că aii descoperiti în esercițiuli funcţiunilorii 
lori; ceea ce nu împedică de a se intenta în 
contra lorii acţiune regursorie civile, 

Ministerulă publici va fi dâtoră, după cere- 
rca acusatului, săi facă cunosenţi pe denan- 
ciatorii săi, 

Art, 382. Cererile pentru daune-interese , 
făcute fie de către acusatii contra denunciato- 
riloră sti s6ă contra, părţii civile, fie de către 
partea civile contra acusatului sâă condemna- 
tului, se vor adresa la judecătorii curții ju- 
rațilorii, 

Partea civilă este dâtâre să formeze cererea 
sa de dauno-interese mai înainte de darea de- 
cisiunii; mai târdiii uă asemene cerere nu va 
mai fi priimită, . 

Toti asemenea, se va urma şi în privinţa, a- 
casatului, deca acesta a cunoscutii pe denun- 
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| ciatorulii săii, sâă cătățimea daunelor-interese, 
La casii contrariii, clă îşi va îndrepta cere- 

rea, la tribunalele civile, 
Persânele carii n'aă figurati ca parte în acel 

procesă, nu vorii putea, adresa cereri de aseme- 
nea natură de câtă la tribunalulă civilă. 

Art, 359, Ori ce persână aqnitată după lege 
nu va mai putea fi apucată nică acusată pen- 
tru acelaşi faptă, 

Art, 884, Cândiăi, în cursul desbateriloră, 
acusatulă va fi fostii inculpatii pentru vre ună 
altii faptă, sci prin niscari-va acte produse 
s6ă prin deposiţiuni de marturi, preşedintele . 
după ce va rosti ordonanța, de aquitare, va or- 
dona să fie urmărită pentru faptul cel nuoiă : 
prin urmare îlă va trămite, sub mandatiă de 
înfăcişâre sâii de aducere, după distincţiunile 
stabilite prin art. 93 şi următâre, şi chiar sub 
mandatii de arestare, dâcă cere casulă, înain- 
tea judecătorului de instrucţiune competinte, 
spre a se procede la uă nucă instrucţiune. 

Acestă disposiţiune nu se va esecuta cu tâte 
astea de câtă la casă cândii ministerulii pu- 
blică "şi arii fi reservati mai înainte de închi- 
derea desbaterilorii dreptulii de urmărire. 

Art, 355, Cânâii acusatulii va, fi declaratii 
culpabile, ministerulii publică va cere de la 
curte aplicarea legii, 

Partea civilă asemenea, va face a, sa cerere în 
privinţa restituţiunilor şi a daunelor-interesc. 

Arte 3S6, Preşedintele va întreba pe acusat 
deci nu mai are ceva de disii, | 

Acusatulii s6ă aptrătoruli stă nu vorii mai 
putea pleda sc vorbi asupra faptului susțiind 
ce n'arii fi adevărată, ci numai că. acesti fapt 
marii fi popritii de lege, sâi că varii fi califi- 
cati de dânsa ca delictă, sâă marii merita pe- 
depsa a cării aplicaţiune s'a cerută de ministe- 
rulii publici, sei că faptulă nu ară trage după 
sine daune-interese în favârea părţii civile, scă 
că în fine acâsta cere uă!prea maresumă pentru 
daunele-interese ce i se cuvină. 

Art, 387, Curtea va pronuncia absoluţiunea 
acusatului, dsca faptulă de care elii este decla- 
ratii culpabile nn este oprit prin legea penale. 

Art, 3SS, Dica aceli faptit este opriti, cur- 
tea va pronuncia pedepsa, stabilită prin lege, 
chiară la casii cândii după desbateri s'ar găsi 
că el nu maj este de competinţa curţii juraţilor. 

La casi de a se vidi mai multe crime sâii 
delicte imputabili acusatului, curtea va pro- 
nuncia numai pedepsa cea mai grea care starii 
aplica, după lege la unulii din acele delicte, 

Arte 859, La casii de absoluţiune, de con- 
domnare stii de aquitare, curtea va otări asu- 
pra daunelor-interese pretinse de partea civilă 
s6ă de acusată; ca le va liquida prin aceeaşi 
decisiune, sâii va însărcina pe unulă din jude- 
cători să asculte po părţi, să ia cunoscință do 
acte, şi să facă despre tote raportii, după cum 
se arâtă în art, 39].   

24
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Cartea va ordona asemenea ca lucrurile ce | 
s'a fost luat să fie restituite proprietarului lor. 

Cu tote acestea dâca curtea a pronunciatii 
condemnarea, acestă restituţiune nu se va face 
de câtii cândii proprietarul va justifica că nu 
a urmată din partea condemnafului cerere de 
casaţiune în terminulă legali, sâă că de și ase- 
menca cerere a urmati, însă causa este defini- 
tivă terminată, - ! 

Art. 390. Dâca juraţii vorii fi declaratii că 
acusatuli este scusabile, curtea va pronuncia 
conformă codicelui penale. 

Art, 891, Acusatulă sc partea civilă care 
va perde causa, va fi condemnată la cheltuele 
către Statii şi către cea altă parte. 

In procese criminale, partea civilă, care nu 
va perde causa, nu va fi nici uă dată îndatorată 
la cheltuele, și dâca în vre unii casă ca va fi de- 
pusii nai din "nainte cheltuelile judecății, i se 
vorii restitui. 

Art, 392. Judecătorii voră delibora şi'şi vor 
da părerile în secretii, să în sala audienței, 
vorbindu'şi încet, s6ă retrăgându-se în camera 
de consilii, 

Decisiunea vu fi pronunciată cu voce tare de 
preşedinte în fașa publicului şi a acusatului, 

Preşedintele mai "nainte de a pronuncia otă- 
rirea, este datori a, citi textulii legii, pe care. 
este întemeiată. ” 

Grefierulii va serie decisiunea şi va cuprinde 
într'ensa textul legii ce s'a aplicată de curte 
sub pedepsă, de uă amendă de Îci una sută, 

Art, 593, Originalulă decisiunii va fi sub- 
semnată de către judecătorii carii aii dat'o 
chiară în acea qi sâii cel mult după duoă-deci 
şi patru de ore, sub pedepsă de uă amendă de 
una sută lei contra grefierului şi, decă cere 
casulă, de acţiune recursorie civilă atât în con- 
tra grefierului câtii şi în contra judecătorilor. 

Ari. 254. După pronunciarea otăririi, preşe- 
dintele va putea, după circumstanțe, să îndem- 
ne pe acusatii ca să'ștţie curagiulii, să se sn- 
pună aplicaţiunei pedepsei cu resemnaţiune şi 
să'şi reforme purtarea în viitorii. 

Lili Si va face cunoscută că legea îi dă fa- 
cultatea de a face recurs pentru casare, şi-i 
a spune terminuliă ce are pentru acâsta, 

Art, 395, Grefierulă va face unii procesii ver- 
bai despre şedinţă pentru a constata că for- 
malităţile prescrise ai fostii observate, 

Nu se ra menţiona însă în acestii procesii 
verbală nici despre respunsurile acusaţilorii , 
nici despre coprinsulii deposițiunilorii, dâră se 
voriă arăta într'ânsulii schimbările, variaţiunile 
şi contradicerile marturilorii conformă artico- 
iului 343. ” 

Procesuli verbală va fi sub-scrisă de preşe- 
dinte și de grefieri, şi nu va putea fi tipăritii 
de mai 'nainte. 

Disposiţiunile acestui articol voră fi esecu- 
tate sub pedepsă de nulitate. ! 

  

  

Lipsa acestui procesii verbală sâi neesecu- 
tarea disposiţiuniloră paragrafului ală treilea 
precedente, vorii fi pedepsite cu amendă de lei 
duoă sute în contra grefierului. 

Art, 396, Condemnatulii va avea unii ter- 
minii de trei dile libere din diua când s'a pro- 
nunciat decisiunea, ca să declare Ia grefă deea 
face recursii pentru casaţiune sâă nu, 

Ministeralii publici va putea în acelaşii ter- 
mină să declare la grefă că cere casarea de- 
cisiunei. 

Partea civilă va avea şi ea, acelaşi termin, 
dâră nu va putea face recursii de câtii în con- 
tra disposiţiunilorii relative la interesele sâle 
civile. 

In cursulii acestoră trei dile, şi dcă s'a fă- 
cută recursii pentru casaţiune, până Ja priimi- 
rea decisiunii curţii de casațiune, esecutarea 
decisiunii curţii jurațilorii va, fi suspensă, 

Art. 397, În casurile prevădute prin arti- 
colul 407 şi 408 din acestii codice; ministe- 
rulă publică sâii partea civilă vorii avea numai 
duoi-deci şi patru de ore spre a face recurs 
pentru casațiune. 

Art. V9S, Condemnaţiunea se va esecuta în 
termină de duot-decă şi patru ore, după espi- 
rarea termineloră menţionate în art. 396, dâ- 
că nu s'a făcut recurs pentru casațiune, iară 
în casă de: recursă, în duoă-deci şi patru de 
ore de la priimirea decisiunei de respingerea 
recursului, ” 

Art. 599. Condemnarea se va esecula după 
ordinele ministerului publicii; clă va avea fa- 
cultate de a cera de a dreptulă asistența pu- 
teriă publice, pentru acestii sfirşită. 

Arte 400. Dâca condemnatulii voesce să fa- 
că vre uă declaraţiune, aceea va fi priimită de 
unulă dintre judecătorii locului, unde se face 
esccutarea, asistatii de grefieră. 

Art, 401. Procasulii verbală despre esecu- 
tare se va face de grefieră, sub pedâpsă de uă 
amendă de una sută lei şi se va transcrie de 
dânsul în termini de duoă-deci şi patru ore în 
josulii originalului decisiunii, ! 

Greficrulă va sub-semna acâstă transcrip- 
ţiune, şi va face menţiune de tâte pe margi- 
nea procesului verbali, sub aceeași pedepsă, A-     cestă mențiune va fi asemenea, sub-semnată şi 
transcripţiunea va putea, face probă ca şi €n- 
suşi procesulă verbală. ! 

Art, 402, Cândii în cursul desbaterilor fi- 
cute cu ocasiunea otăririt de condemnare, acu- 
satulii va fi fostii inculpată sâi prin acte, scă 
prin deposiţiuni de marturi, de niscari-va alte 
crime do câtă cele da carii cra acusatii, dâcă 
acele crime în urmă descoperite merită uă pe- 
depsă. mai grea de câtă cea d'ântâiă, scă dâcă 
acusatulă are complici carii se află la casa de 
arestii, curtea ra ordona urmărirea, sa pentru 
aceste fapte nuoă, după reformele prescrise în   acestă codice. În ambe aceste casuri ministe- 

e



"COMUNE 
371 rali publică va suspende esecutarea otiririi care a pronunciatii cea d'ânteiii condemnare, penă când se va statui asupra celui de alii duoilea procesă, 

Art, 409, Tâte procesele criminale în stare de a fi judecate, în gina punerii în lucrare a, a- cestui codice de procedură criminală, se voră judeca de juraţi, fără a trece prin camera, de acusaţiune, 
: 

TITLUL III 
Despre diferitele vecursuri în con- tra decisiunilor şi sentințelor 

CAPITOLUL I 
Despre anularea instrucţiunii şi aj udecății 

Art, 404, Decisiunile curțiloră, sentinţele tribunalelorii, date în inaterie criminală, coree- țională şi poliţienâscă, şi în contra cărorii nu mai esistă nici uă cale ordinară de reformare, Precum şi iustrucțiunea şi nrmăririle după care ai intervenită acele decisiuni şi sentinţe, voriă putea fi anulate în următârele casuri şi după recursurile făcute conform disposițiunilor mai Josă arătate. 

$ Î. Paterie criminală 
Ari, 405, Docă, în casă de condemnarea, a- cusatului, se ra fi făcutii, sâii în decisiunea ca- merci de punere sub acusaţiune, sei în instrue- ianea şi în procedura urmată înaintea curţii juraţiloră, sc chiară în decisiunea de condem- Dare, vre uă călcare stă vre uă omisiune de niscari-va din: formalităţile pentru a căror ne- observare acesti Qodice de procedură pronunciă uulitatea, uă asemenea omisiune S6ii violaţiune Ya da locă, în urmarea recursului piirţii con- emnate sii ali ministerului publică, la anu- larea decisiuuii şi a tutor lucrărilor precedente, încependii de la cel maj vechi act nulă. Art. 406. Totii aşa se va urma, în casii de necompetință şi în casti cândă se va fi omis SCU va fi refusatii de a pronuncia asupra veri- unei sâii mai multor cereri ale acusatului, sâii aStpra veră-unci sc mai ruultoră rechisițiuni ale ministerului publici, cândii acea cerere scii Techisițiune va fi fostă făcută pentru a reclama Tre uă facultate sâii veri ani drept ce dă legea, de şi pedepsa de nulitate nu ară fi pronunciată Prin veriunii testă de lege pentru neobservarea, formalității cernte de acusatii sâă de ministe- rul publică, 
Art, 407, In casăi de achitarea acusatului, anularea Ordonanței preşedenţiali care a pro- nunciat'o şi a actelor eari ati procesii, nu se va putea urmiiri de ministerulii publici de cât în interesul legii, 
Art, 408, Cina curtea va condemna pe a-| Art, 

  

cusatii, aplicândă uă altă pedâpsă de câţii cea prescrisă prin lege, anularea decisiunii va pu= tea fi urmărită atât de ministerul publici câtiirşi de partea condemnată. 
Aceeaşi acţiune de anulare va avea ministe- rulă publici în contra decisiunii absolutorie. Art, 409. Recursuliă ministerului publici, în casii de achitare, nu pOte vătima nici uă dată pe acusatulii achitată ; este din contra în casii de absoluțiune, a Art, 410, Cândă pedpsa cea pronunciată de curte va fi totii aceeaşi cu pedâpsa ce legea aplică crimei, nimeni nu pâte cere anularea de- cisiunii sub cuvântă că este uă crâre în citarea, textului legii: | | 

Art, ii, Partea civilă nu va putea în nici unii casă, să câră anularea unei decisiuni de achitare sâă de absoluţiune, Dâră, dâeca deci- siunea a pronunciatii în contra sa condemnări civile mai mari de cât cele cerute de către par- tea achitată sâii absolvită, acâstă disposiţiune a decisiunii va putea fi anulată după .cererea părții civile, 

$ IL. dlateriă corecţionale şi poliţienescă 
Art. 412, In materio corecțională şi poliţie-. nâscă, căile de anulare arătate în art. 405, sunt deschise părţii urmărite, ministerului publică şi părţii civile, în ccea ce privesce pe fie-care, în contra decisiunilorii date în ultima instanţă, fără a distinge pe cele condemnătâre de cele liberătâre, 
Cu tâte aceste, liberarca părţii urmărite fiind pronunciată, nimeni nu va, putea invoca, în con- tra ci călcarea sii omiterea formeloră ţinţi- tOre la asigurarea apărării sâle, - 
Art. 415, Disposiţiunea articolului 410 este aplicabile la decisiunile date, în ultima instanţă, în materie corecțională şi poliţienâscă, - 

Ş III. Disposiţiuni comune la cele duoă 
Paragrafuri precedente 

Arte 414, In casulă când să curtea de ca- saţiune sâii uă curte de apel va anula uă in- strucţiune, ea va putea ordona ca, spesele celei d'alii duoilea proceduri să fie în sarcina oficia- rului, sfii a judecătorului de instrucţiune care a comisă nulitatea în cea d'ântâiii procedură: Arte 415. Cu tâte acestea disposiţiunea din. articolulă precedenti nun se va aplica, de câtă pentru greşeli prea grave şi numai la nulită- țile, ce-rorii fi comise după ună anii de la pu- nerca în Încrare a acestui Codice, - 

CAPITOLUL II 
Despre cererile de casațiuno 

416, Recursul de casaţiune, făcutii în -
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contra decisiunilorii şi sentinţelor preparatorie 
şi de instrucţiune, nu va, fi deschisă , de câtii 
după darea celei definitive decisiuni si sen- 
tinţe, fără ca, cel ce voesce a face un asemenea, 
recursiă să fie împedicat sâă respins prin aceea 
că s'ari fi supusă de bună voiă la esecutarea 
unori asemenea decisiuni sâii sentințe prepa- 
ratorie, pe cari le atacă. 

Dâră decisiunile şi sentinţele date asupra 
competenţei poţii fi atacate la curtea de casa- 
țiuno îndată ce vor fi date și fără a se ascepta 
eşirea, celei definitive decisiunf. 

Art. 417, Cândă recursul se va face de că- 
tre partea cea condemnată, acesta va trebui , 
sâii în pers6nă să prin ală săă împuterniciti, 
ză facă, la grefa instanţei judecătoresci a că- 
rii decisinne voesce a ataca, declarare verbale 
cum că voesce a merge înaintea curţii de ca- 
saţiune, 

Gretierulii va, constata acâstă declarare în 
scrisă, şi va îngriji ca să fie sub-scrisă atât de 
recurente câtii şi de sine nsuşi, 

Deca recurentele nu va putea s6ă nu va, voi so 
sub-scrie, grefierul va. face menţiune de acâsta. 

Declararea va fi înscrisă întruni. registru 
destinat la acâsta, şi care va fi publici, în cât 
veri-cino va avea dreptulă să câră a i se da e- 
stracte dintr'ânsuli. 
"Fiind făcută prin împuternicită, actul de 

împuternicire va remânea anexat la declaraţiune. 
Art, 418. Partea civilă, care va face recurs 

de casaţiune, este datâre să alăture, pe lingă 
cererea, sa, de casare, şi uă copie adoverită, de 
grefierii a decisiunii scă sentinței în contra că- 
rii vecurge la curtea, de casaţiune. Ă 

Ea este datâre să depună uă amendă de gal- 
beni dece, sâii, dâca decisiunea ce atacă, este 
dată în lipsa ei, de galbeni cinci. | 

Ari. 419, Indatorirea de a depune uă amendă, 
după distincţiunile stabilite în art. 418, cade 
şi asupra celorii condemnaţi în materie corec- 
ţională şi poliţieniscă, cândă acestia vorii face 
recurs pentru casaţiunea sentinţei prin care 
ai fosti condemnaţi. 

Arte 420, Persâncle supuse la condemnare 
de amendă, vorii fi scutite de a, depune amenda, 
în casă cândă vorii alătura, la cererea lori de 
casaţiune ună certificati de scăpătăciune, con- 
form art. 46 din legea curţii de casaţiune. 

Arte 421, Amenda se va perde de celă ce a 
depus'o cândii recursul săi va, fi respinsă, şi 
i se va restitui în casulă contrariă, 
"Art, 422, Cei condemnaţi chiară în materie 
corecțională sâi poliţienescă, la uă pedâpsă 
privativă de a lorii libertate nu vori fi admiși 
a face recursă pentru casaţiune de câti cândi 
voră fi în stare de închisâre sâii liberaţi pe 
cauţiune, ” 

Actulii de închisre s6ă de liberare pe che- 
zăşie va fi alăturată la recursulă lori. 

Art, 423, Cu tâte acestea, când recursul va 
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| fi motivată pe necompetinţă, va fi destul, pen- 
tru admisiunea sa, ca recurentuli să justifice 
că a intrati de bună voiă în închisorea de în 
reşedinţa curţii de casațiune. Spre acâsta direc- 
torul închisorii îlă va putea priimi pe simpla 
înfăgişare a cererii s6le adresate către ministe- 
rulă publică ali curţii de casaţiune, şi vizate 
de acestii magistrati. 

Art, 424, Condemnatuliă sâii partea civilă, 
şi după ce a făcutii recursă pentru casare, va 
putea, în termenii de dece dile, să depună la 
grefa instanţei a cuj otărire voesce a, ataca, un 
memorii coprindătoră de midlâcele sâle de ca- 
sațiune. 

Art, 425, Grefierulii, dândă recurentalui uă 
adeverinţă de primirea cererii sale de casaţiu- 
ne, 0 va înainta indată ministerului publică, 
împreună cu cele-l-alte documente relative la 
recursulii de care e vorba. 

Art. 420, Ministerul public locală va trans- 
mite îndată tote chârtiile priimite de la gre- 
fier la ministerulă justiţiei și acesta le va a- 
dresa, în duoă-deci și patru ore, la curtea de 
casaţiune şi va informa, de acâsta pe magistra- 
tuli care i le ra fi trămisii, 

Art, 427. Condemnatulă și partea civilă vor 
putea să transmită şi d'a dreptul la grefa car- 
ţii de casaţiune cererile lori de casare. 

Art, 425, Curtea de casaţiune va trebui să 
dea decisiunea sa asupra recursului, celă mai 
târdiă întruă lună de dile după împlinirea, ce- 
lui de pe urmă din termenile mărginite în a- 
cestă capă. 

Art, 429. Cererea de casaţiune fiindă res- pinsă, partea care o va fi formată nu va maj putea să o reînoâscă sub nici ună pretest şi în 
nici unii modii. 

Art, 430, Decisiunea, de respingere va fi, 
în termenii de trei dile, împărtăşită ministe- rului publică de lîngă curtea de casaţiune de 
către grofierii, în formă de estracti sub sem 
nătura acestuia. 

Miuisterală publică va, îndrepta acel estract la ministerulă publică ali instanţei a cui de- 
cisiune va fi fostii atacată. 

Art, 431, Cândii curtea de casațiune va a= nula uă sentință sâă uă decisiune, fie în mațe= - rie corecțională, fie în materie de poliţie, ea va, trămite procesulă şi pe părți înaintea, unei curță scii tribunală de aceeaşi calitate cu in- stanţa a cui sentință scă decisiune va fi anulată, Art. 492, Cândii curtea de casaţiune va, a- nula uă decisiune dată în materie criminală, se va procede întocmai precum se arctă în cele ş&pte articole următâre, 
Art, 439. Curtea de casaţiune va pronuncia 

trămiterea procesului : a uă altă curte de a- pelă de cea care a regulat competința, să care a pronunciatii punerea sub acusaţiune, dâca de- cisiunea s'a anulată pentru vre una din causele 

  

  cuprinse în articolul 324.
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La uă altă curte de juraţi de cea care va fi 
datii decisiunea, deca decisiunea şi instrucțiu- 
mea s'a anulat pentru causă de nulităţi comise 
de curtea de juraţi. 

La uni alti tribunal do: celă în care se va 
fi aflată judecătorulii de instrucţiune, dica de- 
cisiunea şi instrucţiunea, suntii anulate numai 
în ceea ce privesce interesel» civile, 

Arte 434, Deca decisiunea şi procedura, sant 
anulate pentru causă de necompetență, curtea 
de casaţiune va desemna tribunalulii scii cur- 

„tea care trebue a cerceta procesul, 
Cu tâte acestea, dâca competenţa ar fi a tri- 

bunalalui pe lîngă care se află judecătorul care 
va fi făcutii cea MWântâii instrucţiune, curtea, 
va trămite procesul la ună alti tribunală, 

Art, 435, Deci decisiunea a fostii anulată 
pentra causă că faptulii condemnat se grăsesce 
A nu fi delictiă calificată prin lege, curtea nu 
va pronuncia trămiterea, procesului de cât deca 
se află uă parte civilă; în casulă acesta trămi- 
terea se va face la unii altă tribunal de celă 
la care se va fiaflat judecătorul de instrucţiune. 

Art. 436. In tote casurile cândii curtea de 
casațiune este autorisată a alege uă curte sâii 
ună tribunal pentru judecarea procesului de 
densa trămisă ea va trebui să facă acâstă ale- 
gere, după uă deliberaţiune specială în camera 
deconsiliii, îndată după pronunciarea, decisiunii 
de casaţiune, în care se va şi face mențiune de 
acâsta, 

Art, 437. Cândii trămiterea s'a făcut la uă 
carte de apelă, acâsta după ce va îndrepta, în 
ceea ce o privesce instrucţiunea, va, trămite 
procesulii înaintea curţii juraţilor caro va tre- 
bei să judece procesuli. : : 

Ant. 438, Cândii procesul se va trămite în- 
naintea curţii juraţiloriă, şi se vorii afla, com- 
plici carii nu vori îi în stare de acusaţiune, un 
Judecătorii de instrucţiune, însărcinată de acâ- 
stă curte, şi ministerulă publici vorii face , fie 
care în ceea ce'i privesce, instrucţiunea, 
„Actele acestei instrucţiuni se vor adresa du- 

pă aceea la curtea de apeliă, a cării cameră de 
punerea sub acusaţiune va pronancia de este 
scă de nu este locă de punere sub acusaţiune. 

Art, 439, Deca decisiunea, a fostii anulată 
pentru motivii că a pronunciat uă altă pedâpsă 
de câtă cea, după legi aplicabile la natura cri- 
ne, judecătorii curţii jurațiloră, la care se va 
fi trămisăi procesulă, tor trebui să se mărgi- 
nescă numai în a pronuncia decisiunea, apli- 
când pedâpsa legiuită, în urmarea declara- 
țiunii de mai "nainte a juraţiloriă. 

Dică decisiunea va fi anulată pentru altă 
câusă, se va procede la nuoi desbateri înaintea 
carții jurațilorii, la care s'a, trămisti procesali. 

Curtea de casaţiune va, arula decisiunea nu- 
mai în parte, dea nulitițile comise ating nu- 
mai unele din disposiţiunile s6le. 

Art, 440, Acusatuli, a cui condemnaţiune 
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va, fi fostii anulată şi care va trebui să se su: 
pună la nuoă judecată criminală, va fi tradusi 
fără a, fi liberat de la închisâre, înaintea curţii 
de apelii sâă a curţii juraţilorii la care s'a tră- 
misi procesului, 

Art, 441, Partea civilă ală cării recursii va 
fi respinsă în materie criminală, corecțională 
sâii poliţienâscă, va fi condemnată a plăti celei 
alte părță uă desdaunare de lei una sută cinci- 
deci şi cheltuelile judecății. 

Partea, civilă va fi âncă condemnată către 
Statii a perde amenda depusă în virtutea arti- 
colului 418. 

Administraţiunile sâii regiele Statului și a- 
genţii publici nu voră fi nică uă dată condem- 
naţi la amendă către Stati,Eîn casă cândii re- 
cursulii lori 'ară fi respinsă, ci numai la des- 
daunări gi cheltuele. 

Art, 412, După respingerea unei cereri de 
casaţiune, partea ce o va fi formată nu va, mai 
putea face recursii în contra aceleeaşă decisiuni 
sc sentinţe sub nici uni pretestă şi pentru 
nici unii midlocă. , 

Art. 443, Cândii, după nă ordine formală a 
ministerului justiţiei către ministeruli public 
ali curţii de casaţiane, acesta va denuncia la 
secţinnea criminală acte judecătoresci, deci- 
siuni sâii sentinţe contrarie legii, ele vor putea 
fi anulate şi autorii lor urmăriţă, dâcă cere ca- 
suli, după cap. ÎII, de la titlul IV ală acestei 
cărți. 
"Art, 444, Cândi se va fi datii vre uă deci- 

siune s6ă sentință supusă la casaţiune şi nică 
una din părţi nu va fi făcutii recursă în terme- 
nulii legiuitii, ministerulii publici de lingă cur- 
tea de casaţiune ra putea, face recursii din ofi- 
ciii chiari după espirarea termenului. 

Dâca în asemenea casti, decisiunea scii sen- 
tinţa va fi casată, părţile nu vorii putea să se 
întemeeze pe acâsta spre a se opune la esecu- 
tareca că, 

CAPITOLUL III 
Despre cererile de revisinne 

4 Art, 445, Cândă unii acusat va fi fost con- 
demnati pentru uă crimă, şi unii altii acusatii 
va fi fostă printr'uă altă decisiune, condemnat 
ca autorii alii aceleeaşi crime, dâca aceste ducă 
decisiuni nu se poti concilia, în câtă a lor con- 
sistență probeză că unulii sâi altul dintre coni- 
demnaţi este inocentă, esecutarea, ambor deci- 
siunilorii se va, suspende, chiar şi dca recursul 
făcutii pentru casarea lori sâi a unei dintr'ca- 
sele, va fi fostii respins, sei chiar d6că în lipsă 
de vre-uni recursii, decisiunile voră fi dobândit - 
autoritate nerevocabile. | 

Ministerul Justiţiei, sc din oficii, sâii după 
cererea, ministerului publici, sâă după recla-
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maţiunea unui sei ambori condemnaţiloră va | contra acusatului pe basa actului de acusaţiune 
însărcina pe ministerulii publică ali curţii de | în fiinţă, curtea de casațiune îli va trămite 
casaţiune să denunțe la acea curte ambe de- | înaintea unei curți de juraţi care nu va putea 
cisiunile, 

fi nică cea, care a judecatii pe condemnată nică 
Curtea, de casațiune secţiunea criminală, du- | cea care a judecată pe marturi, pă ce va verifica că cele ducă condemnaţiuni |  Dâca cei acusaţi ca marturi mincinoşi sunt 

Du se potii concilia, le va casa, şi va trămite pe achitaţi, suspensiunea decisiunii condemnătâre 
acusaţi înaintea unei curți alta de cele ce aiă | va înceta de drept şi condemnarea sera esecuta, 
pronunciatii decisiunile casate, - . Art. 445, Marturii cet condemnaţi pentru 

Art, 446, Cânăii, în urma unei condemna- | mărturie mincin6să, nu voră maj putea să maj 
iuni pentru om-ucidă, se voră adresa, din or- | facă nici uă deposiţiune Ia cea de a duoa cer- 
inea espresă a ministerului Justiţiei, către | cetare a procesului. curtea de casaţiune, secţinnea criminală, acte | Art, 449, In casă de revisiunea unei con- 

presentate în urma condemnări; şi de natură demnaţiuni pentru causa indicată în art, 415, 
a produce indice îndestulătâre despre esistenta, | deca condemnatulă va fi murit, curtea de ca- 
persnei a cării mârte presupusă a datii loc ia saţiune va, numi ună curatoră memoriei s6le, şi acesta va esercita drepturile condemnatului. 

condemnaţiune, curtea de casaţiune ra putea îusărcina uă curte de apelă a face uă cercetare | Dâca în urma acestei nuot procedure se va descoperi că cea d'ântâii condemnaţiune a fost 

pregătitâre spre a recunâsce esistenţa şi iden- titatea persânei presupusă ucisă, şi a constata pronunciată pe nedrept, nuoa decisiune a curții Ya uşura memoria condemnatului de acusarea 

acesta prin interogatorulii ce va face acelei pers6ne, prin ascultare de marturi, şi prin tâte | ce i s'a fostă adusă, midl6cele proprie de a pune în evidență faptul prin care s'arii desfiinţa condemnarea.. 

TITLUL 1Y 
Despre câte-va procedure 

particulare 

     

                                    

    

              

   

                  

    

  

Esecutarea condemnaţiunii va fi de drepti „Suspensă, prin ordinea ministerului Justiţiei, pent ce va pronuncia curtea de casațiune, iară în urmă, de se va caveni, prin decisiuneu pro- paratore a acestei curţi. 
Curtea de apel pronunciândii simplu asu- pra cestiunii de identitatea persânci, va tră- mite decisiunea şi actele cercetării sâle la cur- tea de casaţiune, care va putea să caseze de- cisiunea condemnătâre, şi chiari, cerând casul, să trămită procesulii în cercetarea unei alte curți de juraţi de cea care va fi pronunciatiă 2nai "nainte condeinnarea, : Art, 412. Cândă după condemnarea unui a- cusatii, unulă să mai mulţi din marturii ce ati depusă în contra sa vorii fi urmăriţi ea mar- turi mincinoşi în acel proces, dâca acusațiunea de mărturie mincinâsă este priimită în contra loră s6ă chiar dâca s'aă dati în contra lori mandate de arestare, esecutarea condemna- țiunii se va suspende, chiară şi cândă curtea, de casațiune ară îi respinsă recursulii celui con- demnatii. . „Deca marturii vorii fi după acesta condem- naţi ca martură mincinoşi în contra acusatului, ministerulă Justiţii, să din oficii, scă după cererea ministerului publicii, să după reclama- rea individului condemnată prin cea d'ântâiă „ decisiune, va însărcina pe mninisterulă publică ală curţii de casaţiune să denuncie curţii acelii faptă, 

- Curtea de casaţiune, verificânăii declaraţiu- nea jurațiloră în urmarea cării s'a pronunciată cea d'ală duoilea decisiune, va anula pe cea d'ântâii, dâca prin acea declarațiune s'a dove- dit mincinâse mmărturiele aduse în contra celui dântâiă condemnatii ; iară spre a se procede în 

CAPITOLUI, 1 
Despre falsii 

Art, 450, Falsulă în scripturi se pâte de- făima sc prin acţiune principală ss incidentă, şi, în acestă după urmă casă, sei pe cale cri- minală s6ă pe cale civilă, 
Arte 451. In tâte procesele pentru falsă, în- scrisulă atacat, îndată ce se va produce, se.va depune Ia grefă, sub-semnatii pe tâte paginele de grefieră, şi de persâna care a depusă, dâca va sci să sub-scrie, - 
Grefierulă va, face ună procesă verbală de- tăiată de starea materială a inscrisului, şi în. care va nienţiona, fiindă casă, de neputinţa scă nesciinţa persânci ce a întăşişată înscrisul de a'lii sub-semna. 

. Greficrulii care va priimi asemenea înscrisi fără îndeplinirea susă diselorii formalităţi, se va supune la uă amendă de lei cinci-deci. Art, 452, Dică înserisulă atacati se va lua. din vre-un loci publică, funeționarulă care'lă va da, îli va subsemna şi elă precum s'a disă mai susii, iară de nu, se va, pedepsi cu aceeași amendă de lei cinci-deci, 
„Art, 459. Inscrisulă atacați de falsă se va sub-semna âncă de oficiarulii poliţiei judiciare şi de partea cîvilă, dâca acesta se înfăciştză ; asemenea sc va sub-semna şi de prevenitii în momentulii înfăşişcrii,



COMUNE 

Dâcă aceste persone sii unele dintr 'ensele 
pa poti sc nu vorii a sub-semna, se va face 
menţiune în procesulii verbală; în casii de ne- 
gligență si de omisiune, grefierulă se va pe- 
depsi cu amendă de cinci-decă lei, . 

Art, dt, Veri-care depositarii "publici ori 
particulară ali unui scrisă atacată ca fals este 
dătorii să'lă predea în urma ordonanţei ce ară 
priini pentru acâsta, scii de la ministerul pu- 
blici stă de la judecătorul de instrucţiune, 
iară nevoindă, va fi siliti prin constringere 
corporală. 

Acea ordonanţă şi actulii ce se va da deposi- 
tarului despre predarea înscrisului îi vor servi 
de aptrare către cot interesaţi de acel înscris. 

Art. 453. Inscrisurile ce se vorii aduce spre 
a servi de comparaţiune voriă fi sub-semnate, 
precum s'a Qisă în articolele 450, 45], şi 452, 
şi sub aceleaşi pedepse, 

Art, 456, Veri ce depositarii publică de în- 
scrisuri cari potii servi de comparaţiune, este 
detozii să le producă sub pedepsă de coustrîn- 
gere corporală, . 

Ordonanţa şi actulii ce-rorii priimi pentru a 
loră predare, le vorii servi de aptrare către cei 
ce ar putea să aibă interes de acele înscrisuri. 

Art, 457, Dâca trebuinţa, ar cere să se stră- 
mate unii actii autentici, se va lăsa deposita- 
ralui uă copie dupe dânsulii verificată şi ade- 
verită de preşedintele tribunalului care va face 
procesii verbal de acesta, E 

Dâea depositarulă este publică, acâstă copie 
o ra pune în locul originalului ca să serve drept 
originali, şi va putea libera alte copii după 
acea copie, făcândii menţiune despre procesul 
verbalii care constată luarea originalului, până 
cândă acela i se va înapoia. 

Cu tâte acestea, dâcă acel înscris face parte 
dintranii registru, în câtă nu pâte fi scosii de 
acolo, tribunalul va putea, ordonândă a i se 
aduce registrulă, să dispenseze de formalitatea 
stabilită în acesti articolă, 

Art, 45$, Scripturile private potii servi şi 
ele ca înscrisuri de comparaţiune, dâca părţile 
le recunoscii, 

Cu tote acestea, particulari, cară voră măr- 
turi Enșii că posed asemenea înscrisuri, nu vor 
putea fi îndată constrinşi prin închisore ca, -să 
le producă, deră dâcă, după ce vor fi fost chiă- 
mați înaintea tribunalului, care se afla în cer- 
cetarea procesului, pentru a preda acele înseri- 
sari sc a arăta motivele refusului lori, nu li 
se voriă încuviinţa acele motive, decisiunea s6ii 
sentinţa va putea pronuncia în contra lorii con- 
stringerea corporală. - | 

Art, 459. Cândă marturii se vorii esplica 
asupra unui actii ală procesului, ei ilă vor pa- 
rafa şi sub-semna sâă, neputendi, se va con- 
stata, acâsta prin procesulii verbală. 
"Art, 400. Deca, în cursul unei instrucțiuni 

sei procedure, unii actă produsi se va defăima 
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ca falsă de una din părţi, acesta va interpela 
pe cea-altă să declare, deea voesce să se ser- 
vâcsă de actil. 

Art, 401, Dâcă adversarul va declara că nu 
voesce a se seri de acelă înscrisă, scii, dica în 
termenii de optii dile libere de cândi a fostii 
interpelatiăi, nu va face nică uă declarare, va 
înceta ork-ce cercetare şi judecată asupra, ace- 
lui înscrisă, care se va scote din procesii. 

Dâca acelii adversarii va declara că voesce a 
se servi de acelă înscrisă, instrucţiunea asupra 
falsului se va urma, în mnodiă incidentă dinain- 
tea curţii s6ă tribunalului care se află în cer- 
cetarea procesului principală. 

Art, 462, Deca partea care a defăimatii în- 
scrisulii de falsi, susţine că celă ce l'a produs 
este autorulii sâi complicele falsului, sii dâcu 
resultă din procedură că autorulii sâi compli- 
cele falsului este vii şi acţiunea crimei încă 
nu e stinsă prin prescripţiune, acusaţiunea se 
va, urma pe cale criminală, după formele mai 
susii prescrise. 

Art, 463. Dsca procesulă, în cursulii cărui 
s'a născutit incidentele do falsi criminali, este 
unii procesă civilă, se va amâna procedura sa 
pân cândă instanţele criminale vorii da deci- 
siunea lorii asupra falsului. Iară, deca procesul 
principală este de natură criminală , corecţio- 
nală sâi poliţienâscă, curtea sâii tribunalui ce 
se află în cercetarea sa este dtoră să decidă 
mai ânteiă după ce va asculta pe ministerulii 
publică, dâca trebuinţa procesului principalii. 
cere a se amâna stii nu judecata pent la cerce- 
tarea şi judecata falsului. . . 

Art. 464, Prevenitulii sâit acusatulii se va 
putea îndatora a produce uă scriere a sa, şi a 

scrie cu mâna sa proprie înaintea judecății. în 

casii de refusă sâiă tăcere din parte'i, procesul 
verbalii va, face menţiune de acesta. 
Art, 465, Deca uă curte sâă ună tribunalii 

află, în cercetarea unui procesă chiarii civilă, 
niscari-va indice asupra vre unui falsii, şi asu- 
pra persânci care'lii va fi făcutii , ministerulii 
publicii scă preşedintele ori judecătorul va 
transmite actele ministerului publică de lingă 

judecătorală de instrucţiune din circumscrip- 
țiunea unde se va părea că s'ari fi făcut delic- 
tulii sâă unde celii provenită arii putea fi prins, 

şi va putea să şi dea în contra lui unii man- 

datii de aducere. , 

Art. 466. Când acte publice se vor declara 
false, în totă scii în parte, curtea scii tribuna- 

lulti care va fi judecatii falsuli va ordona să se 

îndrepteze acele acte, stergendu-se sci adlăn- 

gându-se, şi despre tâte acestea se va face pro- 

cesii verbalii, 
Art, 467, Inscrisurile de comparaţinne se var 

trămite înapoi la locurile de unde s'aăi luati, 
s6ii se vori întâree la acele persne cari le vor 

fi comunicată. 
. Acâstă trămitere se va face în termenii de
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cinci-spre-dece gile de Ia data decisiunii s6ă a înfăşişa spre a apăra pe acusatulă contumace. sentinţei, supunendu-se grefierul la uă amendă â de lei cinci-deci pentru ncobserverea, acestei formalități, 
Art, 468, In tâte cele-alte » instrucţiunea falsului se va face ca a tutor celor-alte delicte, afară de următârea disposiţiune, care este spe- ciale la falsă, | - Preşedinţii curţilorii de juraţă, ministerulii publici ale aceloraşi curţi și judecătorii de în- strucţiune, pentru îndeplinirea unei instrue- ţiuni începute în cireumscripţiunea loră, voră putea păşi şi afară din acea, cireumscripţiune, spre continuirea cercetărilorii necesare În per- s6nele prepuse că arii fi fabricati, introdusă, împărţită monedă mincin6să, fie de metală, fie de chârtie, să că ară fi contrafăcutii sigiliulii Statului. . 

Art. 469, Plângerea şi denunciarea pentru falsulă unei scripturi va putea avea urmare, chiară şi dâca înscrisulă în contra cărui este adusii va fi servită de temeiă la niscari-va acte publice scii private, 

CAPITOLUL II 
Despre contumaci 

   
   

        

     

  

    

    

   

     

    

      

     
   
   

   

    

mânia, s6ă în absolută neputinţă de a veni, re- dele scii amicii săi vorii putea să arâte împe- dicarea în care se află de a veni şi să susțină legitimitatea oi, - . Art. 474, Deca curtea va judeca împediea- rea legitimă, va face să se amâne judecata a- cusatului şi sccuestrarea averii sâle, pentru un terminii ce va giisi cu cale, după natura, împe-. dicării şi distanţa locuriloră, ” Art. 475, Afară de casulă precedentă, cur- tea va păşi de îndată la judecarea cause prin “citirea decisiunei de trămitere la curtea, jura- ţiloră, a ordonanţei prescrise prin art. 227, şi a proceselor verbale făcute pentru constatarea publicării şi afigerii acelei ordonanțe. După acâstă lectură, curtea, asupra conclu= siuniloră ministeralui public, va pronuncia de- spre contumace, - Decă instrucţiunea contumaciei nu este con- formii regulelorii mai susă arătate, curtea o va declara nulă şi va ordona să sa reîncâpă din nuoiă de la cel mai vechii acţă nelegală. Dâea instrucţiunea este regulată , curtea va, pronuncia asupra acusatului şi va decide asu= pra desdaunării reclamantului o T6te acestea însă se voră face fără asistenţa, s6ă intervenirea juraţilori, - Art, 410, Dâca contumacele aste condemnat, averea sa va fi, din diua esecutării decisiunii, considerată şi administrată ca averea de absente, Atâtii despre dânsa cât şi de'a sa administrare se va da sma cui se va cuveni, după ce con- demnaţiunea, va fi derenit irevocabile prin espi- rarea termenului de purgaţiunea contamaciej, Art, 417. In termenii de optii dile după da- rea decisiuniă, ună estractii dintr'ânsa va fi in- seratii, după stăruința ministerului publică, în fia oficiale şi afiptă : 1, la porta celui după urmă domiciliă ală condemnatului; 2-lea , la, porta primăriei locului unde s'a comisă crima; 3-lea, în sala anditoruluy curții cu juraţă, — semenea estractă se va trămite în acelaş ter- meni Ia tribunalul în a cărui circumscripţiune se află averea contumacelui, Efectele legali ale esecutării unei decisiuni date în contumacie, Se voră produce de la data dilei celui mai de pe urmă procesă verbalii, constatătoriii de for- 

Art, 470, Cândiă, în urma unei decisiuni de punere sub acusaţiune, acusatulii nu se va fi putut prinde sâă nu se va înfăgişa Ia judecată, în termin de dece dile libere, după notificarea făcută la domiciliul stii, scii cândii, după ce s'a înfăgişâtii oră s'a prinsii, se va fi făcut ne- vădută, preşedintele curţii juraţiloră, s6ă, în lipsa lui, judecătorul care îi ţine locul, va da uă ordonanţă în care se va coprinde :. că acu- satulii e dâtorii să se înfăgişeze întruni alti termenă de dece gile do la diua publicării ace- Iei ordonanțe, iară de nu, că va fi declarat re- belă legii, că va fi suspens din eserciţiul drep- turiloriă cetăţenesci, că averea sa va fi secue- strată în cursulă instrucţiunii contumaciei, că Veri-ce acţiune către judecătorii îi va fi oprită în curgerea, aceluiaşii timpi, că sa va procede în contra lui, şi că veri-cine este dâtori să a- râte locul unde se află. 
Acea ordonanță va face âncă menţiune de- spre crima şi despre ordonanța pentru punerea, “la poprâlă a acusatului, 
Art, 471, Acea ordonanță va fi publicată prin tobă în cea d'ântâiă Duminecă următâre, şi afiptă la porta locuinţei acusatului, la a pri- măriei, şi la pârta auditorului curţii juraţilor, Ministerul publicii va trămite aceeaşi or- donanță la tribunalulă în a cărui circumserip- țiune sc află averea ce urmâză a se secuestra, Art, 472, După dece dile de la publicare se va procede la judecata contumacelui, Art. 473, Nici ună advocatiă nu se va putea 

decisiunii date în contumacie, nu va deschis de câtii ministerului publică şi părţii civili, în ceea ce se atinge de interesuli cj. Art, 419, In nici ună casă contumacia unui acusată nu va suspende nici întârdia, prin sine însuşi, instrucţiunea în privinţa coacusațilorii săi presenți; curtea va, putea, ordona, după ju- decata acestora, ca, lucrările depuse la prefă dreptă acte inculpătâre să se întorcă, când se voră cere, proprietarilor lor, sâii celui în drept
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a le lua. Curtea va putea ordona, asemenea în- 
târcerea aceloră acte , sub condiţiune de a, fi 
din nuoii înfășiştte, dâca va cere trebuinţa, La. 
întorcerea loră se va face de grefierii unii pro- 
cesii verbală descriptirii de starea lorii mate- 
rială, sub pedâpsă, contra grefierului pentru 
neurmare, de uă amendă de lei cincă-deci. 

Art. 4$0. In cursul secuestrului, se vori 
întreținea, din starea secuestrată, sogia, copiii, 
tatăli şi mama contumacelui, dâca nu ati mid- 
l6ce proprie îndestule, Autoritatea judiciară 
va regula acâsta, - 

Art, 4$1, Decă acusatuli se dă prinsă, ori 
deca se va aresta mai ?nainte de stingerea pe- 
depsei prin prescripţiune, decisiunea dată în 
contumacie şi procedurile făcute în contra lui, 
încependă de la ordonanța de închisore sii de 
reinfăşişcre, vor fi de sine nimicite şi se vapro- 
cede în privinţa lui după formele ordinare. (1) 

Arte 452. In casulă prevădutii prin artico- 
lulă precedenti, dâca martuni nu poti fi pro- 
duși înaintea judecății din vre uă causă 6re- 
care, încredințările lori scrise, precum şi res- 
punsurile scrise ale celor-alţi acusaţi de acelaşi 
delictii, vorii fi citite la întăşişere, 
Asemenea se va urma şi cu câte alte acte se 

vor socoti de preşedinte de natură a lumina pe 
judecători asupra crimei şi asupra celorii cul- 
pabili. 

Art. 452, Contuinacele care, după ce se va 
î reinfăşişetii, va câştiga, achitarea, si absol- 
virea sa, va fi condemnat la plata, cheltuelilor 
ocasionate prin contumacia sa. 

CAPITOLUI, III 

Despre recundscerea identităţii individi- 
lori condemnaţi scăpați şi reprinși 

„Art, 484, Recunbscereu identităţii unui in- 
" dividă care, după ce a fostii condemnat, a scă- 
pată, și apoi s'a reprinsii, va fi făcută toti de 
acea judecătorie sâii curte care ra fi pronunciat; 
condemnarea sa. 
„_Acea judecătorie sâi curte, pronunciândă 
identitatea, va, otări totii de uă dată şi pedepsa 
legiuită pentru fuga lui, deca legea o cere. 

Art, 485, Curtea sâă tribunaluli va asculta 
pe marturii, aduşi, sâă după cererea, ministe- 
Tului publici, sâii după cererea individului re- 
prinsi, dâca acesta, va fi arătat că are marturi, 

Cercetarea, identităţii se va face în audienţă 
publică, şi prinsulă va trebui să fie faţă, iară 

———— 
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la din contra urmare, voră fi nule tâte câte se 
vorii lucra. 

Decisiunile curţii în asemenea materie se vor 
da fără asistenţa, juraţilorii. 

Art. 486. Ministerul publici şi reprinsulii 
vorii putea face recursi la curtea de casaţiune 
în forma şi în termenii arătaţi în acest Codico 
în contra otărîrii date asupra urmăririi pentru 
recun6scerea identităţii. 

CAPITOLUL 1V 
Modulii de procedură în casul de destruce 

țiunea s6ii răpirea actelorii scii a otă- 
ririi unui procesite 

Art, 457, Cândă în urmarea unui incendii, 
a unsă inundaţiuni sâii a oră cării alte cause e- 
straordinare, niscari-va originale de otăriri 
date în materie corecțională ssii criminală şi 
âncă neeseecntate, sâii niscari-va procedure âncă, 
neindeplinite, se voriă fi stricati, so vorii fi ră- 
pitii sâă voră fi perităi, şi nu va fi fostii cu pu- 
tință ca să se restabilâscă , se va procede aşa 
precum urmâză, - 

Art, 4S$, Dscă este vre-uă copie autentică 
a decisiunii, aceea va fi considerată ca original 
şi prin urmare va fi dată la depositulii destinat 
pentru conservarea decisiunilorii. - 

Spre acestii scopii, ori cine, fie particulari, 
fie funcţionari, ară fi depositariă ali unei copii 
autentice a decisiunii, este dâtorii să o depună 
la grefa curţii care o va fi dat, în urmarea or- 
dinii ce i se va da pentru acâsta de preşedintele 
acelei curți; iară nefiindii următori, va putea 
fi supusi chiară la constringere corporală. 

Acea ordine a preşedintelui îi va serri de a- 
părare către cei ce vorii avea interesiă de acelii 
documenţii. . 

Depositarulii disci copie autentice va putea, 
dâni'o la depositarul publicii, să câră a i se da 
de pe dânsa uă copie legalisată. 

Art, 459, Cândii, în materie criminală, nică 
originalulii, nici vre uă copie autentică a, deci- 
siuuii nu va esista, iară originalulă sâii vre uă 
copie autentică a, declaraţiunii juraţilorii va e- 
sista, se va 'procede după acea declaraţiune la 
altă din nuoă judecată. " 

Arte 490. Iară dâca declaraţiunea juraţilor 
nu se va mai putea înfăgigea sc dâca causa s'a 
fostii judecatii fără juraţi, şi nu se va mai fi 
aflândii nici un acti scrisă, instrucţiunea pro- 
cosului se va reîncepe de la celii din urmă acti 
în fiinţă originală s6ă în copie autentică. 

  

(1) In astă articolă se dice positirii, că decă prescripţianea nu 2 trecut, adecă decă termenul de 20 ani în- 
semnaţi Prin art. 596 nu a espiratii, contumacele va putea nimici otărirea dată în lipsă. In art. 600 so dica din 
fonta că contamacele nu ta putea, în nici an casti, a se descărca de condemnarea ce s'a pronunciat în con- 
ră. Credem însă că art. 600 este nă simplă greşdlă de tipar, adecă a uitată a se trece curintelo pe cat timp 

pedipsa sa prescrisă. De nu am admite astă greșclă de tipari, ară fi uă manifestă contradicţiune intro articu- 
dul 481 şi chiară art, 476 cu art. 600. (Collecţia Boeresca).
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CAPITOLUL YV 

Despre darea sub judecată a 
funcţionariloriă 

Art. 491, Funcţionarii de ori ce ramă, pen- 
tru crime şi delicte comise de dânşii afară din 
funcțiunile lori, se vorii urmări şi judeca după 
legea comună, dându-se mai ântâiă în cuno- 
scinţa ministerului respectivi, 

Art. 492, Agenţii administrativi at guver- 
nului, afară de ministrii, de consiliarii de stat, 
de membrii şi procuratoral curţii de compturi, 
nu torii putea fi urmăriţi pentru delicte rela- 
tive la funcțiunile lorii, de câtii după uă deci- 
siune încuviinţătore a consiliului de Statii. 

In acestii casii urmărirea se va face înnintea 
tribunaleloră ordinare. 

Nu se prejudecă prin acâsta disposiţiunile 
art. 46 şi 47, din legea consiliului de Stati, 

Arte 493. Cândii ună ofciarii de poliţie ja- 
diciară, ună judecătorii poliţienescă sâă un ju- 
decătorii de tribunali comercială ori judeţânii, 
unii membru ală ministerului publică de pe 
lîngă vre-una din aceste autorități, va fi pre- 
veniti ca făptuitori, în eserciţiulii funcţiunilor 
sâle, de ună delictii care trage după sine uă 
ped&psă corecțională, ministerulii public de pe 
lingă curtea de apelă îlii va cita înaintea ace- 
stei curţi care va pronuncia fără apelă. 

Art. 494, Cândi funcţionarii arătaţi în ar- 
ticoluli precedenti voră fi preveniţi ca făptui- 
tori, în eserciţiulă funcţiunii loră, de nă crimă 
care trage după sine pedepsa destituţiunii scă 
alta mai mare, însăreinările cari, în casuri or- 
dinare, cadii asupra judecătorului de instrue= 
țiune şi asupra ininistera'ui public de pe lingă 
tribanală, voră fi îndeplinite de preşedintele 

„ curţii de apeli şi de ministerul publie de lîngă 
acestă curte, de fie care din aceştia în ceea ce 
îlă privesce, ele roră putea fi îndeplinite şi de ori cari alţi oficiari a nume numiţi pentru a- 
cesta, unulă de către preşedinte şi altulă de 
ministerul publică ai curţii apelatire. 

Până să se facă acâstă delegare şi în casii 
câniă arii esista ună corpi de delictă, acesta 
va putea fi constatatii da ori ce oficiară al po- 
liţiei judiciare, iară pentru restulii procedurei 
se vor urma disposiţiunile generale ale acestui 
codice, 

Art, 495. Cândii crima cornisă în eserciţiul 
funcțiunilorii, şi care ară trage după sine pe- 
depsa destituirii sâă alta mai mare, va fi im- 
putată sei unui tribunal întregi, sâi indivi- 
duale unui sti mai multoră membri de curte, 
sc unui membru ală ministerului publică de 
Jo lingă uă curte, sc va procede precum armâză, 

Art, 496, Crima va, fi denunciată ministe- 
Tului justiţiei caro va da ordine ministerului 
publici de pe lingă curtea de casaţiune a ur- 
mări după denunciare. | 
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Crima va putea asemenea fi denuneiată da 
dreptuli curţii de casaţiune de către persânele 
cart se vor pretinde vătămate, dâră ncâsta, nu- 
mai atunci cândă ele voră cere a esercita ac- 
ține recursoriă civilă în contra acelui tribu- 
nală sc judecătorii, ori cândii denunciarea va 
fi incidente întrun procesii pendinte la curtea 
de casațiune. , 

Art, 497, Ministerul publici de la curtea 
de casaţiune, ori după ordinele ce va priimi de 
la ministrulii justiției, oră după denunciarea 
făcută de părţi, va face lucrările cuvenite spre 
urmărire, 

Primulii președinte va numi pe unulă din 
membrii curţii ca, să procedă la ascultarea 
marturilorii şi la facerea tutulorii actelorii de 
instrucţiune, cari poti fi trebuinciâse a se face   

  
în oraşul unde este curte de casaţiune, 

Art. 498. Cândii voră fi narturi de ascul- 
tată sâi acte de instrucţiune de făcută afară 
din oraşulii unde este reşedinţa curţii de casa- 
fiune, primulă preşedinte ală acestei curți va 
ace pentru acesta tote delegaţiunele necesarii 

la unii judecătorii de instrucţiune luată chiară 
şi afară din judeţulii unde se află tribunalulă 
S6ă judecătorulii prevenită, « . 

Art, 499, După ce va fi ascultată pe mar- 
turi, şi va fi terminat instrucţiunea, care i s'a 
fostii delegatii, judecătorulă de instrucţiune 
menţionată în articolul precedenti va trămnite 
procesele verbali şi cele-alte acte închise şi si- 
gilate la primulă preşedinte alii curţii de ca- 
saţiune. . 

Art, 500, Asupra actelorii trămise de mi- 
nisterală justiţiei scă produse de părţi, sâă a- 
supra informăriloră anteriori ce "și va fi pro- 
curati, primulă preşedinte va da mandati de 
depunere, dâca care casulă, , 

Acestii mandatii va, arăta casa de arestii în 
care prevenitulii va trebui să fie depusii. 

Art. 501. Primală preşedinte ală curţii. de 
casaţiune va ordona îndată să se comunice pro: 
cedura, ministerului publică, care în cele cinci 
dile următâre va, adresa, secţiunii civile rechi- 
sitorulă săi coprindătoră de denunciarea pre- 
venitului. 

Art. 502, Fie precedată sâi nu de un man- 
datii de depunere denunciarea adresată la sce- 
țiunea civilă, în puterea, articolului precedenti, 
numita secţiune, transformată în camera de 
punere în acusaţiune, pronuncie asupra acestel 
cestiuni mai nainte de ori ce alta. 

Dica respinge denunciarea, va ordona libe- 
rarea prevenitului. 

Deca o admite, va trămite pe tribunalii ss 
pe judecăturulii prevenită înaintea, secţiunilor 
unite. | 

Art, 503, Denunciarea incidentă , întruni 
procesă pendinte la curtea de casaţiune, se va 
face înaintea secţiunii care se află în esecuta- 
rea acelui procesă ; dâcă este admisă, ea va î
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trămisă la cea altă secţiune, care va procede | acele disposiţiuni ale acestui codice câte nu vor 
precum se arctă, la, articolul precedenti. 

Ari. 504, Curtea de casaţiune, secţiuni u- 
nite, transformată în înaltă curte de justiţie, 
va înfăşişa pe acusatii scii pe acusaţi, va, da, ci- 
tirea în audulii publicului decisiunii prin care 
s'a pronunciatii punerea, sub acusaţiune, pre- 
cumi şi actului de acusaţiune ali ministerului 
publică, va asculta pe inarturi, conclusiunile 
ministerului publicii, apărarea, şi va pronuncia 
decisiunea cu majoritatea voturilorii, 

Art. 505. Când asupra cercetării unui pro- 
cesă Gre care, stă în urmarea unci cereri de 
acţiune recursorie civilă, una din secţiunele 
curţii de casaţiune va da, fără denunciare nici 
directă nică incidentă, peste vre uni delict de 

„natură a atrage după sine urmărire criminală 
în contra unui tribunală sâă unui judecătorii 
dintre cei enumeraţi în art. 493, ea va putea 
din oficii, să ordone trâmiterea sa în cerceta- 
rea celei alte secţiuni, care va pronuncia asu- 
pra punerii sub acusaţiune, conform art. 503. 

Art, 506, Procesulii care se află în cerceta- 
rea, secțiunilori unite, se va trămite, la casulă 
previdutii în precedentele articolă, înaintea 
secțiunii civile. ! ! 

Art. 507. In tâte casurile, secţiunea la care 
sa trămisi uă causă, să după denunciare stii 
dizi oficii, va pronuncia asupra punerii sub a- 
cusaţiune. - 

Preşedintele săi va face funcțiuni de jude- 
cătorii de instrucţiune. 

Art, 50S, Acestii preşedinte va putea de- 
lega ascultarea marturilorii şi interogatorulă 
prereniţilorii la, unii altii judecător de instruc- 
ţiune, luati chiară şi afară din județul în care 
se va afla prevenitulii. 

Art, 509. Mandatulii de arestare ce va da 
preşedintele va arăta casa de arestare în care 
prevenitulii va trebui să fie condusi, 
„Art, 510, Şedinţa secţiunii nu va fi publică; 
judecătorii voră fi în numără fără sogi. Deea, 
majoritatea nu află casii de punere sub acusa- 
țiune, denunciarea va fi respinsă printr'uă de- 
cisiune, şi ministerulă publică va ordona libe- 
xarea prevenitului, - 

Art, 511. Dâca majoritatea judecătoriloră 
este pentru punerea sub acusaţiune, acâsta va 
fi pronunciată printr'uă decisiune, care va co- 
prinde şi ordinea de arestarea prevenitului. 

Trămiterea în judecată se va face sti la 
curtea juraţilorii, sâii la curtea de casaţiune 
transformată în curte de justiţie, conform di- 
stincţiunilorii făcute în acesti cupă. 

Art, 512, Instrucţiunea fiind făcută cu mo- 
dulii acesta, înaintea, curţii de casaţiune, ea nu 
va putea, fi atacată în câtii pentru formă. 
„„Ea se va, aplică şi la complicii tribunalului 
sci judecătorului, chiară şi când aceia nu vor 

în funcțiuni judiciare, Ă . 
Art, 513. Vor avea asemenea aplicare tâte   

fi contrarie formelorii de procedură prescrise 
în acesti capii, 

Art, 514. In casă de recursii contra deci- 
siunii curţii juraţilorii, în a cării cercetare s'a 
fostii trămisii unii procesii de secţiunea curţii 
de casaţiune carea pronunciatii punerea sub 
acusaţiune, dâca în secțiunea criminală, com- 
petinte pentru acelă recurs, sară afla jude- 
cători, cari vorit fi luati parte la judecata în 
care s'a pronunciatii punerea sub acusaţiune, 
acei judecători nu vorii na parte la cercetarea, 
recursului, ci vorii fi înlocuiţi prin alţii, . 

Cu tote acestea în casulii unui ali duoilea 
recursii care va da locii la împreunarea secţiu- 
niloră curţii, toţi jndecătorii voră putea lua 
parte la judecata acelui recursă. 

CAPITOLUL VL 
Despre delicte în contra respectului cuve- 

nitii dregătoriilorii constituite 

Art, 315. Dâcă, în sala şedinţelori tribu- 
nalului sâii în ori care altă loci unde se face 
publică uă instrucţiune judecătorâscă, unul 
sâi mai mulţi asistenţi-vorii da semne publice 
ssii de aprobare sc de desaprobare, sti vorii 
face sgomotii în ori ce modii, preşedintele scii 
judecătorul le va ordona respectulii cuvenită, 
şi dscă desordinea se va continui, eli va ordo- 
na aprodiloră să'lă scâță afară, şi deca după 
actsta se opune a eşi, stii dâca după ce a eşitii 
intră iarişi, preşedintele sei judecătorulă va 
ordona, să pună la opreli pe turburătoră, se va 
face menţiune de acâstă, ordine în procesulii. 
verbală, şi după înfăgișcrea acestui proces ver- 
balii la directoralii închisorii, turburătorii vor 
fi priimiţi la casa de .arestii şi reţinuţi duot- 
deci şi patru ore. 

Art, 516. Cândii sgomotuliă va fi fostii înso- 
citi de injurii scii de porniri de faptii, carii ar 
fi de natură a da locă la aplicare de pedepse 
corecționali s6ă poliţienesci, judecata se va pu- 
tea face chiarii în acea şedinţă, şi îndată ce a- 
cele fapte vorii fi fosti constatate, 

Insă fiindă casii de pedspsă poliţienâscă, o 
va pronuncia fără apelă ori care altii tribunalii 
sâăi ori care judecătorii ; iară fiindiă casă de pe- 
dâpsă corecțională, nu o pâte pronuncia de 
câtii cu drepti de apelă uni tribunal de pri- 
ma instanță să ună singură judecătorii. 

Art, 517, Dâcă se va îi comisă uă crimă la 
audiența unui singură judecătorii sâă a unui 
tribunalii ale cui sentinţe suntă supuse apelu- 
lui, judecătorulii sâi tribunaluli după ce voră 
aresta pe culpabilă şi vorii face procesă verbal 
de faptele petrecute, voriă trămite chârtielo şi 
pe provenită înaintea judecătorilor competinţi. 

Art, 51$. In privirea porniriloră de faptii
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carii vorii fi degeneratii în crime, sâă a, ori că- | şi aceste după urmă, sub jurisdicţiunea a dife- roriă altorii crime comise Ja audiența curţii de ! rite curți apelative, părțile se vorii adresa d'a 
casaţiune, sâii a unei curți apelative, curtea va 
procede îndată şi fără întrerupere la judecată, 

Ea va asculta pe marturi, pe deliquente şi 
pe advocatulii co 'şi va fi alesii, sâii care i se va 
fi dati de preşedinte, şi după ce va fi constatat 
faptele şi va fi ascultati pe ministerul pu- 
blic, în şedinţă publică, va aplica ped&psa prin- 
tîr'uă decisiune motivată, 

Art, 519. Crimele comise, în circumstanţele 
prevădute prin articolul precedenti, dinain- 
tea unei curți de juraţi, lo va judeca secţiunea 
curţii de apelii din care faci parte judecătorii 
curţii juraţilorii. 

Art. 520. In casul articolului 518, condem- 
narea nu se va putea pronunția de câtii cu u- 
nanimitate de voturi; iară la din contra, se vor 
începe urmăriri conformii dreptului comuni. 

Art. 521, Prefecţii, sub-prefecţii, primarii 
comunală şi oficiarii de poliţie administrativă 
s6ă judiciară precum asemenea şi preşedin- 
tele de dreptii sâi prin alegere ali unei adu- 
nări publice ce s'a întrunită ca să eserciteze 
după legi prin votii unii dreptă politicii, cândiă 
se vorii afla întru îndeplinirea publică de nis- 
care-va acte ale funcţiunii lori, vor avea tâte 
acele căderi legiuite prin art. 514, şi după ce 
voră ordona să se pună mâna pe turburători, 
dâcă faptulii acestora, va fi dati 'nascere la un 
delicţii, voră face procesii-verbală şi "Lă voriă 
trămite, precumii şi pe preveniţi, înaintea ju- 
deciitoriloră competinţi. 

TITLUL V 

Despre competință în Gre care ca- 
sură escepţionali 

CAPITOLUL 1 

Despre regulamentele de competință 

Art, 522, Cândii duoă tribunale poliţienesci 
veri carii, se vorii afla în cercetarea acelecaşi 
contravenţiuni, sâii a duoă conese (inclinate) 
contravențiuni, părțile vorii putea cere regula- 
rea competinţei de la tribunalulă de prima în- 
stanță sub a cării juridicţiune stai ambe tri- 
Dunalile poliţienescă, 

Decă cele ducă tribunale poliţienesci staă 
sub jurisdicțiunea a diferite tribunale de prima, 
instanţă, părţile se vorii adresa la curtea, ape- 
lativă sub a cării jurisdicţiune staii acele tri- 
bunale de prima instanță şi voră avea dreptă 
de recursiă de casaţiune, 

Decă și cele duog tribunale polițienesci în- 
tre carii s'a ivitii conflictulă staii sub jurisdie- 
țiunca a, diferite tribunale de prima instanță, 

dreptulă la curtea de casaţiune spre a cere re- 
| gularea competinţei, 

Art. 523, Cânâii duoi judecători de instrue- 
ţiune, s6ă ducă tribunale de prima instanță, 
stabilite în circumseripțiunea aceleeaşi curţi a- pelative, se vorii afla în cercetarea aceluiaşi 
delictă sâă a diverse dâră conese (înclinate) 
delicte, părţile se vor adresa, la, acea, curte spre a cere unii regulamentii de competinţă, şi vor 
avea dreptii de recursă de casaţiune, 

Arte 924, Cândii prevenitulă sâă acusatulii, 
ministeruli publică s6ă partea civilă șa f pro- pusă necompetința tribunalului de prima, in- stanţă s6ii a judecătorului de instrucţiune, 
priimită s6ă respinsă de âră fi acestă escep- 
ţiune, nimeni nu va putea, recurge la curtea : 
de casaţiune spre a cere regularea de compe- 
tinţă ; deră se va putea apela în contra sentin- ței tribunalului sei a judecătorului de instrac- ţiune la curtea apelativă şi a se face recursii la curtea ds casaţinne în contra decisiunii a- cestei curţi, decă cere casuliă, 

Art, 525, Curtea de casaţiune este d'a drep- 
tulă chiămată a pronuncia în cas de conflicte   în materie criminală, corecțională şi poliţie- n6scă regulamente de competință : , a. Cândă raai multe tribunale ordinare, de ori ce gradii, nesupuse la jurisdicţiunea vre u- nei instanţe ordinaro scii supuse a jurisdic- țiunea a diferite instanțe ordinare, se vor afla, în cercetarea acelniaşi delictă sâi a delicte conese ori a acelecaşi contravenţinni ; 

b. Cândi ună tribunalii militari, eclesiastic s6ă ori care altii tribunal escepţionalii de uă 
parte, şi uă curte apelativă sâii unii tribunal corecţionali sti ună tribunal polițienesc ssii unii judecătorii de instracțiune de altă parte, se vorii afla în cercotarea, aceluiaşi delict ss 
a delicte conese ori a aceleeaşi contravenţiuni. Art, 526. 'Tâte cererile pentru regulamente de competință voră fi instruite şi judecate în modă sumariă, şi după simple memorii, întoc- mai precumă nai josii se reguleză pentru cur- 
tea de casaţiune, 

Art, 527. Priimindii cererea şi actele, cur- 
tea de casaţiune secţiunea, criminală, va putea 
S6i a decide îndată definitivă, lăsând drep- 
tul de oposiţiune părţii interesate, sâii nefiind 
îndestulă de luminată, a ordona să se facă păr- ților comunicare de actele ce i s'aii pus înain- 
te asupra conflictului. 

Art. 525. Recursulii pentru conflictă fiindi 
făcutii, de prevenitii, acusatiă sâă de partea ci- 
vilă, decisiunea, prin care curtea va Î ordonat 
comunicațiunea, va pune îndatorire funcţiona- 
riloră însărcinaţi cu ministerul public pe lingă 
autoritățile între care se pretinde că esistă 
conflictulă, să transmită tâte chârtiele proce-   sului şi părerea lor motivată asaura conflictului
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Art, 529, Cândii comunicaţiunea va fi fostă 
ordonată în urma recursului vre unui din a- 
cești fancţionari, decisiunea curţii va pune în- 
datorire celni alti să transmită chârtiele şi 
părerea sa motivată. 

Arte 590, Decisiunea de comunicare va a- 
rsta pe scurtă actele din carii se nasce conflic- 
tulă şi va otări, după distanţa locarilorii, ter- 
minul în care roră trebui să fie aduse la grefă 
chârtiele procesului şi părerile motivate. 

Notificarea ce se va face părțiloră ie acestă 
decisiune va suspende de drepti judecata, pro- 
cesului, şi în materie criminală, punerea sub 
acasațiune, sâă dâca acesta este pronunciată, 
compunerea comisiunii juraţilori. Nu se vori 
suspende însă actele şi procedurele conserva- 
târe sâă de instrucţiune, 
Prevenitulă sâii acusatală şi partea, civilă 

soră putea presenta temeiurile lor asupra con- 
fictului după forma şi regulele de la Capii II, 
Titlulă III, din acesti codice, pentru recursul 
de casare, 

Art. 531, Cânâii, după uă simplă cerere, se 
va fi datii decisiune asupra regulării de com- 
petință, acea decisiune, dapă stăruința mini- 
sterului publici alii curţii de casațiune şi prin 
ministrulii justiţiei, ra fi notificată funcţiona- 
rului însărcinatii cu ministerulă publici pe 
lingă curtea, sâii tribunaluli, ssă magistratul 
care trebue să înceteze cercetarea procesului 
în care intrase. 
„Se ra notifica acâstă decisiune şi prevenitului 

sâil acusatului, precumii şi părții civile. 
Art. 692, Prevenituli să acusatulă şi par- 

tea civilă voră putea, face oposiţiune la deci- 
siunea dată, în termini de trei gile de la no- 
tificarea ei şi după formele prescrise la Cap II, 
Titlul III, din acestă codice pentru recursul 
de casare. 

Art, 533, Oposiţiunea de care se vorbesce 
în articolulii precedenti are putere de a sus- 
pende judecarea, procesului, precumii se dice în 
articoluliă 529, (1) | 

Art, 534, Prevenituli care nu se va găsi 
arestati, acusatuli care. nu se va, fi pusii la, 
poprâlă şi partea civilă nu voriă fi admişi a 
face oposiţiune, dâcă nu 'şi-ati alesii, sâii mai 
înainte sâii în terminul otărită prin art. 532, 
domiciliii la loculii reşedinţei unei din autori- 
tăţile judecătoresci în conflictii. 
„Nefiinâii făcută acestă, alegere de domiciliii 

din partea celorii susă arătaţi, promotorulii 
conflictului va fi şi elă scutiti de ori ce comu- 
nicare în privinţa, lori, aşa în câtă numiții nu 
torii putea să se prevalideze de neîndeplinirea 
acestei forme, . 

Art, 535, Curtea de casaţiune, judecândi 
conilictuli, va, decide asupra tutulorii actelor   

3S1 

ce ară putea să fi fostii făcute de curtea, tri- 

bunalulii sâi magistratul pe care ea va găsi 

necompetentă. N 

Art, 336. Decisiunile date asupra conflicte- 

lorii nu voră putea fi atacate prin oposiţiune, 

cândă, mai "nainte de dânsele, va fi intervenit 

uă decisiune de comunicare care se va fi ese- 

cutatii întocmai precumă mai susii se artă. 

Art. 537, Decisiunea ce se va da, sâă în ur- 

ma celei de comunicare, s6ă după oposiţiune, 

va fi notificat aceloraşi părţi şi în aceeaşi for- 

mă, ca şi decisiunea ce o va, îi precedutii. 

Art. 598, Partea civilă, prevenitulii sc a- 

cusatulii, care nu va reuşi în cererea ce ra fi 

introdus pentru regularea competinţei, va pu- 

tea fi condemnatii la uă amendă care nu va 

trece peste trei sute lei, şi din care jumătate 

va fi pentru adversarul stii, 

CAPITOLUL II 

Despre strămutarea unui proces de la un 
tribunal la altulii 

Arte 539. In materie criminală, corecțio- 

nală şi poliţienâscă, curtea de casațiune pote, 
după requisiţiunea ministerului public de lingă 

acestă curte, să strămute cercetarea unui pro- 

cesti de la uă curte apelatiră stă de juraţi la 

alta, de la ună tribunalii. corecțională sc po- 

liţienescă la altulă de acecaşi cualitate, de la 

ună judecători de instrucţiune la unii altii ju- 

decătorii de instrucţiune pentru cuvinte de si- 

guranţii publică sâi de legitimă suspiciune, 

Acestă strimutare pâte fi ordonată şi după 

requisiţiunea părţilorii interesate, însă numai, 

pentru causa de legitimă suspiciune. 

Art, 540. Partea interesată care va fi pro- 

ces de bună voie înaintea unei curți, a unui 

tribunal sâii a unui judecător de instrucţiune 

nu va fi priimită să ceră strămutarea procesu- 

lui, de câtii pentra circumstanţe întemplate 

în urmă, dâca ele voriă fi de natură a da nas- 

cere la uă legitimă suspiciune. , 

Art. 541. Funcţionarii însărcinaţi cu mini- 

steruli publici voră putea face recurs Wa 

dreptul la, curtea de casaţiune, spre a cere 

strămutarea procesului pentru causă de legi- 

timă suspiciune, dâră cândă cererea de stră- 

mutare ta avea, de causă siguranţa publică, că 

xorii fi datori să o adreseze, împreună cu cu- 

vintele şi doredile ce voră avea, la ministrul 

justiţiei, care le va transmite dâcă cere casul, 

la curtea de casațiune. , 

Art, 542, Curtea de casaţiune , secţiunea 

criminală pâte să decidă definitivi după cerere 

şi după acte şi să lase dreptii de uă oposiţiune 

  

(1) Se crede că din greşlă de tipar s'a citat aci art, 529, căcă art, 530 trebue a fi citat, (Col. Boerescu).
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celui interesată ; ea pote asemenea să ordone 1%. Dâca judecătorul este consângenă sâii 
ca să se comunice maj ântâiii celui interesati afn (cuscru) cu părţile sâi cu una dintr'ensele 
cererea de strămutare şi temeturile pentru ca- până la ali patrulea gradă inclusivi. 
rii este făcută, aşa precumii se ardtă în arți-| 90, Dsca soţia „judecătorului este cousân- 
colele următâre, 

genă ssii afină cu una dintre părţi, - si dâcă 
art, 543, Cândiă strămutarea va fi cerută | judecătoraulii este consângenă sâi afină cu so- 

de prevenitii, de acusată s6ii de partea civilă, | gia unei dintre părţi, penă la gradul mai sus 
şi curtea de casaţiune nu va judeca de cuviinţă | arătată, în cas când acea femeie este în ricţă 
nică să priimnescă acea cerere nici să 0 respin- | sâă cândă, fiindă mârtă, sunt copii dintr'ensa, 
gă îndată, decisiunca .va ordona comunicarea | In casti cândă acea femeie este mârtă şi nu 
acestei cereri la oficiarulă însărcinatii cu mi- Suntii copii dintr'ânsa, socrulă, ginerile Și cum= 
nisterulă publici pe lingă judecătorului de in- natulii nu voră putea, fi judecători. 
strucțiune însărcinată cu Cercetarea delictu- Disposiţiunea relativă la femeia cea mârtă 
lui, şi va îudatora să trămiţă actele împreună se va aplica şi la femeia despărțită, dâcă sunt 
cu părerea sa motivată asupra cererii de stră- copii din căsătoria ei, mutare. Decisiunea va ordona âncă, deea cere | : 3e, Dică judecătorul este consângeniă sâiă 
trebuința, ca comunicarea, să se facă şi celei- | afin Penă la a duoa spiţă inclusivă cu advo- 
alte părţi, 

caţii părţilorii să ali uhey dintr'ânsele. 
Arte 544, Cânaă cererea de strimutare va 4%, Dâcă judecătorulă, soţia sa, ascendenții, 

fi făcută de către ministerul publică, curtea, descendenţii SG afinii sci în aceeaşi linie, aă 
de casaţiune,-dâcă nu va decide definitivă asu- Yre uă prigonire asemănată cu ceea ce urmâză 
pra ei îndată, va ordona, cerânaă casulii, ca a- între părți, cea cerere să se comunice părţilor sâă va pro-| 5%. Dâcă cei mar susti numiţi aă vre ună 
nuncia ori ce altă disposiţiane preparatâre ar | procesii ali loră propriă la tribunalul unde 
judeca trebuinciosă, 

vre una din părţi este judecătorii. Art. 51, Ori ce decisiune a curţii de casa- 6%, Dâca în cursă de cinci ani înaintea re- 
ţiune, prin care, în uefiinţa părții interesate şi cusaţiunii a mijlocit proces criminală între 
numai după cerere ŞI acte, se va fi statuit Q6- ei şi vre una din părți, sogia, consângenii sâii 
finitivă asupra unei cereri de strămutare, va fi afinii aceleca. în linie drâptă, 
prin stăruința ministerului publici de la cur. | 70, Decă între judecător, soşia, ascendenţi;,: 
tea de casaţiune şi prin ministerulă justiţiei, descendenții ssii afinii Să în acceaşi linie şi una, 
notificată sei ministerului public de lingă cur- | dintre părți so urmâză sâă s'a urmată în cele 
tea, tribuualulă ori judecătorului de instrue- Şese luni mai "nainte de Tecusaţiune vr'un pro- 
țiune celă desărcinati, să părţii civile, preve- cesă civilă, nitului ori'acusatului în pers6nă sâă la domi-| In casii de asemenea procesii intentată de 
cilinlă alesii, 

una din Părți în contra judecătorului, nu va 
Art, 546, Oposiţiunea nu va fi priimită dâcă fi admisibile recusaţiunea propusii de acea par- 

nu € făcută în terminul Și după regutele pre- | te, fără numai dâca, procesulii civil va fi înce- 
scrise la Cap.I, al acestui titlu. put mai'nainte de instanța în care se propune 

Art, 517, Oposiţiunea priimită suspende de recusațiunea. 
, 

dreptă cursuliă judecății, precum s'a, dis la ar-|  8o. I&ca judecătorulii este tutori SGii cura- 
ticolulă 529, 

torii, scii mostenitoră presumptivă, scă dona 
Ari. 54S. Articolele 526, 529, 590, 533, | tarii, ss stăpână ali une dintre părţi; dâcă 

504, 535, 536, 537, şi 538, voră fi aplicabili şi | mănâncă obicinuit la masa uncă din părță scă 
la cererile de strămutarea unui proces de la | una din părți la a sa; Q&că este administrator! 
ună tribunalii la altul. 

al tre unnistabiliment, societăți scă diracțiuni 
Arte 549. Decisiunea care va fi respinsă uă | care este parte în procesă; dâcă una din părţi. 

cerere de strămutare, nu vs, esclude uă nuoă | este moştenitârea sa presumptivă. 
cerere de strămutare fundată pe fapte întâm- | ge, Dâca judecătoralii a apărat în judecată 
plate în urmă, | 

acelaş proces, sâă numai d6că a scris sâă a dat consultaţiune asupra Prigonirii; dâcă a parti- cipată la acelii Ptocesii mai *nainte, ca judecă- toră, că arbitru s6il ca martură; dâcă dela începutulii procesului a priimită daruri de la sro una din părţi, 
pf 100. Dâcă este inimiciţie capitală între ju- decătorii şi una din părţile litigante; dscă din partea judecătorului a urmată în contra vre 

     

     

    

    

    

   

     

   

  

     

    
   

   
   

  

   
   

      

CAPITOLUL 117 

Despre rocusaţiune() 
Art. 550, Yeri ce judecători pâte fi recu- sati pentru următărele cause ; . 

        
         

—————. 

(1) Toţi articoliy do sub acestă Cap. III, de la 5530 pen la 572, santă abrogaţi de art. 257 din codală ae 

procedură civilă,
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unei din părți, în cele şese Juni dinaintea re- 
cusaţiunii, agresiuni, înjurie sâă ameninţări, 
verbale scă în scrisă. : 

Art. 551, Nu va fi cas de recusaţiune când 
jndecătorulii ară fi consângenă alii tutorului 
scii curatorului vre unei din părţi sâii al mem- 
Lrilorii ori administratorilor unui stabiliment, 
societăți, direcţiuni sâii uniuni, care ar îi parte 
în procesă, afară numai decă dişii tutori, ad- 
ministratară stă interesaţi pară avea unii in- 
teresă distinctii şi personalii. 

Art, 532. Veri care judecătorii va, cundsce 
în persâna sa uă causă în recusaţiune va fi d6- 
tarii sto declare către judecătoria din care fuce 
parte, şi care va otări deca trebue să se abţină. 

Art, 533. Causele de recusaţiune relative la 
judecători, suntăi aplicabile la ministerul pu- 
Lică când acesta figureză în calitate de parte 
alăturată ; dsră nu este recusabilă cândi figu- 
reză ca parte principală. 

Art, 354. Celă ce va voi să recuse va tre- 
lui să eserciteze acestii dreptii mai "nainte de 
începutul desbaterilorii contradictorie la au- 
diență, afară numai cândă causa de recusa- 

țiune s'a iviti în urmă. 
Art, 535. Recusaţiunea în contra judecăto- 

rilorii însărcinaţi cu cercetări în faca, locului, 
instrucțiuni sâii alte asemenea lucrări, nu va 
putea fi propusă de câtii în termin de trei ile 
începute : , 
„1. Din giua otăririi preparatâre, în cas când 
judecata a fostii contradictorie. 

2. Din diua espirării terminului de oposiţiu- 
ne în casă cândii judecata s'a făcut în lipsă şi 
ovosițiune din partea celui în drept nu a urmat. 
_3, Din diua respingerii oposiţiuncă, chiar în 

lipsă de arii fi pronunciată acea respingere, în 
casă când judecata s'a făcutii în lipsă, şi 0po- 
siţiunea făcută de celă în drept nu s'a admis. 
Art, 556, Recusaţiunea va fi propusă în seris, 

împreună. cu midlâcele scle, de către chiar par- 
tea litigantă scă de unii alii săii împuternicit 
prin procuraţiune specială, care va rămânea a- 

liturată Ia actii. 
Art. 337, Veri ce propunere de recusaţiune 

va trebui să fie făcută în formna ce se arstă în 
articoluli precedent, cu şese qile mai înainte 
de diua înfăcişării; la din contra, şi în lipsă de 
vre ună curenti împedicătoră admisibile, uă 
asemenea propunere nu va putea, fi priimită. 

Art, 355, Indată ce o ra priimi, sâii celi 
invită la următârea audienţă, tribunalulii scii 
curtea, judecândii admisibilitatea cererii, va 
otări, după ce va asculta conclusiunile mini- 
sterului publici, scii respingerea sa cândii nu 
o arii judeca admisibile, s6ă, la casulii con- 

„Ezariă, comunicarea sa : 
1. La judecătorulii recusat, spre a se esplica 

asupra fapteloră în termină scurtă, defiptă în 
otărirea de admisiune; 

2. La ministerulii publici,   
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Art, 559, Judecătorul recusat va face da- 
clararea sa în josul actului de recusaţiune, : 

Art, 560, Deea judecătorulii recusatii re- . 
cunâsce faptele carii aii motivat recusaţiunea 
sa, s6i dtcă, acele fapte suntii probate, tribu- 
nalulă stă curtea va ordona, prin otărire ca să 
se abţină. - 

Art. 561. Dâcă recusantuli n'aduce probă 
în scrisă, sc unii începută de probă despre 
causele recusaţiunii, va rămânea la prudinţa, 
tribunalului, sei să ordone proba testimonială, 
scii să respingă recusaţiunea, pe simpla decla- 
rare a judecătorului, :! » : 

Art, 562, Vote formalităţile prescrise prin 
cele cinciarticole precedente rori trebui să fie 
terminate în cele şese gile următăre după pro- 
punerea recusaţiunii. 

Art, 563, Dâcă recusantulii, aflându-se în 
casulii escepţională de împedicare menţionatii 
!a art. 557, arii propune recusaţiunea, tocmai 
asupra înfățișării procesului, tribunalulii să 
curtea va delibera îndată şi va otări, ascul- 
tândiă conclusiunile ministerului publici, asu- 
pra admisibilităţii propunerii de recusare, şi 
în cas de admisiune,. va, statui asupra recu- 
saţiunii sâă chiară în acea di s6i la una din 
următârele audienţe, după împrejurări. 

Art, 564, In tâte casurile, cercetarea proce- 
sului principal nu va putea începe de cât după 
ce so va statui asupra propunerii de recusare. 

Nici uă propunere de recusare nu ra fi admi- 
sibilă după începerea apărărilorii în fondi la 
audienţă ale părţilorii litigante. 

Art. 565, Asupra unci propuneri de recusare, 
judecăţorulii recusatii nu va putea să asiste 
nică la audienţă nici în camera de consilii, pt- 
nă când se va statui definitivă asupra, acestui 
incidenti. : 

Art, 566. Recusantuli care nu va reuşi să 
facă a se admite recusaţiunea, va fi condemnat 
Ja uă amendă de lei una sută, 

Art, 567. Otăririle date asupra recusațiunii 
vorii fi supuse apelului, în termină de cinci 
dile, de la data lorii. 

Art, 36$, Otărirea asupra recusaţiunii în 
contra căriă s'a făcutii apelii, va deveni esecu- 
toric după duoă-deci şi cinci de dile de la data 
sa, dâca, în terminulă acesta recusantulii nu 
presentă copie după otărirea instanţei de apel 
care o va fi reformatii. ” 

Art. 569, In casti cândii recusaţiunea s'a 
priimitii sâii de instanţa înaintea cării a fostii 
propusă stii de instanța de apelă în: terminulii 
celorii duoă-deci şi cinci de dile prescrise în 
articolulii precedentă, judecătorulii recusat se 
va înlocui, pentru acelă procesăi, printr'un alt 
judecătoră sâă printrună supleantii dintr'uă 
secțiune a, celecaşi instanţe. , 

Art, 570, Apeluliă se va face printr'un actit 
subscris de parte scii de ună împuternicitii 
alii săi prin procuraţiune specială,. şi depusii
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la instanţa în contra otăririi cării se apeleză, 
Art, 571, Apelul se va priimi fără plată de 

taxă, Grefierulii va transmite chiarii în acea 
di la instanţa către care s'a, făcută apeli, ac- 
tulă de recusare şi procuraţiunile de vori fi, 
declaraţiunea judecătorului, otăririle pronun- 
ciate şi veri ce alte acte relative, 

La din contra urmare greficruli va fi pasi- 
bile de uă amendă de una sută lei, şi va putea 
fi supusii şi Ia, acţiune recursorie civilă, 

Art, 572, Apelulă va, trebui să fie judecată 
în cursii de cinci-spre-gece gile de la ă sa prii- 
mire, sub pedepsă de acţiune recursorie civilă 
în contra judecătoriloră, 

TITLUL VI 

Despre câte-va obiecte de interesti 
publicii şi de securitate generală 

CAPITOLUL 1 
Despre depositulii generalii ali notiţeloră 

otăriîrilorii 

Art. 579, Grefierii tribunalelor corecţionali şi ai curţiloră de juraţi vori fi tori a înscrie, 
pe ordine alfabetică, întrună registru specială, 
numele, profesiunea, cetatea şi locuinţa celoră condemnaţi la uă închisâre corecțională sâă la 
uă pedâpsă maă mare. Acestă registru va co- prinde uă notiţă sumarie despre procesă şi de- 
spre condemnare ; grefierul se va supune la uă amendă de lei cinci-deci pentru fie-care proces 
netrecutii. 

Art, 574. La fie care trimestru grefierul va 
trămite uă copie de pe acestii registru la mi- nisterulă justiţiei şi uă alta la ministrulă din întru : urmarea din contra supune pe grefieră la ună amendă de lei cinci-deci. 

Arts 575. Acesti duoi ministrii vorii ţinea, după forma, mai sus arătată, un registru ge- nerali compusă de aceste copii priimite de la grefieri. 

CAPITOLUL II 

Despre închisori şi despre case de oprâlă 

Art. 576. Afară de închisorile întocmite pen- 
tra pedepse, va fi lingă fie care tribunală câte 
uă casă de arestii, unde se vor ţinea preveniţii, 
şi lingă fie care curte de juraţă câte uă casă de oprelă unda se vorii închide acei în contra că- Torii so va fi dată uă ordonanță de punere la 
oprâlă. 

Art, 577, Aceste duoă locuri de închisâre 
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| vorii fi cu totulă distinse de casele de închisâre 
pentru pedepse. 

Art. 575, Prefecţii vor veghia ca aceste di- 
ferite case să fie nu numai sicure, dâră âncă 

| sănătâse şi curate, 
| „ Art, 579, Directorii acestori diferite case 
vori fi d6tori să ţină ună registru. Acestii re- 
gistru va fi subsemnatii şi parafat po tote pa- 
ginele de judecătorulii de instrucţiune, pentru 
casele de arest; de preşedintele curţii de juraţi 
pentru casele de oprâlă, şi de prefectii pentru 
închisorile pedepsitâre. . 

Art. 550. Oră ce esecutătorii alii unui man- 
dati de arestare, ali unci ordonanţe de oprâlă 
scă ali unei decisiuni ori sentinţe de condem- 
naţiune, este dâtoră, mai 'nainte de a da în 
mâna directorului închisorii persâna ce con- 
duce, să/stăruâscă a se înscrie în registru actul 

: în virtutea cărui se face închiderea; actulii de 
darea acelei persâne se va înscrie înaintea lui, 

Aceste înscrieri vorii fi subsemnate atâtii de 
elii câtă şi de directorii. 

Art, 5S1, Nici uni director nu va putea să 
priimâscă nici să reţină la închisâre uă persână 
de câtă în virtutea sâii a unui mandatii de de- 
punere scă a, unui mandatii de arestare, dati 
după formele prescrise prin lege, sâii a unei de- 
cisiuni de trămitere înaintea, curţii de juraţi, 
scă a unci decisiuni oră sentinţe de condem- 
nare la uă pedâpsă de închisâre' criminală oră 
corecțională, şi numai după ce va transcrie în 
registrul săi actulă care ordona închisârea. 

La din contra, urmare,/elă va fi urmărită şi 
pedepsită ca culpabil do detenţiune arbitrară, 

Art. 552, Registrul directorului va cuprin- 
de asemenea, pe marginea actului de darea în 
mâna sa a persduci închise, data eşirei aresta 
tului, precumiă şi ordonanța, decisiunea sâiă 
sentința în puterea cării arestatulii a eșitii de 
la închisâre, 

Art, 553, Judecătoruli de instrucţiune e 
dătorii să visiteze celă puşin uă dată pe lună 
pe arestaţii din casa de aresti a tribunalului ; 
preşedintele curţii de juraţi e dâtori să șisi- 
teze pe arestaţii din casa de poprâlă a acelei 
curți cel pugin uă dată pe lună pe arestaţii din 
casa de arest a tribunalului; preşedintele curții 
de juraţi e dâtoriă să visiteze pe arestaţii din 
casa de poprâlă a acelei curţi cel pugin uă dată 
în curgerea unei sesiună; prefectulă e dâtoriă 
să visiteze cel pngin de duct ori pe ani atâtă 
casa, de oprâlă cât şi casa, de arest şi tote închi- 
sorile din județul sei. 

Art. 534, Primarulă fie cării comune şi po- 
lițaială ori comisarulă suntii dâtori asenienea, 
să visiteze tote închisorile ce so vor afla în a- 
cea comună, spre a se asigura de buna obser- 
vare a regulilor prescrise în acele case, precum 
şi de buna întreţinere a arestanţiloră. 

Art, 555. Primarulă, poliţaiulă sâii comisa- 

      

    ruliă de poliţie voriă avea priveghierea ca hrana
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arestaţilorii să fie suticientă şi sănătâsă, ei vor 
avea poliţia acestor case de oprâlă stii de arest. 

Cu tâte acestea jadecătorulii de instrucţiune, 
şi preşedintele curţii de juraţi vorii putea da, 
fo care în ceea ce'lii privesce, ordinele ce vorii 

trebai a se esecuta în aceste case, şi pe cari le 
sori crede ci necesare sâii pentru instrucţiunea 
să pentru judecata procesului. - 

Art, 3S6. Deca vre unul dintre arestaţi în- 
treboințeză ameninţări, injurie scii violenţe fie 
în contra directorului ori a subalterniloră stă, 
fe în contra, celoră-alţi arestaţi, eli va fidupă 
erdinile cui se va cuveni, pusă în mai mare 
strimtorare, închisă singuri şi chiarii aruncat 
în fcre în casă de furore stii violenţă gravă, 
deosebiti de urmărirea judecătorâscă, la care 
ari putea să dea !ocii purtarea sa. ! 

CAPITOLUI, III 

Despre mididcele de a asigura libertatea 
iudividaale în contra închiderilor ne- 
legali sâii altoră acte arbitrare, 

Art, 357, Pentru ca unii actă, care ordonă 
arestarea, să punerea la oprâlă a unei persone, 
să potă fi esecutatii, trebue : 

a. Ca acelii actii să arte formalii motivală 
atestării şi legea în puterea cării este ordonată 
arestarea. . 

b. Ca elii să fie eşiti de la uni funcţionar, 
cărui legea a datii formalii acea putere. 

€. Ca elă să fie notificatii personei arestate 
şi să i se lase copie de pe densulii. 

Art, 588. “Toţi cei cari, neavendii dată de 
lege puterea de a aresta, voriă ordona, vor sub- 
serie, vorii esecuta arestaţiunea unei persâne; 
toți cei cari chiariă în casurile cândă aresta- 
țiunea este autorisată prin lege, voriă priimi 
săi vorii reţine uă persână arestată într'unii 
alti loci de cele destinate prin lege pentru a- 
cesta, se vorii supune la pedâpsa legiuită pen- 
tra crima de arestaţiune arbitrară. 

Art, 559, Oră cine va avea cunoscinţă că uă 
persână se află arestată într'unii altii Jocii de 
cele destinate prin lege pentru acâsta, este d6- 
tori să însciinţeze pe ministerulă publică, sâii 
pe sub-prefectă, poliţaiii, ori pe primară, sâii 
pe judecătorulii de instrucţiune, sâă pe mini- 
sterali publici de lingă curtea de apelă. 

Art, 90. Ori care din funcţionarii enume- 
rați în articolulii precedenti este detorii, de o- 
fct, scă după încunosciinţarea ce va fi priimit, 
să se ducă îndată la casa unde se află aresta- 
tulă, şi si'lă libereze, să în casti cândă ară 
întempina nă alegaţiune de ori ce causă legale 
de arestare, să'lii trămiță, fără intârgiere, la 
magistratulii competinte, 
la din contra urmare, numiții funeţionară 
venă f urmăriţi şi pedepsiţi ca complici de de- 
enţiune arbitrară. ,   
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De tâte acestea suntii detori a face procesii 
verbală, 

Art, 591, Deca va cere casulii, funcţionarii 
mai susi numiţi poti să dea mandate de în- 
făcişere, de aducere stii de arestare, ” 

Numiţii funcţionari vor putea cere asistenţa 
puteriă publice, şi ori ce persână chiămată este 
dâtâre să dea ajutorii, în cas de resistenţă seii 
din partea persânei deţinute de a mergela ma- 
gistratul competentă, scii din partea autorilor 
acestei arestări nelegali ori a complicilor lor. 

Art, 592. Ori ce custode sâii directori, care 
va refusa de a arăta pe persâna închisă acelui 
care are ordinea unui fancționarii însărcinați 
cn poliţia inchisorii scă a casei de oprâlă, sâii 
dâca nu va întemeia refusulii săi pe arătarea 
unui ordini care'lii opresce de 2 presenta pe 
închisii, sâii deca nu ra arăta unui oficiar poli- 
ţienescii, ininisterului publică sâă judecitoru- 
lui de instrucţiune registrele ce i se voră cere, 
oră dâcă nu va lăsa pe aceştia să ia copie după 
uă parte din aceste registre se va urmări ca 
culpabilă sâii complice de arestare arbitrară. 

CAPITOLUL IV 
Despre preseripțiune 

Art, 393. Acţiunea publică şi acţiunea pri- 
vată cari resultă dintr'uă crimă se vor prescrie 
prin dece ani împliniţi, socotinduse acesti ter- 
mină din diua cândă crima a fost comisă, deca 
în acestă interval nu s'a făcută nici unii act 
de instrucţiune nici de urmărire. 

Deră- dâcă în intervalulii acesta se va fi fă- 
cutii niscari-ra acte de instrucţiune sâii de 
urmărire, fără să fi fostii urmate de uă deci- 
siune, cai dece ani de prescripţiune se vor nu- 
măra, încependă de la cel după urmă actă şi 
acesta chiară în privinţa persGneloră carii nu 
voriă fi fostii implicate în acelă act de instruc- 
țiune sâii de urmărire. 

Art. 594, In ambe casurile articolului pre- 
cedentii şi după deosebirile de epoce acolo sta- 
bilite, curgerea prescripţiunii se mărginesce 
la trei ani pentru delictele cari se pedepsescii 
cu pedepse corecţionale. - 

Art, 595. Acţiunea publică şi acţiunea pri- 
vată pentru uă contravenţinne poliţieniscă se 
vorii prescrie printr'ună ană împlinit din gina, 
în care s'a ccmisă, chiar şi dâca so va fi urmat 
în acestii decursi de timpii vre uă cercetare 
sâii lucrare fără să fi miqlocit.sentinţă de con- 
demnare, - 

Art, 596, Pedepsele pronunciate printr'uă 
decisiune în materie criminală se vor prescrie 
prin dnoă-dect de ani împliniţi de la data de- 
cisinnii care le-a pronunciatii, oră deca s'a fă- 
cut sâii nu recurspentrucasure în contra aceleia. 

Cu tote acestea condemnatulii nu ra putea 
25
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să'şi aibă locuinţa în judeţulii unde Jocuesce 
scii cel asupra cărui ori în contra proprietăți 
cărui s'a făcutii crima scii moştenitorii săi în 
linie drâptă. 

Guvernulii va putea otări condemnatului 10- 
culă domicilialui săi. 

Art. 597, Pedepsele pronunciate printr'uă 
decisiune s6ă sentinţă, în materie corecțională, 
se vorii prescrie prin cinci ani împliniţi de la 
data decisiunci sâiă a sentinţei care le-a pro- 
nunciatiă în ultima instanţă. 

Pentru pedepsele pronunciate de tribunale în 
prima instanță termenuli de cinci ani va, în- 
cepe a curge din Qiua în care sentința nu so va 
mai putea ataca pe calea apelului, 

Art, 295. Pedepsele pronunciate pentru con- 
travenţiuni poliţienesci se voriă prescrie după 
duoi ani împliniţi, îusă : pentru cele pronun- 
ciate în ultima, instanţă, din diua sentinţei; iar 
pentru cele pronunciate în prima instanţă, din 
diua cândi sentința nu se va mai putea, ataca 
pe calea apelului. 

Art, 599, Condemnaţiunile civile coprinse 
în decisiunile date în materie criminală, corec- 
țională sâii poliţienâscă şi devenite nerevoca- 
bile, se roră prescrie după regulile codicelui 
civile. 

Art. 600, In nici uni casă condemnaţii în 
contumacie, sâi în lipsă, nu vorii putea, fi prii- 

  

miţi a se înfăcişea ca să se descarce de con- 
demnarea ce a fostpronunciată în contra lor, (1) 

Disposiţiuni transitorie 
Art. 601. In termen de trei luni de la pro- 

mulgarea acestui codice, se vor determina, prin 
regulamente de administraţiune publică, diver- 
sele specie de cheltueli de justiţie în materie 
criminală, corecțională si polițienesc, tarifalii 
lori, locurile de unde şi modulă cum trebue să 
se facă a lorii împlinire, fie provisorie , fe de- 
finitivă, | 

Acele regulamente se vorii tipări Ja, finelo a- 
cestui codice, 

Art. 602, Acestă codice de'procedură crimi- 
nală nu se va pune în lucrare de câtă după şâse 
luni din diua promulgării codicelui penală. 

Prin urmare tote procesele ce se vor intenta 
după espirarea acelor şâsc luni se vor institui 
şi se voriă judeca după disposiţiunilo acestui 
codice, 

Disposiţiuni generale 

Arte 609, Tâte disposiţianile legilor de pro- 
cedură penale anteriâre, tâte ordonanţele dom- 
nesci, tote instrucţiunile ministerial şi tâte 
datinele ce se aplica în trecuti suntiă şi remân 
abrogate, întru toţii ce arii coprinde contrariă 
disposiţiunilorii acestui codice, 

  

(1) In art. 641 francesă care corespunde cu ală nostru, se dice aga: In nick uni cas condemnaţii în lipsă ssă 
în contumaciă, a cărora pedepsă s'a prescrisii, nu vor putea fi priimiţă a so înfățișa spre a so descărca, (a purga) 
condemnaţianea în lipsă scă în contumacie, In articolală nostru 600 se vede lipsindii vorbele &a căror pedepsă 
Sa prescris. Se crede însă că acâsta este aă greşslă de tipari, căcă în art, 181 se gico anume, că deca pedepsa „nu s*4 stinsă prin prescripţiune, contumacele se pote descărca de condemnare. Ari fi ddră uă aderărată contra- rietate între acoste dnoY articole, dccă nu ami presupune nă greşclă de tipari, şi prin urmare esistenţa curinte- loră ce ami arktatii. (Colecţia Boerescu).
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CONȚI - 

LE 

Pentru modificarea art. 271, 212 

259 

GE 

272, 217 şi 283 din Cod, de Proc, criminală, 

(Decret. 7 Apriliii 1967, prom. 9 Aprilii 1867) 

Art, I, Articolele 271, 272, 217 şi 283 din 
procedura codului penală, se vor înlocui cu ur- 
nătârele articole, carii vorii purta toti nume- 
rotația sechiloră articole : 

cârt, 231, Lista cea ordinară va cuprinde, 
pentru serviciul curţei din Bucurescă, 600 nu- 
me şi, pentru serviciulii celorii alte curţi, câte 
400 nume. - 

Lista suplimentară va coprinde, pentru Bu- 
curesci, de la 40 până la 400 nume, pentru cele 
alte județe de la 40.până la suma totală a li- 
stei fic-cărei reședințe. . . 
„ârt, 232, In fie-care an, în cele d'ântţiii 

15 dile ale lunci lui Iuliii, ministerulă de in- 
terme va face, pentru fie-care curte de apel, 
repartițiunea numărului cuvenit fie-cărci curţi, 
conformii art. 271, şi ra notifica fie-cărui pre- 
fecti numărnlă cuvenit judeţului săi. 
„Acâstă repartiţiune se va face, după propor- 

țiunea listelor trienale, comparate ale judeţe- 
lor fie-cărei circumscripţiuni, de curtea de apel,   

«Art, 227. Cu duot-deci (ile înaintea deschi- 
derii sesiunci preşedintele curţei de apeli va 
trage la sorţi, din lista trimisă de prefectii, 
36 de nume, carii ai să formeze lista juraţilor 
pe totii timpuli sesiunci. , 

Se vori mai trage la sorţi âncă 4 nume ca- 
rii ai să servâscă ca juraţi suplimentari, 

<ârt, 253, Dâca, până la împlinirea celor 
15 qile, nu se voriă fi terminatii tote causele, 
contormii art. 249, se ra forma, pentru urmă- 
târele 15 dile, uă altă listă de sesiune, după 
regulele de mai sus, io 

Jară dâca, şi după acâstă sesiune, toti nu 
se vorii termina, causele a se judeca, se ta pu- 
tea repeta şi a treia şi a patra sesiune, d6că 
va fi trebuinţă.> A 

Art, 11. Până la confecţionarea, listelor, du- 
pă legea de faiă, preşedinţii 'curţiloră suntă 
autorisaţi a trage, din lista trienală în fibţă, 
număralii juraţiloră de care va fi trebuinţă, 
conformi acestei legi, 

REGULAMENTU 
PENTRU ESECUTAREA DE CATRE PORTAREI, A DECISIUNILOR CAMEREI DE PUNERE 

SUB ACUSATIUNE, A ACTELOR DE ACUSATIUNE ALE MINISTERULUI PUBLIC SI LISTELE JURATILOR, 
MARTURILOR PREVEDIUTE DE ART. 297, 294 s1 340 DIN CODUL DE PPOCEDURA CRIMINALA 

(Decret No. 906 din 23 Dlaiii 1570) 

Art, 1. Decisiunile camerei de punere sub 
acusațiune, actulii de acusaţiune alii ministe- 
rulz publică şi listele juraţilorii, martoriloră, 
prevădute de art. 237, 284 şi 340 din codul de 
procedură criminală, vor fi comunicate şi sem- 
nificate acusaţilorii, prin midloculii portăreilor, 

Art, 2, Se obligă portăreii a face, fără prea- 
labilă despăgubire, comunicarea acestor acte. 
FĂ vorii forma însă unii comptii de cheltuelile 
făcnte după tarifa, legală, care se va supune 
curţii la timpi, spre a se face liquidaţiunea 
pentra tte cheltuelele făcute în sentinţa ce 
Ya pronuncia, 

rmarea pentru rescumperarea acestor taxe 
se va face conformă disposiţiunilorii Jegali pri- 
titore la cheltuelile făcute în materii criminale. 

t.3, Portăreii, carii, de aici înainte, vorii 
intra în esercițială funcţiunii loră, suntii d6-   

tori a depune uă cauţiune după distincţiunile 
următore : . NI 

1,000 galbeni, accă de lingă curţi, precum 
şi aă tribunaleloră de Ilfov şi Iaşi, sâii lei 
nuci 11,750; | 

800 galbeni, acei de la tâte tribunalele de 
clasa ], scă lei nuci 9,400; iai 

G00 galbeni, ace de la tâte tribunalele de 
clasa 1], sci lei nuoi 7,050; ee 

Preşedinţii de curţi şi tribunale, carii vorii 
permite să funcţioneze unii portărelii fără a. 
depune cauţiunea, voră fi respundstori de tote 
pegubele ce vorii proveni din acâsta. ES 

Art, 4, Acesti regulamentii se va pune în. 
aplicaţiune de la 1 a viitori luni lunii, |. 

Art. 5. Ori-ce disposiţiuni ale regulamen- 
tului anteridre, contrarii acestui regulament 
suntiă şi rămânii abrogate. "
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FORMULARII 

ALE CODICELUI DE PROCEDURĂ ORIMINALA | 
(Decret No. 471, din 17 Martiă 1566) 

CARTEA 1 | 
„Despre poliţia judiciară şi oneerii cari 

0 esercită 

FORMULARIUL ]. 

Formulă de proces-verbalii, încheiat de comni- 
sari de poliţie, primarii stii ajutorii lorii 
despre contravențiuni de poliţie de carii ati 
luații că Ensuşă cunoscinţă, (Art. 16 din Pro- 
cedură.) 

Anul... „luna... 0ra i. Noi 
(primari, ajutoră sâii comisari de poliţie) din   + » «= (comuna sâă oraşulii) oficiarii de poliţie 
judiciară am constatată că, D.B..... (pro- 
prietarii sâii negocianti) locuitorii din acesti 
oraşii sâii comună, a comisu cutare contraven- 
ţiune. ” 

Considerândiă ară că prin faptul menţio- 
nată D. B,....a contracvenitiă la Art, .... 
din Codicele penală, am încheiatii acestă pIo- 
cesii-verbalii şi l'am subserisii pe fie-care fagă, 

(semnătura) 

FORMULARIUL 2, 

J 'ormulă de citaţiune ciitre Prevenită după 
Art 143 din Procedura criminală 

Anuli ,.. „luna... diua .... Noi 
(primar scă judecători de plasă) în urma plân- 
geriă D-lui sâă a denunciărei D-lui... 
sâii a raportului D-lui... (comisar de 
poliţie, sii membru ali Consiliului comunală) 
prin care se arâtă că în diua de... (se roră 
arăta tote circumstanţele contravențiunei) ci- 
tămi pe E... . (profesiune) locuitor din... 
preveniti de faptuli mai susii enunciatiă a se 
înfățișa la... (se va arăta diua şi ora înfă- 
giştrii) în pretoriulă nostra, spre a respunde 
asupra, faptelorii de contravențiune, prevtdute 
la Art... . din Codicele penalti, de care este 
prevenit după plângerea scă denunciarea D-lui 
++ se (S6ă procesul-verbal sâii raportulă 
D-lui...) aproduli sâii agentuli poliţie-   nescii de pe lingă .. ... (se va indica numele 

aprodulni sâă agentulai polițienesc) va lăsa 
copie după citaţiunea de fașă la persâna sfii 
la domiciliulii prevenitului, încheind proces- 
verbală despre a că notificare, în care va sub- 
scrie şi partea citată, sâii la, casii de a fiab- 
sentă, sii de anu voi să sub-scrie, va consemna 
în procesuli stii verbală acâstă împrejurare. 

Citaţiunile către partea civilă, persânele ci- 
vilhmente responsabile şi către martori, se vor 
face toţii în forma mai susii preserisă, cu deo- 
sehire însă : . 

a. «In privința persânei ce s'a constituită 
«ca parte civilă, spre a fi ascultată ca denun- 
«ciatorii sâă parte civilă, asupra fapteloră de 
«contravențiune conţinute în plângerea-şi în 
«contra „. . . şi'a lua conclusiunile ce veți găsi 
«de curiință. 

b. «In privinţa persânelorii civilmente res- 
«ponsabile, că aă a se esplica asupra faptelor 
«de responsabilitate civilă ce ară resulta din 
«contrarenţiunea prevădută Ja Art... . din 
«Codicele penală, de care D. A..... este pre: 
<veniti.> 

€. «In privinţa celor chiămaţi ca martori ca 
«să depună cunoscința lori, asupra faptelor 
«disei contravenţiuni, cu desceptare că, la cas 
sde a nu se presenta sâii de a nu justifica le- 
sgiuita împedicare ce i-a oprită d'a veni, vor 
«îi condemaţi la pedepsele prescrise de lege 
«în contra marturilorii neurmători a se supune 
«citaţiunei,» 

FORMULARUL 3. 

Formulă pentru cererea de ajutoruliă putere: 
puylice de ctre procurorul tribunalului, de 
prima înstanță, stii veră ce: alti ofciarii ali 
poliției judiciare (Art 24) 

Noi... . . (procarorul de pe lingă tribunalul 
de prima instanţă ... . se comisarii de poli- 
ție... . etc.) în virtutea Art. 24 din codi- 
cele de procedură criminală, invităm pe D. A, | 
„, „. comandant ală putereă publice din ..., 
să ne dea ajutorul trupei de linie sâii al gen- 
darmeriei, pusă sub ordinile scle, spre a.... 
(se va artta motivulă întrebuințărei puteri 
publice.) 

(sennătura.)
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FORNULARIUL :f. 

Yormula de informarea ce trebue să dea pro- 

curorului de prima instanţă, funcţionarii 

carii, în eserciţiulă funcţiunei lori, arii lua 

cunoseință de comiterea vre unci crime stii 
delictăi (Art. 28 şi 29) 

Anală....1nna....0ra... judecătorulii 
plişei .. . (sâii ult funcţionar) are ondre a în-, 
forma pe D. procuror, de pe lingă tribunaluli 
de,... (se va arăta faptulii comisii cu tâte 
circumstanțele lui) în prejudiţiul D-lui F... . 

Prosenită de acesti furtă este: numitulii 
B.... (se va arăta profesiunea, etatea şi 10- 
culă nascerei de se va sei) disuli fact a venită 
în cunoscința nâstră astăgi la orele . . + . prin 
plângerea ce ni s'a adresati de D.F..., par- 
te lezată. 

FORMULARIUL 5. 

Formula de denunciare ce se ia de către pro- 
curorulii tribunalului (Art. 30) - 

„anulă Qin, ...0ra.... decătrenoi 
(să se indice calitatea, oficiarului care priime- 
sce denunciarea) oficiar de poliţie, auxiliari al 
procurorului de prima instanță . . . . s'a prii- 
miti denunciarea d-lui A . . . . (profesiune) lo- 
cuitorii din, , ,, în coprinderea următere : 

«Acâstă nâpte la .... orele... . întorcen- 
du-mă acasă (se voră artta tâte circumstan- 
țele faptului, de este un furtii, un omor ete.)> 

«Prin urmare amă venitit de îndată ca să vă 
denunciă acesti faptă.» 
Dându-se citire actului de denunciare al de- 

nunciatorului, elii a persistată întrensulă, la 

afirmată ca adevăratii şi sincerii, şi Va sub- 
scrisă împreună cu noi, pe fie-care pagină, scii 
(declarând că nu scie să seric) i-ami sub-scris 
noi numele pe fic-caro pagină. 

(Dscă denuneiatorulă va aduce cu densulă 
martori, se voră enuncia numele, profesiunea, 
domiciliul şi declaraţiunile loriă ; oficiarul pu- 
blică, dâcă crede necesariii a se transporta la 
faca locului, va adaoge) şi fiind că faptul de- 
claratii de D..... şi martorii presentaţi de 
densuli dovedindu-se aderăratii arii constitai 
uă crimă (ssă unii delicti), fiind că din disele 
declarațiunei resuită că crima este flagrantă, 
conformi art. 31 şi următori din Codicele de 
procedură criminală, ne vomi transporta la 
faga locului spre a, face rechisițiunile necesarii 

ȘI a constata fiinţa şi starea corpului delictu- 
Iu), şi a cere în urmă cele de cuviiuță.   

FORMULARIUL 6. 

Formula de procesii-verbalii spre constatarea 

corpului delictului (Art. 32) 

Anul .... luna... diun....0ra 
noi procurorii de pe lingă tribunalul de înteia 
instanță „... (s6ă comisarii de poliţie, sc 
veri ce altă oficiarii de poliţie auxiliară). 

In urma plângerei ce ni s'a adresati astădi 
de D. 4...., sii după denunciarea ce ni s'a 
adresații astăqi de D. A..... scii după avi- 
sulii ce ni s'a datii, sâii însciinţatii: fiindi prin 
sronii publică de crima sc delictulă comisii 
la... (se va indica-delictulii scii crima). 

Insogitii fiindii 1-iă de D. B..,. . comisarii 
de poliție, de primarii stii de ajutorulii stii, 
săi de C....,şi D..... amenduoi cetăţeni 
din acâstă comună .. . . (la casă cândii n'ar fi 
cu putinţă a fi asistatii şi de martori, se va, 
face menţiune de acestă imposibilitate); 2-lea 
de D.T.... espertii, avendii locuinţa sa la 
„+ + (s6ii decă faptulă este unii omorii scii ră- 
mire) de D. 1... doctoră în medicină, avendii 
reşedinţa sa în .. . a căruia asistenţă am ce- 
ratii noi după ce amii însciinţatii de mergerea 
nâstră şi pe judecătorulit de instrucţiune, în 
vederea urgenței casului, ne-am transportatii 
la... unde sosind, amii opritii pe toţi câţi 
am găsitii acolo a se depărta de la loculii cer- 
cetării, fără permisiunea nâstră, penă vomii 
termina operaţiunile nostre (aci se vorii de- 
scrie cu scrupulositate tâtă seria operațiunilor, 
precumii şi starea localităţii; de va fi ună o- 
moră,.se va descrie starea cadavrului), După 
ce ami priimitii jurământulă dişiloriă espertii 
şi doctori în medicină sâii chirurg, conformii 
art. 43, că vorii da avisulii lor în ondre şi con- 
sciinţă, "-ami invitată a procede de îndată la 
visitarea localităţii, a rănirilorii s6ii a cada- 
ralui, iară numiții espertii şi doctorii, proca- 
dândii la acistă operaţiune ati observatcă ., , 
(sc vorii espune în detalii declaraţiunile ace- 
storii esperţi) din cariă declaraţiuni resultă că 
furtulii (scii veri ce altă crimă) s'a comis prin 
megiulii unui instrumentii (dâcă e cestiune do 
omori) că porsâna a fostă ucisă prin... (să 

se arcte felulii morţii); prin urmare, fiindii că 
causa; morţii este cunoscută şi că ori ce alte 
cercetări în actstă privință, arii fi de prisosi, 
amii declarat că se pote efectua înmormenta.- 
rea cadavrului, sâit că fiindă necesariii ca ju- 
decătorul de instrucţiune sâii procurorul de pe 
lîngă tribanalul de ântâia instanţă, (decă cer- 
cetarea, se face de vrun oficiarii de poliţie au- 
xiliarii), să pâtă procede la esaminarea cada- 
vrului, amă ordonatii a se ajurna înmormân-
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tarea până la sosirea numiţilorii magistrați. 
(Dâcă prevenitulii este arestatii, elii se va 

aduce la faţa locului, se va interoga confrun- 
tându-se cu corpulă delictului, se va, face men- 
țiune de interpelările ce'i suntii adresate şi de 
respunsurile sâle.) 

După acâsta am somat pe prevenitul B.., 
a sub-scrie respunsurile sele şi elii a refusată 
actsta (ast-felii se vorii lua tâte informaţiu- 
nile posibile atâtii de Ja prevenit câtii şi de 
la tâte persânele ce arii putea avea, uă cunos- 

- cînţă directă sc indirectă despre comiterea 
delictului, de la vecini, servitori, chiar şi de 
la rude, tâte aceste declarațiuni se vorii sub- 
semna, la casii de refusă se va face menţiune.) 

(De se vorii fi găsită arme sâă alte unelte, 
carii arii fi servită la corbiterea crimei s6ă a, 
delictului, se va descrie starea lori şi presen- 
tându-se prevrenitului se vorii consemna res- 
punsurile sâle, somându'lă a le sub-serie.) (D6- 
că pers6na asupra căria s'a comisii crima este 
încă în vi€ţă, se adaogă) : după acâsta ne-am 
transportată la patulă lui G.. . . lamă găsit 
culcată în patulă sâii, Vamii întrebat să ne 
spue circumstanţele atentatului comis asupra 
persncă sâle, ne-a dis că . . . "i-am presintat 
arma găsită, după ce a esaminat'o a dis 
ami condusii dinaintea sa pe prevenit, şi Fam 
intrebati dâcă'l recunâsce ; la acâsta a respuns 
că.. .; amă întrebată şi pe preveniti dâcă cu- 
nâsce pe pacientul G.... După ce am supus 
pe medici la jurămenții că va face raportuliă 
si în onâre şi consciinţă, lamă invitatii a 
procede Ja inspectarea ranelorii, eră disul doc- 
torii procedândă la acâsta a observati că, .., 
În urma acestora, ami învălitii şi sigilat cu 
sigiliul nostru arma, spre a garanta a ei iden- 
titate, Fiindi că din tote aceste cercetări, vi- 
site și declarațiuni resultă că esistă omorii, 
furtă, (s6ă veri ce altă crimă) comisă cu cir- 
cumstanţele descrise, că acâstă crimă este de 
natură a merita uă pedâpsă criminală, că în 
contra numitului proveniti sunt indicii gra- 
ve de bănuială că elă este culpabilă, amă or- 
donatii că va remânea în stare de mendaţiă de 
aducere şi va fi condusii de îndată înaintea, ju- 
decitorului de instrucţiune. (Dâcă persânele 
ce nu suntii âncă arestate, suntă bănuite âncă 
de complicitate, sâă dâcă nici prevenitulă n'a 
fostii arestată, procurornlii de I-ia instanță 
pâte libera ună mandatii de aducere şi să ter- 
mine aşa), şi pentru tote cele ce precedii amii 
încheiată procesulii verbali de facă, 
__(Semnătuzile în josul fie-căria pagine, ali 
oficiarului de poliţie care a redigiatiă procesulii 
verbală şi a tutori persâneloră carii a asi- 
stati, la casii de refusii se va face menţiune,) 

... 

LEGITIRI 

FORMULARIUL 7. 

Formula de rechisitoriii a procurorului către 
judeciitorul de îustrucțiune la cas de crimă 
ce nu e flagrantă (Art. 45) 

Procurorulă tribunalului de ântâia instanță 
a județului... . 

Avândi în vedere (să se arâte procesele ver- 
bale, plângerea sci denunciarea) prin carii se 
constată (desemnarea sumară a faptului, a 
datei, a locului şi a persâneloră în prejudiţial 
cărora s'a comisi, precumă şi a inculpaţilor). 

Invită pe D. judecătorii de instrucţiune, să 
procâdă la informaţiunile şi în consciinţă să 
ordâne. .. . 

(Enunciindit măsurile ce crede necesarii a 
se lua). 

Yăcutii Ja parchetul trib. ..... în... 

FORMULARIUL $. 

Yormula de act de informaţiune conținând de- 
posiţiunea martorilorii (Art. 72) 

Anul una mie opt sute... luna... ora... 
înaintea nostră .. . judecător de înstru:ţiune 
de pe lingă tribunalul de I-ia instanță a jud.   +». asistată de grefieră în urmarea citaţiunei 
notificată marturului ca .,.de.. . (portărelă 
s6ă aprodă) după cererea D-lui procurorii, că- 
ruia i s'a dată citire de... ? 
Ami procedată Ia ascultarea fie-căruia mar- 

tară în parte şi în nefiinţa prevenitului precum 
urmâză : 

D. A.... după ce ne-a presintatii citațiu- 
nea, prin care a fosti chiămatii şi a depusă ju- 
rământuli că va spune totă adevărulă şi nimic . 
altii de câtii adevărulii; după ce Pamii între- 
bată mai ânteiii despre numele, pronumele, 
ctatea, starea, profesiunea, locuinţa sa, precum 
şi decă este servitorii, rudă scii afinii al părţi- 
lori şi în ce gradii. 

A respunsi că... (se voriă cspune declara- 
ţiunile s6le asupra fapteloră şi se vorii inscrie 
în acti fără cea mai mică schimbare.) 

După acestea dându-se marturului citire de 
deposițiunea, sa, el a declaratii că conţine a-   
deverulii şi că persistă într'ânsa, şi a sub-sem- 
nat'o împreună cu noi şi greficrulă, sâă a de- 
clarată că nu scie să scrie, 

FORMULARIUL 9, 

Formula de comisiune rogatorie către un ju- 
decător de înstrucținne din altii judeţ spre a 
“priims deposiţiunile marturilorii depărtaţi 
(art. 57) *   Noi... judecătorul de instrucțiune al jud, ,.
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procedândiă asupra plângerei ce ni s'a adre- 

sati la... de D.A.... (profesiune) locuitor 

din... contra D-lui |... . (profesiune), locui- 
tori din .. . şi în privire că în numerul martu- 
riloră, a facteloră enunciate în disa plângere 
figureză 1-ii ,. . 2-lea, . . carii își ai reşedin- 
ţa afară din judeţulă nostru, în virtutea arti- 
colului 81 din procedura, criminală, ceremii ca 
D. judecătorii de instrucţiune din judeţul .. . 
unde numiții marturi îşi aii reședința, lorii, să 
priimâscă deposiţiunile loră şi să ni ie trămită 
neintârgiatii, închise şi sigilate în conformita- 
tea art, 82 din acelaşi Codice. 

FORMULARIUL 10. 

Yormula de mandat de înfăgişare (art. 90) 

In nuracle legii şi al Locotenenţei Domnesci : 
_NOĂ, judecătorul de instrucţiune, de pe 
lingă tribunalul de I-ia instanță din . . . man- 
dămă şi ordonămiă prin acâsta, tuturorii por- 
tăreilori sâă agenţilorii puterii publice de a 
cita să compare înaintea nâstră ,. la... 
giua, ora (se va desemna persâna în contra că- 
Teea mandatulii este decernatii) spre a fi inte- 
rogatii şi ascnltatii asupra faptelorii imputate, 
declarându'i că neurmândii a se înfăşişa, se va 
decerne contra sa ună mandată de aducere, 
Spre acestii finitii ami sub-serisii mandatul 
de facă sigilată cu sigiliulă nostru, Dati în 
tribunal la... (mandatul trebue să fie 
datatii, sigilată şi sub-semnată). 

FORMULARIUL Îl. 

Formula de mandatii de aducere 

In numele legii şi al Locotenenţei Domnesc. 
„Noi... , judecătorul de instrucţiune ali 
județului de ,... mandămii şi ordonămii prin 
acesta la toți portăreii şi agenţii puterii pu- 
blice, a aduce înaintea nâstră conformându-se 
legii o. sa DO ese (numele, prenumele, starea 
şi domiciliuli, şi de nu sunt cunoscute acestea, 
desomnarea, esactă a signalimentelor preveni- 
tului) spre a fi ascultată asupra faptelorii de 
care este inculpatii. - 

Tnvităm pe toţiedepositarii puterii publice 
a da mână de ajutor la casă de trebuinţă pen- 
tra esecutarea mandatului de fașă, spre acest 
iDitii li-ami sub-semnatiă şi sigilati cu sigi- 
lili nostra, , 

Dat... 
(emnătura judecătorului de instrucţiune). 

! urtătoruliă mandatului de aducere încheiă 
Procesul verbală următoră : - 

Sal e luna... iua,.. 
cere b serisulăi în virtutea mandatului de adu- 
al iberată de judecătoralii de instrucţiune 

aceluiașă judeţii ... m'am dusii la domi- 
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| ciliulă lut, la... şi notificândă mandatulii 
do aducere, "li-am condusă înaintea . . 

(Dică inculpatul refusă de a se supune, por- 

tărelulii va procede în modulă armătoră), elii 

s'a împotrivitii de a so supune manilatului şi 

prin urmare ami pusii mâna pe dânsul asistat 

de ... gendarmi şi 'lă-am condus înuintea, . 

Dâcă prevenituli va reclama beneficiul ar- 

ticolulni 102 din Codicele de procedură erimi- 

nală, se va face menţiune de acâsta şi purtăto- 

rulă acestui mandat '] va aduce înaintea pro- 

curorului judeţului în care se va fi găsită). 

FORMULARIUL 12. 

Tormula de mandatii de depunere 

In numele legii şi al Locotenenţei Domnesti. 

"Noi... . judecătoral de instrucţiune pe lîngă 

tribunalul de l-a, instanţă ali județului . . . 

mandăm şi ordonăm la toți portărcii şi alți 

agenţi ai puterii publice, să conducă In casa de 

atestă din .... conformându-se legei, po... 

(se va însemna cu esactitate numele, prenu- 

mele, ctatea,, loculii nascereă, profesiunea, şi 

locuinţa prevenitului), ordonămi cu dinadinsul 

custodelui disei case de aresti de ali priimi 

şi reţinea în depunere până la din uuoii ordini. 

Invităm pe toţi depositarii puterii publice 

cărora, li se vu arăta acest mandat, a da mână 

de ajutorii pentru esecutarea mandatului de 

facă, spre care finitii ami sub-semnatii manda- 

tulii presinte, sigilată cu sigiliulii nostra. 
Loculi .., data... 

(Sandatulii va fi sub-seninată şi sigilat). 

" (Dâcă mandatuliă este liberatiăi de procurorii 

în casulă art. 31 sii în acelit ali art. 102, se 

va face menţiune despre acâsta). 

FORMULARIUL 13. 

Vormula unuă mandatii de avestare, 

In numele legeă şi al Locotenenţei Domnesci. 

Noi... judecătorul de instrucţiune, de pe 

lingă tribunalul de l-ia instanţă din. . . avend 
în vedere actele procesului şi conclusiunile dom- 
nului procuroră respectivă, mandămiă şi ordo- 

nămii tuturorii portăreilor şi agenţilor puterii 

publice, a aresta şi a conduce la casa de arest 
pe... (se vor desemna cu esactitate, numele, 

prenumele, etatea, locul nascerei, profesiunea, 

signalementele şi locuinţa preveniţilorii, se ra 

specifica, şi crima seii delictulă ce li se impută) 

ordonămi custodelui disci case de arestă ală 
priimi. 

Invitămi pe toţi depositarii puterei publice, 

cărora Ii se va presenta acesti mandatii să dea 

ajutorulii lor pentru a lui esecutare, spre care 

finită ami sub-serisii mandatulii de facă, reve- 
stiti cu sigiliul nostru.  
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(Decă prevenitul nu se pâte afla, so va dresa 
ună procesii-verbală de perchisițiune, conform 
art. 107 din Procedura criminală). | 

FORMULARIUL 14, 

Formula de procesii-verbali de perchisiţiunea 
prevălută la art. 111 

Anulă... luna... Qiua ... 
Sub-scrisulii (numele, prenumele și domici- 

lulii portărelului sâii indicarea calităţiloră ofi- 
ciarului publici, purtătorul mandatulni). Sub- 
semnatuliă în presenţa a duoi celoră mai de a- 
prâpe vecini (cu arătarea numelui, prenumelui, 
profesiunei şi domiciliului lori) mamii dusă la 
casa d-lui A... (profesiune) pentru esecuta- 
rea unui mandaţii de arestare semnificatii lui, 
la cea dupe urmă locuinţă ce a avută la .... 
unde negăsindu'lă ami procedată, conform ar- 
ticolului 111, la perchisiţiunea Qisului A.,,. 
în gisa sa locuinţă de pe urmă (se vorii detaila 
cercetările operate). 

Disele cercetări fiindii cn cutare resultată 
amii redigiatii în presenţa mai susii numiţilor 
vecini procesulă verbală de fașă, pe care 'jă-a 
sub-scrisi împreună cu mine, conform legei, 

Dati în. ..la... 
(Semnătura). 

Şi m'amii dusi de îndată la locuinţa, jude- 
cătorului de plasă, sii ajutorulii stă, în lipsa 
acestuia, la primarulii sâii ajutorulii stii Ja co- 
mmisarul de poliţie ali locului spre a viza acest 
procesii-verbală, după disposiţiunile susii disu- 
luă art. 111 (urmeză vizatulti şi data). 

(Semnătura). 
Semnătura autorităţii, 

FORMULARIUL 15, 

- Formula acleloră de cauţiune, relativă la 
libcrarea provisorie 

(Art. 115 şi următorii din Procedura etimi- nală). 
(Cererea de liberare provisorie sub cauţiune, se va presenta judecătorului de instrucţiune în 

termenii următori). | 
D-lui judecătorii de instrucţiune ali tribu- nalului de I-ia instanţă din... 
Sub-semnatuli (profesiune) locuitor din... 

deţinută actualmente la închisorea din... , 
dorindă a dobândi libararea sa provisorie, con- 
form art. 115 şi următorii ai Codicelui de pro- 
cedură criminală ... 

Propuiii de cauţionatoră pe D.'T.. . (profe- 
siune) locuitorii din . . . care spre constatarea, 
solvabilităţii sâle, a depus astă-di la grefa tri- 
bunalului ,.. de... titlurile şi actele justi- 
ficătâre, precum resultă din actul de depunere 
dati de grefierulă disului tribunalii, D. judecă- 

LEQIUIRE 

| toră de instrucţiune, va bine voi dâră a'mi a- 
corda liberarea, provisorie pe temeiulii disei 
cauțiuni. . 

(Acâstă cerere se notifică părţii civile). 
(Asupra acestei cereri intervine ordonanța de 

liberare provisorie în termenii următori). 
Noi... judecătorulii de instrucţiune de pe 

lîngă tribunalul de 1-ia instanţă a Judeţului.., 
Având în vedere cererea adresată nuoă de... 

(numele, prenumele , enunțându-se şi faptulă 
imputatii prevenitului şi originalulă notificării 
a disei rechete către partea, civilă, precum şi 
conclusiunile D-lui procurori). , 

Considerândă că faptul ce se impută preve- 
nitului, nu trage după sine uă pedâpsă crimi- 
nală ci numai corecțională, că solvabilitatea 
cauţiunei s'a cercetati, conformii art. 129 în 
presenţa părţii civile (d£că va fi parte civilă),   Considerândii asemenea că s'a îndeplinită şi   

  

disposiţiunile art. 123 şi 126 din Procedura er:. 
fuinală, ordonămi ea prevenitulă ... să se i- 
bereze provisoriă de la închisâre, sub cauţiunea 
D-lui ... că se va presenta, la tâte actele pro- 
cedurci cumii şi pentru esecutarea otărirei în 
dată ce va fi cerută. 

Dati în... 

FORMULARIUL 16; 

Formula actului de sumisiună (declaraţiune 
îndatorătore) a cauționarului depusă la grefa 
tribunalului (Art. 193) 

Astădi... data... | 
Sub-semnatulă . , , (proprietar domiciliat...) 

deelarii că mă întatorezii a plăti suma... la 
casă cândii D... n'ar fi următor a se înfă- 
gişa la chiămările privitâre în... (se va în- 
dica pricina) în puterea astei declaraţiuni, voiă 
fi urmărită la respunderea susă menţionatei,.. 

FORMULARIUL 17. 

Formula de ordonanță a judecătorului de în- 
strucțiuie. Ordonanța d: transmitere a ac- 
telor către procuroruli generală (ari. 135) 

(Acestă ordonanţă este totii-dâuna precedată de unii rechisitoră ală procurorului de l-ia in- stanță în forma următâre:) 
Noi. . . procurorii de pe lingă tribunalul de 

I-ia instanță, 
Avândă în vedere tâte actele procedurei cri- minale, instruite în contra numitului A... 

inculpată că a comisii faptul de... precum 
şi comunicatul D-lui judecător de instrucţiune 
din... 

Avendii în vedere art. 135 şi următorii ai 
Codicelui de procedură criminală, fiind că din 
instrucţiune resultă indicii suficiente de pre-
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venţiune în contra susă numitului (se vorii a- 
răta aceste indicii). 

Cerem ca D. judecători de instrucţiune să 
bine-voiască a declara că prevenţiunea în con- 
tra inculpatului este în destulii de stabilită, şi 
faptulă ce i se impută este de natură crirni- 
nală şi a ordona în consecinţă ca, actele in- 
strucţiunei, procesulii-verbalii, care constată 
corpulă delictului şi uă listă de actele inculpă- 
tre, să ni se trămită spre a se comunica fără 
întârdiere procurorului generalii alii curţei de 
Apelă din... 

(Dică prevenituli ară fi inculpatii de un de- 
lictă de. natură a fi deferiti tribunalului co- 
recțională, procurorul de la 1-ia instanță va 
ice:) 

i Avândă în vedere că din procedură resultă în 
contra D-lui A... (numele, prenumele) pre- 
senţiunea că de mai pugină de trei ani a co- 
mis un delictii prevădut şi pedepsit de art.... 
din Codicele penali. 

Cerem ca D. judecătorii de instrucţiune să 
bine voâscă a înainta pricina la tribunalul co- 
recţionalii de. . . - 

Datii la parchetul tribunalulai .., dela... 
(Semnătura procurorului), 

(În urma acestui rechisitoriă, judecătorul de 
instrucţiune, înscrie ordonanța, sa precum ur- 
midă: - 
Nol... (judecătorulii de instrucţiune, de pe 

lîngă tribunalul de l-îa instanță a judeţului...) 
Vădândi actele procedurei instruite contra 

numitului A... (numele, prenumele, locul 
nascerei, etatea, profesiunea şi locuinţa) deţi- 
nută în arestulii preventirii, 
„Vădendă art. 135 şi 136 din Procedura cri- 

minală, 
Vădândii rechisitorulii D-lui procuror din . . 
Considerând că din instrucţiune resultă cu- 

tare sâii cutare probă s6ii indicii că a coinisti 
crima de... faptii prevădutii şi pedepsitii de 
art, .. din Codicele penale cu pedepsă crimi- 
nală.,. IN 

In consecinţă, ordonăm ca, actele instruc- 
țiunei, procesulii-verbalii, care constată corpul 
delictnlui şi uă listă de actele inculpatâre, să 
se trămită fără întârdiere de procurorulii tri- 
bunalului la procurorulă generală ală Curţei 
de Apeli respective, spre a se procede conform 
legei, 

(Dâcă judecătorul de instrucţiune găsesce că 
este casti a se trămite prevenitulă înaintea 
tribunalului corecțională pentru delictulă ce i 
se impută, va ordona trămiterea lui.) 

Data şi semnătura judecătorului şi a gre- 
fierului.) 

CARTEA II 

Despre judecată 

TITLUL | 

Despre judecătoriele de oc6le sti plăşi şi despre 
tribunalele corecționale 

FORMULARIUL, 18. 

Formulă de citațiune înaintea judecătorului de 
plasă (art. 113) 

(Acâstă citaţiune se redige în forma mode- 
lului No. 2. 

FORMOLARIUL 19. 

Formulă de procesii-verbalii de estimaţiune, 
redigetă de judecătorulii de plasă (art. 146) 

„Anuli... luna... Qiua... ora... 
„Noi... judecătorul plasei. ., 
Procedândii în virtutea art. 146 ali Proce- 

durei criminale după rechisiţiunea D-lui B,.. 
parte civilă contra D-lni A... 

Ne amii transportatii în casa (stii pe holda 
situată în comuna ..) proprietatea D-lui B,.. 
parte civilă, spre a evalua paguba ce D.A... 
este prevenitii căi a comisii în contravenţiunea, 
prevâdută la art, . . 

Sosindii la disa casă (sâii holdă) am găsitii 
s6i a comparutii acolo D. B... (parte civilă) 
şi D.A..... (prevenitulă) care a fostii citat 
după cererea părţei civile prin citaţiunea sub 
No... 

(Dâcă părțile n'aii comparutii se procede la 
lucrări în nefiinţa lor.) 

Ami esaminată dauna în presenţa părţilor, 
ascultândă observaţiunile lori respective şi am 
evaluat'o la'suma de .,,, sâă am invitatii pe 
esperţii numiţi de noi din oficiii a procede la 
evaluarea daunei în cestiunc. 

Dişii esperţi aii depusă înaintea nâstră, ju- * 
rămentuli că vorii da avisulii lorii pe onâre şi 
consciinţă şi ascultânâi mai ântâiii objecţiu- 
nile respective ale părţilor, esperţii ne aii de- 
clarati că eralueză disa daună la suma de ,. . 

Prin urmare ami dresatii procesulă verbalii 
de faşă, care, citindu-se în audulii esperţilorii 
şi a părţilorii, s'a sub-scrisă de toţi împreună. 
cu noi, afară de D.B..., carea declaratii că 
nu scie să scrie,   (Semnătura).
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FORMULARIUL, 20, 

Formulă de sentinţa dată de judecătorulii de 
plasă sti ocoli în lipsă (art. 147) 

LocorExENTIA DomxESCA 

A PRINCIPATELOR-UNITE-ROMÂNE, 

La toți de facă şi riitori sănătate 

„Judecătorul plasei ,,. (să primarul co- 
munci în ceasurile art. 164) a pronunciat araă- 
târea carte de judecată. 

Intre D, A.... pirişiii, în urmarea citaţiei 
notificate după cererea sa prin ..., (se va a- 
r&ta numele portărelului sâii ali aprodului) pe 
de uă parte, 

Și D. B... . chiămatii asemenea după formă 
prin citaţiunea mai sus enunciată care n'a fost 
următorii a se înfăşişa, pe de altă parte, 

Causa fiindă supusă cercetărci fără ca pîri- 
tulii să se înfășişeze nici în persână, nici prin 
procuratorii. 

Considerânâii (se va motiva dispositivulă), 
Condamnă pe D.B..., care wa fostii ar- 

mătoră a se înfăcișa după citaţiune la .., şi 
la cheltuelile lichidate în sumă de... în cate 
se coprinde şi costul semnificărei sentinţei de 
agă. 

FORMULARIUL 21. 

Formula de oposiţiune la sentința de maj sus 
(art 149) 

Anulă .,. luna... diua... după notifi- 
carea acestei cărți de judecată, declarii că fac 
oposiţiane în contra ci şi mă voit înfăcişa în- 
naintea ..,, conformii prescripţiuniloră arti- 
colului 149 din procedura Codicelui penali. 

FORMULARIUL 22, 

Formula: de procurutiune specială spre a se în- 
fățişa înaintea judecătorului de plasă , stii 
ori ce altă autoritate (art. 150) 

Sub-serisuli I6n G..., locuitori din 
dai împuternicire D-lui .. . de a se înfiigişa în 
loculi şi numele ineii înaintea . . . asupra cita- 
ţiuneă ce mi s'a notiticat după cererea Domnu- 
m... de a, propune veri ce escepţiuri sâi 

apărări, a numi de va fi trebuinţă, esperţi, a 
asista la operaţiunile lori, a redacta, a sub- 
semna, veri ce acte şi procese-rerbale, a se în- 
voi a alege domiciliulii şi în genere a face totii 
ce va fi necesariii în apărarea drepturilor mele, 

(Data) (Semnătura). 

...ş 

„ LEGIUIRI 

FORMULARIUL 23, 

Z'ormula de sentinţă (art. 161 şi 1G2) 

LocorENENTIA DounEsca 

A PRINCIPATELOR-UNITE-ROAMÂNE 

Za toţi de Jacă şi viitori sănătate 

Intre D. A... reclamantă în urma citaţiu- 
nei notificate, după cererea sa, prin D.G... 
portărelulii, domiciliat în... , pe de uă parte, 

Şi D-nu B... chiămatii după formă prin ci- 
tațiunea mai susii enunciată, pe de altă parte. 

Sa datii lectură de grefieră în presența păr- 
țilorii sâă a prevenitului procesului verbal cu 
data din .... încheiat de... din care resultă 
că D... (numele provenitului) a comis la... 
(se va aminti contravenţiunea, cu tâte circam- 
stanțele ei). 

S'a citatii după cererea pirţei civile D.... 
(numele preveritului) înaintea nâstră (eualita- 
tea judecătorului) în şedinţa de astădi prin ad- 
vertismentii scii prin citaţiunea sub No... cu   
data din... ca prevenită că a comisă contra- 
venţiunea, . + „. D, reclamantii a conchisiă că di- 
sulă piritii, „să fie condamnată a'1 plăti suma 
de...,. pentru repararea daunei de care se 
plânge. 

S'a citată marturii după cererea D-lui... 
spre a proba factele imputate prevenitului, 
precum şi aceca cerută de proveniti. 

După ce s'a dati comunicarea marturiloriă 
adunaţi de factele asupra cărora urmeză să de- 
pună sciința loră, s'a procedatii Ja ascultarea 
în parte a fie-căruia din ci, precum urmâză : 

Marturii anchetei 

D, . . + (nume, prenume, etate, profesiune şi 
locuinţa celui d'ântâiii marturii ascultati, se 
va enuncia totii uă dată de este rudă si afin 
[cuseru] cu părţile” şi până la ce gradii), după 
ce a, depusii jurământă că va arăta adevărul şi 
nimici altii de câtă adevărulii, a, disii ... (se 
vorii aminti aci deposiţiunile sâle principale). 

(Se va urma asemenea pentru ascultarea ca- 
lorii-alți marturi). 

(După ascultarea tutulorii marturilorii cer- 
cetărei, se va pune în titlu), 

Marturii contra anchetei 

(Se va arăta deposiţiunile lori). , 
Motive şi deposiţiuni. 
Judecândii în ântciulii resortii (s6ă în ântiul 

şi ultimulă resortă), după ce am ascultatii pe   prevenit în apărările scle, deposiţiunea mar-
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tariloră şi partea cîvilă, ami pronunciată ur- 
mătârea sentinţă : . 

Avândii în vedere procesulii verbal mai sus 
relatată; 

Considerândii că din tâte deposiţiunile mar- 

turiloră, atâtii ai anchetei cât şi ai contra an- 

chetă resultă că .. . . 

Considerând că acestă contravenţiune a cau- 
satii reclamantului paguba de care se plânge. 

Având în vedere art... din Codicele penali 

(textulă se va trece). 
Condemnă pe prevenit la... (pedepsă) şi 

la tâte cheltuelile judecăţei lichidate în su- 
made... - - 

Loând în consideraţiune şi conclusiunile for- 
mulate de D.... reclamant, condemnă pe 

provenitii a'i plăti şi suma de... . ca repara- 
ţine civilă, , 

(Dâcă judecătorul a evaluat daunele înainte 

de audienţă şi s'a încheiatii proces-verbal de- 
spre estimaţiune, conform art. 146 ali Proce- 
dareicriminale, se va, face menţiune în sentinţă). 

(Cândă prevenituli este achitati sâii absol- 

vitii se dice numai). - 
Achită sâi absolvă pe prevenitiă de acţiunea 

intentată în contra sa. 
(Decă judecătorul de plasă se crede incom- 

petinte se dice). 
Considerând că faptulti constatatii presintă 

unii caracterii mai gravii de câtă acel alunci 
simple contravenţiuni, și că prin urmare nn 
intră în atribuţiunile nostre, ne declarămi ne- 
competinte şi trimitem procesulii înaintea pro- 

curorului de l-ia instanţă ală judeţului spre a 

se urma conform legei. 
(Altă casă), . 
Considerând că faptulii constatatii nu pre- 

seută nică delictii, nici contravenţiune, anulăm 

citațiunea, și totii ce ai urmatii, cră cheltuelile 
şi daunele-interese lichidate în suma, de ,... 
vorit fi în sarcina D-lui... reclamantă, şi â- 

chită pe D.., .pirităi de acţiunea intentată 
în contra sa, despăgubindu-se de cheltuelile 
judecăţei. , 

Dată şi pronunciată în şedinţa nâstră jude- 
cătorului de plasă... din...     
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(Pentru espediţiunile esecutorii de pe aceste 
cărţi de judecată se va adăoga următorea for- 
mulă esecutorie (art. 135] procedura Codului 
civilă). 

Dămii putere şi ordonămii agenţilorii admi- 
nistrativi, să esecute acestă carte de judecată 
„. +. procarorilorii să stăruiască pentru a ei 
aducere la îndeplinire ; spre credinţă presinta 
carte de judecată... s'a sub-semnat da... 

(Urmeză, sub-scrierea judecătorilorii.) 

FORMULARIUL 24. 

Formula de rechisitoriii pentru esecutarea 
unei sentințe în naterăă de contravenţiune 
(art. 163) 

Noi . . . (judecătorulă de plasă sâii primarul * 
stii ajutorul sti). 

In virtutea sentinţei acestui tribunal sub 
data... care condemni pe D-nu A.... în 
vârstă de . . . (profesiunea) locuitorii din .... 
la închisre de .., dile... Invitămi pe toţi 
portăreil s6ă agenţii puterii publice de a con- 
duce şi a închide pe numituli A... la închi- 
sârea acestui oraşii sâii comună. 

Mandămii şi ordonămii custodelui disci în- 
chisori de a priimi şi a avea sub pază pe numi- 
tulă A... în toti timpulii determinată prin 
sentinţa.mai susii enunciată. 

Invităm pe. toţi depositarii puterii publice 
ca, la casii de necesitate, să dea mână de aju- 
torii pentru esecutarea acestuia. 

(Data) (Semnătura): 

FORMULARIUL 25, 
Formulă de apelii (art. 169) 

Astă formulă este indicată la No, 29 pentru 
apelulii făcutii contra sentinţei corecţionale, 

FORMULARIUL 26. 

Formulă de estracte a sentințeloră în materii 
„de contratențiune prin cară Sa pronunciatii 
pedepsa îmchisorei (art. 175): * 

Estractă de sentinţe ce s'a dati în trimestrulă anului. . . de judecătorulii plăşeă (sub-prefectii,.. 
. polițaii sâi primari.) 
    

  

   
Wa a pă s in vârstă de ani, 

i (profesiune) locuitor din— 

  

toră | „de 

(profesiu- | Arun- 
ne) locni- |cătură 

|N 

   ul 393|dă, 30 lei daune- 
interese, . | 

i | 

| XUMELE | 

i "NUMELE prenumele NATURA : - ! 

i prenumele, profesianea, vârsta, profesiunea,| contra- LOCUL LEGEI | CONDEMXATIUNI ii 

i domietulăi, loculă nascerei | Si locuinta | ventiu- contravențiunei i 
| condumnatalui. persGnei nilorii aplicate pronunciate i 

ezate : 

| 
i LON Acura Gheorghe |Oirăni- Comuna de.........--- Ş 3. |Treigile de închi-j 
 BĂSCN lammnnnaenne eee Bnnacenaaaee te prin |.... „..| Artico-|sâreşi 151ei amen-! 

i 
! 

|   ș pietre   
| 

|
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- (Urmeză adeverirea grefierului, a primarului sei a poliţaiului). 

FORMULARIUL 97, 
Formulă de Oposiţiune Ia condemnaţiunile 

corecţionale date în lipsă (art. 182) 
(Aceste acte se redactâză în forma modelu- luă No. 21, observându-se diferințele ce resultă din diversitatea Jurisdicţiunei poliţienesei de acea corerţională), - 

FORMULARIUL 28, 
Formulă de estracte a sentințelorii tribunalu- 

luă corecționalii ce Procurorulii de 1-ia în- 
stanță este detorii a transmite procurorului 
generalii alii Curţei de apelii (art. 194) 
(Acestii estractă se redacteză în uă formă analogă cu aceea a niodeluluj No. 26.) 

FORMULARIUL 29, 

Formulă de rechetă care conține midlocele de |. 
apelă în contra unei sentințe corecţionale 
(art. 195) 

apei prim-preşedinte ali Curţei de apelă m 
Sub-semnatulă A .,, arendaşi domiciliatii în... apelândă în contra sentinţei cu No.,, pronunciate în fiinţa părţilor de tribunalul de l-ia instanță la... şi notificată mie prin ac- tulă D-lui portăreli cu -data, din... pentru „+. (se va arăta, împrejurările din sentință). Am onâre a ră espune plângerile mele urmă- tore în contra sentinței susă disă : 
(Se voră espune factele discutându-se mMidl6- cele trase din facte şi dreptii). 
Pentru t6te aceste motive liisate la 

rea onor, Curți, ei conchidă. 
(Semnătura, apelantului sii a procuratoru- lui săă), 

aprecia- 

FonmuLAniuL, 30, 

Formula actelorii de oposiţiune la decisiunile 
date în lipsă asupra apelului (art. 203) 
(Aceste acte de oposiţiune se redacteză da- 

pă formula No, 21, observându-se numai ose- 
birea co resultă din diferinţa jurisdicţiunii.) 

    

  

TITLUL II 
Despre causele supuse juraţilori 

CAPITOLUL, 1 

DESPRE PUNEREA SUB ACUSATIUNE |. 

FORMULARIUL 31, 

Formulă de memoarulii ce pote da camerei de 
acusaţiune prevenitulii sâă partea civilă 
(art. 212) 

D-lui Preşedinte ali Camerei de punere, sub acusaţune ali Curţei de apelă. 
Sub-semnatulă ... (profesionarii locuitorii din... ) actualmente deţinutii la închisârea din... am ondrea vă espune că mă aflu sub lovirea unci prevenţiuni injuste, care va dispare 

înaintea esplicaţiuniloră ce vă roiă da, 
Tată factele : (se va analisa factele) (urmnâză 

destoltarea obserraţiunilorii), 
In consecință, onorabila cameră va Dbine-voi - 

a ordona liberarea nea de la închisâre. 
(Se voră indica actele produse) 
(Semnătura prevenitului). 

(Asemenea memorii va putea presenta şi partea civilă, cu schimbările ce resultă din di- ierinţa posiţiunei.) 

FORMULARIUL 92; 

Formula de decisiune a camerei de punere sub 
acusaţiune (226, 227 şi 228) 

punere sub acusaţiune a Cur- 
din... a pronunciat următârea 

Camera de 
ţei de apelă 
decisiune : 

Ascultândă raportul făcut astăgi de D. pro- 
curor generalii (sâii de D. procuror de secţiune 
în numele săi) despre procedura instruită în- 
naintea, judecătorului de instrucțiune în contra, 
D-lui A... (prenume, loculii nascerei, ctatea 
profesiunea şi locuinţa), prevenitii că a comisă 
crima de . .. 

Vădândă tâte actele procedurei şi rechisito- 
rulii procurorului general cu data din . . . scris 
şi subscrisii de D. procurorii de secţiune în ur- 
mătârea coprindere (se va reproduce textul). 

După ce actele şi rechisitorulii susă menţio- 
natii sai citită în presența d-lui procurorii 
de secţiune şi a grefierului şi sa depus pe 
masă, după ce D. procuroră şi grefierii s'a re- 
trasi din cameră;



Curtea deliberândii şi 
Considerândă că factele de care este preve- 

piti D, A.... suntii prevădute şi calificate 

crime de art... . din codicele penalii şi că din 

tâtă procedura, urmată în contra prevenitului 

resultă sarcini şi indice grave de culpabilitate 
spre a motira puncrea sa sub acusaţiune şi 

trămiterea sa dinaintea curţei juraţilorii, 

Adoptândă factele şi motivele enunciate în 
rechisitorulă D-lai procnroră generală. 

Declară că este loci de a se pune în acusa- 
ține D, A... că în anul... a comis... 

(Se sa califica acusaţiunea în conformitate 
cu textul legei). 

In consecință, trămite pe numitulă A... , 
inaintea curţei juraţilorii spre a fi judecatii |. 
conformii legoi; spre acestii finitii D. procuror 
generali va redigea actuli de acusaţiune în 
contra sa, , 

Cartea ordonă tuturoră portăreilori sâii a- 
gențilorii puterci publice să pu2 mâna pe nu- 
mitulă A... (prenumele, versta, locul nas- 
cerzi, protesiunea, locuinţa, şi signalimente), şi 
sil conducă, de la, casa de arestii din... la 
casa de oprâlă a curței . . . şi să fio înscris în 
registrulii disei case de oprâlă ca, acusatii de 
factele enunciate în dispositivulii decisiunei de 

facă şi constitutive de crimele prevădute prin 
art. .., . ali Codului penală. 
Pronunciată la curtea de apel din .. . Ca- 

mera de punere sub acusaţiune la... anu... 
de D-nii .. . (armâză numele preşedintelni şi 
ali membrilorii carii ai sab-semnatii decisiu- 
nea presentă, precum şi acea, a grefierului di- 
scă curţi). 
Mandămii şi ordonămii (semnătura preşedin- 

telui a membriloră şi a grefieralui). 

FORMULARIUL 33. 

Formula actului de acusaţiune (ari. 236) 

Prin decisiunea curţei pronunciată la . . , de 
către Camera, de acusaţiune se declară că în 
contra numitului sâii numiţilor. ,. esistă ele- 
mente îndestutătâre de punere sub acusaţiune 
că ati comisii crima, prevădută de art. . . . din 
Codulii penală şi că numiții acusaţi sunt tri- 
mişi înaintea curţei juraţilorii, spre a fi jude- 
cați conformă legei . . . 

Noi, procurorulii generalii, în esecutarea di- 
sci decisiuni după uă din nucă esaminare a 
procedurei espunemiă următârele : 

(Se vor produce aci faptuliă şi tote circum- 
stanțele carii potii agrava sâă uşura pedâpsa, 
actul de acusațiune se termină prin resumptul 
nrmătoriă), . 
_Prin urmare numiții ,.. sunt acusaţi că... 
(5 va indica cu precisiune crima de care suntă 
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acusați, crimă prevădută de art, .. . . din Co- 
dicile penal. 

Dat la parchetul procurorului general la, . . 
(Semnătura) 

FORMULARIUL 84. 

Formulă de notițe de cause criminale trimi- 
se de procurorulii de T-ia instanţă la pro- 
cuvorul general ul curței de apel (art. 314). 

(Aceste notițe se redacteză în formă analogă 
cu formula do la No. 26). 

FORMULARIUL 85. 

Formulă de proces-verbal prin care se constată 
averlismentulă dati acusatului despre ter- 
minul de cinci dile în care clă pote face vre 
uă cerere de nulitate (art. 815, 319 şi 321). 

Notă . .. constatarea acestui advertismentiă 
se face în josulii interogatorului acusatului de 
către preşedintele curţei juraţilorii în modulă 
următori : ” . | 
- Anul .., „luna... 07... 
Noi .. . preşedintele curţei cu juraţă din... . 

asistatii. de grefieri, amiă ordonat să se aducă 
înaintea nâstră de la casa de oprâlă. .. acu- 
satulă ...pe care ami întrebati precumă 
urmâză : ” 

]. Care sunt numele, prenumele, versta, pro- 
fesiunea, locuinţa și loculti unde esti născutii? 

R. (Se înscrii întocmai şi din cuvântii în cu- 
vântă respunsurile acusatului la, fie-care între- 
bare a preşedintelui). . 

1, Esti acusată că... după notificarea ce 

ți s'a făcută a decisiunii de punere sub acusa- 

ţiune, cu data din .. . şi a actului de acusaţiu- 
ne dresati în consecinţă, mai persişti în res- 
punsurile consemnate în precedentele, intero- 
gatorii ? 

R. (Se va înscrie respunsulă stii) 
1. (Se interpelă acusatul . . . a declara d6că 

"si-at alesii un apărătorii) ? 
R. (Se va înscrie respunsuli stii) 
După acâsta am încunosciințatii pe acusati 

că la casă cânâii s'arii crede în drepti a forma 

vruă cerere de nulitate trebue să declare acâ- 

sta în termin de cinci ile calculate de astădi, 

după espirarea cărora nu va mai fi priimitii 

să o facă. - 
Citindu-se de grefierii interogatoriulii de fa- 

gă acusatulă a declarată că conţine adevtruli 
şi că persistă întrânsulii. -. i 

(Semnătura preşedintelui, a grefierului şi a 

acusatului, sâă declaraţiune că nu scie, să nu 

voesce să subscrie). 
După acâsta, acusatulii s'a recondus la casa, 

de oprâlă,
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procuror general. , , , 
(Preşedintele Curţii cu juraţi şi grefierulă 

sub-scriii interogatoriul precum şi ordonanța 
de comunicare). 

CAPITOLUL, [1 
DESPRE PROCEDURA INAINTEA CURTEI JURATILOR 

FonmurantuL 36. 

Formulă de declaraţiune de recurs în contra 
unei decisiuni de punere sub acusaţiune 
(art. 323, 324). 

Anul... luna... diua... la grefa curţei 
de apelă din... a compărutii D-lui... pro- 
curorii general pe lingă acestă curte, care ne-a 
declaratii”. . . s6ii noi grefierulă curţei de a- 
peli din. .. ne-amă transportati la parche- 
tul curței , . . unde D. procuror general ne-a 
declarati că face recursii în casaţiune, în con- 
tra decisiunei curței da apelă din... camera 
te acusaţiune sub cata din... careordonă., . 
(dispositivuli decisiunei) şi că'şi întemeiază re- 
cursulii pe motivulă că .. , (midloculii de ca- 
sațiune). Eră despre acestă declaraţiune ami 
încheiată actul de fagi pe care D... a sub- 
scrisii împreună cu nof. - E 

(Semnătura M. P. şi a grefierului). 

CAPITOLUI, 111 

DESPRE CERCETARE, JUDECATA SI ESECUTIUNE 

PORMULARIUL 37, 

Formulă de decisiune condemnătore (art. 392) 

LOcoTExENTIA DouxrscA 

A PRINCIPATELOR-UNITE-ROMÂNE 

Za toți de facă și viitori sănitate; 

Curtea avendii în vedere decisiunea de acu- 
saţiune şi de trămitere,: pronunciată de curtea 
de apelă la , + în contra lui A. . . (profesiune 
şi locuință) ordonauţă de arestare decernată 
contra numitului A. .. procesul verbali de 
notificare a disci decisiuni cu data din 

Actulă de acuşaţiune redigiati în esecutarea 
susii discă decisiuni de procurorul generală, 
notificarea disului actii de acusaţiune către a- 
cusatii „, , scii acusaţi. 
Având în vedere declaraţiunea, juraţilori, 

emisă asupra cestiunilori puse de preşedinte ; 
Ascultând partea civile în conclusiunile sâle 

be procuroruli generală în rechisitorulă stă, 

. LEGIUIRI 

Acest proces-verbal se va comunica D-lui | pe acusaţi şi D ... apărătorul stă în obser- 
vaţiunile şi apărările sele ; 
Considerând că faptele de care D.4.... 

este declaratii culpabilă de jurii, constitue uă 
crimă prevădută de art. . , . din Codicele penal; 

Avândi în vedere menţionatul articolii care 
este în următârea coprindere : (se va trece co- 
prinderea) ; 

Curtea condamnă pe numitul A... Ja pe- 
depsă de . . . îl mai condamnă şi la plata că- 
tre Stată a cheltuelilorii la care a dată loci 
prigonirile şi pedepsirea crimei. Ordonă ea în- 
strumentele carii aii servitii la esecutarea cri- 
mei să fie sfărămate şi sfărămăturile lor văr- 
sate în magasinele: Statului; că obiectele fu- 
rate. carii aii serviti ca piese de conricțiune 
să fie restituite proprietarului loră legiuită, 

Luându-se în considerațiune. conclusiunile 
părței civile condamnă pe gisul A . . . a'% plăti 
sama de . .. ca daune-interese şi cheltueli de 
judecată, pentru a cărora plată numitulă va 
putea fi supusii chiar şi la constrângerea cor- 
porală, conformii legei constrângerei corporale 
Cap. V. 

Ordonă ca decisinnea de facă să se esecute, 
să se publice şi afige prin îngrijirea procuroru-   lui generalii, conformă art. 34 din Codicele 
penali, 

(Dată şi pronunciată). | 
(Semnătura preşedintelui, a judecătorului şi 

a grefieruluj). 

Formula decisiuniloriă de absolvire 

LOCOTESENTIA DosxiscA 

A PRINCIPATELOR-UNITE-ROMÂNE 

Za toţi de facă şi viitori sănătate ; 

Vădendă curtea juraţilorii, decisiunea de pu- 
nere sub acusaţiune şi de trămitere, pronuu- 
ciată de curtea de apel la... în contra D-luj 
A. +, ordonanța de arestare decernată în con- 
tra rumitului, procesul verbalii de notificare 
a menţionatei decisiuni de acusațiune cu data 
din , . ..actulă de acusaţiune redactati în ese- 
cuta:ca disei decisiuni de procurorul genera]; 
notificarea disului actii de acusaţiune a acusa= 
tului scii a acusaţiloră; 

Vădândă declaraţiunea juraţilorii pronan- 
ciată asupra chestiunilorii puse de președinte; 

Ascultândii pe partea civilă în conclusiunile - 
scle, pe procurorulă genarală în rechisitorulii 
stă, pe acusatii şi D.. . apărătorul săi în a- 
părările şi conclusiunile lori; , 

Considerândii că faptnl de care D. A. .. este 
declarată culpabilă de juriii nu este prevădut 
de vre nă lege penală, în csecutarea art. 397 
din peocedura criminală, declară că D. A...     
este absolritii de acusaţiunea adusă contra sa,
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în consecință ordonă să fie lăsatii liberii, afa- 
ră numai dâca nu va fi reţinută pentru uă altă 
causă. 

(Curtea va statui şi asupra daunelorii-inte- 
xese pretinse de vre una din ambele părţi.) 

AModelii de ordonanță de achitare 

După declaraţiunea juraţiloră care conţine 
că... şi în virtutea puterci ce ne este dele- 
gată de art. 381 din Codulii de procedură eri- 
minală; 

Noi. . . preşedinte ali curţei juraţilorii din 
.. dectarămiă că D. A. ,. este achitati de a- 
cusațiunea adusă în contra sa; ordonămii să 
fie îndată lăsatii liberă, decă nu va fi deţinută 
pentru uă altă causă. 

(Dâcă vre una din părţi va fi luati conclu- 
siuni asupra, daunelorii-interese, curtea va sta- 
tai în urmă asupra acestorii conclusiuni prin 
osebită decisiune în conformitatea art. 381 şi 
382, sâi va însărcina pe unulii din judecători 
a asculta pe părţi, a lua cunoscință de actele 
lori, şi a face raportii la audienţă unde păr- 
ile sori putea să mai facă încă observări şi 
ministerulă publicii să fie ascultatii din noii.) 

_ FORMULARIUL 38, 

Formulă de p;oces-rerbaliă ali şedinţei curţei 
de juraţi (art. 395) - 

Procesii-verbali de audienţă pablică al cur- 
țci juraţilori, ţinutii la... în procesulă în- 
tentatii contra... i 

Anulă .. luna... Cina... 
D-lui... Preşedinte... 
Domni: .. «membri carii compunii curtea 

cu juraţi din . . . adunaţi în localul ordinarii 
ală şedințelorii sâle în presența D-lui procuror 
generală să ală procurorului de secțiune . . . 
şi a grefierului spre a procede la desbaterea şi 
prin urmare la jodecata procesului instruiti 
contra D-lui ., . acusatii de... după decisiu- 
nea de punere sub acusaţiune, pronunciată în 
contra sa... da curtea de apelu .., la... 
D... acusaţu ... adusi de la casa de oprslă, 
asistată de apărătoruli săii la audienţă liberă 
«+ Şi însogit numai de pasnici ca să nu scape; 

D. Preşedinte a ordonată grefierului să facă 
apelul cetăţenilorii nescusaţi şi nedispensaţi 
care compuni lista, ce are a servi. la formarea 
juriului sesiunci presente, notificate fie-căruia 
din că prin citaţiunea .. . şi acusatului după 
cererea de eri a, D-lui procurori generală nu- 
mele fie-căruia jorată care a respunsăă la apel, 
Sa pusă într'o urnă şi juraţii presenți fiindii 
în numără de... D. preşedinte a tras la sorți 
Şi prin tragerea şi recusaținnile făcute după 
ordinea şi în modul prescris de art.290 şi 251 
ală Codicelui de procedură criminală aii eşitii:   

D-nii... . , 
Carii ai a forma comisiunea jurațiloră în 

causa de faşă, şi aii luatit loc pe scaunele lorii 
în faga acusatului. 

Preşedintele a ordonatii deschiderea şedin- 
ţei. Publiculii şi marturii fiindă. introduşi s'a 
procedatii la cercetarea şi desbaterea causei 
precumni urmeză ; 

D. Preşelinte a întrebată pe acusatii .., 
despre nuracle, prenumele . . . versta , ., locul 
nascerei, profesiunea şi domiciliulă săi, 

A amintit apirătorului acusatului cela pre- 
scrise prin art. 536 ali Codicelui de procedu- 
ră criminală, şi a adresati juraţiloră care sta 
în picidre şi cu capulii descoperiti formula ju- 
vămentului, conținută în art. 337, a disului 
Codice. “ 

Fie-care din joraţi chiămaţi pe nume de pre- 
şedinte a rispunsă ridicând mâna «jur». 

D. Preşediute a invitati pe acusat să fie cu 
luare aminte la cele.ce are să audă (art. 938) 
şi a ordonati grefierului să citescă decisiunea 
camerei de acusaţiune din . . . prin care se pro- 
nunciă trămiterea, causci înaintea curței jura- 
ţiloră şi actulii de acusaţiune încheiată la... 

Acestă lectură s'a făcut de grefierii cu voce 
tare şi rar, după, acâstă lectură D. Preşedinte 
a amintitii pe scurtii acusatului cele cuprinse 
în actuli de acusaţiune şi i-a disă <6că faptul 
de care esti acusatii, vei audi acumii şi dove- 
dile acestei acusaţiuni.> | , 

Ministerul pablicii, a espusă subjectuli a- 
cusaţiunei şi a presentatiă lista marturilorii 
care a fostă notificată acusatului cn 24 ore 
mai nainte. 

Acestă listă s'a citit cu voce tare de grefier. 
După ordinul D-lui preşedinte, marturii 

B'aii retrasă în camera ce le este destinată, de 
unde a fostii chiămaţi unuli câte unulă, intro- 
duşi în auditorii şi ascultați în deosebi şi ver- 
balii, după ordinea, stabilită de ministerul pu- 
blicii şi după cea depusii jurământulii şi în- 
deplinitii formalităţile prescrise la art. 342 al 
procedurei criminale ; . 

Actele relative la crimă s'a pusă înaintea 
acusatului care a declasată că .. . precumi şi 
marturiloriă. - 

(Dâca s'a făcuti ceva întrebări de către a- 
cusatii ori s'a presentatii rechisiţiuni de către 
ministerul publică, se va face menţiune esactă 
în procesulă-verbală ali şedinţei, făcându-se 
aritare cumii s'a statuitii de curte asupra a- 
cestora.) , 

„In urma, deposiţiuniloră marturiloriă şi a (i- 
selorii respective la care aă dată loci, s'a as- 
cultati procurorulă generalii, precumi și acu- 
satulii şi apărătorul aăii. Pledoariele find ter- 
minate, D. Preşedinte a întrebatii pe acusatii 
d&ca mai are ceva de adăogatii spre apărarea 
sa. Acusatulă a răspunsii că nu Inai are nimic 
de qisă. o 

26
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Preşedintele a declarată că desbaterile sunt 
terminate şi a resumatii causa, a reamintită 
juraţilori funcțiunile ce suutii chiimați de a 
indeplini şi a pus cestiunile în modul următor : 
„După acâsta D. Preşedinte a dati scrise în 
mâna primarului jurată cestiunile la carii ju- 
raţii vorii trebui să răspundă și le-a făcutii în- 
cunosciinţările prescrise de art. 365 şi 371 din 
procedura Codicelui penalii, înmănându-le actul 
de acusaţiune şi ori ce objecte şi procese-ver- |- 
bale care constată crima afară de deelaraţiu- 
nile scrise ale marturiloră. 

Preşedintele a ordonati să se scotă acusa- 
tul din auditoriă, iară juraţii s'a retrasă în 
camera de deliberaţiune dândii în scrisă capu- 
lui gendarmiloră de serviciă ordinnlii specifi- 
catii de art, 367. | 

Juraţii reintrândă în auditoriă şi luând ja- 
răşi locurile lorii, preşedintele "I-ai intrebati 
care este resuitatul deliberaţiunii lori, 

Primulii juratii s'a ridicati şi cu mâna pe 
inimă a disii = pe consciința şi ondrea mea îna= intea lui Dumnedeii şi înaintea Gmenilori de= claraţiunea juraţiloră este 

Acestă deelaraţiune s'a sub-scrisii de primul 
juratii şi s'a dati de către densulă preşedinte- 
luă în presenţa juraţilor, subseriindu-se de pre- şedinte şi de grefierii. 

- Preşedintele a chiămatii din 
sată în auditoriăi şi grefieruli 
claraţiunei juraţiloră, 
„D. Procurorii generalii (scii de 

cerută aplicaţiunea legei. . 
Curtea, ascultând mai ântâiii pe acusat prin 

organuli, apărătorului sâi asupra diseloriă re- 
chisiţiunii a deliberată pe dată, | 

Preşedintele a datii citire textului legei a- 
plicată, a pronunciati în audulii acusatului de- 
cisiunea care'l condemnă la pedâpsă de... şi 
l'a desceptatii că legea "i acordă în termini de 

„trei dile libere, calculate de la pronunciarea 
decisiunci, ca să declare la grefă dâcă face re- 
cursă pentru casarea decisiunei ce i s'a cititi, După acâsta D, Preşedinte a ordonat retra- 
gerea condemnatului. | 

Despre tâte cele ce precede s'a încheiat pro- 
cesulii-verbalii de faşă care s'a sub-scrisă de 
vreşedinte şi grefieri. 
"(Semnătura preşedintelui şi a grefierului.),.. 

„Oil pe acu- 
a dati citiro de- 

secţiune) a 

“FORMULARIUL 39. 

Formula actului de notificare către juraţă 
* traşi la sorți de preşedinte (art. 278) 

Acestii actă se va redacta şi se va notifica 
ca tSte. cele-lalte citaţiuni arstându-se diua 
şi ora când aii să se afle la curte şi încheindu- 
se prin terminii următori : -. - A 

«Şi în tâte gilele următore,-până la închide- 
«rea disuă sesiuni, spre a împlini funcțiunile 

LEGIUIRI 

<de juratii, căci la ncurmare va fi supusii pena- 
<lităţiloră prescrise de art. 287, din procedu- 
«ra criminală şi art. 192 din Codulă penală. 

FORMULARIUL 40, 

Formula de notificare la fie-care acusatii de 
lista juraţilor (art. 284) 

Anul... luna... diua.. . După cererea 
D-lui procuroră genera! de pe lingă curtea de 
apeli; .- Si - 

Sub-scrisuli (numele, prenumele şi locuinţa 
poztărelului ali disei curţi) amă notificat nu- 
mitului . . . actualmente deţinutii la casa de 
oprelă a disei curţi, lista celor trei-decă şi şese 
juraţi ordinari şi patru jurață suplimentari, 
traşi la sorți de primul preşedinte alii disei 
curţi în audiența publică din... Și în presen- 
ţa D-lui procurorii general, precumă resultă 
din procesulă-verbală încheiatii în acea di; 

„ Joraţii titulari suntii, .. (se voră enuncia   numele, prenumele, profesiunile şi locuinţele 
acelor trei-deci şi şise juraţă) juraţă: supli- 
mentari sunt ..,. . , . 

(Se vorii enuncia numele, prenumele, profe- 
siunea şi domiciliul loră), ,   Și spre cunoseința numitului acusatii de cu- 
prinderea disei liste, "i-amii lăsatii copie de pe 
lista jurațiloră şi a actului de faşă astăgi în 
ajunulă dilei determinate pentru judecată, în 
conformitatea art. 281 diu procedura criminală. 

„ (Semnătura portărelului.) - 

TITLUL IUL .  - 

Despre câte-va proceduri particulare 

CAPITOLULI 

DESPRE FALSU   
|. Astăqi (diua, luna, anul) 

FORMULARIUL 4]. 

Formulă de procesii-verbalii detaliatii de sta- 
vea materială a unui actii atacati de falsi 

. (art. 451) a o | 
A Se 

a comparut la gre- 
fa ...D.P... care a depusă ună bilet de 
suma de... . cu data din... (şi se descrie în 
detaliii starea actului) despre a căruia depu- 
nere a cerutii să i se dea acţii po care ami şi 
acordati după ce amă sub-semnaţă disulii în- 
scrisii pe tâte paginile lui, alăturea cu îscăli- 
tura D-lui P... (dâcă a midlocitii neputința 
s6ă nesciinţa celui co “a înfăşișatii înscrisulii     de a'lă sub-scri, se va face menţiune de a- 
câsta,) (Semnătură):
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FCRMULARIUL 49. 

Formula de ordonanță a ministerului publici 
stii a judecătorului de instrucțiune pentru 
predarea actelorii atacate de fals art. (15.0). 

Noi... O IO Ia a 
Oraonimă ca în (atâtea dile) de la notifica- 

vea, ordonan:zi de facă D.A ..-. (profesiune, 
locuință) să aducă Ja grefa tribunalului origi- 
nalulă actului (se va descrie actulii) şi ali că- 
ruia elă este despositorii; la neurmare va fi si- 
lită prin constrângerea corporală. 

Dată în camera consiliului la... 
(Semnătura jadecătorului şi a grefierului) 

PORMULARIUL 43. 

Zormulă de somaţiune pentru a declara dica 
acela ce a produsi ună acti defăimatii ca 
falsi toesce să se serve de dânsulii, . 

După cererea. D-lui B. ... locnitorii din... 
D.G... sii procuratorulii D-lui ..:. este so- 
„mată să declare D-lui B.... în termină de 
opti dile libere, decu voesce si nu a se serri 
de înscrisul comunicat sâă produs de D.G... 
în curentul procedurei pendinte la Trib.. (să se 
arste natura instrucţiunci) declarând sus nu- 
mitulii reclamantii că la casă cândii D. G. arii 
voi a se servi do disnlii înscrisă el se va în- 
scrie în falsă. 

CAPITOLUL WU 
DESPRE CONTUMACII 

FORMULARIUL 44. 

Formulă de ordonanţă ca acelă ce nu se înfă- 
țişiză în judecată este dator să se presente du- 

„Dă publicațiu nea acestei ordonanțe (art. 47! 0). 

"Noi, . . preşedintele curţei cu juraţi. | 
„VeEdândă decisiunea de punere sub acusa- 

tăune, pronunciată la-. , . de curtea de apelii 
din... în contra .. „::absenţei şi contnmace 
prevenit de... : - 

Videndă acuulă de acusaţiune redactată In 
e D. procurorii generală de. .. şi actulăi 

de notificațiune făcutii la celă din urmă domi- 
cilii ali săi; ' 

de dece 

... 

„Considerând că a trecuti mai mult 
dile de câniii disa decisiune de punere sub a- cusaţiune s'a notificat numitului ... fără să se fi înfăgişatăi şi constituitii prisonicrii în ese- 
cutarea, art.170 din Codicele criminale, ordo- 
Nâmi numitului .. . de a se presenta într'unii termină de dece dile înaintea curţei de apelă In + + Spre a se judeca asupra disci acusaţiuni 
ÎI a Se pune în stare de arestaţiune în casa de   
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oprelă aşedată pe lîngă curte; că la casti de 
neurmaie va fi declarată rebelii legoi, suspens 
din eserciţiulă drepturilorii cetățenesci, că a- 
verea sa va fi secuestrată în cursul instruc- 
țiunei contumaciei, că oră co acţiune către ju- 
decător “i va fi oprită în curgerea aceluiaşi 
timpi şi că se va procede în contra lui, do şi 
„absinte, conformi legei. 

Mai declarămă' că oră cine este ditorăi să a- 
râte loculă unde se află. |. IN 

Mai ordonămii âncă că acestă ordonanță să 
fie publicată prin tobă în'cea Wântâii Dumi- 
nec următore-şi afiptă Ia pârta'locuinţei acu- 
satului, la Primărie -şi la porta auditorului cur- 
ţei juraţilorii.-Ministerulă publică” va trămite 
acestă ordonanţă la Tribunalul în a căria cir- 
cumscripţiune se-află averea contumacelui ce 
urmeză a se secuestra, m 

Forniuli de procesi-rerbalii de publicajiunea 
_ şi afigerea la părta auditorului curței a or- 

fdonanţei precedente. RR 

Anuli „luna, .dima, i, 
Sub-serisul portărelii:de pe' lingă 'tribuna- 

luli de... ” 
După rechisiţiunea D-lui procurorii general 

ali curței de apelă din... în virtutea ordo-= 
nanţei de înfășiştre emise de D. preşedinte: al 
disci curţi contra prevenitului .. . absinte şi 
contumace, m'amii. dusii:la'.:: . dinaintea por- 
ţei curţii cu juraţi (sâii porta Primăriei să a 
locninţei acusatului) unde am dati lectură cu 
glasii tare şi rari gisei' ordonanţe şi în urmă 
ami afiptii ună esemplară la pârtă şi amă în- 
cheiată procesulii-verbală de fașă. 

CAPITOLULIII. 

FORMULARIUL 45. .: 
Despre delictele contrarii respectul cutenitiă 

- autorităţilorii constituite . 

Formulă de procesii-verbalii, încheiate de un 
prefectii, sub-prefectii etc., turburaţă în eserci- 
țiuiii funcţiunilorii lorii (art. 521) 

Anuli.. luna... iu... 
- Noi, prefeetă ală judeţului de ,. : sai sub- 
prefectii ali plăşei. .. sâă primară ali comu-: 
nei . . . în momentul cândii ne aflami împli- 
nindii la . . . fancţiunile nâstre de poliţie ju- 
diciară procedândă 13... 0 Pa 

Numituli $. A... (profesiune) locuitor din 
„« « a făcutii cutare faptă gi acte de violenţă, 
(se va enuncia în ce anume constaii actele.) 

Noi, în conformitatea art. 515 şi 521, am or- 
donatii punerea la, oprâlă a numitului 4.... 
şi ami redigiatii procesulii-verbal de facă care 
se va trămite împreună cu prevenitulă înain- 
tea judecătorilorii competenţi. 

a.
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PENTRU FORMAREA CURȚILORU CU JURAȚI 

(Decret No. 1155 din 12 Iulie 1868) 

Art, . Articolii 246, 947, 248,249, 250,251, 
254, 255, 256, 251, 268, 209,270, 271, 972,213, 
215, 217, 219, 280, 281, 282, 288, 805 şi 518 
din Coduli?de procedură criminală, cu modifi- 
caţiunile introduse lă art, 271, 272, 277 şi 253 
prin legea de la 7 Apriliii 1867, se abrogă şi 
se înlocuescii prin articolii următori : 

Art. 246, Curțile cu juraţi vorii funcţiona 
în fie-care districtii. Ele se vorii compune de 
trei membri. din cari preşedintele va, fi un ju- 

" decătorii de la curte, cră cei alţi duci, judecă- 
îori de la tribunalulă districtului şi do uă co- 
misiune de 12 juraţi, 

Art, 247, Judecătorulă, însărcinatii ca să 
preşedă curtea cu jurață, va fi delegatii pentru 
ducă s6ă mai multe districte, după cum acâsta 
ae va determina prin unii regulamentii poste- 
riorii şi în ordinea ce va stabili primulă preșe- 
dinte al curţii de apelii, cum mai jos se arstă: 

$ 1. Despre curtea jurațiloră 

Art, 945. Membrii curţii de apelii, cari vor 
fi votati punsrea sub acusare, nu vor putea, 
în acea causă, să facă parte din curtea Juraţi- 
lorii, sub pedăpsă de nulitate. 

Asrmenea şi judecătorulii de la tribunală 
care a făcut instrucţiunea procesului ce judecă, 

Art. 249. Curtea cu juraţi va ţine sesiune 
de patru ori pe ană, la începatulă fic-căruia 
trimestru, 

Fio-care sesiune va dura, în fie-care district, 
până când se vorii decide tâto causele care vor 
îi fostii puse în stare de a fi judecate în prece- 
dentulă trimestru, | 

După care membru va trece a ţine şedinţă în 
districtul ce alături cu acela unde s'a începat, 

Art, 250, Pentru fie-care sesiune a curţii 
jaraţilorii, cu 15 qile înaintea deschiderei ci, 
primul președinte al curţii de apelva desemna: 

3, Distrietulă une va trebui să inccpă cur- 
tea cu juraţi; 2, va trage la sorți pe membrii, 
carii împreună cu judecătoriițde a tribunală, 
voră arca a asista pe juraţi în lucrările lor, şi 
să pronancie pedepsa, conform celor previdute 
în procedura codului penali. ” 

Membrulii, care a eşitii la sorţi pentru unii | 
trimestru, nu va mai putea fi trasă pentru ur- 
mătoruli trimestru, 

Art. 251. Inceputuli trimestrului so va, so- 
coti de la 1 Septembre; diua deschiderii sesiu- 

  

  

nei, sc va defige de magistratulii, căruia se va 
da însărcinarea de preşedinte alii curţii cu ju- 
raţi. Eli va avea a o comunica, chiarii în dina 
desemnărei sâle, preşedintelui tribunalului di- 
strictului, pentru ca acesta să facă chiămarea 
juraţilori, după lista ce i se va fi notificatăă de 
prefectii. 

Arte 254, Deca, după notificaţiunea făcută 
juraţilori, conform art.278, preşedintele curții 
cu jarați a venitii în casii dea nu mai putea 
îndeplini funcțiunile scle de preşedinte, va, fi 
înlocuitii prin vr'ună alt judecător de la curte, 
co se va trage la sorţi de primul preşedinte. 

Art, 255. La casă de lipsă sâii ori ce altă 
împedicare a veri unuia din judecători, ce vor 
asista impseună cu preşedintele de juraţă, se 
va înlocui cu uni altii judecătorii de la tribu- 
nalulii celă mai apropiații, trasă 6răşi la sorţi 
de prezedintele tribunalului, 

Art. 256 din procedură se suprimă. 
Ari. 257. Procurorulii generală trămite din 

membrii cari compună parchetulii curţii, sc 
va delega pe piocuroruli locali, pentru a ţine 
şedinţele după importanţa afacerilorii, Se va 
duce elii Ensuși cândă va crede de cuviinţă. 

$ II. Despre comisiunea juraţiloriă 

Art, 26S, Prefectulii va priimi, în acelaşi 
termen de 40 dile, şi va judeca de urgenţă ori 
ce reclamaţiuni, pentru înscrieri nelegali, pen- 
tru omisiuni sâi pentru scuteli. 

- Apelul de sentința prefectului se va putea 
face, în termenii de 20 dile de la data sa, că- 
tre curtea de apelii, care va judeca de urgență 
validitatea reclamaţiunei. 

Apelul se va priimi fiiră plată de taxă. 
Uă dată acestii termină trecut, nimenea nu 

va mai avea drepti a cere eseluderea sea, pen= 
tru seră una din causele menționate, afară nu- 
mai dâcă casulă nu va fi survenită în urma, în- 
scrierii de către prefectii. | 

Art, 260, Formalităţile, preserise prin ar- 
ticolile 266, 267 şi 268, sc vorii îndeplini pen- 
tru prima, Gră la 1 ulii, 1868; perioduli de 
trcă ani se va calcula de la acâstă epocă. 

Art, 220. In fie-care anii la 1 August, pre- 
fecţii judeţelorii voră compune, după lista ge- 
nerală trienală de care se face menţiune în ar- 
ticolele precedente, uă listă anuală ordinară de 
persânele cari ai să fie chiămate, în cursul a-
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nului judecătorescii următori, a face funcțiuni 
dejuraţi şiuă alta suplimentari, numai de per- 
sâne locuindii în oraşii. - 

Art, 271, Lista ordinară se va compune pen- 
tru fie-care district de 300 nume. 

In districtuli Ilforii, acestă listă ra conţine 
400 nume. Lista suplimentară, pentru tote o- 
raşele, va fi de 100 nume. Cea pentru Bucauresci 
va coprinde 200. 

Art, 272, In 
unei luliă, ministerulit de interne va îndatora 
pe prefecţi ca să aibă, a proceda la operațiu- 
nile necesarii pentru formarea, listei menţio- 
nate, 

Art, 248, Prefectul, în conformitate cu cele 
prescrise prin art. 270, va lua din lista trienală, 
după ordinuli alfabetic, numărulă de nume 
fixati prin art, 27]. , 

Art, 275. După înscrierea definitivă a listei 
anuale şi mai "nainte de 1 Noembre, fie-care 
prefectă o va. comunica preşedintelui locali. 

Art, 242, Cu dece dile înainte de deschide- 
rea sesiune, preşedintele tribunalului, care va 
asea cunoscinţă de acâstă qi, prin notificaţiu- 
nea ce i ce va fi făcutii, conform art.251, de 
magistratul însărcinatii ca să preşedă curtea 
cu juraţi, va trage la sorţi, din lista trămisă 
de pretecţi, 36 nume, cari aă să formeze lista 
Juraţilorii pe totii timpul sesiunei. 
„Se vorii trage la sorţi âncă patru nume care 

ai să servâscă ca jurați suplimentari. 
Art. 979, Decă din cele 40 persâne, trase 

Ia sorţi, unele ai murită sâi a perdută cua- 
litatea spre a fi jnraţi, preşedintele tribunalu- 
lul va trage la soră, după ce va asculta pe mi- 
aisterulă publicii, alte nume în locă.. 

Art, 250. Din persânele eşiţe la sorţi, ace- 
lea cari vorii avea cause de scuse sâii de ertare 
valabile, survenite, după cum s'a, disii în arti- 
colul 268, în urma formărei listei de către pre- 
fectiă, Je vor arăta în scrisă preşedintelni tri- 

bunalului, mai "nainte de deschiderea sesiunci; 
tribunalul ascultândă conelnsiunile ministe- 
Tului publici, va statua. 

Art, 2S1, In ajunulii fie-cărei dile când Şu- 
Taţii ai să judece, preşedintele tribunalului, sii 
Magistratulii însărcinati a presida juraţii, va 
esamina â6ca din lista menţionată Ja art, 277, 
ai rămasii, afară din cei legali ertaţă stii scu- 
tiţi, âncă 30 de persâne. - 

Dscă voră fi mai puşină de 30, acest număr 
se va complecta prin alte nume, trase la sorți 

fie-care anii, în cele 15 dile ale | 
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din lista suplimentară, şi persânele eşite se vor 
însciinţa îndată, A 

Art, 282, Lista de sesiune, ast-fel formată . 
prin îngrijirea preşedintelui de tribunală, nu 
va servi de câtii pentru 15 dile, afară de casul 
cândii uă causă începută mai "nainte de espi- 
rarea acestui termini nu s'ar fi putut sărirşi 
şi arii fi trebuință să se continue şi în dilele 
următore,. 

Art, 283. Dâcă pent la împlinirea celori 
15 dile, nu se voră fi terminati tote causelo, 
conform art.249, se va forina pentru următo- 
rele 15 dile, uă altă listă de sesiune; acâsta se 
va forma de preşedintele curţii cu juraţi. 

Art. 305. Indată după priimirea actelor de 
Ja Camera, de punere în acusaţiune, procurorul 
generală va trămite dosarul cu'actulii de'a- 
cusațiune, prin procurorulă tribunalului, preşe- 
dintelui tribunalului, unde s'a făcută instruc- 
țiunea. Acesta va trece afacerea la rîndul stă 
în uă condică specială, care va servi curţii cu 
juraţi cândă va veni a deschide sesiunea. ' 

Art, 818, In duoă-deci şi patra ore, cel mult, 
după priimirea actelorii de la grefa tribunalu- 
lui, acusatulă va, fi interogată de preşedintele 
tribunalului sâă de judecătorul ce va delega. 

Art, II, Pe lingă numărul judecătorilorii, 
prevăduţă prin legea organisărei judecătoresci, 
se va adăuga âncă cinci membrii la curţile de 
apelă ; duoi pentru curtea de Bucuresci, unul 
pentru Focşani, unuli pentru Craiova şi unuli 
pentru acea din Iași. — Asemenea se va adău- 
ga cinci procurori de secţiune : duoi la curtea 
din Bucuresci şi câte unulii la cele alte curţi, 

Retribuţiunea va fi acea prevădută prin le- 
gea organisaţiunei judecătoresci.. 

Disposiţiuni transitoriă 

Pentru atribuţiunea acestorii funcţionari şi 
pentru punerea în aplicaţiune a legei de facă, 
se acordă uă sumă de 210,000 lei vechi carii 
se vorii prevedea în budgetuli Statului. * 

Ui lună de dile, după publicarea legei de 
facă, fic-care prefectii va avea a comunica pre- 
şedintelui tribunalului din districtulii săii li- 
stele de dânşii formate pentru anul curent, în 
conformitate cu art, 270. Preşedinţii vorii face 
tragerea la sorţi ,:de care se rorbesce în arti- 
colulii 277, din aceste liste, pentru gina ce va 
fixa magistratulă delegatii a presida curtea, în 
conformitatea menţionatului articolii,
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a “REGULAMENTU Dată 
PENTRU:APLICAREA INSTITUȚIUNEI CURTILOR 
i i PRIN DISTRICTE 

MR (Decretii AVo: 1154 din 12 Iulie 1568) 
Articolul 1.'Cu 15 ile inainte de fie-care trimestru, primulă preşedinte ală curţii de a- pelă va trage la sorți numărulă: suficientă de judecători pentrua presida juraţii prin districte. Acestii numără va fi de uă-camă-dată de 4 pentru curtea din Bucuresci, 3 pentru cea din Iaşi, 3 pentru cea din Focşani şi 2 pentru cur- tea din Craiova, - . „Arte 2, Districtele ce acelaşi judecător de- legati va avea a percurge, trecândă de Ia unul la celă altă, conform art, 247 Şi 219 din lege, se unescă în modulii următori : | 

- - Curtea din Bucuresei 
"1, Ilfotii şi Ialomiţa; 
2. Prahova şi Duztă; 

3. Vlaşea, Teleorman, Oli; 
4. Argeşii, Muscelă, Dâmboviţa. 

Curtea diu laşi 

1. Iaşi, Roman, Petra; 
2. Vasluiii, Fălciu, Cahulă ; 
3. Dorohoiii, Botoşani, Sucâva. 

Curtei din Focsani 

"1. Rimniculă, Putna, Bacăă;. 
:.2. "Tecuciă, Birladă; | . 

3. Ismailă, Covurluii, Brăila. 

„uram: Curtea. din Craiova 
1. Doliiii, Râninicu-Vâlcei; 
2. Gorjii, Romanați, Mehedinţi. Arte 9, Primulă preşedinte, în dina chiar a tragerei la sorți a membriloră, va atribui fie- căruia din membrii eşiţi la sorţi, districtele în 

ordinea mai susă specificată, „unde va avea a 
ţine şedinţe, 

Atribuţiunea districteloră se va face prin 
sorţi. 

Art, 4. Tâte aceste operațiuni se voriă con- 
stata prin unii proces verbală, ce va redacta, 
primulii preşedinte. 

Art, 3, Ordinea, în care area se ține şedinţe 
în districte este cea următâre :   

- LEGIUIRI 

UCU JURA: i 

:: Curtea din Pucuresei: 

Ilfov, de 1a.1—30 unei ântâiă, din fie-care 
trimestru, (2 sesiuni). . ;.. . MI 
„Ialomiţa, de la 1—15 lunei'a duoa idem. 
Prahora dela 1—30 lunei ântâiă idem. (2 ses.) 

„:Buzăii, de la 1—15 lunci a noa idem. .: 
Vlaşea, de la 1-—15 luncă întâi idem. ...- 
Teleorman de la.15—30 lunei ânteiii din fie 

care trimestru, , - ta 
Oltul, de la 1—15 luncă a duoa idem, .. 

-. Argeşzul, de ln 1—15 lunei ântâiă idem. . .- 
Muscel, de la 15-—30 lunci ântâiă idem. ...- 
Dâmboviţa, de la 1—15 lunei a duoa idem, 

Curtea din Iaşi - 
. 

. - 4 

Iaşi, de la 1—15 lunci ântâiă din fie care 
trimestru. a i 
Roman, de la 15—839 lunci ânteii idem. 

- Pâtra, de la 1—15 lunei a duoa idem. 
- Vasluiă, de la 1—15 lunci ântâiă idem, 

Fălciii, de la 15—30 lunei ântâiă idem. 
Cahulă, de la 1—15 lunci a duoa idem, 
Dorohoiii, de la 1-15 lunci ântâiă ilem. 
Botoşani, de la 15—30 lunci ântsiii idem. 
Sucâva, de la 1—15 lunci a duoa idem. 

Curiea din Focşani - 

Râmnicul, de la 1—15 lunei întâi din fie 
care trimestru. . - 

- Patna, de la 15-—30 lunci ânteiii idem, 
Baciiii, de la 1—15 lunci a duoa. 
Tecuciă, de la 1—15 lunciânteiii idem, 
Birlad, de la 1--15 lunei ânteiă idem. 
Ismail, de la 1 --15 lunci ântâiă idem. 
Covurluiă, de la 15—30 ânteiă idezmn, . 

"Brăila, de la 1—153 lunei a duoa idem. 

Curtea din Craiova 

Doljii, de la 1—15 lunci ântâiă din fie care 
trimestru, 

B.-Vâlcei, de Ia 15—890 lunei ântâiă idem. 
Gorjiii, de la 1—15 lunei ânteiă idem. 
Romanați, de la 15—20 lunci ântâtă, idem. 
Mehedinţi, de la 1—15 lunci a duoa idem.
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Jadecătorulii delegatii în acecaşi qi, în care | fară de casuli prevădutii de art. 252, din pro- 
i sa determinată districtele unde are sii pre- 
ştdă curtea jurațiloră, va comuniea, prin de- 
peşă telegrafică, avândii în vedere ordinea de 
mai susii, diua deschiderii sesiunnei, preşedin- 
telui tribunalului, din districtul unde mai ân- 
4citi urmeză să se convâce juraţii, pentru ca a- 
cesta să pună în lucrare disposiţiunile. art, 277, 
218, 919, din procedura, codului penalii. - 

Art, 6. Indecătorulii delegatii va comunica, 
primului preşedinte epoca deschiderei sesiunei 
şi a terminării ei, în fie-care districtii, şi ace- 
sta ministeralui justiţiei. CI E 
Art, 7, La întemplare când judecătorul de- 

legati a presida juraţii, va veni în cas d'a nu 
mai putea îndeplini funcțiunile s6le, pe dată, 
şi prin midioculii celii mai grabnicii,! se va în- 
wnosciința primulă preşedinte alii curţii, ca 

să trămită uni alt membru din ai curţii, care 
va trage la sorţi ca sPlă înlocuiscă, - 

Art, S, Cândii casuli ari fi din acele prevă- 
dute la art.24$, din procedura, penală, membrul 
preşedinte ra îngriji” chiară de la începutulii 
sesiunti, a'li comunica primului preşedinte al 
curții, ca să potă fi înlocuitii mai 'nainte de 
terminarea sesiunei, spre a evita uă nucă con- 
vocare de juraţi, numai pentru asemenea, casti. 

Juraţii în asemenea casti, se vorii congedia 
sub reservii de a reveni la diua destinată, pen- 
tru venirea, membrului ce va remplasa pe pre- 
şedinte; acesta, în temeiulii art; 282 din pro- 
cedura penală, din care resultă că, sarcina de 
juraţi este de 15 dile, a 

Art, 9, Chiămarea judecătorului de la tri- 
bunaluliă vecină, în casul prevădut de art, 255 
ală procedurii codicelui penalii, se va face de 
către membruli: delegaţii, prin preşedintele 
tribunalului localul, care asemenea îl va, trâge 
la sorţi. o E i 

Pentru qilele în cari juraţii vorii sta în ne- 
lucrare, din asemenea causă, se ra urma con- 
form art. 8, din acesti regulamenti. i 

Art, 10. Indată după priimirea acteloră de 
la camera de punere în acusaţiune, procurorul 
va trămite dosarul cu actul de acusaţiune prin 
procurorulii tribunalului, președintelui tribu- 
valului, care îlă va trece la rindă în condica 
specială pentru curtea cu jaraţă; elii, preşedin- 
tele tribunalului, avendă în vedere art.5, va 
cita pe marturii invocaţi de parcheti, de acu- 
sati şi de partea civilă, îngrijină a nu se trece 
pe condică mai multe procese de câtii macsi- 
mum de patru, apreciândă importanţa aface- 
Tiloră, ca instrucțiunea înaintea jurațilorii să 
fie făcută în modulii celii mai satistăcătorii. 

Preşedintele tribunalului va trece în acestă 
condică la rândă tâte dosarele câte i se va tră- 
mite, până în giua deschiderii sesiunii, 

Acelea, ce se vorii priimi după deschiderea 
Sestuuii şi în cursulii ej, se vorii regula de pre- 
şedintele Juraţilori, pentru sesiunea viitore, a-   

cedura codicelui penali. 
Dosarele priimite de la curţile cu juraţi, adi 

în fiinţă, şi acele ce se vor mai forma în pri- 
cină criminale, se voră păstra în arhiva tribu- 
nalului, într'ună locii separatii, cu registre de 
cancelarie separate, conformii regulelurii ce se 
păstreză în asemenea privinţe. . 

. Art, 11, Preşedintele tribunalului, în lipsa 
preşedintelui curţii juraţilorii, va avea îngri- 
Jire a face citaţiunile către tâte persânele ca- 
rii urmeză a figura în procesii ca părţi civile, 
marturi, esperţi şi alții ce i se vorăi cere şii 
se vorii făcg cunoscuţi, de ministeralii public, 
de prevenit, sâii de partea civilă ; acestea fini 
de căderile preşedintelui juraţilorii,. cândii se 
află funcţionândă, îi 
„Doregile ce .va priimi de la asemenea per- 

sâne chiămate, le va pune la dosarulii fie-cărei 
afaceri în parte. .. - | | 

Art, 12, Grefa curţii cu juraţi, va avea uă 
cameră destinată în localulă curţii cu juraţi, 
Ea, se compune de prefierulii tribunalului care, 
numai în casii de bâlă'stii de lipsă a sa, va fi 
remplasată de.unulă din ajutârele grefei pe 
carol va desemna preşedintele tribunalului, şi 
de duoi copisti, din cari unulii, anume deter- 
minati, va fi:registratore archivariă, însărci- 
natii cu păstrarea actelorii, co se vorii trămite 
de la actualele curţii cu juraţi şi care se vorii 
forma în viitori. îi o 

Impiegaţii grefei curţii juraţiloră fancţio- 
năză sub priviglierea şi pe respunderea gretic- 
ralui tribunalului. . 

In districtele unde a fostă curtea cu juraţi, 
grefa, ci va remânea precumii este adi compu- 
să, fiindii în dreptă şi parchetul a dispune de 
copiști, PI tii 

Aceste grefe funcţiontză sub privigherea şi 
respunderea grefieriloră lori, -sâii a grefierului 
secțiunii curţii, presidată de primulă preşedin- 
te acolo, unde nu este numiti grefierii. «: 

Art, 13. Pentru a nu se străgăni părţile cu 
lipsa membriloră din tribanali, carii vorii tre- 
Dui să asiste pe judecătorulii delegatii a pre- 
sidajuraţii, în timpul sesiunci, fie-care preşe- 
dinte de tribunal va avea îngrijire, avândii în 
vedere epoca cândă are să se deschidă sesiunea 
în districtulii săi, a pune pe condica tribuna- 
lului mai pușine afaceri. de ale tribunalului 
pentru 7—8 dile.” 

Art. 14. După pronuneiarea sentinţei de 
condemnare, şi îndată după trecerea terminu- 
lui de recursii în casaţiune, procurorulii însăr- 
cinatiă a ţinea şedinţele, va trimite la parche- 
tulă procurorului generalii, estractii după sen- 
tinţa şi caracteristica osînditului scii a osîn- 
ditelor pentru a se da ordonanţă de eseentare. 

Spre acestii sfirşitii grefa curței cu juraţi 
va înainta procurorului îndată după trecerea, 
terminului de recursii, dosarele pentru care nu
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se va fi formată recursii, 
cuta otăririle, precumii 
răză recursă, spre 
gaţiune,. 

Art, 15, Cânâii procurorele generali, va de- lega, în conformitate cu art, 957 din procedura 
Codului penali, pe procurorulă tribunalului 10- 
cală, acesta este obligatii ca făcendă recursu- rile şi ccrândă esecutările decisiuniloriă curţii cu Jurați, conform art. 396, 397 şi 999 din pro- cedura codului penală, să raporteze de îndată prin telegrafii procurorului generali. 

Art, 16. Mai inainte de începerea fie-căruia periodii de trei ani, care se va, calcula de la 1 ulii 1868, conformi art. 269 dân lege, mi- nisterulii justiţiei, prin ministerulă de interne, va aduce aminte prefecților de districte a pro- ceda la operaţiunile necesarii, pentru compu- nerca, listeloră trienale. 
Acceaşi desteptare le va face şi pentru li- stele anuale mai "nainte de 1 Augustii,. epoca fixată prin art. 270 din lege. 
Art, 17. Prefecţii voră lua măsurile cele mai sigure pentra a nu omite din listele trie- nale şi anuale, pe nici una din personele carii va fi în condiţiunile cerute de lege pentru a fi Juratiă, după articolele 258, 259, 26, 261, 262, 264 procedura penală, şi articolile 2U6, şi 270 

aceeaşi procedură. 
Art. 18, Primarii, făcând afişare Jisteloră cerute de art. 267, voră publica asemenea spre cunoscința celor interesaţi şi uă desceptare de terminulii în cara celă nemulţămitii are drepti 

de a apela la prefectă şi curtea de apel, după disposiţiunile prevădute în articolulii 268 din 
procedura penală. 

Art, 19. Primarul fe-cărei urbe va pregăti pentru timpul câtii va dura sesiunea, localuli consiliului judeţeni acă oră care altă mai spa- ciosă de nu va fi asemenea locali la tribunală, Pentru ținerea gedințeloră juraţiloră. 
Art. 20. Preşedintele consiliului judeţeni, va procura judecătorului delegată şi procuro- rului de la curte, locale neceaarii șentru 1o- 

spre a se putea ese- 
şi acelea in carii figu- 

ase înainta curţii de ca- 
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cuinţa lor, în veri unul din stabilimentelo pu- 
blice sâii casă particulară, ce va închiria în so- 
cotâla acestoră membri, când nu le va putea, 
procura asemenea locale la particulari de bu- 
nă voiă. 

Arte 21, Uă diurnă de 20 lei nuoi, pe di, se 
va da judecătorului delegatii şi procurorului 
general, şi do 15 Iei nuoi, pe di, judecătorului 
de tribunal și procurorilorii de secţiuni ai cur- 
țiloră, pe timpulă lucrărilorii în alte districte 
de câtă acelea unde sunt numiţi, afară -din 
plata transportului, a cailor şi a trăsurei care 
li se va da în parte, potriritii cu distanţa lo- 
cului, spre a le servi la îndeplinirea trebuinţe- 
lorii prevădute de art 20, _ a 

Aceste cheltueli se vorii plăti do ministerul 
Justiţiei înainte. 

Art, 22, Membrii preşedinţi at juraţilorii 
vorii face la sfirşitulă misiunei lorii, un raport 
în care voră semnala lipsurile şi dificultățile 
ca vor întâmpina în aplicarea instituțianii ju- 
raţilorii prin districte, Aceste raporturi se or 
înainta primului preşedinte ală curţii, care 
combinându-le, va fate unii raportii generală 
ministrului justiţiei, - 

Yorii face asemenea unii altă raport de îm- 
prejurările ce potă milita în favorulă unuia   s6ii mai multoră criminali ce roră judeca, are 
a servi ministerului justiţiei do normă la gra- 
gicrele ce poti acorda. 

Aceste raporturi sa vori indrepta ministru- 
lui justiţiei, 

Asemenea raporturi voră face şi procurorii 
generali, după esperiența ce rori dobândi prin 
ci &nsuşi, sâi prin delegații lori, 

Art, 23, De la 15 Iuiii, până la 1 Au- 
gusti 1868 cel multii, procurorulă generală 
va tămite dosarele pendinți a curtea cu ju- 
râți, precumii şi acelea ce va avea priimite de 
la camera de. punere în acusaţiune, la distric- 
tele unde se va fi făcutii instrucțiunea. 

Va înainta în acelaşi timpă, şi pe deţinuţii 
la acelâși districte, unde va trămite afacerile | 
în cercetare. ” ” 

  

REGULAMENTU 

DE CHELTUELILE IX MATERIE CRISANA LĂ 

(Decret No. 868 din 17 Iunie 1865) 

Dispoiţiună preliminarie 

Articolal 1. Casa fiscului va înainta la Bu- curesci prin casicral centrală, 6ră în cele alte locuri prin casierii de districte, cheltuelile de Justiţie criminală, pentru actele gi procedurile 

ministerului publicii, remânendu'i dreptul de a 
urmări indemnitatea sa de tâte acele cheltucți 
cari nu sunt în sarcina Statului; tâte acestea 
în forma și după regulele întocmite prin regu- 
lamentulii de fașă. 

Art, 2, Suntiă coprinse sub numire de chel- cari voră fi ordinate din oficii ss după cererea | tueli de justiţie criminală, în cară întră gi chel-
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tuclile de instrucțiune şi de urmărire în mate- 
rie corecțională şi poliţienâscă : 

1. Cheltuelile de strămutarea preveniţilorii 
sii acusaţilorii, de strămutarea procedurelorii 
şi obiectelori cari ar putea, servi în contra sâă 
în favârea preveniţiloră sâii acusaţilorii. - 

2, Cheltuelile de estradițiunea preveniţilor, 
acusaţiloră stă condemnaţiloriă. 

3. Plata mediciloră, chirurgilori, moşeloră, 
esperţiloră şi interpreţilorii. 

4, Indemnităţile ce potă fi otărite pentru 
martori şi jurață. 

5, Cheltuelile pentru paza peceţilor, pentru 
secnestru şi oborulii de oprâlă. 

6, Indemnitatea otărită, oficiarilorii de ju- 
stiţie şi judecătoriloră pentru mergere în faca 
locului unde s'a comisii crima sâi delictulă, 
precum şi pentru alte călătorii necesarii in- 
strucțiunei procedurilorii. 
„1, Portulă scrisoriloră şi pachetelor pentru 
instrucțiunea criminală, - 
„3. Cheltuelile tipăririloriă decisiunilorii, sen- 

tințelori şi ordonanţelorii de justiţie. 
9. Cheltuelile esecutărilorii otăririlorii cri- 

minali. 
„19. Cheltuelile asimilate celoră de instruc- 

ţiunea proceselor criminale şi care ror resulta: 

„3, Din procedurile din oficiă pentru inter- 
dicţiune. “ 

b. Din urmăririle din oficii în materie civilă. 
„6. Din inscripţiunile ipotecarii cerute de mi- 

nisterulă publici. 
d. Din strămutarea grefeloră. : 
Art, 3, Na suntii coprinse sub numirea de 

cheltueli do justiţie criminală : 
1. Plata consilielorii că apărătorilorii acu- 

ssțilorii chiară numiţi din oficii, 
2. Cheltuelilo de drumii ale militarilor în 

activitate de serriciă, chiămați spre mărturie 
îuaintea oricăror judecătorii seă 'Tribunale. 

3. Cheltuelile afigerii decisiunilorii, sentin- 
țelorii si ordonanţelorii de justiţie cari vor fi 
plătite de comune. 
4. Cheltuelile îngropării tutori cadavrelor 

găsite oră în ce loci, cari sunt asemeni în sar- 
cina comuneleră , decă cadavrele nu sunti re- 

„clamate de familiile lori, remâindă insă comu- 
ueloră dreptulă de recursii în contra mosteni- 
toriloră. 

5. Cheltuelile de transferirea condemnaţi- 
lor pe Ja închisori şi alte locuri de osindă stii 

e corecțicne, cari voră remânea şi de acum 
înainte în sarcina Statului. 

„Î- Cheltuetile strămutării tutoră condemna- 
ților scăpați din locul osindei, carii vor fi în 
sarcina ministerului din întru şi de resbel, în 
Ceca ce privesce pe fin-care, : 

7. Chejtuiala înciisorilorii de pedâpsă şi de 
prevenţiune cari vor remânea în sarcina Mini- 
sterului din întru. i 

8. Cheltuelilo strămutării desertoriloră ar-   
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maţi cari suntii în. sarcina ministerului de 

resbelii. 
9. Cheltoclile ocasionate prin umătirile în- 

tentate înaintea tribunalelor militare şi chel- 

tuelile de procedură dinaintea tribunalelor 'mi- 

litare în contra conscrişiloră retractori să 

desertozi cari suntii asemenea în sarcina mi- 

nisterului de resbelii. 
10. 'Tâte cele alte cheltueli, de ori ce natură 

ar fi, cari n'aii de obiectii urmărirea descoperi- 

zei a judecății şi a pedepsirei crimelorii, delic- 

teloră sâii contravenţiunilorii cari sunt de com- 

petinţa sâă a Curţilorii de Apelă, Curţiloră de 

juraţă, s6ă a Tribunalelorii corecţionali, oră po- 

liţienesci, afară din cscepţiunile enunciate în 

Titlulă 11, al acestui regulamentă, : 

TITLUL 1 
TVarifă de cheltuclă 

“CAPITOLUL 1 

Despre cheltuelile de strămutarea pre- 

reniţilorii s6ii acusaţilorii, de stră- 

mutarea procednrilorii și obicetelor 

carii pot servi contra sâii în fuvorea 

prereniţiloră s6ii acusaţilorii. 

Arte 4. Preveniţii sâi acusaţii voră îi con- 
duşi pe josii de gendarmerie, din brigadă în 

brigadă ; vorii putea cu tote acestea, în cas de 

circumstanţe estraordinare, să fie transportați 

s6ă în trăsură sei călări după cererea motivată 
a oficiarilorii de poliţie judiciară. 

Acâstă cerere se va alătura în originală sei 

în copie, legalisată de aceia cari voră da ordi- 

mea pe linga fie care stat sâi memoriă de chel- 

mule ale celorii ce voră fi făcută transportul. 

- Art. 5. Cândi strămutarea în mod estraor- 

dinară va fi ordonată din oficii si cerută de 

prevenitii s6ă de acusati din causa neputinței 
în care s'ară afla de a face sâii de a continua 

călătoria pe josii; acâstă neputinţă va fi con- 

statată prin certificati de medicii scă de chi-. 
rurgă, unde ari fi asemenea. 

Acesti certificat va fi menţionat în cerere 

şi va românca alăturată la densa, 
Art. 6. In casurile escepţionaie do mai sus 

strămutarea preveniţilorii stii acusaţilori se 

va face prin îngrijirea oficiarilori municipali 

cu midlâcele obicinuite şi pe prețurile cele mai 

moderate. 
Art, 7, Preveniţii sâii acusaţii, vorii putea 

totăi-dtuna să se strămute în trăsură cu chel- 

tucla lori, supuindu-se însă măsurilor de pre- 

cauţiune ce va prescrie magistratulii, care va 

fi ordonati strămutarea, sii capulii escortei 

însărcinată a o esecuta.     Arte 8, Strimutarea prereniţilorii s6ă acu-
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LEGIUIRI sațiloră, în întrulă oraşulni. Bucurescă, se va |ţiunile codicelui de instrucțiune criminală, a- 

face totii-dcuna prin trăsuri închise. „| Supra, falsului, depositarii particulari de hârtii 
Art. 9. Procedurele. ss obiectele cari ară putea servi în contra sâ în favârea Preveniţi- lori sii acusațiloră vor fi transportate de gen- darmii însărcinați cu conducerea, lori, N Dâcă din causa greutății sâu volumului, a- cele obiecte nu pot îi transportate de &endarmi, cle se voră transporta după ordinea înscrisă a magistratului care va ordona stremutarea, lor prin îngrijirea autorităţilorii comunale p6 pre- ţuri economice, şi cu Precauţiunile cuvenite pentru siguranţa obiccteloră, „Art. 10. Alimentele şi cele alte adjutâre neaptratii trebuineiose prerenițiloră sâă acu- sațiloră în timpulii strâmutări; lori li se va procura de casele de închis6re sâi de oprelă ale locuriloră din drumul loră, «+ Acâstă cheltuală nu va fi considerată ea fă- cândă parte din cheltuelile generali de justiţie, ci va intra în masa cheltuelilorii ordinare ale caselorii de închis6re și de oprâlă, In locurile unde nu suntii case de închis6re nică de oprâlă, primarii vor Procura alimentele şi alte obiecte, şi preţulă' se va întorce caseloe comunale ca cheltueli generale de justiţie. „Maximum acestoră cheltuelt nu vor întrece ani leii pe di pentru fie care omiă, - Art, 11, Gendarmii nu vorii putea însoși pe preveniţi ss acusați dincolo de reşedinţa uncea din brigadele cele mai apropiate cu cea din care face parte, fără uă ordine espresă a căpi- tanulni comandanti ali gendarmeriei distrie- tului. - 7 . Art, 12, Dică Pentra esecutarea de ordine Superidre, relative: Ia strămutarea prereniţilor săi acusațilori, este necesară a întrebuința midlâce estraordinare de transportii, precuin postă, diligență şi altele, cheltuelile acestui transportii şi alte cheltueli ce voră f nevoiţi Sendarmii să facă PE drum, se vorii întâree ce- lori în dreptă ca cheltueli de justiţie crimi- nată, după memorii detailate pe lingă cari se Yorii alătura ordinile în originalii sc în copie pentru facerea transportului în cestiune şi chi- tanţe particulare pentru cheltuețile cari sunţă de natură a ficu acestii modă constatate, Decă gendarmij n'a midlâce spre a face a- cele cheltueli de la denşii, li so va libera ună manda, provisoriă pentru suma presupusă ne- cesarie de către magistratulă care "va ordona transportulă, 

Se va face menţiune în ordinea de transport, de suma coprinsă în acelii mandată, Ajungândă Ja destinațiunea lori, gendarmii vorii face să li se reguleze deîinitivă memoriul de către magistratului înaintea căruia preveni- tulii va trebui să se înfăcișeze, Nu se va aloca sendariniloră nici uă chel- tuclă de întârcere,* 
j Art. 13, Cândă în conformitate cu disposi- 

atacate de false sâii de acte de comparaţiune Yoră fi obligaţi să se transpârte la &refă ss înaintea unui judecătorii de instrucțiune câ să remită acele hârtii sâă acte, li so va aloca pen- tru fie care vacaţiuni de trei ore uă indemni- tate de trai lei, pa - Acestă depositary “ori avea tot-dâună drep- tulă de a face în pers6nă transportulă şi remi- terea hârtiiloră sâă actelorii, fără să pâtă f în- datorați de a le încredința la uăa treia pers6nă, Art, 14 In casulă prevădută prin articolul precedenti, cheltuelile depositariloră partieu- lauri se vor regula după Cum se arâtă mai Josii Ia cap. V, pentru meâici, chirurgi, ete. 

CAPITOLUL 11 . 
Onorariele Şi Yacațiunile mediciloră , chirurgiloră, mdşelorii, esperţilorii și „interprețilo rii, 

    

    

      

    

    

   

    

   
   

    
   

      

    
   

  

   

    

       
   
   

  

“Art. 13, Onorariele şi Yacaţiunele mediei. lorii, chirurgilorii; m6şeloră, esperţilo-ă și in- terpreţilorii pentru operațiunile co voră face după Techisiţiunea oficiariloră de justiţie sâă de poliţie judiciară în casurile prertdute la art. 42, 19, 146,:557 din codicile de instrue= ţiune criminală, se vor regula după cum urmeză: Art, 16. Fie care medicii să chirurg afară de acei de judeţe, de comisii şi de plăși va priimi : . 
- - 1. Pentru fie care visită şi raportă coprin- dendu-se şi celă d'ânteiă pansament, dâcă cere trebuința, - : i. La Bucuresci, Iaşi, Craiova, Focşani, Galaţi și Brăila şâse sfanți, ae - În cele alte oraşe patru sfanți, 2. Pontra autopsia cadavreloră, desgroparea Sâii alte operațiuni ; i o „La Bucuresci, Iaşi, Craiova, Focşani, Galaţi şi Brăila 14 sfanţă, - Se In cele alte oraşe 9'sfanţi, ! , Art. 17, Visitel: făcute di moşe tor fi plătite: La Bucuresei, Iaşi, Craiova, Pocşani, Galaţi şi Brăila «4 sfanti, 

. In cele alte oraşe duoi sfanți. Arte 18. Afară de taesele de mai susii, pre- țulii necesarielor furnimente pentru operaţiuni va fi înapoiată. ! Ia Art, 19, Pentra cleltuelile de îngroparea cadavreloră, 30 sfanţi; ' : Arte 20. Nu se va aloca nimica pentru cău- tarea bolnaviloră cmc ară urma sciă după celă d'ânteii pansament stă după visitele ordonate din oficiu. 
E Art, 21, Fia care espertii scii interpreti "va: Priimi pentra fie care vacaţiune de irei ore :
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„La Bucuresci, laşi, Craiova, Focşani, Galaţi 
şi Brăila 5 sfanţ”; iară în cele alte oraşe trei 

sfanți. , 
Nu se vs putea aloca pentru fie care Qi mai 

maultii de 2 vacaţiuni de di şi una de nâpte. 
„Art, 92. Traducțiunile înserisii voriă fi plă- 
tite pentru fie care rolii de trei-decă rînduri pe 
pagină şi de ş&se-spre-dece până la optii-spre- 
qece silabe în rînd precam urmeză : 

La Bucuresci. lași, Focşani, Craiora, Galaţi 
şi Brăila 1 leă şi 20 parale. - - : 

În cele alte oraşe ună leii. | 
Art. 23, In casii de a se duce la uă depăr- 

tare de mai multi de ducă chilometre de reşe- 
dința lorii, medicii, chirurgii, moşele, esperții 
şi interpreţii voriă fi indemnisaţi, pe lingă taxa, 
mai susă otărită, de cheltuelile transportului 
şi ale şederii lori, în faca locului după cum se 
arătă la cap. V, DI 

Art, 24. In tâte casurile când medicii, chi- 
rurgii, mâşele, esperţii şi interpreţii. voriă fi 
chiimați sei înaintea judecătorului de instruc- 
țiune, sâiăi la desbateri din motivulii declara= 
țiuniă lori sâi :eporturilor loră, indemnităţile, 
de roră cere, li se va plăti ca Ja marturi. 

"CAPITOLUL III 

Iudemnităţile cari potii A date martori- 
lori şi jurațilorii 

Art, 25. Contorm art.'79 din procedura cri- 
minală marturii audiţi in instrucţiune scii la 
judecată, vori priimi dâcă ceri uă indemni- 
tate care este regulată precum urmeză : 

Art. 26. Pentru fie care di în care marturul 
va fi fostii distrasii de la munca stii afacerile 
sâle i se va putea da : la Bucurescă, Iaşi, Poc- 
şani, Galaţi, Brăila 3 lei, 

În cele-alte oraşe I'lcă. . - 
Art, 27, Marturii de secsii femeese priimiţi 

să dea mărturie şi copiii de amenduos secsele, 
mai mici de cincă-spre-dece ani, audiţi în far- 
mă de simplă declarare voră priimi : 

La Bucuresci, Iaşi, Focşani, Galaţi, Brăila, 
1 leă parale 20. | 

În cele alte oraşe 1 lei. 
Art, 2$, Marturii domiciliaţi în depărtare 

de mai pușină de patru chilometre de loculii 
de unde ai a, fi audiţi, nu voră avea drepti la 
nici uă indemnitate de călătorie decă nu esti din 
plasa lori. Cei chiămaţi afară din plasa lori 
vori priimi pentru cheltueli de drum ducă lei. 

Art, 29, Nu se va da nică uă taxă mnilitari- 
dorii în activitate, câudă vorii fi chiămaţi ca 
marturi. , . . 

Cu tote acestea li se va putea da uă indem- 
nitate pentru şederea lori obligată afară din 
garnisonă stă din locală unde suntii cantonaţi. 

Ea se va rădica pentru oficiarii de ori ce   

sit 

gradă la cifra arătată la art: 46, aliniat. 2, €ră 
pentru sub-oficiari şi soldaţi va fi de jumitate, 

„Arte 20. Toţi marturii carii priimescii I6fă 
pentru uni servicii public nu voră avea drept 
de câtii la cheltuelile de călătorie care li se va 
regula, dâcă se cuvine şi dâcă cerii, după cum 
se arstă la cap..V. i 

Art, 31. Indemnitatea cuvenită marturilor 
nu se va înainta din tesauruli publici, fără 
numai dâcă vorii fi fostii citați după cererea 
ministerului pnblică, ss în puterea unei ordo-: 
nanţe dată din oficiii în casurile precedente 
prin art.302 şi 328 din procedura, criminală. - 

Art, 22, Marturii citați după cererea, săi a 
acusaţilori scii a părţilorii civile , vor priimi 
indemnităţile mai susii otărite de la cei după 
a cărora cereie a fostii chiămată, 

Art. 33, Juraţii carii voră fi îndatoraţi să 
se ducă într'uă depărtare de mai mult de daot 
chilometre de la reşedinţa lor actuală, ai drept 
a cere cheltuclile de călătorie numai după cum 
se regulăză de Cap.V. Pentru nici uă altă 
causă nu li se va putea da nimici. ,' 

Art. 2£. In mandatele liberațe marturilorii 
şi juraţiloră se va arăta că iaxa acolo coprinsă 
a fosti cerută de acestia., - 

CAPITOLUL IV 
Cheltuelile pentru paza peceţilorii şi a 

animalelorii dinu oborulii de oprelă 

Art. 35, În casurile previdute prin art. 5-4; 
36, 37, 96 şi 87 din procedura criminală, taxa 
pentru paza pecețiloră, se va da numai atunci 
cândii nu se va fi găsit de cuviinţă a încredința 
acea pază la Gmenii casei nule s'a pus'peceţi; 

In acestii casii fie care păzitor de peceţi nu-. 
miti din oficii, va priimi pe fie caro di: 

La Bucuresci, laşi, Craiova, Focşani, Galaţi 
și Brăila 316. Pa ra 

In cele alte oraşe 2 lei. p 
Art, 36, In materie criminală şi! corecţio- 

nală femeile nu pot îi numite păzitore de peceţi. 
Art, 37. Animalele şi ori ce alte obicete su- 

puse stricăciunci nu vor putea remâne închise 
sâii sub regulare mai multi de optă dile, : 

După acestii termini ele vori fi scit resti- - 
tuite pe chezăşie sâii puse în vindare după or- 
dinea judecătorului de plasă, sâii a judecăturu- 
lui de instrucţiune. . a , 

Art, 35, Restituirea loră la celă în dreptii 
de a, le repriimi se va face când acesta va da 
chezăşie - pentru dâusela şi va plăti cheltueiile 
oborului de oprelă sâii ale secuestrului. 

Art, 29. In casii contrarii obiectele scii a- 
nimalele se vorii vinde, şi din preţul lorii se ra 
opri mai ântâit cheltuelile secuestrului scii ale 
oborului de oprâlă cu privilegii şi inai "nainte 
de ori cari altele. Restulii se va depune la ca-
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sierulii locali al fiscului 
după otărirea judecății. 

Art. 40. Vindarea se va face prin strigări 
publice în bâlciul (iarmarocii) celii mai apropiat 
s6ă în gile de târgă după stăruința casierului 
locali ală fiscului. 

Vindarea va fi anunciată en 24 ore mat în- 
nainte prin însciinţări afipte în locurile princi- 
pale ale bâlciului, 

Acestă formalitate pu se va îndeplini dâcă 
"aşa, va fi dispusii espresii în ordonanța, sa, jude- 
cătorulii de plasă sti judecătoruli de instruc- 
ţiune, luândă de termini mica însemnătate a 
obiectului de vînduti. 

CAPITOLUL, V 
Despre cheltnelo de drum și de șederea 

la care pote da loc instrucțiunea pro: 
cedurelorii, 

Arte 41, Se acordă indemnități mediciloră, 
chirurgiiori, mâşelorii, esperţilorii, marturilor, 
juraţilor, câna toţi acestia din causa, funcţiunii 
ceaiia îndeplini şimaj ales în casurile prevădute 
la art.43 şi 44 din Codicele de Procedura Cri- 
minală, suntii obligaţi a se transporta la vre 
vă localitate mai depărtată de duoi chilometri 
de la reşedinţa lori, fie în district sâii fie 
aiurea. 

Art. 42, Acâstă indemnitate seotărasce pen- 
tra fie-care miriametru de mersă şi întors du- 
pă chipulii următoră : : 

1. Pentru medici, chirurgi, esperţă, interpreţi 
şi juraţi 12 lei pe miriametru. 

2. Pentru mâşe, marturi, 6 lei. 
Arte 49, Indemnitatea se va, regula pe mni- 

xiametru şi jumătate de miriametru. 
Fracţiunile de 7 sâi 9 kilometre voră fi 

numerate pentru unii miriametru şi cele de 3 
până la 7 kilometre pentru vă jumătate mi- 
riametru. 

Art, 44, Pentru a uşura regularea acestei 
indemnităţă, ministerul justiţiei va, face până 
într'ună anii cel multi un tabloii de distanţe 
în miriametre şi kilometre de la fie care co- 
mună până ja fie care tactii de sub-prefectură 
şi penă la reşedinţa districtului. 

Acestii tabloii se va depune la grefa curţi- 
loră apelative, tribunaleloră de prima instanţă 
şi se va publica uă ediţiune oficială de tâte a- 
ceste tablouri de distanţe în miriametre, în 
kilometre pentru tâtă România, 

Art, 45, Cândă persânele enumerate la ar- 
ticolulă 41, vorii fi oprite în cursuliă călătoriei 
de uă forţă majoră, ci voră priimi drepti în- 
demnitate pentru fie-care qi de şedere sforțată, 

Cei de la No. 1 (art,) 10 lei. 
Cei de la No. 2 (art.) 6 lei. 
Ei vorii fi detoră a face a se constata, de au- 
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spre a se întrebuința | toritatea comunală locală sc de autorităţile 
administrative, causa sederi: lori forţată pe 
drumii și de a p:esenta certificztulii constata- 
torii de acâsia, dreptă dovâdă pentru cererea 
de tasă,. 

Art, 42. Dâcă aceleaş; persâne, afară de ju- 
rati, se vori găsi obligate de a prelungi şede- 
rea Joră în orașulii unde se va face instrucţiu- 
nea, procedurei şi care oraşiă n'arii fi oraşul do- 
miciliului loră, li se va aloca pentru fie-care di 
de ședere uă indemnitate care se statornicesce 
în moduli următoză : 

1. Pentru scdici, chirurgi, csperţă şi inter- 
preţi : 

La Ducuresci, aşi, Focşani, Craiova, Galaţi 
Brăila, duoi sfant, 

In cele a!te orașe uni sfanții şi jumătate, 
2. Pentru mâşe i marturi : 
-La Bucu:estă, Iaşi, Focşani, Craiova, Galaţi, 

Brăila trei lei, 
In cele alte oraşe duoi le. 
„Art, 47, Taxa de indemnităţi de drumă și 

de şedere va fi înduoită pentru copii de scesii 
bărbătescă mai mici de 15 ani şi peniru fete 
mai mici de 21 ani cândii aceşti voră fi chiă- 
maţi ca, marsuri şi vo? fi întorărişiţă la drum 
gi la şederea lori de piitintii, mumele, tutoriă 
şi curatorii, Rămâne însă acestori din urmă 
să dovedescă calitatea lorii, 

CAPITOLUL VI 

Despre portulii hâctielorii, dosarelorii 
"Sâ alit pachetelosii 

Art. 48, Portulii hârtielorii, dosarelori scii 
alii pachetelorii ce se voră adresa de diferite 
instanţe constituite, se va socoti Ja finele pro- 
cesului de grefieruii respectivă alii instanţei, 
unde rămâne dosarulii causei sub piivigherea 
şi visa procurorului şi a președintelui prin în- 
cheere de procesii-verbaliă, care se ra alătura 
la finele dosarului şi se va împlini de la partea 
ce a perdutii, după tarifulă postaliă în folosulă 
fiscului. . ” 

CAPITOLUL VII 

Despre cheltueli de tipari 

Art. 19, Nu se voră plăţi cheltueli de tipar 
asupra fondurilorii generali a justiţiei crimi- 
nale de câtii pentra obiectele următore : ! 

1. Pentru tipărirea de afişe, estracte de otă- 
rii în Monitorulii Oficialii și precumii se le- 
giuesce la art, 34 ală Codicelui penali, 

2. Pentru tipărirea în foile oficiali sti în 
placarde a semnalimentelorii persânelorii ce se 
urmărescii pentru a fi arestate.
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3; Pentru actele despre carii vre uă lege scă 
decretii Domnescii specială cere a fi publicate. 

Art. 50. Numeruli de esemplare ali afize- 
loră sâii celori alte impresiuni se vorii otiri 
de procuroiii generali ai curţilorii de apelii du- 
pă localităţi. - 

Art. 51, Fic-care curte apelativă va numi 
unii tipografii care va face serviciulii ei și ali 
tribunalelor, supuse jmisdicţinnci dle. 

Procuroiii generali ai curţilorii de apel vorii 
informa pe ministerulii justiţie, despre pre- 
ulii şi condiţiunile de tipărire ce se va tace 
cu tipografii curţilorii de apeli. 

Art, 32, Tipogratuli este respundători ca 
tipărirea, să se facă după modelulii trămiză 
sub-semnătura preşedinţilori sâii a procurori- 
loră curțilo i sâii tiibunalelorii, 
At, 53, Procurorii vorii tine acte de tote 

impresiunile ce se faci. Inot esemplare de pe 
fie-care tiphire se vor depune la parcuetii şi 
duct alte se vorii trămite prin procurorii mi- 
nistrului justiţiei. 

Art, 3%, Lu fie-câze trei luni tipografii vor 
da procurorilorii notele lorii pentru a se veri- 
fica. Lă voră alătura pe lingă note câte unii 
esemplarii de obiectaliă tipăritii ca piesă justi- 
ficatiră. 

Aceste note sc vorii face esecutorii prin 01- 
donanţe date de Preşedinţii curţilorit şi tribu- 
naleloră asupra rechisițiunitorii ministerului 
publici, Ordonanţa va contine erătarea artico- 
leloriă de lege si a decretelo.ă pe temeiul că- 
rora s'a ordonati impresiunea. | - 

Casierii despre carii se tratâză la art. ] alii 
regulamentului de facă, rorii plăti ordonau- 
ţele preşedinţilorii în termin de 56 ore de la 
priimirea lori. 

PIPLUL IL 
Despre cheltuetlile asimilate cu ace- 

lea ale iustrucţiunei proceselorii 
criminale, 

CAPITOLUL | 

Despre înterdieţiune de oficii 

ri, 55. Afară de urmărizile ce se vor face 
acelorii ce lasă liberii nebunii sâii fuioşii, pen- 
tru a se aplica delincuenţilor penalităţile pre- 
serise de art. 289 şi 593 din codicele penală, 
ministerulă publică, cândă interdicţiunea nu 
se va provoca de rude, o va urmări din oficii 
nu numai la casurile de furdre ci şi la casurile 
de imbecilitate şi de perderea minţii, d6că indi- 
vidul m'are nică soșii nică soţie, nici rude cu- 
noscute, în conformitate cn art. 497 din Codi- 
cele civilă, 

Art. 56. Cheltuelele acestei proceduri se 
vor avansa, de casierii arătaţi la art. I din re» 
gulamentul de facă, după ordonanţele date de 
preşedinţii txibunaleloră, în urma rechisiţiu- 
nilorii ministeru'ui publici. 

Art. 57, Dâca interdisul este solvabil, chel- 
tuetile de interdicţiune se vorii face în sarcina 
sa, si împlinirea lor se va esecuta apoi, cu pri- 
vilegiuli şi preferința din bunurile sâle și la 
casii de neajunsi din bunurile tatălui sâi ale 
munti, ale soeului scii ale soţii. | 

Art, 58, Deca interdictulii și rudele citate 
în art. precedente soră fi înti'uă stare de nea- 
vere constatată prin certificatit ali primarului 
visaţii şi aprobatii de sub-prefectii şi prefectă, 
mu se vo-ii plăti cheltueli de câtă marturiloră 
carii nu suntii rude stă aliaţi ai interdisului. 

CAPITOLUL II 
Despre urmăririle din oficiulii materică. 

civile 

Art, 59, Cheltuclile de actele şi procedurele 
făcute asupra urmăi:rii din oficiul ministeru- 
lui pub'iciă la casurile prerățute de Codicele 
civilă, şi ma” cu sâmă de aut. 56, 39, 07 166, 
173, 174 din Codicele civilii, relative la actele: 
stării civile se va plăti tasa şi împlini după 
cumii se legiuesce la capitolulii precedent 

Art. G0. Se va urma în conformitate cu a- 

cesta, și cândi ministerulii publici va urmări 

din oficii rectificaţiunile actelor de stare civilă. 

CAPITOLUL NL   
Despre inscripţiuni ipotecare cerute de mi-. 

nisterulit publici 

Art. GL, Cheltuciile de inseripțiune ipote- 

cară în conformitate cu art. 124 din Codicele 

de instrucţiune criminală se vorii avansa de 

casierii prescrişi la art. 1 ală xegulamentului 

de fașă,. Acestea, se vorii împlini apoi din bunu- 

rile condemnațilorii la, casurile și după formele 
legiuite. | 

Arte 62, Se va urma totii astii-felii în tote 

casurile unde ministerulii publică este detorii 

în conformitate cu legea şi cu decretele, să 

facă inseripţiuni ipotecare din oficii, în intete-. 

sulii femeilor, minorilorii, tesnurului şi alte. 

TIOLUL IUL 

Despre licuidațiunea şi despre îm- 
plinirea cheltuelilorii   Art, 62, Condemnaţiunea la cheltueli va fi
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pronunciată în tote procedurile, solidaviă în 
contra tutorurii autorilorii şi compliciloră ace- 
luiaşi fapt, şi în contra persânelorii responsa- 
bile civile de delictiă: 

Art. G4, Acei carii se voră fi constituită 
parte civilă, sâii că voră fi perdutiă sii nu, vor 
fi personalmente responsabili de cheltuelile în- 
strucțiunei, remânendu-le recursii contra pre- 
veniţilori sâă acusaţiloră ce vor fi condem: naţi şi contra persânelorii responsabile civile 
de delict. 

Art, 65. Sunti asimila ;ă părţilorii civile': 
1. Ori-ce :egic să administraţiane pub'ică 

în ccea ce privesce procesele urmărite, sâă du- 
pă cererea sa sii din. oficii şi în interesulii ei, 
cândă ele se constitue parte civilă, conformă 
art. 6 din procedura Codicelui criminală. 

2. Comunele și stabilimentele publice, în pro- 
cesele instruite, ssii după cererea loră sâă din 
oficii, pentru crime scă delicte comise contra 
proprietăţilorii loră, toti conformii art. 6 din 
procedura criminală, - o 

Art. 66, Ori de câte ori va îi parte civilă în 
causă şi nu va justifica de scăpătăciunea, ei, 
după forma preserisă de art. 420 din Codicele 
de instrucţiune criminală, esecuţiunile pentru 
cheltuelile de instrucţiune se voră putea otări 
în sarcina ei, . 

Art. 07, Acâstă regulă se va urma Şi în ma- 
terie de poliție simplă sâii corecțională. 

Arte GS, Se declară în ori ce cas în sarcina 
Statului şi fără recursă contra condemnaţilor: 

1. Indemnităţile juraţilor pentru strămuta- 
rea lorii ; ” 
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2, Tâte cheltuelile 
Siuniloră criminale, 

Arte 69, Se va face pentru fie care afacere 
criminală, corecțională sâă de simplă poliţie, 
unii statii de licuidaţiune de cheltueli, alte de 
câtii -celea ce suntă menţionate în art. prece- 
dentii. Cândă acestă licuidaţiune nu va putea 
fi coprinsă sâii în ordonanța de punere în liber- 
tate s6ă în otărirea scii decisiunea de absolu- 
țiune ssi condemnaţiune, judecătorul compe- 
tentă va ordora împlinirea în contră celui de 
dreptii chiar pe statulii de licuidaţiuue. 

Art. 70. Implinirea cheltueliloră de justiţie 
avansate de casierii menţionaţi la «rt. | al re- 
gulamentului de facă şi care mară fi de cate- 
goria acelora, ce suntii în sarcina statului se va 
urmări prin tote miglocele de drept, şi în cele 
de pe urmă, chiar prin constrângerea corporală. 

Art, 21. Casierii vorii da, sâma de împlini- 
rile făcute precumii şi pertru cele-lalte veni- 
turi ale Statului. La casii de insolvabilitate a 
părţiloră contra cărora s'a datii ordine de îm- 
plinire, casierii vor fi scutiţi de împlinirea su- 
meloră cuvenite de la acâsta, dând sâma de 
stăruințele făcute și presentândii certificate 
legale do sciipătăciune, fără prejudiţiă de ur- 
măririle ce se yoră putea esercita la cas cândă 
persânele arătate arii deveni solvabile. 

Art, 72, La sfirşitulă fie-căruia trimestru, 
casierii vor presenta ministrului justiţiei sta- 
rea de instrucţiune a împliniriloră, făcute în 
cursulii trimestrului, 

Art. 9. 'Tote disposiţiunile contrarii suntii 
abrogate, ME 

pentru esecutarea deci- 
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„PENTRU ÎNFIINȚAREA CURTEĂ DE CASATIUNE ȘI DE JUSTIȚIE 
(Prom. la 24 Ianuarie 1861 prin decretii No. 1 din 12 Ianuarie 1961). 

„ PIDLUL I 
Orgănisarea curței de casațiune 

» CAPITOLUL I 
Pentru întocmirea curței de casațiune | 

articolul 1. Uă înaltă Curte de casaţiune 
şi de justiţie se înființâză, pentru întregul 
Stată al Principatelorii-Unite Moldova şi Y'era 
Românâscă, 0 i! | 

Art, 2, Tote tribunalele şi curţile de apelă 
ale Statului Principatelorii-Unite sunt supuse 
jurisdicţiunei curţei de casaţiune, '- 

'ribunalele bisericesci, care adi esercită în 
faptă re cari atribuţiuni în materii de căsă- 

Pta pi. . * . ... - Zi 

torie, suntă asemenea supuse jurisdicţiunei 
curţei de casaţiune. ” 

Asemenea suntii supuse jurisdicţiunei curței 
de casaţiune şi tribunalele militare, în casurile 
şi după modulii prevădutiă la art. 36. 

Arte 3, Curtea de casaţiune este împărțită 
în trei secțiuni şi so compune : de ună primii 
preşedinte, de trei preşedinţi de secţiune, și de 
duoă-deci şi unu membrii; peste tot 95 mernbri. 

Arte £, Secţiunile iai numirea de : Secţiu- 
nea L-a a reclamaţiunilor, Secţiunea, If-a civilă 
şi Secţiunea III-a criminală; ele se formiză 
prin sorți. i 

La fie care începută de ani, cara va fi la re- 
deschiderea şedinţelorii după vacanţiile mari, 
se preînocsci în parte prin prefacerea a patru 
membrii din fie care secţiune, carii prin trage-   rea, la, sorţi trece în altă secţiune.
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Fie care secţiune se compune : 
membrii şi de uni preşedinte, 

art, 5. Secţiunea I-a a reelamaţiuniloră , 
„pronuncie' asupra admisiunei, sâă a respingerei 
tutalorii cererilorii adresate la curtea de casa- 
țiune. i 

Secţiunea ]I-a civilă, prorancie definitivă a- 
supra tutulorii cererilorii în casaţiune, după 
ce reclamaţiunile s'aiă priimit de I-a secţiune, 

Secţiunea III-a crimirată, pronuncie asupra 
cereriloră în Casaţiune în materii criminale, 
corecţionale şi de simplă poliţie. - . 

Cozflictele de atribuţiure (de competiață) se 
judecă de secţiunile unite. . 

Art, 6, Preşedinţii de secţiune se tragi la 
sorţi ca şi judecătorii pentru a determina sec- 
țiunea ce ai a presida. .. . ; 

Primul preşedinte presidă Curtea întrăgă 
în secţiuni unite şi pâte presida, cândii va găsi 
de casiință, şi după trebuinţa serviciului, și 
fie care secţiune în parte. 

„CAPITOLUL IL 
Pentru grefa curței de casaţiune 

e. . 

Art, 2, Grefa curţei de. casaţiune se com- 
pune de unii prim-grefieri, de trei grefieri de 

- secţiune, de şâse capi de masă, duoi-spre-dece 
seriitori, unit registratoră generală şi trei re- 
gistratori de secțiune, Se 
Arte $, Primulii prefieri este capulă tutu- 

lori funcţionariloră grefei; el îngrijesce a se 
pizi buna rinduială în ţinerea registrelor, şi a 
tutulor chârtiilor din cancelariile secțiunilorii. 

Grefierul dirige otărirea definitivă sub con- 
trolulă preşedintelui, şi o sub-semnâză după 
modul prescrisii în art. 59. 
Grefierii de secţiune ai aceleaşi însăreinără, 

fie care în grefa secţiunii scle, Aceştia se îm- 
partă la secţiuni de către primă preşedinte şi 
ia loculii primului greficrii, după vechime în 
lipsa hi. | „. 
„Art. 9, Curtea va avea nucă aprodi (uşieri), 

din carii unulă va fi capulă lori, şi carii toţi 
trebue să scie să serie şi să citescă. 

Asemenea va avea pentru serviciulă ei duci 
odăiaşi şi duoi rindași. | , 

“Toţi aceştă impiogaţă și servitori oră fi nu- 
miţi de Curte după uă înduoită listă, presen- 
tată de primulă grefieră, E 

i OAPITOLUL TIL! 
Despre ministerulii publici. 

Art. 10. Ministerulii publicii, aşedatii lingă 
curtea de casațiune, se compune: de unii procu-   

5 

: de. şâpte | rorii-generalii și de trei procurori de secţiune. 
Art, 11. Piocurorulă generalii are dreptulă 

să asiste la şedinţele generali ale secţiunilori 
unite şi la șeâinţele fie căreia secţiuni; el îm- 
parte lucrările procuroriloră de pe la secţiuni 
şi îi însăreinză ali suplea după urebuinţă, 

In lipsa, procurorului generalii, loculii lui se 
ține de către cei alţi procurori după rindulă 
vechirrsă. E 

Art, 12. Procurorii aii dreptulii de a vorbi 
în tote casurile ce se desbatii inaintea Curţei, 
de a'şi da părerea despre aplicaţiunea legei şi 
de a lua conclusiuni, - | 

In carse civile ci suntă dâtori a opina mai 
cu sâmă spre a apăra, interesele neverstnicilor, 
interesele dotali ale femeiloră, starea civilă a 
persânelorii, interesele celoră zămisliți şi ne- 
născuți âncă, a acelorii înstrăinaţă fără repre- 
sentanţi în 'Peră, a aceloră supuşi interdicţiu- - 
nei, a Statului şi a osebitelorii aşedtminte pu- 
blice, şi de bine-facere. - 

Procurorii, nici înti'ună casti, nu ai voie să 
asiste, nică să ja parte la deliberaţiunile jude- 
cătorilorii, carii suntă totă-dâuna secrete, ci 
numai la tratarea pricinilorii. - 
" Procurorii nu poti fi recusaţi, când funcţio- 
nâză în interesul obştescii sâii în interesele 
proprii ale Statului. . 

Art. 13, Ministeruli publică, de a dreptuli, 
s6i luândii înţelegere cn departamentul drep- 
tăţei, va ataca pentru rea interpretare a legei 
înaintea curţei de casaţiunc, otărîrile desăvâr- 
şite şi actele celoriă alte instanţe judecătoresci 
în pricini civile, chiară când nu se voră ataca 
de părţile interesate, înst numai în interesulii 
legei şi după espirarea termenului de apeli. 

Otărirea de casaţiune ce va interveni la, asc- 
menea, casti, n'are nici unii efectă pentru pri- 
gonitorii carii n'aii atacati în casațiune otă- 
virea casată a instanței de josiă. 

Arie 14. Procurorulă generală are dreptulă 
de controlii şi de priveghiare asupra conclusiu- 
niluri pregătite de procurorii de secţiune, pen= 
tru a se înfășișa curţei de casaţiune. 
„-Decă procurorul generală nu încuviinţâză 
conclusiunile procurorului de secţiune, şi acest 
din urmă insistă în părerea sa, atunci procu- 
rorulă” generală însăreinăză pe celii altă procu- 
rorii de secţiune a, ţinea, cuvântulii, sci a ţine 

elii ensuşi caventulă, la şedinţa, de înfăgissre a 
pricinei, : si. i 

Art, 15, Ministerulă public are pentru can- 
celaria sa trei scriitori aleşi de primul procu- 
roră şi pe carii îi va pune sub imediata direc- 
țiune şi ordine a unnia din procurorii de secţiune 
în Ensuşire de capi ali cancalariei sâle, - : 

- Membrii curței de casaţiune, funcţionarii mi- 
nisterului publică, grefierulă şi sub-grefierii 
acestei Curți, nu poti fi în acelaşi timp mem- 
briă ai Adunărcă elective, ai comisiuneicentrale, 
nici ministru. a -
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CAPITOLUL 1V 

Despre rînduiri la curtea de casaţiune 

Art, IC, Membrii curţei de casaţiune, pro- 
curorii şi grefierii se numescii do Domnă; cei 
alţi faniţionari ai grefei, precumă şi aprodii, 
se numesc de curtea de casaţiune, care încuno- 
sciinţeză despre acesta pe ministerul dreptăţei. 

Pentru a putea fi numiti membru la curtea 
de casaţiune trebue a avea următârele ensuşiri: 

1, A fi mir6nă, născuții pămentenii, sâiă a fi 
dobândită împămentenirea cea mare, şi a nu 
fi supusii la nici uă p:otecţiune străină, 

2. A avea vârsta de 50 ani deplină. 
3, A area întrebuinţarea drepturilorii civile. 
4. A nu fi falitii nereabilitată, sei osinditii 

la vre u: pedâpsă infamantă şi aflictivă scii 
numai infamantă. 

5. A avea domiciliul în Principatele-Unite. 
Dispensie nu se pâte acorda pentru nici una 

din aceste Ensuşiri, 
Toti membrulii care va pierde în cursuli 

funcţiune s6le ve una din aceste Ensuşiri, va 
fi consideratii ca eşitii din funcţiune eo îpso 
(de la sine); şi va f înlocuitii prin altuli, însă 
numai în puterea unei otiriri ad-hoc, dată de 
către curtea de casaţiune. 

Membrii la curtea de casaţiune se numescii : 
a, Dintre persânele carij, avândii diplomă de 

doctoră stii Jicenţiatii în drepti de la una din 
facultăţile Priucipateloră-Unite, sc din străi- 
nătate, vorii fi esercitatii profesiunea de advo- 
cati sâii funcțiuni judiciare, în cursă de 7 ani, 
sc vorii fi fostii profesori la una din facultă- 
țile de legi ale Piincipatelorii-Unite, în timpii 
de şepte ani. 

Oră-cine se presintă în eră cu vă diplomă 
din străinătate, pe ali cărnia temeiii arii cerc 
eserciţiuli unei specialităţi, să fie supus unui 
esamenii, seriosi, înaintea unei comisiuni spe- 
ciale, ca să dovedescă de merită eserciţiă. 

b. Preşedinţii curţei de casaţiune se numescii 
de Domni dintre membrii ei. 

€. Procurorii la curtea de ensațiune trebue 
să aăbi, vârsta de 90 ani deplinii și să posede 
însușirile prescrise la puncturile 2, 5, 4, 5 şi a 
din acesti articolii. 

4. Pentru a putea fi numitii grefieriă la cur- 
tea de casaţiune, trebue a avea ensuşitile pre- 
vădute la puncturile 1, 3, 4 şi 5 din acesti ar- 
ticoliă. 

Grefierii la curtea de casaţiune se pot numi 
numai, 

a. Acei carii vori avea diplomă de studii în 
drepti, celii puginii de duoi ani într'uă facul- 
tate din ţeră sâii străinătate, şi voră fi prac- 
jicatii profesiunea de advocatii în curs de trei 
ani, si vori fi serviti acelaşii timp în ramura 
judecătorescă, ” - 

b. Acei carii vorii fi servit în curs de cinci 

, 
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ani, celii pugină, s€ă în cualitate de grefieri pe 
la curţile judeciitoresci, sâii judecători de tri- 
bunale sâii ca capi de secţiune la ministeruli 
dreptăţei, ă 

e. Acei carii avândi autorisaţiunea ministe- 
rului dreptăţei, vorii fi practieatii profesiunea 
de avocatii celii puțină ciaci ani. 

Osebit de aceste condițiuni de sciinţă şi es- 
perienţă, grefierii urmeză să aibă şi vârsta de- 
plină de 25 ani, ! 

Cei alti funcționari ai grefei trebue neapt- 
rat să aibă diplomă de învățături colegiali şi 
versta de 21 ani deplinii, scu să fie serviti ca 
funcţionari în vre uă cancelarie publică în timp 
de 5 ani, ca scriitori, registrarori stii capi de 
masă. . 

Art, 17. Funcţiunile de preşedinte şi de mem- 
brii la curtea de casaţiune sunt inamoribile. 

Puncţiunile de procurorii şi cele alte suntii 
amovibile. 

CAPITOLUL Y 

Despre serviciulii curței 

SECȚIUNEA 1 
Despre ținerea şedințelorii   

Art, 1$. In şedinţele secțiunilor unite, cur- 
tea de casaţiune se presidă de primul preşe- 
dinte; în lipsa acestuia, se presidă de preşedinţii 
de secţiuni, cel mai vechi orinduit după listă, - 
în lipsa şi a acestora Curtea se presidă de celă 
mai vechii dintre membrii ei. 

Secţiunile, în lipsa preşedințilorii lori, scit 
a primului preşedinte se presidă de cel mai 
vechiii dintre membrii lori. 

La casii cândii preşedintele primarii ocupă 
scaunulii preşedinţială, preşedinţii de secţiune 
funcţionăză. ca membrii. 

Secţiunile unite facă instrucţiunile trebui- 
târe pentru menţinerea ordinei, în şedinţe și în 
întrulă cancelariei, care încuviinţându-se de 
Domni se vorii pune în lucrare. 

Art, 19. Preşedinţii şi membrii curţei de 
casațiune îşi iat rânduli lorii de şedere, în şe- 
dinţele generale şi în şedinţele de secţiuni, du- 
păi rândul numirei lori. 

Art, 20, Uă secţiune nu pâte lucra şi judeca. 
de nu vorii fi cel puin şepte membrii de facă. 

Cândiă acesti număr nu se pote împlini din 
pricină de bâlă, de congediii, de recusațiune 
scil alte asemenea, împrejurări, numtrulii se 
complectă cu membrii din cele alte secţiuni, 
traşi la sorţi. . 

Art, 21, Nici uă ortărire nu pâte eşi din 
secţiune, dâcă nu împreună cinci glasuri.   Art, 92, Intemplându-se a nu se împlini nu- 

| mărală de majoritatea cerută de articolul pre-
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cedentii, se vor chiăma alţi trei membrii, traşi 
la sorţi de la cele-alte secţiuni, şi se va cerceta 
pricina din nuoii; decă nu se va putea nică a- 
tuncea forma majoritate, se va amâna pricina, 
de la una lună până la trei celii multii, şi deca 
şi la acest terminii nu se va putea obţine ma- 
joritatea, se va judeca pricina de secţiunile u- 
nite, — Se esceptă înst pricinile urgente, cari, 
în acesti casă se judecă îndată de secţiunile 
unite. 
„Art, 23, Judecătorii deosebitelorii secţiuni 

se poti suplea unii pe alţii dintr'uă secţiune 
la alta prin sorţi, la casuri când după lege, un 
judecător nu pâte lua parte la judecată în sec- 
ţiunea lui, 

Art, 24, Suplearea și chiămarea judecăto- 
rilori de la uă secţiune la alta cu moduli de- 
terminati la casurile prerădute mai susă, se 
urmeză prin scirea şi midlocirea, primului pre- 
şedinte, sâii a celui ce ţine loculă săii, 

Art, 25, Cândii curtea de casaţiune judecă 
în secțiuni unite, trebue să fie facă și să ia 
parte la judecătă celă puşini 16 membrii pe 
lingă ună preşedinte sâă unii vice-preşedinte, 

La asemenea casii uă otărire nu se pâte da 
de nu impreună 11 glasuri. — Eară când sec- 
ţiunile suntă întrunite în întregulii complectii, 
majoritatea, absolută este de ajunsii, 

Art, 20, Fie care secţiune în parte, ţine cel 
puțini câte trei şedinţe pe săptemână,. 

Secţiunile unite ţină şedinţe de câte ori tre- 
buinţa va cere, 

SECȚIUNEA II 
Despre vacanție 

Art, 27, Curtea, de casaţiune are vacanţie 
mare uă dată po anii, de sa 1 Lulie până la 
15 Augastii. Vacanţii mici la Crăciun 15 dile, 
încependă din ajunul Crăciunului, şi la Pasci 
15 ile, începând din Qiua floriiloră. 

Peste totii celii-altii cursi ali anului, curtea 
de casaţiune, ţine şedinţe regulate în tâte di- 
lele, afară de Duminica şi sărbători mari. 
"Art, 98, Pentru timpulă vacanțiilorii mari, 
se formâză, prin tragere la sorţi uă secţiune, 
aub numire de secţiunea vacanţiilorii întocmită 
de şâpte membrii, spre a expedia pricinile cri- 
minale, şi a otări asupra cererilorii de casaţiu- 
ne, celorii mai urgente. 

Secţiunea permanenţă, alâsă pentru timpalii 
vacanţiiloră, va fi compusă : de ş&pte membrii, 
ŞI numele membriloriă ce voriă fi îndeplinit acea, 
misiune în anuli precedentii, nu vorii mai fi- 
gura în urna sorţiloră, ce se vor trage în a- 
nală II şi III, - 
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SECȚIUNEA III 
Despre congedii 

Art, 29. Membrii curței de casaţiune poti 
dobândi congedii pentru trebuințe otărite, 

Congediile se daii de către Ensuși curtea de 
casațiune, în secţiuni întrunite, şi numai u- 
nulă în cursulă unui ană se pâte acorda unui 
membru. Congediii de ducă luni, nu se pâte a- 
corda de cât în casii de bâlă, sâii de neapărată 
necesitate; iar de va trece de duoă luni în sus 
până la patru, membrulă perde l&fa şi de va 
trece şi de patru luni sa socotesce demisiona tă. 

Art. 30, Procurorii de secţiuni cerii conge-. 
diii de la procurorul generali, când conge: 
diile nu treci peste uă lună; ră dâca cererea 
de congediii este pentru mai multă de uă lună, 
se adresâză către ministerul dreptăţei, prin 
procurorulii generalii. : 

- Arte 31, Procurorul generalii adreseză ce- 
rerile de congediii toti-dâuna la ministerul 
dreptăţei. PE 

Art, 92. Oră ce cerere de congediă din par-: 
tea unui membru ali Curţii trebue să se facă 
în scrisă şi să fie sprijinită de primulii prege- 
dinte, carele constată şi încredințâză că numirul” 
judecătorilor ce remân în fiinţă este de ajuns 
pentru lucrările Curţei şi că serriciulii na va 
suferi din lipsă. i 

Cererea de congedii a primului preşedinte se 
va supune Domnului. i 

Art. 33. Toto congeidiile acordate se scrii 
întruni registru specială de congediii ce stă. 
în păstrarea şi îngrijirea primului grefierii. 

Arte 34, La capulii fie căreia, luni, grefierul : 
faco uni estractii după congediile acordate în 
luna trecută, — Aceli estract se încredinţeză 
şi se subserie de primulii preşedinte care îlă 
trămite ministerului dreptăţei, spre a'l publica 
în Monioruli oficiale. 

TITLUL II 

Despre jurisdicțiune şi procedur: 

CAPITOLUL 1 
Despre jarisdicţiuue 

SECŢIUNEA 1 
Despre competința curții cu atribuţiunile 

de casațiune * 

Art, 85. In cause de drepti privatii, curte 
funcţionăză ca curte de casaţiune. - . 

27
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In cause politice și de disciplină, Curtea de 
casaţiune judecă ca înaltă curte de justiţie. 

Art. 36, Cartea de casaţiune, judecă în acs- 
stă cualitate, cererile de casaţiune pornite : 

a. In contra otărtriloră tribunalelorii de ân- 
tâia instanţă, nesupuse la apelaţiune, şi în 
contra, otăgiriloră desărerşitii pronunciate de 
instanţele de apelă. 

Intre aceste se socotesc şi tribuaalulu de 
comercii din Galaţi, tribunaiulă criminali şi 
curtea de confirmaţiune din Iași. 

b. In contra desăverşitelori otăriri de arbi- 
trii cândă aceştia judecă ca tribunal după 
rânduiala art. 50 din condica de comerciă a 
ărei Românesci. . 

c. In contra otăririloră tribunaleloră mili- 
tare însă numai : 

1. Pentru causă de necompetinţă scii abusi 
de putere, cândii se va fi datii în contra unui 
individii ce nu cete militară, nici asimilat prin 
a sa funcţiune, de către lege, cu militarii. 

9. Cândă voră fi atacate de către guvernă 
după cuprinderea art, 41, din acâstă legiuire, 
în care casii militaralii condemnati, se pâte 
folosi de cererea în casaţiune formată de gu- 
vernii. . 
Asemenea curtea de casaţiune pronuncie : 
]. Asupra cereriloră de strămutare a prici- 

nilorii de la uni tribunală la altulă, scă de la 
uă curte de apeli la alta, pentru cuventulii de 
bănuială legitimă scă de siguranţă publică. 

2. Asupra cererilură în contra otăririlor (fie 
şi nedesăvârzite), sâii actelorii judecătoresci de 
ori ce instanţă, care arii cuprinde unii escesii 
de putere, sti arii fi făcute fără competinţă. 

Asemenea şi asupra reclamaţiunilorii în con- 
tra tribunaleloră, pentra togadă de dreptate 
(deni de justice, nevoinţă de a judeca) pentru 
fraudă sei mituire (1). . 

3, Asupra conflictelor (2) de jurisdicţiune 
între duoă ssii nai multe curţi şi tribunale de 
voră fi supuse acestea la curţi de apel diferite. 

Iară conflictele de jurisdicţiune între duo 
să mai multe tribnnale, supuse la aceeaşi 
curte de apelă, se pn iecă de curtea de apel îa 
care sunt supusc. 

4. Asupra otăziriloră contrarii date de a- 
ceeaşi curte, scii de duoă diferite curţi, sii de 
unii tribunalii şi curte, în una şi aceeaşi prici- 
nă, între aceleaşi persânc şi în aceleaşi împre- 
jurări de prigonire. 

5. Asupra tângnirilor pornite în contra otă- 
rîriloră atingătore de reclamaţiunile isrorite 
din causa unei espropriaţiuni, 

6. Asupra reclamaţiunilor electorale, în con- 
tra otăririlorii tribunalului, care admite sei 
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respinge înscrierea cui-va în listele electorale 
în contra legilor, 

7, Asupra conilicteloră de atribuţiuni ivite 
între autoritatea judecătorâscă şi acea ese- 
cutivă. 

8. Şi în genere asupra tutulorii materiilorii 
ce i se vorit atribui de lege. - 

Art. 37, Casaţiunea uncă otăriră se pâte ce- 
re şi în împrejurările următore : 

1. Cândii pricina s'a judecatii şi otărirea s'a 
datii de unii numără de judecători mai pugină 
de câtiă cel cerutii de lege, 

2, Cândă otărirea s'a dată de judecătorii ca- 
rii n'a luată parte la t6te şedinţele de înfă- 
gișare, 

3. Cândii otărirea, în dispositivul ei, nu cu- 
prinde temeiurile pe care este basată, scă când 
se întemeiază pe articole cu totulii străina do 
firea pricinei. 

4. Cândă tribunalulă sâi curtea, ce aii ju- 
decatii pricina, voră fi fostii compuse de jude- 
cători ce n'aă îndeplinită condițiunile cerute 
de lege. 

5. Cândă încheerile tribunaleloră s6ă cur-. 
ţilorii de apel, date cu titlulii de desluşiri la 
împedicări ivite cu ocasiunea punerei în lucra- 
re a unci otăriri definitive, sei aducerea întru 
îndeplinire, se voră ataca ca contrarii otăriri-   lorii definitive, . 

5. Cererea în casaţiune, pornită în contra u- 
nei otărîri, sub cuvântul de rea interpretare 
a tocmelcă, nu va fi priimită, de câtii când in- 
terpretațiunea dată tocmelci prin acea otărire 
ari schimba Ensăşi natura tocmelei. 

Art, 85. Curtea de casaţiune nu judecă nică 
uă dată pricina în fondii, ci caseză (oboră), o- 
tăririle date cu călcare de lege şi procedurile 
viciOse în care se cunoscii călcate formele esen- 
țiale, cerute pentru validitatea lori, şi anuleză 
actele făcute fără competință. | 

Curtea de casaţiune nu pote priimi cereră în 
casațiune de câtă în contra otăririlorii jadecă- 
toresci definitive, iară nu şi îu contra, otăriri- 
loră nedesăvârşite, carii suntă âncă supuse a- 
pelaţiunei la curtea de apelă (afară de casali 
prevădută la art.41 din acâstă legiuire), pre- 
cumi nici în contra otăririlorii pregătitâre şi 
desluşitâre (jugements preparatoires et inter- 
locutvires) căci cusarea acestora nu. se pâte 
cere, de câtă dupi ce sai datii otărirea defi- 
nitivă în fondi u acelei pricini. 

La casii cândă proceilura va fi casată, se ra 
reincepe de Ja lucrarea cea abătută din forme. 

Art. 99. Curtea de casaţiune, când va casa 
uă otărire, sei va anula uă procedură, va rân-   dui totă-dâ-una uă altă judecătorie (tribunal 

  

(0) (Prise a partie), pornite în contra unu! tribunală s6ă a unck carți întregi, scă numa! usapra unora din 
judecători. 
(2) Este conflict de jurisdicţiana atunci cândă dnod ss mal multe tribunale, oră curți, 'și ar &nsugi comp 

tinţa do a judeea una şi acecași pricină, scă cândă fo caro s'ară declara necompetentă de a jndeca. .
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săi curte) care va fi mai apropiată de jndecă- 
toria ce ati judecat ântâiii, şi care va urma să 
judece fonduliă pricinei, decă pricina este de 
fire a priimi uă urmare de judecată, afară de 
casurile prevădute, la art. 40. a 

Judecătoria urmeză a fi de aceeaşi trâptă cu 
aceca a căreea otărire se casâză, 

Art, 40. Cartea de casaţiune nu trămite 
pricina în nuoă judecată la altă tribunală sâii 
curto: e 

a, Cândi casaţiunea se pronuncie, pentru 
cuvântuli că otărirea casată ai condemnatii 
fapte neprevădute de lege. 

b, Cândii desfiinţeză uă otărîre, pentru că 
sai priimitii apelaţiune sâiă oposițiune peste 
terminulii legiuiti. 

ec. Cânâii anuleză otăriri pentru contrarie- 
tate cu alte otărtri desăvârşite şi încheeri de 
desluşiri pentru punerea în lucrare a otăririlor 
definitive, contrarii acestoră otăriri. 

d. In pricini electorale, cândiă casâză otări- 
rea tribunalului care admite stii respinge, în- 
scrierea în contra prescripțiunilorii legei. 

e, Cândi desfiinţeză otăriri în materii penale 
prin care acusatulă a fost declarat nevinovat. 

Art, 41, Ministerulă justiţiei, adresându-se 
prin procurorulii curţei de casaţiune, sâi d'a 
dreptulă sâii în urma inişiativei luate de ace- 
sta şi fără prejudiţiulă (vătămarea) dreptului 
părțiloră interesate, va denuncia carţei de ca- 
sațiune oră ce atărire şi ori ce actii prin care 
judecătorii şi-arii fi nsuşitii atribuţiuni peste 
tompetinţa lori şi ară fi comisii vre unii esces 
de putere, scii delicte relative la fancţiunea lor. 

In casti de daliete, cândiă curtea va anula, a- 
cele otăriri sti acte, se va constitui îndată în 
carte de justiţie conformii art.42 şi va proce- 
a la judecata culpabililori. 

SBOȚIUNEA IL 
Vespre competiuța curţii de casațiune ca înaltă cur- 

te “de justiţie 

Art, 49, Ca înaltă curte de justiţie, curtea 
de cazaţiune judecă d'a dreptulă pirile pornite 
în contra ministriloră, şi a celoră-lalţi func- 
ționară înalţi, carii până acum era de jurisdic- 
țiunea înaltei curți şi a divanului Domnescii. 
„Ea judecă asemenea şi po.toţi membrii păr- 

ţii jndecătorescă şi ală ministerului publică. 
Ea are âreptulii de jurisdicţiune esclusivă a- 

supra mewmbrilorii că în pricini penale şi eser- 
cită drepturile de ceusură şi disciplină asupra 
curţiloră de apelă şi asupra tribunaleloră, 

La asemenea ceasuri curtea judecă şi otăra- 
Ece în fondă, 

Otăzirile curţii de justiţie, date în puterea 
"acestui articolă, se aducii întru împlinire prin 
-ministerulă dreptății.       
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CAPITOLUL II 
Despre procedură 

SECȚIUNEA 1 
Despre cererea în casațiune 

Art, 43, Cererea, de casaţiune se face prin 
petiţiune în scris depusă la grefa curţii, 

Ministerul publici, cândă este parte prin- 
cipală, adresâză cererea sa de casaţiune prin 
actii formală către preşedintele curţii. 

Arte 44. Terminul cererel în casaţiune pen- 
tru prigonitori, în tâte pricinile, ufară de cele 
criminale, este de trei luni, socotită de la prii- 
mirea s6ii de la predarea copiei de otărire, în 
mâna părţii ce o atacă, sii în mâna impu- 
ternicitului ci, sâii de la lăsarea copizi la lo- 
cuința ei. 

Dina în care începe terminul, şi dina în care 

se sfirşesce nu se socotescii în acestii terminii. - 
Art. 45, Dâcă partea interesată mâre în 

cursul acestui termini, fără să fie pornit. ce- 
rere în casaţiune, atuncă terminul curge : pen- 

tru moştenitori presenţi şi majori din minu- 
tul morţii; pentru moştenitori minori, si de- 

claraţii de incapabili din ori ce altă causă, sâi 

pentru casulă cândi moştenirea, va fi vacantă, . 
terminuiii ra curge din Qiua în care 'se va 
numi uă tutelă scii uă curatelă, sâi se va fi 

dat moştenirea în administrarea obştescei epi- 
tropii. ” 

Apeluli în casaţiune oră în ce cas, nu se s0- 

cotesce uă faptă de priimirea muştenirei. 

Art, 46. Cererea în casaţiune este însoţită 

de copia, otărirei atacate şi de uă tază de 20 

galbeni în pricini civile şi comerciale. 

Sunt apăraţi de acâstă taxă : acei carii vor 

produce de la autorităţile locale, dovedă de a 

lorii scăpătăciune, însogită de biletulă de con- 

tribuţiune ce plătescă. 
Na sunti supuse la plata taxei : cererile în 

casaţiune, pornite de către ministerulii public, 

sâii de către agenţii publici, pentru afaceri ca-. 

zii privescu directi administraţiunea şi dome- 

piele ssi veniturile Statului. - 
Taxa se restitue cândii otărirea sâii sentinţa 

se va casa, s6ii cândii se va, recunosce că depu- 

nerea, taxei s'a făcut în contra prescripţinnii. 

Arte 47. Uă dată cu, sâii după presentarea 

cererei în casaţiune, părţile împricinate poti 

presenta unii memorii desluşitori în pricină, 

însă înainte de darea otărirei curţii. 

“Art, 48, In pricini criminale, pornirea în ca- 

saţiune se face în modulă şi turminile cerute 

de condica de procedură criminală a Ţărei Ro- 

mânesci, pentru apelaţiuni către înalta curre. 

y
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SECŢIUNEA IL 
"Despre împărţirea priciuilorii Ia secțiuni 

Art. 49. Tâte pricinile intrate se trec chiar 
în momentul întrărei lori într'ună registru 
generală cu numără după dată şi rânduli in- 
trărei, 

Primul preşedinte le împarte apoi între sec- 
ţiuni, unde şi acolo se treci în deosebită regi- 
stru, 6răşi cu numtrii, după data şi rândulii 
iutrărei. | 

Art, 50. In fie care secțiune suntii duoă ra- 
gistre, într'unul se treepricinile urgente (grab- 
nice), în celii-alti cele ordinare. 

Pricinile se sorocescă după rânduli intrărei 
lori, afară numai de cele grabnice, carii ai pre- 
cădere. | o 
"Art, 51. Se socotescii urgente acele pricini, 
pentru care procurorii cerii cercetarea cu pre- 
cădere (requisitoir du Ministere public), pri- 
cinile pentru cară s'a pronunciatii mortea, pri- 
cinele civile şi criminale în care se găsesce 
interesată Națiunea şi în de obşte tâte acele 
reputate ast-felii prin uă lege, 
„ 'Tâte lucrările venite în Curte se vorii trece 
în condica grefei, cu numsruli şi data ci și a 
venire loră în Curte. 

Lucrările se vorii împărţi la secţiunile cu- 
venite şi se vori înscrie, cele grabnice întrună 
registru speciali, şi cele ordinare într'uniă ulti 
registru; deci fe care secțiune va avea ducă a- 
nume registre. : | 

Procesele nu se ror presenta secţiunei, chiă- 
mate a otări asupra lorii, de câtii după ce ele 
xoriă fi puse în stare (mise en 6tat). 

Procesulii este consideraţii ca pusi în stare, 
cândiă tote lucrările trebuitore între cari se co- 
prinde şi memoriulii datii de părţile interesate 
S'aii comunicatii Curţei, ssii cândii tenninile 
încuviinţate pentru comunicarea lorii ni espi- 
ratii; pricinile se judecă după rânduli lori din 
registru. Cu tote acestea preşedintele pâte, 
după rechisitoriile ministerului publici, să ju- 
dece mai ântâiă pricinile mai urgente dintre 
acele înscrise în registru ca urgente. 

Rechisitoriile ministerinlui publică care nu 
sufere întârdiere, poti fi presentate la fie-care 
şedinţă şi se judecă de către curte, fără a urma 
treboinţă de a fi înscrise la rândă. 

Pricinile puse în stare, se rorii împărţi de 
către primul-preşedinte, scii de către celă ce'i 
ţine loculă în lipsă'i între membrii cari ur- 
mâză a face rapurti asupra lori. 

Art, 52, Greficrul secţiunei este dator, după 
ordinulii președintelui să ţie listă pe uă condi- 
că specială de pricinile sorocite în fie-care di. 

Listele de sorocire a pricinilorii se afiştză în 
grefă, şi sâla şedinţelor pent în Qiua otări- 
Tei pricinei, : , 

Art. 59, Pricinile puse în stare, se împartă 
de cătro preşedintele între membrii presenţi, 
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pentru a faca raportii asupra lori; raportorii 
se tragii la sorți. | 
Raportul cuprinde relaţiunea cursului pri- 

cinei cu împregiurările. ei şi cu arătare de te- 
meiurile luate în otăririle lor de instanţele ce 
ai judecatii pricina, deră fără conclusiune din 
partea raportorului. 

Se va însemua (ina când s'a însărcinat mem- 
brulii ca să facă raportă, şi dina presentărei 
raportului la grefă. 

În pricinile graPnice, raportulii trebue să fie 
gata şi presentati celă multă în 15 dile, 6ră 
în cele alte pricini cel multă într'aă lună; 

Nu vori putea raportorii să întârgie presen- 
tarea raportului sub cuvânt că le mai trebuese 
spre limurirea, lor, lucrări, necomunicate âncă 
şi care nici trebuesci asteptate. 

Dscă raportorulii însărcinată cu facerea ra- 
portului, nw'li presentă în terminul prescrisii, 
el este detoră să dea semă preşedintelui de-- 
spre motivele cari "l-aii siliti să întârdie pre- 
sentarea lui, peste termninuli prescris. Pre-- 
şedintele aprobândi aceste motive. otărasce ra- 
portorului ună alii duoilea termină, pentra 
presentarea raportului, şi deca după espirarea, 
și acestui ali duoilea termină, el n'ari înfă-. 
gişa raportulă, atunci preşedintele de îndată 
va lua acta (dosarulă) de la acelii raportorii şi     va însărcina pre unii altă judecătoră cu acelii 
raportă, înscriindu-se în el de preşedinte acest. 
incidentă a schimbărei de raportoră. 

Asemenea incidente, potii da loci pentru ân- 
tâia 6ră la observaţiuni din partea preşedinte- 
lui, €ră la a duoa 6ră, ele se voră aduce la cu- 
noscinţa, ministerului dreptăţei, spre cuvenită 
din partei lucrare, ” 

Art, 54. Raporturile judecătorilor, se ci- 
tescii de către raportoră la uni biuroii speciali 
anume destinati pentru acestii sfirşitii în sala 
şedinţei, In procesele în care preşedintele &n- 
suși este raportorii, eli trece Ja acesti biuroii 
şi şedinţa se presidă în locul săi, de celii inai 
vechiă rinduitii din judecători. 

* Inainte de cetirea însă a raportulai preşe= 
dintele este detoră a'lii comunica procurorului 
generală împrennă cu dosarulii, pentra ca şi 
ministerulă publică să'şi pâtă formula conclu= 
siunile sâle, - 

Art. 55. Procurorală înapoitză Curţii do- 
sarulă cu tâte chârtiile cu trei dile libere în-. 
naintea gilei de înfăşiştre. ” : 

SECŢIUNEA III 

Despre cercetarea pricinţloră 

Art. 56, Şedinţele Curţii de casaţiune sunt 
publice, afară numai când publicitatea lor ar 
putea amerinţa bunele moravuri, în care casă 
se Qeclară acâsta prin închecre de jurnal cu   majoritatea voturilor.
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Unii asemenea jurnali cândă se atinge de 
cercetarea delictelorii politice şi de presă sei 
de cercetarea priciniloră prevălute la art.42 
din acestă legiuire, nn se pote încheia de câti 
în unanimitate. | . : 

Fie care şedinţă a Curţii va ţine celii pugin 
cinci ore, ea, va începe la 11 ore diminâţa, şi va 
ţine până la 4 ore după amiadi. 

Va fi supusii globirei totii judecătorulii care 
va reni după 1] ore, s€ii va eşi înainte de ră- 
dicarea şedinţei. 

In fie-care di de ședință .prefierul va ţine re- 
gistru despre judecătorii absenţi scii supuşi 
globirei, Acesti registru se adeveriză de pre- 
şedinte ln 11 ore şi remâne nemodificati. | 

Jumitate din salariulii judecătorilor înscriși 
în registrul globirci, fie ei absenţi cu conge- 
dii sei fără congediii, so va scădea de la fie- 
care din cj, pe fie care qi de absenţă scii de în- 
târdiere, şi se va împărţi între cei-alţi judecă 
tori carii anii fostă faşă la tactii, în accea gi la 
ora prescrisă. - | 
Numai judecătorii absenţi pentra causă de 

bală constatată şi adusă la cunoscinţa Curţii, 
sunt scutiţi de acestă globire, dâră nici se vor 
folosi de globirile celoră absenţi. 

Aceste măsuri rorii privi şi pe grefieră şi pe 
toţi cei-alţi împiegaţi ai Curţei cu acesta că 
globirile luate se vorii împărţi între cei-alţi 
împiegaţi carii ati îndeplinitii locul şi îndato- 
ririle globiţilorii împiegaţi. : 

Atâtă Ministerul justiţică prin organuli 
procurorului câtiă şi procurorulii de la sine, aii 
dreptul de a controla stricta păzire a măsu- 
Tilori prescrise prin acesti articolii. 

Pînă la facerea, unui regulamentii specială 
pentru disciplina şi poliția grefieriloriă şi a ce- 
lori-alţi împiegaţi ai Curţii, pirile pornite în 
contra neîndeplinirei îndatoririlorii lorii vorii 
fi cercetate de preşedinte şi procurorii carii în- 
preună vorii otărt cele de cuviinţă după arep- 
tatea şi înţelepciunea lori, 

Art, 57. După citirea petiţiunei de Casaţiu- 
ne, a memoriului apelantului și a raportuiui 
judecătorului rapertoră, părţile prigonitâre, 
Sci adrocaţii şi apărătorii lorit poti să vor- 
bâscă, cerendii voie de la preşedintele Curţii. 

Art, 5S, In tâte pricinile procurorulii vor- 
esce celii din urmă. Numai atunci părţile pri- 

Bonitre poti vorbi cele din urmă, cândit Mi- 
nisterulă publici va fi ânsuşi parte prigonitâre. 

Art, 59, Desbaterile fiindă terminate, Cur- 
tea se retrage în camera de deliberaţiune. 
„Părerile se adună de către preşedinte după 

rândul numirilor, începând de la judecătorulii 
cel din urmă numiti. Raportorulă însă opină 
înaintea tutulor, şi preşedintele cel din urmă. 
Părerile fiindă adunate și otărirea scrisă 
ŞI sub-scrisă de membri, Curtea reintră în pre- 
torii și grefierulă citesce în audulă tutulor 
Caprinderea ej, !   
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Art. 60. Otăririle Curţii de casaţiune se 
pronuncie în numele Domnului; ele menţionăză 
lămuririle raportorului, intâmpinările părţilor, 
conclusiunile Procurorului, motivele şi disposi- 
tivulii, numărul şi numele judecătorilorii ce 
aă luati parte la judecată, - 

Art, Gl. Otăririle Curţii de casaţiune suntii 
privite de lege ca acte colective ale întregeă 
Curți, ră nu a unci părţi din membrii ce o 
compunii. 

" De aceea nici unulii din judecătorii disidinţă 
de majoritate, nu are dreptusii de a'şi da părere 
scrisă în parte, ci toţi sunt datori să sub-serio 
otărirea majorităţei ca să o constate şi să o 
încredinţeze. : 

Dâcă în cursulii deliberaţiunii asupra unei 
pricini tratate în secţiuni-unite, se ivesc 
mai muitii de câţi două opiniuni, fără ca nică 
una să întrunâscă majoritatea voturilori, a= 
tunci opiniunea celorăi mai puţini la numării 
trebue să se unâscă cu una din cele două opi- 
niuni care întrunescii mai multe glasuri spre 
a se putea da în pricină uă otărire în majoritate, 

Registrele sesiilor fie-ciireia secţiuni vor fi vi- 
zate şi adeverite la fie-care stptămână de către 
preşedintele şi de către greficruli respectivă. 

Toti acestă măsură se va păzi şi pentru re- 
gistruli sesiilorii a secţiunilorii-unite, Ă 

Art. 62, Secţiunea reclamaţiunilorii cerce- 
teză cererile de Casaţiune facă numai cu je- : 
luitoruli apelantii, şi. otărasce dâca, cererea 
este temeinică sâă nu şi de se admite sâi se 
respinge: 

ârt. 69, Incuviinţându-se cererea de Casa- 
iune de către secţiunea reclamaţiunilorii, pre- 

şedintele secţiunei comunică jurnalulă otirt- 
toră primului preşedinte alii Curţii şi acesta, 
apoi sorocesce pricina la rândulii ei, spre a fi 
judecată de secţiunea competintă, sâii de sec- 
ţiunile-unite, fagă cu prigonitorii interesaţi. 

Art. G4. Incuviinţarea cererii de Casaţiune 
se face prin ună simplu juirnală nemotivatii 
după care se dă apeluntului copie adererită sub 
semnătura preşedintelui. şi a grefierului sec- 
ţiunei şi sub sigiliulă i, 

Art, 65, Respingerea cererii de casaţiune 
trebuo în totii-dâ-una să se facă prin otărire 
formală şi motivată a secţiunii, “ 

Art. 66. După admiterea cererii do casa- 
ţiune, primul preşedinte priu una singură ci- 
taţiune o comunică piritului şi'li soroceste la 
di determinată a veni spre înfăgişere, sorâcind 
pentru acea, Qi şi pe reclamantă, 

Art, 67, In pricini criminale, corecţionale, 
şi poliţienesci, nu se cere cercetarea prealabilă 
de admitere din partea secţiunii reclamaţiuni- 
lori, ci secținnea III-a criminală judecă d'a, 
dreptulă şi otărasce, — Se deosibesci însă pt- 
rile pornite în contra funcţionarilor daţi sub 
jurisdicțiunea, Curţii de casaţinne, cari urmeză 
mai ântâiă a trece prin asemenea prealabilă
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cercetare de admitere şi apoi a se judeca de 
secţiunile unite. . 

Cândii în cercetarea uuci cereri de casaţiune 
secţiunea civilă scii criminală va descoperi fapte 
vinovate comise de judecători, atingătâre de 
funcțiunile lorii, atunci secţiunea va denuncia 
pe judecători, la secţiunea reclamaţiuniloriă 
care mai "nainte ra face cuvenita cercetare de 
admitere. 

Art, 6$. Pirile în contra ministrilor pornite 
de domn, sâii de adunarea generală, precum şi 
pirile pornite în contra membriloră Curţii de 
casaţiune, se judeci tot-dâ-una de complectul 
Curţii în secţiuni unite, fără a trece prin cer- 
cetarea prealabilă de admitere cerută de art. 02, 

Art. 69. La casulii prevădutii de articolulă 
precedentii, întemplându-se de a nu sc putea 
forma complectulă din pricină de recusaţiune 
sei altele, numărulii judecătorilorii, se com- 
plectă cu membrii de la Curțile de apel, prin 
tragere la sorţi, urmată în pretoriulii Curţii de 
casaţiune,. în ședința publică şi în fiinţa acu- 

-saţilor, cel puțin cu 15 dile înaintea înfăgişării. 
Atâtă acusaţii, câtă şi ministeriuliă publică, 

aii dreptulii de recusaţiune şi în contra mem- 
briloră traşi la sorţi. 

Art, 70. Acusaţii.aii dreptul de a'şi alege 
aptrătorii lorii. Când ci se refusă de a'și alege |! 
apărători, preşedintele ledă un adrocât ex-oficio. 

SECȚIUNEA IV 
Despre otiirîrile de Casaţiune 

Art, 71, Otăririle Curţii de casaţiune după 
ce se vorii înscrie în registrulii ci, se transcriă 
şi în condica de otăriri a Tribunalelorii sc a 
Curţilorii ale cărora sentințe s'aii casatii; prin 
îngrijirea părţilor interesate, a procurorilor şi 
a Ministeriului dreptăţei. 

Art, 42, Otărirea casată se socotesce ca cum 
n'ar fi fost şi nu mai are nici -uă putere. De 
acea ori ce acte de asigurare sâii de esecuţiune 
se vor fi făcutii în puterea unorii asemenea 
otăriri se desfiinţâză cu totuli. 

În casulă când uă procedură se va fi anulată, 
ea se va reîncepe de la celi d'ântâiă actii pen- 
tru cara nu se voră fi observată formele. Pri- 
cina se ra, pleda din nuoii în întregul stii, şi 
se va mai putea face cereri de casaţiune, în 
contra otărirei a doua ce se va da. 

Art, 78. Cândi partea priponitâre chiămată 
în judecată, nu se înfăgişcză Ensăşi sâă prin îm- 
puternicitii, pricina se judecă în lipsă şi jur- 
nalulă otăriţorii i se încunosciinţeză în copie. 
Ea are dreptuli a se arăta cu oposiţiune în ter- 
minti de optii dile libere, socotite de la, priimi- 
xea copiei jurnalului, şi a justifica cuvintele 
legale ce a oprit'o de a reni şi a cere înfășişâre. 
Dâcă în acestă termini nu se înfășişză, oposi- 
ţiunea se respinge şi otărirca se dă afară.   
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Art. 74, Cânâii după casaţiunea unei otăriri 
curtea de apel sâii tribunalul la care sai 
trămisă pricina a se judeca din nuci, va da uă 
a duoa sentinţă în aceeaşi pricină între aceleași 
persone, procedândi în aceeaşi cualitate, şi va 
fi atacată şi acestă a duoa otărîre, atunci Cur- 
tea de casaţiune judecă cestiunea, cu tote sec- 
ţiunile-unite. 

Dâcă a duoa sentință a unui tribunală sâii 
Curte este casată pentru aceleași motive ca şi 
cea d'ântâii, atunci curtea civilă stă tribuna- 
lulii la care pricina va fi trămisă, se va confor- 
ma cn decisiunea Curţii de casaţiune asupra 
punctului de drepti judecată de acea curte. 

In acestii cas Curtea de casaţiane, va comu- 
nica îndată ministeralui justiţiei cestiunea de 
drepti controversată, ca la cea dânttia sesiu- 
ne a Camerei sâă chiară în cursul sesiunii, de 
va fi deschisă Camera, să se câră de guvernii 
interpretarea oficială a legei de la puterea le- 
gislativă. 

Art, 25, Tâte otăririle Curţii de casaţiune 
se publică într'uă anume colecţiune ce va pur- 
ta titlulii de : Buletinulă  urţă de casaţiune 
a Principatelorii- Unite. 

PITLUL III 
Disposiţiuni generale 

Art, 76. Otăririle curților de apel, din diua 
punerii în lucrare a acestei legiuiri, vor fi desă- 
verşite fără nici uă osebire. Jile voră fi supuse 
numai la casaţiune pentru rea aplicaţiune a le- 
gei, pentru călcare de procedură, sâii pentru 
escesii de putere şi necompetinţă, precum s'a 
arătată mai sus. 

Curțile de apel civile suntii asemenea în- 
drituite a judeca în genere în fondiă şi într'un 
chipii desăvârşitii însă cu reserva recarsului în 
casaţiune, şi acele pricini, carii prin osebite le- 
giuiri eraii date până acumii în esercitarea di- 
rectă şi esclusivă a divanului domnescii ; afa- 
ră de casaurile prevădute prin art. 42 din acestă 
legiuire. a 

Complectulii curților de apelii va fi în vii- 
torii de 7 membrii. 

Art, 71. Impricinaţii vor putea cere pune-. 
rea în lucrare a otăririloră date de curţile de 
apelă, însă acestă punere în lucrare se pâte 
stăvili de partea protivnică, prin asigararea 
s6ă depunerea valârei corespungătâre, în casii 
namai, cândă va porni în casaţiune, 

Cererea în casaţiune suspendă şi fără asigu- 
rare ssi depunere a val6rei procesului, pune- 
rea în lucrare a otăririloră privitâre la stră- 
mutarea de otare şi la desființare de zidiri. | 

Art. 75, Disposiţiunile capitolului 1Y din ti- . 
tlulă IV ali condicci de procedură criminală a 
Tărei Românesci, privitâre la pricinile şi mo- 

„JI duli ae recusaţiune ali judecătorilorii, se vor
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aplica fără distincţiune la tâte treptele jude- | 

cătorescă în pricinile civile şi comerciale, pre- 

" cum şi în cele criminale. 

Art, 79, Nimeni nu pâte apăra ca avocată 

pricină civile şi criminale înaintea Curţii de 

casaţiune întru câtii nu are gradul academic 

stă autorisațiune de la ministerul justiţiei 
după legile esistente. 

Curtea de casaţiune îşi va putea alcătui din 

acestia ună tabloi de avocaţi pentru casulă 
prestdutii la art. 70, 

Art. 50, Dreptulii de censură şi de discipli- 

nă asupra curțilorii de apeliă şi asupra tribuna- 

lelori civile , comerciale şi criminale din Prin- 

cipatole-Unite fără osebire, se va esercita de 

către Curtea de casaţiune, 
Ministerulă justiţiei nu va maă da destegări 

în pricini judecătoresci. 

irt, 81; Cartea de casaţiune la finele fie-că- 

mia ană va comunica ministerului justiţiei, 

rițiurile sâă neajunsurile ce va fi observatii în 

cursul anului la legislaţiunea esistentă, supuind 

totăi-de-uă-dată şi domnului printr'uă deputa- 

ţiune din sânuli ei, relaţiune motivată şi des- 

luşită, în care se vorii însemna reformele ce 

esperienţa ară fi doveditii necesarii a se întro- 
duce în vre uă parte a legislaţiunii, 

Acâstă relaţiune se va publica şi se va co- 
munica de către Domni, comisiunei centrale. 

Art, 82, Instalarea şi reintrarea în lucrare 

a Curţii de casațiune după vacanţele cele mari, 

se faci în şedinţă solemnă, în care procurorul 

generală ţine -un cuvântă asupra unui object 

atingttorii de magistratură, sâii de justiţie şi 

de lucrările judecătoresci, la care răspunde pri- 
mulă-preşedinte. : 

In şedinţele plenare, adică cu secţiunile în-   trunite, atât Curtea câtă şi ministerulă pu- 
blică sunt în uniformă; iară în şedinţele sec- 
ținniloră separate, în mică uniformă. 

Aceste se voră otări printr'ună regulamentii 
administrativă. 

PITLUL IV 

Disposiţiuni transitorii 

Art, $3, Otăririle curțilorii de apelă, din 

Principatele-Unite, ale tribunalelori de comer- 
cii, în contra cărora, nu s'aii făcatu apelaţiune 
în terminulă legiuită, şi otărîrile divanului 

Domnescii, în contra cărora nu se va face apel 

la Curtea de casaţiune în terminali prescris, 

rămână definitive, 
Iară otărîrile corţei înalte din Valachia fiind 

ele desăvârşit în puterea legiloră astădi lu- 
trătore, rămână definitive şi nu mai suntă su- 
puse cercetărei Curţii de casaţiune.- 

Câte din aceste otărîri devenite definitive,   “ori fi date de înalta curte, şi de divanul Dom- 
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nescii, se vor aduce la îndeplinire de către de- 

partamentulii dreptăţei respectivă ; cele-alte 

se vorii pune în lucrare de către însuşi judecă- 

toriile care le-ati dată. 
Art, St, Tâte otăririle civile scă criminale, 

pendente la înaita curte şi la divanulă dom- 

nescii în momentul promulgărei acestei le- 

giuiri, se voră trămite la Curtea de casaţiune, 

care le va, cerceta conformă cu atribuţiunile ei, 

determinate în titlulă II, secţiunea | din ac6- 
stă legiuire. 

'Pâte otăririle date de către curţile de apeli 

civile şi criminale, şi de căţre tribunalele co- 

inerciale din Principatele-Unite, urmândii ce- 

rere de casaţiune în chipulă prescris de arti- 

colul 44, vor veni la Cartea de casaţiune, care 

le va esamina conform procedurcă, cuprinsă în 

acâstă legiuire. 
Art. 35. Urmând cerere în casaţiune în con- 

tra otăririlorii date de către Curtea princiară 

(divanul domnesc) din laşi, şi sfirămându-se 

aceste otărîri de către Curtea de casaţiune, pri- 

cinile se vorii trămite în din nuoii cercetare la 

una din curţile de apelii instituite ca instanțe 

definitive, şi care va judeca potrivită art, TĂ 

din acâstă legiuire. - 
Art. SG, Din giua instituirei curţilorii de a- 

pelă ca instanţe definitive, cauţiunea cerută 

prin art.303 şi 328 din regulamentulii Moldo- 

vei remâne desfiinţată, 
Art. 87, In pricinile criminale $ 89 din con- 

dica penală a Moldovei se destiinţeză, şi toți 
piriţii din Principatele-Unite suntii sndrituiţi 

întru apărarea, loră prin avocaţi, a se folosi do 

disposiţiunile art, 165 din condica de procedură, 
criminală a ţărei Românesci. 

Art. SS. Utărirea ce va desfiinţa uă otărire 
întărită de uni Domni sub regalamentă, se 

va casa, 
Art, 59, 'Tote procesele civile şi comerciale 

întărite de foştii caimacam şi pentru cară arii 
urma reclamaţiuui în termini, vorii fi supuse 
revisiunei Curţii de casaţiune. 

Art, 90, La înfiinţarea Curţii de casaţiune 

şi penă în optă ani de la înființarea ei, se voră 

putea numi preşedinţă, membrii şi procurori la 
Curtea de casaţiune : 

a. Dintre foştii şi actualii ministrii, preşe- 

dinţi ai înaltei curţi, ai curţei princiare, aă cur- 

țilorii de apelă, ai curţei criminale, ai curței 

de confirmaţiune, şi dintre foştii: şi actualii 

membrii ai comisiunii centrale, 

b. Dintre foştii şi actualii procurori de la 

înalta, carte, da la curtea princiară, ss de la 

carțile de apelă, dintre foştii şi actualii mem- 

brii ai curţii înalte, ai curţii princiare, ai cur- 

ţilorii de apel, ai curţii de confirmațiuni ai 
curţii criminale; dintre foştii şi actualii pre- 

şedinţă şi membrii ai comisiunei epitropicescă, 

şi dintre foştii şi actualii preşedinţi ai tribu- 

nalelorii de ântâia instanţă, întru câtii aceştia
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vorii fi serviti celi pugină şâpte ani în ramul 
judecătoresciă, 
„_c. Dintre doctorii sâi licenţiaţii în drepti 
cu diplome, carii vorii fi osercitatii funcțiuni 
judecătoresci, sâă profesiunea de avocatii, sâii 
vori fi fostii profesori la una din facultățile de 
legă a Principatelori-Unite, în timpă de duoi 
ani cel puţini; din avocaţii fără diplome, au- 
torisaţi numai de mministerulii justiţiei după le- 
gile în vigâre, carii voriă fi escreitati profesiu- 
nea loră în curgere de ş&pte ani, şi dintre di- 
rectorii şi inspectorii generali ai scâlelorii pu- 
blice naţionali, carii vârii fi esercitatii funcţiu- 
nile loră în'cursă de patru ani, 

După optii ani de la înființarea acestei curți 
nu se voră mai putea numi membrii şi procu- 
roră la ca, de câtii dintre persânele ce arii avea, însușirile prescrise Ja art. 16 puntul a din a- 
câstă legiuire. 

LEGIUIRI 

Art, 91. De uă-dată cu înfiinţarea Curţii de 
casaţinne înalta curte şi diranulă Domnesc 
se vorii dosfiinţa şi funcțiunile lor înceteză, 

STATUL CURTII DE CASATIUNE 

  

Unii preşedinte primară... po lună lef 4,300 
Trek președinți de secțiane a 4000... , 12,0% Duoă-deci şi unu membrii a 3,700... n 77,000 Unii procurorii generală. ..,...... n 4000 
Trei procurori de secţiane a 3,000... „ 9,000 
Ună prim-grefieră, a. n 1,500 
Tre! grefieră de secţiune a 1,500... 1 » 4,500 
ese capi da masă a 1,000. .,...... av 6,000 
Duoi-spre-gece scriitori al grefet a 400 n n %000 
Trei scriitori al parchetului a 400... a n : 1,200 
Unii registratoră generală. .,...... 3 a 600 
Trei registratori de secţiunea a 500... p 1,500 
Unii vătafi de aProQI. e... ....9 n 400 Optă aprodi a 200, cc... » 1,600 
Daci odăiaşi a 150... cc. a 300 DuoY rândaşi a 100. cc... pp 200 Cheltniala cancelariei, ci n» 1,000 

Peste totă. .....1 a» 130,609 

DECRETU 
Din 81 Septemurie 1862 

(Reglementarea articolului 36, lit, 

Art, 1. Actele de vingări silnice a imobile- lori care se facii de tribunale, ca 
toresci definitive şi nesupuse la apelii, sc voră elibera de a dreptulă de către tribunalalii care efectutză licitaţiunea, firă nici uă altă întărire, Art, 2, De pe actulii eliberată cumpărăto- rului se va da uă copie adeverită persone es- propriată ca, la casă de nemulţumire, să'şi 

acte judecă- | art. 36, lit. 

Dentru eliberarea actelorii de vîndără silnice 

a; din legea Curţii de casaţiune) 

casațiune pe temeiul 
a, şi în terminulii prescrisii de ax- 44 din legea organică a Curţii de ca- 

pâtă face recursulă în 

ticolulă 
sațiune. 

Art, 3, Actuli de vindare se va pune în lu- crare de îndată, iară părţii nemulțămită, îi remâne facultatea prevedută prin arţ.77 din legea organică a Curţii de casaţiune. 

  

* 

LE 

PENTRU SUPRIMAREA SECTIUXELI, A RECLANATIUN ILORU, 

GE 

DE LA CURTEA 
DE CASATIUXE ȘI DE SUSTITIE 

(Decretii No. 968 din 6 Augustă 1864) “ 
Art, 1. Secţiunea [a reclamaţiuniloră a Curţii de casaţiune se suprimă, Prin urmare, ună preşedinte de secţiune, şăpte membrii din ai Curţii de casaţiune uni procurori de sec- ţiune, unii grefieri şi personalulă care compune una din celu irei grefe, sunt desfiinţaţă, 
Art, 2, Secţiunea a II civilă va adopta a- cecaşi procedură ca secţiunea a III criminală, 

în totii ceea ce privesce întroducerea causcloră. Tâte disposiţiunile din legea Curţii de casa- ţiune, relațire la secţiunea reclamaţiiloră, sunt abrogate. . 
Art, 3. Tâte procesele pendinte înaintea sec- țiuncă I a reclamaţiilorii voră trece, la punerea, 

în lucrare a acestui decretii, în cercetarea sec- ţiunei civile, A Ma 

[Daia
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GE 

PLĂTRU IMPĂRTIREA CURTII DE CASATLUNE 

(Decret No. 1032 din 17 August 1864) 

Articolul 1, Curtea de casaţiune este împăr- 
ţită în două secţiuni şi se compune : de un prim- 
preşedinte, de doui preşedinţi de secţiuni şi de 
patru-spre-dece membri, peste totii şâpte-spre- 
dece membri. 

Art, 2, Secţiunile iaii numirea de Secţiunea 
Civilă şi Secţiunea Criminală. 

Fie-care secţiune se compune de ștpte mem- 
bri şi ună preşedinte, 

Acum Ja începută, şi pentru prima şi sin- 
gură 6ră, secţiunile se vori forma prin sorţi. 

Toţi membrii cari compună uă secţiune din 
preună cu preşedintele lorii, vorii schimba la 
începutulă fie-cărnia anii de dreptii pe membrii 
celei-alte secţiuni. 

Art, 3, Secţiunea civilă pronunciă asupra tu- 
talorii cererilor de casaţiune în materii civile. 

Secțiunea criminală pronunciă asupra cereri- 
lorii în casaţiune în materii criminale, corec- 
ţionale şi de simplă poliţie. | d 

Conflictele de jurisdicţiune între autorităţi 
de ordinea, judecătorâscă, se judecă de către 
secţiunile unite. - 

Art, 4, Primulii-preşedinte presidă Curtea 
întregă în secțiuni unite, şi pote presida, cândii 
va găsi de cuviință, şi după trebuinţa serviciu- 
lui, şi fie-care secțiune în parte. 

Art, 5. Grefa curţii de casaţiune se com- 
pune de ună prim-grefierii, de duci grefieri de 
secţiune, de cinci capi de masă, duoi-spre-dece 
scriitori, ună registratore generalii şi dnoi re- 
gistratori de secţiune. 

Art, 6, Ministerul publică, aşedatii lingă 
Curtea de casaţiane, se compune de unii procu- 
Tori generalii şi de duoi procurori de secţiune. 

Art, 7. Uă secţiune nu pâte Iuera şi judeca 
de na vor fi coli pușinii şepte membri de facă. 

Cândă acestă numără nu se pâte împlini din 
pricină de bolă, de congediii, de recusaţiune, 
scă alte asemenea împrejurări, numărulii se 
complectă cu membrii din cea-altă secțiune 
traşi la sorți. 

Art, 8. Intemplânădu-se a nu se împlini nu- 
mărul de majoritatea cerută de art. 21 din le- 
gea Curţii de casaţiune, se vor chiăma alți trei 
membri traşi Ja sorţi, de la cea-altă secţiune, 
ȘI se va cerceta pricina, din nucă. 
„Dâca nu se va putea nică atunci forma majo- 

Titate, se va amâna, pricina de la una lună până 
la trei celă multă şi dâca și la acesti termină 
Du se va putea obține inajoritate, se va judeca 
Pricina de secțiunile unite. Se esceptă însă pri- 

cinile urgente, carii, în acesti casă, se judecă 
îndată de secţiunile unite, 

Art, 9, Cândă Curtea de casaţiune judecă în 
secţiuni unite, trebue să fie faşiă şi să ia parto 
la judecată celi pușină 12 membri pe lângă 
preşedintele sâi unii vice-preşedinte.. 

La asemenea casii, uă otărire nu se pote da, 
de nu împreună optii glasuri. Jar când sec- 
ţiunile sunt întrunite în întregulă completii, 
majoritatea absolută este de ajunsi. 

Art. 10. Curtea de casaţiune ara vacanţă la 
Crăciun 15 dile, începândă din ajunul Cră- 
ciunului şi la Pască 15 dile, începând din diua 
Floriilori. ” 

Deosebitii, secţiunea, civilă are vacanţii mari, . 
de la 1 Iulie până la 15 Augusti. o 

Peste toti celii-alţii carsi ali anului, Cur- 
tea de casaţiune ţine şedinţă regulatii în tâte . 
dilele afară de duminici şi sărbători mari. 

Art, 11, In fie-care secţiune suntă dnoă re- 
gistre, într'unuli se treci pricinile urgente 
grabnice) în celă-altii cele ordinare. N 
Primuli-preşedinte, prin una şi singură cita 

ţiune adresată tutulorii părţiloriă interesate, le 
va soroci pentru giua determinată spre înfăşi- 
şcre. 

Pricinile se sorocescii după rândulă intrărei 
oră, afară numai de cele grabnice cari ai pre- 
cădere. :   

  

Art, 19. In casădepiră pornită contra func- 
ţionarilorii publici, secţiunea civilă va cerceta 
mai ântâiă admisibilitatea pirei, şi la casii de 
admitere, acusatulii va merge înaintea secţiu- 
niloră unite,- Cândii în cercetarea unei cereri 
de casaţiune, secţiunea civilă sâii criminală va 
descoperi fapte vinovate comise de judecătoră 
atingătâre de funcțiunile lorii, atunci secţiunea 
criminală va denuncia pe judecători la secţiu- 
nea civilă, care mai înainte va, face cuvenita 

cercetare de admitere, iar dâcă descoperirea de 
fapte vinovate se va face de secţiunea civilă, 
atunci va faca ea 6nsăşi cuvenita, cercetare de 
admitere. . 

Art, 13. Cândiă, după casaţianea unci otă- 
riră, curtea de apel sci'tribunalulă la care s'a 
trimisă pricina a se judeca din nuoii, va da uă a 
duoa sentinţă în aceeaşi pricină între aceleaşi 
persâne, procedândiă în acecaşă calitate, şi va 
îi atacati şi acâstă a duoa otărire, atunci Cur- 
tea de casaţiune judecă cestiunea în secţiuni 
unite. 

Dâcă a duoa sentinţă a unui tribunal sâii
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curte, este casată pentru aceleași motive ca şi 
cea W'ântâiii, atunci curtea civilă scii tribuna- 
lulii la care pricina va fi trămisă, se va confor- 
ma cu decisiunea Curţii Ge casaţiune asupra 
punctului de dreptă, judecatii de acea curte. 

In acestă casii, Curtea de casaţiane va comu- 
nica îndată ministerului Justiţiei cestiunea de 
drepti contra-versată, ca la cea d'ântţiii se- 
sinne a Camerei, sâi chiari în cursulă sesiunei, 
de va fi deschisă Camera, să se ceră de la Gu- 

LEGIUIRI COMUNE 

vernii interpretarea, oficială a legii de la pute- 
rea, legislativă. 

Art, 14, Disposiţiunile coprinse în art. 28. 
Aliniatul ali 7-lea de la art. 96. 
Articolile 62, 63, 64, 6ă şi 66 din legea con- 

stitutivă a curţii de casaţiune sunti şi remâniă 
abrogate. 

Art, 15, T6te disposiţiunile legei Curţii de 
casaţiune, contrarii decretului de faşiă, sunti 
şi remânii abrogate. 

  

LEGE 

| ASUPRA COPETINTII SECTIUNILOR CURTII DE CASATIUNE 

(Decretii No. 378 din 5 Jartie 1870) | 

Articolul 1. Secţiunea civilă şi. secţiunea 
criminală a curţii de casaţiune, voră purta de 
acum numele de secţiunea ântâii şi secţiunea a 
duoa. 

Art, 2, Secţiunea ântâii va judeca tote 
recursurile în materii civile, afară de acelea 

"ce se deferă secţiunii a duoa prin presenta 
lege. - 

Art. 3, Secţiunea a duoa va judeca tâte re- 
cursurile în materie criminală, corecțională şi 
de simplă poliţie, 

Toti ea va judeca şi recursurile : 
a. In contra sentinţelori date în materie e- 

lectorală. 
b. În contra sentințelorii date în materie 

de expropriare pentru causă de utilitate pu- 
blică, _ 

„€. In contra decisiunilori tribunalelorii mi- 

litare în limitele prevădute de art. 36 lit, c din 
legea Curţii de casaţiune. 

4. În contra, otăririlorii curţilorii de apel 
date în cestiuni rurale. 

e. In contra decisiunilurii date în materie 
comercială, 

£. In contra otăririlorii curţii de compturi. 
g. In contra ordonanţeloriă de adjudecare în 

materie de expropriaţiune silită. 
h. În contra sentinţelorii date în materie de 

divorţii. 
i. In contra sentinţeloră date în materii de 

reparaţiune de patrimoniă. 
Art, 4. Vote causele de natura celor men- 

ţionate la art. 3, cândii, la promulgarea acestei 
legi, vorii fi pendinte la secțiunea ântâiă, rorii 
trece la secţiunea a duoa spre a se judeca con-   form legii constitutive a acestei Curți. 
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LEGIUIRĂ VECHI



LEGIUIRBA CARAGEA 
(DUPĂ EDIȚIA DIN 1862) 

COMPLECTATA CU LEGILE CE AU MODIFICAT'O SI ALTE DISPOSITII LEGISLATIVE SPECIALE, 

DECRETE DOMNESCI SI CIRCULARE MINISTERIALE 

Poruuca domuâscă de punerea în lucrare a legiuirei 

Io In George Caragea VV. - 

Domnâsca şi părintâsca nostri, dragoste şi 
voire de bine judecândii ca uă lege sântă ob- 
ştescul folosă ali-supuşilorii noştri, şi parurea 
ingrijindi mai nainte de bună petrecere a, lor 
a fi statornică şi neclintită, ami bine-roitii în 
cele de pa urmă a, potoli d'asupra dreptăţii 
zesboiulă cel multi turburătorii. 

Ţera românâscă avendă din vechime can6ne, 
pentru cele în parte drepturi alo locuitorilorii 
stă, ale sâle nescrise şi nedesluşite obiceiuri, şi 
ale condicei sâle pugina şi nedesăverşiti pra- 
vile înscris, care, şi nefiindii destoinice nu pu- 
+8 cumpăni, nici drepţii a îndrepta dreptatea, 
fie-cărui, de aceea şi era silită a năsui la pra- 
silile împărătesci ale Romanilorii, şi a se sluji 
cu tote aceste pravili, fără deosebire, Aga, deră 
uloindu-se în trei întocmiri de pravilă, adică a 
obiceiarilorii, a condicei sâle şi a Romanilorii, 
urma a nu avea nici uă pravilă, căci obiceiu- 
rile prefăcându-se în multe chipuri, adesea se 
împrotivâii pravilelori Romane, şi acestea ia- 
răşi, unele fiindă pricinuitâre de duoă tâlcuiri, 
şi altele cu totulii împotrivitâre între ele, sur- 
pai una pe alta, în câtă dreptăţile tuturorii 
mădalărilor politiceştii oblăduiri, cădend ncîn- 
cetatii în amestecături şi învăluelă de multe 
cuvântări împotrivitore, apururea erati în pri- 
mejdie, ca cumiă ar înota în nonuri de apo tur- 
buze ce se tălisuescii de multe venturi împo- 
trixitâre; şi în cele de pe urmă nici se îndrep- 

  

  

taii, ci se abătâii de pe voinţa celori mai tari 
sâii celorii mai meşteşugareţi în vicleşuguri, 
care totă In uă pricină puneă înainte cândii o- 
biceialii, cândă condica ţării, cândii pravilele 
împărătesci, de pe plăcerea lor. 

Aceste dâră fără orânduială strămutări ale 
dreptății: voindii Domnia mea a le osteia, mai 
întâi cu adincă chibzuire amii socotit, ce felă 
de întocmire de pravili se cuvine, şi câte sunt 
spre deplină îndestule la cca de acumii politi- 
câscă oblăduire a ţtrei românesci. Şi aşa prii- 
mină apoi unele din cele vechi, iară altele în- 
dreptândii, şi cele mai multe adăogândă, ami 
întocmitii aceste pravili ale Domnici mele cât, 
s'a pututii cu bună orânduială şi forte deslu- 
şite, în câtii şi cei neînvăţaţi forte lesno să, le 
înţelegă. Ă ” 

Decă leginindi Domnia mea aceste pravili 

cu sfatii de obşte alti Prea Sânţiei S6le Părin- 
telui Mitropolitulă, şi al iubitoriloră do Dum- 

negeii Părinţii Episcopi şi tuturoră dumndlor 
cinstițilorii şi credincioși Bocri Veliţi ai Diva- 
nului Domnii mele, şi cu drâpta :Domnii mele 
făcându-le cunoscute către obştirea prea iubi- 
țiloră noştri supuşi, ami şi datii acestă Dom- 
nâscă a nâstră întocmire de pravili întărită 

cu Domnâseca n6stră iscălitură şi pecetio în a- 

nulii 1817 de la nascerea, Domnului, şi alti şt- 

selea anii ali Domnii Nâstre, 

Sub-serisă : ZI. I. G. Caragea YY, 

| Contrasemnatiă : Vel Logofttii.
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CODULU CIVILU | 
DELA LOGOFEȚIA MARE A ȚEREI DE SUSU (4) 

Acâstă pravilă a pământului, întocmai 
ca să stea în păstrare d'apururea, 
de judecăţi ce se vori întâmpla, 

de pe cea precâscă, 
împreună cu cea grecâscă, 

sa dat la dumnelor Veliţi Boeri 
spre a se metahirisi în pricinile 

Subscrisă : Constantin Bălăcinu Val Logofătă, 
1819, Ghenarie 2. 

LEGIUIREA OARAGEA | 
SI LEGILE NUOE POSTERIOARE 

ANTEIA PARTE 
PENTRU OBRAZE 

Impirţimă obrazele : 
a. De po fire : în bărbaţi și femei, 
b. De pe nascere:: în fii adevăraţi, din cur- 

vie, vitregi şi buni, 
€. De pe verstă şi de pe minte : în vârstnici, 

neverstnici, risipitori şi fără minte.j 
d. De pe noroc: îu slobogi, robi, şi slobodiţi. 

CAPU 1 
Pentru bărbaţi şi femei 

1. Numai bărbaţii se facii boieri, judecători, 
şi cârmuitori obstesci, 

2, Numai bărbaţii se facă archierei, preoţă, 
şi diaconi, 

3. Femeile suntă depărtate de tâte cinurile 
politicescă, stăpâniri, şi slujbe publice, 

Pentru naturalisarea străinilor şi pentru 
drepturile lori civile 

- Art. 379 din Regulamentul organie 

Ori ce străinii de ori ce rită crestinesciă va 
“veni aică în țâră, şi va voi să dobândâscă drep- 
tură politicesci de pământânii, să nu le pâtă     

dobândi fără unii document la mână, care i se 
va da de către Domni, după uă mai ântâiă 
chibzuire a obicinuitei obstesci Adunări; iară 
chibzuirile acestei Adunări, şi întărirea Dom- 
nului vorii urma pe temeiurile următâre : 

1. Străinali din nuoii veniti dorind a se ' 
naturalisa în ţeră, va, fi dâtorii să se arâte că- 
tre stăpânire cu jalbă, dovedindă ali săă ca- 
pitalii şi alte avuturi ce va mal area prin alte 
locuri, sii meseria ce ya cunâsce, şi prin cara 
S'ară făgădui a se face folositor Statului, (2) 

2. Obicinuita obştâscă Adunare, din porunca Domnului, va cerceta ale sâle doveşi, şi va ra- 
porta Domnului, 

3. Dâcă, după, acâstă cercetare „ Se va face 
cunoscute de aderărate dovegile străinului, a- tuncă acesta va putea întrebuința ali săi ca- 
pitali în ori ce cumpărătâre de acaretuni va , 
voi, şi prin ale sele în: parte Iucrări se va sili 
să dea dovedi de a sa, destoinicie, prin care să 
dovedâscă că pâte să se facă întru aderiră fo- 
lositorii Statului, şi petrecând aşa dece ani 
socotiți din diua arătării sâle către stăpânire 
şi arătându-se tot-dâ-una prin purtără cinstite, i se va da, documenti de naturalisaţie după tâte formele cerute; şi atunci se va înscri în- 
tre pământenii Statului, şi va dobândi tâte a- cele drepturi politicesci câte ai şi cei adevă- 
rați pământeni, întrebuințânău-se de Domni 
şi în slujbe d'ale țărei pentru care va fi de- 
stoiniciă, 

4. Dâcă vre ună străinii se va însura cu pă- 
mentencă nobilă, şi va da doredile mat sus a- rătate, atunci sorocirea anilorii de naturalisa- 

  

(1) Acestă adaverire esta pusă po esemplarulă care de la Diranulă şi se află astădi la Curtea de casaţiune, Acestă esemplar 
“înaltă curte, Voliţiloră Boeri a trecută 1a desfiinţata 

avea şi uă scară de îndreptări, de erata totii cn adeverirea Logofeţii ; și acele pagini se găsesc rapte trecândă prin "multe mâny, (2) Nică uk impământenire nu va putea fi Cerută, slcca nu ra fi însoțită de certificată liberată de Consilizlă -comanală nnăo postulontulă va fi petrecătoră (art. 73 Ş 5 din legea comunală anului 1864.)
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ți0 s0 TA socoti pe unii numără de şâpte ani 

pumai; iară neavândă acesti felă de doveţi, în- 

surarea cu pământenca nu pâte de acum înain- 

te săi dea dreptă de naturalisaţie. 
5, Iară străinii uneltindii numai negațăto- 

rii şi industrii, şi dorind a dobânâi numai drep- 

tari obicinuite de pământână , iară nu şi poli- 

ticesci, în cesulii ce se voriă înscri între corpo- 

zaţiile Jocalui, şi se vor supune la cele de peste 

anii dări pentru dreptulii de patentă şi pentru 

cheltuelile orăşenesci, numai de câtii se vorii 

înumira între pământeni Statului, şi voră a- 

vea aceltşi drepturi ce ai şi pămentenii negu- 

țători și industriaşi. (1) 

Decreti din 19 Augustă 1564 

Art, L Străinii de ori ce ritii crestinescă, 

domiciliați în România, vori avea dreptulă de 
a cumpăra proprietăţi imobiliare sub condiţiu- 
rea însă de a se supune, în ceea ce se atinge 

de asemenea proprietăţi, la legile pământului, 
și numai pe câtii şi Românii se vor bucura de 

asemenea dreptii în ţările lori. - 
Nu se prejudecă prin acsta întru nimici 

disposițiunile legali relative la naturalisaţiune. 
Art. 9, Legea de faşă nu va privi întru ni- 

mică colonisările ce santii poprite. ” 
Art, 9. Tâte disposiţiunile contrarie acestei 

hgi santă şi remâni abrogate. 

CAPU IL . 

Pentra fi adevărați, din curvie; buni 
şi vitregi 

1, Fii adevărață suntii câţă se nască din cu- 
nunie după lege. 

2, Din cursie suntii câţi din împreunare fără 
de lege se nască. . 

3, Câţi totii din acelaşi tată şi aceeaşi mu- 
mă se nască, suntii buni. . 

4. Câţă sâă dintr'uniă tată şi deosebite muie 
se nască, sunt vitregi, (care se şi dicii buni 
de tată), sâii din aceeaşi mumă şi deosebiți 
birbaţi (care se şi gică buni de mumă). 

Pentra înserisurile stărei civile (2) 

Articolul 1, Luserisurile stării civile slujesc 

spre dorada celor trei mai defrunte întâmplări 
ale vieţii omului, adică a nascerii, însurării şi 
morții sâle.   
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Curata sciinţă a acestori întâmplări esto no- 

apărată de trebuință ca să se cunoscă starea 

civilă a fic-cărui omii, adecă loculă şi rangulă 

ce ține elă între cet-alţi cotăţeni şi în familia 

sa, şi prin urmare să se otărască dreptăţile şi 

îndatoririle ce avea elă po vremea cutăruia sii 

cutăreia întâmplări căci şi de are omulii drep- 

tăți şi detorii care sc nascii şi se sfirgese dim: 

preună cu dânsulii, dâră are şi altele care se 

desvoltezii dimpreună cu vârsta sa, şi pentru 

care se-îndatorâză la cutare ori cutare minautii 

ală vieţei s6le. Acestă felii suntii, să dicem, 

dreptăţile şi dstoriile care isvoresc din venirea 

lui în legiuita vârstă, din însurarea sa de când 

se face părinte, şi alte asemenea întâmplări a 

cărora leatulii de multe ori nu se scie şi totă- 

dâ-una este cu bănuială, dâca nu se va adeveri 

prin înscrisuri într'adiusă legiuite pentru a- 

cestă sfirşită. | 
Deci de acum înainte se va ţine în toti co- 

prinsulă Valachii condici pentru starea civilă, 

Art, 2. Ingrijirea acestei părţi este a mi- 

tropolitului și a episcopiloră eparchioţi, care 

vor priveghea strașuici ca protopopii şi preoţii 

să o săvârşâscă cu tâtă scumpătatea, cea cerută 

de pravilă. - 

Fie ce preotii va fi indatoratiă să alcătuescă 

înscrisurile nasceriă, îusurării şi a morţii celor 

din enoria sa. Aceste înscrisuri vorii coprinde 

anulii, luna, şi diua întru care se vorii alcătui, 

numele, porecla, locaşuli, vârsta şi meseria tu- 

tulorii celorii ce se voră nnmi într'ânsele; în 

urmă se vorii iscăli do preotii şi de părţile in- 

teresate, Iară do nu vor sei aceștia să iscălescă, 

se va coprinde într'ânsele acâstă întâmplare, 

şi voră fi indatoraţă să însemneze uă cruce, ca- 
re va ţine loculii iscăliturii, 

Stersăturile şi însemnările din josul coprin- 

derii înscrisului, stii pe restavii, se voră iscăli 

şi se vorii adeveri totii cu acelă chip ca şi co- 
prinderea înscrisului, 

Nimic mu se va serie printre rînduri, nici 

cu prescurtare de cuvânt, nică letuli se va în- 

semna în ambaciă. Nici unii înscrisă ală stării 

civile nu va putea să se trâcă pe câlă de clâr- 

tie necusută, nici într'altă, condică, afară din 

cele rânduite pentru acestă trâbă. 
Art, 3. Aceste conăici se voră găti pentru 

fie ce judeţii la cancelaria mitropolii, s6i a e- 

piscopiilorii după isvodulii ce li se va da, de la 

inarea Logofeţie, Voră fi pecetluite cu pecetea 

mitropoliei, sâă a episcopici, şi şahulii trasi po 

fie ce fe, 
Cu uă lună mai "nainte de începutul anului, 

  

(1) Prin ună Ingiuire din anulă 1836 Maiă | sa făcută uă escepţie li n i 

dă dreptulă do a cumpăra locuri în acel oraşii, însă prin 
farârea străinilor pentra oraşulă t răila, şi li se 

  

aceste disposiţi! ale Regalamentului în - 

scirea stăpenireă, cu condiție ca, pentru câto se atingă de aceste proprietăţi, să fio gi străinii campărători su- 

Dust la tâta ra gi pământeni , 
ceea co ue atinge de proprietăţile 

şi după co mal ântâiă vor da înscris că “se supună atătă personali, câtă 

loră, întru tâte lucrările, 

(2) Anexă Nr, 3 ali Cap.VIIl din Regulamontulă Organică. 

şi întru 

prarililoră pămtntenesci după t6tă putorea lori.



432 

se voră trămite prin protopopi la preotulă fie 
cărui satii, iară pentru oraşul Bucuresci şi cele 
alte oraşe, la preotul fie-cării enorii, trei con- 
dici deosebite şi înduoite la număr, întocmite 
fiindiă fie care de dece sc duoă-deci foi, după 
mărimea sâii micşorarea numărului locaitori- 
lori, şi fie ce preotii ra da protopopului răvaz 
de priimire. Se vorii însemna, într'una din a. 
ceste condici, nascerile, în cea-altă, însurările, 
şi în cea de a treia, morţile, urmând întocmai 
pentru fie care dintracele înscrisuri, după al- 
cătuirea ce se va da de marele logofăt, şi caro 
se va trămite dW'impreună cu condicile prin mi- 
tropolitul şi episcopii, fie căreea, eparchii. 

Art, d, Părţile interesate vori îngriji, de- 
spre partea lori, ca trecerea în condici u ace- 
storii înscrisuri să se facă fără întârdiere şi 
dnpă formele cele cerute, căci întraltii chip li 
se vorii pricinui prigoniri pentru dreptăţile ce 
dobândescii ei de cândii se scie curații şi este 
doveditii pravilnicesce starea lorii cea civilă. 

Preotulă enorii precum şi judecătoria, jude- 
ţului, suntiă îndatoraţi să dea fie căruia, cândă 
li se va cere, prescurtare după înserisulă na- 
scerii, însurării şi a morţii, 

Art, 5 Preoţii suntă îndatoraţă la sfirşitul 
„ anului să trămită protopopului, acele înduoite 

condici ale înscrisuriloră stării civile, care va 
da răvaşii de priimire. Acesta, se va încredința 
de s'aii păzit formele la trecerea înscrisurilor 
în aceste condici, şi se va purta cu străşnicie, 
de se va întîmpla, împotriva celor ce nu vor fi 
păzitii întocinai regulile cele orânduite. 

Protopopul va duce în dată condicile la judecă- 
toria județului săi, şi va lua rivaş de priimire, 

Art. 6, Presidentulă judecătorii, după ce va 
cerceta starea, condiceloră, va, scrie la sfirşitul 
fie căreia, şi câtiă va, fi prin putinţă mai aprope 
de celii din urmă în scrisă care s'a trecuti în- 
tr'acea condică «că condicile cutărui sati ss 
<cutării enorii, pentru cutare ană, s'a sfirşitii 
«şi s'aii încheiatii», Acâstă mărturie so va. îs- 
căli de presidentulii pecetluindu-se cu pecetea 
sa, şi se va adeveri cu iscălitara grefierului, 

Una din ducă condici se va da protopopului, 
care o va trămite îndată la preotul enorii a 
cărui era, ca să le păstreze ca unii depositii 
sâut la judecătoria, de împăciuire, unde Şi j:reo- 
tulii se află pravilnică mădulară. (1) Protopo- 
pulă va da judecătorii adeverinţă de priimire, 
cum şi preotuiii protopopului. 

Cândi va muri ori se va lăpăda vre uni 
preotii de enoria sa, atunci celă ce va intra în 
loculi săi, va fi îndatoratii să priimâscă tâte 
condicile înscrisurilorii stării civile, care se voră 
da faşă fiind trimisulă protopopului, şi se va 
alcătui tacririi pentru starea în care se afla 
cândă i s'aii dată, 

(1) Yedi art, 52 din legea comunală, 

* LEGIUIRI 

Câtii pentru cea-altă din duot condici, se ra păstra la judecătorie, şi presidentuli va aduna, pentru totă județuli înscrisurile nascerii, în- sarării şi a morţii, în trei deosebite tomari, de pe rândulă sateloră şi a plăşiloră; va pune numărul foiloră de la începută şi până la, sfir- şită ; “şi fie-care d'intraceste trei condici se va, încheca de dânsulii după chipulii ce s'a arătati în paragrafulă de mai susă. După acâsta va. alcătui la sfirzituli fie-cărui tomii nă scară de pe buchi (alfabetică) cuprindătore de numele şi porecla fie-cărui omi şi a părinţiloră lui, ca 
însemnarea numărului foii unde se află trecută înscrisulii ce privesce către dânsulă, 

Celii orânduitii cu trecerea în condici a zălo- 
girilorii şi a foilorii de zestre, se va însărcina asemenea şi cu trecerea în condici a înscrisuri- 
lorii stării civile, 

Art, 7, De se va dovedi că, din lenevire mare, 
condicile nu se află în starea ce trebuia să fie, 
s6ii că alcătuirea înserisurilori stării cîvile este 
Împrotiva reguliloră, atunci presidenţulii este 
îndatorată să insciinţeze pentru acesta pe ma- 
rele logofătii carele adresându-se către mitro- 
polituli seă episcopală judeţului aceluia, unde 
protopopuli nu'şi a păzitii dâtoria sa, să câră 
a se pedepsi după cuviință,   Art, 5, Fie-ce preotă ra. face prescurtare pe 
fie-co duoă luni de nascerile, însurările şi mor- 
ţile enorii sâle, şio va trămite protopopalui care 
o va trămite îndată mitropolitului sâii episco= pului eparchiotă. Acesta după ce ra împreuna 
prescurtările a tuturoră enoriiloră din epar- 
chia sa, le va trămite pe fie-ce două luni la 
marele vornică, ministrul trebilori din Întru, 
care va face raportulii stii către Domni. 

CAPU III 
* Pentru vârstnici Şi nevârstnică, 

1. Verstnici să se socotescă atâtă bărbații câtii şi femeele, do la duoă-deci şi cinci de ani ai vârstei lori, şi nererstnici până la duoă-deci 
şi cinci de ani. 

2, Cei în vârstă sunt stăpâni să'şi chiverni- 
sâscă averea lorii cum vorii vrea, şi să facă ori ce roră vrea după pravilă. 

Iar cei nevârstanici nu poti, ci şi chivernisi- rea, arerii loriă, şi faptele loră sptnzură de pu- 
terea părinţilori lorii sâă a epitropului lori. 

9. Cei nevărstnivi veri-ce tocmâlă şi dară vor 
face fără adeverirea părintelui loră sâii a epi- 
tropului, este fără tărie de le este spre strică- 
ciune; iar de le este spre folosii, este cu tărie, 

4, Cei nevârstnici, de la duoă-deci pânăla 
duoă-deci şi cinci de ani ai vârstei lori, ai voe | 

.
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a cere de la Domnie ertarea vârstei ca să se 
socotâscă între vârstnici. 

5. Câţinevârstnici vor priimi ertarea verstei, 
şantă stăpâni pe câte suutii și cei în verstă 
($2), însă fără a fi volnici să'şi înstrăineze vre 
ună lucra nemişcătorii până la duot-deci şi 
cinci de ani ai verstei loră. 

6, Câţi neverstnici se rorii cinsti de Domnie 
cu cinii de seliță, se socotesciă între vârstnici. 

Pentru ertarea de vârstă (1) 

Intocmuri obstescă. 

Art, 1, Ertarea de verstă este dreptulii care 
se dă neverstnicului spre a se cârmui elă ânsuşi, 
şi spre a'și chivernisi averea sa, 

Art, 2, Ertarea de verstă se dobândesce de 
sineşi prin căsătorie; iar la ori-ce altă întem- 
plare, nu se pâte dobândi de câtă de pe forma- 
lităţile de mai josă : 

SECŢIA I 
Pentru ceratele formalități spre dobândirea ertării 

de vârstă, 

Art, 3, Tatălă, sâă denu va fi tatăli, muma, 
pot slaboţli pe fiul lori de sub epitropie, de 
se va afla în verstă de optii-spre-dece ani, nu- 
ma; de pe însuşi a loră voinţă, şi fără altă for- 
malitate, de câtii făcenâi arătare în scrisă că- 
tre judecătoria locului, care va da nevârstnicu- 
lui copie adeverită de pe acelăă înscrisă, 

Art, £, Deca noverstniculii va rămânea, săr- 
mană de părinţi, nu se va putea sloboai de sub 
epitropie pent nu va ajunge în vărstă de duoi- 
deci și unu de ani, şi numai prin otărire de ju- 
decată întărită de Domnă. 

Spre acestă sfirgitii se va da jalbă către ju- 
deciitoria locului ori de către cpitropi ssă de 
către rrdele cele mai de aprâpe ale neverstnicu- 
imi, stă de către nsuşi neverstniculii, de va ve- 
dea nesilinţii întru acesta din partea numiţi- 
lori, 

Art, 5, Judecătoria la care se va îndrepta 
actstă jalbă va, chiăma pe cpitropii şi pe rudele 
nererstnicului cele mai de aprâpe, şi dându-le 
in cnnoscință cererea nererstnicului va cerceta 
strsta şi purtarea lui, cuvintele pentru care se 
cere acea ertare, folosulii ce pâte dobândi din- 
te tisa, starea întru care se află averea sa; în- 
trebuințândă şi ori-ce alte inidlâce va socoti 
ce cușiință, spre a, se încredința dâca acea er- 
tare de vârstă pate fi folositâre nevârstnicului ; 
apoi își va da otărirea, sa, în scrisii, priimindă   

s6ii depărtându acea cerere, depe cum adică îi . 
se va părea asemenată sii neasemănată cu in- 
teresele neverstnicului. 

Acea, otărire a judecătoriii de ântâia cerce- 
tare se vatrămite la, Divanul judecătorscii (2) 
spre a cerceta dsca, tote mai susii ardtatele 
formalități s'a păzitii de către acea judecă- 
torie, și dâca alegerea ci este de pe cuviinţă 
şi spre folosulă nererstnicului ; şi încredinţân- 
du-se că este drâptă şi de pe tâte cerutele for- 
malităţi, ra îndrepta-o aceli Divan cu raportă 
către logofeţia dreptăţii, spre a se supunemai 
întâi la întărirea Domnului, şi a se da în ur- 
mă, la mâna neverstnicului spre a'şi dobândi 
drepturile ce nascii din ertarea de vârstă, 

SECȚIA. II 
Dreptăţile ce dă ertarea de vârată. 

Art, 6, Ertarea de vârstă desfiinţeză Evi- 
tropia, şi dă dreptul nevârstnicului de a se chi- 
vernisi pe sineşi şi averea sa, de a cere epitro- 
pului socotâla epitropiei sâle, precum şi tote 
acelea câte în urma acei socoteli va rămânea 
epitropulii detori a'i întorce, dea strînga.ve- 
niturile lui, de a'şi da moşiile în arendă în- 
tun sorocii nu mai multă de cât de trei ani, 
de a întrebuința lucrurile sâle cele mișcătre, 
precum elă va voi, şi de a face tâte lucrurile 
câte vorii fi de trebuinţă pentru ţinerea în bună 
stare a averii scle. - 

Art. 2. Nerârstniculă ce va fi dobândită er. 
tare de verstă, nu se va putea căsători maă în- 
nainte de vârsta cea legiuită, fără de voia părin- 
ţilor lui, să neavend părinţi, fără, de voia fra- 
țilorii lui celorii vârstnici, sâti, neavândii nică 
frați, fără de voia, unchilorii lui despre tată 
sâii despre mumă; iar la întâmplare când a- 
semenâa împedicare a căsătoriei din partea fra- 
ţiloră ssii a rudeniilorii ce s'aii disii va fi firă 
curenții, atunci se va urina de pe găsirea cu 
cale a judecătoriei locului. 

Art, S$, Nevărstniculit ce va dobândi ertare 
de vârstă, nu so va putea împrumuta nici a în- 
străina lucrurile nemişcătore, nici a rădica ca- 
pitalurile ce ra avea la dobândă. 

Ins€ la întâmplări grabnica, sâă când va, fi 
vre unii interesii forte mare, precum dea plăti 
nevârstniculii dâtorii făcute mai "nainte de a 
lui deslegare de sub epiiropie, ssii cândii obra- 
zulă acela la care va fi capitalul lui, va fi în 
primejdie de scăpătăciune, şi alte întemplără 
asemenea, neverstniculii își va face atunci ce- 
rerea sa, prin jalbă către judecătoria locului. 

Art, 9, Judecătoria la caro se va da aseme- 
nea jalbă, va chiăma, pe rudele cele mai de a- 

  

() Legiuire din anulă 1833, Februariă 23, întărită cu ofisa No. 30. — (2) Acumă Curtea de Apelă. 
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; prSpe ale,neyerstnicului, şi le va fi 
„Cererea aci tuia, Şi “după, ce:Ya asculta! părerea 
“Torii şi va lua şi alte sci C6. ia, şocoti. 'de 
„trebuinţă, va priimi s6ă, va: , ce 

      

e; 
(i cererea” ne- 

(I erstnicului, de pe cura: i s6; ta, „părea, pai dă, fo- 
„LOS. la interesele Iuj,;;., mit, , 

“Ari, 10, Dâca, „cererea. ya fi Pritoittă, 0 ca 
“zânăui toţii rde, “către aceeaşi, Judecată unulă 
„S6ă aL mulţi din, cele, maj, „de „Aprâpe rhde;ce 
vor. fi facă; spre a. privegliia, sub. a loră. rEs- 
„punăere, ca, Sumele. ce se vorii Strioze în irma 

3 ptărirei acei ju ecătorii., s să, sp, intfebuinţeze 
spre, “folosalii ne ist ului, şi „uțacmay;. de, pe 
duhul acei 'otăriri, sn, îmi n i re 

"Deca  merorștnieniit nt va avea i de, judegii- 
tori va face arăta stăpenirei care vă însăr- 
cina cu acsstă privighero sti pe obştâsca epi- 
tropice, scii pe vIg unit alti obrazii ce va găsi 
cu cale. 

At, 11: Nescestniculi. cel slobodă de sub 
epitropie, carele se va neguţători, va îi soco- 
titi dreptă- vârstnici „pentru.ori, ce jperneli ar 
fate. atingutore de» megnţătoria. sa, (Î). i 
Art 15 Cândă. meverstnicult. „celii siopodu 

do sub cpitropie,X intyebuința 1 văii acestă slo- 
podeni e, precum, cândă va face, cheltueiy, peste 
"măsură. şi alte asemenea:xcle; urmări, acăstă 
“șlobodenic 4 a lui i, sa va putea. „lua înapoy, toții 
cu acelii.chipă eu. care, s'a fost, daţ, adecă când 
i.s€ vă.rădica, de către; 'tată-săi; şi mună-sa , 
i va fi trebaință de.altă formalitate, de, câță | 
numai de. a:se. “da în eunoseinţa. judeciitoriet, | 
Precuiii 's'a “disă la art. 3. Iară: cândii i. se va 

„zădiea, de, către, cele-alte ide, .se „va da jalbă 
către judecătorie, Şi va.unița precum Sta, gisă | 
ti articolului 5,- indeplinindu-s tote acele, for- 
nalițăţă, ai ci PLIN 
"Art, 19, Neverstiicul cărui se va jidica e ct- 

        

   
    

    

   

    

   

  

    

"țara, de vârstă va temânea;sub epitropie ptiiă _ 
drstă legiuită; 

      
a veni ÎN, 

"Bontiia cei, “tără minte: m 

„+1 Pără: minte nuniimnit pe cerce suntit stra | 
alei verii nebunii scă lipsiţi de minte, şi smintiţi, 
"i 2 Cel fără'de minte. șeri co' tocmelă ; stă 
daci vorii face! se 'socotesca drepti” nimici şi | 

iso strică,” m i purta 
5 3:Cej! fară minte, veri ce Brest ă soră i face, | 
mu Se invinovăţeseit. sa : at 

  

     

  

„srl i “Bisipitori site zi să în 
„Curent averea, lorii,.       

va face, cunoscută |. 

i oră ajea acestă, „cădere,“ r 
ne 

  

LEOIUIRI 

să 2» .Risipitorii să se 
del lori, său de prieten. 
(va, seport Coyaat)- „DHnitD op 
judecaţă.i n i. ptr mie cp ie 
37 Be-Rișipitorii, după nfrânazea e co lise va fate 
„de. către judecată, veri, ca. toemelă. S6ii dariiă oră 
face de sineşă fără agleverirea; epitropilori do 
„drepti, nimicii.se, socoteșce,: șe strică. 
e dei Risipitorii,;: veri ce. stricăciune; vor face, 
s6ă vină, se rinuesci, 

„tragă, lar judecată « de ru- 
Şi să. se: infrânsse 

i ar 

     

      

Asupră: piineriă-risipitoriloriL:sab î îngri: 
jirea Obstescii Epitropii (2) 

o Aeatrata Trinanisză 
Art. 1. Risipitorii sunt vârstnici parte băr- 

„bătescă și, femecască, acei, Sark, vor „fi fi pin: 
utila ă “treia „parte din venă e; ere î Tori sti 
56 'vorti'fi Înnprum tati "A tâti câtă” face” „acea 
a treia parte, î şi vorii. [ pitrebuințată, banii ne- 

|enrmaţii i în chelțiiali netrebnice. spre fhtempi- 
| narea desfătărilorii, șia plăcerilori Tori, 
"Art. 2, Cel co sc ta, dovedi „prin „bu N 
destoinice dovedi de risipitoră; 'se va luă st 
îngriji: ea Obstescij epitropii. 
Art, 3. Nimeni Altplă-ma va putea să ceră 

prin judecătorie punerea risipitorului sub epi- 
.tropie,de;câtă tatăl, ;S6U, „după, mortea. țață- 
lui, muma, stă, din riidele, de susil despre par- 
tea tatălui ori a mumei, sfatulă de trei obraze 
care, voră-ayea, cu risipitoralii „rudenia de ală- 
turcă, nuinai dinchit + și mătuj ile, şi. fraţii ; ŞI, su- 
zorile; „Şi în lipsa loră, “tre picteni băzinesei 

  

    

  
    

  Art, 4. "Sopiă sâii „copiii Fstjitorului fiu Or 
avea, altă cădere de cătă făcendă către mâl sustii 
ponienitele obraze : > arătarea, dărăpănă i averii 
risipitoralui; să * câră ca printr'enşti să, se: facă 
pornire;catie judecață Spre, a “se pă, sub: e 

    

           

. | Salva se Şa: “qi ci tre, president 
Și dceătoriii de îmteia, cercetare a locului unde 
locuesce risipitoralii,. în care. jalbă: se 'vorica- 
prinde faptele, lui şi po; lingă. densa sâ 'roră 

"| împreuna înserisurile şi numele; 'marturiloră ce 
suntă de trehuință Spre îndeplinirea doxegilorii. 
Art, G;, Presidentulă, după, tercotarea, Ce.xa 

“face! însuși în parte, îndestulânda-se că, pira 
este. adevărată, DE chiăma, atâtă,, pe, rudele ri- 
„sipitorului a yeni la judecătorie, în: “di-otărită, 
Ga, să'şi: "dea sciinţa lor asupra pirii ce, se. facz, 
câtă şi pe'avturi ca , să'; şi arate mărturia, lor. 
N: ri, „e Diipă scumpă cercetare ce seva face, 
în presusdvia! judecăţoriei,. radelorăi! ş şi. martu- 
vilori, facă fiindii și piritulă ;. de. so va doyeli 
că eliă este „întru adevării, risipitorii, ss a al- 
cătui. anafora, prin cake, s8, va. atări ;cârisipita- 
rulă să intre sab. îngrijirea, 'obstoscii. „epitropii 
„drintuindu:sc, totă atunci , de i Ya fi. trebainţă, 

  

“u) Yed! C: Com. art. 
(2 Logiuire îndeplini 

2,5 $ i4, 
t6ro Cape var, ain „ Regulamentul 

  

ar, 

Oraniet, tntăzită e „ca Ofisă din $. Martie, „1894; Nr. „67.



  

Ii iciu 

Şi-ună: îngrijitoră “renighiicili astpră averii ui, | stati „de eo i ŞI. cele i ce sau Jegiuit 
din rudela'scle; pănă când "seva lua! âcea a 
vere zu întărirea: Dorinescă de către 'obstesca 
epitropie la carelingrijitorulă: a'fi indâtoratii 
a da socotțlă curată dei cârmiuirăa 'sa0i”. e 

Art, $. Din diua ce se va iscăli acea otărire 
de judecață, 0 gri-ce tocmâlă:; cit dnstrăinare a 
axerii's6lo vă faca risipitorulă Hfiăriscirea ob- 
stescii epitropii, întru nimici se socotesce. 

Art, 9, Inst, Bite-a! se face'sciută obstii a- 
cea otărire, în cinci gile cel multii se voră 
spâte copil de pe'dânga,t şi: să xorii-trămitel a- 
tâtii pe la tâte judecătoriile de ântâia corcetară 
câtă și pela. magistraturale orașlorii, ca să se 
lipâecie îndată după: priimirea lorăiîn: odaia de 
presusârie unde să stea, lipite celă pușinii: pa 
vru-decă de;dile ca înnainte pirat rul 

Art, 10, După. Jipirea n copiiloră :otăririi 
Yeri care judecătorie va întări vre unii zapisii 
de înprainutare, SC, „vre. ună documenti de în- 
străinare a averii “risipitorului, însuși va r€- 

  

  

mânea ris „mndătâre către cei cu pretenţii pen-|.* 
iii ie isi tru pagubiie: I6tăi! 

Art, 11, Lipirea copiilorii se ya face prin 
jarnalii iscăliti de presidântulii şi cei- alţi: ju- 
decători,ispre:a “fi; sciută diua întru” cârd. să, 
făcută, - 
ctârt:12, Celi'es su șă rămânea adaugat, 
Ţ3 otărirea' judecătorii de întâia cercetare, YA 
Bârni apelaţie în sorâculii celii legriuitii, : : 

    

i Azi 13 Nepornindu: “se” apelaţie' în legini- 
tală sotocă,; "sc, după: 'apelație”, “întărindu-se 
otăriria cui: desăvorşire de'țătre: Domnul Ţării, 
Marels Logofătii ali: dreptăţii va scri obsiescil” 
cpitiopii'a lua:sub'i îngrijirea, că: 'aserț risipi" 
torolai: cfr setea n ari muti 

“Art 14. “Rișipiţorul: se astmină cu neve 

   

    

  

  

   

  niculă pentu” câimiuirea! îverii şi ă â brăzuluil 
a „A A       

  

nec ta e fi air t, 

z
e
 

int 
tal 'ceră! 
pentru'risipitori.. , 

„Art, 15. Risipitoralii ars strici, “fină, dub 
epitio) ie, 'slododit y Xa; fa. “se căsători, jusă prin 
căsătorie ni! Şa, înceta, a, fi. Sub: încă Jjirea, epi- ia Si o 

“ârt 6, miiiațti find sul -epitropie ,- 
sloboaii 
Vilnică, vai at Ea: 

  

“Di ntru „neverstiici,. 
LEI SS DIA sii EA ; 

„alint iat pla 

  

     

    

    

  

Nae 
a fs Sa £ fâcă diată, « cai, fiiidi praz 

    
Xria sa e ep eg n îi 

“Art, 17 "Risipitorulă va. Cai “de, sub €epitrop 
totă î'6ă'chipalii cea intrati, adică india ba 
sa către. presidentulii tribunalului. jndețuui , 
şi tacGhduu-i -s0 cbrcotate, prin. lovedi,. buni: scle 
partări: şi &conoiniii venitalij „49 i BC. : încredin- 
țeză: d cătree cpitiopie pentru. cheltuiala. lui, 
caii şi 'dtărirea judecății şi puulicaţia-€ ră “de! pe 
cum EI „As iai. sușă i Ja, artitolii 5, bd Și 9. 

piara ena Sei ti a ti 73 

CAPU: NL: | 
îi jogoeîn p firtuatar S340 Jul în art „2 

rai sit e. entnu: slo.boqii nituit» 
zi asha Gh îi urs ju 

i! Șloboţi șuntii, acei care nu suntii, dobândă 
altuia. * ut îi 

2, „Câţi: se; oră, „masee., din pințe sloboţi, 
slobă i sunţăă.“ n 
_74e .Blobogi suntii. Și căii 56, nască din: “Touznă 
slobodi....; , : 

  

            

  

        

      

        

Pentra robi şi: zau A) i Fă 
ii, 

    

-i-Prin: legiuirea din anuță - 1849 Martie 
dăjnicii de sub administraţia Vorniciii” Tei 

  

  

     
  

ca: dili din: înirai “vobi 6: o'Vâră i așce, subit robi. 

i Sta call: ţizanălur, Ware' gatere, asara, vie ăi, bizară, 

per Tm ee 
idehodulz 29 

  

, 
Cine” prin” stiință "sa ini întru a's stăpânire jizană străină stă ţigancă, să'Y dea înapoY stăpânuiuy loră 

(platindu'i, pentru țiganul meşter ti. patra-deci pe an, iară pentru cel fără meşteşug îl. duot-deci şi pentru țigancă 
mosteră 4], tră-dacă, ș și pentru cea fără meşteșagiă ul cinci-spre- dece) ;. iară cine va ţine prin Deseiinţă, numai 

41 între i înăpok. i! 
8. Cine'zi va cununa ţiganulă cu ţigancă străină eciirdă, sc în potrisă, 

re țiganca luă cu copiir lori; și să stăpândacă stăpenulă lori, ii 
ară când nesciindi îl va cununa, atunci să se facă schimbă, mergendi "toti d-ună țigan i, “vărbat! 

Cindu obrazulă celă străini va avea, mestoingii, să se schimbe iarăşi ca „me 

și ca 'Dinr să so împlineseă, “ 
aţa stiipenuliy, de: „se întSingla să “aibă și „co 

Vitcscă suntă aY stăpânaluy! Vărvatuluă, iară părtea tome iscă este a stăpânului femeii care, Și ac ia să se schimbe. 

Âț: țizany! striiint-so vor socuti între cel domnesci, acestia întemplânâu-se 

] 

  rea; s sd prețuiset ialentul” meştegagula”, stă, 

“Tiganii case! cunună prin ne 
  

  

9. 

  

   

  

căsători, do” pe "lege, da! 
Se Toră cere prin judecată de stăpenii lori, să se schimbe, mergândă nerasta după Dăzbit cun” sa dia "Ta8ă sus
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ților (ţiganii Statului) s'ai trecut sub d'a drep- | tul administraţie a cârmuitorilor de județe, cu care 'acâstă măsură sai desrobitii puindu-se în rândulă birniciloră români, - 
” Asemenea s'aii desrobită şi țiganii monasti- resci prin legiuirea din 13 Februariă, 184 7, care îii articolulă eă J-ii cuprinde cele următâre : Sc slobodii din robie toți țiganii sântei Mi- tropolii, ai episcopiiloriă şi ai tululorii nona- stirilorii şi etoşelorii de obste, cum şi ai ori- cărui allă aședementi publicii fără, deosebire, câte se află în cuprinsulă Țerii Romanesci, "Acestia ca şi ţigani Statului, supuşi la a- cecaşi rânduială, vorii fi slobodi şi tolnici a se însoţi cu Români parte bărbătâscă şi femeească. "“Ună ofisii Domnescii adresati către Sfatulă Administrativă sub Nr. 1580 la 92 Noembriă 1850 disposeză :   « Puntru daniile sâă vingările de ţigani ce se suruuiză între particulari, poruncinii a se păzi «unnătârele disposiţiă + 
«1, Nimeni nu este volniciă a despărţi uă   «familie de țigani, prin dară sâă prin vîndare, «şi nici unii actă de vindare sâă de danie pen- «tru ţigani nu se va-adeveri de vre uă judecă- <torie, nici va îi ținută în sâmă, dâca nu va “cuprinde în sine” pe “părinţi cu toţi copiii «lori, | 

«9, Ori-ce vindări de ţigâni se vorii faca de «la uă familie până la trei, se vori rescumpăra | «tote de Vistierie, fără de a mai putea trece <de la ună stăpânii la altulă.» 
Legiuirea din anulă 1556 Tebruarit S pu- Vlicat în Buletinul oficiali din 13 Februariii 1556, Ar. 13. . 
Arte 1, Hobia este desființată. Ori-care ţi- sanii se află astădi în acâstă categorie, se |i- berdză, şi se va inseri îndată între dajnicii Sta- tului. 

CAPU VIII 
Pentru cei slobodiţi 

1. Slobogiţi sunt, câţi din robi se slobodese. 2, Toţi cei slobodiți țigani suntii totii de uă cinste cu cei slobogi supuși, adică cu birniciă domnesci. 

y 9. Să nu potă nestine si slobodâscă țiganulii stii înaintea vârstei sâle de duoă-decă de avi. 
4. Nici unul din Egumeni să nu pâtă -slo- 

bodi ţiganii monastirescii, () -- 
d. Slobodenia să, se facă totii-dcuna în serie. 

PARTEA A DUOA 
| PENTRU LUCRURI 

Lucrurile suntă oră mişcătâre, si nemişcă- 
târe. 

Mişcătore gicemi acelea, câte ai sufletii, sc şi ne avândă sufleții, se mişcă şi se strămută, cum dobitoculii, hainele, și cete alte. 
Iară nomişcătâre dicemiă precum pământul, copaci, zidirile, şi cele-alte. . 

CAPU I 

Pentru stăpânirea Iueruriloriă 

1. Ori ce lucru nu este ali nimenni, acela se face ali celui ce va apuca să'lă ia înainte, Deci : 
Câte pietre scumpe sâă altele găsimiă prin locuri slobode, se facă lucruri ale nostre, bozi comorile cele îngropate, care sant domnesci. (2) Reg. Org. art. 1178, «Când se vor descoperi «niscare-va mine îu pimântulă vre-unuj parti- <cularii, acesta slobodă va îi să le lucreze sin- «guri, ori să le închirieze altuia de pe roința «lui, dândă stăpânirei a gecea parte în natură «ssii plătind vistieriii a decea parte din câg- «tisă, scoțând mai ântciă la amenduovă în- <tâmplările tote cheltuelile lucrării» 
Jeg. Org. art. 179, «Iară de se vă dovedi că «stăpânulii nioșiii unile s'aii găsit aceste mine, <după soroculă de optii-spre-dece luai ce'i ra «da Domaulii, nu va avea midlocii de a îe lu- «cra singurii, nici va voi a le închiria altui; «atunci Domnulă dimpreună cu obicinuita ob- <stescă Adunare voră chibzai, de vorii găsi ca scale, mid!oce spre a lucra acele mine, dândă estăpenului moşiei a deeca parte din câştigi «după ce se vorii scâte chettuelile lucrării; şi <pe lingă acesta despăgubiudu'] de pe cuviinţă 

  a 
10. Caro ţigană se va cununa cu Slobodă, sii cara stubodă se ru Ctauaa ca ţigancă, fără scirea Stăpenului lori, să se despartă, 

Diră de se ra dovedi că Stăpenulă lori a dată voe sciindii atunci să nu sa mat departă, ci să rămâe amen= rol slobodiţi şi să păgubuscă stăpenulii torii. 
+1) Yeqi mar sasă Leg. din 13 Februuriă 1847, 
(2) Condica penufă din 1852 în art. 334 la alin.2, dispostză cele următâre : “Voră fi aptraţi de ori ce pedipsă “aSătorii de comâră caro tătnuescăi către stăpânit locului asemenea descopesiri, şi voră supuşi numar la des- “păgavire civilă către denşii.„—Cu acestă disposiţie de despăgutira acordată stipenului locului se desfinţeză dizpu 

    

de ta art. 334 Condica penali, 

a legiuiret Caragua după care se privci domnesti comorile cole ingropate — Vegi şi art, 333 şi alin. 1, 

D
a
 

 



VECUL „497 
«pentru stricăciunea, ce rorii fi priciauitii mo- 
«şiii sele săpatulă și Incrarea minelor, Păcura, 
«petrăriile şi alte producturi, care se întrebuin- 
<ţeză de obste în Principată, nu vor plăti nici 
<uă deciuslă.» 

Câte sălbatece vinămii în locuri slobode spre 
vinătore, se facii ale nâstre, : . 

Câte sălbatece rinânda-le alţii şi lovinda-le 
şi perdânda-le din ochii lorii, vor cădea în mâi- 
nile nostre, se facii ale nâstre, 

Câte sălbatece încuibândă aiurea, şi apoi li 
sândii acele locuri, vorii veni la noi spre încni- 
bare, sunt ale nâstre în cât vor sta încuibând. 

Câtă pesce vomi vîna în locuri slobode de a 
vina, este ală nostru, . 

2, Câte lucruri mişeătâre perdute vom găsi, 
de nu se va găsi stăpânul lori penă în trei 

CAPU II 

Pentra robirea Iucrarilorii 

1. Robire de lucra numimi dreptul care ro- 
besce la, Greşi ce unii Incru spre folosulii al- 
tuia; precum uă casă cândii supune pe alta za 
să'i dea loci de drumă, adecă să trâcă prin 
curtea, sa, sâii ferâstră să vâdă, şi altele. 

2, De multe feluri sunt robirile, adecă pen- 
tru trecere, lumină, vedere, sprijinire, vărsătu- ' 
ră, picătură de apă, şi altele, 

3. Veri ce lucru este robitii la altoli pentru, 
vro unii sfirşiţii, negreşită acest lucru este su-; 
pusă şi la midloculă ce privesce spre acel sfir- 
şitii, de este adecă uă țârină îndâtoratii a da 
apă alteia, este dâtâre ati da și trecere la apă,   ani, ale nostre se faci, 

3. Veri ce se clădesce pe pământul nostra 
fără scirea, şi voia, nâstră, se face ali nostru. 

4, Ori ce se siidesce fără voia şi scirea nâstră 
în pămentuli nostru, alti nostru se face. 

de Cândă gîrla prevălindu-se câte pugintelii 
va adăuga pământii la pământul nostra, adau- 
sul este alii nostru, 

Iară cândi va rupe uă parte de pământă şi | 
-0 va lipi lingă ali nostru, aceea este a cula 
fostă pămentulă de la care sta, ruptă. 

6. Cândă girla se află între duof ssti mat 
malţi stăpâni, atunci fie care dintre denșit stă- 
penesce partea girlei câtă ţino de Ja mal până 
în midloculi că, 

Reg. Org. art. 165. «Pentru marele folosuri 
«ce putemii dobândi din plutirea pe acele cinci 
<mâri gârle care treci d'a curmezişulii Vala- 
«chici în lărgimea că, adecii Jiul, Oltul, Ar- 
«geşulă, Dâmboviţa şi Ialomiţa, Domnulii, îm- 
“preună cu obştâsca Adunare, va îngriji a tră- 
«mite inginară meşteri, ca să găsâscă, midlâcele 
“Spre a curăţi matca, lorii, şi de pe planulii ce 
«se ta otări, lucrarea lorii va urma neîncetatii 
«de pe midlocele ce vorii fi în putinţa Statului, 
«până cândă aceste girle voră veni în stare de 
<a fi priimitâre de plutire. Dâră fiind că mulţi 
“stăpâni de moşie aii asupra acestor girle mori, 
“zâgazuri şi poduri aducătâre de legiuite ve- 
«nituri, şi care trebuesciăi a se strica spre a se 
«putea aşeda plutirea, so vor chibzui midlâce 
«pentru cuviinci6sa despăgubire a acelor stăpeni 
«cu chipul cel mai înlesnitor şi economicii.> (1)   

şi altele. . , | 
4. Celi ce fără toemelă dobândesce robire: 

de dece ani fără împotrivirea stăpânului Tueru- 
lui, acela are să o dobândâscă totă-dâ-ună' apă . 
împlinirea de dece ani, PR 

5. De se va slobodi lucru robitii şi stăpenuliă 
robircă nu va preînoi robirea ani dece,. iarăși 
remâne aceli lucru slobodiă de robire, 

CAPU III | 

Pentra vecinătatea lucrurilor ! | 

1. Care vecin fără scirea stăpânirei va stţă- 
muta semnii de otarii, să plătescă drepti pe-" 
depsă păgubaşului vecinii atâtii câtă se pre- 
țuesce locul care a ânsuşitii cu strimutatea - 
semnului, (2) ie 

2. Ale câtori vecini otare se vor amesteca, 
să se aligă şi să se descopere (3) cu cărţile lor 
de otăzricii, cu măsurătârea moşii lori de câţi 
stânjină suntii, cu semnele ce suntii puse drept 
otare, și cu câte mărturii dovedescă ceă-alţi 
rezaşi şi săteni, şi locuitorii celoră-alte'sate 
de prin prejură. (4). - - : N 

3, Cândă se întocmesci 'otarele vecinilor ce” 
aă prigoniri, suntii dâtori să fie fagă cu căr-" 
țile lor şi vecinii ce n'aă prigonire. Et 

4. Când se măsră uă moşie, să se facăăă- Ă 
surătârea cu stânjinniii ce anume se cuprinde” 
în sineturile sâle. i 

Adecă : de se cuprinde stânjinulii luY' Con- 

  

(1) Ui legiuire din anul 1895, făcută în conformitate cu disposiţia art, 165 din Regulame 
că nimeni nu va fi volnică de atunci înainte a clădi pe aceste cinci girlo”: 

leginiesce prin art..1, 

„i 

nţ:: 

Tori sâii pive din nuoii, nică în matcă, nici pe iază, nici să lege vre uni zăgaz pe malurile lor; prin art, 2 se otărasce principul despăgubire pentru proprietarii de mori şi pivepe aceste Apo.” (2) Vegi şi art. 322 şi 303 condica penală din 1852, 
(3) Textali grecesc întrebuinţeză cuventulă : yă saemvilovrat, să se lămurâscă, 

[+ 

-(4) Vedi la partea suplementară circularele Departamentulii dreptăţii pentru regularea lu- “crăriloră de otărnicie,



455, 

stantin Vodă Brâncorânulii, cu acela să se mă- 
sâre; iară de se cuprinde ialii-lui Şerban-Vodă, 
cu ală lui Șerban-Vodă să .se măsâre, .. 

5. Iar Căfidiii “ii Scrisori iul să icuprinde a- 
nume ce stânjinii, atuncă să se facă măsurătore cu.stânjinulilui Șerban-Vodă, 2. 

„6. Căndă moşia ce :se. măsâră „ay 
turi cu Stânjii, nu YA a 
duite; âtunci să 'sc 

  

   

  

pt tat 

. mEsră ayendi, sine: 
avea Și semne, netăgă- 

So-îricâpă sforițea din semnele 
rezaşiloră/câle tă găduite, scii,dintr'ale [iţu- 

a, Și celoră-alție, i aaa pre rașilorii cu aceia i ui "o Ta asa Cid usi iti e 7, ar cândă se sforescu la duoi, ori ale mai 
multoră rezași moşii, i Vaii, mici, Scrisori ide 

ripdătore; nici semng i în ne nâtăgiidu 
a să se începă din seinele vechii 

  

        
   

     

        

  

„Dică semn năţăgăduite, 
    

   

    

  

stăpeniri i i i ai 
"8, Petru mai multă a otăreloră, desluşire, 

de acum îniăinite Să se'măsâre şi lungul Inoşii- 
lorii, şi să so trecă în cartea de otărnicie.. ș 9. De carii îiainte în cărțile, de otărnicii și 
în zapisele de.vindărea moșiilorii, si. se serie; stânjinulă lui Şerbân-Vodă. * te atita 
:10, Când şe, trage anoiie de vecini, ; i anuliă 

dintpenșii. azeta, carte de „Otârnicie. cu sumă. de stânjini, iar altulăi Zapisit.de vindaye, iarăși 
cu sumă de stânjini, atunci cel câ arată carte 
de otărnicie să'şi ia maj ântâiă stânjinii de- 
plină, apoi celii cerare Zapisulă să ia prisosulă. 

Iară cândii unulă are zapisii cu stânjini, iară 
celă alții or mare zapisă asâă. „are, sinsă fără sumă de stânjini, atunci mai întâi ă'şi iea 
stânjinii. deplină celii,ce :are-sumă de. stânjini, gi 

     
  

  

şi apoi coli ati APAR ”, Pg i Ie i în gatit a ii 1]. uncă, să puc otariiicii pietre Și cele-alte Ca a II Aa Tim git a ah 7 b 3    semne, de, ofâre, cândă, vecini se vor mulțumi, sii se va dă otăfire domnâscă. (1) e; 
12.. Șă nu, aibă rezaşit, voce, să, facă Crur 

din pricină cărora potopescă, si iipuţineză, 
girlele şi elesteele;, iară de, vorii. faco ;. săi răse 

  

“pie n 
„lucruri 

  

    

pundă (9IĂ ppgnba ce vor pricinui cu tninul-. țirea, scu cu scăderea ajelori, cica uri mpi i pl Dei pi ie E ut Pe Ii i Câţi seâea arndii Jocuri în care'să, pot vleste facă e cu zăgaziri, voră, vrea:să faci - 
Ieştei, qă se așde între densiă pentru cheltuiala 
Ce Prisaca, ave lma; 
d'avalmă a luezărilorii ce Sorii ACE; îs dei 
Cândii unul, din rezaşi, n 

      

  

A d oaia sia Sol încă pu Cs CLS d tori şă Gea celukzaltă i serisii et se, lapădă, de, acostii tovărişie, şi celă-altă să/şi „Iuereze, șio-, ;   
boi elesteulii şi să/li ștăpânâscă singnră, » 3 

De va da inscrisi rezaşulu că se lapădă, şi 
în urmă se.va căi, şi.va vrea elă sii mosteni- 
torii lui să sc facă tovarăşi la cleste răspun- 
dendii chiettujalaiipgjomsiatei să nui lise: dea; 

0-]! 

d avalma, şi pentru stăpânirea; cea, |. 

LEGIUIny 
::Cândă.rezaşul;nu-xa vrea nică.să priimescă;> 
nică, să şe lapede, în gerișii,; atunci, să, Se'travă a 
lă judecată şi să,se,silescă să facă 'oripuina: ori» 
alta, a az ei fi fn pi «să oh js 
"14, Câte am legiuită pentru locurile;în:cate> 

pote să:se facă elestee, ;totracestea, legiuita şi 
pentru moră. anizăir sli Burt e ord 
_„5e Câţi vorii să facă moră pe.girla;co tridee prin. moşiile lorii ,-:să aducă ;meşterii: cumpănije 
tor de apă, şi de facă cu toţi-rezaşii, Şi cutoția 
cei ce a mori din, susulit lor, să-se chibzuicscă de nu înncca: mâra,: ce este.să- se facă acu: în 
nălţarea. apei, moşiile veginilor:agii' morile celei 
mai cin sus; şi, de.nu.vor'funeca,, să. fio slobodi 
să facă, iară innecândi să,.nu. fie slobodi, (2): i De nu va face nică. uă înnecățură acea încă 
şi vecinii scii stăpânii; morilori. celori din:susi 
se vori împotrivi, să se tragă.la judacată „șia 
Să se Silâscă. pa a zile te e dau să 

Ă Iară cândă,. fără chibzairea ;cumpănitoruluţi 
de apă şi fără a..fi rezaşii facă scui stipenifimo- 
riloră celoră di. susă, se va. face: moră, atunpiuu 
de oră ce. felii, scă.câtă pagubă! va fi pritinui- târe mâra ce sc:ya. face, să'o, plătescii ndudită 
stăpânulă el, ” îl văr lu 
:110. Vecinul din, susăi d ra face: mâriiinndă pe girlă şi..vecinulii ;de, la; vale averidli jvadă + 
vechii, va; tace ană Mece;şi,nu'lă: vansupăraji 
atunci să nu, potă să facă mâră: pe vadul săă, 
de;va încca,cu facerea morii ale mmOTa "recinu=:". 
ui din:Susii: si -azii i tza tata arta ag te og 12. Cu bătaea de pari, după cum ;penŞăcumii 
se obicinuia,;si:nu -dobândâscă cineva rebire 
„de:a, face, moră into ao 

; . „i inte 
Eu sua i Iul 

o dat si E tz steel ilie 
; LS» În oraşe nări sâii mici şi în'sate, ;cândă > Yeginulăzidesce,.esto volnicii, celi;altă:vecinti, + de, șocotesca că se vatănă, să, dea:de, scire:ân=» 

“Suşi scii prin altulă,verinalni, S6ii:purtătorulai » de, grijă,:scă meşterilori-ca să nu:Iuereze, q ii» 419.Dei:se ra. da. de. scire. do acestă: recintis » 
lui-si,elii ura inceta din;:lucru ::et; sh trap» 

dee Dittze în sie sf 
1 20. Pirişulă. vecinii în țreiluni SĂ'ŞI săvât=» 

șescă prigonirea; iară. de va prelungi 'maimalte> 
a,să „dea, piritului, încredințare, (3), şi - 

ja civic 18 > 

ţ e:zidlesce»= 
ala sa si'ȘI strice zidireas-iar împotrivă dovedindu-se că cu drept - cuvintă zidesce, atunci pirişuli să'i plătâscă 

“câtă:pagubăi "să pricinuit din -ziitienirg să di, 

  

    

  

    

  

  

  

    „it e 

  

    

    ia pa sate si 
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  ascultareaio ata9oa op its = stiai Too ah 
"ol vlizulear sq sagia btu dr spui a | in i 

  

   

        judecati, ss un înminr 33 ata e : 
i în „ăoize n? îniu „Bona rib vrig Bia or    

  

a SIcIIz su TiŢ ic aula Vai AA ea Ta ET I7p: 

atăt git Araai nritn (1) Vedi.Ja partea, șuplementară cireulată îninistralnj justăției (2) Vegi'art. 36 din Coniică prila 
ze 

AA noii oo ctuliD 6 atita 0 atac clona facts na (5) Abpo abil) ide textul) grocdstii adica arniitii “asigira re rit 

          

  

    

   
  

     

rapiziezg ete e Arii 
git Sr pritaaa CUC d COC ine în Dată (5) 

în ogor it Sh in, 23Taiă 1849.-N01559) 
ia Ce , E ridinyg al bf (4) 

„sioinzito sh dzotinăzo  
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soda "n: eta șe- | 

  

    

  

93, out e, vecinulă să Xanălte: aa d 1 
culă 'ssă ca să nu sara secinulă în, cufteă! să, 
„afară numai când va, avea robire, să, “Vu male: 

6 izidă; 'cândiă se vă, înite- 
i ali tuia vecin 

ati pete 2 

  

  

   

    

meia, pe. 
e d'avalnia ai 

"95 Zidul d'a vâlmia să ă vecinil, 
sivii pi?inotscă ui eholthiala pe din, duot.. 

26., Cândii se va „pori zidul ţăii Spre zidul 
vecinului” şi stă (1) cidea, esti, silită oral 

propti, o ați preînoi, seu, ră 
27: De, SE, fi aprâpe 4 dorin 

p ăia vecinului: eu, și tu! pai Vă 
o drtgă, elă nu: va Nrea,să ÎI tragi la judecată; 
iară judecăta:s săli sijise i oră 8 Să0, „dregă, 
di un șă în -mnidlocii, ș $ă.0/ Qărime, '(2) i 

a zidi  potșiva, “foristrelori vcej- 

     i și   

         

     
   

            

  

  

a 

    

    

  

    

  

   

    
    

  

an 

  

să zidescă, “eri „ce şi ep 
   

ST ai “i tit stii grajda; isă idestnilă 
vii etitro dCi ăi iară nu'către Aecin 

Tară de va zidi Îimpottiva arici “zidi: orbi 
tuncă, de va ăvea'răbire, să su depărteze nt]: 
tru picătură € cât, ese, afară din zidă învelitorea; 
iară de nu are itobire,” să tae şi Stisgină 'enb 
tregg, Afară, $ şi „Să Pee porcii 

reuni sil ă 

  

ca srsduro€ 
iei) 

:PARTBA:-A- E aa] i 
ceia sh iți sta 
= io sb înoză 

„De Pope petit 
-i: zrasui 5 

    

îti itzi a vă ii 4 
De Lo 

Ur 32 93 aia 

e FIST a iCrăre tr ata, Si sibi isa 

nad, ă ni em şi E pă tă pent pate și 
Sera înipătiita pravililăritt şi 4 “iza 

vuriloră celoră bune, nu se tocmesce, 
5 „Tocmelele cele viclene şi silite n'ail tărie. 
6, Putem să ne tocmim și nşine noi şi prin 

altalăadecă c cu şerisâre, prin miqlocitori,;- ș6ă i 
ori cu ce altă mijlocii, 

7 Putemii, să ne facem toemelele. ai în: scris 
.i, SUZ vi) 

şi Fără scrise: : 
iesuai101 iluirsi ui î 

   

  

  

   

  

  
    

“El EC Enea mid poti) „srl „ati) intoreta (| Zluosii ăia busul 
(D Textil gretescă dice; 7BrvGovaba: perituleză, ânieninţă i osii: 
(2) Vedi $ 5 ală art, 874 din Condica: -porialăi ii. A898.11 ni bzounoă i 

e beri 
(3) meci ș 

găduială. oi cani și 9 

br Ră 

vi Sa 

E întemplarea.. . 

' rEsboiti“t 

    
ă-spre qtce pană dom: 

  

  

a bâni, sc 

  

    a „o uit, 

- cruri ficinidătote şi țigăni Toiiastiresei, fără ! 

ak9 2, Stiai sI bo: sot 

roocscti Stiebuințezăi calviitele Gabor Odojoru ut dea dacică ratibtă 
sioă ni Zisnoiţasa 8 ? 

      
igii "Themâlă! cca 'meserisă, îndă sc vaii înca. 

dința cui tregă, dosadt,, at toti nă tărie: ca, 
şi cca scrisă. aa o e 

9. Toemtlă cei scris x ațuilei a ag Ş j 
se va iscăli de: tele “facă tinea, gi. sei ca da 
de'către dânşir te n bee i e 

10, In aşedementură i, veri ce seva tocmii ori! 
în scrisă sâii nescris, tdo' nu sa f îimprotiva prâ- 
sitilorii, prinde J0eii de pravilă, 
„11. In seri ce. „âşegimenţăi cine: nu: a. pi” 

t6tă tocrasla stii vic ut parte, oră, Ya zăbovi 
să o pue în lucrare, este detori paguba: cotat” 
altă de pe “Arca temelii, 'hiorai 

    
       

   

    

    

   

     

    

    

   

  

   
   

    

   

    

    
    

     

  

      

      

    

    

Boz nu mai anii ie 

    

    

| tele asemenea. 
12; Sei strică totii îi 
atare că ce! şe'tâcinescii Yorti primi. 
“Cândi'de sili'se voră tocmi. "7 i 
„Cândă cu vieleşugii, se vorii tocmi. 
“Cândii cei ce se tochescii, Ș lentru că e: 

tocmescă, niaă putere & se toomi: iu 
îndii mu Sc yorii-pune' în! tie 

mite js: “po agedeniântii.: ii i 
„id ândit sotoculii toămeliă, se 

eius: apti 13 i: 
s0'ta Breinuoi, 

.. i 

  

  

  

     
   et) pe. Tue sli dem în pretuit, în. 

i pe “bani ș i pe. jutra: ai. “puţinii da” 
preţ! decât banii, “sei de nă pot vă, „atunci, 
acăstă: țoemâlă'se nnmeșcă vindare, * îi 

:8. Câte Ieruri'oj resce pravilă, au „batem, 

  

       
  

să le vindem. i 
„Bu Ort'de lucru! stiporiini” cu băcniti de A, 

"i vinde, nu putemi săli vindemii, 
Da ua AI 

: Bărbatul ati: e! volnicii a Sinde îuetei,, 
nici întărea birbdtului, i ri 

     

     

  

numai pentru plata de detorie_ce nu se. pote. 
econonnisi, şi atunci iarăşi cu scirea şi voia, stă- 

pânirii.ziniz5) caii, YI? ORE Le INN 1) 
6, Vindarea, celor; „mişcă ătâre,şă, SO fâcărşiui : 

Mo oaisă, şi tără Berlsore, iar, LE celorii memişcă : 
Ote-s ție Ahile numat În sefisii. . 

LA SANI RUDA A8 SETI o, 
E 9) eta cai 

a 4 ta tii 6) 
2598 dptigaleab 16 sit 

i 1 tu 
rea 

d fu 
RIO IPOD 240 

      

  
     

   SI 

    o i 
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7, Celă ce vinde lucru nemişcătoră , atunci 
nuraai pote să vindă la alţii cândă mai "nainte 
va da de scire celorii ce anii cădere sâă proti- 
misisă, ssii epitropiloră loră, Şi aceia nevrândiă 
să cumpere vorii iscăli zapisulă vînderii, 

Se protimisescii la cumpirătârea celorii ne- mişcătore : , 
a. hudele de susii şi de josii, 
b. Rudele de alăturea până la a patra spiţă, cândi suntăi şi părtaşi scii darălmaşi, 
c. Rudele de alăturca penă la a patra spiţă cândii suntii şi vecini, 
d. Cei ce suntii numai rude de alăturea penă 

le a patra spiţă, 
e. Cei cesuntă numai părtași stii davalmași, 
f. Cei ce suntă numai vecini; ântâită. cei ec 

se vecinescii în lungă; ali duoilea : cci ce se 
vecinescă în lati; şi ală treilea : cei ce se veci- nescii la vre ună colții. | 

Jară cândă duoi inşi s6ă maj malţi se vorii 
întâmpla să aibă de uă potrivă cădere, şi voriă 
vrea toţi să cumpere, de uă potrivă im;ărţesc şi lucrulă ce se vinde. ia 

8. Colă ce vinde lucru nemişcători, de va fi 
în Bucurescă şegătorii, să îusciinţeze în scrisă logofătului celui mare din țera de sus că vinde cutăruia, cutare nemişcător lucru, cu atâţ preţ, şi să arte pe cei ce ai cădere, cine suntă şi unde se află; şi atunci logofătulă cel mare să 

fie dâtori, 
2. Pe cei ce aii protimisisii şi sc află în țâra Românâscă, să'i silescă să'și iea sema şi să o- tărască, in soroe de patru-deci de gile, de cum- 

pără ec de se lapădă. - 
b. Iară pentru cei ce ai protimisisii şi lip- sescii din ț6ra românâscă, asemenea să facii în sotocii de ună anii şi jumătate, în care sorociă slobodi este cumpărătorul, de va voi, să cum- pere de la vindătorii Incruliă celii nemişcătoră, fără de a sădi (1) ceva într'ensulă, ci să'lă af- bă ca tocmâlă că de va voi săli rescumpere până la sorociă cel ce are protimisisi, să se tragă, iară do nu va voi, să'lă stăpenâscă de- săvârşită. 
Iară când cei cu protimisisă ,. în numitele 80r6ce, nică voră cumpăra, nici se voră lăpăda, Logofetulă celii mare atunci să adevereze za- 

pisulă vindării, 
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lucru nemigcătoră cumpărătorului săă , 
cu protimisisă să nu mai fie ascultați. 

Iară de va fi vingătorulă şedătorii în vre unii 
judeţii, să dea de scire ispravnicilor, şi isprar- 
nicii să urmeze asemenea, 

9. Cândă se vinde lucru sădită sâii clăditii 
pe locă străinii gi închiriată (2), stăpânul io- 
cului se protimisesce mai multă de câtă tâte 
rudele și veciniă : iară de se va lăpăda clă şi va 

şi cei 

iscăli zapisulă vindării, atunci să so protimi- 
sescă rudele şi vecinii vîndătorului, | 

10. Vindarea ţiganilorii să se facă de pe chi- 
puli vîngerii lucrurilori celoră nemişcătâre 
($ 8), şi atunci vindătorulă loră să'i viudă la 
alţii cândii rudele loră penă la a patra spiţă, 
avendă protimisisă şi nevrând să cumpere, vor   

  

   

    
   

      

  

iscăli zapisulii vîngării în sorocii de 20 de Qile 
(de vorii fi în Bucuresci) şi de 40 dile (de voriă 
fi afară în piimentulă țării Românesci) ; iară 
câți voră fi afară din țâră să nu atbă protimi- 
sisii nică să se facă lori în seire. 

11. Ori cine va vinde lucru nemişcători sii 
țigani, şi va tăinui po vre unulii din cei cu 
protimisisi, şi în urmă sc va arăta, să'i plă- 
tescă aceluia drepti osindă a gecea parte din 
preţulti lucrului ce s'a vindutiă. (3) 

Legiuire din 15 Alartiti 1820, (4) 

Pentru mărginirea celor în drept de pro- 
timisă la vîngări 

Art, 1e Căderea de protimisis la vindări do lucruri nemişcătâre şi țigani se dosfiinţeză de acumii înainte. Dobândirea proprietăţii de mo- şii, vii şi țigani, nu se pote cureni de câţii fo- gelorii de rit creştinescii, 
Arte 2, Ori ce zapisă de vîndare a lucruri- 

lori nemişeătâre şi țigani, se va adeveri de 
către judecătoria locală. Acâsta va adeveri za- pisuli de vindare după ce mai ântâiă va cer- ceta cu cea mai mare băgare de sâmă docu-. mentele ce se vorii înfășişa de către vindători, şi so va încredința cu destoinică dovâdă că viu- dătorulă este buni stăpenă pe lucrul co voesce 

a vinde, şi că acesta nu este zălojită,- nică se- 
questruită, nici supusi la vre uă pretenție de şi vingătoruli să'şi vingă acelă zestre. 

  

(1) popis vă 2urpbzebom dice textulii grecescă, 
iar nu semănătură şi arături de peste ani, 

(2) Textulă grecescii dice: Fig Tă Bora, 0 Eumpbrebuzvoy, de vindare a lucrurilorii cu embaticii întruni modă lămurită, idcea este întnnecâsă. 
eg la partea suplementară 

(4) Întărită cu ofisă 

curentă ce înțelege uă sădire statornică, 

frasă ce esprimă ideea 
pe cândii în textul românescă 

„Y pitaculii Domnului Grig. Dim. Ghica din anulă 1825 Mar- tie 31 desluşitoră acestui articolii, jurnalul sfatului administrativi extraordinară din 19 Au- gustă 1827, şi ofisulă domnesc din 11 Mai 1837, No. 318. 
domnescii No. 178. — Protimisisulă s'a fostă desființată âncă din an- nulă 1826 pentru oraşulii Brăila prin legiuirea menţionată în nota de la faca 4ŞI,  



VECUL sl 

Arte 3e Cândii se vinde lucru sădită sâă elă- 
aitii pe iocă străini şi inchiriati, stăpânul lo- 
cului are ciidere la rescumptrătârea acelui 
lueru. 

Yindarea unori asemenea lucruri către o- 
braze străine nu sc va face de câtă prin cana- 
lulă judecătoriei, Acâsta va da-o în cunoscința 
stăpânului locului, şi dâca acesta în sorocii de 
patru-deci gile socotite din diua priimirei în- 
sciințării, nici banii preţului va respunde, nică 
se va lăpăda de dreptulă stă, atunci judecăto- 
zia va adeveri zapisulii, şi vindarea va fi desă- 
vârşită. “ 

Art. 4, Paragrafurile 8, 7, 8, 9, 10 şi 11 de 
la capulii ali 2, partea 3, din pravila, pămân- 
tului, precumiă şi oră câte disposiţii se tor îm- 
potrivi la acâstă de acum legiuire, se desfiin- 
(eză şi rimânii pentru toti-d-una desputer- 
nicite. : 

Art, 5. Ori câte reclamaţii cu dreptulii de 
protimisisii vorii fi pornite penă acumii, şi se 
voră porni până la.diua întăririi şi publicării 
acestei legiuiri, se vor putea judeca după pra- 
vila cea veche a ţărei, iară după întărirea le- 
giuirii şi publicării ef, a nimenui jalbă de pro- 
timisisă nu va mai fi priimită. 

Ş 
12, Vingarea celoră mişcătâre atunci e să- 

verzită, cândii celă ce vinde va da lucrulă în 
mână cumptrătorului şi cumpărătorul va da 
preţulă s6ă încredințare (1) peutru preţă, 

Desăverşită vindare este şi cândi vindăto- 
Tulă singură începe a da lucruli, sâă cumpă- 
zătorulă singurii a da preţalii. i 
13. Vingarea celor nemişcătâre atuncă e să- 

verşită cândă vindătorulă, priimindii preţulă 
sci încredințare pentru preşii, va da cummpără- 
torului zapisulă vindării, 

14. Câudii vingarea se va face desăvârşitii 
(Ș$Ş 12 13), atunci cumptrătoruliă se face stă- 
până lucrului, 

15, Inaintea vingării cei desăvârşite veri ce 

bine să vătămare se va întâmpla lucrului ce- 
Imi de vindare, către rindătoră priresce. 

16, După săvârşirea sîndării veri ce bine so 
va întâmpla lucrului celui de vindare, către 
cumpărători privesce, 

17, După ce ra lua sfirşită vindarea, de va, 
remânea lucrulii la vindătorii, ori ce se va în- 
templa lui de primejdie de foci, potopii, tâl- 
hari şi veri ce altă silă ncapărată, acea întâm- 
plare (9) către cumpărătorii privesce, 

1$. Tari de ra remânea lucrulă după săver- 
şirea vingării, la vindători, şi se va strica din 
vicleşugală lui sâă din ncluare aminte a lui, 
stricăciunea către dânsulă privesce, 

19. De se va tocmi să fie slobodii vindăto- 
rul de căpuirea (3) lucrului, sii de sc va otări 
cu aşedământii cumi să se căpudscă (zâs vă 

îcupoărrezat) atunci să se urmeze de po aşe- 
dămentii şi legătură. 
. 

Ş 

20. După săvârşirea vîndării, de nu se va, s0- 
roci cândă să so dea lucrul, se înțelege în tâtă 
vremea. 

21, După săvârşirea vindării, de nu se va a- 
şeda în ce locă să se dea Iucrulă, se înţelege 
în ori ce loci se va găsi. : 

22, După sărerșirea vindirii, de so va aședa 
în ce loci şi în ce vreme să se dea lucruli, se 

urmâză după aşedemântă. 
23, Cândi vindătorulă după ce va vinde lu- 

crulă nemişcătorii, nw'lă va da în soroculă cel 
orânduită, este datorii să dea cumpărătorului 
rodarile de cândi s'a vindută lucrul până în     diua, cel va da. (4) 

24, Cândă vrindătorulă va vinde lucru miș- 
cătariă şi nu'lă va da în vremea, sâii în loculii 
ce sa sorocită, atunci de era să se neguţăto- 
râscă cumpărătorulă, îi plătesce câştiguli ce a 
păgubiti depe cumiă s'a vindutiă de către alţii 
lucrul acela în orânduitulii locă şi vreme, (5) 

25, De se va intâmpla să se zăticnâscă ră- 

  

(1) ccorpadioy dice textulii grecescii, adică ta asigura. 
(2) Textulă grecesci dice mb zăVYos, adică răul, paguba, stricăciunea. 

(3) Textul grecescii întrebuinţeză cuventulă : rîjc Gtarpvhdzewc păstrare, paza. 
(4) Testulii românesciă pare în contradicere cu celii grecii, Acesta înţelege să se dea rodu- 

rile de la soroculă orânduitii iar nu de cândii s'a vindut lucru : “Ozay 6 zoom ris zohvraG 
dxivrizov, d3v cd zapada ete Tov GDpirpoovrnEvov Xatp6y, EvEyerat Tăy GȚOpAGTI TG 
ănd Târe xapzes sa fos ci Îndpay rijs zapadboews. 

(5) Şi'acestă articolă diferă ce textulii grecescii în periodulă ali duoilea care în grecesce 
gico : &y 6 crjonzstis Buze vă ră aporparebi, zăy zmpibvet ri iulia re XEpâec, : . 
uă ră Gaotov ăză ăus î70)j9n 7 zpărțpa cs ză oxtpooveruăyoy zatpăy xal 1670v, 
adică : plăteace paguba câştigului cu care s'a vinduti lucru de alţii la timpalii şi locală .toc- 
miti,
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ruli atancă odstorii săi'plătescă 
A 8 taia enstari ii «i 

cheltuiala: 
ie 2 

    

           
         

   
   

; preţii şi să se deâ 
: et if 

la c 
ii 

  

-astutiir Biedolz ui Sp - 
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cărți "de publicaţie ţ Ijotâte+ ispdvnidatii il6 
iară, ispravaicii să iisciihțeze: “obstea” ca 'să! ipotă 
fidicăretâri tnsăşi stii prih Yăchilie: să'se alle: -lă 
miziţă: mi Tg Di big id ta sI tii sa 

'470:De sâa șa ind] jucrgiltt Jă “atzadt ipontira 
detanie''do pe otărirta! judecății atănci: să ia” 
săvârşite sihdareăân ŞEI-Qeci dă vile." se o 
4S. In vin ările” ce se fat cu mezi a pro- 

tiinisist ad Se di'ș ci scolii ce âdâugră midi multi 
la pret, acela. cumpără. e 

49, „vân area, ce se face cu mezatii să 8 în- 
tărtseii'cul otăzire doninâscă şi du păcate, , ACI 

13. 

-o:Regalamentă pentrir. im€zâtari (oua 
-3 9:50 hinlenudină oi ob Dluăqonh si În si 
«Art, 1. Tote vindările prin mezată a ne- 
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«toriele de:ânteia. cercetare'ă' judeţelor; “unda” 
«parţile împricinate voriă:tocuiz's6ă! să vorii î 
cafândă: lucrurile: câlosprg: :xîndare;; istrigân:” 
«duse totă:'nă dată işi-în-oraşul! Bucuresci.” 

i <<Insăcândii lucrul: neimişeători seva! păne” 
«la mezat.de pe-bună- “oja” propristârului; a” 
«rasladisma:'so va face lă loculii-te soivă alege 
«de:către chiar xthilătorulii. Tavi când acei 
«lucru-se va; vinde! din: porunea 'stăpenirei, şi 
acelii :osiînditii:nuiva!xoi atarăta uiid63 Note” 
<a se face; harasladisma; atunci se- văi iface: în” 
«oxaşulii  Rucuresci,i deea acel! lucra vă fi “în” 
«Valachia mare, sâă la Craiori, deva fi în Vai? 
«lăchia nică, după: ce âceliă Jiteru sava striga 
<şi.în: judeţulă” unde se va :fi-aHândă, urmând + 
scsruteloră fornialităţi::ş şi 1sudatorânău- -să' ju 
«decătoria judeţului a da în cungscinţa dorit g2” 
«rilori;:la cea din urmă strigareii giuă“ întiti * 
«câre-esto a se face harasladisimaci în“ Bucuresti” 
«s6i în: Craiova; ca pent: În aceii sokociisă soi” 

-| «afle: acolo celă:ce xa'soi'a da nai mulți: Ha? 
„arte 2: Ori cine xa ivoi'să- vingă' re unii” 
elueru nemişcător, se va:arăta;ecii Crisişi Sci 
«prin: ivechilă,! 'cu jalbă la judecittoria” jtidețu-i” 

slui,: înfășișendi: documeitele stăzalte dovedi” 
eco. va avea de stăpenirea: acelui: lucru, * size 
«Arte . Cândii vinattoruli vă i cui '1oeuin 

„«<ţa-din altă jadeţă:şi nu. dit: acela: undeva: fi 
case face:ixindare;și :nu':se:va îndelethi a 
-atrămite, documentele, cele:originăle;: va! “putea i 
<trămite,copii. adeverite. de: „judecătoria “jude: 

<ţuliă. undc elă:se va: alani sint nr ulii si 
"carte 4: Judecătorii! e jndcţeloră voriă' denia” 
«întru: vibaerile ce să:vori face: printi” enseld! 
«de pe mai josii arătatele orândueli:+ 52 rio 
„si: După:ce se.vor. cardeta cu 'cea nihi linai 

«bigare de:sâină :docuimentelarze isp vorit-în- 
«făgijeade către vindător, şi se va “Înco: Asistoti* 
adică dovadă cărelă este: bună stăpânit be Tu” 
aczulii-ce'lii. dă în: ivîngare,uşi slobodii':de cât 
ivinde, judecătoria, pe de uă parte, valdn'de 
«loci: di; scită Marelui. Logofetii,-iară îe: de, 
eattă paste va: pnblieg'acelă: rhezatit atât pă 
atelală,:care ia striga:în piâgă las titi: Ia 
stârgii,ifăcândă; cunoscuti ateltmezătă Aa 
<şi-prin afişe,adică- hârtie” cd seva iţi: sd sue d 
<pra. ni: judecătoriei, „arătândă numele” vii? * 
«dătorului numele: şi felurimea! lucrului îiii= 
<preună:eu-tâte:împrejnzările:s6ld; precum'şi” 
<soroculă harasladismii. 

9, Sorociilă” peatiu strigarea lucrurilor ne- 
emiscătâreira: fide! duoă hini, pentru! Tucturile 
ice. seiveriă: “da-în mezătiiprinporiincastăpe-i 
sniril,gi de, gese unt de va fi desbuhă-k ofiţă; 
ridncelii sorocii::se :xal socoți «începută! din: giuao 
sîntru care, se vori:faceipablicăţiileioi! jisiartoot 

  

   

  

  
ÎN   

    
- 

  

      «migeătreloră Anerari, Be. xorii, facere! ijudecă:; Drclară, ștrig gările ficicărbi: mezaţi-sb vor, FAde 
At dar Xlir dei zu cununii azea rai pierzanie ji ci pini nur «b aro ns „Is 

ini? Sra9, eh jiu d viatza pool ni 
4) “Textul, FE) „dice Dai  E/4OLNIU Is (Eoupeirova adică, prin:pirculăre:; 2, 
(2) Anexi Noua Capo Valia “Res; Orgonicii 

+ za gh sizizua oi iza * ml Își ăi    
| mil Ti dia ni; iiubăasag aa: stluoră snt
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LEGIUIRI 
«în presusdvia judecătoriei în patru strigări “care se ori urma în patru Sâmbete deose- <bite a lunii cei de pe urmă a sorocului meza- «tului, fără precurmare, şi după ce mai ântâiă «se vorii face cunoscute acele strigări prin te- «lali la locuri publice şi în gile de târgii. «3. De tâte mezaturile co se roră întâmpla «Se va ține condică deosebiti unde se vor is- <căli toţi cei ce vorii da mai multă, arătân- «du-se preţul ce se va da de fie-care ; iară ha- «rasladisma se va face la, soroculii celii otăriti «ŞI se va trece de loci în condica cea orândui- “tă pentru mezaturi, 
«4. Pe temeiulă art. 1 fiindii a se face stri- «area lucrurilorii celoră nemişcătâre atâtii în «jadeţuliă unde sc vori afla acele lucruri, câtii “Şi în oraşulă Bucuresci sc Craiova, iar hara- «sladisma urmândii a lua săvârşire numai la «ună loci, soro ulii pentru cea din urmă stri- «are a lucrarilorii celoră nemişcătore vindute “Prin porunca stăpânirei, Ja loculă unde nu va ll a se harasladisi, va fi numai de dile patru- «dec. Iară soroculii harasladismit va îi celii “pravilnică de dile Ş&se-deci, care harasladismă «5e Ya şi treca de locă în condica eta orânduită “pentru mezaturi. Acea strigare să se facă a- “tâtii prin tobă câtii și prin telali. <Ârt, 5, Marele Logofătă de loci cum va “briimi de la vre uă judecătorie însciințare pen- <tTU punerea. la mezată de ori ce lucruri ne- “işcătâre, va publica acel mezatii prin ga- “ZCTĂ şi va face cunoscutii la Judecătoriile <tutulorii celori-alte județe, însă de nu va găsi “Te uă împotrivire pravilnică la săvârşirea ace- <lui mezat, căci atunci vai îndatorat al popri. <Art, 6, Fie-care judecătorie va fi dstâre «de locă după săvârşirea harasludismii să dea “CO scire Logofeţiei, arătândă numele cumpă- “Tătorului, ali vîndătorulai, cum şi numele şi “Peţuli lucrului, precum şi tote impregiură- le lui, i 

“Iară cândii de pe alegerea vindătorului, va “li a sc harasladisi nemişcătorulă lucru cel “dati în mezată din porunca, stăpânirii, în “oraşulii Pucuresci, judecătoria locului unde “Se va afla acelă lucra şi unde se va striga <de pe cuprinderea art, 1, va fi dâtâre la cea “din urmă strigare a mai susă-arătatului “sorocii de qile 49, 

«tă Logoteţiei prețulii ce va fi eşiti la cea 
«din urmă strigare, precum şi Logofeţia, când 
«va fi a se face harasladismă la judecătoria 
«locului, va face cunoscută acei judecătorii «prețulă co va, fi eşitii Ia cea din urmă striga- 

«Art, î. Fie-care judecătorie căria i se va 
«face cunoscută de către Logofeţia cea mare 
«vre uă vîndare prin mezatii, va fi dâtore să 
«publice prin afişii precumi s'a, disă la art.4, 
«Ş 1. Acesti afişă va sta lipiti în curgere de 
«atâta vreme pe câtii sa va, striga acel lucru 
«la, mezată. 

sârt. 8. Se va orândui pe lângă fie-care ju- 
«decătorie de ânttia cercetare câte ună telâră 
«pentru strigarea mezaturiloră ; iară ln jude-   
«şi la a Doljului duoi, . 

«ârt. 9. Tote vindăcile prin mezată voriă fi 
«supuse la întărirea Domnului după anaforaoa 
«ce so va, face de către Logofeţia cea mare a- 
«supra fie-cării vindări, care anafora întărin- 
«du-se se va da cumpărătorului, (1) 

«la Logofeţia cea mare uă secție deosebită 
«pentru corespondinţa ce va avea cu tâte ju- «deţele în pricina mezaturilorii, cheltuiala a-   

  
să facă cunoscutii înda- | 

«cestii cancelarii, precumii şi plata telali- 
«lorii, se va trage din banii vîndăriloră, po- «prindu-se câte Ic trei la sută din preţuli lu- 
«cruriloră ce se voră vinde prin mezată, adăo- 
«gându-se şi cheltuiala gazetelori. 

«Art, 11, Cândă celă ce va îi dată vre ună 
«lucru nemiscătorii alii săi la mezatii „ Ta toi 
«pe urmă sălii ridice, căci nn se va mulţurai «pe preţulă ce va eşi, sâii pentru vra uă altă 
«pricină, va fi dâtori a plăti mai ântâiă câte 
<lei unu şi jumătate la sută pentru preţulă la 
«care se va fi suită acelă lucru în cea după ur- 
«mă strigare, adăogând Şi cheltuiala gazetelor, 

«Art. 12, 'Toţi banii câţi se vorii strânge în 
«t6te judeţele din acei lei trei sâii unulă şi ju- 
<mătate la sută, se vor triimite la Logofeţia 
«cea mare, unde se va ține de către şefală sec- 
«ţici mezaturiloriă condică curată sub pecetea «şi iscălitura marelui logofătii de tâte suniele «ce se vorii priimi şi de cele co se rorii plăti, 
  

<Art. 13, Lozofătulii celă mare va da soco- 

  
(1) Acestă disposiţie este desfiinţată prin ordonanță domnâscă din 21 Sept. 1862, publicată în AMoniloruli Oficială No. 210—1862, în coprindere : Art, 1, Actele de vindări silnice a imobililorii, carii se faci de tribunale ca acte judecăto- resci definitive și nesupuse la apelă, se voră elibera d'a dreptulii de către tribunalulă care e- fectulzi licitaţiunea fără nici uă altă întărire, 
rt, 9, Despre actulă eliberati cumpărătorului se va da uă copie adeverită persânel expro- pliată, ca la casă de nemulţumire să'şi pâtă face recursulă în casaţiune, pe temeiulă art, 36, » şi în terminulii prescrisii de art. 44 din legea organică a Curţii de Casaţiune. Art, 3. Actulă de Yîndare se va pune în lucrare de îndată, iară părţii nemulțumită îi ră- Wâne facultatea prevădută prin ast.77 din legea organică a Curţii de Casaţiune, 

«re, iarăşi de dile 40, în oraşulii Bucuresci, ». 

«cătoria Ilfovului se voră orândui patru telali, . 

<irt, 10, Fiindă de trebuinţă a se întocmi 
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«tâlă Ia sfatul administrativi extraordinar la 
«sfirşitulă fie cărui semestru, de toţi banii ce 
«voră intra în cancelaria sa din mezatură şi de 
«acei ce se vară cheltui dintr'ânşii. 
  

<Art, 14, (Coprinde disposiţii financiare). 
«Art, 15. Cândii se voră da în mezată prin 

«otărirea unci judecătorii lucruri mișcătore, 
«acelă mezatii se va face toti în sala judecă- 
«torii, în gilele cele otărite, şi prin telalii o- 
«rînduiţi, insă după ce se va da de scire obștii 
«prin telali şi afişe după coprinderea art.4; 
«Jară harasladisma acestori lucruri se va face 
«după a patra strigare ce se va face la a patra 
«săptămână, şi se va întări chiarii de către a- 
«cea judecătorie ; însă detâre va fi judecătoria 
«a face cunoscutii Logofeţiei şi harasladisma 
«lucrurilorii mişcătâre cu arctare de numele 
«cumpărătorului sâii a vindătorului și preţulii 
«lucrului, Condici deosebite se vorii păstra în 
«fie care judecătorie pentru însemnarea acestor 
«mezaturi.>» : 

CAPU III 
Pentru schimbi 

Ş 
1. Când înroindu-ne dămi lucru pentru lu- 

cru, scă lucru și bani mai puţini de câtă pre- 
ţală lucrului ce se dă, atunci acesta schimbi 
se numesce. 

2, Schimbulă este ca şi vă vindare şi cum- 
părare; şi unuli şi altulă din schimbători se 
socotesce ensuşi rindătoriă şi cumpărători îmm- 
potrivă (1) Deci : 

3. Cele legiuite pentru vindare şi cumpăra 
re (3,4, 5, şi 15, pent la 29, şi 35, 36 şi40, 
până la 46) se alcătuescii (2) de ui potrivă şi 
Ja schimburi. 

4, La schimbură protimisisii na se dă. 
3. Năstavnicii monastiriloră sunt slobodi să 

schimbe lucru monastirescă nemişcătoră de în- 
duvitii preţ cn scirea stăpenirii iară altmin- 
teri nu, 

Ş 
Se strică schimbul ca şi vîndarea, tocmai 

pentru asemenea (8) pricini. 

CAPU IV (4) 
Pentru închiriere sâii arendă 

Art, 1. Inchirierea sti arenduirea este uă 
tocmâlă prin care uă parte se îndatoreză a da, 
celei-alte folosuli unui lucru, pe unii sorocii 
Ore care, şi cu unii preţă ln care se îndatoriză 
cea-altă parte. 

Art, 2. Numim închiriere folosalii unei clă- 
diri s6ă a oră cărui lucru mişcătoră.—Numimii 
arenduire folosulii unei moşii sâă rodurile unei 
grădini. | | 

Art, 3, Patenii să închiriem şi să arenduim 
sc prin înscrisă s6ă prin graiiă, însă închirie- 
rea sii arenduirea cea prin graiă nu se va pu: 
tea face de câtii până la suma de lei una sută 
cinci-decă. 

cută prin graii, nu s'a pusi âncă în lucrare, 
şi una din părţile tocmitâre o tăgăduesce, a- 
tunsă nu se pâte priimi dovadă nici prin mar- 
tori, nică prin jurământă. 

Art. 5. Cândă se prigonesce preţul închi- 
ricrii scă ali arenduiriă, a căria tocmelă s'a, 
făcută prin graiii şi care s'a pusii în lucrare, 
proprietarul se pote crede de va săvârşi ju- 
rământiă ; afară numai deca chiriaşulii sâă a- 
rendaşuliă se mulţumesce a se dovedi actsta 
din cercetarea Omeniloră cu sciinţă de aseme- 
nea preţuri.—In ast-feli de întemplare, cliel- 
tuelile suntă în povara chiriaşului scii a aren- 

sce pe cel adevtrati, 
Art. 6. Chiriaşulii sâii arendaşuli pote şi 

clă închiria altuia lucrul, afară numai cândii 
se va tocmi împrotivă. 

Art. 7. La închirieri sâii arengi se dă pro- 
timisisi părtaşilosă, carii, cândă se dă cu chirie 

timisescii să'li ia. 
Art, $. Moşiile monastiresci nu se potii a- 

xendui de câtă de pe disposiţiile legiuirei din 
anulii 18:17 pentru regularea averiloră și a, ve- 
nitarilori Mitropolici şi ale episcopiilorii. (5) 

Inchirierile acareturilorii se vori putea face 
şi până la cinci ani; banii îns€ nu se vor putea   lua înainte de câții pe unii anii. 

  

putea traduce mai esactii prin cuvintele : reciprocă, scii unulii către altulii, 
(2) Nota zposapu6Govzay dice textulii grecescă, adecă se aplică de uă potrivă. 

ESI 
(3) Textulii grecă dice : dig râs dwrăs G-/s5dy Gva)trac oirime, adecă pentru cause de. 

aceeaşi natură, . 
(4) Rânduelile acestui Capă intocmesci legiuirea nuoă din anulă 1852 luată după codul ci- 

vilă frsncesă, art, 1714—1751, şi întărită cu ofisă domnesc din acelaşii anii, Maiii 20, No. 762, 
(5) Legiuirea menţionată, din 1847 coprinde următârele rândueli : 
Art, 2. Arenduirea proprietăţilorii Mitropolici şi ale episcopiiloră se va face prin licitaţie: 

pe uni terminii da cinci ani; pentru ale Mitropoliei, în finţa mitropolitului, iară pentru ale 

-. 

Art, 4, Dâca închirierea ssii arenduirea, fă- - 

daşului, d&ca preţul ce s'a doveditii covârşe-" 

sâă arendă lucrulă lor celii d'a-valina, se pro- 

= 

(1) Cuvântul împotrivă este răii nemeriti; textulii grocescii dice doiapo'za, ceca, ce s'ară



4 

446 . 
LEGIVIRI 

Art, 9 Cândă prin contractul de închi-! ricre scă de arenduiţe Se atinige interesele unei & treia persone ce are, unii netăgăduiți dreptă: “asupra lucrului! Guin "6stg 54% everstniculă pe “mostenirea! să, 1 'ereditorulăi pă:lieruie hipote- câtă, contractulii trebue să fie respâctată'na- mal peiunii sorocii'de tici'ani fără ai 'A înda torată drondaşulii scă chitiaşulă îi plăti noului: Stăpenii alţă ani în socotâla „act drenigr- ssă inchirierii: dsca tai: dată. â'plățit'o“ celui d'ân- ici 'stipenii;- cu desluşirea! armătâre: ie ci i: “Iiichirierca sc: ârenduitea'coiitrăctață de epitropi peuțru lucrulă celui de sub aisâ/-epi- tropie; pe:ună sârocă:niat: inulții de'câtii trei ani, la întâmplare: dei aut: venii 'ncverstniculă în prâvilnică 'veistăij “iu pote ''ăveă”puteje în | datoritâre pentru :dânsulă să pentru moşteni- torii săi, de câți numai pa acei trej'anti'sn cursălă ! căra neverstiiiculii *Şi-d -tenitiă- în iaiilhică verstă + “Socotindu-se "atestă: sorâții din divă în:care' s'a incheigtă contractuliiti ia “bi Epitropalit nisa putea prelungi sorocialii închirierii sâă ală arendairiă: hicrului icelui dâ sub epitropie, prin Piciuupire de iită contractii, înaintea eSpirăţii terminului "celui d'ântâii? d tâtă numât ci uni'ânii 'înain te, dă: reala contractulă,în :cursulii: căria Vrenui  vievârsti niculiă "şi-a'Yenitii:îa pravinică vârstă: i 

   

  

   

        

   

    

    
   
   

        

   

     
    

   

    
     

  

nuniai d6ea 'se'vorii tocmi. împrotivărl:: iza ab & Detascontrăetuliii dd-închiriera stăidoa» renduire a foștă făcotii:zie ua Yreme-maj înde- lungată de câtă pe-trei-ani;--atunci- soroculi se:va':socoţi dE a. coli din-4urmnă ieriodă: de trei ânki numărându-se "fie-caro'peribdăi de la data contractului! câte treiiariii iza neuinitoa “Arte 10 De Xa bălea toemălă stăpânălii. Ju- crului închiriată seirarenduită:: Şi va -pPăgzabi pe; chiriâști răspunde paguba; -asenieneaişi chiriaşulă 'S6ă axendaşulii câhdă:vâ! Vigubi:pe stăpână din nepaza“contractului pi: ari: sal fiirta 11:Dă va închiria sit! va; da-în:aonăă stăpenuli: lucru la "cu sorotă; și îhaint&âizire- bă sărodi iv muri atubci :moștenitorulii ieste dEtoră 'să :se' ţie de toemâlă pânt-la sorocăi + Deca lucrulăi închiriată "s6ii: arenduită: sa: 1ă- Iitii legâton;: chiriaşilă; scă ărândaşulă; şi ra- tnnei rămâne meclintită siiasă: legata ului 8 face îndestularea ce s'a leginită-la legaturtii » Ari. 12, Dâca în cursulă fuchirierii:scă:ală arenduirii, lucrul „Sa derăpănată cu totuli dintr'uă întemplarei nebinuită şi din neuptrată pricină, închirierea „ssă arepdujrea, se desfiin= țeză de sineşi, 3 [n Cazul iesiti nici chiria- şulă nu se îndatorâzăzla ce-va pagubi către stăpenă, nici, acesta; către chiriașă penţza pole ce şa fi suferiții el. :—, Deca s'a--dărăpănatii, nuniaj parte: diaitr'Suşulii; ichiriăşulii sei. nren- așulă, pote, de pe împregiurări, să „câră scii scădămentiă în preţă sei desfiinţarea: contrac- 
il iile io dia n se 

ri sl ip id „Dsca ;în, cursulă, contractului, lu=, 

  
  

  

        LA din îniprotivă €ontiactulii pote'ă nu să ţino'sui pi i Poti ga ta ari 
semă; 
= 6 Inchiricreă! Gila reuduirea contractaţă:de: bărbiti pentru lucrulă de zestre, nu:va pateai avea tărie; de câtii numar pe câti va ține căsni-: cia, şi până la desfacerea, ei! prin bisericeșcă | otărire: ::: e au poti Lerală închiriată sâă arenduitii-ate trebuință de 

"d, -Dâea hicrulă încihriații S6ă 'arânduitii se uă, reparaţie care; ține, mai mplță 'de..patzu- 
dă de zestre, atunci Zestrăşitliii esta: dâtori să deci;dile, scădEmentulii preţului sc va (ace,cu,. 
respecteze; pe''sorocă de trei ani; contractuli analggia pe Xremea câtă ai ținută reparațiile, i „socotindu-se acestit şi pe folosulii de care a fostă lipsiti. e; Dsca “i E 

: Or ti 

sie 
        

    

  

  

     

   
   

     

   

poe 

    

încheiăti de înzestrătoră. 
       

       
Dă , Și > dupa? DOL ii cau 7 ac 

episcopiilorii, “în: fiinţa, kiriarchuiui fie tări eparhi;, attându-se;facă la tote aceste arenfluiri, oz 

  

"gofetulu credinţii şi comis | ştesca Adunari descliisă, i Și ERE 
„it 9 

Condiţiile arenduitei se oră alcătai de către mitropolitulii impreună cu Logofătul credinții, 

a finariciară, alssă din, sînulii obstescii. Adunări, cântă nu va.fiob:, 
i a orga e SE ai : 

  

şi după 'coiso:vâră aproba: de Domni, şe voriă, publica prin Slasulă Bulefinzlui cu ună.ană mai 
nainte de ass sărtişi terniinulă 'cclut diri urmă contractă; “iară licitaţia areriduizei e 'vă fâce 
cu 3âse luni nai "'naintăa acestui terminăii i. m E A At mitica Dieu 
„Kesultatulă liciţațier se va supune Ja întărirea Domnului, Şi apoi se ra Slobodi. la mâna a- 

rendaşiloră contracte iscălite de către kiriarchulă respectivă ală fie cărei eparchii, şi de către 
Logofătul credințerir e e ti a gti die ii 

Art, 9. Vindarea pădurilor Mitropoliei, ale episcopiilor.şi ale:met6şelor,. remâne şi de acam 
înainte poprită; !brecum.B0, urmeză şi cu pădurile tutuloriă monâstireloră; până cândă:sâ'va:al- 
cătui uă pravilă bentra a lori tăere treptată şi regulată spre vecinică păstrare, Iară la întâm- 
plare de vre vă trebuinţă publică dc lom'ie din acele păduri, acâsta se vă putea întâmpina prin 
înţelegerea kiriarchulpi eparchici cn Logofătulă credinței, şi prin deslegare dombsscă,- esti 
art, 4, Banii câ se xoră stringo'din arenduiri, închirieri, embaticuri i-alte” asemenea veni- 

turi anale ale proprietăților Alitropoliei, 'cpisco; ilor, se por depune în Tuă obatescă casă. 
care se va, păstra, la Aitropol a i ia ate im nai Fuia AA PORbESe 

ră ai 

  

; bca e na) 7) 

   

         

    

  

                 
Za atita pen 

  

     

sorocii iarăşt'de la înclieârea tontiaătălui, afară 

asă-(1) . 

     



sa VECI 

reparaţiile sunt, de vă ast-felade fire în.cât lucrul 
nu se, mai pâte ] locui de că fostă 
“iăchiriati, şi, familia „sa.;. 
desfiinţarea contractalui. 

Art. 14, Ori ce pagubă « se sa: “în 

   

    

   

  

;riaşului din pornirea. unni. ali, treilea. brazii |.g 
    vre unii dreptă,asunra, lucrului. ce. s'a, fosti 
inchiriati, -0 plătesce: ștăpânulii; —. In:. casulă 
“acesta, dicăchiriaşulă „s6ăă arențlaşulă., se,.va 
;ehiăma înjudecată ca şă se depărteze din, jucrul 
„inchiriati, s6ti, ar enduitii Stii ca, să sufere” eser- 
citiolă.sre unei; robiri, şi acesta va, arăta, pe. 

stăpână; judecata, se:v ha, c tăpenulă, BR 
«i ACte 15, Chiriaşuli,, să arendaşuli .eşte în- 

J tă zl Să iutrebuinţeze. Tucrulă închiriat 
6 arendvită intocnini,câ, un. bună, părinte. de 
"familie:şi de, pe! tocmslă;.2, să.plătâscă preţuli 
nichirieriă. sii.al arenduirej. la sorgcele otărite. 

16. Deca. chiriaşulit, sâil arendaşali se 
cu luicruli iînchiri: ati. stii: arenduitiă. la 

„altă trebuinţă,, de; câță: aceea . pentru. care s'a 
tocmitii. s6i din care. sar pricinui. pagubă, sţă- 
ipenului ; acesta pâte,. „depe împregiurări, “să 
csră desfiintarea contractului... : 

Arts 17. Deca între închirietorii şi chiriaşi 
s'a făcutii uă catagraie pentru ceca ce pri- 
vesce lucrul închiriată sâi arenduită, atunci 
chiriaşulii este îndatoratii a: întorcea Iucruli 
de pe. cumii Va, „priimitii afară mmuni din, ceea 
ce s'a dărăpănatii stii s'a steieatăi- din „re, uă 

„împregiurare, nebiruită., ag. 
Art, 18, Dâca nu s'a făcatii ca agrafe; Se 
„Presupune; că chiriașulă . scii „axendaşulii Je- a 
priimităîn 'stare bună de. întrebuințată, şi este 
detoră să le întârcă astă: felii; afară. numai 
cândă se va face dovată impotrivă, 

Ari. 19, Chiriaşutii s6ă arendaşulă este de- 
torii a respunde pentiu orice stricăciune sei 
perdere va cerea lucrulă inchiriati ss aren- 
duită în curşul:contractului ș.afară numai dâca 
va dovedi că acâsta s'a pricinuit fără vre uă 
greşeli alui, A 
p. Art, 20, De se va inchiria, re, uă clădire şi 
vă arde, dica, se:ya fi aprinsă, din întru, se iu- 
datorâză chiriagul: la ori, ce pagabă, afară nu 

  

    

    
  

   

        

at   
  

  

mai când Sa.Ya, “dovedi că fouli, s'a ivit din- 
truă pricină neapărată şi „nebiruită , ori. din 
greştla clădirej.— Dâca focul a venit de aiu- 
rea stăpenulă păgubesce, 

Art. 21 Dâca.: suntiă,, mai. mulţi. chiriaşi I6- 
zați printr'ună contractii, toţi suntii solida- 
ricesce răspungtori pentrufoci,. +; i te 
„Art, 92, Chiriagulă s6ţi, ondaşulă. veri ce 
vă zidi s6ă-preinuoi la locul ce. Pa inchiriată, 
“fără scirea stăpânului, cheltuiala este a sa, a- 
fară numai cândii .se.va tocmi altminterea.. 

Arte 23, Deca, toemâla închirierii sc, a, a. 
ienduiret ni s'a fitcută” în: scrisă;-stăpânul "nu 
păte goni pe chiriaşi stă arendaşii de câtă la 
sorâcele obicinaite locului, adică la, St: Geoige! 

      

şi la St. Dimitrie. — D&ca contractulă. s'a fă-l j 

7447 

|eutii in scrisă, cinchiri drea :sdiisarenduirea; în- 
Geteză îndată, stă sfir pita: soroculii contrac- 
    

pi întri Bosaa 39) 7) 

Art. ay “Deci visprăvindu-so; terminul:coh- 
tractului, chiriagulă sili 'arendaşt nl xtmâne în- 
găduitii de. stăpânii: peste sorocii;s3.! var socoti 
că, șo, întocmeșce: pe tăcpta:unii:altii contractii 
de a tine; Jacrulă:şi. :pd ală,;duoilea/'-anăj:regu- 
Târidu-se de pe articolul închirieritorit făcute 
prin graiă, afară numai când stăpeuuli "- a ve- 
Stit mai dinainte în, „scrisă ca. să se, depărteze. 
"Art, 25. Contractulii de inchiriere sâă arân- 
duire se desfiinţeză prin desfiinţarea lucrului 
închiriatii scii arenduitii, ş şi prin nepăzirea le- 
găturiloră,.scii. de. rătre stăpenă,- -sâi:-do către 
chiriaşi sori. -arendaşii; ; folosindu- =3e finsă „der.a- 
esti „din urmă. dreptă, partea: protivnică ce 
s'arii vătăma prin nepaza condiţiiloră, contrac- 
tului, 

Arts.26 La. “ninnplara de, imstrăinare,, știi 
„prin schimbă; stii: prin dară, scii; prin vindare 
de bună voe, ori prin judecătoreseii îndatorire, 
a, unai lucra nemişcătorii, do:către cejiîn drept 

  

    

    

'|ssă îndaterația'lă înstrăina,- dâca aceli lucru 
se va afla închiriată isăiirarenduită,; stăpenalii 
celă nuoii nu ya puţea: depărta,: pe: chirjagii.scă 
pe arendaşii când aceştia vorii avea contracte 
de închiriere seă arenduire formale, d: câti 
numai după împlinirea de trei ani de la data 
“contractului ;: afară numai; deca închirietaralii 
sc va fi, toemitii, din protivă:cu chiziașulii. sr 
a; Dăca înti'acâstă; împregiurare contractujă a 
fostii făcutii pentru-anai; umulți ani, atunci. so- 
rocală in cae. nuoplii stăpenă-va fi „dâtor a,re- 
„specta. contractuliă cu: chipulă arttatii la-art.9, 
va începe de pe cum s'a gisă,la. acelaşi arti- 
colă de;la peliă, de:pe urmăperiodă de: țreiani. 
fi Art..97,; Dica prin contractul de închiriere 
s6ă'de arenduire;se. ya fi tocmiţiă ca la;înţem- 
plare de a se înstrăina:lucrală, să fie,slobodă 
stăpenulă cel nuoi.-de :a. depărta; po. chiriaşi 

| sâă po:arendagii, cu făgăduială d'aplă despă- 
gabi; şi .nu sc, vafi fă icută vorbire-şi despre 
chiulă,. despăaubireă „chiria șului scă: arenda- 
şului,; atunci: pe. lingă. întârcerea ca dobânda, 
lorii a banilor ce va primită înainte,:ye:des- 
păgubi pe chiriaşă s6ă arondaşă şi de'a patra, 
pare: din preţulă. ;arendei,; ss, ali închirierii 
unui anii, — Precumi asemenea şi pentru ori 
ce clădiri sâii fabrice.va fi. tăcută- arendașulă 
cu, condiţie: de a/'se,foloși elii.;de:-dânsele:penă 
la, sorocă,. despăgubirea: se.ya:; face. de. prețul 
ce se,va, dovedi, prin prețuire de. 6meni cu sciin- 
țăe împreună ş şi:cu dobânda; lor legiuită pe anii 
ce'voră rămânea pen la împlinirea sorocului 
contractului de arendă. 
„. ATte 28. De va xoi stăpenulii cel nuoii.a se 
“folosi de clasa contractului de  închirieră, prin 
care se volnicescei:a depăita pe: chiriaşi! “su 
'ătendaşii, va fi încă! dctoriia dă 'de Bcire chi- 
riaşului şi-a arendaşului,. cu tret'luni:îăinte ce- 

  

   



448 
LEGIUIRI 

lui d'ântâiă, adică chiriaşului, şi cu ună ană înainte celui de ali duoilea, adică arendaşului, 
Cu tâte acestea nici chiriaşulă, nici aren- daşulă nu se poti depărta mai "nainte de a se despăgubi, depe cumii s'a disă mai sus, de către vechiulă stăpâni , sâă în neaverea ace- stuia, de către nouliă proprietar, asigurându'lii la întâmplare chiariă judecătoria din preţul vingerii, - 

(Rinduelile cele veclă din legiuirea lui Caragea) 

Ş 
1, <Inchiricrea sâii arenda este tocmâlă şi se «dice cândii zidirea nâstră sâă rodarile şi veni- <turile pământului nostru le dămă altuia, cu «cutare sorocii ca să le stăpânâscă, 
2, <Egumenii nu potă da în arendă moşiile «monastiresci de câtă pe ună ană, fără numai 

<când vor avea neapărată trebuinţă, şi atunci 
«cu scirea stăpânirii, 

3, «La închirieri sc arcndi protimisisă nu 
«se dă fără numai părtaşilorii carii, când se 
«dă în chirie sâă în arendă lucrnlă lorii ce d'a 
<valma se promitisescii să'lă ia, 

ş 

4» «De va călca tocmâla stâpenul lucrului şi 
«va păgubi pe chiriași respunde paguba. 

de «De va rinde stăpânulă lucrulă ce a în- «chiriatii sâti a dati în arendă, şi cumpărăto- 
«rulă nu va vrea să lase pe chiriaşi pent la 
«<sorocă, atunci stăptnulă se îndatoreză la, pa- 
<guba chiriaşuluj, 

6, <De va închiria sâii va da în arendă stă- «penulă Jucrulă cu sorocă, şi înaintea acelui 
«sorocii va muri, atenci mostenitorulă e dâtor 
să se ție de tocmâlă până la sorocii. 
de <Cânaă stăpenulă va, lăsa legaton, unii «lucru ce este închiriată, înaintea, sfirşitului 

<închirierii, atunci chiriașulă să fie neclintit, 
«iară legatarului să i se făcă îndestulare de pe «cum amii legiuit Ia legaturi, (vedi pentru le- 
<gaturi), 

8. «<Chiriașulii pote şi el a închiria altuia <lucrulă, afară numai cândă se va tocmi îm- <protivă. 
9. <Chiriaşulii să aibă a păzi de pe zapisii «tocmâla închirierii, căci nepăzind'o ori ce pa- «gubă se va pricinui dint'acesta o plătesce, 
10. Chiriaşulii sâ nu pâtă a se sluji cu lu- <crulii celii închiriatii de câtă numai în tre- 

  

  
  

<buinţă şi cu midloculă ce s'a tocmită: iară «vrmândi împrotivă, slobodiă este stăpânul «să strice tocmâla, şi de cum va din schimba- «rea midlocului se va strica lucrulii, supusă «este chiriaşulă la pagubă. 
11, «Chiriaşulii sâă arendaşul, veri ceva zidi «scă va preînuoi la lucrulă ce Pa închiriată, fă- «ră scirea stăpânului, cheltudla esto a sa, bezi «numai cândă se va tocmi altminterea. 
12, <Chiriaşulă în veri ce stare va. priimi «luerulă celă închiriată, e datoră totii întru a- 

<cecaşi stare să și respundă, sii cumiă se «va tocmi; iară de nu, plătesce paguba, 
13. « Veri ce stricăciune va cerea lacrulă în- «chiriatii, toti sei parte dintr'ensulă, de răs- «miriţă, înecticiune, cutremuriă, venirea de ape, «şi din altă asemenea întemplătâre şi neapă- «rată pricină, chiriașul nu se îndatoreză ; deă <şi împrotivă ori co pagubă va cerea chiriașelă «nu se îndatorsză stăpânulă. - 
14. «De se va închiria uă casă şi va arde, a- «tunci de se va fi aprinsă pe din întru se înda- «toreză chiriaşulă ; iară de va fi veniti foculă 

«de aiurea şi s'a aprinsii, stăpenulă păgubasce, 

Ş 
15, «Se strică închirierea : 
«Cândii cu uă glăsuire va vrea şi stăpenală 

<şi chiriaşulii. 
«Cândă stăpânulă ori chiriasuli nu se ține 

«de tocmelă. 
<Cândă chiriaşulii strică lucrul sâi se va «sluji cu densuli împrotiva midloculni ce s'a <tocmitii.» 

CAPU Y 
Pentru sădire sâii clădire (1 

  

1 Sădirea (2) coste ună chipă de închiri-.re, pi se dice cândii închiriemă pămentulă nostru la altulă, ca să sădescă, scă să zidâscă pe âen- sulii, plătindu-ne un ce (3), şi cel ce cn arita- tulă midlocă ia pământulă nostru, se chiamă 
săditorii săi clăditoră, 

2, 'Tocmâla clădirii şi a sădirii să se facă în scristi, 
"9. Sădirea să se urmeze întocmai de pe toc- mâlă. . 

4. Cândi stăpânuliă clădirii scii ali sădirii, nu va plăti în trei ani, coca co s'a tocmită ș da, să se tragă la judecată, şi după cei va da 
        ———— 
(1) Testuli grecescii întrebuințăză cuvintulii, Ilzzi uupvreiozwş, adecă pentru embatic, 

y fără perifrasa textului românescă, 
(2) “II îucbtsoog, embaticulii dice textulii grecescii, 
(3) Eva nâaov, dice textulă grecescii, adecă ună quantum. 
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judecata soroc de şcse luui şi iarăşi nu va plăti, 
atuncă să preţutscă lucrul celii sădit stii clă- 
dită în starea ce se va găsi, şi să'li rescumpere 
stăpenulă locului, iară clăditorulit-să se isgo- 
nâscă. : 

5 Cândi sădirea va fi zidire şi va arde, sii 
se va dărima cu totulii, atunci de nu va fi fost 
mai dinainte toemiti cum să se urmeze, să re- 
mâe locul slobod în stăpenirea stăpenului stii. 

Lege din 15 Mai 1542 

Pentru vînduiala ce are a se păzi la darea 10- 
curiloră cu embaticii în viitoră de către mo- 
nastirile închinate şi meânchinate, precum şi 
de către schiturile cele slovode, 

Art, 1. «Inchirierea locurilorii cu embati- 
«cură de care se vorbesce ja art. 1 Capă 5 par- 
«tea III a pravilii pământului, nu va fi slobodă 
«de câtii po la oraşe şi târguri slobode; iară 

- «sfaturile orăşenescă de prin acestea, când vor 
«găsi cu cale că nisce asemenea, locuri ce se 
«dai, suntii trobuinciose sâii spre înfrumuseța- 
«rca lorii, stii pentru alte folosuri obstesci, vor 
«avea precăderea de a lepopri cu aceltşi tocmeli, 

«Dreptii aceea se îndatorză logofătulii bi- 
«sericescii, când i se înfăşişeză asemenea zapise 
«de embaticuri, să le facă cunoscute sfaturilor 
«orăşenesci, care în sorocii de 40 de dile să o- 
«tărască, şi scii să le oprescă pe sâma şi sin- 
«gura trebuință a orașelori, sâui să le slobâdă. 
«Peste acestii sorocii, vorii fi sloboi contrac- 
«<tanții într'ensele, 

Art, 2. «Egumenii monastirilorii închinate 
«şi ncînchinate, precum şi îngrijitorii schituri- 
«loră suntii popriţi în viitoră de a mat da lo- 
«cură cu embaticuri de la sincși şi fără scirea 
«stăpânirei, 
„Art. de «Egumenii monastiriloră, scii îngri- 

«jitorii schiturilorii, voriă fi dâtori a face cuno- 
«scat la departament cererile pentru asemenea 
<închirieră și condiţiile propuse din partea do- 
«ritorilorii, 

Art, 4, «Sânta Mitropolie împrennă cu de- 
«partamentuli eredinții, încheindă ună jurnal, 
<vorii supune a lori chibzuire la cunoscința, şi 
«deslegarea Inaltei stăpâniri, după care dân- 
«du-se voe a se face embaticarea, se vorii ade- 
«Yeri îuscrisele de către departamentulii cre- 
«dinţii, păzindu-se regula arttată la art, 1.» 

CAPU VI 

Pontruclacă (1) 

1. Claca este unit chipii de eliidire (2) obici- 

  

      

  

nuită în ț6ra Româniscă, şi se întoemesce când 
stăpenulii moşiii priimesce pe clăcașă, adecă 
pe săditori, să şâdă pe moşia lui. 

2. Detorii este clăcaşulă să lucreze stăpâ- 
nului moşiei 12 ile pe anii, şi de sc va tocmi 
de acum inainte vre unul din stăpânii moşiilor 
cu clăcaşulii pe mai puţine dile, tocmâla, aceea, 
să, nu aibă tărie; iară câte tocmeli sunt fă- 
cute până acum pe mai puţine dile de câtă 12, 
acelea, să se păziscă. 

9. Care din stăpânii moşiilorii cu vicleşugii 
se va tocmi cu clăcaşii altuia săi facă lut clacă 
mai puţine dile de câtii duoă-spre-iece, şi "li 
va trage pe moşia sa, acesta cândii se va vădi, 
să pergă privilegiulă clăcii şi să plătâseă şi 
stăponului moşiei claca clăcașilorii ce a trasi, 

4. Clăcaşulii, bezi claca de duot-spre-dece 
dile, să are stăpânulni mozici âncă uă di pri- 
măvera scii tâmna, să'i dea şi unii cară de lom- 
ne la crăciun, cărându-le ori la moşia, Îuă 
stii aiurea, unde are stăpânulă trebuință de 
densele, penă la ună locii cu depărtare de ştse 
cisură, ! o 

3, De nn va avea stăpânul nimici a lucra, 
atunci să'i dea clăcașulii câte unii lei de fie 
care di, i 

G, Să nn fie volicii stăpânnlii e* aducă pe 
clăcaşii de la moşia co ipcuesce pe alta să lu- - 
creze, fără numai când moşia îi va fi cu de- 
părtare celii multi de trei câsuri. 

Te Clăcaşul să nu pstă să facă curătură firă 
voia înscrisă a, stăpânului, coprindătâre unde 
şi câtii loci să cure; iară urmândii împotrivă, 
să'şi perdă ostendla şi sii ia curătura, stăpenul 
moşiei. 

$. Stăpânul să nu pâtă să ia curitura clă- 
caşului co o are de la părinţi s6ă o face cu voia, 
stăpânului, , 

9. Care din clăcași fără voia stăpenului va 
sădi vie pe loculi lui, să o pârgă., 

10. Cândii clăcașul va lăsa via sa nelucrată 
în trei ani, să se tragă la judecată, şi atunci 
dându'i judecata âncă unii sorocii, de nu o va 
lucra și într'aceli anii, să o pârqă, şi să o în 
stăpenuliăi. | 

11. Clăcaşulii să nu potă să ringă vinii sci 
rachii pe moşie de nu se va tocmi cu stăpânul, 

12, Clăcaşulă să nu pâtă să deschidă băcă- 
nie po moşie, de nu se va tocmi cu stăpânulii. 

13. Clăcaşulii să nu pâtă să facă moră pa 
moşie. | | 

14. Clăcașuli să nu pătă să vîneze pesce în 
eleşteulă stăpenului. 

Der în bălțile I)unărei să rineze pesce dândă 
câte unii pesce la dece. ” , 

Iară pe girla ce trece prin moşie e slobodii 
5 Â aie să, vineze pesce fără deciuslă. 

  

(1) Claca este oborită prin decretii din 11 Augustii 1804. Vegi la suplimentă, 
“a if 2 7 . “ > EI - . . (2) “Topa stoş Suzo7e)satwoş, dice textulii grecesciă, adecă, unii felii de embatică. 
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„0. 15e Clăcaşulă fugindă după moşie s6i mu- 
rindă fără mostenitori, de nu. e dâtoriă viste- 
iei, să stăpânâscă stăpenulă casa lui, grădina, 
li şi curăturile li, o 
"10. Clăcaşii să dea, stăpânului moşiei: 
Din duoă-ileci ședre din vinulă săi, uă vadră 

domnescă. INN | 
Din gece clăi de grâă, de ord, de mei, una. 
Din dece cliii de fân, una, sâă cum sâva, învoi. 

“Din tot pogonuliă de porumbă, patru baniţe 
porambi bătută -sâă.optii cocoloşi, cu, baniţa 
de oca duoă-deci și duo, 
; Din tâte cele-alte roduri, de la dece una. 

Tâte acestea cărându-le cu carul săi la casa 
'stăpenului ce are pe moşie, . i 

: 19, Clăcaşulă să dea stăpânului pentru fie 
care stupi, trei bani, De 

Clăcașulii pentru fie cure capră să dea stă- 
penului bani duoi, atâtii iarna câtă şi vara. 

. Stăpânulii să ia de fie care turmă, de oi ce se 
„află pe moşia, lui, — de Ja Buna Vestire și până 
la sântuli George, — şi fată, câte unii mel şi 
unii leii, şi de fie câre stână, brinză, s6i bani 
după tocmâlă, . , i - 

Legiuire din 23 Aprilie 1S51. - 

„. Pentru reciprocele drepturi şi îndatoriri ale 
proprietarului şi lucrătorilor pămentului, 
(Art, 128, 139,140, 141, 142, 143, 144, 
„245 şi 246, Rog. Org). | a 

* Art, 18. «După ce prin întoemirile dinapot |. 
<S'aii desființatii felurimea, abusuriloră, ce se 
«introduseseră unulii după altulă în admini- 
«strația Valachii, a cărora; sarcină uidea mai 
«cu 'sămă asupra, birnicilor plugari și împedica 
«înaintarea loră întru tâte, mai remâne spre 
«asigurarea în totă chipulă a unei petreceri 
«liniştite pentru denşii, să se pue nisce obstesci 
«temeiuri şi asupra, relaţiiloră ce. urmâză f- 
«resce a fi între ci şi între proprietari po ali 
«cărora pănientă ei locuescăă şi se hrănescă, 

«Prin urmare, 12 luni după obstirea acostei 
«legiuiri, adecă de la sântuli Gheorghe 1852, 
<reciprâcele drepturi şi îndatoriri între pro- <prietari şi Incrătoră de pământă vori urma 
«dă pă chipuli următori,  - . E 

Art, 139, «Obicinuita măsură în ţsră este 
<pogonulă ; pogonulă 'este de 24 prăjini în 
«lungii şi de 6 în lati; prăjina este de 3 stân- 

" «jeni domnesci, socotindu-se măsură statornică 
«stânjenulii lui Şerban-Vodă, | 
„Arte 140, — $1, «Dă pă lepiuirile pămân- 
<talui şi anume dăpă ŞI, cap 6, despărţirea, 3, 
«din pravilă (condica lui Caragea), sătânulă ce 
<locuesce pe moşia altuia, nu se pâte socoti do 
«câtii ună chiriaşi pe acea parte de lo ce prii- 
«mesce, şi banii ce plătesce sâii munea, ce face 
«pe sina proprietarului, nu se pâte socoti îa- 

  

  

| erăşi de câtii uă chirie de parte'i pentru acest 
«pămentă. e a 

«Deră până cândă se vorii putea. introduca 
«de obşte în Valachia învoelile de bună .voe 
«pentru fie care în parte, la care învoeli pri- 
«vesce mai cu sâmă duhulă acestei legiuiri, şi 
«pe care ea se silesce a înlesni. prin tâte mid- 
«locele, s'a socotitii de trebuință să se regu- 
<leze relaţiile între proprietari şi între locui- 
«torii pămentului, şi să se otărască veciprâcele 
«lori drepturi şi îndatoriri prin. nisce“întoc- 
«miră, care voră 'putea ţine locută învocliloră 
«în lipsa. acestora... i 

«Legiuirea însă se mărginesce a regula re- 
«laţiile între săteni carii neavând mai multă 
«de câtă 'cinci capete -de vite mari pentru lu- 
«crarea pământului, m'aii trebuință de mai 
«multă întindere de pământii de câtă ceea ce 
<li se însemneză mai la vale, şi între proprie- 
«tari care, de pă întinderea proprietățilorii loră, 
«suntă în stare să îndeplinâscă trebuințele să- 
«teniloră, și să sâ conformeze disposiţiiloră ur- 
«mătâre. 'LOto cele alte ce trecii peste aceste 
«daposiţiă, nu se vorii putea regula de câtii 
«printr'uă învollă de bună voe. ... 
_$2, <Pământuli ce va da proprietarulii fie 
«cărui sătenii aşedatii pe moşia sa, este î: 

A. «La fie care sătânii fără osebire : un loci 
<de 400 stânjeni pătraţi la câmpii şi de 300 a- 
«semenea la munte pentru casă, pentru curte, 
«pentru trebuinci6sele împrejmniri, şi pentru . 
«uă grădină de legumă pentru trebuința fami- 
sliei sâle, .. .. Da 

«Oră ce va produce sătenul dintracestă &ră- 
«dină, nu va, fi supusă la dare de dijmă.: 
„ « Asemenea locuri vorii fi legate unul de al- 

«tulă, şi la uă parte care se va, insemna, de că- 
«tre proprietari, E 

B. «La cei cu-patru boi şi uă vacă, 
„e «Cinci pogâne locă de izlazii, socotindu- 

«se unii pogonii de fie care capii de vită, 
2. <Trei pogâne de cositură pentru hrana pe 

«iarnă totii a acelor cinci capete de vite. , 
3, «Trei pogâne de arătură, care le va, lucra . , 

«ori Ensuşi stăpenulă, s6ă prin midlocirea al- 
«tora, însă numai pe sâma sa, fără să 'poâtă 
«vr'uă dată a le închiria cu bani. i 

C. «La cei cu duoi boi şi uă vacă : - 
1. «Trei pogâne de izlază socoţindu-se. ia- 

«răşi ună pogonii pentru fie-care capi de vită. 
2, <Ună pogonii. şi 19 prăjini de cositură 

pentru hrana de iarnă totă a acestori trei 
«capete de vite. , 

3. «Trei pogâne de arătură, cu orânduiala 
"«de mai susii, 

D. «La cei cari aă numai ui racă pentru 
«hrană. E . , a 

1. «Unii pogonii de izlazii pentru acea 'vacă, 
2, «15 prăjini de cositară. 

*: e «Trei pogâne arătură cu orânduiala de 
mai sus, E 

   



VECHI, 

$ d, «Proprietarulă va însemna în osebito 
<părţi locurile de izlazii, locurile: de cositură, 
«şi locurile de arătură; aceste din urmă iarăşi 
<la nă parte cele pentru arătură de primăvcră, 
«şi la alta cele pentru arătură de tâmnă: 

“Ş$ de «Pe acele moşii unde vori'fi păduri, 
<proprietarulă va da voe sătenilor să ia din 
“<uscături şi să tae Qin crânguri 'leniuele tre- 
buinciâse de foci: ic 

Ş 5, «Dâca vre ună sătenii va avea trebuinți 
de uă întindere de pământii mai mare de câtă | 
<cea însemnată mai sus, unul ca, acela se va 
<învoi cu proprietarulii prin bună toenâlă, pen- 
«tru căci pămenulii ce.i.se dă peşte acela pen- 
«tra care se vorbesce la $ 2 şi carele este d'in- 
«destulă pentru tote trebuințele 'sâle; acestă 
«pămenti este pentru dânsulă ună midlocă de 
aspeculaţie, : 

Ş Ge «Aceste tocmeli se voră face totiă-d6- 
suna în curgere: anului alii patrulea a fie-cărui 
<periodă catagraficescii ; proprietarulă va în- 
«semna locurile otărite pentru fie-care sătenii 
<şi le va useri întruni registru care ya sluji 
<de matcă pentru totii cursulă următoralui pe- 
<riodii, | a 

$ 7 <Dâca amânduoă părţile soră găsi cu 
«cale să bage într'asenienea învoială şi cele 
<printacâstă legiuire prevădute reciproce în- 
«dctoriri, voră fi volnici să o facă, i 

$ S. <Decă proprietarulii nu va avea pământ 
«de ajunsi ca să dea sătenilorii pe deplină în- 
stinderea locuriloră de izlazii, de arătură, şi 
«de fânețe, prevădute prin Ş 2 de nai susă, şi 
«sătenii voră voi să şedă, pe dânsa, la uă ase- 
<menea împregiurare rămâne ca amenduoi păr- 
<ţile să se îrivoiască cumă vori putea. --. 

Ş 9. «Nişte asemenea învoeli se vorii face 
«în scrisă, aceste înscrisuri vorii cuprinde d'uă 
„«parte, suma şi felurimea pogânelor ce unii să- 
atenă va să aibă, iară pe de alta a chiriei ce 
«are să dea proprietarului pe fie-care ană' în 
«bani, sfă în lucru, ss în productari. * - E 

$ 10. «Se vorii 'face două asemenea îuseri- 
«suri pentru totii satulii, în care se voră arâta 
«numele sătenilorii şi-împrotivă, pogânele' ce 
«priimesce fie-care, şi chiria ce are să plătâscă, 
«Sătenulii care va fi de facă şi va voi să ia 

«parte la acâstă, învoială;! vă „pune degetuli 
“<înaintea numelui stă. " 

Ş 11, «Aceste înscrisuri iscălite de proprie- 
„starii, stii de împuternicitulă săi, de deputaţi 
«şi de logofătulă satului, aceşti câ nişte mar- 
«turi, se vorii supune spre adeverire la comisia 
<catagraficăscă, de pe care uni înserisii va sta 
:sîn mânele proprietarului, iară celii-altii se va, 
«depune la cancelaria, satului, împreună cu re- 
«gistru pentru care s'a vorbitii la $ 6 ali ace- 

„astui articolii, re 
$ 12 «Sătenulii ce va fi luati parte Ia acâ- 
«stă învoială, are să'şi păzâscă condiţiile ce se 
-satingă de dânsul până la împlinirea sorocului. 

  

  

4151 

$ 13, <Sătenuli a cărui stare stă mat mult 
«în vite, de va cerea întm'acâstă vreme din vr'uă 
«pricină neprevădută şi neatirnată, de voinţa 
«lui, precum mortalitate, înzestrare, plăţi de 
«dâtoriă cu zapise şi alte asemenea pricini; vr'uă 
«scădere aşa de însemnată, în câtă să nu mai 
“<pâtă luera, tâtă sâii uă parte numai din închi- 
ariata întin:ere de pământă, va fi aptrată de 
«plata îndatorată, pentru câtă pământi elă va, 
«fi silitii să lase. N a 
„$ 14. «Sătânulăi ce va cădea într'uă aseme- 
«nea împregiurare,'este dâtori să don ncâsta, 
«în cunoscinţa proprietarului, 'celă puginii cu 
«trei Juni înaintea lunii lai Martie; altminte- 
area, va fi aâtorii să plătescă regulati până 
«cândă va îndeplini uă asemenea formalitate. 

$ 15, <Sătenulii ce va!cere uă asemenea pre= 
«schimbare a contractului sti, este dâtoră să 
«dovedâscă că împuţinarea numirului vitelorii 
<a istorâtii în aderării de predisele pricini ș 
«declaraţia însă să se facă prin hârtie şi midio- 
«cire a cancelariei satului, -  -: - 
"<Tâte- relaţiile întraceste două părţi voriă 

«urma pe viitorii prin midlocirea acestei can- 
«celarii. . a : 

$ 10, «Sătenulii care na va voi să ia parte 
«la aceste învocli, nu se a, bucura de alte fo- 
<l0se de câtii de cele prevădute prin $ 2 de mai 
«susii, a 
" $17, eSitenulii care în -urma înroeliloră, 
«arii avea trebuinţă de ce-va locuri, pote să 
«facă osebită învoiălă cu proprietarul pentra 
«câtă vreme ra avea trebuinţă. a 
'$1$, «Sătânulă care fără a se învoi mai în- 

sainte cu proprietarulii, şi fără voia lui, va ara, 
«s6ii va cosi pe moşie locui! afară de cele le- 
«giuite.prin regulamentă, sâi din cele date lui 
«cu tocmelă, ra perde sămînţa, rodul, cositura, 
<şi Munca, e 
„$19, <Proprietarulii va da săteniloră, celii 
apugină şse luni înaintea începerii uncă nucă 
«închirieri, câte ună biletiă tipăritii dă pă forma 
«ce se va da pentru acâsta. i 

"" «Acesti biletii va cuprinde suma şi feluri- 
smea pog6nelorii, partea r; .şieă în care se află 
«dă pă maj susii pomenituli registru, şi con= 
sdiţiile închirierii; acestii biletă va sluji pen- 
«tru 'cursulii de 5 ani. - - 
-$ 20. <Totii sătânulii va fi dâtorii să Increze 
«pogânele ce i se dai spre arătură,, stii spre 
«cositură, căcă nelucrându-le va fi silită să des- 
«păgubescă pe proprietarii de dijma cai se cu- 
«vine, luându-se de temeiii rodirea locuriloră 

sinvecinate, - 
Ş 21. «Sătenii care se îndeletnicescii numai 

«cu vre nă meserie, iară nică cumă cu lucrarea, 
«pământului, nu voră fi supuşi îndaiovririloru 
«prevăzute prin paragrafurile de mai sus, ci 
«se vorii învoi în parte cu proprietarulii pen- 
«tru loculă de casă cu împrejmuirea lui. 

«Decă însă niste asemenea locuitori voră ţine



452 
LEGIUIRI 

«vite, şi prin mmare voră avea trebuință de | muncă pentru care s'a vorbitii mai susă, veri «locuri de jzlază, de cositură, şi de arătură, unii 
«ca acestia intră în rândulii celorii-alţă săteni. 

Ceea ce are să dea proprietarului drepti 
chirie ună sătenii pentru pămcutulii ce prii- 
mesce de la deusulii pentru hrana şi locuința sa. 

Art, 111, $1, <Sătenuliă care se va bucura 
„«de folâsele arătâte mai susii, va lucra proprie- 
«tarului, dreptii chirie duoă-deci şi ducă le dile 
«pe anii, cu patru scă cu ducă vite, dă pă nu- 
«mărul ce va avea, şipentru a căroră hrană 
«va priimi trebuinci6sa întindere de pământă. 

«Dică sătenulii nu va avea vite şi se va bu- 
«cura, de intinderea pământului arătată prin 
«regulamentii pentru nisce asemenea săteni, 
«va lucra aceste dile cu mânile. 

$ 2, sDecă nu se află alte încoeli între a- 
«menduot părţile de pe duhuli, $$ 7 şi 8 ală 
<art. 140, atunci se va scădea sătenulii cu uă 
«di şi jomitate pentru fie-care pogonii ce va 
<priiui mai pucinii din cele prevedute prin $2 
«ali mai susă pomenitului articolii, pentru co- 
«situră şi arătură, şi cu uă Qi pentru ună po- 
«gonii de izlază. 

Ş 3. «Sătenulii va lucra, aceste 92 de (ile în 
«trei sorâce, şi anume : 7 primărâra, 8 vtra, 
«şi 7 tomna, - 

Ş 4. «Proprietarulii este dâtorii să in sătenii 
«la lucru pe rândii, şi nici cum mai mulți de 
«nă dată de câtă pe jumttate din totii numă- 
«ruli lori, spre a rămânea şi lorii vreme pen- 
«tru ale lori plugăresci trebuinţe. 

$ 5. «Proprietarul va, da de cu scra în cu- 
<noscința deputaţiloră satului lista sătenilor 
acei trebuescii pentru a duoa-qi; deputaţiira- 
«poi vorii da scire sătenilorii cară suntii detori 
«să mergă la vă asemenea chiămare : iară la 
<eşirea din lucru, proprietarulii va da, fie-cărui 
<biletii pentru qiua lucrată, ” 

Ş 6. «Sătenii carii fără vre uă împedicare 
<praviluică nu vori arma numai-de-câti unei 
“asemenea chiămări, voră fi rspunţători pen- 
«tru ori ce pagubă va isvori proprietarului din- 
«tracssta, ! 

$ 3, «Pe lingă aceste 22 de dile sătenuliă ra 
«da proprietarului dijma, adică : a decea parte 
«din rodulă pogânelori de arătură, şi a cincea 
«parte din rodul pogonelorii de cositură, trans- 
<portându-le tâte la, curtea proprietarului. 

$ 8. «Proprietarul este dâtorii să încâpă 
<dijmuitali îndată ce se va aduna fie-care felă 
<de producte, și să iîsprăvescă acestă lucrare 
<celii multii în soroci de 10 dile, ca să potă şi 
<sătenii să'şi ridice pe ale lorii la vreme. 

Ş 9. «Cândii proprietarul, fără vruă pri- 
«cină bine-cuventată, va lăsa să trecă acestă 
«soroci, atunci sătenii dimpreună cu preoţii 

- «şi depataţii satului să dijmuiască însuși hol- 
<dele lori, şi să ducă în curtea proprietarului 
«dijma ce i se cuvine. . 

$10. Afară din dijmă şi din dilele de 

  

    
  

«ce altă îndetorire din partea sătenului, sub 
«veri ce numire va fi, rămâne desfiinţată; prin 
«urmare carulă de lemne, qilele de plugii şi 
«acei patru 6meni la sută ce se dai peană spre 
«slujba proprietăţii înceteză cu totuli, 

Art, 142, $ 1, «Dina de lucru a locuitoru- 
«lui sta socotiti pe mărimea pământului ce 
«pâte lucra pe sema sa. - 
„e sârătura de 8 prăjini pogonesci arată în 

<locii spartă, şi de 5 în ţelină, se socotesce 
«drepti lucru de uă di pentru uă pereche de 
«bon. - 
„2 «Grăpatulii de 16 prăjini pogonescă se so- 
«cotesce dreptii lucru de uă di pentru ui pe- 
«reche de boui. 

3 <Ună sătenă cu carală cu patru bout nu 
«se va putea trămite de câtii numai Ja uă de- 

j «părtare de cale de 12 câsuă, socotindu-se ca=" 
«lea de unii cesii 2500 stânjeni, şi i se vor ține 
«în scuă 5 dile, adică 4 pentru ducere şi în- 
«târcere, socotindu-se diua câte 6 câsuri, şi una 
«pentru încărcatii şi descăreată. 

e <Unii sătenii cu carulii cu duoi bout nu 
«se va putea trămite de câtii numai la vă de- 
«părtare de cale de G câsuri, şi i se va ţine în 
«stmă trei dile pentru ducere și întârcere, şi 
«pentru încărcatii şi descărcati. 

d, «Dica sătenulă se va întrebuința la ase- 
«menea transporturi în vreme de iarnă, pro- 
«prietarulă ii va da fenulă trebuineosii pentru 
«hrana viteloră scle pe drumi, socotindu-sa- 
«câte 10 oca fenăă de fie-care vită pentru 24 cs- 
«suri, | 

6. «Unii transportă nai depirtatii nu se va 
«putea face de câtă prin bună tocunâlă. 

îe «Lucrândii sătânulii cu carul Ia moşia 
«unde locuesce, este detorii să lucreze de la 1&- 
«sărituli sGrelui pen Ja ali stă apusăi, şi i se 
avoră da 1 cesură de odihnă vâra, şi numai ducă 
«pe tâmnă; odihna de vâră va fiîn ducă sorâce, 

$. «Pentru tâte semințele ce se aruncă nu- 
«mai cu mâna, precum grâulă, orzulă, ovăsulă,. 
«secara, meiulii, cânepa şi altele, se voriă so- 
«coti treă pogâne de locii drept lucra de uă di, 

9. «Pentru tote semințele puse în pămentă 
aşi acoperiie în urmă cu piciorulii, precum po- 
«Tumbulă și altele, i se vorii socoti 10 prăjini 
«pogonesci dreptii Ineru de uă di. 

10. «Pentru tâte seminţele puse cu sapa, i 
«se va socoti uă jumătate pogoni dreptă lucru. 
«de uă qi. 

11, «Pentru ori co semănătură sâi sădire,. 
«ce are trebuinţă de sapă, se va socoti uă a 
«șeptelea parte de pogonă scă trei prăjini şi 
«Jumătate pogonescă dreptă lucru de nă di. 

12, «Secerișulă şi clăditulă de duoă şi jumă-- 
«tate clăi, claia de 26 snopi, snopulă de 4 pal- 

. 
«me în legătura curmezişului, se va socoti. 
«dreptă lucru de uă di : căratulii acestoră clăi. 
«va fi pe sema proprietarului, ! 
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19, «La culesulă şi curițitulii” porumbului 
=de foi, 10 băniţi, baniţa de 40 oca, se voră 
«socoti dreptă lucra de uă di. 
„14, «Cositali fenului de 12 prăjini pogo- 

<nesci, se va socoti drepti lucru de uă Qi. 
«Cosituli finului de 8 prăjini pogonesci, nu- 

-< mai unde vori fi privaluri, sâă văi, scit ochiuri 
«de copaci şi crângi, se va socoti dreptă lucru 
<de nă qi. 

15. «Pentru strânsulă fenului și clăditutii 
«în copiţi pe loculii unde se coses:e, unii po- 
«goniă se va socoti drept Incru de vă di. 

Ş2>, «Sătânuliă ce'şi va face diua în lucru 
«de vie stă în altă slujbă, afară din cele cesta, 
«(isi mai susii anume, va lucra, din răsăritulă 
«s6relui penă la ali stă apusă, dându-i-se pe 
«v6ră trei câsuri de odihnă în duoă sor6ce, și 
<duoE câsură în vreme de tâmnă. 

Ş 8, «Lucru minclori, a scâterii petreloriă 
«şi ali transporturiloră de cherestele mari din 
“munţi, nu se va putea face de câtii numai 
«prin învoiră de bună toemâlă, 

$ 4, «Sătenii nu voră fi supuși să treere 
« grăuiii şi cele-alte produete de asemenea fire 
sale proprietarului cu vitele loră ci trebuința 
«acesta o va îndeplini proprietarulii cu vitele 
«scie, sâii prin tocmslă de bună voa, 

Ş d. «Propriotarulă pote să pue pe săteni 
«săi mancescă și pe altă moşie de câtă aceea 
«pe care ci locuescii, nici ua dată însă mat de- 
«parte de şcse edsuri, 

Ş 6, «Proprietarulii ce va întrebuința pe să- 
stenii săi pe altă moșie de câtă aceea pe care 
<locuescă, le va socoti uă di pentru 1ncrgerea 
«Şi întorcerea lorii, dâcă depărtarea acci moşii 
«do locuinţa loră este până la ducă câsuri şi 
<jumitate, şi duoă dile dccă trece peste duoă 
<cesuri şi jumătate, i - Ş 7. «Proprietarul nu va putea nici uă dată 
«să trămiţă pe sătenii sti la altă moşie ca să 
<munesscă pe sema altuia, și clii să priimâscă 
«bani scă altă plată pentru acesta, 
„SS. <Proprictarulă care nu va avea trebu- 

«inţă de lucru pentru tâte sc pentru uă parte 
“numai dintr'aeele 22 de dile, pote să se despă- 
<gubâscă, priimind preţulă lor în bani. Acest 
«preţă se va regula cu'chipulii prevădutii prin 
<egulamentulă Organic, cu osebire numai 
«că pe viitorii se vor otări ducă preţuri: unulii 
«pentru locurile de munte, şi altulă pentru lo- 
«curile de câmpă. - 

<Uă legiuire specială va otări anume care 
«sant locuri de câmpii şi care locuri de munte. 
«Sciinţele cala mai scumpe se rorii aduna spre «acest sfirşitii prin administeaţiile locale. Iară 
“preţurile dilelorii de muncă se voră otări pe -cuniă cursă de cină ani, 

Ş 9, «Pentru locurile de câmp va sluji drept 
<preţi pravilnică celt de midlocii din câte se 
«urmeză în tâtă intinderea, aceloriă locuri; ase- 
„«menea se va urma și pentru locurile de munte. 
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Ş 10. «Proprietarulii pâte de pE trebuință 
«Să ceră ca sătenii cu vite să'i facă cu mâinile 
«până la vă jumătate din totaluli dilelorii: ce 
«sunti dâtori să'i facă cu vitele, 

«La asemenea intemplare uă Qi şi jumătate 
«se va socoti dreptii uă i cu duoi boul, şi ducă 
«Qile dreptă uă qi cu patru boui. . 

«Diua se a socoti de pe basurile statorni- 
«cite mai susă pentru întinderea muncii, 

Ş 11. <Veri ce săteni carele se va bucura, 
«de partea de pământă arătată la art, 140 $ 2, 
«de şi s'ară afla locuindă sub uni acoperişă cu 
«părinţii săi, va face proprietaralui munca, o- 
«tărită pentru acâsta,. : 

Art, 149, 1. «Fio care satii va avea ună 
«sfatii ali lui; acestă sfată va fi alcătuită : 

a. sDe pârcălabă,. 
b. «De ună orânduitii din partea proprieta- 

«rului. -     

  

  

e. «Da duoi deputaţi, dica numărul fiuni- 
<liilorii nu corerşisce uă sută, iară de patru Qs- 
<ca trece mai multii. 

Ş 2. <Pârcălabulii şi deputaţii se voră alege 
«de către satiă pe soroeii de ună anii. 

$ 9, «ilegătorii la acâsta vară fi cei ce se 
<află trecuţi în tablă plătind capitaţie ; iară 
«aleşi, toţi sătenii carii aă 4 boui, cai sti bi- 
«Voli. Unde nu vorii fi destui aceştia, vor fi 
«aleşi şi din cci cu dnot vite, 

Ş e acesti sfatii va avea sub a sa desă- 
«verşită îngrijire : 

a. sMagaziile de reservă, de pa disposiţiile 
«secţii a d, din capulii a 5, al Regulamentului. 

b. “Cutia satului, de pe disposiţiile art. 19.4, 
«105 şi 106. ” 

c. «Strînrerea, capitaţii şi respunderea ef Ja 
«Yreme la cancelaria sub-cârmuirii. 

d. «Darea recruţilorii şi a dorobanţilorii. 
e. < Punerea în lucrare a porunciloră stăpe- 

«nirii ce sc atingi de acel sati, 
f. «Paza cu scumpătate a acestii legiuiri şi 

«a tocmelilorii făcute de bună voe pentru locu- 
«rile ce trebue să aibă fie-care sătenii, preciun 
«și pentru îndatoririle sătenilori către pTu- 
«prietarii, : 

Ş 5. «Tâte pricinile intre proprietari şi între 
«săteni se vori cerceta la acesti sfatii. 

$ 6. «Pentru veri ce trebuinţă, sub-cârimnui- 
«rea locală se va îndrepta prin hârtie formală 
«către acel sfată fără a putea la nici uă în- 
«templare să se înţelsgă Wa dreptul cu satulii. 

$ 7. «Veri ca cerere care nu va fi xezimată: 
«pe poruncă formală în scrisă, nu va fi ţinută 
<în semă, , 

SS. <Lin întâmplare de vre nă pricină cri- 
«minalicăscă, ss numai corecțională, snb-câr- 
«muitorulii va putea merge însuşi în sati să 
«ia da dreptul măsurile trebuincisse, 

Ş 9 <Pârcălabulă va urma a priimi ca și 
«până acumi plata otărită pentru densuliă. 
«Fiinăii însă că, de pe acâstă legiuire, reciprâ-
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«cele îndatoriri între proprietarii şi. între să- | 
«tepi, şi aducerea oră la îndeplinire cu. scum- 
<pttate, intră în. atribuţiile acestui. statii, a- 
«tâtă pârcălabulă câtă şi deputaţii. vorii fi a- 
<păraţă pe vremea slvjbii lori de acele 22 de 
«dile de muncă, dreptă uă meritată resplătire 
<pentru acestă osebită însărcinare. Totă acei- 
saşi Gmeni nu se vorii putea alege duoi ani 
«Wa rândul, nete 

- Art, 44, «Precumi este stăpenuliă stăpâni 
«cu desăvârşire. pe sineşi şi pe averea sa, ase- 
«menea este şi proprietarulă ve pământul stii, 
«Pe acestă teireiă nică proprietarulă nu L6te 
«avea pe munca şi averea sătenului, nici săte- 
nulă pe pămentulă proprietarului, alte Crep- 
«tură de câtă acelea care isvorăscă din re uă 
stocnslă de bună.roe intre denșii, sc din în- 
«tocnirile ce acestă Jeginire a aşedatii de nă 
«potrivă pentru amânduoă. părțile. Prin ur- 
«mare : PER 

Ş 1. «Slobodi este sătenulă să se strimute 
<şi să'şi aşeze locuinţa şi munca: sa, cândii: şi 
“unde îolosuli săi sli va porăţui,: . .... | 

$ 2.. «Slobodii este proprietarulă să între- 
<buinţeze proprietatea sa de pe cum "i ară 'cu- 
«veni mai bine, şi să lase pe dânsa, sc să de- 
<părteze din săteni pe câţi va socoti. N 

Ş 8. <Fiindă însă că uă asemenea slobode- 
<nie nu se pâte înfiinţa fără. a aduce împedi- 
«cări stăpânirii şi anume : asupra. stringerij 
<capitaţii asupra: recrutaţi, asupra obstescii 
<poliţii în ţcră, iară mai cu scmă asupra pazii 
„«otarelorii, carii suntii date asupra sateloriă 
<mărginaşe, acâstă slobodenie va fi supusă. la 
sregulile următore: .... IE 

$ d, «Catagrafia se va face de acum înainte 
«la fie-care 5 ani, Strămutarea săteniloră în 
«oră ce numără, fie de bună voia lorii, fie de pe 
«cererea proprietarului, nu se va putea urma «de câtă la sfirşitulă periodului de 5 ani: 
_$ De <Sătânulă care va voi să sc strămute, «şi proprietarulă ce va. voi să depărteze din «săteni de pe moşia sa, suntă detori de uă po- strivă să dea despre acesta, prin cancelaria sa- «tului celi puţinii cu ună. ană. înaintea soro- 

<cului prevădută prin $ -! de maj susii, de sci- <re unulă altuia, precum şi cânmnuirei jude- <țalui, și acâstă din urmă iarăşi Departamen- 
stului din întru. . i “ 
"SG, aAtâtiă proprietarul. cât și sătenuli 

«suntii detori, în curgerea acelui anii, să ră- <fuescă oxi ce socotâlă vorii avea între dânşii ; 
ssătânală va merge apoi să se aşede la nuoa «locuinţă, în câtă. catagraficâsca comisie sări 
<găsescă acolo, spre a putea îndeplini înserie- 
<rea tutuloră sătenilori cu scumpetatea ceru- 
stă de legiuiră,. .. E a 

$ 7. «Sătenulii care va, dobândi ânsuşi pro- 
«prietate, are voce să se strămuto și,afară de <pomenita vreme, însă: o 

a. «După ce mal ânttiii va face cunoscutii 

  

  

„e LEGIUIRI . | PE RI A 
«acâsta proprietarului pe-a cărui moșie se află, 
«cu unii anii ma naiute, îi: 

-. b. «După ce îşi va răfui către acesta -tâte 
«ale sâle. detorii s6ă.în urma. obicinuitelori; 
«disposiţii ale Regulamentului, să: în. urma, 
«osebitelorii învoeli. şi. contracturi cg ra fi a- 
«vendii cu densulă, Di Te caii 

€. «După ce va asigura pe Visterie pentru 
«plata capitaţii po câți ani voră mai:rimânea, 
«pent la nuoa catagrafie,: ..:. îi 

d. «După ce xa plăti. la: cutia satului acei 
scâte treă.lei pe. anii ai -cutiii, iarăşi penă la 
«nuca catagrafie, it 

$ $,. «Sătenulii ;care, din îndărătnicire sci- 
<din altă pricină, nu va urnia acestori 'condi- 
«ţii, nu:va avea voe să-se strămute, :...: .: “ 

Ş$ 9. «Sătenii poti să se strămute,'la soro- 
«culii cc s'a. disii mai susii în-ori ce sumăr vor 
«voi; pâte să se strămute, și satulii „întregii ; 
«nică ună proprietarii însă nu este volnicii să 
<priimestă pe a sa -moşie. mai multă. de câţi. 
«12 familii de uă dată de la :unalii şi acelaşi 

aa Ţ 

Sati, ÎN 
- S-10. «Proprictarulii care va urma, $mproti-- 
«va aceştii disposiţii, va fi dâtori: să aducă ia- 
«răşi pe acei săteni numai de câtă cu cheltue-- 
«la sa la urma lorii, unde scriindu-se la tabla 
«satului de, către catagraficesea „Conisie, .voră- 
ssta până la viitorulă catagraficescă perioiă, . : 

Ş 11, «Când strămutarea se face de pe voia: «şi cererea proprietarului, atuncă acei strimu- 
«taţi jotă să 
amoşie, a, 
„$ 12, «Proprietarulă cure va. voi să, depăr-. 

«teze, de pe moşia sa ceva săteni îndărătniri şi «care însuilă ncorândusiă şi nesupunere în sat, 
«va fi dâtorii, după ce va îndeplini „disposi-. <ţiile Ș$ 5 şi 6 acestui articolă, să desăgu- 
<bâscă pe acei săteni de 
«vendă, precumii pruni și altele,. | E 

Ş 18. <Sătenuliă celă neinsuratii şi netrecuţ. 
«in tabla satului, însurându-se, este slobodi 
«să'şi aşeze locuința şi să se înscrie unde: va. 
«voi; acolo va plăti: şi dajdia otărită pentra 
«deuşii prin art, 150, $ 3, din Regulamentă.- Ş Ii, «Tiganii cei slobodiţi 'voră începea 
«se bucura. de, acestii dreptă de strămatare, «după unii. sorocă de. ducă: catagraficeşti pe- 
cribde,, o E ea i Arte 145, <Pentru tâte viile ce suntă sădi- 
ate pe moşia altuia, stăpenii loră voră plăti «ca şi mai nainte otaştină obicinuită “scu chi-. 

«prietarii pământului, 

«ria de pe învoiala, cc vori Îi. avândă cu. pro-- 

«Jară de acumă înainte uă asemenea sădire- 
«nu se va putea face, de câtă de pe uă învoială.. 
«înscrisă și întărită .de către tribunalul local, 
„Art, 146. <Numai. proprictarută are. drep- 

«tul de a vinde pe a sa. moşie vină, 
«altele băuturi, şi să -ţie scaună de carne si. 
«prăvălii, fiindi că aceste drepturi suntă ală— 

se aşere şi toţi la una şi aceeași- 

sădirile ce yoră fi a-- 

rachiă şi . 
  

  
 



VECI 

«turate firesce la proprietate, precumi și folo- 
«sinţa de la mori, heleştee, p iduri, bălți şi 
«alte asemenea:> 

“CAPU va 

„Pentru tocineă de inj. 

  

- 
1
 

      

1 „ Tocindlă ă de slujbă se dice cânăt ne toc- 
mimi cu ''cine-va'să ne “facă ceva şi săy plă- 
tiniă (1), adecă să ne "zidescă, să ne sape, să 
ne câse, să ne aducă ceva, să ne lucreze; să ne 
învețe, să ne, tămăduâscă, şi cu unii cayent, oră 
ce altă lucru cu plată, E 

9. 'Tocmâla de slujbă să sc urmeze întocmai. 
3, Ceiii ce plătesce şi.celi ce iu plată se în- 

datozeză unulă altuia 05 pă tocndlă. ai 
4. De vei tocmi meşteri cu plată ca să facă” 

din materia ta ceva şi nu va face lucrulii acela 
întocmai dă! pă cum te-ai tocmiti cu elii;- scă 
îlX va greşi şi nu'lă va face cu meşteşugă; a- 
tuncă, “de 'este materia din cele ce se prefacii 
fără stricăciune, p erde ostensla sa; iar de este 
din cele'cc nu se Porefacă, 0 in el şi plăteşee 

preţuli că. + 
3. De vei tocmi "meşteri cu totinenă! ca iu- 

crulă făcută de densulii, de va fi pe placul cu: 
tăraia să fie primită, atunci, de nu'i va fi pe 
placii, perde munca,şi plătesce şi materia de 
nu va fi a sa. ” 

6. De ci tocmi meşterii, cu plată săţă lu- 
creze cera cu sorocă, iară elă pân la soroci 
nw'lă va, sărerşi, eşti slobodii să strici tocinâla. 

+ De vei tocmi "meşteri 'să'ţi lucreze ceva 
din lucrulii ti şi Incrândi sc va întempla să 
cerce vre vă stricăciune lucrulit din pricina u- 
neltelor scă din neimăestrie, mesterul respunde, 
bezii numaă cândii se ya tocmi altminterea. 

  

8, De vei tocmi meşterii să ă facă zidire. și, 
lucrândă, totii:luerulă stii paite « se va. dărima, 
de cutremură,' sc va 'arde,' scii va cerca altă 
stricăciune din întemplătre şi neaptrată pri- 
cină, paguba este a ta; iară de'sa va întempla, 
să cerce stricăciune din pricina nemăestriii lui, 
veri ce paeubă va pricinui stricăciunea aceea, 
privesce la meşterii, 'şi este dâtora o Tespunde,. 

9, Do vei tocmi ducătoră de sarcini, “stă 
chirigiă cu cai sc ca: carulii, s6ă corăbierii; 5 să 
mute (2) de la uni locii la altul lucrulă tăi, 
iară lucrulii va cerca stricăciune pe drum, a- 
tunci, de se ra întâmpla acesta din vicleşugul, 
sc nelua area aminte, scii din beţia lori, suntii, 
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dători ei paguba ; iară de va fi din întemplare 
împotriva luării aminte a lor, “paguba privesce 
asupra ta, beză numai cânv ă se ra toemi alt-! 
minteri. (3) * 

19. De vei tocmi sluga cu sorociă , ; şi nu te 
va sluji bine, eşti slobodi ca şi mai "nainte de 
sorocă să'lă gonesci, dânduii cei sc cuvine pe: 
câtă te-a slujit, iară de'ţi va face stricăciune, 
să Ă ceră şi paguba. 

! 

  

:11,- Se strică tocmela de slujbă când n nu se 
vorii „păzi cele tocmite, : i 

“Legiuire din 4 1ulie 1520 

Pentru eseeutarea contr actelor i de stă de 
i meseriaşilorit ăi! 

Ante. 12. "Tâte contracturile câte se atingă 
|ae meserii, dâcă nu'şi voră avea păzirea, întoe-. 
mai de pă a lorit cuprindere, se vorii aduce la. 
indeplinire, în oraşulă Ducuresci, de către tri- 
bunalulii poliţiei, şi la judeţe de către, magi- 
straturi prin ajutorulii cârmairilori locale, Și 
cât; pentru neasemănarea - lucrului. cu legătura, 
din contractă, în Bucurescă pomenitulii. tribu- 
nali, iar la judeţe magistraturile, după ce vor 
priimi mai ânteiii adevărate. scii inţe de la sta- 
rosti corporaţiilorii, potriviti cu firea pricinii, 
apoi pe temeiulii cercetărilorii săvârşite în faţa 
locului, vorii face. asigurarea cuviinci6să ,.şi 
pentru săvârşire se vorii i îndrepta prigonitârele 
părţi la judecătorii; iară câtă pentru plata, ba- 
nilorii, când nu se va urma depă tocinslă, nu- 
mai direcţia poliţiei: în Bucuresci, şi la judeţe 
numai cârmuirile locale, îndestulându-se de fiin- 

JE adevărului, din cuprinderea, contracturilorii, 
vor strai a face împlinirea... pa a. 

_04PU VIII. 

- Pentru împrumutare ş şi actorie 

  

1 tnpruriutarca este tocmelăi i 
Împrumutătoră se dice celii ce tmpramată. : 

“Detorii, cine se împrumută,” E: 
: Detorie, cceă ce este nestine dstorii din îm= 

promutare stă din pagubă. ! o 
, Cine împrumută nevâstă cu Ditrhatit fără 

adeverirea şi a bărbatului şi a judecaţi, să'şi 
perdă împrumutarea,, _ 

3. Cine împrumută egumen cu pecetea m0- 
nastirii şi adeverirea epitropilor, 'seăi a archie- 

realui din! partea, locului (de ni nu va avea epi- 
ia Ei   

  

R : 
+SU9: 109 () A id us 

(3) Vei art. 992 4 Ci Com.: 

, ov: gice iestulă grecescă, adică mă simbrie, seta atâta, otăr tă 

(2) Na perorzeua . de cet textul grecescă, adică « să ă tranieporte ia iară nu să munte;, DE 
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iropi), are pe monastire dâtâre; iară cine îm- 
prumută împrotira arătatei forme, aro dstorii 
pe egumenii iar nu pe nonastire. 

4. Cine e dâtorii este îndatorată a'şi plăti 
detotia dă pă tocmâlă, 

5. Vezi ce lucru răfuesce dâtoria, sâii o îm- 
buținâză, stă îi face îndestulare, dreptă piată 
prinde loci. ” 

0, Care Astornică se va muta şi se va da de 
împrumutătorulă stii platnică la altnlii, este 
dătorii a plăti aceluia câtii este dâtorii la îm= 
prumutătorulii stii. i 
„2 Celă cu sorocii împrumntatii e dâtoră a 
plăti la sorocii, 

S. Celii. împrumutată fără a pune sorocă 
cândă să'şi plătâscă dâtoria, este dâtoriă a o 
plăti ori cândii i se va, cere.” ! 

9, Cel cu sorocă împrumutati, mai 'nainte 
de sorocii-nu se pote sili. . : 

10, Cândii ună dâtori la, sorociăi sâii după 
sorocii, ducendu-şi dâtoria Ja împromutătorul 
şi elă nu o va priimi, atuncă puindu'i pecete 
să. 0 dea în păstrare la judecată, şi de atunci 
să se socotâscă că a plătitii. . 

11. Cândiă se va trage la judecată unii de- 
tornicii ce n'a plătitiă şi va cere sorocii, atunci 
de va fi bogatii în lucruri, să i sc dea sorocit de 
patru lună, dâră de va fi săracii și fiiră a avea   miglocii de plată, să i se dea puţinii sorocă, şi 
să se precurimmeze judecata în grabă. 

12, Cândii peste soroculii de patru luni nu 
va plăti dstornicuiii, și împrumutătorii silescii, ; 
atunci să se vindă de judecată averea lui şi să 
se plătescă, . 

13. Cândii ună dâtornicii după soroculi de 
patru luni, mai cerendii și alti sorocii, şi ecă 
mai mulţi din împrumutători îi dai lui acel 
sorociă, atunci biruesce voia celură mai mulţi. 
Jarii cândii de uă potrivă suntii Ia numără şi 
cei ce'i daii sorocii şi cei ce nui dati, atunci bi- 
ruesce voia părții ce are mal multi capital să 

ia. Iară de vorii fi şi părţile de uă potrivă şi 
capetele, atunci pentru iubirea de Gmeni, bi- 
Tuesce voia celorii ce'i dati sorocii. (1) 

14. Veri ce lucru va dărui, scă va da de ze- 
sie, sâii va vinde dâtorniculii spre paguba îu- 
prumutătoriloră, se dă înapoi, (2) 

15; Cândă ună dâtornică va mofluzi, să se 
tragă la judecată, şi de va dovedi pagubele 
scle înființate, să afle de la creditorii luă nilo- 
stivire; iară de nu, să se învinovățăscă ca, uni 
mofluză prefăcută. (3) 

(1) Vegi art. 251 şi 252, C. Com. 
(2) Vedi art. 44 alin.10 Capă 2, supra, 
(3) Disposiţiile din Legiuirea Caragea atingătâre de mofluzi, abrogate de condica de comerciă. care la cartea, ei 

LEGIUIRI 

16. Do va da dâtornieulă, cândă mofluzesce, averea sa împrumutătorilor ca să se isbrănâscă de dătorie, sunti slobodi imprumutători să o 
priimâscă sâii nu, . 

17. Cândă împrumutătorii voră priimi spre isbrănirea dâtoriii averea unui detoră, de nu sa ishrănescii toţi pe tocma, să'şi isbrănâscă d6- 
toria dă pă analogia capetelorii, 

1S. Câţi împrumutători vor priimi pe sâma, 
lori averea dătornicului spre isbrănire, se so- 
cotescii de totii plătiţi, ori cum se vor isbrăni. 

19. Câţi împrumutători nu vori priimi te- 
slimatulii averii dâtomicului, remâniă totă-d6- una buni împrumutători, 

20. Obştescile și domnescile dstorii se pro- 
timisescă a se plăti mai ântcii de câtă cole particulare, - 

21. Cei cu zălogii împrumutători se proti- misescă la plată mai ântâii de câtii cei fără 
zălogă, 

22, Cei cu zălogii înainte de nuntă împru- 
mutători se protimisescii zestrii, - 

29. Zestrea. se protimisesce celorii cu zălog 
după nuntă împrumutători. 

24, Zestrea se protimisesce de câtă toti (ă- 
ră zălogii datorie, , 
„23 Datoriile morţilori treci Ja mostenia 

tori, 

CAPU IX 

Pentru poliţe(4) 

1. Poliţa este ună felii de împrumutare de bani sâă de preţă de bani împramutaţă aici ca sii luămă aiurea. 
mprumutătorulă baniloriă poliții se dice stăpenulă poliții, iară celă împrumutată tră- gttorii de poliţe, şi platnieă acela pe care rân- duesce trăgătorulă să o plătescă, 

Carte de poliţă numimii cartea, de împru- mutare, 
2. Veri care din platnici va priimi să plă- tescă poliţa, se iscălesce în cartea de poliţă, şi atunci se socotesce că a priimită poliţa, 3. Carii din platnici va priimi poliţa, este dâtoră negreșiti să o plătescă la sorociă, „e Iară de nu o va plăti la sorocii, săi se mai dea trei dile cândă nu este omiă de pri-. mejlie, - 9. Iară cândă și după soroculă de trey dile 

în materii comerciale, suntă 
a 11 cuprinde rândueli nucă in falimente , şi de pe acele rândueli se regulezii astădi tote pricinile de asemenea natură, (1) Materia 

titlu VIII şi în acssta rânduelile din 
poliţiloriă este regulată prin disposiţii nuoi, de condica de comerciii, cartea 1 Legiuirea Caragea se cunoscii abrogate.



VECHI 

mu o va plăti, să se osindescă a o plăti cu do- 
bândă înduoită, (1) 

6, Când trăgătorulă va trage poliţă şi plat- 
niculă nu o va priimi, atunci să o înfăgişeza în- 
tracea di la judecată (2) şi să o întârcă înapoi, 

Poliţă înfăcişată Ja judecată (3) va să dică 
că nu s'a priimită de către platnicii. 

de Cândi uă noliță înfăcișâtă la judecată, 
(protestată) se va intârce înapoi, atunci este 
îndâtorată trăgătorulii a o plăti stăpenului ci 
în duot-deci și patru de ccsuri cu dobândă în- 
duoită. 
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ma dobândă, atunci săi plătescă, căci acesta 
nu mai este dobânda la dobândă, ci dobânda 
la capete. - 

4, După ce dobândile se vorii face toti de 
uă potrivă cu capetele, dobândă să nu se mai 
plătescă, - 

5. Dâtorniculii celii mortii, din diua morţii: 
sâle penă în dina ce se va numi moştenitorulii 
stă, să nu dea dobândă. 

6, Celii ce e dâtorii bani fără dobândă, însă 
cu sorocii, acela după sorocit e dâtori și do- 
bândă, . 

7. Celă ce e dâtoriă fără sorocii şi fără do- 
bândă, acela plătesce dobânda din diua ce se 
va, dovedi că i s'a, cerutii datoria și n'a plătit'o. 

$. Câte dâtorii otărasce judecata, până se 
vorii plăti, curge dobânda. : 

9. Care înzestrători făgăduesce bani în ze- 
stre, cândii la sorociă nui va da, după sorocii 
e dătorii dobândă. 

CAPU XI 

Peutru zălosire 

CAPU X 

Pentru dobângi 

1. Dobândă se dice unii atâtă ce de pe toc- 
mclă dă atornicul împrumutătorului stii pen- 
tru detoria sa. 

2, Să nu plătâscă nimeni pentru alte dâto- 
rii dobândă mai multă de câtii unulă la dece 
întruni anii, 

Jară pentru dâtoriile poliţelori ce nu se 
plătesci: la sorocă, să plătâscă dobândă în- 
duoită, (1) 

3, Nimeni să nu plătescă dobândă Ia do- 1, Zălogire se dice cea de pe tocmelă dare a 
bână. D zălogului,   
  

(1) Pentru dobândă, veţi nota de la capul următorii, 
(2) 'Textulă grecescă dice vă vasdnuzoplitar, adică să, se protesteze, 
(3) IL parauapsbpasts Qice textulii grecescii, adică protestulă. 
(4) Uă circulară a Departamentului dreptăţii din anulii 1852 apr. 11, Nr.9659, publicată 

în Duletinuli cu Nr. 31 din acelaşii anii, desluşindă schimbările eondicii de comereiii ce a mo- 
dificată disposiţiile din Codulii Caragea, ordonă ca în viitori să nu se mai otărască plata de 
îndoită dobândă la poliţe. Cuprinderea acestii circulare este precum urmeză : 

De pe băgarea de sâmă ce a făcutii Departamentulă, vădândi că judecătoriile comerciale 
na înceteză, cândii se protestâză vre uă poliţă sâii bileti la ordinii din pricină de neplată, a 
aplica cu greşcli disposiţiile art, 2, cap. 10, partea a 3-a din condica civilă, Ia plata dobândei 
poliţilorii protestate; şi avendii în vedere că acea escepţională disposiţie a alinii pomenitului 
articolii din pravilă, sa fostă legiuită pe singurulă temeiii de protestii de preschimbarea, po- 
liţii, şi alte leginite cheltueli, precumi comisi6ne, plata samsarului şi portulii de scrisoră,. și 
că leginitorulii pentru aceste tâte w'a destinatii nici uă altă despăgubire, mărginindu-le în 
plată de îndoită dobândă; în vreme ce pravila comercială prin $ 13 de Ia tit. 9, part., are ose- 
bite îndatoriri pentru tâte acele cheltueli; iară prin art. 179 pomenindii numai de dobândă 
fără a gice acea dobândă urmâză a fi indoită, se cunâsce învederatii că printr'ensulii tracteză 
numai de acea, dobândă pravilnică ce este de obste logiuită de condica civilă a principatului ; 
şi de pe cum disposiţiile acci condici, atingătore de fapte comerciale, în urma, înființăriă pra- 
vilii de comerciii, ai rămasă fări putere pentru oră câte prefaceri şi modificaţii s'a adusi de 
acestă din urmă, asemenea este netăgăduiţii că și acelii aliniatii na mai pote avea puterea 
sa, socotindu-se dreptii simplă dobândă acea obicinnită de Qece la sută ce condica comercială 
n a modificati; a supusi la cunoscinţa Prea Inălţatului nostru Domnii, prin raportă Nr. 1176, 
acestă împregiurare. Acum cinstitulii Seeretariată ali Statului prin adresa Nr. 1248, încuno- 
sciinţeză Departamentului, că lnândă Inălţiraca Sa în băgare de scmă că tote disposiţiile con- 
dicii civile în pricini comerciale s'aă regulatii printruă nouă condică de comerciii, care regu- 
1ză şi materia specială a poliţilori, în privinţa cărora prin art, 179 determindză plată de do- 
bândă care nu pote fi de câtiă cea, pravilnică, prin resoluţia ce a bine-voitii a pune asupra disu- 
lui raportii priimesce espusa încheere. . i 

Accstă înaltă aprobaţie, Departamentulă şrăbesce a o da în cunoscinţa acci judecătorii, 
8,xe întocmai urmare în viitoră, 

Iară deea dstornicul mulțuminlu-se a făco; Ţ ; 
dobânda capete; gi-va făgădui- pentru-totă su
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„Zălogulii re dice.lucrulii ce dă, dâtotniculii 
împrumutătorului spre încredințarea datoriei, 
„2, Zălegulii nu se 'socotâsce numai pentru 

detorie, ci şi pentru dobândă şi pentru cheltue- 
lile ce se vorii face la el... -. . a 
„Be Câte stăpânim acelea numai le şi zălosiim. 
Dreptii aceca, de se va zălogi lucrulă străinii, 

să so dea stăpânului sti... i 
4. De se va zălogi acelașă zălogii în duoă 

cursuri de “vreme (1) la duoi împrumutători, 
şi unui din că se vor da cele adevărate sineturi 
ale acelui lucru, iar celui-altă nn, atunci să se 
protimisescă celii ce va avea sineturile; iar de 
nu se vori da sincturile, atunci să se protimi- 
sescă celiă d'ânteiii dSpă cursul vremii zălogaş. 

5. Cândă se va zălogi „totii acelaşii -zălogă, 
totă întrunit cursă de vreme, .la duoi! îtapru- 
miutători, fără a 'sc otări câtă parte unuia şi 
câtă altuia se zălogesce, atunci. acelii zălogiă 
se sccotesce întreg zălogit Ia fie care în parte, 
şi de nu va fi destulii la amenduoi să se plă- 
tescă, atunci să aibă a se plăti fie căruia d5pă 
analogia capetelorii lori, |! |. 

Adecă : unulii a împrumutată dece mii, celă altii cinci : să ia acelii cu dece mii duoă părţi 
şi celti-altă una, căci fiindă şi cele dece mii şi 
cele cinci toti (2) împrumutate pe tot zălogul, 
se cuvine totii de 'nă potrivă! pagubă să cerce, 
pentru că de voriă lua pe jumătate, cole: dece 
mii cârcă mai multă pagubă, şi cele cinci mai 
puţină. Pa RI Ra 

6. Cândi totii într'uă vreme se va zălogi u- 
nuia lucruli întregă, iară altuia parte din lu- 
cerul, atunci împrumutătoruli cu luerulă în- 
tregii se protimisesce la plată, i 

Te Când totă același zălogii se va zălogi Ia 
duoi împramutători, otiiritii la fie care câte 
câtă, adecă parte atâtii unuia, și atâţă altuia, 
atunci fie căruia din partea lut se plătesce, 
-S. Cândă din Iucrulit ce e d'avalma, un păr- 

taşii va zălogi neotăritiă partea sa, atunci îm- prumutătoralii are zălogii partea cca ncotărită, 
9. Cândă se va da'zălogulii, veri ce adaosă 

de avere se va, întâmpla „la acesta, şi acelii a- daosii sc numără dreptă zălogiă.: 
Adocă ; de voiii zălogi nemişcătorii lucru, şi după aceea voiii faca nă clădire pe dânsulă,' şi clădirea aceea sc socotesce zălogă. IN 
10, De se va, strica din întâmplare lucrul 

"zălogiti şi se va preface, şi prefăcându-se totă 
zălogii remâne., * i N 

(1) Es 20 Enos, dice textul grecescii 
(2) zi 
(3) Antichrisisă se 

şi să ia senitulă, ... i 
(1) Uitima disposiţie a acestui 

1840 (Veqi la suplementă) 
la capulă pentru rinderi. 
lelorii, de pe noua, legislaţiune. 

LEGITINI 

“Adecă de voii zălo 
voiă preface, e ra 
_11. Veri.ce'prefacere va face'dâtornicul ză- logului, totii-dâ-una remâne zălogulii nestră- mutată 
Adecă : dândăi zăloguli ună cânipii, de'lii va, 

face la urmă vie, Şi altele... | : 
„12, Când uni zălo, i 

gi casă, şi va arde, şi o 

zilog va, cerea smintelă fiind, în mâna împrumutătorului,. atunci de va fi smintăla pricinuitii din întemplare neapărată,. paguba este a dâtornicalui ; iară de se va pri-. cinti din viclenie sii din lenevire a împrumu- tătoralui, paguba este a împrumutătoralui, 18. Cu zăloguli, mișcătoră nu pâte împru- inutătorulii să se Slujâscă la trebuințele ssle,   

+ la duoă îjoce, iii: 
Ss dice textulii grecii de ai potrivă, aia DEIa - Pr a - N sp. spui . ui DD sau i . dice cândă se va da zălogaulii la împrumutătorii ca să”lă întrebuinţeze : 

de nu se va tocnii cu dstorniculii, căci altmin- teri ori ce stricăciune va cerea plătesce, 
_14, Zălogulă nemişeătorii cândii se va da cu antichrisisă (9), atunci pote împromutătoruli să'lă aibă în trebuinţele sâle şi săli închirieze, altora a, PE IR IRE -.15 Imprumutătorulă pote să zălogescă şi. elă zălogulii dtornicului săă Ia ali stii împru- mutătorii, în câtă dâtorie 'lă-a luati şi elii, şi precumii îli are, afară, numai cândă se va, toc: mi împotrivă, Da : 

„16, Când 

  

ndă unii detornică se va -mata de la ună împrumutătoră la altul, se mută cu dân= sulii şi zăloguli cu tâte dreptăţile sâle. 
"11. Zălogulii mişcătorii să se vingă ca'scirea, judecății, iară celă nemişcător. cu stirea Dom= pie (0 „18. Când Împrumutătorului nu i se plătesce deplinii detoria din zălogulii ce are, şi alţi îm- prumutătoră fără zălogii nu maj suntii, atunci lipsa 'să i se: împlinâscă 'din cea-alță avere a dâtornicului,” Zară de voră fi.şi alţi imprumu- tători, să intre şi elti cu acea lipsă dimpreună , cu aceia, şi săi se plătâscă ca unui de rândit împrumutătoră, et 

    
„Tentru forma. uctelorii de ălogire (articoli. | „strajă din Reg. Org). i... 
Art, 392, Marele logofătit va avea în des=: părţirile cancelariei sâle uă masă: pentru tre-! cerea în conlică a zălogirilorii şi a foilorii de zestre. 'Trecerea se va faca îndată, fără a lăsa! vre unii rândă nescrisii, în duoă condici însem-. nate pe fâia d'ânteiii şi din urmă cu şahiă pe fie care foc, pecetiuite cu pecetea Domniscă. Una 

    

articol este împlicită abrogată prin: Jegea din 23 martie, şi prin ordonanța domnâscă din 21 Sept, 1862 raportată. mai susă Tote vindările silite se faci, fără escepţiune, prin canalulă tribună= 
.



  

    

dintraceste condici va fi rânduită pentru tre- 
cerea tutulorii dstoriilorii cu zălogii de lucruri 
nemişcătâre, şi cea-altă pentru trecerea foilor 
de zestre (1) . 

Art, 399, Oră ce imprumatătoră cu zălogă, 
va fi Astoră a se înfățişa cu dctorniculi: stil în- 
paintea marelui logofitii, sub osîndă, pentru 
neurmare,- a nu ze "ține. în stemă zapisulii îm- 
prumutării, ca să'i arste suma banilor. cu care, 
o săli împrumute , şi zăloguli ce. se dă spre. 
siguranță. După acâsta marele logoftt va cer- 
ceta mai ântâiii dâca, împrumutătorulă şi d6- 
tornicul aă legiuita yerată, -şi incredințându-se 
că nu se află nici vă. prasilnică împedicare” la 
acâstă împrumutare, va poruhci, judecătoriei 
locului unde se află zăloguli, să cerceteze sub 
răspunderea sa, dâca acelă lucru este într'ade= 
văr alti dâtornicului şi să însciinţeze de acestă. 

Arte 834, Se.vorii trece în 'condică nuinele 
şi porecla, imprumutătorului şi a dctornicului, 
sorocali plăţii banilorii, suma cea împrunuta- 
tă şi felul zălogului, precumil şi zapisulă ce 
ai făcută tocmitârele părţi între densele care 
vor iscăli în josulă foii unde va adeveri Mao 
rele Logofitii, care întărindă în urmă. ehiari 
zapisuli imprumutării, ilă va da în mâna înu- 
prumutătorului, E 
“Arte 936, Deci de pe rânduelile articolilorii 

de mai susiă, locuitorii: oraşului. Bucuresci ! se 
vorii adresa la Logofitulă celă maro, iară cei 
de prin judeţe se vorii adresa la judecătoria 
judeţului întra care îşi ati locaşulii lori, ss 
unde se va afla îăloguli nemişcătorii” ori dată 
de zestre, .. 

La aceste întânplituă jmdecătoriile' judeţelor 
suntă îndetorate a lua cuviincisele sciințe şi 
a se asemăna pentru trecerea în condică şi în- 
tărirea acestori felii de acturi, de pe coprinde- 
rea art. 382, 835, 884-şi 385, -: 

Art, 997. Judecătoriile: judeţelorii vorii fi 
înââtorate a trămite în trei gile. către Logofe- 
ţia cea mare copie adeverită de ori ce fâie de 
zestre ori contract de zălogirile ce.se vor fi fă 

Yecuu. 450 
cutii în condicile cancelarit dorit, ca să se trecă. 
şi în condieile -logofeţiei cei mari, Asemenea 
va “urma şi Logofeţia,cea maro.către judecăto- 
rii pentru tote acturile de zălogire ori 'de; ze- 
stre a.nemizcătârelorii lucruri ce se află în. du 
dețele aceloră judecătorii, . . , - 
„Arte 935. Cândă se va slobogi. Tucrală ae- 
mișcătorii de sub zălogire, .scii “cândiă zestrea. 
se va întârce înapoi, părţile interesate se voră 
îafăgişa la cancelaria aceea. unde acturile s'aii 
trecuti în condică,..oră la Logofeţia cea mare 
sei la judecătoria judeţului ca să fie faci, când 
se vorii şterge din condică şi să adevereze act- 
sta pe marginea ei cu iscăliturile. lori. Se -va 
urma întocmai pentru. acesta. de pe. coprinde- 
rea articolului de mai susii.. ... 

Art: 839. La mutarez lucrurilorii de” zestre, 
sâii-a, unui zălogii, părţile interesate se vor în- 
făgişa, la dregiiuia ce privesca casă ștârgă 
actul dântâiă ș şi să trecă în condică pe: celii 
nuci, urmându- -se întocmai de pe coprinderea 
a ducă articole de mai susă. 

Art, 340. Trecerea in condică a ilozzirilor 
şi a foiloră de zestre se va, face. fără nici nă 
cheltudlă sâă plată d6 bani... ; , 

Art, 341, Loenitorii de prin sate nu se su- 
pună la aceste formalităţi ca să nu se strim- 
toreze în tocmelile lorii, pentru care acest felii 
de măsuri sunt acumii de, prisosii şi pâte să 
fio. Sarcină pentru Men 

   
        Ă capu XII PN 

ie (2) 

1. Chezăşia este "toemâlă şi faptă a cheza- 
şului. 

Chezașii! s6 dice cine către altul pentru d6- 
toria sii obrazală altuia făgăduesce, încredin- 
țare, , 

Chezgaitii se dice : acela. pentru 'care cheza- 

Pentru chezăş   gli dă Chezăşie. |     pi 

  

  

(0) Atribuţiunile' minis tralui de justiţie, atingttâre' de” “legalisarea, actetorii de uy potecă şi 
de zestre; s'a dati tribunalului de Ilfovă prin legea din 1860. “Veqi la suplementii. . | 

(2) Pentru chezaşii contracciilorii ce contractăză cu aşedămintele publice, ună Ofisă Dotn- 
nescii din anul 1850 decemvrie 10, Nr. 1660, adresati către Sfatulă administrativă 'extia- 
ordinară şi publicatii în Buletuui cu Nr. 110 din acelaşi ani. 1550, disposezi “cele 'următâre : 

In viitorii chezaşii să fie numai pământeni, şi nică uă chezăşie' a nimenii, de ori ce condiţie.: 
va fi, să uu se priimescă fără a depune zălog prin tâts legiuitele formue de înduoitii preoţii alit 
sumei sfertuluă de bani, condiţionasii prin contractii. a sluji dreptiă. asigurare ; şi cu acesti 
chipii, când cotracciii vor fi în stare aface aseraenica, asigurare prin depunere; de: zălâge i în=, 
deplinindu-se asigurarea, va „fi de prisosit chezăşia.: 

n publicaţiile ce se.vorii face pentru asemenea, tocmeli de. contracturi do „către Departa- 
mente, Eforii, feluri de dregătorii şi Magistratari, să se obstescă desluşitii condiţia asigurării 
cu chipulii mâi susă arătată, . . 

Dumntlorii şefii tutuloră Departamenteloriă „pe: a cărorii i răspundere. se puze ori ce. abatero 
respectivă împotriva disposiţiilorii de mai susă, suntă poftiţi a fi cu cea mai de apr6pe luare: 
aminte a se păzi întocmai. ! 
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2. Celii ce ra priimi uă dată chezaşii, nu Dâte să mai câră pe altul în loculii aceluia. 3. Chezaşulă cândii nu va dice curati pe cât se pune chezaşii, se socotesce că'şi dă che- zăşia pe oră câtii e dâtorii chezăşuitulii ; iară cândi va dice curatii pe câtă se chezăşuesce, atuncă numai pe atâta este chezaşii, 
4. Cine se chezăşuesce pentru dâtorie, de nu va plăti dâtorniculi după soroculă ce se va bune de către judecată, cusuşi clă să o plăte- scă, şi apoi să o câră de la acela, , 
5. Cândii dâtorniculă se va muta de la unii împrumutătoră la altul, se mută şi chezaşulii cu dânsulă, 
6. De se voră chezăşui mulţi pentru aceeaşi detorie, este dâtorii fie care dintr'ânşii pe totă Storia, şi împrumutătorulii silesce pe care va vrea, 
2, De se va tocmi chezășuitulii dstornicii cu împrumutătorulii să schimbe dstoria cea, 'ânteiă, adiiogând?o, ss scădend'o, sc schi m- Pându'; numele, atunci chezașulă lui, de nu se va chezăşui şi la schimbare, este slobodi de chezăşie, 

„Se Chezăşia ce se face pentru dătorie trece Şi la mostenitori, 

Ş 
9. Cine se va pune chezașii pentru oii, şi nulă va înfășişea cândă se va cere, se osinde- -sce a plăti câtă dâtorie este acelii omii detoră, afară numai cândă va, cere uni sorocii de mig- loci ca să'li aducă, 

CAPU XIII 
Pentru obstire Sci davalma 

1 Dicemii obstire sti davalma tocmâla a- ceea de pe care duoi sii mat mulți stăpâni (ce se chiamă împreună părtaşi scii dăvălmaşi) stăpenescă un lucra de obşte. 
„2 Câţi părtaşi stăpenescii lucrul daralma ati de uă potrivă davalma şi dreptăţile lori. 3. Yeri ce câștigă va veni din luerulii da- Ti.lma, se împărțesce davalma. 

+ Veră ce cheltuială se va face la lucru da- valma, se împarte davalma, 
5. Care din părtaşi este purtătorii de grijă pe lucrulă davalma, dâtori este să ia aminte e densulii ca şi de al săi; iară de nu, este detoră de veri câtă pagubă se va pricinui din Vicleşugii, din lenevire şi din greștla lui. Şi de obşte; 
6. Fie care părtașii, câtă pagubă se va pri- 

LEGIUIRI 

cinui la lucrulă de obşte, e dâtoriă să o plă- 
tâscă. 

de Nică unntiă din părtaşi nu pote să facă 
vre uă prefacere fără învoirea, tutuloră, iară de 
va face e dâtoră paguba co se va pricinui din- 
tr'acea prefacere. 

$. Fie-care părtaşii slobodii este să oprâscă din prefacere pe tovarăşulă săi, 
9, Cândi părtaşii vorii vedea sâă voră afla 

de acea prefacere a tovarăşului lorii, şi nulă 
vorii opri, nu potii jelui pentru densulii de se 
va întempla pagubă din pricina prefaceri, căci 
vădendii prefacerea” sâă aflândă şi neoprind'o se vede că a priimit'o, 

10, Toţi părtaşii suntă dâtori să împartă 
lucrulii celii davalma, cândă unulă va vrea de şi s'au tocmitii mai 'nainte să nu se împartă nici uă-dată. , 

11. Cândă la împărțela celui daralma, lucru 
este neapărată trebuinţă a fi supusă uă parte 
la cele-lalte spre robire (pentru drum, să pen- 
tru apă, sc pentru altă-cera asemenea), atunci 
judecătorii seă împărţitorii să supue la robire 
ori ce parte vorii găsi cu cale, și pentru robire * 
să despăgubâscă pe stăpenulă părţii acelia cu 
bani, sâi cu locii mai multă sâă cumi într'alt 
chipă vori socoti, 

12, De nu se va putea împărți lucrulă celii 
davalma în părţi de ui potrivă, împărţitorii să 
potrivâscă partea ce nu se potrivesce cu banj 
stă cu altii-ceva. 

13, Cândii lucrul davalna nu se pote îm- 
părți (cumii unii podii davalma), să când pri- 
cinuesce pagubă de se va împărţi, atunci sciă 
să so dea unuia cu preţii otăriti pe ani câte a- 
tâtăi, sei să se strige la mezată pe totii anulă, 
şi preţulii să se împartă. 

CAPU XIV 
„Pentra tovărişie (1) 

1. Tovărăşia este unii felă de obstire şi se dice cândii duoi inși scă mai mulți toemindu-se 
voră pune toți câte atâtii cu care se neguță- torescii impreună, avândii de obste şi câştiulii 
şi paguba. 

2. Tovărăşia se pâte tocmi: 
a. Cu sorocăi scii fără sorocii, 
b. Cu punere de capitală două potrivă scă 

nu de uă potrivă, 
€. Cu punere unii de lucruri şi alții de fapte, 

cândii adică unii pună bani scă altă ceva, iară alţii ostendlă, credință şi altele. 
d. Cu de uă potrivă putere a tovarășilor sci nu de uă potriră, precumă când tovarăşii toţi 

(1) Tovărăşiile 
Cartea 1, tit, III, sec, 1. 

neguţătorasci suntii supuse şi la spzeiale rân lazi 2 pa con lica.da comoreiă
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sc însareină de uă potrivă să cârmuiâscă. lu- 
crulii cel de obşte, sii cândii alegi să fie nu- 
mai unulii cârmnitor și pe acela îl însăreindsă,. 

e. Cu voe de a lua, din câştigii stii fără voe: 
Cum cândii se dă voe tovarăşiloră câtii să aibă 
a lua fie cine pe 2nă din câştigul lucrului de 

” tovărăşie pentru ale lori trebuinţe, şi câtii nu, 
s6ă cândă nici de cum nu li se dă, şi altele. 

3, 'Toţi tovarășii, scii mai mari capete de vor 
pune, sâi mai mici, săi numai ostencla, totii 
acele dreptăţi aii la tovărăşie, sâii cum se vor 
toemi. ” : 

4, Tovarăşulii unei toviărăşii slobod e să se 
facă tovariăş şi alteio, de nu se va tocmi anume 
împotrivă, . 

5. Cândii unii tovarăşi, bezi tovarăşi săi, 
se va întovărăşi şi cu alții, aceia nu se socotesc 
tovarăşi cu tovarășii săi. 

Ş 

6, După co se va tocmi tovărăşin uă dată, 
suntii dâtori toţi tovarășii să păziscă toemela 
negreşitii, că de nu, se osiniese a plăti paguba 
ce se va, pricinui din călcare, 

7, La tovirăşii câte pedepse se rânduescii de 
tovarişi asupra călcătorilorii, rieleniiloră şi 
nestrăduitoriloră tovarăşi, să se păzâscă, 

$, Nici unulă din tovarăşi, fără priimire de 
obşte a torărăşici, nu pâte să prefacă ceva în 
tovărăşie ; iară prefăcândii e ditorii paguba. 

9, Fie care tovarăşi volnic este să poprâscă 
ori ce prefacere a tovarăşului săii. 

10. De va vedea tovarăzulii prefacerea to- 
varăşului stii, sâii sciind'o nu o va popri, şi din 
acea prefacere se va pricinui pagubă, nu pâte 
să câră paguba de la dânsulii, pentru că se so- 
cotesce că a priimitii prefacerea. - ” 

11, Care din tovarăşi va vătăma, cinstea, scii 
credinţa, tovărăşici, e dâtorii paguba ce dintr'a- 
ceea, se pricinuesce. ” 

12, Care tovarăşi -va ascunde lucrulii, sâii 
bani ai tovărăşiei, scii furişii se va sluji cu ei 
spre ali săi câştigii, se socotesce furii şi e d6- 
torii cele ascunse, dobânda banilorii, şi paguba, 

„ce dintr'acestea, s'a pricinuitii. 
13. Veri ce pagubă va pricinui tovarășulii, 

stă Ensuşi, sâit prin altală (1), din greştla sa, 
se indatorâză a o plăti; âncă nici resplătirei 
se socotesce de va aduce dintr'aită parte vre 
unii folosii nenădăjduiti, pentru că e detorii şi 
pagubă să nu aducă, şi să folosâscă. 

14, Tovarăşulii de va orândui pre uni mai 
micii torarăşă (2) ali săi, scii pre altulii, oblă-   

daitori părţii lui sii ali obştii, şi orânduitulii 
va pricinui pagubă, Ensuşi el e ditorii paguba. 

15. Nică unii tovarăşi nu este detoriă (3), a- 
vândă s6ă cârmaindăi eli lucru de tovărăşie, do 
se va, strica sâii se va, perde acelii lucru din în- 
templătâre şi neapărată pricină, cu totă. a lui 
prin putinţă pază şi luare aminte : adecă de se 
va fura, lucrului, scii se va, arde, sâii se va îneca, 
şi altele. 

Ş 

16, Cât câştigi aduce tovărăşia se împarte 
la toţi tovarişii de pă analogia capetelor părții 
lorii, sâi cum se vori tocmi ; şi câtii pagabă so 
va întâmpla, să cerce iarăşi toţi suntă dâtori a 
o respunde cu analogie, sâii cum se vorii tocmi, 

12, Câtă dâtorie va tace tovarăşuli pentru 
tovărăşie, tovărăşia este dâtâre, 

18. Câte cheltueli trebuinci6se va face to- 
varăşul pentru tovărăşie, tovărăşia este dâtâre, 

19, Fie care tovarășii este slobodii să rădice 
dia câştigulii obştii tovărăşici atâtă câtii face 
analogia capitalului părţii sâle, afară numai 
de se vorii tocmi înipotrivă. , 

29, Nici unii tovarășii nu pâte să'și tragă 
capitalul părţii scle din tovărăşie, fără numai 
la desfacerea torărăşici. : 

21. 'Tovărăşia tovarăşului nu trece la moşte- 
nitorii, adecă nici tovarășii nu sunti dâtori să 
priimescă de tovarăş pe moştenitor de va vrea, 
nici clă e detori să fie tovarăşii de vorii vrea 
că; însă: | 

a, Câtă pagubi s'a întâmplatii la tovărăşie 
până la sfirşitulă vieţii mortului, scii care vie- 
țuindii elă a pricinuit'o, este detorii şi mosta- 
nitorulii, cum şi tote cele-alte cheltueli şi dâ- 
torii ale tovărăşiei, cu analogie. - 

b. Ori ce câştigii a adusi tovărăşia până la 
sfirşitulii vieţii mortului, îa şi el parte cu a- 
nalogie. 

c. Ia şi partea capetelorii, 

| Ş 

22, Se strică tovărăşia : 
Cândii voră priimi toţi tovarăşi. 
Cândii se va împlini soroculi, (de este cu 

sorocii). 
Cândii va lua sfirșitii felulii neguțătoriei scit 

lucrulii pentra care s'aii întovărăşitii, 
Când se va perde marfa de neguţătorie, 
Cândiă de obste se va popri felul neguţăto- 

riei pentru care s'a tocmitil. 

  

(1) ”Auza0y 7) Zuuza0y Qice textul grecescii, adică : directii sait indirectă, 
(2) Textulii grecescii dice : zăy bacs5yzp0%26y 70» adică pre cel în parte ali stii toraroşă, 

sub-asociati alti stii carele nu este dintre tovarășii principali. 

(3) Ai v& esa, dice textulă grecescii, su este rispunditorii.
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Cândi se va vădi vicleşugă scii 
partea tovarăşilorii, :: - : aaa 
-“ Cândii vorii faca prefaceri tovarăşi; Cândii 'nui se voriă, păzi cele -tocmite. 
” Cândă “unulă din 
slujba politicescă, *:.- “ a "Când se va pedepsi'unuli din toyarăşi cu ocna, cu puşcăria, sâă cu surghiunie şi ca al- tele asemenea, ii ii ii ie Cândii va muri unulii din tovarăşi.» 
Pentru tote aceste întâmplări, volnici sunt tovarășii, de vorii vrea, să strice tovărăşia. 

furtişag din 

  

    

ci 

„„. Pentru logodnă: 

    

1. Logodhă se dice cea mai ântâiă cuventare de tocmâlă (1) a nunţi, “ „2, Câţi cu câte sunti slobodi a se 
aceia cu-acestea poti a se 

9e Se strică logodna LIRE a. Cândii se va face împrotiva pravilelor că- sătoriei (Ş 2). CN DI IT E b. Cândă voescii a se călugări, ori amânduoi logodnicii, sc numâi unul din amânăroi. |. c. Cândă se vorii bolnăvi de uă b$lă ce hu se pâte tămădui. i a d. Cândă se va dovedi că. unul pe altul po- 

căsători, 
şi logodi, =: 

  

nosluesce, şi 6re cum se defaimă, - : e. Cândiă, putândă să se, căsătorăscă, prici- nuesc pricini fără temeiă şi nu se căsătorescii, f. Cândă se va otări vremea de a se căsători, şi la soroci pricinnesciă fără de cuvântă, 8. Cândi nu se va otări vremea căsătoriei, şi peste trei amă nu sc căsătoreseii, .... i h. S5ă când aşa numai fără pricină se vor CĂ de Cândă se va strica, logodna, atuncă arvu- mele, adecă darurile de la logodnă, se dai îna- poi cu osîndă de pagubă sc fără osindă. Şi de se va strica logodna pentru pricinile 4, d,c,$ 3, atunci se dată înapoi fără osîndă, Iuândiă fie care ce a daţi ; iară de se va strica pentru pricinele d, e, f, 9, h, atunci cine -le-a luati, de va fi pricina, întârce arvunele şi plă- tesce âncă atâtă preţ în bani ; iară cine le-a "dati, le perde. o , 

„CAPU XVI 
Pentra nuntii, zestre şi exoprică - 

1. Nunta este tocmâla unire bărbatului cu femeea spre facere de Op ii 

(1) * Hzpe)o:os Goutzoovia. dice textuală grecescă, tocmnăla preliminară, 

“|: “Crestinii cu cei de altă lege, : 
tovarăși 'se va. rândui în: 

"| nu se voră îndupleca 
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„.9e Să nn se căsătorâscă : 
* Slobodi cu robi, e 

9, Nevârstnicii fără voința părinţilorii sâii a epitropiloră să nu 'se căsătorâscă,; şi părinţi sâi epitropi fără voia loră să nu'y căsătorescă, * 4, Vorstnicii avândă părinți, cu blagoslove- nia lorii să 'se îns6re; iară cândii părinții loră 
şi după a treia a 'lorii ra- găciune, atunci să se arste nepriimirea, loră la stăpânire, mi î"De' Epitropală să nu ia întru -căsătorie pe cea de sub epitropia luă, câtă îi va sub cpi- tropie, ii pi a "Ge Se desparte căsătoria; |. - a a. Cândi se va face împrotiva legii -($ 2), b. Cândă bărbatulă din slăbiciune nu'şi ra împlini dâtoria căsătoriei scle până în trei ani. c. Cândii femeea din începută 'are pricini împrotivitâre spre împreunare, ce nu se poti tămădui. : 

d, Cândă Lărbatulă sei nevasta vorii vrea, să se călugărescă, suntă slobodi a se despărţi, e. Cândii bărbatulă va dovedi cum că neva- sta lui a cugetată răi: împrotiva vieţii scle, scii rauerea cumii că bărbatul “i a cugetatii răi, atuncă de trebuință e a se despărţi.   f. Cândă bărbatulă va dovedi că mucrea, lui n'a fostă fecisră, este slobodii să se despartă. 8. Cândiă bărbatulă va dovedi pe muerea lui precurvă, e slobodă să o-despartă, :: -- „D. Cândă bărbatulă are posadnică în casa sa, sâă o ține cu cheltuslă de faşă aiurea, esta'slo- bodă nevasta să'lă despartă, .. 
î. Când'bărbatul îşi va defăima nevasta, cum | că n'a fostii feciâră, sc că e curvă, și nu o va putea dovedi, este slobodă nevasta, săli lase, Î. Când bărbatuli nezuţătoresce cinstea ne- vestii, este slobudă nevasta să']ă des artă. * k. Cândă nu voesce unuliă pe altulii, şi nu se vorii învoi până în trei ani,. ia e Cândi'se va despărţi căsătoria, atunei din copiii lorii partea, fomeiscă să remâe' totă- dâ-una la mumă, iară partea . bărbătâscă de sunt mici şi ai âncă trebuință de crescerea mumei, să remâe iarăşi la mumă, iară de sunt mari, să ia tatălă, . După despărţirea căsătoriei să fie detorii ta- tălă să porte de grije pentru hrana copiiloră; iară de va fi elă fără stare, şi muma loră în bună stare; să fie muma dâtâre. - 

Zestre .....; 

9, Zestra se dice averea femeii ce la căsăto-   rie dă bărbatului că „cu: toemdlă- ca .ea să fie 

  

oi
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săi i ia 
ca 

stăpână zestrii toti-ds-una iară clă 
venitul totă-dâ-una. 

Reg. Org.. at. 335. Ori ce fie de ristra,! se 
"xa'trece din cuventă în cuventii în condică, cea 
Tânduită pentru acesti sfirşiti, sub. osîndă 
“pentru neurmare a nu se ține foia "în semă, şi 
cu coprindere_ de toti lucru mişcătorii şi ne- 
mişcătorii, scă de. suma banilor daţi de zestre, 

“precumii ş şi de aşedământulă ce se va fi tăcată 
“între amenduoi “părțile; foia de zestre se ra 
întări de Marele Logofătă după, ce se va, trece 
în condică. (1) - 

10. Nici bărbatulă pâte vre uă dată să în- 
suştscă stăpenirea zestrii muerii scle, nici fe- 

: mea rodul zestrii că de la Virbatulii sti, ci 
zestrea este dreptul femeii, iară rodulă ală 

"bărbatului; însă : 
II Cândii venitul zestrii este” venitii de 

peste ani, “atunci numai este ali bărbătului ; 
iară cândă nu va fi de peste anii, este ală fe- 

- meiă, adică adaosulă zestrii., * 
Cum adică : de se va da pădure cu ghindă 

de zestre, ghinda ca unii veniti de peste anii 
este a bărbatului; iară de va tăia bărbatulii 

"pădurea şi va vinde copacii cei tăiați, atunci 
preţuli lot, nefiindii veniti de peste an, este 

„adaosulii zestrii muerii ; şi iarăşi + : . 
De se va da de zestre ună câmpă cu fineţe 

"= şi cu uă zidire dirămată netrebuinciâsă, atunci 
fânulii este veniți ală bărbatului; iară de se 
va vinde materia zidirii cei netrehuincise, a- 

„tuncă preţulii ef ii este adaosiă la zestre. 
12, Tatălă este dâtori să'și înzestreze pe 

fie-sa din averea lui. a 
13, Murindii tatălă, şi rimâindă fată nein- 

zestrată şi avută părintescă, dâtorii este fra- 
tele să o inzestreze din acel avută, dând i şi 

“ dintr'ală săi cândă nu se va ajuage, ca să o 
mărite după. bărbată de potriva ci şi de pe 
cinstea ei. i 

Încă şi cândi nu va rămânea nici ună axut, 
„Aetori este şi atunci fratele să o înzestreze cu 
dintate scle, (2) :- 

14. Nu pote tatăl să: inzestreze pe fiea- -sa 
-din zestrea muerii sele, de nu va vrea ca, 
1, Muma e slobodă, să "mizestreze' fată cu 
zestrea sa. 

16, Care tată, 'ori mumă, ori rudă ; scii 
străini va făgădaui zestre, e detori 20 da ne- 

"greşită, 
17, Zestrea ce 'se făgăduesce se prătimise- 

sce a se plăti mai ântâiu de câtii cei ce ait îm- 
prumutatii pe fâgăduitorulă în urma făgădue- 

„Vă zestrii, 
Adică : ântiti a accea; ce se, înzestreză i Îa zes- 
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| tea co i s'a făgăduitii că şi apoi se refuescii 
împrumutătorii celui ce s'a făgăduitii, 

1$, Cândă tată ss mumă, Padă i, sâi străin, 
figăduesce zestre şi nu 0 dă, atunci bărbatolă 
e slobodi să o eâră prin judecută, 

19. Când bărbatuli “nepriimindii tâtă ze- 
strea, câtă se cuprinde î în f6ia de zestre, a por- 
nitii judceată, şi iarăşi nu oa pututii lua, e 
dâtorii a răspunde nevestiă câtă a priimitii. 

20, Cândi bărbatulii lenevirdu-se, nu se va. 
porni în cursul paragrafici ca să'şi ctră prin 
Judecată zestrea cea făgt Juită, şi făgăduito- 
rulă va scăpăta, bărbatulii este actorii; ară, 
de se va porni nu este dâtorii;'  : 
"91, Cândi bărbatulii va lăsa zestrea cea fă 
găduită la făgădoitorulă să âmble cu dobândă 
și va scăpăta făgăduitorulă, bărbatulit este 
actorii. : 

22, Cândă se va da lui zestre vre unii lucra 
ce în silnicie se ține de altulii, și va fi priimit, 
atunci dâca bărbatulii ncoprindu- se de vro uă 
neaprată stânjendiă, ci din lenevire, nu se va 
porni prin judecată în cursulii paragrafici şi 
paragrafia se va isprăvi după şese luni de la 
(liua nunţii, bărbatuli este dâtori. 

Jară de se va isprăvi mat "nainte de şâse luni, 
nu este dstorii bărbatul dâca nu se va îi pornit. 

29, De'pe cumi tata, 56 muma, stă moșul, 
înzestrândă uă fată, se vorii aşeda cu ginerile 
pentru zestre, acel aședimenti remine ne- 
strEmutatii ; adică : ! 

21. De se vorii aşeda ca, marindti mucrea, 
fără mostenitorii, să „moștenâscă bărbatul to- 
tă zestrea muerci sci ui, parte, se urmeză în- 
tocmai de pe aşedtinentii, şi cele-alte, 

25. Câte fata sărmană să viduvă sărmană 
vorii aşega cu bărbatulă lori pentru zestre 
când se mărită, remânii nestrămutate.   

  

26. Lucrurile de zestre cele mişcătore nein- 
sufiețite se poti da şi preţuite şi neprețuite, 

27, Numai ţiganii, dobitâcele şi tote cele 
ncmişcătâre, neprețuite să se dea, 
„28, Zestrea cea prațuită se primejduesce pe 

sema b*rbatului fără deosebire. . 
„ Zestrea cea nepreţuită ori ce stricăciu- 

ne “a cerea din vicleşugă, sti din neingrijire, 
sâii greşălă a bărbatului, el este dstoră; iară 
co stricăciune va cerca din neapărată întem- 
plare (cumii focă, cufundare, 'resmiriţă şi al- 
tele), paguba este a nevestii. 

90. Tiganii şi  dobitâcele 'se primejduoscii 
pe sema “bărbatului fără densebire, căci câștigă 
prăsila lorii ce ca uă râdă i î zestrii este a lui. 

31, Câte cheltueli va face bărbatul spre 
paza lucrurilorii de zestre, santă ale mă; iară 

  

(1) Pentru cele:alte rândueli cerute la formarea actelor de zestre, vedi articolii Regula- 
mentului Organică citață la cap. XI, pentru zălogiri,, cariă cuprindii disposiţii comune la aceste 

"Auoă feluri de acte, 
(2) Vegi art, 17, lit, c, şi art, 52, alin, 2 de, la capă 3, partea 4
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câte va cheltui la zidire din- temelie (cum na- 
mestii) sci spre veniti nuoă ală zestrii (cum 
heleşteii, mori şi cele-alte), acele cheltueli 
sunti ale muerii. 

32. Nici barbatul nică muerea nu poti să 
vîndă zestrea sâii să o zălogescă, stii să o dă- 
rucscă, afară numai : , , 

33. Cândii bărbatul va pune cu scirea ju- 
decăţii altă-ceva în loculă zestrii de acelaşit 
preță, atuncă lucrulii de zestre pote să/lii vindă 
săli zălogâscă, săli facă oră ce va voi (1); şi 

94. Muerea când va, voi să'şi pue la cină 
politicescii pe bărbatulii săi, sâit cândă va voi 
să, desrobescă, ori să scâtă de la îvchisore, ori 
se tămăduescii po el, ori pe copilul ci, ori să 
mărite vre uă copilă a sa, este volnică să vin- 
(5 Iucru de zestre alii ei prin adeverirea jude- 
căţii. 

i, Muerea cândii lucralii de zestre ali ci 
se va întâmpla a fi netrebnicii, stii cu aneroe 
a se sluji co dânsulă, scii mai multă de pagu- 
bă de câtii de folosii, este volnică prin adeve- 
rirea judecății sălii dea schimbă pe alti-ceva, 
sii să'li vingă şi să cumpere lucru de trebuin- 
ţă, și mai de tolosii. (2) | 

30, 'Tiindi căsătorie nu e slobodă muerea 
si!şi ia zestrea de la bărbatii; afară numai : 

37. Cândii bărbatul se va dovedi răsipitori 
şi cheltuitoriă, stă îngreniatii cu dâtorii, pâte 
muerea cu miţloculă judecății să'şi ia zestrea 
scii să ceră siguranţa ei; şi : 

3$, Când biserica va osebi pe muere de băr- 
bati pentru unii cursă de vreme cu nădejde de 
împicată, şi atuncă pote să'şi câră siguranța 
zestrii, . ” 

  

  

LEGIUIRI 

39, Cândi va muri bărbatulii, muerea re- 
mâne de sineşi stăpână pe zestrea ei. 

40. Când murindi bărbatulă, are muerea 
lipsă de zestre, atunci averea lui să împlinâscă 
atâta lipsă câtă îi lipsesce împrotiva pravili- 
lori ce sunti pentru zestre. 

1. Cândii se va despărți bărbatulii de mue- 
re pentru pricinile a, b, e, d, f, k, de la $ 6, a- 
tunci bărbatuiăi e dâtorii zestrea, muerii de pe 
cumii la $ 40 se otărasce. 

42. Cândii se va desface căsătoria din pri- 
cină că muerea a cusetatii răi împrotiva vie- 
ţii bărbatului stă ($ 6), atunci bărbatul să 
stăpencscă jumătate din zestre, de n'aă copii; 
iară do aii, să o ţie pentru deuşii sub epitropia 
Sa, luându'i rodurile în câtii va trăi ; şi muerea, 
să se închidă în monastire de călugărițe, nu 
mai puţină de câtii ducă luni, nici inai multi 
de câtă duoi ani, 

Iară cândă se va desface căsătoria din pri- 
cină că bărbatul a cugetatii. răă împrotiva 
vieţii muerii, atunci sii respuniă zestrea în- 
tresă do pe cumi la Ş 41, şi proţulă zestrii pe 
jumstate, şi elii asemenea să se închidă în mo- 
nastire de călugări. . 

49. Cândă se va, desface căsătoria, pentru 
precurtia muerii, atunci să se urmeze precum 
şi pentru primejluire de vicţă (segi $ 42) fără 
de i se închide muerea în monastire de călu- 
găriţe. 

Iară cândă se va desface căsătoria pentru 
căci bărbatulă hrănea țiitâre, stă pentru căci 
ponosluindu'și muerea ca pre nă notecidră, sâii 
precurvă, nu o va dovedi, scă pentru că so ne- 
&nţătorea, cu cinstea ei; atuuci să se urmeze 

  

(1) Uă circulară a Departamentului Dreptăţii din anulă 18:18 Ianuarie 2 Nr, 45, ordonă cele _ următâre : 
«Pentru lucrurile de antipricon, fiindii că prin art. 

«giuesce că la, nutarea lucrurilorii de zestre să se înfăgişeze la cuviinciosulii 
pe celă nuoii; şi tiindă că «actul Wântâii şi să trocă în condică 

«zestraşulii pâte înstrăina zestrea nemișcătâre, tribunalulii va 
după ce se va îndeplini și so va iscâli adeverirea, Je pă 

«viitorii în condica foilorii de zestre, 

339 din Regulamentulă Organic să le- 
ii loci ca să stergă, 

prin punerea de antripriconii, 
avea îngrijire la înscrierea pe 

«rânduială, să se lase loci ca de şise degete ; şi la întâmplare de asemenea înstrăinare, prin > «punere de antipriconii, să îngrijâscă ca, pe lângă însemnarea ce urmeză a face în foia de ze= astre, să desluşescă şi în condică unde se 
«vindută la anul... luna... puindu-se antripriconii, 

găsesce trocută fâin de zestre că : cutare Îucru s'a 
prin îndeplinirea tutuloră formeloră, cu= «tare lucru, pentru care s'a încunosciinț ati şi Departamentului prin raport sub Nr... din <acelii ană, lună, şi di: şi îndată potrivită cu deslușirea făcută de art.5337, din Regula men- «tulă Organică, să trămiță şi la Logofeţie asemenea sciință ca să se trecă acea desluşire şi în 

«condica de adeveriri a foilor de zestre.» 
9 

tote judecătoriile, şi publicată în Puletinală cu Nr. 9 

(2), Uă circulare a Departamentului Dreptăţii din 1: Ianuarie 1819 Nr. 269 adresată către 
din același ani, povăţuesce ca «spre paza, <Ş 25 capi 16, partea III din pravilă, şi apărarea Incrului de zestre de a nu se vinde împrotiva «acestuia, şi ca, să înceteze ori co reclamaţie despre asemenea înstrăinare, în viitoră la ase= <menea întemplare să ccră judecătoriile de la vingători ca de nă-dată cu săvergirea, vîndării «lucrului de zestre, să so sărtrşăscă şi cumpărătârea acaretului pentru care se slobâde vindarea, «cu cu acesti chipii să se indeplinâscă pomenita, legiuire spre încetarea a ori ce prigoniri nască <dintr'acâsta, şi să scape şi judecătoriile de împovărarea ţinerii banilorii din vîndare.>
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precum şi când va cugeta împrotira vieţii sâle 
. (vedi Ş 42), fără de a se închide în monastire 
de călugări. (1) 

Ş 

Pentru exoprică 

44. Totă averea mişcătâre scii nemişcătâre, 
câtă are muerea afară din zestrea ei, exoprică 
se dice. 

45, 'Totă exoprica, trebue să fie scintă băr- 
batului de unde o are mauerea ; iară fiindă ne- 
sciută este a bărbatului. | 

46. Câtă exoprică sciută bărbatului are 
muerea, ttă ca nisce lucruri ale sâle o stăpâ- 
nesce ea desăverşitii, şi este volnică să facă cu 
dânsa ce va vrea, adecă să o închirieze, să o 
zălocâscă să o împrumute şi să o dărucscă, 
„40, Deca muerea va da exoprica ci în mâi- 

nile bărbatului ca să o cârmutscă, trebue băr- 
batul să îngrijâscă de ea ca de chiar Jucrurile 
scle; iară de nu, vrice i se va întâmpla din 
nepurtarea lui de grijă, s6i din vicleşugi, este 
actori. 

48, Cândă bărbatulti va întorce muerii ze- 
strea, stii mostenitorilorii ei, detorii este să 
întârcă şi tâtă exoprica, afară numai din câte 
a vîndutii ca, ori a dărnitii, ori s'a stricată, nu 
din neînerijirea stă vicleşugulii lui, ci din pri- 
cina vremii, oră din altă intemplare neapirată. 

CAPU XVII 
Pentru învoială 

1. Învoială se dice tocmâla aceea ce duoi 
stii mulţi prigonitori facă între dânşii, ade- 
că se ajungii la prigonirile loră, ca să nu se 
ni jadece la judecată. 

2, Invoiala se face şi în scrisii, şi prin grai, 
şi prin miglocitori, şi fiiră midlocitori, 

3. Deca la învoclă se rânduesce osînda acelui 
ce nu ta păzi toemela, osînda se pune în lucrare 
întocmai. ! Ii 

4, Dica la una şi aceeași pricină prionin- 
du-se mulţi, unii dintr'ânşii se vor învoi, iară 
alţi nu, atâţă sunt legaţi a păzi acea învsială, 
câți se vori Î învoită, : . ae 
_de Cine nu se învoesce cu chiară 'stăpenulii 

  

  

prigonirii stă cu vechilulii lui, nu se socotesce 
că se învoesce, 

6. De nu se va numi otăritii la ce prigonire 
se învoescii cei ce se înroescii, ci numai rori 
dice că se învoescă, atunci este nesciutii de s'a 
făcutii înroială scă nu; şi pentru aceea de nn 
se va dovedi otărită la ce prigonire, este fără 
tărie. ” 

7, Dâcă vre uă parte prigonitâre va ascunde - 
stii va fura, ori Ensuşi sci prin altul, dove- 
dile dreptăţilorii celei-alte protivnice părți, şi 
cu vicleşugii se va învoi cu aceia, şi apoi se va 
Yădi adevărulii, nu se socotesce că s'a învoităi. 

Cum când mostenitorul unui împrumută= 
torii mortii se va, înroi cu dâtorulii ca săi dea 
din Astoria luă atâta, şi să”i certe cea-altă, şi 
apoi după învoială se va arta diata mortului 
în care erta dâtorului stii t0tă dâtoria; scii 
cândii uni mostenitorii dimpreună cn altalii, 
sciindă totă averea mortului, nu va arăta-o de- 
plină celut-altii inostenitorii, şi acela credân- 
du'lă se ra învoi pe cât 'T-a gritată celiă-altii, 

$, Ucigaşulă pâte să se invosscă pentru u- 
ciderea cu rudele celui omoritii. (2) _: . 

9. Invoiala cea silită, 'cândii -se va. dovedi, 
este fără de tărie. a a 

    “OAPU XVIII - 
Pentru eretocrisie (3), 

1. Eretocrisie se dice tocmEla aceea: ce du oi: 
stii mulți prigonitori, alegând pe unulii sc pe” 
duoi înşi, sei mai mulţi, îi voră rândui jude-: 
cători pricinii lorii. pe Ă 
„Se dică judecătorii aceia, şi judecători-aleşi. 
- 2 Ori ce prigonire de; tocmălă şi de-daruri, 

afară numai de despărțeniarcăsătoriei, de ze- 
stre, de epitropie, şi de.nioâtenire,: se pâte ju- 
deca şi prin eretocrisie.: ia 

9, Pricină de vinovăţie,nu şeuilecă prin e- 
retocrisie,. mi ac 

- de Ori ce obrază pâte să fie eretocriti, adecă 
judecătorii-alesii, afară de mueri, neverstnici, 
nebuni și de 6meni în vilegii osîndiți d&necin- 
stiți, E ' . . 

3. Tocmela eretocrisică totă-dâ-una în scris 
să, se facă, i ” 

6. Penă a nu da în mâna judecătorilor-aleşi 
prigonitorele părţi carte de tocmâla eretocri- 

    

(1) Disposiţiile acestori dnoi din urmă articol s'a desființată şi s'ati modificati de condica 
penală din 1850, mai cu sâmă priu articolele 266, 267, 268, 210 şi 254. 

(2) Nu mai pote însă, sub regimalii legislaţi 
de urmărire, Yejli art. 46 pr. crim. - 

(3) «In pricini de negoţiă pentru prigoniri de 

i 

unii criminale noni, a stăvili acţiunea publică 

tovărăşie neguțătorescă, eretocrisia este nea- 
«perată impusă prigonitoriloră tovarăşi. Judecătorii aleşi ţinii locă de tribunală de ântâia in- 
<stanţă, şi numirea şi competința lorii suntă regulate de pe osebite. rânduelt cuprinse în con- „ «dica de comerciă la cartea], tit, III, secţia 2-a.» 

30 -
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sică, suntii slobodi, dâca nu vorii voi, să strice 
tocmâla; iară după ce voră da-o nu mai suntii 
sloboqi. i 

7, Cân'lii în toemâla eretocrisiei se va orin- 
dui osindă împotriva celui ce nu va sta la otă- 
virea jndecătorilorii, osînda să se împlinâscă. 

S, Câteşi ce fel de pricini vorii orândui păr- 
ţile prigonitâre în tocmela cretocrisici, atâtea 
și acelea numai suntă slobodi judecătorii să 
judece. 

9, Cei ce se judeci suntă siliți să stea şi să 
dea, ascultare până la sfirşitulii otăririi. 

10, Până a nu intra în cercetarea, pricinii, 
judecători-aleși suntii slobogi să se lapede de 
a fi judecători. . | 
"11, După ce va intra judecătorulă-alesă în 

cercetarea pricinii, nu se mai pâte lăptda, a- 
fară numai cândă se va 'necinsti de către cet 
ce se judecii, sâii de este să purcede unde-ra, 
sc de se va orândui în slujbă politicescă, scă 
de i se va întâmpla vre uă D6lă ce nu se pâte 
tămădui, sâi de va dovedi că i s'a întâmplat 
trebi neapărate, din pricina cărora nu se inde- 
letnicesce, 

12. Cândii ună judecătoră-alesă, afară din 
disele pricini ($ 11) nu va să judece şi să otă- 
rască, atunci să se silescă prin stăpânire, 

13. Cândii unulă să toţi judecătorii aleşi, 
se vorii lăpăda de judecată pentru pricinile a- 
celea (Ş 11), atunci sloboţi suntii cei ce se ju- 
decă să strice cretocrisia, s6ă d'impreună cu 
aceia să orânduiască pe altulă, scă pe alţi ju- 
decători la pricina lori, de vorii voi. 

14, Judecătorii-aleşi, afară din cer ce îi vor 
vrândui, nu poti pe altulii nici să'lii judece, 
nici să'lă îndatoreze. 

15, Cândi judecătorii-aleşi nu se unescii la 
otărire, și câţi suntă cci ce nu se unescii, atâți 
suntii şi cei se unesciă, atunci eusuşi că cu toţii 
să al6gă uni alii treilea judecătorii peste den- 
şii (1), fără de a se întreba cei ce se judecă de 
voesciă sâă nu. - | 

10. Veri ce va otări judecătorulii ce s'a a- 
lesă peste cei-alţi, snntii dstori şi judecătorii 
şi cei ce se judeci să priimescă negreşitii, 

12, Cândi cei mai mulţi judecători se unesc 
la otărire, şi cei mai puţini nu se unesc, atunci 
are putere părerea, celoră mai mulţi, 

15. Cândă unulă din orâniduiţii judecători-a- 
leşi lipsindi, nu va audi şi elii tâtă curgerea 
prigonirci, nici va da părerea sa, otărirea ce- 
ivră-alţi n'are nici uă putere, afară numai dâ- 
ca lipsind va lăsa otărirea sa la tovarășul săi, 

19, După ce vorii iscăli otărirea judecătorii- 
aleşi şi o vorii da celorii ce se judecii, nu mai 
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suntă judecători; şi nu pot nici să mai judece 
de isnovă pricina, nică de voră fi greşiţi să'şi 
îndrepteze otărirea ; afară numai de se va, fi 
întâmplat greşelă la numere sâă la numărătâre, 

20. Otărirea judecătoriloră aleşi, ori driptă 
scii nedrâptă va fi, apelație n'are. . 

21. Eretocrisia n'are tărie: 
Cânâii pricina nu se judecă prin eretocrisie 

(Ş 2, 3). 
Cândă se face jndecătorii-alesii celii ce se o- 

presce de către pravilă ($ 4). 
Cândii cei ce se judeci, până a nu se începe 

judecata, şi după ce se va începe, singuri se 
vorii învoi. , 

Cândii se va lăpăda sâii va muri vre unul 
din judecători, şi cei ce se judeci nu vor orân= 
dui altulă. 

Cândii va, muri vre unul din cei ce se judecă. 

CAPU XIX 

Pentru vechileti 

1. Vechiletii dicemă fapta vechilului. 
Iară vechili este cel ce stă în loculii stă- 

pânului la vre uă trâbă. | 
2, Vechiletul se întocmesce din tocmâla (2) 

stăpânului şi a vechilului, adecă : unul să pue 
în Încrare treba, iară celă-altii să priimescă 
cele lucrate. ” 

3, De multe feluri se face vechiletulii, de pă 
felurimile priciniloră : 

Adecă să tocmâscă, să vindă, să cumpere, să 
închirieze, să dea, să ia, să privigheze, să dă- 
ruescă, să se judece, să se învoiască,lşi cole-alte, 

4, Se pote da vechiletulă de către stăpână, 
de ânsuşi să prin altulii, în scrisă, și ne scris, 
pentru un lucru şi pentru multe, cu deosebire şi 
fără deosebire, cu deplină putere, şi ori cum alt. 

5. Vechilul e dâteriă să pue în lucrare treba 
vechiletului săi de pă tocmelă, de pă cugetulti 
stăpânului şi fără vicleşugii, 

U, Care vechilă va pune în lucrare treba ve= 
chiletului împrotiva tocmelii şi cugetului stă- 
pânului, scii va lucra ca viclenie, şi va pricinui 
pagubă, este dâtoră paguba. 

1, Dica vechilulă va pune în lucrare trâba 
de pă tocmâlă, de pă voia (3) stăpenalui, şi fără 
vicleşugi, şi se va pricinui pagubă din întem- 
plare, nu este dâtoră, 

8. Deca vechilulii, după ce va priimi vechi- 
letulii, se va lenori, şi fără nică uă întâmplare 
neapărată, nu va pune nici de cum trsba în   lucrare, atunci de nu se va întâmpla pagubă 

  

(1) Suprarbitra. 
(2) Zvvicarar vară avupoyiay dice textulă grecescă, consistă de pă tocinslă, | 
(3) Kacă răy oxun6y, dico textulii grecescii, de pă scopulă, de pă intențiunea. -



VECHI 

nu se învinovăţesce numai pentru acâstă a lui 
simplice (1) lenerire; iară de se va întâmpla, 
se învinovăţesce; căci se cuvenea ori să nu 
priimescă vechiletulii, scă după ce "l-a prii- 
mitii să pue treba în lucrare, 

9, Câtă cheltuială va face de la sine vechi- 
luli cu cuviință în lucrarea vechiletulni său, 
esto'detorii stăpenuliă acea cheltuială să o plă- 
tescă cu dobândă, măcar şi de nui va fi po- 
runcitii să cheltuiască. 

Și când îi va fi orândnuit, câtă să cheltuâscă, 
şi xechilulă va cheltui mai multi cu cuviință, 
iarăşi stăpenulă este dâtoriă la cele mai multi 
cu cuviinţă cheltueli. Ă | 

Iară de va cheltui fără curiinţă mai multi, 
elii este dâtoră, 

10, După ce stăptnulii ra da vechiletii ve- 
chilului, şi vechilul va începe a pune în lucrare 
treba, îndată este dâtorii stăpenală a priimi 
oră ce va face vechilulă de pă porunca lui. 

11. Pâte stăpânul după ce ra da vechilu- 
ui ânteia poruucă, să dea şi a duoilea cu totul 
împrotiva, celei d'ântâiii, stii spre dresulii ei de 
toti sei în parte, şi a treia, şi a patra, şi de 
râudă totii-dc-una, însă până a nu începe ve- 
chilul a lucra ; căci după ce va începe, să cade 
să priimâscă stăpenulă cele lacrate. | - 12, Cândă va orândai stăpenuliă şi al duoi- 
lea vechilă totă la acea pricină, după ce a o- 
rânduită pa celă d'ântâiă; atunci de va fi apu- 
cată celii d'ântciii să pue trsba, în tucrare, este 
dstoră stăpenulă să priimescă tâte câte ra fi 
lucrată pent atunci, şi cheltuetile cele cuțiin- 
ciâse. 

19, De se vorii orândui de stăpâni duoi, scii 
mai mulţi xechili totii la aceeaşi pricină, toţi 
sunţii detori de uă potrivă pentru aceea, și de 
a soră apuca trâba cu toţi d'impreună, pen- 
tru că toţi de uă potrivă ai priimită vechi- 
letală, 

14, Cândă din duoi scă mulţi vechili de uă 
Sâmă orânduiţi la aceeași pricină, unulii ssă 
unii voră lucra fără cei-lalţi, atuncă stă pânulă 
volaicii este, de se păgubesee, să'i ceră de la 
toți paguba. | ” 

15. Are voe vechilulii după ce va priimi şi 
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începe trâba sâă şi în lucrare fiindă, din cu- 
viinci6să pricină şi zăticnelă : 

Adică de se va bolnăvi, sâă se va orândui 
în slujbă politicâscă, şi m'are vreme; 

Sci din altă a sa întâmplare ce într'adevără 
îlii zăticnesce, şi altele asemenea, - 

16, Are voe vechilulă şi fără pricină să se 
lapede, dica lasă pricina într'acestă felii de 
stare în cât cu lăpădarea sa să nu se pricinuâ- 
scă pagubă, şi să pâtă şi stăpenulii să orân- 
duscă altulă să dea săvârşire pricinii; că în- 
traiti chipă, de va fi adică pricina în primej- 
die şi se va lăpăda fără pricină, este dâtori 
paguba. | 

12. De ori care cuvântă se ra trage vechi- 
lulii, până a nu însciinţa pe stăpânulă că se 
trage, nu e slobodă să se tragă; iară altmin- 
terea o dâtori paguba, afară numai cândă din 
zăticnire firâscă sâi întâmplare nebiruită, nu 
va putea, să însciinţeze. 
"18, Vote vechileturile de pe mârtea stăpâ- 

nului sci'a vechilului, contenesciă şi se stricii. 
19. Cândii vechiluli de pe mârtea stăpenu- 

lui, nesciindă adeveratii de mârtea sa, lucrâză 
neîncetatii, este detorii mostenitorulă şă prii- 
mâscă, câte de pe poruncă până atunci a lucrat, 
d'impreună şi cheltuelile cele curiinciâse, 

20. Cândă vechiluli sciindă mârtea nu va. 
conteni, atunci ori ce pagubă se va pricinui din 
oră ce pricină, este dtorii: a o respunde, căci 
de contenea, nu o cerea pote mostenitorul. - 

CAPU XX 
Pentru vechilulii de judecăţi (2) 

1. Vechili de judecăţi este celă ce se orân-. 
duesce de altulă ca să se judece în locul lui. 

2. Vechilulii de judecăţi să se orânduâscă 
cu adeverinţă în scrisă. 

Vechilă tără adeverinţă în scrisă să nu fie 
priimită la judecată, | - 

9 De se va orândui vechilă cu deplină pu- 
tere, cândi se va osândi să plătâscă, este d6- 
toră să plătâscă; iară de nu, stăpânulii este “se va face vechilii, să se lapede, ori pânt a nu | dâtoriă. 

  

  

(1) Rat dYây adaogă textul grecescă, şi mevinorală. 
(2) Uz circulară a Departamentalui Dreptăţii publicată prin Buletinit sub Nr, 13,645 în anulă 1837 Noemvrie 1, popresce pe amploiaţii judecătoriiloră de a fi vechilă şi avocaţi ai păr-- “țiloră ce se prigonescii. — Uă altă circulară din anul 1843 Augustă 13, Nr. 6095, repetândă. 

pe cea d'ântâiă din 1837, comunică judecătoriiloră şi uă resoluţie domnâscă cuprindătâre că :. “slujbaşii Logofeţiei, şi al divanuriloriă să fie popriţi a se face avocaţi la vre nă pricină.» Observaţiă,' Acestă poprire socotimă că urmeză a avea uă mărginită înţelegere în privința numai aceloră din slujbaşi carii ară voi să însuşâscă de uă dată cu slujba judecătorescă şi pro- estunea activă de avocaţi în lnerare permanentă ; iară nu că se pote întinde şi la acei din am= ploiaţi ce sarii afla în posiţie escepţională de relaţii cu unulă din prigonitoră, precum este,. spre esemplo, legătura unei de aprâpe rudenii, şi s'arii înfăcia, nu cu titlu de avocatii, ci în -qualitate de simpli vechili, In faptă aşa s'a şi aplicatii dejudecătorii până acum aceste porunci
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4. Mostenitorulă vechilulni nu este dâtorii 
a priimi vechiletulii de nu va vrea, 

CAPU XXI 

Pentru epitropie 

1. Epitropie se dice vechiletulii epitropului, 
Epitrop este vechilulii tatălui celui neverst-. 

nicii gi chivernisitorulă crescerii şi averii lui, 
_9, Se pote orândui epitropii, stii de către 

pravilă, sâi de către Domnie, sâă de către ja- 
decători (1), şi atunci se dice de pe prarilă, 
scă de către părinţii nererstuicului prin diată 
şi atunci se dice de pe diată, 

9. Se orânduesce scăi unulii. scii mulţi epi- 
troji unui neverstnică, de pe mărimea averii 
lui ; şi oră se orânduescă a fiepitropi toţi pe- 
ste totă averea, stii fie-care pe parte, 

4. Cândă epitropă de pe diată nu este, a- 
tunci cea mai de aprope rudă se face epitiopă 
de pe pravilă. 

5. De se vorii întâmpla rude nulte totii de 
acceaşi mai de aprâpe spiţă, toţi să se orân- 
duâscă epiiropi, s6ă celii mai buni, de nu este 
folosi a se orândui toți. 

6. Cândii nu suntă rude, se face epitropii 
Vornicia, obstiriloră, (2) - 

7 Epitropi să se orânduâscă, omeni cinstiţi 
şi de bună stare, scă cu chezăşie. (3) 

S$, Cândă intre epitropi unulă e cu stare bu- 
nă, iară altulii dă chezăşie, celt de alti duoi- 
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lea se protimisesce; afară numai cândiă vre un: 
curentii va da pliroforie împrotivă ; 

Adică de este omi de bănuială, sâii risipi-- 
tori (4), scii de vieţnire urită, sâă altii felă, în 
câtii şi cu chezăşie să nu fie vrednic do epi- 
tropie. 

9, Se întâmplă de multe oria se orândvi 
privighetori cpitropilorii, rude, străin”, boeră, 
neguțători, numai pentru cinste, orI să ia a- 
minte cpitropilorii, scă ca să câră epitropii po= 
vață de la deuşii pentra lucrurile cele mai 
mară s6i ori cumă altminteri, + 

10. Epitropulă celii de pe pravilă, s 
de pe diată, cândii se va vădi că urmez 
cpitropia/să se scâtă,, 

11. Să nu se orândudscă nică nă dată epi- 
tropii, omă ce este în prigonire, sâi în Gre-care- 
vrajbă cu părinţii neverstnicului sii cu clă, 
măcarii rudă, măcară străină fie, . 

12, Să ra se orânduâscă nici uă dată epi- 
tropi unui nevârstnicii femee, de câtii muma 
sa scii moşa sa. (5) 

3. De se va mărita de ală duoilea muma;. 
să nu mai fie epitrâpă. 
„14, Cândă nevârstniculi va A sărmană de 
mumă, atunci tatălă sti să fie epitropulii săi 
la averea mumei sâle.” 

15. După ce se va orândui epitropulii, până- 
2 nu sc apuca de livernisirea, lucrarilorii, d6- 
torii este să facă:duoi catastişe anume de prii- 
mirea arerii şi a dâtoriei neverstnicului ; şi pe: 
unulă după co'lă va iscăli nsnşi şi'lii voră a 
deveri rudele scă judecătorii (6), siPlă dea în. 

» 
6 şi cel 
ă re cu 

(1) "Azo aptzt,pnoy dice textulă grecescă, ceea ce înţelege vă autoritate colectivă judecă- 
torescă, adică unii tribunală, iar nu ună judecătoră individă, 

(2) Astădi Epitropia obstâscă, Vornicia obstiriloră fiindă suprimată de la înfiinţarea Regu-- 
lamentului Organicii, 

(3) De pă nă circulare a Departamentului dreptăţii din anulii 1848 Genarie 2, Nr.45, che- 
zăşiile date de epitropi urmeză a se trece din cuvântă în cuventă în condica rânduită pentra epitropii, să se iscălâscă de chezaşuli, şi apoi să scrie şi să iscălescii şi epitropul că va urma 
dstoriile sâle cu tâtă îngrijirea. 

(1) Textul grecescăi dice: dis potapăis, interesanti merzară, | 
(5) Înfiinţarea epitropiii mumelorii s'a regulată prin osebită resoluţie Domnâscă publicată. 

în Buletinulă oficială din anulii 1850 Nr.108, 
8 Decemvrie 1850 Nr. 8976, în următârea cupri 

Piin raport supuindu-se la cunoscinţa Aărici Sale 

cu circularea Departamentului dreptăţii din 
ndure : 

prea înălțatului nostru Domni înțelesuiă 
te până acum s'a datii disposiţiiloră din legiuitGrea condică a Domnului Caragea, asupra că-: 
derii mumei de a avea sub epitropia sa, pe noverstnieii că copii cu averea loră, cândii suntă 
rămaşi de tată fără de epitropii d€ pă diată, «ca muma să nu fie epitropă fiiloră ei în neverstnicia, 
«lori, de câtă rânduindu-se de către judecătorie» 
ca «până a se alcătui unii proiectii mai lămuritii 

precum şi că părerea Departamentului este 
pentru acestă materie, muma să se socotâscă, 

«ca iinpusă de prayilă epitrâpă a copiilorii ei, fără să mai aibă trebuinţă de intervenirea ju- «decătoriscă, fiindii însă nuinita supusă ca şi 
«cpitropi.> Inălţimea Sa prin luminatulă 
sub Nr.1590, aprobeză, părerea acestui Departamentii, supuindu-se însă numa, 
cpitropi, la formele asigurătâre şi Ja îndatoririle legiuite pentra epitropi. 

cel-alţi epitropi la îndatoririle leginiriloră pentru. 
fisă ce a bine-voitii a da la 28 Noemrrie încetați 

ca toţi cei-alţi 

Acesta dră încunosciințându-se şi acei judecătorii, este chiămată a îngriji ca la întemplare- de ascinenea' împregiurare în lucrările sâle, să se asemene cu urmare întoeniaj, va Și . . _ * . . : - 46) To mpuziiptov dice textulii grecescă, adică tribunaluliă.
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păstrare la Mitropolie, scii la Episcopii, sâii la 
Vornicia obstiriloriă, iară celii-altii, -şi acela 
iscălitii şi adeverită aidoma (1), să'lă poprâscă 
“Ensuşi, - . 

Ca să fie de trevuinţă, adică celii d'ântâiă 
sărmanului cândi va da s6ma ep'iropici epi- 
tropulă, iară celi-laltă epitropelai spre kiver- 
nisirea lucrurilor. 

16, Mamele sărmanilorii, ori moşele, şi de 
nu se vorii întâmpla să fia €nsuş: ele cpitrâpe, 
„să fie însă purtătore de grijă crescerii sărma- 
niloră, - 

Jară de se vori mărita de ali duoilea mu- 
mele, atunci ori să li se lase iarăşi îngrijirea, 
crescerii, de voră îngriji de crescerea, loră, scii 
să li se rădice de nu voriă îngriji. 

Numimii bună erascere, învăţătura sirma- 
nului de pă starea lui, hrana lui, îmbrăcăin- 
tea şi căutarea la bolă. | 

17, Cândiă tatăl prin diată va orândui în- 
traltiăi chipi şi în altă parte crescerea sărma- 
mului, de pă orânduiala tată-stă să se crescă; 
afară numai când se va vidi că nu î-se dă bună 
-crescere; 

1$, Iipitropulii este dâtorii a chivernisi pe 
-strmani şi casa lorii ca ună părinte, 

19. Tote câte privescă spre folosi nevârst- 
nicului este slobodă epitropuli a le face. 

20, De ori ce ra face epitropulii, ori cu vi- 
-clezugii, sc din greștlă, spre paguba, nevârst- 
nicului, este răspundătorii. 

21, Veri ce pagubă se va întempla averii 
neverstnicului din firâscă scă întâmplătâre nea- 
-părată pricină, este a nevârstnicului, fără nn- 
mai cândă se va doredi că epitropuli putendi 
să o apere, s'a lencvită,. ” Ă 

22, Veri ce va face epitropuli cu cuvânti, 
luâvdă, dândă, cheltuind, tocmindi, se soco- 
“tesce că le face neverstniculiă, şi se îndatoreză 
-cu dânsele; iară ce va face fără cuvânt, singur 
cpitropulii este dâtoră. .- - 
„99, Să nu aibă voe epitropulă să cheltuâscă 

„pentru nevârstnică mai multii de câtii venitul 
lui, fără numai la uă mare trebuinţă ; căci în- 
tralti chipă ori ce va cheltui mai multi, pă- 
-gubesco ânsuşi. 

24. Epitropulă tote cele cu carântii de pri- 
sosă, mişcătore, şi tote cele ce se strici lesne 
“(cum grâiă, ordă şi alte asemenea, lori), să le 
-vîndă, şi preţul săli facă capete. 

25, Nici uă dată nu e slobodă epitropulă să 
vinQă nemişcător lucru alii sărmanului, de cât 
numaă la uă mare trebuinţă, deră şi atunci cu 
-scirea stăpânirii.   

26, Nici uă dată nu e slobodii epitropul să 
schimbe lucru nemişcătorii ală strmanului; iar 
de'lă va schimba să se îndatoreze a'l respunde 
cu t6tă paguba. . “ 

23. Este slobod epitropul a schimba ţiganii, 
deră totii cu cercetarea judecății. 

28, Vase de argint sâă de aur, petre scumpe, 
şi ori ce sculă de preţă scumpă a nevârstnicu- 
lui să nu vindă epitropuli fără de câtă la uă 
trebuință şi cu scirea stăpânirei. 

29, Epitropulă nu pote cumpăra Incralii ce- 
loră ce sunţă sub epitropia 1ui în câtă vreme 
este epitropi. : , 

30. Să. dea epitropuli cu dobândă banii ne- 
vorstaicului, împrumutânda'i mitropoliei, epi- 
scopiilor, mănăstireloră ; iar de'i va împramuta 
aiurea să'i împrumute cu zălog înduoit la preţ. 

31, 'Tote pricinile de judecată co se întm- 
plă, sâă spre ajutorulă, să împotriva neverst- 
nicului, să le caute epitropulă cu scirea şi po- 
vața rudelorii, sii a priveghiătorului; iară de 
le va cănta numai elă singur, şi se va nepăstui 
neverstniculii, elă este detori paguba. . 

92, Fiind duci s6ă molţi împreună epitropi, 
de li s'a orânduitii în diată sâă de la judecată 
preste ce şi Îa ce să fie epitropi, atunci fie care 
dintrenşii este dâtoră pentru partea cei s'a 
dati Ini în sâmă; iară de suntă toţi fără ose- 
bire orânduiţi preste tâtă averea, atunci toţi 
pentru tâtă, şi fie care în parte pentru tâtă 
suntiă dâtori. a 

33, De voră fi duoi stă mai mulţi împreună 
epitropi, şi se vorii prigoni între denşii, vrâna 
fie care să fie singur epitrop, atunci să se pro- 
timisâscă cel mai vrednic prin scirea stăpânirii. 

34. Priveghiătorii de se voră orândui şi că 
epitropi peste Greşi care deosebită parte din 
totă epitropia epitropilori, se îndatoreză (2) şi 
că împreună cu epitropiă la acesta. 

35, Muma fiindii epitropă a sărmaniloră ci 
copii, de se va mărita ală duoilea până a nu'şi 
da socotela 'epitropiei, şi pânt a nu se orâudui 
altii epitropi, atunci ori ce va fi pătimitii, scă 
va, pătimi averea nevârstuicului, e dstâre şi ea 
şi bărbatulă de ală duoilea a o răspunde. . 

26. Mostenitorii epitropului suntă dâtori ln 
veri ce e dâtorii cpitropuli către nevârstnicii. 

37, Cândii tatălii revârstnicului va orândui 
anume în diată că epitropuli stă să nu fie dâ- 
tori să dea socotâlă, nică în vremea epitropică 
lui, nici după sfirşituli epitropiei, să nu se as- 
culte; ci epitropulii să'şi dea negreşit socotela. 

- 38, Epitropulă este slobodă să se lase de e- 
pitropie din pricină de bâlă îndelungată, de 

  

(1) 'Azaga)) arts, asemenea iscăliti de rude şi judecători, A 
(2) Ebvey-zowrar dice textulă grecescăi, adică sună d'impreună răspundători : Ceca ce în- 

“felege responsabilitate pentru faptele de administraţie, iară nu îndatorire de a priinii admini- 
:straţia precum sari pntea înţelege din textul românescă, .-. . .
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bătrâneţe, sâii pentru căntare de trebi chiariă 
ale sâle ce nu se pote să le lase, de slujbă poli- 
ticescă, şi de călătorie, însă cu scirea stăpânirii. 

39, Contenesee epitropia : 
Cândii neverstniculi sâă neverstnica voră 

împlini duoă-deci şi cinci de ani ai vârstei lor. 
Cândit neverstniculii să neverstnica se voră 

învrednici de la Domnie de ertarea vârstei, 
Cândă se va mărita nevârstnica. (1) 
Cândii va muri celă ce e snb epitropie. 
Cândiă se va lăsa epitropulă din pricină de 

bolă, sâi altele cum mai susă ($ 38). 

PENTRU GBSTESCA EPITROPIE (2) 

SECŢIA 1 

Rânduoeli obstesci 

Art. 1. «Se va aședa în oraşulii Bucuresci 
«ui obstâscă epitropie spre a îngriji pentru 
«crescerea şi averea tutuloriă celoră ce în ne- 
«verstnicia loră vorii remânea sărmani şi-fără 
«nici unii felii de îngrijitori. 

«Acâstă epitropie va îngriji şi pentru averea 
«celor ce vor muri fără mostenitor cunoscuți, 

Art, 2. «Obştăsca epitropie se va alcătui : 
«De trei mădulari din care unul President, 
<Ună şefii ali cancelarii. 

- «Unii casierii. 
<Unii avocati. . 
<Patru scriitori, din care unul registrator. 
<Și patra 6meni alergătoră. 
Arte 3. <Obatesca epitropie alcătuită precum 

«mai susii se ardtă va fi sub cea mai de ap:6- 
«pe priveghere a părintelui mitropoliti, a Lo- 
«gofitului trebiloră bisericesci şi a unui ali 
«treilea obrază care se va orândui de stăpenire. 

Art, 4. «Judecătoriile de ântâia cercetare 
«însărcinate fiindă prin art. 370 din Regula- 
«mentuli organicii a fi cu cea mai de aprope 
«băgare de scmă asupra intereselorii neverst- 
<nicilorii, şi a ocroti mai cu deosebire la ori ce 
<întâmplare drepturile lori, se îndstorâză fie- 
scare judecătorie în ocolulă săi, ca de loc cum 
«va ajla că vre uui nevârstuică a remasii săr- 
«mană de ai sti părinţi, să orânduescă unulă 
«dintre mădularele sele, carele împreună cu 
«procuroruli şi facă cu rudele nevârstnicului, 
«s6ii, neavendii rude, cu cei mai de aprâpe ve- 
«cină s6i prieteni ai părinţilorii lui, să facă 
«catagrafie curată de tâtă averea sa mişcătâ- 
«re şi neimnişcătore; care catagrafic făcându-se 
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«în duo esemplare, se va iscăli de toţi acei ce 
«se rorii fi aflati fașă la alcătuirea ci, şi se va 
«depune unul dintr'acele exemplare la cance- 
«aria judecătoriei. Apoi acea judecătorie va 
«îngriji de a se orândui epitropii (de nu ra fi 
<orânduitii prin diată), unulii din cele mai de 
«aprâpe rude ale nevârstnicului, de pe povaţa 
<pravilii. Iară la întâmplare unde nu sc voriă 
«afla rude, sâă şi de se voră afla, deră nu voră 
«fi destoinice de a, li se încredința epitropia 
«nevârstnicului, judecătoria va da de loci de 
«scire obstescii epitropii, trimiţendă şi fâie de- 
«catagrafia ce se va fi făcutii, precumă mai 
<susă s'a disi. 

«Asemenea se îndetoreză judecătoria a da 
«de scire obstescii epitropii şi cândă se va des- 
«chide vre uă mostenire fără moştenitori. cu- 
anoscuţi, avendi mai ântlii îngrijire a pune 
«sub pecete, împreună şi cu cârmuirea, lucru= 
«rile acei moştenită, şi a se orândui paznici pâ- 
«nă cândii va veni respunsii de urmare de la 
«obştesca epitropie. 

Art. 5. <Dătoriile obstescii epitropii către. 
<persâna celorii neverstnici suntă : de ai că- 
«<pătui cu tâte cele trebuinciâse şi a le da cu- 
<viincisa crescere de pe starea mid'oceloră 
«fie-căruia. Iară către averea: lori, detoriile- 
«obstescii epitropii sa deosibeseii de pe deose- 
«bitele vremi întru care firesce se împarte câr- 
«muirea ci asupra fic-cării averi, adică incapu- 
«tulă acei cârmuiri, curgerea ei, şi sfirşitulă. 

$ 1. Pentru dăloriile obsteseii epitropii la în- 
„ ceputulă cârmuirii scle, 

Arte 6. «Cea mai d'ânteiii detorie a obste= 
ascii epitropii asupra, fio-cării averi este a cu- 
«nâsce starea şi felurimea lucrurilor de care 
«se alcătuesce acea avere. Așa dâră, de loci 
<cumii i se va da în cunoscință că a marit vre: 
«unulă fără a lisa moştenitori, sâă şi de a 1ă- 
«sati, deră se află aceşti în nevârstnicie şi fă- 
«ră nică unii felă de epitropi, obştâsca epitro-- 
«pie va îngriji de a se face catagrafie precum 
<s'a disii la art. 4, dâcă cam-va nu se va, fi fi-. 
«cutii de către judecătoria de anttia cercetare. 

Art. 7, <In luna ce se va săverşi acea cata- 
«grafie, obştâsca epitropie se va îndeletnici a: 
«face vindare prin mezatii, în ființa judeciito-. 
erici locului, de mobilele şi lucrurile mişcătâre. 
«ce vorii fi supuse la'stricăcinne. 
" Arte S, <Murindă cine-va fără de moşteni- 
«tori sciați, obştâsca epitropio va îngriji spre 
<a se publica acâsta, prin gazete de şâse ori în 
«curgerea celorii d'ânteiii trei ani. 

  

(1) Vei pentru aceste ducă casuri mat susă la Capii 8, part. 1, Legiuirea pentra ertarea. 
de vârstă. 

(2) Anecsii Nr. 5 ali Cap.VIII, din Reg. Organică,
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Ş 2. Pentru detoriile obstescii epitropiă în cur- 

gerea cârmuiriă sele. 

Art, 9. «Aceste îndâtoriri sunt de a păstra 
«fie-care avere în starea în care va priimi-o, 

«De a închiria sâii a da în arendă lucrurile 
«cele nemişcătâre la vreme şi cu cele nai bu- 
«ne condiţii, strigându-le la mezat de pe rân- 
«duelile intocmite pentru arenda moşiilorii ce- 
«lorii-lalte case făcitâre de bine şi de obştese 
<folosă, 

«De a stringe veniturile şi a le întrebuința 
«cu chipulii ce va fi mai folositori. 

«De a sta, în judecată şi a ocroti dreptăţile 
«ncvârstnicilorii la ori ce pornire împrotiva a- 
everii loră. Ei 

«De a plăti pe câti ra fi cu putinţă, şi cât 
«mai în grabă, detoriile ce va fi lăsată mor- 
«tul ; — de a pune la dobândă banii ce se 
<vorii găsi de moştenire, cri din vîndurea lu- 
scrurilorii mişcătore, sc din prisosulii ce ra 
«remânea din cheltuelile veniturilorii fie-cărui 
«anii ; însă nică vă dată fără zălogă sigurii. 

«De a priimi mostenirea ce se va cuveni vre 
«unui dintr'acei neverstnici, după ce mai ân- 
«tâiii va face catagrafie și se va încredința că 
cacea mostenire este d» folosii, potriviti cu 
<paracrafulă 9, Capii ali 3-lea, din partea 
sa d-lea a pravilei pământului, 

«De a cere împărțila acei mosteniri cândi, 
«împreună cu neverstniculi ce se va afla sub 
«privigherea epitropiei, se vor afla şi alţi mo- 
«stenitori de uă poirivă părtaşi, 

<Dăâtore este într'unii cuvântă obştesea epi- 
<tropia a fare tote lucrările câte vorii fi spre 
<folosulii neverstniciloră ce se vorii. afla sub a 
«ci îngrijire, şi se voră socoti trebuincidse pen- 
«tru jăstrarea avutulni lori, 

-$ 3. Pentru îndatoririle obstescii epitropiă la 
sfirşitulii cârmauirii stele, 

Art, 10, <Cârmairea obstescii epitropii în- 
eceteză, pentru averea, nevârstnicilor, din diua 
«întru care voră dobândi acestă legiuita, iorii 
«vârstă, stă ertare de vârstă, sii, de se va în- 
«tâmpla morte, din diua acei morți. 

«Iară pentru averea celoră ce la mortea lorii 
«aii lăsatii mostenitori sciuţi, acea cârmuire 

"«încetâză din diua din care se vori împlini 
ctrcă-decă de ani de cândi va fi intrată acea 
«mostenire în păstrarea obstescii epitropii, 
«d&ca, în acestii sorocii nu se va fi arătatii pici 
«ună mostenitoră adevăratii, Insă de la împli- 
«nirea sorocului de dece ani, veniturile acei a- 
«veri se vori popri tote pe anii următori până 
ala împlinirea sorocului de trei-deci de ani, pe 
<sema obstescii epitropiă. - 

Art, 11.. «Când îngrijirea epitropiei asupra   

«unci averi va înceta prin una din întemplările 
«prevădute la paragrafulă 1-ii ali articolului 
«de mai sus, tâte lucrurile şi sumele, ca vorii 
«alcătui acea, avere, se vorii întârce nevârstni- 
«cului, sâă, de va fi murită, clironomilorii sti. 

«Tară la întâmplarea ce s'a arttatiăi la para- 
«graful 2, totii alit acestui de de mai susă ar- 
sticoli, acâstă avere va rămânea pe s6ma ca- 
«selorii făcătâre de bine. 
„Art, 19, <Obstâsca epitropie dâtore va fi, la 
«încetarea îngrijirii sâle, a da socotâlă de a ei 
<cârmuire, 

«Spre acesta mai ântâiii va înfăgişea celorii 
«ce sc va cureni averea ce va eşi de sub a ci 
«cpitropie, catagrafia pentru care s'a vorbitii 
«la articolulă 7, spre a face dovâdă de starea şi 
«cătățimea acei averi cândii s'a pusi în pă- 
«strarea ci; apoi va arăta fiinţa acei stări şi 
«cătățimea ci la vremea întru care se va da a- 
«cea socotâlă, precum și tâte veniturile şi chel- 
«<tuelile fie cărui anii până În acea vreme, 

Art. 13. <Obstesea epitropie va fi respundă- 
«târe pentru ori ce rea întrebuințare stii lipsă 
<a sumelori ce îi vorii fi fostă încredințate, 
«precum şi de oră ce stricăciune se va fi prici- 
«nuitiăi la lucrurile vre unci averi din viclenie 
<scă din rea cugetare; deră nici uă dată nu va 
«fi respundătore pentru stricăcinnile ce se vor 
«fi pricinuitii din întâmplări neprevădute, sâii 
<în urma unei nenorociri obstesci,-şi care nu 
«era în mâna ci-a depărta. 

«Asemenea nu va fi respundătâre nică pen- . 
«tru îmbunătățirile ce arii fi pututii face şi nu 
«le-a săvârşită. 

Arte 14. <Obişisca epitropie va fi dâtore a 
«respunde pravilnica dobândă pentru sumele 
«ce se vorii găsi de mostenire, şâse luni după 
«săvârşirea catagrafiei acei mosteniri. 

<Tară, pentru sumele ce so ror stringe în ur- 
«mă şi vorii prisosi din veniturile fie cărui anii, 
«acestă dobândă va curge după trei luni de la 
«împlinirea anului; afară numal cândi epitro- 
«pia va putea face destoinică dovedă că nu "i-a 
«fosti cu putinţă a găsi locuri sigure spre a 
«da acele stme fără primejluire, 

Ari. 15. «Se va ţine în sema obstescii epi- 
«tropii tote cheltuelile cele făcute pentru cre- 
«scerea nerârstnicului şi cârmuirea averii sele, 
«şi pentru tâte îmbunătățirile ce se vorii fi fă- 
«cutii la lucrurile ce vor alcătui acea avere, pe 
«câtii voră fi sporitâre venitului. 

Art, 16, «Se va popri Qeciuslă din venitu- 
«rile fie cării averi ce se va supune la îngrijirea 
«<obstescii epitropii, spre plata, slujbaşilorii ci. 

«Prisosuli acestei deciueli , de va remânea, 
«seva stringe, şi va închipui uă casă de reservă; 
«iară la întâmplare de neajungere, se va popri 
«şi până la înduoită qeciudlă ; şi cândii nici a- 
«cesta nu va fi de ajunsii, atunci stăpânirea ra 
«veni spre ajutorii pe câtă va cere trebuinţa.



- SECŢIA UI 
Pentru îndatoririle în parte ale slujbaşilorii obstescii 

epitropii şi a comisii priveghietore 

$ 1.. Pentru atribuţiile deosebiţilorii slujbaşi 
- ai obstescii epitropui | 

Art, 17. «Obstescii epitropii vor aduce obra- 
«zuli obsteseci epitropii, şi vorii săvârşi tâte 
«lucrările ei sub a lorii iscălitură, 

«La, ei privescă tâte îndatoririle ce stai a- 
«rătatii cu desluşire la Secţia 1, a acestei le- 
<giuiri, şi singură ici vor fi respundători pentru 
«ori ce abatere se va urma la acele îndatoriri, 

<Ei vorii avea priveghiere asupra tiituloră 
<celorii-alţi slujbaşi ai obstescei epitropiă, şi 
<voză îngriji a'şi păzi fie care dâtoriile sâle, 

Art. 18. <Şefulii cancelarii, având sub a sa 
<ascultare scriitorii ce î se dai spre ajutoră, 
«va alcătui tâte înscrisurile și va păstra tâte 
<delile şi chârtiile câte vorii privi la obstâsca, 
«epitropie. EL va ţine socotâlă Jimurită pe tot 
<anuli de veniturile şi cheltuelile fie cărui ne- 

- «vârstnici în parte, carele le va înscri cu de- 
«sluşire în deosebite catastişe. 

irt, 19, «Casicrulă, după ce mai ântâii va 
«da chezăşie vrednică, va priimi şi va păstra 
«tâte sumele câte voră intra în casa obstescei 
«epitropii, va da adeverinţă de priimirea ace- <loră sume sub a sa iscălitură, şi le va înscri 

-<cubună rânduială în condică şnuruită şi pecet- 
«uită cu pecetea logofătului bisericesciă. 

«Va înscri într'asemenea condică şi suniele 
«câte vor eşi din casa cpitropiei pe fie care di. 

« Afară din aceste duoă mai sus arttate con. 
<dici, în care se voră înseri fără osebire sumele 
«ce voră intra şi vorii eşi pe fie care di, casie- 
<rulă va ţine alte duot condici pecetluite şi a- 
<deverite toti precum şi cele de mai sus, dâră «împărţite în partide după alfabet, pentru 
<deosebitele venituri şi cheltueli ale fie cărui <nevârstnică în parte. 

«Nică uă sumă na sc va plăti de către casier, <fără poruncă în scrisii iscălită de obstescii e- <pitropi, cu care poruncă se va scădea, la darea 
«socotelilori, 

> «Casierulii dâtoră va fi a da socotălă obste- <sciloră epitropi de starea casei ce'i este în- <credinţată, de cate ori i se'va porunci de către cacestia, şi cel puţin uă dată pe lună; şi va, «fi respundătoră pentru ori ce lipsă, se va găsi «la sumele de bani, sâi neorânduială la ţinerea 
<socoteliloriă, 

Art, 20, <Avocatuli se va înfăşişa la jude- 
„cată în numele epitropiei, cu împuternicirile „iscălite din parte'i la ori-ce pricină de prigo- mire va avea acâstă epitropie; însă a lui că- „dere se va mărgini numai de a face înscrisu- „rile cele cuviinci6se pentru înaintarea priciniă „şi a ocroti înaintea judecății drepturile epi- 
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«tropiei, fără a putea vre uă dată a face de si- 
<neşi vre uă învoire cu protivnicile părţi. 

Art, 21. <Obstescii epitropi se vori orân- 
«dui de către Domnă; iară cei-alţi slnjbaşi 
«se vori alege de către obstescii epitropi sub 
«a lorii personală respundere ; însă şetulii can- 
«celarii şi casierulă se vor face cunoscuţi prin 
«raport Domnului, carele îi va întări. 

$ 2. Pentru comisia priceghietăre 

Arte 22, cAcâstă comisie alcătuită de Mi- 
«tropolitulă, Logofătulă bisezicescă şi uni 
«al treilea altii mădularii ce se va alege de 
«stăpânire, precumii s'a Qisii la articolulă ali 
«3-lea, -se va aduna la începutulii fie-cărui se- 
<mestru, şi se va îndeletnici întru cercetarea 
«socoteliloră şi a lucrăriloriă cpitropiei în cur- 
<gerea trecutului semestru. 

<Spre acestă sfirşită comisia va cerceta mai 
<ântâii chipulă cu care se crese neverstnicii 
«ce se vorii fi aflândii sub îngrijirea obstescii 
<epitropii, şi va face cuviinciâsele băgări de 
<s6mă şi îndreptări. 

«Apoi va cerceta tâte catastișele de venitu- 
«rile şi cheltuelile fie-cării averi în parte, şi va 
«cere a i se înfăţişa tâte sumele ce voră pri- 
«sosi, sâii în bani, sâi în zapise de dâtorie, «deea cum-va aceste sume se vorii fi dati cu «dobândă, 
«De se vorii găsi tâte socotelile cu bună rân- «duială, mădalările comisii vorii, adereri acele «catastize arătândi şi sumele ce prisosese din 

«fie-care avere în parte, sâi în bani, s6ă în za- 
<pise de dâtorie, cure aceste, la viitorul se- 
«mestru, se vorii însemna între venituri, 

Art. 23. «După săvârşirea socoteliloră, mă- 
«dulările comisii priviphietore voră otărt su- 
«mele cele trebuinciâse pentru cheltuelile fie- 
«cărui neverstnică în parte pe semestrul ur- 
«mători, şi voră încheia în sfirzită, pentru tâ- 
ate aceste, jurnală întru care se va arăta cu 
«desluşire starea catastişeloră, sumele ce aă 
«prisosită din fie-care avere, sumele pentru 
<cheltuelile semestrului următorii, precumă şi 
«ori ce alte lucrări se vori fi făcută de către 
<denşii la acestă adunare. Acel jurnală se va 
«alcătui în duoă exemplare, iu care unul se 
«șa depune la cancelaria Logofeţiei bisericeşti, «iară celii-altii se va da în păstrarea epitro- 
«piei spre a sluji drept dovadă pentru cheltue- <lile trecute, şi dreptii temeii la lucrările şi 
<cheltuelile următore. | i 

Art. 24, <De so va dovedi vre uă necredin- 
«ci6să urmare din partea vre unui dintre epi- - 
<tropi, sei vre uă ncorânduslă la inerea, ca- 
<tastişeloră, acelii necredinciosi slujbașă so 
«ra da de locă în cunoscința - Domnului spre a 
«fi depărtatii, iară pentru paguba ce se va fi.   «pricinuită din a sa netrebnică urmare, se va
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«da în judecată, spre a se osîndi la plată, şi la 
<oră ce altă pedepsă i se va cureni. 

Art, 95, «De va fi vre uă-dată vre uă neapă- 
axată trebuinţă a se vinde vre unul scă mai 
«multe lucruri nemişcătâre a vre unui nevârst- 
«nicii, spre plata dâtoriiloră sâle, acea vindare 
«nu se va putea săvârşi de către obştesca epi- 
«tropie, de câti prin mezati şi în urma chib- 
«zuirii şi a alegerii în scrisă ce se va face de 
«către numita comisie. - 

« Asemenea, se cere chibzuirea şi voia, înscri- 
«să a comisii de revisie şi cândii se va întâm- 
«pla în averea vre unui nevârstnicii capitaluri 
<îndestule spre cumpărătorea, vre unui lucru 
«nemişcătorii vrednicii de cumpărat, 

Art. 26. «Tote inscrisurile ce se voră fnce 
«de către comisia privighietore potrivită ca 
«rânduelile acestui paragrafă, şi sub iscălitu- 
«ra tutuloră mădulăriloriă ci, vorii face tot-a6- 
«una dovadă în partea obstescii epitropii, şi nu 
<vorii putea fi defăimate sub nici unii felii de 
«cuvânt; afară numai cândă se voriă dovedi 
«că sunt mincinose, 

Ofisă Domnesci îndeplinitori legiuiriloră a- 
supra epitropiilori, dată în anul 1544 De- 
cembre 27 Nr. 552, şi adresati către Depar- 
tamentuli Dreptăţă. a 

Noi George Dimitrie Bibescu s.e.l, 

«Luândii în băgare de simă arătarea ce ni 
«se face prin raportul cu Nr. 10,244 pentru 
«trebuința ce este ca, în temeiulii legiuirilorii 
«în fiinţă, să se desluşâscă judecătoriloră ur- 
«marea ce ai să facă în pricina epitropiilorii ; 
«şi din cercetarea ce amii făcutii şi înşine pe 
<la unele din judecătorii, cunoscendii cele de 
<lipsă în acestă împregiurare ; 

«Noi priimimii chibzuirea făcută, şi porun- 
«cimii ca la ântâiii Ianuarie viitorii să se pă- 
<zâscă de tote politicescile judecătorii cele ur- 
<mătore : 

1. «Indată ce va muri ună neverstnică, ju- 
«decătoria să se asemene art. 4 din legiuirea 
«cu Nr,12, a face catagrafie, măcari de ar şi 
«fi orânduită epitropii prin diată, sâă de ari 
<remânea mortului soșie; şi aducândit-se acea, 
«catagrafie de judecătorali şi procurorulii ce 
«ai făcuto, să se trâcă în condica ca se dă sub 
«pecetia domnâscă şi adeverită de departa- 
«<menţii, de pă uă poruncă a presidentului, ca- 
«rele este dâtorii a o da simplă, fără nici uă 
<adăogire şi în celii mai scurti sorocii, 
  

3 «Judecătoria să înprijâscă ca îndată du- 
<pă săverşirea acestor lucrări, de nu va îi rân- 
«duitii epitropă de po diată, sâă nu va sta prin 
«putinţă a se rândui muma s6i moşa sărmani- 
«lori nevârstnici, şi după tote midiâcele între- 
«buinţate, nu sari găsi cpitropi cu calităţile 
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«cerute de pravilă, să se dea averea mortului 
«şi sărmanii neverstaici sub înerijirea stăro- 
«stiii (de va fi fostii mortulii intre meseriaşi 
«ssii neguţători), care se socotesce ca unii 0- 
«brazii publică, Iară dâca mortulii nu va fi fost 
«la nică uă rânduială a mezeriaşilori sei a ne- 
<guţătoriloră şi nici epitropi nn s'ari puțea 
«găsi cu tâte calităţile cerute de pravilă, a- 
«tunci judeciitoria să îndatoreze pe unulă din. 
«rudele mortului, ce va fi mai cu bună stare, 
«să priimâscă epitropia şi fără a da chezaşă, 
«chezăşuindă numai cu a sa iscălitură buna, 
«îngrijire şi kivernisire a rămasurilorii ce i se 
<încredinţeză. " 

4, «<Epitropii lăsaţi prin diată, unul scii 
«mai mulţi, de pă art. 370 din Reg. Org, fiind 
«dâtori a da socotâlă la tribunală pe fie care 
«anii de urmările lori, la intrarea, în lucrare, 
«<fiindă că totă starea mortului se găsesce tre- 
«cută în condica judecătoriei, pe lângă iscăli- 
«tura ce rorii da în catagrafie, voră încredința 
<şi în condică priimirea lucrurilor, urmându-se 
«asemenea şi de cei-alţi epitropi rânduiţi de 
<tribanaliă, . . 

5, «La fie ce anii judecătoria luândi soco- 
stela epitropului (în care numire intră şi sta- 
<rostea, la întemplările prevădute prin art. 3), 
«şi încheindii jurnal desluşitorii de starea în 
«care va găsi casa, va trece îndată şi în con- 
«dica de epitropii, în dreptulii catagrafici, sta- 
«rea în care s'a găsitii casa; şi desluşindă ca- 
<pitalurile ce s'a lămuritii, să iscălescă, ace- 
«leaşi persâne ce s'ară găsi iscălite în jurnalii, 
"Ge «Ca să se potă păzi şi la luarea, socoteli- 
«lori uă regulă, tribunaluli va fi dstorăi, la în- 
«trarea epitropiloră în lucrare, să le arcte d€- 
«toria ce ait a înfășişea socotelile totii-dâ-una 
<în luna Ianuarie, cu indatorire ca din acea di 
«şi penă la ânteii Aprilie să săvârşescă la tri- 
«bunală cercetarea tutulori epitropilor ce s'ar 
safla în cuprinsulă judeţului săă. 

7. <Fiindă că rânduirea epitropiloră se ur 
«meză în deosebite vremuri, tribunaluli să în- 
«grijescă ca la I-iii a anului să ia socotâla epi- 
<tropilorii pe atâtea luni pe câte ari fi urmatii 
<lucrarea penă la 1 Ianuarie, 
8, <Tribunaluliă este îndatoratii ca, în dată 

«ce s'arii-arăta epitropulă cu socotelile, să facă 
«cuvenita cercetare, şi în puţine dile să înde- 
<plinscă Incrarea cerută, neaducendii cea mai 
«mică întârdiere. e 

9. <Tribunalulă de la 1-penă la 15 Aprilie 
<totii-de-una, să'şi trămiţă raportii la departa- 
«mentuli dreptăţii împreună cu listă de cer- 
«cetarea socotelilorii tutuloră epitropiilorii po- 
«trivită cu forma dată la anuli 1837, 

10, <La întâmplare de a înceta, epitropuliă 
«pentru cuvântii că nerârstnicii 'şi-aii venită în 
<pravilnica vârstă, se va încheia jurnalul în 
«<condică de încetarea epitropiei; iară când s'ar   <muta la altii obrază, fiindă că starea s'ar da 

,



dit 

«cu adaosă stii scădământ din cea d'ânteiii ca. 
«tagrafie, se va desluşi prin jurnali mutarea 
«făcută, şi se va trece din nuoă în condică, la 
«rândulii ce arii avea, catagrafia pentru cea în 
«fiinţă stare, păzindu-se rânduiala arătată la 
cart. 5. 

<«D. Șeful departamentului dreptăţii va aduce 
«la îndeplinire acestă a nâstră poruncă, luând 
«înţelegere şi cu departamentuli din întru, ca 
<prin slujbaşii administrații să se păzâscă rân- 
«dauiala de a vesti tribunalului în dată ce va «muri unii vârstnică la care să fie de trebuinţă 
<a se face catagrafie, ca prin acestă midlocă «să se pâtă îndeplini lucrarea în tâtă a ci în- 
«tregime, (1)» 

CAPU XXII 
Pentru cele puse în păstrare sc 

depositon 

1. Cândii unuli va da altuia luerulă să'] 
păstreze, atunci se numesce pus în păstrare s6 
depositoni. 

2, Punerea în păstrare este uă tocmâlă, adecă unulii să pue în păstrare şi altul să păstreze. 
3, Veri ce tocmilă se va face între păstră- torii şi între cel ce pune în păstrare, pentru lucrulii ce se dă în păstrare, întocmai trebue 

să sc păzâscă. 
4 Păstrătorulii se cade să in aminte pentru cele puse în păstrare ca de chiar lucrurile sâle, 
5, Veri ce stricăciune se va întempla depo- sitului, din vicleşug, sâi din dovedită lenevire, 

s6i din greşâla, păstrătorului, stricăciunea la 
-eliă privesce. , 

6. Iar oră ce va pătimi din întâmplare nea- părată, privesce la celii ce a pusi în păstrare. 7. De sexa da în păstrare lucrul, cu toc- melă să'lă vihgă păstrătorul, şi să se poprâscă i 

ă 
ă 
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preţul în socotâla dătoriet, atunci şi înaintea 
vînderiă, şi după vîndare, ori ce va pătimi lu- crulă, şi din ori ce pricină, fară deosebire, pă- 
gubesce păstrătorulă ; căcă acelii fel de lucru 
nu se mai numesce depositon, ci isbrănire, adecă 
lucru dată spre răfuirea dstoriei. 

$. De se vor da în păstrare bani cu toemelă 
să se slujâscă păstrătorulă cu dânşii, atunc! osă ce vorii păţi, şi mai "nainte, și după ce se va 
sluji cu denşii, paguba este a păstrătorului fără 
deosebire. o 

Pentru că acâsta nu se mai socotesce păstrare, 
ci împrumutare. 

9. Păstrătorulă fiindii nevârstnică sâă ne- bună, deca va păi ceva lucrulă cel pusă în 
“păstrare, şi se va sminti, atunci paguba pri- 
vesce Ja celă ce a dată lucrul în păstrare, pen- 
tru că a alesi acestă felii de păstrătoră.   10. Cândă se va da luerulă în păstrare cu 
voe de a se sluji cu elă, atunci numai volnică 
este păstrătorul să se slujâscă cu clii ; iară altă 
dată nu. (2) 

11, Cândă lucrală celt pusă în păstrare se 
va cere de celii ce Ta pusă, dâtoră este păstră- torulă a'lii da precum Pa priimită, 
„Şi de va fi lucrulă roditorii, este dstor şi ro- 
dul, bez numai cândă se va lega împotrivă.   12, De se va numi şi loculii în care să se dea 
lucrulă celă pusă în păstrare, să se urmeze dt 
pă tocmelă. 

13, Cândă se va vădi că lucrulă celii dat în păstrare este de furati scă străină, şi se va cere de stiipânulii săi, este dâtoră păstrătorulă 
să'lii dea Judecăţii, că, de nu'lă va da, se îu- vinorăţesce. ” 

14. Cânăă mulţi vorii pune în păstrare unii lueru şi'lă vorii cere, atunci păstrătorulii este - dâtorii sălii dea fiind toţi impreună ; că de nu, 
se învinovăţesce, 
-15 Cânidii mulţi voră pune în pâstrare lu- cru da valma, cu aşedămâatii ca să']ă potă da 

    (1) In urma unui raporții ală Departamentului Dreptăţii din 
sa dati cireulară poruncă judecătoriilorii sub Nr. 5401 din acelaşi ani, afla judecătoria că vre ună neverstnică a rămasă sărmanii de ai sti pă- «rință, de va cunâsce că starea mortului nu este 

preotulă şi juraţii satului unde se găsea mortulă ca, împreună cu ru- «dele lui şi proprietarulă moşici scii îngrijitorulii 
mișcătâre şi nemişcătore, 

aprobat de Domnă, 
«Ca de locii cum va 

«să îndatoreze îndată pe 

«starea ce a rămasă, 

anulă 1845 Iulie 6 Nr. 5218 

aşa înseninătâre să scrie sub-cârmuitorului” 

ce va avea acolo, să facă catagrafie de tâtă îndeplinindu-se tâte cele-alte Inerări de judecă- «torie; remâindi în însărcinarea judecătorilorii a indeplini art. 4 din legiuirea pentru obstesca «epitropie în totă întregimea, numai pentru cele mai însemnătâre stări » Totii pentru aceste neînsemnate averi orfanicesci s'a mai datii şi altă resoluţie domnsscă în anul 1854 comunicată Departamentului Dreptăţii prin nota, secretarului Statului No, 2591 din 19 Iunie 1851, prin care se ordonă cele următăre : «Se va urma dă pă ofisul lui Vodă Bi- «bescu; iară pentru săteni a căror avere nu v. a trece venită de lei cinci-deci, tăcându-se eata- «grafie, una se va depune la judecătorie, şi alta adeverită de sub cârmuitoră se-va ţine în pă- «strarea acelui din săteni cărui se va încrede îngrijirea orfaniloră și chivernisirea averii de «către proprietarulă moşiei, preotulii și juraţii, Acela va da pe tot anulii socotâlă la proprietară “şi juraţi, de către care cercetându-se, se va depune la sub-cârmuire.» . (2) Vedi art. 344 din condica penală din 1852, şi art. 332 C, pen. din 1864.
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păstrătoruli fie cărui ce'lii va cere, sâă tutu- 
jorii, atunci se nrmâză de pă tocmâlă. 

16, Cândii la duci inşi seva pune lucrulii în 
păstrare, este detorii fie-care dintr'enşii să/li 
dea (1) cândii se va cere, şi de'lă va da unulii 
dintr'enşii cu lipsă de câti a fostii, dâtor este 
și acelii ce Wa dati, şi celi-altii păstrătorii 
lipsa lucrului. 

17. Cândii se va da în păstrare lucru acope- 
rită şi pecetluit, atunci păstrătorulii este dâ- 
torii a da lucrulii coli acoperiti şi pecetluitii 
cum s'a dată, cândii i se va cere, fără a mai fi 
dâtoriă altii ceva din câte pote să cră cel ce 
"lii-a pusă în păstrare, că le-a avutii acoperite 
şi pecetlaite; dâră de'i va arta mai ântâiii pă- 
strătorului cele ce pune în păstrare câte una 
una, şi apoi le va pecetlui, atunci păstrătorul 
este detori şi elii a le da câte una una. 

18, Da se va cere lucrul celă pusi în pă- 
strare, şi nu se va da, în vreme ce putea să se 
dea, atuncă oră ce va păţi lucrulii, din veri care 

- pricină fără deosebire, este dătorii păstrătorul, 
pentru că nu "l-a dati când i s'a cerută; fără 
numai cândii se va arăta cu dovedă că atunci 
nu se putea da din pricină neapărată. 
„19. Cânâii va vrea păstrătorul să dea şi în- 
naintea sorocului celui orânduiti, 'de se va în- 
templa, lucruli celă pusă în păstrare, este ds- 
torii celi ce ']ii-a pusii să'lă priimescă ; afară 
numai de se află şi elă împrotivă în vre uă în- 
tâmplare ca să nu potă să priimescă. iară pă- 
strătorul pote să'l păstreze mai multă vreme. 

20, Cândii păstrătorală -va cheltui ceva de 
trebuință spre paza sâă hrana lucrului celui 
datii în păstrare, celit ce "lă-a datii în păstrare 
e dâtorii cheltuiala. i 

21. Când va muri păstrătorulă, mostenitorii 
lui suntii dâtori lucruliă celii datii în păstrare 
cu tâte dreptăţile lui. ! 

CAPU XIII 
Pentru secuestru (2) 

1, Secuestru. este unii felii de depositon, şi 
se dice cândiă duoi inşi sei mulţi pună cu mul- 
țumita lor ună lucru de prigonire, în păstrare, 
la unii ală treilea obrază ce se dice păstrătoră, 
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ca, să'lii păzâscă şi să'lii dea, acelui ce se va do- 
vedi stăpânii ali lucrului. 

2, Penă a nu se dovedi cine e stăpânul lu- 
crului, păstrătorulă nu pote să] dea nici unui 
din cei ce'lă puni în păstrare, 

3, De se vatocmi şi altii ceva între cei ce 
pună în păstrare şi între păstrători, se urmeză 
tocmâla. | 

4. După ce se va dovedi stăpânulă lucrului 
celui pusii în păstrare, âtuncă păstrătorulii e 
dâtorii să dea Încrulăi, şi rodul de va, avea. - 

5. In scurti câte ami leginit pentru depo- 
sitonii (ŞŞ 3, 4, 5, 6, 9,12, 18, 1ti, 17, 18,19, 
20 şi 21) tâte le leginină şi pentru secuestru. 

PARTEA A PATRA 
CAPU I 

Pontra daruri (3) 

1. Darurile suutii ori lucruri, sâii folosuri 
de lucruri, 

2. Se facii daruri şi pe vremea de acumii şi 
pe vreme viitâre. ” | | 

3. Se facii daruri şi cu legătură şi fără le- 
gătură. 

4. Până a nu se da darulă, pâte să se lege 
ori ce legătură; iară după dare nu. , 

5. Ori ce va dărui bărbatulă în visţă femeii 
sâle după nuntă, şi femeea bărbatului săii, se 
socotesce împrumutare, iară nu dară, 

Pentru că de se va lăsa să dăradscă unulă 
altuia cu desăvârşită stăpânire, se pote din 
dragoste să'şi dăruâscă tâtă averea unulii al- 
tuia, şi la urmă, întemplându-se a se despărţi, 
să remâe săraci; şi ârăşi să pâtă avendi, ori 
bărbatulă, ori femeca, împrumutători, să dă- 
raiască unaulii altuia tot-dâ-una, şi împrumu- 
tătorii să rămâe păgubaşi. 

6, După ce se va' da daruli, nu se va mai 
cere înapoi, afară numai: - 

a. De va, fi dati darul cu legătură, şi cel 
ce l'a luatii nu va urma legăturii, 

b. De va necinsti priimitorală darului pe dă- 
suitorii, stă de'li va păgubi, scă de va cugeta 
în faptă răă asupră'i, sc de va da jalbă asu- 
pră'i cu pîră nedrâptă. : ! . 

  

Ara 
(1) "Ohov “/pecosat vă ză 67, dice textul grecescii, adică este Astori să'li dea întregă. 

„(2) Pentru secuestru judecătoresci vedi la art. 7 Cap. 8 partea 6;, anexuli Nr. 2 ali Cap. VII 
din Regulamentulă Organică, şi ofisulii Domnesciăi desluşitorii din anul 1858; veşi şi proce- 

- dura, de comereii art. —12 inclasivii, 
- (8) Prin circulară raportată mai susii, la faca 404 în notă, sub Nr. 45 din anulă 1848 Ia- 
nuarie 2, <Departamentulii Dreptăţii privinaii că darul este unii actii de înstrăinare prin care 
se strămută stăpenirea lucrurilor, ordonă ca actele de dară a. lucruriloriă: nemişcătâre să se 
adevereze cu îndeplinirea formelorii cerute pentru vindări, şi să se trecă cuprinderea lorii şi 
adoverirea ce li se va da, din cuvânt în cuvânt, în condica destinată pentru vinderă de bună voiă.»
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2, Darulii celă necinstitii nu se cere nici-uă- dată înapoi, şi necunoseătorii şi cunoscător de 
se va arăta obrazulii celii necinstitii, 

CAPU II: 
Pentru darurile din naîntea nanţii 

1 Afară din darurile de la logodnă, ori ce va dărui bărbatulă femeii stle înaintea nunții, se chiamă dară din aintea nunții. 
2, Veri cumi şi veri ce se va aşeda înain- tea nunţii, pentru daruri dîn aintea nunţii, a- 

cea tocmâlă să se păzâscă întocmai, . _ 
9, De se va făgădui de către bărbat dară din naintea nunţii, şi nu se va numi ce şi câtii, 

să nu fie dctoră. 
4. Cândă înaintea nunții nu se va da, sâă 

nu se va, făgădui darii din naintea nunţii, după nuntă să nu se câră, 
5. Ori ce darii din naintea nunții va dărui 

nevârstniculii, se priimesce, : 
6, Cândă nu se va face nunta, darurile din 

naintea nunţii se întorcii înapoi. 
+ După nantă şi darurile de la logodnă fi- resce urmâză orânduelii darurilor din naintea 

nunţii; şi câte legiuim pentru dararile din nain- 
tea nunții, aceleaşi înţelegemiă şi pentra ale logodnii. 

3, Darulă din naintea nunţii, ca şi zestrea, 
nici se înstrăinâză nicise zălogesce; afară nu- 
mai la câte întemplări şi cum se zălogeşte ze- strea şi se înstrăincză, şi cândii bărbatul are dâtorie dinnair ea nunţii şi nu i se ajunge cel- 
alții avutii ală lui ca să se plătescă, 

9. Cândii se va desface căsătoria pentru-cu- | 
. 

(1) Pentru mostenirile 

Noi Barbu Dimitrie Stirbei s.e.], 

  

LEGIUIRI 

getare rea a muerii împrotiva, vieţii bărbatu- 
lui, ss pentru precurvia ei (vegi pentru căsă- 
torie, partea 3, Cap. 16, art. 6), âtuncă darul 
cel din naintea nunţii se întârce întregă băr- 
batului ; şi, de nu voră avea copii, îlă stăpâ- 
neşte desăvârşit, iară de voră avea, este al 
copiilorii, şi elă ia numai rodulii. 

10. Cândă se va, desface căsătoria pentru 
cugetare rea a bărbatului împrotiva vieţii so- 
giei scle, sâă pentru că are ţiitâre, şi cele-alte 
(vedi pentru căsătorie, partea 3, Cap. 6, $ 6), atunci darali din naintea nunții rămâne ală 
muerii; şi de n'aă copii, îl stăpânesce ca de- săverzit, iară de ai copii, este ali loră, şi ea 
numai cu roduli se folosesce, ! 

11, Dese va mărita, femeea în anulii Şalii, 
să pârdă darul din naintea, nunţii ; şi de va a- 
vea copii să fie alii loră, iară de nu, să fie alii 
mostenitorilor bărbatului. 

12, Cândi bărbatulii va muri, 
mărita muerea, sâii se va mărita după anulă 
jalii, atunci, de ra avea copii, darurile din nain- 
tea nunţii să fie ale copiiloră, avândă ea folo= 
sul acelorii darură; iară de nu are, şi bărba- 
tulă n'are dâtorie din aintea nunții (Ş 8), să le . 
stăpenâscă cu desăvârşită stăpânire, . 

şi nu se va 

- CAPU II 

Pentru mostenire sâii elironomie 

1. Alostenire este priimirea unui vii a drep- tățilorii unui morti, căroia îi sunt dăruite 
de pe pravilă, fără de diată si cu diată. (1) 

2. Dreptăţile mortuluice se mostenesc sunt : 

obrazelorii călugăresci s'a dati Ofisulă Domnescii sub Nr. 558 din a- multi 1851 Martie 13 în următărea, cuprindere 

Vegăndii că Domnesculă chrisovii din anulii 1776, în privinţa, rânduelilorii monastiriloră co= prinde şi că : «Se cuvine aceloră ce uă daţă ai iubită viţa cea călugărâscă, ânteiă t5tă încur- «carea alişverişurilorii care ai 

«altoră cui li sarii părea cu cuviinţă 
stru care se învrednicescă tunderii, 
<nii, măcarii câtii de aprâpe, 

avutii întru viţa cea mai dinainte, tăind'o ca prin diată de «morte bino să'şi rânduâscă tâte ale s€le, împărțindă 
; iară rămăşiţele 

să rămâe de 
să nu fie supărată «acela de arii vrea să le ia înapoi cele închinate, să nu pâtă, nici să se «tori cererea lui, fiind că cele ce s'a închinat lut Dumnedeii, sunt de 

averea sa la părinţi şi la rudenii, să şi 
averii loră închinându-le monastirii în- pururea nemişcate; şi nu numai despre rude- monastirea într'unile ca acestea, ci şi ânsuşi 

asculte da către dregă- 
apururea nedespărțite,» Vădândii că şi Inaltulă Impărătescii Hatișerifi din anulă 1802 citită în Divanulă Ţării la iânteia a lunii Noembrie a aceluiașian, cu rinde uă asemenea ŞI an, cup disposiţie în următorii termeni: «Din călugări, ce nu suntă legaţi la monastiri şi Mitropolie, murindă cine-va, avația loră | "«ce le rămâne să nu se câră de nimeni, ci să se facă taxilili prin marafetulă Domniloriă dă pă «vremi ca ună venită casei ce se cuvine la săraci şi la sărmani şi la alte fapte bune : iară din «călugări, ce sunt legaţi la monastiri, 

<monastirii, la care a fostii închinată.» 
de va muri cine-va, averea lori să se ia ca ună venită 

Vădândă că acestă lepinităre disposi ie s'a statornicitii în urmă de către ră osatulii Grigorie p "Vodă Ghica în anulă 1827, 
aduce atunci înouitoră celui din anulii 1801; 

prin Înaltul Impărătesci Hatişerifă, ce a găsitii de trebuinţă a 

 



a. Totă averea Jui, afară din boerii, din pri- 
vilegiurile persânei sele, şi afară din pedâpsă 
pentru vinile persânei scle. 

b. Tâte dâtoriile lui. Ă 
c. Tâte tocmelele lui de pe care ori elii este 

altora“cevaşă îndâtoratii, ori alţii ni. 
d, Orice pricină de judecaiă politicâ.că, 
3. Diati. se dice cartea prin care rânduesce 

mortul cine să'i fie mostenitorii. Ș 
4, Mostenitori este obrazulă Je. carele trecă 

tâte acele drepturi ($ 2) ale morsului. - 
5. Celii co nu voesce, cu sila mostenitor nu 

se fae. 
6. £= aibă voe mostenitorul, cerând de la 

judecată sorocii de şese luni, să cerceteze are- 
rea mortului şi dâtoriile, ca să'şi ia, sâma de 
voesce a se face mostenitorii, sâii nu, 

1. In diastima chibzuirii de şese luni, să se 
rânducscă de judecată epi'tropii pe averea rror- 
tului ca, să caute să nu se risipescă. 

$, Are voe mostenitoruli să câră de la jude- 
cată a se cerceta averea şi dâtoriile mortului cu 
catastih carcle să i se dea ui ca să'şi în sema,. 

9. Cândii mos.enitoruli este nererstnică, e- 
pitropuli, scă ruda cea mai de aprâpe, prin 
scirea, judecății, se cade a face chibzuire de 
trebue să priimescă sâă na neserstuiculă mo- 
stenirea. , 

10. Celii ce va priini uă dată şi se va numi 
mostenitoră, s6ă chibzuindu-se în qisulă soroc 
($ 6) sâiă nu, acela nu pâte sa se mai lapede 
de mossenire, ci remâne bunii mostenitorii. 

Incă şi cel ce ne numindu-se mostenitorii, 
va urma ca unii mostenitoră (plătindă adică 
Aâtoriile mortului, sâi vîndând din averea lui, 
şi cele-alte), rimâne şi acela bunii mosteni- 
tori, şi nu se mai pâte lipăda. | 

11, Nerârstniculă, de se va, numi mosteni- 
toră cu midloculii judecății prin epitropă, ră 
mâne mostenitorii, şi nu se mai pâte lăpăda 
de 1rostenire. 

12, Mostenitorulii nu este slobodi uă parte | 
din averea mortului să moştenescă şi alta nu; 
ci ori totă, ori nimică. 

13, Copiii suntă slobogi să priimâscă numai 
mostenirea mumci, şi a tatălui nu, de nule e 

de folosii ; sâii a tatălui numai, şi a mumei nu. 

VECHII 

    

S 
Mostenire fără diată 

14, Fără diată mostenescii rudele, 
Se împartii rudele, în rude din susii, din jos,, 

şi de alăturea. 
Rude din josă sunti copiii, nepoţii, strene- 

poții, şi cei-alţi. 
Rude din sus sunt părinţii, moşii, stremoşii,. 

şi cei-alţi, ” 
Rude de alătarea suntii fraţii, unchii, nepo- 

ţii, verii, şi cei-alţi. - 
15. Tote rudele mostenesciă până la a opta 

spiţă a rudenii. 5 
Spigă de radenie dicemi rândulă obrazeloră 

"| la carele trec averile morţilor, dă pă figura 7.(1). 
Fie Z. obrazul ce se mostezesce, finali lui 

este ântâia spigă, nepotuli lui este a dnoa spi- 
că, şi de rândii cei din josă. | 

Şi iarăşi tatălă lui Z. ântâia spică, moşulii 
stă a duoa, şi dreptii de rândă cei din susă. 

Şi iarăşi fratele lui Z. a duoa pişă, pentru 
că tatălă sti (prin carele elă se rudesce cu 
frate-săă), este spiga ântâia. _ 

Larăţi văruli ?ai Z. spişa a-patra, pentru că 
tatălă lui Z. este spică ântâii, moşulă a-duoa, 
unchiul a-treia, vărul a-patra, şi de rândi 
cei de aliiturea. _ 

16, Rudele cele din josă, se protimisescii de 
cele din susii la mostenire, şi cele din susii de 
cele de alăturea. - 

Rudele de Josiă 

17, a. Cândii mortului nu'i trăesce muerea,, 
s6t mârtei bărbatrlă, și ai numai unii copilă, 
atunci mostenesce copiluli. - o 

b. Cândă aii numai feciori, mostenescit fecio-. 
rii de-uă-potrivă (2) fie-care, 
"c, Când aii feciori şi fete, numai feciorii mo- 

stenescă de uă potrivă, şi pre fete, de vorii fi. 
neînzestrate, dâtori sunti să le înzestreze şi 
să le căsătorescă. (3) 
"4. Cândă aă fete neinzestrate şi înzestrate, 
numaj cele ncînzestrate mostenescii de uă po- 
trivă fie care, 

  

Poruncimii Departamentalui, ca prin circularele sâle, să împărtăşăscă, deosebitelorii trepte. 
judecătorescă rostita, în susă dispâsiţia, ca nu cum-ra vre una să perlă din vedere basele mai. 
susii espuse, pe care urmiză a'şi întemeia ori ce otărire de judecată asupra pretențiilor de 
mostenire a, averii vre unui obrază călugărescii încetatii din riaţă. : 

“x D-lui Şefală Departamentului Dreptăţii va aduce la îndeplinire cuprindera, acestui ofisă, pe 
3 

care o va obsti prin glasuli Bulefinuluă şi alu Gazetii. 
(Publicată în Buletinul oficială No. 25 anul 1851). , 
(1) Vedi alăturatulă tabloii de pe pagina următâre, cu scara, rudeniiloră, N 

- (2) Textulă grecescii este mai exactii, întrebuinţândă espresiunea ZAră %sDa1jy, pe capii. 
- (8) Veţi art, 13, Capii 16, part. 3, supra ; şi art. 82, mai la vale. 

x
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e. Cândi aii numai fete înzestrate, atunci 
mostenescii ele de uă potriră una cu alta, 

f. Cândi, afară din copiii lorii cei rii, ai şi 
nepoți de fiii, se chiamă şi aceştia la mostenire, 

şi mostenescii Vîmpreună cu unchi lori la par- 
tea ce se cădea să mostenâscă tatăl lor de trăia, 

g. Cândă, neavendi feciori în viaţă, ai ne- 
poți diu feciori şi din fete, atunci nepoţii cei 
din feciori, depărteză pe nepoţii cei din fete 
(precum se cădea să depărteze şi feciorii de 
trăiaă pe fete de trăiaii), şi inostenescii pe o- 
brazul părinţilor loră (ară zarpty) : 
Luând adică fid-care familie partea ce se 

cuvinea să ia tatăli lori de trăia. 
h. Cândiă ai nepoţă din fete numai, acei nu- 

mai mostenescii de casă (ară zazpiy.) 
i, De le trăescii tata şi numa, şi aii şi nepoți 

"de copii, nepoţii aceia oprescii din mostenire 
pe tată şi pe mumă, de pe cumi trebuia să'i 
opruscă şi părinţii lorii de arii fi trăită. 

Asemenea urmeză şi când în locii de tată 
stii de mumă, are mortulii ori mârta moşi, scii 
m6şă ; şi cele-alte rude din susii asemenea. 

Î. Copiii vitregi de tată, moştenescă pe mu- 
mă de-uă potrivă, şi pe tatălă fie-carele deo- 
sebi pe al săi (1) 

*, Cândii mortului îi trăesce muerea şi are 
copii cu densa, scă mortei îi trăesce bărbatuli 
şi are copii cu densulă, atunci copiii, sufletulii 
mortului sâii ali mârtei, şi sogia cea viă (2) 
mostenescă de uă potrivă averea, de pă cumii 
mai josi se artă : 

Adică copiii îşi iati părţile lori, pe care sunt 
* stăpâni desăverșitii, luând asupra lor şi par- 
tea sufletului pentru cheltuclile îngropării şi 
a pomeniloră mortului sei mortei; iară soţia 
cea viă (3) are numai chrisisă, adică folosul 
părții sâle. , | 

Iară de se va întâmpla, în urma inorţii unui 
din părinți peste trei ani, să trăcscă copii, şi 
după acea vreme să moră copilulă, însă partea 
bărbătescă, mai "nainte de ali 14-lea anii ali 
verstii scle, iară partea femeâscă mai "nainte 
de ali 12-lea anii alii vârstiă sâle, atunci pă- 
rintele ce va fi viii să ia a-treilea (4) parte a 
sufletului în bani gata,; iară de vor muri co- 
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pii înaintea implinirii a trei ani după mârtea 
unuia din obruzele părnnţiloră, atuucă obrazul 
dintre părinți ce este viă, de va fi făcutii chel- 
tueli pentru îngropare şi pomeniri, să arâte 
socotslă către clironomi (vedi, alinea c. de la 
$ 18) şi clironomnii să'i plătescă câtii va fi 
cheltuiti. i 

Rudele de susii 

1$, a. Cândii va muri copilul fără de moste- 
nitorii, însă partea bărbătescă după ali patru- 
spre-dece-lea anii alii verstii scle, iară partea 
femeescă după alii duoi-spre-gece-lea anii, a- 
tunci îlii mostenesce tatălă şi muma de uă, 
potrivă. o 

b. Când multe din cele de sus rude trăescă, 
după mortea vre unui din cei de josii ce n'are 
mostenitori, atunci cei mai de aprope la spigă 
se protimisescii la mostenire din cei mai de- 
părtaţi : 

Cumi amii dice tatăli numai, sâă muma 
numai, săi amenduoi împreună de trăescii, se 
protimisescii din moşi, şi moşulă din strămoşi, 
şi cele-alte, 

c. Cândiă va muri copilii, parte bărbătâscă 
mai "nainte de ali patru-spre-dece-lea anii alii 
vârstii sâle, iară parte femedscă mai 'nainte 
de duoi-spre-dece ani ai vârstii scle, ori înain- 
tea morţii unui din părinţii sti, ori după mor- 
tea acelui părinte, şi altă copilă nu va mai ră- 
mânea, atunci periusia acelui părinte să se fa- 
că trei părţi, din care uă parte să o moştene- 
scă obrazul celi viii dintre părinţi cu desăver- 
şită stăpenire, însă în bani gata, altă parte 
să o mostenâscă rudele cele de susii ale părin- 
telui celui mortii sâă fraţi numai (de vor lipsi 
rude de susii), iară cea-altă a-treia parte să o 
mostenescă sufletulii copilului celui morti, ca- 
re parte să o ia totii acele rude ale părintelui 
celui mortii, pentru cheltuiala îngropării şi a 
pomeniriloră.. 

Iară cândă nu vorii trăi nică rude de susă,. 
nică frați ai părintelui celui morti, atunci o- 
brazuli dintre părinţi care trăesce, să moste- 
nâscă pe părintele cel mortii alii copilului, şi 

  

(1) Textulii grecescit diferă de celă românesc şi este maiexactii, Elă gice: Tă Etepodordii 
" Cuonărpa renva 2qpovouav tv zaripa res toat, râs GE uirrepas tac poptcă ră 4a9 Evo. 
Ti? duri) re. Tă CE erepoYadA?) Gnouiirpua vă avăzadmy. Adică : copiii buni de tată şi vi- 
tregi de mumă mostenescii de uă potrivă pe tată, şi deosebi în parte fie-care pe muma sa; şi 
vice-rersa, . - Si - 

(2) Katz tovravăy zpăanzoy 105 ăvâpobvov, dice textul grecescă; adică şi obrazulii 
celă viii dintre casnici, ceea ce înţelege şi pe bărbatii şi pe femeo; iară nu numai pe femee pre- 
cum Sar putea bănui din cuvântul sogiă întrebuinţatii în textulti românesciă, 

(5) To 5 tovmavbv zp6awzoy ro avâpoybvov, obrazulă vii dintre casnici, gice textul 
grecescii. - aa 

(4) Textulă grecescii nu gice a-treilea parte, ci simplu partea sufletului.
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rudele de alăturea ale părintelui celui mortii, 
până la a patra spică, <ă aibă pronomionă a 
răscumpăra, de voră voi numai căminulă nea- 
mului loră, de va fi. : 

Ş 

Rudele de alături 

19. a. Mortulă care w'are rude din josii şi 
din susă, se mosienesce de rudele de alăturea. 

vw. Fraţii şi surorile se protimisese la moste- 
nire dintre toţi lăturaşiă, “ 

c. Fraţii cei buni se 
nire din cei vitregi, 

protimisescii la moste- 

LEGIUIRI 

Ş 
21. Copilulă din curvie fără diată nu moste- 

nesce pre tatăl și pre rudele sâle din susii, nici 
tatălă săi pre densulit şi pre rudele lui din jos, 
căci elii nu e sciutii lorii, nică ci lui, 
Copilulă din curvie mostenesce, fără diată, 

pre muma sa, şi pre unchii despre muma sa, și 
pre mâşa despre muma sa; şi unchii, mOşa şi mu- 
ma pre elă, pertru că împrotivă el este cu- 
noscutii de denși şi ei de dânsulă. 

22. a, Copiii de sufietii, ori rude de vori fi, 
ori străini, mostenescii pre părinţii lorii cei su- 
fletesci, de pă cum şi copiii cei adevăraţi, fării 
de diată întocmai. - 

"b, Copiii de sultetii nu mostenescă de pă cu- 
ventulă iotesii alte rude dinti'ale suAetesci-   d. De va muri vre unii frate sâi vre uă soră 

fără de mostenitori, şi ai fraţi, stu surori, şi 
nepoți de frați. atunci Mimpreună cu fraţii 
mostenescii şi nepoţii partea tatălui loră, stă 
a mmumei loră, ce se cădea să o în de trăia. 

e. Cândii vre unii frate, sâă vre uă soră, mu- 
rindi fără de mostenitoră, a fraţi vitregi şi 
nepoți de frați să de surori buni, atunci n6- 
poţii oprescă de In mostenire pe fraţii vitregi 
de pă cumii trebuia săi oprâscă şi tatăl scă 
muma lorii de trăia. ş   f. Cândii vre unii frate sâii vre uă soră mu- 
rindii fără de mostenitori, mai nici fraţi ssă 
surori buni, nici nepoți din fraţi sc din suroră 
buni, atunci fraţii şi surorile cei vitregi, bună ! 
de tată stă de mumă, mostenese de ui potrivă. 

- g. Depă cum copiii fraţilorii buni mostenese ! 
dimpreună cu unchii stii cu mătuşele pre un-! 
chiulă celii buni ssii pre mătușa ($ e, de nai | 
susii), aşa şi copiii fraţilorii vitregi mostenese | 
pre unchiul celă vitregă sci pre mătuşă, d'im- 
preună cu unchii ce vitregi sâii mătuşele. 

h. Pravila, ce chiamă copiii fraţilor celorii 
morţi ca să mostenâscă d'impreună ca unchii, 
nu se întinde și la rudele de alăturea cele mai 
depărtate; ci după îraţii şi nepoţii de fraţi, toți 
cei-alți lăturaşi motenescii de pă spica rudenii, 
protimisindu-se totii-ds-una cei mai de aprâpe 
din cei mai de departe. Ra 

Ş 
20. La mostenirea căminuriloră (U) totă- |! 

d6-una, ori din susii rude de vorii fi mosteni- 
tori, ori din josii, ori de alăturea, se protimi- 
sesce partea, bărbătescă plătindă cu bani la 
partea femeească analogonii ce Li se face să ia 
din mostenirea căminuriloriă. 

loră loră părinţi, nici din susă, nici din josă, 
nici de alăturea. | 

c. Părinţii cei sufletesei, ori rude, oră străini 
de vorii fi, cândă după mârtea copilului de su- 
detă vrăescă părinţii lui cei firesci, mostenescii 
d'impreună cu dânşii de uă potriră pe copilul 
de sufictă ; dâră când nu trăescii îlă noste- 
nescă singuri. . . 

d. Părinţii sufletesei nu mostenescii cu cu- 
ventuli iothesiei alte rude alo copiiloră lorii 
de sufletii, 

29. Cândii bărbatul cu muerea trăindă dece 
ani şi ne-făcândă copi, va muri anulii din o- 
braze, şi na va avea copiii dintr'altă căsătorie 
mai dinainte, atunci obrazulii celă viii moste- 
nesce îără de diată a ştsea parte din avutul 
lui, iară cea-aită avere rudele lui, 

Cândiă bărbatul celă morti mare rude, nici 
de susii, nică de josii, nici de alăturea, îl mo- 
svenesce fără de diată sogia sa; şi pre soţie, de 
nu va avea rude de susii, de josă şi dealăturea, 
o mostenesce fără de diată sogulii ei. , 

$ 
21. Cândii mortulii n'are nică rude, nici nc- 

vastă, sâii mârta nici rude, nici bărbat, se mo- 
stenesce fără de diată de cutia miieloriă. (2) 

3 
Mostenire cu diată 

23. Mostenescii și rudelo şi streinii cu diată, 
26. Diata să se iacă în scrisă, iscălind'o ce] 

ce o face şi mărturisind! cu iscălitura” sa, şi 
archiereul locului, ss judecătorii (3), sâii. trecă 

  

2) Vegi art.10 şi 11 
1) Cămini se dice moșia de pă care se numesee nemuli. . 

in legiuirea pentru obstesea epitropie. 
(3) Textulii grecescă întrebuinţeză cuventulă 10451009 adică jadecătoriă, tribunală, iară nu judecători individă.
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marturi cari să fi vădută, sei să fi auditii ce 
la celii ce a făcutii diata, că este a sa. 

Cândii celii ce face diată, nu va să scie mar- 
turii cele scrise în diată, este slobod, strîngen- 
d'o sâii pecetluind”o, să o dea să o iscăl6scă pe 
din afară, spuindu-le numui că este diata sa. 

Iară do va fi scrisă diata de toti cu mâna ce- 
Jui ce a făcut'o, atunci şi fără de martură să 
aibă tărie în tocmai cu cea mărturisită, 

21, Nimeni să nu fio volnicii să'şi facă diata 
maă 'mainte de duoă-deci de ani ai vârstei sâle. 

285, Celii ce face: diată trebue să aibă min- 
tea întrâgă. De aceea : | 

Nebunii şi cei smintiţă la mintenu potii să'și 
facă diată, 

29, Celii co are copilă şi rude din josii, nu 
este slobodii să lase mostenitori în diată rude 
din susi, . . 

Pentru că rudele dinjosi se protimisescii de 
pă pravilă din cele din susit ($ 16). 

30, Jiuma care are copil din curvie, nu este 
slobodă să'şi lase în diată mostenitori pre ru- 
aele din susi; că se protimisesce acela de pă 
pravilă din rudele ci din susii, 

31. Cine n'are rude din josii, şi are părinți 
şi rude din susii, nu e slobedă să lase moste- 
nitori în diată rude de alăturea ; că rudele din 
sus se protimisescii de pă pravilă din rudele 
de alăturea, (Ş$ 16) ÎN 

"82, Cândă cine-va, neavândă rude de susi 
şi de josă, are de alăturea, slobod este să lase 
mostenitoră pe care va voi dintr'ânșii, s6ă din 
cei străini pre cel cinstiti, scii pre inuerea sa, 

- şi mucrea pre bărbatulă săi, 
Insă să, se însemneze că veri care soră se ra 

înzestra după mortea, părinților ei de către 
fratele săi, nu din mostenire rămasă de la ta 
tă-stii sâii de la muma sa, ci din avutii câsti- 
gatii de către frate-sti, aceca murindă fără 
de copii, să lase pre acelă frate ală stii de pă |. 
dstorie mostenitor pre jumătate din avutul săi, 

33, Cândiă celă co face diată are numai un 
mostenitoră, din josii sâii din susă, atunci de 
pă dâtorie se cade ca jumătate din averea lui 
să o lase mostenitorului. Iară cândii are duo, 
atunci se cade să, lase ducă părţi din trei; şi 
cândi are trei, atunci trei părţi din patru, şi 
celo-alte; iară jumătate partea, (cândii are un. 

n 

"1 
(1) Testul grecescă dice 

pe nedreptă în judecată. 
(2) Vedi şi art. 30, condica penală din 1850, 
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moştânii), sii a treia parte (cândă are duoi), | 
s6ii a patra (cândi are trei), şi cele-alte, esto 
slobodi să o dărudscă cui va, voi. 

34, Ai putere părinţii care facă dicţi, şi 
cele-alto rude din susă să depărteze din inos- 
tenire pe copii şi pe cele-alte rude din josii 
pentru următorele pricini : : 

a. Cândii copiii şi rudele din josii îi vori ne-. 
cinsti ocărânda'i sâă bătendu'i sâi pornindii 
jalbă asupră-le cu piri nedrepte. (1) . 

b. Când bolnăvindu-se să sărăcindă, nu 
vorii îngriji de denşii şi nui voră căuta de pă 
putere. ” . 

c. Cândă voră cădea, robi, şi că, avendă pu- 
tere, nu'i vorii rescumpăra. 

d. Cândi vorii umbla să'i omâre, (2) 
35, Părinţii ccă sufletesci poti să depărteze 

de mostenire pe copiii lorii de sufletii pentru a- 
celeaşi cuvinte pentru cari şi cei adevăraţi pă- 
rință îşi lipsescă copiii lori de mostenire, 

36. Copiii şi rudele din josă potii să depăr- 
teze de mostenire pre părinţi şi rudele din sus 
pentru pricinile b, e, d, do la $ 34. 

37. Cândii celii ce face diată va depărta de 
mostenire pre rude din josii s6ii diu susă, de nu 
va scrie curații în diată şi pricina, să nu se ţie 
îu sâmă depărtarea, de mostenire, - 

35. Cândi celiăi co face diată va să adaoge, 
sâii să scâtă, sâi să drâgă ce-va din diată, pâte 
să o facă acesta şi cu deosebită însemnare în 
diată preste cele scrise (3); însă acea însemnare 
să fie scrisă de însuşi elii, scă și de altuli, şi 
iscălită de dânsulii, mărturisită do trei mar- 
turi, scii de judecători, sâii de arhiereulii locu- 
luă ; iară într'alti chipă nu. 

39, Celii ce face diată, nu e stobodii ca în- 
semnare, nici mostenitorii să orânduescă, nici 
de mostenire să lipsâscă, 

Ş 
40, Se strică diata de totii : 
a. Când se. face împrotiva pravililor, ($8 26, 

27, 28, 29, 30, 31.) - ! 
b. Cândii neavendii celii ce face diată copilii 

mai din naintea morţii lui, se va, nasce după 
mârtea lui, copil de care în diată nu se face 
pomenire, 

Na 
A Ne + = . . . . |. 1 Goizos Epaahâvras Tabs eie AprTTfit0y, adică : trăgendu'i 

(2) Testuli grecescii gice pă magica iducrparzoy î) Ecepe-rporroy, ceea ce înţelege 
şi oschită carte în aceleaşi condiţii de formă ca, şi diata, iară nu însemnare în diata chiară precum s'a tradusii în textulii românescii. Noi credernii că dicerea : zapă'(pauupua trebue să so iea dreptii codicilă, diata fiindii specială unii actii de instituire de mostenitori, de pă definiţia art. 3 de mai susă care aminteşce ideile dreptului romană. Acâsta se lămuresce şi mai bine din. „rep ( disposiţia art. 39 următori, 

-31
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c. Cândii se va face a duoa diată de pă pra- 
vilă, a treia şi cele-alte. 

d. Câudiă se va dovedi mincinâsă, 
- e. Cândi mostenitoruli celă orânduitii nu 

va să se facă mostenitorii. 
1. Se drege diata în parte şi nu se strică 

de totă : - 
a. Cândii după diată se va nasce copilă, şi 

celii ce a fiicută diata, avândii orânduiţi mo- 
stenitori alţi copii ai săi, nu pomenesce pentru 
acâsta; că atunci acesti capilă se cuprinile și 
el în mostenire, și mostenesce dimpreună cu 
cci-alți fraţi de uă potrivă din averea păriu- 
tescă; iară cele-alte rândueli ale dieţii nu se 
strici, 

b. Cândii cel ce face diată are copii şi rude 
de josii, sci părinţi şi rude de susă, și pre u- 
nele din obraze ce suntă totii de uă s,ică le 
numesce de clironomi, iară pe altele nu; Ş 

Căci atunci cei nepomeniţi se cuprinde şi 
mostenescă împretină, de uă potrivă averea; 
iară cele-alte rândueli ale dieţii se urmeză, 

€. Cândi celii ce face diată, nu va lăsa mo- 
stenitorilorii din josii, sti din susii, deplin par- 
tea jumătate ce e dâtoră să le o lase ($ 33), 
scăi ducă părţi din trei, sâă trei din patru, 
şi cele-alte; și va dărui legaturi aiurea, mai 
mnltii de jumătate (de va avea un mostenitor) 
sâii mai multii de a treia parte (de a avea 
duci), scii nai multi de a patra parte (de va 
avea trei), şi cele-alte; 

Căcă atunci ce e mai multi se scâte diu le- 
gatură şi se dă mostenitorilor; iară cele-alte 
rândueli din diată sc împlinescii. 

Ş 
2. Rudele din josă şi din susă suntii slo- 

bode a porni piră asupra dicţii pentru ori ce 
defăimare va fi avendii; iară rudele de alturi 
numai cândii nare adeverirea cea rânduită de 
pravilă, stii că celii ce a făcutii diata nu'şi a- 
vea minţile întregi cândii a făcut'o, sâii că este 
mincin6să ; (pentru care pricini şi cutia mile- 
lorii cândă nu este altii mostenitorii de pe pru- 
vilă, are voe să facă piră asupră'i). > 

CAPU IV 

Pentru legată 

1, Legată se dice daruliă cel cu diată, sc 
cu deosebită însemuare (1), dăruit după morte. 

2, Pote celii ce face diată să dăruiască lega- 
tură rudeloriă, străinilor, unui din mostenitori 
sc mai multoră, bezi mostenirea, loră, 
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9. Câţi suntii slobodi să'şi facă dieţi, ai 
voe şi legaturi să dăruiască, - 

4. Se dăruescii legaturi lucruri sâii folosuri 
de lueruri, cu legătură şi fără de legătură. 

5. Cândiă vre unii legati se va scrie cu Ie- 
gătură, până a nu se împlini legătura, nu e d&- 
tori clironomulă să'lii dea. 

0, Cine este mostenitorii și are legati, este 
slobodi să se lapede de mostenire, iară lega- 
talii să şi-lii ție. 

î, De se ra scrie acelaşi legatii la mulți 
fără de a se orândui părţile, îlă împartă de ună 
potrivă toţi; iară dâca sunt orânduite părţile, 
îşi ia fie-care partea sa. 

S$; De se va serie legatii vre unii lucru ză- 
logitii, mostenitosulă este detoră să'lă scotă 
şi săli dea, sei de se va fi vindutii, să'i răs- 
pundă preţulă, o 

9. Cândii celii ce face diată va dărui legată 
vre ună lucru străinii sciindu'lii, şi pe urmă 
judecându-se stăpânul, şilii va lua, atunci 
mostenitorii 82 indatorezii să respungă legata 
rului prețulii acelui lucru. Iară cândii cel ce 
a făcut diată va fi dăruită legată lucru străin 
nesciindulii, şi luerulii acela se va. lua de stă- 
penii cu judecată, atunci imostenitorulii nu e 
dâtoră nimici, 

10. De se va lăsa legati vre ună lucru în- 
chiriată, atunci mostenitorulii să plătâscă le- 
gatarului tâtă chiria, din diua ce se va face 
stăpâni pe lucrulă acela penă la împlinirea s0- 
Tocului închirierii şi după sorocii să fie ali le- 
gatarului, 

11. Cândă se va serie legati, se înțelege 
dimpreună cu acelii lucru și părțile lui cele 

„| încheiate. - 
Cumi de se va, serie casă, se înţelegi şi u- 

şile, şi cele-alte câte suntii încheiate. 
12, Când se va scrie legatii, nu se înţelegi 

şi părţile cele ne încheiate cu acelă Jucru, de 
nu se vorii numi în diată; cumi de se va scrie 
casă, nu se înțelegii şi aşternuturile, de nu se 
vor numi şi cle, - E 

13. Cândii se va serie legati vre ună locă, 
se înţelegi şi câte lucruri mai la urmă s'aă 
împreunatiă cu loculii, de nu le va. deosebi fă- 
cătoruli dieţii, | 

De va scrie cumii ami dice legatii vre unii 
locii fără de namestie, şi la urmă va, face pre 
densulă namestii, şi nu le va deosebi, se înţe- 
legii Wimpreună cu locul şi namestiile, şi 
cele-alte. 

14, De se va scrie legati vre uă namestie, 
stil viă, să pădure, sâă veri ce altii lucru este 
pe vre unii loci, şi se va strica din vre uă în- 
tomplare de pe rreme, loculă se dă, 
15. De ra scrie legati celii ce face diată, 

  

(1) Şi aci textul grecesciă se servă cu cuvântulă : zopsiauua, precum la capulii prece- dentii art. 38, adică cu codicilă,
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“şi maj la urmă însuşi îli va, vinde, sâi îlă va 
strica, mostenitorul nu este dâtorii săli dea. 

16. Cândă din multe lucruri de ună felii 
:cumii amii dice din cai şi altele), se scrie ună 
legatii ncotărită, toti unulă neotăritii e dâ- 
tori clironomulă să dea; iară de va scrie otă- 
vitii, pe celă otărită este dstorii să dea. 

17, De se va scrie legatună lucruri prăsitâre 
(cumii sunti dobitâcele şi cele-alte) trebue să 
se dea legatarului, după mârtea, celui ce a fă- 
cută diata, cu prăsila câtă se va face după 
morte. - , 

1$. Câte legaturi, până a nu se da se strică 
firesce, sâii din vre uă întemplare peste putin- 
ţă a se opri, să de dărnitotă se cheltuescii; 
paguba este a, legatarului. 

19, Câte legaturi din vicleşugă sâă greşâlă 
a mostenitorului se stricii, paguba este a mo- 
stenitoraluj. 

20. Câte legaturi sunt scrise în dieţi ce s'aă 
stricată cu totulă, nu suntii dâtori clinoromii 
să le dea. ” 

21, Cândii mostenitorii vorii da unii legati 
vumai din diețile ce s'aii stricati cu totuli, 
suntă detori clironomii să le dea pe urmă tâte. 

22. De se va scrie legatii vre unii robii, şi 
va fugi până a nu se da de către mostenitorii, 
atunci mostenitorulii este dâtorii a da ori pre 
robi sei preţulii lui : iară de va fugi până a 
un imnuri celă ce a făcutii diata, atunci moste- 
nitorulii nu esto ditorii, iară legatarulii este 
slobodii să'lii stăpenescă unde'lii va găsi. 

 CAPUV. 
Pentru iotheste scii facere de fii de suilefii 

„ 1, Facerea de fii de sufletă este dară spre 
mâsgâerea celorii ce mai copii. - 

2, Facii fii de suflet numai mireni vârstnici, 
și mirenele cele verstnice. , 

a. Câţi suntii căsătoriţi şi n'aii copii. 
b, Câţi vădavi si rădure n'aii copil, 
e. Câţi suntă neînsuraţi şi vori voi, 
2, Nebunii, risipitorii (1) şi necinstiţii nu 

tacii fii de sufletii. 
4. Epitropulă, în diastima, epitropici, nu 

face fii de suflată pe cel de sub cpitropia sa. 
5, Facemiă fii de sufletii, obraze bărbătesc, 

fumeesci, rude sâă străini, născuţi din părinți 
sloboili, iarii nu robi. 

Facemiă fii de sufletii şi drepti adevăraţi şi 
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pre copiii nostri ce nu suntă din cununie, când 
maremi firesci de pă lege. - 

6. Se facii fil de sufleţă vârstnici şi nevârst- 
nică, cari să fie celii pnţinii cu optă-spre-dece 
ani maj tineri de câtă cei ce facă fii. 

prin anafora către Domnie, şi prin otărire dom- 
nâscă în scrisii : ca să cerceteze adecă cugetuiii 
celorii ce'i facii fii. 

$. Câţi faci fii de sufletii nerârstnici, săi 
facă prin scirea şi adeverirea, judecătoriilorii 
locurilorii, înfăgişându-se însuşi cu dânşii şi cu 
rudele lorii cele mai de aprâpe. 
-9, Câţi facii fi de sufietii şi dreptii adevă- 

rați pre copii loră ce nu suntă din cununie, slo- 
bogi suntii şi cu diata lor să'i facă fii de suflet, 
şi adeveraţi. ” . 

| 10, Câţi facii fii de sufletă împrotiva pravi- 
lilori ($$ 2, 3, 4, 6, 7, 8), facerea lori de fii 
întru nimici se socotesce, . 

11, Oră ce înclinare şi dâtorie aii fiii cei fi- 
resci către părinţii lorii, totii acea înclinare şi 
dstorie aii şi fiii cei de sufletii către sufletescii 
lori părinți, şi acestia către aceia, 

„PARTEA A CINCEA 
PENTRU VISI (9) 

"CAPU I 

Pentru omorii 

1, Omorulii este, stă mai "nainte cugetatii, 
sâii necugetatii. : 

2, Mai "nainte cugetatii omori se dice când 
îli face ucigaşulii cu gândii de a omori, şi ne- 
cugetati celi împrotivă, ! .   3. Cine ra face omori cugutată, singur sâă 
dimpreună cu altulă să se omâre. 

4. Omorală celă necugetatiă, dă pă întâm- 
plără micşorâză scii măresce vina: adecă : 

a. Cine va omori apărându'şi viaţa de pri- 
mejdie, nevinovati este. 

b. Cine fiindă copilii micii, sâi nebunii, ss 
smintitii la minte va, omori, nevinovati este. 

€. Cine asvirlindii ceva cu nebigare de semă, 
va omori, să rescumpere cu bani omorulii de la 
rudele celui oimoritii, : 

d. Cine din beţie va omori, de va fi săracii, 
să se bată şi să se osindâscă la surghiunie de 
trcă ani; iară de va fi bogatii, să rescumpere 
  

(1) Textulă grecesci întrebuinţiză cuvântulii douzot ceea ce însemnză desfrânată, corupt, Şi se raportă la lipsă de moralitate, 
(2) Tâte disposiţiile din Leginirea Domnului Caragea atingătâre de vini sali abrogată de 

x x > * . a . - . Tva - - condica penală nouă, pusă în jucrare în anulă 1852, şi care în articolul ei 386 dice : «ote le- 
«giuirile vechi atingătâre de materii cuprinse în acâstă condică, rămâni desputernicite şi des= 
sfiinţate.» — Codulă din 1864 repetă acestă declarațiă prin art. 398, 

7. Câţi facii fii de sufletii vârstnici, să” facă -
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cu bani omoruli de la, rudele omoritului, şi ia- răşi să se osîndâscă la, surghiunie asemena, 
e. Care la mânie lovindă va omorf, de va fi lovită cu armă, și tăindii, sei săgetândii, sc împungendii, scă împuşcândii va omori, să se omnre; iarii de nu va lovi cu armă şi va omori, să se pedepsâscă ta ucigaşulii din beţie, 

_ OAPUII 
Pentru tâlhari 

1. Tâlhari suntă câţi înarmaţi esii înaintea 
Smeniloră, sâii Să pândescii la drumuri, sii nă- “vălescii la locaşurile lor și'i jăfaese, şii despâe, 

„2. Câţi tâlhari se prindă, să se omâre, 
3. Câte lucruri jefuite se găsescă la tâlhari, 

să se cerceteze ale cul suntii, şi să se dea stă- 
pânului aceloră lucruri, - 

4, Câte lucruri, jefuindu-le tâlharii, lo vori 
vinde, de se ra dovedi că cumperătorulă, sciind 
că vîndetorulă era tâlhari, sii că lucrurile e- Tati de hoţie, le-a cumpărată, să le pârdă şi să 
Je ia stăpenulă lori; iară de se ra dovedi că nesciindii cumpărătorul le-a cumptrat, atunci 
stăpenulii luerurilorii săi platâscă pe jumătate preţulă cumptrătorii, şi să şi'1ă ia ; apoi amen- 
duoi să se despăgubescă din averea tâlharului 
(de va avea ceva), luândă adecă stăpenulă lu- 
<ruriloră jumătatea preţurilor ce a datii, şi 
cumpărătoruli jumătatea ce a perdutiăi, 

5. Câţi se vădescii gasde de tâlhari, să se 
cerceteze, şi cândii siliți fiindii de frică priimâii 
pre tâlhari şi'i tăinuiati, să se erte ; iară de nu, 
să se osîndescă la ocnă în sorocii de cinci ani, 

| CAPU III | 

Pentru furi 

1, Furi giemii celui ce fură adecă ia pe as- 
unsă, ” | 

9, Cine va fura de Ja omti particulari, să se dea prin tirgăi cu biătae, să plătâscă ce a furat, 
şi să sc închidă la puşcărie ani anii, 

Cândi toti acela va fura de ali duoilea, să 
se dea prin tirgă cu bătae, şi să se osîndâscă 
da ocnă cinci ani. : 
"9, Câtelucrură se vorii vinde de fari la alţii 
şi le va cunâsce stăpânuli, să se urmeze Ja a- 
celea ca, şi la cele jefuite de tâlhari. 

4. Gasda de furi să se pedepsscă ca furulă, 
5. Furulă de lucruri sânte din biserici, să se 

osîndescă ca, şi cel ce fură de la particulară, 
dârză mai straşnicii, şi gasdele lori asemenea, 
iară cele futate şi vindute, unde sc voră găsi, 
Să se ia fără de plată, | 

6. Furii de lucruri domnesci şi obstescă să se osindescă ca şi: farii de lucruri sânte, 
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CAPU IV 
Pentru mofluză mincinoși 

1. Cei ce se faci mofluzi, 
socotescii şi suntă. . 

2, Câţi se vorii dovedi mofluzi mincinoşi, să se osîndescă Ja puşcărie unii ană, să li se tindă averea, şi să se plătâscă împrumutătoriloriă, 9 Tovarășii mofluzilor mincinoşi, adecă câţi : neimprumutându'i se arâtă de împrumutătoni şi se dovedescii mincinoşi, sâă câţi împrumu=- tându'i mai pugină, searstă împrumutători ca Sume mai mari, sei câţi tăinuescă lucrurile lor prin sciinţă, sii le-a cumpăratii cu iconomie, aceia să se pedepsâscă cu plata de bani, adecă, câtă nu se ajunge din averea mofluzilorii spre plata împrumutătorilorii celorti adevărați, acea lipsă să o pue de la denşii şi să o împlinescă, 

fără a fi, furi se 

CAPU V 

Pentru plastografi 

„ le Plastografi dicemii celorii ce fac scrisori 
mincinâse, sei de toti, sâii în parte. 

De totii mincinâse scrisori suntii în câte pe- 
cețile sâii iscăliturile sunti mincinâse. 

2. In parte mincinâse suntă în câte custa-   tulă celorii scrise, scă impreunarea sloveloră , 
s&ă slovele, sâii numerile, să velâtuliă s6i diua, 
sunt drese sâă rase, şi în locul lor scrise altele. 3. Câţi fac iscălitura domnsscă sâii pecetea,. li se tae mâna; câță drege cuvinte, ori slovniri, 
oră slove, ori numere, ori volti, oră lună, ori di, din scrisori domnesci, să se osindescă la oc- 
Dă în sorocii de cinci ani, - 

4, Câţi fac zapise mincinse de dâtorii par- 
ticulare, să plătâcă înduoitii de accea ce era să 
câştige cu zapisulii cel mincinosi. . 

5. Iară câţi vorii arăta cărţi mincinâse prin 
nesciință, şi se va dovedi că nu le-aiă sciutii de. 
mincinose, aceia suntiă nevinovaţi. 

“CAPU YI 

Pentru martură mincinoși 

1 Câţă so vorii vădi marturi mincinosi, să 
so dea prin tirg bătendu-se, şi să sa trecă în   
condicile judecătoriiloră, 

CAPU VII 

Pentru prepuitori sâii piritori 

1. Prepuitori se chiamă celi ce pornesco:   piră de învinovăţire asupra unui nevinovati.
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2, Prepuitorii să se osîndâscă la pedâpsa ce 
era să pătimâscă celi prepusă, cândă s'ară fi 
găsitii vinovatii. | 

CAPU VIII 
Pentru tăctoriă de bani 

), Tăetori de bani înţelegem nu numai pre 
cei ce tae monedă mincinâsă de tot sâii în parte, 
ci şi pre cei ce tae monedă de argintii buni şi 
adevărată, sâii de aur întocmai cu care umblă. 

2. Câţi se vorii vădi tăetori de bani, să se 
osîndescă la morte. - 

CAPU IX . 

Pentru necciustitori 

1, Necinstitorii necinstescă sâă cu cuvântul, 
stă cu fapta. - 

Cu curEntuli necinstescii în scrisii, sâă prin 
graii ocărândă în multe chipuri. 

Cu fapta, necinstescăi bătendii, s6ă alti! ceva 
spre necinste făcendii, . - 

2. Mărimea necinstci se socotesca : 
a. De pă felulăi ei: Precum cândă bate ci- 

neva mai mult necinstesce de cât când ocărasce, 
b, Din înclinarea caracterului ce are celă ce 

necinstesce către celii co se necinstesce: Precum 
cândiă fiulă necinstesce pre tatăl săi, mai mult 
greşesce de câtii cândiă arii necinsti pre altui; 
Şi cândă sluga stii robuli va necinsti pre stă- 
penulă stă, și când uni particular va necinsti 
ună boeră sâii judecătoră și cele-alte, 

c. Da pă locul unde se face necinstea; Pre- 
cum cândii se va necinsti boeruli sâii judecă- 
torulă în locul dregitoriei sâle, unde'şi împli- 
nesce dâtoria sa, sc judecă ; ori preotul unde 
slujesce, şi cele-alte. 
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femeii, şi numai femeea, asupra bărbatului. 
2. Cândii după currvie se va împăca bărba- 

tul cu femeea, sa cea, curvă, nu mai pâte aduce 
pîră asupră'i pentru acea curvie, 

3. De se va dovedi că bărbatulii, ce aduce 
pîră de pr&curvie asupra nevasţii sâle, "i-a fost 
midlocitori, nevasta să fie apărată, 

+ Cândă muerea se va, doredi prâcurră si 
bărbatul ei prâcurvarii, să se pedepsâscă pre- 
cum s'a disă : (Vei pentru căsătorie, capulă 
ală 16-lea, art.43.) 

5, Cine curvesce cu muere măritată să sa 
osîndescă la surghiunie în sorocii de duoi ani. 

- ADAOSU 
Pentru stricăciune - 

1, Care din sciinţă, stă cu nesciință, sâii cu 
greşelă va, aduce stricăciune altuia, este dâtor 
a respunde stricăciunea. 

2, Care ţine în silnicie lucru străini, se în- 
dâtoreză săli întârcă 'stipenului; 

3, Care va răni omi sâii dobitoci, este dâtor 
să plătâscă cheltuiala vindecării, . | 

4, Care va omori dobitoculii altuia, este d&- 
tori preţuli acelui dobitocă. , 

5, Cândă dobitoculă cui-va va face vre uă 
stricăciune, stăpenulii dobitocului este dâtorii 
a 0 respunde, N 

6. De va strica unii dobitoc bucatele cui-va, 
stăpânul dobitocului să plătescă paguba stăp&- 
nului bucatelor, dând şi vornicelului glsbă :(1) 

a. Bani cinci-deci, cândii se va întemola să 
fie dobitoculi rimătorii, 

b. Bani patru-deci, când va fi cală scii bivol. 
c. Bani duot-deci, cândii va fi boii sâă vacă. - 

“d. Bani dece, cândă va fi Ge sâii capră. 
7, Când va tăia cine-va copacii: roditoră 

sâă neroditorii fără de scirea stăpânului săi,   U, Necinstitorulii să se pedepsâscă dă pă 
mirimea necinstei (Ş 2), ” . 

4, Feluri de pedepse pentru necinstitori sunt: 
dare de bani, bătae, închisâre, surghiunie, care 
Să se orânduescă cui, şi unde, şi când va găsi 
cu cale jndecătorulă, n. 

„De Celii ce după ce s'a necinstitii, se va îm- 
Piica cu necinstitorulii sâii se va învoi, nu e 
Slobodii să, mai jeluscă pentru acea necinste. 

CAPU X 

Pentru prâcurrie 

1 Numai bărbatulă, iară nu altulă, este 
volnici să pornâscă pîră de prâcurvie asupra, 

acela să plătâscă stăpenului praţulii copaciu= 
lui înduoitii, 

PARTBA A ŞBASEA 
PENTRU ALE JUDECĂȚILOR (2) 

CAPU 1. 
Pentru prigoniri 

N 

1. Prigonire se mă priga- , dice judecata : 
nesci, mă judeci, - 

  

(1) Vedi la suplementă anexulă Nr,2 ali cap. 3-lea din Regulamentul organică, . . 
> . o se 

(2) Disposiţiile de la acâstă parte a legiuirii Domnului Caragea, se cunosc abrogate înt 
“ceea ce se atinga procedura, care s'a regulat d 
ganici la cap. VII, şi de alte legiuiri mat nouă. 

& pă osebită rânduială a Regulamentului Or- 

e
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„ Prigonitore părţi cei ce se judecă, | 7e Din prigonirile cele pentru bani, Pirdăscii sâii Jeluescii : daiă Jalbă şi trag pre| Cea pentru stăpânire cu rea credință a lucru- altulă la judecată. riloră celorii mişcătore şi nemişcătâre, se por- Pirișii s6ă jeluitoră : cel ce dă jalbă şi trage | nesce până Ia treă-decă de ani de Ia începutulă pre altulă la judecată. - stăpânirii, Piritii cel ce se trage de altulii la judecată, | Cea pentru eu bună credinţă stăpânire, de va : 2. Prigonirca este ori criminală, sâă poli- ! fi pentru lucruri mişcătâre, se pornesce pâns la ticescă, - trei ani; iară pentru-nâmişcătâre şi pentru ţi- " Criminală este, când învinovăţirea este vină, gani, de la începutulii stăpenirei până la, dece cum zorbalicii, omorii, tâlhării, furtişagi și | ani, de roră fi părţile cele prigonitâre în era cele-alte, E românâscă, iară de vor lipsi, pEnă în duoă-deci Politicâscă este, cândă învinovăţirea nu e | de ani. , : vină, cum dâtoria şi cele-alte. Prigonirea, cea pentru călcare de pământă, 3. Slobodă este fie-care să'şi pornâscă jude- şi de otare între vecini n'are sorocii » precumii cata. 
şi cea pentru ţigani fugari afară din pămentulii 4. Nimeni nu e slobodii să pornsscă judecata țErii românesci, (2) altui, afară numai de va aduce obrazulii aceluia. | Pentru robire de lucruri nemişcătâre, până 5, Cine ra voi să pornâscă judecată crimi- | la dece ani de la începutalii robirii, uală, să nu se potă altii-felii, de câtă jurândă | Pentru vingdare şi schimbi. de lucruri mişcă- maj ântâii că nu o pornesce din vre uă pismă | târe, până la irei-deci de dile de Ia darea lu- ci întradeveră. (1) crului ; iară de cele nemişcătâre, penă la cinci Ge Nici uă prigonire să nu se prelungâscă în | ani, afară de cumperătârea cn protimisisii ce Yeci, ci să se isbrănâscă în diastima paragrafici. | se precurmă de pă cum la vindare s'a legiuitii, ”_Paragrafie 'numimiă soroculă prigonirii de Pentru închiriere, până la stse luni, de la sfir- cândii şi până cândă are voie a se porni. şitulii sorocului închirierii, (3) 

  

   

            

    

   
    

  ————————— (1) Condiţia de jurământ impusă de acestă articol unui pirişă în pricină criminală, este. desființată de pă rânduelile codului de procedură criminală, care lasă slubodii pe veri-care a'şi porni judecata fări săverșire de jurământii : căci acţia publică pentru cererea pedepsii nu mai depinde, ca în sistemul codului Caragea, de acțiunea privată, ci este în căderea procurorilor. (2) Imprescriptibilitatea pentru călcarea de pământă şi de otare între vecini s'a desființat prin legiuirea din anuli 1847, Martie S$, întărită cu ofisi domnesci sub Nr. 195, şi care este : „Pentru mărginirea prescripții înpresurării pâmenturiloră, şi pentru adevăratulă înţelesăt ali stiipânirei cu bună sâii rea credință la asemenea împresurări. Ă 
Panrea ] 

Arte ÎL, Alinca, a treia a $ 7, capi |, partea 6, din pravila ţării pentru nemărginirea, pre-- scripții a călcăriă de pămentii, se desfiinţeză cu totulă. Art, 2; Prescripţia, pentru împresurare de pământii intră în catigoria obstâscă a prescripţii otărită prin pravila țării pentru stăpânirea cu bună săi rea credință a lucrurilor nemişcătâre, Art, 3, Cu rea credință se socotesce Împresurarea aceea, ce se urimmâză de către nsuşi per- sâna ce a ficut'o şi sc supune la celă mai lungă termină ali prescripţii de 80 de ani. Deră cu bună credință şi supusă la terminulii prescripții de 10 ani, se socotesce cândii vre uă pro- prietate d'impreună cu împresurarea ce va, fi făcândii la altă moşie învecinată cu dânsa, se va: stăpâni de a 8-lea persână Ja, care va fi trecutii prin mostenire, cumpărătâre, dară, zestre, scă cu veri ce altii titlu, 

Panrea JI 
Art, 1, Împresurătorulă cu rea credinţă se îndatoreză a îutârce adevăratului stăpenă atât lucruli, câtă şi roduzile lui, din vremea, cândă râii Va luati în a sa stăpenire, Art, 2, Împresurătorulă cu bună credinţă se îndatoreză a intrece adevăratului stăpână atâtă lucru câtii şi rodurile lui, din vremea ce i s'a cerut prin judecată, ca unulii ce n'a avută cu- noscinţă că stăpânesce r&ă, şi stăpenulă Va îngăduitii a stăpâni. - Art, 3, Se dă ună sorociă de unii ani de la înfiinţarea şi publicarea acestii legiuiră, pentru toţi acei la câţi va fi trecutii soroculi prescripţii de pă art. 5-lea de mat susă de În partea l-iă, ca, conoscendu-se impresuraţi, să pâtă a'ŞI porni judecata întracestiă sorocii. Iară după acestă Eorocii, tâte pricinile pentru împresurare de pămentii se voriă judeca fără oscbire de pe obste- scile temeiuri leginite printacestă pravilă, aa o IC "DANII TIN a, PPR 

(3) Textul grecesc gice ză ză ze os îs XPONIRIIX Zopiaș, de la sfirşitulă fe-. ăruă termini anialii: ceea ce constitue uă mare diferenţă. -



VECIIL 

_ Pentru clădire de namestii, pent la trei ani, 

de la sfirşitulii sorocului închirierii. (1) 

Pentru sădire de bucate, până la şese luni. 

Pentru cei ce lucrâză cu plată, până la cinci 

ani de la isprărirea Îucrului. 

Pentru clacă, până la unii anii, de la călcarea 

legăturilori Mintre stăpânii şi clăcaşii. 

Pentru dâtoriă, până la trei-deci de ani, de 

la împlinirea sorocului de plată, sâii din giua 
împrumutării, de va, fi fără sorozii. 

Pentru anarghirie (2) de ditorie pent la duci 

ani din diua îimprumutării. , E 

Pentru zălogă, asemenea ca şi pentru dâtorie. 
Pentru chezăşie de dâtorie, asemenea ca, şi 

pentru Actorie. 
-Pentru veniturile davalma între davalmaşi, 

până la treă ani de la începutul pagubii lori. 
Pentru tovărăşie, de la încetarea tovărăşiiă 

până la cincă ani, de vor fi tovarăşi în ţera ro- 

mânâscă, şi dece de vorii lipsi. 

Pentru darurile de la logodnă, până într'unii 

anti de la stricarea logodnii. 
Pentru cererea bărbatului de zestre făgă- 

duită, până la dece ani, din gina nunţii. 
Pentru cererea muicrii de a i se întorce ze- 

strea şi exoprica, pen la dece ani de la mortea 
bărbatului, dâca W'aii fostă despărțiți; sc de 
Ja, despărţire, de se voră fi despărțită. 

Pentra învoială împrotiva prarililorii şi fără 
de tărie, penă într'ună ană după învoială. 

Pentru eretoerisie împrotiva pravililorii şi 
fără de tărie, până într'ună anii după otărîrea. 
judecătorilori-aleşi. 

Pentru vechiletăi, până la unii anii din qiua 
întâlnirei stăpânului cu vechiluli după ispră- 
virea trebii vechiletului. . 

Pentru epitropie, până la patru ani de la da- 
rea socotelii epitropului. o 

Pentru depositonii şi sequestru, pântla treă- 
deci de ani de la deposirea, lucrului. 

Pentru întârcerea darului de la nemulţumi- 

torii, unii ani de cândii 'şi-a arătatii nemul- 
ţumirea. . 

Pentru daruri din naintea nunţii, ca şi pen- 
tru zestre. : 
„Pentru mostenire, până la trei-deci de ani 
de la mârtea celui ce se mostenesce. 

Pentru legati, ca şi pentru mostenire. 
$. Iară din pricinile criminale : 
Cea pentru necinste şi curvie se pornesce ; 

până la uă lună de la faptă. | i 
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Jară, cele-alte, câtii trăesce celii cu vină. (3) 
9. Paragrafiile de mai susii disc ($3 7 şi 8), 

la col nevârstnici să se socotescă de la duoă- . 

geci şi cîncă de ani ai vârstei lori înainte. 
10. Fie-ce prigonire, după ce se ta porni vă . 

dată la vre uă judecată, are sorocii de alţi 

trei-deci de ani de la începutulii pornirii; şi 

cândă se va întempla să nu se isbrănâscă nici 

pent atunci, pote să se înuoâstă, dâca, penă a 

nu se împlini, se va cere înnoire de către par- 

tea prigonitore prin rugăciune către stăpânire. 

11, La prigonirile politicescă, pîrişuli să 

mârgă unde se află piritulă cu locuința, sei 

unde petrece mai multii, şi acolo său tragă 

în judecată. , 

Adică pirişuli Bucureştenii pre locuitorulă 

Craiosânii să nw'li tragă în judecată la Bucu-. 

rescă, ci la Craiova ; atară numai deca Craiove- 

nul petrece adese-ori şi în Bucurescă, s.€.].(4) 

19, Jară la pricinile criminale, oră unde va 

găsi pîrişulă pe piritii să'lă tragă în judecată. - 

13. Cândi piritulii se va chiăma la jndecată 
pentru prigoniri politicesci, să mârgă îndată. 

14. Pentru pricinile politicesci, să nu se 

chiăme la judecată piriţii : 
a. Cândă se află la biserică de se închinii. 

b. Cândă cu adevăratii suntii bolnavi.: 

e. Cândii se ducii în trebi domnesci; (afară 

numai de se va da:jalbă către Domnie şi se va 

porunci întradinsi să remâc şi să se judece.) 

4. Cândă petreci mortii la grâpă. 

e. Cândii jeluesci vre nnă morti 
nuoă dile ale jalei. ” 

f. Cind sunti în trâba lucrurilorii pă- 
mântului. : 

Adecă tâtă luna lui Aprilie şi a lui Iulie, şi 

de ln cînci-spre-dece” ale lui Septemibre, şi pâ- 

nă la cinci-spre-dece ale lui Octombre. 

15, Cândă pirituli pentru prigoniri politi- 

cesci se va chiăma, şi ne fiindi opritii de nici 
una din disele întâmplări ($ 14), nu va veni ]a 

judecată, judecătorii să'i dea surocii de cinci 

dile; şi cândii nică atunci fără de nici uă pri- 
cină nu va veni, să'lii osîndâscă, lipsindăi, la 

câte jăluesce pirişuli. 
16, Cândi în prigonire politicâscă lipsesce 

piritulii, judecătorii să'lă însciinţeze şi să'i po- 

runcâscă să vi», dându'i sorocă analogon de pă 

depărtarea locului; iară de nu va veni la, so- 

rudă în 

  
rocă şi nu va da răspunsulii din ce pricină n'a 

venitii, să'i dea al doilea, acelaşi sorocă, şi de 

  

(1) Şi aci textulă grecescii dice : 1) zepi âumporebozws wztpioy Zos -/pâvovs spete ză 

“îs ponzis dopias ars : Pentru embatică 
cărui termină anualii, 

de zidiri până la, treă ani de la sfirşitulii fie- 

(9) Anarghirie se dice cândii dămii zapisii de dâtorie, şi nu priimimă oră tâtă suma ce se 

cuprinde sâi parte dintr'Ensa, 
(9) Paragrafia în pricini de vini se regulză acum dY pă rânduelile. cuprinse la Cap.X, 

Tit. IV, din Cod. de procedura criminală an. 1850, şi Cap 1%, Tit. VI, Cod proc. erim. din 1864. 

(4) Vegi art.959 din Rep. org.
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trivă putere, atunci celă ce ţine lucrulii, cu. vinteză unii drepti. 
Cândi adică lucrul ce se cere este nă vie, şi cuvintele amânduroriă prigonitelorii părţi ati putere do uă potrivă, celă ce se află în stăpâ- 

18. Cândii piritul se va înfăgişa la judecată | nirea viei acela are dreptate. pentru prigonire politicâscă , şi andindii pira| 4. Cine cere atunci câştigă, cândă va do- 
cea pornită asupră'i, va cere sorocă ca să se | vedi că lucralii ce se cere este ală lui; iară nu 
gătescăi de răspunsul împrotivă, atunci să'i | când va dovedi că nu este ali protirnicului să, 
se dea negreşită, 

-5, Doveţile de judecăţi suntă de- ducă fe. 
19, La prigonire politicâscă, cândiă pîrîtulii | luri, adică sâă cu meşteşugii, sâii fără de me- 

va voi mai 'nainte de judecată să se învoiâscă | ştoşugă. Dovedi cu meşteşugii dicemă câte le 
cu protivniculii stă, slobodii este, isvodescă judecătorii cu isteţimea loră, (pre 

20. La prigonire politicâscă, cândă părţile | care ca unele ce suntă anevoe de a se cuprinde 
prigonitore, în judecată fiindă, se voră înroi, să | şi de a se canonisi, Je. lăsămii la mintea, jude- 
li se întărescă invoiala de către judecătorii. (2) cătorilurii,) | - 

21, Pirişulă, după ce va începe pricina a se| Fără de meşteşugă dovedi numimii cărţile, 
cerceta de judecată, nu e slobodi să se Jase de marturii, jurământul, cartea de blestemii, 
judecată, afară numai de se va învoi cu protiv- | şi casna. niculă să, 

22, La pricinile criminale, să nu se judece ” 3 nici pirttulă nică pîrişulii prin vechilă, ci ci în- suşi înfăgişându-se; iară la prigonirile politi- cescă aii voia şi prin vechili, 
29. Lapricinile criminale, dâca, împrotivă va piri şi pirituli asupra pîrişului pentru vre uă vină mai mare, să; se cerceteze ânteiii cea maj mare, şi în urmă cea moi mică ; iară de voră fi pîrile de uă potrivă, atunci să se cerceteze a, Pîrişului ântâiă şi apoi a pîrîtului, 24. La pricinile politicescă, cândă împrotivă va trage şi pîrituliă pre pîrişă, ântâiii pricina Pirişului să se caute, şi apoi a piritului. 

nu va veni nictatunci să se osîndescă lipsinâ.(1) 17. Cei ce se pirăscii pentru pricini de vino- vății, să nu aibă hărăsirea numiteloră privile- giuri ($ 14); ci precum se va întempla să se tragă cu d'a sila la judecaţă, 

Cărţile 

6, Tâte tocmelele cele înscrise SĂ se iscă- l6scă de câtre cet ce se tocmescii, şi să se ade- vereze celi puţinii de duo marturi, carii eu ochii loră a vădutii, sâă cu urechile lori ai auditii, oră de către judecătorii. (3) 1. Tâte dieţile, de nu vorii fi scrise de totii de însuşi cei ce le faci, să se iscălescă de cei co le faci, şi să so adevoreze cu trei marturi singuri vedători sâii singuri auditori, sâă- de arhiereulii locului, sâit de judecătorii. (4) 8. Cărţile celoră ce nu scie carte să se pe- cetluâscă, negreşiti cu pecetea loră, şi să se adevereze de scriitori şi alţi duoi marturi să de judecători, (5) 

          
CAPU II 

Pentru dovedi 

1. Ori-ce cuvânţi se provalisesce la judecată de către părțile prigonitâre, acelii euventă ori să fie vrednic de crediuță, sâă, ne fiindă, să'lă dovedâscă celii ce'lă provalisesce, 2, Pirişulă nu pote să silescă pre ptritii să dovedescă provlima pentru care elii jeluesce, 

9. Tocmelele cele întunecâse şi cu înduoială să se tălmăcescă de pă cugetulă (6) celoriă ce . se tocmescii şi de pă fapta loră; iară de lip- sesce fapta, de pă obiceiul locului, sâă şi al lor, 10. La tocmelele 'cele cu înduoială, căutăm mai multii la voința celoră ce se tocmescă da câtă la vorbă, şi mai multă la ceea ce se face de câtii la ceea ce se dice ; pentru că may de a- 
3. Cândiă Ja unt lucru ce se cere, cuvintele lesii şi mai cu putere este înțelegerea de câtiă 

amendurorii prigoniteloră Părţi a de uă po- | vorbele. 

    (1) Vegi art. 251, din Reg. Org. carele modifică amenduoi acesti articoli 15 şi 16. ) Prin cuventulă judecătorii legea înțelege autoritatea colectivă, .adecă Judecătoria, pre- 
cumi se pote vedea din textul grecescii carele întrebuințâză cuvântul 4pttjptoy. Prin ur- 
mare ună singurii judecătoră sâii minoritatea, n'ară putea să. legalizeze unii asemenea, act de 
învodlă, ci se cere' majoritatea. 

(3) "HI az 7ATIIpLoy dice textulii grecescii, de unii judecătorii unici, 
, (4) Şi aci textulii grecesc dice ză ApiTTipLoy, de judecătorie. (5) Asemenea, şi în acestii articolii textulii grecescii întrebuințză terminuli & - judecătorie. - 

o (6) Kacă ây orăy dice textală grecesci, 

de judecătoriă, de tribunală întregi; iară nu 

76 2pităptov, 

adică de pă scopulă.
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li. La tocmelile cele întunecâse, priimimi 
ceea ce este mai de credutii, sc ceea ce se face 
mai de multe ori, 

19, De câte ori la tocmeli uă vorbă are ducă 
înțelegeri, priimimi ceea ce se potrivesce, să 
ceea ce este spre siguranța lucrului tocmită, 

13, La tocmelile cele cu ducă sume şi cu 
duoă vremi, priimimii suma cea mai puină şi 
vremea, cea mai îndelungată ; 
„ Avecă; dâca, se va tocmi să dea cine-va dece, 
ori cinci-spre-dece bani, atunci priimimi pre 
cei dece ; şi iarăşi, de se va tocmi să dea după, 
unii anii scii după dnoi, după duci ant priimim 
să dea, pentru că apururea fic care va să fie 
detoră mai puinii şi să aibă sorocii mai lung. | 

14. Cele scrise din vicleşugii cu nedesluşire, 
cu îndoială, şi greşite, le tălmăcimii împrotiva 
celui ce le-a făcutii, pentru că elă trebue să 
desluşescă, ceea, ce înţelege. - 

15. La tocmele, greșâlele din scrisă să se 
îndrepteze de pă înţelegerea ce într'adeverii se 
vede că ai. 

16. Câte cărţi nu se potii înțelege de locii, 
dreptii nimici se socotescă, 

14. Cine defaimă cartea de mincinâsă, tre- 
bue să o doredâscă, . A 

18, Cine va dice că de silă şi cu înşelăciune 
a dată carte,. trebue să dovedâscă (1) sila, şi 
înşelăciunea, 

19, Cândi se tăgăduesce cartea, să se în- 
trebe marturi, i 

20. Cândă setăgăduesce cartea, şi marturii 
cel iscăliţi nu trăescii sâă lipsescă, şi nu poti 
nici să vie, nică prin serisâre să se întrebe, a- 
tuncă alergămi la jurământă, 

21, Când se tăgăduesce cartea și nare mar- 
tură, de nu va eşi dovadă de aiurea, nu se ţine 
în sâmă. ' 

22, Cine va tăgădui vre uă carte a sa de 
detorie şi se va, vădi, se îndetorâză să plătâscă 
înduoită. . 

23, Nimeni nu pâte să câră ceva cu cărți 
scrise de Ensuşi sti străine, cândii tăgăduesce 
acela de la care cere. 

24. Cine'şi cunâsce iscălitura în vre uă carte 
de dătorie, şi dice vă n'a luati din suma dâto- 
rici, sâă parte, sti tâtă suma, trebue să'şi do- 
vedescă disa, 

25, Cine va începe să plătescă parte din dâ- 
" torie stii din dobândă, de pă vre uă carte de 
dâtorie, nu pâte pricinui că n'a, luatii suma ce 
se coprinde în carte. . 

20, Uă carte de detorie dată de unii tova- 
răşiă ca din partea tovărăşici, s6ă iscălită cu- 

  
  

tare şitovărăşia, îndâtoreză tovărăşia şi pre cei 
alți tovarăşi, dâca tovărăşia, în cartea aşegă- 
mântului, îi dă voe să se împrumute; iară de 
nui dă voe, nu îndetorăză tovărăşia, ci numai 
pro torarăşulă ce s'u împrumutatii, 

21, Uă carte. de dâtorie a cârmuitorului to- 
vărăşiei, ce este rânduitii cârmuitorii în scris 
de câtre tovărăşie, îndâtorâză 
deosebi, şi tovărăşia, de obste, 

28, Cine va artta copie de carte, acea copie 
trebue să fie adeverită de judecători (2), stii de 
obraze publice şi dregători, că este întocmai 
cu cartea cea adevărată; iară. într'altii chipăi 
să nu se crâgă. i Me 

29, Cine va arăta copie de carte, este dâtor, 
când i se va'cere, să scotă şi pre cea adevărată, 
sc în dată arând'o stii cu soroci, de n'o va a- 
vea la îndemână, 

30. Cândii pentru aceeaşi provlimă se punii 
înainte, de către unulă şi acelaşi, duoă sc mai 
multe cărţi împrotivitâre una alteia, n'are pu- 
tere nici una, - 

31, Nimeni cu uă carte, ce se pomenesce în 
altă carte, nu pote să câră ceva de nu va ară- 
ta-o pre aceea, sâii de nu se va dovedi de aiurea 
ceea, ce cere, 

32, Cărţile publice aii mai multă credinţă 
de câţii cele particulare. 

$ 

Marturi. 

33, Câţi mărturisescă la pricini politicescă, 
ântâiii să jure înaintea judecătorilor, sâii de va 
face trebuinţă şi în biserică, și apoi să mărtu- 
risescă, 

34. Câţi mărturisesci Ja pricină criminală, 
întâi să jure în biserică şi apoi să murturisescă,. 

35. Uni marturii singară, ca nici unulă se 
socotesce, ” 

30. Unde nau e rânduit de pravilă câţi mar- 
turi să fie, acolo duoi marturi se ceri. 

97. Tată în partea fiului s6ă împrotiva lui, 
şi frate în partea fratelui sâii împrotiva lui, nu | 
mărturisescii. . 

38. Nevârstnicii, nebunii, robii, risipitorii(3), 
necinstiţii, prepuitoriă (4), marturii mincinoşi, 
tâlharii, furii, plastografii, tăetorii de bani, mo- 
fluzii mincinoşi, nu sunt slobodi să mărturiseacă, 

39. Muerile mărturisesc unde nu încapii băr- 
baţi. - 

- 40, Muerile la diată nu mărturisescii, 
41, Marturii marturilori nu se socotescii de 

  

(1) Textulă grecescii dice vă BetAy57, adică să arâte, iară nu să dovedâscă cu dovedi, pre- - 
cumii la articolulii precedenti unde se servă cu verbuli vă ăzo8ety07. 

(2) 'Azd mpurdiptoy dice textul grecescii, de judecătoriă. 
(3) Textulii grecescă se servă cu cuvântul : &owto! desfrânaţii, corupţii. 
(4) Eozorpăyrau, denunciatori de meserie. 

şi pre cârmuitor 
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marturi; iară la prigonire de stăpânire, sâă de 
otare, priimimă şi mărturia cea-de pă audire. |să 

Câţi mărturisesc Ja vre uă tăgăduire, nu | săi, acela se socotesce ca 
42, 

se ţină dreptii marturi; adecă, când ună îm- 
prumntătoră va gice că nu i s'a plătită dâto- 
ria, şi va aduce marturi pentru acâsta, acei 
marturi nu suntă de credinţă, pentru că nici 
uă dată nu poti sci ca încredințare de nu s'a 
plătitii cu adevărată d&toria. 

43, Câţi marturi se zăticnescii de bolă a, 
veni la judecată ca să mărturisâscă, să se în- 

„trebe prin logofătul judecătoriei. ” 
4+. Cine va aduce marturi de la loci depăr- 

“tatii, are să'i plătâscă cheltuiala. 

Jurămâută 

45. Cândă dovegile prigonitârei părţi, nu dovedescă provlima fără cuvântii de împroti- vire, dai însă bănuâlă cuviinciosă de fiinţa, ci, atunci judecătorii proralisescă jurămentiă la cea-altă parte; adică: când uă parte din cele prigonitâre, Petru, dice că e dâtori lui cea-altă parte, Pavel, şi acesta tăgăduesce, iară Petru pare altă dovadă de câtă ună marturii singur 
(care de şi nu dovedesce fără îndoială, dâră bă- nudlă dă), atunci se proralisesce jurământă lui Pavelă. 

- 46 Nebunilorii, neverstnicilorii, robiloră, ri- sipitoriloră (1), tâlhariloră, furiloră, prepuito- riloră (2), marturiloriă mincinoşi, tăetoriloră de bani, mofluzilorii mincinoși, şi câţi suntii 
sciuți că ai pugiră evlavie către cele Dumne- 
deesci, acestora; nici li se provalisesce jură- mentă, nici li se dă credinţă deca vorii jura. 

47, Cândii se proralisesce jurământă de că-” ire judecătorii (3), atunci este siliti cuţ să pro- valisesce jurământulii, ori să jure şi să se în- drepteze, ori ne jurândi să se osindâscă, 
43, Uă parte din cele prigonitâre, spre do- vâda provlimii sâle, nu pote provalisi celii-alte 

să facă jurământă, 
49. Cândii uă parte din cele prigonitâre va "face uă provlimă nedovedită, și i se va prova- lisi de către cea-altă parte să o dovedescă prin jurămânții, acela atunci de va jura se îndrep- teză, iară de nu se osîndesce, o 
50. Nimenui nu se dă ascultare cândă sin- gură va cere să'şi încredințeze provlima cu ju- rământi, fără dea” proralisi judecata să cea- 

altă parte prigonitâre. 

LEGIUIRI 

51. Cui se va provalisi de către judecată ca 
jure, şi,-priimindă se va opri de protivniculi 

ună jurată, şi protiv- 
niculi se osîndesce, 
Asemenea şi cândă unulă din părţile prigo- nitâre face vă provlimă, şi celii-altii îi provali- sesce jurămenti (Ş 49), şi apoi îlă va opri, 
32, Cândiăi se va provalisi jurământă pentru sume de dâtorii, cel ce e detoră se silesce ân- tei să pue josă suma la judecată, şi apoi să 

jure celi-altiă, 
39. Cândă unulă din prigonitârele părţi cu otărirea judecăţii.va jura, și maj la urmă va găsi celă-altă vrednică doveda împrotivă, celă | ee a jurată strimbi se învinovăţesce a da în- duoitii; iară când prigonitârea parte va jura de pă cererea protivnicului, să, rămâe nesupă- rată şi de se va găsi pe urmă împrotivă dovâdă. 

$ 
Carte de blestemii   54. Cartea de Dlesteinii se dă unde, şi cum, şi când se dă jurămentulii; dreptii accea : 

55, Câte amii legiuitiă prin jurămentii, ace- leaşi inţelegemii și pentru cartea de blestemii. 

Ş 

Cazuna (4) 

56. Cândă celă pirită pentru vină se va do- vedi vinovatii, şi va tăgădui ori tâtă vina, oră parte din vină, atunci să se căznâscă ca să spue aderărulii,: ! ” 
57, Vinovaţii carii se căznescii, să nu se credă de uă dată, măcară de voră şi spune că suntă vinovaţi. Căci de multe ori de frică şi durere: dicii şi ceea ce nu este, 

CAPU III 
Pentru judecătorii, judecată şi otărîre 

1. Judecătorulă, pricina fiului săă, a fiesii, a tată-stă, a mume-sti, a fratc-săă, a gineri-   să, a noră-sii, a rudei s6le, a prietenului stă, a vrăjmaşului stă, nică uă dată singurii să nu o judeca; şi partea, prigonitâre, cândă va afla unii lucru ca acesta, să arate la Stăpânire. (5) 2, Judecătorii pricina cu uă parte numai pri. 
    

(ID) "Ascuror 
(2) Xozorpavra, denunciatorii de meseriă, 
(3) "Amd zpurrjptov se dice în textul 
(4) Cazna s'a 

«<depsele cu tăcrea mâiniloră, precum şi cazna scă muncile, <a se mai putea urma de acum înainte.» 
(5) Vegi art. 228 şi 229 din Reg. Org. 

grecesci, de judecătoriă. | dosfiinţatii de Regulamentulă Organică care în alinea 2 a 

jarăşi gice textulii grecescii, Gmeni de rele moravuri. 

art. 298 dice : «Pe- 
se strică şi so desputernicâză fără
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gonitere, lipsindii cea-altă, nici să judece nici 
să otărască, afară numai cândă îlă voriă chiăma, 
de duoi oră şi nu va veni dă pă cum s'a disii 

($ 16). 
3. Judecătorii să judece totii-dâ-una dă pă 

aceste pravili ce s'aii aşedatii. Unde nu e pra- 
vilă, acolo să se întrebe Domuulii. (1) 

“4. Judecătorii să otărască în scrisii, iară otă- 
virea nescrisă a judecătoriloră sii nu aibă nici 
uă tărie. — (Vegi art. 230 şi 232 Reg. Org.) 

5. Otărirea să se dea dă pă părerea ori a tu- 
tuloră judecătoriloră, sii a mai multorii, — 
(Vei art. 231 Reg. Org.) 

6, Cândiă judecătorii vor cunosce că cu gre- 
şelă ai otărîtă, volnică suntii, înaintea apelaţii 
prigonitorelori părţi, să'şi ia înapoi ptărirea 
şi să o îndrepteze, iară după apelaţie nu. (2) 

7, Judecătorii, înaintea judecății şi a otă- 
ririi, să nu facă sequestru lucrului de ale celui 
dâtorii pentru dstorie, afară numai cândii îm- 
prumutătorulii va da chezaşii sâă va pune ză- 
logă cu legătură ca de se va dovedi după jude- 
cată sequestru cu drepti, să fie bine făcuti; 
iară de nu,să respundă celui dâtor câtă pagubă 
cu nedreptate îi sa pricinuit cu sequestru. (3)   

Anex II. Cap. 7 din Rog, Ore 

Asupra secuestrului judecătovescii. (1) 

Art, 1, <Ori-cine va voi să facă secuestru, 
«să se arâte cu jalba sa la judecătoria locului 
«unde se află acelii lucru ce voesce să'li pue 
«sub secnestru, 

Art, 2, «Judecătoria cercetândii acca cere- 
«re, şi asigurându acel secuestru de pă coprin- 
«derea prarilii de mai susii îndată să însciin- 
«ţeze cârmuitorului acelii judeţii ca să se pue 
secuestru pe acelii lucru. 

Art, 3, «Cârmuitoruiii să pue în lucrare a- 
«celii secuestru cu midloculă următorii : 

1. «Să publice îndată acelii secuestru în tot 
«cuprinsuli scă prin sub-cârmuitoră şi poliţai; 
«iară în oraşulii Bucuresci prin agie. 

II. «Ce va fi de pecetluitii spre siguranţa 
«sevuestrului să pecetluescă facă cu amenducă 
«<prigonitârele părţi sâă cu vechilii lori. 

III. «Sccuestru mişcătorii să'li dea în pă- 
«strare la judecătoria locului de unde să ia ade- 
«verinţă de priimirea acelui mişcător secuestru. 

Art, £. «Judecătoria locului, cumii va face 

  

(1) Vegi art. 330 Reg. Org, şi art. 81 din legea Curţii de Casaţiune. 
(2) Uă circulară a ministerului dreptăţii din 36 Noembrie 1845 No, 3296, comunică judecă- 

toriiloră următârea resoluţie domnsscă pentru regularea aplicaţii acestui articolii în raportii 
cu nuoa procedură introdasă de Reg. Org. 

«Jurnalulă potrivitii cu temeinrile regulamentului arii trebui să se socotiscă cea adevărată 

„însă dă pă uă deslegare a Caimacanului Pr. Alex. Dim. Ghica, s'a înroit 

«<otărire, şi să fie ncsupusă la ori ce preschimbare, căci temeiurile acelui jurnal sunt acelea 
«pe care se alcătuesce anaforaoa ce se înscrie în condică ; şi cea prin graii încunosciinţare a, 
«otărirei judecății în audulii prigonit6reloră părţi, potrivită cu art.257 ali Regalamentului, 
«nu este de câtă jurnalii. Cu tâte acestea, fiindă că obiceiulii întemeiatii pe pravila cea veche 
«a lui Caragea, s'a, urmată şi de la, Regulamentiă încâce de a'şi putea judecătorulii preschimba 
<a, sa părere pe câtă vreme nu va fi iscălitii în condica de anațorale; Noi şi de amii priimitii 
«a lăsa acâstă înlesrire cugetului judecătorului, însă nu vom priimi a se întinde şi la acele jur- 
«naluri ce s'ară fi iscălitii de judecătorii ce voră fi încetatii din viaţă, scă se vorii fi depărtată 
«din al lorii postii mai 'nainte de a apuca să iscălâscă în condica de anaforale. -— La aseme- 
«nea dsră întâmplare iscăliturile acelor în jurnaluri se vorii socoti intocmai ca şi de s'ară fi 

„«iscălitii în condica de anaforale.> 
(3) După uă circulară a departamentului dreptăţii din anulii 1835 Genarie 21 No. 815 se 

"povăţuescii judecătoriile a nu înființa secuestru pentru preţii mai mare de câtii suma dâtoriei 
(să înţelege capete şi dobândă). — Uă altă circulară din anal 1836 Augustii 14 No.10209, 
dată in temei de inalti ordinii desluşesce că nu se pote pune secuestru pe lucruri de neapă- 
rată trebuinţă la sub-sistența secuestruitului, precum asternuturi şi trebuinciâse haine, unel- 
tele mesteriloră, şi altele asemenea. — Lefile amploiaţilorii nu se putsii secuestra dă pă reso- 
iuţie domnâscă ce s'a comunicatii judecătoriiloră prin circulara departamentului sub No. 5861 
din 21 Iulie 1852 în următârea coprindere : <Fie care creditori are dreptii pe tâtă averea d6- 
«tornicului sti, şi prin urmare o pote secuestra şi lua; iară I€fa ce dă Statulii pentru săvâr- 
<şire de slujbe spre susținerea slujbaşilorii săi, nu se pote considera avere particulară a nime- 
«nui, nici pote fi supusă la secuestrare, nică la plată de împrumuturi şi de detorii.> In urmă 

a se putea secuestra, 
pent la a treea parte din I6fă. ” i 

(4) Veqi şi art. 6—12 din procedura de comerciii.
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<uni secuestru, îndată să însciinţeze Logofă- «tului celui mare, Acesta, să publice atât prin «gazetă (1) cu cheltuiala secuestrantului, câtă «şi prin publicaţii pe la tâte cele-alte judecă- «torii ale județeloră, Ă 
Art, 5, «Acele judecătorii să le facă cuno- «scute cârmuitoriloră acelor judeţe. „Arte 6. «Acei cârmuitori 'acelorii judeţe să «le publice în cuprinsurile loră, de pă cum s'a «arătatii mai susă la art, 3. ! Art, 7, «Când se va rădica secuestru, să “se urmeze asemenea precumă s'a şi făcut, a- « dică să se trâcă prin tâte acele formalităţă, «dându-se de scire prin tâte aceste obraze că «s'a sloboditi acelii secuestru, 

t, 3, «Fie-care judecătorie, cumă şi Lo- «gofeţia cea mare, să ţie condică întru care să «se înscrie tâte secuestrurile de peste ani cu «numărulii dă pă rândi, cu arătare de numele “Secuestrantului, şi ale lucrurilorii şi a celui «Secuestratii, şi cu numirea judecătoriei de pă <a căria poruncă s'a făcuţi acelă secuestru. «Să se scrie acolo împrotivă rădicarea, sceue- «strului, prin a cui poruncă s'a, făcutii şi când; «Însă numai cu acestă osebire ca facerea se- «cuestrurilorii 'dg pă formalităţile numite în “proiectii, prin cinstita mare logofeţie a drep- «tăţii să se pue în rânduială de a se păzi şi a «se urma la tote judecătoriile locuriloră, vre- <melnicesce, numai până cândă comisia ce este «Să se rândusscă dă pă Regulmnentă, va alcă- <tui condica civilă ; iară de atunci înainte, pe “<Yremea viitâre, secuestrurile se voră urma dă „«PE leginirile ce se vorii aşeda de către aceu «comisie, într'acea condică civilă, şi se vor în- „«tări de Stăpenire. 

" Ofisă Domnescii desluşitorii asupra punerii de secuestruri, dati în anul 1838 Ianuarie 24, 
Noi Alexandru Dimitrie Ghica s.c.l, 

«Pentru desluşirea şi îndeplinirea art. 7, de «la capul ală 3-lea, partea a 6, din pravila «ţării asupra punerii de secuestru. «Domnia mea vedândă raporturile Togofe- «ţiel cu No, 6963 şi, 11066, din lâtulă 1837, <Lmândă în băgare de sâmă raporturile Di- “Yanului înaltă cu No, 383, 530 şi 666, totii «din acelaşă anii, de chibzuirea ce a făcut din «porunca nâstră po temeiulii art. 330 din Or- <ganicesculi Regulamentii ; | _ <Avândii în vedere şi cele ce se cuprindă în „ articolulii din pravila țării ce mai susii se a- „ ar6tă, precum şi în legiairea pentru secuestru; < Poruncimiă cele următâre : Ă 
1. <Secuestru ce se va cere mai "nainte de «judecată şi otărire, Ta fi priimită a se pune 

În 0 

(1) Se înţelege Gazelta oficială, 

EEGIUIRI 

«numai pentru dâtorie de bani cu zapis şi al- «te înscrisuri netăgăduite, după ce se va sigu- <ripsi secuestru, potriviti cu cuprinderea pra- «vilii de mai sus disă; iară nu şi pentru altele «deosebite prigoniri pentru cart âncă nu este «sciutii dâca reclamantulă pâte să aibă drept <scii nu, . 2. «Secuestru care astă-di se urmeză în pri- «cină politicesci, în urma otăririi unoi judecăţi «supuse. la apelaţie către mai înaltă instanță, | <cândi se va cere de către partea ce va fi do- <bânditi dreptate, atunci fiindă că art.G de la «cap 8, partea 6 a prasilii, pede uă parte pre- «vede unii asemenea secuestru, iară pe de alta «nu regulâză chipuli înființării lui, 
<Luândii Domnia mea în băgare de sâmă   «neapărata trebuință a acestei regularisiri pre- «cum şi chibzuirea înaltului divan. 
<Dicemi că : secuestru, la asemenea, împre- «giarări, se va înființa atunci când reclaman- 

«tulii, în urma unei acestă felii de otărire, va «pune mai ântâii la judecătorie zălogiă lucru «de preţă îndestulată” ca la vreme ; cândii va, «câştiga judecata celii ce a perdutii, să se pâtă «despăgubi de cele ce va cerca din pricina se- 
«cuestrului. 

«Judecătoria la care se va cere a se pune se- «cuestru de către celii ce va dobândi dreptate «prin otărirea sa, va cumpăni cu drsptă chib- - <zuire, ânteiă preţulii lucrului pentru care se <prigonesce coli ce a câştigat dreptate, şi a «cheltueliloră ce arii fi urmatii să se întemple «până la săvârşirea acey judecăţi, şi apoi, ana- «logosii totă pe atât preţiă şi sumă, să se facă <secuestru avere de acelui ce a perdutii drep- «tatea, ca cu acesti midlocii, 'cândii până în «sfirzitii va dobândi dreptate totii acela cea ecâştigat'o întâi, împreună cu preţulă lucru- «lui de prigonire, să aibă de unde să se despă- «gubâscă şi pentru cheltueli, Iară împrotivă «câştigândiă cea-altă parte a căroi avere se va, «secuestra, atuuci să se despăgubâscă şi acela «de pagubile şi cheltuelile ce i s'ară întempla, <Drepti aceea preţul zălogului va potrivit . «cu preţulă lucrului secuestrată, iară vrând ro- «clamantulă să dea chezaşă să nu fie priimită. „ «Cererea de a se face secuestru pe te- <meiulii unei otăriri date cu desăvârzire, se va   
  
«pune numai de câtii în lucrare fără de cheză- <şie sâi punere de zălogii din partea, recla: «mantului. 

, <ază otăriră desăvâraite se vori socoti, în- «să, de la judecătoriile i ânteia cercetare, de <pă art. l-ii din legiuirea pentru căderile ju- «decătoriiloră şi a ditanurilori, şi asupra În- «deplinirii otăririlorăă lori 3 de la divanurile «judecătoresc secţia civilă, de pă art. 277 din <Organicesculii Regulamentulii; şi de la înal-
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«tul divană şi inalta curte de revizie, de pă 
«ce se va da domntsca nâstră întărire; sei 
<cândii nu se voră porni apelaţii în legiuitele 
«<sorâce, ori se roră mulțumi amânduoă prigo- 
«nitârele părți pe otărirea acelii judecătorii; 
«deosebindu-se numai otăririle judecătoriilorii 
«de comerciă, care de pă art. 313, din Organi- 
scesculii Regulamenti se pună, de pă destoi- 
«nică chezăşie, in lucrare, cu tote că s'a por- 
«nită apelaţii împrotiva tori. (1) . 

«D-lui şetulii departamentului dreptăţii va 
«face punere In cale de a se urma, şi a se păzi 
"<pe viitorime pe la judecătorii acestă a nostră 
«poruncă întru tâte întocmai.» : 

Ş 

S. La pricină criminală, cândă va birui pi- 
rişulii, să se îndâtoreze piritulă să plătâscă 
pirișului şi cheltuelile judecății câte va dove- 
di elă şi le vorii găsi judecătorii drepte. 

Iară de va birui piritulii, să se indâtoreze 
pirişul a plăti pîritului cheltuelile judecății (2) 

9. Cine stăpânesce lucru străinii cu rea cre- 
dinţă (adecă fără de a'] avea cu vre uă toemâlă, 
stii de darii), acela, când lucruli prin judecată 
se va lua, să se îndâtoreze să plătescă stăpânu- 
lui râdele lucrului (de va avea) şi cheltuelile 
judecății. 

Iară cine va stăpâni cu bună credință lucru 
străinii, acela, când se va lua prin judecată lu- 
cralii, să nu întorcă rodele, afară numaipentru 
lucru cumpărat. (Vedi pentru vindare la $ 32). 

10, Care dâtori se va otări să plătescă d€- 
torie dă pă tocmâlă înscrisă, acela să se îndâto- 
reze să, plătâscă creditorului și cheltuelile ju- 
decăţii, câte va, dovedi elii şi judecătorii lo ror 
găsi drepte, şi Qeciucla (împlincla) a câtă sumă, 
de dstorie plătesce atunci. (3) 

Asemenea şi care detornic se va otări să plă- 
tescă dâtorie de pă toemâlă nescrisă şi dovedită, 
şi acela se îndâtoreză întocmai ca şi cel dâtor 
cu carte, 

11, In scurtă care dintre cei ce se judeci se 
va dovedi că sciindiă că era dâtorii, şi câtă era 
detorii protivnicului stă, nu "i-a făcuţi înde- 
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stulare, acela să se îndâtoreze să'i plătâcă, şi 
cheltuiala judecății. 

12, Care de pă învoială înscrisă, sâii isbră- 
nire, se va judeca pentru aceeași pricină pentru 
care s'a învoitii ori s'a răfuiti, şi va perde ju- 
decata, acela, să plătescă celit-alte părţă chel- 
tuiala judecății, şi cine se va judeca după în- 
voială sâii răfuire nescrisă, deră doredită, şi va 
perde judecata, şi acela, să plătâscă cheltuiala, 
judecății. . 

13, Cine se va judeca cu altul pentru ere- 
tocrisie făcută împrotiva pravilelorii şi fără, de 
tărie, şi va perde judecata, să plătâscă celii- 
alte părţi şi cheltuiala judecății. 

14. Cine va perde la a duoa cercetare de uă 
otărire domnâscă a vre unui Domnii de mai 
"nainte, acela să plătâscă protivnicului să şi 
cheltuiala judecății. (-£) | | 

15, După ce se va da otărirea judecătorilor 
din Bucuresci, să înfăcişeze dumnslui vel Hat- 
manii părţile prigonitore înaintea Domnului, 
să li se citescă otărtrea, şi să se întrebe de 
se mulţumescii .sâă nu; şi de se mulţumesciă 
amenduot părţile, să se iscălâscă amânduoă în 
otăriîre că s'a mulțumită, să le adevereze is- 
căliturile dumnealui vel Hatman, şi atunci să 
se întărscă otărirea cu pecetea Domnâscă, şi 
să se pue în lucrare. Diră de nu scii carte, săi 
iscălâscă alţii şi ei să'şi pue degetulii, şi să a- 
devereze dumnelui Velă Hatman, Iară de nu se 
mulţuimescii, să iscălescă precum că nu suntii 
mulţumiţi, să adevereze dumndlui vel Hatman, 
şi atuncă să dea, apelaţie. (5) 

Asemenea să se urmeze de dumntlui vel Spă- 
tarii, dumnâlui velă Agă şi de boerii isprarnici 
cândii este vre uă otărire de la judeţele dum- 
nâlorii. 

Intracestaşii chip şi la, Craiova să se ur- 
meze de către dumnslui Caimacamuliă. 

CAPU IV 
Pentru apelaţie (6) 

1, Apelaţie se chiamă jalba, co so dă de că- 
tre cei ce se judecii, cu cerere de a se cerceta, 

  

(1) Pentru caracterul definitivă şi esecutoriă ală otăririloră, vedi art. 76 şi 77 din legea 
Curţii de Casaţiune care a modificati disposiţiunile Reg. Org. amintite în acesti ofisii. 

(2) Vegi art. 39, 40, 41, şi 42 C. pen. din 1852. 
(3) Deciucla care se lua mai "nainte de către Hatmanie ca taxă de judecată la executarea 

otăririlorii, sa înlocuitii prin legea din 28 Februarie 1847, cu uă taxă gradată ce se plătesco 
la introducerea fie-cării instanţii, de uă dată cu petiția, de cerere în judecată sc cu apelaţia, 
Acâstă taxă este de patru galbenă austriacescă la ântâia instanță, de dece galbeni la Curțile de 
apel, şi de duoă-leci galbeni la, Curtea de Casaţiune. (Vedi şi art.46 din legea Curţii de Casaţiune). 

(0 Vei art. 7, 8, 9, şi 10 de la Capulii următorii şi ofisuli domnescii din 3 Aprilie 1846 a- 
colo citati, . 

„ (5) Pentru darea otărîrilor în mânile prigonitorilor şi pentru apelaţii vediart. 260 Reg. Org. 
„ 46) Materia apelaţiilorii este regulată dă pă nuoi principuri şi rândueli de Regulamentul 
organică la Capii VII, şi de leginirile posteridre. Vegi şi legea Curţii de Casaţiune. 

- , .
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otărirea unei judecăţi mai de josti de altă ju- | docată mai de susii, o 
2, Apelaţia să se facă de către cei ce se ju- „lecă prin jalbă în serisă către Domnie în dia- stimă de şci-deci de dile de cândii s'a scrisii otărîrca, Ă 

„9. "Câţi din cei ce se judeci nu oră porni apelaţie în diastima, numitului sorocii, aceia nu mal poti porni la urmă, afară numai de vorii dovedi că n'aii pututiă din vre uă zăticnire ne- biruită, 
Din vre uă bâla adecă grea, resmiriţă, şi cele- 

alte. , 
4. Câţi din cei ce aă pricină de judecată, chiămându-se în duoă rânduri de către judecă- 

tori, nu voră veni, şi se voră osîndi ; aceia nu potii porni apelaţie, 
9. Câţi din cei ce aă judecată vor da înscris la judecată că se vor mulţumi pe otărirea acei judecăţi, aceia nu poti porni apelaţie. 
6, Câţi din cel ce ai judecată, se iscăleseii la otărirea judecății că s'aă mulţumită, aceia, na poti poini apalație. 
?e Otărirea unui Domni 

Doninii. (1) 
S. Otărirea unui Domni, stricată de altă Domni, are apelaţie Ia ală treilea Domnă, 
9. Otărirea Domnsscă » întărită de duoi Domni, să nu aibă apelaţie. , 
10, Judecata cercetată de trei domni, să nu aibă apelaţie. i : 

are apelaţie Ia alţii 

Ofisii Domneseii alingitoră de olăririle Dom- nescă cele vechi, dată în anul 1846 Aprilie 3 şi publicată în Buletinulii cu No. 23 din 
acelaşii anii. 

Noi George Dimitrie Bibescu ssc,l, 
«Vădândii Domnia Nâstră raportul acelui <departamentii cu No. 924 asupra otăririlorii «Domnesci date de Domnii ce aă fosti înain- «tea oblăluirai rusesci, precumii şi acelea da- - «te de către înaltulă Divanii, în urma înființă- «rii Regulamentului, Şi întărite de fostul Ple- «nipotentii Presidentă ală Divanurilorii în ur- «marea disposițiilorii Regulamentului; la care «aceste pricini s'a, deschisti drumă de nucă ju- «decată, dă pă apelaţiile împricinaţiloriă ; <Vădendă că pricinile arătate se împartă în «cinci categorii : | 

1. <Otăriri Domnesci mat vechi, neapelate «la Doniniile ce aă urmată îndatţă după Dom- «nia accea ce a dati acele otăriri, 
2. <Otăriră ale reposatului Domni Grigorie «Ghica, apelate la fostulă Domnă Alexandru «Ghica, - 
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3, <Otăriri întărite de fostul Plenipotenții <Presidentii ali Divanuriloră sub oblăduirea «rusâscă, apelate la fostulă Domniă Alexandru «Ghica. : 4. <Otăriri Domnescă puse în lucrare, şi în <urmă îvită contestaţie împrotiva puuerii în <lucrare. . 
5 «Otăriri Domnesei vechi, uepuse în lu- «crare de locă în cursă de trci-deci ani ai pa- <ragrafici cercetării priciniloră prin judecată, « Vădendii părerea ce dă acelă departament «de urmare ce s'arii cuveni a se face cu artta- - «tele pricini, dăspă rânduelile legilor asupra, «cursului judecăţiloră : 
<Luândă Domnia Nostră în băgare de sâmă, «că unulă din sfirşiturilo fic-căria pravili fiind «a mărgini, po câtii esta cu putință, prelungi- «rea judecăţilorii ; aseinenea şi pravila nâstră 

«cea veche, dândiă drumi de apelaţie, a măr- «ginitii soroculă la şal-deci dile; iară cu acea <stisposiţie de a putea apela celă osinditii de «către unii Domni la altulă, firesce n'a înțe- «lesă de câtă la Domnnlă celă d'ânteiă ce ară «veni, căci într'altiă chipă nu s'ară mai fi să- <verşitii în veci nici uă judecată; 
«Deci, Noi poruncimă cele urmiătâre : 
6, <'I'6te acele otăriri Dommesci, împrotiva <cărora osînditulă nu va fi dată apelaţie la « Domnuli ce a urmată îndată după celă ce Pa <osîndită, urmeză a rămânea, dă pă duhulă «pravilei, în veci -ne pipăite şi consfințite, 7, «Tot pricinile câta sai întărit de fo- «stuli deplin-împuternicită President gene- «rali Iisselef, în urma înfiinţării Regulamen- «tului, asemenea, vorii rămânea în veci ne pi- «păite şi desăverzite, pe temeiulă art, 924 aţi. «Regulamentului prin care se popresce de a se <porni apelaţiă împrotiva otăririloră Divanu- <lui Înaltă și ale Curţii de rerisie, întărite de <înalta oblăduire, 

S. <Otăririle Domnesci ne puse în lucrare în «soroculiă paragrafici de treă-deci ani, voră ră- «mâneca desfiinţate şi pricina, încheiată pentru stătă-dâ-una, potrivită cu art.10, dela capi 1, «partea G, din pravila-pămentalui asupra măr- <ginirei cursului judecăţiloră, și art.7, de la «acelaşă capă şi parte pentru stăpânirea cu «bună s6iă rea, credinţă. - 9. «Ori ce pricină din arttatele trai catego- «rii se ra afla la Divanuri, se va rădica, şi nică «se va mai priimi apelaţii împrotiva unorii a- «semenea pricini, rămâindă a sc cerceta din o- «tăririle Domnesci numai acelea ale r&posata- <lui întru fericire Domnă Grigorie Ghica, care «nu vorii î întăritâre altori otăriri Domnesci, <şi pentru care se voră fi dati apelaţii la fo- 

    (1). Dreptuli Domnului de a judeca s'a abrog atii de Regulamentuli Organicii prin art. 213, 324, 325, şi 331, reservândui-se numay dreptul de întărire şi de priveghere, care şi acesta s'a abrogatii în cele din urmă prin art.l4 din Convenţiunea din 1858.
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«stulă Domni Alexandru Ghica. Iară câtii pen- 
«tru prigonirite ivite asupra punerii în lucrare 
«a vre unti otăriri Domnesci, dâca acele pri- 
«goniri vori fi inceputi de locii asupra punerii 
«în lucrare a acelei otăriri, şi cei nemulțumiți 
«se vorit fi îndreptată cu jalbă înscrisă atunci 
«la oblăduirea de pă acea vreme, se rorit cer- 
«ceta de către Inaltulă Divanii; iară deea, ne- 
«mulțumirea, se va fi arstatii după trecere de 
«vreme, în urma punerii în lucrare, apoi unele 
«prigoniri ca acestea, se vorii depărta.. 
„«Dunmnealui Marele Logotătii alii dreptăţii va 
«aduce la îndeplinire acestă a Nostră poruncă.» 

ANAFORA OBSTISCĂ 

a părinţilorii Arhiereă și a dumnealorii 
Boerilorii : 

adresată către M. S$, Domnulii Caraszea pentru 
priimirea şi votarea condicii. 

Prea Înălțate Domne! 

Dăpiluminata poranea Mărici Tale adunân- 
du-ne în multe rânduri cu toţii la ună loci, 
amii cititi cu luare aminte pravila ce s'a alcă- 
tuitii de către Măria Ta ; şi ne pliroforisirămii 
că alcătuirea acestei pravili este uă desluşire 
a pravililoră Împărătesci, ce se obicinuescii aică 
în pămentulă nostru, şi a vechiloriă şi a cano- 
nisiteloră obiceiuri ale pământului, ne fiindă 
îimprotivitâre celorii vechi urmate până acum. 
De aceea ne rugimii să bine-voescă Măria Ta a 
porunci să se şi tipărescă. - 

1818, Iunie 9.   Ungrovlahias, Nictarie, Iosifii, Argeşiu. Co- 
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standie, Buztă. Radu Golescu, velă Banii. 
Grigorie Brâncorenulii, biv-velii Banii. Costan- 
dinti Creţulescu, biv-veli Bani. Grigorie Ghica, 
biv-velii Banii. Barbu Văcărescu, biv-velii 
Dvornie. Dumitraşco Racoviţă, biv-velii Dror- 
nic, Istrate Creţulescu, biv-velă Dvornie. Con- 
stantin Bălăcenu, velă Logofăti, Michalache 
anu, biv-velă Logofătă. Grigorie Filipescu, 
biv-veli Dvornicii. Grigorie Băleanu, biv-velă 
Dvornici. Iordake Slătineanu, veli Dvornicii. 
Costandin Caliarch, biv-velii Iivornic, Costan- 
din Dudescu, velă Dvornicii. Dumitrale Raco- 
viță, biv-velii Dvornică. Georgie Filipescu, biv- 
veli Logofătii. Michalake Racoviţă, biv-xelii 
Logotitii, Ion Ştirbeiii, velii Dvornicii. Petrale 
Ritoridis, biv-velii Dvornică, Costandin Fili- 
peseu, Viv-velii Logofăt. Iordache Golescu, biv- 
velii Logolătii. Alecandru Filipescu, biv-velii 
Logofătii, Alexandru Ghica, velii Logofiătii. 
Atanasie Chrustopulo, biv-relă Logofătii, Ni- 
colae Văcărescu, velă Logofăt. Grigorie Ralea, 
velit Logofăt. Costandin Golescu, vel IHatman. 
Grigorie Romanită , biv-velii Vistieri. Pan 
Costescu, biv-velii Dvornică. B/ihalache Cor- 
nescu, veli Dvornicii. Costache Rasti, biv-velă 
Agă, 

Din luminata poruncă a Măriei Sele prea în- 
nălțatului nostru Domni Ion George Cara- 
gea VY,. fiindu orânduitii de ami protocolitii 
tâte aceste pravili dă pă istodele ce prin sfatii 
de obste s'aii alcătuită şi găsindu-le întocmai 
aşedate din cuvânti în cuvânti, şi fără câtuşi 
de puţină schimbare; le ami adeveritii şi în- 
sumi cu iscălitura în tâte foile, precum se vădil 
în dos, puindu-se şi luminată pecetea Măriei 
Sale la fie-care f6iă. 

1818, Iunie 2$. 

” Costandin Bălăceanu, velă Logofăt. 

 SUPLEMENTU 
OSEBITE LEGIUIRI, ORDONANŢE DOMNESC] ŞI CIRCULARE ALE 

ă 

DEPARTAMENTULUI DREPTĂȚII Si 

1 

Pentru avocaţi şi otarnică 

Ofisulă fostului domnii George Bibescu cu nu- 
mirulă 11 anulii 1847, Febr. 3, şi publicată 
în Buletinii cu Ao. 11 Februariii 10 1547. 

Către Departamentulii Dreptăţii. 
_Înlesnirea ce a avutii fie cine de a'şi da de 

sincşi numire de avocatii şi de otarnici, fără a 

avea de multe ori nici măcarii cele mat ele- 
inentare sciinţe despre aceste profesii, fiind un 
isvorii necurmatii de abusură, încurcături şi de 
mulțimea judecaţilorii, | ERE 

Domnia nâstră, având în vedere art, 225 
din Regulamentulii Organicii, şi coprinderea 
raportului ce ni s'a înfăcişctii de către şeful 
departamentului dreptăţii sub Nr. 726, porun- 
cimii cele următore : - 

1, Nimeni pe viitori nu va fi priimită: a 
unelti profesia, de avocatii stii de otarnicii, deca
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mai ântâiii nu va dobândi voe prin act iscă- lită de Ministru dreptăţii. 
2. Aceli actii se va da în urma destoinici- loră dovegi ce se vorii aduce despre “cunoscin- țele cerute pentru fie-care dintr'aceste profesii adică : că avocatulă a învățată legile, sâă la scâla, naţională, s6ii în scâlele străine, să că a slujitii celi puginii cinci ani în postii de şefii de masă la cancelaria Ministerului justiţiei, ori de grafierii la tribunaluri, ori de ajutoră pe lîngă 

grefierii Divanuriloră ; iară otarniculă, că pe lingă cerutele cunoscințe matematice şi de pra- vilă, a dobânditii și practica cuviinci6să prin conlucrare în vreme de trei ani pe lingă vre unii otarnicii din cei cunoscuți. Acele dovegi se vorit supune de către Departamentul Drep- tăţii la cunoscinţa nâstră spre a se da poruncă de urmare, ” 
3 Nici ună avocati, nici unii otarnică nu se va priimi din cei supuşi la protecţie străină, > de Departamentulă Dreptăţii va.face listă de toţi acei carii astă-gi uneltesci una din a-  ceste ducă profesii, şi va aduna, în curgere de patru luni, desluşirile cele mai lămurite asu- pra fie-căruia, adică, de a uneltită vre una din aceste meserii într'ună cursă îndelungată de vreme şi cu tâtă ceruta moralitate şi destoi- nicie. După săârşirea acestei lucrări ne va în- fişa acea listă cu cuvenitele băgără de sâmă împrotiva fie-cărui nume, și după ce se va în- tări de noi, pe de nă parte se va publica numele acelorii ce vorii merita acâstă sarcină, prin gla- sulă Dutetinului şi al Gazetei, spre sciinţa dre- gătoriilori şi a pricinaşilorii ; iară pe de alta, se va da fic-cărui de către Departamentulii Dreptăţii câte unii actă doveditorii ali slobo- genii ce are de a, unelti meseria de avocatii sâit de otarnicii. 

5. Câţi nu vorii avea asemenea actii, nu vor putea să uneltâscă aceste profesii. 
6, Avocatulă ssi otarniculii, ce se va abate din dâtoriile scle, ori va preda pricina încredin- țată lui, ori va aduce împedicări şi învălueli la a ci săverşire, nu numai se va supune la cu- venita despăgubire, ci âncă î se va lua şi drep- tulii de a mai unelti meseria sa; pentru care acesta, Departamentuli Dreptăţii, ra avea, cea mai deosebită îngrijire şi luare aminte, Duranâlui Şefulii Departamentului Dreptă- ţii va aduce la îndeplinire cuprinderea acestui Ofisă. 7 - 

NOTA. Un alt ofis Domnesc din anul 1850, Pevruarie 2, sub No. 50 dată Ja ui pricină de judecată, ordonă ca «să nu se pâtă lua nici <uă dată de către vre una din prionitârele «părţi de otarnici amploiaţii judecătoriei sei <ai curților apelative unde pricina va fi în ju- decată.> . | 
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II 

Pentru procedure otirniciilorii 

Ar. 1.— Circulare a departamentului dreptăţii 
din anulii 1937, Decembrie 8, Ar. 1481, a- 
dresată către Judecători, şi obştită în Bu= 
letinuli oficialii Ar. 60 din acel anii. 

Măria Sa prea Înălţatulii nostru Domn prin adresa cinstitului Secretariat ali Statului, de la 4 Octomvrie 1836, ce s'a făcuți cunoscută acei judecătorii, bine-voindii a da resoluție a- supra lucrăriloră de otărnicie, a otăritii că : «Pravila nefăcândii nici uă osebire între feluri-     «mile pricinilorii de cădere judecătorâscă , şi <otărniciile făcându-se pria scirea şi porunca <Stăpânirei, nu potă fi lipsite de acea cădere; «se înţelege dcră că şi chiămările, fieendu-se acu citaţii regulate, urmeză să'şi aibă trebuin- «ci6sa putere spre săverşirea cerută. Pentru «acesta departamentulă dreptății pâte Ina de- «Sluşiri practice şi din multe pilde de osînda «celorii ce nevrândii a se înfăgişa la otărnicii, «S'aii supusă în urmă a vedea puse şi petrele «otarelorii.» Logofeția spre înțelegerea şi adu-   cerea întru îndeplinire acestii luminate otăriri, a socotiti de trebuință a închipui desluzirea următâre: - 
1. Se va face de către otarniciă totii-A6-una, prin judecătoriile locale, chiămare tutulorii ve- cinilorii rezaşi, puindu-li-se sorocii cuviinciosii,. şi câtii prin putinţă mai îndelungatii, spre aşi putea fie-care pregăti documenturile descope- ritore de ali săi drepti, şi a se înlesni din cele- alte îndeletniciri a merge la faca locului. După acesta, ne viindă vecinii rezaşi la sorocii, li se va pune al doilea soroci mărginită, la care, deca nici atunci nu se va afla Îa faşa locului, s6ă toţi, ssii unii dintr'ânşii, otarniculi este împuternicit a'şi face lucrările scle fără, smin- 

teală, | 
2, Otarniculiă, săverşindii cartea de alegere, o va depune în copiă iscălită de sine la Jude- 

cătoria locală care se îndâtorăză a o face îndată cunoscută tutulorii veciniloriă rezaşă interesați la acea otărnicie, şi să le pue sorocii întru cae s6u să trămită înscrisă de mulțumire, scii să se înfăcişeze spre a, se judeca. La întâmplare de a nu fi vre unulă din vecini următori, i se va pune al doilea, sorocii, şi când şi la acesta, nu sera înfăşişa, tribunalulii va urma întocmai leginirilorii articolului 251 din regulamentul organicii, rimâindi dreptulii de apelaţie părţii osindito de către acea judecătoriă , potrivită cu cuprinderea articolajii 260 ali regulamen-   tului organică,



. 
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Nr, 2.—, Cireulară a departamentului dreptăţii, 
din anulii 1817 Septemurie, Nr. 6255, obstită 
în Buletinulii cu Ar. 68 din acelaşii anii. 

Cinstita Logofeţie Bisericâscă, prin adresa 
Nr. 3090 din 27 ale trecutului augustii, încu- 
nosciinţeză Departamentului că la otărniciile 
cu se facă pe la moşiile monastiresci, do multe 
oră s'a vedutii că egumenii, abusândii de încre- 
derea ce li s'a fostii lăsatii de a alege otarnici 
şi ingineri, ai datii acestă lucrare la 6meni cari 
n'av6ă nică uă sciinţă specială , nici teoretică 
nici practică, în asemenea îndeletniciri; din 
care, în locii de desluşire şi îndreptare prigoni- 
rilori, ai resultatiă multe învălmăşiri; şi chib-, 
zoindu-se de neapărată trebuință a se priveghea 
maai de aprope la alegerea otarnicului şi ingi- 
nerii, a şi pusii îndatorire egumenilorii ca ori- 
cândi vorii cunosce trebuinţă de a se face otăr- 
nicie la vre uă moşie monastirâscă, să însciin- 
ţeze pe Departamentă ca acesta să aibă a'i 
orindui otarnicii şi ingineri dintre persnele 
ce vort fi cunoscute despre ali lorii caracterii 
şi capacitate întru asemenea îndeletniciri; ur- 
mândiă ca de acum înainte eggumenii să nu mai 
aibă a cere d'a-dreptoli de la tribunalură îm- 
puternicire pentra vre uni otarnică, ci acâsta 
să se facă de către nsuşi Departamentulă Bi- 
sericescii către tribunaluri, precum se urmeză 
şi pentru citaţiile judecătoresci, cerere făcândi 
4 se încunosciinţa de acâsta tribunaluriloră ca, 
de acum înainte, să nu nai dea nici uă împu- 

ternicire vre unui otarnică pentru lucrare la, 
vre uă moşie monastirăscă, cândi acâsta s'ară 
cere d'a-dreptulă de către vre-ună egumenii al 
ori-cării monastiri închinată scă neinchinată, 
ci numai cândii asemenea cerere se va face de 
ensuşi acelii Departamentiă. 

Dreptii aceea se publică spre obstescă sciință 
acâstă punere la cale acinstitului Departament 
alii Credinţii. 

„A0. 3. — Circulară a Departamentului Drep- 
tățiă din anul 1847 Septembrie 26, No „6745, 
obstită în Buletin Ao. 74 din acelaşi anii. 

Fiindi că Departamentulă a ajunsi a cun6- 
sce că unii din otarnici ce se iaă de către unii 
din proprietară pentru otărnicia proprietăţilor, 
prin vestirile ce facii veciniloră rezaşi cu acea 
proprietate, nu desluşesc într'ânsele temeiurile 
ce se cuvine a le cunosce acei rezaşi; de aceea 
pe iitorii se voră îndatora toţi otarnicii, fără 
osebire, ca, prin vestirile ce vorii faca rezaşilor 
vecini, să desIuşâscă cele următâre: 

1. Porunca Departamentului sâă a judecăto. 
rică, însemnându'i anume luna şi numărul, prin 
care i se dă voe a intra în lucrarea otărniciei 
Ja care este chemati. 

2. Numele proprietarului , şi ală proprietății 
scle ce este a se otărnici, - 

  

497 

3. Numele proprietarului vecină și ali pro- 
prietăţii scle, desluşindu-se atâtii sorocul când 
este a se începe lucrarea otărniciei, câtii şi de. 
a'şi aduce elii atunci ori ce documente va fi a- 
vândii sprijinitre drepturilorii sâle. 

Aceste reguli-urmândii a le păzi otarnicii în 
viitori, să serie judecătoriei ca să le facă cu- 
noscute lorii, în dată ce se vorii arăta la dens 
cu hârtia proprietarulni ce l'a luat, sâii cu po- 
runca Departamentului încuviinţătore cererii 
acelui proprietarii, 

No. i. — Ofisii Dommnescii din anului 1547 Qe- 
tombrie 18, No. 436, obstită în'Buletinulii 

"Do. 73 din acelaşii ană, 

Noi George Dimitrie Bibescu s.c.l. 

Vedendă raportul acelui Departamenti cu 
No. 6349, atingătorii de urinarea ce se păzesce 
acum la judecătorescile lucrări în pricini de o-" 
tărnicii, în câtii, după depunerea otărniciii, se 
deschidii pricini osebite între fic care vecin cu 
proprietarală moşici otărnicite, isvorii nesă- 
vârşitii de prigoniri şi de cheltueli; căci prin 
deschiderea osebitelorii deli do fie care vecinii 
împrorira unei şi acceaşi otărnicii, nu numai 
judecăteriloră "le este de lipsă, la cercetarea 
priciniloră, lămuririle ce ar putea dobândi prin 
înfăgişarea şi cercetarea de vă dată a tutulorii 
documentelorii pe care fie care îşi întemeâsă, 
stăpânirea, dâră şi împricinaţilorii li se aduce 
uă împovărare simţitore prin respunderea le- 
giuitei taxe de fie care în parte. " 

Noi poruncim cele următore: + 
1. Cel care face otărnicia, fiindii acela care 

deschide pricina, elă urmeză a se supune la 
plata taxei; iar pricinile ce se vorii ivi dintr'a- 
ceeaşi şi una otărnicie, se vorii socoti ca una şi 
totii aceeaşi pricină, Ă | 

9, Otarniculă se îndatorăză ca cu depunerea 
la tribunal a cărţii de otărnicie, să depue tot 
de uă dată şi însemnare sub iscălitura'i de toți 
vecinii, cu arătare atâţă de acei de către cae 
s'ară afla moşia cea otărniciţă călcată, câtă şi 
de acei de la care nu arii avea să pretindă ni- 
mică, precum și unii numării de copii de acea 
otărnicie, potriviti ca numărnlii vecinilori, în- 
soţite tâte acestea cu jalbă din partea, propric- 
tarului către judecătorie de a chiăma pe toţi 
acei vecini ca să ardte de se mulţumescii, sti, 
nemnlţumindu-se, să se urmeze judecata. Taxa 
deră se va, plăti prin îufăgişârea acestei jălbi 
de către celii ce o va înfăcişa. 

3. Presidentulii tribunalului, priimind acea 
jalbi împreună cu otărniein şi cu celo-alte în- 
scrisuri ce s'aii disă. mai susii, va face soroci- 
rile cuviinciose fie-cărui vecini, însogindă și 
copii de otărnicie, Cea Vântâiii chiămare va îi 
cu sorocii celii puțin de duoă luni, şi cea de alii   duoilea cu sorocii de uă lună, ca, într'acâstă 

32
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a sa otărnicie cu seneturile ce va avea, şi ase 
pregăti cu cele maisigure şi adevărate respun- 
sură înaintea judecății. 

4, La celă de ală duoilea sorocă, potrivită 
cu articolulii 251 din Regulamentă, se va înfă- 
gişa pricina şi se va judeca cu acei din vecini 
ce se torii afla facă, şi îşi va ua leginituli ei 
cursii prin dare de una şi aceeaşi otărire deslu- 
şitâre de către tâte învecinatele părţi, cu pă- 
strarea dreptului de oposiţie în sorocii de optii 
dile pentru cei osindiţi în lipsă, şi de apelaţie 
în sorocii de ducă luni pentru cei ce nn s'ariă 

“mulţumi pe otărirea tribunalului, avendii ase- 
menea a se urma până la cea mai naltă jude- 
cată tote disposiţiile întoemitelori legiuiri, 

D-lui Marele Logofăt va aducela îndeplinire 
acâstă a Nâstră poruncă, obstind'o şi prin Bu- 
letinit spre sciinţa tutuloră de obste şi urmare 
pe viitori, ” 

"No: 5, — Circulară a Departamentului Drep- 
tăţiă obstită în Buletiuulii No. 27 din anul 
1549 Mai 14, 

Inalta stăpânire, avândii îngrijire ca şi lu- 
crarea otărniciilorii să'şi ia cursulii ei dă pă cu- 
viinţă, a chiămatii cu din-adinsulă stăruirea o- 
tarniciloră în îndeplinirea dstoriilorii lori, şi 
îngrijirea judecătorilor asupra numiţilor, dând 
îndestule povăţuitâre porunci de urmarea ce 
trebue a face; dâră în zadari, căci şi acum ai 
veniti la cunoscinţa Departamentului Gre care 
neorândueli ce se urmâză de unii otarnici, 

1. Că la chiămările ce faci, în locă de a în- 
semna diua de cândii are a începe lucrarea o- 
tărniciii, potriviti cu art.3 din instrucţia ce a 
dati Departamentulă la 26 Septembrie an- 
nulii 1846, sub No. 6745, numiții îndâtorâză pe 
proprietari, ca din giua chiămării, să se afle la 
moşia ce este a se otărnici, şi că să stărudscă 
până la vremea ce însemneză, 

2, Că punerea în lucrare a desăvârgitelorii 
otărnicii, ori după otărire, ori după mulțumiri, 
cu împetrirea semnelorii otare, o urmăză de la 
sinele în nefiinţa veciniloră moşiilor ce se deo- 
sibescii, prin punere de pâtra-otarii la moşia, 
otărnicită. . ” 

Şi aceste necuviinţe dândă prilejă de nein- 
țelegeri între proprietari cu otarnici, şi făcâu- 
du-se cele mai mari noorândueli la panerea pe- 
trelorii, Departamentali şi printr'acâsta de- 
sluşâsce, ca, în chiămările ce so facii de către 
otarnici, să se însemneze diua în care urmâză 
a se afla chiămatulă la faga locului, cândi ne- 
greşită că se şi începe lucrarea otărniciei; şi 
la punerea în lucrare a desăvârzitei otărnicii, 
să vestescă mai din vreme, prin midlocirea 
tribunalului competenti, pe toţi vecinii despre 
care arii fi a se pune potrele, în sorocă mărgi- 
nită, ca să so afle faşă la desăvârşirea lucrării, 

LEGIUIRI . 

vreme, să pâtă fie cure din vecini a'şi cerceta, | care Incrare atunci o pâte începe, când va avea 
cuvenitele dovedi că a fostă cunoscută acelori 
proprietari diua în care urma a se afla la faţa 
locului. - 

Aceste d6ră obstindu-se prin Buletinii spre 
sciinţa tutulor de obste, Departamentul chiamă 
mai cu din-adinsulii şi îngrijirea tribunalului 
asupra otarnicilorii, ca să'şi urmeze lucrările 
dă pă instrucţiile ce suntă date; şi În întem- 
plare cândi vre unulii din otarnică, după tâte 
povățuirile date nu 'şi-arii urma lucrările cu 
ceruta rânduială, atunci ori după raportulii 
tribunalului, carele este îndatorat a avea pri- 
veghiare cu din-adinsulă asupra urmărilor nu- 
miţiloriă, oră din osebite însciinţări, încredin- 
ţându-se Departamentuli pentru asemenea a- 
bateri, va lua cele mai straşnice măsuri pentra 
depărtarea unori asemenea otarmnici, a cărorii 
ţinere în asemenea lucrări dă pricini de neo- 
rândueli. (Vedi art. 139 Condica Penală.) 

Do. 6. — Estractă din circulara Departamen- 
tului Dreptăţii din anulii 1848 Decembrie3, 
Ao. 6550, obstită în Buletirulii cu No. 68 
din ăcelaşii anii. - 

1. In dată ce se va priimi adresa otarnicu- 
lui cu citaţii, spre a se da vecinilorii rezaşi la 
moşia ce este a se otărnici, numai de câtă să   

  

se trămiţă, de va fi în coprinsuliă acelui judeţii, 
în priimirea lui; iară de va fi în altă judeţii, să 
se trămiţă la presidentulă Tribunalului locală, 
ca şi acela cu asemenea grăbnicie să o îndrep- 
teze dă pă adresă ; și luându-se dovedi, presi- 
dentuli, fără întârdiere, să le trămiță otarni- 
cului ca să pâtă fi priimite şi de el mai 'nainte 
de împlinirea sorocului. 

2, Priimindu-se la judecătorie de la otarnie 
cartea de otărnicie, însoşită cu copiidăpă dânsa, 
potrivită cu desluşirea dată prin instrucţia cu 
No. 447 anulă curgătorii, sorocindu-se vecini 
rezaşi ai moşiii otărnicită, cu cea d'ântăiii hâr- 
tie să se trămită şi copia de otărnicie pe câtă 
se atinge de a lui proprietate. 

o. 7, — Estracti din circulara Departa- 
mentului Dreptăţii din anul 1819, No. 2579, 
obstită în Buletinulii cu Vo, 33 din acelaşi 

"ani. 

1. În vestirea ce face otarniculii vecinilor re- 
zaşi, să desluşă&scă porunca cu carei se dă vos 
a intra în lucrarea otărniciii, însemnândă luna, 
diua, şi numărulă ef, numele proprietarului şi 
ală proprietăţii sâle ce este ao otărnici, nu-: 
mele proprietarului vecin şi a proprietății sâle,. 
desluşindu-se atâtă soroculii cândii este otărit 
a se începe lucrarea otărniciii, câtă şi de a'și 
aduce elă ori ce documente arii fi arândi spri- 
jinitâre dreptăţiloră sâle, potrivită cu povaţa
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- pravilii şi a înstracţii dată la anulii 1847 sub 
No. 6745 şi obştită prin Buletinul cu No. 74, 

9, Să se facă tutulorii vecinilor rezaşi duoă 
“vestiră, potrivit cu instrucţia dată la anul 1837 
sub No.14781, obstită prin Buletinulă cu nu- 
mărulii 60, puindu-se în cea d'ântâiii sorocii nu 
mai puginii de duoă luni, iară în cea de a duoa 
nu mai puin de uă lună, cu desluşirea arttată 
la articolul l-ii din circulara cu No. 3135 din 
anulă 1848, obstită în Buletinulă cu No. 27, 
îndreptându-le în priimirea adresanţilori ca 
rândudla arătată în instrucţia cu No.6550 ob- 
stită prin Buletinul, No. 63 din anuli 1848. 

3, După cele ducă vestiri cu sorâce mărgi- 
nite şi cunoscute vecinilorii rezaşi ai moşiii 0- 
tărnicite, otarniculi să şi începă lucrarea, ne- 
putând'o întârdia fără a midloci vre uă pravil- 
nică împregiurare. 

4, Otarniculii, cu depunerea la judecătorie a 
obstescii otărnicii, făcută moşiii pentru care a 
fostii luati, despre tote învecinatele părţi, să | 
dea şi însemnare sub iscălitură'i de toţi vecinii, 
cu arstare atâtii de aceia de către cari s'arii 
afla moşia, cea otărnicită căleată, câtii şi de a- 
ceia de la cari n'ari avea să pretindă nimici, 
precum şi copii de acea otărnicie, pentru par- 
tea aceea numai ce se atinge de fie care veciu, 
potrivită cu Domnesculi Ofisă din anulă 1847 
sub No. 436, obştită prin Buletinulii cu No. 73. 

5, La moșiile ce se otărnicescii, când se vor 
învecina cu moşneni, atunci otarniculii să în- 
grijâscă ca art.4 să'lă îndeplinâscă în chipuli 
următoră : în acea listă să înseraneze vecină- 
tatea moşneniloriă, să desluşăscă totii-uă-dată 
câți moşi suntii, depuindă copii potriviti cu 
numărul moşiloră. ” 

6. La întâmplare de'a remânea, vre unii din 
vecini mulţumiţi pe lucrarea otărniciii, dă pă 
care urmăză ase pune petre, trebue mai ântâiii 
„să se în înscrisă de mulţumire din partea, ace- 
luj vecinii, care adeverindu-se şi de otarnici, 

--să'lă dea la mâna proprietarului ce'şi otărni- 
-cesce moşia ; şi apoi, în fiinţa acelui proprietar 
Şi a vecinului mulţumitii, să se pue petre, po- 
trivitii cu înscrisa mulțumire, ca să lipsâscă 
tot felul de reclamaţii că nu s'ar fi pus petrele 
chiară pe acolo pe unde s'a dat mulţumire, 

No. 8. — Estract din circulara Departamen- 
tului Dreptăţă din anuli 1549 Jlartie 28 
No. 2581 obştită în Buletinulii No. 33 din 
-acelii anii, : 

Se scrie judecătorii ca înxiitorii, în dată ce 
-se va depune cartea de otărnicie de către otar- 
nică în judecătorii, să se în în bigare de sâmă, 
şi de va fi cu desluşirea arătată la art. 5 din 
circulara, No. 2579, atunci la vremea sorocirii 
să se facă citaţiile pe numele fie cărui moşă cu 
„cetazii loră a nume, potriviti cu numărul lor, 

Şi să li să trămiţă cu băgare de sâmă ca, dân- 
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du-se în priimirea, fie cărui moşii, să se ia iscă- 
litură de a, ei priimire, de nu va fi cu putință 
de la toți părtaşii lui, măcară de la cei mai 
mulți, sub îndatorire ca aceia să te arâte şi ce- 
loră-alţi ; şi mărturisin iu-se de preotulii şi a- 
leşii satului, să se dea la judecătorie spre do- 
vadă, ca după nisce asemenea încredinţări, să 
pâtă şi judecătoria să'şi urmeze lucrările sele, 
fără a mai ga prilej de reclamaţii că s'a osîn- 
ditii moşneni întregi fără să fie toţi chiămaţi, 
ci numai dă pă vestirea unuia sâii dintrânşii şi 
fără scirea celoră-alţi; având în vedere jude- 
cătoria că citaţiile în asemenea pricini, cândi 
suntii şi moșneni, să fie cu sorâce mai îndelun- 
gate, ca să se pâtă lua înscrisii de la toţi de a 
lorii priimire. 

o. 9. — Estractă din circulara Departamen- 
tului Dreptăţii din 2 Dai 1819, No. 5592, 
obştit în Buletinul No. 48 din acelaşi anii. 

Sorocirea pentru pricini de otare la care, dă 
pă coprinderea otăririlorii, urmeză a se afla în 
faca locului prigonitorii cu ai lori otarnici, se 
va face de rânduitulă întru acâsta mădularii 
ali judecătoriei către prigonitori, vestinda'i 
ca la diua sorocită să se afle în fașa locului în- 
soșiţi de otarnicii ce'şi vorii la. Va avea în- 
grijire însă rânduituli mădulari de a cumpăni 
ca, pe câtă vreme surfașa pământului va fi în- 
velită cu zăpadă, să nu sorocâscă lucrarea de 
otărnicie, De se va cuprinde în otărirea ce se: 
va aduce la îndeplinire, că urmâză a se afla 
fașă şi alţi vecini, se voră chiăma totă de vă- 
dată şi aceia de către mădularulii rânduitiă. 

Otarnicii cândă se iai spre aducerea, la în- 
deplinire a otăririlorii celoră desivârşite, nu 
vorii avea, dreptulă de a face sorociri, ci în pu- 
terea sorocirii judecătorului către prigonitori 
voră esecuta, otăririle. 

Ca să se pâtă cunâsce în totii-dâ-una desă- 
verşita aducere la îndeplinire a otăririloră, 0- 
tarnicii şi rânduitulă -mădularii ali judecăto- 
riei ce se voră afla la faca locului, voră subscri 
actii care va cuprinde numărulă otăririi ce o 
adace la îndeplinire, şi acela ali porunzii cu 
care se autorisâză în a lorii lucrare, principa- 
lele împetrite puncturi, şi alte asemenea otare 
cu moriliţe pe liniile .ce se voriă face în urma- 
rea cuprinderei otăririloră ce suntă chiămaţi a 
esecuta.; şi acelă actii se va îndrepta de mădu- 
lară către presidentul judecătoriei care va da 
fie-cărui din prigonitori câte uă copie adeveori- 
tă dă pă rândnială sub luare de adeverinţă; şi 

apoi va face cuviinci6sa, punere 1a, cate pentru 
închiderea delii. ” | 

Midularele ce se trimiti în faga locului ca 

să pue în lucrare otăriri desăvârşite pentru 

statornicire de otare, să nu ia parte în Jucra- 

rea otărnicâscă, de câtii numai să privegheze   a nu se abate otarnicii din tertulă otăririloră,
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pentru că, dă pă duhulă legiuiriloră , dreptulii 
şi căderea judecătorului nu se întinde şi în a- 
semenea lucrări, 

III 

Pentru vîndări- 

20. 1. — Pitaculii Domnulă Grigorie Ghica 
din anul 1825 Iartie 31, pentru protimisis. 

10 Grigorie Dimitrie Ghica Secale 

Cinstiţiloră şi credincioşiloră dumnevâstră 
velițilorii Boeri ai Divanului Domniei mele, 
mulţi din cei ce, vindă nemişeătâre lucruri, 
cândti se ducii ori la logofeție, stă la ispravni- 
cati, ca să se adevereze zapisulii vînqirii de 
pă rânduiala pravilii unindu-se cu cumpărăto- 
rii, meşteșugindi viclenii, p'arătii po toţi acei 
câţi ati cădere pravilnică de protimisisii la 
cumpărătârea acelui lucru. Din acâstă urmare 
se întemplă judecăţi şi smăcinări între cumpt- 
rători şi între cei ce aii cădere de protimisisii, 
«erendii adică aceia ca să rescumpere lucrul 
cel vindutii, în puterea celui de ali S-lea pa- 
xagrafiă de la capuli pentru vîndări partea 3 
din pravila pămentului, cu cuvântă că vîngăto- 
rii lucrului nu'i aă arătată și pe ei la logofe- 
ţie scii la ispravnicati ca să“ fi minisită spre 
a otări, în soroculă celi numitii în pravilă, de 
cumpără scii de se Japtdă, şi apoi cândă penă 
la aceli sorccii nici ară fi cumpăratii nici sar 
îi lăptdatii, atunci adeverindu-se zapisulii de 
numitele dregătorii, să nu mai fie ascultați; 
inxă cumpărătorii vrând a depărta pe. cei cu 
cădere de protimisisăi, carii "i aă tăinuiti vin= 
dătorii.ca să nu potă rescumpăra lucrul cel 
vîndutii, cu curenti că la: Îl-lea paragrafă 
totii de la mai susă numitulii capă pentru vîn- 
dări, se cuprinde că de va tăinui adecă vinqt- 
torul pe vre unulii din cei cu cădere de proti- 
misisă, şi în urmă se va arăta, să'i plătâscă a- 
celui dreptii osândă a decea parte din prețul 
lucrului ce s'a vîndută, iară nu dice de a i se 
da și protimisisă la rescumpărătrea, lucrului. 

* Pentra ca să lipsâecă de acumii înainte fe- 
lulă acestei prigoniri din nedesluşita înţele- 
gere a acelui de alii 11 paragrafă de la mai 

„sasii numituli capă, eu divană ami chibzuită 
Domnia Alea precumii vă este sciută, ființa 
dreptăţii asupra acestei. pricini; şi dă pă totii 
cuvântul dreptă desluşindi a acestui de ală 
11 paragrafi înțelegere în ce chipii se cuvine 
de a fi dă pă duhul celui de ati 8-lea para- 
urafi, Qicemii că de ară fi fostă precumi dici 
acei cumpărători, urma să gică curat într'acelii 
de ală II-lea paragrafă (pe'lingă periodulii al 
osândii vindătarului), ca protimisisă să nu i se 
“dea; şi iarăşi do se va socoti acesti de ali 
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11-lea paragrafii, că are acestă fel de înţele- 
gere, ca şi de nu se vorii minisi adecă cei er 
cădere de protimisisii, tot să nu mai fie ascul- 
taţi, atunci acesti paragrafă urmeză a anerisi 
pe celii de alii 8-lea, care are cuprindere că cei 
cu protimisisii să nu mai fie ascultați, când la 
rânduitele sorâce minisindu-se nici vorii cum- 
ptra, nică se vorii lăpăda ; şi aşa să rămâe, pra- 
vila anerisindu-se singură pe sineşi, 

De aceea poruncimii dumnâ-vâstră că la a- 
semenea, pricini ce se voră întempla a se cer- 
ceta, să faceți otărirea de pă midloculă de mai 
susii arătatii, adecă : «celui cu cădere de pro- 
«timisisă, cândiă nu va fi minisită de logoteţie 
«s6i de ispravnicatii dE pă rânduiala, pravilii, 
«pe lingă osînda ce are ai plăti vîndătoralii, 
«să i se dea şi dreptate a rescumpăra lucrulă   «celă vindută, Şi acestii pitacii să se păstre-- 
«ze, trecându-se în condică.> , 

Ao. 2. — Jurnalulă sfatului administrativă 
estraordinarii din anulii 1537 atingitorii de- 
acestii pitacă, 

Astăgi joi la 19 Augustii 1837, adunându-se 
mădulările sfatului administrativă estraordi- 
narii, WVimpreună cu Domni Presidenţii diva- 
nuriloră, ai cititi luminatul ofisi de la 19 Iu- 
lie 188%, No. 288 precumii și raportulă depar-   tamentului dreptăţii de la 23 Ianuarie, No. 693, 
şi a chibzuitii cele următâre. . 

1. Că pitacul reposatului întru fericire Gri- 
gorie Vodă Ghica de la 3! Martie 1825, este 
desluşitorii articolilorii 7, 8 şi 11, ale capului 
pentru vindiri din pravila pământului. 

2, Că reposatuli Domni, potrivitii cu arti- 
colul 3-lea de la capul pentru judecători, ju- 
decală şi otărire, a fostă în drepti a da acea 
otărire asupra înţelegerii articoliloră de mai 
susii arttate ale pravilii, spre depărtarea a 
veri-căria nedomiriri întru acesta, şi care ur- 
meză a se păzi întru întregimca sa, până când 
se va desființa; de se va găsi cu cale, prin altă 
legiuire săvârşită cu tote formele cerute de 
Regulamentul Organică. 

0. 3. — Ofisii Domnesci dati în urma şi a. 
supra acestui Jurnală, către Departamen- 

„tul Dreptăţă. - 

Noi Alexandra "Dimitrie Ghica s.e.l, 

Vădendi jurnalulă încheiată de către sfatul: 
administrativi estraordinariă, în adunare şi cu 
dumnslorii presidenţii divanuriloră de aici din 
Bucuresci, şi care ni s'a înfăgişatii pe lingă ra- 
portulii acelui departament cu Nr, 9955, din 
25 Augustii alii anului „trecută 1837, atingă- 
toră de deslușirea ce a ficutii reposatalii întra 
fericire Domnu Grigorie Ghica, .prin pitaculă 
ce la 31 Martie 1855, articoiilorii Sil,
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de la capulii pentru rîndără din pravila pă- 
“mentului. - , 

Luândii în băgare de sâmă chibzuirea artta- 
“tă prin acel jurnali, l-iă că pitaculii reposa- 
tului “Domni Grigorie Ghica de la 31 Mar- 
tie 1825, este desluşitoră articotilorii 7, şi 11 
ală capului pentru vîndâri din pravila pămen- 
tului ; 2-lea, că reposatuli Domni, potrivitii 
cu articolul ali 3-lea de la capii pentru jude- 
cători, judecată şi otărire, a fostii în drepti de 
a da acea otărire asupra înţelegerii articolilorii 
de mai susii arătate ale pravilii,. spre depărta- 
rea veri-căria nedomiriri întru acesta, şi care 
urmâză a se păzi întru întregimea sa, până când 
se ra desființa, de se va găsi cu cale, prin al- 
tele legiuiri săvârşite cu tâto formele cerute 
de Regulamentulă Organicii. _ 

Priimimă de bună acea chibzuire şi poran- 
cimă de a se păzi cu nestrămutare, de către 
tote treptele judecătoresci, cuprinderea pome- 
mitului mai susii pitaci Domnesci, asupra pri- 
ciniloră de judecăţi pentru protimisisiă. 

Dumnâlui şefulă Departamentului dreptăţii 
va aduce la indeplinire acâstă a nâstră poruncă, 
dână'o în cunostinţa tutuloră treptelorii jude- 
cătoresci. 

Nr, 4 — Circulara Departamentului Dreptății 
asupra desluşirei ce se cere la alcătuirea ac- 
teloriă, de cîndare, dată în anulii 1548 Mar- 
tie 22 sub Nr. 156, şi obşlită în Buletinulii 
Ar. din același ană. 

Din curgătârele lucrări ce se urmâză pe la 
judecătorii, şi se aducii dipă întâmplare la, cu- 

" noscinţa departamentului, s'a băgatii de sâmă 
că unii din proprietari ceşi vindii proprictă- 
ţile lorii în toptanii fără numire de stânjeni, în 
urma tocmelii ce faci cu cumpărătorii pentru 
vîndare cu preţ otărită a totii trupului de 
moşie ce stăpânescii în cutare otarii, scii a totii 
Voculii din oraşii, cugetândă viclenii de a se fo- 
losi peste preţul cu care se învoescă, în zapi- 
sile ce înfăgişeză la judecătorie spre adererire, 
pe lingă obstâsca numire ce ăre inoşia sâă l0- 
culii ce'li rînd, cuprinde numirea numai a 
unorii din trupurile de care se alcătuesce acea 
moşie sâii loci, tăinuindi câte unii trupii ce 
are osebită numire, despre care în zapise nu se 
pomenesce nică că'lă vindii, nică că remâne pă: 
semă-le; iară cumpărătorii neavând sciinţă 
ca vindătorii despre tote numirile trupurilorii 
de care se alcătuesce moşia ce cumpără, şi ne- 
cunoscânâii ricleana precugerare a vindttori- 
Morii; priimescii de bune zapisele în temeiulii 
publicităţii ce Je dă judecătoria prin adeverirea 
sa, și în urmă vindătoriă declarându-se de stă- 

peni pe câte unii asemenea, petecă de moşie 
stii loc, ce face parte în moşia vîndută, se des- 
chidă prigoniri. Ci fiinâii că, precum vindă- 
torii suntă dtori a cuprinde în zapisele de 

  

  

vindare tâte numirile trupurilorii de care se 
alcătuesce moşia, ce vindii, și la întâmplare de 
aşi păstra posesia pe vre. unii trupă ce face 
parte în proprietatea, vîndută, să se desluşâscă 
că rămâne pe sâmă-le nevîndutii, asemenea în- 
detorire este şi a judecătorii de a face în ade- 
verirea sa acestă desluşire ; şi fiindii că adeve- 
rivile ce se dai din partea judecătoriei s'aii fă- 
cutii multă mai întunecâse de câtii zapisile, 
dându-se printr'ensele prilejii vîngătoriloră de 
a se”putea folosi de resultatulii vicleniilorii prin 
tragerea cumptrătorilorii prin judecăţi pentru 
ună lucru celă cumpără cu bună credinţă prin 
zapisii formăluitii ; 

De aceea se poruncesce judecătorici ca la în- 
tâmplare de a reclama vîndttorali ca proprie= 
tate a, sa vre ună trupii ce face parte în pro- 
prietatea vindută de dânsulă, şi pentru dânsul 
nu'şi va fi păstrândii numitulii posesia prin za= 
pisulii vindării, atunci acestii trupă se soco- 
tesce intrati în vindarea ce s'a urmati totalu- 
lui moşiii s6ă locului în care face parte, şi uă 
asemenea reclamaţie nepriimitâre de vre uă 
cercetare judecătorâscă; iară în viitorii domi- 
rindu-se judecătoria de îndâtoririle sele, va a- 
vea, îngrijire ca la întărirea vingăriloriă, să, se 
intrebe vinditorul deca în moşia ce vinde îşi mai 
păstrâză vre-unii dreptii sâii nu, făcându-se a- 
câstă desluşire chiariă în adeverire, " 

Acâstă rânduială, se va păzi şi la vindările 
prin licitaţie a lucrurilor nemişcătâre, de a se 
pune adecă în vederea mușteriilorii ce lucru se 
vinde, şi în care întindere s6ii mărginire; adăo- 
gându-se şi în raportulii de adjudicaţie ce va 
îndrepta la Departamentii. 

IV 

Pentru întorecrea venitului de la pă | 
mântulii căleatii 

Prescurtare din Ofisulii Domnescii dată în a= 
puli 1913 Noembre 3, No. 327, adresatii că- 

„tre Departamentulă dreptăţii, şi publicatii 
în Buletinul oficialii Ao. 101 din acel an. 

Noi George Dimitrie Bibescu sec.le 

Lmânâii în băgare de sâmă că pravila, ce nu 
iartă paragrafia asupra călcărilorii şi care este 
uă escepsie la obstâsca regulă a paragrafică, 
forte aspră întru a sa disposiţie, căci vine şi 
atacă dreptulii proprietăţii fără mărginire de 
vreme, nu vorbesce nimici pentru venită; şi 
aşa mu se cuvine a i se da, uă întindere mai 
multă de câtii aceea co se înţelege prin ale: 
s€le cuvinte. 

Că nimicii nu întemeiază întinsa tălmăcire 
ce i s'a datii de judecătorii; 

Noi înţelegemii că scopulii acei legi a fostii
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dintr'ună începută a se întârce numai locul 
împresuratii, căci, în celo mai de multe ori îm- 
presurările pe vremea aceca se făcâii din ne- 
sciinţă, şi că stăpenii moşiiloră lipsind peste 
otari, să depărtaț: de la loculă proprietăţii 
lori, se amestecaii otarele; şi dâca pravila, ne- 
mărgivindiă dreptulii de a lua, înapoi acea îm- 
presurare şi peste una sută ani măcară, ari fi 
adăogată şi osinda întârcerii venitului, ară fi 
fostii peste putință de a se pune vre: uă-dată 
în lucrare;. . , 

Deci Noi, potrivită cu duhulii acei pravili 
şi potrivitii cu art. 3, de la capă 3 partea 6 
din aceeaşi pravilă, Poruncimii ca, întârcerea 
venitului pământului călcată, să se dea numai 
din Qiua cererii ce se va face acei împresurări. 

Pentru împlinirea datoriilor cu zapis 

Legiuire din anulă 1810 Hartie 28, întărită 
cu Ofisă Dommnescii No 216. 

Art. 1, Câţi după înfăcişare şi otărire se 
vorii osîndi la plată de zapise de dătorii cu ză- 
legii, formăluite potriviti cu art. 3.;2 şi cele- 
alte din Regulamentulă organici. n'aă drepti 
de apelaţie, ci judecătoria, optiă dile după da- 
rea cărţii de judecată in priimirea prigonitelor 
părți, atâtii pentra cei ce aii fosti fașă, câtă 
şi pentru cei osîndiţi în lipsă, o va aduce în- 
dată, la îndeplinire, fără nici vă prelungire 
de sorocii. 

La asemenea pricini judecătoriile suntii d6- 
„t6re a scâte carte de judecată în soroc de cinci 
dile celă multii, socotite din dinu înfăgişăriă şi 
încheerii jurnalului, 

Art, 2. Câţi după înfăgişere şi otărre se 
voriă osândi la plată de zapise de dâtorii fără 
zălogiă, aceia vrendiă a se înainta cu apelaţie, 
slobodi sunt, dâca mat ântâiii vorii depune, la 
judecătoria de ântâia cercetare, sumele ce vor 
îi dâtori cu dobânda loriă şi cu tâte cheltuelile 
judecății; şi atunci se va priimi apelaţiă de 
cea mal înaltă instanță, cândi însă o rorii în- 
figişa în legiuituli sorociă, însoșită cu adeve- 
rința judecătorii doveditâre de depunerea ba- 
niloriă, ” 

Art. 9. Deea, după otăririle mai înaltelorii 
instănţii, se va dovedi apelaţia dâtornicului 
fără cuvânt, şi numai spre prelun gire de vreme, 
se va îndâtora acesta ca să plătescă dobândă, 
la capetele împrumutării şi de la diua depune- 
rii banilorii în judecătoriă până la săvârşirea 
pricini, precumii şi cheltuelile judecății ce vor 
fi mai urmată. i 

Art, 4, Cândă” celii ce se va osîndi la plată 
nu va depune banii în soroculi de ducă luni la 
judecătoriă, potrivită cu art. 2 de mai susii, 
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atuncă acâsta de loci îşi va pune otărirea în 
lucrare prin pravilnice măsuri legiuite pentru 
vîngări : însă judecătoriile în sorocii de cinci 
Qile de la alcătuirea jurnalelorii, voră fi detâre 
a scâte cărţile de judecăţi. - 

Arie 5. Ori ce zălogiri se vorii arăta, pen- 
tru împrumutări făcute înaintea Regulamen- 
tului, nu se vorii ține în sâmă, dâca, în sorocă 
de uni anii după publicarea acestei leginiri 
prin tâte formele şi prin Bulelină şi gazete, 
nu va îngriji împrumutătorulă a'şi prenuoi al 
săă zapisii cu zălogii pentru îndeplinirea tutu- 
lori formelori legiuite prin art. 333, 334, 835. 
şi 336 din Regulamentuli Organică, 
- Art. 6. Art. 1, 2 şi 3 ale acestei leginiri 
voră prinde locul art. 3, care din legiuirea 
pentru câte-va articole din Regulamentulă Or- 
ganică îndeplinitâre la partea judecătorâscă se 
desființâză ; iară art. 4 dintracestă legiuire va 
prinde loculii art. 5, cate iarăşi din pomenita, 
legiuire rămâne desputernicit pe viitorime. (a) 

(a). Legiuirea pomenită în acestă articolii ob- 
ştită în anuli 1836, cuprinde următdrele 
disposiţiă : 

LA SECTIA I   Art, 1. Judecătoriile politicescă, până la cea 
din urmă treptă, vorii da de acum înainte pre- 
căderea de înfășiscre la tote prigonirile pentru 
dâtoriă de bani, cândiă vori fi zapise netăgă- 
duite, căci firea aceloră pricini nu ârtă înfăi- 
şerea dă pă vechime, precumii legiuesce arti- 
coluli 247 din Regulamentul Organică. - - 

Art, 2, Pentru tâte prigonirile de aseme- 
nea fire, judecătoriile de ântâia cercetare voră 
da, otărîrea loră întra tâte unită cu glăsuirea 
pravilii. 

Art, 3. Câţi după_înfăşişâre şi otărire se 
vorii osîndi la plată de asemenea dâtorii, nu 
suntii popriţi de a se înainta cn apelaţii în so- 
roculă lagiuitii, după ce însă mai ântâiă voră 
depune în judecătoriile de ântâia cercetare su- 
mele ce vorii fi detori, adică capete şi dobândi 
până în diua aceea, sâii de nu voră fi avândă 
stare, voră asigura pe împrumutători cu de- 
'stoinică chezăşie pentru plata dâtoriei şi a do- 
bândii precum şi a cheltuieliloră ce se vor pri- 
cinui acestora până la cea din urmă otărire ju- 
decătorâscă. 

Art. t. Pomenitele judecătorii suntii înde- 
torate ca, după ce vorii da otărirea pentru pri- 
cina dâtorici, să cerceteze împreună cu împru= 
mutătorulii prin iscodiri, și să dovedâscă ade- 
vărata stare a dâtorului-spre a se putea aduna 
toti-dă-una, mai înaintea împlinirii pravilni- 
cului sorocii de patru luni, lămurită sciinţă 
despre acâsta, şi a, se asigura în vreme dreptul 
împrumutătorului .prin midlâcele ce ele șoră 

| socoti mai cuviincăâse, , 
 



  

i ! 
i! 

! 

| 
] 

! 

  

VECHI 

Art, be Dâca cel ca se va osindi la plată 

nu se va înainta cu apelaţie, şi, după împlini- 

rea legiuitului sorocii, împrumutătoruli se va 

arăta cu jalbă către presidentuli judecătoriei 

ce va fi judecată pricina, cerândii îndestulare, 

atunci acela de locii îşi va pune otărirea în lu- 

crare aici prin direcţia poliţiei, iară la judeţe 

prin cârmuirile locale, cândi dâtorulă va pre- 

lungi plata, nu pentru pricină de neavere, ci 

din răi cugetă; d6ră cândii el într'aderări 

nu se va înlesni spre plata baniloră, îară în lu- 

eruri va fi bogată, atunci judecătoria trămi- 

țendii îndată copiă dă pă otărirea sa la Depar- 

tamentulii Dreptăţii, va cere deslegare, şi a- 
câsta arendă de temeiii leginitele ei lucrări, o 

va învita prin poruncă, ca fără zăbavă să în- 

destuleze pe împrumutătorii, aducându'şi la în- 

deplinire otărirea prin pravilnice măsuri. 

LA SECTIA III a. 

Art, 11, Măcar că prin articolii 1, 2, 3,4,5, 

s'a otărită în ce chipii să se urmeze pentru îm- 

plinirea dâtoriilor de bani cu zapise, d6ră fiind 

că cele de aprâpe cunoscinţe daii dovedi cumii 
că multe dâtorii atâtă cu zapise netăgăduite 
câtii şi fără zapise, s'ar putea împlini, fără a 
mai fi trebuinţă să se pue în lucrare formele 
ce marii aduce altii sfirşiti de câtă uă înpo- 
sărare la ramura judecătorâscă ; de accea, s'a 
găsitii de cuviinţă ca dstoriile ce sar sui până 
la suma de lei una mie, să se împlinâscă, în 
oraşul Bucuresci, de către direcția poliţiei, 
iară la judeţe până la suma de lei una sută, 
de către cârmuirea locală; vori îngriji însă 

55 

VI 

Pentru esecutarea contractelorii de închi- * 
riere şi de arenduire 

(Articolii traşi din Legiuirea anuhă 1936 de 
-maă susă şi cari întocmescii parte din sec- 
ţia ei a treia). 

Art, 10, Fiindă că contracturile de închi- 
riere de case, prăvălii şi arengi de moşii, se cu- 
vine a se păzi între tocmit6rele fege nestrimu- 
tate, iară pentru acela împrotiva căruia sară 
ivi reclamaţie, să se întrebuinţeze măsurile ce 
ară putea sluji spre mai grabnică îndestulare, 
s'a găsitii de cuviință ca la asemenea împre- 
jurări, în oraşulii Bucuresci direcţia poliţiei, şi 
la judeţe carmuirile locale, să fie în dreptă de 
a înlesni la, fegele reclamante cuviinciosulă a- 
jutori dă pă rânduelile următâre. 

a, Pe chiriaşulă ce nu ară plăti chiria la so- 
rociă, dă pă coprinderea înserisului tocmelii, di- 
recţia poliţiei sâii cârmuirile locale îndestulân- 
du-se de ființa adevărului din contractul ce va 
sta de fașă, fără a Imaă intra în vre uă altă 0- 
sebită cercetare, să facă împlinirea în grabă, 

b. Pentru chiriaşulă ce nu se va ridica din 
loculii închiriaţii după săvârşirea, sorocirii con- 
tractului, dâca închirietorulă se va porni cu 
plângere cerândii îndestulare, pomenitele dre- 
gătorii după uă întâia vestire, delă vorii cu- 
nâsce că stă neclintit din a sa îndărătnicie, 
apoi de ali duoilea vorii întrebuința midlâce 
polițienesc.   pomenitele dregătorii ca să nu pricinuâscă din 

nebiigare de semă vre nă asuprire, căci veri- 
care se va socoti năpăstuiti, va fi slobodi să 
se îndrepteze la judecătorii spre aşi afla înde- 

stularea. 

Circulară a Departamentului Dreptăţii către 
tăte judecătoriile publicată în Buletinulii 
No 13, 1847, Februarie 17, 

Departamentulă ai luată sciinţă, că vîndă- 

rile Imerarilor mişcătâre ce se urmeză, ori pen- 

tru plată de dstorii dăpE otăriri judecătorescă, 

sâii de bună voe a proprietariloră lorii, se stă- 

vilescă cu pretenţia de lipsă sâă totala zestre 

ce reclamă soșiile loră. Şi fiindă că nisce ase- 

menea pretenții de zestre nu poti fi altele de 

câtii oră lucruri mişcătâre s6ă bani nachtiă, de 

vreme ce averea ce se vinde nu pâte fi zestre, 

ci dreptă a dâtoralui; şi fiindii că asigurarea 
zestrei se pâte face în preţulă lucrului ce se 
vinde al bărbatului săi, apoi împedicările ce 
se întroducâi până ccum 1» săvârşirea vingă- 
riloră cu pretenţiile de zestre, se ridic, remâind 
asigurată, acea pretenţie a sogici s6le, în pre- 
$uiii lucrului ce se vinde. 

“ No. 994, Anul 1847, Forruario 14. 

c. Pe chiriagulii ce va lăsa la eşire”i lucrul 
închiriată, nu precum Pa priimită, ci în stare 
de stricăciune, şi împrotiva, lui se va ivi recla- 
maţie din partea, închirietorului, direcţia poli- 
țică sc cârmuirile locale, privinâii la coprin- 
derea contractului, să'lă supue la împlinire. 
Precum asemenea și decă împrotiva închirie- 

torilorii se voră ivi plângeri din partea chiria- 

şiloră, pomenitele dregătorii xoră îi în dreptă 
de a face îndestulare; şi întruni cuvântii ele 

se vorii grăbi să pricinuâscă cuviinciosulii aju- 

tori, stăruindă a se păzi neschimbate coprin- 

derile înscriseloră acturi de închirieră ; iar d6ca 

vre una dintre fegele tocmitâre sari socoti a- 
suprită întru ceva, va fi în urmă slobodă să se 

îndrepteze la părţile judecătorescicu plângere, 

căci acestea numai singure ati căderea, de a a- 

lege şi a otărt prigonirile ce vorii fi înclinate 

cu mai multe împrejurări. | 
d. Asemenea şi pe arendaşii ce se vor abate 

din coprinderile contracturilor, 1-iă, neplătind 

banii tocmelii la sorocăi; 2-lea, pricinuird stri- 

căciuni învederate în curgerea anilorii arengii 

la proprietăţile închiriate; 3-lea, neridicându-se 

din proprietăţile străine, după săvârşirea soro- 

cului contracturiloră, cârmnirile locale, dă pă 

| plângerile ce sarii ivi din partea proprietari- 
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lori, luândii încredințarea ce se cere neapărat 
a fi spre dovedirea celori trei întâmplări, să 
grăbescă a da curiinciosulă ajutorii, depărtână 
pe călcătorii din proprietăţile acelea ; iar pen- 
tru pretenţiile de despăgubire stricăciunilorii 
oră pentru abateri urmate despre uă parte sâă 
alta, fegele tocmitâre se vorii îndrepta tot-ds- 
una la judecătoriile locuriloră, ca să arâte pă- 
surile loră şi să'şi afle îndestulare. 

VII 

Pentru stricăciunile pricinuite de vite la 
felură de semănătură şi roduri, — Anex 
la Capii III din Reg, Org. 

SECŢIA I 
Peutru ispiişania ștricăciunei pricinuite de vite In 

semenături şi livegi 

Art. 1. Vorniciile de pripasii, fiindă desfiin- 
ţate prin paragrafală 13 ali articolului 61 din 
Regulamentulă Organicii, şi cercetarea de asc- 
menea, pricină fiindii dată, prin mai susii arăta- 
tulii paragrafă 1-iă ală articolului 264, asupra 
proprietarului şi a juraţilorii fie cărul sat, spre 
păzirea bunei rândueli, se întocmescă regulile 
următâre, 

Art, 2, Fie caro satii va fi astoriă, pentru 
paza viteloră sâle, a avea văcari vrednici, cu 
plată, dă pă mulţimea vitelorii; asemenea şi 
la, holdele de bucate şi feneţe, osebiţi pândari; 
priveghindă sub-cârmuitorulii, precum şi pro- 
prietarulii, a îndatora pe fie care satii de a se 
păzi acestă rândusli nestrămutată din partea, 
lie cărui satii fără oscbire ; asemenea şi de a'şi 
păzi şi rîmătorii, oră închişi ori cu pasnici por- 
cari, a nu so pricinui vre unii fel de stricăciune 
la semEnătură şi fânețe. In deosebire ca livedile 
de fânii să fie poprite ori în ce locii, pentru tot- 
d-una a nu se călca de nici ună felă de vită, 
fiind călcarea, oră din ce vreme, pricinuitâre 
de zătienire isbutirii rodului; iară la locurile 
pădureţe, şi mai vertosii cele: din partea mun- 
telui unde se ra fi urmatii dă pă trebuinţă a 
se ține holdele şi fânețele imprejurate ca gar- 
duri, totii sub-cârmuitorulă şi proprietarul vor 
îngriji, ca cei ce se vorii fi hrănit pe asemenea 
locuri, să aibă totă-dâ-una gardurile în buni 
atare, dă pă felul lorii, fără a îngădui pe vre 
unul a']ă strica și.a'lă arde, precum unii ai 
fostii nărăviţi să le întrebuințeze mai în toţi 
anii pentru focii la casele lori, şi apoi nefăcen- 
du-le la, vreme, aii fostii pricinuitori de vătt- 
mare şi stricăciune atât seminăturiloră sâle, 
câtii şi altoriă tovarăşi ai lori; iară pe cel îm- 
protivitoră, sub-cârmuitorulii îlii va supune la 
înfrânare şi bună rânduâlă. 
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Art, 3, Pentru vitele ce se vori găsi prin 
semănături” şi livegi, bezi despăgubirea, ce va 
plăti stăpânul vitelor la cel ce va fi pricinuit pa- 
gubă, dă pă glăsuirea paragraf. 13, articolul 61 
din Reg. se va îndatora spre osindă a plăti 
câte unii leă şi jumătate de vita, mare, şi câte 
parale optii de șita mică, oi sii capre, de ri- 
mătoră câte unii leii; din care câte parale pa- 
tru-deci de vita mare, câte parale şcse de vita 
mică, şi câte parale trei-deci de rimători, se 
voră pune ]a cutia satului; iară cele-alte pa- 
rale se vorii da juraţilori pentru rânduli ce 
vorii păzi, pentru facerea oborului de închisul 
vitelorii ce se voră aduce din feluri de strică- 
ciuni, şi pentru plata paznicului ce se va pune 
la dânsele, până se va ivi stăpânulă lor a le lua 
cu formalitatea rânduită, care acestea se voră 
urma prin îngrijirea proprietarului s6ă a epi- 
statului săi. | ! 

Art. 4. Dintre trei juraţi săteni, se va orân- 
dui câte unulii cu rândulă pe fie care cinci-spre- 
dece gile, la carele să se îndrepteze vitele ce 
se vorii prinde ficândă stricăciune, 

Art. 5. Ori ce vite se voră prinde prin se- 
mănături, se vor aduce la juratulii satului ce 
va fi de rândiă, carele îndată va da de sciro 
stăpânului de moşie, -sâă epistatului săă, pre- 
cum şi celoră-alți juraţi, ca să mârgă cu toţii 
d'impreună a, face ispăzenie dă pă dreptate de 
paguba ce se va fi pricinuită, cum și de ceca 
co se cuvine a, plăti spre osîndă stăpenulă vi- 
teloră ; din care, după despăgubire, se va oschi 
pe sma proprietarului partea ce i se va fi cu- 
veniti drepti dijmă din acele stricate roduri; 
iară deea într'acele rite voră fi, şi ale proprie- 
tarului oră ale epistatului săi, sâii ale vre unui 
din juraţi, atunci acei fiindii că rămână dâtori 
de vă potrivă să împlinsscă pentru vitele loră 
atâti stricăciunea câtă şi osinda, nu voriă avea 
că dreptii să fie împreană lucrători la ispașă, 
ci se va face numai de cei-alţi juraţi şi przo- 
tulii satului, - 

Art, 6. Acâstă ispăşanie şi osindă de loc se 
va face înserisii, şi se va iscăli de către toţi 
mai sus numiții, iar cei ce nu vori sci carte, 
îşi vorii pune degetul. Acestii înscrisii se va 
da la mâaa păgubaşului, dându-se totii do uă 
dată în scire şi pârcălabului ca să priimâscă el 
banii ce se curiu la cutia satuiu:, cu chipul ce 
s'a arstatii la articolulii 3, 

Art, 7, Sub-cârmuitorală va f dâtorii, după 
acestă înscrisă ispăşanie, a îndatora pe celii 
nesupusii ca să respundă fără prelungire atâti 
preţuli pagubii, căt şi osînda Îa cutie, având 
dreptă de a face împlinire, în pricini de ispă- 
şanie, şi mai susii de suma de lcă cincă-spre- 
dece, dâca acelii înscrisă de ispăşanie va fi fă- 
cută cu glăsuirea tutuloră. Pentru ispăşania 
care se va sui mai susii de cincă-spre-dece Iei, 
va avea celi osînditii sorocii de gece dile a in- 
făgişa jalvă la judecătoria judeţului; lăsândă



însă a trece acestă soroci, apoi se va face îm- 
plinirea totă de către sub-cârmuitorii, 

SECŢIA II 
Pentru vitele de pripasi 

Art, $, Vitele de pripasii se vorii duce ia- 
răşi la juratulii ce va fi de rândă, carele va, 
urina şi cu acestea întocmai dă pă cuprinderea, 
articolului ali 5-lea ali acestei leginiră. 

Arte 9, Prin înscrisulii de ispăşanie ce vorii 
îace juraţiă, voră arăta părul vitei şi semnele 
ce va avea vita de pripasi, precumii şi diua i 
Joculii în care se va fi găsitii acea vită, cine a- 
nume a găsit-o, şi la care juratii de rândi a 
dus'o ; după aceea, se ra da vita împreună cu 
acelă înscrisă la stăpânulii moşiii s6ă la epi- 
statul stă, 

Art, 10, Acesta va îngriji ca în curgere de 
trei dile să publice în totii satulii prin preotii 
şi pârcălabii, dândă de scire şi sub-cârmuitoru- 
lui, carele pe de uă parte ra insciința cârmuirii 
județului, iară pe de alta va publica în satele 
plăşii sâle. 

Art, 11, Cârmaitorulii va da poruncă către 
sub-cârmuitorii din tâte plăşile judeţului ca 
în curgere de şâse luni să facă vestire pentru 
acelii pripasiă la tâte târgurile de peste septă- 
mână, şi la tâte băleiurile ce se vori face în 
satele acei plăşi; însă spre a se găsi mai cu 
înlesnire dobitâcele perdute, prin dregătoriile 
locale ale judeţeloră să se publice de obste 
ca de acumii înainte pe vremea viitâre fie-care 
stăpânii de dobitoci să fie dâtori, de loci ce'l 
va perde, să dea scire proprietarului şi jaraţi- 
loră din satult stii, şi sub-cârmnitoralui păr- 
ţii aceia, arătândii ptrulă şi tote semnele do- 
bitocului, şi loculă întru care s'a perdutii, şi 
să ia înscrisii de la numiții; iară sub-cârmui- 
toruli să publice pentru vita cea perdută în 
tote satele plășii sâle, însciinţândii şi la câr- 
mouirea, judeţului ca să dea porunci şi către 
sub-cârmuitorii celor-alte plăşi, spre a publica 
ŞI acei, 

Art. 12, Găsindu-se stăpenulii acelui dobi- 
tocă, se va adresa la proprietarul noşiii acelia 
unde se șa afla vita de pripasăi, 'ori la, epista- 
tulă săi, carele va stringe îndată pe jurații 
satului, şi cerândii de la păgubaşii dovadă, de 
va fi ună necunoscutii dintr'altă sat sâă judeţ, 
va artta înscrisuli proprietarului şi juraţiloră 
satului săă, şi ali sub-cârmnuitorului, luatii de 
densulii atuncă cândiă a mersă de a dată scire 
pentru perderea dobitocului, precumă s'a ror- 
bitii Ia articolul 11, şi potrivindu-se semnele 
din aceli înserisii cu ale dobitocului de pripas, 
1 Se va da, plătind mai ântâiii despăgubirea 
stricăciuni, şi osinda, şi plata proprietarului 
pe vremea câtă a ținută acel dobitoci. 
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către sub-cârmuitorulă; în urmă păgubaşulă 
despăgubindi pe proprietarii şi plătindii şi la 
cutia satului ceea ce se otărasce prin artico- 
lulii 4 de mai sus, îşi ra priimi vita; iară sub- 
cârmaitoralii va însciinţa îndată pe cârmuirea, 
judeţului, ca şi acâsta să o dea în cunoszința 
celorii-alţi sub-cârmuitori, spre a înceta ori ce 
publicare pentru acea, vită pripășită, 
„Art, 14. Deca în soroculii legiuitii de ese ” 

luni, socotitii din diua ce stăpenulii moşiii a 
făcut'o cunoscută sub-cârmuitorului, nu se va 
arăta stăpenulă acei vite pripăşite, va remânea 
acâsta pe s&ma stăpânului moşiii, de pă un în- 
scrisă ali juraţiloră doveditoră de trecerea s0- 
rocului, şi după ce proprietarulii va respunde 
la cutia satului aceea ce s'a legiuitii prin arti- 
coiulă 8 de mai susii. Se înţelege însă că pro- 
prietarulă este supusii respunderii, de pă re- 
gulile de mai susiă, pentru ori ce stricăcinne 
S'arii putea face de către vita de pripasă ce 
se află sub a sa priveghere, 

Art. 15. La întâmplare de va. mari vita de 
pripasii în curgere de şese luni, stiipenuli de 
moşie numai de câtă o va da în cunoscinţa ju- 
rațilorii, şi luânai pelea vitei celii morte să o 
aibă în păstrare, spre dovadă când se va arăta 
stăpânulă ei în curgerea sorocului otăritii; și 
dâca acela va voi şi va cere să ia pelea, plă- 
tindă mai ântâiii despăgubirea, Q& pă artico- 
lulă 3, o va priimi; iară lăpidându-se elii, a- 
tuncă se ra vinde, şi din preţulii ei dându-se 
paguba stricăciunii şi osinda, prisosulă ce va 
vemânea, se va. socoti pe s6ma proprietarului 
pentru cheltudlă, , , 

Arte 16, Deca vre uă vită pripășită se va 
tăinui, şi nu se voră urma pentru dânsa tâte 
publicaţiile dă pă întocmirile mai sus leginite, 
vinovatulii ce se va dovedi întracâsta se Ta o- 
sîndi a plăti înduoiti preţulii acei vite... 

SECŢIA 111 
Pentru paza popârelorii do vii, şi despăgubirea 

stricăciuniloră 

Art, 17, Toti poporanuliă va fi dâtoră a'şi 
avea viia sa îngrădită, sii a face şenţ pe unde 
va cere trebuința; căci împotrivă urmândi, 

nu numai via sa este supusă stricăciunii, dâră 

şi vecinului stii se face pricinuitoră de pagubă. 

Şi fiind că în popâre suntii vii ale multor 

stăpâni, lipite una de alta, şi fie-care cunosce. 

partea sa, de gardă, câţi dintr'enşiă nu vorii a- 

vea, părţile lorii făcute, să fie dători să le facă ; 

iară pentru cei neurmători făcându-se arttare 

cârmuitorului să sub-cârmuitorului , acestia 

voriă fi dâtori săi silescă, , e, 

Art, 18, Toti poporanulii dorind a i se păzi 

via nesupărată şi ferită de veri ce pagubă cu   furatulă stragurilorii, urmâză ca oră Ensuşi să 

Art, 19, Acesti înserisii so va adeveri 'de | o strejuiască, de va îi locuitorii din ucelii locă,
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s6ii să'și aibă vieră paznicii; iară pentru mai 
multă străşnicie, poporanii carii voră voi, vol- 
nici suntii a rândui paznici asupra tutulorii 
viiloră unui poporă, pe care îi voră face cuno- 
scuţi sub-cârmuitorului, dândă şi numele lorii 
în scrisă. ară dâca vre unuliă din poporani se 
va arcta îndărătnici, făcându-se cunoscut câr- 
muitorului sâă sub-cârmuitorului, acei vori 
ti detori a'li supune. Asemenea şi poporanii ce 
se voră afla cu locuinţa prin poleJe viiloră de 
popâre, s6ă p'intre vii, să se îndâtoreze ca să'şi 
aibă dobitâcele lorii cu paznici în totă cursulă 
anului, ca să nu intre prin vii, căci viile ori în 
ce vreme s'arii călca de dobitâce, urmâză vă- 
tămare. 

Art, 19. Paznicii vori fi dstori a raportui 
în t6tă vremea sub-cârmaitorului şi poporani- 
loră carii vorii fi aşedaţi în partea locului, pen- 
tru ori-ce se atinge de paza poporului, şi de- 
părtarea de ori-ce stricăciune a viiloră. 

Art, 20, La popârele sădite pe moşiă de 
proprietarii cu apropiere de sată, se va face 
urmare cu vitele ce se vorii prinde prin vii, a- 
semânată întru tâte cu întoemirile ce s'aă le- 
giuită prin articolele de mai susiă ar&tate pen- 
tru stricăciunea semănăturilorii ae prin sate, 
cu acâstă osebire ca osînda pentru stricăciunea 
viilorii, să fie prin plată îndoită de ceea ce sa 
otărită pentru fie-care vită mare sâii nică la 
articolulă 3, din care uă a treia parte se va pune 
la cutia satului, uă a treia parte să sedea paz- 
niciloră s6ă vierului ce va fi prinsii vita, şi cea- 
altă a treia parte se va da jurațiloră pentru 
ostendla lori, şi pentru facerea oborului de în- 
chisulă vitelorii, şi: plata omului ce le va păzi 
până se va ivi stăpenuli lori a le scâte cu for- 
malitatea rânduită ; ingrijindă şi proprietaralii 
si epistatulii săi, ca la întemplare de vre uă 
împrotivă urmare a celoră ce se atingi de a- 
câstă trebă, să facă cunoscuti cârmuitorului să 
sub-cârmuitorului, spre înfrânare şi îndreptare. 

Art, 21, Purulii de struguri ce seva prinde, 
va plăti stăpânului viii paguba, şi peste acâsta, 
osindă de duoi lei şi jumătate, din care uă a 
treia parte se va pune la cutia satului şi ducă 
părți voră fi pe s&ma prindătorului; iară nesu- 
puindu-se, se ra duce în bună pază la sub-câr- 
muitorii carele, dă pă a lui învinovăţire, sli va 
mustra şi cu bătae. Prindându-se uni furi de 
struguri a duoa Gră, va plăti îndoită pagubă 
stăp6aului viii, precum şi îndoită osînda de mai 
sus arătată; iară a treia 6ră prindându-se, se 
va duce la sub-cârmuitoră, şi pe lingă paguba 
şi ostuda ce va plăti întreită, se va şi bate cu 
cincă-deci toege la fagia locului în fiinţa popo- 
raniloră. 

Art. 22, Pentru viile ce vorii fi în popâre de- 
părtate de sati, poporanii rorii alege pe fie- 
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care anii trei dintre dânşii pe carii prin alii lori 
înscrisă îlă oră face cunoscută sub-cârmuito- 
rului. Acei trei poporani d'impreună cu sub- 
cârmuitorulii, varii împlini dâtoriile puse asu-, 
pra juraţiloriă satelorii, pentru câte vorii privi 
la paza viiloră. din poporii şi la ispăşania stri- 
căciunei ce se ra, pricinui de către vite, se cu 
furatuli strugurilorii. La aceste popâre a treia 
parte din osînda ce arii fi intrată la cutia sa- 
tului se va popri de către rânduiţii trei popo- 
rani, şi câţi bani se voră stringe dă pă acea a 
treia parte se rorii trece întrunii catastihii, şi 
la fie-care priimire se vori iscăli atâti sab- 
cârmuitorulă câti şi acei trei aleşi poporani; 
iară catastihulii impreună cu banii se voră în- 
credinţa la unul dintracei poporani care se 
va găsi cu cuviință; ca să se dea la sfirşitulii 
anului în cunoscinţa tutuloră cu a căroriă ale- 
gere acei trei ai fostă rânduiţi; şi banii strînşi 
să slujâscă Ia întâmpinarea, măruntelorii chel- 
tucli spre paza şi strejnirea poporului. 

VIII   Pentru otărîră de judecată pr egătitre 

Cîrculară a Departamentului dreptății către 
” tote judeciitoriile No.969 anul 15:47 Mai 19, 
publicată în Buletinul No.37, 1947 Maiă 26, 

Din lucrările din tâte dilele văgându-se za- 
darnica străgănire a prigonitoriloră ce aă pri- 
cini de jndecăţi, isvorită din greşitulii principă 
ală judecătorilorii de a da, cărţi de judecată a- 
fară asupra pregătitârelor măsuri co se găsesc 
de cuviință a se pune în lucrare pentru pregă- 
tirea cei desăvârşite otărîri, întemplându-se cu 
asemenea, chipii de multe ori de sai înaintată 
pricinile cu asemenea. pregătitâre otăriri până 
la cea mai din urmă instanţă, fără a se putea 
da cea desăvârşită otărire asupra fondului pri- 
ciniă. Măria Sa prea înălţatulii nostra domnă 
prin luminatulă Ofisă ce aii dat asupra acestei 
împrejurări la 10 ale curgătârei luni, sub nu- 
merulii 196, poruncesce cele următâre : . 

«lară cu acestii prilej se va da poruncă Di- 
«vanuriloră şi jndecătoriilorii, ca pe viitor, spre 
<a nu se aduce asemenea, confusie și nedomirire, 
«să na mai scotă anaforale pentru măsuri pre: 
«gătitâre, de cât nunai jurnaluri; anaforaoa 
«urmândă a se scâte atunci, cândiă pricina este 
«cercetată despre tâte ale ci împrejurări, şi 
«cugetul judecătorilorii îndestuli de luminat 
<ca să dea otărire.» 

Acâstă luminată poruncă Departamentul 
grăbesce a o da în cunoscința, acei judecătorii   spre în tocmai urmare,
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IX 
Pentru foi şi pretenţii de zestre 

1. Circulară a Departamentului Dreptăţii din 
11 Augusti 1839 No. 7237 publicată în Bu- 
letinulii oficialii o, 51 din 1839. (1) 

Art. 9335 din Regulamentul Organic legiuesce 
că <ori ce foe de zestre se va trece din cuvântii 
«în cuventii în condica rânduită pentru acesti 
«sfirşitii, sub osînda pentru neurmare, a nu se 
<ţine foia în semă, şi cu cuprindere de totii lu- 
«<cru mişcătorii şi nemişcător, scii de suma ba- 
<nilorii daţi de zestre, precum şi de aşedămân- 
«tul ce se va fi făcutii între amenduoă părţile; 
<[6ia de zestre se va întări de marele logofătii, 
«după ce se va trece în condică.> - , 

Apoi, fiindă că s'a luatii sciinţă de Ja unile 
din judecătorii că se irescii multe pricini de 
judecăţi cu pretenţii de zestre, şi cu foile fă- 
cute în urma întocmirei Regulamentului Or- 
ganică şi ncadeverite de nici vă judecătorie, 
arândi acestă fel de impregiurări, adică :unii 
din înzestrători s'a întâmplat de ai murită 
ne apucândii să dea zestrea făgăduită, sc că 
ai fostii făgăduitii ca după mârtea lori să in- 
tre în stăpenire, şi clinoroinil se împrotivesciă 
ne voindă a o da, cu cuvântul neîndeplinirei 
formelori legiuite pentru foile de zestre; alte 
femei 6răşi se arâtă dă pă mârtea bărbaţiloră 

„lori cu asemenea foi neadeverite, de'şi ceri 
dreptăţile lori din casa bărbaţilor lori, iară 
clinoromii şi epitropii, în putere că acele foi 
de zestre nu'şă aii formalităţile cerute de regu- 
lamenti şi se împotrivescă a nu le da; Depar- 
tamentalii Dreptăţii, potriviti cu înalta reso- 
luţie de la, 14 lulie Nr. 2305, dată la raportuli 
de la 21 Fevruarie Nr.1554, face cunoscută 
cele urmitâre, 

1. Foile de zestre câte de la întocmirea Re- 
gulamentului, din nedomirirea înzestrătoriloră 
nu "şi ai dobânditii formalităţile legiuite prin 
art. 935, vori fi ţinute în semă, şi 'şi vori avea 
urmarea lori întocmai, cândă nu va fi spre vă- 

tămarea unui ali treilea obrază, scă creditori, 
şi se vorii dovedi adevărate; iară spre îndepli- 
nirea formeloră cerute vori îngriji înzestrătorii 
şi zestraşii penă se află în viaţă a se adeveri 
negreşiti acele foi de zestre de către judecă- 
toria locală, şi a se trece în condică spre în- 
tâmpinarea ori căria prigoniri. 

2. Din Qiua acestii publicăţii, oră ce fâiă de 
zestre se va face fără a se adereri de judecăto- 

"vie, şi a se trece în condica rânduită pentru a- 
cesti sfirşitii, asemenea f6iă de zestre tăgă- 
duindu-sc, va fi neţinută în semă şi fără tărie 
înaintea, judecății, avendii a se păzi de astădi 
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înainte întru totă a sa întindere art.335 de maă 
susii ali Regulamentului Organicii. 

3, Ţăranii numai, gedători .prin sate, nu 
sunt supuşi la îndeplinirea acestor formalităţi. 

2. Cireulară a Departamentuluă Dreptăţii din 
1839 Decemvrie publicată în Buletinulii o- 
ficialii No. 3 din anulii 1840. 

Logofeţia a luati sciinţă de la unele din cin- 
stitele Divanuri că mulţi din particulari ce se 
află dâtoră la unii alţii, ori cu zapise de detorii, 
sâii din alte daraveruri în feluri de pricini, dă 
pă ce se judeci. cu creditorii lori către care 
suntii dâtori, şi se rădii osindiţi la plată, s6ă 
din averile lori, s6ă din vre unii lucru ce este 
pusti sub secuestru de acei creditori, mai nainte 
de judecată uneltescii ricleguguri, și prin în-“ 
ţelegere ca soțiile loră mărescii sumele foiloră 
de zestre ce suntii făcute mai nainte de nnoile 
legiuiri, facii legături de daruri din naintea 
punţii, şi apoi pornescii în judecată pe soțiile 
loră cu cereri de lipsă de zestre, şi daruri d'in- 
paintea nunţii, şi numai amenduof, adică băr- 
batulă şi muicrea 'se înfășişăză la Tribunalii 
unde acelii bărbatii dâtorii nici uă împrotivire, 
sâii tăgăduire la cererile sogiii lui nu urâtă ; şi 
Tribunalulă fără să chiăme facă pe creditorii 
socului acei muieri , şi pe alţii care se intere- 
sâză de averea lui, judecă şi slobâde anaforaoa 
dândii dreptăţi muierii să i se plătâscă zestre 
şi darurile din naintea nunţii din averea băr- 
batului că; carele fiindă înțelesii de mai nainte 
cu femeea lui asupra acestei uneltiri viclene, 
nu pornesce apelaţiă până se împuternicesce 
acea otărire judecătorescă : Apoi în armă când 
se arâtă creditorii cu cerere de dreptulii loră, 
şi se înfăgişeză la judecătorie, ese în fașă şi 
soţia, acelui detorii cu cartea de judecată prin 
care î s'a dati drepti a se despăgubi de ze- 
sirile ci din averea bărbatului; şi judecătoria 
vădendii acea, carte de judecată împuterniciiă, 
nu mai intră în alte cercetări, ci întemeindu- 
se pe acea, otărire, lasă în pagabă pe creditori, 
şi otărasce totii dă pă aceea, - 

In vreme cândii dă pt art. 8-lea dinproiectul 
cu Nr. 17 anulii 1832, uă asemenea otărire se 
cundsce împuternicită numai între împricinaşii 
ce s'aii înfăgişâtă la judecată; iară, cele-alte 
face ce n'aii fostii de fașă, şi aii interes în- 
tr'acea prigonire, suntă slobodi să poprescă 
punerea în lucrare a unei asemenea otăririă, şi 
să'şi pornâscă reclamaţia lori. : 

De aceea Logofeţia pune înaintea acei jade-. 
cătorii împregiurarea de mai susă arătată, că 
urmeză pe viitorii sâii să se chiăme facă, şi cre= 
ditorii de voriă -fi cunoscuţi, sâii potrivită cu 
disa legiuire, cândi se vori arăta la urmă cre- 

  

(1) Vegi şi circulara ministerială de mal susă la pag. 503. 

S
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ditorii cu cerere de dreptulă lori, judecătoria | «să dea înscrisă la tribunată ca să fie sciută să nu se stinjinâscă de otărirea ce va fi dată de mai nainte întro soşulii şi muiere, care otărire nu pâte avea putere împrotiva, şi spre paguba anui ală treilea obrază; ci vrendii acesta să do- vedâscă prin midlâce şi dovedi cerute de pra- vilă, că asigurarea zestrei a fostă numai uă uneltire între bărbată şi muiere spre paguba creditoriloră, şi că inuierea n'a avutii lipsă de zestre, sâii că zestrea că a fosti malti mai pu- gină din ceea ce s'a, cunoscutii bărbatulii dâtor, asemenea dovedi să fie priimite la judecată din partea celorii adevărați creditori, şi care nu Yoră mai avea în vedere nici ună altă midloci de despăgubire de câtii acesta... - 9. Uă circulară ministerială din 4 Noemvrie 1837 Nr, 1374 publicată în Buletinulii Oficialii Nr,52 din acelaşii ană ordonă ca : «judecăto- «riile să cerceteze totii-dâ-una, până a nu ade- «veri uă fOiă de zestre, dâca lucrurile nemişcă- <târo cuprinse întw'ensa sunti ale celui ce le «dă de zestre şi nezălogite; şi după aceea «să se înscrie foia de zestre în sorocii de trei <dile, în condica ($ 6 din circul.)» 
4. Uă altă circulară din 1858 Nr. 1470 dice «că lucrurile, din fâia de zestre să fie preţuite; «şi din josă să fie subserisă de înzestrată că le <a priimit tote. Alt fel să nu se dea adoverire.» 

X 
Peutru otărîră în lipsă şi pentru forma 

jurnalelorii de otărire 

1. Circulară mivisterială, din 92 Septembriă anulă 1837 No. 19137, publicată în Buletinul ă Oficialii No. 49 din 1837, comunică tribunale- lori următârea resoluție domnâscă : <Coi ca sa «folosescii de acele opt dile de apelaţie (opo- «siţie) nu suntii priimiţi a da numai apelaţie, «ci potriviti cu legiuirea ce stă în fiinţă, sunt «<îndatoraţi a veni eă se înfăgişeze sâă nsuşi, asc prin vechili, şi atunci judecătoriile sunt <îndâtorate ca, până în optă dile celă multă, «Să dea negreşiti săvârşire pricinii prin de is- <n6vă înfăgişere.» 
2. Circulară ministerială din 23 Octombrie 1837 : «Se îndatorâză judecătoriile ca la pri- «cinile judecate în lipsă, să cerceteze cu de a- <măruntuli înscrisurile şi doveţile înfăgișâte «de partea ce se află faşă, şi pe care se înte- «meiază, păzindu-se tâte formele de procedură „câte suntii consfințite pentru judecăţile cn <înfăgişcrea ambelorii părți; şi nică uă dată «să na se dea carte de judecată fără încheere «de jurnalăi şi înscriere în condică.» 

2, Circulară ministerială din 28 Ianuarie 1898 No. 749 (publicată în Buletinulii Oficială din 1838 No. 11): «Partea ce câstigă în lipsă 

«locul de unde să se chiăme la întâmplare când «se va înfăgişea cu oposiție, în legiuitulă soroe «de optă dile, protivnicul stii, spre a se putea «urma înfăgișărea potriviti cu circulara din «22 Octombrii 1887 (de mai susii).> 

4. Ofisii domnescii din 13 Aprilie 1839 No. G1 Publicatii în Buletinulii Oficială AO. 21. din acelaşii anii. : 

Noi Alexandru Dimitrie Ghica Yr, 

Asupra otăririlorii ce s'aă datii de către ju- decătorii, videndă rânduiala ce prin art.257 legiuesce Regulamantulă Organicii a se păzi, ca preşedintele adunândă părerile judecători- lorii, să se cuvinteze otărirea judecății, totă- ds-una și fără nici uă osebire înaintea prigo- nitâreloră părţi şi asupra tutulorii celori ce se voră afla facă, 
Vădând că spre îndeplinirea, acestei legiuiri s'a întrodusii: obicei de obste la t6tă partea, judecătorăscă de a, se încheia jurnaluri coprin- detore pe scurtii de temeiurile otărite de jude- cătorie a fie care pricină de prigonire ce se în- făcişcză la jodecată. 
Vegdândă că jurnalulii încheiatii de către uă judecătorie coprinde în sine otărirea judecății, slujindă dreptă temeiii Ia alcătuirea. cărții de judecată care acâsta nu este altă de câtu des- voltarea acelui jurnală „ cu adăozire de dove- dile şi «e coprinderea documenteloră ce se vorii fi întășişătă, de disele prigonitorelorii părţi, de arătările marturilor etc. Iară deciulă care co- prinde în sine otărirea judecății se arâtă în Jurnali, şi prin urmare uă schimbare de cnvân- tulă mai multi sâă sai puciniă la ună jurnală preface Ensuşi ființa, otărirei, 
Vădendă raportul Departamentolui Drep- tăţii cu No. 1968. Luândă în băgare de sâmă că improtiva jurnaluriloră ce se închee pe la Judecătorii în ființa prigonitoriloră, sub iscăli- tura, judecătorilor, S'a adus de mai multe ori, plângeri şi piri că s'aă făcuţi în urmă dresă- tură și schimbări; spre a se păzi duhală legiui- rilorii: Resulamentului Organic, şi spre a se pune uă stavilă pe riitorime la us neorânduclă din care ară isrori bântudla intereseloră părţi-   loră ce se află în prigonire de judecată, şi spre a se rădica d'asupra părţii judecătoresc uă ne- dreptă de inulte ori bănuslă, 

Poruncimii Domnia imea a se păzi pe riito- rime de către tote treptele judecătoresci, fără câtuşi de pugină abatere Jai ţinerea jurnaluri- loră, nrmătârele orândueli : 
a. Jurnalulă ce se închee la înfăcişâraa unel pricină pentru ori ce otărțre ssii pregătitore, scil cu desăverşire, se va alcătui de loc în pre-   susdvie, şi iscălindu-se de mădularele judecăto- - rici, se va citi din cuvânții în cuventă in au-
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dulă părţilorii prigonitâre şi tutulorii celor ce 
se voriă afla de facă. : 

b. Acestă jurnali se va scri totii-dt-una pe 
curat fără aslăogiri pe d'asupra, sâă ştersături, 
şi iscălindu-se de către judecători, se vor iscăli 
din josă şi prigonitârele părți că aii audit jur- 
nalulă ; iară la întemplare cândii vr'uă prigo- 
nitâre parte nu va voi să iscălescă, atunci pro- 
curorele va iscăli in locu'i spre a sluji de dovedă 
cum că s'a făcută cunoscutii jurnalulă acei 
părţi, şi n'a, voitii ca să iscălescă, 

g. Oră ce jurnal incheiati de judecătorie, 
în veri ce pricină, îşi va avea numărulii săi ce 
se va trece întrunii registru osebită numai 
pentru acestii sfirşitii, 

d. Cândi judecătorii eunoscendii că ai dati 
vruă otărire greşită vorii voi să strice şi să îni- 
drepteze jurnalulii pe temeiuli art. G de la Ca- 
pitolală JI din partea VI din pravila pămen- 
tului, la asemenea întemplare îndreptarea a- 
celui jurnal se va face totii prin de isndvă în- 
făgişerea, a părţilor prigonitâre dă pă orânducla, 
legiuirilorii întocinite. - 

Dumnealui şeful Departamentului dreptăţii 
va aduce la îndeplinire acâstă a nâstră poruncă, 

5. Circulară a Departamentului Dreptăţii că- 
- tre tote judecătoriile judeţelorii. Anul 1944 
Noembrie 24, No. 9559. (Buletinul din 
1864 Noembrie 30, No. 144). . 

Prin alinia 5 de la art. 1 din legiuirea cu 
No. 18 îndreptătâre art.260, 278 şi 325 din Re- 
gulamentulă Organică, legiuindu-se că, pentru 
otăririle ce se daii în lipsa inci părţi, acea 
parte osindită are sorociăi de opti dile, de cână 
i se va face cunoscută otărirea, ca înfășişându- 
se într'acestă cursă de vreme la judecătoria de 
cătie care s'a osinditii, să'şi arâte cuvintele 
care a, împedicat'o de a veni la 'sorocii, şi să'şi 
afle cuviinci6sa îndestulare la dreptăţile ce va 
avea, intrândă judecătoria în de isnâvă cerce- 
tare a priciniă; iară după desluşirile date mai 
în urmă judecătoriiloră, celă ce a câştigat ju- 
decata în lipsa protivnicii sâle părţi, urmândii 
a stărui acele optii dile pe lingă judecătorie, 
socotite de la diua ce va priimi osindituli car- 
tea de judecată, şi numai când după acesta nu 
va veni celă cu oposiţie, sâă viindă, pentru ne- 
dovedirea pricinii de împedicare, se va găsi cu 
cale a nu i se priimi înfăgiştrea, să se dea car- 
tea de judecată şi celui îndreptăţitii. Dsră a- 
cesta nepăzindu-se âncă până acum de obste la, 
tâte judecătoriile, căci unele dai afară copii 
dă pă cartea de judecată, la amânduoă părţile 
prigonitâre, şi pe urmă cel îndreptăţitii nu 
mai stăruesce pe lângă judecătorie, şi judecă- 
toria cercă împedicare la cercetarea pricinii, 
iar altele judecătorii la asemenea, împrejurări, 
după sosirea celui osîndită în lipsă, faci de is- 
nOvă sorocizi eu vreme îndelungată. 

Ca, să lipsâscă dâră pe viitor nisce asemenea 
neorândueli, şi să se păzâscă cu întregime tex- 
tulii legiuirei, la, asemenea împrejurări se va 
urma d€ pă chipul următori : 

1, La pricinile ce se vori judeca în lipsă, se 
va, da copie adeverită dă pă cartea, de judecată 
numai osinditului în lipsă, carele are soroc de 
optii dile de la priimirea cărţii de judecată, 
spre a sc arăta cu apelaţie de oposiţie, adu- 
cendiă totii d'uă dată şi dovedă de impedicările 
ce Va popritii să vie în vremâa, sorotirii. 

2. Intr'aceste dile, îndreptăţitulii este dâtor 
să stăruiască pe lângă judecătorie, ca numai 
d pă a duoilea înfăgişcre, sâii ne înfăgișere, la 
întemplare de a nu îi priimită apelaţia do opo- 
siţie, să i se dea anaforaoa; şi atunci partea 
cea nemulțumită se va înainta cn apelație la 
mai 'naită instanţă în legiuitulă sorocii, sii 
fiindă pricina săvârşită, dă pă căderile judecă- 
toriilorii, se va aduce ln îudeplinire. 

3, Intemplându-se ca într'acestă sorocii do 
optii dile, Ensuşitii osînditului în lipsă, îndrep- 
tăţituli, să nu stăruâscă pe lângă judecătorie, 
şi prin urmare la, înfăşişârea celui Wântâii să 
nu se arcte ]a judecitorie nică singurii în per- 
s6nă, nici prin procaratoră împuternicită din 
parte"i dă pă tâte formele cerute, atunci jude- 
cătoria va judeca pricina numai în fiinţa osin- 
ditului în lipsă, slujindu-se la a sa cercetare cu 
argumentele rostite şi dovedite din partea a- 
cestuia, şi cu dovedile şi înserisurile ce va fi 
aritatiăă mai nainte celă ce s'a fostii îndreptă- 
țită ; şi atunci va scâte afară pravilnică carte 
de judecată între amânduoă s6ă mai multe fege 
prigonitore. 

Acesta fiind chipulii cu care trebuo să se 
precurme judecăţiie ce se cercetâză şi se oţiă- 
răscii mai ântciii în lipsă, acea judecătorie a 
îngriji ca în viitori, să facă în tocmai urmarea, 
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Pentru desvoltarea Ş 9, art. 261 diu Rega- 
lamentul organic, pentru împedicări 

1. Prin împedicare se înțelege ori ce îm- 
prejurare viţi6să a unci otărîri ce a rămasă 
desăvârşită, şi cu care se stăvilesco punerea 
în lucrare a ci. A 

2. Impedicările suntii de ducă feluri : mid-. 
locite şi nemidlocite. 

3. Impedicările midlocite suntii acelea ce 
se înfăşişeză câudii midlocesce unii alii treilea 
obrază, prin dreptulă de împărtăşire în jude- 
cata pentru care s'a dati otărirea,. . | 

4. Dreptul de împărtăşire a unui al treilea 
! obrază la uă judecată, se socotesce înființată +. 
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I. Cândă se vatimă în ceva obrazul d'alii 
treilea. 

II. Cândii acesta n'a avută nici uă înfăgi- 
şere în judecată. 

Astă-felă suntii ; cumpărătorii unui lucru 
mâi "nainte d'a se începe judecata în care fi- 
gurâză otărîrea, cea desărârşită; posesorii ia- 
Tăşi de mai "'naintea judecății, creditorii, che- 
zaşii, zestraşii, soțiile, comostenitorii şi alţii, 
ale căroră interese se află înodate cu vre una 
din părţile ce s'aiă judecaţii, 

5. Dnpedicără nemiglocite suntii acelea, cari 
se reducii la disposiţiile unei otăriri, şi numai 
între persânele ce ai figurati în judecată, 

6, Ori ce împedicare, fie midlocită, fie nemi- 
dlocită, nu se pote deslega de câtă toti de a- 
celi tribunală sâă curte, care'şi a dati otări- 
rea cea desăvârşită, şi numai după ce se va da 
în cunoscinţa Departamentului Dreptăţii. 

PARTEA LL. 

SECȚIA 1 - 
Pentru judecătorescile locrări întru împedicări 

miglocite 

7, Nici uă pornire de împedicare midlocită 
nu se șa putea face fără producere de ceva acte 
autentice sâii stăpânire legiuită a, lucrului re- 
clamati. 

8. Impedicările midlocite, privindă totit-d6- 
una la interesulii unei a treilea persâne de a 
opri punerea în lucrare a otărîrei, este de nea- 
păratii a se face deosebirea următore : 

]. Dâca otărirea cea desăvârşită este în curs 
de esecutare. 

1. Dâca otărirea cea desăvârşită s'a adusii 
la îndeplinire. . 

SECŢIA II 
Pentru împedicări îvite pe când otărîrea este în 

cursii ce esecutare Pa 

9, Deca 'împedicarea miglocită se iresce pe 
cândă otărirea, se află în cursă de esecuţie, a- 
tunci, de va fi otărirea cea, desărerşită a ace- 
lui tribunalii care o pune în lucrare, acesta 
după priimirea raportului călenului însărcinat 
cu aducerea la îndeplinire, va proceda în desle- 
garea împedicării de pă cumă se arâtă mai la 
vale. Dâca otărirea cea desăvârşită este a vre 
uncă curţi, atunci tribunaluli va îndrepta ra- 
portulă săi desluşitorii acei împedicări prin 
Departamontii către curtea, ce "Şi a dată otă- 
rirea desăvârşită, care va proceda şi ca toti 
dă pă regulile de la vale. 

10. Tribunalulă sei curtea care 'şi a dată 
otărirea cea desăvârşită, va face numai prin uă 
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singură citaţie și într'unii scurtii sorocii, chiă- 
mare atâtă fecelorii între care a midlociti ja: 
decata, câtă şi celui din pricina cărui interest 
s'a împedicatii: punerea în lucrare a otărirei. 
Chiămările se vorii face dă pă comă s'a legiuit 
prin art. 248 din Regulamnentulii Organică. In 
acesti felă de împrejurări se va da precădere 
la înfăgișere înaintea celori-alte pricini înce- 
pătore sei începute. 

11. Tribunaluli care a priimiti raportul 
cilenului săă, sâii curtea către care s'a adresat 
raportulii judecătoriei de împedecarea midlo- 
cită, dă pă disposiţiile cuprinse în art.7, voră 
fi dâtore a cerceta, mai ântâii, dâca reclaman- 
tul are în adevără interese înclinate care s'ar 
putea vătăma, cu aducerea, la îndeplinire a otă- 
rirei contestate, şi de se cuvine a se opri adu- 
cerea la îndeplinire a otărirei. - 
_12, Tribunalulă sii curtea care'şi a datii o- 

tărirea cea desăvârşită, de va, încuviinţa cere- 
rea celui de alii treilea obrazii ce s'a arătată 
a popri aducerea la îndeplinire a otărirei, va 
desluşi prin jurnal cuvintele şi temeiurile pen-" 
tru cari se încuviinţâză acea, cerere, şi pe te- 
meiulii unui asemenea jurnalii, câtă pentru a- 
cele persâne ce pe lingă acturile autentice ce - 
voră înfăgişa, rorii dovedi că aii în posesia lor 
Iucrulii ce prin aducerea la îndeplinire urmâză 
a se lua din a sa stăptnire şi a se da celui co'l 
a câştigată, se va popri aducerea la îndepli- 
nire a unorii asemenea otăriri până ce acelă al 
treilea obrază judecându-se, se va da otărirea 
cu desăverşire şi asupra pretenţiei sâle. Iară în 
tâte cele-alte casuni, aducerea la îndeplinire a 
unei desărârşite otărîri după desluşirile date 
de instanţa ce a judecat'o, nu se va putea îm- 
pedica, dâca partea într'a, cării stăpânire se dă 
lucrulă câstigati, va da siguranţă la judecă- 
toriă că nulă va înstrăina pân€ cândă prin 
cercetare şi judecătorescă otărire cu desăver- 
şire dă pă formele legiuite, se va da otărire şi 
asupra pretenţiei ivită din partea acelui al 
treilea obrază ; ca la întâmplare de a câştiga 
acesta în cele din urmă cu desăvârşire dreptul 
stii, să se pâtă lua de la acela cărui s'a fostă 
datii dă pă cea d'ânteiă desăvârşită otărîre, şi 
a se da în posesia celui ce a câştigată prin cea 
mai din urmă desăvârşită otărire. 

13. La întâmplare să se fi încheiatii jurna- 
lulii, de către instanța competentă, d'a se po- 
pri aducerea, la îndeplinire a otărirei, dă pă de- 
sluşirile cuprinse în art. 12, tribunalulă s6ă 
curtea ce'şi a pronunciat'o va da îndată po- 
runcă de a sta lucrarea aducerii la îndeplinire. 

14. Cândii cererea de impedicare miglocită 
nu este sprijinită de vre uă autoritate, ci vine 
d'a dreptulă de la celă ce se socotesce vătă- 
mată în interesele scla prin esecutarea oțărirei 
celei desăvârşite, reclamaţia sa se va da către 
Departamentulii dreptăţii. 

13. Soroculiă în care se potiă porni reclama-
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țiile de împedicări midlocite, este totii inter- 
valulii vremii căti ţine lucrarea de aducere la 
îndeplinire a otărîrei celei desăverşite, 

SECŢIA III 
Pentru împedicări ivito după ce otărîrea s'a adusi 

la îndeplinire 

„106, Deca aducerea la îndeplinire s'a desă- 
verşită, otărirea nu se mai pâte socoti împedi- 
cată. In acesti felii de împrejurare reclaman- 
tulă pâte să tragă în judecată d'a dreptulă de 
la ânteia instanţă pe celii ce a dobânditii otă- 
rirea cea desăvârşită, în puterea căria stăp- 
nesce, urmândii treptelnicesce rânduâla jude- 
cătorescă de la ânttia instanţă, ca pentru uă 
pricină nucă între persâne ce nu s'aii judecat. 

17, Uă otărire desăvârşită pe va socoti adusă 
la îndeplinire când pentru acesta vu midloci 
jurnalulă judecătoriei sâii ali curţii care a 
pronunciat'o că s'a adusă la îndeplinire. Iară 
de va avea întărire domnâscă, de cândi se va 
face acâstă vorbire de şefalii Departamentului 
Dreptăţii. o 

. 

PARTEA II 

SECŢIA 1 
Pentru împedicări nemidlocite 

„18, Aceste împedicări reducându-se la dis- 
posiţiile otărîrei ce a remasă desăvârşită, şi   toti între persânele ce aii figurat în judecată, 
nu vorii putea nici uă dată resturna disposi- 
ţiilo fondamentale ale otărirei. Acestea sunt : 

"1. Cânâii judecata va fi otăriţăi pentru lu- 
cruri co.nu s'a cerutii de prigonitârele părţi. 

II. Cândă judecata va fi otărâtă peste ceea 
co s'a ceruţiă de prigonitori. 

III. Cândă disposiţiile otărirei celei desă- 
vErşite sunt înduoiâse sâă aii nedesluşire, în 
câtă nu se pâte aduce la îndeplinire. 
_IV. Dâca uă otărire fiindii întemeiată pe ju- 

rămentii ori din partea prigonitorului, ori din 
partea martorilori, aceşti din pricina morţii 
S6u din vre uă altă întâmplare neatârnată de 
șoinţa loră, nu'lă potii săvergi. 

V. Cândi lucru de prigonire pentru care a 
midlocitii otăririle cele desăvârşite, nu se află 
în fiinţă ori nu se potă preţai. 

VI. Cândă după otărirea desăvârşită osîn- 
ditulă va dovedi că îndeplinise parte din dispo- 
siţiile ei cu care cere a se scădea. | 

VII. Cânâi otărirea desăvârşită, fiindă pen- 
tru lucru nemişcătorii, puncturile de otare, fie 
şi străine, pe care s'a fostă întemeiată otări- 
Tea, suntii contestate în fiinţa lori.   VIII. Cândă asupra unei preţuiră disposate 
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de către desăvârşita otărire, se vorii ivi con- 
testaţii bine-cuventate. 

19. Impedicările ce se vorii propune pe te- 
meiă de viclegugii personală, ori de înscrise 
plăsmuite, sei de călcare de jurământii, nu vor 
putea slăbi puterea, desăvârşitelorii otăriri, ci 
voriă fi obiectulii unei de isn6vă judecăţi în ce- 
rere de despăgubire pentru pagubile pricinuite 
cu asemenea urmări de'la uneltitorii acelorii 
pagubi. . 

20. Nici uă împedicare nemidlocită nu se - 
va socoti temeinică, dâca nu va fi cerută prin 
Departamentul dreptăţii către judecătoria seă 
curtea care'şi a dati otărirea cea desăvârşită. 

“SECŢIA II 
Pentru judecătorescile lucrări în iviro de îm- 

pedicări nemidlocite 

21, Chiămările în judecată se vori face dă 
pă cumii sa arătată prin articolulii 10. 

22, Trihunalulii să curtea, în urmarea ce- 
rerii de împedicare nemidlocită, îşi va pro- 
nuncia otărirea sa, ce sa va atinge numai do fi- - 
rea împedicării. Acea otărire urmândi forme- 
lor judecătoresci, se va trece în copiă: din josul 
otărircă celii desăvârşite, ca unii suplimenţi 
ali ei. . _ | 
*29, Deca otărirea atacată se va întâmpla să 

aibă numai greşeli la nume şi la socoteli, acele 
greşeli ce vori îndrepta din josulă otărirei nu- 
mai printr'uni jurnali, care se va socoti defi- 
nitivă, Asemenea se va urma şi cândă prigo- 
nirea fiindă de lucru nemişcători, fiinţa punc- 
turiloră de otare are nedomiriri provenite din 
vre uă disposiţie contrarie a basariloră otărîreă. 

24. Ori ce Incrare de aducere la îndeplinire 
a apucată de s'a, făcută dă pă sensalii otărirei 
celei desăvârşite, se va îndrepta de pă găsirea 
ci cale a judecătoriei scă a curţii, şi după în- 
curiinţarea făcntă de Departamentul dreptăţii. 

25. Juridicţia treptelorii judecătorescă în a- 
semenea otăriri, se va regula dă pă principuliă 
obstescii, consfinţită prin art. 4 de la partea |, 
din legiirea anului 1847, pentruuă mai grab- 
nică săvârşire a priciniloră jndecătoresci. 

SECŢIA III 
Despre sordcele în carii se pâto cere deslegarea 

uneă împedicări 

26, Sorocul în care se pâte porni cererea de 
împedicare nemiglocită, va fi de ducă luni, însă : 

Pentru împedicările arătate prin alinia ], II 
şi III, de la art. 19, din diua în care otărirea 
a remasii desăvârşită, 

Pentru cele cuprinse în alinia IV, V, VI şi 
VII, de la cea d'ântâiii lucrare a aducerii la 
îndeplinire,
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Pentru împedicarea cuprinsă la alinia VIII, 
soroculii va curge de cândă s'a săverşitii pie- 
uirea. 
"27, Uă otărire judecătorescă ce nu s'a ese- 

cutată într'unii cursă de 30 ani, nu se va nai 
putea pune în lucrare, ci va sluji numai ca uă 
dovâdă pentruuă de isnâvă judecată între feșele 
prigonite. 

SEOȚIA IV 
Pentra Gre-caril împedicări ivite asupra otărîriloră 

ce se punii în lucrare, de şi Suntii supuse Ia a- 
pelaţie, 

28. Împedicările ce se voră îvi cu punerea, 
în lucrare a otăririlori regulate prin art.318 
din Regulamontulii Organicii, şi a legiuirii din 
anul 1810, pentru dâtoriile cu zapise, se voră 
deslega totă dă pă canânele aşedate pentru 
împrdicările midlocite. N 

29. Deca reclamantulii străinii se va, ivi în 
cursulă judecății, pote cere a lua şi el parte 
ca împricinată la tote lucrările judecătoresci. 

SECŢIA V 
Pentru împrotivitârele otăriri date de mal multe 
judecătorii de aceeaşi trâptă în una şi aceeaşi 
pricină, ă 

30, Cândii ducă sâi mai multe judecătorii 
de ântâia instanță voră judeca, una și aceeaşi 
pricină între înclinate fege, şi voră da împro- 
tivitâre otăriri, de vorii fi rămasă desăvârşite| 
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otăririle, sc potii ataca ca nă împedicare de a- 
ducere Ia îndeplinire, către curtea apelativă, 
în ocolulii căria va fi judecătoria ce a datii o- 
tărirea cea nai veche. 

31. Deca vre una din acele otăriri va fi în- 
naintată cu apelaţie, Curtea are cădere a ju- 
deca şi cererea de uă asemenea împedicare, 

32. La întâmplare de contestaţie şi nedomi- 
rire între curţi, competinţa, se va regula de că- 
tre Departamentulii Dreptăţii după deslegarea 
ce ra lua de la Domniă. . 

33. Cândii otăririle împrotivitâre se vori fi 
datii de duoă curţi apelative, sii şi de un Tri- 
bunalii şi Curte, atunci cererea ce se va face 
pentru deslegarea împedicării, se va îndrepta   către Domn, şi Domnuliă o va trămite în chib- 
zuirea înaltei Curți, prin Departamentul Drep: 
tății (1 

34. Curțile apelative să înalta Curte, ju- 
decândii asemenea cereri, vorii alege care din | 
otăriri urmeză a'şi avea tăria, şi vorii desființa 
pe cele-alte. 

35. Impedicările ivite la otărtrile arbitrilor 
civili, se vor deslega de către judecătorie până 
la lei 1000; iară mai susă, de către Curtea a- 
pelatiră, penă la suma de lei 7000, în confor- 
mitate cu dreptuli ce ai dă pă legiuiri, d'a ju- 
deca cu desiiverşire până la acea sumă. (2) 

30, Soroculă acestor împedicări va fi tot de   
ducă luni, şi va curge de la cea d'ântâiii lucrare 
a unei din cele duoă otăriri ce aii remasii de- 
săverşite. 

(Intărită prin Domnesculii Ofisii No. 533 din 
anul 1852, Aprilie 22, şi publicată în Puteti 
nulii Oficialii No. 34 din acolaşă anii. 

  
(1) Acesti dnof articol se găsescii modificaţi prin art, 38 din legea Curţii de Cusaţiune, d5 pă care regu- larea de competinţă se cuvine acesti Curți. Prin urmare asemenea cereri trebuo să se îndrepteze la Curtea de Casaţiune. 
(2) Şi acestă articolăi se găsesce modificati prin art. apă de apelă judecă definitivi fă:ă mărginire de sumă. Prin armare la ori co sumă s'ară urca prigonirea, 

76 din legeu Curţii de Casaţiune, dapă care curţile 
curțile de apelă suntă chiămate a judeca împedicările în contra otăririlorii arbitriloră,
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Pentru reorganisaţia dorobanţilorii | 
județeloriă 

19 Dorobanţulii va, fi alesii de către săteni 
din cei mai vrednici dintre ci pentru asemenea 
slujbă, de bună coustituţie şi da uă vârstă nu 
mai mare de ani de la 20 pent la 35, fără a 
trebuinţă de a avea tote cualităţile pa deplinii 
ce se ceri neapăratii de la ună soldată. 

2% Dorobanţulii se priimesze în siujbă pen- 
tra unii termini de şse ani, făcendă jurămân- 
tulă legiuită pentru militari, după împlinirea 
“căruia de ra voi, pâte să urmeze şi ali 2-lea, 
ală 3-lea şi ală 4-lea termină pre câtă puterea 
îl va erta. - 
„dară fără pricină bine cuvântată nu pâte să 

se lapede din slujbă înaintea resullării unui 
termină, - ” 
Intmplătârele vacanţii în intervalul ter- 

raenului, se îndeplineseii cu alţii pe sâma ace- 
loraşi sate, cu chiu arătată în art. Li. 

Câţi din dorobanţi acum în fiinţă, vrednici 
fiindă de slujbă, voră priimi de a lori bună voe 
să se supue orândueliloră aici întozmite, voră 
rămânea, în fancţiila loră, şi începerea nuoalui 
termini de ş&se ani se va socoti din acea, di. 

3 Totă militarulă ce va eşi din slujba oşti- 
TEă în viitor şi va avea, cualităţile de la ântâiul 
articolă, este dâtoră să slujsscă alţi şâse ani   

ca dorobanţi în jadeţulă acela unde îşi are lo- 
cuiuţa, combinânidu-se de cârmuirea judeţalui 
aşa în câtă locul la care se va orândui pentru: 
acestă slujbă (adică cârmuirea scăsub-cârmui- 
rea) să fie câti prin putinţă mai apropiati de 
satul săi; iară voindi elii să slujiscă âncă 
unii ali duoilea termină dorobinţescii fiind că 
celă slujită în oştire i se socotesce drept.nuoă 
ani, remâne apăratii de ori ce, potrivită cu dis- 
posiţiile art. Îl, şi după acesta, de va, voi să 
mai urmeze slujba, fie în ostire, fie ca dorobanţ, 
va fi priimit după prealegerea sa, afară numai 
de vr'uă împrejurare împedicătore. 

Soldatulă ce va sluji în oştire duoi-spre-deca 
ani ca să dobândsscă dreptulă de desărârzita 
sa apărare, n'are să slujescă ca dorobanţă de 
câtă trei ani, fiindă că după cum s'a disii mai 
susii ună termină de şis2 ani în slujba oştire 
se sozotesce drepti nuoă în cea dorobânţescă. 

Dsca ună soldatii ară urma slujba în oştire 
duoi-spre-dece ani să nv'şi piardă draptuli a- 
dausutui de şâse ani pentru duoă termene, so- 
cotindu- se câte trei ani de unii periodă, în cât 
ca să ajungă a dobândi desăvârzita sa apărare, 
potrivită cu logiuirea de mai "nainte, şi în sen- 
sulă celii de acum, va trebui să mai stuitscă 
alți trei ani dorobănţesci, însă acesti dreptii 
să dă numai acelui soldat ce va intra, în slujba 
dorobinţăscă în urma publicărei acestui proect; 
iară câtă pentru dorobanţi, pentru aceştia sa 
va urma după disposiţiile art. 11 de mai josii. 

«0 Toţi dorobanţii de judeţii din totii prin-
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cipatulii se încredinţeză subă ccmanda a duoă 
inspectori din cinurile de sus ale oştire, cu 
rangii de polcovnicii, care vor atârna de depar- 
tamentulă din năuntru; iară tistii acestor do- 
robanţi se vorii lua din oficiarii oștirii penă în 
rangii de parucicii, însă la întâmplare de a nu 
se ajunge oficiari pentru posturile de tisti, ma- 
xele vornicii să alâgă dintre toţi cci vechi tisti 
pe care îi va socoti mai vrednici, şi care rorii 
avea, îndemânare a învăţa slujba militară, - 

Pre câtă se va atinge de disciplină, şi de 
buna ţinere a dorobanţilorii, îmbrăcămintea, 

'si înarinătura lori, voriă priimi atâti tistuli 
precum şi dorobanţii poruncile inspectoriloriă, 
iară pre câtii va privi la slujba judeţului pre- 
scrisă de legiuire, vorii priimi poruncile cârmui- 
torului acelui județii. 

Tistii suntii şefi ai tuturorii dorobanților ju- 
deţelurii, sară nu ai cârmuirii numai, precum 
s'a previdutii prin articolul 6 ali legiuirii din 
anulă 1832. 

Atâti obstescii inspectori, câtii şi tistii se 
orânduescii la aceste funcţii de Domnulă ţării, 
prin recomandaţia marelui vornic din năuntru. 

50 îmbrăcămintea şi armătura dorobanţilor 
va fi ca cea, însemnată în alăturatulii modeli ; 
căprarulă se deosibesce printr'uniă galon de fir 
albii la guleri şi la mânecile mondirului; tistul 
are acceaşi uniformă, portă epoleturi albe, por- 
topef, ciucuri şi ori ce altă pod6bă a uniforinei 
sâle, este de firii albii; dorobanțulii ra purta 
“uniformă în acele dile numai ce se va afla în 
slujbă, iară dilele ce le petrece acasă în priva- 
tele sâle trebuinţe, va purta imbrăcămiutea sa 
obicinuită sătâscă, , 
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resârvă, care vorii sta în păstrarea ștabului o- 
stire, care va îngriji ca după raporturile tisti- 
lorii, cu doregi destoinice, să ramplaseze po 
cele stricate, şi să repareze pe acestea; după 
acestă disposiție numerulă puscilori şi ali să- 
biilorii vorii fi de cinci mii una sută duoă-deci 
şi nucă, adică 4659 pentru dorobanţii în fiinţă 
după numărulă de acumii, şi 470 a decea parte 
pentru reservă; iară a patrontaşilori şi a ta- 
câmurilorii cailoră, câte patru mii şâse sute 
cinci-decă şi nuoă (1659); preţul acestora cu a- 
procsimaţie nu va coverşi suma de lei 1,318,258 
adică pentru nă puşcă lei 50, pentru uă sabie 
lei 30, pentru patrontaşii, portopeiă, toculii 
puscei şi altii spăngei lei 97, ştua cu tacâmulă 
ei lcă 85, şi lei 60,000 pentru trebuincidsele 
patrone, după cum se arctă în alăturata însem- 
nare. Cumptrătârea lucrurilorii ce se potii face 
aici, se va, face prin licitație în presusdvia De- 
partamentului şi a DD. obstestilorii inspectori, 
iară cumnpărătorea armeloră se va chibzui de 
către stăptnire, . . 

80 Toţi de obste dorobanţii suntă dâtori a 
avea cai vrednică de slujbă, şi cât pentru acel 
numării din ai cârmuirilorii ce după articolul 5 
ală legiuirei se dai la Tribunalii şi la poliţie, 
aceștia poti veni la residenţa județului şi fără 
cai, remâindă asupra tistiloră ca să îngrijescă 
de mnai "nainte pentru rândul venirii unor a- 
scmenea dorobanţi pe josă la fie care schimbă, 
Şefulii Departamentului din năuntru, după îm- 
prejurără şi după uă neapărată trebainţă, pote 
adăoga pe lingă poliţii de la unul până la trei 
dorobanţi. 

9e Totă grijea, îndatorirea şi respunderea,   Cheltuiala îmbrăcămintei dorobanţilor, pri- 
vesce în sarcina sa, fără a putea să pretindă 
sruă despăgubire de la Stati. 

Go De şi acestă îmbrăcăminte nu cere vr'uă 
cheltuială povărâsă pentru că se compune din 
acen ânsuşi materie ce dimie albă şi nâeră, şi 
de puţină pinză pentru căptuşâlă ce se lucreză 
de chiară femeile săteniloră pentru obicinuita 
lorii îmbrăcăminte, iară cele-alte mărunţişuri 

“din care se formeză, precum este postavuli 
pentru gulerulii mondirulul și chiarii cusutulii 
lai, sunt de uă micşorime şi de uă simplicitate 
forte economice in comparaţie cu imbrăcămin- 
tea ce avea până acum, dâră ca să nu simţă do- 
robanţii strimtore printr'uă grabuică şi d'uă 
dată obstâscă prefacere a îmbrăcămintei lori, 
so voră îngădui a'şi pregăti acâstă uniformă 
vai cu îndelete, şi treptată dânduli-se uni so- 
rocii de un anii de la publicarea acestui proect. 

7o Amnătura dorobanţilorii după modeli, şi 
a nume puşea, sabia şi patrontaşulă, precum şi 
şâoa cu tacâmulii că și îrculi, se vori cumptra 
uă dată pentru toti-dâ-una de către stăpânire, 
tâte de aceeași formă, şi cu adaosii de puscă şi 
săbii de uă a decea parte din numărulă tre- 
huinciosii pentru fie care judeţii, spre a sluji de   

pentru destoinicia, pentru buna ţinere a îm 
brăcămintei, a armelorii şi a cailor, pentru 
deprinderea la arme după unii metodă simplu, 
şi pentru buna conduită a dorobanţiloră, pre- 
cum şi ca numărulii lor să fie tot-dâ-una com- 
plecti, privesce da dreptuli asupra tistului. 
De aceea, pe lingă cea, de tote dilele povăţuire 
şi priveghiare a celorii de prin împrejurul săi, 
va fi dâtorii ca la fie care patru luni uă dată, 
să adune pe toţi dorobanții cârmuirei la resi- 
denţa judeţului, iară pe ai sub cârmulirilorii la 
residenţa tie-căria, plăşi, pentru nă amăruntă 
revisie, spre îndeplinirea celor de lipsă, şi spre 
îndreptarea neorânduelelorii ce ari dovedi. În- 
spectorii voriă fi dâtori de duoă ori pe anii în 
persână să facă obstsscă revisie tutulorii do- 
robanţiloră ării, adunândii pe aă fie cărnia ju- 
deţii, sâii al duoă judeţe, la cel mai înlesnitoră 
locă pentru denşii, după uă prevestire ce despre 
acâsta s'ar face tistilor şi cârmuirilorii, otărin- 
du-se giua revisiei de D. marele vornic, potri- 
vit art.24 şi 25 din legriairea analui 1831 pentru 
organisaţia şi îndatoririle orobanţilor, fără ză- 
ticnire a slujbei pentru dorobanţii de rândă, 
„10e Pe lingă let gece pe lună ce după arti- 

colulă 12 din legiuirea anului 1832 plătesc a-
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cum cutiile sateloră drepti simbrie fie cărnia 
dorobanţii sâii câte lei 90 pentru numărulă în- 
treitii, vorii mai plăti pentru fie care alţii lei 
cincă. Aceşti bani, ce după celii de acum număr 
de 4659 dorobanţi, însumeză pe an lei 279,540, 
se vori întrebuința, ântâiă la pregătirea în fie 
care residenţă de cârmoire şi sub cârmuire, a 
unei cătăţimi de fenii, ce arii asigura hrana a 
duos părţi din totalulă cailorii dorobanţilorii 
rânduiţi pentru fie care loci, pentru unii cursă 

"de 7luni, de la 1 Octombrie până la 1 Mai, şi 
ală duoilea, la reparația armelorii şi remontul 
patrâneloră. Ă 

Se va trămite la fie care judeţ în fie caro an, 
câte uă condică şnuruită pentru trecerea ba- 
nilorii ce se vorii cheltui din predisulti adausă, 
după disposiţiile ce se vor face, păzindu-se tâte 
controlaricescile forme, şi la sfirşitulă anului 
se va da în cercetarea obstescului controlii. 

Tistulă este răspundători pentru orf ce abuz 
şi neorândaclă, atât în pregătirea şi întrebuin- 
ţarea furagiului, câtiă Şi în cele-alte, 

11* Casa dorobanţului care va intra în slujbă 
în urma acestei legiuiri, va fi scutită pe vicţă 
de dajdie, de recrutaţie, de cuartiră ostăşescă 
şi de lucrutii drumurilorii, după uă slujbă vred= 
Dică şi cinstită de 21 de ani (socotindu-se celor 
înrolați dintre militari anii cari ai slujită în 
ostire drepti nucă); recomandaţiile despre a- 
câsta, se vori face către departamentul din 
năuntru de cârmuirea judeţului, împreună cu 
obstescii inspectori, iară terminulii doroban- 
ţiloră intraţi înaintea acestii legiuiră, va re-   mânea după legiuirea veche de 25 ani. 

12 La fie-care tact de cârmuire şi sub-câr- 
muire să se facă câte uni grajdă de uă simplă 
construcție pentru adăpostirea cailorii doro- 
banţilorii, încăpătâre, la cele Vântâiiă de trei- 
deci caj, la cele de ali duoilea (pe unde nu ror 
îi făcute de proprietarii moșiilor) de 15 cai; 
„mica cheltuială despre 'acâsta, va priri în sar- 

” cina cutiiloră fie-cărnia judeţă, după punerea 
la cale a Departamentului din năuntru şi a vi- 
steriei, iară reparaţiile anuale va priși în sar- 
cina cetelorii dorobănţesci, spre a avea ună grijă 
pentru ținerea lori în bună stare. Cândă nu 
soră mai fi priimitâre de reparaţii, atunci re- 
clădirea se va face din cutiile satelorii, 

13% Obstescii inspectori fiind ataşaţi la 0- 
ştirea ţării, îşi priimescii 16fa după ali loră 
raugiă din casa oştire, iară 16fa tiatului va fi 
de lei trei sute pe lună din visterie, adică 
lei 200 mat multi peste suma otărită prin 
art. 8 ali legiuirei din anulă 1832 care prisos 
pentru 17 tiştă însumeză pe an Iei 40,800 iară 
peste totii pe anii lei 61,200 bucurându-se ei 
şi de tâte drepturile însuşite oficiarilorii din 
miliția ţării precumii se urmeză cu cet de la, 
comanda pompierilorii.   La întmplare de vre uă vină dovedită a 

suspenda pe de uă parte, iară pe de alta vorii 
raporta fără prelungire Departamentului din 
năuntru, luândă în acâstă vreme sub respun- 
derea lorii comanda dorobanţilorii, până a se 
face de acelă Departamentii cuvenite puneri 
la cale. i 

14* Spre a se introduce uă regulă şi între 
dorobanţi ca în oştire, se voră întocmi cata- 
stişe pe judeţe de numerulă tuturoră doroban- 
țilorii cu vechimea slujbei, satalii şi judeţul, 
după forma, ce se păzeşte în oştire, şi întâm- 
plătârele lipse produse din morţi sâii nedestoi- 
nici, nu se vorii putea îndeplini de cât după ra- 
porturile tistiloră către. cârmuirea judeţului, 
prin care să se arte numele și catigoria ace- 
luia ce urmeză a se scâte din catastişe, şi să 
câră punerea ei la cale pentru grabnica însu- 
mare a altuia, comunicându-se acestă preschim- 
bare şi inspeetoriloră, 

15“ Celorii înrolați dintre militari în slujbă 
do dorobanţi, la a lori înrolare, trebue să li se 
dea atâtii îmbrăcămintea câtă şi armele şi ca- 
lulă, de către stăpânire, uă dată pentru tot-ds- 
una, şi va fi în respunderea şi chezăşuirea, con- 
'sătenilori lori, 

160 Dorobanţii în viitori nu vorii mal pu- 
tea fi întrebuinţaţă în slujbe casnice. Totă re- 
spunderea pentru întrebuinţarea dorobanţilor 
va privi asupra cârnuitorului, iară tistulii va 
fi dâtorii să îndeplinsscă poruncile cârmui- 
torului. i 

Pentru acoperirea a duci sume, atât cea de 
unii milionii trei sute opti-spre-dece mii ducă 
sute cinci-deci și optii, uă dată pentru tot-d6- 
una, alii cărora efectivi totală se va vedea în 
urma cumpărătorii acelor obiecte cu orândudia 
prescrisă la art.7, câţi şi cea de lei ducă sute 
şâpte-spre-dece mii ducă sute pe totii anulii, 
luându-se în băgare de sâmă neapărata, tra- 
buinţă ce este de a se organisa câții mai în 
grabi acestă trupă de 6menf, şi păzindu-se a- 
celașii principi pe care este bazată legiuirea 
din anulă 1832 pentru întocmirea dorobanţi- 
loră, acela adică, că darea şi ţinerea lori să 
privescă în sarcina satelorii, vădendu-se toti 
de uă dată şi disposiţiile Ş E art. 107 al Re- - 
gulamentului Organică , ca la întâmplare de 
vre uă neajungere la veniturile cutiiloră pentru 
totala acoperire a cheltuelilori sătescă, să se 
otărască prin porunca stăpânirei împlinirea de 
la săteni şi de alte parale peste acele patru da 
leii, se legiuesce ca, spre acoperirea acestori 
cheitueli, să se pue peste tote clasele dajnice, 
atâtă birnici plugari de sate, câtă şi asupra 
tutulor celor-alte clase dajnice şi a nuimne : a 
băjenarilor de sate, manzili, patentari, ţiganii 
Statului şi ţiganii desrobiţi, unii adaus pentru 
acesti anii curgătorii, de parale optiă la leii ca 
să se pâtă, acoperi cheltuiala anuală, şi aceea 
are a se face uă dată pentru tot-dâ-una, Iară 

unui tistii, cârmnuirile locale sunţii volnice a” | pentru anuli viitorii, şi de aci înainte, fiindă
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că cheltnelile de 1,318,258 lipsesce, acesti a- | spre uă asemenea acoperire nici acele duoă ze- 
daus se va reduce la patru parale numai la leii. | ciueli ce ati a se împlini estimp pentru cheltue- 
ce se socotesce de ajunsi pentru acoperirea a- |lile curgătorului anii atuuci acea neajungere 
nualelorii cheltueli prevădute atâtii prin acestă | să privâscă în sarcina $ rezervi a visteriei, ca 
legiuire, câtii şi prin aceea asupra întemoerii | cu acestă chip capitalurile efective d'acumi 
pazii graniţilori, — Acesti adausii va foima | ale cutiiloră, neatingându-se pentru întempi- 
totăi-de-una unii capitală oscbitii, destinat pen- | murea cheltuelilorii acestori legiuiră, să potă 
tru acoperirea acestor numai cheltueli; iară Ia | întempina cele-alte ale lori legiuite respun- 
întâmplare de a nu fi de ajnnsăi în vre uni sat | der. - . 

  

  

INSEMNARE INSEMNARE 

Ă E OSTI ORMARII DOROBANTILOR DE. COSTUL UNIFORMEI DOROBANTILOR 

DE COSTUL FOR sl DUPE MODEL | ! 

S Lei| e Lei! e er |£ IMBRACAMINTEA Lo] e. ZI 
UA DATA PENTRU TOT-DEA-UNA = 

, , > |]|9 coţi dimie nâgră pentru 
Pentru 5,129 pusci socotite nu- ! mundirii, cotu un sfanț. .| 20110 

mai câte lei 50 una . . .] 256450 | 6 coţi dimie albă pentru pan- ! 
> 5,129săbiisocotite numai | taloni, cotu duoi lei .. .| 12 

câte lei 30 una, ...., copei 
> 4,629 tacâmuri de curelă- 8 cuți anghină serde pentru 

rie câte lei 182 unulti . .| 817938] | căptuşsla pâlelor şi brîul. | 8 
>  patrânele cuvenite lor câ- "Je cotii postav verde pentra 

paspoalurile, guler si mâ- 

  153870 Pinză de căptuşslă, vată şi         
    

te lei 20 de fie-care . . .f 60000| |! - 2 : ""grgosa| | meci... î.. ... 4|20 
1918258 [| Galonulă. -. see se Îl 12110 

PE TOT ANUL Cusutul haineloră . , . +] 40 : 
Ipingâua . cc... 50|: 

Socotindu-se numaj câte trei Căciula . | 27 
sute militari înrolați pe fie care Cismele. cc... „= Î_36|__ 218 
ani, cărora urmeză a li se da îm- i 
brăcămintea, căci curelărimea şi CURELARIMEA 
armele se voră lua de Ja doro- - Patrontaşulă, ,, [36120 
banţii slobodiţă pentfu îmbrăcă- Biciuli ,.... eee fl 10120 
minte 1a 300. ...,......[ 65400|. Ii Curoa de sabie, cu tâcă de : 

spangă şi temleci. .. ..) 18 „ Pentru caii i in- i y :0a ei caii acestora socotin Toculă puşcei cu cursoa ei .] 32! | 97 du-se câte lei 350 unulă. 105000 | 
Remontulii patrânelor la toţi . 

dorobanţii a gecea parte ... . .| 6000 
Adausulii de câte 200 lei pe 

lună la lefile tistiloră ......] 40800 
a 217200 

r 

ARMATURA     
Uă puşcă, ec... ... 050 

aie o... . [8 80 a 25
 

ta
 

. | CALUL SI ŢACAMUL LUI 

| 
iCalulii socotindu-se penă la 

| preţă de... 1350 
i Şaua cu tacâmuliă ei.....] 85| [135 

380 

Intărită cu Domnescul o- 
fis No. 863 din anul 1850, Iu- i 
nie 30.                                         
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LEGIUIRE Ea aia 
3 |eoâtnaf po du 

Pentru adăugiri la legile amploia- 5 bila fi 

ților şi la cheltuclile cancelarii- intre din Craiova f PILE | ze 

i infetrative si-i xta_| apelative din Craiova fie că- 

lori administrative Și judecăto- | saja câte lei 100... 29| 220cf 26400 
resci precum ȘI pentr u vre o câte-| Art, 11. Grefierului tribu- 

va înfiintări din noii - nalului poliţiei să i se adaoge 
“câte lei 150 pe lună pe linsăl | 

= eutrul Ponte | ICI 250 de-mai "nainte. .. | 1] 150] 1800 

| toți | tou Art, 12, Pomojnicilor, gre- . 

[pe tanăj pe ani || fierilorii tribunaluriloră și ai 

IN RAMURA ADMINISTRATIVĂ 3 A IP curților apelative din Craiova, 

! . o fie căruia câte lei 50 pe lună 

Art, 1, Cârmnitorilorii de pe lingă 200 de mai "nainte. 25| 1250] 15000 

judeţe (afară de ali Doljului Arte 13. La cheltuiala can- 

si ală Brăilei, căci la lefile celariiloră tribunalurilor câte 

icestora s'a făcut cuvenitulii jlei 40 pe lună pe lingă 80 de 

adausăi prin legiuirea din a- mal rainte, ,.. ..... 21| 540 10080 

nulă 1843) ficşi cărnia câte i Art,14, Acâstetâteadăugirişi înfiinţări din 

lei 500 pe lună, pentru chel- g inuoii prevăgute prin cele de mai susii trei-spre- 

tuelile mesi... . . +.» » + [15| 7500] 90000 i gece articole caro peste totînsumeză pe lună lei 

Art, 2, Sccretariloră de |patru-deci şi cinci de mii şâse sate, iar pe an lei 

cârmuiră; şi secretarului YVor-| icînci-sute patru-deci şi şâpte da mnii duoă sute, 

nicici orașului câte ei 200 pe | se vorrespunde regulat din Visteria Statului. 

jună spre a fi 1&fa lorii de Intăritii prin domnesculă ofisii cu No. 385 

dei 600 pe lună... ... . „[18I 3600 43200 (din 5 Iulie anul 1850. . _ 

Arte 3, Sub cârmnitorilor 

de plăşi fie căruia câte lei 200 
- 

pe in pe lingă cei de mai - LEGIUIRE 

“nainte 200. e e » + +[99[19800[231600 . ia 
Art, 4, Unuia din duci “| Asupra patentarilor împlinitâre ar- 

“feriitori ce are fie care sub ' ăeolelorii 90,91 şi 92 din Regula- 

cârmuire, care va Îma numi- | mentulii Organicii. 
reo, de ajutorii, câte lei 40 pe 

„lună pe lingă 00 de mai Art, 1. Patenta se socotesce pe industrie 

"mointe „o... e [99] 3960 41520 || şi pe neoţii, iară nu pe persână ; deci toţi a- 

Art, 5, Fie căria sub câr- ceia, cari vorti unelti vre uă industrie oră me- 

_muiti pentru cheltuiala can- iserie, sâă voră face vre anii negoţii în cuprin- 

celariei s6le din nuoii câte !sulii acestui Principati, sunt supuşi a lua pa- 

lei 50 pelună. . .. o... 99| 49504 59100 litentă fără osebire de condiţie. 

Art, 6. Cinovniciloră de Es;loataţia pămentului, proprietatea sa, po- 

văpsele ai Vornicieă orașului vernele, fabricile de pe dânsa şi vindarea a câte 

- câte lei una sută pe lună pe provin din acea exploataţie de pe a sa proprie- 

lingă alţii 200 de mai "nainte. | 5 500 6000 |ltate, nu se socotesee comerciii, şi firesce că 

Art, 7, La aceşti cinovnici dreptalii de patentă nu se atinge de aceia. 

câte ună scriitorii din nuoii Art, 2. Pe lingă clasificaţia patentarilorii 

câte lei 100 pe lună ..... 5] 500[ 6000 leginită prin art. 90 alii regulamentului orga- 

Art, S, Pentru chiria şi nică, se mai întocmesce uă nucă clasă de pa- 

cheltuiala cancelariiloră ace- tentari; în care voră intra neguţătoriă sei in- 

storă cinornică câte lei 50 fie . dustriaşii cei mai însemnați prin ale loră ca- 

căruia polună .,. 5| 950] 3C00|pitaluri, prin întinderea operaţiilori şi consi- 

Art. 9. Adăogirea din nuoii deraţia caracterului lori. - 

de ună scriitori la cancelaria Art, 3, Toţi acei neguţători sâi industriaşi 

cârmuirii Brăilii cc... „1|-- 1007 1200 cari vorii dovedi uă avere până la opt mii gal- 

pe Leni, vorii fi priimiţă a se înscri în. acea clasă 

, e e patentani, plătindii dreptulii patentei câte 

IX RAMURA JUDECATORESCA _ galbeni duct. deci şi cinci po anii. Prin urmare 

Art. 10. Grefierilorii tri- patenta ce prin art. 90 al regulamentului se nu- 

bunalariloră și al curţiloră i mea de ântâia clasă, va remânea de al duoilea.
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Art, 4, Neguţătorii câţi vorii dobândi pa- 
tentă de ântâia clasă voră avea dreptuli a se 
neguţători în lăuntru în principatii s6ă afară 
cu amăruntuliă sâii cu rădicata, şi voră avea 

- titlu de neguţători mari, 
Pe lingă acesta neguţătorii de ântâia clasă 

se voră bucura şi de următorele drepturi, 
De a fi aleşi mădulare la tribunalurile şi 

curțile comerciale, precumii şi la maghistra- 
turi, supuindu-se însă cu desăverşire la legile 
ţării şi la tote îndatoririle ce din 'acâsta, iz- 
vorăscii, : 

De a fi priimiţi ca boeră de a 3-a clasă când 
ge vorii chiăma pentru pricini poliţienosci, de 
a avea fiii acestorii neguţători la întemplare 
d'a se înrola în oştire drepturile hărăzite fiilor 
de boeri, pe câtă însă voră fi înzestrați şi cu 
cunoscințele cerute, păzindu-se dispoziţiile ar- 
ticoluli I, din legiuirea anului 18-40, pentu măr- 
ginirea celor cu drept de protimisis la vingeri, 

Art. 5, Câţi din aceşti neguțătoră se vorii 
trage din negoţii fără a înceta d'a plăti pa- 
tentă, xoriă urma a se bucura de drepturile a- 
rătate la art. 4, afară numai din cei ce vorii 
îi căduţă sub falimentii, 

Art, 6, Patentele acestoră neguţători se 
vorii da sub pecetea domnâscă, și starostea lor 
se va întări de către domnii, 

Art. 7, Neguţătorii câţi nu voră fi înscrişi 
în clasa ântcia şi voră unelti negoţă în prin: 
cipată, adică exportândă s6ă importândă pro- 
ducte, oră mărfuri, vorii alcătui clasa a 2-a, şi 
vorii fi supuși la plată de ducă sute patru-deci 
lei pe ani potrivită cu art. 90 ali regulamen- 
tului, Clasa a 2-a şi a 3-a de care se vorbesce 
în ali 3-lea articol, voră alcătui pe viitorime 
clasa a 3-a şi a 4-a, urmândă a so bucura fie- 
care din aceste clase de drepturile ce li se asi- 
gurdză prin art. 90, 91 şi 92 din regalamen- 
tulii organică, pre câtă nu s'a, modificati prin 
acâstă legiuire. - 

Art. 5. Neguţătorulii care nu va luu pa- 
tentă, nu se va bucura de folâsele ce prin ar- 
ticolul 2, 11, 16, 21, 40, 48, 89, 90, 104 şi 21%, 
ale condicii de comerciă, suntă otărite celoră 
de o meserie cu dânsul, și nu va putea să con- 
testeze protivnicului săi ce va avea patentă, 
nici tovarăşilorii săi ce vor avea patentă, drep- 
tulii d'a se sluji cu acele folâse cari vorii A în- 
A6toritâre pentru dânsulă, 

Intărită cu Domnesculă ofisă No, 1371 din 
anulă 1850 Octombre 11. 

LEGIUIRE 

Pentru adaosulii de unii ajutorii la 
masa departamentului finanţici 

Prin raportul divanului ca No. 942 din 13 Ia- 
nuarie anulii 1851 s'a legiuitii adaosulii de un 

  

LEGIUIRI 

ajutoră la secţia 2-a din departamentul vi- 
sterii cu lei trei sute pe lună; şi s'a întărită 
prin domnesculi ofisii cu No. 103 din 20 Ia- 
nuarie anulii 1851, 

Pentru alegerea sub-cârmuitorilor 

Prin raportul divanului cu No. 359 din 3 Fe- 
bruarie anuli 1851 s'a legiuiti chipulă cumă 
trebue a se urma alegerea sub-cârmuitoriloră, 
de judeţe însă : . 

1, Toţi cei cu drepti de alegători, după ar- 
ticolulă 353 alii regulamentului dintr'uă plasă 
adunându-se la tactul sub-cârmuirii, să alegă 
dintr'ânşii şâse deputaţi carii să se împreune 
la cărmuire cu al celorii-alte plăși, și să alâpă 
pentru fie-care plasă câte patru candidaţi de 
sub-cârmuitoră dintre proprietarii judeţelorii, 
s6ă negăsindu-se acolo număruli cerutii să ia 
şi din judeţele învecinate, potrivită ca cuprin- 
derea art. 353 din regulamentul organică. 
Insă aceşti candidaţi ori să aibă proprietate 
în moşie de ducă sate cinci-deci stânjini celă 
pugină, s6ă chezăşii destoinice pentru ori-ce 
întemplare şi care să pâtă răspunde pentru uă 
sumă de cinci-decă mii lei. 

Şi sa întărită acesti raportii prin dom- 
nesculă ofisii cu No. 201 din 4 Februarie a- 
nul 1851. 

LEGIUIRE 
Pentru reciprâcele drepturi şi în 

detoriri aie proprietarului şi ale 
Iucrătorilorii pământului, care le- 
giuire intră în loculii articol. 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 şi 
146 al Regulamentului Orgauicii, - 

Articolul 138, După ce prin întocmirile din . 
apoi s'a desființată felurimeu abuzuriloră, ce 
se introduseseră unul după altul în admini- 
straţia Valahii, a cărora sarcină cădea mai cu 
semă asupra birnicilorii plugari, şi împiedeca 
înaintarea loră întru tote, mai rămâne spre a- 
sigurarea în totii chipulă a, unei petreceri li- 
niscită pentru dânşii, să se pue nisce obstesci 
temeiuri şi asupra relaţiiloră ce urmâză firesce 
a fi între că şi între proprietarii pe ali cărora 
pământii ci locuescii şi se hrănescii, 

- Prin urmare, 12 luni după obstirea acestei 
legiuiri, adică de Ia sântulii Gheorghe 1852 
reciprâcele drepturi şi îndstoriri intre proprie- 
tari şi lucrătorii de pămentă voră urma după 
chipulă următori : - 

Art, 139. Obicinuita măsură în ţâră este 
pogonulă:; poganulă este de 24 prăjini în lung   şi de şâso în lată; prăjina este de 3 stânjini
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domnesci, socotindu-se măsură statornică stân- 
jinuli lui ŞSerban-Vodă. 

Art. 140. După legiuirile pământului şi a- 
nume după $ I-iii capii 6 despărţirea 3-a din 
prarilă, condica lui Caragea, sătânuli ce lo- 
cuesce pe moşia altuia, nn se pâte socoti de 
câtii unii chiriaşi pe acea parte de locii ce prii- 
mesce, şi banii ce plătesce scii munca ce face 
pe s6ma proprietarului, nu se pote socoti iarăşi 
de câții uă chirie din partei pentru acesti 
pămentii. 

Deră până cândii se rorii putea introduce 
de obste în Valahia învoelile de bună voe pen- 
tru fie care în parte, la care învoeli privesce 
mai cu sâmă duhulă acestei legiuiri, gi pe care 
ea se silesce a înlesni prin tote midlocele, s'a 
socotitii de trebuinţă să sereguleze relaţiile 
intre proprietari şi între locuitorii pămâutu- 
lui, şi să se otărască reciprocele iorii drepturi 
şi îndetoriri prin nisce întocniri, carele voriă 
putea ţinea loculi înroelilorii în lipsa acestora. 

Legiuirea însă se mărginesce a regula rela- 
țiile între sătenii carii, neavendă mai multă 
de câtii cinci capete de vite mari pentru lucra- 
rea, pământului, p'aii trebuință de mai multă 
întindere de pământii de câtă ceea ce li se în- 
semn6ză, mai la, vale, şi între proprietarii care, 
după întinderea proprietăţilori lori, suntă în 
stare să îndeplinescă trehuinţele sătenilorii, şi 
să se conformeze disposiţiilor următâre : tâte 
cele-alte co trecii peste aceste disposiţii, nu se 
voră putea regula de câtă printr'uă învoslă de   bună voe. , 

$ 2. Pământul certa da proprietarul fie-căruia, 
sătenii aşedatii pe moşia, sa este : 

"A, La, fie-care sătenii fără osebire ună locii 
de 100 stânjini pătraţi ia câmpii şi de 300 a-: 
semenea la munte pentru casă, pentru curte, 
pentru trebuincidsele Smprejmuiri şi pentru 
vă grădină cu legumi pentru trebuința fami- 
lici sâle. 

Oră ce va produce sătenulă dintr'acâstă gră- 
dină, nu va fi supusă la dare de dijmă. 

Asemenea locuri voriă fi legate unul de al- 
tuiii şi la uă parte care se va însemna de către 
proprietară, a 

B, La cei cu patru boi şi uă vacă. 
1. Cinci pogâne locii de islaz, socotindu-se 

unii pogonă pentru fie care capi de vită. 
II. “Vrei pogâne de cositură pentru hrana pe 

iarnă totii a aceloriă cinci capete de vite. 
III. “Trei pogâne de arătură care le va lucra 

ori ensuşi sătenulă, sâi prin midlocirea altora, 
însă numai pe sâma sa, fără să pâtă vre uă- 
dată a le îuchiria cu bani, 

C. La ce cu duci boi şi uă vacă. 
]. Tre: yogâne de islază socotindu-se iarăşi 

unii pogonii pentru fie-care capii de vită. . 
1]. Uni pogoni şi 19 prăjini de cositură 
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pentru hrana pe iarnă totii a acestori trei co- 
pete de vite. . 

TIl. Trei pogâne de arătură, cu orânduiala, 
de mai snsă, 

D. La cei cari ai numai uă tacă pentru 
hrană. 

I. Unii pogonii de islazi, pentru acea vacă, 
II. 15 prăjini de cositură. ” 
JI]. Trei pogâne arătură cu orânduiala de 

mai susii. 
$ 3. Proprietarulă va însemna în osebite 

părţi locurile de islaz, locurile de cositură şi 
locurile de arătură ; aceste din urmă iarăşi la, 
uă parte, cele pentru arătura de primăvară, şi 
la alta, cele pentru arătura de tomnă, 

$ 4, Pe acele moşii unde vor fi păduri, pro- 
prictarulii va da voo săteniloră să ia din uscă- 
turi şi să tae din crânguri lemnele trebuin- 
ci6se de focii. ” 

Ş 5. Deca vre un sătenii, va area trebuinţă 
de uă întindere de pământii mai mare de câtii 
cea, însemnată mai sus, unulii ca acela ce va 
învoi cu proprietarali prin bună tocmâlă, pen- 
tru căci pământulă ce i se dă peste acela pen- 
tru care se vorbesce la Ş 2-lea şi carele esto 
din destulii pentru tote trebuinţele scle, acest 
pământă este pentru dânsul un midlocii de 
speculație. Ş 
„$6. Aceste tocmelă se rorii face tot-dâ-una 
în curgerea anului al patrulea a fie-căruia pe- 
riodi catagraficescii; proprietarală va însemra 
locurile otărite pentru fie-care sătenii şi le va 
înscri într'ună registru care va sluji de matcă 
pentru totii cursulii următorului periodii. 

$ 7. Dâca amânduoă părţile vori găsi cu 
cale să bage într'asemenea învollă şi cele 
printracâstă legiuire prevădute reciproce în- 
dâtoriri, vorii fi volnici să o facă, 

- $8. Deca proprietarulii nu va avea pământ 
de ajunsi ca să dea săteniloriă pe deplin întin- 
derea locurilor de islază, de arătură, şi de f6- 
neţe, prevădute prin $ 2, de mai susă, şi săte- 
nii vorii roi să şâdă pe dânsa, la uă asemenea 
împrejurare rămâne la amenduoă părţile să se 
învosscă cumii voră putea, 

$ 9. Nisce asemenea învoeli se vorii face în- 
scrisii; aceste înscrisuri vor cuprinde pe d'uă 
parte, suma şi felurimea pogoneloră ce un să- 
tânii va să aibă, iară pe de alta, a chiriei ce 
are să dea proprietarului pe fie-care ani în 
bani, s6ă în lucru, sâă în producturi. 

$ 10. Se vorii face duoă asemenea, înscrisuri 
iventru totii satulii, în care se vorii artta nu- 
mele săteniloră, şi în protivă pogânele ce prii- 
mesce fie-care, şi chiria ce are să plătâscă. 

Sătânulii care va fi de faşă si va voi să ia 
parte la acestă învodlă, va pune degetulii îna- 
iutea numelui stii. 

$ 11. Aceste înscrisuri iscălite de proprie- 
tară, s6ă de împuternicitulii săi, de deputaţii   şi de logofătulă satului, aceştia ca nisce mar-
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turi, se vorii supune spre adeverire la comisia 
catagraficescă, după care unii înscrisă va sta 
în mâinele proprietarului, iară celii-altii se va 
depune la cancelaria satului, împreună cu re- 
gistru pentru care s'a vorbiti la $ G al acestui 
articoli. - - 

$ 12. Sătenulii ce va fi luati parte la acâ- 
stă învodlă, are să'si păzescă condiţiile ce se 
atingă de densul până la împlinirea soroculuj. 

$ 13. Sătânulii, a căruia stare stă mai mult 
în vite, va cerea, într'acâstă vreme din vre uă 
pricină neprevădută şi neatârnată de voinţa 
lui, precumi mortalitate, înzestrare, plăți de 
dâtorii cu zapise şi alte asemenea pricini, vre 
o scădere aşa de însemnată, în câtă să nu mai 
pâtă lucra totă sii uă parte numai din închi- 
riata întindere de pământii, va fi apăratii de 
plata îndâtorată pentru câtă pământă el va 
îi silită să lase. - 

Ş 14. Sătenalii ce va cădea într'uă asemenea 
împrejurare, este dâtoră să dea acâsta în cu- 
noscinţa proprietarului celă pucină cu trei 
luni înaintea lunii lui Alartie; amiuterea va fi 
dâtoriă să plătâscă regulati până cândii va în- 
deplini uă asemenea formalitate. - - 

Ş 15. Sătânuliă ce va cere uă asemenea pre- 
schimbare a contractului scă, este dâtori să 
dovedâscă că impuţinarea numărului vitelorii 
a istorită în adevării de pregisele pricini; de- 
claraţia însă să se facă prin hârtie şi midloci- 
rea cancelarici satului. - 

Tâte relaţiiie întraceste ducă părţi vor ur- 
ma pe viitor prin midlocirea acestei caucelarii, 

$ 16. Sătenulii, care nu va voi să ia parte la 
aceste învocli, nu se va bucura de alte folose 
de cât din cele prevădute prin $ 2 de mai sus. 

$ 17. Sătenulii care, în urma învocliloră, ar 
avea trebuință de ceva locuri, pâte să facă o- 
sebită învoială cu proprietarulă pentru câtă 
vreme va avea trebuinţă. 

$ 18. Sătenul care fără a se învoi mai "nainte 
cu proprietarulii, şi fără voia lui va ara, sâii va 
cosi pe moşie locuri afară de cele legiuite prin 
regulamentă, sâi din cele date lui cu tocmâlă, 
va perde sămânţa, rodulii, cositura și munca, 

$ 19. Proprietarală va da sătenilorii, cel pu- 
ţin şese luni înaintea începerii unei nuoă închi- 
ieri, câte ună bilet tipăritii după forma ce 
se şa, da pentru acesta. 

Acestii biletă va coprinde suma şi felurimea 
„pogâneloră, partea moşiei în care se află după 
mai susă ponenitulă registru, şi condiţiile în- 
chirierii ; acesti biletii va sluji pentru cursulă 
de 5 ani. | 

$ 20. Toti sătenulă va fi detoră să lucreze 
pogânele ce i se dai spre arătură, s6ă spre co- 
situră, căci nelucrându-le, va fi silită să des- 
păgubescă pe preprietariă de dijma ce i se cu- 
vine, luându-se de temeii rodirea locurilor 
învecinate. 

Ş 21. Sătenii carii se îndeletniceseii numai 

LEGIUIR) 

cu vr'uă meserie, iară nici cum cu lucrarea pă- 
mentului, nu varii fi supuşi îndâtoririlorii pre- 
văduteprin $$-le de mai susii, ci se vor învoi în 
parte cu proprietmulă pentru locală de casă 
cu împrejmuirea lui. a 

Decă însă nisce asemenea, locuitori ver avea 
trebuinţă de locuri de izlazii, de cositură şi de 
arătură, unii ca acestia intră în rândul celor- 
alţi săteni. 

Ceea ce are să dea proprietarului drepti 
chirie unii sătânii pentru pământulii ce 
priimesee de Ia dâusulii pentra hrana 
şi locuința sa, ” 

Articolulii 14). $ 1. Sătenulii care se va 
bucura de folâsele „arătate mai susii, va lucra 
proprietarului dreptii chirie duoă-decă și duot 
de dile pe ani, cu -t sâă ducă vite, după numE- 
rulii ce va avea, şi pentru a cărora hrană va 
priimi trebuinciosa întindere de pămentii. 

Dâcă sătânulă nu va area zite şi sc va bu- 
cura de întinderea pământului arătatii prin re- 
gulamentii pentru nisce asemenea săteni, va 
lucra aceste dile cu inâinile.   $ 2. Decă nu se află alte învoeli între amân- 
duoă părţile după duhulii $$ 7 şi 8 al art. 110, 
atuncia se va scădea sătenuli cu uă gi și ju- 
state pentru fie care poronii ce va priimi mai 
pugini din cele prevădute prin $ 2 ală mai sus 
pomenitului articolii pentra cositură şi pentru 
arătură, şi cu uă di pentru ună pogon de izlaz. 

Ş 3. Sătânulii va Încra aceste 22 de gile în 
trcă sorâce şi auume : 7 primăvâra, S vara şi 
1 tâmna. , 

-Ş 4. Proprietarul este detorii să ia sătenii 
la lucra pe rândă, şi nici cum mai mulţi de uă 
dată de câtă pe jumătate din totii numărulă 
loră, spre a remânea şi lori vreme pentra ale 
lori plugărescă trebuinţe, 

Ş 5. Proprietarul va da de cu stra în cu= 
noscinţa deputaţilorii satului lista săteniloră 
cui trebuescii pentru a doua di; deputaţii a- 
poi vorii da de sciresătenilorii cari sunt dstori 
să mergă la uă asemenea chiămare; iară la e- 
şirea din lucru proprietarulă va da, fie căruia 
biletii pentru iua lucrată, 

Ş 0. Sătenii cari fără vr'uă împedicare pra- 
vilnică nu vor urma numai de cât unei aseme- 
nea chiămări, vori fi respundători pentru ori 
ce pagubă va isvori proprietarului dintr'acâsta. 

Ş 7. Pe lingă aceste 22 de dile, sătânulă va 
da proprietarului dijmă, adică : a decea parte 
din rodulă pogânelorii de arătură , şi a cincea 
parte din rodulii pogânelor de cositură, trans- 
portându-le tote ia cuttea proprietaralui. 

$ 8. Proprietarulii este detoră să începă dij- 
muitulă în dată ce se va aduna fie care felă de 
producte, şi să iaprăvâscă acsstă lucrare celă 
multă în soroc de 10 dile, ca să pâtă şi sătenir   .să'şi ridice pe ale lori la vreme,
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$ 9. Cânâit proprietarală, fără vruă pricină 
bine cuvântată, va lăsa să trecă acestii soroci, 
atunci sătenii dinpreună cu preoţii şi deputaţii 
satului să dijmusscă ensuşi holdele lori şi să 
ducă în curtea proprietarului dijma ce i so 
cuvine. | 

$ 10. Afară din dijmă şi din dilele de muncă 
“pentru care s'aii vorbitii mai susii, veri ce altă 
îndetorire din partea sătenului, sub.reri ce uu- 
mire va fi, remâne desfiinţată ; prin urmare ca- 
xală de lemne, dilele de plugă şi acei 4 Omeni 

"la sută ce se da pe anii spre slujba proprietăţii 
înceteză cu totulii. , 

Art, 142, Ş 1. Diua de lucru a locuitorului 
sa socotiti pe mărimea pământului ce pâte 
Jucra pe sâma sa, | 

I. Arătura de 8 prăjini pogonescă arati în 
locii spart, şi de 5 în ţelină, se socotesce drept 
lucru de uă di pentru uă pereche de boi. 

II. Grăpatulă de 16 prăjini pogonesci se so- 
cotesca drept lucru de uă di pentru uă pereche 
de boi. 

III. Unii sătenii cu carulii cu 4 boi nu se va 
putea trămite de câti numai Ja uă depărtare 
de cale de 12 cesuri, socotindu-se calea de uni 
câsi 2500 stânjini, şi i se vorii ţinea în semă 
5 die, adică 4 pentru ducerea și întrcerea so- |. 
cotindu-se diua 6 câsuri, şi una pentru încăr- 
catii şi descărcată, 

IV. Unii sătenii cu carulă cu duci boi nu se 
va putea trămite de câtii numai la uă depăr- 
tare de cale de 6 câsuri, şi i se xorii ţinea în 
sâmă, trei dile pentru ducere şi întârcere şi 
pentru încărcată şi descărcaţii. 

V. Dâca sătenulă se va întrebuința la ase- 
menea transporturi în vreme de iarnă, proprie- 
taruli îi va da fenulii trebuincios pentru hrana 
viteloră sâle pe drum, socotindu-se câte 10 oca 
fenă de fie care vită peutru 24 câsuri. 

VI. Uni transportii mai depărtată nu se va 
putea face de câtii prin bună tocmâlă. 

VII. Lucrândă sătenulii cu carulă în moşia 
unde locuesce, este detorii să lucreze de Ja re- 
săritulă sorelui până la ală săă apusă, și i se 
vori da 4 câsuri de odihnă vara, şi numai ducă 
pe tomnă; odihna de vară va fi în ducă sorâce. 

VIII. Pentru tâte semințele, ce searuncă hu- 
mai cu mâna, precum grâulă, orzul, Qvăzuli, 
secara, meială, cânepa şi altele, se vorii socoti 
trei pogâne de locii drepti lucru de vă di. 

IX. Pentru tâte seminţele puse în pimântă 
_Şi acoperite în urmă cu picioralii; precum po- 
rumbulă şi altele, i se vorii socoti 16 prăjini 
pogonesci drepti lucru de uă i. 

X. Pentru tâte seminţele puse cu sapa, i se 
va socoti uă jumătate pogon dreptlucru deuă di. 

XI. Pentru ori ce semănătură, s6ii sădire ce 
are trebuinţă de sapă, se va socoti uă a şepte- 
lea parte de pogon stii trei prăjini şi jumătate 
pogonesci dreptiă lacru de uă qi. 

XII. Secerişulii şi clăditulii de ducă şi jumă- 
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tate clăi, claia de 26 snopi, snopulă de 4 pal- 
me în legătura curmezişului, se va socoti drept 
lucru de uă di; căratulă ucestoriă clăi va fi pe 
sema proprietarului. . 

XIIL. La culesulii şi curăţituli porumbului 
de foi, 10 băniţi, baniţa de 40 oca, se voră s0- 
coti drepti lucru de uă di. - 

XIV. Cositulă fenului de 12 prăjini pogo- 
nescă, se va socoti drepti lucru de uă di. 

Cositulă fânului de S$ prăjini pogonesci nu- 
mai unde voriă fi privaluri, scă văi, sei ochiuri 
de copaci şi crângi, se vorit socoti dreptă lucru 
de uă qi. 

XV. Pentru strinsulii fenului şi clăditulii în 
copiţi pe loculii unde se cosesce, unii pogonă 
se va socoti dreptii lucru de vă di. 

Ş 2. Sătânulti co'şi va face diua în lucru de 
vie, sâii în altă slujbă, afară din cele ce s'a dis 
mai sustii anume, va lucra din răsăritulii s6re- 
lui penă la ali stă apusti, dândui-se pe vară 
3 câsuri de odihnă, în duoă sorâce, şi ducă câ- 
suri în vreme de tâmnă. E 

$ 3. Lucru minelorii, a scâterii petrelorii şi 
al transporturilor de cherestele nari din munţi, 

nu se va putea, face de câtii numai prin învoiri 

de bună tocmâlă. 
$ 4. Sătenii nu vori fi supuşi să trecere grâul 

şi cele-alte producte de asemenea fire ale pro- 
prictarului cu vitele loră , ci trebuinţa acâsta 
o va îndeplini proprietarul cu vitele sâle, s6i 
prin tocmâlă de bună voe. 

$ 5. Proprietarulă pâte să, pue sătenii săi 
muncescă şi pe altă moşie de cât aceea pe care 
ei locuescă, nici uă dată însă mai departe de 

şese c6suri, 
Ş 6. Proprietarulă ce va întrebuința pe să- 

tenii săi pe altă moşie de câtit aceea pe care 
locuescii, le va, socoti uă di pentru mergerea şi 
întârcerea loră, dâca depărtarea acei moşii de 
locuința lorii este până la ducă câsuri şi jumă- 
tate, şi duoă ile dtca trece peste duoă câsuri 

şi jumătate. 
$ 7. Proprietarulă nu va putea nici uă dată 

să trămită pe sătenii săi la altă moşie ca să 
muncâscă pe sâma altuia, și el să priimâscă 
banii sâă altă plată pentru acesta. 

$ 8. Proprietarulă care nu va avea trebuinţă 
de lueru pentru tote sc pentru uă parte nu- 
mai dintr'acele 22 de dile, pote să se despăgu- 
bâscă, priimindă preţulă lori în bani; acesti 
preţii se va regula cu chipuli prevădută prin 
Regulamentali Organicii, cu osebire numai, că 
pe viitorii se vorii otări duoă preţuri : unulii 
pentru locurile de munte, şi altală pentru lo- 
curile de câmpii. ! 

Uă legiuire specială va otărî anume care 
suntii locuri de câmpii şi care locuri de;munte; 
sciinţele cele mai scumpe se tori aiuna spre 
acesti sfirşitii prin administraţiile locale. Jar 
preţurile dilelorii de muncă se vorii otări-pe 
ună cursă de 5 ani. -
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$ 9. Pentru locurile de câmpii va sluji drept 
preță pravilnicii cel de midlocă din câte se ur- 
m6ză în tâtă întinderea, acelorii locuri; aseme- 
nea se va urma şi pentru locurile de munte, 

$ 10. Proprietarul pote după trebuință să 
ccră, ca sătenii cu vite săi facă cu mâinile pent la uă jumătate din totalul dilelori ce y suntii dâtori să'i facă cu vitele. 

La asemenea întâmplare, uă di ş 
se va socoti dreptii uă di cu duoi b 
dile drepti uă Qi cu 4 boi. 

Diua se va socoti după bazurile statornicite 
mai susii pentru întinderea muncii, - 

Ş 11. Veri ce sătenii, carele se va bucura de 
partea de pământii arătată la art. 140 Ş 2, de şi s'arii afla locuindii subtii unii acoperişii cu 
părinţii s&i, va, face proprietarului munca, otă- 
rîtă pentru acesta, 

Art. 149, $ 1. Fie care sati va avea unii sfatii ali lui; acestii sfatii va fi alcătuită : 
a, De pircălabii, - 
b, De un orândauit din partea proprietarului. 
c."De daoi deputaţi, deea numărulii familii. 

loră nu covârgasce uă sută; iară de patru dâca 
trece mai multi. 

Ş 2. Pircălabulă şi deputații se voriă alege de către sati pe sorocii de unii ani, 
Ş 9. Alegătorii la acâsta vorii fi cei ce se a- flă trecuţi în tablă plătindă capitaţie; iară a- leşi toţi sătenii cari aă 4 boi, cai sâii bivoli; unde nu voriă fi destui aceştia, voră fi aleşi şi 

din cei cu ducă vite. 
$ 4. Acestă sfată va avea sub a sa desăver- 

şită îngrijire : ” 
a. Dagaziile de rezervă, după disposiţiile secţii a d-lea din capul ală 5-lea ală Tegu- 

- lamentului. 
b. Cutia satului, 

105 şi 106. 
c. Strângerea capităţii şi respunderea ei la vreme la cancelaria sub cârmuirii. 
d. Darea recruţiloră şi a dorobanţiloriă, 
e, Punerea în lucrare a poruncilorii stăpâ- nirii ce se atingă de acelă saţii. : î. Paza cu scumpătate a aceştii legiuiri şi a tocmelilorii făcute de bună ve pentru locurile ce trebue să aibă fie care sătân, precum şi pen- tru îndetoririle sătenilor către proprietară. Ş 5. Tâte pricinile între proprietari şi între săteni se voră cerceta, Ja acestii sfatii, 
$ 6. Pentru veri ce trebuință, sub cârmuirea 

locală se va îndrepta prin hârtie formală către acelii sfatii, fără a putea la nici uă întâmplare 
să se înțelsgă d'a dreptulii cu satulii. 

Ş 7, Vert ce cerere care nu va fi rezemată pe 
poruncă formală, în scrisă, nu va f ținută în 
semă, - 

$ 8. La întâmplare de vr'uă pricină crimi- nalicescă sâii numai corecțională, sub cârmui- 
torulă va putea merge însuşi în sată să ia d'a 
dreptul măsurile trebuineiose,. 

i jumătate 
0, şi ducă 

după disposițiile Art. 104, 
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Ş 9. Pircălabuli ra urma a priimi ca şi până 
acum plata otărită pentru densulăă; fiindă însă 
că, după acestă legiuire, reciprâcele iîndâtoriri 
între proprietari şi între săteni, şi aducerea, 
lorii la îndeplinire cu scumpetate, intră în a- tribuţiile acestui sfatii, atâtii pircălabulii cât 
şi deputaţii voră fi apraţi pe vremea slujbii 
lorii de acele 22 de gile de muncă, dreptă uă 
meritată resplătire pentru acâstă osebită în- 
sărcinare, Toti aceiaşi âmeni nu se voră putea, 
alege duci ani d'a rândulă. 

Art, 144, Precum este sătenulă stăpânii cu 
desăvârşire pe sineşi şi pe averea sa, asemenea 
este şi proprietarulă pe pământulii stii; pe a- 
cestii temeii, nici proprietarul nu pote avea 
pe munca şi averea sătânului, nici sătânulă pe 
pămentuli proprietarului, alte drepturi, de cât 
acelea care isvorăsciă din vr'uă tocmâlă făcută 
de bună voce între dânşii, sâii din întocmirile 
ce acâstă leginire a aşedati d'uă potrivă pen- 
tru amenduoă părţile ; prin urmare : 

Ş 1. Slobodii este sătenulă săi se strimute şi 
să'şi aşede locuinţa şi munca sa, când, şi unde 
folosulă săii îlă va porăţui. 

Ş 2. Slobod este proprietaralii să întrebuin- 
ţeze proprietatea sa după cum “i-ar cuveni mai 
bine, şi să lase pe dânsa, scă să depărteze din 
săteni, pe câţi va socoti. 

$ 3. Piindă însă că uă asemenea slobodenie 
nu se pâte înființa fără a aduce împedicări stă- 
penirii şi a nume : asupra strângerii capitaţii, 
aspra recrutaţii, asupra obstescii poliţii în ț6- 
ră, iară mai cu sâmă asupra pazii otareloră, 
cari suntii date asupra sateloră mărginaşe, a- 
câstă slobolenie va fi supusă Ja, regulile ur- 
mătâra : 

Ş 4. Catagrafia se va face de acum înainte 
la fie care 5 ani. Strămutarea săteniloră în ori 
ce numără, fie de bună voia loră, fie după ce- 
rerea proprietaralui, nu se va putea urma de 
câtii la sfirşitulii periodului de 5 ani, 

Ş 9, Sătenuliă care xa voi să se strămute, şi 
proprietarulii ce va voi să depărteze din săteni 
după moşia sa, suntii dâtori de uă potrivă să 
dea despre acâsta, prin cancelaria satului, cel 
puginii cu uni ană înaintea sorocului prevedut 
prin Ş 4 de mai susiă, de scire unulă altuia, pre- 
cura şi cârmuirii judeţului, şi acâstă din urmă 
inrăși Departamentului din năuntru, 

Ş 6. Atâtă proprietaruli cât şi sătânul sunt 
dstoră, în curgerea acelui ană, să răfuâscă veri 
ce socotelă vorii area între dânşii; sătânulă va 
merge apoi să se așede Ja nuoa locuință, în 
cât catagraficâsea comisie să'lii găsâscă acolo, 
spre a putea indeplini înscrierea tutuloră săte- 
niloră cu scumpătatea cerută de legiuiri. 

Ş 7. Sătenulii care va dobândi ensuşi pro- 
prietate are voe să se strămute şi afară din po- 
menita vreme, însă : N 

a. După ce mai ântâiii va face cunoscută a-



      

„da urma lori, unde scriindu-se la tabla satului 

. de pe moşia sa ceva, săteni îndărătnici, şi care 
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câsta proprietarului pe a căruia moşie se află 
ca unii ani mai "nainte. 

b. După ce îşi va răfui către acesta tote ale 
sâle dâtorii, si în nrma obicinuitelorii dispo- 
siții ale Regulamentului, stă în urma osebi- 
telorii învoeli şi contracturi ce va fi arândi cu 
dânsul. | 

c. După ce va asigura pe Visterie pentru 
plata capitaţii pe câţi ani vorii nai remânea 
până la nuoa catagrafie, : 

d. După ce va plătila cutia satului acei câte 
trei lei pe anii aă cutii, iarăşi pent la nuoa ca- 
tagrafie. . - 

$ $. Sătenulă care, din indărătnicire, s6i 
din altă pricină, nu va urma acestori condiţii 
nu ta avea voe să se strămute. “ 

$ 9. Sătenii potă să se strămute, la sorocul 
ce s'a disii mai susii, în ori ce numării vor voi, 
pote să se strămute şi satulii îutregii ; nici un 
proprietari însă nu este volnică să priimescă 
pe a sa moşie mai multii de câtii 12 tamilii de 
vă dată de la unulii şi acelaşii satii. 

$ 10. Proprietaruli care va urma împrotiva 
acestei disposiţii, va fi dctoră să aducă iarăşi 
pe acei săteni numai de câtii cu cheltuiala sa 

de către catagraficesca comisie, voriă. sta penă 
la viitorulii catagraficescii periodii. 

Ş 11. Când strămutarea se va face după voia 
şi cererea proprietarului, atunci acel strămu- 
taţi pote să se aşeze şi toți la una şi aceeaşi 
mojie, 

$ 12. Proprietaruli care va voi să depărteze   însuflă neorânduială şi nesupnnere în sati, va, 
î dâtori, după ce va îndeplini disposiţiile Ş 5 
şi 6 a acestui articolii, să despăgubâscă pe acei 
săteni de sădirile ce vori fi avândă, precumii : 
pruni şi altele, A 

Ş 13. Sătânulă celii neînsuratii, şi notrecutii 
în tabla satului, insurându-se, este slobod să'şi 
aşede locuinţa şi să se înscrie unde va voi; a- 

“colo va plăti şi dajdia otărită pentru denşii 
prin art, 105, Ş III din Regulamenti, 

$ 14. Țiganii cei slobodi voră începe a se 
bucura, de acestii drepti de strămutare, după 
unii sorocii de duoă catagraficesci periâde. 

Art, 145. Pentru tâte viile ce sunt sădite 
pe moşia altuia, sătenii lori voră plăti ca şi 
mai nainte otaştina obicinuită, sâii chiria după 
învoiala, ce va fi avândii cu proprietarii pămân- 
ten. Ă 

Iară de acum înainte uă asemenea sădire nu 
se va putea face, de câtă dupe ună înroială în- 
scrisă şi întărită de către tribunalulă locală. 

Art, 146. Numai proprietarulii are dreptulii 
de a vinde pe a sa meşie vină, rachiă şi alte 
biuturi, şi să ţie scaunii de carne şi prăvălii, 

fiindiă că aceste drepturi sunt alăturate firesce- 
la proprietate, precum şi folosinţa de la mori, 
heleştee, păduri, bălţă şi alte asemenea. - 

Noi Barbu Dimitrie Știrbeiii 

cu mila lui Dumnedeii Domni stăpenitorii a 
totă Tera Domânâscă. 

Îngrijirea cea, din totii minutulă a oblăduirii 
fiindă a ţinea în drâptă cumpănire interesele 
deosebitelorii trepte de locuitori ai ţări, şi a 
îulesni din vreme în vreme midlocele de bună 
înţelegere şi plăcută petrecere, spre a se bu- 
cura toți pe deplină de drepturile ce li se che- 
zăşuescii prin legiuiră, s'a străduitii ca şi te- 
meiurile ce întocmescii Grepturile şi îndâtoririle 
între proprietari şi clăcaşi să se desluşâscă şi 
să se îmbanătăţâscă, după măsurile ce espe- 
riința a dovediti mai folositâre pentra amen- 
duct părţile. 

Legiuirea ce acum se publică învoesce în totă 
privinţa interesele atâti ale proprietarilorii, 
câtă şi'ale clăcaşiloră, şi nu rămâne de câtă la 
a lorii pătrundere de duhul învoitor al acestii 
legiuiri, ca să cunâscă ale ci mîntuitâre dispo- 
siţii, şi să se folosâscă fie-care de dânsele în 
sfera dreptaurilorii şi îndstoririlorii sâle. 

Pe câtii dâră proprietarulă de pământă va . 
cunâsce că fericirea sa este înclinată cu a ţt- 
ranuloi, şi că de la îmbunătăţirea stării ace- 
stuia atârnă şi cusuşi a sa; pe câtii iarăşi ţt- 
ranulă muncitori se va pătrunde că de la buna 
înţelegere ce se va întemeia între dânsuli şi 
proprietară, atârnă şi îmbunătăţirea stării sâle, 
nu este înduoială că şi unul şi altulii vor căuta 
a petrece în desăvârşită armonie, păzindii ne- 
clintite temeiurile alăturatei aci legiuiri, prin 
care drepturile şi îndâtoririle fie-căruia suntii 
așegate pe măsurile cele mai priinci6se. 

Spre acestă sfirşiti Domnia Nâstră, pe de 
uă parte, chiămămiă luarea aminte a tutuloră, 
proprietarii s6ă clăcaşii, să so pătrunză de du- 
hulii Jegiuirii şi să se conformeze pe deplinii cu 
ale că disposiţii; pe de altă parte, prevestimii 
pe ori-care că romi fi cu neadormită şi strag- 
nică priveghiare, ca, nimeni să nu suiere cea, 
mai puţină bintuire. a intereselorii s6le, prin 
vre uă abatere din cele cuprinse în acâstă le- 
giuire, şi numai atunci vomă simţi în sufletul 
nostru odihnă şi mulţumire, când vomi redea 
că măsurile ce se iai de către oblăduire pen- 
4ru fericirea obstii, vorii fi bine înţelese de ori- 
care, şi că nimeni nu va căta să calce dreptuli   altuia, ci fie-care se va. mărgini în cerculă Ie- 
giuiriloră, după cum obştesculii interes iipovă- 

tmesce şi dreptatea cere.   23 Aprilie, 1851. Bucurescă.
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Pentru Gre care modificaţi şi adău- 

giri la legiuirea pentru întocmi. 
rea sfaturilorii orăşenesc. 

SECŢIA I . 
Pentru alegerea mădulareloră 

Art. 1. Alegerea midalarelori acestor sfa- 
turi se voră face în luna, lui Iunie şi cei din 
nuoii aleși şi întăriţi după art.1 şi 10 ală le- 
giuirii vorii intra în lucrare de la luna Junie. 
“Art, 2, Terminulă slujbei mădularelor sfa- turiloriă orăşenesc va fi de duoi ani, 

SECŢIA 11 
Pentru renituri 

Art. 3. Cârciumile şi cafenelele de obste din 
tote oraşele şi târgurile slobode din Principat 
tori fi supuse Ja uă taxă anuală privitâre în 
sarcina întreprindătoriloriă de cafenele şi câr- ciumă, şi se va îniplini in ducă câştiuri, adecă Jumătate la sfirşituliă lui Ghenarie şi jumătate 
la sf, Dimitrie, precum urmeză, 

La Bucuresci 
Cele de clasa I pe an galbeni împărătescă, 10 

1 > Il >» > > 7 
> III» > > 4 

„> 1V >» > > 9 

Craiova, Ploesci şi Brăila 
Cele de clasa ] pe an galbeni împărătesei, 7 

> Il ». > > 5 
> III » > > 3 

„La cele-alte oraşe şi târguri slobode 
Cele de clasa I pe ană gaibeni împărătesci 

> II >» > > 
> III» > > 

Art, 4, Se valua uă mică taxă şi de Ja ma- 
terialurile de construcţie ce voră intra prin ba- rierile tuturorii de obşte oraşe Şi târguri slo- 
bode din totă principatulă (osebitii de paralele 
Co se iaii pentru vitele ce intră prin barieră cu 
Poreri după legiuirea din anul 1843) şi anume: 

— 
DD
 

cr
 

Pentru cherestea de ori ce felii de lemnărie 
. şi pentru varii 

- De la unit cară cu duci boi parale . . 10 
> cu patru boi > . . 20 
» o cugisebol > . , 30 

Pentru cărămidă, olane şi piatră 
De la unii carii cu duoi boi parale. . . 10 

> patra boi > . . , 20 
> şt boi 2... 30 

LEGIUINI 

Pentru cărămide, olane şi piatră 

De la ună cară cu duoi boi parale . . 5 
> cu patru boi >  . . 10 

Pentru nisipă 

De la nă căruţă cu ună cali parale. . . 1 
De la uă căruţă cu duoi saă cu orăcâțipar, 2 

Art. 5. Venitulă ce se va strânge după ar- 
ticolele de mai susii oră fi pe sâma magistra- 
turilori respective spre întâmpinarea felurite- 
lorii trebuinţe. 

Intăritii prin Domnesculii 
din 80 Maiii anulă 1851. 

LEGIUIRE 
Pentru lucrarea şoselelorii şi a 

podurilorii din prineipatii 
Articolulii 1, Lucrul de şâse gile, ce fie- 

care sătenii cra detorii să facă pe anii pentru 
drumuri, şosele şi poduri, se desfiinţeză de a- 
cum înainte, şi în locul acestuia întră urmă- 
târele disposiţii. . 

Art, 2, 'Toţă proprietarii de moşii vor plăti 
în trebuința podurilor şi a şoseleloră câte trei 

ofisă cu No.996 

  lei pe ană pentru fie care sătânii aşedatii pe 
moşiile lori, după numărulă ce figureză în ta- 
blele de capitaţie ale fie căruia sati. 

Tâte monastirile atâtă cele neînchinate, cât 
şi cele închinate cu metâşele lori ; tâte agedă- 
menturile de asemenea fire, scâlele, spitalurile, 
precum şi domenurile Statului, voriă plăti a- 
câstă taxă deuă potrivă cu cei-alţi proprietari, 
Iară cândii va înceta plata contribuţii de duoă 
deciueli ce se urmâză acum, atunci toţi cei 
maj susii pomeniţi voră plăti în Jocă de trei 
câte lei cinci de fie care sătână. 

Art, 3, Toţi locuitorii principatului, dajnici 
ss privilegiați, aşedaţi prin sate sâă prin 0- 
raşe, voră plăti, totă pentru acâstă trebuinţă 
a drumuriloriă, câte lei şăse, ară cândă va în- 
ceta plata contribuţii a duoă geciueli, vor plăti 
câte lei opti pe ani. - 

Art, 4. "Toţi proprietarii de care s'a vorbit 
la art.2, ale cărora proprietăţi nu vorii avea 
locuitori pe dânsele, vori plăti câte lei trei la 
sută , din suma venitului anuală ce se va do- 
vedi după contracturile arenduirii loră, sâă în 
lipsa acestora, după uă cercetare şi preţuire 
la faşa locului. 

lară cândii contribuţia de ducă geciucli ra 
înceta, atunci vorii plăti şi aceştia câte cinci 
în loc de trei că la sută, 

Art. e Plata do care este vorba în art. 2, 
3 şi -Î, se va împlini în duoă de ună potrivă câş- 
turi, şi anume : ună câștă în cursul celuş d'ân- 
teiă şi celii-alii în cursalii celui de ali treilea 
trimestru ală anului,
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Acâstă plată se va urma întruni sorocii de 
cinci-spre-dece animecontenit, socotiți din diua 
publicării aceştii legiuiri. 

Art. 6, Dapă împlinirea acestui sorocii, se 
vorii lua măsurile cele de trebuinţă, potrivitii 
cu împrejurările de atunci, atâtă pentru face- 
rea drumuriloră celoră remase, câtă şi pentru 
ţinerea în bună stare a celoriă făcute. - 

Art, 7, Sumele ce se vor aduna din mai sus 
prescrisa obstescă contribuire ; suma de lei duvă 
sute de mii ce după $ 8 ali budgetului normal, 
se dă pe fie care ani pentru drumuri din fon- 
durile Visteriei; rezerva ce a rămasii în anii 
trecuţi din acestii Ş; sumele cari se vor alege 
că nu s'a cheltuită din banii ce s'aă implinit 
de la locniţorii carii nu aă lucrată „acele şese 
dile, şi care sume figurâză în casa Visteriei tot 
sub titlu de casă de rezarvă a acestui Şali 
drumorilor ; precum şi taxa ce se ia după nisce 
poduri inari; tote aceste sume torii alcătui un 
deosebitii fondă, şi se vorii păstra de acum 
înainte într'uă osebită casă, şi nică uă dată, 
sab nici unii curântă, nu se vorii întrebuința în 
alte cheltueli, de câtii-anume la facerea şi 
ţinerea în bună stare a drumurilorii, a şosele- 
lori şi a podurilorii, potrivit cu acestă legiuire, 
afară numai de ci 126 mii ce se vorii da pe fie 
care ană din acestă casă a drumurilorii, în tro- 
buinţa ţinerii a aceloră duoă grădini din capi- 
tală adică a grădinei lui Chiselef şi a grădinei 
de la Cişmegiu; şi de lei 200) mii ce se vorii da 
acum uă dată pentru totă-di-una, ca să se să- 
verşescă lucrările ce stai începute la grădina 
de la Cismegiu. 

Arte S. Se va întocmi uă direcţie centrală, 
care va avea sub cârmnirea sa tote lucrările 
publice, Ea va aduna sciinţele trebuincidse, va 
pune la cale rădicarea planurilor, alcătuirea de- 
viselorii; pregătirea şi desăverşita, lucrare a, 
proectelor, ca ra îngriji despre midiocele adu- 
cerii acestora întru îndeplinire, va alcătui con- 
diţiile licitaţiilori, şi va ţinea pentru tâte cea 
mai scumpă socotelă, care socotelă apoi va trece 
prin cercetarea controlului şi a obstescului 

- Divani, 
Art. 9, Se'va întocmi, lingă acâstă direcţie, 

uă eforie alcătuită de cinci mădulari, aleşi de 
către Domnă din sinalii proprietarilor de moşii 
do tâte treptele, din cei mai însemnați pentru 
moralitatea , starea şi sciinţele: lorii. Pe câtă 
lucratea poduriloră şi a şoseliloră se va urma 
numai în Valahia mare acei cinci mădulari ai 
eforieă se xoriă lua toţi dintre proprietarii a- 
ceştii părţi a principatului, şi anume: duoi din 
clasa d'ânteiă, duoi din clasa a duoa a, boeri- 
loră , şi unulă din clasa neguţătorilorii; iară 
când aceste, lucrări se vori întinde şi în Va- 
lahia mică, atunci mădularele eforiei se vorii 
Ina din amânduoă părţile, 

Art, 10. Acâstă eforie va priveghia asupra 
tutulorii lucrărilori, va, cerceta socotelile lori, 

  

  

şi la sfirşituliă fie căruia anii va aşterne, pe te- 
meialii preţurilorii ce se vorii fi plătitii în cur- 
sulii acelui ani uni budgetă aproximativă, de 
veniturile şi cheltuclile asului următori, care 
întărindu-se de către Domni, va sluji de regulă 
în cursulii acelui anii. 

Art. 11, Veri ce lucrare de podii scii de şo- 
sea, se va da prin licitaţie, care licitaţie se va 
publica mai ântâii după tâte formele legiuite, 
Şi apoi se va săvârşi în presusdvia Sfatului ad- 
ministrativiă ecstraordinarii, facă şi cu mădu- 
larele eforiei, Resultatulă adjudecaţiei se va 
supune prin: raportă la intărirea Domnului. În 
urma aceştii întăriră, Jurnalulă adjudecaţici, 
iscălită de mădularele atâti ale Sfatului ad- 
ministrativă ecstraordinarii, cât şi ale Eforiei, 
se va depune în cancelaria direcţiei spre a sluji 
la trobuinţe. ” | 

Intreprindătorulă asupra căruia se va face 
adjudecaţia pentru unii drum întregi, să pen- 
tru uă parte numai dintr'ânsulii (putendu-se 
da uă asemenea lucrare şi în distănţii mai mici, 
spre înlesnirea doritorilor), va asigura pe Stat 
cu destoinică chezăşie, că va săverşi ceca ce a 
luatii asupră'i întocmai după condiţii. 

Art, 12, Nu se va putea întreprinde lucra- 
rea de mai multe drumuri, de câtii de duoă sâii 
trej de uă dată, preferindu-se tot-dâ-una, dru- 
marile cele mai drepte, mai apropiate de punc- 
turile cele de căpetenie ale comerciului şi mai 
înlesnitore trebuinciâselorii comunicaţii. Pe a- 
cestii temeiii şi din drumurile cele acum în lu- 
crare, se voră isprăvi acelea numai, cari cad po 
nisce asemenea linii, şi ai 6nsuşirile mai susă 
descrise, si acelea, pentru cari fiind făcute 
masă cheltuelă, de sară părăsi acum, arii aduce 
mai mare pagubă Statului. - 

Bucurescă, Joui 22 Noembrie, 1851, 

Noi Barbu Dimitrie Ştirhoiiă | 

Cu mila lui Dumnegeii Domn stăpânitorii a 
tătă ţera Romcinescă, 

Impărtăşindă obstii noua legiuire pentru 
lucrarea drumuritori şi poduriloriă, Noi avem 
mulţumire a'i da uă nouă dovadă de neconte- 
nita îngriijre a oblăduirii, de a înlesni şi a u- 
şura midlocele contribuitâre spre imwunătăţi- 
rea deosebitelor ramuri ale trebuințelorpublice. 

Săteni! povara celori şâse dile de lucru ca 
era numai în sarcina rostră, Dumnedei ne a 
ajutată a o desfiinţa, şi cu acâsta a rădica d'a- 
supră-vă cea din urmă angarea. 

Tucrarea drumuriloriă şi a podurilori, ca uă 
trebuinţă din cele mai de căpetenie pentru în- 
lesnirea comunicaţiilor şi întinderea negoțului, 
va urma neincetatiă ; însă numai cu plată în 
bani pe temeiuri de bună toemțlă. Aşa dcră 
legiuirea cea nouă preface dilele de lucru în 
bani; însă acesta nu este uă povară pusă nu- 
maiîn sarcina vostră, cise împărtăşasce astă-di
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şi de proprietari; aceştia cunoscândii că pre- 
cum se bucură de folosulii ce potii trage din 
îmbunătăţirea drumourilorii, aşa suntii dâtori 
a lua parte şi la povara cheltueliloră, n'aii voit 
a rămânea mai îndărătă în îndeplinirea acestii 
obstesci îndâtoriri, şi de aceea s'a otărită, .ca 
din noă lei pe ani orânduiţi de fie care fami- 
lie, gese să se respungă de către săteni, şi trei 
de către proprietarulii moşiei, începândă cu a- 
nulă 1852, “ 

Cu jertfele deră ce se faci acumă şi dintru 
parte şi din alta, n'aveţi de câtiă a conlucra cu 
toţii spro înaintarea acestui bine, purtândii în 
inima sa, proprictarulii precum şi sătenulă, a- 
ceeaşi drageste pentru binele obstesc, uşurân- 
du'şi unulă altuia sarcina, şi ajutându-se cu 
tâtă buna voinţă pentru sporirea, folosului tu- 
tuloră, 
„Uă asemenea conlucrare va da şi Domniei 

nostre sprijinulă celii mai puternici, în înfo- 
cata Nostră dorinţă şi necontenitele strădanii 
ce vă:săm pentru întemcerea, fericirii în tâte 
clasele locuitorilorii acestei de Dumnedeii bine 
cuvântată ţări, 

LEGIUIRE 

LEGIUIRI 

Art, 2, Lâfa pe lună n acestui adaos de 
duoă-deci şi unul dorobanţi, duoi unter-ofiiari 
şi ală celui d'alii treilea ajutoră ali şefalui 
lorii, va î totii precumii se respunde și celorii- 
alţi, adică : dorobanţului una sută duoă-deci 
şi opti lei pe lună, unter-oficiarului lei una 
sută trei-deci şi şâpte, şi celui d'alii treilea a- 
jutoră de tistii ci duo sute; care lefi pentru 
uă lună însom6ză lei trei mii una sută şâse- 
deci şi duoi, iară pe ună anii lei troi-deci și 
şepte de mii, nouă sute patru-decă şi patru, 
răspungendu-se şi aceşti bani totă din casa 
cinstitei visterii. . . 

Intărită prin domnesculă ofisi cu No, 552 
din 25 Aprilie anului 1852, 

LEGIUIRE 

Pentru prețurile muncei pământu- 
lui ce S'aii otărîtii pe unii curs de 

"cinci ani, " 

Pentru județele stii plăşile de câmp căte : 

Lei par.   Pentru adaosul numărului doroban- 
ților poliții capitalei Bucuresei 

- Art. 1. Numărulă dorobanţiloră poliţii pe 
lingă ccă şâpte-deci și şâpte, ce aii fostii până 
acumii, se va adăoga, cu alţi duot-deci şi trej, 
din care davi vori fi unter-oficiari, precumii și 
unii ali treileu ajutorii alii şefalui lori, for- 
mândă în viitorii unii escaăroni de una sută 
dorobanţi călăreţi peste totii, din care 91 do- 
robanți, optii unter-oficiari și ună vacmisteră, 
avândii peste dânşii unii şefă cu trei ajutâre 
ale acestuia, ” 

2 — Adică duoi lei preţul dilei pentru -munca 
cu mâinile. 

3 — Adică trei lei pentru aceea cn duoi boj, 
4 — Adică patru lei pentru aceca cu patru boi. 

Pentru județele stă plăşile de nuute câte : 
Ley par. - 

1 20 Adică ună leii par. duoă-geci preţuli di- 
lei pentru munca cu mâinile. 

2 10 Adică duoi lei par. deco pentru accea'cu 
duci boi. . 

3 10 Adică trei lei par. dece pentru aceea cu 
patru boi. 

  

JUDEŢELE 
SI PLASILE DE CAMP CARI AUA PLATI PRE- 

TIURILE D'ANTELU SUNT : 

PLAIURILE 
SIPLASILE DE MUNTE CARI AUA PLATI 

PRETICRILE ALU DUOILEA SUNT : 

  

Plasa Oraşului, 

    
Judeţul — Romniculă de josă. 

Slam-Romniculii — Mărginii de susii. 
zi Grădiştii, 

vi asa Bălții. Judeţulă Brăila | — Vă detii 

Plasa, Câmpului, . 
Judeţuli Buztii | — Sărăţii, 

— 'Tohanilorii, 

Plaiul Râmnicului, 
Plasa Mărginii de susă, 
— Râmnicului de susă, 

- Plaiulă Slănicului, 
—- Buzăului. 

— Pirscovului,       |
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PLAIURILE 
SI PLASILE DE MUNTE CARI AU A PLATI 

PRETIURILE AL DUOILEA SUNT : 

    
Piasa, Câmpului. 
— Tirşoralui, 
— Filipeştiloră. 
— Cricovului, 
— Podgorii. . 

Plasa Borcii. 
— Bălții. 
— Jalomiţii. 
— Câmpului. 

Plasa Obileştii, 
= — Olteniţii. 

Judeţulii Prahova 

Jndeţuli soma 

— Sabarului. 
— Dimboviţii. 
— Snagovului. 
— Mostiş tii. 

Pasa Ialosiţii. 
— — Bolintinalui. 

Cobii. 
— — Dimvoviii. 
— Delului, 

Plasa Câlniştii. 
— — Mărpinii,. 
— Glavaciocu. 
— Neajlove. 

Plasa Tejeormanului. 

Judeţul Tforă 

Judeţul Dâmboviţa 

Județulii Vlaşea   — Mărginii, 
Judeţulii | — Târgului. 

— Călmățuiului. 

| Plasa Pitoştilorăi 
— Oltului. 
— Argeşului.: | 
— Cotmenii . 
— Gălăşeştiloriă. 

. Piasa Şerbinesciloriă, 

Soețai Argeşii. 

Județul Oltu, — Mijlocului. 
— Vezii, 
— Oltului, 

"Plasa Ocolului. 
— Bălții. 
— Oltului de j osii. 
— Oltului de susă. 
-— Oltețului. ! 

Plasa Odata, 
Oltului. 

— Oltețului de jos. 

Y 

Judeţuli Romanați. 

Todeţală Vilcea,   
  
  

Plaiuli Prahovit. 
—  Tel6jănului.. 

  
Plaială Dimboviţei. 
— Talomiţiă. 

Plaiul sI Dimboriţii, 
Nucşorei. 

Judeţulă Muscelii Plasa Argeşului. 

— Riuriloră, 
— Podgorii. 

Plaiul Loviştii. 
Plasa Podgorii, 

Plaiulit Horezu, 
— Cozia. 

Plasa Ocolului. . 
.— Oltețului de sas,     

4
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JUDEŢELE 

TIURILE D'ANTEIU SUNT 
BI PLASILE, DE CAMP CARI AU A PLATI PRE- 

PLAIURILE 
SI PLAŞILE DE MUXTE CARI AU A PLATI. 

PRETIURILE AL DUOILEA SUNT: - 

  

Plasa Câmpului. 
— Bălții. 

„— Jiului de jos. 
— Dumbrăvii. 
— Jiului de susii. 
— Ocolului. 
— Amărăzii. 
— Oraşului. 

Plasa Ocolului. 
— Jiului. 
—- Amărăzii. 
— Gilortului. - 

Judeţul Dolji. 

Judeţulă Gorjii. . 

— Dambrărvii. 
"1 — Câmpului, 
— Blahniţii. 
— Ocolului. 

Județulii- Mehedinţi.   
. Intărită cu Domnesculii 

LEGIUIRE 
Pentru adăugire la 16fa ajutorului 

şefului poliţiei alii capitalei Bu- 
curesci, 

Art. Î, Ajutorali şefului poliţii pe lingă 
16fa de lei şepte sute cinci-geci pe lună ce are 
astă-di, să i se adauge alţi lei ducă sute cinci- 
geci, însumându-se l&fa acestui postii câte lei 
una mie pe lună, 
"Art, 9, Acestii adausă, ce însumâză pe anii 

lei trei mii, se va respunde regalatii din Vi- 
sterie din paragrafulă lefilorii. 

LEGIUIRE 
Pentru adăugirea la lefile comisari- 

lorii de văpseli ale capitalei Bu: 
curesci. 

Articolul 1. Comisariloră de văpseli din 
Bucuresci pe lingă lei cinci sute pe lună otă- 
riţi prin Regulamentul Organicii, să li se a- 
dauge câte alţi lei duvă sute, însumându-se l6fa 
acestui postii câte lei şâpte sute pe lună. 
„Art. 9 Acestă adausii, ce pentru cinci co- 
misară însumâză pe lună lei una mia; iară pe 
“anii lei duoă-spre-dece mii, se va respunde e- 
gulată din Visterie din paragratulă lefiloră, 

Intărite prin domnescul ofisă cu No. 632 din 
10 Maiii anul 1852, 

Plasa Motrului de susii. 
— Motrului de jos. 

  

Plaiulii Novacii.. 
— Vileanului,   Plaiulii Cloşanii. 

D
a
 

a 
A
   ———— —

—
—
—
—
 

. 

ofisă No, 560 din anulă 1852, Aprilie 26. 

 ANEOSU 

Pentru îndeplinirea lesiuirii pensiilorit 

1, Nimeni nu va putea dobândi dreptulă de 
pensie, de nu va avea verstă de ani 50, dore- 
dită prin acturi formale; se apără însă de a- 
câstă condiţie vădurele sâii nevârstnicii colorii 
încetaţi din viaţă. | 

9, Dreptul pensii îlă vor dobândi toţi func- 
ţionariă câţi voriă fi orânduiţi în slujbă cu ofis 
Domnesci, cu ltfă de la lei ducă sute pe lună 
în susă. 

3, Pe lingă suma de unii milionii şi jumă- 
tate, fondulii pensiiloră legiuitii până acum, se 
mai adaugă următorele venituri : 

I]. Câte duoă parale la leă, atâti din lefile 
tutulorii slujbaşilorii de la suma de lei duoă- 
sute pe lună în susii, ce se întăresc în sluj- 
bă cu ofisii Domnescii, fără escepţie, civili 
şi militari, carii. şi numai vorăi avea drep- 
tulă de pensie, câtă şi din lefile pensionariloriă 
de obste, contribuire ce fie care depune ca unii 
depozitoniă ali dreptului săi de pensie. 

II. Iconomiile ce lusă pe totă anul paragra- 
fulă lefilori tutulori slujbaşiloră publici, fără 
escepție, civili şi militari, de la tote departa- 
mentele, fiindii că asemenca sume remase prin 
iconomie de lefuri, nu poti sluji la altă tre- 
buinţă, de câtii a se adăuga iarăşi la acelii ca- 
pitală ce asigurâză dreptul slvjbaşiloriă lefaşi 
de dobândirea pensiei, cu deosebire însă că, 
pentru câte sume vorii fi numai până acum în-
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nalte deslegări d'a se plăti din aceste iconomii 
să se urmze respunderea loră toti dintr'acest 
paragraf ală iconomiilorii, 

III. 'Vaxa diplomilorii, 
IV. Sumele ce voriă resulta din stingerile de 

pensii treptatii pe fie-care ană. - 
V. Din cele penă acum împrejurări, rădân- 

du-se că pensiile ai covârşiti fondulii intocmit 
pentru plata loră după legiuire, din adăugirea 
slujbaşiloriă publici, peste cei carii se afiaii în 
“lucrare la începutul Regulamentului, crescând 
suma lefilorii slujbaşilorii aprâpe de înduoită, 
în vreme ce fondulii pensiilor nu s'a mai adău- 
gată, în viitori ori cândii se vorii face adău- 
giri de slujbaşi, a cărora funcţie să aibă drept 
de pensie, să se chibzuiască toti de uă dată a 
se adăuga şi la venituli pensiilor cu uă a pa- 
tra parte din totalulii ştatului ce voră însuma 
acele adăugite funcţii, ca- să pâtă fi în stare 
casa pensiiloră a corespunde cu numărulii sluj- 
başiloră în finţă. 

Întăritii cu Domnescali ofisii No. 786 din 
anulă 1852, Maiă 20. 

LEGIUIRE 
Pentru adăugire de venituri la casa 

Sfatului orăşenesc din Bucurescă 
şi la cele-alte magistrate în tot 
prineipatulii din axizuri la taxa, 
vinului, rachiului și spirtului, 
precum şi la vitele. încărcate şi 
înhămate la trăsurile ce vor în- 
tra numai prin barierile celorii- 
alte oraşe ale principatului, a- 

- fară din capitala Bucuresci. 

Art, 1 In de obste taxa la vinuri, rachiari, 
spirtură şi romuri va fi în chipul următoră : 
$1. Vina ( De la 10 vedre în sus până la 50, lei 8. 

Dea 50 v. însuspânăla nă butie,1. 16. 
De la 1 vadră în sus până la 10,1. 3, 
Dela 10 vedre în sus până la 50, 1. 15. 
De la 50 vedre în susii până la vă bu- 

tie, lei 30. e 
De la uă vadră în sus până Îa 10, 1.10. 

$3. Spirt ] De la 10 vedre în sus până la 50, 1. 50. 
şi rom |» la 50 vedre în susii pentru uă bu- 

tie, lei 100. Ă 
Art. 2, Pentru vitele înhăimate la trăsurile 

încărcate cu totii felulă de poreri, precum şi 
pentru caii încăreaţi iarăși cu totii felul de 
poreri ce voră intra prin barierile oraşelor din 
totă principatulă se va plăti câte patru parale 
bune pentru fie care vită în parte întocmai pre- 
cusi se plătesce şi pentru cele intrate în capi- 
tala Bucuresci. - 

Ş2. 
achită 
prostii 

Intăritii prin Domnesculi ofisti cu No. 779, 
din 30 Maiiă, anulă 1852, 

LEGIUIRE 
Pentru adăugire de amploiaţi şi de 

cheltueli de cancelarie la Depar- 
“tamentulii financelorii și pe la 
cârmuirile județelorii după tre- 
buinta simțită spre înlesnirea 
lucrărilorii cu rari Sti împovă- 
ratii administraţia cu punerea, - 
în lucrare din nuoii a mai mul- 
torii operaţii, însă : 

  

  

  

      
    

      

munca [PO ană 
Lei, Lei 

La Departamentul financelorii 
ună catastiharii „1 3004 3600, 

La Departamentul financelorii | 
un caligrafă -. „ . . |] 200| 2400, 

La Slam-Râmnică ună scriitori. || 100 1200, 
La Brăila ună ajutorii, : [| 200| 2400 
La Prahova unii ajutorii . 200| 2400) 

> trei scriitori, 300| 3600! 
>»: cheltuiala cancelariei || 100 1200) 

La, Buzăi nnă ajutoră. - 200| 2400, 
> duoi scriitori: 200| 2400, 

La Lalomiţă nui ajutorii . 200 2400, 
> uni scriitori “. „100| 1200, 

La, Ilfovii ună ajutoriă . . || 200 2400, 
» . cheltuiala cancelariei. 50| “600 

La Dimboviţă ună ajatoră . 200|. 2400! 
> ună scriitoră , 100| 1200! 

La Vlaşca ună ajutoră. 200] 2400! 
> ună scriitoră . 100| 1200 

La Teleorman uni ajutori . 200 2400, 
> .*. ună scriitori 100| 1200; 

La Muscelă unii ajutoră . 200| 2400, 
La Argeş ună ajutorii 201) 2400, 

> duoi scriitori . 200| 2400, 
La Oltă ună.ajutorii 200| 2400 
La Romanați unii ajutorii. 209 2400, 
La Vilcea uni ajutoriă 200| 24100, 

> duoi scriitori , 200| 2400, 
La, Doljă ună ajutoră . "200| 2400] 

> trei scriitori, „|| 300| 3600, 
> cheltuiala cancelariei. 50|. 600, 

La Gorjii unii ajutorii , 200| 2400; 
> unăscriitoră „,-. 100| 1200, 

La Mehedinţi unii ajutorii 200| 2400; 
> duoi scriitori . 200| 240u! 
> cheltuiala cancelariei, | 5p GV0) 

6050     12600.
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Peste tot pe lună Iei șâse mii cincă-deci; iar 
pe anii şepte-deci şi duce mii şse sute, 

„ Intărită prin Domnesculii ofisă cu No, 781, 
din 30 maii, anulii 1852. 

LEGIUIRE 
Pentru adăugirea ce după neapărată 

: trebuință s'a cunoscutii a se face 
cu prilegiulii reorganisaţiei can- 
celarii. controlului la persona- 
lulii lucrătorilorii că, 

“Î. Unii şefă de cancelarie cu l6fă de lei una 
mie.pe lună şi cu îndatoririle următâre : 

„lo Să dirigeze tâte lucrările pe la tote me- 
sele ce alcătuescii cancelaria controlului, şi să 
le înfiigişeze şefului controlului lămurindu-le 
şi regulându-le. 

20 Să fie cu de aprâpe priveghiare ca tote 
Jucrările de ori ce natură să se esecuteze po- 
trivitii cu legiuirile, ascmănată cu fiinţa tre- 
buinţei spre desăverşita lămurire şi descoperire 
a totii adevărulă, 

30 Ori ce chârtii vor intra la controli şi vor 
cşi-să trâcă şi prin a sa cunoscinţă, şi apoi du- 
pă a sa, crânduire să se împarță pe la mesele 
competente, stăruindă întru desăverşita lorii 
lucrare, şi la întâmplare de vre uă abatere a 
luerăriloră sii a amploiaţilorii să se facă cu- 
noscutii şefului. 

40 Tâte socotelile ce vorii eşi din control se 
voră încredința şi cu a sa iscălitură, 

"io La întemplare de scăpare din vedere şi |. 
neorândueli să fie în rcsundere de nă potrivă, 
cu lucrătorii mesii acelia prin care se vori fi 
săverşitii acele scăpări şi necrândueli. 

Go La casii de bolă sâii vremelnic lipsă a 
şefulai controlului, şefulă cancelarici, ca unulă 
ce urmeză a avea deplină sciință de starea cer- 
cetării socotelilor.curgătâre ca să nu se aducă 
zăbavă şi zăticnire lucrăriloră, va îndeplini d6- 
toriile şefului controlului pe câtă sc atinge de 
Imerarea, cancelariei. | 

Ii..Pe lingă suma, de lei ducă sute duoă-deci 
cei legiuiţi pe lună pentru cheltuiala cancela- 
rică să se mat adaoge âncă lei una sută opt-deci. 

dcest adaosii ce adună pe lună una mie una 
sută opt-deci se va respunde din Visterie după 
Ş 3 ală lefilori. - 

Intăritii prin domnesculă. ofisii cu No. 783, 
Mai 20, anulă 1859, 

LEGIUIRE 
Pentru pensiile acelor amploiați ce 

priimese 1€fă de la Iei 200 în jos 
Articolul 1. Se împărtăşesci cu pensii Ia 

„Yetragerea din slujbă şi funcţionarii cu 15fa pe 

  

  

LEQIUIRI 

lună de la lei 200 în josă, însă, pentru slujba 
de 15 ani cu a patra parte a lefii ce aă avutiă 
Ja retragerea loră, pentru 23 anf'cu jumătate, 
şi pentru 80 ani cu trei părţi, ţiinduli-se în s6- 
mă anii slujbei dela înființarea regulamentului, 

Arte 2, Spre formarea fondului trebuinciosă 
pentru întempinarea acestori pensii, se va, po- 
pri din ]6fa acestori slujbaşi câte ducă parale 
la leii, pe lângă acesta se voră da din Visterie 
lei 200,000 pe fie caro ani. ! 

Eforia pensiilor va ţinea pentru acâstă clasă 
de pensionari socotâlă despărțită, precum şi 
casă cu totulii osebită, în care se voră vărsa şi 
vacanţiile ce vorii isvori la dânşii, a căria lu- 
crare se pune pe sarcina casierului liforiei, ca 
să ţie adică, condici şi socoteli osebite, după 
tâtă regula contabilităţii, pe caro la sfirşituli 
anului le va preda prin Eforie la Departamen- 
tulă din năuntru, după orânduțla ce se păzesce 
şi pentru cele-alte socoteli ale acestei Eforiă. 

Art, 2, “Tragerea, a câte ducă parale la lei, 
precum şi respunderea a lei 200,000 se va în- 
cepe la 1 Ianuarie 1854 de cândă se va pune în 
lucrare legiuirea, . ” 

Art, 4, Cinurile de josă din ostire, din cor- 
pulii dorobanţiloră şi ali grănicerilor, rindaşii 
de pe la dregătoriile publice, precum şi slujbașii 
sătesci, și în sfirgită ori câţi nu priimesc 16fă 
iegiuită din fondurile statului, nu se potii bu- 
cura de pensiile otărite printr'acestă legiuire. 

Intărită prin domnesculă ofisă cu No. 477, 
din 11 Martie anulă 1853, , 

LEGLUIRE 
Pentru Gre cară modificaţii şi adău- 

giru la legiuirea pentru reorga- 
nisaţia dorobanţilorii de judete. 

Articolul 1, Pe lîngă 16fa ce priimesce a- 
stă-gi fie care dorobanţi și căprarii de judeţe 
din cutiile satelori, potrivit articolului 12 din 
legiuirea anului 1852, să li se mai slobâdă tot 
din cutiile satelor câte lei şci-deci şi şese drept 
remontă pentra ţinerea în bună stare a anualei 
scle îmbrăcăminte. . 

Art. 2, Suma de Iei şci-deci şi ştse se ra 
respuude fie căruia căprară și dorobanţ în ducă 
câstiari, jumătate adică : lei traă-deci şi trei 
la sfintulă George şi jumttate la st. Dimitrie. 

Intărită prin domnesculii ofisii cu No. 492, 
din 13 Martie, anulii 1853. 

LEGIUIRE 
Pentru taxa exportaţici bucatelor 

şi a vitelorii | 
Articolul 1. Se va lua dreptii exportaţie 

la leginita chilă de oca 400 câte lei patru pen- 

,
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tru cea de grâii, câte lei duci şi jumătate pen. | întinsă peste tote clasele'de Gmeni, chiar prin 
tru cea de porumbii, şi câte lei unu şi jumătate 
pentru cea de orzii stii orăzii, osebiti de câte 
cinci parale la leii: ce se ja în folosulii: magi- 
stratelor, şi cinci parale de chilă pe sâma ob6- 
relorii de exportaţie. - Mi 

Taxa, exportaţiei cerealelorii de altă natură, 
se va urma ca şi până acum fără preschimbare. 

Art, 2, Taxa exportaţiei vitelor, se va lua, 
câte lei duoă-deci de boii, câte lei duoi-spre- 
dece de vacă, şi câte lei patru și jumătate de 
rimnătorii, , 

Art, 9. Incetiză a se. mai lua câte cinci 
sfanţihi de perechea de boi şi vaci, şi în locul 
“acestora se va lua pe lingă legiuita taxă câte 
ună sfanţih: pe sema magistratului de fie care 
calii, iapă, birolii, catâri, asinii, boii și vacă. 

Intăritii prin domnesculi ofisi cu No. 503, 
din 16 Martie, anul 1833. , 

LEGIUIRE .. 

Pentru 6re care adăugire de slujbaşi 
” „da vornicia temniţilorii 

Articolul 1, Desfiinţatulă cinornicii prin a- 
probaţia Mărieă s6le lui Vodă, împărtăşită cin- 
stitului Departamenti al trebilor din năuntru 

„pe lângă adresa cinstitului Secreteriat; de Stat 
No, 3238, se va reînfiinţa; a căruia 16fă va fi 
de lei una sută trei-deci şi cinci pe lună având 

„ aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cel în fiinţă, 
fiindă pe viitorii duci cinornici ai Vorniciei 
temniţilorii precum ai fostii până acum. 

Art. 2, Pe lingă nomerulii de 18 dorobanţi 
ce are Vornicia se va mai alănga alţi 12, re- 
ducându-se numărulii Joră peste tatii la 30 cu 
l6fă de câte lei 60 pe lună, însă duoi cei des- 
fiinţaţi prin susă disa înaltă aprobaţie, şi 10 
“să se înfiinţeze din nucă. 

Art, 3, Lâfa acestor slujbaşi se va respunde 
di Visteria statului, precum se şi află trecuţi 
în bugatulă vornicici temniţilorii alcătuitii pe 
anulii curentii, " 

Întărită prin domnesculi ofisă cu No. 505, 
din 17 Martie, anul 1853. 

. LEGIUIRE 

Pentru întinderea aşedimintelorii 
sanitare şi îmbunătățirea serri- 
ciului medicali, 

1. Spitalele aşedate vremelnicesce -pe la o- 
raşele de căpetenie ale județelorii pentru bâle 
sifilitice, se voră ţinea permanente, atâti pen- 
tra stirpirea acestei funeste patimi, care s'a 

  

  

sate, câtii şi pentru preintânipinarea acestui 
r&ă, a nu se mai ivi în urmă, după ceuă dată 
se va stabili, şi apoi pentru căutarea de oră co 
alte bole de care ari pătimi locuitorii de prin 
judeţe, atâtii dintre săteni, câtii şi dintre o- 
răşeni. , - _ 

2, În fie care oraşă de căpetenie ale jndeţe- 
loră se va aşeda câte ună doctorii de medicină, 
din ccă ce voriă avea de la vr'uă facultate di- 
plome de acestă gradi, cu dreptul de a exer- 
sa profesia sa chiariă în statulă în care se află 
acea, facultate. 

Lefa acestori: medici ce voră poseda sciin- 
ţele şi diplomele mai susă espuse va fi de opt 
sute lei pe lună pentru gradurile aici vorbite ; 
iară negăsindu-se asemenea doctori, atuncă 
vorii rămânea cu aceeaşi Isfă ce ai avutii şi 
vânt acumiă. | 

Indâtoririle acestori medici de pe la, oraşele 
judeţeloră vorii fi: . 

A îngriji de bolnavi din sus disele spitaluri. 
A ţinea consultaţii slobode la localul desti- 

nati pentru aşedarea spitalului de la noă până 
la un-spre-dece câsuri în tote dilele negreşităi, . 
pentru ori-cine le va cere ajutori medicali, 
fiindii dâtori însă pomenitulă doctorii a merge 
fără smintâlă în tote dilele şi la câsul otărit. 

A alerga şi pe la locuinţa pătimaşilori să- - 
raci, la întâmplări extraordinare și grabnice, 
spre acestii sfirşitii pentru a avea aceşti doc- 
tori câte uni ajutori la întâmplări când tre- 
buinţa ară cere, să mârgă pentru căutarea vre 
unui pătimaşii bolnavi afară din oraşii, se va 
orândui de fio care judeţiă câte ună ali duoilea 
doctorii hirargiă, carele în lipsa celui V'ântâiii 
va esersa, împlinirea detoriilorii ui cu 16fă de 
câte lei patru sute pe lună, şi afară dintr'acest 
Mal duoilea doctorii hirurgi se va orândui şi 
osebitii' câte ună felcerii cu câte ducă sute Iei 
pe lună, însă la ori ce întâmplare doctorul cel. 
ântâiii nu va putea să iasă din oraş şi să mâr- 
gă pentru consultarea şi căutarea, vre unui pă- 
timaşii afară din rezidenţă, fără voia şi slobo- 
denia în scrisii a D-lui cârmuitorului județului, 
şi caro va coprinde anume dilele şi soroculă ce 
i se va încuviinţa pentru lipsa sa din residență 
spre a nu se aduce vătămare lucrărilorii slujbei 
și ameninţare acelorii întrebuinţaţi de docto- 
ricesculă ajutoră în năuntru în oraşă. 

A avea vă priveghiara activă asupra spiţe- 
riiloriă. ! | 

A dirigia operaţiile de vaccinarea, copiilori 
din oraşii şi de prin satele judeţului. 

A merge €nsuşi în judeţii la întâmplare de 
epidemie, stii epizootie spre a cerceta la faţa 
locului pricinile aceloră întâmplări şi a, lua 
măsuri de întâmpinarea răului. 
A face uă dată pe anii inspecţie prin satele 

județului, ca să se încredinţeze de punerea în 
lucrare a diferitelorii măsuri de 'sănătate.
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Aceşti medici se zori adresa pentru ori ce întemplare la cârmuirea, locală, care din parte"i 
„Ya lua măsurile ce nu rabdă întârgiere; iar pe de alta voriă încunosciinţa raporturile ce tre- 
bnința, va cere Departamentului din năuntra, 
insogite cu observaţiile sâle în pricina măsuri- loră trebuinci6se şi a punerii lori în lucrare. 

Doctorii vorii îndrepta, la sfirşitulă fie căria luni regulată Ia comiteti, relaţie de starea să- nătăţii şi de măsurile luate şi de cele chibzuite 
a se mai întrebuința, 

La întâmplări de a se lua măsuri mai seri6- 
se, Departamentulii va chiăma pe lîngă comi- 
tet şi pe comisia doctoricescă, ca să delibereze 
împreună, conform cu duhul Regulamentului 
organică. 

Esaminarea recruțilorii miliții, autopsiile şi ori ce alti se raportăză la profesia medicală, şi 
medicina legală, intră în cerculă îndatoririlor 
acestori doctori. : 

Pentru transportulă lori în județe la întem- plări eestraordinare li se va slobodi cai de po- şte cu progonulii în socotâla, Statului, însă pe câtii acele Jocuri unde s'ariă porni voră fi în di- recţii de drumii de poştă şi în distanţă potri- vită condiţiiloră poştiloră, cu adăogire ca de nu va fi drum de postă să i se închirieze uă trăsură spre a conduce pe D. Doctorii Ja tactuli sub cârmuirei, şi de acolo cu altă trăsură până la satulă acela unde trebuinţa de bolire arii re- clama presența doctorului cu cat chiar dintr'a- 
celii satii, sâi cu chirie plătită din cutia satu- 
lui aceluia. 

3, Pe lingă fie care doctorii de judeţi sub Wa dreptul a sa ascultare se vor orândui câte 
ună ali duoilea doctori hirurgii precum s'a dis şi câte unii felcer, celă Wântâii cu lefă de lei patru sute, şi cel d'ali duoilea cu lei duocă- 
sute pe lună. :: 

Felceruliă va fi pentru altoirea copiiloră din „ Oraşiă, pentru esaminarea viteloriă ce se tae, pentru ajutorulii doctorului la luări de sânge, aplicare de vizicători şi altele, în căutarea bol- navilorii săraci şi trebuinţa, cerândă a se orân- dui pe afară spre visitarea Şi observaiea unor imprejurără de fire şi caracterulii atribuţiiloră 
îndetoririloriă lorii, voriă împărţi judeţulii în duoă ocâle şi vor fi dâtori a merge la uă parte doctorulă hirurgii, şi la cea-alti felcerulă spre îndeplinirea îndătoririloră următâre : 

Să vaccineze copiii săteniloră conformându- 
se într'acâsta cu regulile întocmite. 

Să mârgă la oră ce locii în ocolulă stii unde 
trebuința va cere a se trămite spre luare de mâsurile cuvenite, şi raportare către doctorul 
de la oraşii, carele în tâtă vremea lipsei hirur- 
ului în județ, pentru trebuinţa, slujbei, nu va fi volnicii nici întruni chipă a eşi şi a se depărta din lăuntru din oraş, - 

In totă timpulii priinciosti vaccinaţii docto- 
ralii hirurgă şi felcerală se voră afla umblând 
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| prin sate necontenit, ocupați în acestă ope- 
raţie, după instrucţiile ce li se roră da; iară 
în timpul de iarnă se vorii afla aşedaţi ori în 
centruli ocolului ce li s'ariă prescrie, scă în o- 
raşii fiind d'apururea îudemânaţi pentru ori ce 
casii S'ari ivi-şi ară avea trebuință de grab- 
nică mergere a doctorului. 

Pentru transportul d-loră ; adică : ală doe- 
torului hirurgă şi ală felceralui prin judeţ, 
li se va da câte unii calii de sati din fie care 
lociă ca să mârgă călare de la unii sati la al- 
tul însogiti de câte uă călăuză jarăşi călare. 

4. Doctorii carantinelorii în fiinţă voriă ră- 
mânea numai pentru serviciul acestoră aşe- 
diminte şi voră avea 16fa ce aii avutii până a- 
cum fiindi dâtori a indeplini aceşti din urmă 
detoriile doctorului judeţnlui numai, când după 
trebuință s'ară chiăma aceştia pentru vre ună 
extraordinară grabnică împrejurare în lipsa 
însă şi chiară a hirurgului din residență, 

5. Pentru serviciulă medicali în capitala 
Bucuresci se va urma ca şi penăacumă a avea 
fie-care din cele cinci despărţiri câte ună doc- 
toră de medicină, care însă pe lingă gradul 
sciinţei ce se cere pentru doctorii de la oraşele 
judeţeloră, voră trebui să, fie graduaţi docto- 
riă, nu numai în medicină ci şi în hirurgie. 

Lefa acestora va fi câte opt sute lei pe lună 
de fie care şi vorii avea următârele îndâtoriră. 

Fie-care din domnii doctori ai despărțirilor 
capitalei, va fi dătoră a merge în tote dilele 
la localulă comisii văpselii sâle la câsii otărit 
şi afişatii prin publicații spre sciinţa tuturoră 
unde va şedea de la nucă de dimincţă până la un-spre-dece câsuri ca să visiteze şi să consul- 
teze ori ce pătimaşi bolnavi i sară întăşişa 
ca să c6ră ajutorii doctoricesci, păzindă cu 
neclintire fie-care din d-loră orânduelile şi dis- 
posiţiile prevădute prin art. 46 şi 47 din regu- 
lamentuli îufrumuseţăriă şi îmbunătăţirii stă- 
rii materială a capitalei, spre care sfirşită se 
vorii indâtora a da comisii văpselii pe fie-care 
di listă anume de pătimaşii ce'i ai vidută şi 
le-aă orânduitii doctorii, numele şi pronumele 
lori, ioculă şi mahalaua locuinței sâle, şi comi- 
sarulii va fi detoră la sfirzitulii fie-căreea, stp- 
tămâni, să trămiţă uă asemenea listă esactă la poliţie: după relaţia doctorului constatată 
de dânsuli, şi cu arătarea câsuriloră venirei şi stăruirei doctorului la comisie pe fie-care di, ca şi poliţia aseminatii predisei orândueli să 
raporteze despre tâte acestea regulatii la De- partamentulă din năuntru. 

Indetoririle puse asupra doctorilorii de co- misii af oraşului Bucuresci se voră îndeplini 
întocmai şi de către doctarii județelorii. 

Se înţelege că fie-care doctor va trebui să'şi 
aibă locuinţa în despărţirea capitalei unde se 
află orânduită, . 

Să îngrijescă de vaccinarea tuţoloră copiilor     din despărţirea sa, dându-se fie-căruia doctoră



: 
i 
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sub a sa ascultare pentru acestă operaţie câte 

unii felcerii cu 15fă de duot sute lei pe lună. 

Să alerge ori unde voră fi chiămaţi fie-care 

"în despărţirea sa după însciinţarea ce i se.va 

face de comisarulii respectiv, pentru trebuinţe 

* de grabnicii ajutoră, sâii pentra cercetări şi 

juare de măsură de a sa competență. . 

“Să caute boluaviidin despărţirea şa, care se 

soră afla în casuri grabnice, s6ă în împreju- 

zăzi extraordinare ajutânduse înir'acâsta doc- 

torii cu susii dișii felceri pentru operaţii de a 

lori capacitate, precumiă luare de. sânge, apli- 

care de vizicători, şi altele asemenea. 

6. Aceşti cinci doctori ai capitalei, d'im- 

preună cu proto-mediculi, voră forma consi- 

lulii medicali ală principatului, care consilii 

adunându-se de duo oră pe fie care lună regu- 

lati, prin cca mai esactă şi regulată păzire şi 

îndeplinire a tutulorii măsurilor şi întocmiri- 

loră prescrise într'acssta prin art. 47 din re- 

gulamentulă predisă, iară extraordinarii să fie 

dstori a se aduna ori de câte ori trebuinţa va 

cere a se convoca consiliulii D-lorii. - 

Se va ocupa în cerculii artei medicale, de 

“ircbuințele ce vremea şi împrejurările voră 

dovedi neaptrate și de misurile ce vorii fi 

a se lua. . . i 

De competința aceluiaşi consiliă este şi cer- 
cetarea capacităţii medicale, a persânelor care 
voescii să exerseze acâstă profesie, după pune- 
rea la cale făcută într'acâsta. 

7. In Bucuresci deosebiti de cci cinci me- 
dică af despărţiriloră va fi şi unii doctorii de 
hirurgie cu 16fă de şâse sute lei pe lună. 

Acesta, va fi dâtorii să dea asistenţă în ori 
ce casii se vor cere operaţii hirurgice. “ 

Asemenca, vori fi în Bucuresci : 
Unii doctori-mamosii cu 16fă de şâse sute 

lei pe lună. - 
Unii doctorii proto-viterinară ali principa- 

tului care va fi cu şâse sute li pe lună, care 

„aceştia vori trebui să aibă tâte acele calităţi 

  

despre a lorii specialitate, precumii se ceri şi 

pentru cei-alţi doctori. 
Acestii ântâiii” doctoriă-viterinarii va da, dre 

care sciinți de arta viterinară scolariloră de 

mica hirurgie, pentru care se vorbesce mai la 

vale la art. 10. 
Osehitii de doctorulă viterinari al princi- 

patului va fi în Bucuresci şi unii sub-viterinar 

pentru cercetarea, vitelorii ce se tae la măce- 

lăriile capitalei cu I6fă de trei sute lei-pe 

lună, fiindtinumai pentru trebuinţa capitalei 

Bucuresci şi a sfatului orăşenescii de aici. 

$. La sta de lei una mie pe lună ce era 0- 

tărită pân€ acumii pentru proto-medică se va 

mai adăoga lei cinci sute, ca să fie Ic una mie 

cinci sute pe lună. 
9. 'Totii personalul amploiatăi în serviciulă 

medicalii, se va bucura de aceleaşi drepturi de 

distincţie şi de pensie ce legiairea, acordăză şi 

celorii-alță slojbași ai statului, afară numai 

dintraceia cari cu deosebite speciale conăiţii 

ară veni sâii s'ar aduce de aiurea aici în prin- 

cipată.  . - 
10. Pentru pregătirea de felceri cn învăţă- 

turile trebuincidse la ale lorii atribuţii, se va 

înfiinţa cursuli de mica hirurgie după progra- 

muli întocmitii, în care să intre şi 6re cari . 

sciinţe de arta viterinară, luându-se pentru a- 

căsta înţelegere cu Eforia spitalelor, a cărora 

întreţinere şi cheltuslă privesce pe greutatea 

fondurilorii: întocmite de pomenita Eforie a 

spitalurilorii. . : 

11, Eceedentulii cheltuelitorii peste venitu- 

rile de mai "nainte înfiinţate ale corpului sani- 

tară se va întâmpina cu procentuli de nucă 

până la dece la sută pe anii din capitalulii ce 

se afla în fiinţă în fie-care cutie sătescă, şi din 

venitul anuală ali caselorii inunicipale din 0- 

raşe şi târguri, ceceptându-se numai casa mu- 
nicipală a Bncuresciului şi a oraşului Craiovei. 

Intăritii prin domnesculii ofisă cu No. 552, 
din 27 Martie 1853.
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„priimea Î6fa a duoi doro- 

LEGIUIRE - 

Pentru înființarea mesii a duoa pe 
lîngă secţia a duoa a departamen- 
tului din năuntru, pentru săvâr- 
şirea pricinilorii şi socotelilorii 
rusesci şi pentru alte pricini date 
de la secţiile cele-alte ce erai 
mai împovărate cu lucrări, 

  

Pe lună | Pe un an 
  

Lei pf Lei |e. 
mame | caz | cm | ee 

1. Şefii de masă. ...,. 500|—] 6000;— 
„2. Unii ajutorii de masă. | 300/—[ 3600|— 

3. Duoi scriitori unulii || - 
câte 150 lei ........ 300|—] 3600,— 

4. Un tilmaciă de limba 
busscă se... 11 300|— 3600|— 

  5. Tistulii dorobanţiloră 
departamentului din năun- 
iu, lâfă de câte lei 150 pe 
lună, pentru că până acum 

1400] 2116800 

banţă, fără să existe postul 
de tistă în Statii, şi acei 
duoi dorobanţi a cărora 16- 
fă o priimea .numitul până 
acumii, vor rămânea în 

- fiinţă la slujbă, abia ajun- 
gendă duoi-spre-dece doro- 
banţi la departament după |i 
mulţimea lucrărilor sâle. | 150|— 

  
1800 = 

- |550|—(18600|— 
Peste totii pe unii ană optiă-spre-dece mii 

şăse sute. : 
Intăritii prin domnesculă ofisii No, 676 din 

            
-9 Aprilie 1853. 

VECHL 537 

LEGIUIRE 

Pentru adăugirea a duci amploiață 

şi adaosulii de lefi la alți duoi 

amploiati în departamentulii fl 

nancelorii cu prilegiul punerii la 

cale de a se priimi îu visterie su- 

mele de bani co se adunii pe la 

tribunalurile Waici din capitală, 

  
  

Po lană 
  
  

    
    

  

          

Pe an an 

Lei |n. Li !p. | 

1. Un amploiatii câra să 
aibă tâtă lucrarea arătată 
mai susit cu lei patru sute 
pelună , cc... 400!—4 4800/— 

2, Unii scriitorii cu lei | 
una sută cinci-deci pe lună |! 150|—! 1800|/— 
"8, Adaosuli pe lingă lei . 
patru-sute ce priimea, 16fă 
D. paharnicul Rădulescu, 
l-ii numărători lei duoă- | 
sute... ...... 200;—1 2400|—! 

4. Adaosă pe linză lei | 
duoă-sute ce primea D. con- 
ţipistii Lucorică ali 2-lea, ” 
numărătorii lei una sută . |! 100]—| 12001—| 

| 8501—]10200|— 

Peste totii pe unii an Ică dece mii ducă sute, 
Intărită prin domnesculă ofisi No. 676 din   9 Aprilie 1853. 

LEGIUIRE 
Pentru articolele suplementare la paragraful ] > de la secţia II, pentru 

concordatii, cap. VI titlu I, de la cartea a duoa din condica de 
comerciti. 

Articolul 1, In ori ce timpă ali falimen-| După uă asemenea otărire va putea iartişi 
tului, pent a nu se adeveri concordatul ss până | fie care creditori a esersa dreptul săi ce va 
a nu se înfiinţa, unirea creditorilorii, dâca cur- 
sul operațiiloră falimentului, se ra împiedica 
din neajungerea activului, tribunalulă va pu- 
tea, în temeiuli raportului judecătorului co- 
misarii, să otărască de sine'şi încetarea opera- 
țiiloră falimentului. 

avea în parte asupra averii şi a persânci fali- 
tului, pentru plata creanţei sâle. : 

Punerea în lucrare a acestii otărîră se va a- 
mâna în soroe d'nă luna, socotit de la data ci. 

Art, 2, Falituliă şi oră care altulii interesat 
în pricină, va putea cere în ori ce vreme de la
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tribunalii a'şi trage înapoi mai susii pomenita 
sa otărire, deca va da dorâdă că suntii fonduri 
spre acoperirea cheltuelelorii operaţiilorii fali- 
mentului, sâă va isbuti d'a so depune în mâi- 
nele sindicilor uă sumă de ajunsi pentru acest 
sfirşită, 

Ori cum însă, cheltuelile ce se rori fi făcut 
în pricina falimentului se vor plăti cu precădere. 

Articolulii suplementar la sec. I de la cap. VI 

titlu J, cartea II, 

Art, 248, Dâca dupe legiuitele chiămări nu 
voră veni unii din creditori, nici nşile, nici 
vechili nu voră trămite cu cerute forme, se vor 
face lucrările falimentului numai în fiinţa, ce- 
loră ce vorii veni şi a judecătorului comisară, 

Intăritii cu Domnesculi ofisii No. 1507 din 
anulă 1850, Noembrie 2, 

LEGIUIRE 
Pentru plata ce se otărasce (a se 

respuude acelora ce după alin, 4 
de la art. 256 din regulamentul 
organici , se însărcinză a face 
prețuiri de lucruri s6ii mărfuri. 

Pentru acele preţuiri ce voră fi până la suma, 
de galbeni cinci-geci să nu ia, nici uă plată 
preţuitorii. . 

2. Pentru preţuirile de mai mare sumă, drept 
plată pentru ostenâla depusă şi vremea, între- buinţată, va, priitni fie care din acei preţuitori, 
câte patru sfanți pe di şi se va înmulți acestă plată după numărulă dilelori întrebuințate, spre a se săvârşi acea preţuire după tâtă orân- duiala leginită. . , 

Vremea, ce se va întrebuința întruă aseme- nea lucrare, o va constata judecătorul, ss ori care altulă orânduitii din partea instănţiiloră judecătoresti, pentru săvârşirea acelor preţairi. 4, Acâstă plată sto răspundă stăpânul lu- crului ce s'ar da spre preţuire, şi la întemplare d'a fi trebuinţă ca şi acela să se despăgubâscă, 
judecătoria d'uă dată cu otărirea ce ra da a- - Sapra pricinii, să desluşescă cine se cuvine a face acea despăgubire. | 

Iutăriti cu domnesculii ofisii No. 516 din a- nulă 1852 Aprilie 16. - 
o , 

  
  

  

LEGICIRI 

LEGIUIRE 

Pentru adiăugirea ce dupi neapărată 
trebuinţă: cunoscută, se face la 
lefile aprodilorii tribunalurilor, 
nefiindu-le de ajuus accea ce a- 
cum priimescil, 

  

Lei pej Lei |) 
lună, |pe ani! 

1, Pe lângă l&fa de lei 40, ceii ! i 
se dă la fie care din duoi aprodi i 4 
pedestri de la 21 tribunaluri, să! | 
se mai respundă câte lei 20 pe! 
lună la, fie care dintr'enşii, care 
facă e te | 840l10080i 

2. Pe lîngă 16fa, de lei 60 ce] | 
se dă la fie care din duoi aprodi | 
călăreţi de la 21 tribunaluri, să | 
se mai respunqă câte lei 20 pel! | 
lunăla fiecare ditrenşii, care fac. 210 10080; 

  

  

_ TI630|20160) 
Adică lei duoă-deci mii şi una sută Ş6i-decă 

peste totii pe anii. 
3. Aceşti bani se vorii respunde de Visteria 

din sumele ce s'adună de Ja taxa priciniloră 
de judecăţi, otărită prin legiuirea cu care s'a 
înființată Wa so întrebuința, mai cu sâmă pen- 
tru îmbunătăţirea ramurei judecătoresci, 

Întărită ca domnesculă ofisii No, 514, din 
anul 1852, Aprilie 16. 

LEGIUIRE 
Pentru adăugire pe un curs de trei 

ani de amploiații trebuineioşi la 
unele din judecătoriile judeţelor, 
spre înlesnirea săvârșirii judecă- 
torescilorii lucrări cu care se gă- 
sescii împovărate. 

Articolul 1, Se vor adăuga pentru un cura 
de trei ani la judecătoriile Buzăi, Prahova, 
Ilfovă secţia 1 şi 11 civilă şi secţia criminina= 
licâscă, Argeşii, Vilcea, Gorji, Mehedinţi, Dim- 
boviţa, Vlaşca, Muscelă şi Doljii secţia I, şi II 
câte unii supleantiă de fie care, carele să înde- 
plinescă detoriile de mădularii ală judecătorii 
cândii trebuinţa, va cere, -ori spre îndeplinirea 
lipsirei din judecătorie a unui mădulară după 
împrejurări neapărate, s6ă spre săvârşirea de 
lucrări judecătoresci, afară din judecătorie.
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9, Se voră adăuga, la cancelariile judecăto- 
iilorii, încă : la ale acelorii de Buzăi, de ]lfov 
secţia II-a civilă şi secţia criminalicâscă, de 
Argeşii, de Vilcea, de Gorji şi de Mehedinţi, 
câte unii pomojnicii şi unii scriitorii de fie-care, 
La aceluia de Prahova ună pomojnicii şi duoi 
scriitori, la ale acelora de Dimboviţă, de Ilfov 
secția 1 civilă şi a acelui poliţienescii, câte ună 
pomojnicii de fie care; la aceluia de Vlaşca şi 
de Muscelii, câte ună scriitorii de fie-care, şi la 

„acelea de Îlfovă comercială, trei scriitori şi un 
adaos de lei patra-deci la cheltuiala cancelariei. 

      

        

iPe tană | Po au] 

3, Lefa pe lună a fiecă- || 
ruia din supleanţi este de 

"câte cinci sute lei;. pentru 
14 supleanţi facă lei. .... 1000| 84000 

A fie căruia din pomojnică 
de câte lei duoă sute cinci- 
deci; pentru 11 pomojnici, . 
facă lei . i. 2750| 33000 

Şi a fie căruia din seriitoră 
de câte lei una sută; pentru 
14 scriitori facă lei . . .:| 1400! 16800 

Adausul la cheltuiala can- | 
celariei tribunalului de co- : 
mercii din Bucuresci , . . | 40| 480, 

| 1119034280,   
4, Aceste lefi în sumă de Ici unti-spre-dece 

- mii una sută nuoă-deci pe fie care lună; iar pe 
unii anii una sută trei-deci şi patru de mii duos 

- sute optii-decă, se vorii respunde din Visterie, 
din sumele adunâte din taxa vizdirilor de bună 
voe a lucrurilorii nemişcătore, 

 LBGIUIRE 
Pentru întroducerea luării pe curs 

de trei ani a unei mică taxe, de la 
vînderile de bună voce a lucruri- 
lorii nemiscătâre, spre întâmpi- 
narea cheltuelilor ce se mai face 
acumii prin adăugirea unui nu- 
mării de amploiați, după neapă- 
rată trebuință cunoscutii, pe la a- 
cele din judecătorii cari se ailă 
mai împovărate în lucrără. 

„1. De la tote vinqările de bună voe a lncru- 
riloră nemişcătore ce se vorii face prin adeve- 
rirea tribunaluriloră, şi pentru care se fac tâte 
cuvenitele judecătoresc cercetări, se va lua 
câte unii lei la sută din preţulii lucrului vin- 

" dutii, adică a treia parte de câtă se ia la vîn- 
deri prin mezată. 
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9, Acestă taxă se va împlini d'uă dată cu a- 
deverirea zapisului de vîndare, şi mai "nainte 
de a se da zapisuli afară din tribunalii, 

3. Po la sfirşitulii condicii în care se trecii 
zapisele vîndăriloră lucrurilorii nemişcătore de 
bună voe, se va alcătui uă scară desluşită, în 
rigle : a, de suma preţului vindutii; b, de nu- 
mele vindătorului, ală cumpărătorului şi ali 
lucrului ce se vinde; e, de număruli şi data ce 
a priimitii actul vindării, . . 

4. îndată după sfirşitulii fie-căreia luni, fie- 
care judecătorie va trămite la Logofeţia drep- 
tăţii listă întocmai de pe acea scară, pentru 
tote vingirile de bună voce, săverzite în cursul 
precedentei luni sub-iscălită lista de tot com- 
plectulă judecătorii şi de procurorii, însoţită 
de toţi banii adunaţi dintracâstă tasă. 

5, Aceste liste ce se vorii priimi de la tâte 
judecătoriile principatului, se vorii trece în- 
tr'uă condică ce se va întocmi într'adinsi la 
masa adeveririlorii din cancelaria Logofeţiei 
dreptăţii; iară banii se voriă face venit la casă, 

Ge La sfirşitulă fie-căruia trimestru, adică 
în cursulă cejii de a patrulea lună, Logofeţia 
dreptăţii va trămite la Visterie tote sumele 
ce se voră aduna în cursulii trimestrului tre- 
cută, de unde este a se plăti lefile slujbaşiloră 
adăugaţi ; cu aceeaşi orânduslă cu care so tră- 
mită şi sumele adunate din taxa pricinilorii de 
judecăţi şi a vingărilorii prin mezatii. ” 

7. Pe lingă masa adeveririloră din Logofe- 
ţie, ce va adăuga duoi scriitori, atâtii pentru 
ţinerea condicii mai susă arătată, şi a conta- 
bilităţii acestui înfiinţatii venită, câți şi pen- 
tru prididirea lucrărilorii acei mese de meza- 
tură şi adeveriri, care din di în Qi se grămă- 
descă întruni numirii însemnatii, şi are în 
sarcina ei mai multe condică de adeveriri şi se- 
cuestre, , : 

$. Lefa de lei trei sute No. 300, a acestori 
duoi scriitori, adică câte lei 150 pe lună, se va 
slobodi totii dintr'acestii venită ali taxei vin- 
dărilorii de bună voe. - 
Intărită cu domnesculă ofisti No. 531, din a- 

nulă 1852, Aprilie 22. " 

LEGIUIRE 
Pentru desvoltarea $9 articolul 261 

din regulamentii, pentru împedi- 

că, i - 

Articolulii 1. Prin împedicare se înţelege 
ori ce împrejurare viţi6să a unei otăriri ce a 
rămasă desăvârşită, şi cu care se stăvilesce pu- 
nerea în lucrare a ei. E - 

2, Impedicările suntii de ducă feluri : mid- 
locite şi nemidlocite. ” .



540 - - 

9. Impedicările midlocite. suntii 
sc înfăgişeză cândii midlocesce unii ali treilea 
obrază, prin dreptul de împărtăşire în jude- 
cata pentru care s'a dată otărirea, , 

4, Dreptul de impărtăşire a unui al treilea 
obrază la ă judecată, se socotesce înființată, 

]. Cândii se vatămă în ceva obrazalii d'alii 
treilea. . 

II. Cândii acesta n'a arati nici nă înfăşi- 
şsre în judecată, 

Asti-felii suntii : cumpărătorii unui lucru 
mai "nainte d'a, se începe judecata în care fi- 
gureză otărirea cea desăvârşită: posesorii iarăşi 
de mai 'naintea judecății, creditorii, chezaşii, 
zestraşii, soțiile, conmostenitorii şi alţii, ale 
cărora interese se află înodate cu vre una din 
părţile ce s'aii judecată o 

5. Impedicări nemidlocite suntă acelea, cari 
se reducă ia disposiţiile unei otăriri, și numai 
între persânele ce aă figurati în judecată, 

+ Ori ce împedicare, fie midlocită, fie ne- 
midlocită, nu se pote deslega, de câtă totii de 
acel tribunalii sâii curte, care'şi a dati. otă- 
virea, cea desăverşită, şi numai după ce se va 
da în cunoscinţa departamentului dreptății. 

PARTEA | 

“SECŢIA 1 
Pentru Judecătorescile lucrări întru împedicări 

* migtocite 

Ie Nici uă pornire de împedicare midlocită 
nu se va putea face fără producere de ceva 
acte autentice si stăpânire legiuită a lucru- 
lui reclamatii. 

8. Impedicările midlocite, privindii totii-dâ- 
una la interesulii unei ali treilea, persâne de a 
opri punerea în lucrare a otărîrei, este de nea- 
păratii a se face deosebirea următâre : 

I. Deca otărirea cea desăvârşită este în curs 
„ de executaţie. 

ÎI. Deca otărirea cea desăvârşită s'a adusă 
la îndeplinire, 

SECȚIA II 
Pentru împedicări ișite pe cândă otiirîrea este - 

în cursă de executație 

9. Dica împedicarea midlocită se ivesce pe 
cândii otărirea, se află în cursii de execuţie, a- 
tunci de va fi otărirea cea, desăvârşită a ace- 
Îni tribunal care o pune în Jucrare, acesta 
după priimirea raportului celui însărcinată cn 
aducerea Ja îndeplinire, va proceda în deslega- 
rea împedicării după cumă se artă mai la 
vale. Deca otărirea cea desăvârşită este a vre 
unei curţi, atunci tribunalulă va îndrepta ra- 

acelea cel portuli săi desluşitoră 
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acei împedicări prin 
către curtea ce'şi a dată otă- 

proceda şi ea totii 

departament, 
rirea desăverşită, care ra 
după regalile de la-vale. 

10. Tribunalulii sâii curtea care'şi a dati 
otărîrea cea desăvârşită, va face numai prin- 
tr'uă singură citaţie şi într'ună scurtă sorocii. 
chiămare, atâtii fecelor intre care a midlocită 
judecata, câtii şi celui din pricina căruia, înte- 
ves s'a împedicată punerea în lucrare a otă- 
rireă, Chiămările se voră face dapă cumii s'a 
legiuită prin art. 248 din Regulamentul Or- 
ganicii. În acestă felii de împrejurări se va da 
precădere la înfăgişâre; înaintea celorii alte 
pricini începătore scii începute. 

11. Tribnualuli care a priimită taportulii 
călenului săii sâii curtea către care s'a adresaţii 
raportuli judecătoriei. de împedicarea midlo- 
cită după disposiţiile cuprinse în art.7, vor 
fi dâtâre a cerceta mai ântâiă, deca reclaman- 
tuli are în adevăr interese înclinate, care sar 
putea vătăma cu aducerea la îndeplinire a otă- 
Tirci contestate, și de se cuvine a se opri adu- 
cerea la îndeplinire a, otărjrei. | 

12, Tribunalul scii curtea care'şi a dată o- 
tărirea cea desăvârşită, de va încuriinţa cera- 
rea celui de ală treilea obrazii ce s'a arătată a   popri aducerea la îndeplinire a otărîrci, va de- 
sluşi prin jurnalii cuvintele şi temeiurile pen- 
tru care se incuviințeză acea, cerere, şi pe te- 
meiulii unui asemenea jurnală, câtiă pentru a-, 
cele persâne ce pe lingă acturile autentice ce 
vorii înfășişa, voră dovedi că ai în posesia lor 
lucruli ce prin aducerea la îndeplinire urmeză 
a se lua din a sa stăpânire şi a se da celui ce'l 
a câştigată, se va popri aducerea la îndepli- 
nire a unoră asemenea otăriri, până ce acel 
alii treilea obraz judecându-se, se va da otă- : 
rirea cu desăvârşire şi asupra pretenţiei sâle, 
iară în tote cele-alte casuri, aducerea la înde- 
plinire a unei desăverzite otăriri după desluşi- 
rile date de instanţa ce a judecat'o, nu se va 
putea împedica, dâca partea într'a căruia stă- 
pânire se dă lucrulă câstigat, ra da siguranță 
la judecătorie că nu'lă va înstrăina. până când 
prin cercetare şi judecătorescă otărire cu desă- 
vârşire după formele legiuite, se va da otărire 
şi asupra pretenţici ivită din partea acelui al 
treilea obrază, ca la întâinplare de a câştiga 
acesta în cele din urmă cu desăvârşire dreptul 
stii, să se pâtă Ina de la acela căruia s'a fosti 
dată după cea d'ântâiii desărerşită, otărire, şi 
a se da în posesia celui ce a câștigatii prin cea 
mai din urmă desăvârşită otărire, 

13. La întâmplare să se fi închieiati jurna- 
lulă de către instanța competentă da se po- 
pri aducerea la îndeplinire a ntărirei, după 
desluşirile cuprinse în art. 12, tribunalulă s&ă 
curtea ce'şi a pronunciat'o, va da îndată po- . 
runcă de a sta lucrarea aducerii la îndeplinire.   Ti. Cândă cererea de împedicare miglocită
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nu este sprijinită de vr'o autoritate, ci vine 
d'a dreptul de la celă ce se socotesce vătă- 
mată în interesele sâle prin esecutarea otări- 
rei celei desăvârşite, reclamaţia sa se va da 
de către departamentulă dreptăţii. 
15, Soroculii în care se potă porni reclama- 

iile de împediciri miglocite, este toti inter- 
valul vremii câtă ţine lucrarea de aducere la 
îndeplinire a otăririi celii desăverşite. 

SECȚIA TI 
Pentra împedicără ivite după co otărîrea s'a dat 

, la îndeplinire 

16, Dâca aducerea la îndepliuire s'a desăver- 
şiti, otărirea nu se mai pote socoti împedi- 
cată. In acestă felii de împrejurare reclaman- 
tuliă pote să tragă în judecată d'a dreptulă de 
la întâia instanţă pe celă ce a dobândită otă- 
rirea cea desăvârşită, în puterea căruia stăpâ- 
nesee, urmândii treptelnicesce rânduiala jude- 
„cător&scă de la ântâia instanţă, ca pentru uă 
pricină nuoă între persâne ce nu. s'a judecat. 

17, Uă otărire desăvârşită se va socoti a- 
dusă la îndeplinire cândă pentru actsta-va 
midloci jurnalulă judecătoriei sâii ali curţii 
care a pronunciat'o că s'a adusi la îndeplinire. 
Iară de va avea întărire domnescă, de când se 
va face acâstă vorbire de şeluli departamen- 
tului dreptăţii. A 

PARTBAII 
SECȚIAT 

Pentru împedicără nemidlocite 

18, Aceste împedicări reducându-se la dis- 
posiţiile otărirei ce a rămasă desăverșită, şi 
totii între persnele ce aii figurat în judecată, 
nn vori putea nici-uă-dată r&sturna disposi- 
ţiile fundamentale ale otărirei. Acestea sunt: 

]. Cândă judecata va fi otărîlii pentru lu- 
crari ce nu sta cerut de prigonitorele părți. 

]1. Cândă judecata ta fi otăritii peste ceea 
ce s'a cerută de prigonitori, - 

III. Cândă disposiţiile otărirei celei desă- 
verzite suntii înduoiâse. sâi aii nedeslșire, în 
câti nu se pâte aduce la îndeplinire. 

-- IV, Deca uă otărire fiind întemeiată pe ju- 
rământi ori din partea prigonitorului, oră din 
partea marturiloră, aceştia din pricina morţii 
sâi din vruă altă întâmplare neaternată de 
voinţa, loră, nu'li poti săverși. 

V. Cândiă lucru de prigonire pentru care a 
midlocitii otăririle cele desăvârşite nu se află 
în fiinţă ori nu se potii preţui. 

VI, Cândii după otărirea desăvârşită osândi- 

  

tul va dovedi că îndeplinise parte din dispo- 
siţiile ei cu care cere a se scădea. 

VII. Când otărirea desăvârşită, fiind pentru 
lucra nemişcător, puncturile de otare, fie şi 
străine pe care s'a fostii întemeiatii otărirea, 
sunti contestate în fiinţa, lori. 

VIII. Cândii asupra. unci preţuiră disposate 
de către desăvârşita otărire, se vorii ivi conte- 
staţii bine-cuventate. - - 

19. Impedicările ce voriă propune pe temeiii 
de vicleşugii personali, ori de înscrise plăs- 
muite, sâii de călcare de jurământi, nu vorii 
putea slăbi puterea desăverşiteloră otăriri, ci 
voriă fi obiectulă unei de isnovă judecăţi în ce- 
rere de despăgubire pentru pagubile pricinuite 
cu asemenea urmări de la uneltitorii acelorii 
pagubi. - 
„20, Nici uă împedicare nemidlacită nu se va 
socoti temeinică, Acea nu va fi cerută prin de-" 
partamentuli dreptăţii către judecătoria si 
curtea care'şi a datii otărirea cea desăvârşită. 

SECŢIA 1 
Pentru judecătorescile Iacrări în ivire de împedicări 

. - miglocite - 

21. Chiămările în judecată se vor face după 
cumi s'a arătată prin articolul 10. : 

22. Tribunaluli sâă curtea, în urmarea ce- 
rerii de împedicare nemidlocită, îşi va pronun- 
cia otărîrea sa ce se va atinge numai de firea 
împedicării. Acea otărire urmândii formeloră 
judecătoresci, se va, trece în copiă din josul 
otărîreă celei Gesăvârşite, ca un supliment al că. 

- 93, Dica otărirea atacată se va întâmpla să 
aibă numai greşeli la nume şi la socoteli, a- 
cele greşeli se vorii îndrepta din josulii otări- 
xci numai printr'an jurnal, care se va socoti 
definitivi. Asemenea se va urma şi cândă pri- 
gonirea.fiind de lucru nemişcător, fiinţa punc- 
turiloră de otară are nedomiriri provenite din 
vre uă disposiţie contrarie a bazurilor otărirei. 
"94. Ori ce lucrare de aducere la, îndeplinire 
a apucatii de s'a făcutii după sensulii otărircă 
celii desăvârşite, se va îndrepta după găsirea 
cu cale a judecătoriei sei a curţei, şi după în- 
cuviinţarea, făcută de departamentul dreptăţii. 

25, Juridicţia treptelor judecătorescă în a- 
semenea oțăriri, se va regula dapă principulii 
obştescii, consfințit prin art. 4 dela partea. 1, 
din legiuirea anului 1847, pentru uă mai grab- 

nică săvârşire a, priciniloră judecătoresci. 

, SEOȚIA II 
Pentru sordcele în care se pâte cere deslegarea unci 

. împedicări 

2G. Sorocul în care se pâte porni cererea de   împedicare nemiglocită va fi de duoă luni, însă :
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Pentru împedicările arătate 
şi III, de la art. 19, din diua în care otărirea 
a remasă desăvârşită, 

Pentru cele cuprinse în alinia 1V, V-VI, 
şi VII, de la cea d'ântâiii lucrare a aducerii la 
îndeplinire. - 

Pentru împedicarea cuprinsă la alinea VII, 
soroculă va curge de cândă s'a săverzitii pre- 

- ţuirea, : . 
27. Uă otărire judecătorâscă ce nu s'a exe- 

cutatii întruni cursii de 30 ani, nu se va mai 
putea pune în lucrare, ci va sluji numa! ca nă 
dovedă pentru uă de isnâvă judecată între fe- 
şele prigonite. : 

SECȚIA IV 
Pentru re care împedicări ivite asupra otărîrilorii 

co se punii în lucrare de mal suntă supuse la a- 
: pelație. 

28, Impedicările ce se voră ivi cu punerea 
în lucrare a otăririloră regulate prin art. 313 
din Regulamentulă Organici, şi a legiuirii din 
anul 1840, pentru dstoriile cu zapise, se voriă 
deslega totii după canânele aşedate pentru îm- 
pedicările miglocite. 

29. Deca reclamantuli străinii se va ivi în 
cursulii judecății, pâte cere a lua şi el parte 
ca împricinat la tote lucrările judecătoresci. 

“SECŢIA V i 
Pentru împotriritârele otiirîri date de mat multe 

judecătorii de aceeaşi trâptă, în una şi aceeași 
pricină, . 

30, Cândii duoă sâii mai multe judecătorii 
de ântâia instanţă voră judeca una şi aceeaşi 
pricină între înclinate fece, şi vorii da împo- 
trivitâre otărîri, de vorii fi rămasă desăverşite 
otăririle, se poti ataca ca uă împedicare de 
aducere la îndeplinire, către curtea apelativă, 
în ocolulii căreea va fi judecătoria ce a dati o- 
tărirea cea. mai veche. 

31, Deca vre una din acele otăriri va f îna- 
intată cu apelaţie, Curtea către care s'a dati 
apelaţia, are cădere a judeca şi cererea de uă 
asemenea împedicare, . 

32, La întemplare de contestaţie. şi nedo- 
mirire între curți, competenţa se va regula de 
către departamentul dreptăţii, după deslega- 
rea ce va lua de la Domnă. 

35. Cândii otăririle împotrivitâre se voră fi 
dati de ducă curţi apelatire, sâă şi de un tri- 
bunală şi curte, atunci cererea ce se va face 
pentru deslegarea împedicării, se va îndrepta 
către Domni, şi Domnulă o ra trămite în 
chibzuirea înaltei curți, prin departamentul 

„dreptăţii. 
24. Curțile apelative sâii înalta curte, jude- 

  

  

LEGIUIRI 

prin alinia ], AI i cândii asemenea cereri, voră alega care din 
otăriră urmeză a'şi avea tăria, şi voră des- 
fiinţa pe cele-alte. 

35. Impedicările ivite la otăririle arbitri- 
lori civilă, se voră deslega de câtre jndecăto- 
rie până la lei 1000; iară mai sasi de cătra 
curtea apelativă, până la suma de ler 7000 în 
uniformitate cu dreptul ce aă după legiuiri, 
d'a judeca cu desăvârşire până la acea sumă. 

306. Soroculă acestori împedicări va fi totii 
de ducă luni, şi va curge de Ja cea d'ântâiiă 
lucrare a uneca din cele duo otăriri ce aii re- 
masi desăverşite, 
Întărită prin domuesculă ofisii No. 533, din 

anul 1852, Aprilie 22. 

LEGIUIRE 

Pentru desluşirea și îndeplinirea 
capului 4V de la partea Lil din 
pravila domnului Caragea pen- 
tru închiriere sâi arendă, . 

1. Inchirierea s6ă arenduirea este uă tocmâlă 
prin care uă parte se îndatorâză a da celii-alte 
tolosulă unui lucru pe ună sorocii 6re care, şi 
cu un preţ la care se îndâtorâză cea-altă parte, 

2, Numimi închiriere folosul unci clădiri 
scă a ori căruia lucru mişcătorii. — Nomim - 
arenduire folosulii unei moşii sâă rodurile unei 
grădini. , 

3. Putera să închiriem şi să arenduim sâi 
prin înscrisă, scă prin graii, însă, închirierea 
s6ă arenduirea, cea prin graiă nu se va putea 
face de câtii până la suma de lei una sută 
cinci-deci. 

4, Dica închirierea sâă arenduirea făcută prin 
graii nu s'a pusă âncă în lucrare, şi una din 
părţile tocmitâre o tăgăduesce, atunci nu se 
pote priimi dovada nici prin marturi, nici prin 
jarămentă. 

5» Când se prigonesce prețulii închirierii scă 
alii arenduirii, a căra tocmelă s'a făcutii prin 
graiă şi care s'a pusă în lucrare, proprietaruiă 
se pote crede, de va săvârşi jurământii ; afară 
numai dsca chiriaşulă sâă arendaşulii se mul- 
țumesce a se dovedi acâsta din cercetarea 6- 
mneniloră cu sciinţă de usemenea preţuiri. — 
In ast-felă de întemplare, cheltuelile sunt în 
povara chiriaşului s6ă a arendaşului, dâca pre- 
ţulii ce s'a doveditii corcrgssce pe cel arătat. 

6, Chiriaşală sâă arendaşulă pote şi elii în- 
chiria altuia lucrul, afară numai cândă sc va 
tocmi împrotivă. - 

7 La închirieri ss arengi se dă protimisă 
părtașilorii, carii, cândii se dă cu chirie sâă a- 
xendă lucrul loră celă d'a valma, se protimi- 
sescii să']ii ia. - | 
„Se Moşiile mănăstiresci nu se poti arendui
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de câtă după disposiţiile legiurei din anul 1847 

pentru regularea averiloră şi a veniturilor Mi- 

tropolică şi ale episcopiilorii. - 

Inchirierile acareturiloră se vorii putea face 

şi până la cinci ani; banii însă nu se rori pu- 

tea lua înainte de câtă pe unii ani. 

9, Când prin contractul de închiriere sâi 

d'arenduire se atinge interesele unci a treia 

persone ce are un netăgăduit drept asupra lu- 

rului, cum este : nevârstniculi pe mostenirea 

sa, ereditorulă pe lucrulii ipotecatii; contrac- 

tulă trebue să fie respectati numai pe unii so- 

rocă de trei ani, fără a fi îndstorati arendaşul 

s6ă chiriaşulii a plăti nuolui stăpenă alţi bani 

în socotâla acei arendi ss închirieri, decă uă 

dată a plătit'o celui d'ântâiă stăpân, cu deslu- 

şirea următâre. . 
a. Iuchirierea, sâi arenduirea contractată de 

epitropă pentru lucrulă celui de sub a sa epi- 

tropie, pe unii sorocă mai multi de câtii trei 

ani, la întâmplare de a'şi veni nevârstnicul în 

pravilnică vârstă, nu pote avea putere îndato- 

xitâre pentru dnsulă ssi pentru mostenitorii 

sti, de câtii numai pe acei trei ani, în cursulă 

. cărora nerârstniculi 'şi-a venită în pravilnică 

vârstă, socatindu-se acesti sorocii din diua în 
care s'a încheiată contractuli. 

b. Epitropaulă nu va putea prelungi soroculă 

tuchirierii scă al arendoiriă lucrului celui de sub 

epitropie, prin pre'noire de alt contract, inaintea 

espiraţii terminului celui d'ântâiii, de câtă nu- 

mai cu ună ani inainte d'a răsufla contractul, 

in cursulă căria vremi, neverstniculă "şi-a ve- 

nită în pravilnică vârstă. — La din împotrivă 
_ contractulă pâte a nu se ţine în stmă. 

x. Inchirierea sâă arenduirea contractată de 
bărbati pentru lucrulii de zestre, nu va putea 
avea tărie, de câtii numai pe cât va ţinea căs- 
picia'şi până la desfacerea ei prin bisericâscă 
otărire, : 

g. Dâca luerulii închiriaţă sâi arenduită se 
dă do zestre, atunci  zestraşuli este dâtorii să 
respecteze pe sorocii de trei ani, contractul în- 
cheiată de inzestrătoră, socotindu-se acestă 
sorocii iarăşi de la încheiarea contractului ș a- 

fară numai dăca se vorii tocmi împrotivă. 
d. D&ca contractulii de închiriere scii de a- 

renduire'a fostii făcut pe uă vreme mai înde- 
- lungată de câtiă pe trel ani, atunci sorocul se 
va socoti de la celă din urmă periodii de trei 
ani, inumărându-se fie care periodii de la data 
contractului câte trei, trei ani. ! 

10. De va călca tocmâla stăpânulii lucrului 
închiriată ssă arenduită, şi va păgnbi pe chi- 
riaşii, răspunde paguba; asemenea şi chiriaşul 
sâă arendaşulă cândă va păgubi pe stăpân din 
nepaza contractului. 

11, De va închiria sâii va da în arendă stă- 
pânulă lucrului cu sorocii, şi înaintea acelui 
sorocii va muri, atunci mostenitorulă este ds- 
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Jaerulă închiriată sâii arenduitii s'a lăsatii le- 

gaton, chiriaşulă sâă arendaşulă şi atunci re- 

roâne neclintit; iară legatorului i se face în- 

destularea ce s'a legiuită la legaturi. 

19, Deca în cursulii închirierii sc ali aren: 

"duirii, lucrală sa dărăpănatii cu totul dintr'uă 

întâmplare nebiruită şi neapărată pricină, în- 

chiricrea s6ă arenduirea se desființeză de sineşi. 

— Im casală acesta nică chiriaşulii nu se înd- 

torăză la ceva pagubi către stăpân, nică acesta 

către chiriaşi pentru cele ce va fi suferită cli. 

— Dea s'a dărâpănată numai parte dintren- 

sulă, chiriaşuli sâă arendaşulii; pâte după im- 

prejurără, să ceră sc scăgămnântii în preţii, scii 

desfiinţarea contractului. 

13. Dâca în cursulii contractului lucrulă în- 

chiriată s6ă arenduitii are trebuinţă de uă re- 

paraţie care ţine maă multii de patru-deci dile, 

scădimântulu preţului so va face cu analogie 

pe vremea câtă ai ținută reparaţiile şi pe îo- 

losulă de care a fosti lipsiti. — Deca repara- 

ţiile suntă de uă ast-felii de fire în câtă lucrul 

viu se mai pote locui de către acela ce "i-a fost 

închiriat şi familia sa, acesta, pote să ceră des- 

fiinţarea contractului. 

14, Ori ce pagubă so va întâmpla chiriagu- 

Jui sâă arendaşului din pornirea unui ală trei- 

lea obrază cu vre ună drepti asupra lucrului 

ce. sa fostii închiriat sc arenduitii, o plătesco 

stăpânul. — In casulă acesta, dsca, chiriaşulii 

sâii arendaşuli se va chiăma, în judecată ca să 

se depărteze din lucrulă închiriată sâi aren- 

duitii, scit ca să sufere eserciţinlă vre uncă ro- 

biri, şi acesta, va arăta pe stăpână, judecata 

se va urma cu stăpenulă. 

15. Chiriaşul ssă arendaşul este îndctorat : 

1, Să întrebuinţeze lucrul închiriată sc aren- 

duită întocmai ca ună hunii părinte de fumilie 

şi după tocmâlă. 2, Să plătescă preţuli închi- - 

rierii să ală arenduirei la sorocele otărite. 

16. Dâca chiriaşulă s6ă arendaşulă se slu- 

jesce cu lucrulă închiriată s6ă arenduit la altă 

trebuinţă de câtii aceea pentru care s'a.tocmit 

s6ii din care sari pricinui pagubă stăpânului, 

acesta pâte, după împrejurări, să ceră desfiin- 

ţarea contractului. , 
17. Dâca între închirietoră şi chiriaşi s'a 

făcut uă catagrafie pentru ceeă ce privesce lu- 

crulă închiriată s6ă arenduită , atunci chiria- 

şulă este îndâtoratii a întârce lucrul după cum 

“la a priimitii; afară numai din. ceea ce sa dă- 

răpănatii sâă s'a stricaţă din vre uă împreju- 

rare nebiruită,. a 

18, Dâca nu s'a făcutii cata grafie, se presu- 

pune că chiriaşulii s6ii arendaşuli le-a priimit 

în stare bună de întrebuințată, şi este detorii 

să le întorcă ast-felă ; afară numai când-se va 

face dovedă împrotivă. . ” 

19. Chiriaşulă să arendaşulă este dâtori a   
torii să so ţie de toemâlă până la soroe.— Deca 

respunde pentru oră ce stricăciane sâii perdere 

“a, cerea lucrulă închiriat sii arenduit în cur-
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sul contractului; afară numai dâca va dovedi că acesta s'a pricinnit fără vre uă greşlă a lui, 20. Dese va închiria vre uă clădire şi va ar- de, dâca se va fi aprinsă din năuntru , se înda- torză chiriaşulii la oră ce pagubă, afară nu- maj cândii va dovedi că foculăi s'a ivitii dintr'uă pricină neapărată, și nebiruită, ori din greşâla clădirei. — Deca focul a veniţ de aiurea, stă- pânuli păgubesce. 
21. Deca sunt mai mulţi chiriaşi legaţi prin- tr'unii contractii, toţi suntă solidaricesce res- pundători pentra focti. 

“22. Chiriagulă sţi arendaşul veri ce va zidi s&ii va prenoi Ia Ineruli ce 'lă-a închiriat, fără scirea stăpânului, cheltuiala, este a sa afară numai cândii se va tocmi altmintrelea, 
- 28. Dâca tocmâla închirierii sâă a arenduirii nu s'a făcut în scrisă, stăpnulii-nu pote goni pe chiriaşă sâii arendaşi de câtă la sorocele obicinuite locului, adică la sf, George şi la sf, Dimitrie. — Dâca contractul sta făcută în scrisii, închirierea sii arenduirea înceteză în dată co s'a sfirşită soroculii contractului, 24, Dâca isprăvindu-se termenulă contrac- talui, chiriaşulii scă arendaşulii remâne îngă- duitii de stăpână peste soroci, se va socoti că se întocmesce pe tăcute unii altii contractii de a ţine lucrulăi şi pe ali duoilea ană ; regulân- - du-se după articolulii în-hirieriloră făcute prin graiă; afară numai cândiă stăpenulii "i-a vestit inai din "nainte în scrisă ca să se depărteze. 25. Contractulă de închiriere sâă arenduire se desfiinţeză prin desfiinţarea. lucrului închi- riatii scii arenduită şi prin nepăzirea legături- lori, sâii de către stăpânii, scii de către chiriaş ori arendaşă, folosindu-se însă de acestă din urmă drepti partea protivnică ce sari vătima prin nepaza condiţiiloră contractului: 26. La întâmplare de înstrăinare, sâă prin schimbi, sâii prin dară, scă prin 1 îndare de bună șoe, oră prin judecătorească îndatorire. a unui lucru nemișcătorii, de către cei în dreptă scă îndatoraţi a'lă înstrăina, dâca acel lucra se ta afla închiriată scă arendaită, stăpenulă cel nucă nu va putea, depărta pe chiriaşă sâă pe arendașii cândii aceştia vorii avea contracte de închiricre sâă arenduire formale, de cât nu- mai după împlinirea de trei ani de la data con- tractului, afară numai dâca, închirietoruliă: se va fi tocmitii din protivă cu chiriaşulă, 

Dica întracâstă împregiurare contractuli a fostii făcutii pentru ana mulţi ani, atunci so- 
Tocul în care nuoulii stăpână va fi dstoră a re- 
specta contractulii cu chipulii arătatii la art. 9 va începe după cum s'a dis la acelaş articolă de la celii după urmă periodă de trei any, 

21. Deca prin contractul de închiriere să de arenduire se va fi tocmitii ca la întemplare de a se înstrăina, lucruli, să fie slobodă stăpâ- nulă cel nuoii de a depărta pe chiriaşi sc pe arendaşiă cu figăduială dal despăgnbi, şi nu 
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I se va îi făcutii vorbire şi despre chipulii despă- gubirei chiriaşului sâii arendaşului, atunci, pe lingă întârcerea cu dobânda oră a banilor ce va fi priimit înainte, va despăgubi pe chiriag sâi Pe arcndaşii şi de a patra parte din prețul a- rendii ssii ală închirierii unui ani, — Precum asemenea și pentru 'ori ce clădiri sâii fabrice va fi făcutii arendașulă cu condiţie de a se fo- losi eli de dânsele până la soroci, despăgubi- Tea se va face de preţul câtă se va dovedi prin preţuire de 6meni cu seiinţă, împreună şi cu dobânda lori lepinită pe anii ce vorii remânea până la împlinirea sorocului contractului de 
arendă, - 

28. De va voi stăpenulă cel nuoă a se folosi de clauza, contractalui de închiriere, prin care se volnicesce a depărta pe chiriaş s6ă arendaş, va fi âucă dâtoră a da de scire chiriaşului şi a- rendaşului cu trei luni înainte, cela; d'ântâiă, adică chiriaşului, şi cu ună ană înainte, celui de ali duoilea, adică arendaşului. 
Cu tâte acestea, nici chiriașulă, nicfaranda: guli nu se potii depărta mai "nainte dea se despăgubi, după cum s'a disii maj susii, de că- tre vechiulii stăpân, sc în neaverea, acestaia,   de către nuoul proprietar, asigurândul la în- tâmplare chiar judecătoria din preţul vindării. Intărită cu domnesculii ofisii, No. 764, din anulă 1852, Maiii 26. 

“ LEGIUIRE 
Pentru îndreptarea unorii articole 

din condica penală Şi care se vor aplica în loculii articolilorii Şi a 
titlurilor cu asemenea numerație 
din condica penală. 
Articolulii 2, Cercarea de vre ui crimă , adică oră ce începere desăvârşire a crimei chiar, de se va fi curmatii din împrejurări cu totulii neatârnate de voinţa, săverşitorulii; precum şi crima săvârşită, dâră neisbutită, se vor pedepsi cu uă pedâpsă de uă trâptă mai josă de cât a- ceea ce s'ară fi cuvenită de s'ară fi săverşit sâi ari fi isbutitiăi crima. 

Art, 9. Cercarea de vro uă vină, precum și vina chiară neisbutită, nu se voră pedepsi de câtă nnmai la întemplările prevădute prin vre uă disposiţie specială a legii. 
Art, 5. Însă crimile, vinile şi abaterile să- verşite în vremea legiuirii celii vechi, se voră pedepsi după legiuirea cea unoă, dâca pedepsa din acâstă legiuire va fi mai ușoră, 

CAPU IV | 
Pentru pedepsele recidivelori în erime 

scii vină 

Art, 44, Ori care, osînditiă fiindi printr'uă.



VECIII 

otărîre întărită de Domn la nă pedâpsă crimi- 
“mală după îndeplinerea ei se ra vădi în recidivă 
de crimă, va îi supusii la uă pedâpsă cu uuii 
grad mai mare de aceea ce otărasce legea pen- 
tru crima ce a săvârşit, , 

Art, 45. Acela care fiind osîndit mai "nainte 
pentru faptă criminală, după îndeplinirea. pe- 
"depsei va săvârşi vre uă vină care va merita 
peil&psă corecțională, se va osîndi la macsimum 
pedepsii orânduită de legi pentru acea,vină, şi 
acea pedepsă pote a se şi înduoi la întâmplare 
cândii osînda orânduită pentru vina săvârşită 
ară fi chiarii acelii macsimum, 

Arte 46. Vinovaţii ce vorii fi fostii osindiți 
pentra pricini corecţionale la închisâre mai 
multi de şâseluni, la întâmplare de recidivă de 
vină, se voră supune la macsimum pedepsiă o- 
rânduită de lege pentru acea vină, şi acea pe- 
depsă pote a, se şi înduoi Ja întâmplare cândii 
osinda orânduită pentru vina, săvârşită "va fi 
chiar acelii macsimum. 

Se socotesce în stare de recidivă şi acela care, 
ertatiă fiindit de Domni, după art.293 din re- 
gulamentulii organici, sii scăpând de pedâpsă 
prin prescripţie, va fi făcutii uă a duoa crimă 
sâăi vină. - 

Acela care, fugindă din munca ocnsi sâă de 
la tă închisore criminală, ori corecțională va 
săvârşi uă a duoa crimă, sâii vină, este în stare 

“de recidivă însă, se ra pedepsi după chipulă 
următorii : . 

"1. Dâca pedepsa ce legea, otărasce pentru a 
duoa faptă este mai grea, de cât cea d'ântâiă, 
atunci se va aplica, pedepsa otărită de lege în 
recidivă pentru cea din urmă faptă. - 

2. Dica pedâpsa de recidivă a faptei a duo 
este mai uşoră de câtii cea Wântiiă, atunci vi- 
novatulii işi va împlini pedâpsa cea d'ântâii 
fără altă adaosii, 

Insă, cândă scădendp-se vremea ce nai re- 
mânea până la împlinirea pedepsei âuteiii din 
vremea ce legea otărascepentru pedâpsa a duoa, 
va reminea ună prisosii de timpă, atunci vi- 
novatulă după ce va eşi din cea d'ânteiii închi- 
sore va împlini şi acestă restă în cea de a duoa 
închis6re, . 

Nu se socotesce în stare de recidivă acela 
care, osîndită fiindă pentru ună vină, a săvârşit 
la urmă nă crimă, 

CARTEA II 
Pentru cei supuşi la pedepse, pen- 

tru ecă vrednici de micşorarea vi- 
neă sâii de uşurarea pedepsei, şi 
pentru cei supuşi la respunderea 
pagubelor isvorâte din crime scii 
vină. Ă 

  

  
Art, 50, Aceia carii, cu bună sciinţă, vor fi 
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ascunsii lucruri sâă bani ce prorinii din furti- 
șagii sâii din săverşirea veri căria alte crime 
sâii vini, suntii tăinuitori, iară nu părtaşi. 

Tăinuitori sunt şi aceia carii, cu sciinţă, vor 
cumpăra, vorii priimi în schimbi sâi der, vor 
lua ca să neguțătorâscă, să desființeze, ori să 
prefacă, ori vorii priimi dreptii plată scă zălog 
lucrură sâii bani proveniţi din vre uă crimă 
sii vină. 

Rudele de susii şi de josii, bărbatul şi muc- 
rea, frații şi surorile, nu se socotesc tăinuitori. 

Art. 51, Tăinuitorulii se va pedepsi în chi- 
pulă următori : . 

]. Cândii legea va otări pentru săvârşitorul 
crimei din care provinii lucrurile cele tăinuite, 
pedspsa de mârte, tăinuitorulă se va pedepsi 
cu închisâre şi muncă la temniţile din Brăila 
sâii Giurgiii de la duci ani şi jumătate până: 
la cinci. , - - 

II. Deca pedâpsa ce legea otărasce pentru 
neleginita faptă va fi ocna pe tâtă viţa, pe- 
d&psa tăinuitorului va, fi închis6re şi muncă la 
temniţile din Brăila, sâii Giurgiu dela duoi ani 
pent la patru. | 

III. Dica acea pedepsă: va fi ocna, pe vreme 
mărginită, tăinuitorulă se va pedepsi cu închi- 
s6re şi muncă la temniţile din Brăila sâii Giur- 
giii de la unii anii şi jumătate până la trei. 

1V. Cândii pedepsa orânduită de lege pen- 
tru nelegiuita faptă, va Â închisârea cu muncă 
Ja temniţele din Brăila oră Giurgiii, sii din alt 
de uă potrivă locii, tăinnitorulă lucrarilor pro- 
venite din acea faptă, se va pedepsi cu închisâre 
la /nagov de laun an şi jumătate până la trei, 

V. Dâca, acea pedepsă este închisârea la /na- 
goviă, tăinuitorulii se.va pedepsi cu închisârea 
din Bucuresci, s6ă din alte oraşe de căpetenie 
de la trei luni până la unii ani şi jomătarte. 

VI. Când pedâpsa ce otărasce legea pentru 
fapta, din care provin lucrurile, va îi degrada- 
ţia cetățenescă, atunci tăinuitornlă să se pe- 
depsescă cu închisâre de la uă lună până la un 
ani, iară când pedâpsa va fi lipsirea de unele 
din drepturile cetăţenesci, tăinnitoruliă se va, 
pedepsi cu închisâre de la șese qile până la 
şâse luni, 

VII. Dâca pedâpsa otărită de lege pentru 
fapta din care provinii lucrurile, va, fi îuchisâ- 
rea, bătaia, ori globirea, simple sâă unite, tăi- 
nuitorulii se va supune la jumătate din acele 
pedepse. a 

VIII. Tăinuitorii de lucruri molipsite se vor 
socoti ca părtaşi ai nelegiuitei fapte din care 
provin lucrurile şi se voră pedepsi intocmai ca 
săverşitorii acei fapte. 

IX. Ori cari vori fi împrejurările înipovără- 
târe ce încongi6ră unii furtișagii, dâca tăinui- 
torulii ra dovedi că n'a cunoscutii acele împre- 
giurări, nu se va, supune de câtii pedepsit otă- 
rită prin alinia 7-a art, 5]. 

N. Cândă tăinutorulă va dovedi că n'a avut 
35
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cugetii a trage unii câştigi după fapta sa, se 
va pedepsi cu minimum pedepselor de mai sus. 

XI. Aceia carii mai 'nairite scă în vremea 
săvârşirii crimei si vinei ari fi avută înţele- 
gere ca să ascungă lucrurile ce voră proveni 
din netegluita, faptă, suntă părtaşi și se voriă 
pedepsi ca săvârşitorii crimei sâă vinei. 

CAPU II 
Pentru ccă vrednici de micşorarea vincă 

şi de uşurarea pedepsei pentru crime 
SG vinie 

Art, 53, Nici uă crimă, nică uă vină, nu se 
va putea micşora nici pedâpsa a se. uşura din 
partea judecă toriilorii, de cât numai la întem- 
plările şi împrejurările acelea în carii legea de- 
clară fapta vrednică de micşorarea vinei, seii 
slobâde a i se aplica uă pedâpsă mai uşoră, pă- 
zindu-se însă întru a sa întindere dreptului ce 
se dă Domnului prin art. 298 ali regulamen- 
tului organici de a putea să micşoreze pedâpsa 
vinovaţilor şi âncă avi erta, la unele întâmplări 
după cea din urmă otărire a judecății. 
„Arte 54, Invinorăţituli pânăla optă ani de- 
plină ai verstei s6le, nu se osîndesce nică la pe- 
depsă nici la despăgubire, | 

Art, 55, Da la optiianideplin până la cincă- 
spre-dece ani deplină, dâca după prețuirea tu- 
tuloră împrejurărilor, se va dovedi că a urmat 
fără pricepere şi fără cugetare, atunci se va 
da sub cea de aprâpe priveghiare şi îngrijire a 
părinţilor, sub respunderea civilă a acestora, 
Ja întemplare când neputând a săvârşi îngri- 
jirea şi priveghiarea cuvenită, nu vorii da pe 
nesupuşii copii judecății spre a'i mărgini prin 
luarea cuvenitelorii măsuri pentru educarea și 
morala Iorii îndreptare, iară la din împotrivă 
se va osîndi la închisre de la trei luni penă la 
trei ani în vre uă mănăstire ce într'adinsii se 
va orândui de stăpânire, după firea şi mărimea 
crimei sâă a vinei, . 

Art, 59, Cei osindiţi la munca ocnci pe totă 
vi€ţa, stii pe vreme mărginită, deca, la darea 
otăririi ccă desăverșite voră fi împlinit ani 70, 
îşi vor face osînda în închis6rea, Giurgiulni ori 
a Brăilei, , 

Celii ce va împini ani 70, în osinda ocnii a- 
flându-se, se va scote din ocnă, şi'şi va împlini 
vremea pedepsi în închisdrea Giurgiului 'oră a 
Brăilei. „ 

Art, 00, Pedepsa bătăii nu se va putea a- 
„plica-la vinovaţii aceia carii, la darea otăririi 
cei desărârşite voriă împlini 70 ani, ci, li se va 
orândui în loculii acestei pedepse corespundi- 
torea osindă pentru câte casuri se află prevă- 
dute printr'acâstă condică, iară pentru cele ne- 
prevădute, în locii de Dătae criminală legiuită 
prin alinia 5-a de a art.6, se va aplica închi- 
sore la Znagoriă de la ună an şi jumătate până 
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la trei, precum şi în loculii bătăii prevădută 
prin alinia l-ii de la art. 8, inchisârea presă 
dută prin alinia 2-a de la acelaşă art. 8 de la 
şsse dile până la şese luni. | 

Acâstă orânduială se va păzi şi pentru fe- 
meile ce vorii fi însărcinate, 

Art, 190, Aceia carii vor fi ascunsi, ori vor 
fi midlocitii a se ascunde persâne pe cari le 
cunoscea de săverşitâre de crime, se voriă pe- 
depsi cu închisâre de la şâse luni până la unii 
ană şi jumâtate. 

Jară deca ascunderea ori midlocirea de as- 
cundere, se va fi făcutii pentru în parte'şi fo- 
losă, pedepsa închisorii va fi macsimum terme- 
nului închisorii. . 
Vor fi însă aptraţi de osînda coprinsă într'a- 

cestă articol rudele de susă şi de josii, soguli 
sâi soţia, şi chiară de vorii fi despărțiți, fraţii 
sâă surorile vinovaţilori celorii ascunși, şi cu- 
scrii până la aceeaşi spiţă. “ 

Arte 234. Omorulii se va pedepsi cu morte 
cândi se va fi săvârşită nai "'naintea s6ă de uă 
dată, sc în urma unei alte crime, Ă 

Omorulă se va pedepsi iurăşi cu morte când 
va fi avută de sfirşitii ori a pregăti, ori a în- 
lesni, oră a săvârşi uă vină, scii a înlesni dosi- 
rea, ori a asigura nepedepsirea săverşitorilorii 
sâi a părtaşilorii acei vini.. " 

In tâte cele-alte casuri, omoruliă cu voinţă 
constatat prin întrebuinţarea de unelte deter- 
minate prin art. 79 din condica penală, se va 
pedepsi cu munca ocnei pe vreme mărginită. 

Art, 241, Deca rănirile scă loviturile voră 
fi pricinuitii bâlă, sei neputinţă la lucru, însă 
pent la duoă-deci de gile, vinovatul se va pe- 
depsi cu închisârea de la şese qile până la şese 
luni, ori cu bătae de la duoă-deci şi cinci penă 
la cinci-deci nuele, ori cu globire de la lei una 
sută cinci-deci până la cinci sute; iară de va 
fi fostii precugetare sii pindire, închisârea va 
fi de la duoă luni pent la uni anii, şi bătaia 
de cinci-deci nuele. 

Loviturile cari nu voriă fi pricinuită nici 
bâlă nici neputinţă a lucru, şi cari suntii de 
atribuţiile poliţienesci, dâca se va fi urmat cu 
precugetare ssi pindire, vinoratulii se va pe- 
depsi cu închisâre de la şâse dile până la şâse 
lună, ori cu bătae de la, duot-deci şi cinci până 
la cincă-deci nuele, ori cu globire de Ja lei una 
sută cincă-(leci până la cinci sute, 

SECȚIA III 
Omucidere, răniri și lovituri fără voe; crime şi vini 

vrednice de micşorare ori de uşurarea pedepsei, 
şi împrejurări întru care nu sc poti micşora, o- 

mucidere; răniri și lovituri cari nu suntit nici 
crime nici vini. '* 

$ 2 
Crime şi vini vrednice sâă nu de mieşorare   s6ii de uşurarea pedepsii, şi împrejurări întru 

care nu se potii micşora,
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Art, 251. Omorul, rănirile şi loviturile sunt 
vrednice de uşurarea pedepsii, dâca cel ce 
le-a săvârşită a fostii invitată de lovituri şi 
silnicii mari urmate asupra vre unei persone, 

Art. 232, Crimele şi vinile pomenite în cel 
din urmă articol suntii asemenea vrednice de 
uşurarea pedepsei, de se vorii fi săverşită îm- 
brâncindii diua, pe cei ce vor îi sărindii ori vor 
fi spărgândii îngrădiri scă ziduri, ori voră fi 
intrând în vre ună casă s6ă apartament lo- 
cuitii, scă alte încăperi înclinate cu acelea. 

Dica acesta se va, întempla n6ptea, se va 
urma după articolulă 239. . 

Art, 253. Părintuciderea săvârșită cu vo- 
ință nu este nici nă-dată vrednică de uşurarea 
pedepsei. 

Art, 254. Omorul săverşitii de către băr- 
bată asupra muerii, scii asupra bărbatului de 
către mucre, nu este vrednică de uşurarea pe- 
depsci, deca viaţa bărbatului ori a, muerii care 
a săverşitii omorulă nn s'a primejâuitii chiarii 
în vremea cândii s'a săverşitii omorulii. 

Cu tote acestea,. la întâmplare de prea cur- 
vie, omorulii săvârşită de către bărbatii asu- 
pra mucrii precumii şi asupra prea curvarului, 
în minutuli în care îi va prinde chiar în faptă 
în locaşulă săi (ali bărbatului), este vrednici 
de uşurarea pedepsei, iară nevasta Ja acâstă în- 
templare nu se va bucura de acâstă uşurare a 
pedepsei. Uă asemenea împrejurare însă i se va 
ține în sâmă spre a se recomanda la mila Dom- 
nului ca să i se miczoreze pedepsa. 

Art, 255. Crima de scopire săvârşită de fe- 

ui 

trândii în vre uă casă sti vre ună apartament 
locuiti, să în încăperi atârnate de acestea. 

2. Dâcă fapta s'a săvârşită aptrându-se în * 
protiva săvârşitorilorii de furtişaguri sâii de 
jafuri urmate cu silnicie. 
Art, 260. Veri care în vilsg, prin faptă ruși- 

nâsă, va vătăma bunele năravuri, se va pedepsi 
cu inchisâre de in uă lună până la şăse şi cu glo- 
bire de-la ştse-spre-dece până la duoă sute lei, 

Art. 259. Veri-cara va ascunde trupuli u- 
nei persone omorite ori morte, în urmare de 
loriri sc răniri, se va pedepsi cu închisâre de 
la unii an până la duoi ani, fără a fi apărată 
cu acâsta de alte pedepse mai mari de va fi 
fostii părtaşii la acea crimă. _ 

Iară deea, ascunderea sc va fi făcută cu în 
parte'şi folosii, atunci pedepsa, va fi maximum 
terminului închisorii. 

Rudele de susii sâi de.josti, soșulii şi sogia, 
fraţii s6ii surorile şi cuserii până la aceeaşi 
spiță nu suntii supuşi la pedâpsa cuprinsă în 
acestii articolii, 

Art, 832, Cine va hrăpi prin putere, silni- 
cie ori strimtorare, iscălitura, sâă vre ună în- 
scrisii, seiiori ce actii în care se va cuprinde 
scii din care va isvori vre uă înâitorire, vre uă 
disposiţie, oră vre uă, apărare de îndâtotire, se 
va, pedepsi cu munca Giurgiului ori a Briilei. 

Secuestrnitulit care a, desfiinţa, va da la uă 
parte sc va cerea să dea la uă parte lucrari 
ce se vorii fi secuestruită asupra lui şi se vorii 
fi încredinţată în păstrarea luă, se va pedepsi 
cu închisore de la uă lună până la ună ană;   „mee chiari asupra faptei siluirei împrotiva 

cinstei ei, se va privi ca uni omorii ori răniri, 
vrednice de uşnrarea pedepsi. 

Art. 256. Dica vinovatul va propune Şi Va 
dovedi v'nă imprejurare micșorătore din cele 
prevădute de pravilă sâii judecătorulă va cu- 
nâsce că midlocesce în ajuterulii lui uă aseme- 
nea împrejurare, atunci : 

De va fi pricina pentru vre uă crimă supusă 
la osîndă de mârte, ori la ocnă pe tâtă vicța, 
pedâpsa se va scădea la închisore de la ştse 
duni penă la duoi ani, ” 

De va fi pricina pentru ori-ce altă crimă, pe- 
depsa se va scădea Ia închis6re de la ducă pent 
la nucă luni, Către acesta, la amânduoă întâm- 
plările de mai sus, vivovaţii se vor putea pune 
şi sub priregherea poliţiei de Ia, şese luni până 
ja duci ani. . 

De va fi pricina pentru vre uă vină, pedepsa 
se va scădea la închisâre de la șâse dile până 
la ducă luni. 

Art, 259. Neapărată şi în ființă trebuință 
de apărare se înțelege şi în următorele duoă 
“întâmplari : 

]. Deca omuciderea, rănirile sâi loviturile 
s'aii săverşitii îmbrâncindii nâptea pe aceia 
carii, puindă scară, vorii fi sărindăi, ori voră fi   fărămeodiă îngrădiri sâi zidari, ori voriă fi în- 

iară d6ca păstrarea, lucrurilorii secuestruite a- 
suprăă şi desfiinţate ori date la vă parte de 
dânsulii, va fi fostii încredinţată la uă a treia 
personă, pedepsa, va, fi. închisârea de la ducă 
duni penă la duol ani. 

Cel ce cu bună sciinţă va ascunde aceste 
lucrură date la uă parte, soul sâii soţia, ru- 
dele de susii şi cele de josă ale secuestruitului 
care îlii vorii 6 ajutată a, desfiinţa ori a, da, la 
nă parte acele lucruri, se vorit pedepsi cu a- 
ceeaşi pedepsă. , : - 

Celui ce va cumpăra, din bâlciuri, din târgă, 
din vindări pablice, lucruri de furată, ori de 
la vre unii neguțătoră vindătorii obicinuitii de 
asemenea lucruri, uu numai nu va cerca nici uă 
pedâpsă, ci adevăratulă stăpânii ală lucrului 
turat, vrând să'lă ia înapoi de la dânsul, este 
dâtorii a'i răspunde preţulii cumpărătârei, 

Iară de nu le va fi cumpăratii de la locurile 
şi personele mai susii arătate, ci de de Ja per- 
sâne carii puteaii să dea bănuială că le-ai furat, 
se va supune la întârcerea lucrului fără a pu- 
tea pretinde vre uă despăgubire. 

Asemenea, meseriaşii prăvăliaşii şi alții ase- 
menca oră, nu se voră putea îndâtora a des- 
păgubire de banii ce vori fi cheltuiti furii în 
feluri de cumpărări s6ii cheltuieli, sub cuventă 
că banii aă fostii de furati.



548 

Art, 595, Borfaşii, pungaşii și săvârşitorii 
de alte furtişaguri ce nu se cuprindii în acestă 
secţie, precum şi cercătorii de asemenea vini 
se vor pedepsi cu închisâre de la trei luni până 
la unii anii, şi une-ori şi cu globire de la şâsc- 
spre-dece Iei până la cinci sute, sc în locul 
globirei cu bătae de la duoă-deci şi cinci până 
la cincă-deci nuele. 

Către acestea, vinovaţi se vorii putea pune 
şi sub privigherea, poliţiei de la ştse luni până 
la duoi ani. 

LEGIUIRI - 

Art, 874. Alinea T-ea. Cei ce, fără a li se 
da vre uă pricină vori rosti împotriva cuiva 0- 
cări sâii alte cuvinte prâste afară din cele pre- 
vădute de art. 299 până la art.311 inclusiră; 
precumi şi gilcevitorii. ” 

Art 350. Alinea 15-ea. 
cinuite din gilceruri. 

Alinea, 16-ea. Cei ce voriă trece graniţa fără 
pasport s6it fără îndeplinirea leginitelor forme. 

Intărită cu Domnesculii ofisii No.678, din 
S Aprilie 1853. 

Simplele bătăi pri- 

LEGIUIRI 

PRIVITOARE LA RAMURA OSTĂŞESCĂ 

Pentru organisația grănicerilorii 

Spre a se da strejuirii graniţelorii uă orga- 
nisaţie mai sistematică, și ostirii unii inidlocii 
de mai numerâsă centralisaţie de âmeni, ca să 
pâtă pune în lucrare cunoscințele ce cu atâta 
ostenelă dobândescii cinurile.ostăşesci de la co- 
menşile de învățătură, altii midlocii nu este 
de câti a i se rădica sarcina strojuirii Dunării 
şi a se lăsa după legiuire pe sema satelorii, a- 
tară din 19 pichete în distanța Brăilii, 12 în a 

- Xalomiţii din ncajungerea satelorii, carantinele 
şi ducă pichete la Giurgii, cari vorii remânea 
pe sema ostirii; spre acesti sfirşitii d6ră se 
cuvine a lua următorele măsuri: 

Art, 1, Fiindă că numărală picheturilor pe 
Dunăre remâne de 222, pe graniţa Austrică 154 
şi po a AMoldavici 103, să se orânduiscă comi- 
sii speciale de Gmeni cu cunoscințe de locali- 
tăți şi însogiţi de unii topografi, care privindă 
după cele mai înlesnitâre midloce, să se însem- 
neze numărulii sateloră şi ali familiilorii otă- 
rite la strejuirea acestori graniţe, păzindu-se 
câtă midlocele vorii erta şi putinţa va fi, te- 
meiul legiuirilorii ce rânduese familii 120 în 
sncotăla unui pichetiă; şi apoi aceste sate ale- 
gendu'şi chiar din sînul lorit pentru linia Du- 
nării, de fie care pichetă câte 22 âmeni, pen- 
tru graniţa Austriei câte 14 şi pentru a Mol- 
daviei câte 7, adică câte 4, 2 şi 1 de resertă, 
peste numărul de 6, şi 2 paznici în trei schim- 
buri, să otărască pe acestia strejuitoră stator- 
nici, însă să fie în verstă de ln 20 pânăla 
40 ani şi vrednici d'a purta arme ; carii nu nu- 
mai în numărul prescrisă pentru paznici sta- 
tornici după cea, de acum legiuire, să se supue 
la jurămentulă legiuit după legile carantinesci, 
ci şi tote satele de obste câte se vorii afla în 
coprinsuli distănței din lungi şi din lati, ca   

unele ce numai ele se îndatoreză a da paznici 
pentru acâstă trebuință de obstescii folosii, 

Din reservă unulă va fi căprarii, - 
Prisosulă peste 120 familii de unii pichet, se 

va înclina, cu alti sati ce va avea lipsă. 
La picheturile după linia Dunării să se aşede 

tote satele fără de escepţie câte se află pe mar- 
ginea acestui ri, în depărtare de picheturile 
la care se voră orândui de uă distanță atâtii 
in lati câtă şi în lungă nu mai multă, de câtă 
pent la 6 câsură, sci uă postă şi jumătate; iar 
negăsindu-se trebuinciosulii numeri de sate în 
acestii raionă, atunci în acea linie la câte pi- 
cheturi nu vori fi sate de ajunsii, se vor orân- 
dui soldaţi din miliția țărei, fără a se face pre- 
schimbare sateloră în altă vreme de câtă după 
ună period catagraficescă, 

Art, 2, Acesti paznici urmândi a se organi- 
sa cu unii chipii ostăşescii, să se întocmâscă în 
cinci batatione de câte patru rste, adică 3 ba- 
tatione, scă 12 râte pe Dunăre, şi duoă bataliâne 
sâii optă râte pe graniţa Austrică; apoi formân- 
du-se catastişe de numele tutulorii, se vor pă- 
stra, unulu obstescă la ştabulii ostirei şi altele 
parţiale pe la ştaburile batalionelor şi ale rote- 
lorii; acesti strejuitori vori păzi cu rândulă 
câte uă săptămână, fără a fi volnici a trămite 
alţi Otneni în loci de cât la întâmplare de bâ- 
lă, lipsa, se va împlini din reservă; potii a se 
preinoi câte uă a cincea parte pe fie care ană 
prin cunoscinţa comandirilorii respectivi şi în- 
ţelegere cu departamentuli din năuntru. 

Arte îi, Pentru paza disciplinei şi deprinde- 
xea la arme se vori rândui la fie care pichetă 
câte unii soldată din ostire, care se vor schim= 
ba după chibzuirea comandiriloră, 

Art. £. Schimburile şi reservele rămase prin 
sate, să fie sub îngrijirea şi respunderea oficia- 
riloră comandiri, spre ai aduna din vreme, în 
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vreme, a le cerceta armele şi a'i ecsersa după 
instrucţiile ce se vorii da pe vremea cândii lo- 
cuitorii nu se îndeletnicescă în manca pămân- 
tului. - - ” 

Art, 5. Fie care batalionii va avea unii co- 
mandiră ajutati de ună adiotanti, fie care 
rtă asemenea unii comandiră ajutat de un alt 
oficiar, care toţi acestia se vorii socoti sub co- 
manda a duoi coloneli din aă ostirii rânduiţi 
inspectori ai graniţeloră; însă unulii pentru 
linia Dunării şi altulă pentru linia Carpaţilori, 
coprindându-se şi aceea despre Moldavia, şi vor 
fi sub poruncile şefului ostirii, de la care voră 
priimi instrucţii speciale întru ceea ce privesce 
strejuirea graniţilorii. Aceşti comandiri voră fi 
aleşi 6meni de încredere din oficiarii în actiri- 
tate, câtii şi din cei traşi din slujbă. 

Art, 6, Imbrăcămintea acestori strojuitori 
va fi unii cortelă de dimie nsgră, încheiatii pe 
din-ainte cu nasturi de metal, cisrecă şi opinci 
în picidre, căciulă, şi iarna pe sub corteli vor 
parta unii cojocit scurti, armătura puşcă cu 
baionctă și patrontaşe ; 3,500 pusci trebuinciâse 
se voră cumpăra de ciitre stăpânire, slobodin- 
da-se pentru acâsta, uă dată pentru tot-dâ-una 
de la, visterie din $ estraorlinară 7,000 gal- 
beni, iară patrontaşele so vor da din cele ce 
ai slujitii termenulii; oficiarii voră purta uni- 
forma de postarii negru cu epolete aibe, placa 
de postuvă galbenă cu numărulă batalionului. 

Art, 7, Nimeni din strejuitorii pichetaşi nu 
voră fi întrebuințaţi Ia altă slujbă, de cât la a 
strejuirii, pentru care vor respunde comandirii. 

Art, S, Casele acestori 6meni, cărora se în- 
trebuinţăză, strejuirea, granițelori voră fi scu- 
tite de ştse ile ale drumurilorii, de toti felul 
de angarale, de dorobanţi, de recrntii, de ca- 
pitaţie, şi toți acei de rândă vor priimi câte 
lei 60 pe ani; iară obstea locuitorilorii sate- 
loriă pichetaşe după linia Dunării, vorii. fi scu- 
tite de tote cele mai de sus, afară din capitaţie, 
şi roră fi însărcinate a ţinea linia Dunării tot- 
dâ-una curată, îngrijind şi de caii de la pichete; 
dâră satele după graniţele Austrii şi Moldavii, 
fiind că n'aii însărcinarea, curăţitului linii cor- 
donului nu pot fi scutite de dilele drumurilor ; 
însă pentru că stăpânirea acordă, acestori sate 
asemenea însemnate folose, şi ele pe lîngă străş- 
nicia ce cere de la dânsoie la strejuire, suntii 
supuse : ], pentru strecurarea, de 6meni p'intre 
pichete, la cele poruucite de pravilele țerii şi 
de stăpânire, şi ală 2, pentru tâlhărie şi contro- 
bande, la despăgubire. a 

Capitaţia numărului strejuitoriloră ce se vor 
alege după numărulii pichetelorii care de către 
comisiile speciale sc vorii otări pe dâtorii de 
sate, se va scădea pe fie care anii de la visterie 
din casa reservii. : : 

Distanţa picheturilorii păzite de ostaşi, să 
se curețe Ja întemplare de trebuință cu chel- 
taială din $ drumurilor ; iar caii trebuincioşi 
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in pichetele unde este otăritii a se ţinea câte 
duoi, atât cumpărătârea, cât şi ținerea lori, să 
se urmeze din $ estraordinaral acestii legiuiri. 

Art. 9 La fie care schimbi toţi paznicii se 
vori inspecta la a lor pornire decătre căprarii 
lori, şi se voră încredința unuia săi conducă. 

Art. 10. Comandirii acestor râte se indato-= 
rSză a'şi visita distanţiile chiar în diva schim- 
bului, afară de întâmplări neprevădute, cândă 
vorii fi dstori a merge şi mai desii, de câte ori 
trebuinţa va cere, ca să se asigureze de se în- 
deplinesce strejuirea după reguli; comandiriă 
batalineloră vorii visita la fie-care lună, şi in- 
sp:ctorii de ducă ori pe ani, | 

Arţ, îl, Fiindă că Ja unele poteci este de 
neapărată trebuinţă a stărui câte ună cinor= 
nici, fiindii că sunţii ca nisce-schele, precum 
a nunie : Duşii, Făgăraşii, Pietroșița, Nucşă- 
ra, Virciorova şi Virteşcoiul; să se mai adauge 
un secretar şi 0 sub-secretari cu l€fa legiuită,. 

Art. 12, Să se clădâscă încăperi statornice 
pe tâtă graniţa, Austrii pentru paznici: repa- 
rațiile trebuincise pe totă anulii, la tâte încă- 
perile de obste, se vorii face de către Stat din 
deoschitulii articolă arstatii în budgeti, fără 
a îi împovărate cu nimicii altă satele, de câti 
cu lucrul curatit de mână. . 

Art, 19, După socotâla pichetelorii, voriă fi 
strejuitorii pe linia Danării 4,884, pe graniţa 
Austriei 2156, şi pe a Moldavizi 721; iar peste 
totă 7,761, cărora se voriă da pusci, patrontaşe, 
şi câte 20 patrâne de fie care puscă, numai Îa 
cei de rând de uă cam dată în namăr de 2154, 
şi comandirii voriă ingrişi a le preface şi a în- 
deplini pe cele stricate, sii pierdute, prin în-: 
ţelegare cu ştabul oştirei; iară pentru eserciţiii 
să se stobâgi din $ estraordinari câta 30 pa- 
trone de fie care puşcă peană. . . 

Art. 14. 'Tinerea poduriloră şi luntrelor pe 
la girle şi privaluri p'între pichete, fiindă prin 
neputinţă a mat remânea în sarcina satelor, va 
fi în vitoră pe sâma Statului, din $ estraordi- 
narii alii budgetului aci alăturată, din ale că- 
ruia fonduri se va plăti şi simbria podariloră 
şi vâslaşilori trebuincioşi, îndstorându-se sa- 
tele a da numai Gmeni, pe câtă vreme va ecsista 
trebuinţa. d N 

Art. 15. Suma de lei 850,120, adică optii 
sute cinci-deci de mii una sută duot-deci ce 
alcătuesce budgetulii acestei legiuiri pe îie care 
ani, se va lua din capitalul ce se formeză în 
visteria Statului, potrivit cu disposiţiile legiui- 
rii pentru reorganisaţia dorvbanţilorii.. 
„Arte 10, Iară. fondurile voră forma, în risto- 

rie uă casă osebită,. au | 
Nota. Strejuirea graniței Moldaviei neavend 

trebuinţă de nă oryanisaţie ca cele-alte, mai 
vârtos că, chiar pichetele de po dânsa pote să 
se desființeze cu vreme, rânduirea de soldaţi pe 
la dânsele arii f de prisos; iară fiindă tre- 
buinţă, se voră trămite din Brăila, - 

«



BULGETULU 
Ţineril sire;uitorilorii de granite 

  

  

      

    
      

Pe lună Pe ani 

Lei | Par, Lei |P. 

La duoi oficiaripelingă 
inspectori câte 300 . 600| — || '7200)— 

Duoi scriitori 50. 100| — | 1200|— 
Cheltuiala cancelariei.i 100| — || 1200/— 
3 comandiră de batalid- 

„ne l&fă şi lei 50 pe lună] - 
pentru progone 800 . .| 4000/ — || 48000|— 

*  Cheltuiala cancelarii- 
loră 50. 1. i. | 950| — ll 8000|— 
„20 comandiră -de râte 
400 . . . . . . 1 8000] — | 96000|— 
Cheituiala cancelariil.15] 300| — || 3600|— 
25 oficiari 200. . 5000! —— || 60000|— 
Un secretar la Vireior- 

va cu baniicancelariei250) 250 3000|— 
6 sub-sceretari cu banii 

cancelarii 110... . | 660) — | 79201— 
Lcfa a 6151 strejuitori 

împărţiţi în trei schim- 
buri câte lei 60 pe fie 
caveanii . . . . . .[32320| — 1387810|— 

Pentru progânele in- 
spectorilori, . . . .[. 500| — il 6000/— 

Pentru remonturi de ar- " 
me, praf şi plumb, luntre, 
reparaţii de îucăperi, ţi- 
nerea poduriloriă și lun- 
treloră peste girle şi pri- 
valuri, cu simbria 6meni- 
lori trebaincioşă la dân- 
sele, şi pentru îmbrăcă- 
mintea şi îndestularaa a 
duoi seriitoră . . î. 418763 131/2225160|-— 

Peste totă .[70843]13:/+:350120|.2   
NB. Aceşti oficiari se vor bucura de tâte pre- 

xogativele celorii alţi oficiari ai ostirii, iară le- 
file lorii voră fi cele ficsate aici. - 

Intărită cu Domnesculă ofisii No, 129 din 
anulii 1850, Iulie 14. 

REGULE GENERALE 
Pentru strejuirea granițelor în- 

tocmite prin acelaşii Domnescii 
ofisti cu No. 129 cu care s'a întă- 

„rit legiuirea grănicerilorii, 

„ ATRIBUTIILE INSPECTORULUI 

LEGIUIRI 

atâţii oficiarii de obste, cât şi secretarii Şi sub- 
secretarii de pe la punturile despre Austria 
suntă supuşi lui, 

Ş 2-lea. Pentru ori ce abatere din dâtoriile 
slujbei impuse acestora prin osebitele instrucții 
cu care se slujescă astă-Qi, volnic este inspee- 
torulă a aplica pedepsele prescrise de legiuirile 
ostăşesci, şi pentru vr'uă vină mai însemnă- 
tore pte suspenda pe aceşti funcționari pent 
la comandir de batalion, pentru care va TaApor- 
ta şi Dejurstvii spre cuviinciâsa punere Ja cale, 

$ g-lea. Ori ce alte măsuri sâii reguli va po- 
văţui esperienţa a se adăuga peste cele ce ec- 
sistă astă-di, inspectoruli supuindu-le maj 
ânteiă dejurstvii, se voră aduce la cunoscința 
Domnului ca să îa întărire, 

Ş 4-lea, Acum la întocmirea picheturitor, in- 
spectorulii va, întârce oscbită băgare de sâmă 
a se aşeţa 5 ştaburi de bataligne şi 12 de râte 
pe linia Dunării, 2 ștaburi de batalione şi 8 de 
râte pe graniţa Austriei şi Moldaviei, otărind 
însuși locurile unde aii să stăruâscă comandirii 
părţilorii.“ 

Ş 5-lea. Inspectorul va regula, îndată chipul | 
cu care strejuitorii, pe vremea când se află în 
slujbă la pichetii, să se eserseze în întrebuin- 
jarea armelorii şi în trasulă Ja semnă, spre a- 
cestii stirşită va otări cesură nestrămutate în   

juitorii sciă să umble cu densele, 

  $ l-iă. Strejuirea graniţelorii este în desă- 
vergită punere la cale a inspectorului, de aceea i 

care soldatuli de lingă fie care pichet să eser- 
seze pe strejuitori regulată de duoă ori pe fie 
care di, a 

Ş v-lea. La revisiile periodice ce este inda- 
torată inspectorulă a face de duoă oră pe anii 
să visite armele, să facă cercetare dâca stre- 

şi deca sol- 
daţii din ostire rânduiţi pe la picheturi îşi îm= 
plinescă dstoriile, invtțându'i cum să păstreze 
armele şi să tragă la semnă, şi dâca va dovedi 
că unii din ei nu corespundă ca trebuința pen- 
tru care suntii rânduiţi acolo, să se adreseze 
la comandirii lori, cu cerere de a'i schimba cu 
alţii vrednici, . 

Ş lea. In urma fie căria revisii să facă ra- 
portă Dejurstveă de starea în care 
graniţa. 

$ S-lea. Fiindă că pichctele, luntrele, podu- 
rile de peste privaluri şi alte obiecte, ai tre- 
buinţă de reparaţii pe totă anulii, inspectorul 
alcătiindă insrmnare cu deviză de tâte acele 
reparaţii sub-iscălite de directorii carantinelor, 
ani amploiati districtalii şi comandirii punc- 
turiloră, după ce mai ântâii .se va încredința 
cnsuşi d'a lor fiinţă, o va înfăgişa departamen- 
tului din năuntru şi va cere a se face repara- 
țiile trebuinciâsc din $ estraordinară ali bud- 
getului otăritii pentru strejuirea graniţeloră 
prin deslegarea Domnului. La înfășişcrea în- 
semnării, inspectorul este dâtoră a supune la 
cunoscinţa Departamentului tâte miglâcele cele . 
mai înlesniciose despre dobândirea materialu- 
rilor şi altor trebuinţe la operaţia reparațiilor. 
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Ş 9-lea, Osebitii de revisiile periodice, in- 
spectorulă este dâtorii a cerceta din vreme în 
vreme acele picheturi, care va socoti că aii tre- 
buinţă a îi visitate mai desi, 

DETORIILE COMANDIRILOR DE BATALIOANE 

$ 10-lea, Comandirii de batali6ne fiindii res- 
pundători pentru cesactu, strejuire a distănţii- 
loră încredințate loră, sunti dâtori osebitii de 
terminele ce li se impune de către leginire, a'şi 
visita distănţiile, să mârgă adesea pe la pun- 
tură fără veste spre a se încredința dâca slujba 
se împlinesce cu esactitate, fiindi că ori ce a- 

“batere sâă slabă strejuire, va trage asupră-le 
grea respundere. 

Ş 11-lea. Ei sunt dâtori a se încredința prin 
însuşi a lori cercetare, deea strejuitorii îşi pă- 
streză armele, învaţă cum să umble cu dânsele, 
şi de'şi priimescii lafile regulată, 

$ 12-lea. Pentru ori ce abatere stii neimpli- 
nire a dâtoriilorii slujbei de către subalternii 
lori, vorii raporta inspectorului, precum ase- 
menea, şi dâca arii chibzui ei după localități 
vruă nuoă măsură pentru mai bună strejuire. 

$ 13-lea. La fie care 15 dile, voră înfăgişa 
inspectorului raporturi de starea graniţelorii. 

DETORIILE COMANDIRILOR DE ROATE 

$ 14-lea. Comandirii de râte deosebitţii de 
periodica visitaţie a picheturilor la fie-care săp-   tămână, suntii d€tori a visita ori enşile, sei 
prin ajutorii loră, cândă şi cândiă satele piche- 
taşe adunânâii Gmenii la câte un loc sâii duct 
(adică pe acei carii nu sunti de rând) şia'i 
învăţa pre câtă vorii erta midlocele a trage la 
semn şi a'şi ţinea armele în stare bună, de aceea 
vorii întrebuința întru acâsta duog Duminici 
pe lună, ca să vie rândul paznicilorii fiv-căruia 
satii uă-dată pe fie-care duoă luni. . 

Ş 15-lea. Fiind că cu organisaţia aceştii 
strejuiri, oficiarii din oştire ce figura până a- 
cum ca comandiri de „puncturi pe graniţa Au- 
striei, ai să se ridice, lucrarea puncturilor ră- 
mâne asupra comandirilorii speciali ai punctu- 
rilori ajutaţi de ajutorii lori, secretarii şi 
sub-secretarii, carii ai să'şi urmeze lucrarea 
în relaţie cu Dejurstva, precumă s'a urmati şi 
pent acum. - . 

Ş 16-lea. Cei-alţi subalterni. oficiari, fiindii 
ca nisce ajutori comandiriloră 'lorii, ai să îm- 
plinâscă fără cârtire porancile priimite de la 
şefii lori, a : 

Ş 17-lea. Toţi comandirii de pe la puncturi 
pentru întâmplări extraordinare, ai să Tapor- 
teze ca şi până acum d'a dreptuli fa Dejurstvă   toti într'uă vreme şi inspectorului prin ştafete. 

Ş 18-lea. Secretarii şi sub-secretarii din-po- 
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sturi nu se poti scâte de câtii pentru vini do- 
vedite, iară orânduirea, altora ce va face de 
către Dejurstvă după recomandaţia înspectoru- 
lui, care va păzi regula întocmită, adică d'a fi 
din persâne carii aii slujitii în oştire. 

CONTABILITATE 

Ş 19-lea. Sumele otărite pentru bugetul stra- 
juiril graniţilorii, se vorii aduna şi se vorii 
păstra la Visterie, care va face punere la cale 
a se plăti lefile oficiarilorii, secretarilorii, sub- 
secretarilorii şi strejuitorilorii săteni prin auto- 
rităţile locale, precum asemenea şi banii ţine- 
rii cancelariilorii întocmai după bugetii după 
ştatuli ce inspectorul va trămite pe totă luna 
la Visterie, şi pentru paznici pe fie-care tri- 
mestru; iară banii paragrafului extraordinari, 
se voră întrebuința, după cererea inspectorului - 
potrivită $ 8 prin departamentuli din năuntru 
după deşlegări domnesci, şi la, sfirşitulii fie-că- 
ruia ană, economia, ce s'arii putea agonisi din 
bugetulă întregii, va forma osebită casă, ale 
căria fonduri se voră întrebuința la înfemplare 
de adăugire de vre unii pichetii nuoi, sâii la 
prefacerea vre unui dărăpănatii. 

$ 20-lea. Tei.2.1,000 ce priimesce Dejurstva 
pe fie-care anii de la Visterie pentru ţinerea se- - 
cretarilorii şi sub-secretarilorii, se voră popri 
în viitorii şi se voră întrupa la bugetulii stre- 
juirii, spre a se păzi regula arătată în $ do 
mai susă pentru toţi de obşte. 

UNIFORMA OFICIARILOR 

Ş 2-lea. Pentru deosebire între strejuitorii 
Dunăreţi şi muntelui, să se adopteze uniforma 
următora : 

1. Mondirul şi pantalonii pe la toţi de obşte 
de postarii negru cu paspoalurile şi placa epo- 
leturilorii la cei d'ântâiii roşii şi la cel d'alii 
duoilea verde. - - 

2. Epoletele, portopeiulii, nasturi și pajerea 
de la chivără de argintă. . | 

3. Chivăra.de piele de lacii cu pajerea c'a iîn- 
fanterici şi fără panponă. : 

4. Pe epolete, nasturi și pajerea chiverii, se 
va purta numărulii batalionului. 

(Urmeză iscălitura M. S6le lui Vodă.) 

LEGIUIRE 
Pentru adaosulii lefilorii Parucici- 

loră şi Praporeicilorii oștirii, 
Leta Parucicilorii şi Praporeicilorii oștirii în 

numării de. 124 fiindii forte mică în compara- 
ţie cu cheltuelile neapărată trebuinciose pen- 
tru existarca lori, este cu dreptulă a i se a- 
dăuga de fie-care câte lei şise sute No. 600 pe 
anii, pe lingă 16fa ce priimesciă cei Vântâiă de
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lci 83200 şi cei d'ali duoilea de lei 2600 pe an, 
ce face peste tot lei şepte-deci şi patru de mii 
No. 74,000 pe anii, cari bari să se adauge la 
bugetulă miliții, . 

Intăritii prin domnesculii ofisii cu No. 1386 
din 14 Octombre anul 1850. 

LEGIUIRE 
Pentru înființarea artilerii pedestre 

şi călăreți : 
Pentru a se putea complectui armarea, oşti- 

rii cu cel mai de frunte felii ali armelor ce 
caracteriseză pe oştire regulată ca să pâtă ea 
conrespunde chiămării scle, pe lingă micul nu- 
mări de 4 tunuri ce avea până acum, i s'a mai 
adăugată alte opt de calibru mai mare. Ace- 
ste 12 tunuri după a lorii clasificare vorii alcă- 
tui uă baterie de artilerie pedâstră de opt tu- 
nuri şi unii divisioniă de artilerie călărâscă de 
patru tunuri. -. i . 

Pentru înfiinţarea ambelorii feluri de artile- 
rie după ştaturile ce se alătură în analisate 
table, se cuvine a se plăti uă-dată pentru tot- 
dţ-una lei 317,866 par. 20 iară pentru a, lori 
ţinere anuală, lci 215,557 în care se vori cu- 
prinde şi suma de lei 150,000 otăriţi spre a- 
cesti sfirşită în anulă 1814 şi aşa so va mai 
adăuga la bugetulii oştirei pentru ţinerea arti- 
leriilori pe fie-care anti peste sumele ce prii- 
mesce pînă acumă âncă câte lei una sută şese- 
deci şi cinci de inii cinci sute cinci-decă şi şepte 
parale duoă-deci şi trei şi 15, Iară suma cuve- 
nită pentru înfiinţarea artileriilori se va îm- 
părți în trei părțţă şi se va aloca în trei ani d'a 
rândul câte lei una sută cinci mii noi sute 
cincă-deci şi cinci parale duoă-deci peste ccă 
maj susă însemnați af ţinerii anuale, . 

Intărită prin domnesculi ofisii cu No. 1617 
din 5 Decembre anulă 1850. 

LEGIUIRE - 
Pentru adăugirea ce după trebuință 

se face Ia rota de pompieri. 
Lei. par. 

La $ îndestulării cu hrana, 
Smeniloră , 19,036. 15 

La $ Ferăriii şi potcovitulii 
cailorăi ..... î.. . 8,555, 

La $ Amuniţii de imbrăcă- 
minte şi armătură câtă şi ţi- 
nerea muniţiilori . . 14,011. 41hs 
Peste tot lei trei-(eci şi cinci mii 35,302, 19 îfs 
trei “tute duoă parale noă-spre- 
dece şi una a opt-spre-dece. 

“LEGIUIRI 

Acestă sumă potriviti înaltului ofisă cu 
No. 454 întăritoră jurnalului sfatului admini- 
strativă extraordinari să se slobâqă de la Vi- 
sterie pe fie-care anii. 

Intărită prin domnesculă cfisă cu No. 738, 
din 22 Maiă 1852. 

LEGIUIRE 
Pentru adăugirea făcută la depar- 

tamentulii ostășescii de un şef de 
secţie şi optii scriitori, 

După trebuinţă în deosebite rânduri, s'aii 
înfiinţatii jos însemnatele duoă articole în oş- 
tire, care potrivitii înalteloră ofise s'a urmatii 
până acumi ţinerea loră din iconomiile oştirii, 
şi fiindă că pe viitoră se vede neputinţă de a 
sa mai urma cu acelaşii chip fiind oștirea com- 
plectă, trebuința cere a se da din fondurile 
Visteriii, mai cu semă că este uă sumă neîn- 
semnătâre. . : 

1. După regulamenti ştabulă oștirii a avut 
numai opt scriitori cu 1$fa prescrisă de densul,   

  

însă în anul 1818 simțindu-se trebuință de nă 
adăugire peste aceea, prin înaltul ofisă cu 
No. 8 s'a mai înfiinţatii âncă optă scriitori cu 
16fă de lei cinci-deci pe lună, precum şi celoriă 
aflați din nainte, li s'aă înbunătăţitii lefile d'uă 
potrivă cu a acestori din nuoii adăugaţi, pen- 
tru a cărora ținere se otărasce acum a se da din 
sumele oștirii pe fie-care an lei 9,913 30 2/ - 

2. Ştabul oștirii neavând ca- 
sierii, ci acestă lucrare fiind în 
sarcina şefului secţii 3, cu care 

-| pentru că cra prea împovrărată 
în anulii 1849, după neapărata 
trebuinţă, prin înaltulii ofis cu 
No. 124, s'a deosebiti totă lu- 
crarea casierului, şi s'a mal a- 
dăugată âncă uă secţie cu nu- 
mire de a 4, pentru a cărnia şef 
cu I6fa lui și furajuliă cailoră, 
să se slobâgă din sumele oştirii | 
pe fie-care anii lei... 6,240 
Peste tot şâse-spre-dece miil. 16,153 30 2/3 

una sută cinci-deci şi trei pa- 
rale trei-deci, şi duoă a treia, 

Intărită cu domnesculi ofisăi No. 119 din 27 
Maii, 1852... -
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LEGIUIRE 

PRIVITOARE LA RAMURA BISERICESCĂ 

Pentru adăugirile făcute la cance- 
laria departamentului bisericescii 

  

-pe lună 
Să se adauge câte lei 100 

Ui masă judecătorâstă, com- 
pusă de: - 

Un şefi m... .. 
Uni ajutorii 
Cinci: scriitori, trei la ac6- 

sta, şi duoi la masa ântâia și 

......... 

_registratură, ale cârora lucruri 
fiind forte importante, cei duci 
în fiinţă nu suntii în stare a le 
prididi, fie-care scriitor pe lună 
câte lei 150 

Să se adauge pe lună câte 
lei 50 la 18fa a trei ajutore ce . 
se află în fiinţă şi carii din ne- 
cunoscută pricină aii câte 1.250 

| Lcta 
po lună 

| Lex 

Pe ani 
  

Lei 
  

  
500 
300 

6000 
3600 

750| 9000 

150| 1800       

  

  din 27 Decembrii, anulă 1850, 

. 

! Lefa 

  

  

  

      

po lună Pe ant 

| Lei | Lei 

pe lună la unulii din registra- 
tori cari are numai lei 200 . .:|| 100] 1200 

Duoi dorobanţi călări câte 
lei 100 pe lună nefiindă de a- 
junsii cei ese în fiinţă pe josii || 200| 2400 

Să se adauge câte lei 80 pe 
lună tistului peste lei 50 ce are 
ACUM, ec... . . . . | 80| 960 

Să se adauge lei 100 şefului. 
mesii a 4 ce are numai 400 ... 100| 1200 
„Peste totii pe lună lei 2180, || 5180126160 

iară pe ani lei 20,160, care să îi 
se slobâdă rremelnicesce din 
fondurile casei centrale, penă 
cândii casa C. Visterii va veni 
în stare ca să pâtă întempina, 
şi acestă mică chieltuială,: 

Intăritii prin Domnesculi ofisii cu No. 1798,



LEGIUIRI -PRIVITORE LA RAMURA ADM 

Anul Luna 

1850 lanie 39. 

Ialia 5, 

Oct. 11, 

1551 Ian. 20. 

Ferr. 4, 

LEGIUIRI 

TABLA MATERIILORU 

ŞI FINANCIARĂ. 
Pentru rcorganisația dorobanţiloră județeloră , Do . Pentru adăugiri la lefle amploiaţiloră şi la cheltuelile cancelariiloră administrative şi judecătoresc! precnm și pentra câte-ra înfințări din noi. Di Asupra patentariloră împlinitâre articolelară 9, 91 gi 92 din Negulamentulă Organică, Pentra adausulă do ună ajutori de masă la departamentul înanţi , . . Pentru alegerea sub cârmuitoriloră . . i | 

Apr. 23. Pentru reciprâcele drepturi şi îndatoriri ale proprietarului şi alo lucrătoriloră pimentu- -_ Î0%, care legiuire aro să intre în loculă urticolelorii 138, 139, 140, 141, 142, 133, 144, 

Maiă 30. 

„Noem, 22, 

1852 April. 25 

1852 April, 26, 

- Mai 10, 

Maiă 20, 

Mai 80, 

1852 Mai 30. 

Mai 30, 

1$58 Mart. 11. 

1853 Mart, 13. 

Mart. 16, 

art, 17. 

Mart, 27. 

April. 9, 

April. 9. 

1850 Noen. 2. 

1852 April. 16. 

April. 16. . 

April, 22, 

145 şi 146, din Regulamentul Organică . . [e . . . Pentru 6recari modificaţi şi adăugiri la legiuirea pentra întocmirea Sfaturilor orășenescy, Pentru lucrarea şoseleloră şi a poduriloră din Principată . . . . “ Pentru adausuli namăraluy dorobanțiloră poliţit capitalei Ducaresci, , . . Pentru prețuirile muncii pământului ce sta utărită pe ună cursă de cincl am , . Pentru adăugirile 12 16fa ajutoruluy poliţil capitalei Ducuresci . a. Pentra adăugire la lefile comisariloră de răpsele ale capitulel Bucuresci î.. Pontru îndeplinirea Jeginirii pensiiloră . . . . e . . Pentru adăugire do venituri la casa sfatului orăşenesc din Bucuresci şi la cele-alte ma- gistrate în totă principatul din uesizuri lu taxa vinuluy, rachiului şi spirtalui, precum şi la vitele înciireate şi înhămate la trăsurile ce voră intra numai prin barierile celor- alte orașe ale principatului, afară din capitala Bucurescă . . . . Pentru adăugiri de amploiuţi și de cheltueli de cancelarie la departamentulă financelor. şi pe la cârmuirile judeţeloră . . . a. . [o . Pentru adăugirea ce dapă neapărată trebuinţă s'a cunoscut a so face cu prilejul reor- ganisații cuncelarii controlului la personalul scriitoriloră et , - . De Pentru pensiile aceloră amplviaţi ce priimescăi 1cfă do la lei dnoă sute în josi , . Pentru 6re cari modificaţi și adăugiri la legiuirea pentru reorganisaţia dorobanţitoră de judeţe . . . . . . . . . . . . . . . Pentru taxu cesportații bucatleoră şi a viteloră . . . . « . . . Pentru Gre cari adăugiri de slujbași la vornicia temniţiloră . . î.C. „Pentru întinderea aşegăminteloră sanitare. şi îmbanătăţirea serviciului medicală , -. Pentru „Înfiinţarea mesi! a duou po lîngă secţia 2, a departamentaluY din năiuntru, pentru săverşirea priciniloră și socoteliloră zusesci, şi pentru alte pricini date de la cele-alte secţii co eruă maY împovărate cu lucrări. . e . . . . Pentru adăugire a duoi amploiaţi şi adausulă de lefi la alți daoY amploiaţi în departa- mentulă financeloră cu prilejulă punerii la cate d'a so priimi în visterie sumele de bany ce so adunii po la tribunalarile d'aict din capitală , . - . . . - . 

LEGIUIRI 
Privitâre la ramura judeciitorâscă 

Pentru articolele suplimentare la Ş 1 de la secţia a 2, pentrn ecncordat cap YI titla 1 de la cartea a 2, din condica de comerciă .. . . . . . . . Pentra plata co se otărasco de a se respunde acelora ce după alinia a 4, de la arti- colu 256 din Regalamentul organic, se însărcin6ză a face preţuiri de lucruri scă mărfuri Pentru adăngirea cea după neuptrată trebuinţă cunoscută, se face la lefile aproțiloră tribunaluriloră, nefiindu-le de ajunsă uceex co acum priimescă . . . . Pentra adăugire pe un cursă do tref ant de amploiaţi trebuincioşy la unele din jadecă- toriile judeţeloră spre înlesnirea Băverşiriă judecătorescilorii Jucrăry cu care se găsescă - împorărate . . . [O 
. a. . 
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Pentru introdacerea luării pe cursă de trei ank, a unei mici taxe, de lu vinqările de 

bună oe a lucruriloră nemişcătâre, spre întâmpinarea cheltueliloră co se mai face acum 

prin adăugirea unui namării de amploiaţi, după neapărată trebuinţă cunoscută, pe la 

acele din judecătorii cari sc află mal împovărate în lucrări . . . . . . 

Pentru desvoltarea $ g, art. 261 din Regulamentă pentru împiedică. . . e. 

Pentru desluşirea şi îndeplinirea capului ală 4 de la partea a 3, din pravila Domnului 

Caragea pentru închiriere scă arendă ... . , . . . . . 

Pentru îndreptarea unoră ârlicole din condica penală şi caro se voriăi aplita în locală 

articolelorii şi a titluriloră cu asemenea numerație din condica ponală . [. 
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Pentra organisaţia grănicerilor . . . . . . . . . . . 

Pentru adausulii lefiloră paruciciloră şi praporeicilorăi ostiriă . . . . . . 

Pentru înfiinţarea artilerii pedestre şi călăreţi . o... o . 

Pentru adăugirea făcută la rota de pompieri  . . « . o . . 

Peatru adăngirea făcută la departamentul ostășescii de un şefii de secţie şi opt scriitori 
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LEGIUIRI 

CODICILE CIVIL AL MOLDOVEI 
CU ANEXELE IUL - 

(După Ediţia 111, Iasi 1862) 

INTRODUCERE 
Sufletul unei naţii se cuprinde în legi, care 

prin înțelepciune și dreptate, cârmuescii tâtă 
indeletnicirea publică şi particulară. Bfectulă 
acestui adevării se vede la tote luminatele po- 
pore, cari aă astădi a sâle aşedimânturi ti- 
părite, şi prin care pământânul, de ori ce trep- 
tă, cunoscândii a lui drituri şi îndâtoriră, adă 
în a loră păzire, siguranța vieţii, a, cinstei şi a 
averei sâle. | - 

Domnulii Alexandru celă buni aă fostă ân- teiulă legiuitorii ali Moldovei; acesta aă adu- 
nati din Vasilicale legiuirile civile, cari apoi, 
în cursulă timpurilori, s'aii adăugită cu multe 
alte, pe care Moldovenii, parte în deosebite 
împrejurări aă urzită, iară parte de la înveci- 
natele naţiă aii împrumutată, şi cari apoi, îm- 
pământenindu-se, sub numire de obicei al pă 
mântului, aă luată putere legislativă, şi lucră- 
târe ; pregătită domnul Vasile VV. din aceste 
midlâce, ai urzitii uă condică, de lei, care la 
anulă 1640, s'aii publicatii în limba națională. 

Insă nucă împrejurări, în care pîşi poporele, 
Şi cărora, în parte ai urmati şi Moldova, aă a- 
rătati neîndestulătore întinderea vechilorii le- 
giuiri, în câtă mai târdiă, în epoha nâstră, ai 
îndemnată pe domnulii Searlati Calimahii a rândui alcătuirea unei sistematice Condică Ci- vile, co s'aii publicatii la anul 1817, Şi a că- 
reia putere stai legiuitii de Organicul Regu- 
lamentă, până la îndeplinirea ce s'aii socoittii 
de cuviință a se aduce la acâstă condică, de 
către uă înadinsă comisie, întrunită spre ase- 
menea scop, după alegerea generalei obicinuite adunări din trecuta conroeaţie. 

Uă regulată şi canonisită Iuerare a acestei 
Codici fiindă împedicată, parte din neprielnice 
împrejurări, şi parte pentru că nefiindă pu-. blicată în limba patrici, precum se cuvine u- 
neă legiuiri, nu era în de obşte cunoscută şi în- țelesă, si prin acâsta neîndemăniitâre, atât tri- 
bunalelori judecătoresci, câţi şi particulari- 
lori; apoi einstitulți mei procatohă, D. Logo- 
fătulă Costache Conachi, ati supusi Snaintea cârmoirei trebuinţa de a se tâlmăci românesca   

acestă, codică, şi a se da la lumină, pentru ca 
prin a că dilnică aplicaţie, desrălindu-se lipsu- 
rile ce ară putea avea, să potă povăţui Incră- 
rile comisiei susii arstate, 

Exelenţa sa deplin-împuternicitulii president 
ali divanuriloră Moldovei şi a Trei românesci 
Domnulii generali Adintantii, generalii Liete: 
nantii şi a mariloră ordine Cavaleri, Pavel 
Dimitrievici de Chiselefi, care cu adâncă în- 
țelepciune și deosebită îngrijire, plinindă lu- 
crulii celii măreţă ali regeneraţiei Moldo-Ro- 
mâniloriă , şi prin care ai statornicitii între 
noi memoria sa nemuritote, aă bine-voită a - 
îmbunătăţi acâstă propunere, pentru care a 
şi rânduiti uă somă spre tipărirea Codicei, 
- „Incredinţându-mi-se postul Logofeţiei drep- 
tăţei, căi amă luată în vedere că, spre a putea 
câştiga ramulă judecătorescii ună cursă regu- 
latii şi temefnic, publicarea codicei civlle era 
una din cele nai grabnica măsuri. 

Dreptă aceea ci ami întrupatii uă comisie 
de d-lui caminarulăi Petrache Asachi, presi- 
dentulii judecătorescului tribunal din Boto- 
şeni şi de dd. Jurisconsulţii Statului, Hristian 
Flehtenmaher şi Damaschin Bojinca, carii sub 
a mea, de aprâpe privighere, şi cu deplina mea 
mulțămire, aii săvErşitii acâstă cinstită însăr- 
cinare, aducendii de pe originalulă grecesc, în 
limba națională, textolii codicei civile, potri- 
vită cu înţelesulă adevărații ală legiuirilorii, şi 
cu rândoirile întroduse prin organicul Regula- 
mentii, totii-uă-dată dirigindă şi tipărirea a- 
cestei codice. | 

Luândi însă aminte că ediţia acestei co- 
dice, închipuită prin litografie, în asemănarea 
caracterului curentii, scă de mână ară f putut 
înlesni de răii cugetătoriloră, unii midlociă că- 
tre plastogra firea unor cuvinte, ce ar fi schim- 
bati înțelesulă, şi la delicate punturi ari î 
prefăcutii uă legiuire mai lucrătâre, tocmai 
împotriva principiilorii de la care nu trebue 
câtii de puţină a se abate, şi prin asemenea 
făptuire arii fi datii pricină către ună şiră de 
lăturale grele procese ; ci ami socotiti de cu- 
viinţă a se face publicarea codicii prin carac- 
teruri de tipografie, pentru care d-lui Aga 
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George Asachi, proprietarulii 'Tipo-Litogra- |. 

fici, de şi uă însemnătâre parte a codicei apu- 

„case a se litografi, şi cu tote că cheltuiala ti- 

parului este nai însemnătore de câtii aceea a 

litografiei, însă povăţuitii de simţiră patriotice 

maă pregetată, fără adăugirea preţului otă- 

rit, a priimi prefacerea lucrării în felul după 

cum este a se vedea. . 

Ce se atinge de stilulă limbei, cii, ami pri- 

veghiati, după putinţă a 6. lămurită şi precis 

precumi se cere despre nă aseinenea, materie ; 

însă pentru că fie-care sciință are ale s6le di- 

ceri ânsuşite, şi precum limbatnostră neprelu- 

crată, aă cerută a se împrumuta la Ore-care 

întâmplări de la alta, cândă cetitorulii celii re- 

deprins nici cu sciinţa, nici cu dicerea tehnică   va întâmpina nedumiriră, apoi unulii ca acela 

va afla în sfirşitulăi acestei codice, după rân- 

dulă alfabetică uă adunare de tâte împrumu- 

tatele cuvinte cu a loră tâlcuire indestulătore. 

In asemenea stare, acestă codică, împuter- 

picită de cârmuire, şi dedicată generalei o- 

bicinuite Adunări, se publică, spre a fi de po- 

văţaire tribonalelorii judecătoresc, în a lori 

otărisă, celorii particulară de apărarea drituri- 
loră şi supunerea, către îndstoriri, iară comi- 

sici însărcinate de pomenita mai susii Adurare 

să aducă înlesnire din practice pilde către a- 
dăugiri în unele, şi prefaceri în altele, prin 

care apoi să se pâtă aduce legiuirile la a lori 

curenită desărerşire. 
Porăţuitii de dâtoriile fancţiunei încredin- 

țate mic, şi îndemnati prin €nsuşă a, mele ple- 
cări, eti amă adusi în grabnică ispravă acestă 

Vmcrare, dorită, de obşte, şi menită a lămuri 
âriturile compatrioţilori, după care mă voii 

socoti prea norocită, cândii îmbrăţişându-se cu 
rivnă, şi păzindu-se cu carăţie, va rădica în mi-, 

dloculă societăţii Moldovenilorii ună trainică 

: mmonumenţii al dreptăţii, ce este acea ânttii 

siguranţă a fericirii patriei. 

. C. Sturza vel-logofătă. 
Iași, în 26 Noembre 1532, 

  

DESPRE LEGILE POLITICESCI IN DEOBSTE 

$ 1, Legea este uă regulă obstâscă, care în- 
areptăză cele prin curântii stă faptă lucrări 
ale omului curântătoră; pe care lucrări, elii le 

săvârşesce cândii nu este silită de împrejură- 
rile ce i-ar opri buna voinţă şi otărîrea dea 
săverşi fapte legiuite. . . 

ş 2. Din întregul sistemi ală legiuiriloră 

Vaii aşedatii întru acesti codice numai dritulii 
politicescii care otărasce particularele dreptăţi 

şi îndâtoriră pe care toţă locuitorii principatu- 
lui acestuia suntii de uă potrivă dâtori ale 
păzi între denşii. . 

$ 3. Pablicându-se uă lege, după chipulă cu- 

xiinciosă, nu pote nimene a se apăra, dicândi 
că nu i s'aii făcutii cunoscută. 

Ş 4. Lucrarea legilorii acestora, şi urmărilo 

legiuite (1) isvoritore dintr'ânsele, vorii area 

începută după trei luni, din Qiua publicaţiei 
lori. (Vedi întăritura domnâscă). 

Ş 5. 'Tote mădulările principatului acestuia, 

de obşte, şi fără deosebire sunt „supuse ace- 

storă legi; drepti aceea cândă puterea cea 

personală (2) a vre unui pământeni va fi măr- 

ginită de către aceste legă a patriei s6le, a- » 

tuncea nici de cumi nu suntă priimite aicea, 

în patria sa, nici acele întraltă țeră străină 

săvârşite de către dânsul fapte şi lucrări ; iară 

avândă pă mântânulii puterea cea personală, de 

mu va fi păzit numai forma cea pedin afară (3) 

ci va, fi urmată după acea, în ţâră străină o- 

bicinnită, formă, atuncea nu se poti surpa a- 

cele fapte ale luă numai pentru uă pricină ca 

acesta, ci vorii avea şi aicea, în patria sa, tăria 

leginită. 
Ş$6, In câtă străinii, ci se află petrecendii 

în pămentulă acesta, suntii supuși” legiloriă a- 

cestora, se va otări în capul următorii. 

$ 7. Legile nu a putere lucrătâre până a 

nu se publica ; pentru aceea deră nu lucreză a- 

supra fapteloră ce sai săvârşitii mai înainte, 

(1) Legiuitele urmări, dintr'nă lege politicescă, sunt acele drituri şi îndatoriri, cari se întemegză pe acea lege, 

atingttâre de tâte persenele şi do tota pricinile, ce se cuprindă întru acueaşi lege. Asu ăcră, accă de la nă 

faptă vorii lipsi cele do trebuinţă temeiuri, adică : forma acea pe din lăuntru cerută do legT, atuncea nici cum 

ru se potă statornici pe acea faptă urmări legiuite. Deci diză ori care toemelăi fără sloboda voe şi Vana prii- 

mira amândaror părţilor, cum şi ori şi care vingăre și cumptrătură, caze n'ar avea cele de trebuinţă temeiuri, 

nu suntil socotite da toemdtă, de vindiro şi cumporătură, nici alcăteesci urmări leginito. , 

(£) Personală putere ss nemesce, în legi, sloboienia cea unită cu puterile sufetesci şi, trupesci, cu vârsta şi 

starea politicâscă a unal omă, pe caro slobodenie avend'o cineva, fără de nici uă oprire pâto săvârşi fapte le- 

gizite. Acestă patere nu o ai nici neverstnicii, nici spreverstnicii, nici cei smintiți 2 minte, nici cei ce pen- 

tru destrânarea lori sai supusă unul curitoră prin judecitoresca otărire. 

(3) Toti, co nu este finţă a unei fapte legitite, ci esto numa! ui adăngiro spre înlesnirei şi statornicirea 

dovcaii, se numesco forma pe din afară a faptel aceea. Spro pildă î acestă folii do formi a testamentului este 

vrednicia da credință a manturiloră, și numirali lori, iscălitura lori, 

Qiua, ș.a. Decă deră decă pimântenulă, ce va aveâ puterea personală, 

î păzită forma cea po din afară după otărirea legilorii patriek sile, 

şi a testâtorului, pecetea, anulă, luna, 

-găcândă testamentă în altă ţiră, part 

ci ară fi armată după obiceială statului 

undo se aflu, atuncea numai peatrz acestă pricină nu se surpă aicea testomnentolă lut,



“nu va fi nici acâsta, va lua în băgare de sâmă 
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nici asupra drituriloră ce sai câştigată mai | și întru mărginirile privitâre către amânduoă inainte de publicare. . aceste drituri, i . $ 8. Legea, pe care judecătoria are să o $ 19. In dritulii persânelorii se cuprind fe- 
aplice la vre uă pricină de judecată, nu se tâl- | luritele stări ale persâneloră, şi cele între ele 
cuesce intr'altii chipii, fără de cât numai după împărtăşitâre legiuite legături, fără a avea 

s rostirea şi alcătuirea cuvinteloră, şi după sco- | vre uă principală s6ă neapărată atirnare către “pulii celi vederatii alti dătătorului de legi. lucruri. $ 9. Decă judecătorulii nici din cuvinte, nică | $ 20. In dritală lucrurilorii se cuprind dea- din noima legii, nu va putea a distira bine, şi | sebitele feluri a lucruriloră, şi deosebitele le- 
otări după legi, pricina cea de facă, atuncea giuite legături ale persânelori, cu înfiinţată detor este a lua, în băgare de scmă, cu căguta | atârnare către lucruri, luare aminte, acele cu asămăluire, şi cu lămu- $ 21. Dritală lucrurilor se împarte în ducă, rire otărite pricini în codicele acesta ; iară de |adică : în reală şi personală, a 22, Dritulă reală, cu atârnarea către lu- cruri, are putera lucrătâre asupra tuturor per- sGneloriă, deci dâră şi asupra, fie-căruia, stăpâ- nitoră a unui lucru. 

$ 29. Dritulii personală, ce se numesce și dritul pretențiilor, otărasce deosebitele fapte, şi legiuitele legături, ale unei anume persone către alta, iarăşi anume. pers6nă, cu înființata atârnare către lucruri. 
$ 24. Dritulă reală şi celă personală, se cuprinde întru a duoa şi a treia parte a codi- celui acestuia, . 

PARTEA | 
DESPRE DRITUL PERSOANELOR 

CAPU I . 
Despre driturile ce privescii către personalele însuşiri şi legături 

    

  

    
   

   

    

    

   

  

   

  

   

     
   

  

   

    
   

mărginirile, şi temeiurile altor paragrafuri în- rudite cu "acele, cari paragrafuri starii putea aplica Ia acea de facă pricină. . 
$ 10, De voră lipsi şi miglâcele aceste, ce Vrin paragraful de susii s'a arătată, atuncea se cerceteză pricina cu cerşita scumpătate şi luare aminte întru ţâte împrejurările, şi apoi se otărasce după pricinile dritului fireseă, Ş 11. Cele aşeddate în paragraful de mai Susăi, se cuvin puterii cei dătătore de legi, a- dică obstescii adunări, prin întăritara dom- nului. 

$ 12. Codicele de legi nu este cu putință să cuprindă tâte pricinile; ci cuprinde numai pe acele ce mai adese ori se întâmplă. 
$ 13, Dreptii aceea, dâcă în codicele acesta nu s'ară afla uă lege potrivită la pricina înfă- gişstă, atuncea se cuvine a se urma pămân- tescului obiceiii, carele, în curgere de mulți ani, de obste păzindu-se, şi întru judecătorii cercându-se, s'aii întărită, şi cu chipulii acesta a dobânditii putere legiuită, 

Ş 14, Obiceiul ce nu s'a păzită după 'chi- pulă arătată, nici după drâptu socotință, ci Sati urmati din nesciinţă şi rătăcire, nu pote avea putere legiuită, nică a, covârşi pe legea şi pe drepta judecată a minţii. 
15, Aşegările ce se facă între bresle, sâi între alte obstimi, spre a loră bună orândudlă şi folosii, voriă avea între ele putere legiuită, dâcă, cercându-se şi găsindu-se cu cale, se vor întări de către stăpânire: 

$ 10. Otăririle ce se vori da de către stă- penire, sâii de către locurile judeciătoresci; pen- tru unele din pricini, nu at putere legiuită, pentru acâsta nu se potă întinde, nici a sa a- plica, la alte pricini, nici a îndetori pe alte o- sebite persone. 
Ş 17. Prișilegiile pământului, a monastiri- lori, a bisericiloră, a cliriciloră şi a boerilor, se socotesci drituri, ca şi alte drituri cuprinse în codicile acesta, 
$ 15. Dritulii politicescii se împarte în dri- tulă persânelorii, în drituliă lucruriloră, cumii 

$ 25. Driturile persânelor, pe de uă parte, “privesc către personalele însuşiri şi legături, iară pe de altă, parte se întemeiază pe legătu- rilo familiei, . - $ 26. 'Totii omul are drituri . irescă, cari cu desăvârşire se înţelegă prin povăţuirea min- ţii cuventătâre, deci deră trebue a se socoti ca uă pers6nă (4). 
$ 27, Robia, şi acea cu privire către dânsa, urmată stăpânire, de şi suntă împrotiva, fire- sculni drit alti omului s'aă urmat din vechime în principatul acesta, însă nu aşa precum Ro- manii într'uă vreme ai urmatii, ci cu ui mare deosebire; căci aicea puterea stăpânului nn pote vre uă dini6ră, sub nici ună curentii, scă pricină, a se întinde asupra vieţii robalui ș iar asupra averii lui, atuncea numâi cândă nu va avea legiuiţi mostenitori, ssă cândă, fugindă fără a se mai întârce, nu va avea neapăraţi mostenitori (precum sunt tiif şi părinţii), sci 

(4) Perssnă se dica în legi omul ce are îatr'un Stat stare politicgscă, adică : politicesci dritary şi îndstoriri,. . 
,
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cândă va rătima ori va păgubi pe stăpenulăi | sunt lipsiţi de întrebuinţarea minţii, scit sunt, 
stă prin furtizagă, s6ă alte rele urmări. Din- 
tracestea vederatii se cunâsce că robulii nu se 
socotesce întru tâte ca un lucru, ci în cât fap- 
tele, legăturile, driturile şi îndatoririle lui pri- 
vescii către alţii, iară nu către stăpânulii sâă, 
se socotesce el ca uă personă; dreptii aceea 
este robul supusii pămeântescilori legi şi se 
apără de către ele. i 

$ 28, Tâte cele potrivite cu driturile firesci 
ale omului, după iuridica presumţie (5), se so- 
tescă temeinice, până cândă nu se doredesce 
leginita mărginire a acestori drituri. (0) 

$ 29. 'Totă omulii se socotesce vrednici a'şi 
câştiga dritari, însă după rânduelile otărite 
de către legi. 

$ 30, Fie care, ce sa socotesce obijduiti la 
dritulii s&ii, este volnicii a piri pe obijduitoriă 
la obicinuitele judecătorii scii la stăptnire. 

$ 31, Este supusii respunderii acelă ce cu 
nebăgare de sâmă căţre judecătorii va între- 
buinţa însuşi a sa putere, cum şi acelii ce va, 
păşi peste otarul neprihănitei scle apărări, fără 
numai cândi se află în mare strâmtorire şi în 
primejdia vieţii. 
$%, Şi acele legiuite luerăiri ce privesc că- 

tre particulara avere a Domnului sâă către chi- 
purile câştigărei ce sunt întemeiate pe poli- 
ticescile drituri (precum dritulă de a cumpera, 
a vinde, a da, scă a lua în năimâlă, a, schimba, 
a mosteni prin testamentulii cuiva, ş.c.l.) se 
cuvine a sa judeca de către orânduitele judecă- 
torii şi a se otări după aceste legi. - 

$ 33, Acei ce ori din nevârstaicie sâii din 
" Lipsa, minţii, s6ă din alte pricini, nu'şi pot po- 

stţui însuşi a loc lucrări, şi aşi ocârmui lucru- 
rile loră, se apără de către legi mai cu din-a- 
dinsuliă, ca să nu se asuprsscă în driturile lor, 
precum sunti : . | 

a. Pruncii, carii n'aii păşit peste al şâptelea 
ană ală vârstei, De 

b. Nevârstnicii de partea bărbătâscă carii 
n'aă păşită peste ală I-lea an, şi acei de par- 
tea femeeasă peste ali 12-lea ană. 

v. Sprevârstuicii, adecă acei ce ai trecutii 
peste 14 sei 12 ani, şi n'a împlinită âncă 
25 ani, 

g. Acei întru desăverşită nebunie, acei smin- 
tii la minte, şi-acei zăluzi carii sciă de istovii 

A 

  

neputincioşi de a prevedea isprăvile faptelor lor. 
„d, Desfrânaţii, pe carii, ca pe nisce rădiţi 

risipitori, "i-au oprită judecătoria de a'şi ocâr- 
mui averea lori. . 

e. Acoi ce se află în străinătate; şi 
3. Obstimile. 
$ 34, Legile se îngrijescii şi pentru acei ză- 

misliţi, âncă de la câsulii zămislirii lori; pen- 
tru că se socotescii ca nisce născuţi, cândi se 
atinge pricina de dânşii €nsuşi, iară nu dea 
treia pers6nă; iară prunculii ce se nasce mort, 
în câtă se atinge de cele pentra dânsuli pă- 
strate drituri în nădejdea de a se nasce viii, se 
socutesce ca cândii nică arii fi fostii zămistitii. 

Ş 33. Când este înduoială de s'aii născutii 
prunculă viă ss mortii se socotesce după iu- 
ridica presumţie că s'aii născutii viii, şi celă ce 
se împrotivesce este dâtorii să dovedâscă îm- 
protivirea sa. : 

$ 26. Fiindiă îndoială de trăesce cel instrăi- 
navă, ss ba, are locă iuridica presumţie pen- 
tru mortea iui, numaila următorele întâmplări: 

a. Dâcă din vremea nascerei lui aii trecutii . 
optii-decă ani, şi locul petrecerii lui nu se scie 
în curgere de dece ani. - i 

b. Decă tără cercetarea aniloră, ce vorii fi 
trecuţi din vremea, nascerii , nu se scie loculii 
petrecerii lui în curgere de trei-deciani întregi. 

v. Dâcă stai răpită de morte în răsboii, ori 
de s'aii aflată în vre uă corabie şi s'aii primej- 
duit, ori într'uă altă primejdie de morte, şi de 
atuncea pent la trei ani nu se scie de trăesce, 
sâit nu. . - 

Ta tâte acecte întâmplări, pote să sa facă ce- 
rere, ca prin Stăpânire să se publice mârtea a- 
celuia, şi să se orânduâscă curatorii asupra 
averii lui, după prevederile prescrise Ja $Ş 367 
până la 370. | . 

$ 87, Iidoială fiindă, care arii fi muritii mai 
"nainte din ducă sâii.mai multe persâne cos'ai 
săverşiti totii într'aă vreme, atuncea, acel ce 
dice că aii murit mai "nainte, una sâii alta din 
tegele acele, se îndatoresce a dovedi 'disa sa; 
iară neputend'o dovedi se socotesce ca şi când 
ară fi muritii tote feșele totii uă dată. Dreptii 
aceea, întru uă asemenea întemplare, n'are loc 
trecerea driturilor de la uă persenă la alta. (7) 

$ 38, Driturile mădularilorii unei tovărăşii 

  

(5) Jaridica presumţie esto uă gicere care, în lipsa legiuituiui adesără, se cuvine a se socoti adevărată, până 

cântă se va dovedi din împrotisă; iară leginitelo presumpţii sant prea trebuitâre în legi, la otărirea pricini- 

loră celorii îndoelnice și fără dovadă. 
(6) Spre pildă : sprevârstniculă, ce are intregimea minţii şi dreapta judecată, firescâ nu este opriti a face do 

sineși tocmele, iară acestă dritii firesci esto mărginită de către legi, pânt lu împlinirea vârstei de 25 ani, căci 

până atuncea nu pâto săvârşi fupte leginite, fără priimirea părintelui sa a upitropuluY stă. 

(7) Spre pildă : dacă unii părinte, avândă numai ună fii sprevârstaică, sai nuinal uă fiică sprerirstaică, va 

mari împreună cu elă, saă cu ea, aflându-se într'acecaşși primejdie, şi nepntendu-so sci care din duo! aă morită 

mat înainte, se socotesce că amenduot s'aii săvârşit în aceeași minută. Dreptă aceea întâmplându-se pricină do 

jodecată între mmdeniile bărbatului şi întzo femeea lut, mama fiului sai a fYcet, gicendiă ea că ai murit mat
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iertate în câtă privescă către tovărăşia sa se 
otărăscii prin toemâlă sii prin scopulii tovără- 
şici; iară în câtă aceste tovărăşii privescii că- 
tre alţii co nu sunt din acceaşi tovărăzie, după 
regulă, se împărtăşesc de aceleaşi dritură pre 
cari în deosebi le câştigă fie-care persână, 

Ş 89. La iertată tovărăşie se păzescii duoă 
feluri de leginite legături. 

a, Legătura cea din năuntru, adecă a toră- 
răşiei în deosebi către fie caro mădularii a ei, 
scă a unui singură mădulară către întrega to- 
vărăşie, şi a fie căruia dintre ele unulii către al- 
tulă; şi i ” 

b. Legătura ceadin afară, adecă a tovărăşiei 
către alţii ce nu suntă din mădulările ei. 

$ 40. Uă asemenea tovărășie se socotesce 
către Stat ca uă singură persână Şi se numesce 
pers6nă moralicâscă spre deosebirea de cea fi- 

-xâscă, pentru că tâte mădulările ei aii totii a- 
celeași drituri şi totii aceeuşi stare politicescă, 

$ 41, Neiertatele tovărăşii, atât cu privirea 
către ânsuşi ale lori mădulări, câtă şi către 
alţii, sunt depărtate de politicescile rituri, ca 

„niste nevrednice de împărtăşirea lori. 
$ 42, Neiertate tovărăşii sunt acele cu otă- 

riră oprite de legi, sâii cari vederată suntii îm- 
prativitOre obsteştii sigaranţii sâii a bunelor 
obiceiuri sii a moralului.   Ş 43. In cât ohştimile pentru ensuşi ale lor 
drituri se cuvine a fi sub osebită purtare de 
grijă a ocârmuirii, se otărasce prin deosebite 
jezi făcute pentru dânsele, adecă prin hrisâve. 

Ş 44. Celui ce are dritii de pimântânii do- 
bâudesce desăvârşit, întrebuințare a, politice- 
sciloră drituri; aşa, dâră fiulii unui pământeni, 
prin nascerea sa, dobândesce dreptul unui mă- 
dularii de pământâni. o 

$ 45. Străinii se împărtăşescii de obste de 
asemenea politicescă drituri şi îndatoriri ca şi 
pământenii, (adecă ei potii câstiga, prin negu- 
țătorii, prin tocmele, dăruiri, şi alt.; potii cere 
driturile loriă prin judecată) afară numai, dâcă 

„pentru câştigarea vreunui dritii cere trebuinţa 
ca să fie străinulă în rânduli pământeniloră, 
ss să fie de uă credinţă, precum : la vecinică 
cumpirare de moșii, la câştigare de cinari, şel. 

Ş 46, Dâcă străinulii va săverşi în pământul 

LEGIUIRI 

între ele, atuncea se judecă fără nici uă deose- 
bire după acestii codice. 

Ş 47. Deosebirea credințelorii nu are nici uă 
înriurire Ja particularele drituri, dâcă de către 
legi pentru Greşi-care alte pricini nu s'aii otă- 
Titii vre uă deosebire ($$ 45 şi 90). 

Ş 48. Sub numele familiei se coprindă pă- 
rinții şi toţi pogoritorii lor, Legătura între a- 
ceste persGne se numesce rudenie; iară legătura 
ce se face între unulii din cei însoţiţi şi între 
rudeniile celui altă însogit, se numesce cuscrie, 
care se face din duoă sâii din trei nemnri, 

$ 49. Rudenia ce se face prin sfântul botezii 
se gice duhovnicâscă; pentru acâsta nu are în- 
riurire la alte fapte politicesci, ci numai qu- 
hovnicesce se socotesce întra însoţire. (Ş$ 94). 

Ş 50. Legătura prin care priimesce cine-va 
vre unii copilă, dându'i drituri ca unui legiuit 
ali săii fiii, se numesce înfieală, (Ş 235). 

Ş 51. Fie care nascere se numesce vă spiţă. 
Uă linie este ună şirii de persâne cari se tragă 
dintr'uă trupină, şi este s6ii drâptă ssă lătu- 
rală, Cea ântâiă, ce se dice drâptă, cuprinde pe 
născători și pe născuţi, adecă pe snitori şi pe 
pogoritoră; iară cea de a, duca, adecă lăturală, 
cuprinde rudeniile cele lăturale. 

Ş 52, In linia cea dreptă se cuprindă numai 
acele persne ce una pe alta ai născut; şi este 
linia suitâre sii pogoritâre, adecă de la născă- 
tori pogorindu-se către cei născuţi, şi de la 
născuţi suindu-se către născători, 

$ 59. Spiţele rudenici între duoă pers6ne se 
otărăscii după numărulii nascerii lor, prin care 
la linia cea drâptă, una din nascert se trage 
din cea-altă, iară la linia Jătarală se tragi a- 
mânduoă de la cea mai de aprope a lor trupină, 

$ 51. Din suitârea arâptă linie suntă : 
]. 'Fatălă, muma. 
2. Bunulă, buna. 

. Străbunulă, străbuna. E 

. Răstrăbunulă, răstrăbuna, . 
Prerăstrăbunulă, prerăstrăbuna. 

„ Duoiprerăstrăbunul, duoiprerăstrăbuna, - 
. Treiprerăstrăbunulii, treiprerăstrăbuna, 

8. Patruprerăstrăbunul, patruprerăstrăbuna. 
Ş 55. Din pogoritârea drâptă linie suntii ; 
1. Fiiulă, fiica. 

I
e
 e 

go
 

sa)
   acesta vr'uă faptă legiuită, prin care se îndâ- 

toresce uă parte numai, sc amânducă părţile | 
2. Nepotulă, nepâta. 
3. Strănepotulii, strănepâta. 

  

nainte bărbatulă cf, şi că arerea aă trecuti la finlă stă, sali la fica sa, 
stenitâre legiuită, se înditoresce a dovedi disele ei, și dovedindu-le, 
adică şi a bărbatului, şi a fiuluY sui a fiice; iară do 
sebită avere a fiului saă a filcel, luândii şi din averea 
din împrotivă voră dice rudeniilv bărbatalai că aîi maritii mat inainte fiulă sat îica, 

de la care trece In ea, ca la uă mo= 
singură va mosteni după legi totă averea, 

nu le va patea dovedi, va mosteni ea singură cea deo- 
bărbatalui acea de cătră, legi otărită parte; iară deci 

şi că jumătate din averea 
af sal a el, dapă legă, ati trecută la tată, şi jomnttate la mamă, și ra dovedi aceste, atuncea va lua mama ja- 
mâtato din averea finlut, saă a fiicei, și din averea bărbatului ci, cu care Sai unită și cea-altă jumttate din 
averea fiuluy sai a fiicei, va loa asemine legiuita parte, 
Întracestă chipii are a se arma în asemine întemplare 

iară cea-altă avere a tatălui roră lua-o rudele luj, 
întro bărbată şi rudeniile - femeet. ” 

. 
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4, Răstrănepotuliă, răstrănepota. 
5, Prerăstrănepotul, prerăstrănepota. 
6. Duoiprerăstrănepotuiii, duoiprerăstrăne- 

pâta. 
„1. Treiprerăstrănepotulii, treiprerăstrăne- 
pâta. 

3. Patruprerăstrănepotulă, patruprerăstră- 
nepota. , 

$ 56. Din lăturata linie sunti :(*) 
2. Fratele, sora. 
3. Nepotulă, nepota, de frate şi de soră, a- 

dică : fiiuli, şi fiica fratelui şi a surorci. 
Unchiuliă şi mătuşa despre tată şi mamă, a- 

dică : fratele şi sora tatălui şi a mumei,. 
4. Nepotuli mare şi nepâta mare, adică nc- 

potală şi nepota fratelui şi a surorei, 
Unchiul mare şi mătuşa mare, adică fratele 

"și sora bunului şi a bune. 
Vărulii primari şi vara primară, adică fiiulii 

și fiica unchiului şi a mătuşel. 
5. Strănepotuli şi strănepota, a fratelui şi 

a sarorei, 
Unchiul mai mare şi mătuşa mai mare, a- 

dică fratele şi sora străbunului şi a străbunei. 
Nepotulii mici şi nepota mică, adică fiulii şi 

fiica vărului primarii şi a verei primare. |, 
Unchiulii micii, şi mătuşa nică, adică vărul 

primari şi cara primară a tatălui şi a mamei. 
„6. Răstrănepotulii şi răstrănepâta fratelui, 

Şi a suroroi, II 
Vuchiulă primară, şi mătuşa, primară, adică 

fratele şi sora răstrăbunului şi a răstrăbunei, 
Ală unchiului și alti mătuşei strănepotii şi 

străneptă. . 
ALă unchiului mai mare şi a mătuşei mai 

vaare fii şi fiică, adică vărul primară şi vara 
pimară a bunului şi a bunei, 

Al duoilea, văr şi a, duoa vară, adică a anchiu- 
lui mare şi a mătuşei mare nepotă şi nepâtă 
de, fiii şi de fiică. 

7, Prerăstrănepotul 
telui şi a surorii. - 

Fratele şi sora prerăstrăbunului şi a pre- 
răstrăbunei. , 

Răstrănepotulii şi răstrănepota unchiului şi 
a mătaşei, 

Ali unchiului primarii şi a mătuşei primare 
fiă şi fiică, adică vărali primari şi vara pri- 
mară a străbunului şi a străbunci. 

Ală unchiului mare şi a mătuşei mare stră- 
nepotulii şi strănepota, adică fiiulii şi fiica vă- 
ruloi alti duoilea şi a verei a duoa, i 
Al unchiului mei mare şi a mătuşei mai 

mare nepotii şi nepotă, adică ali duvilea vără, 
şi a duca vară a tatălui şi a mamei. 

8. Ali fratelui şi a surorei duoiprerăstră- 
nepotulii şi duotprerăstrănepota, 

Ali duoiprerăstrăbunului şi a duospreră- 

şi prerăstrănepâta fra- 

  

  străvunei fratele şi sora. 

SL 

Al unchiului şi a, mătuşei prerăstrănepotul 
şi prerăstrănepota. 

Alit fratelui şi a surorei prerăstrăbunului şi 
a prerăstrăbunei fiiulii şi fiica, adică vărulă şi - 
vara primară a răstrăbunului şi a răstrăbunei, 

Alii unchiului mare şi a mătuşei mare, ră- 
strănepotul şi răstrănepota, adică, nepotulii 
şi nepâta vărului ali duoilea şi a verei a duoa. 

Al unchiului primarii, şi a mătuşei primare, 
nepotulii şi nepota, adică vărul al duoilea și 
vara a duoa a bunului şi a bunei. 

Ali unchiului mai mare şi a mătuşei mai 
mare, strănepotulă şi strănepâta, adică vărul 
alii treilea şi vara a treia. 

$ 57. Aflarea spițelori este lesno în linia, 
cea dreptă, pentru că câte nasceri se facii atâ- 
tea și spiţe se numără ($$ 53 până la, 55) ; deci 
fiul şi fiica cătresfată şi mamă sunt spiţa ân- 
tâiă ; nepotulii şi nepâta, către buni şi buisă, 
spiţa a duoa; strănepotaulii şi strănepâta către 
străbuniă şi străbună, spiţa a treia pal. Ase- 
menea se numără, din protivă, și tatălă şi 
mama, către fiiă şi fiică, spiţa ântâiă ; bunulă 
şi buna, către nepotul şi nepota, spiţa a duoa; 
străbunuli şi străbuna, către strănepotii şi 
strănepâtă, spiţa a treia gal. 
__$5$. fară în linia cea lăturată (Ş 56), afla- 
vea spițelorii nu este atâta de lesnicidsă, pen- 
tru că voindii cineva să afle spiţa, între ducă 
lătuvale rudenii, trebue să încâpă de la una 
din ele şi să se sue, nunierând nascerile, penă 
să găsâscă trupina, adică persona ce este înce 
putulă nascerei, şi după urmare, să găsâscă 
pricina înrudireă loră ; de unde şi lăsândii per- 
sOna aceea, nenumărată, urmeză a se cobori nu- 
mtrândi asemenea nascerile până să ajungă 
la cea altă spiţă a rudenici. Aşa dâră numă- 
rândii găsesce că fratele şi sora sunti a duoa 
spiţă ; nepotulii şi nepota, unchiulii şi mătuşa, 
a treia spiți; nepotulii celi mare și nepota 
cea mare, unchiulii celă mare şi mătuşa cea 
mare, vărulii primară şi vara primare, a patra 
spiţă, ş.u.d, - 

$ 59. Cuscria după regulă nu are spiţă pen-. 
tra că spiţele isvorescii din nascere, iară la ru- 
deniile cele din cuserie nu se face legătura 
prin nascere ci prin legiuita însogire ($ 63); 
însă, pentru ca să se păzâscă, cinstea și buna 
cuviinţii pentru nunţi, s'aii potriviti, afară de 
regulă, învăţătura spiţelorii şi la cuscrie aşe- 
dându-se următorulă canonii : 

$ 60. Ori la ce spiță, din linia cea drâptă, 
este cineva rudenie din sânge cu uuuli din 
duci însoșiţi, totii întraceeaşi spiță este rudit. 
din cuscrie cu celii altii însoșită; deci dâră gi- 

nerele şi nora, către socrulii și sâcra, se soco- 
tescii spiţa ântâia ; către taţii şi mamele lor, 
a duoa; către banii-şi bunele lori, a treia, 
şm.d. Vitrigulii şi vitriga, către fiastru şi. 
  

(?) Nu se vede pe originală aliniatulă 1,. 

36
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fiastră, se socotescă spiţa ântâiii; către fiii și ! logodna mai înainte de a, împlini partea, băr- 
fiicele acestora, a duca; către nepoți şi nepâ- 
tele acestora, a treia spiță, ş.an.d. 

Ş 61. In linia cea lăturală, cumnatulă că- 
tre cumnata sa se socotesce a duoa spiţă, pre- 
cumii şi către Ensuşi ali stii frate; iară către 
sora cumnatei lui, a patra; către mătuşa şi că- 
tre nepota că, a cincea; către vara primară a 
şesa, ş.m.d. Unchiul către femeea nepotu- 
lui de frate, se socotesce a treia spiţă, precum 
şi către Ensuşi alii stii nepoţă ; iară către sora 
că, a cincea ; către mătuşa, ci, a şâsea; către 
vara primară, a şeptea ş.c.]. 

$ 62, Sub nume de părinţi se înţeleg după 
regulă tâte rudeniile cele din linia suitâre, 
fără nică uă deosebire a spiţei; şi sub nume de 
fii, s6ii de copii, se înţelegi asemenea tâte ru- 
deniile cele din linia pogoritâra. 

CAPU II 
„ Despre dritul căsătorică 

$ 02, Legăturile familici se alcătuese prin 
căsătoresca toemâlă, prin care ducă persone, 
parte bărbătâscă şi parto femeească, arstă cu 
unii chipiă legiuiti a Joră voinţă şi otărire de 
a vieţui într'uă legiuită însogire, cu dragoste, 
cu frica lui Dumnedeii şi cu cinste într'uă to- 
vărăşie nedespărţită, de a nasce prunci, a'i 
cresce, a se ajuta între ci după putință la tâto 
întemplările, ($$ 105—108) _ 

Ş G£. Logodna este făgăduinţa pentru ur- 
mătârea însoţire, şi se face desăverşitii scă ne- 
desăvârşită. * 

Ş 65, Desăverşităi se face prin ierologie, şi 
are mai totii aceeași putere ca însuși cununia 
neputându-se deslega firă de câti pentru cu- 
viinciâsă pricină, (120 şi 142) , 

$ 60. Nedesăvârşitii se face prin gle toc- 
mele şi dare de arvună atunci cândă nu ur- 
m6ză vre uă legiuită îndâtorire spre neapărată 
săverşirea nunţei, ci pricinuesce numai, pa- 
gubă logoditei persâne acei ce se lapădă de cu- 
nunie fără cuviinei6să şi dreptă pricină. 

$ 67, Dreptă aceea, dâcă logodniculii fără 
cuvântă se lapădă de cununie, păgubesee ar- 
vuna şi darurile ce aii datii, plătind atât chel- 
tuelile ce s'arii fi făcută din partea logodnicei 
pentru gătirea nunței, cum și darurile acele 
ce aii făgăduită şi n'a apucatiă a le da. 

$ 6S. Deca logodnica va f pricina, nesăvâr- 
şireă de cununie, se îndetoresce a întârce ar- 
vuna cum şi t6te darurile ce ai luatii,- şi săi 
dee, sub curentii de globire, şi preţulă arvu 
neă ; şi de s'arii fi făcutii din partea logodni- 
cului cheituclile spre gătirea nunţei, să le plă- 
tâscă şi pe acele. - 

$ 69, Decă logodnicul sâii logodnica, întru 
adevării, mai avută sciiniță înaintea logodirii |. 
de legrinita oprire a căsătoriei, nu se pă gubesce, 

$ 70. Nu este iertatii a se face desăverşită 

  

  

bătescă ali 14-lea, anii ali verstei, şi partea 
femeescă ali 12-lea an, iară cea nedesăvâr- 
şită nu este slobodii a se face mai înainte de 
7 ani a verstei celorii ce se logodescă. 

$ 71. Totă omuli pâte să facă alcătuirea 
căsătoriei decă nu va fi oprită de vre uă le- 
giuită împedicare. - 

Ş 22, Cei cu totulii nebuni, cei fără minte, 
cei zăluzi, şi în deobşte, acei smintiţi la minte 
şi nevârstnici, nu potii să facă puternică alcă- 
tuirea căsătoriei. , : 

$ 78. Nu se face puternică alcătuirea căsă- 
torici fără priimirea celori ce vorii să se logo- 
descă şi acelorii âncă care îi ai pe dânşii sub 
stăpenire şi povăţuire. . , 

Ş 74. Dâcă tatălă nu trăesce sâii nu este în 
stare de a da socotinţa sa, îndestulă este prii- 
mirea numai a mamei, 

Ş 75. Netrăind mama sâă ne fiindă în stare 
de a arăta socotinţa sa, se cere priimirea bu- 
nului şi a bunei. 

$ 20, De nu voră fi în viţă nici aceştia, se 
cere priimirea rudeniiloră celorii mai aprope 
şi a epitropiloră. 

$ 71. De se va întâmpla neînroire între po- 
menitele persâne, rămâne la înțelepciunea şi 
judecata Domnului şi a Arhiereului a otari 
cele mai de cuviinţă şi de folos pentru tineri. 

Ș 78, Dâcă unii sprevârstnic, aflându-se sub 
stăpenirea părintescă, să sub -epitropie, ori 
curatorie, va fi oprită a lua pe aceea ce elii 
voesce, s6ă că fără bine-cuventată şi drâptă 
pricină nui se dă voe a se căsători, atuncea 
eli tenărulă se cuvine a fi ajutoratii, mai ân- 
tâiu de către duhornicâsca, dicasterie prin chi- 
puri sfătuitâre, şi cerând 'trebuinţa şi de către 
politicâsca judecătorie, spre împlinirea scopu- 
lui lui. Asemenea spre a se urma şi pentru a- 
celă din legiuita vârstă cândă s'ară afla oprit 
de către părintele săi spre a nu se căsători. 

$ 29, Lipsa celorii trebuinciâse spre hrana 
vieţii, cele dovedite sâi de obste cunoscute” 
purtări rele, bâlele cele lipici6se, si meteh- 
nele cele împrotiva scopului căsătoriei, şi vâr- 
sta cea cu totală nepotrivită, suntă legiuite 
împedicări a căsătorici. . 

Ş S0. Străinului ce voesce a se căsători î 
țera acâsta, să nui se dea voe până nu ra a- 
duce cea de ttebuinţă şi vrednică de credință 
dovâdă cum că nu are nici uă legiuită oprire - 
întru acesta, şi până nu va da şi chezăşie pen- 
tru siguranța căsătoriei. ($ 88) 

$ S1, Priimirea spre căsătorie când va fi de 
silă şi frică nu are legiuită putere ; însă frica, 
trebue să se judece după mărimea primejdie 
şi după apropierea către adevăr şi după starea 
trupului și a inimei acel îngrozite persone. 

Ş S2. Acea din partea răpitei arătată prii- 
mire spre căsătorie nu are legiuită putere mă- 
car de se vorii şi inroi, după răpire, atât ca
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cât şi părinţii ei, şi măcarii de voră erta şi 
vinorăţia răpitorului. | - 

$ S3. După logodnă trebue să se săverşâscă 
cununia în curgere de duci ani, dâcă se roră 
afla amânduoă fecele în ţera acâsta, şi decă nu 
S'aii făcută vre uă tocmâlă pentru vremea cu- 
nuniei. | : i ” 

$ Sf, Instrăinată fiindii una din fegele lo- 
godite, pote să se păsuiască cununia până la 
trei ani; iară după împlinirea acestora este 
slohodă cea-altă fașă a se cununa cu altă per- 
sână, şi nu pâte fi oprită nică globită cu ceva. 

$ 85. Pentru bine-cuvântată pricină, pote a 
se păsui ennunia şi pânt îa ali patrulea ani, 
adică pentra bâla unci părţi, ori pentru mâr- 
tea părinţilori, sei pentru vinovăția de crimi- 
nalii, s6ă pentru cea din nevoe îndelungată în- 
străinare, 

Ş SG. Acea de apururea neputinţă spre îm- 
plinirea căsătorescei d6torii este uă lepiuită 
oprire a însogirei, dâcă aii fostii âncă din vre- 
mea alcătuirii căsătoriei; iară pentru acea vre- 
"aclnică neputinţă se păsuesce căsătoria întru 
nădejdea vindecărei acestei neputinţe. 

$ 87. Vinovatul celii osîndită la închisâre 
grea nu pote face puternică alcătuirea căsăto- 
rici din Qiua aceea în care i se face cunoscută 
otărirea udecătorâscă, nici în curgerea vre- 
mei osindirii sâle. - 

$ SS. Toti într'nă vreme se potii uni, prin 
legiuită însoţire, numai duoă persâne, adică un 
bărbatii cu uă femee. ($ 80) - 

$ S9. Celi ce după aesfacerea, însogirei ân- 
teiă va voi a veni către a duoa, trebue să do- 
vedâscă, că însocirta, cea de mai 'nainte s'a 
desfăcut după lege, adică ori prin morte sâi 
prin carte de despărţenie. - e 

$ 90. Cei hirotonisiţi până a nu se căsători, 
adică : ipodiaconi, diaconi, preoţi şi cei întru 
mai mari cinuri de câtă aceştia, cum şi acei 
ce depărtându-se-de însogire s'aii hărăzită lui 
Dumnedeii, bărbatii şi femee, adică : călugări 
şi călugăriţe, nu se potă căsători. . 

$ 91. Nu este slobodii a se face alcătuirea 
căsătoriei între crestini şi între necrestini, 
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precumii nici între pravoslavnici şi între:cei 
de altă dogmă. ! 

$ 92, Intre suitori şi” pogoritori este fără 
mărginire oprită însogirea, iară între cele lă- 
turalnice radenii până la a opta spiţă (ŞŞ 54— 
56), fără deosebirea rudeniei din legiuita sâii 
din nelegiauita însogire. | 

$ 93, La rudenia, din cuscrie aseminea este 
fără mărginire oprită însocirea între cei soco- 
tiţă de suitori şi de pogoritoră, iâră între cei- 
alţi următori, este iertată la a gâsea spiţă, şi 
de se va face amestecarea (9) numeloră, se o- 
presce şi la a şeptea spiţă. ($Ş 59--61) 

Ş 94. La rudenia din sfintulă Botez se o- 
presce însoţirea până la a treia spiţă, (10). 
Drepti aceea, nănaşulă nu pote să ia pe fina 
sâii pe muma, nică pe fiica finei sâle nici fiiulii 
lui pe vre una dintr'aceste persâne, nici fiiulii 
pe femeca nănaşului stii sâi pe nănaşa sa, 
nică pe mama nici pe fiica nănaşului sâă a 
nănaşei. 

$ 95. Infitorali tată, nu se pote însoşi cu 
ântâia sa fiică, nici cu fiica, nici cu nepâta ci, | 
nici cu femeea înfiitului fii, nici cu fiica scă 
nepota lui. | N 

$ 96. Infiitulă fii nu se pote căsători cu a- 
ceea ce a fostii femeea înfiitorului tată, nici 
cu fiica lui, nică cu fiastra, lui, nici cu nepota; 
nici cu muma sâiă cu-sora mumei lui sei a ta- 
tălui stă. . , 

Ş 97. Nu este slobodii a se însoi cineva cu 
întiita soră a tatălui scă a mumei, a bunului 
scii a bunei sâle. .- 

Ş 98, Epitropulii scă curatoruli nu se pâte 
însoşi cu sprevârstnica ce se află sub epitropia, 
s6ă curatoria lui, ci numai dâcă tatăl ei arii 
ti logodit'o cu elă sâi de arii fi datii voe prin 
testamentul săi, ” | 

Ş 99. Nică tatălă epitropului, nici fratele 
acestuia care âncă se află sub părintâsca pu- 
tere, nici fiiulă epitropului, nu pote lua întru 
însoţire pe epitropisita, fără de priimirea și în 
scrisă adeverinţa epitropicescii comisii, coprin- 
(dlătâre : că acestii'epitropă a datii intra tote 
sămi lămurite şi că însoşirea spreverstnicei 

  

(9) La-a şesea spică nu se fuco amestecare de name cândă unchiuli și nepotuli vorii lua mătuşă şi nepstă, 
adică unchială va lua pe mătașă, și nepotul pe nepstă; din împrotivă însă, nn estd slobodă pentru ameste- 

catea uumeloriă, pentru că se face unchiuli nepotii şi nepotulă unchii, mătuşa se face nepâtă şi nepâta mătaşă, 

Iară la a şeptea spiţă, se face ainestecarea numeloră cândiă tatălă şi fiiulă voră lua duo vero al duoilea pen- 

îra că tatălă şi fiiulii se facă cumnaţi, şi verile ali duoilea una s6cră şi alta noră. 

(10) Fiind că canonul 53 ali soborulni ali 6-lea dice: “af maro este rudenia după duhii de cât după trupă, - 

într'acestă loci cuvântulii rudenie socotindnilii uni după cătime, se împrotivascii dicendă că so cuvine că acei 

din acestă rndenie uniţi să păzescă spiţele precum și la rudenia din sânge; însă da ară fi fostă aşa, trebue să 

se întindă spiţele şi peste 2 opta, care pe lingă altele esto mal peste putinţă a se păzi. Deci acră cel mal malţi 

şi cel mal aleși tilenitori a sfinteloră canâne, judecânădi a fi acista ncouriinciosă, şi bine curentat, s'aă .mul- 

mmită a se păzi rânduiala acesta numai între persânele co sunt anume oprite de către legi, precum s'aă așe- 

dată aicea, pentru că aceşti tilcaitori drepti ai socotiti rudenia după dubii a fi mnaj maro după felarime, iară 

na după cătime, (Matei Vlastari),
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cu elă sâii cu altul din numitele persâne, va fi 
spre folosul ei ; asemenea se cere spre acâsta 
şi slobodirea stăpânirei. a 

$ 100. Căsătoria celui pentru precurrie că- 
dutii în osîndă cu precurva, nu are nici nă pu- 
tere legiuită, măcară de .nu s'a şi osînditi şi 
ca pentru acestă vinovăţie. . 

Ş 101.. Căsătoria nu are putere nici între 
duoă pers6ne. care unindu-se ati vrăjmăşit, viaţa, 
unuia din legiuiţii sogi, de n'aă şi pututi îm- 
plini scopulă stă, : 

$:102, Insogirea nu este ertatii a se săvârși 
în taină,'ci trebue să se facă întru fiinţa a mai 
multora. ! , 

$ 103. Cele de uă potrivă drituri şi îndeto- 
iri între: însoţiţi se nascii din scopul unirii 
lori, din legi şi din alcătuirea căsătoriei. ($ 63) 

Ş 104. În partea acesta so otărăscii numai 
cele personalice dritură a însoșiţilorii, iară cele 
realnice, adecă lipite de lucru, isvorite din al- 
cătuirea căsătoriei, s'a aşedat în partea a duoa, 

$ 105. Ambe părţile sunt de uă potrivă su- 
puse spre împlinirea căsătorescei detorii, spre 
credință şi. spre cuviinci6să purtare a uncea că- 
tre alta. 

Ş 106. Bărbatulă este capuli familiei sâle. 
Pentiu accea lui mai alesă se cuvine a fi po- 
văţuitorii casnicei ocârmnuiri ; elii este detor şi 
a se îngriji pentru cele trebuinciâse a sogici 
s6le, după puterea întovărăşitei lorii averi, şi 
de ao aptra întru t6te întâmplările. | 
"$.104. Femeca priimesce numele familiei 

bărbatului stii şi dobândesce driturile stării 
lui; ea este dâtore a sălăştui cu dânsul, a'li 
ajutora după puterile scle întru ocârmuirca 
casei şi spre folosii, şi la câte cere casnica rân- 
duială să se supue ea, cum şi toţi casnicii, prin 
grija şi silința ei, celorii de către bărhatii otă- 
nite orândueli, 

$ 108. Insoşiţiă, de vor fi şi Eusuşi de sine'şi 
stăpeni şi întru desăvârşita vârstă, nu potă 
desface de la sineşi legătura căsătoriei, nică 
cândii vorii adeveri că însoţirea loră ai fostii 
dinti'unii începută neputernică ($ 115), fără 
numai pentra pricina coprinsă în $143, litera b. 

$ 109. Duhovnicâsea dicusterie are dâtorie 
a cerceta prin cuviinciâse chipuri ($$113și 114), 
pentru căsătoria ce se socotesce neputernică 
din pricina celor în $$ 80, 82, 90, penă la 101, 
şi 1%6, şi 154, arătate împedicări. 

Ş$ 110. Intru tâte cele-alte întemplări, dica- 
Steria, se cuvine a aştepta jaloba acelor ce stai 
vătămată întru driturilo loră, prin însogirea 
săverşită cu vre uă pricină împedeciătore, 

Ş 111. De obşte, numai nevinovatei pers6ne 
se cuvine drituli a cere desfacere neputernicei 
căsătorii; perde însă acesti dritii, decă, după 
descoperirea împedecării de însocire, nu se va 
depărta în dată de persâna cea vinovată. 

Ş 112, Pentru căsătoria pe care de la sine 
săiverşesce unii sprererstnicii, supusi tatălui, 

scă epitropului, poti aceştia să pornâscă jude- 
cată, însă numai până la împlinirea vârstei cei 
desăvârşite cândii incetâză stăpânirea lori. 

$ 118, Intemplându-se îndoială pentru vre 
uă însoşire, de ai fostă din începută puternică, 
s6ă nu, cercetarea se cuvine întru acssta dica- 
steriei duhovnicesci a locului, unde însoţiţii ai 
statornicită a loră locuinţă, ($ 109)  ., 

$ 114, Dicasteria duhowmictscă este dâtâre 
a cerceta cu amăruntulă şi a face arătare ar- 
hiereului, pentru uă însoţire ca acâsta, căruia 
arhierei se cuvine a otărî după canânele bise- 
ricesci, şi nesupuindu-se însoţiţii să facă ar- 
tarea pricinei către stăpânire, ca de“ acolo să 
se facă împlinirea bisericescei otăriri. 

Ş 115, Luridica presumţie ($ 28 shol, 5), este 
de apururea în favorulii însogirii, adecă de a 
se socoti că este legiuită însogirea. Drepti a- 
ceea trebue a fi ocrotită de către judecătorie; 
penă cândii înfăgişeta din împrotivă împedicare 
cu desăverşire se ta dovedi prin documenturi 
publice scă particularnice vrednice de credință; 
neavendiă întru asemenea, întâmplare, că adecă 
însoţirea este legiuită, putere de dovadă, unita 
mărturisire a ambelorii însoşiţi, fiindiăi cu pre- 
pusti, şi ncertându-se a se da. lorii întru acssta 
giurământă. ($ 108)   

    

      

    

  

$ 116, Fiind pricină pentru cea de mai'nainte 
sei și în vremea căsătoriei.de apururea vădită 
slăbiciune spre implinirea căsătorescei dâtorii, 
trebue a se dovedi în ce felă este, prin miirtu-. 
rie de bărbați ispitiţi întru aceste, precum sunt 
doctorii şi hirurgii, cum, cerendă trebuința, 'şi 
prin mărturia mâşelorii. | 

$ Uz, Când nu va îi prin-putință a se otărt 
de este slăbiciune de apururea stă vremelnică, 
se îndatoreză însoţiţii a mai petrece împreuvă 
până la termenulă orânduită. ($ 143) 

$ 11$, Din cercetarea ce s'arii face pentru 
legiuirea, sâu nelegiuirea cunuuici, dovendindu- 
se, că pricina opririi ai fost seiută însogiţilor 
şi într'adinsii aii tăinuit'o, se osindescă, cu pe- 
depsa otărîtă in codicele criminale, iară unulii 
din însoțiți dovedindu-se nevinovati, nu se 0= 
sîndesce, ci mai alesă are dreptate a cere des- 
păgubirea sa. , 

$ 119, Pentru copiii cci născuți din aseme- 
nca căsătorie, trebue a se face purtare de grijă, 
după prineipiile coprinse în următorulii capă, 

Ş 120, Desăvârşita logodnă se desface pen- 
tru următorele pricini : - 

1. Pentru neverstnicia logodiţilorii. ($ 70) 
2, Pentru îngreunarea de către sămință . 

străină. 
3. Pentru deosebirea credinţei si a dogmei. 

($91). 
4. Pentru criminalicâsea osîndire, ($ 87); 
5. Pentru prelungirea cunnnici peste patru 

ani. ($$ S1 şi 85) 
„6. Pentru aderirata tundere şi mutare la 

viaţa, monahicâscă. (Ş 142) "
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7. Pentru grete dâtorii. 
8, Pentru săvârşirea logodnei de îrică şi silă. 
9. Pentru mărşăvia, de năravari. 
10, Pentru prefacerea stării, adecă, de ait 

perdutii logodnicul cinulit sâii averea sa, sâii 
logodnica figăduita zestre. 

Ş 121, Însogirea se desface din pricina forăciă: 
1. Dscă sciindii că se alcătuesce vre uă îm- 

părechiare împrotiva stăpânirii şi a obstescii 
siguranţă, m'aii descoperiti fapta acâsta bărba- 
tului că. 

2, Dică vaii dovedită precurvă, ori s'aii o- 
sindită pentru vre uă faptă criminalicâscă, 

3. Dcă însuşi ca ai vrăjmăşită şica băr- 
batalui, ssii sciindiă că alţii o vrăjmăşescii, nu 
"i-ai făcut arătare îndată. 

4. Dâcă desfătându-se mănâncă şi bea, sâii 
se scaldă împreună cu alţii străini fără de voia 
bărbatului ci. 

5. Dâcă fără voia lut va mânea în casă străină 
şi nu la părinţii ei, să decă bărbatul va goni-o 
fără, a se afla ea în vre uă vinovăţie din cele 
mai susi pomenite, şi neavând părinţi s6ă de- 
pirtată fiindă de locuinţa lor, va petrece nâp- 
tea într'altii loci, 

6. Dică fără de voinţa şi scirea lui va merge 
]a privelisce sâă la alte aseminea locuri. 

1. Dică înadins va pricinui perderea copiilor 
zămisliți scă îi va omori după c€ se vor nasce, 

8. Dacă va cădea cu totul în patima beţiei. 
Ş 122, Din pricina bărbatului se desface că- 

storia ; : 
1. Dâcă s'aii împărechiatii însuşi împrotiva 

stăpânirii, sât împrotira ostesceă siguranţii. 
2. Dâcă având scire că alții se împărechiază 

împrotiva, stăpânirii, n'aii însciinţat'o ensuşi, 
ssă prin altă persână. 

3, De s'aii osînditi pentru vre uă faptă cri- 
minalicescă, - 

4. Dâcă ori prin ce chipii 
femeei scle. 

5. Dâcă ai vielenită cinstea curăţeniei ci, 
dând'o pe mâna altară bărbaţi. 

6. Dâcă pirind'o pre ea la judecătorie ca uă 
precurvă, n'aii putut” o doredi. 

7 Dâcă cădendi în dragostea altei fermet, 
nu se va părăsi de acesta, şi 

8. Dică dându-se patimei beţiei, va pricinui 
vătămare în buna orânduială şi casnica îco- 
nomie, 

$ 193. Dâcă despărţiţii sogi împăcându-se, 
osii voi să se unescă iarăşi nu se oprescii, şi 

„se socotesce una şi aceeaşi însogire ca şi cândă 
rară fi fostă despărțiți, 

8 124, Precurva, după ce se va dovedi prin 
judecată, se închide în monastire, şi bărbatulă 

zii vrăjmăşit viaţa 

  

având copii cu ea dobâudesce zestrea ei nu- 
mai în venită, iară neavendi copii o îa în de- 
săverşită stăpânire, . . 

Ş 125. Bărbatul are voie să. mârgă: la mo- 
nostirea unde se află fumeea, închisă şi” să vor- 
bâscă slobodi cu dânsa, 'şi învoindu-se, pote 
iarăşi să o ia; iară dâcă penă la împlinire de 
duoi ani, din diua osindirii ci, nu se va înroi, 
ss de va muri eli, atuncea seva cerni femeea 
şi va remânea, în monastire, întru ttă viţa ei. 

$ 196. Dâcă uă asemenea femee, oscbitii de 
zestre şi de folosurile câștiguriloră nuntescă 
(LD, a cărora proprietate (vecinică- stăpenire) 
remâne fiilorii, iară nefiind copii remâni băr- 
batului, precum sai otărită mai susă, va mai 
avea şi alte averi, să ia fiii şi dintr'acele ducă 
părți, iară a treia parte să se dea monastirei. 

Ş 197, Decă pracurva nu șa avea copii, ci va 
avea părinți, scii fra, ss nepoţă de frate 
(SS 933—935), cari n'aii fostii împreună făp- 
tuntori la precurtie, să li se dea lor uă a treia 
parte din averea ef; iară cele-alte după părți, 
una monastirii şi alta cutiei milelorii ; iară ne 
avendă nici suifori, nici fraţi, nici nepoți, să 
dea jumătate la monastire Şi coa-altă, la cutia, 
milelori. 

Ş 128. Dâcă, afară de precurvie şi de vrăj- 
mâşia vieţei bărbatului (pentru care pricini cu 
totul se opresce femeci însogirea cu alti băr- 
bati), s'aă deslegatii căsătoria din pricina ei, 
nu este ertatii să se mărite până la împlinire 
de cinci ani, socotiți din dina legiuitei despărţiri. 

$ 129. Dică s'aii desfăcut însogirea din pri- 
cina bărbatului, are voie femeea a se mărita 
după împlinirea unui anii; iară fiind îngreunată, 
după patra-deci de dile a uşurinţă sele. 

Ş 130, Decă desfacerea însoţirei s'aii prici- 
nită de către femee, va opri bărbatuli "tote 
cele ce are ea de la dânsulii, şi câştigă venitul 
zestrei ci de are copii cu dânsa, iară ; neavând, 
o câştigă. cu proprietate desăvârşită, - 

Ş 131, Dâcă desfacerea însoșireă s'ail prici- 
nuită de către bărbații, va lua "fameca zestrea 
şi câte alte are elii de Ia dânsa, şi avendi copii 
cu elii câştigă i venitulii darului nuntescii, îară 
neavândă copii, îl câştigă cu desăversită pro- 
prietate. 

$ 182. Pentru pricinile” cele înserinate în 
ş i, No. 6 şi 7, va mai lua femeea, de nu va 
avea, copii cu elii, şi din cea-altă averea băr- 
batului pe atâta câtă face uă-a treia parte din 
darurile nuntesci, iară avendii copii desăverşita 
proprietate a totă averea lui se păstrsză pen- 
tru dânşii şi femeea va lua numâi venitală da- 
rurilor nuntesci, a 'cărora desăverşită proprie- 
tate se cuvine copiiloră. 

(11) Folosurile nantesci se numesc cote « ce “câștig % femeea de Ja bărbată stă prin daruri, ori. mal “nainte de ” 

nuntă, s6ă dapă cununie, stă prin adăogirea făcută la aceste în urma nunţi, seă prin alte „darark, Jăsate de 

<ătre bărhată sub nume de dania scă de mostenire.
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$ 193, Dâcă s'a deslegată căsătoria din pri- 
cina tatăluj, se dai copiii la mama lori, de nu va lua altă bărbaţii, îndâtorindu-se elă a da cheltuelile pentru cuviincissa hrană şi cresce- rea lori. ($ 185) | 

Ş 134. Desfăcându-se însogirea din pricina, „mamei, se daii copiii la tată, iară fiindă elă să- racii şi mama bogată se daă iarăşi la dânsa spre hrană şi cvescere. 
$ 185, Dăcă s'au otăritii de către judecăto- rie că însoţirea s'a desle gată din pricina amân- durora, se socotescii greşelile lor de nă potrivă, 

pentru care nici câstigă, nici păgubesce vre uă parte. - NE 
$ 136, Dscă fără pomenitele pricini, şi fără judecătorescă otărire, şi fără de carte de des- pbărţenie, se vor desface între ci cu înrodlă, atuncea să se închidă amânduoila uă monastire sub purtarea de grijă a arhiereului, 

Ş 197. Decă acesti felii de însogiţi vor avea, copii, să so dee Jorii duoă treimi din averea ta- 
tălui, iară uă treime monastirei unde s'a în- chisă cli; aşijderea să se dee copiiloră ducă treimă şi din averea, mamei, iară a treia parte monastirei unde s'a închisii ea, 

$ 138, Având bărbatulii copii şi din altă în- sogire, să se împartă între ci şi între cei din urmă cele duoă treimi a averej lui, de uă po- trivă, pe capete. Asemenea urmându-se şi pen- tru averea femeci care va avea copii şi cu alti 
bărbată, 

$ 139, De vor avea însoțiți numai părinți, care n'aii fostă uniţi la acâstă neleginită des- 
legare a însogirii, să se dee din averea bărba- 
tului uă a treia parte părinţilorii lui, uă a treia parte monastirei -și a treia parte cutici mile- lori. Asemenea să se împartă şi averea, temeri, Ş 140, Dâcă nu vor avea nici părinți, să se dee jumătate din averea lori cutiei mileloriă; iară din cea-altă jumătate, partea bărbatului să se dee monastirei unde s'a închisă clă, şi cea-altă parte a femeet să se dee monastirei unde s'a închisiă ea, 

$ 141, Decă mai înainte de a se închide la, monastire, s'ar învoi între denşii ca să trăiască iarăşi împreună, este ertatii şi se păstrâză ne- jignite averile lorii ; iară la întemplare când numai una din părţi n'ară voi a se împăca nu- mai acea parte rămâne supusă globireloră mai susă pomenite, . $ 142. Logodna atuncea se deslâgă cu nepă- gubire cândi uă parte sâă şi amânduoă roră 
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ință alegerea vieţei monahicesci, iară făcendu-o . 
a lăsa celek-alte pe atâta 
ară fi putută Ina după 
ară fi mutiti în înso- 

numai una dâtâre este 
pe câtii partea aceea 
legi cândă astă-altă 
gire. ($$ 957—961) 

3, Decă se va robi, 
unul dintre însoțiți și 
s€ă nu, penă la împlinirea de cinci ani, 

4. Dâcă bărbatulii va cădea în desărârşită nebunie şi nw'şi va veni în simţirile sâle până Ja ală cincelea anii; iară femeea, pent la ală treilea ani; de nu va fi însă acâsta, pricinuită din vre uă tainică vrăjmăşie, scii din altă pri- cină a bărbatului. fară întemplându-se patima acesta uneea sâii alteca persâne întru aceeaşi di 
a însogirei, se deslegă iudată cununia. 

5. Dâcă bărbatul nu va afla fecidră pe a- ceea ce aii priimit'o ca pe uă fecioră, şi va vădi îndată acâsta fără să o mai cunâscă. (Ş 111) 6. Dâcă va găsi pe fomee îngrecată din Să- minţă străină, neavând sciinţă, de mai nainte pentru acesta, ($$ 111 şi 210) 
$ 144, Femeea bărbatului celui vrednicii de jălire este dâtore să păzescă anulă ălirei pen- tru neamestecarea, seminţei şi pentru cinstea mortului ei bărbată.. Aşijlerea se cuvine ca şi bărbatulă să păzâscă unulă jălirii. pentru cin- 

scă prin alt chip va lipsi 

  stea femeii sâle cei vrednice de acesta. 
$ 115, Feineca bărbatului celui nevrednic, de jălire,3 de se va întâmpla a fi îngreunată, are Yoie să se mărite după patru-deci de dile a uşurinței sele, de nu se va şi împlini anulii jălirei, . „ 

Ş 146. Bărbaţii novrednici de jălire sunțiă : 1. Cei ce ai fugiti la vrăjmaşi, i 2. Vingătoriă şi prigouitorii Stăpenirei şi a, 
Patriei. 
„3. Ucigaşii de sincşi, fiiudă întru întregimea minţii sâle. | 4. Cei căduţi întralte fapte criminali de morte. - 

Ş 112, Dică se va mărita femeea bărbatu- lui celui vrednicii de jălire mai înainte de îm- plinirea anului jăliriă, nu numai că se lipsesca de tote câstigurile nuntesci, cum şi de cele ă- sate ei prin testamentă de către bărbati, dar şi cu alte pedepse se pedepsesce ea şi acela ce o va lua, amânduoi socotindu-se necinstiţi. . Ş 145. Se păgubesce văduva de câstigurile nuntesci dâcă va nasce după împlinirea de ze- ce luni de la mârtea bărbatului, căci fără în- „doială se dovedesce că prunculi este din curvie.     alege viaţa monahicâscă , scii decă unulii din logodiţă aii murită, fără a fi dati mai înainte pricină pentru nesărârșirea, însoşirii, 
Ş 143. Însoţirea se desligă cu nepăgubire: 1, Dâcă bărbatulă sâii femeca nu va putea împlini căsătoresca dâtorie până la trei ani so- cotindu-se diua întemplatei la dânsulă si la dânsa neputinţă. 

2. Dâcă ambe părţile vorii face cu unită vo- | 

(Ş 181 shol. 13) - Ş 119. Vădura ce avândă copii va voi a se. mărite, mai înainte de împlinirea anului jălirii, nu va putea scăpa prin altă chipi de necinste: şi de cele nai susii orânduite de legi, ci numar de va lua slobodenia Stăpânirei şi de ra lăsa fiilorii în desăverzită proprietate jumătate din t6tă averea sa cu tâte câstigurile nuntesci. $ 150. Văduva care nearendă, copii se va 

* 

nu se va audi de trăesce 
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mărita după împlinirea analui Jălirii, dobân- 
desce de la bărbatulă dW'ânteiii întru desăverşită, 
proprietate tâte câstigurile nuntesci, cumii şi 
cele prin testamentă lăsate ei de către mortul 
bărbată, afară numai dâcă eli a otăritii prin 
testamentulă săă altii ceva pentru acele lăsate 
că, cu cuvântii de inostenire scii de danie. 

Ş 151. Dâcă văduva având copii nevârstnici, 
se va mărita după anul jălirii, dobândesce nu- 
mai venitulă de pe câstigurile nuntesci, şi de pe 
acele prin testament lăsate ei, penă vor ajunge 
fiii în legiuita vârstă; iară teoritrele (Ş 1653) 
rămân întru desăverşita proprietate a ei. 

Ş 152, Asemenea şi bărbatul ce arând copii 
de la săverşita sa soţie se va însura după anul 
jălirii, dobândesce întrebuinţarea venitului de 
pe cele câstigate din averea ei, prin daruri, sâii 
prin testamentii, până ce vorii veni copiii intru 
leginita vârstă; iară neavândă copii, îi remânii 
acele lucruri cu desăvârşită proprietate. 

$ 133. Dâcă unuliă din însoşiţii ce nu vor fi 
crestini va veni în botezulii pravoslaviei, se 
deslegă însogirea fără păgubirea amândurorii 
părților. 

$ 154. Întra 6meni slobogi şi robi nu se pote 
alcătui însoţire legiuită. 

Ş 155. Dâcă prin nesciinţă s'aă cununat un 
omii slobodiă cu uă robă, să nu se deslege în- 
socirea, dică va voi şi decă ra fi el în stare ca 
să piătâscă preţuli robei stăpenului ei, în cur- 
gerea de trei-deci ani socotiți din diua. în care 
a lipsită ea din puterea stăpenului. Asemenea 
se va urma şi decă prin nesciinţă se va cununa 
uă femee slobodă cu unii robi. 

- $ 156. Stăpânul unui asemenea robii, stii 
x6hă, nu are voe a cere despăgubirea sa pentru 
slujba lorii de care vaii lipsită. - : 

Ş 157, Decă ună omi slobodă prin sciinţă 
sai cununati cu uă r6bă, nu numai să se des- 
partă, ci să dee şi globire la cutia milelorii, 
preţulă cât ar face robi, care va rămânea sub 
puterea stăpânului stă, dâcă acesta nu va voi 
a o slobodi, sci a priimi preţulă ci de la băr- 
batulă celă slobodă, pentru casă nu se deslege 
însoţirea. Tot asemenea se va urma şi pentru 
femeea slobodă, .care în sciinţă sarii cununa 

cu unii robă. . IN 
$ 158, Decă stăpânul ai lăsatii pe robul 

stă să se cunune cu uă femee slobodă, sci pe 
r6ba sa cu bărbati slobodi; sâă se va dovedi 
că ai fostă cu voinţa lui, ori ati împreună făp- 
tuită întru.acesta prin ori-ce chipă, s6i având 
scire aă tăcută din viclenie, atuncea nu numai 
să se păgubâscă de râbă sâii de robii (rămâind 
slobodi şi nedespărțiţi), ci âncă să se dojenâscă 
spre pildă. 

$ 159, Dâcă un preot a cutezat prin sciință 
să cunune pe un om slobod cu nă r6hbă, stii uă 
femce slobodă cu unii robi, să plătâscă stăpe- 
nului preţul robei scă a robului; iară de ai 
cununatii cu scirea stăpânului, nu este îndeto- 

  

  

x 

rit 2 plăti nimic, şi robul acela sâi roba să r&- 
mâe slobodi, şi cununia lorii nedeslegată. 

$ 160. Copiii născuţi dintr'uă aseminea în- 
soţire pururea rămân stobodi, sâii că ar fi tatăl 
lor slobod sâii mama. lor slobodă, scă în sciinţa 
sei în nesciinţa stăpenului oră a tatălui loră 
s6ii a mamei lor, s'ar fi făcutii însogirea : pen- 
tra că de apururea slobodenia este corârşitâre, 
şi iubirea de Omeni biruesce întru asemenea, 
întâmplare, atâtii după legea bisericescă câtii- 
şi după cea firâscă, 

Ş 161, Robii veniţi din locuri străine, carii, 
după vechiulă obiceiii pământescii, se cuvinii 
Stăpânirii, cununându-se cu persâne slobode, 
ori prin sciinţa acestora scă prin nesciinţă, să 
fie şi ci slobodi, şi însogirea lorii nedeslegată, 
neîndrăsnindu cineva ai supăra întra acâsta. 

Ş 162, . Însogirea robilor nu este ertată a 
se face fără de priimirea şi slobodirea stăpâni- 
lorii lorii. | E 
_$163. Preoţii să nu cuteze a cununa robi 

fără pecăulii de cununie de Ja protopresviteri 
şi înscrisă adeverinţă de voia stăpânilorii, cu- 
prindătâre anume că : cutare robii şi r6bă sunt 
drepţi aă lui şi voiesce ai însoți cu a sa bună 
priimire, _, - 

$ 164. Dâcă robul şi r6ba sunt a duci deo- 
sebiţi stăpâni, să iee preoţii de la amânduoi a- 
scmenea adeverinţi, pe care să le trecă în mi- 
tricile lori; iară preoţii să le păstrezo. spre 
îndreptare, de se va nasce vre uă pricină de ju- 
decată între stăpenii acestori robi. . | 

$ 165. Dică vre-un preotii prin sciinţă a cu- 
nunat un robi cu uă r6bă a duoi stăpâni deo- 
sebiţi, cu voia numai a unui stăpânii, acesta 
se va lipsi de robi sei de roba lui, după otă- 
rirea $ 168; iară preotulii să dee globire la 
cutia mileloră preţulii (Ş 174) câtii face robulii 
sâă roba stăpânului ce nu s'a întrebatii. 

Ş 166. Dâcă aii cununatii fără scirea şi voia 
amânduroră stăpânilorii, să dee preotul useme- - 
nea globire la cutia milelor preţul amenduror 
robilorii, iară stăpânii cununaţiloră să se în- 
vosscă după otărirea $Ş 170—175. 

$ 167, Decă vre-unu protopresviterii, prin 
sciinţă ai dati voe vro-unni preotă să cunune 
robă cu r6bă a duoi deosebiţă stăpâni, fără sci- 
rea şi voia unuia stă şi a ainânduror stăpâni- 
lori, să plătâscă elii în loculii preotului acea 
mai susii otărită globire. i 
_Ş 163, Stăpânulii acelii ce ai cununati pe 

robulă stii eu rba altuia, fără scirea, şi voinţa 
stăpânului ei, să se lipsescă de robii; asemenea 
să se lipstscă şi de râba, lui, dâcă o va cununa 
în asemenea chipii cu robi străinii, iară pe ro- 
bulă scă pe robă împreună cu copiii lorii să'i 
câstige înstrâmbătățituli stăpeni. 

$ 169, Dâcă cineva însuşindu'şi robulii al- 
tuia, Pai datii cuiva ori cu ce chipii, şi acela 
Pai cununatii cu r6ba sa, şi în urmă stăpenulii 
celăi adevăratii va găsi pe robulă stă, atunci
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să ice întru a sa stăpânire nu numai pe robă, 
ci şi pe r6bă cu copiii lorii, fără de nici ună 
schimbă sâă plată; iară celă ce şaă însuşită 
pe străinulii robii, şi Pati datii altuia să despă- 
ubâscă pe stăpânulii râbei, după otărirea ur- 
mătorelori paragrafuri. Aseminea se va urma 
şi d6că însușiridu'și cine-va r6bă străină ai 
dat'o altuia şi acela a cununat'o cu robul săi, $ 170. Dâcă s'ati cununatii robă şi 16bă a duoi stăpâni deosebiți, fără scirea şi voia lor : 
stăpenulă robului să dee celui cu roba, în locul 
ei, pe alta în vârstă de măritat, şi de ati copii, 
să dee şi în loculă lorii alţi robi de uă potrivă, 
ca să nu se despartă fără milostivire de pă- 
zinţii loră. 

Ş 171. Dâcă stăpânul robului nu va avea ca 
să dee râbă de uă potrivă, atuncea va, da altii 
Tobi în vârstă de căsătorie în locul robului săi, 
şi alţi robi de uă potrivă în loculă copiilor. 

Ş 172, Decă nică stăpânulii râbei nu va a- 
vea alt robii ca să'] dee în locul robului străin, 
nică alţă robi ca să deo în locnlă copiiloră, a- 
tuncea stăpânuli robului să'ă plătâscă prețulii 
râbei şi analogulă din preţulii copiiloră, - 

$ 179. Dâcă stăpânul robului nu va avea stare a plăti nici în bani, atuncea stăpânulii rObei să'i plătescă preţulă robului şi analogi- situlii preţii a copiiloră ei, - . 
Ş 174. Preţulă robilorii să se otărasci de că- tre judecătorie după vârsta, iscusinţa şi meşte- 

şugurile lori. 
Ş 175. Dâcă robii domnesci şatraşi de lac, 

lingararii, arsarii şi lăeşii, se voriă însoşi cu 
asemenea robi bocresci sâi monastirescă, sii 
acei boeresci şi monastiresci cu alţi bocresci 
şi monastiresci, cu sciința sâă nesciinţa stă- 
peniloră lorii să se otărască după legiuirea pa- 
ragrafilorii 170—174, - 

Ş 176, Dâcă cineva avândă r6bă țiitâre pen 
la sfirşitulă vicței sâle n'aă slobodit'o pre ca 
din robie, atuncea să rimâe slobodă, şi dâcă 
ai făcutii copii cu dânsa să rEmâe şi căslobodi, Ş 127, Copiii cei din curvie a râbei după legi urmeză sârtei mamei lori. - 

$ 178. Stăpânii robiloră şi cei legiuiţi mo- 
stenitori ai lori, după pămentesculă obiceiii, 
pot de apururea şi de Ja ori-cine să cură pre robii loră cei fugiți sâi de către alţii Ensuşiţi, căci pentra robi nu are loc prescripţia în ţera 
acâsta. ” 

Ş 179. Acei ertaţi robi, birbati sâi femee 
poti să se cunune neopritii cu acei din nascere 
slobodi, însă nu pâte lua pre fiică, si pre ne- 
pstă, oră pre altă femee din familia patronului, (adică a fostului stăpeni ce Paă slobogit) cum 

nici pe fiica vre unei persone cinstite cu caftan 
s6ă din nâmii boerescii, 

CAPU NI 

Despre driturile între părinţă şi fii 
Ş 150. Din legiuita însogire născându-se fă, 

se începe uă nuoă legiuită legătură , pe care 
se întemeiază drituri și îndstoriri între pă- 
rinţi şi fii. a - 

$ 151, Iuridica presumpţie se luptă spre a- 
părarea legiuitei nasceri a cepiiloriă cari se 
nasc la sfirşitul luncă a şâsea scă a decea (12), 
socotindu-se din diua zămislirei ; slăbesce însă cândiă s'aii născută copiluli sâă mai înainte de 
împlinirea a şâse luni întregi socotindu-se din diva cununiei, sâă din diua întorcerei bărbatu- 
lui din străinătate, ori după împlinirea lunei-a 
decea socotindu-se de la deslegarea însoţirii 
prin mrte s6ă prin carte de despărţenie ori prin 
alte chipuri. (S$ 121, 122 şi 143) 

$ 152, Părinţii de obstie suntii îndâtoriţi a 
da fiiloră lor cuviinciosă, crescere, adecă îngri- 
jindu-se pentru viţa şi sănătatea lori, să le   dee trebuinciosa hrană, deprindându-le puterile 
trupesci şi iscusinţile sufictesci spre bine, şi 
întemeindii fericirea lorii cea viitore prin înv&- 
țături, mai ântâiii a dogmeloriă credinței şi a- poi a celuriă-alte folositore sciinţe, 

$ 153. 'Tatălă mai ales este îndetoritiă a se îngriji pentru hrana, copiiloră, până ce vor veni 
în verstă de a so hrăni de sineși, iară mama 
pentru nevătămarea trupului şi a sanătății lor. Ş 154. Făcendu-se vremelnică despărţire, sâii şi desăvârşită deslegarea căsătoresciă legături 
a îusoţiţiloră şi nefiindii învoială între ei pen- 
tru crescerca copiilorii, jedecătoria este dâtâre 
a purta de grijă ca copiil parte bărbitâscă până 
la a! patrulea jară parte femesscă până la al 
şeptelea an a vârstei lorii, să râmâe sub a ma= 
mei purtare de grijă, fără numai dâcă nis- 
caiva pricini mari descoperite în vremea des- 
părțirii lor, arii cere deosebite puneri la ca- 
le. (Ş 225) 

Ş 1S5. Cheltuelile pentru hrana şi crescerea 
copiilorii, tatălii mai ales este dâtoră a le fâce, 
iară de va fi elă săracă le va face mama, $ 156, De va muri tatăl, rămâne în dătoria 
mamei tâtă ingrijirea pentru crescerea copii- 
lori; iară murind mama, sc fiindă săracă, se însărcineză cu acâsta, suitorii copiiloră despre 
tată, iară în lipsa acestora, cei despre mamă.   Ş$ 187. Amenduoi părinţii aii de uă potrivă 

  
(12) Cea nat scurtă vreme do la zămislire până la n ascere, sant șise luni întregi adecii una sută optă-deci ssă optiă-decy gi duoă (precum se cuprinde în Vasilicale), după cercarea cetoră întru acestea ispitiţi vechi gi nuoY bărbaţi; iară cea mal îndelungată vreme santă dece luni întregi, udică trei sute dile pentru că lunelo în Jegă Să numtrată do către cel may nuok, câte trek-Qeci de d ile, precum se număra şi de cătro Elini, 
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drită, spre a îndrepta cu unită socotință lucră- 
rile şi faptele fiiloră lori. - . 

$ 188. Fiii sunt dâtori a păzi cucernicia că- 
tre părinţi, şi a se supuna la tâte poruncile cu- 
viincăose și drepte, macarii de vorii fi părinţii 
şi de altă credință. - - 

$ 189. Pe lingă aceste, părinţii ai dritii să 
caute pre fiii lorii, ce fără de voia lorii s'aiă fă- 
cută nerăduţi fără de veste, şi să întorcă pe 
cei fugari, ori că voră fi âncă pe drumii, ori că 
se ori afla mistuiţi pe aiurea, ajutându-se la 
acâsta şi de către judecătorii, scii şi de către 
ensuşi stăpânire, dâcă va cere trebuinţa. 

$ 190. Părinţii pot a'i pedepsi pre copiii cei 
cu năravuri rele, pre cei nesupuşi, s6ă pre cei 
ce tulbură casnica linistire; însă cu ună chipi 
cuviinciosă, şi nepricinuitorii de vătEmare. 

$ 191. In lipsa, părintescif puteri, ai acestă 
imputernicire asupra copiiloră epitropii, şi cele 
mai de aprope rudenii, cara către acestia ţină 
loculii părintelui lorii. 

$ 192, Copiii dobândescă porecla tatălui lor, 
şi marca nemului, şi tote cele-alte drituri a 
tamilici şi a stării lui, afară de cele nemutate 
personale drituri, cari îndată se stingii după 
mârtea persâneloră. 

$ 193, Din driturile ce mai cu deosebire se 
cuvin tatălui ca unui capă a familiei, se alcă- 
tuesce puterea părintâscă asupra copjiloră. 

$ 194. Tatăl pâțe da crescere fiiului săi ce- 
lui nererstnică, potrivită cu rangulă, starea şi 
chipul vieţii ce va socoti de cuviinţă, ajungând 
insă fiiulă Ja sprevârstuicie, decă cli nu va î 
mulțămitii cu chipulii acela, şi va descoperi ta- 
tătui sti dorinţa ca are cătro vre unii alt felii 
de chipii, spre petrecerea vietei sâle, maă pro- 
tivită cu plecarea inimei, şi cu puterile luă, şi 
nu ra fi putând câștiga dorinţa sa de la pă- 
rinţi, este slobodi să facă cererea sa la cuviin- 
ciâsa judecătorie. 
-"$ 195. Judecătoria trebue să cerceteze cu 
mare sirguință starea, averea, şi împotrivirile 
tatălui, asemenea şi cererea tânărului de este 
dreptă, cu cusântii, cu putinţă, şi mai folosi- 
tore lui; şi încredinţându-se de la învăţători, 
de la rudeniile, și megieşii lui, să pue la cale 
acestă pricină, însă cu chipuri sfătuitore. 

$ 196, Tâte cele câstigate de fii prin ori-ce 
chip legiaită, sunt drepte ale lori, în câtă 
vreme însă vorii fi sub puterea părintescă, o- 
cârmuirea aceloră lucruri se cuvine tatălui, 

$ 197. Atuncea numai se depărteză tatăl de 
acesti drită, şi de către judecătorie se rân- 
duesce altii cârmuitoră, cândi elii se va arăta 
nevrednică întru cârmauirea averii, sâii când 
acei ce aii dati fiilorii averea, ai rânduitii spre 
cârmuirea pre altul. ! : 

$ 198, Din veniturile averii fiiloră se cuvine 
în câtii vorii ajunge, a se face cheltuelile pen- 
tru crescerea lori; iară prisosindiă ceva, să se 
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dee cu dobândă (Ş$ 302 şi 303) făcându-se pe 
totă anuli lămurită sumă. 

$ 199. Atuncea numat pâte fi tatăl slobodiă 
de darea sămii la Epitropicesca Comisie, pen- 
tru averile câștigate de fii, când prisosuli ve- 
niturilori fiind puţini, pentru acesta să şi lasă 
în slobodă întrebuințare, - 

$ 200. De se va şi lăsa tatălui întrubuinţa- 
rea, voduriloriă averii, do către celii ce ati dat'o 
fiiului aceluia, rămânii însă venitarile pentru 
crescerea lui, şi nu este certată creditorilor ta- 
tălui să se atingă de aceste venituri spre pă- 
gubirea fiului. 

Ş 201. Avendiă fiinlii cele pentru crescerea 
lui de aiurea, iară nu de la părinţi, pote şi în 
vremea sprevârstniciei să întrebuințeze neoprit 
acele câstigate prin 6nsăşi a sa silinţă; ase- 
minca şi câte i s'aii datii spre întrebuințare, 
după ce aă ajunsi în sprevârstnicie. 

$ 202, Fiii cei subi puterea. părintâscă nu 
potu să facă vre uă puternică tocmâlă , s6ii a 
se supune vre unei îndstoriri, fără rostita s6ii 

tăcuta învoire a părintelui lori. 
$ 203, Dintracestii felă de toemele sciă în- 

dâtoriri, de obstie aii tăria lorii acele cari s'aii 
aşedatii în următorulă capii, atingătora de dâ- 
tornicile lucrări a sprevârstniciloră ce se află 
sub curatorii. - 

$ 204, Tatălă este dâtorii a apăra, driturile 
fiilorii săi şi a celorii spreverătnici. 

$ 205, Rânduelile cari trebue să se păzâscă 
spre tăria căsătoriei celui sprevârstnicii suntii 
cuprinse în $$ 73—18. 
_$206, Sub cuvântul. cheltuelilorii făcute 

mai înainte pentru crescerea fiiloră, nu ai drit 
părinții asupra, averii cei în urmă câstigate de 
către fii. . : , 

$ 207, Dâcă părinţii ai scăpătată, se înd6- 
toresc fiii a se îngriji pentru cuviinciosa hrană a 
lor și pentru cele-alte trebuinciâse ale vieţei. 

$ 208. Fiii cei nelegiuiţi nu dobândesc dri- 
turi de uă potrivă cu cei legiuiţi. 

$ 209. Fiii născuţi din. legiuită socie, mai 
înainte sâii după otăritulă termini prin $ 18], 
19, nu se socotescii după iaridica presumpţie a 
fi legiuiţi. Se 

$ 210, Acâstă iuridică presumţie, pentru 
nascerea cea mai nainte de otărituli termini, 
atunci numai are puterea sa cândi bărbatulii, 
neavândii sciinţă înainte de cununie că femeea 
sa, era îngreunată, va tăgădui părintimea în, 
faga judecăţei celii multă în trei luni după ce 
sai însciințatii de nascerea copilului. 

$ 211, Bărbutulii ce va dice în faga judecă- 
ţei că nu este al săi copilulă care s'a născut 
de sogia sa la otăritul termin, pâte cel multă 

până în trei luni, după ce aii aflati nascerea 

copilului, să pornâscă jalbă împrotiva legiuitei - 
nasceri şi să dovedâscă că zămislirea copilului   n'aii fostii cu putinţă a f de densuli.
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Ş 212, Nici precurvia mamei, nici mărturi- 
sirea ci că nascerea copilului nu este leginită, nu suntit îndestule dovedi spre a rădiea de la copilii driturile legiuitei nasceri, 

Ş 213. Murindă bărbatulii mat naintea ter- minului de trei luni, cele date lui spre jăluire pentru legiuita nascere a copilului, volnici sunt moştenitorii luă, a cărora drituri sarii jigni prin acea nascere, a face cerere în pricina ac6- sta penă în trei luni dupii mrtea tatălui, Ş 214. In întemplările acelea în cari îuri- dica presumpţie are loculă ci, dâtâre este fe- meea, cel inultă penă în trei-deci de dile, a însciinţa s6ă însuşi, sc prin migdlocirea tătâni- stă, sâii a altei rndenii a că, pe-bărbatulă sci, s6ă şi pe moştenitorii Ji, dâcă de densulii ve fi despărțită, cum că cu adevărat este îngreu- nată, pentru ca să cerceteze ei şi să se încre- dinţeze (e voră voi) de îngreunarea' ei şi prin mOşă, Dâcă însă acestia, voră ţăcea, pene la o- tăritulii termini de trei luni, se socotesce că cunosc de leginită nascerea copilului, pentru acâsta nici-vor mai fi ascultați, deci vor porni în urmă piră asupra mamei, 
$ 215, Copiii cei născuţi din neputernice în- Sogiri, iară nu şi din cele oprite prin $$ 88, 90-—-97, se socotescă ca, nişte leginiți dscă se va rădica împedicarea, adecă dâcă se vor îm- păca părinţii cu însogirea, (afară de întâmpla rea prescrisă la $ 82), fără a cărora voe S'aii cununati copiii cei de sub puterea lori, ($3 73 —75), sâii decă sc va dovedi că unulii măcară din părinţi mai avută întru adevără sciinţă de împedecătârea, pricină a însogirei (13) co- prinsă în $ 88, 90—97, - 

Ş 216, Copiii născuţi din nelegiuită împreu- nare, ce s'aii făcuţi înlegiuiţi prin cea îu urmă 
săvârşită căsătorie a tatălui cu mama loră, (care pâte ai fosti țiitâre, stii şi altă slobodă temee), se numără şi ei şi pogoritorii loră în rândul fiilor celor născuţi din legiuita însogire. Ş 217, Nelegiuita însoţire nu pâte să prici- nuiască copilului jignire la cinstea politicescă şi la înaintarea lui, deci n'are trebuinţă, pentru unii sfirşitii ca acesta, să câră de la stăpânire vre uă deosebită privilegie spre a fi cunoscuti de fiiă legiuită, i : ” $ 218, Numai părinţilorii este slobod a cere de la stăpânire acâstă privilegie a înlegiuitei nasceri, dâcă voriă voi ei să se facă ca uni le- giuită copilă, împărtăşitoriii pronomiilor, stă- rii şi averii lorii, pe care avere. potii slobod a o lăsa, la mostenitori. . 

LEGIUIRI 

Ş 219, Acestă privilegie, în câtă privesce către cele-alte mădalări a familiei, mare nici uă putere, adecă ună fiiii ca acesta nu pâte să c6ră driturile,- nică mostenirea rudeniiloriă ta- tălui săă, nici a mamei, ci numai a Ensuşi pă- rințilori săi. ($ 943) - - 
Ş 220. Cei nelegiuiți copii cu totul sc de- părteză de driturile familiei şi a rudeniei, pre- cum şi de numele familiei tatălui, de evghenia, de marca n&mului, cum şi de alte părintesci privilegii, ci dobândese numai numele familiei. 

de pe inamă, 
Ş 221. Pâte însă nelegiuitul fiiii, cu dreptul, să ccră de la părinţii săi cheltuelile pentru 

hrană, crescerea și căutarea bâleloră scle, po- trivită cu starea loră; aşa deră şi driturile pă- rințilorii până la atâta numai se întindă asu- 
pra acestui felii de copil, încât cere neapt- 
ratii scopulii crescerii lui, 

ş 222, Cel neleginit copil nu este desăvârşit 
supus puterii părinţilor săi, ci se cârmuesce de către cpitropă ; însă epitropia acâsta pote să sc dea şi tatălui, de va fi vrednici de credinţă. 

Ş 223. Cheltuelile crescerii nelegiuitalui fiii, 
tatălii este dâtoră a le face, iară de nu va fi el în stare ca să'lă hrânescă, se pune îndatorirea 
acesta asupra mamei. ($$ 134 şi 186)   Ş 224, În câtă vreme va voi Şi Ya putea mama să crâscă Cnsuşi pe alii săi nelegiuită - fiii, după chipulă potrivit cu cea, viitâre stare a lui, nu are dreptate tatălii a'] lua de la dân- sa, ci se îndâtoresce a da cheltaelile crescerii, precum S'aii disă mai susă, - 

Ș 225. Dâcă însă vieţuirca copilului nu ra fi sigură, încredinţându-se crescerea lui mamei, care s'ară descoperi nevrednică ca, să] crâscă, ori neputinci6să, sc cu totulă desfrenată, sâă avendii vre uă altă impedecare, atunci se înda- toresce tatăl a'lă depărta, de In ea şi a'l cresce însuşi elii, sâă ali da la alti locă sigurii şi cuviinciosii. ($ 184) : 
Ş 256, Părinţii pot a se învoiîntre sine pen- tru hrana, crescerea şi purtarea de grijă a ne- legiuitului fiii. Uă asemenea învoire însă nu pâte jigni dritulii copilului. : : 

rea de grijă a nelegiuitului. fiii, trece ca uă altă îndâtorire de uă potrivă părintescă la mostenitorii părinţiloră lui, 
$ 228. Părintâsca putere încetâză îndată după împlinirea desăvergitei vârste, adecă la   împlinirea de duoă-deci şi cinci de ani a vârstei legiuiţiloră copii (*), decă nu s'a slobodit de 

    (3) Spre pildă : decă vr'ună străină, avendă soţie legiuită în patria sa, scă alurea, viindi aici, Bai cununat 
cu alta, co nu avea sciință de acesta, Şi aă făcută cu densa copil, se socotescii acestia leginiţy, căci se ajută 
de către cea ca bună credință însoşire a mainey lori; decă însă, după ce va afla femeca acistă neintiințare a 
insoţirii scle, nu se va despărţi, ci stăruindă în acsstă nelegiuită însogira va, nascs şi alţi copit, atunci. aca- 
stia nu se socotescă legiuiţi, ($$ £0, 8) (*) Insă acistă contenire la puterii părintesci, după pământescile obiceiuri, nu slobâde copiiloră voe de a cere 
de la tatălă stăpenirea Incruriloră mamesck şi a peculiumuluY profectițium (aducă averea dată fiiulay de către 
tatălă spre cârmuire). 

Ş 222, Indtorirea pentru hrana şi purta- 
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judecătorie întinderea puterii părintesci şi pe- 
ste acâstă vârstă, după cererea din partea pă- 
rintelui, făcută din pricini bine enventate, şi 
d$că nu s'aii publicatii slobodirea acâsta,.. 

Ş 229. Curiinci6sele pricini spre a se cere la 
judecătorie urmarea puterii părintesci, suntă : 

a. Dâcă fiiulă, şi în legiuita vârstă de duot- 
deci şi cinci ani, nu este vrednică a, se hrăni 
de sineşi, sâii a'şi ocârmui lucrurile sele pen- 
tru metehne trupesci sâii sufletesci. 

b. Dâcă aii cădutii în detorii mari în carge- 
rea sprererstniciei lui. . 

v. Dâcă ai cădutiă întracestii felii de vino- 
văţii, pentru cari trebue a se mai ţine multă 
vreme âncă substrânsa priveghiare a părinţilor, 

Ş$ 220, Fiii, şi mai "nainte de împlinirea vâr- 
stei cei leginite, potii să iasă de sub puterea 
părintâscă, dscă tatălă cu otărire le va da slo- 
bodenie prin înroirea judecătoriei, scii. de va 
îngădui unui fiiă la verstă de duot-deci ani, ca 
să'șinibă a sa deosebită economiescii gospodărie. 

Ş 231, Spreverstnica după ce se mărită în- 
tră sub puterea bărbatului; însă asupra ave- 
re ei are tatălă driturile şi îndetoririle unui 
curatorii cârmuitorii, ($$ 356—377), până la 
împlinirea vârstei cei desăverşite, iară de va 
muri bărbatulă înainte de a împlini ea vârsta 
acâsta, ca se întorce iarăși sub puterea pă- 
rintâscă. : 

$ 232, Dâcă tatulii îşi va eşi din minte, d6- 
că se va vesti ca unii desfrânat, stii dscă pen- 
tru vre uă vinovăţie se va osîndi cu închis6re 
mai mult de ună an, sâii decă se va înstrăina 
de bună voia sa, sâă decă va lipsi mai mult de 
ună an și nu va însciinţa, unde se află : atunci 
cade stăpânirea părintescă din lucrătârea pu- 
tere a sa, şi se rânduesce epitropă în locul 
lui; iară contenind aceste pricini de împedicare, 
iarăşi dobândesce tatuli driturile sele. 

$ 233. Părinţii cari nici de cum nu se în- 
grijescă pentru hrana și buna crescere a fiilor, 
perdă puterea părintescă. 

Ş 234. Pentru râua întrebuințare (14) a pu- 
terii părintesci, prin care se vatămă driturile 

- fiului, ss pentru lenevirea îndctoririloră li- 
pite cu puterea părintescă, pote nu numai &n- 
suşi fiiulă, ci ori şi care altulii ce arii avea 
sciință pentru acâsta, mai vârtosă rudeniile 
cele mai de aprâpe, ca să csră ajutorul jude- 
tătoriei, şi acâsta trebue să cerceteze pricina 
hulei, adecă pe piritulii tată, şi să facă puneri 
la cale potritite cu încungiurările. . 

$ 229, Personele ce nu ai alesii vicța mo- 
nahică potii înfii. ($ 50) 

  

înfiitor sâă mamă înfitore, iară persâna care 
Sa luată îu locă de fiii se dice înfitulă sâă 
înfiita. - 

Ş 237. Infiiala trebue legiuitii să se sărer- 
şescă, nu numaă prin singure cuvinte, ci şi prin 
cetirea sfintelorii molitve, pentru ca cu chipul 
acesta să câştige întru adevtr înfiitorii treptă 
de părinţi, iară înfiiţii treptă de fii, şi pentru 
ca să se păzâscă între dânşii înrudirea şi la în- 
sogire, după otărirea legiloră. ($$ 95—97) 

$ 285, Infiitorulii trebue să fie cel pucinii 
cu optii-spre-dece ani mai mare la vârată de 
câtii infiitulă, : , 

$ 239. Dâcă înfiituliă sei înfiita vorii fi de 
sineşi stăpâni şi voră avea, fiii s6i fiică, se so- 
cotescă aceştia către înfiitorulă tată, si către 
înfiitorea mamă, în trepta de nepotiă sâii de 
nepotă. 

$ 210. Pote cineva, să înfiicze pe altul 'in 
locii de nepotii sâii nepâtă, deră se cuvine mai 
ânteiii a cere priimirea fiiului sei a fiicei întru 
a cărora nume voesce să ia pe cineva în stare 
şi trâptă de nepotii şi de nepâtă, şi atunci tre- 
bue să fie înfiitorulă cu trei-deci şi şâse ani la 
verstă mai nare de câtă înfiitulă.» . 

$ 241, Dâcă înfiitulă este sprevârstniciă,. să 
se facă înfiiala cu priimirea numai a trupescu- 
lui tată, iară de nu va avea tată, nu numai cu 
priimirea mamei ci şi cu a epitropiloră şi a ju- 
decătoriei. - 

Ş 942, La acestă întâmplare se cere priimi- 
rea născătorului tată, de şi va fi înfiituli sâă 
înfiita în legiuita verstă,. : 

9 
$ 243, Pote bunul sâii buna să înfiieze pe 

ânsuşi a loră nepotii, scii nepâtă, sâi pre alţii 
din pagoritorii lori. - 

Ş 244. Infiiala celoră săraci de părinţi nu 
este sloboă a se face fâră, scirea şi înroirea 
Stăpânirei, care prin comisia epitropicescă cu 
de amăruntuli să cerceteze de se cere înfiiala 
acesta sub cuviincidse pricini şi de este după 

| tâte împregiurările spre folosulii aceloriă copii, 
după care se va da înscrisă slobodenie, trecân- 
du-se în codicile cumisiei epitropicesci, spre 
siguranția a acestoriă felii de copii. 

Ş 245, Isprava înfiinţată a dritului înfielei 
este de a câştiga înfiitulii porecla înfiitorului, 
păzind toti uă-dată şi porecla şi evgenia (d6- 
că s'ari întâmpla) a Ensnşă familiei s6le. 

$ 246, Dscă înfiitorii părinţi vorii dori ca 
să'şi mute a lori evghenie şi marea neamului 
“către înfiituli de denşii, suntii dâtori a cere la 
acesta slobodirea stăptnirii, a 

-Ş 247. Intre înfiitori şi înfiiţă, cum şi între 
$ 236, Persâna care ai înfiită se gice tată | urmaşii acestora, se păzescii driturile întocmai 

  

(14) Rcua întrebainţare a puteri! părintesci se face atunci cândă tatălii vatimă prin fapte trupesca siguranție 

a fiiulay, firesculă drită, cinstea, curăţenia năravurilor, averea lui, scă alte drituri cuvenite fliuluY către Ensuşi |. 

tatăl stă. Acest fel do fapte suntă : vrăjmăşirea împrotiva fiului, scti îndemnarea către năravari rele, pedepse- 

nemisurate, silnicia spre însurare, seă către alegerea chipului vicțnireY lul. . - -
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ca între cei din nascere legiuiți părinți şi fii. Dreptă aceea, înfiitorulă tată dobândesce pu- terea părintâscă asupra înfiitului, 
$ 248. Legătura între înfiitori şi între în- fiţi în privire către mostenire nu are putere către cele-alte mădulări a familie“ înfiitorilor părinţi; iară din împotrivă, înfiitul nu se-lipsesce do driturile familiei născătorilorii săi părinți. $ 249, Driturile între înfiitori şi între în- fiți se potă alcătui prin tocmele şi întru alti chipii, udecă : pâte să se facă Greşi-care deose- bire pentru crescerea, înzestrarea, chipulii vie- ţii ş.c.]., fără însă a se strămuta, prin aceste a- cea în $ 215 însemnată înfiinţată ispravă a în- fieleă sâi fără a vătăma dritală Greşi-căria a treia persâne. (15) E 

$ 250. Legiuita legătură între înfiitorulă tată şi între înfiitulă se pâte a se deslega în Vremea spreverstniciei, politicesce însă, iară nu şi bisericesce ($$ 95—97), prin unită în- Yoire numai a născătorului tată s6ii a epitro- pului şi a stăpenirei. | 
$ 291. După desfacerea, înfielei iarăşi se în- trce înfiitulă scă înfiita sub puterea tatălui născător sii sub purtarea de grijă a epitropului. $ 252. Driturile şi legăturile înfiitorilorii și a înfiiţilorii nu se pot aplica la, driturile copii- lorii ce s'a luatii de sufletii, carii so priimese numai pentru-hraha şi crescerea lori spre fo- losulă sufletesc. - 

Ş 258. Priimirea numai Spre hrană şi cres- cere a copiilorii săraci pote fi slobodă ori şi că- ruia, iară făcându-se vre uă alcătuire pentru dânsa, se cavine ca pe câtii ea va njicşora dri- turile copilului de suflatii sâi va adăogi deose- bite legături, să sc întărâscă de către comisia epitropicâscă, , Ş 254, Cei ce priimescă copii de suflet spre hrană, socotindu-se ca nisce părință, nu ai drep- tate a cere pe urmă de la denşii cheltuelile fă- cute pentru hrana, şi crescerea loră. 

CAPU IV 
Despre epitropie şi curatorie 

* $255. Epitropia este unii drită şi uă putere care se dă asupra unei persâne slobode şi asu- pra cârmnirii, averii ei, spre siguranţă, în câtă vreme persona acesta din pricina neverstnicică nu pâte povăţui nici pe sine'şi, nică averea sa; iară epitropi este acela ce are puterea acâsta, care epitropii, după împlinirea de patru-spre- dece ani a nevârstniculai, şi de duoi-spre-(lece ani a nevârstnicei, se numesce mai cu s6mă cu- ratoră, ($ 356) ____ a $ 256. Caratoria este puterea dată mai cu semă cui-va spre cârmuirea averii acelor cari nu 
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pentru nevârstnicie ci din altă Gre care pricină 
nu'și potă cârmui lucrurile loră (Ş 357); iară 
curatorul este acela căruia se dă acâstă putere. Ş 257, Cândiă care trebuința ca 'să se rân- 
ducscă epitropiă asupra unui nevârstnicii, năs- 
cutii ori din legiuită însogire sâă într'alt chip, 
atunci rudeniile cele din sânge, scă cele-alte, ssii învățătorii, casnicii, scă şi Ensuşi megieşii 
lui, se îndâtorescă, sub a legilorii rânduită pe- 
dâpsă, ca îndată să vădescă acesta la comisia 
epitropicâscă, ca la uă apărătâre a neveratni- cului. Insuşi poliţienescile dregătorii şi frun- 
taşii obştimilorii politicesci şi bisericesci sunt 
detori a avea purtare de grijă, până cândă co- misia epitropicâscă va loa sciință de acâsta. 

$ 258, Comisia epitropicescă dâtore este să 
rânduâscă epitropi vrednici, îndată ce se va 
lua seire şi se va ineredinţa că cere trebuinţa. 

259. Nevrednici şi nepriimiţi la epitro- . 
pie sunt de obşte acei cari pentru nevârstnicie, 
metehne a, trupului sâă a minţii, oră pentru 
altă pricină, nu suntiă vrednici aşi cârmui En- 
suși lucrurile loră ; cum și acei osindiţi pentru 
vre uă vinovăţie, sâii acei de la cari nu se nă- 
dăjduesce buna crescere a nevârstnicului sâii fo- 
lositârea cârmuire a arerci lui.   Ş 260, Nu este slobod a se da epitropia:să- 
răimanilorii : episcopilorii, monahiloră, supuşi- 
lor străini, celor ce se află în slujbă oştenâscă 
şi femeilori ($ 279), afară numat de inamă şi 
de honă. Iară preoții şi diaconii, de voră Yoi, 
poti să priimâscă epitropia cea după lege rân- duită a copiilorii rămaşi din rudele lor, oprin- du-se cu totulii a se însărcina „Cu cpitropia ce- 
lorii ce nu suntii rudenii. | 

Ş 261. Nu suntă priimiţi în cpitropie acei 
pe cari tatălii sărăimanului anume i-aă depăr- 
tată din epitropie; acei cari aă trăită în duş- 
mânie cu părinții, ori cu ensuşi sărăimanulă ; 
SGii acei cari Ensuși ei sâii părinţii loră şi cele 
mai apropiete rudeniă a loră se afli âncă cu e] 
în pricini de judecăţi, sii acei cari pentru pre- 
tenţii nelămurite âncă ar putea să intre în ju- 
decată cu sărăimanul, măcar de vor fi şi rudenii, 

$ 252, Nu se rânduese după regulă epitropi. 
acei cari, pentru obstesci, sâă ensuşi a lor tre- buinţi, suntă siliți a se depărta mai multă de 
unii anii din ţăra în care se află sărăfimanulii. - 

Ş 203. Nu sunt; siliţi fără voia lor, a priimi 
cpitropia acei ce se află în slujba stăpenirei şi 
a patriei, profesorii obstescilorii scoli, doctorii, 
acei ce sub a lori purtare de grijă ai cinci co- pii s6ă nepoți, cei însărcinați cu uă epitropie 
mare sciă cu trei mici, şi ajunşi la vârstă de: 
şspte-deci ani. a „326%. Epitropia se cuvine mai ânteiiă la a- 
cela pe carele Vaii poftitii tatălă „ Sci bunulă, 
s6ă străbunulă, ş.c.]., de nui se împrotiresce 
    (15) Spre pildi: înfitârea pers6nă nu pote să dea înfiitului copilă dritală mostenire asupra averii soțier sile s6ă a altei rodenil a luY care nu a'aăi uniti la Înfiiala aceea. 

. 
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însă vre-una dintru acele mai susii pomenite 
opriri. ($$ 259— 263) | 

$ 265. Dâcă mama stă buna, s6ii vre-uă altă 
parte femecască, sii oră-care altulă, va numi 
mostenitorii pe ună tenării, rânduindu'i şi epi- 
tropii, atuncă epitropulă acesta trebue să prii- 
mâscă ca unii curatori cârmuirea mostenirii 
lăsate tentrului, * ă ” . 

Ş 266, Decă tatălă n'aii rândoitii epitropă, 
ori a rânduitii pe cine-ra ce din începutii era 
“stă mai pe urmă s'a arătată nevrednică, a- 
tunei să se încredinţeze epitropia ântâiii bunu- 
luă despre tată, apoi mamei, şi după acesta, 
bunei despre tată ; iară nefiindii aceste, altei 
rudenii mai aprâpe, parte bărbătâscă, celui 
mai bătrână, s6ă celui mai vrednici, din care 
se protimisesc cele despre.tată, de vor fi multe 
rudenii de aseminea rândi şi spiţă. 

$ 267. Decă după pomenitul chipi nu se va 
afla vrednic epitropă, comisia epitropicâscă va 
rândui pe cine va socoti mai destoinic, privind 
către iscusimea, starea, averea şi locuința Iu. 

$ 265, Comisia cpitropicâscă îndată va po- 
runci celui (după ori-care din pomenitele chi- 
puri) rândoită epitropii, ca fără prelungire să 
priimâscă epitropia ; iară epitropulă detor este 
a se supune la comisia, acâsta întru cele ce pri- 
vescii către epitropie. 

$ 269. Dâcă celii de către judecătorie chiă- 
matii spre epitropie va socoti că nu este vred- 
nică a se însărcina cu acâsta, scii decătre legi, 
i se slobâde nepriimirea ($ 208) : atuncea. pen- 
tra acesta să dee cuventă în-curgere de patru- 
spre-gece dile, socotindu-se din diua ceai prii- 
mită porunca comisiei, care, găsindu-se cu cale 
pricinnirea sa, va rândui pe altuli, 

> 270. Celii ce tăinnesce nevreduicia sa în- 
tru priimnirea epitropiei, cum şi comisia ceprin 
sciinţă rânduesce cpitropii carele după legi se 
judecă nevrednicii, se îndâtorescii a plăti tâtă 
pagaba pricinnită din acâsta sărăimaniloră şi 
folosulii ce s'aii pierdută din lenevirea lori. 

$.271. Răspunderii acestia este supusii şi 
celii ce se lapădă de epitropie fără temeinică 

“pricică; unul ca acela prin cuviinci6se chipuri 
să se îndemne ca să o priimâscă. | 

92, Nimeni nu pote priimi epitropia, fără 
numai prin scirea şi porunca comisici epitropi- 
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cesci, căci acela care de sineşi volnicindu-se, va 
întra cu tărie în epitropie, se indâtorescea plăti 
tâtă paguba pricinuită dintru acesta, sărăima- 
niloră, inăcară de ar urma din întâmplare iară 
nu din lenevirea lui. 

Ş 253. Fie-care alti epitropii, afară de bu- 
nul, de mama şi de buna, trebuie să făgăduiască 
cu cugetă curatii şi să incredinţeze pe comisia 
ovitropicâscă : com că va povăţui pe neverst- 
niculi sâii pe neverstnica întru frica lui Duwm- 
nedeii şi erlavie către crestinâsca credință şi 
întru tote îmbunătăţite!a fapte; cum că |i va 
da, crescere după a lor stare, ca să se facă cin- 
stiţă şi vrednici orăşeni; cumii că va apăra pe 
că, şi în lăuntru şi afară de judecătorie; cumă 
că va cârmui averea lor cu credinţă şi sirguinţă, 
şi că va urma întru tâte acestea după a legi- 
lorii otăriră. - 

- Ş 214. Epitropului aceluia care s'aii îndâto- 
rită întracesti chipă, -se va da de către comi- 
sia epitropicâscă scrisâre după rândudlă, ca să 
aibă bună credinţă în lucrarea sa şi ca să se 
pâtă îndrepta la întemplătârele înprejurări; 
iară scris6rea acâsta, trebue să cuprindă tote - 
cu amăruntulii, precum şi făgăduinţa epitro- 
pului dată în comisia epitropicâscă. Dâcă se 
va însărcina cu epitropia bunul sti mama, ori 
buna, să so dee şi lori asemenea scrisre cu- 
pringătâre epitropicestilorii înddtoriri. | 

$ 275, Comisia epitropicescă este dâtâre să 
ţie codică numită aşa : epitropicâscă codică a 
sărăimanilorii. (16) 

$ 276, In codica acâsta trebue să se însem-. 
neze tâte cele trebuinciose într'acest chip, ca 
nu numai nsuşi comisia, ci şi sărăimanul, după, 
ce va reni în legiuita vârstă, să potă afla şi în- 
ţelege cu lesnire tâte acelea a'cărora sciință şi 
cunoscinţă este spre folosulii săi. . 

Ş 247, Precum epitropulă, celii de către ta- 
tăli rânduit, este dâtoră a se îngriji nu nu- 
mai pentru persâna neverstnicului, ci şi asupra 
arerii lui, asemenea se socotesce că tatăl ai 
voită să încredinţeze aceluia, pe care a nu- 
mitii curatori averii, şi îngrijire pentru per- 
sona tânărului sâă a, tinerei; iară dcă tatăli 
aii lăsată epitropii nu asupra tuturoră copiilor, 
stii curatori nu asupra a toteiaverii lui : atunci 
comisia epitropicescă trebue să rândusscă .cpi- 

  

(16) în codica acâsta trebue să se scrie : 

a. Numele din botezii ali familiey, porecla şi vârsta sărălmanilori precum și numele epitropiloră. 

b. Locainţa şi chipul crescerei lori. 
v, Iu ce se coprinde averea lorii, şi cum ai priimit'o epitropuli. E 

g. Ecstractali inturoră scrisorilor celoră trebuincidse, cu însemnarea anului, a qilei şi a numărului ce sc ta 

întâmpla în codică şi în arhivă. $. p. Scris6rea de cumpirarea cntăreia moșii, sc case, stii dugheni, 1813 Sep- 

tembrie î-1ă. Jară deasupra acestori scrisori să so însemneze aşa : s'a luată în scrisă sai trecuti în codică, 

1515 Decembrie în 18. No. 53. 

d. Asemenea înscrisuri de slobodeniile date de câtre stăpânire pentru neapărate vingără, cumptrări, schimburi, 

zidiri şi întocmiri de mare preţ, şi altele asemenea co privescă spre folosul sărăimanilorii. 

e. Insemnarea do stai datii po fie care ană samă curată sei ba. , - 

Î. In sfirşită, lucrurile epitropief, şi chipulă desfacerii şi trădări! da avere (teslimare).
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tropă pentru cel-alţă copii, sâii curatoră pentru | şi în scurtiă oră cine are voe a însciinţa pe co- cea-altă avere. | _ 
Ş 238, De s'aii rânduit mai mulţi ejitropi, 

pot cârmui averile nerârstnicilor toți împreu- . .. 
nă; iară dâcă ei vor cârmui averea s6ă împreună 
scă despărţitii, fără învoirea comisiei epitropi- 

- cescă, atuncă fie care dintre dânşii remâne în- 
datoritii a respunde pentru tâtă paguba prici- 
nuită nevârstnicilor, iară comisia cpitropicescă 
dâtâre este a se îngriji ca persânele neverstni- 
cilorii şi cea peste totă cârmuire a arerilorii să 
se încredinţeze numai celui mai vrednie şi mai 
siguri. . 

$ 279. Când mama sâii buna se vorii însăr- 
cina, cu epitropia, atunci comisia epitropicescă 
va rândui âncă unii sin-epitropii. Întru alegerea 
acestuia, comisia epitropicescă trebue să ia în 
băgare de sâmă ânttiii cea de pe urmă voință 
a tatălui, apoi, arstarea şi cererea epitropei 
mame sGi bune, şi în sfirgită şi socotinţa, celor- 
alte rudenii a nevârstnicului. | 

Ş 250. Se cuvine şi acestui sin-enitropă, a 
lua de Ia comisia epitrapicâscă înscrisulă celii 
după rânduslă, dândă şi făgăduinţă că sc ra 
strădănui, în câtii este prin putinţă, spre spo- 
rirea folosurilor nevârstnicului, ajutând întru 
acesta pe epitrâpă cu sfaturile sâle ; iară dâcă 
va vedea din partea ci niscai greştle mari, se 
va sirgui a le îndrepta, şi cerendă trebuinţa le 
va şi arăta comisiei epitropicesci. 

Ş 281, Altă înfiinţată dâtorie a sin-epitro- 
pului este ca la întîmplate pricini (spre a că- 
Tora tărie este de trebuinţă, învoirea comisiei 
epitropicesci), ză iscălâscă impreună şi elii ce- 
xerea epitropei mame sâii bune, sâă să adaugă 
şi acea osebită socotinţă a sa. Asemenea dâtor 
este a arta îndată socotinţa sa cândă o va 
cere comisia epitropicscă pentru ori ce pricină. 

Ş 282, Sin-epitropulă acela carele ai îm- 
plinită cele de mai susii arstate dâtorii, r&- 
mâne slobodii de tâtă aită respundere, iară de 
i se va da înscrisă de la comisia epitropicâscă 
și cârmuirea lucrurilori, atunci se însărcinâză 
Şi cu dâtoriile unui curatorii. ” . 

$ 253. Epitropia după rânduială se încre- 
dinţeză, desăverșiţi celui împreună epitropă, 
cândii epitrâpa se va lăpăda. 

$ >84. Epitropulă are drită şi îndâtorire 
pentru purtarea. de grije şi crescerea neverst- 
nicilorii, întocmai ca. ună părinte ; însă la, lu- 
cruri mari şi de indoclă, dâtorii este a cere în- 
voirea şi povățuirea comisiei epitropicesci. 

$ 255, Nererstniciă suntii dâtori a cinsti şi 
a se supune epitropului; suntii însă volnici a 
se jelui la cele mai de. aprope rudenii, scii şi 
la comisia epitropicâscă, cândă epitropulă răi 
va întrebuința cu ori și care chipă epitropi- |. 
câsca, sa putere, sii cândiă ra lenesi cuveni- 
tele dâtorii pentru acea de nevoe prevedere şi 
purtare de grijă. ” 

Ş$ 256, Şi cele-alte rudenii a nererstnicilor 

misia epitropicâscă, căreea, şi epitropulă este 
dstorii a face arttare, cândii prin epitropicâs:a 
sa putere nu va putea înfrâna cele fără ân- 
duială purtări a nererstnicilori. 

Ş 257, Pers6na nertrstnicilorii celoră fără 
tată, trebue în vremea prunciei loră (Ş 184), 
să se încredinţeze mamei, de şi n'a priimită 
epitropiea, sâă de se ra, și mărita deal duoilea, 
afară numai de intemplare cândi siguranța 
copilului va cere osebită punere la cale. (Ş 225) 

Ş 288. Comisia epitropicâscă otărasce cele 
pentru hrana, şi crescerea copilului cuviinciose 
cheltucii, potrivite după cinstea şi starea fa- 
milici şi după avere, privind însă şi către rân- 
duirea ce ai făcută tatulă şi către socotința 
epitropului. . 

$ 259, Dâcă veniturile nu voră fi îndestule 
spre întâmpinarea choltuelilorii mai susă po- 
menite, sâii spre facerea ssă spre cumpărarea 
celorii trebainciâse pentru vre uă învățătură, 
scii pentru schimbarea stării prin însoţire, 
prin intrarea, în slujbă ş.c.], ca prin acestea să 
pâtă în urmă nevârstniculii câştiga cele tre- 
buiuciose spre vieţuirea sa, : atunci numai are 
epitropulii voe a înstrăina numai prin scirea şi 
învoirea comisiei epitropicesci vre un lucru din   întrega avere a nevârstnicului. 

Ş 290. Dâcă s'ar întâmpla sărăimanii să fie 
cu totul lipsiţi, detâre este comisia epitropi- 
câscă a îndemna pe cele mai de aprope rude- 
nii ce vorii fi în stare bună ca să'i hrănescă 
pre ci, dâcă după $ 186 nu sunti ei îndeâtoriţi 
la acâsta de către legi; iară de,nu vor avea ase- 
menea rudenii, comisia cpitropicâscă va, face dâ- 
tornica sa aritare cătrestăpenire ca să li se rân- . 
duâscă cuviinciosul “ajutor de la cutia inilelor. 
-$ 291. Ingrijirea încredută comisiei epitro- 
picesci, asupra averii sărăimanilorii cere nea- 
părati ca comisia acesta să cerceteze ântâiă 
averea, lorii, şi de va, cere trebuința să o sigu- 
ripsescă prin pecetluire, prin catagrafie şi prin 
preţeluirea celorii mişcătăre. ! 

$ 292. Lucrurile cele mişcătore atunci nu- . 
mai se iaii în păstrare, sub pecetea comisiei e- 
pitropicesci , cândă acesta este te trebuinţă 
spre siguranţia acelorii lucruri; iară catagra- 
fie, adecă.acea cu amăruntuli însemnare de 
t6tă averea sărăiinanilorii, trebue neaptrată 
totii-dâ-una să se facă, măcarii de se va fi şi 
oprită acesta, de către tatălă, sâă alt cinera 
din testatori. 

$ 293, Catagrafiea averii-şi preţeluirea la- 
cruriloră celor, mişcătâre trebue să se facă 
fără prelungire şi de va cere trebuinţa, şi mai 
înainte de rânduirea epitropului, iară cata- 
grafia să rtmâc la comisia cpitropicâscă ca un 
temeiii şi ca uă porăţuire pentru cele după 
șreme rârdauiră şi întâmplări, dându-se epitro- 
pului copie încredințată după originală.   „$294. Dâcă vre-uă avere nemișcătâre a să- 
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răimanului se va afla într'altă ţeră, atunci co- 
misia epitropicescă va cere catagrafia a acei 
averi prin Dornnulă de la cuviinciosa judecă- 
torie a statului aceluia. : 

Ş 295, Iară decă averea nemişcătore se află 
în statulă acesta, însă nu este supusă judecă- 
torică aceia la care se află sărăimanulii cu ]0- 
cuința sa, ci este supusă la altă judecătorie, 
atunci tote driturile, cari privescii către acea 

- avere, se cuvinii judecătoriei aceia unde se află 
averea; deci şi dritulă de a face catagrafia şi 
prețeluirea averii când va cere trebuinţa toti 
de acolo atârnă. E . 

$.296, Judecătoria acâsta însă este îndâto- 
zită nu numai a da copie de pe acâstă catagra- 
fie şi preţeluire la comisia epitropicâscă , dâră 
şi a lăsa epitropului rânduiti slobodă cârmui- 
rea a averii sărăimănesci fără a'şi ânsuşi vre- 
ună driţii judecătorescă asupra epitropicesci- 
lori lucrări, . | 

Ş 297. Lucrurile cele mişcătâte, cari suntă 
rânduite ca neapărati să rămâe unite cu lu- 
crulii nemişcător pentru de apururea, trebuie 
să se socotâscă ca uă parte a lucrului aceluia, 
Şi să fie supuse judecătoriei locului unde se află 
acea avere nemişeătâre, Iară tâte cele-alte miș- 
cătore : precum zapisele, împrumuturile, zăl6- 
gele, ipotecele g.c.]., sant supuse comisiei epi- 
tropicesci. , E 

Ş$ 295, Epitropulă este dstor să cârmuiască 
averea sXăimanilor en asemenea luare de sâmă 
şi sirguinţă, precum unii icânomii vrednică şi 
sirgaitor cârmnesce ale scle, şi are să răspundă 
păgubirile cele pricinuite de lenevirea sa, iară 
nu şi acele din întâmplare, 

Ş 299. Când averile sărăimanilori se câr- 
muescii Vimpreună de către mulți epitropi, a- 
tuncă se îndetorescii a răspunde toţi pentru u- 
nulă, s6iă unulii pentru toţi; cârmuindu-le însă 
deosebi, răspunde fie-care pentrn partea, sa. 

Ş 300. Ind6torirea despăgubirii sărăimanu- 
lui trece şi la mostenitorii epitropului după o- 
tăririle cuprinse în capulă 37. 

$ 201. Pietrele scumpe şi alte odâre, sine- 
turile de dâtorii, scrisorile moşiiloră şi a altor 
Incruri nemişcătâre, cum şi tâte scrisorile pen- 
tru osebite lucruri mari, să se pue spre pază 
1a mitropolie, oră episcopie, ori la biserica po- 
porului unde sărăimanulii are obicinuita sa lo- 
cuință. Pentru cele d'ântâiii, se va da epitro- 
pului uni izvodii încredinţată de către comisia 
cpitropicescă, iară pentru aceste de al duoilea 
să i se dee copii încredințate ce vorii îi trebuin- 
ciose la lucrarea epitropului. : 
„$ 302, Din banii gata atâţia numai se vor 

lăsa în mâna epitropului, câţi se vorii socoti 
îndestui spre cuviinciâsa crescere a sirăima- 
nului -şi spre trebuinciosa economie a casci 
(Ş$ 288); iară de vorii mal prisosi, să se între- 
buinţeze mai ântâiă spre plata dstoriilorii ce 
pote vorii fi, sei la altă folositore trebuinţă ; 
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iară negăsindu-se altii chipi mai folositor spre 
întrebuințarea banilorii, să se dee cu dobândă 
la case obstesci, sâii şi la persone particulare, 
însă cu legiuită siguranțiă. - 

$ 303. Siguranţia atunci este numailegiuită, 
cândii banii împrumutaţi cu siguranţie nu vor 
covârzi peste jumătate preţul celi adevăratii 
a amanetatei case, scii peste duoă treimi a a- 
devăratului preţi ali moşiei, sâii a pământu- 
riloră amanetate. 

Ş 304. Averea mişcătâre, câre nu este nici 
spre întrebuinţarea sărăimanului, nică spre po- 
menirea familiei, nici de către tatăl nu sati 
rânduită cu otărire ca să se păstreze şi nici se 
pâte întrebuința cu altii chipă folositor, trebue 
după .rânduâlă să se vindă prin licitaţie. 

$ 305. Lucrarile cele nevîndute prin licita- 
ţie, pote epitropulii, cu voia comisiei eiptropi- 
cesci, să le vîndă şi mai jos de preţeluirea Jor.: 

$ 306. Pojijiea casii trebue să se lase pă- 
rințiloră neverstnicului, de vor area trebuință 
de ea, d'impreună moștenitorilor carii să plă- 
tâscă preţulii ei după prețeluirea comisiei epi-. 
tropicesci fără licitaţie. p- 

Ş 307. Averea, nemişcătre numai de nevoe 
sâu pentru vederati folos a sărăimanului esto 
slobod a se vinde prin învoirea comisiei epitro- 
picescă, şi numai după rândula licitaţiei. 

Ş 309. De obştie nupâte epitropuliă fără în- 
voirea epitropicescei comisii a se însărcina cu 
Jucrără mari, cari nu sunt unite cu regulata 
economie a casei sărăimănesci, Dreptii aceea 
nu pâte de sineşi nică să priimâscă nici să la- 
pede moştenirea cuvenită epitropisitului, nici 
să înstrăineze averile încredințate întru păstra- 
rea sa, nică să facă contracturi de- posesie sâii 
de închiriere, nici să cCră capetele: banilor îm- 
prumutaţi cu legiuită siguranţiă, nici să lase 
cuiva pretenţiile cele drepte, nici în darii nică 
cu plată, nici să se învoiască pentru pricina ce 
este judecată, nici să încâpă nici să înceteze, 
nică să strice uă fabrică sei neguţătorie ori 
meşteşug fără întărirea comisiei epitropicesci. 
"Ş 809. Epitropulă n'are să priimâscă fără 

scirea, epitropicescii comisii capetele banilorit 
împrumutaţ; iară dâtorniculă cândii de către 
epitropi i se cerii capetele dâtoriei trebue pen- 
tru siguranţia sa să ccră de la dânsulii şi să 
vEdă de are înscrisă uă aşa felii de voe a co- 
misiei epitropicesci, fără a se mulţimi numai 
cu chitanţia lui, iară de va voi pâte să puie ba- 
nii depositii la Ensuşi acea comisie. 

Ş 310. Epitropulii dâtorii este să întrebuin- 
ţeze spre folosulă eărăimanului capetele bani- 
sorti ce aii priimită scă'iarăşi sii dee cu do- 
bândă prin sciința comisiei cpitropicesci după 
aşedatulă chip. ($$ 302 şi 303) 

$ 311. Pentru împrumuturile banilor asupra 
cărora nu se găsescii scrisori doveditore, ori 
ce nu aă legiuită siguranţie, dâtor este epitro- 
pulii a se îngriji ca să ice adeverinţă, adecă za-,
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pise, sâii să le siguripsâscă în câtă este prin 
putinţă, sâă să le câră şi să le scotă la termi- 
nulii otăritii. - 

$ 312, De la părinți însă să nu se câră ca- 
petele banilor nevârstnicului, măcar de nu vor 
îi după legi siguripsite, dâcă nu va îi vederată 
primejdie spre paguba lui sâi dâcă plata bani- 
loră nu le-ariă pricinui uă mare strimtorire, în 
câtii să nu potă plăti fără înstrăinare de lu- 
cruri nemişcătore, sâii dâcă dintru acestea, va 
înceta câştiguli ce potii avea din meșteșugul 
s6ii neguţătoria lori. i 

Ş$ 313. Epitropul nu se îndâtoresce a da che- 
zăşie la întrarea în epitropie nici în urmă, dâcă 
cu amăruntulii va păzi rânduelile legilor pen- 
tru siguranţia, averii epitropisitului şi va da 

" samă la otăritulii termini. 
Ş 314. Fie-care epitropii şi curatori este 

după regulă dâtoră a da samă pentru cârmui- 
rea lucruriloriă ce i s'aii încredințatii, Iară te- 
statoruli pâte să scotă pe epitropi de sub a- 
câstă îndâtorire; însă nu la tâte, ci numai la 
acele ce va rândui peste legiuita parte a mo- 
ştenitorilorii. ($$ 965—969) . 

Ş 915. Acâsta pâte să o facă şi comisia epi- 
tropicâscă cândă va fi de creduti, cum că ve- 
niturile nu covârşeseii cheltuelele cele trebuin- 
ci6se pentru hrana şi buna crescere a nevârst- 
niciloră; iară pentru averea însemnată în ca- 
tagrafie şi pentru capetele banilor trebue epi- 
tropulă să dee samă la ori ce întâmplare, cum 
şi-cândă se va face vre-uă mare prefacere în 
starea neverstnicului să îusciințeze pe comisia 
epitropicescă, 

Ş 316, Sămile trebue să se dee la comisia e- 
pitropicâscă în duplicate izvode şi cu trebuin- 
tiâsele dovedi la sfirşitulă fic-căruia ană a e- 
pitropieă, scii celă multă în curgere de duoă 
iuni după implinirea anului, din care izvâde 
unul să rămâe la comisie iară celi-zltă îm- 
preună cu dovediie să se dec epitropului, . 

Ş 817. La sămile acestea trebaie cu lămu- 
rire să se otărască veniturile şi cheltuelile, spo- 
rirea SG împuţinarea capitalului, Dâcă în ave- 

” rea, epitropisitului se cuprinde şi vre-uă negu- 
țătorie, să se mulțămâscă comisia cpitropicescă 
cu înfăgişâtele vrednice de credinţă sămi, care 
la sfirşitulă fie-căruia, anii să încheie sâi cu 
bilanţulă pe care să'lă ție tăinuită, - Ş 518. Epitropulă care a lenevitii darea să- 
miloră se supune de către comisia epitropicâscă 
legiuitelor pedepse potrivite cu împrejurările. 

Ş 319, De ra area sprevârstniculii în deo- 
sehite ţinuturi averi nemnişcătâre, a cărora câr- 
muire s'aii încredințati numai unui epitropi, 
se îndstoresce acesta a da pentru averea din 
fie-care ţinută stmi deosebite la, judecătoria 
jocală; iară sama peste toti împreună cu ade- 
verinţile de la cele-alte judecătorii să se dee 
comisiei epitropicesci. . 

$ 320. Comisia epitropicâscă dstâre este a 

cerceta, şi a îndrepta sămile epitropului prin 
bărbați ispitiți întru sciința socoteliloră şi în- 
tru acestii felu de trebi, după care îi va da u- 
nulă din ducă izrâde adeveritii, spre dovada 
dăreă sămiloră şi a implinirii dstoriiloră see 
pe anuli acela. . 

Ş 321, Dâcă în sămi s'aă bitatii cera, oră 
S'aii găsitii într'ensele vre-uă greştlă, acesta 
nu pote fi de pagubă nici sărăibanului nică epi- 
tropului, căci epitropulă se îndâtoresce a în- 
drepta acestii felă de greşâlă, sâă a desluşi 
cele cu înduoială, ca după desăvârşita lor Jicui- 
daţie (lămurire) să se intărâscă sămile, 

5322, Acâstă întăritură însă nu închide dri- 
tulă sărăimanului, căci pote în urmă cere penă 
la vremea dării sămilor epitropiei a anului ce- 
lui de pe urmă, sâiă pent la prescripţie, împli- 
nirea lipsei şi îndreptarea greşelei care prin 
uitare ori viclezug intâmplându-se în sămi s'ati 
descoperită. | , 

$ 923, Epitropisitulii nu se pote înfăcişa la 
judecată nici ca ună pirişi, nici ca ună pirită, 
ci dâtorii este epitropulă a/li apăra ori ensuşi 
s6i prin altuli cineva, - 

Ş. 924, 'Tenărală are voe a câştiga prin er- 
tate lucrări şi fără seirea epitropului, iară fă- 
ră priimirea şi învoirea lui nu pote rici să în- 
străineze uni lucru din ala sâle nici să se în- 
sărcineze cu vre vă îndâtorire,   

„Ş$ 325. Nu pâte epitropisitulii de sineși în 
deosebi se săvârşâscă însoţire legiuită fără prui- 
mirea epitropului. ($$ 73, 76—78) 

Ş 820. Decă tenârulii fără învoirea epitro- 
pului s'aii tocmitii să slujâscă, nu pote epitro- 
pulii, nefiindă în miqlocă uă pricină mare, să” 
ice din slujbă mai înaintea terminului leziuit 
sc celui tocmiti. 'Pentrulii pote neopritii să 
întrebuinţeze câte aă câştigatii cu ostenelile 
şi sirguințele scle, şi câte pe lingă acele i s'aii 
datii spre întrebuințarea, lui după ce aă întrat: 
în sprevârstnicie. 

Ş 827, Pote epitropicâsca comisie, după în- 
credințarea pentru destoinicia unui tânără ce 
ai păşitii peste ali duoi-decelea an al vârstei 
scle, săi ineredințeze prisosurile veniturilorii 
spre slobodă întrebuințare, pentru care priso- 
suri este volnicii a face contracturi de la sine. 

$ 925, Tenărulii celă ce după ali duoă-de- 
celea anii ali verstei scle va fi disti la uă pri- 
cină că este în vârstă desăvârşită, se îndito- 
resce a rtspunde tâtă paguba pricinuită, dâcă 
cea-altă parte n'ariă fi pututii mai înainţa de 
săvârşirea toemelei să afle cu lesnire vârsta lui. 

$ 929. Deobşte se îndâtoresce tânărul a 
răspunde şi cu persâna şi averea sa, și pentru 
alte oprite fapte, pentri: paguba care da dân- 
sulii ori în ce chipă s'a pricinaită. 

Ş 930. Epitropia desăvârşită încetâză când 
va muri nevârstniculi; iară de se va, lăpăda e- 
pitropulii scii de se va săverşi, trebue după o-   tărirea legii ($Ş 257 şi 258) să se rânduiască 
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altă epitropă. Incetsză şi cândă tatălă iarăsi 
ica asupră'şi părintesca sa putere, a căria în- 
$rebuințare până la uă vreme îi era împedi- 
cată. ($$ 193 şi 282) 

$ 331, Epitropiea îndată înceteză după îm- 
plinirea versteă cei desărârşite de duot-deci şi 
cincă de au! a epitropisitalui ; dâră comisia c- 
pitropicâscă pote, după cercetarea epitropului, 
sâii după cererea socotinţei lui şi a rudeniiloriă 
epitropisitalui.să rânduiască urmarea epitro- 
pisi pânt la uă vreme mai îndelungată şi neo- 
tărită, ori pentru metehnele minţii sâi a tru- 
pului, oră pentru risipirea, sâii alte pricină mari 
a epitropisitului, : 

$ 982. Acâstă rânduire să se publice cu 
câtă-ra vreme mai înainte de împlinirea le- 
giaitei vârste a epitropisitului, ca fie-care în- 
sciințându-se să nu săvergâscă cu elii vre uă 
lucrare legiuită. 

$ 389, Comisia epitropicâscă pote erta tâ- 
ntruluă ce aii pășitii peste ali duo-decelea an, 
a se socoti întru legiuita vârstă, şi cercetândi 
mai înainte întra acesta socotința epitropului, 
sâii şi a acelorii mai de aprope rudenii, săli 
publice ca desăvârşită la vârstă, - 

$ 834, Dacă stăpenirea va erta tânăralui ca 
să începă ui neguţătorie sâii vre unii meşte- 
gugă, atuncea îndată se publică acela ca unii 
desăvârşitii la vârstă. Vârsta ce s'aii publicatii 
ca desăvârşită are asemenea legiuită lucrare 
şi urmare către legiuitele lucrări din codul a- 
cesta ca şi vârsta cea cu adevărat; desăvârşită. 

$ 335, In deobşte dâcă epitropisitulii, scii 
mai înaintea, împlinirei vârstei cei desăverşite, 
sti după împlinirea, ei, se va slobodi de sub 
epitropicâsca putere, trebue de la comisia epi- 
tropicăacă să ice uă adererinţă înscris, cu 
care să se socotâscă de sine stăpânii şi ncoprit 
cârmaitorii a averei scle. . 

$ 836, Comisia epitropicsscă în Ore-cari în- 
templără povăţuită de a sa dâtorie scote pe c- 
pitropii, iară între altele după cerere. 

$ 337. Comisia epitropieâscă povăţuită de 
a sa dâtorie scâte po epitropii, cândă acesta 
nu împlinesce dâtoriile scle, cândă se cunâsce 
nevrednicii spre cârmuirea lucrurilorii , sâii 
cândă împrotira lui se voră vădi acestii felii 
de pricini pentru cari în paterea legilor din 
începută nu s'ară fi priimitii în epitropie; a- 
dică :dscă în vremea epitropiei va cădea în des- 
fenaro sâii beţie, ori lenevire stii într'alte a- 
semenea patimi ori învinovăţiră. 

Ş 933, Dâcă mama fiindii epitrâpă fiilorii ei 
va voi iarăşi a se însoţi, dâtâre este ca, sc 
sin-epitropulii a arăta scopulii ei la comisia e- 
pitropicâscă ca să otărască de este spre folosul 
copiilorii a se lăsa epitropia la, densa, s6ă a se 

rândui altii epitropă, 
$ 939, Dâcă testatorulă sâii comisia epitro- 

picsscă, ai rânduitii epitropă numai până la uă 
otărită vreme să penă la împlinirea uncă otă- 
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rîte pricini : atuncea acel epitropă să fie slo- 
poditit din epitropie îndată după trecerea rre- 
mei aceia sâii după împlinirea pricincă. 

$ 340. Dâcă în vremea epitropiei sară fi 
întemplati acestii felă de pricini cari după pu- 
terea legiloră arii slobodi pe epitropii, si lar 
depărta din epitropie, atuncea la acea, Vântâii 
întâmplare, aro voe epitropulii să câră desărei- 
narea sa, iară la a duoa se îndâtoresce, căci, 
necerând!'o se va supune In respunderea pagubeă 
ce dintru acâsta se pâte întâmpla sărăimani- 
lorii. ($$ 259—263) 

Ş 341. Epitropuli căruia, s'aii încredințatii 
epitropia fiindă socotitii mai aprope rudenie a 
tenăralui, este volnic a înfăgiza în loculă stii 
pe alta în armă dovedită mai aprope şi vred- 
nică rudenie a .epitropisitului; iară acesta cu 
adevărată mal de aprâpe rudenie nu pote să 
csră epitropia, începută de către cea-altă, a- 
fară numai de se va dovedi că depărtatii fiind 
nu S'aii pututii înfăgiga câtii mai în grabă. - 

Ş 319. Dâca mama stă fratele epitrovisitu- 
lui, în vremea rânduirei epitropiri era âncă 
spreverstnici, poti să uă ceră după împlinirea 
leginitei vârste. 

$ 849, Dâcă comisia, epitropicâscă, aii rân- 
duitii vre-ună epitropiă ce nu este rudenie, are 
vos ori care din radenii să se înfăgizeze în cur- 
gera unui ani spre priimirea, epitropici. 

$ 314. Iară comisia cpitropicescă, nn este” 
dâtâre a împlini tot-d6-una acestii felii de ce- 
xere, dtcă spre folosulii tântralui este a rămâ- 
nea celă ispitit epitropă. 

$ 8345, Dâcă se va mărita sprevârstnica, co- 
misia epitropicâscă este ditâze ca să cerceteze 
cu amărnntalii şi să otărască de este de folos 
a se da bărbatului purtarea de grijă asupra 
averii ei sâii nu. ($ 231) 

$ 846. Epitropulii nu pâte după regulă a se 
depărta din epitropie înainte de împlinirea a- 
nalui, cândă urmaşulii lui va priimi după rân- 
duială cârmuirea averii rămasă ; iară de va s0- 
coti comisia epitropicâscă că acâsta neapăratii 
se cere spre siguranţia persânei sâi a averii 
tenărului, atuncea pâte şi îndată să'lu scotă 
din epitropie. - 

$ 547. Epitropulii este dâtorii a da la comi- 

sia cpitropicâscă istovulii sămilorii, celii multii 

în curgere de ducă luni de dile după sfirzitulii 

cpitropiei, şi după ce se vorii cerceta şi se vor 

giisi desăverşite şi adevărate, pâte să câră a- 
dererinţă că aii împlinitii slujba sa fără vicle- 
şugii şi cu bună rânduială, , 

Ş 318, Insă acâstă adeverinţă dată de că- 
tre comisia epitropicâscă nn scapă pe epitropil 

de respundere pentru cele ce în urmă se voriă 

descoperi cu viclegugii unate. 
$ 319. La sfirzituli epitropică dâtorii este 

epitropuliă a trada celui ajunsi în legiuita vâr- 

stă averea, sii celui din nuoi rânduitii epi- 

tropii, luândiă adeverinţă iscălită de la aceia 

. 37



573 

cuni și de către duoi marturi; cu care scrisâre 
se vorii. înfăcişa, Ja comisia epitropicâscă, ca 
întărindu-se să se trecă în condică, 

$ 850. Isvodele și cele întărite simi a fie- 
căruia anii, suntii de trebuinţă spre povățuire 
la darea averii. | 

Ş văl. Epitropulă de obşte se indetoresce 
a respunde pentru greşălile sâle, iară nu și 
pentru ale supușiloră lui; însă de ai rânduiti 
persâne nevrednice, sciindă nedestoinicia loră, 
şi nu le-aii depărtată îndată din slujbă, sei 
de nu ati cerutii cu dinadinsulii împlinirea pa- 
gubei pricinuită, atuncea elit se îndâtoresce a 
xespunde şi pentru acsstă lenevire, 

-$ 852, Și Ensuşi comisia epitropiciscă este 
supusă respunderei, dâcă din lencvirea sa sii 
pricinuitii pagubă sărăimaniloră, may alesii 
cândi nu se va afla altă chipii spre împlinirea 
pagubei aceia. Indâtorirea acesta trece atâtii 
la mostenitorii epitropilorii, câtii și a nsuşi 
comisarilor. 

Ş$ 359, Comisia epitropicâscă din prisosulă 
veniturilorii, pâte rândui epitropului uă mesu- 
xată plată spre mulţămita, lui; însă plata ac6- 
sta să nu trecă nici-uă-dată peste cinci la 
sută din prisosulii venivurilorii, nici pesto șese 
mii lei pe totii anulă.: - 

-$ 854, De nu va prisosi ce-va din veniturile 
de pe anii a tenărului, scii prisosulit acela va fi 
forte pugină, atuncea de ai păstrații epitropul 
averea întru întregime, ori aii îndemânatii tâ- 
nărului cuviinciosulii chipă a petrecerii vieţei, 
pâte la sfirşitulii epitropici să'i dee spre mul- 
țămită uă plată potrivită ostenelilor, câstieu- 
lui, sâii legiiturelorii sele către tânără, (adecă : 
de nu va fi acela rudenie sâii va fi straci), şi 
cu starea averii aflătore la sfirşitul cpitropici. 
Iară d6că testatorulii ai lăsat epitropului vre 
unii legatumi (danie), se va socoti acesta spre 
mulţumnirea, ostenelilorii sete, 

Ş 355. Epitropulii ce se socotesce asuprită 
cu vre uă otărire a comisici epitropicesci, tre- 
bue să dee jalbă pentru acâsta către ensuşi 
comisie şi ncascultându-se are șoc a se jelui 
la stăpânire. 

$ 350. Asupra persncloră ce nu sunt de- 
stoinice, sei nu potă de sine a se îngriji pen- 
tru ]ucrurile ori, nici a'şi apăra driturile oră 
dstore este comisia epitropicâscă în lipsa, părin- 
tescei scii a epitropicescei puteri a rândui cu- 
vatoriă, 

Ş 357, Curatoria sâii apărarea, se rânduesce: 
1. Asupra averii tentrului cei nemiscătârs, 

ce se află în ţeră străină. (Ş 29.) ! 
2. Asupra acelorii ce întru deosebită împre- 

jurare nu se poti apăra de către tatulii, scă 
epitropuli lorii, | 

    
| 
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3, Asupra acelorii în desăvârşită vârstă că- 
duţi în nebunie, sâă întru alte metehne a min- 
ței. ($ 360) 

4. Asupra acelor vădiţi întru răsipire. ($ 361) 
5, Asupra acelori zămisliţi. ($ 363) 
6. Și une-oră asupra acelora surdo-inuţi. (Pa- 

ragrati 864) - . 
7. Celorii în străinătate; ($ 365) şi 

8. Asupra acelorii osindiţi pentru uă și- 
novăție. ($ 371) . - 

$ 35$. In pricinile tânărului cu părinţii s6ă 
cu epitropul să, trebue comisia epitropicâscă 
să rânduiască deosebitii curatoriă, 

$ 359, De se voră nasce pricini între duui 
s6ă mai mulţi tineri, asupra cărora este totii 
acelaşi epitrop, nu are voe epitropulii a apăra 
pe unulii dintr'ânşiă împrotiva altuia, ci este 
dâtoriă a cere de la comisia epitropicâscă de a 
se rândui deosebită curatorii pentru fie-care, 
pent la otărirea pricincă lor, | 

$ 3600, Acela numai se pâte socoti de nebun 
şi lipsitii de minte, care se publică de către co- - 
misia, epitropieâscă, după co cu deamăruntulii 
urmati cercetare a lucrurilorii lui, şi după cer- 
cetarea socotinţei doctorilorii rânduiţi la a- 
cesta. ($ 377) 

Ş 361, Comisia epitropieâscă ra publica de 
risipitorii pe acela ce prin înfăgişâre şi cerce- 
tare se va dovedi risipitor averii sâle, prici- 
nuitoră luişi şi familici sele de simţitâre pa- 
gubă şi scădere, prin tocmele de împrumutări 
fără socotâlă sc cu păgubitâre condiţii. 

$ 362. Și la aceste amânduoă întâmplările, 
trebuie să se pablice otărirea judecătoriei, ca 
fie-cine să sc păzâscă a face tocmslă cu aseme- 
nea persone, 

$ 565, Judecătoria privind pentru acei ce 
âncă nu s'au născută va rândui advocatiă de. 
obstie pentru urmași, sei deosebit pentru acei 
zămisliţi (Ş 34). La cea ântâiă întemplare d& 
tori este adyocatulii a se îngriji ca urmaşii să 
nu se pigubescă întru rânduita loră moştenire 
scii facere de bine, prin sub-rândaire, prin fi- 
dei-comisii, ssit danii (legaturi) ($$ 770—1781 
şi 785—S61); iară la al duoilea a priveghea, ca 
să păzescă driturile copilului celui zămislitiă. 

Ş 264. Surdo-muţii de vor fi şi smintiţi la 
minte, rămânit de-apururea sub epitropie; iară 
dâcă după ali duo&-geci şi cincelea anii al vâr-- 
stei lori, se vorii arăta vrednici a'şi cârmui 
ensuşi lucrurile lorii, fiindă întru întregimea 
simţiriloră loră, atuncea nu Li se vorii rândui 
curatori împrotiva voinței lor, ci vor area ună 
advocatii la pricini de judecată. 
„$uboe Asupra celor în străinătate, scii a ce- 

lorii ce ai impărtăşire la vre-ună lucru fără a 
fi cunoscuţi judecătoriei (17), atuncea numai | 

    

(17) Necunoscuţii părtaş rre unek legiuito lucruri suntă aecia de cari 
visţă, cine suntii şi unde se 

judecătoria nare sciiaţă de suntii în 
afă. Drept aceca li se rânduesee earaterii, cândă fără rândaială se primejduescă 
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se va rândui curatori, cândii ei n'a lăsatii în 
loculă lori adrocatii, fără de rânduirea căruia, 
se vorii putea primejdui driturile din pricina 
prelungirii, să când se opresce întrebuinţarea, 
drituriloriă altuia. . _ 

$ 3066, Dică locală petrecerii celui înstrăi- 
patii este sciutii, atuncea epitropul este detor 
să'] însciinţeze de starea, Inerurilor lui; şi dâcă 
acela nu va rândui ceva de la sineşi, atuncea 
curatorulii se va îngriji pentru lucrurile ace- 
lnia ca pentru a unui tânără, 

$ 367, Dică cine-va, după acele în $ 36, a- 
rătate trebuinciâse privegheri, va cere de la, 
stăpânire publicaţie pentru mârtea, celui în- 
străinată, detore este comisia mai ântciii a rân- 
dui curatorii şi a'i da terniină de unii an, prin 
îu scrisă publicare, adăogândiă că neînfăgişen- 
du-se în curgerea acestei vremi, stă neinsciiu- 
țând prin vre-un chip la comisie că el trăesce, 
atuncea ea, ilii va publica ca po unii trecuti 
din vicţă . 

Ş$ 36$. Diua în care publicaţia, morţii celui 
înstrăinatiă aii dobândită legiuită putere, se 
socotesce ca acea firâscă a morţii stle; însă 
acistă publicație nu epresce a dovedi, cum că 
înstrăinatali a muritii mai înainte ori pe urmă 
de acea i a publicării, scii că el âncă, trăesce. 

Ş 369, Decă acestii felii de dovadă aii luati 
săvCrşiraa, sa, trebuie să se socotâscă stăpeni- 
tori cu buuă credinţă acela ce aii luatii întru 
a sa stăpenire averea celui înstrăinată, în pu- 
terea publicaţiei morţii lui. Ș 
-$ 310, Aşa dârză din diua publicaţiei morţi 
cuiva, se cuvine moştenitorilorii lui dritul mo- 
ştenirii ($$ 687—706 şi 912—964), sub-rân- 
duiţilorii dritulii sub-rânduirei (ŞŞ 170—181); 
sin-moştenitorilorii dritul adăugirei către par- 
“tea lor ($$ 718—121); şi din acea di se soco- 
tesce curmat numai celii personali dritii a a- 
celui înstrăinatii, Pentru acesta dâră până a- 
tuncea so vor folosi moştenitorii cu întrebuin- 
ţarea roduriloră cari se cuvinii lui, 

$ 371, Celui osindită în vre uă îndelungată 
închis6re, de va. avea avere, se va rândui cura- 

toră asupra ei. 
$ 312. Comisia epitropicâscă căria se cu- 

vine rânduirea, epitropului, pâte după regulă 
să rânduiască şi curatorii, sub aceeaşi prive- 
ghere şi sub acelaşi principii ca și la epitro- 
pie; de nu va fi supusă judecătoriei altui loci 
străină lucrulii sâii fapta, care cere neapăratii 
curatoră (S$ 294—296) j 

_$ 379 kânduirea curatorului precumii şi a 
epitropului se face prin voinţa cea de pe urmă 
a cuiva, prin legi sâii prin judecătorie, Celă ce 
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are cele neaptrate spre epitropie ânsusiri, 
(ŞŞ 238—263), pote să priimâscă şi curatoria,. 

Ş 874, Deci deră precum la epitropie ase- 
menea şi la curatorie, ai loci tote pricinile 
lăpădărei ($$ 337 şi 3-10); tote temeiurile ne- 
priimirii ($ 263), şi tote driturile protimisirii. 
(ȘŞ 26-4—966 şi 341—343) 

Ş975, Driturile şi îndetoririle curatorului 
ce este supusii a se îngriji, ori numai pentru 
cârmuirea lucruriloră, sti şi pentru persâna 
celui de sub curatorie, trebue să se judece 
după rânduelile aşedate pentru epitropie, (Pa- 
ragrafii 284—329) Sa 

-$ 3706. Curatoria încetâză cândă lucrurile 
încredințate curatorului aii luati sfirşituli lor 
(ŞŞ 358 şi 359); scii cândii înceteză, pricinile 
cari uii fostii impedicatii pe celi sub curato- 
rie de cârmuirea lucruriloră sâle. ($ 360) 

$ 377. Comisia epitropicescă trebue să des- 
luşâscă şi să otărască, dtcă plecarea spre risi- 
pire sai întreptată cu temeiii şi cu stator- 
nicie, cercetând cu amăruntulă pe casnicii lui, 
pe cele-alte rudenii, pe megieşii lui, şi €usuși 
ispitindă adesea; iară pentru cel nebună scii 
lipsitii de minte trebue pe lingă cele pomenite 
chipuri, să rânduiască şi doctori spre cercetare, 
şi luândii mărturiile loră aşa, să dea otărirea. 

PARTEA IL 

DESPRE DRITUL LUCRURILOR 

Despre lucruri și împărțirea lor 

$ 918. 'Totii aceea ce nu este persână, şi 
slujesce spre întrebuinţarea Omenilori, se nu- 
mesce lucru după a legei înţelesii. 

$ 979. Lucrurile în otarele Statului, suntii 
sâii avere a statului, s6ii particulară. Acâsta 
din urmă se cuvine sâă pers6neloră celori fi- 
sice (adecă fic-căria deosebiti), stii celor mo- 
rali, udecă socictăţilorii celorii mici sc celoră 
mari, precum sunt : neguţătorescile tovărăşii, 
breslele meșterilor, monastirele, bisericele s.c.]. 

$ 3S0, Lucruri de obstie şi fără stăpânii, se 
numeseii acele a, cărora luare în stăpânire este 
sloboiă Ia fie-care pământenii, ($ 96) 

Ş 3S1, Lucrurile ce se lasă pămentenilorii 
numai spre întrebuințare, precum suntii : șic- 
hurile, drumurile, riurile cele mari şi mică, şi 

a lorii maluri, limanurile şi ţermurii, se nu- 
meseii lucruri publice stii avere publică. - 

Ş 352, Avere a Statului se namesc lucrurile 

  

dritarile altora scă cândii se prelungesca Jacrarca torii. d 

sei prin legi; cândă nu esto sciutăă unde so află creditorul, mostenitorii rânduiţi prin voinţa cea de po urmă, 

Asemenea întâmplări sunt acesta: do roră fi nesciuţi 

la care oesce detorniculă a! plăti detorio, sșăi dstorniculă pe care creditorulă vrea să'lă siloscă spre plata 

detoriei s.c.l.
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cele rânduite spre întempinarea cheltueleloră, 
pentru trebuinţa şi siguranţia Statului, pre- 
cum suntă : veniturile postelori, a vămii, mo- 
şiile stăpânirei, băile, ocnele, dăjăiile, ş.c.]. 

Ş 353. Lucrurile cari după aședământul ţă- 
rii slujescă spre întrebuințarea fie-căruia mă- 
dularii a unci obştimi, alcătuescii totii după a- 
celaşi chip averea obştimei acestia; iară acele 
lucruri, a cărora venituri suntă rinduite spre 
întâmpinarea cheltuelilorii unei obştimi, alcă- 
tuescii arerea ci. 

$ 851. Şi a stăpenitornlui avere, pe care o 
stăpânesce elă, nu ca unii cârmuitoră a ţări, 
ci ca unii mădulari a ci, se socotesce avere 
particulară. 

$ 8S5. Regulile ce se cuprindii întru acesti 
dritii particulară, pentru chipulii cu care pote 
cine-va câştiga, păstra, şi muta la alţii lucruri, 
trebuie să se păzâscă şi de către cârmnitorii lu- 
crurilorii ţărei şi a obştimei; afară numai dâcă 
s'aii otăritii 6regi-care deosebiri, prin alte rân- 
duele a stăpânirei, precum suntii hrisâvele. 

$ 856. Lucrurile după deosebirea felurimii 
lor se împărţescii în' trupesci şi în netrupescă; 
în mişcătâre și în nemişcătâre; în cheltuitâre 
(fungibiles) şi în necheltuitâre (non fungibiles), 
(adică în cele ce prin întrebuințare scadii sâă 
se strică, scă se împuţineză, şi în acele ce prin 
întrebuințare nici scadă nici se strică); şi în 
prețeluitâre, şi nepreţeluităre. , 

$ 9S7, Lucruri trupesci suntii acele ce sunt 
supuse simţiriloră ; iară cele-alte se numesci 
netrupesci „ precum este dritulii de a vâna, de 
a pescui, şi tote cele-alte dritură şi îndâtoriri, 
jeluirele, telurimea, şi cătimea. PRE 

$ USS. Lucrurile ce se potii muta fără stri- 
carea ființei (18) lor, sunt mişcătâre; iară cele 
ce nu se poti muta fără prefacere, Că atrica- 
rea întregimei lorii, suntii nemișcătâre. , 

Ş 359. Cele de sineşi mişcătore, după a le- 
sii înțelegere, se socotescii ca nişte nemişcă- 
tore, dâcă aceste în puterea legilor, scii prin 
otărirea proprietarului lor, alcătuese cele cu- 
venite unui lucru nemişcătorii. 

$ 390. Sub cele cuvenite (appertinentiz) se 
înţelegii aicea acele ce se alcătuescă ca unii 
lucra întru necurmată unire. Intru acestea se 
socotesc nu numai sporirea scii adăogirea unui 
lucru, în câtă vreme nu suntii despărțite de 
lucrul acesta, dâră âncă şi cele adăugitâre (ac- 
cessoria), fără care nu se pote întrebuința lu- 
crul celi principalii sâii cele ce Jegea, să pro- 
prietarulă lucrului le-ai otărît spre necurmată 
întrebuințare a lucrului principalii. " 

$ 391, Iarba, copacii, rodurile şi tote folo-, 

sitorele lucruri, ce răsar în faca pământului, 

de pămentţii; şi pescele din iazuri şi vânaturile 
din păduri, atuncea numai se faci avere mig- 
cătâre, când pescele s'a pescuităi, şi vânatul 
S'aii prinsă, ori s'a ucisă. 

$ 892, Și semănăturile, lemnele, nutreţală 
pentru dobitâce, şi tote cele-alte roduri, mă- 
carii de voriă și fi adunate, precum și tote do- 
bitocele şi tâte uneltele ce se cuvinii la uă mo- 
şie, cum şi pojijia, se socotescă în rîndul celor 
nemişcătore, în câtii sunt trebuinciâse spre ne- 
curmată întrebuințare a unei regulate econo= 
mii (gospodării). 

$ 893. Asemenea se socotescii între cele no- 
mişcătâre lucruri şi cele ce se zidesci cu scop 
ca de apururea să rămâe statornice acolo, adecă: 
case şi alte zidiri împreună cn întinderea ae- 
rului ce se află deasupra pământului în linia 
perpendiculară, şi nu numai câte suntă înfipte 
în pămentii, sâă în zidi, s6ă câte sunt întărite 
cu feră, scii cu pirâne stă cu cue, precum : căl- 
dări în care se ferbe rachiă, sc bere, şi dula- 
purile înzidite; dâră şi cele ce slujesc spre ne- 
curmata întrebuințare a unei întregimi, pre= 
cum : ciuturi, funii, lanţuri, cele trebuincioso   unelte spre stingerea focului, şi alte asemenea, 

$ 394. Driturile se socotesc între cele mig- 
cătâre, cândă nu suntii unite cu proprietatea 
vro unui lucru nemişcătâre, sâii cândă prin a- 
şedământulii ţărei nu s'aiă publicatii ca nisce 
lucruri nemişcătore, 

Ş 895. Preteuţiile detoriilorii nu se prefaciă 
în nemişcătOre avere prin siguripsirea făcută 
cu lucruri nemişcătâre. 

Ş 896. Nemişcătârele lucruri sunţii supuse 
legiloră locului unde se află; iară tote cele= 
alte se supunii acelorii legi, cărora este supusă 
persOna proprietarului loră. 

$ 897, Lucrurile cari nu aducii obicinnitalii 
folosii, fără numai cândii se strică sâii se chel- 
tuescă, se dicii cheltuitâre (fungibiles); iară 
cele ce aii din împrotiră Ensuşiră, se dicii no- 
cheltuitâre (non fungibiles). 

$ 89$. Uă alcătuire de mai multe lucrari 
deosebite, cari se socotescă ca unii lacru, şi so 
obicinucsc a se numi cu un nume de obştie, al- 
cătuesceuă întregime, socotinduse cauă totime, 

$ 399. Preţeluitâre lucruri suntă acele, a 
cărora preţii se pâte otări în daturi şi luaturi, 
prin asemtluiri cu altele; întru acâsta so so- 
cotescii şi slujbele şi lucrările cu mâna şi cu 
mintea; iară acele lucruri a cărora preţii prin 
nici uă asemăluire cu altele nu se pote otărt,   se numesc nepreţeluitâre, precum este slobo= 

  
(:8) Fiinţa (substanţa) anu! lucru este aceea co se socotesce statornică întru alcâtairea luy, adecă părţile cele 

materiale din care esto alcătuitii, și forma prin care so deosibesce de alto Iucrury, Fiinţa unui lucra xtmâne 
totă acocaşi cândi părţilo lut se păstrezi întru întregimea lori rovătămată şi forma neschimbată ; și așa potă 
tâie să slujescă la acopuli pe caro îlă arctă părţile şi forma lut. 

rămână avere nemişcătâre, până nu se despartă *
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genia, darurile sufletesci, faptele cele îmbună.. 
tăţite, g.c.l, o 

$ 400. Aceca ce otărită face uni lucru, se 
numesce preţuli 1ui.. Când de către judecă- 
torie se prețeluesce vre unii lucru trebue să se 
tacă prețeluirea lui în otărită sumă de bani, 
„_$401, Obicinuitulă preți a unni lucru se 
numesce preţeluirea ce i se face de pe obicinui- 
tulă şi de obştie folosi, care se pote dobândi 
privindii către vreme şi către loci; iară neo- 
bicinuitulii preţii se namesce preţeluirea ce i 
se face cu privire către deosebitele relaţii ce 
pâte avea acel lucru către priimitorul preţului, 
şi plecarea acestuia cătra acel lucru pricinuită 

in întâmplătârele sâle ensuşiri, (19) 
$ 102. In tote întâmplările întru care nu 

Sai făcută vre-uă deosebită tocmeli, nici s'aii 
dat vre-uă deosebită otărire de către legi, tre- 
buc judecătoria la, preţeluirea unui lucru să 
urmeze prețulii celii obicinnitii. 

$ 409. Driturile ce se cuvin unei persno 
asupra unui lucru, fără privire către alte otă- 
rite persâne, se numescă reale drituri a lu- 
cruriloră, ÎI ' 

$ 404. Driturile ce izvorăseă fără midlocire 
dintru uă lege, sâii din vre uă faptă îndetoritâre 
“asupra unui lacru numai către niste otărite 
persone, acele se numescii personale drituri a 
Xacrariloră. - 

$ 405. Reale drituri a, lucrurilor suntii : 

"| amanetului, a ipotecei, a 
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dritală stăpânirii, a proprietăţii Iucruriloră, a 
şerbirii (Ş 610) cum | 

şi a moştenirii. (20) 

SEOŢIA 1 

Despre realile dritari 

CAPU I 

Despre stăpânirea lucrarilor 
- 

$ 406. Toti acelii ce are ună lucru străinii 
sub a sa stăpânire sâi păstrare, se numesce 
țiitoră ali lucralui aceluia. 

Ş 407, Cândă ţiitorulă uni lucru voesce şi 
are scopii să'lii ţie ca pe ună lucru drepti ală 
săi, atuncea se numesce stăpânitorulă ace- 
lui lacra. + - 

$ 408, Personele cari sunt lipsite de minte, 
nu suutii destoinice a câştiga de sineşi stăpâ- 
nirea anui lucru, de acâsta epitropiă şi cura- 
torii se îngrijescii pentru interesele lori. 

Ş 409. Asemenea şi neveratnicii nu potii de 
sineşi să priimâscă stăpânirea vre unui lucru 
fără priimirea epitropului lori, iară sprevârst- 
niciă potii; însă dâcă va fi spre paguba lori ai 

    

(19) S. p. Dacă cineva pentru vre mă vestită a luf faptă ai dobândită vre unii dart, atancoa darul acesta sătă pentru dinsuli are neobicinuităi preţă. 
(29) Dritarile lucrariloră sai împărţită de cătro cel mal nuoi leginitosi în reale și porsonale. Cele reale sa 

deosibescă de cele personale : 

a. După temei. 

d. După persânelo între cari aă locă aceste reale drituri, şi 
v. După obiectă. 

La personalulă drită so semiluesca : 
a. Deosebită Gre-care faptă ce s'aă săvârşită do nă persână, căria s'a ertatii de către legi a se însărcina 

cu îndstorire. Acest foli de faptă, care core neapărată dovedă, cata sc uă ertată leginită lucrare precam toc- 
mâlă, scii împrotiva legiloră, precum vătămare, jignire, scă altă felă do faptă, cu caro fiiră midlocire ai anitiă 
legila vro ună drită, precum : dritală bărbatului asupra femei sâle; dritulă părinţiloră asnpra filori, , 

Da acelă reali, se semăluesce uă faptă de agonisire, dceă însă fapta acdata va fi uă-dată dovedită, atuncea 
are putere aritulă, (precum : dritală proprietăţiy lucrariloră) împrotiva ori căraia stăpenitoriă, ssă împrotira 
asapritorulut udritului altuia, și nu este trebninţă să dovediscă proprietarală, că porsâna aceea împrotiva că- 
reia trebne să Iacrezo dritulă stă, siaă îndetoritii către densulă prin vre nă deosebită faptă, Personalală dritit 
este nă ispravă a uno! îndâtoriră, iară realulti este din împrotivă pricina îndstorirei, Spre pildă : Ta te-af în- 
„dctorită cătro mine prin ui deosebită faptă, (precum : Prin tocmelă s6ă prin vătimare). Eă dsră am unii dritii 
către tine, — Aicoa se dice : că amă dritulă acesta, (6. p. dritali propriotăţii scă a ştrbirii sc a amanetă- 
Ti). Eşti deră şi tu actori ca să canosci şi să nu vattmY acostă drită. - Ă 

Vb, Personalulă drită Băvârgesce uă deosebită loginită legitară între acela cală are, şi între alte otărite per- 
sâna, Iară realul drit întemeiază aă de obstie legiuită legătară, care o Increză fără deosebire asupra tuturor : 
Pentru acesta dâră pornesce acela jalbă personală numai împrotiva nnmitelorii persone; iară acesta reală, care 
Yaeriză împrotiva taturoră. E . 

v. Obiectali personalaluy drităi esto nă legiuită protonţie, care se faco împrotiva unei otărite persâne, ca 
scopă ca pers6na acesta să facă acă să nu facă ceva, lară obicctuli realului drită este leginita slobodunio co 
ara fie-cine, spre a întrebuința dapă a sa plăcere driturilo scle, fără să se asuprâscăi scă să so înmărgindsc 
de către altati la droptă întrebuinţarea loră. ” ” ”
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voe curatorii să strice alcătuirea şi să desfiin- 
țeze câştigulii celii însărcinată cu îngreuere. 

Ş 410; 'Tâte lucrurile trupescă şi netrupescă, 
prin care se face legiuită negociaţie, se poti 
lua în stăpânire, 

$ 411. Cele trupesci mişcătâre se iniă în stă- 
penire_ prin firâsca apucare, prin strămutare 
scă prin păstrare; iară cele nemişcătâre prin 
întrarea, în stăpânire, brăzduire, şănţuire, în- 
grădire, însemnare şi prin lucrare. 

Ş$ 412. Stăpânirea netrupescilor lucruri, s6ă 
a drituriloră, câştigămii când le întrebuințăm 
în numele nostru, | 

$ 419, Intrehbuinţarea unui. dritii so face, 
cândii cineva cere de Ja altul ceva ca uă de- 
torie, și acesta împlinesce cererea aceluia, apoi 
cândă cinera întrebuințiză lucru) străină spre 
folosulii săi, însă cu învoirea proprietarului, 
în sfirşitii cândă opriti fiindă cineva de către 
altul, se lasă de lucrarea, care clii alminterea 
avea dritii să facă. 

$ 414. Câștigămiă stăpânirea nu numar a 
driturilor, ce şi a trupesciloră lucruri, să ne- 
midlocitii, adecă, cândii luămit 'într'a, nâstră 
stăpânire lucruri sti drituri ce n'a nici unii 
stiipeni, ori midlocită, adecă cândă ne Ensuşim 
vre ună dritii scii vre ună lucru ce se cușine 
altuia. - - ÎN 

$ 415. Prin nemidlocită apucare a stăpâni- 
rii Tuămii numai atâta parte din trupescile Iu- 
cruri, câtă cu adevăratii amă apucati, ami 
căleatii, amă întrebuințată, ară însemnată, 
stă ami luată sub a nâstră păstrare. “Toti 
după acesta'şi chip luăzni în stăpânire, şi prin 
miţlocită apucare a străinilorii lucruri întru a 
nostră stăpânire, iarăşi prin apucarea lucrului 
cuiva cu învoirea însă a ţiitorului, câştigămii 
atâta numai câtă acela ne-ati lăsatii, ori ne-aă 
dată prin semne vederate pe însuși ală sti 

"nume, s6ă pe numele altui cuiva. 
$ 410. Stăpenirea unu? lucru se numesce 

dreptă când se întemeiază asupra unui titlu 
puternică, adecă asupra unui Jeginitii temei 
spre agonisire, Aga feliii de titlu este, intrarea 
în mostenire, dăruirea, cumpărarea, s.c.l. Aşa din improtiră, adecă cândă nu se întemeiază asuwra unui titlu puternicii, este stăpânirea 
nedrâptă. - 

LEGIUIRI 

bodenii ce o are fic-cine de a face lucruri, . 
prin care nu se asupresciă driturile altui cuiva, 
adecă prin apucarea lucruriloră fără stăpânii; 
iară cândi titlu privesce către alte lucruri, se 
întemeiuză asupra voinţii celui de mai înainte 
stăpenii, adecă asupra deosebiteloră chipuri a 
arătării voinţei celii de pe urmă, şi asupra 
tocmeleloriă, sâii se întemeiază asupra judecă- 
torescei otăriri, şi în sfirşită asupra legii, 
prin care se dă cuiva drituli stăpenirii, asu- 
pra legiuiteă întrără în mostenire, asupra păr-. 
ţii legiuite şi asupra paragrafiei, ge]. i 

$ 418. Țiitorulii care în numele altuia iară 
nu întru alti săă ţine vre unii lucru n'are nică 
ună titlu puternicii spre a lua acestii lucru în 
stăpânirea sa. 

Ş 419, Ţiitorulă vre unui lucru 'are voe 
să schimbc prin a sa putere temeiulă ţinerii 
Iui, şi cu chipulă acesta să'şi Ensuşâscă vre un 
titlu pe numele stii; acela însă, care până Ja 
uă vreme cu dreptulă ai ţinută în stăpenire 
vre unii lucru în numele săi, pote muta la al- 
tulă aritulă stăpânirii şi a ține lucrul acela 
pe viitor în numele aceluia. (22) 

Ş 420. Prin titlu puternică se câştigă nu- 
mai dritulă stăpânirii, iată nu nsuși stăpâni- 
rea, decă dâcă avândii cineva, dritulă stăpâni- 
rii, se va opri de către altul, nu pote prin 
ânsuşi a sa putere se între în stăpânire, ci d6- 
toră este să o câră prin judecătorie, ar&tândi 
titlulă scă, 

$ 421, Juridica presumţie (Ş-28, shol, 5) pen-: 
tru titlulă celă puternici ajută pe stăpânito- 
rulii, Deci nu se indâtoresce acesta a arăta ti- 
tlulii stăpânirei scle, nici de va dice împroti- 
vitorulă săii cum că stăpânirea aceluia nu se 
potrivesce cu alte iuridice presumţii, precumă 
adecă : tâtă proprietatea Jucruriloră. se soco- 
tesce neingrădită şi însărcinată, iară decă îm= 
Protivniculă va înfăgişa acestă felă de docu- 
mente prin care slăbesce iuridica presumţie, 
atuncea stăpenitorulă de nu pâte să desfiin- 
ţeze pe acele intraltă chip, se îndâtoresce a 
arăta titlulă stăpenirii scle. 

Ş 422, Iară dcă cineva are în stăpenirea 
sa vre uni lucru a căruia negociație este o- 
prită, sâii vre ună lucru cu prepusă de furti- 
şagă, so. îndstoresce a arăta titlul stăpeni- 

        
| 

    $ 417, Titlul (21) cândă priv 
fără stăpână, se întemeiază 

esce către lucru 
asupra firescei slo- 

Tii scle. 
Ş 499. Decă este înduoslă care din cei ce 

  

  

Q!) Titlul puternică esta leg 
stă întemplarea ce so numesc chipurile câştig 
tr'ensele vre ună drită, Titlulă dritutut faca p 
tlulă drituluy, și aşa face adevărată preciştiga 
Sntrare în mostenire, nătinală, arvanire, set, 

(22) Adecă Ia cea ântâiă întâmplare, du 
Vuinţiză ca unii proprietară, 
dinţă. Iară la a dnoa întâmplare dică cineva va vinde, 
cu tocmâlă ca să lo întrebuinţeze pân la uă vreme. 

utincidsă 

re. Acest 

3 iară chip 

iuitulă temei care face putincidsi e 
ări, ai aculă felă de putere, în cât să POtă cineva câştiga prin- - 

stu le mată 1a altală cineru, atuncea se face 

âștigare unui drită scă prin care fapta 

câştigare dritului, Chipul câștigării urmeză după ti- 
ă felă de titlu: suntiă: cumptrare, schinibare, dăruire, 
ulă câștigărif este tradare. 

că cinera luândii uă casă în chirie sii altă lucra străină, lo între- 
clă stăpenă nedrept şi cu rea cro- 

Scă va dărui casa sa, stă altii-cera din lucrurile scle
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se juuecă pentru vre ună ucru, are uriu mai 

puternicii asupra acelui lucru, atuncea se dă 
stăpânitorului protimisire. - | . 

Ş 424, Totii cel ce din temeiuri apropiete 
de adesării, socotesce că lucrul ce'lii are în 
stăpânire este dreptiialii stii, acela este stăpâ- 
nitoră cu bună credinţă. “ 

$ 425. Cu rea credinţă stipânitoră este a- 
cela, carele scie sii din împrejurări trebue să 

-prepue că lucrulii ce'li are în stăpânirea, sa, se 
cuvine altuia, ă 

$ 426, Celui ce se amăgesce în faptă, pote 
să fie stăpâuitorii nedreptii, dâră însă cu bună 
credință.:(22 - 

Ş 427, Dâcă uă persână are în stăpânirea 
sa ensuşi lucru, iară alta dritulii asupra tutu- 
zori, sâi unora numai din folosurile lucrului 
acelaia, atuncea şi una şi alta dintr'ensele, pă- 
şindă peste otarelo dritului sâii pote după deo- 
sebitele atârnări să fie stăpcnitorii cu bună 
săi cu rea credinţă, dreptii să nedreptii. (21) 

Ş 425. Prin judecătorâscă otărire trebue să 
se deslege, de este stăpânirea cu bună stii cu 
rea, credinţă. 

Ş 129. Induoclă fiindă iuridica presumţie se 
luptă pentru acea cu bună credinţă stăpânire, 
adecă ajută pe stăpânitoră, socotindulii stăpâ- 
nitoră cu bună credinţă, 

Ş 430. Stăpenitorulii celii cu bnnă credință, 
“numai pe temeiulii stăpânirei cci cu bună ere- 
dință pote să intrebuințeze lucrul, sâă să!li 
cheltusscă sc să'lă lase în părăsire, sâii să'lă 
strice de totă după a sa plăcere, neînvinovă- 
ţindu-se de a răspunde pentra densulii, 

Ş 431, 'Tote rodurile isrorite dintr'ună lu- 
"ceru după deslipirea lori de acesta, îndată se 
cuviuii stăptnitorulni celui cu bună credință, 

  

  

107, S.C-te, A Carora, termin se ipaotusu îi vre 
mea ce se afla în nesupărată stăpânirea lui. 

Ş 452. Dâcă stăpenitorulii celii cu bună ere- 
dinţă ati făcutii pentru lucru cheltuelile tre- 
buinciose spre necurmată păstrarea, fiinţei lu- 
crului, sâă folositâre spre sporirea folosurilur, 

5s3" 

care âncă. suntii de faşă (25), atuncea se cu-- 
vine a se întorce cheltusiile după curgătorul 
preţii, îutru câtii suma prețeluirii nu va co- 
verşi suma cheltueliloră, cari cu adesărată 
S'aii făcută, 

Ş tu. Din cheltuelele făcute numai spre 
desfătare şi podoba vre unui lucru, se întorci 
atâtea câte cu adevărat aii îmbunătăţit lucrul 
şi ai sporit preţulii lui. Cu tâte acestea stăpe-- 
nitornlii cel de mai "nainte are alegerea, să'şi. 
rădice de ra voi, tote podâbele cari suntii cu 
putință a se lua, fără vătămarea fiinţei lu- - 
'erului, - 

Ş 134, Celii cu bună credinţă stipenitorii 
pote să ceră de la celă de mai '"mainte avatorii 
preţulii lucrului dată, 
rulă lucrului. 

$ 199. Celii ce aii cumpiratii cu bună cre- 
dință, ori de la tâlhari sâi de la pirați, ori 

. 

iară nu de la proprieta- - 

de la osteni vrăjmaşi lucru străini, care în-: 
traltă chipii proprietaralii cu 
pututii găsi, pote să c6ră cuviinci6sa resplă- 
tire pentru că aă pricinuită lui vederat folosii, 

Ş 426. In capuli pentru dritulii amanete- 
lori se otărasce, de se cnvine celui cu bună 

anevoe Yarii îi: 

credinţă ţiitor, dritul de a opri lucrul străină ” 
pentru ori şi care pretenţie a sa, : 

$ 437. Stăpenitorulă celt cu rea credință, 
decă prin jodecătorâscă otărire s'aii osinditii 
ca să întorcă lucrul străin, se îndstoresce să, 
dea împreună şi tâte folosurile sâii veniturile 

cună şi tâte cele-alte folosuri, adecă : chiriile | care ai luatii dintru acelii lueru în totă vre- 
caselorii, dughenelor, dobânţile împrumutări- |meo stăpânirii ssle, plătindi âncă și strică- 

  

(23) Se amăgesce cine-va în fuptă, când nu scie că cel maY dinainte autorii era ncâreptii stăpenitoră, sei 
că proprietarulă lucrului n'a vindată nici aă dăruită, ci numa aă dat spre întrebuințare Incrulă stii la prii- 
“mitorulă lui, şe,l. - , | - „e 

(21) Spre pildă: Stăpenitorulă Ginţei unuY lucru, şi stăptnulă unui loc şerbit luerdză cn re credință, deci 
prin ascunsă stă ca putere, oră cu victezugii îșY însușesca folosurila rodurilorii, scă întrebainţarea drituriloră 
ce sui lăsată altuia ; din împrotivă şi stăpânitorul folosului şi cel co aro intrebnințarea unui lucra lucruzi 
cu rea credinţă, dcă îndrăsnesce a vătima ființa lucrului, săi propriotatea stăpenitorulat; iară dică eli face 
acesta din greșclă, socotindu-se adică pe sinoşi desăvorşitii proprietară, atuncea nu lacreză cu rea credinţă, 

(25) Dceă atăpenitorul ca bună crediuță aă făcut cheltuelile trebuincidse spre înnoirea, zidiriY, care era în pri- 
mejdia surpării, scă folositâre spre sporirea veniturilor din nucă; precum, nuoă zidiri de dughene, cârşimnu s.c.l, 
atuncea i se întorci cheltaelilu întru atâta numay, întru câtă cu adovbratăi stai îmbunătăţită lucrulă, după 
preţeluirea de acum, şi nici-uă-Jată nu se întorcă în sumă mat mare, ci în atâta numar, câtă este indestuli 
spre despăgubirea lui, Eli na îea may multă, de câtă atâta numa, măcar că cele făcute de către densulăi chel- 
tuele, arii putea 'să se prețelucscă și cu ună mal mare preţă, căci întemplătorele împrejurări, ce so înteinciazii 
asupra deosebirii vremiloră, scă a locuriloră, cândă adecă preţulă lucrului Qo sineși s'aă suitii, iară nu “dia 
pricina cheltueliloră celoră ficute la acdsta, nu potă să tolosiscă pe stăpenitorul celă cu bană credință, ci tre- 
bue să folosuscă pe proprietarulă, căruia proprietatea lucrului rămâne nestrimutată, măcar de ai şi lipsit din 
a lut stăpenire. Cheltuelile ce se facă pentru lucrarea pământului, aducă pentru 'arăteră, semănături gel, pen 
tru obicinuitele măsurate întocmir”, pentru hrana robiloră, dobitscelor şe.l., a cărora folosuri sunt vremelnica, 
nu se întorc, căci cel ce ies rodurile, este dâtoră a face și choltuelele, : ”



.
.
 

-534 - 

"'ciunile făcute la lucru, şi câtii proprietarulii 
lucrului aă cheltuită cu dovedirea judecân- 

“du-se cu dânsul. : 
Ş 438. Decă celiă ce cu rea credinţă stăpe- 

nitoră ati luati lucrulă străinii prin fartişagă, 
s6ă silă, ori vicleşugi sâă prin vre unii altă 
chipii opritii de către legi, atuncea se osin- 
desco pe lîngă pedepsa otărită de legile crimi- 

-nale și cu despăgubirea proprietarului lucrului. 
$ 429. Dâcă celă cu rea credință stăpenitoră 

“ai făcutii cheltuele pentru lucru, trebue să 
"urmeze aceea ce se otărasce în capulii pentru 
“împuterniciri pentra cheltuelele făcute fără sci- „Tea proprietarului de către cârmuitorulii tre- 
bilorii străine, 

$ 440. Stăpânirea unei obştimi se judecă 
după buna sâii reava credinţă a celor de către obştimi împuternicite mădulări ce ai lucrată 

“în numele obştimei, iară mădulările co suntii “pricina stăpânirei cei cu rea, credință, se înda- 
torescă la ori ce întâmplare să întârcă paguba şi la mădulările cele cu bună credinţă , şi la 

-Proprietarulă lucrului, , . 
$ 441. Dâcă pe celă cu bună credinţă stă- 

penitorii sli supune judecata ca să întârcă lu- 
crulă străini, so îndatoresce a da şi tâte folo- 
“surile şi veniturile ce aii luati de la cea d'ântâiii 
înfăgişare în judecată după jalba proprieta- 
rului lucrului şi a mai răspunde totă pricinuita 
de atuncea stricăciune în lucru, afară de acele " “ce întemplarea pâte aduce. 

442, Nimărui nu este ertatii a supăra de sineşi pe altulă cineva pentru ori ce felii de 
stăpenire. Volnicii este celiă supăratii să câră 
ajutorul judecătoriei improtiva supărătorului 
stă şi intorcerea totei dovedite pagube, 

43, Dâcă stăpânulă unui lucru nemişcă- 
toră sâi a unui drită real se asupresce în drep- tăţile s6le prin uă nuot zidire, prin vro unii lu- 

„era meşteşugitii, cu aducerea scii tragerea apei, s6i prin vre uă altă lucrare, pâte să câră de la judecătorie oprirea zidirii sâii a lucrului aceluea, 6ră judecătoria dâtâre estea cerceta şi a otări pricina în câtii se va putea mai în grabă. 
Ş 444. Judecătoria nu trebue să slobâdă lucrarea zidirii să a lucrului, până a nu cer- ceta şi otărt pricina. 
$ î45, Atuncea nunial se crtă de către ju- decătorie urmarea lucrului, când este vederată primejdia sâii când piritulă dă cuviincâsa si- Buranţie, cum că va aduce lucrulii în starea “cea mai dinainte şi va plăti păgubirea jăluito- rului întâmplată din pricina lucrului. Acesta insă nu se priimesce să deie din improtivă si- Buranție pentru despăgubirea piritulai la în- templătârea pagubă din pricina opririi, 
$ 440. Ceea ce pentru zidire nucă se oţă- Tasce în paragrafurile de maj sus, trebue a 80 aplica şi la stricarea unei zidiri vechi, s6ii altui lucru, 

LEGIUIRI 

Ş 447, Dâcă stăpenală 
putea dovedi că căderea 
pote întempla unei zidiri străine, îi va pricinai pagubă vederată, atuncea are rosa să ceră prin judecată siguranția sa, dâcă cârmuirea prin trebuineiâsele măsuri n'aă priveghiată asupra obştescii sipuranții, 

3 448, Cârmuirea este dâtâre a priveghia a- supra păstrărei liniştei obştesei şi a înfrîna, publicile silnicii, 
5 449. Dâcă cineva va întra în stăpenirea unui lucru cu sila, s6ă pe ascunsă, sâi prin vi- cleşugii, ori cu rugăminte, şi pe urmă se va sirgui, ca să prefacă acesta într'ună drită sta- tornică, Ensuşindu'şi aceea ce altală i-aă lăsaţi cu voie reghiată, nesupuindu'lii la vre ui îndâto- 

unui drită reală, va 
cea fără îndoeală ss 

rire statornică; atuncea stăpenirea cea de sinoşi nedreptă şi cu rea credință, so face po lingă altele şi prihănită; la acele din împrotivă a- cestora întemplări, se socotesce stăpânirea ne- prihănită, când adecă cineva o are luată fără silă, nici prin taină, nică cu rugăminte. | Ş 150. Iinprotiva fie-căraia prihănită stă- penitorii se pote porni jalbă, nu numa pentru aducerea lucrului în starea de mai nainte, ci şi pentru despăgubirea proprietarului, pe care   trebue judecătoria să'jii paie la cale, pentra amenduoă aceste, după lepiuita cercetare a pri- cinei fără a lua în băgare de sâmă vre ună dritii mai puternicii, co ar avea piritulă asu- pra lucrului. 
451. Dâcă nu se va arăta îndată cine se află întru uă stăpânire neprihănită, şi în câtă uă parte şi alta are dreptate să ccră judecăto- resculii ajutori; atuncea. trebue să se încredin-. ţeze lucrală de pricină în păstrarea judocăto- rieă sâii a altui cuiva, penă când se va cerceta şi otări pricina pentru stăpânirea lucrului, 

> 450, Celii rămasii din judecată, pâte şi după judecătorâsca otărire să pornâscă jalbă, dâcă în urmă va înfăşişa alte nucă dovedi, 
$ 453, Dâcă mulţi totii într'uă vreme pre- tindii de la unii ţiitori trădarea lucraluă, a- flându-se între ei unulii „ întru a căruia nume 

se păstra lacrulă, atuncea acestuia mai alesi să so deie lucrulii, făcându-se celor-alţi de scire despre acesta. | 
Ş 454, Dâcă cea mai de susii împregiurare” nu ajută nici pe unulă din mulţi protendatori a stăpânirii lucrului, ţrebue să se încredinţeze   lucrulă întru păstrarea judecătorici s6ă a unei a treia persâne. ! 

Ş 455. Judecătorul Astor este a cerceta cu mare scumpătate, tomeiurile driturilor ce- loră ce se judecă pentru stăpânirea unui laoru şi după acestea să otărască pricina, 
Ş 456, Stăpânirea unui lucru trupescii înce- 

tezăde obstie, când nu mai rămâne nădejde de     a sc găsi lucraliă; când de către proprietarulă 
să se părăsesce de bună voe stii când întră 
în stăpânire străină.



VECIII 

Ş$ 457, Incetâză stăpânirea driturilori şi a 
lacruriloră nemişcătâre, când stăpânitorulii 
de bună roe o Jasă la altul, dându'i tâte do- 
cumentele ce are pentru acesta sc dâcă prin 
jndecătorâscă otărire -se scâte dintru acesta, 

$ 458, La alte drituri care nu se atirnă de 
stăpenirea lucrurilor trupesci, inceteză stăpâ- 
nirea, adecă perde cineva folosurile ce le lua 
prin aceste rituri. - 

A. Când stăpânitorul unui dritii arată, că 
nu mai voesce a împlini îndetoririle (26) acele 
pe care mai înainte le împlinea. - i 

B. Când celă ce ati dati acesti felii de dritii 
spre întrebuințare nu ingădueşee mai mult al 
întrebuința. . 

V. Când acelă de către altnlă cu cuvânti 
dreptă s'aii opritii a face ceva, ce elă întralti 
chipii avea dritii să. facă, nu se supune opririi 
acestuea ($ 630). La tote ateste: întâmplări 
perde stăpânirea dritului săă celii ce n'aii por- 
nită jalbă până la otăritulă termină a pre- 
scripţiei, 

$ 459, Nu se perde stăpânirea numai pentru 
neîntrebainţarea vre unui drită, afară numai 
la cele prin legi otărite întâmplări a pre- 
scripţiei, a cărora amăruntă tălcuire se cuprinde 
în ală 4-lea capi a părței a treia, . 

Ş 460, In câtă vreme pâte a se mai nădăjdni 
găsirea lucrului perdutii, "pote cineva numai 
prin voința cugetării sâle ali ţine îu stăpânire. 
Stăpânitorulă înstrăinându-se ss întemplân- 
du-se uedestoinicie spre agonisirea nucă stăpâ- 
niri nu perde coa până atuncea agonisită stă- 
pânire. Ă   

CAPU II 

Despre drituli proprietăţii 

Ş 461, Tâte cele ce se cuvină cuiva, tâte 
ale scle trapesci şi netrupesci lucruri, se nu- 
mescii averile lui şi alcătuescă proprietatea 
lui. (27). 

Ş 469, Proprietatea lucrurilor socotindu-se 
ca unii driţii, este puterea aceea prin care face 
cineva disposiţie pentru fiinţa şi rodurile lu- 

"crului săi după a sa voință şi plăcere, depăr- 
tândi dintru acesta pe oră cine altulă, 

Ş 463, De obstie se socotescii tâte lucrurile, 
obiectulă dritului proprietăţii, şi toti omulă 
co nu anume este depărtatii de către legi, are 
putere de u câştiga dritulă acesta prin sine, 
seu prin altali cineva pe numele săi. 
„Ş 164, Aga deră totii celi ce arctă că per | 

sona care voesce a câştiga ceva este oprită de 
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legi ori din pricina personalei s6le Ensuşiri, 
sc din pricina lucrului ce voesce ali câş- 
tiga, acela A6torii este a dovedi cuventulii săi. 
($$ 38 —40, şi 695—698) 

Ş 165, Când dritulii fiinţei lucrului împreună 
cu drituli folosului suntii unite totii la acceaşi 
persână, atuncea dritulii proprietăţii este de- 
săvârşită şi neîmpărţitii, 

$ 400. Eră când uneea se cuvine dritulit nu- 
mal a fiinţei lucrului şi altuia pe lingă acesti 
dritii se cuvine şi depărtătorialii dritii a între- 
Duinţării, s6ă a folosului lucrului, atuncea, 
dritulă stăpânirii este împărţiti, şi după ur- 
mare la amânduoi nedesăverşitii; cel d'ântâiii 
spre deosebire sa numeosce proprietarulii fiinţei, 
ră celi-altii a folosului. 

$ 467. Dritulii proprietăţii Iucrurilorii se 
mărginosce, s6ă de către legi (ŞŞ 443—446 şi 
562), sâii de către judecătoresca, otărire: pre- 
cum la încirea unei zidiri ce era în primejdia, 
căderii şi a vătămării altora; oră prin voința 
proprietarului, precum la tocmele și rândoirea 
voinţei celei de pe urmă; însă cu tâte aceste, 
proprietatea lucralui rămâne desăvârşită. 

$ 463. Drituli fiinţei lucrului se desparte 
din dritulă folosului, scă prin rânduirea pro- 
prietarulni, ori prin a legilor otărire, 

$ 469, După deosebirea relaţiilor între pro- 
prietarulă fiinţei şi a folosului, se numesci şi 
averile, a cărora proprietatea este despărțită, 
precum pe largi se arâtă la ali duoă-deci şi 
optulea capi. i 

Ş 470. Nu se pote socoti întpărţită proprie- 
tatea unui lucru din necurmata urmare a plă- . 
ţii unui bezmăni sâii a veniturilori celori pe, 
totii anulă, | 

Ş 4i1, In tâte întâmplările în care nu-se 
artă chiar despărţirea dritului fiinţei lucrulai 
din dritulăi folosulni, trebue să se socotâscă, 
totă stăpânitorulii cu bună credinţă ca unii de- 
săvârşită proprictarii, ” 

$ 472, Impreună proprietate urmeză când 
ună lucru fiind âncă neîmpărţită se cuvine totii 
întru uă vreme la, mai multe persâne, 

$ 473, Cei împreună proprietară cu privire 
către totime se socotesci ca uă persână; pen- 
tra aceea na pâte numai unulă să rânduiască 
ceva pentru totime, fără priimirea tuturoră 
s6ă a mai multora, - | 

$ 471, Când părţile celoră împreună pro- 
prietari nu suntii despărțite, dâră sunti otă- 
xite, atuncea fie-care dintr'ânşii are desăvârşită 
proprietate pe partea sa; însă pentru acesta, 
nu pâte să vatăme întregimea, nică driturile, 
celor-alți impreună proprietari. 

$ 475. Regulile cele mai pe largă pentru 

  

(26) Spre pildă: decă celă co ai câatigată dritulăi do a vâna pe uă moşie străinii, nu maY voesce a'I da din 
vănată partea ce aa îndatorâsă, sc când bezmănariulă na urmeză îndatoririlor s6le ete. 

(23) Deosebirea între proprietatea lucrurilor şi între stăpânirea lor se va înţologe din următârele paragrafari.
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împreună proprietate şi alte arituri reale se 
coprindă la ală nuoă-spre-decelea capă. 

Ş 476. In puterea dritului ce are fie-cine de 
a disposa neingrăditii pentru ale sâle ; pote 
celă desăvârşită proprietară, dâcă de către 
legă anume nu va îi opriti ($ 167), să întrebu- 
înţeze regulaţii al stă lucru după a sa plăcere; 
stii să'lă lase neîntrebuințatii, pote sălii strice 
de istorii, scă să'lă deie la alţii întregii, sâă 
în parte, oră să'lă părăsâscă, ss să”lă lapede 
cu totuliă. ” - - 

Ş$ 467. Toti aceleaşi drituri ai şi cei nedesă- 
verşiți proprietari, adecă : proprietarul ființei 
lucrului şi a folosului; cu acâsta numai deose- 
bire, că nici unulă nici altul nu pote să facă, 
sc să uneltâscă ccta spre vătămarea drituri. 
loră celui-altă. - 

$ 475. De obşte într'atâta numai are locă 
neinerădita întrebuințare a dritului propric- 
tăţiă lucrurilor, în câtii prin acâsta nu se va 
temă riturile unui ală treilea, nică se calcă 
cele do către legi rânduite îngrădiză, spre pă- 
zirea şi sporirea binelui obştescii, 

$ 479. Când binele obştescă cere neapărati, 
se indatoreseii mădulările Statului a lăsa de- 
săverzita proprietate a unui lucru, luându'şi 
cea cu împrejurările potrivită despăgubire, - 

Ş 480. Impreună cu dritulii ce are proprie- 
tarulă unui lucru a scâte din stăpânirea lu- 
crului s&ii pre ori care, este unită şi dritulă a 
reclama prin judecată lucrul săă eelă opriti 
de către altulii, pornindă împrotiva luă jalbă 
de reclamarea proprietăţii lucrului sză. (28). 

$ SS1. Dritulă acesta nu se cuvine aceluia 
care aii instrăinată luerulă pe numele săă, când 

"nu era âncă proprietarii, ce în urmă ai trecuti 
„la densulă proprietatea lucrului. i 

Ş 4S2, Jalba pentru reclamarea proprietăţii 
lucrului nu are lucrare împrotiva celui cu bună 
credinţă stăpânitoră a unui lucru nişcătoriă, când acesta va dovedi că Vaii luată prin lici- tație, sti de la cel ce are putere a negoţa cu acestii felii de lucruri, ssii P'aă luati subt unt titlu însăreinătoră (29) de Ia acela, căruia &n- suși jeluitorulă i-ai incredinţatii acestă lueru spre întrebuințare, oră spre păstrare, stă pen: tru ori ce altă scopii. 

$ 453. In arătatele întâmplări, câștigă pro- prietatea cei cu bună credință stăpenitori, iară celui de mai înainte proprietarii se cuvine dri- tulii a cere despăgubirea sa, pornindii jalbă numai împrotiva celor îndatoriţi a'1 răspunde. 
Ş 484. Decă însă se va, doveji, că stăpeni- 

(2$) Jalbă (Vindicatio) pentru reclamarea 
prietarului împrotiva fe-căraia stăpenitoră a lucrulut 

proprictăţii lucrului stă este acea jalbă reală, 

LEGIUIRI 

toruiă at putută inţerge, scii din firea lucrului 
celui câştigatii, ori din celă vederatii. pre pu- 
ginii preţii, sâă din cele seiute personale casu- 
şiri a celui de mai inainte avutorii, adecă : din 
verstă, din nâmă, din scintă stare, din nume 
răi, din loci, din vreme, din chipul aducerii 
şi dării lucrului, ete., sâă din meşteşugulii lui, 
sui din alte legături, şi ai pututii scâte re 
ună temeinică prepusă că stăpenirea lui nu va 
fi cu bună credință: atuncea elii se îndetoresce 
a lăsa lucrulă la proprietară,. socotindu-se ca 
ună stăpenitorii cu rea credință. 

$ 159, Celă ce pornesce jalbă pentru recla- 
marea stăpenirii lucrului trebue să dovedâscă 
că piritulă stăpenesce lucruții din Ensuși a sa 
putere, şi că lucrulii acesta este dreptă al săi. 

$ 4S6. Cel ce cere prin judecată vre unii 
lucru mişcătoriă, trebue să facă uă descriere cu 
semne cunoscătâre, prin care să'lii deosebâscă 
din tote cele-alte lucruri a aceluiaşi fel. Acestă 
felă de semne suntii; materia, felulă, forma, 
mărimea, flSrea, măsura, greutatea, etc. 

$ 457. Pentru aceea dără lucrurile cari nu 
suntă prin putință a se deosebi după chipul 
acesta (precum suntă banii, când se amestecă 
cu alţi bani toti de acelaşi felii, stă alte lu- 
cruri toţi de aceeaşi inaterie) regulații, nu sa 
potă cere prin reala jalbă, pentru reclamarea 
proprietăţii lucrurilorii, afară numai, dâcă se 
unescă acestă felă de împrejurări, din care je- 
luitorulă pâte să dovedescă dritulă proprietăţii 
stle şi din care piritulii trebue să scie că nu 
era volnică a'și Ensuşi lucrul acela, 

Ş 4SS. Dică vre unii jeluitorii judecându-se 
pentru lucrulă stă, care din întemplare, sâil 
din lenevire, ori din greşela lui, sti din vre uă 
altă pricină, ai intrată subtă stăpânirea al- 
tuia, w'aă pututii să dovedâscă desăverşita pro- 
prietate a acelui de mat nainte avutorii, ci aii 
arctatii Gre-care leginite temeiuri ajutătâre 
a proprietatea lucrului, adecă aă dovedită tiț- 

Iutii celii puteraicii, și chipnlă celii neprihănită, 
prin care aă dobânditii mat înzinte stăpenirea, 
lucrului aceluia : atuncea, se socotesce ca unii 
adevărată proprietarii, depărtândă din stăpă- 
nire pe stăpenitoralii lucrului, dâcă acesta n'a 
putut arsta nici ună titlu, ori a arătatii vre 
ună titlu mai slabă, : 

$ 159, Deci dscă pirituliă stăpenesce lucrulii 
cu rea credință, stă cu strâmbătata, de nu va 

| putea dovedi pre vrunii avutoră de mai înainte, 
stii va arăta pe vre unulă cu prepusii, scit dâcă 

| cesta ai dobâlită Iucrulă cu titlu câztigă- 

  

care e cuvine pro- 
stă; prin care jalbă cere proprietarulă ca să fie silită stipenitorulă a cundsce şi a întorce proprictatea lucrului cu tote cele cuvenite, adecă cu tote adăugirile, ro- durile, şi ca plata pagabel, decă stai stricată lucrul în câtă vrema aă fostă întru a luy putere. (29) Luare subt titlu însăreinătorii se face prin îndctorirea priimitorulul unuY lucru, do a da, stii a face cava pentru acesta, precum este prin cumptrare, echimbă, năiinală, etc.



VECHI 

tori (30) iară jtluitorulă cu titlu însărcinătoră : 
atuncea se îndetoresce a'lă da jăluitorului. —. 
$190. Dâcă şi jăluitoralii şi piritulii aii titlu 

de nă potrivă a neprihănitoi stăpâniri, atun- 
cea protimisirea se cuvine piritului, după a- 
cesti principă : sîn dritură de uă potrivă, este 
«mană puternicii stăpnitorulii». 

Ş 491, Celii ce stăpenesce unii lucru pe nu- 
mele altuia pâte a se apăta împrotiva jalbei 
de reclamarea proprietăţii lacrului, numindii 
şi arttândă prin dovedi vrednice de credinţă pe 
celii de mai înainte avutorii. . 

$ 492, Celă ce tăgăduesce înaintea judecă- 
torieă stăpânirea, unui lucru, decă pe urmă se 
va doredi călăi are în stăpânire, trebue numai 
pentru acâstă pricină să fie silită de a lăsa ji- 
luitorului stăpânirea; cu tote aceste rămâne 
luă drituli de a porni pe urmăjalbă pentru re- 
clamarea proprietăţii lucrului. 
$493, Celii ce se făgărnicesce a stăpâni unii 

ducru ce nn'lă are în stăpenirea sa, şi prin chi- 
pulii acesta aduce în amăgire pe jăluitorii, acela 
se îndetoresce a plăti tâtă pricinuita pagubă. 

Ş 494, Dâcă stăpânitoruli unui lucru "ii aii 
dati altuia după ce s'aă pornită asupra lui 
jalbă, se îndâtoresce după otărirea judecăto- 
zici să'lu întOrcă jeluitorului cu cheltucla sa, 
sti să platâscă celă obicinuitii preţii a lucrului, 
Ască jăluitorulă nu va voi să tragă în judecată 
pe arutoruli. - 

$ 195, In celii de mai înainte capă sait o- 
tărită în câtă se îndâtoresce stăpânitoruli lu- 
crului, cel ce cu bună scii rea credință, a da 
proprietarului lucrului. 

„CAPU II 

Despre câstigarea proprietăţii lu- 

cerurilor prin ocupaţie 

_$ 496. Fără titlu şi fără chipă legiuită nu 
se câstigă proprietatea lucrurilorii. | 

Ş 193. Asupra lucruriloră nestăpânite se în- 
temeiază titlu pe firssca stobodenie ce are fie- 
cine de a le lua în stăpenirea sa. 
« $ 49$. Chipulă câștigării este ocupaţia” prin 
care iă cineva subtii a sa puterea ună lucru ne- 
stăpenită cu scopă de a'lii întrebuința ca ani 
proprietarii. - 

$ 499, Lucrurile cele nestăpânite pote fie- 
care să le câştige prin ocupaţie, căci lucrulă 
ce nu era mai înainte subtii stăpenirea cuiva, 
după firesculă cuvântă, se cuvini apucătorului; 
afară numai, dâcă acesti dritii nu se îngră- 
desce anume de către legi, precum la motaluri, 
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la locuri pustii şi zăra. stiponii, ia atiarea de 
comori, la moştenirea slobodă ete. Şi dâcă pro- 
timisirea ocupaţiei nu s'aii dată deosebiti la 
unii numai. ($$ 962 şi 968). - , 

$ 500. Dritulă de a vâna şi a pescui a, lo- 
curi neoprite, se cuvine fie-căruea, 

$ 301, La mare, la limanuri, la ţărmuri, la 
riură mari şi la malurile lor este slobodă pes- 
cuirea ori cui, 

$ 502, Tâte fiarăle selbatice şi pastrile se 
cuvinii apucătorului, de s'aii şi rănitii mai în- 
nainte de către altuli, 

$ 303. Proprietarul unei moşii nu pote lua 
cu sila vânatulă ce altulii.ai vânatii pe moşia 
lui, are însă voe de a'lii opri să nu intre pe 
noşiea, lui cu scopii de a vâna. 

$ 504, Fiara , stă pascrea selbatică ce s'aii 
prinsă, ori s'aii domesticitii, de va, fugi, până 
atuncea numai se socotesce că este subtii stă- 
pârirea acelui ce le-aii prinsi, oră le-ai dome- 
sticitii, până când dobâdesce iarăşi a sa, firescă 
siobodenie, pe care se socotesce că aii dobân.- - 
dit'o, când nu se mai vede nici de cum, stă 
când şi vădându-se, este cu anovoa sâii primej- 
di6să gonirea şi prinderea ei prin locuri ne- 
străbătute, - N 

$ 505. De vor sbura roii albinelor din ştiu- 
beile proprietaralui, până atuncea numai se so- 
cotescă că suntii supții a lui stăpenire, penă 
când se vădi de către dâusulii, şi până când nu 
este cu anevoe prinderea lorii. Dreptii aceea 
pâte proprietarul săi iee şi de pe străină mo- 
şie, însă fără a pricini pagubă proprietarului 
acelei moșii ; iară dscă ai scăpatii din vederea 
lui, se cuvinii apucătorului. | 

$ 506. Şi din copacii cei străini, pote cineva 
să iee şi fagarii caxii din întemplare se alcă- 
tuescii de către albine acolo, decă nu'l va opri 
proprietarulii copacilor, vădendu'i mai înainte, 

"$ 507, Cerbii, păunii, porumbii, şi alte în- 
domesticite fiare şi pasări, atuncea se curini 
apucătoruiui, când nu se voră mai întorce la 
proprietarulii lori după obiceiulii ce aveati, 

$ 595. Giştile cele domestice, rațele şi găi- 
nile, d&că de vr'uă întîmplare speriindu-se, ver. 
sbura departe, rămână cu tâte aceste a pro- 
prietarului lor. Dreptii aceea, decă le va prinde 
cineva şi le va opri cu scopii ca să le 6nsu- 
şâscă si&şi, se socotesce ca unii furii, şi so în- 
dâtoresce a le întorce înduoite proprietarului. 

$ 509. Nici uă persână particulară na are 
voie a'şi însuşi acele din senalii pămentului 
săpate şi scose metaluri; precum: aurulii, ar- 
gintulii şi cele adunate de pe malurile riurilor, 
şi ale piraeloră, arama, ficruli, şi pe lingă a- 
cestea pâtra acră, vitriolulă, salitra, puciosa, 
sarea, ete., fiind că aceste se cuvină stăpânirii. 

  

(0) Titlu câştigătoră sa 'gice când dobândesce cineva vr'unii lucru prin dăruire sc. prin testament, neîn- 

dvtorându-se a da ss a faco ceva pentra acăsta,
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Ş 510, Acele de către proprietarul cu bună 
voo părăsite lucruri mişcătâre, pâte să 'şi le 
însuşâscă fie-care mădulari a, Statului, prin 
dritulă ocupaţiei. 

Ş 511, Cândii este îndnoâlă de ati voitii ci- nova să părăsâscă proprietatea lucrului săă, 
sâii nu, atuncea are locă iuridica presumţie; 
căci găsitorul nu pâte să'şi Ensuşescă numai 
din singurul prepusă lucrulă ce elă ai găsit, 
socotindu'lă de părăsită, 
„$ 512, Cu atâta mai vârtosii se opresce ori 

ŞI care a'şi Ensuşi lucruri din stricarea coră- 
biei, căci acoste nu se socotescii părăsite. 

$ 513, Deci găsitorulă dâtoră este a, da lu- crală perdătorului cunoscândulii vederată din 
semne, să din alte Greşi-care împrejurări, iară 
necunoscândo'li, de face lucrulii celă găsită 
mai multi de câtii duoi lei, şi mai pugini de 
duoă-deci, trebue să'lii publice prin crainici, 
s6ă prin alte chipuri; făcendă însă maj mult 
de duos-deci lei, dâtoriă este sălii arte la ju- 
decătoria locului. 

$ 514. Judecătoria locului este dâtore, ca 
îndată să publice prin chipulii cuviinciosii gră- 
sirea lucrului, însă fără a arăta semnele cele 
doveditâre. 

Ş 515, Dâcă în curgere de trei-decă de dile 
nu se va arăta proprietarulii unui lucru găsitii 
co trece peste trei-deci Iei, atuncea, judecăto- 
ria trebue să, însciinţeze pe stăpânire, ca pen- tru acâata să se facă publicaţie în tâtă ţera, 

Ş 516, Dâcă lucrulă celă găsitii nu se pâte 
încredința cu siguranţie în mâinile găsitoru- 
lui, atuncea de către judecătorie să se ice în 
păstrare, să să se deia la uă a treia persână; 
iară dâcă păstrarea, lui ar cere neaptrate chel- 
tuele păgubitore proprietarului, vindăndu-se 
prin licitaţie să se pne depozit preţuli lui la 
judecătorie. 

$ 517, Dâcă cel de mai înainte arutori, 
sii proprietarulii lucralui găsitii, se va arăta 
până la celă în $ 521 Gtăritii termină, și va 
dovedi prin cuviinciâse chipuri drituli săi, a- 
tancea trebue să se deio lui, sâi Ensuși lucrul, 

” ori de s'aii vinduții prețalii lui, 
Ş 518. Proprietarul unui lucru găsitii so îndâtoresce a plăti cusiinciâscle cheltuele fă- 

cute pentru Iucrulii săi; iară găsitorulă lui de 
Ya cere colaculii săi, săi dea oa decea parte 

“din obicinuitulă preţii a Iucralui, de va face 
„până la-dece mii lei, iară trecândii peste pre- țulă acesta, să i so plătâscă pentru totii pri- . -:sosulii, cinci la sută, 
"8 519. :Dâcă în curgerea unui ani, do către 

„nimeni nu se va, cere cu dreptate lucrul găsit; 
-atuncea din diua găsirii, se cuvine găsitorului întrebuințarea lucrului sâi a preţului. 

$ 520. Dică pe urmă se va arăta celi de 
;mai înainte avatoră a lucrului, sci proprieta- 
rulă lui, trebue prin scirea judecătoriei să i so „dea Ensuşi lacrulă, să de sai vindutii, preţul 
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lui, împreună cu folosurile, până la vremea 
dării scădendu-se cheltnelile şi colaculi, 

Ş 521. Perdutele lucruri, de voșii fi mişcă- 
târe, aii prescripţie de tret ani, numărându-se 
de la vremea publicării ($ 515); iară cele de 
sineşi mișcătâre, după pămentesculă obiceiii, 
penă la uni an, asemenea numărându-se; după 
care vreme câştigă găsitorulă dritulii proprie- 
tăţii asupra lucrului găsită. 

Ş 522, Neurmătoruli celor în 8$ 513—521 
otărite, se îndâtoresce 2 respunde pentru tâte 
păgubităârele urmări. Iară dâcă găsitorulii nu 
le urmâză, nu numai se lipsesce de colacii, ci 
so şi învinorăţesce pentru viclegugiă, după ezi- 
minalulă codii. 

$ 523. Asemenea drituri şi îndâtoriri se ca- 
vinii şi la mai multe persone, cari împreună 
ai găsitii unii lucru, între care se socotesce şi 
acela care mai ântâii vădendu'lii, "laii desco- 
peritii, şi s'aii silită ca să']ă apuce, de şi altul 
Paii ajunsi, şi ati pus mâna pre el mai înainte. 

Ş 524. De se vor găsi bani, sâă alte lucruri 
a vre unui necunoscutii propriotară, ascunse 
fiindii de frică, sâii spre păstrare întruni zidă, 
s6i într'altiă locă, trebue îndată să so facă a- 
rătare pentru acâsta, după cumi de obate se 
face pentru găsiri; asemenea şi de se vor găsi 
întruă casă rindută,; iară gisitoruliă do lo va 
ascunde, se va socoti ca anii fură, . 

$ 525. Decă proprietarulă lucruriloră ace- 
stora, se va cunâsce din cele pe din afară sem- 
ne, s6ă din alte împrejurări, atuncea sii se 
deie lui, iară elii se îndâtoresce a da găsitoru- 
lui celii în Ş 518, otărită colacă; însă de va 
dovedi că scie unde so află aceste a sâle lucruri, 
atuncea nu se îndâtoresce a da nimica. 

$ 526. Decă nu este prin putinţă ca să se 
descopere îndată proprietarul lucrarilorii ce- * 
loră găsite, atuncea, judecătoria trebue să ur- 
meze după rânduelile cuprinse în $$ 514—516. 

Ş$ 527, Decă cele găsite vor fi bani, sâă alto 
lacrură de multi preţii, ascunse de atâta vre- 
me, în câtă să nu fie prin putinţă a so afla cel 
de mai înainto proprietarii, atuncea se soco- 
tesce comâră,. 

$ 528, Judecătoria însciințându-se, este de- 
târe a arăta îndată stăpânirii găsirea comâ- 
rei, oră pa loci obstescii de va îi, ss parti- 
culari, 

: 3 529, Comâra găsită se împărţesce în trei 
de uă potrivă părţi, din caro una să ico stă- 
penirea, alta proprietarulă locului, şi a treia 
găsitorulii, 

$ 530, Deci de va păsi cineva comâră pe 
loculii săii, va lua duoă treimi, una ca proprie- 
tari a locului, iară cea-altă ca unii găsitoră, 

$ 531, Decă găsitorulă nu va face de sineşi 
îndată arstaro pentru combra, ce din întâm- 
plare se va descoperi, atuncea partea co i se 
cuvine să se deie spre hrana sărăimanilor, iară 
făcendii arătare altulii, să i se deie aceluia,



VECUI 

$ D832. Dâcă cineva cu scopii de a găsi uă 
comâră, aă întrebuințat necuriincise fapte (31) 

dâcă fără scirea şi priimirea, proprietarului 10- 
cului, cercândă înadinsă, ai găsitii comâră; 
atuncea partea ce într'altă chipii i sară fi cu- 
veniti, să se deie părţilorii otărite în paragra- 
fală de mai susăi. | 

$ 533, Dâcă unii creditorii va găsi comâră 
pe moşie scă în case, care le are amaneti, să 
se împărţescă după rânduirea £$ 529—531. 

$ 534, Dică lucrătorii cei năimiţi pentru 
sro ună altă lucru, ai găsită uă comâră din 
întemplare, trebne să'i mulţumâscă proprieta- 
rală locului, Jară dâcă s'aii năimiti de către 
dânsulii înadinsii spre aflarea comorei, vor lua 
numai năimâla lori. 

$ 535, Rânduirea pentru prădile şi pentru 
lucrarile cole întârse de la vrăjmaşi, se cuvine 
stăpenirii. Ă 

Ş 530, Dâcă cineva va scăpa un lucru miş- 
cător dintr'nă perdare fără înduoâlă, are dri- 
tulii să câră de la proprietarulii lucrului aco- 
Juia cheltuiala ce ati făcută, şi âncă uă plată 
potrivită pentru scăparea lucrului, socotită cel 
moitii dece la sută a obicinuitului preţiă. - 

CAPU IV 

Despre dobândirea proprietăţii lucru» 

rilorii prin sporire s6ii adăugire   $ 587, Sporirea şi adăugirea se numescii 
tâte câte se nasci dintr'unăi lucru, sâii se u- 
nescă cu elit, şi care nu s'aii datii de către al- 
tulă la proprietarulii lucrului, - 

$ 538, Sporirea, sâii adăugirea se face ori 
din fre, ori din _meşteşugiă sâii din ambe 
aceste. - , 

$ 539, Copiii carii se nască din r6bă, spo- 
rescii în folosulii aceluia care în vremea nasce- 
rii loră este proprietaruli ej, 

$ 510. Sporirea dobitâcelorii şi tâte cele- 
alte din ele următâre folosuri, sporescii ase- 
menea proprietarului sâii: stăpânitorului loră 
celni cu bună credinţă. 

$ 541, Proprietaralii dobitâcei, care din în- 
ttmplare s'aii gonit de către dobitoculii altui 
proprietară, nu 'se îndâtoresce a da lui ceva 
pentru acesta, 

$ 542, Câte firesce, adecă fără lucrare de 
pământă, răsar, precum ierburile, sadurile, 
rodurile, s.0.]., sporesc proprietarului pă- 
mentului.   $ 543, Insula (ostrovuli) ce se formâză în- 
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trunii rîă mare pe care umblă corăbii, se cu- 
vine Statului. | 

$ 541, Dâcă se formâză vă insulă la midlo- 
culă unui ri mai micii, se cuvine dritulii ocu- 
paţiei ei proprietarilorii de moşie ce se află în 
preajma ei d6 pe amânduot malurile riului ; 
deci insula: se împarte prin diametru în duo 
drepte părți, din care una se stăpenesce de 
către proprietarii unui malii, iară cea-altă de 
către proprietarii celui-altii mal, , 

$ 515. Dâcă la unulă, sâii la amânducă ma- 
lurile iului, ce suntii în preajma insulei vorii 
avea, moşii mai mulţi proprietari, atuncea îm- 
părţesciă aceştia între denşii partea cuvenită 
lori, după analogirea lăţimii moşiilorii, 

$ 546. Decă insula se apropie mai multi 
către unii mală a riului, atuncea se cuvine pro- 
prictatea eă întregă numai acelorii proprietari, 
ce ati moşii pe malulă acela. 

$ 547, Dscă se formâză uă insulă între altă 
insulă, și între malulă celă de dincolo a rîului, 
atuncea se împarte între proprietarulă insu- 
lei, şi între proprietarulii moşiei ce este pe 
malul acela; iară ââcă acâstă nuot insulă este 
mai aprâpe către insula: cea veche, sâii cătro 
malii, se cuvine numai proprietarului insulei 
sâi a malului. | | 

Ş 545, Dâcă unii riii curgendă din margi- 
nea uncă moşii, se va despărţi, şi deosebindu-so 
în duoă braţe, va îucunjura moşia, şi apoi se 
va uni iarăşi mai din josti, în câtii loculi celi 
din midlocii să închipuâscă uă insulă, atuncea 
nu so schimbă proprietatea aceştia, Asemenea, 
şi dâcă prin vărsarea vre unui riă se va îneca 
pământul cuiva. - 

$ 349, Dâcă uni rii abătându-se cu totuli 
din a sa veche matcă, pricinnesce pagubă pro- 
prietarilorii de moşii pe care sai mutati; a- 
tuncea, aceştia aii drită a cere despăgubirea 
lorii din părăsita riului matcă, s6ă din preţulii 
ci, de va cera trebuinţa a se vinde; căci după 
celii de obste principii nu se cuvine a câştiga 
sâă a se îmbogăţi cineva cu paguba altuia. 

$ 550. De nu se pricinuesce nimănui pa- 
gubă din mutarea mateci rîului, atuncea dri- 
tuli proprietăţii părăsite matce se cuvine 
proprietarilor malurilorii megieşite cu dânsa, 
după cumă s'aii otăritii pentru insula formată 
la, Ş$ 543—548. 

Ş 551. Adăugirea care uă apă curgătâre 
prin măcinătura pământului o face pe încatii 
şi cu nesimţitiă adausă către ună malii, so cu- 
vine la proprietaruli malului aceluia. 

$ 552, Dscă puterea şi repediciunea rîului 
rampândi uă parte dintr'uă 1noşie, va alătu- 
ra-0 către alta, atuncea proprietatea ci rămâne 
totii celui do mai înainte proprietară. 

  

(31) Kecuviinci6sele fapte se înţelegi aicea farmecile, 

şi spaima celoră proşti şi Lesno cregitori. 

cari se faci do 6moni amăgitori, Spre înşelăciunea
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Ş 553, Fie-care proprietarii de moşie are 
voo să întărâscă malulă cel despre partea sa 
împrotiva puterii şi repegiunii rîului; deră 
nimene nu este ertatii să facă acestii felii de în- 
tăriră, prin care ară fi cu putinţă a se muta 
obicinuita curgere a riului, sc a se pricinui 
impedicare la plutirea vaseloră pe aceli riii, 
la mori, la pescuiri sii la alte dritură a altora. 

Ş 554, De obştie acesti felii de lucruri nu 
suntă ertate a se face fără scirea și voia stă- 
pânirii, ci numai după ce se vorii cerceta, mai 
înainte cu deamăruntul de către cei ispitiţi în- 
tru aceste lucruri, şi se va da de către ci în scris 
încredințare, cum că dintru aceste nimărui nu 
se va pricinui vre uă pagubă. 

Ş 555, Dică cine-va cu străine materii ra 
Îuera ceva, şi de va uni, scit va amesteca străi- 
ne lucruri ca ale sâle, numai din acâstă pricină 
nu câstigă dritulă proprietăţii. asupra Jucru- 
riloră străine. în . 

Ş 556. Dâcă acele întru acestii chipii prefă- 
cute lucruri, va fi cu putinţă a se aduce în cea 
dW'ântâiii a loră stare, dâcă acele unite să cele 
amestecate se poti deosebi, atunce fic-căruia 
proprietarii să se întârcă lucrul săă, despăgu- 
bindă pe acela căraia se cuvine, - 

Ş 557, Dâcă desfacerea a acesti felii de lu- 
cruri spre a le aduce în cea MW'ânttiii a lor stare 
nu va fi cu putinţă,.atuncea acestii lucru se 
face de tovirăşie, însă se dă alegerea aceluia 
a căruia lucru din pricina altuia sai uniti, ori 
pentru ca să ice lucrul întreg, plătind cele pen- 
tru îmbunătăţire cheltuite, sâii să/l lase prici- 
nuitorului amestecării, luând despăgubirea sa. 

Ş 55$. Pricinuitorulă amestecării Iuerului 
stă cu lucrulă străină, se judecă după deosebi- 
rea bunei sâii a relcă credință, adecă de ai fă- 
cutii amestecarea lucruriloriă cu bună, credință, 
se judecă după otărtrea paragrafului celui de 
mai susii; iară făcând'o cu rea credinţă se în- 
vinovăţesce a plăti nu numai preţul obicinuit, 
Ară și acel neobicinnit a amestecatului de că- 
tre dânsuli străinii lucru, sc indoitulii preţi, 
judecându-se după fapta sa. 

Ş 559. Decă amestecarea. lucrurilor s'a fă- 
cutii din întemplare şi deră nu se pâte socoti 
vinovatii nici unulă nică altulii din proprietarii 
lor, atuncea dritulii alegerii se cuvine proprie- 
tarului aceluia, a căruia lucru a fostii de preţii 
mai mare, E 

$ 500, Dâcă amestecarea s'aii făcutii de uă 
a treia personă cu înadinsii rea cugetare se în- 
vinovăţesce aceea a plăti tâtă pricinuita pagu- 
bă, după otărirea cuprinsă în Ş 558. : 

$ 561. Dică cine-ra ai întrebuințat străină 
materie numai spre facerea lucrului stii, atun- 
cea acea străină inaterie se cuvine lui ca unui 
proprietar a, lucrului principală; se îndâtoresce 
însă după deosebirea bunei scii a relei credin- 
țe să plătescă proprietarului materici prețul 
ci. ($ 338) 
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Ş 562, Dică cineva cu bună credință va zidi 
cu străină materie pe cnsuşi loculii săii, atun- 
cea îi rămâne zidirea după regula următâre: că 
zidirea este supusă locului pe care s'aii zidită; 
dâră se indătoresce a plăti proprietarului v- 
bicinuituli preţii a materiei, însă de ai câsti- 
gat'o după cele în Ş 482 pomenite chipuri, nu 
se îndctoresce a plăti nimică. Iară dea zidită 
cu rea credinţă, se învinorăţesce a plăti nu nu- 
mai preţulii celii neobicinuitii sâi înduoitiă a 
materică străine, d6ră şi tâtă paguba pricinuită 
proprietarului. 

$ 363, Din împrotivă dâcă cine-va cu a sa 
materie ai zidită pe loci străini, atuncea zi- 
direa se cuvine la proprietarulă locului, după 
regula rostitore:zidirele suntă supuse locului, 
pe care suntă zidite; iară de aii zidiții cu bună 
credință, pâte să câră plata cheltueleloră ce- 
loră trebnincăâse şi folositore, şi din împrotivă, 
celă ce ai ziditii cu rea credinţă, se socotesce 
ca ună cârmnuitorii a trebuinţeloriă străine fără 
voea proprietarului lorii. ($ 1398) 

Ş 364, Dâcă proprietarulă locului sciind că 
se tace zidirea, nu ai opriti îndată pre celit ce 
zidea cu bună credinţă, pote să câră numai 0- 
bicinuitulă preţă a lucrului săi. 

$ 565, Decă zidirea s'aii făcut pe loc străin 
şi cu materie străină, atuncea se cuvine pIo- 
prietatea ci la proprietatulii locului. 

Ş 566, Intre proprietarul locului, şi între 
celă ce aii zidită pe acelă locii, aii aplicaţie a- 
coleaşi drituri şi îndstoriri ce s'aii aședati în 
paragrafurile de mai susă, şi celă ce ai zidită 
se îndctoresce a plăti celui de mai înainte pro- 
prietariă a materică, obicinuitulă sâi neobici- 
nuitulii preţii alti ci după deosebirea bunei ss 
a relcă credinţe, . 

Ş 507. Cele pînă acum aşedate legiuiri pen- 
tru zidirea făcută din străină materie ai pu- 
tere şi Lucrare şi la următărele întemplări, a- 
decă, dâcă stai simănati pe unii ogor străină 
simință, scă de s'aii răsăditii străine saduzi po 
loci străinii. Acest feli de adăugire se cuvine 
la proprictarulă locului. 

OCAPUV 
Despre câstigarea proprietăţii pria 

irădare   
Ş 36$, Lucrurile ce aii proprietară se câ- 

stigă îndată cândă cu chip legiuiti trecă de 
la proprietarulii lori la altulă, 

Ş 569. Titlulii miglocitei câstigări se înte- 
meiază ori pe uă tocmelă, oră pe rânduirea voin- 
ţei cci de pe urmă, ori pe otărirea judecății, 
s6ă pe rânduirea lepii. 

$ 570. Singur titlul âncă nu dă nici ui pro- 
prietate. Vecinica stăpenire şi tote driturile   reale, afară de întâmplările otărite în legi, sa
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potă câstiga numai prin legiuiti trădare şi 
priimire, - 

Ş 71, Lucrurile mişcătore, după regulă, se 
pot mata la altul numai prin trupescă trădare, 

Ş 572, Însă la uă s6mă de lucruri mişcătore 
a cărora felurime nu eartă tradarea trupescă, 
(precum suntă pretenţiile de dstorii, mărfurile 
ailătâre pe drumiă şi în magazii, vinul din 
pivniță, adunarea de cadre, bibliotecă ş.c.l.) 
legile eartă tradarea prin semne prin care se 
arată mutarea proprietăţii a acesti felii de lu- 
cruri. (32). 

Ş 578, Prin arătarea rostită se trădă lucrul 
cândă instrăinătorul lui va rosti voinţa sa prin 
chipură doseditâre, că adecă eli ţine pe viitor 
in numele altuia lucruli, carele pent acum. aă 
tost drept al săi, şi în loc de proprietar se face 
țiitor lucrului; sâii că acel ce luase mai inainte ! 
de la dnsulă uni lucru (doră spre intrebuin- 
ţare, scă cu unii amanetă, scă cu chirie, ori 
năimaiă), pâte să'! stănenâscă pe viitor cu dri- 
tulă reală, sâi ca unii proprietari, 

$ 374, Lucrurile trămise către cine-va, a- 
tuncea numni se socotesci după regulă tradate 
lui cânâă ei le va lua, Q6că cliă ensuşi n'aiă o- 
tărită, ori aă priimitiăi chipul trămiterei lor, 

Ş 515, Dâcă ună proprietară ai instrăinatii 
totii acel lucru la ducă, sâă la mai multe per- 
one, dsră Vaii datii numai la una, ditr'ensele, 
atuncea se cuvine lucrul rumai la persona a- 
ceca căreea s'aii dati; iară cea-altă, scii cele- 
alte persâne, aîi personal drită, ca să ceră des- 
păgubirea lori. 

Ş 916. Mutarea, proprietăţii lucruri'ori ne- 
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dinţă, întărindu-se acesti înscrisii de către ju- 
decătorie sâii de către stăpânire, fiindă că prin 
acestii chipii se face temeinică mutarea pro- 
prietăţii lucrului. 

Ş 578. După urmarea pomenitelorii legiuite 
rândluele intră proprietarulă cel nuoii ca sigu- 
ranţie în drâptă stăpânirea, lucrului, câstigând 
impreună cu proprietatea şi tâte driturile cele 
anite cu luerulă, luând însă asupra sa tote 
însărcinările, la cari prin ori ce chip se află 
luerulii supusă. 

Ş 379, Acel ce nu prin danie, ci prin vîn- 
dare sii schimbare, dă altuia usuşi al stii lu- 
cru, dâtoră este a arăta în vremea tocmelei, 
tâte însărcinările lucrului, scriindu-le şi în con- 
tractii, căci nearătându-le, rămâne cl îndeto- 
ritii a despăgubi pe celi-altii. 

Ş 350, Dătătorulă Imcrului nu pâte să dea 
împreună şi personalele drituri, curi numai pe 
persâna sa suntit îngrădite. Da obştie nu pote 
nimene să deie altuia mai multe drituri de câti 
acele ce elii Ensuşi are. 

$ 5S1. Proprictatea lucrului înceteză de ob- 
ştie prin voinţa proprietarului lui, prin lege, 
şi prin otărirca judecătorâscă, - 

CAPU VL: 

Despre dritulii amanetului 

$ 5$2. Dritulă amanetului este acelii dritii 
xealii carele se dă creditorului, ca să se împli- *   mişcătâre se face prin darea documentelor ce- 

lori vechi, şi altor nuot; cari după obiceiii se 
facă între contractieri, prin intrarea în stăpt- 
nire a celui nuoă proprietară, şi luarea lucru- 
rilorii în stăpenire, urmândii întărituri a jude- 
cătorici scă a stăpânirii. 

Ş 577. In lipsa a acestii felă de documente, ! 

nsscă imprumutul din jucruli zălogit la den- - 
sulă, dscă nu va lua la terminuli rânduit în- 

destularea sa. 
$ 353, Lucrul, asupra, cărnia se curine cre- 

ditorului dritulă acesta, se. numesce în de 0b- 
ştie amanetiă. 

Ş SS. 'Totiă lucrulă pentru care este slobod 
cere trebuinţa ca să se facă unii nuoti înscrisă : | a se face negociaţie, pote să se supue amane- 
în care să se arcte anume amânduos persânele, | tării. Dică luerulii este mișcătorii se numesce 
adecă dătătorul proprietăţii lucrului şi priimi. | chiarii amanetă, iară de este nemişcătoră se 
iorulă, cumii şi Ensuşi lucrulă ce se dă, îm- 
preună şi cu otarele lui; titlul câstigării, adecă, 

“ori prin uă toemâlă si dăruire, schimbi sâii 
cumpărare, ş.c.],, locul unde, diua când s'aii în- 

dice ipotecă. - 
Ş 3855. Dritulă amanetului privesce de apu- 

rurea către uă pretenţie lămurită, însă nu fie- 
care pretenţie dă, titluli spre a câstiga, dritulii 

cheiată acâstă legiuită lucrare. După acestea | amanetului. 
- să se iscălâscă nu numai contracticrii, ci şi 
câtii de puşinii duoi marturi vrednici de cre- 

Ş 556, Acesti fel de titlu se întemeiază pe 
lege (33), pe otărirea judecătorâscă; pe toc- 

  

(32) Semnele trădări! suntă: 
a. Docamentele, adecă sineiilo do detoril, faturile mărfuriloră, izvâdelv cărţiloră, preserierea scii catagrafies, 

Imcruriloră unite, a turmeloră ete. 
b. Instrumentele, precum sunti: cheile magazinilorii, 
7, Deosibitorele semne precum suntii peceţile etc. 

a pivniţilorii, a dulapuriloră, lăgilorii, etc. 

(33) Acestă felă de titlu are femeea, sublă tăcere asupra averii” bărbatului pentru zestrea ei; epitropisiţii şi 
caratorisiții, asupra averii epitropiloră şi a curatoriloră ; copiil asupra averii tatului, pentru cele co aă de la 
maică, stă de la alta rudenil si ucemenea asupra averii 
ceste lucruri voră fi subii a cer purtare de grijă, cum şi 
Tăşi so ror însoți ; şi legatarii asupra averii legatarului, gel. 

malcei, pentru cele ce aii ei de la tatulă lorii, când a- 
pentru câstigarile nuntesci, cândă tatulă scă maica ia-
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melă , şi pe voinţa cea, de pe urmă a proprie- 
tarului. 

$ 5$7, Intâmplările, în care legea dă cui-va 
dritul amanetului, se cuprindii în caviinciosele 
paragrafuri a codului acestnea. 

$ 588. Rânduelile aşedate pentru tocmele 
şi legaturi trebue să fie luate ca uă povăţaire 
cândă are să câstige cine-va dritul amanetului, 
şi învoirea detornicului, sei a unci a treia per- 
sâne ce aii amanetaţii lucrulii săi pentru acela. 

$ 589. Pentru ca să se câstige întru adertr 
dritul amanetului, neapăratii este : ca eredito- 
rul ce are vre unii titlu să ice întru a sa pă- 
strare lucrulă amanetatii dâcă este mişeătoră, 
iară de este nemişcător să ee documentele lui. 

Ş 590. Singur titlulă dă numai personalul 
drită a cere trădarea -amanetului, dâră nu şi 
realulii asupra lucrului. « 

Ş 591. La amanetarea lucruriloriă celor miş- 
cătâre cu care nu este cu putinţă a se face tru- 
vâscă trădare de la unulă la altulă, neapărati 
se cuvine a se întrebuința acestii felii de semne 
prin care cu lesnire să se pâtă înţelege amane- 
tarea ce s'aii făcuti. (Ş 572) 

$ 092, Acel ce se lenovesce întru asemenea 
priveghere este dâtori a respunde pentru pă- 
gubitorele urmări. , 

$ 593. Creditoruli are voe a snbt-amaneta 
la ua a treea persână lucrulii carele de către 
dătorniculii sciă i s'aii amanetată; nu i se iartă 
însă a lua mai mare sumă de câtă aceea ce pu- 
tea să câră cu dreptul de la proprietarulă a- 
manetului; iară amanetalii nu se preface în- 
traltii chipii în subtii-amanetă, fără de câtă 
dâcă se va da la uă a treca persână ori Ensuşi 
lacrală scii documentele lui, 

$ 594. Creditorul se îndâtoresce a da de scire 
dâtornicului săă pentru urmata subtii-amane- 
tare, după care dâtorniculii na are voe a plăti 
nici dâtoria, nici dobânda fără învoirea acelui 
ce are în stăpânirea, sa subt-amanctul , căruea 
într'altă chipă remâne dâtornicul respunditor. 

Ş$ â95. Dâtornicali însăare voe a pune de- 
posit dâtoria la judecătorie, şi a cere lucrul să. 

$ 596. Dâcă se va amaneta uni lucru străin 
mişcătorii fără scirea şi învoirea proprietaru- 
luă lui, atuncea după regulă are el dritii a re- 
clama întorcerea lucrului stă, iară întru acel 
întâmplări în cari jalba pentru reclamarea lu- 
crului nu este priimită împrotiva celui cu bu- 
nă credinţă stăpenitoră ($ 842), se îndstoresca 
proprietarul lucrului ori să despăgubâscă pe a- 
celă cu bună credință ţiitorii a amanetuloi, 
scii, lăpădându-se cu totul de acesta, să se mul- 
umâscă cu dritul despăgubirii asupra amane- 

LEGITIRI 

$ 597, Dritulă amanetului se întinde asupra 
tuturor părţilor lucrului amanetati, cari sunt 
supuse neîngrăditei proprietăţi a amanetato- 
rului, cum şi sporirile amanetului, şi cele cu- 
venite la acesta; se întinde dâră şi asupra ro- 
durilorii nestrânse âncă şi neculese de pe pă- 
mântă ssii de pe copaci, . PN 
*$ 598, Dreptă aceea, dâcă dâtorniculi aii a- 

manctatii vre o moşie unui creditorii, iară al- 
tuia în urmă rodurile acei moşii, atuncea acel 
alii duoilea creditorii are driti, numai asupra 
roiluriloră adunate de către proprietarulii. 

Ş 599. Dâcă din ricleşugulă arhanetatoru- 
lui, sâiă din vre uă smintâlă a amanetului în 
urmă descoperită, s'a miegorată preţuli lui, 
din care pricină nu este tndestulă amanetulă 
spre siguranția detoriei, atuncea pote credito- 
rul să ctră cu dreptuli de Ja dâtornicăi altă a- 
manetii potrivită, i 

$ 600, Fară învoirea amanetatoralui nu are 
voe creditoralii să întrebuințeze lucrulii ama- 
netată, ci mai alesii dâtori este a'lă păstra , 
precum un sirguitor econom păstreză ale sâle, 

3 601. Dâcă amanetulă va ajunge în stare 
scădută, ori se va strica cu totul, s6ă sc va 
perde, din nepurtarea, de grijă sc din viclegu- 
gul priimitoralui, se indâtoresce acesta a des- 
păgubi pe proprietarulă lui ; iară â6că din în-   templare se va strica, sâă se va perde amane- 
tuli, nu păgubesce creditorul împrumutul săi, 

$ 602. Paind creditorul deposită amanetul 
unde obicinuescă şi alţii a pune lucruri spre 
păstrare și pergendu-se, nu so îndâtoresce ali 
pentru acesta, ci pote să câră dâtoria, pornind 
jalbă personală asupra dâtornicului. 

$ 603, Dâcă creditorulii ai subt-amanetatii 
amanetulit remâne elă îndstoriţă a respunde şi 
pentru întâmplarea aceea în care de arii fi ră- 
masii la elă nu s'ară fi prăpădită, sâii nu sară 
fi stricată. 

$ 604. Creditorulii amanetari (34) nn pâte 
să remâe proprietară amanetului, sâă a ipote- 
cei, de aii şi făcut alcătuire întru acest chipii; 
iară dâcă elii nu va lua deplinii dritulii stă la 
otărituli termini pote să câră prin judecată 
vîndarea amanetului, sâă a ipotecei, 

Ş 605, Dică creditoral având amanetii mo- 
şii, vii, s6ă robi pentru dâtorie, nu va putea 
lua dritulii stii la terminulă otăritii prin za- 
pisă, pote să csră de la judecătorie vîndarea 
loră ; iară pentru asemenea .amanete dâtoriă 
este divanulă judecătoresc mai ântâiii să facă 
publicaţie pentru vîngarea lori, în cargere de 
şese luni, şi neeşindă nimine în acelii termină 
dintre acei ce ai protimisire, sâă altii driti a-   tatorului, supra robiloră, s6ă asupra acelor lucruri ca să 

    
(34) Poti creditorulăi este oct personală suă amanetariă, şi personal se numesca acelă co impramntă pe altul fără a lua amanet scti ipotecă; pentra caza împrumută remâne ditori numai pers6na ditorniculul, iară nu şi averea lay, iară amanetară se 

personală, ca unulă 
dico acelii ce aă luati amanetiăi s6ă ipotecă, 

co aro supuse şi lucrurile cole amanetate. 
şi esto mai puternică de câtă acolă
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plătescă dâtoria şi să rescumpere amanetuli ; 
apoi acelă amanetii să se vînă prin licitaţie 
sn curgere de patru-deci dile. 

Ş 606, Mai nainte de rindarea a acesti fel 
de amanete, scii ipotece, are roe creditorulii 
cel d'impreună amanetar a opri vindarea plă- 
tindă dâtoria pentru care se otărise a se vin- 
de; deră de nu va fi d'impreună amanetar cre- 
ditorii se dă acesti driti şi celui personali. 

$ 607, Detornicii n'aîi voo să adauge Ja li- 
citația lucrului de dânşii amanetati. i 

Ş 60$, După vindarea amarietului sâii a ipo- 
tecei, neajungendă preţul lori spre împlinirea 
detoriei, este supusi detorniculă a împlini ne- 
ajunsulii, iară prisosulii are driti să'lă iee. 

$ 609. Creditorul nu este îngrădită numai 
asupra amanctului sci a ipotecci ce are, dâcă 
acestea nu vorii ajunge spre îndestularea pre- 
tenţiei scle, ci pote să întindă dritul stă şi a- 
supra altorii lucruri a detornicului, 

Ş 610. De va muta dctorniculă proprietatea 
lucrului la altulă mai "nainte de a'lii scâte de 
subtă amanetare, are voc creditorulă să între- 
buinţeze ântâii ală săi personal drită asupra 
AStornicului, şi în urmă să câră deplină înde- 
stulare din lucrul ce i se amanetase, dâcă nu va 
putea lua de la dâtornicul săi întrega dâtorie. 

Ş GIL, Dică vaii prăpădită- lucrulii amane- 
tată, dă creditorul cu chipii Jegiuitii s'aii lă- 
pădată de dritul amanetului, s6ă d6că Pai dat 
înapoi dâtornicului, fără a'şi păzi drituli ce 
are asupra acestui lucru, atuncea dritul acesta 
încetezii, iară împrumutulă totii urmeză, 

Ş 612, Inceteză dritul amanetului după tre-     cerea vremii îngrădirii luă : deci împreună cu 
cel vremelnici driti a amanetarisitorului, în- 
cetâză şi dritulă asupra lucrului celui amane- 
tată. (35) E 

$ 613. După plata detoriei înceteză dritulă 
amanetului, Deci după ce va lua, creditorulii 
împrumutulii săi , se îndâtoresce a da înapoi 
îndată amanetulă Ja proprietaruli lui, 

Ş 614. Otărirea pentru driturile protimisi- 
sii creditorilorii, când se face concursulii lor, 
S'aii adaosi la sfirşitulii codului acestuea. 

$ 015. Nici priimitoralii amanetului, nici 
vre ună altii ţiitoră a unui lucru străină, nu 

„are voe să ţie amanetul stii lucrulii acela, subt 
curent de altă pretenţie, după ce ra înceta dri- 
tul lui asupra-acestor lucruri, adecă: dupăce se 
va face desăverşita îndestulare a drituluă stii. 

CAPU VII 

_ Despre şerbirea lucrurilor (servitute) 

$ 616, Prin dritulă şerbirii lucrurilorii, se 
îndetoresce proprietaruli unui lucru, ca spre   
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folosul altuea să rabde, stă să nu facă ceva 
din cele ce privescă acelă lucru. Dritul acesta, 
este reală şi lucrător împrotiva fie-căruia pro- 
prietari a lucrului şerbitorii. 

$ 017, Dică dritulii şerbirit lucrurilorii este 
unitii cu proprietatea unui lucru , se face şer- 
birea pământului cuiva, iară într'alt chip este 
şerbirea personală. 

Ş G1S$. La şerbirea pământului se socotescii 
duoă locuri a deosebiți proprietari, din care u-, 
nuia se cuvine loculii şerbitoră, iară celui-altii 
loculii stăpenitorii, 

$ 619, Loculă stăpenitor este rânduită, sâă 
pentru economia moșienescă sci pentru vre un 
altii care-va scopii. Pentru acesta dâră se deo- 
sebescii şi şerbirele în moşienescă, şi orăşenesci 
sci întrn ale zidirilorii, . 

$ 620, Cele obicinuite şerbiri orăşenesci, sâii 
ale zidirilori suntă : 

a. Dritul de a ridăma cine-va greutatea zi- 
dirii scle pe uă zidire străină. 

b. De a aşeda grindă sâă altă lemnă a zidi- 
rii scle în părete străini. 

v. De a deschide ferâstră în părete străină 
pentru lumină s6ă pentru privâlă. . 

g. De a se face acoperemânti, sâii cerdacii, 
sâii balconi, prin care se.tae colâna aerului co 
este în linia perpendiculată asupra locului me- 
gieşitii. - 

d. Dea trece fumuliă săă 
gieşului. _ 

e. De a se scurge picăturile streşinei stle pe 
locă străini, | 

3. De a vărsa pe loci străinii ape stii alte 
curgătore, sâii de a le abate pe acolo. 

Prin acestea gi prin altele asemenea orăşe- 
nescă şerbiri, proprietarul unei case câstigă a- 
supra megieşitului locii acestă felu de driti, 
care megicşuli stii trebue să'li sufere, 

Ş 621, Prin alte şerbiri întra ale zidirilor, 
dâtori este proprietarulii locului şerbitori a 
nu face ceva, care într'altă chipii ari fi putut 
să facă, " - 

$ 622 

prin hornulă me- 

22, Acesti felii de gerbiri suntii : 
z. A nu înălța zidirea sa. 
i. A nuo pogori. ! „- 
k. A nu opri lumina, şi aerulii despre casa 

cea stăpenitore. . 
]. A nu opri privâla, şi 
m: A nu abate scursurile streşinei sâle de- 

pe loculii megieşului cărnia pote să fie trebai- 
tore spre udatulii grădinei sâle, sâă spre altă 
trebuință, , 

$ 623, Cele mai alese şerbiri moşienesci sunt: 
a, Dritul poticei, a cărării prin locii străin, 

scă'a drumului. a 
b. De a lua apă de pe loci străini, de a "și 

adăpa vitele scle, de a abate stia trage apa. 
  

(35) Decă acelă ce are întrebuinţarea roduriloră 16 va amaneta alinia, are acesti drită asupra rodurilor nu- 

mal pân$ lu încetarea drituluY întrebuinţării loră de către amanetari. 
33 .
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v, De a păşuna vitele scle, 
&. De a tăia lemne, de a strânge sureule şi 

vreascuri, de a aduna frunze cu greb!a. 
d. De a vâna, a pescui, a prinde paseri, şi 
e. De a tăia pstră, a săpa nisipi, scă a ar- 

de vară. 
$ 624, Personalele șerbiri suntii : 
a. Neapărata întrebuințare a vreunui lucru. 
b. Intrebuinţarea rodurilori, şi 
x. Locuinţa. 
$ 625, Şerhirile pământului după firea lorii 

suntii statornice ; deci driturile asupra lor se 
mută la totii urmașul locului stăpânitor; iară 
legile slobodi îngrădirea lori la persână, şi a- 
tuncea şerbirea cea reală se preface în persona- 
lă neregulată. (86) 

$ 626, Dritul asupra șerbirii pământului, 
care cupă firea sa este necurmatii, sâă dritulă 
asupra vre unei șerbiri personale, care după 
regulă se cuvine îndrituituiui (adecă acelui ce 
are dritul) numai în curgerea vieţei scle pote 
de voe veghetă a se ingădui cui-va după rugă- 
minte întru atâta numai în cât acesta are drit 
a'lă întrevuinţa până cândă va, voi îngădui- 
torulii. (37) . ! 

$ 027, La acesti felii de aateri din firea 
- şerbirii, nu are loc juridica presumpţie ; drept 
acecu celă ce roescă a îngădui altuia vre uă 
„reală şerbire, ca uă personală numai, scă ori 
ce altă şerbire cu scopii de a o desface cândii 
va voi, trebue să se siguripsescă pre sinoşi, şi 
pre unnaşii săi, prin înserisură sâii prin alte 
dovegli, mai vertosă ca să nu potă întempina 
cu prescripţia vremii acel ce arevremelnica ger- 
bire, câstigată prin rugăminte şi voe veghetă. 

Ş 625. Titlul șerbirii se intemeează asupra 
toemeici, voinţei cei de pe urmă, judecătorescii 
otăriră, care s'a dată în vremea impărțelei u- 
nei moşii răzeșesci s6ă în sfirşitii asupra pre- 
scripţici vremii. 
= $ 629, Realulii dritii a şerbirii asupra unui 
loci. străină pote să se câstige prin voea dată 
în scrisă de către proprietarulă locului; iară a- 
supra lucrurilor mişcătore, se câstigă prin chi- 
purile trădării. ($$ 571-—573) 

$ 629. Tâte şerbirile se potrivescii intru a- 
cesta că proprietarul locului stă ală lucralui 
şerbitoră, după regulă nu se îndâtoresce a fa- 
ce ceva ci numai a lăsa altuia întrebuinţarea 
vre unui dritii sc se opresce de aceea ce el în- 
traltii chip ca uni proprietară era volnică 
să facă, * 

Ş 601. Deci Asră cheltuelile pentru păstra- 
rea şi întocmirea lucrului şerbitoriă, după re- 

(86) Spro pildă : că potă ds voe megieşului mei de a 
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wulă trebue să le facă indrituitul şerbirii, iară 
dică proprictarulă lucrului şerbitorii are în- 
preună şi întrebuinţarea lui, trebue să intre la 
cheltuicli după analogia folosului ce trage din 
întrebuințare, de care indstorire pu pâte în 
alt chipii a fi slobod afară numai dâcă va lăsa 
îndrituitului lucrulă şerbitorii care pâte face 
şi fără voia acestuia. (S$ 036—642) 

Ş$ 632. Proprietarul moşiei stăpânitâre pste 
să întrebuințeze după a sa plăcera dritulă ce 
are asupra moşici şerbitâre ; şerbirile însă nu 
trebue să se întindă ci mai alesii să se înmăr- 
gineze in câtii iartă firea lor şi scopulă pentru 
cari Sai rânduită, . 

Ş 633, Nu pote cine-va din însuşi a sa pu- 
tere să dcosebâscă, nici unii felii de şerbire de 
Ja lucrulă șerbitoră nici să o mute Ja altă ]u- 
cra scă la altă persână. - 

Ş 634. Toti dritul şi totă însărcinarea şcr- 
birii suntă nedespărțite, Așa” dâră, deca locul 
la care este lipită dritulă şerbirii se va mări 
s6ă se va micşora ori se va împărţi, dritulii a- 
cesta nu se mută nici se împarte. - 

$ 635. Uă moşie pâte totii întwacecaşi vre- 
me si fie şerbitore la mai multe persone, dâcă 
însă acesta nu vatămă driturile cele mai vechi 
a unci a treia persone, - 

$ 636. După aceste aşedate aice principii, 
trebue să se otărască driturile Ia alte osebite 
şerhiri; deci dâră ori cine este dâtoriă a spriji- 
ni cu zidirea sa greutatea uncă strâine zidiri , 
s6ă a suferi așegdarea giingilori străine în pă- 
retcle săi, sci trecerea fumului prin hornulii 
săi, ş.c.]. Acesta se îndstoresce a ajuta du- 
pă analogie pentru păstrarea păretelui, a stâl- 
pului, a hornului celui rânduită pentru şerbi- 
Te, ş.c.l.; iară nu şi pentra întărirea zidirii stă- 
pânitore, sei pentru întocmirea hornului me- 
gieşului, . 

Ş 637. Cel ce are dritulă ferestriloriă câş- 
tigă numai întrebuinţarea luminci şi a aeru- 
lui, iară privala trebue să fic îngăduită prin 
osebită alcătuire, ” 

$ 628. Cu dritulă ferestrelor este unită 
îndâtonrea păzirii lorii cu gratii. Ori care ra 
lenevi paza acesta, se îndâtoresce a plăti tâtă 
paguba pricinuită megieşiloră prin acele nepă- 
zite ferestre, . 

$ 629, Megieşul nu pote sili pe îndrituitul 
cu privală ca să închidă cu gratii ferâstra sa; 
pâte insă să'lă îndstorescă a o păzi, ca să nu 
se pricinuiscă pe acolo vre uă pagabă, | 

3 640. Celii ce are dritulii scurgerii apelor 
pote se lase apa de plâe, ca să curgă pe aco- 

trece numai în perz6nă prin ograda mea, în curgerea 
vie,el scie, g.c.]. care drită findă personală, nu poti să'lă ceră urmaşii luy, 

(34) Spre pildă : acestă felă de şerbiri suntii : acas cu veghetă voe făcută deschidere a ferestrilorit pe caroa- 
celii ce ai luată acostă feli de drită de la meginşulă să 
va cere megieşulă, . 

ă se îndetoresce a le astupa atuncea, cîndă va vai şi



VECHI 

peremântă străinii fără oprire, s6ă prin jgh6- 
buri, are toe de a'și înălța acoperemnântul stă, 
ingrijindu-se însă ea şcrbirea să nu se facă 
mai însărcinată ($ 632). Asemenea este dâtor 
ca să curețe la cuviinciosă vreme omătulii clă- 
dit şi să păziscă în bună stare jghsburile sâle. 

Ş 641, Celce are dritulă de a trage apa de 
plve de pe megieşitulii acoperemântii pe al săi 
locă se îndâtoresce a plăti singurii cheltaiala, 
atâtă pentru jghCburile priimitâre de apă, cât 
şi pentru alte trebuinciâse la acestă scopii 

„unelte, . : : 
$ 642. Dâcă spre tragerea apeloră şi aal- 

tori curgitore vorii fi de trebuință, gropi si 
canaluri, se îndâtoresce să Je facă proprieta- 
rolă locului stăpânitor şi să le acopere pre- 
cum se cuvine şi să le şi curăţe, ușurând întra 
acestă chipii însărcinarea locului şerbitorii. 

$619, Celi ce ara dritulă poticei pâte să 
umble pe ca, să trâcă pe dânsa nu nnmai pe 
josă ce şi purtată în pataşcă, și pe lingă ace- 
stea să lase și pe alţii, ca să vie la dânsulă cu 
chipul acesta, ” rr 

Ş 644, Cel ce are drituli cărării pote în- 
trebuința şi cotiugă, iară celă cu dritulă dru- 
mului pote întrebuința şi trăsuri cu duoă sâă 
mai multe juguri. 

Ş 65, Fără oschită îngăduire nu pote în- 
drituitulă poticei să trecă şi călare, nici iîndri- 
tuitulii cărării să trecă cu trăsură, dâră nică 
îndrituitulii drumului nu pote trece pe acolo 
minândă vite slobode. ($ 639) . 

$ 616. Syre păstrarea în bună stare a dru- 
mului şi a poduritoră celorii mari și mici tre- 
bue după analogie să ajute tâte personele, stii 
să ajute proprietarii locuriloră cărora se cu- 
vine iîntrebuințarea lorii ; deci şi proprietarulă 
pământului șerbitoră ajută după analogia fo- 
losului ce trage din ele. 

Ş 647. Lărgimea acestoră trei șerbiri tre- 
bue să se potrivâscă cu neapărata întrebuințare 
şi starea locului; dccă întrebuinţarea drumu- 
ziloră, cărăriloră şi a poticelorii se va închide 
din revărsare sâă din alte pricint, atuncea, tre- 
bue să se facă alte treceri până când cele-alte 
voră veni în starea d'ântâiă. 

Ş$ U15, Celă ce are dritulă să scâtă sâii să 
ice apă din străină fântână sâi loci, aceluia 
împreună se cuvine și slobodă trecere. „7 

Ş 619, Celă ce are dritulă să abată apă de 
pe loci străină pe ală stii ssii de pe loculii săii 
să abată pe locii străină, are voe să pue şi u- 
luce, să facă şânţuri şi starile, şi alte trebuin- 
cidse spre acesta. Măsura lucruriloră acestora 
se otărasce după trebuinţa locului stăpânitor. 

Ş bou. Dritulă păşunatului se otărasce du- 
pă pământesculă obiceiă ce pent acum s'a pă- 
zită, Vita necurată, bolnavă şi străină trebue 
tot-dâ-una să se oprâscă de la obstâsca pășune. 

Ş 651, Celă ce are dritulă păşunatului nu 
are voe să cosescă şi fânii pe loculii păşunii, 
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| nică pote după regulă să oprâscă vitele pro- 
prietarului moşiei sâii să strice loculă pășunii. 
De se va teme de pagubă, trebue să pue păzi- 
tori la vitele sâle, 

Ş 652. Rânduelile de mai susii aşerdate pen- 
tru şerbiri potii a, se aplica şi la alte feluri de 
şerbiri mostenesci, - 

-$ 053, Chipulii intrebaințăriă personateloră 
şerbiri se otărasce după principiile cele urmă- 
tore dâcă nu s'aii făcutii vre-uă altă toemslă. 

Ş Cot, Şerbirea întrebuințării esta cândii 
are cine-va, voe a întrebuința vre ună lucru 
străinii, numai pentru ale scle trebuințe, insă 
fără v&tămarea fiinţei lucrului. 

Ş 655. Deci dâră îndrituitul îstrebuințării 
vre unui lucru aro voe să tragă dintru atista 
folosă potriviti cu starea, cu meşteşugulii şi 
cu economia cască sâle, 

Ş 656, 'Prebuinţa se cuvine a se otări după, 
vremea în care S'aii îngăduită cuiva întrebuin- 
țarea. Cele în urmă întâmplate prefaceri: la 
starea scii la meşteşugulii îndrituitului, nu pot 
da maj multă întindere la întrebuințare. ($ 632) 

$ 657, Indrituitulă întrebuințării vre unui 
lucru, nu are voce să prefacă fiinţa lui nici să 
mute la altulii drituli acesta, ” 

Ş 65$, 'Tote folosurilo carii se potiă lua din! 
lucru fără a se sminti dritulă întrebuințătoru- 
lui se cuvin la proprictarulă lucrului. 

$ 659. Proprietarulii lucrului ce s'aii dati 
spre întrebuințare este îndătoriti a suferi tâte 
îusăreinările cele obicinuite şi neobicinuite, cari 
vorii fi unite cu lucrul, păstrându'lii în bnnă 
stare, însă de vorii covârşi cheltuelile pe fnlo- 
sulă ce'i remâne din lucru, atuncea întrebuin: 
țătorulii trebue să, se însărcineze cu prisosulii 
cheltuelilorii, să să se lapede de acestă dritii. 

Ş 650. Intrebuinţarea rodurilorii este unii 
dritii de a lua cine-va rodurile de pe unii Iveru 
străină fără nici uă îngrădire, cu îndetorire 
însă a păstra nevătămată fiinţa lucrului. 

$ 601. Pentru lucruri cheltuitâre (adecă 
cele spre mâncare şi băutură pentru bani şi 
altele asmenea) cu nepotrivie se dice între- 
buințarea Iucrurilorii şi a roduriloră, căci la 
acestă felii de lucruri ca uă fiinţă se socotesce 
cătimea sei preţuli lorii, care se întâree pro- 
prietarului acestorii lucruri. Dreptii aceea, ds- 
că are cine-va întrebuințarea roduriloră a ace- 
stui felii de lucruri pâte să le întrebuinţeze 
după a sa plăcere, şi dâcă i s'aă dati între- 
buinţarea rodariloră unni capitalii de bani ce 
s'aă pusi la altulii cu dobândă, atuncea numai 
dobânda pâte să ccră. 

Ş$ 662. Se cuvine acelui ce are întrebuința . 
rea rodurilorii desărârşita câştigare a tuturorii 
folosurilorii, a roduriloră, a veniturilorii şi a 
spoririluri lucrului căruia elii are întrebaința- 
rea. (Ș$ 391, 392 şi 518—554) 

$ 663, Ca uni veniti curati se pote socoti 
numai prisosulă ce rămâne după scăderea tu- 
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turori cheltuelilorii trebuincidse ; deci între- 
buinţătoruli rodurilorii unui lucru şerbitorii 
se încarcă cu tote înrărcinările care era unite 
cu acestii lucru în vremea ce ai priimit între- 
buințarea, Eli se însăreincză şi cu tâte îndt- 
toririle obicinuice şi neobicinuite, carii trebue 
să se împlinâscă numai în câtii voră ajunge 
folosurile ce s'aii luati în vremea întrebuinţă- 
vii. Eli face şi cheltuclile trebuincidse- pentru 
roduri. 

Ş 604, Intrebuinţătorul roduriloră unui lu- 
cru este dâtoriă să'lă păstreze ca unii bun eco- 
nomii în starea aceea în care Vai priimitii, în- 
1cemindu'! şi îndeplinindu'] din venituri. Dâcă 
cu tote acestea se va micşora preţulii lucrului 
şerbitorii fără vicleşugă sâi lenevirea, între- 
buinţătorului nu se îndâtoresce a împlini pa- 
suba aceea. 

$ 665, Deâcă, după arătarea întrebuințăto- 
xului rodurilor, proprietarulii va face din nucă 
zidirea în loculi cei stricate din învechire sâă 
din întâmplare, se îndetoresce întrebuinţătorul 
a plăti dobânda pe banii cheltuiţi la înnuoire 
întru atâta în câtă s'a sporită întrebuințarea 
cheltuelilorii. 

$ 666, Iară decă proprietarulii nu va putea 
scă nu va voi să zidescă din nuoii uă acest fel 
de zidire ar» voe întrebuințătorulă rodurilorii, 
sti eli să o zidescă şi după sfirşirea între- 
buinţării să'şi ceră ca unii stăpenitor cu bună 
credinţă întorcerca cheltuelilorii, s6ă nevrend 
a zidi diu nuoii, să cră căduta, despăgubire 
pentru întrebuinţarea roduriloră de care elă 
sati lipsiti din pricina neinuoitei zidiri, 

$ 667, Proprietarul de nu va face deplină 
despăgubire întrebuințătorului rodurilorii zi- 
dirii scle nu'este certat să facă zidiri din nuci, 
cari unu suntă trebuincidse, măcarii de vorii fi 
spre sporirea veniturilori. . 

Ş 66. Dică întrebuințătoruli rodarilor ai 
făcutii niscai-va lueruri fără învoirea propric- 
tarului, spre sporirea folosurilorii scle din lu- 
crulă șerbitoră, pote la sfirşitulii întrebuinţă- 
vii rodurilorii să ice numai acele lucruri a că- 
zora 1ădicare nu vatimă fiinţa lucrului șerbi- 
toră; iară intârcerea cheltuelilori tăcute spre 
îmbunctăţirea ce remâne spre vederatuli folos 
pioprictarului pâte să o câră cu asemenea 
driti, precumii este indrituită să ccră cârmui- 
torulă trebilori străine, care fără împuterni- 
cirea, proprietarului le-ai săvârşită. 

$ 069, Spre înlesnirea dovedii pentra pre- 
tenţiile ce se poti întcmpla între proprietu- 
2ul lucrului şi întrebuințătorul rodurilor, tre- 
bue să se faci izvodii vrednic de credinţă, cu- 
pringetoră de tâte lucrurile şerbitore, iară ne- 
ăcendu-se, se socetesce că întrebuinţătorulii 

rodurilorii ai priimiti lucrulă cu tote cele tre- 
buinci6se spre obicinnita întrebuințare în sta- 
rea de midlocă. 

$ 670, Rodurile care la sfirşitulii intrebuin- 
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țării nu sai strinsă, precum : iarba necosită, 
şi semănăturile nesecerate, şi rodurile neculese 
se cuvinii proprietarului cu îndetorire însă, să 
plătescă la întrebuinţătorulii roduriloriă, ca u- 
nui stăpânitorii cu bună credință, s6ii la: mo- 
stenitorii lui tote cele cheltuite pentru acestea. 

$ 071. Cele-alte folosuri, precum dobândile 
banilori, câstiurile, chiriile, s.c.]. a cărora ter- 
minii nu se împlinise la sfirşitulii întrebuință- 
rii, se împarti între proprietarulii lucrului şi 
întrebuințătorul rodurilor, după analogia. vre- 
mii ce s'aii întrebuințată, . 

$ 632, Proprietarul numai atuncea după re- 
gulă pote să câră de la întrebuințătorulii lu- 
crului scii a rodurilorii cauţie pentru fiinţa lu- 
crului să&ă, cându urmeză prepusă că pote să 
se primejduiască aceli lucru din pricina lori, 
sâu să pătimescă vre uă altă pagubă. 

$ 675, De nu se va da acestă siguranţie, 
trebue ori să lase lucrulă la proprietarulă ce 
se îndeturesce să deie în locul întrebuințării 
sii în locul roduriloră cuvenita plată la sim- 
plulii întrebuinţătoră sti în întrebuinţătorulii 
roduriloră, uri să se deie lucrul sub purtarea 
de grijă a judecătoriei, care este dâtâre a se 
îngriji după împrejurări, pentru siguranţia şi 
despăgubirea ambelorii părţi. :   Ş 674, Şerbirea locuinţei este dritulii de a 
întrebuința cine-va numai pentru nevoea sa, 
acele spre locuinţă îndemânatice părţi a unei 
case ; acesta dcră este şerbirea întrebuinţării 
de locuinţă. 

Ş 673. Iară dâcă s'a lăsată cuiva tâte des- 
părţirile uncă case îndemânatice pentru locu- 
inţă fără îngrădirea întrebuinţăriă lor, atuncea. 
se socotesce întrebuinţarea roduriloră casii de 
locuinţă. 

$ GI6, După acestă deosebire trebue să se 
aplice cele mai sasii aşedate rânduiri ($$ 654 
—669) la driturile şi îndâtorirele între pro- 
prictarulii cască şi între acelă ce are dritulă 
locuinţei. _ . 

Ş 07, Laori ce întemplare rămâne proprie- 
tarului casei dritulă nevătămat de a rândui cu 
neoprire şi după a sa plăcere tâte despărţitu- 
rile casei, ci mai cu s6mă nu se cuvini locuin- 
ţei, şi de a cerceta neopritii şi cele îndemâna- 
tice spre locuinţă, 

$ 628, Pentru şerbire se poti porni ducă 
feluri de jalbe : căci ori dă cineva jalbă împro- 
tiva proprietarului unni lucru, adeverindă că 
are dritulii şerbirii asupra acelui lucru, sâă 
proprietarulă jăluesce că altulă cu nedreptate 
îşi Cnsuşesce dritulă şerbirii asupra lucrului stă. 

Ş 669. La întemplarea ântâiii trebue jălui- 
torul să dovedescă câstivarea şerbirii scă 
măcarit numai stăpenirea ci, ca ună drită real, 
Iară la a duoa se îndâtoresce proprietarul a 
dovedi aceea de către altul urmată viclenie . 
pentru şi. rbire.   -Ş 650, Şerbirile înceteză de obate prin acele
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chipuri prin carii se curmă cu totulă driturile 
şi îndătoririle după coprinderea capului ali 

treilea şi ali patrulea, a părţii a treia. 
$ 651, Stricarea şi deistovi perderea locului 

șerbitorii, s6ă acelui stăpenitorii, curmă şerbi- 
tea, iară dscă loculii ssă zidirea se vor întocmi 

iarăşi, aducându-se în starea &ânteiă, atuncea, 
îşi ice şerbirea puterea sa cea de mai nainte, 

$ 652, Dică proprietatea locului gerbitorii |” 
şi acelui stăpenitoră se va. uni totii la aceeași 
persână do sineşi înceteză şerbirea, iară dccă 
după acesta se va, înstrăina unul dintru aceste 
două locuri, pote câstiga dritulii şerbirii acelii 

nică proprietară a locului stăpânitorii. 

$ 658. Şerbirea aceea până într'uă vreme 
îngrădită, încetâză după trecerea acestei vremi, 

Ş 654, Dâcă se va lua cuiva şerbirea penă 
când uăa treia, persână va ajunge la uă vârstă 
otărită, de va muri persâna aceea mai înainte 

de acea vârstă nu se curmă dritulă şerbirii; ci 
urmeză până la împlinirea aniloră otăriţi. 

$ 685, Dritarile cele personale asupra, şer- 
birilurii le curmă mârtea îndrituitului şerbirii, 
dâcă se vor întinde anume şi la mostenitorii 
cniva, se înțeleg numai cei Wântâiii a lui le- 
giuiţi urmaşi, iară dritulă lăsată vre unei fa- 
milii trece la tâte mădulările ei. 

$ 656, Personalul drită asupra şerbirii, 
care s'aă câştigatii de către nă porsână morală 
rămâne nestrămutată în câtă vreme se află 
persona accea. ($ 40) 

CAPU VIII 
Despre dritulii mostenirii 

$ 687. In averea, rămasă a mortului se co- 
prindă nu numattâte cele mişcătore şi ne- 
mişcătore lucruri, ci şi tâte drituriie şi îndâ- 
toririle lui, afară de cele ce voriă îi numai per- 
sonale. (£$ 25, 685 şi 636) 

$ GSS, Dritală închidător (exclusivum), prin 
care ia cineva întru a sa stăpenire uă întrigă 

avere rămasă, să vă parte dintr'ânsa, adică 

jumătate, oria treia parte, şel., cu pririre către 

întregimea că, se numesce dritulă mostenirii. 

Acesta este unii dritii reală, care lucreză îm- 

protiva fie-căruia, ce se va ispiti să'şi &nsu- 
şâscă uă avere rămasă. . 

$ 6S9, Xlostenitori se numesce acela căruia 

se cuvine dritulii mostenirii, iară averea ră- 
masă cu privire către elă se dice mostenire. 

$ 690. Dritulii mostenirii se întemeiază pe 
cea de pe urmă voinţă a testatorului, arătată 
după a legilor rânduială, sâii pe lege. 

Ş 691, Decă se va lăsa unulii sc mai multe 

lucruri, uă cătime sâii ună drită, atuncea darea 

acesta se numesce lepatum, măcară de va şi 

coverşi preţulii lui cea mai mare parte a mo- 
stenirii ; iară acela căruia sai lăsată, nu se 

socotesce ca unii mostenitorii, ci legatari. 
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$ 692. Dritulit mostenirii se începe” după 
mârtea cea firsscă ssă politică a celui dela care 
rămâne mostenirea. . 

$ 693, Dscă mostenitorul cuiva mai înainte 
de a lua mostenirea întru a sa stăpenire se va 
săverşi, atuncea dritulii mostenirii trece la mo- 
stenitorii lui, afară numai de s'aii curmat dr;- 
tul acesta prin a luilăpădare sâi prinalt chipii. 

Ş 694. Celii ce este slobobii a câstiga cevu, 
de sineşi sâă prin altulii, pâte după regulă să 
şi mostenâscă, iară dâcă de obste s'aii lăpedatii 
de acel dritii, ori avendii puterea legiuită s'a 
lăpădatii de vre vă otărită mostenire, atuncea 
prin acâstă a lui lăpădare se lipsesce de obste 
de dritală mostenirii scă de dritul asupra unci 
otărite mosteniri. . 

$ 693, Cel ce cn răii cugetii aii vătămată ori 
Sai ispitită a vătăma la cinste, la trupă scă la 
avere, pe acela de la care aii rămasă moste- 
nirea, pe copiii, părinţii sâii sogia lui, şi prin 
acâsta s'aii făcut vrednicii de legiuită pedepsă, 
se socotesce nevradnică de mostenirea aceluia, 
până atuncea până când nu se va dovedi vede- 
ratii din împrejurări că Vaii ertatii pre densuli 
acela ($$ 30, 31 şi 1734), şi care nu s'aii sir- 
guitiă prin tote chipurile de a desrobi pe rude- . 
niea lui cea, cădută în robie, se socotesce ne- 
vrednicii de mostenirea aceliea. ($ 978) 

$ 696. Dscă cineva făcându-se după pome- 
nitulă chipi nevreduicii mostenirii va muri 
înaintea, acoluia de la care ai rumasii moste- 
nirea, nu se depărteză dintr'acea mostenire 
copiii lui, ci vor laa partea câtă urma, să iee - 
acela de nu s'ariă fi făcutii nevrednicii, iară 
de sa va seste din mostenire, după mortea lă- 
sătorului ei se lipsescă de densa şi inosteni- 
torii lui. . 

$ 697, Celii ce ali silitii ori cu viclenic ai 
ademenitii pe lăsătoruli mostenirii întru arc- 
tarea voinţiă scle celei de pe urmă, ori ai o- 
pritii la descoperirea sâii prefacerea ei, ori aii 
ascunsii testamentulă făcută, se scâte din dri- 
tală mostenirii, îndetorâudu-se a răspunde pii- 
gabele pricinuite cuiva prin urmarea sa. . 

$ 698, Acei ce judecându-se aii mărturisitii 
în faca judecății precurvia lor scii amestecarea 
sângelui, ori tăgădoindăs'aii doveditii pe urmă 
vinovaţi acestor fapte, precum şi cei cu nele-. 
giuire însoșiţi se scotii cu totul după legi 
din dritulii mostenirii ce se cuvenea untiâ că- 
tre altul, 

$ 699, Vrednicia de mostenire pote să se o- 
tărască după regulă numai după mârtea lăsă- 
torului de mostenire. 

$ 700. Deci dâcă cineva, fiind nevrednici de . 

mostenire Ja vremea morţii lăsătorului că pe 

urmă sai făcuţi vrednici, nu pote să câră de 

la alţii acelea ce atuncea li s'aă cuvenită lori 

după legi, a 
Ş 701, După priimirea mostenirii mosteni- 

torulă în câtă se atinge .de mostenire închi-
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puesce pe mostenitulii, şi amânduoi către ună 
ală treilea se socotescă ca uă persână. 

$ 102, Indătoririle care lăsătorulă moste- 
nirii trebuca să le împlinâscă din a sa avere 
trecă la mostenitorulă lui. 

$ 703, Cele de către legi otărite globiră la 
care âncă nu s2 osîndi-se lăsătorulii mostenirii 
înaintea morţii sâle nu trec la mostenitorii lui. 

Ş 701. Intre însărcinările mostenirii se so- 
cotescă şi cheltuelile îngropării, potrivite după 
pămentescul obiceiii, cu rangulă, vrednicica şi 
starea, mortului. 
-$ 305. Mai mulţi mostenitoră cu privire că- 

tre obştesculii lor dritii a mostenirii se soco- 
tescii ca uă persână, deci înaintea trădării mo- 
stenirii respunde unulii pentru altulă şi toţi 
pentru unulă. 

$ 706, Celii ce pote rânâui cu putere le- 
giuită pentru dritulă mostenirii ce i se cuține, 
pâte să se şi lapede de eli. Acestă lăpădare de- 
părteză şi pe urmaşii lui. ($$ 1033—1041) 

CAPU IX 

Despre voinţa cca de pe urmă în deobste 
şi despre testamente în deosebi, 

$ 1707, Rânduiala în care testatoruli lasă 
totă a sa, avere, sâă uă parte, la una scă mai 
multe persâne, cu scopă ca să o ice după mor- 
tea sa, este arătarea voinței cei de pe urmă, 
pe care în câtă va trăi o pote preface după a 
sa plăcere, ($.903) 

Ş 10$. Dică arătarea voinţei cei depe urmă 
cuprinde rânduire de mustenitorii ($ 770), se 
numesce testamenti ; iară decă coprinde numai 
alte xănduele se dice codichilă, şi întru acâ- 
sta numai se deosebesce codichilulii de teste- 
mentă, căci nu pâte cineva, să rânduiască prin 
codichili rânduirea sâi sub-rânduirea de mo- 
stenitorii. (Forma din Jăuntru a testamen- 
tului. (38) 

Ş 709. Dâcă testatorulii ai rânduit numai 
pe unii mostenitorii neotărindu'i partea de mo- 
stenire, va lua acesta întrega mostenire, iară 
dâcă % ai rânduit pârtea, tâtă cea-altă avere 

LEGIUIRI 

Ş 410. Rânduindu-se mulţi mostenitori fără 
otărite părţi, vorii mosteni toţi de uă potrivă. 

Ş 711. De se vorii rândui mulţi mostenitoră 
cu otărite părţi ce nu coprindă într&ga mo- 
stenire, atuncea prisosulii se cuvine legiuiților 
mostenitori. 

Ş 312. Dâcă între mulţi mostenitori unora 
s'aă otărită părțile, (adecâ-a. trecă parte din 
avere scia şcsea), iară celor-alţi nu, atuncea 
vorii lua acestiea rămăşiţa averii. (39) 

Ş713, Dâcă nu va mat rămânea nimică, tre- 
bue să se scagă după analogiedin tâte otări- 
tele părţi, pentru acela care s'aii scris moate- 
nitoriă cu parte ncotărită , ca să ice şi acesta 
atâta pe câtii acelii scrisă cu cea mai mică o- 
tărită parte, după ce se va face analogie de- 
spre tote părţile. (40) : 

Ş 714. Piind părţile de nă potrivă, se inds- 
torescii acei cu otărite părți a da mostenito- 
rului ce nu are parte otărită atât câtii va lua 
fie-care din că. (41) 

$ 715. Intru tâte cele-alte întemplări, a- 
flându-se că testatorală greşise întru stinile 
ssle, ori uitase ceva, din averea sa stii rânduisa 
mai multă de câtii avea, să se facă pătrunqt- 
tre cercetare spre a se descoperi adevăratulii 
scop şi voința sa ori din simi, socotele şi 
alte scrisori ale scle, sai din alte doredi şi 
de se vorii afla lucruri neîmpărţite, să se îm-   partă aceste între mostenitori după analogiea 
părţilorii Ioră ; iară de nu va ajunge mosteni- 
rea precum ai rânduit'o testatorul, să se scadă 
din părțile mostenitorilor după analogie. 

$ 715. Dâcă între mostenitorii cei fără părţi 
otărite, se vor afla şi de acelă felă de persâne 
cari fără testament mostenescii prin dritul re- 
presentaţiei, atuncea asemenea vor mosteni şi 
prin testamentă, socotiudu-se adecă ca uă per- 
s6nă. câte vor îi născute dintr'nă facă. ($ 924) 

$ 717. Uă obştime de săraci dintruă politie. 
se socotesce ca, vă persână; dreptă aceea de aii 
rânduitii cine-va în testamentulii stii să se dee 
săracilorii uă mie de lei, se împarte acâstă su- 
mă de uă potrivă între toţi săracii locului unde 
aii murită elăi, 

Ş 719. Dâcă testatorulă n'aiă otărită părţile: 
mostenitorilorii sci, şi unulă dintre ei nu va   vor lua-o legiuiţii mostenitori. voi să priimescă partea cuvenită lui, stă dove- 

    

(39) Forma din lăuntru a testamentului se alcătuesce din sloboda putere ce are lăsătorulii mostenirii spre a 
face testamentă, din_vredniciea rânduituluy mostenitoră, şi din cuprinderea testamentului, 
(39) Spre pildă: decă testatorulă aă Qisă: A, să'mY fio mostenitoră la a esea parte, L la a treia parte, însă 

să'mY fie mostenitorii şi 

si D 22,500 le. . 

G, şi de va cuprinde mostenirea 90,900 Îeă, trebuo să ice A 15,000, E 30,006, G 22,500: 

(40) Spre pildă: de ai gisă testatorulăi : A să mosteniscă pe jamătate din averea mea, B u% a patra parte, 
G asemenea, însă să'mi fie mosteniteră și D, atancea dică averea luY cuprinda 100,009 Iei, se împarte în cinck 
părţi, din care va laa A 40,000, [t, 20,000, G 20,000, şi D 20,090 let, i , 

(11) Spre pildă: dcă testatorulă at. isi: A să'mmă flo mostenitoră pe jumitatea averif mele, B asemenea pe 
jumttate; pe urmă stati adăugită, să'miI fie mostenitorii şi G., atuncea se împarte t6tă averea luk în ștse drepte 
părţi, din care va lua fie-care câte duot.



VECIIT 

dJinlu-se nevrednică de acâsta ($ 695), se va 

adăugi aceea către partea a împreună moste- 

pitoriloră după analogia părţilorii, care acesta 

“se numesce dritulii adăugirei; însă avânăii elii 

sub-rânduitii mostenitoriă, mare loc dritulii a- 

dăugirei; căci în loculii lui intră acela, iară de 
vor muri împreună mostenitorii, stii sub-riin- 
duituli mat înainte de câstigarea atăugirci, a- 
tuncea drituli acesta trece în mostenitorii lor. 

$719, Dică părţile unora din mostenitori 
findi otărite, iară a altora nu, și unulit sâii 
mai mulță din că se vor lăpăda de părţile lorii, 
sâii fiindă neverstnici nu le voră putea lua, a- 
tuncea se adauge către acei cu părţi otărite, 
ori de va fi unul scă şi mai mulţi. 

Ş$ 720. Dritul adăugirii nu se dă celor prin 
testamentii cu părţi otărite; drept aceea dâcă 
toți acei rânduiţi prin testamentiă vorii avea 
părți otărite se dă dritulii adăugiri leginiţi- 
loră mostenitori. 

$ 791, Acel ce prin dritul adăugirei în par- 
tea lăpădată, se îndstoresce a se însărcina şi 
cn greutăţile unite cu ca pentru ca să dee scii 
să facă ună lucru rânduiti de ciitre testatorul, 
iară de va privi lucrul rânduiti de densul că- 
tre aneşteşugul scii învăţătura stii la altă iste- 
ție a nepriimitorului părţii, atuncea nu este 
detoră acel co are dritulă adăngirei a săverşi, 
lucruli acesta, ori pentru că este nevârstnică 
scii parte femeescă, ori că nu este în puterea sa. 

$ 222, 'Lestatorulă este dctori a'şi rândui 
însuşi pe mostenitorul săi şi nici este vol- 
nică de a lăsa nunirea lui la altulii cineva, a- 
decă, nu pote dice : să'mi fie rânduită moste- 
nitoră acela pe care îlă va rândui fratele mei, 
s6ă cutare, 

$ 123, 'Testatorul trebue să arate însuşi cu 
bună socotință, cu statornicie şi cu bună jude- 
cată a minţii ces, de pe urmă voinţă a sa, cu 
otărire, aflându-se întru întregimea simţiri- 
loră scle şi cu mintea sa pironită la cuvintele 
şi scopulă săă, fiind slobod de silă şi de vicle- 
gugi, fără a greşi la cele înfiinţate forine a 
testamentului, iără nu întrebându-se de alţii să 
plece numai capul ss să dică : aşa! să bine!. 
ori să încredinţeze cu de acestii felă de semne 
silite şi cuvinte ingăimate, cele de alţii scrise 
şi cetite înaintea lui, când ci se află aprâpe de 
darea sufletului, şi pâte nici simte cele dise şi 
cetite, nici este în stare a răspunde mai multi 
ceva cu bună socotinţă şi judecati, s6ă a arăta 
întru aderării voinţa sa cca de pe urmă, ci si- 
lită se plecă după voinţa altora. 
"8724, Dâcă se va dovedi cumii că arătarea 

voinţei cei de pe urină s'aii făcută, aflându-se 
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tastatorulii în nebunie scii eşire din minte, şi 
întru întunecarea minţii, sei fiindii beată, a- 
tuncea nu are nici uă tărie, 

$ 125. Încredinţândii cineva că testatoruli 
care în vremea bolei scle îşi eşise din minte 
sâă era supus unci patimi periodice, ari fi a- 
ritat voinţa sa cea de pe urmă, după co'şi aii 
venitii iarăşi în simţirile s6le, scit în vremea 
zăstâmpurilor, atuneca se îndâtoresce a dovedi 
acâsta prin marturi vrednici de credință, cari 
ai luată sâma cu dinadinsuli şi ai aflati cu 
deamăruntulii starea minţii testatorului. 

Ş î2u, Cel doreuită răsipitori, cure pentru 
acesta de către stăpânire s'aii supusii unui cu- 
ratoră, nu are voo să facă testamentit în câtă 
vreme se află sub curutorie; iară de ra rândui 
unii lucru pentru sufletulii stă în cesul morţii 
sâle, acesta are tăria sa. ” 

$ 727, Nedestoinicii de a arăta voinţa cea 
de pe urmă sunti : teniruli mai înainte de a 
împlini vârsta pe duoă-deci ani, iară tânăra mai 
înainte de a împlini vârsta de optit-spre-dece 
ană, cun şi acei din nascere surdo- muţi. 

Ş 328, Cel osândit pentru vre uă vinovăţie, 
nu are voe să facă testament, iară de i se va 
erta vinovăția pâte să'] facă pentru că dobân- 
desce iarăşi politicele dritură. 

$ 729. Rânduirea voinţei cei de pe urmă, 
care s'aă făcută legiuită, nu se oboră din pri- 
cinele în urmă întâmplate, adecă : dâcă testa- 
torulii cândă fâcea testamentul săii nu era 0- 
prităi de legi a face testament, iara după aceea 
ai cădută in desfrânare, scii întruă vinovăţie 
pentru care îl oprescă legile a face testament, 
atuncea nu se obâră acel de mai înainte făcut 
testamentă, căci după regula, obştescă, cele din 
începută terncinice nu se oboră dle cele în urină 
întemplate. | : 

$ 730, Cea din începută netemeinică rân- 
duire a voinţei cei de pe urmă nu se întăresce 
prin cele din urmă întâmplări, ci la așa felii 
de întâmplare are locă mostenirea ab intestato 
(fără testamentii); Deci dâcă cine-va fiind ne- 
verstnicii ai arătată voinţa, sa cea de pe urmă 
nu se întăresce pentru că în urmă ai ajuns în 
legiuita vârstă, decă nu va face alt testament, 

$ 731, Înfiinţata, greşclă a testatorului face 
neputernică rânduirea lui; iară înfiinţată gre- 
ş6lă este cândii testatorulă nu nimeresce per- 
s6na pe care voia să o rânduiască mostenitorii 
scii obiectuli, adecă lucrulii pe care voia săli 
lase altuia. | 

$ 235, 'estatorul atuncea nu nimeresce per- 
sona cândă celii rânduesce mostenitoră pe ună   copil din înştlăcinne (42) socotindu'l de al stă; 

  

(42) Copilă din înşăliciune se numesce ună pruncă străină, care co vicleşagii s'aă supusă unei femel străine, 

ce so făcea că ar fi fosti îngreunată, ori fiindă cu adertratii îngreunată ai născută martă pe copilulă e%, sei “ 

păscendu'lă viă Vai schimbată, Acesta pâte să se facă și cu scirea și fără scirea el, pentza deosebite sferşituri 

a Smenilori,
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nu nimeresce obiectul, dâcă înstrăinânâu'l maj 
înainte Vaii nitatii, sâii decă rânduesce cu gre ş6lă lucru străină socotindă a fi ală săi, 

$ 789. Dâcă testatorulă din întâmplare ai greşitii numele de boteză, sciă porecla familiei mostenitorului, însă este sciutii pe cine ai cu- getatiă, are tărie rânduirea lui. Asemenea are tărie şi de va greşi cu prescrierea obiectului, adecă a lucrului rânduitii, căci în testamenti mai pre larg se tâlcuesce voinţa, testatorului. 
$ 731. Are putere rânduirea testatorului şi de nu se va adeveri pricina pe care aii scris'o 

în testamentul să, că îndemnându-se aă rân- duitii mostenitorii pe celă scrisă, dicândii pote că el îi este dâtorii, scă că mostenitorulii "i-ai făcutii bine ori vre-uă slujbă, ori că este mul- țămitii de dânsul, sâă dâcă va lăsa cui-va mo- 
stenire să legatun, numindu'lă fi sâii frate, măcar că nu'i era nici fiă nici frate, căci uă a- semenea arătare nu vatămă nici pe mostenitor 
nică pe legatariă. 

$ 735, Mostenirea cese rânduesce cu nădejde 
de răsplătire n'are tărie, adecă : de va dice cine-va, să'mi fie mostenitorii cutare pe atâta parte pe câtă şi elă mă va rândai pe inine mo- stenitoriă. 

$ 736. Nu ne putem depărta de înţelegerea cuvintelor, de câtă numai fiindă prea vederată că testatorul ai cugetată cu deosebire de cele scrise, iară cele înzăimate trebue a se tâlcui cu plecare spre bunătate. 
Ş 737, Câte din cele scrise în testament săi în codichili voră fi aşa de întunecate în câtă să nu fie prin putinţă, a se înţelege, acelea se socotesc de nescrise ; asemenea, şi câte vorii fi 

împrotivitâre una alteia, n'a nici uă putere, iară cele-alte rămână în tărie. 
$ 738. Testamentul se pte face în scrisii şi 

nescrisii, vederat şi tăinuitii, cu marturi şi fără 
marturi. 

$ 739. Testamentul fără do marturi are pu-, terea sa cândii este scrisă şi iscălitii de 6nsusi mâna testatorului cu însemnarea anului, a Qilei şi a locului în care şi unde s'aiă scrisii; tot cu acestii chipii se pâte face şi codichilulă, - $ 710. Testamentul de va fi scrisă de altul trebue să'lii iscălâscă testatoralii, facă findii cinci sâiă cel puțină trei marturi, pe carii să'i încredințeze că acesta este testamentul stă, şi apoi săi poftâscă ca să se iscălâscă şi ci sub iscălitura lui. 
$ 741, Nu coste de trebuinţă ca marturii să scie cuprinderea testamentului, decă testato- rul nu va voi să'li cetescă înaintea lor, care atuncea se numesce testament tăinuită. $ 742. Dâcă testatorulă nu va, sei carte, a- tuncea pe lingă acele în pâragrafurile de mai susii artato legiuite rânduele, se însemnâză Cu mâna sa, facă fiind toți marturii, semnul cinstitei cruci şi apoi să poftâscă pe unulă din că ca să'lă iscălâscă pe lingă semnulii crucii, 

LEGIUIRI 

| care să şi arâte cum că rugatii fiindii aii iscă- 
lită în locul testatornlai, 

$ 743, Decă testatorul nu va sci carte, ori va fi orbii, trebue unul din marturi să cetescă 
testamentulii înaintea lui şi a tuturorii mar- 
turilor, şi apoi să adevereze acela cum că acest testamentă s'aii făcutiă după voința lui, şi aşa 
să poftescă pe marturi ca să iscălâscă ; în caro testamentă pote şi seriitorulii să se iscălâscă ca marturii, 

Ş 744. Dâcă testatoruliă va pomeni în testa-. 
mentulii săă vre unii codichilii sâii ali, inscris, 
unde va face trimiterea, dicâudii cum că acolo 
are scrisii pe mostenitorul săi ori bani, sii. 
alte lucruri; atuncea acel codichilii sc înscri- sul trebue să aibă tâte înfiinţatele forme a te- 
stamentului, pentru ca să nu pâtă cineva să le iee şi să pue altele în locă cu vielenie. Pe lân- Să acesta poti asemenea înscrisuri să slujiască multi întru arătarea, voinţei cei de pe urnă a testatorului. - Ş 745. Nevrândii sci neputândii cineva să tacă testamentă în scrisă, oprindu-se pâte do 
bâlă sâă de altă pricină, volnicii este să facă. testamenti şi nescrisă. 

$ 746. Făcândă cineva testament nescrisii,   trebue să ardte cea de pe urmă voinţă a sa în ființa a cinci marturi vreduici de credință, ca- 
rii trebue să fie de facă toţi împreună în a- 
cecași vreme, să vâdă pe testatorulii, să'i vor- bâscă şi să ice sâma de se află în întregimea minţii scle, şi ascultândiă cu luare aminte cele 
ce voesce a rândui, atuncea potiă ei măcară că 
nu este tocmai de nevoe, însă ii mai Sigur spro înlesnirea aducerii aminte să însemneze ace- stea, ori toţi împreună întruni înscrisă, stii fie-care deosebi. : : 

$ 747. Marturii testamentului nescrisii sunt 
dtori de va cere în urmă trebuința săli în- credințeze şi cu jurămentii înaintea judecă- 
toriei. Lc 

$ 148, Se face testament şi în judecătorie 
şi în scrisă şi neserisii, de va voi testatorulii. 

$ 749. Dâcă din vre uă nevoe se vor chiăma 
judecătorii în casa testatorului, suntiă dâtori 
să mergă duoi din că indată fără întârdiere şi 
Să ice în scris testamentul lui, scă să'] asculte 
prin viii graiă luându'lii în scrisii, să'lă pecet- 
luiască cu pecetea judecătoriei şi săi dee uă 
adeverinţă în mână.     $ 750. De va fi testamentulii nescrisă poti judecătorii după ce voră fi luată bino sâma de 
se află testatorul în întregimea minţii sâle, şi 
ascultând cu luare-aminte voința lui cea de pe urmă, să mergă şi să o sfirșescă în judecătorie fără întârgiere şi să'i trămită adeverinţă. Ei suntii detori să scrie în cugetii curată voința 
testatorului, neadăugândii nimică spre folosul 
lorii scii a vre uneea din rudeniile loră, 

Ş 731, Nu sonti priimmiţă în mărturia testa-   mentului : monahul cel mai mic de opt-spre-



VECHI 

femeea (13), mutui, sarâui, nebunul, 

din minte, cel fârte sărac, şi vobuli. 

$ 132. Sunt opriţi de legi de a mărturisi în 

testamentii : desfrânatul în câtă vreme se va 

afia sub curatorii, celi osînditii pentru luarea 

de mită, pentru cămătărie, fartişag, năpăstui- 

re, mărturie mincinâsă, înșălăciune şi vicleşug, 

pentru precursie şi cleretire, acelii ce întem- 

plându-se a fi marturii aiurea, la voinţa cea de 

pe urină a cuiva, pe urmă n'aii vrut să mărtu- 

- risâscă când aii cerut trebuinţa, acel ce ai vin- 

dut sfintul botez, şi acel ce în ivală se făcăr- 

picesce de crestini iară în taină urmâză altcă 

credinţe; pentru că la marturi se cere neap&- 

rată vrednicia , credinţa, bune purtări şi sta- 

tornicie, Pe lingă acestea sunt opriţi a mărtu- 

risi în testamentul crestinului acei de altă lege. 

$1733, Pe lingă cei mai susă pomeniţi nu 

suntă priimiţi în mărturia, testamentului : mo- 

stenitorulă, copiii lui sâă a testatorului, pă- 

rinţii, socrul, fraţii şi cumnaţii despre soţia 

lui, năimiţii, slugile şi robii lui, căci nimenea/ 

nu pâte mărturisi pentru însuși ali sti lucru, 

şi mărturiile casnicilor nu sunt priimite şi nu 
cate vrednici de credinţă marturulii căruia se 

pâte poruuci ca să mărturisescă, NE 
$ 154. Da va voi testatorulii să lase moste- 

mirea, sii legatum la, scriitorul testamentului, 

stii la părinţii, copiii, femeea, socrul şi socra, 

stii la fraţii şi surorile lui, sci la cumnaţii şi 
cumnateie lui, trebue neapărat să fie de facă 
trei inartari străini. 

$ 755. La rânduelele voinţii cei de pe urmă, 
făcute în corăbiile ce călătoresc, ori în vremea 

ciumei sii a altoră bâle grabnice şi lipiciose, 

sunt priimiţă în mărturia testamentului şi mo- 

nahii, şi spreverstniciă, şi sprevtrstnicile, după 

împlinirea, vârstei de patru-spre-dece ani. 

$ 756. Întru asemenea întemplări sunt prii- 
miţă şi duoi marturi , din care unul pote să şi 

scrie testamentul, însă când va fi frică de mo- 

lipsire nu este neapărată trebuință ca amen- 

duoi totii într'uă vreme să fie de incă. 

$ 737, Asemenea rânduiri-a voinţii cei de pe 
urmă rămână răsuflate şi fără de putere după 
trecerea, de ştso luni din vremea ce aii incepută 
călătoria pe mare, ori b6lele cele lipiciose, d6- 

(dece ani, 
cel eşiti 

că testatorul trăind, în urmă nu va alcătui te- 

stamentul după forma cuviinciâsă. . 

$ 738. Temându-se marturii a se apropria de 

bolnavul, ca nu cumva să se molipsescă de bâla 

lui, sunt volnici a asculta întru depărtare cu 
" t6tă luarea-aminte voința luă şi a adeveri te- 
stamentul cu iscăliturile loră, stândii departe, 

ori a inărturisi prin viă graiii de va fi testa- 
mentuli nescrisii scii de se vorii teme a pune 

mâna pe testamentul acela; 

7 i GOL 

$ 739, Do nu va păzi testatorul cu amăruu- 

tul regulile mai sus aşedate pentru forma te- 

stamentului cea din lăuntru şi acea din afară, 

asemenea şi pentru a codichilului ce trebue 

să se facă întocinai ca a testamentului rămâ- 

me răsuflată şi fără putere voinţa, lui cea de 

o urmă. . i ” 

$ 760, Dâcă vre ună părinte din nevoia îm- 

pregiurărilor nu va, putea să facă testamenti, 

este volnicii a împărţi între copiii săi tâtă a- 

verea sa şi prin alte în scris însemnări, în cari 

să arste limuritii numele şi partea. fie-căruia 

copilă, insemnândă tâte cu mâna sa şi adeve- 

zindu-lo cu iscălitura sa, sâă şi a copiilorii. | 

Ş 761, Arhiereii suntă slobodi a rândai pen- 

tru tâte cele co ai avută la priimirea darului 

arhieriei, şi pentru cele în urmă dobândite mo- 

steviri scii legaturi de la rudeniile lori; iară 

câte voră fi câstigată din alte prilejuri, după 

lege şi după canâne se cuvină legiuitii la scau- 

nile lori. E 
$ 769. Acel co vorii alege vitța monahică, 

bărbaţă şi femei, având neapărați inostenitori, 

suntii îndetoriţi a lăsa lor legiuita parte, rân- 

duindii mai înainte averea lor. , 

$ 763, Alegând cineva monahica vicţi, până 

a nu rândui averea, sa, şi avendii copii, pâte şi 

după priimirea că a lăsa lor legitima, s6i da va 

voi şi tâtă averea ce avea la intrarea să în Mo- 

nastire, oprindu'şi dintru acâsta partea, unui 

copilii pe care este îndstoritii a o lăsa neapi- 

rată monastirii. . 

$ 764. De voriă avea părinţi, ori alţi suitori 

despre tată sâi mantă ori şi despre amânduoi,   actori suntii a lăsa lorii uă treime scii şi duoă 

treimi de vor voi din averea lor, iază uă treime 

vorii lăsa monastirii. - 

$ 165, Neavendii nici suitori, sunt volnici a 

împărţi din averea lor uă a treia parte la alte 

rudenii ce vorii avea scii la săracă; iară duoă 

părţi sunt indstoriţi a lăsa monastirii. 

$ 760. Monahil carii după alegerea vieţei 

monahice aii câstigat averea de la, mârtele lor 

rudenit prin testamentii sâii şi fără testament, 

suntă volnică a rândui după a lori bună voinţă 

şi plăcere, însă numai atuncea când la intrarea 

lor în monastire "i-ati dat ce-va (dcosebindu-se 

acci din altă credinţă sâii dogmă, cărora, de vor 

fi şi fii legiuiţi n'aii vee a le lăsa nimică); iară 

do'waă dată nimică 2a monastire mai înainte 

pot rândui numai duoă părţi, iară a treia parte 

suntii îndâtoriţi a o lăsa monastirii. 
$ 767, De vor muri fără testamentă, având . 

neapărați mostenitori se va da Joriă legitima, 

iară prisosulii averii se cuvine monastirii. 

$ 168, Neavândii neapăraţi mostenitori se   cușine monastirii tâtă averea lor, atâtii aceea 

  

(43) Decă vă femea îngreunată, afându-so în scăldătâre ra veni în primejdia morţi!, pote să facă testumentă 
) 

nescrisă înaintes a nuoă femel a cărora mărturie esto priimită și aro putere testamentul acesta.
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ce avea lu întrarea în monastire, cum şi cea în ! nitorii, şi celii ântâiă ub-rânduită să o d-ie urmă câstigată prin mostenire sâă legaturi de 
la rudeniile loră. | 

$ 769. N'aii voe să rânduescă pentru cele câstigate din alte prilejuri, după alegerea, vie- ţei monahice, de voră şi avea neapărați mo- stenitori; căci acelea tâte se cuvin monastirii, (Din apostolicile canâne 28 şi 40 din sinodulii al 4 22, al G 35, a acelui din Cartagena 50, 40, 89, şi 102. Novelile lui Iustinian 123, Cap 51, şi Vasil. Cartea 4, titlulă 1, Cap. ali 9-lea), 

CAPU X 
Despre sub-rânduire şi fidei-comis. 

$ 740. După ânttia rânduire de mostenitor, pâte testatorulii să facă şi sub-rânduire (sub- stituţie) adecă a duoa, a treia, a patra gel, rânduire de mostenitorii. Cel ântâ:ii Scris mo- stenitori se numesce rânduită, şi mostenesce trăindiă, oră voindii, sei nefăcându-se novred- nicii mostenirii, iară cel al duoilea se numesce sub-râuduită şi mostenesce întemplându-se a nu mosteni rânduitulă, murindă sei lăpădân- du-se de mostenire oră făcându-se nevrednică, şi acâsta se numesce obicinuita sub-rânduire, Ş 321, Pote cine-va să rânducscă pe un sub- vânduitii inostenitor, oră mulţi Ia ună rânduit, scă Ia mulţi rânduiţi unulă seti may mulţi sub- rânduiți, (44) 
$ se. Dică M'impreună mostenitorii se vor sub-rândui unulă la altulă Şi va muri unul ssă şi nai mulți dintr'enşii, ori de nu vorii voi scii nu vorii putea mosterii, santi dâtori cei-alți, şi fără voia loră să priimâscă prin dritulă a- dăugirii partea, aceluia, Vimpreună cu însăr- cinările ci, şi avendii părţi de ună potrivă otă- rite de testatorulii voră împărţi ci acesta du- pă analogia părţilorii loră, 

$ 773. Insărcinările puse asupra rânduitului mostenitoră trecii la sub-rânduituli, dâcă te- statoruli nu le-ai îngrăditii numai asupra per- s6nei rânduitului, scă dâcă firea lucrarilor nu iartă mutarea lori la sub-rânduitulii. (Ş 721) $ 321. 'Testatorulii pote indstori pe rândui- tulă sti mostenitoră ca să deie scii totă mo- stenirea sâă uă parte la sub-râuduitulii moste- 

iarăşi la ali duoilea snb-rânduitiă ori la mor- tea sa scii pentru alte otărite întemplări, a decă : decă clii nu se va tăsători scit decă va alege vicța monahică, ori decă va muri fără copii şi alte asemenea. | Ş$ 379. Părinţii potă rândui neverstnicilorii loră copii mostenitoră la partea bărbătescă ps- "E Ja împlinirea verstei de duoă-deci ani, iară la partea femeâscă pânt la împlinirea vârstei: de opt-spre-dece ani; însă numai pentru câte vorii lăsa lorii din âusuşi averea lori, 
Ş$ 746. Poti şi părinţii să rânduescă după pomenitulă chipi sub-rânduiţi mostenitori şi copiilorii celoniă în vârstă, decă voră avea ma- tehne, din a cărora pricină nu sunt Qestoinici scă nu se judecă vreâniei de cârmuirea a âia= suşi averi lor, adecă de vori fi eşiţi din minte ori desăverşitii nebuni scă tâmpiţi la minte, ori muţi scă risipitori, sunt însă dstori să rân- duâseă sub-rânduiţi mostenitoră pe ensuși co- piii acestora, scii pe. fraţii lori de voră avea; iară neavând copii nici fraţă poti rândui şi pe unii străină, 

Ş 712. Dică testatoruli aă opritii "pe moste- nitorulă săii a face testamentă şi a rândui Jă- sata Îni mostenire (afară de legiuita parte care este slobodă de asemenea însărcinări) dctorii   

    

este mostenitorulii a o lăsa întrâgă legiuiţilor lui mmostenitori, carii o voriă inmpărţi întocmai, iară de "i-ati opriti numat înstrăinarea moste- nirii are too să facă testamentii, deră se inde- toresce iarăşi a lăsa mostenire legiuiţilorii sei mostenitori. 
Ş 85. Rânduitulă mostenitorii axe driturile şi îindetoririle unui întrebuiuţătoră de roduri penă cândii ra putea întra în mostenire fidei- comisarală sub-rânduitii, . 
$ 729. Obicinuits sub-rânduire ($ 770) ince- teză îndată cândii rânduitulă mostenitoră in- iră în mostenire; iară fidei-comisaria înceteză cândii nici unul din sub-rânduiţii mostenitori se află în vicță scă când încetâză pricina pen- tru care s'aii făcutii. (Ş$ 771) 
Ş £S0, Sărăimânesca șub-rânduire încetiză cândii fiiulii partea bărbătescă va păşi peste al duoă-dacelea ană a vârstei scle, iară partea fe- messcă peste ală optii-spre-decelea an. ($ 727) Ş 181. Fidei-comis (45) este rânduirea prin - 

  

  

(14) Spre pildă, pote să gică aşa : să'mmY fie mostenitorii Petru, iară de nu Pavelă ; scă să'mY fie mostenitorii Petru, iară de nu lavel şi Titu; 
nea pâte să facă şi a duoa şi a treia rânduire de sul- 

ună ali duoilea scă ai 
stă ală duoilea sub-rânduitii, la 
nală, şi mulţi 2a mulţi. 

(45) komanit fiindă opriţi de legile loră 

ori să albă rudenii stă prieteny adevtraţi, 

a lăsa moste 
şi la alto Gre-care persâne, și fiindii că - unir nici avea 

pentru asemenea Gmeni ui afât fid: 

ori să'mY fie mostenitoră Petru şi Pavelă, iară de nu, Titu și Marcu, Aseme- 
rândaiți suc.l. adecă 

lii treilea sub-rânavită, Şi unulă la mulţi, și mulţi la - 

: pote să sub-rândniscă vnă ânteiă 

nire sc logatumn la ună om ce nn era orăşan Koman 
Yoo a face testamentă, care întemplându-su de multe 

comisumn, prin care putea lăsa 
  mostenire şi legaturi la acele persne. Deci dcră lăsândă în ivală imostenitoră scă legatară pe unulă din nca- păraţii mostenitor seă pe vre uni prietenă Orăşaniă [ tomun, îl ruga ca să dea ur t6tă nos tenirea că parte
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care testatorulă lăsând familiei sele ($ 71), uă 
moşie peste partea legiuită poruncesce ca să nu 
o înstrăineze nici uă-dată, seii îndetoresce pe 
mostenitorul stă, ca să lase altuia mosteni- 

rea aceea intrâgă s6ă uă parte dintr'ensa. 
$ 752, Dâcă testatorul aii Jăsat fidei-comis 

Ja nă otărită persână din familia sa, trece nu- 
anaă ln pogoritorii ci, iară neavendii pogoritori 
trece la cele-alte persâne a familiei sâle, iară 
de Vaii lăsatii ncotăritii Ja familia sa, trece de 
obstie Ja toţi, şi de vorii lipsi toţi, trece şi la 
ginerile şi la nora familiei sele, a cărora înso- 
cire s'aii deslegatii prin morte, iară nu din vre 
vă altă pricină. - 

$ 789. Dacă testatorul după arttatulă chip 
lăsândi cuiva fidei-comis anii lucru nemişeă- 
tori, va porunci să n'aibă voe a'l înstrăina, iară 
din împrotivă urmândă să se întorcă acelii lu- 
ceru iarăşi la a sa familie, atuncea dstoră este 
idei-comisurulii să păzâscă acea otărire, iară 
nepăzind'o se întorce lucrul Ja familia testa- 
torului, - 

$ 734. Celii de pe urmă mostenitorii a fami- 
liei de nu va avea copii, nici nădejde. a, mai 
face, cumiă şi alţi urmaşi şi mostenitoră, atun- 
cea pote rândui pentru fidei-comis după a sa 
plăcere, căci atuncea înceteză puterea lui, 

CAPU XI 

Pentru legaturi 

$ 785, Daruli ce se lasă cui-ya prin testa- 
mentă scă codichil, scă şi cu limbă de morte, 
se numesce legatum (danie), iară acel ce lasă 
danie se numesce legatori, şi acela, căruia se 
lasă se dice legatari. 

$ 786, Legatum are tărie ; 
a. Cândă legatorali nu este opritii de către 

legi a face testamentii. 
b. Cândi arttarea voinţii cei de pe urmă a 

lui se face după otărirea legilori. 
v. Cândii legctarulă este vrudnică de a mo- 

steni, pentru că acel nevrednic de mostenire 
este nevrednicii şi de legatum (afară numai de 
acelă însemnată în Ş 992), şi 

g. Cândii este cu putinţă împlinirea lui. 

  

  

$ 757. Testatorulă pote lăsa legatum la u- 
nul sâtila mai mulţi d'impreună mostenitoră , 
care atuncea, se socotesc şi ca niste legatară. 

$ 1S$, Cu legaturi se însărcineză toţi d'inw 
preună mostenitorii de nă potrivă, decă testa- 
torulă "i-ai însemnată anume, iară de ai disii 
numai simplu, să dee mostenitorii mei, atun- 
cea voră da după analogia părțiloră lori; iară 
împlinirea legaturilor pote testatorulă să o în- 
credinţeze numai unuia din mostenitori scu şi 
din legatari. . . 

$ 189. Legatarulă nu pâte priimi uă parte 
din legatum şi alta să o.lapede. . -. 

$ 790, Dscă testatorulă lăsândii legatum 
cui-va “i-ai poruncitii ca să dee altuia uă sumă 
otărită sâi unii lucru otărit, atuncea se îndeto- 
resce legatarulii sâii să împlinsscă desăvârşită 
porunca aceluia sâii să se lapede de: legatum. 

Ş 391, Dâcă legatarulă nu va voi s6ă nu va 
putea priimi legatum, avândii sub-rânduiti le- 
watarii se va da acestuia, iară ncavendii se va 
da Wiimpreună legatarului si mostenitorului, 
cărora se cuvine dritulii sporirei ($.716) şi a-- 
cestia suntii d6tori a priimi legatum acela, îm- 
plinindi porunca testatorului miăcară de le va, 
fi şi spre pagubă. 

$ 792. Impărțirea legatului ce s'ai lăsată 
la, uă otărită stare de 6meni, precuin la rude- 
nii, slugi, scii Ja săraci, se cuvine mostenito- 
vuiui, dâcă legatarulii nu va fi râuduită pe ci- 
ne-va ca să'lă împartă, iară mostenitorulă de 
nu va putea sâii nu va voi să facă însuși el 
împărţela, pâte rândui pe altulă. 

$ 793. Implinirea şi împărţirea legatului lă- 
sati pentru pricini cuvi6se, se cuvine la cpi- 
scopul locului, (dscă waii rânduitii testatorul 
întralti chip), şi lenevindu-se acesta atuncea 
se cuvine mitropolitului. 

$ 294, 'Pestatorulă pote rândui şi la lega- 
tum obicinuita subt-rânduire sâii fidei-corbisa- 
rin precum şila rândairea moștenitorului ($ 770 
şi 174.) | a 

$ 795. Da obştie se potii lăsa legatum tote 
lucrarile supuse comerciului, cumă şi dritur:le, 
manufacturi şi alte lucruri cari se pot preţelui. 

$ 796. Pâte cine-va să lase legatum lucruri 
în deobstie sâă în felă scă în câtime. (46) 

  

din ca, scă legatom lu acula cărnia în ivalăi nu putea lăsa mostenirea scă legatum  lară fiindă că acesta ră 

mânea în voinţa rânduituluy mostenitor sc legatarii care adese orl din lăcomie călca credinţa şi jurămintele, 

nu da mostenirea sai legatum după rânduirea testatorului, pentru acista diră împăratulă Angastă ati dată A- 

dei-comiselorit putere de legi; iară în urmă. lipsind acele oprită, pentru care atuncea se făcuse fidei-comisum 

S'aă urmată pentra alte pricini, pentru care se facă astăQI, precum mal jos vom vedea : impăratulă Justinian 

aă legiuită fidei-comisum întoemaY ca legatam, pentru acssta deră şi nol arttămă în scurtă câte: s'a socotită 

de tretuinţă. | Aa ! E Sa 

(46) In deobstie cândă dice neotărâtă : lasă cutărnia una din moşiile mele scii unulă din cait mel ş.c.l. In fel 

cândă gice otărâtă : lasă catăruia cutare moş'e a mea sâă cntare cală, şei; iară în câtime (care se face și o- 

tărătă și neotărâtă în lacruri, ci orf se numtră scă se inds6ră sc se cumpănescii); neotărătă se face când qi- 

ce : să se deo cutăruea câtă vini scă grâă so va face la cutare vio stă moşie a mea, iîură otărâti se face când: 

dice : Qece vedro vină scii Qnot-q2că chilo de grâă, ş.c.l ” 

[i
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$ 797, Dâcă cine-ra va lăsa legatum neotă- 
râtii din lucrurile totii de unii felii atuncea se 
cuvine alegerea moștenitorului care nu este în- 
dâtorită să dee lucrulii celă mai bunii, nică are 
voe să dee lucrulii celii mai prosti ci este dâ- 
torii să dee lucrulă de miglocă. 

$ 298. Decă testatorulă ati lăsatii alegerea 
legatului la legatar, are voe să alâgă acel mai 
buniă din lucrurile totii de acelaşi felă, 

Ş 799. După ce 'şi-aă alesii legataruliă ună 
lucru, nu pâte căindu-se să'şi alsgă altă lu- 
cru; căci îndată după alegere întră în stăpe- 
nirea lui lucrulă care Vaii alesii. ” 

Ş 800. De va muri legatarulă mai 'nainte 
de a'şi aleg legatun, trece acest dritii la mo- 

"stenitorii lui, 
Ş SOL, Dâcă ai lăsată cine-va legatum lu- 

cruri otărite cari nu se află nici cum în ave- 
rea lui, ori că ai fostii şi s'aii prăpădit din în- 
tâmplare sâii că le-ai lăsatii legatum cu gre- 
şclă, atuncea, rimâne fără tărie legatum, iară 
decă unele dintra acelea se află, nefiindă însă 
în starea lori cea d'ântâiii, trebue legatarul a 
se mulțămi priimindu-le cum suntii. 

Ş S$02, Moştenitorulii este detoră a cumpă- 
ra şi a da legatarului lucrulii care s'aii lăsatii 
nu anume din averea legatorului, ci neotărit, 
dâcă nu se va găsi în averea lui ună aseme- 
nea lucru. 

$ S08, Banii ce s'aii lăsatii legatum, tre- 
bue a se plăti, şi de nu voră fi bani în averea 
legatorului. 

Ş 504, Dâcă unulii și același lucru s'aă 1ă- 
sati legatum de duoă scii mai multe ori întru 
acelaşi testamentii sâii în duoă testamnente, uă 
dată numai va lua lucrulii legataraliă, 

$ 805. Decă lucrolă celii lăsatii legratum în 
vremea morții legatorului se va afla la legu- 
tară de mai "nainte câstigatii, atuncea încet6- 
ză legatum, afară numai dâcă legatorulii aşa 
va fi rânduit ca, legatarul să ice preţul lucrului. 

$ S06, Lăsândi cine-ra legatum vro unii 
lucru străină, sciindă scă nesciindă, nu are tă- 
rie acelă legatum. ” 

$ 807. Decă legatorulii va fi lăsat legatum 
dătoria la detorniculă săi, se înditoresce mo- 
stenitorulii să dea zapisulii în mâna dâtornicu- 
lui legatarii, stă ne găsindu-se zapisul să'i dee 
uă adeverinţă spre siguranţia dâtornicului, ca 
în urmă să nu maj fie supăratii nici pentru ca- 
pete, nici pentru dobândi, 

Ş 80S, Lăsându-se cni-va legatum dâtoria 
care legatorulii avea să ice de la altulă, se în- 
detoresce mostenitoruli să dea zapisulă şi să 
lase legatarului jalba împrotiva dstornicului, 
pentru ca să 'şi iee capetele impreună cu do- 
bândile. : 

$ 809, Dtcă detornieulă după ce ereditoral 
sti "T-aii lăsatii legatum dstoria, în urmă s'ar 
fi împrumutată cu alţi buni, nu se socotescii şi 
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acestia legatum ; iară âccă prin iegatum i stai 
iertati ipoteca sâii amanetulii, ori chezăşia, nu 
se socotesce că i s'aii iertatii și dâtoria, afară 
de se va dovedi de ainrea, sâi dâcă i s'aă dati 
termină mai îndelungatii pentru plata dătoriei 
nu se socotesce că i s'aii iertatii dobânda: 

$ 510. Dâcă cine-va fiind dâtor cu ună otă- 
rită sumă de bani, "i-ai lăsată legatum credi- 
torului săii altă sumă de uă potrivă, se îndâ- 
toresce mostenitorul să plătescă suma cea d'ân- 
tâiă ca uă dătorie, iară cea a duoa ca ună le- 
gatum, căci dintr'acâsta nu se pâte socoti că 
legatoruli aii voit să plătăscă dâtoria sa, prin 
legatum, fiind că aă rânduit uă asemenea sumă. 

Ş SL1. De va fi lăsatii femeca zestrea sa le- 
gatum bărbatului săi, nu potă mostenitorii ei 
so pretindă; iară dâcă bărbatulii va fi lăsată 
femeii s6le legatum zestrea ci arstândă suma 
otărită, se îndâtoresce mostenitoruli lui să o 
plătescă fără nici vă improtivire şi fără să 'şi 
ecră cheltuielile cari pâte s'aii făcutii pentru 
sporirea zestrii (pentru că legatum aici mai cu 
semă nu se socotesce zestrea ci sporirea ci), ne 
avendii roe a cere de la femeea legatorului nici 
dovedă nici cheltuelile; iară de nu va fi argtat 
bărbatul otărita sumă, ci va fi gis numai : «Las 
legatum femeii mele zestrea ci» atuncta, se în- 
detoresce femeea a dovedi suma zestrei sâle. 

Ş 312, Dâcă ună părinte aă lăsată legatum 
fiicci s6ă nepotei scle, lucruri pe care "i-ati dat 
în urmă dezestre şi după aceea s'a întâmplat 
mârtea lui, atuncea nu mai pote pretinde le- 
gatum. . 

$ S13. În legatum de hrană se cuprindă : 
hrana, îmbrăcămintea şi locuinţa ; iară în le- 
gatum de crescere se cuprind împreună cu cre- 
scerea, bună, potrivită cu starea testatorului şi 
învățătura nevârstnicilorii. | . ! 

Ş S1+. Legatum hrana se întinde până la 
sfirşitulă vieţii aceloră cărora sai rânduit, 
dâcă testatorul nu va îi otăritii vremea ; iară 
de va fi dist cândă rânduia hrana pentru ne- 
vârstnici să o aibă până la spre-verstnicie, a- 
tuncea fiii partea bărbătescă trebue să o aibă 
până a alii optă-spre-gecelea ană, iară partea 
femeească până la ală şâse-spre-gecelea anii al 
verstei lori; căci numa! la legatum hrana se 
otărasce spre-verstnicie cu iubirea de bunătate, 
până acolo trebue să se întindă şi .legatum 
crescerea. 

Ş S15. Decă sai poruncit unuia din moste- 
nitori ca să dee hrană cui-va, se îndâtorescii şi 
mostenitorii acestuia s'o dee. 

$ S16. De va fi gisă legatorul să se dee cât 
se da fiind elă în vitță, şi darea acesta, era de- 
osebită, adecă nu se da asemenea în totă vre- 
mea vieţii scle, atuncea, trebue a se cerceta cât 
se da pe la sfirzitulă vieţii lui, şi după aceea să 
se otărască câtii să dee mostenitorulii. 

Ş 817, In legatum chelărici se cuprind tâte
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cele de mâncatii şi de btutii, care tastatorulă 

gătise pentra sineşi, pentru femeea sa, copiii 

săi, şi pentru tâtă familia sa, 

$ SIS, Lăsându-se legatum cui-va uă casă, 

mu se înțelege şi pojijiea ei, dâcă testatorulii 

nu va fi rânduitii şi acesta. 

$ S19, Subt legatuiu mobililoră cască se cu- 

prindă mai cu deosebire mobilele cele trebuin- 

ciâse numai spre pod6ba locuinţei, iară subti 

Jegatum pojijieă se cuprinăii mai în deobstie şi 

acele spre economia casei, afară de instrumen- 

tele unuimesteşugă. . 

_$ 520, Subt nume de Jegatum pojijica ca- 

sti, nu so coprindii şi cele unite cu zidirea, nică 

cele ce rădicându-se strică faga zidirii, precum 

suntii dulapurile cele băgate în părete, şi alte- 

le asemenea; nici cărţile, nică biblioteca, nici 

îmbrăcămintea, nică armele, nici cele spre des- 

fătare, precum suntii : fântâni svârlitore şi al- 

tele asemenea. i 
Ş S21, Decă sai lăsată legatum un dulapă 

mişeători, scă secriăi împreună cu lucrarile ce 

cuntă întrensulii, se înţelegi numai acele ce 

testatorulă obicinuea să ţie acolo; iară nu şi a- 

cole câte din întâmplare s'aă pusii acolo din 

îndemână. 
Ş 522, Legatum lucruriloră curgătâre se dă 

împreună cu vasele lori. a 
_$S23, Dică testatorulă lăsândă legatum uă 

otărită câtime de vin, sâii de grâii şi de alte 

asemenea va fi gisii : de la cutare vie sâii mo- 

şie, şi de nu seva face acolo atâtacât aii lăsat, 

atuncea legatarulă nu va lua mai mult de cât 

s'au făcută. : 

Ş 824, In legatum giuvaeruri se coprindii 

pietrele cele scuinpe, şi mărgăritarele cele cu- 

rate, iară în legatum“podobe se coprindiă cele 

făcute spre împodobirea otăriteloră persâne. 

$ 525. In legatum de aură şi de arginti na 

se cuprindii lucrurile cele pe din afară îmbră- 

cate cu aurii şi argintă, cum nici monedele. 

-$ 826. Dâcă ai gisă cine-va : «as legatum 

cutare şi cutare, copiiloră cutăruia >; atuncea 

legatam acela se îngrădesce numai la copiii a- 

celuia şi nu se întinde şi la nepoți, iară de 

ai disă : « lasă la copiii mei >, atuncea, se în- 

tinde legatum şi la nepoţă şi la cei-lalţi pogo- 

ritori ai lui. - . 

$ 827, Dâcă ai disii cine-va ncotărită < las 

legatum rudeniilor inele» se înțeleg acele mai 
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vendă mulţi cu asemenea nunc ai lăsatii le- 

gatum anume po unul dintrenşii fără a ară- 

ta altii semnii cunoscători, atuncea are moste- 

ustorulă dritulă alegerii. Asemenea şi d6că aii 

lăsatii 'egatum din mulţi pe unulii numită, va 

da inosten:torulii nică pe cel muză bunii nică pe 

celă mai r&ă. | - . 
$ 830. Dâcă testatorulă ai poruncitii mo- 

stenitorului ca să dee cui-va legatum un robi 

pe care va voi elă, nu se cuvine să dee pe celii 

inaă r&ă, căci decă sciind va da pe un robi fur, 

care va face pagubă legatarului, se trage la 

judecată inoştenitorulă cu jalbă pentru vicle- 

şugă, certud a'i da pe altul, care inostenitoră 

se îndâtoresce de câtre judecătorie să lase şi pe 

celă-altii pentru paguba legatarului. 

$ S91. De va fugi robuli celi dănuită după 

mârtea testatorului, ditorii este mostenitorul 

ală căuta şi ali afla cu cheltuiala sa, apoi 

st”lă dee în mâna legatarului; iară de ai fu- 

git trăindă âncă testatorul, se îndetoresce le- 

gatarulă ali căuta cu cheltuiala sa. . 

$ 832, Dică moștenitorul prelungind vre- 

ca mai dată în mâna legataralui pe robul 

dănnitii, şi acesta va fugi ori va păţi ceva răi, 

atuncea se îndâtoresce moștenitorul să dee pe 

altă robi în loculă aceluia. , 

- Ş$ 899, Lăsându-se legatum robi, se înţeleg 

şi robe, iară cândă se vor dănni robe nu s2 în- 

țelegă şi robi. ; - 
$ 34, Dâcă testatorul după facerea, testa- 

mentului va adăugi la inoşia dănuită uă parta 

din altă moşie, şi le va avea in stăpânire unite 

întrună trupii, s6ă tăindiă uă parte din moşia 

aceca o va adiogi către alta, atuncea legata- 

rului se cuvine şi adăugirea şi scăderea; iară 

a&că testatorulii va înstrăina partea, de moşie 

gănuită se dă legatarului numai rimăşiţa. 

Ş 585, Lăsându-se legatum un lucra ama- 

netatii, se îndâtoresce mostenitorul să'l scâță 

şi să'lă dee în mâna legatarului, iară de s'aă 

vînduti lucrulii acela de către creditori se în- 

dtoresce mostenitorul a da preţul acelui lucru. 

$ S36, Dâcă uă femee ai dati zestra lu- 

crură amanetate, şi în urnă i sailăsatiă lega- 

tum zestrea că, nu se îndâtoresce mostenito- 

rulă a desamaneta lucrurile acelea, fără numai 

ască testatorul ar fi dis cu otărire ca să le des- 

amaneteze elii. | 

Ş 837, Lăsându-se danie uă moşie dinpreună, 

cu tâto lucrurile ce suntii pe densa, nu se în-   de aprâpe la, mostenirea cea fără testamenti. 

$ 825, Dacă ati lăsată cine-va ncotăritii de 

obstie legatum slugiloră sâle, se înţelegi nu- 

mai acele ce stati aflată în slujbă în vremea 

morţii lui. - | 

Ş 529. Dâcă cine-va avândii duoi robi ati lă- 

sati legatum neotăritii pe unul, se dă legata- 

rului alegerea să'şi îee pe care va voi, iară dâcă 

lăsând legatum pe mulţi, ai datii legataru- 

lui alegerea, atunci are voe să'și alâgă numai 

trei dintrânşii, iară nu pe toţă; iară decă a- 

ţelegii şi robii ce jocuescii acolo, nici înarmarea, 

moşică, dâcă m'aii lăsată testatoruli anume şi 

pe acestea, 

- $S35, In legatum de înarmarea, moşiei se 

coprindă cele trebuinciose pentru lucrarea pă- 

mântului, adecă : robii, vite şi unelte, cum şi 

cele pentru adunarea de roduri, pentru cărati, 

aședatii şi păstrarea lori, MR 

$$39, Decă s'aii lăsată legatum parte din   avere, are alegere mostenitorul să dee sâă uă 
i .
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parte din lucruri sâii preţulii lori, iară pentru 
lucrurile neîmpărţitâre scă cu grei împărți- 
tre, negreşitii va plăti preţulă loră, 

$ S10, Pentru lucrulă de făcutii ce s'a li- 
sată unei politii, se îndâtoresce fie-care moste- 
nitori pentru totul Imându'şi termini spre 
facerea acelui lucru, şi are jalbă asupra îm- 
preună mostenitoriloră sii de a'şi cere analo- 
gulii de la denşii; iară de s'aiă însărcinată mo- 
stenitorii ca ei ânsuşi să facă lucrul acela, şi 
voindiă a da bani în loculă lucrului, nu se cade 
a li se da ascultare. 

$ S41. Legatarulii după regulă câstigă pen- 
tru sineşi și pentru mostenitorii lui dritulă a- 
supra legatului îndată după mârtea, legatoru- 
lui; iară drituliăi proprietăţii asupra lucrurilor 
dănuite, îlă pâte câstiga, numai prin darea şi 
luarea în stăpânirea sa. 

Ş 542, Lăsândii cineva mostenirea oră lega- 
turn pe numele lui Hristos, le va lua biserica 
locului unde testatoruli avea locuinţa sa; iară 
lăsându-le la uă biserică a unui sfântii în oraşii 
unde suntă două sfii și mai multe biserici totii a aceluiaşi sfântii, fără să dică la care dintr'a- 
cestea aii lăsată mostenirea sii legatum, se 
socotesce că le-aii lăsatii la biserica aceea la 
care elă era poporanii ori mergea adese, stă la cea, mai stracă ; iară dâcă în loculii acela DU Ya 
fi biserica pomenitului sfântă, se vor da ln bi- 
serica poporului unde aă fostii acestii legator, 

Ş S4I, Legaturile lăsate pentru pricini cu- 
vise, adecă la monastiri, biserici, scsle, ospi- 
tale, orfanotrofii, săraci şi pentru rfscumpă- 
rarea de robi, cum şi cele lăsațe fără condiţii 
sei fără Qi otărită, asemenea, şi cele lăsate 
pentru slugile legatoruini şi alte asemenea, se 
îndetorescii mostenitorii ca să le dec îndată după 
inârtea testatorului fără nici uă prelungire, 

Ş $44. Dică în curgere de şese luni epitro- 
vulă cel rânduitii n'ar plăti legaturile cele lă- 
sate pentru pricini cuviose, se îndâtoresce n le plăti împreună cu rodurile şi dobândile, şi totă altă sporire ce se va fi întâmplată din vremea morţii testatorului; iară neplătindu-le pent la 
ună anii, se osândesce a le plăti înduoitiă. 

$ 815. Episcopuli locului detorii este a se îngriji pentru tote cele lăsate cu cusântii de 
mostenire sâii de lesatum în pricini cuvi6se ca să se împlinâscă fără smintâtă şi întocmai 
după rânduirea testatorului, îndemnândă sâă "şi silindi prin stăpânirea politicâscă (de va 
cere trebuinţa) pe epitropi cei rânduiți; iară 
lenevindu-se acesta, atuncea mitropolitul se 
va însărcina cu acâstă îngrijire; în scurti, fie- 
care crestinii arc voie să îndemne scă se arâte 
]e rânduiţii epitropi, vălându'i că se lene- 
Yescii întru împlinirea de asemenea mostenire 
sciăi legaturi... 
„ $ S46. Dâcă mostenitorulă nu va împlini a- cele Jegivitii rânduite de către testatori, nici după otărirea şi porunca judecătoriii în curge- 
o . 
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rea unui an : atuncea de va fi clii din rânduli 
pogoriterilorii sci a suitorilorăi, une-ori şi din 
fraţi (Ş 989), se va lipsi de câte va fi avendă 
prin testamentii peste legiuita parte; iară de 
va îi altă cineva, se va scâte cu totul din mo- 
stenire socotindu-se ca uni nemulțuniitori și 
nevrednică. | , - 

Ş S17. Dâcă acelii scosi din mostenire va 
avea sub rânduitii mostenitoră, va intra acesta 
în loculii şi in driturile lui; iară neavândă sub- 
rânduitii vor întra împreună-mostenitorii lui; 
iară nefiindă nici acestia, apoi legatarii, şi 
lăpădându-se împreună-rnostenitorii scii lega- 
tarii, va intra altii cineva din legriuiţii moste- 
nitori a testatorului, sâă şi ună străină de va 
voi a se însărcina, şi în sfirşitii epitropii şi 
epistaţii aceloră de obstie folositâre lucruri 
a politiei, : 

Ş 8148, Dcă mostenitorul va fi nevârstnică 
şi întârdierea de împlinirea acelori rânduite 
prin testament se va pricinui de cătreepitro- 
pulă sâii curatorulii lui, atuncea otărirea legi- 
Jorii cuprinse în $ 846, se va pune în lucrare, 
iară paguba neverstnicului se osândesce a 9 
plăti epitropulii ca unii lencşă sâii vielenii, 

$ 19, Sporirea (adecă dobânda baniloră, a 
roduriloră robiloră, a moşiiloră şi a dobitâce- 
loră, cum şi veniturile) şi scăderea şi desăvâr- 
şita pieriare a specialelorii lucruri dănuite se 
cuvină legatarului din vremea morţii testato- rului, iară decă scăderea ori desărerzită pier- 
darea lor s'aă pricinuită din vicleşugă, săi din 
prelungirea mostenitorului, atuncea se îndâto- 
resce el spre împlinirea pagubei legatarului. 

$ $50. Lucrarile speciali dănuite care nu 
se găsescii în arerea testatorului, şi acesta 
fără vicleşuguli testatorului, nu se poti cere. 

Ş S51. Legaturile cele pe anii şi pe lună, a- 
decă cele rânduite spre a se da cuira pe totii 
anulii sâii pe tâtă luna, se cuviniă legatarului 
de când ai muritii testatorulă şi înceteză 'cu 
mârtea legataralui; fară murind legatarală 
la începutulă anului ânteiă orial duoilea, sc 
al treilea , ş:c.l., asemenea şi al lunci, se va da 
mostenitorului lui legatum numai u anului a- 
celuia stii a lunci aceea, j 

Ş 852. Dâcă sati rânduitii ca si ies cineva le- gatum uă sumă de bani scă de alte lucruri până 
la ună otărită termini, şi întâmplându-se a mori mai înainte de acel termină, atuncea trece dritulii acesta la mostenitorală lui, afară 
numai de nu va pute dovedi mostenitorul lega- 
toralui că legatum s'aă lăsată legataralui celui 
mortii, personali numai; pentru că personalulii 
legatum înceteză cu mârtea legataralui. 

Ş 852, Fie-care mostenitoră ori de ce rangă 
scu stare va fi, şi fie-care altul co va fi însăr- 
cinat cu darea de legaturm, cum şi mostenitorii 
lui se îndatorescii a da cuviincâsă siguranţie 
legatarilor şi mostenitorilor, stă epitropilor şi 
curatorilor lor, făgăduindii că la otăritulă tef=
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minii voră da şi voră împlini fără nici uni vi- 
cleşugiă acele rânduite de către testatorulii. 

$ 854. Dică după luarea legaturilor din par- 
tea legatarilor se va dovedi că mostenirea nu 
ajunge spre întimpinarea tuturorii însăreină- 
rilor, atuncea se îndrituesce mostenitorulii să 
scadă din legaturi câstigmile ce va, fi luat din 
vremea priimirii lor, cum şi rodurile şi dobân- 
qile câte vor ajunse spre împlinirea, însărcină- 
iilor, iară preţulă lucsului dănuitii să se otă- 
vască după vremea priimirii lor, adecă : câtii 
fiicea atuncea şi după folosul lui: căci legra- 
iarulă numai subt acâstă condiţie putea câ- 
stiga proprietatea legatului, adecă dccă ar îi 
fostă îndestulă masa mostenirii spre întempi- 
area însărcinărilori ei. 

$ $55. Legatarulă pote întorce eri totii le- 
gatum s6ă otăritulă preţii alii lui d'impreună şi 
cu folosulă ce aii luatii dintr'ensuli decănu va 
ici să ajute la masa mostenirii. 

Ş S56, Pentru îmbunătăţirea ssă înrtutăţi- 
rea legatului se socotesce legataruli. ca unii 
stăptnitori cu bună credință ($ 431—483); 
deci dâră nu este silită să ajute cu Ensuşi a su 
avere la masa mostenirii. . 

$ Sor, Dâcă acelui însărcinatii de a da lega- 
turi i se va porunci de către judecătorie ca 
pentru accsta să dee siguranţie, pe caro pre- 
jungindu-o u'aii Gat'o în curgere de ştse luni 
socotite de când s'aă dati otărirea judecății, 
atuncea de şi testatorulă va fi opriti darea si- 
guranțici, se vorii da tâte lucrurile lui în stă- 
pînirea legatariler, pentru prelungirea şi ne- 
supunerea acelui însărcinatii cu legaturi, pen- 
tru ca acestica să ico rodurile şi veniturile de 
pe acelea, pent când li se vor da lor legaturile, 
de şi lucru dănuitii va fi micii. 

Ş S385. Decă stai lăsată legatum de obstie 
la mulţi nedespărțitii, scii şi întocmai îinpăr- 
țitii si dâcă vre unul dintr'enşii s'a lăpădati 
ori s'aă făcută nevrednicii de a lua acestii le- 
gatum, dâcă va avea elii sub-rânduită legatar, 
se va da acestfiia partea nevrednicului, iară ne- 
avendii sporesce purtea lui la co-legatarii Îni 
prin dritulă sporirii ($ 718), ori întocmai scii 
după analogiea părţilor; iară dâcă toţi saii lă- | 
pădatii, rimâne legatum unitii cu mostenirea. 

$ $59. Dâcă testatorulă va lăsa legatum 
totă averea sa, să cea mai mare parte, şi nu 
sa remânea nimica la mostenitorii lui sâii nu 
va rămânea lor legiuita parte, atuncea potii să 
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oprescă ci niai ânteiii cu dreptul legiuita par- 
tea lor, adecă uă a treia parte, scii jumătate 
din avere ($ 968). Căci mostenitorii îşi opresc 
a lor legiuită parte de la toţi legatarii după 
analogie, şi de la acele legaturi ce s'aii lăsatii 
celoriă zămisliţi şi unei politii, cum şi pentru 
pricini cuviose. ($ 847) 

Ş S60. Când mostenitorulii va plăti legatu- 
rile pâte să câră siguranţie de la legatari, că 
dâcă se va lua prin jadecată mostenirea de că- 
tre altulii (însă nu din vicleşugii s6ii din lene- 
virea mostenitorului), ei vor întârce Iui lega- 
turile sâiă partea dir, ele spre implinirea le- 
ginitei părţi, decă dintruă întemplare se. va 
micşora ; și dâcă nu va lua siguranţie pâte să 
o câră şi pa urmă prin cuviinci6sa, jalbă ; căci 
cele lăsate sti date cu greştlă, se cerii înapoi 
ca uă detorie. . 
 Ş S61. Na dai siguranţie acei la carii s'aii 
rânduitii ună legată de măsurată hrană şi înu- 
brăcăminte, cum nici publicele case decă voră 
lua legatum, căci totii-de-una se socotescii în 
stare de,a plăti, şi nici uă dată nu li se cere 
chezășie. 

CAPU XII 

Despre chipurile îngrădirii sâă a prefa- 
cerii scii a oboririi voinţei celei do pe 
urinăe 

$ S62, Testatorul pâte îugrădi rânduirea sa, 
prin condiţie, prin punerea de termină, prin 
însărcinări ss prin altă arătarea scopului stii; 
pote preface sâă şi obori cu totul scrisulii sc 
testamentii sâii codichili. 

$ S63. Condiţiea (47) estenă adăugire de la 
care atârnă ună dritii şi se.face în trei feluri, 
adecă : spre a da sâi a nu da cineva un lucru, 
a face stii a nu face ceva, şi când se va întâm- 
pla stă nu se va întâmpla vre unii lucru, 

Ş S6£. Condiţia este adeveritâre sc tăgă- 
duitore, urnitâre scă deslegătore, ertată sâii 
oprită, cu patinţă sc peşte putinţă. 

$ 865, Adoveritâre este câud cineva câstigă 
stă îi rămâne ună dritii, întâmplându-se cutare 
învpregiurare, (48). 

Ş S66. 'Tăgăduitore este când câstigă cine- 
va sii îi rămâne uni dritii, decă nu se va în- 
tâmpla, cutare împregiurare. (49) - 

  

, , 
(12) Condiţie se numesce în legt, cândă cineva, +a rândui, prin testamentă scii prin codichilă, ca să se dee 

cui-va ună lucru din averea sa după mârie, gicendă scă scriind aaa : “să so deo din averea mea cutăruis a- 

tăţia bani, asi cutare lucru, âceă şi cl va da cutăruia atâta, scă cutare lucru, scii de va face, scii do nu va 

face cutare lucru, scă de va urma Ork do nu va urma, a so întânmpla aceea şi acoea., Do 1 acele duo întâiă 

rândairi atârnă împlinirea condiţiot dapi etimologia ej, alegerea şi voinţa însărcinatalui, iară în a treca rân- 

dvire atârnă din întâmplare. 

(48) Spre pildă: dâcă testatorulă va dico : Petru să'mi fie mostenitor ducă se va face judecători, - 

(43) Spre pildă : ddcă testatoruli va dice : Pavelii să'mă fie mostenitorii, dscă nu se Ta face oșteni,
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$ 807, Urnitâre este când dritulă cel ingră- 
dit de către cine-va nu va câstiga într'altiă 
chipii putere, fără de câtă prin împlinirea con- 
diţiei. (50) , 

Ş S0S, Deoslegătâre este când dritulii acesta 
înceteză împlinindu-se condiţia, (51) 

$ 869. Ertată este cândii legile crtă împli- 
nirea ei. : 

$ 570. Oprită este cândiă împlinirea că se o- 
presce de legi. 

$ S71. Cu putinţă este când se pâte împlini. 
$ S72, Peste putinţă este cândiă nu se pote 

înplini. 

$ S73, Condiţia ce prin putință atârnă sci 
de la întemplare, sc de la voință, scii de la 
ambe acestea, deci diră este ori întâmplătere, 
oră de bună voe, sâii amestecată, 

Ş $74. Întemplătore este cândii săvârşirea, 
ci atârnă de la împregiurările pe din-afară, 

$ S75, De bună voe este cândă atârnă de la 
puterea şi voința, omului. . 

$ S76, Amestecată este când împlinirea con- 
diţiei atârnă şi de la împregiurările pe din-a- 
fară, şi de la puterea şi voinţa omului. 

$ Siî, Peste putinţă condiţia este asemenea, 
trifelurită : peste putinţă firesce, sâă morală, 
sc din ncînţelegere. 

Ş SiS, Fisicii peste putinţă este când legile 
fircă nu 6rtă împlinirea, că. 

$ S79. Morală peste putinţă este cândii îm- 
plinirea, ei fiindă împrotiva legilori şi a bune- 
lor năravură, vatămă respectul sci reputaţia, 
ori sficla cerşută de la uni omii. 

$ SS0. Din neînțelegere peste putinţă este 
cândi din nedomirire şi înduodla cuvintelor nu 
se pote înțelege noima condiţiei, 

$ SS1. Condiţia.peste putinţă se socotesce 
nimica, Deci va lua nestine fără împedicare a- 
cele lăsate lui cu asemenea condiţie. 

Ş S52. Nu este ertatii a se însărcina cu vre 
uă condiţie prin codichil mostenitorul cel rân- 
duitii prin testamentă fără condiţie. 

$ SS3. Nimeni nu pâte câstiga drituliă celă 
sub condiţie prin putinţă şi neoprit, dâcă nu 
va împlini pe acâstă condiție în terminul rân- 
duiti, la locul otăritii, şi după chipul rânduit. 

Ş SS4. Însărcinându-se cineva cu acest felii 
de condiţie : decă va lua, sogie pe cutare, sc 
va lua soții pe cutare», atuncea de nu va voi 
să se săvârşâscă însocirea persâna, însărcinată 
cu acestă condiţie, pierde dritulii stă, iară ne 
vrendii sâii murindiă cea-altă persână, atuncea 
îl câstigă. : 

$ SS3, Insărcinându-se cu condiţie d'impreu- 
nă duot persone, parte bărbătescă şi femedscă, 
de se va însoţi una cu alta, şi mai înainte de 
deschiderea, testamentului va muri una din ele, 

LEGIUIRI 

atuncea nu va lua nici cea-altă nimică, iară de 
voră trăi amânduoă persânele, şi una ne vrând 
a se căsători, cea-altă va lua numai partea cea 
otărită pentru dânsa din mostenire scă din le- 
gatum. : 

$ SS6, Dâcă cineva sub conâiţie de a se în- 
soţi scii de a nasce copii, va lăsa zestrea, sc 
darulii nuntesciă, ori inostenire sâi legatum 
fiului săi sâii altei persâne, care în urmă va 
alege vitţa monahică, atuueca fiiulii sâă per- 
sâna acâsta va lua neoprit cele lăsate, ră- 
mâindi slobodii de împlinirea condiţier. 

$ SS7. Insărcinându-se mostenitorul sti le- 
gatarul, ca să nu se însogtscă când va veni în 
versta legiuită, atuncea acestă condiţie se so- 
cotesce ca nimică ($ 878); însărcinâudu-se însă 
văduyoiuli s6ă văduva ce are uni fiiă s6i mai 
mulți, atuncea are putere acâstă condiție, 

Ş SS$. Implinindu-se condiţia în visța te- 
statorului, nu se mai cere împlinirea că de alii 
duoilea după mârtea aceluia, 

$ SS9. Condiţia pusă asupra unui mostenitor 
scu legatar, nu trece la sub-rânduiţii lor, dâcă 
testatorul nu va fi rânduit acesta, ci ei vor lua 
cele rânduite fără împlinirea condiţiei din par- 
tea, lorii, iară decă împlinirea condiţiei atârnă 
de norocii trebue să astepte împlinirea ej. :   $ S$90. Nimeni nu pâte câstiga nici lăsa mo- 
stenitorilorii sti dritulă atârnatii de condiţia 
umităre, când elă la împlinirea ei nu se va 
afla în vicță scă nu va fi vrednici a'l câstiga. 

$ $91. Condiţia cu care s'aiă însărcinat mai 
mulţi de a da stii a nu da ceva, a face scii a nu 
face ceva, nu se socotesce îndeplinită dâcă nu 
vorii urma, toţi a o împlini. - - 

Ş $92, Condiţia se pune şi pînă la unii ter- 
minii otăritii, şi este atârnată penăatuncea câ- 
stiparea scii pierderea dritului isvoritoriă din- 
tr'ensa. 

$ S93. Însărcinându-se cine-va cu vă condi- 
ţie fără otărire de termină se va otări de către 
judecătorie terminulii împlinirii ci după impre- 
giurări, de nu va fi otărit anum* de legi. (Pa- 
ragrafii 814, 849, S-11, 846, 851 şi 857) 

$ S94. Otărirca terminului este si urnităre 
sci deslegătăre ca şi condiţia. ($$ 867 şi 8C8) 

$ S95. Urnitorii este terminul când cine-va 
va dice sâii va scrie aşa : «cutare să ice după . 
«nortea mea din averea mea atâţia bani, scti 
«cutare Jucru după atâtea dile, sâi ani.» Des- 
legătorii este când va dice : «să ice cutare din 
«averea mea atâţia bani, cutare lucru numa! 
«până la cutare di, scii penă la cutare termin, 
«când atuncea se desligă şi se stânge.> 

Ş S90. Rânduitul mostenitorii scă legatarii, 
pe care "i-ai însărcinat testatoruliă să dee cul-   va, parte din mostenire, sâii tâtă mostenirea 

  

(50) Spre pildă : Luca sfârșind cursulă legilor, să Yee din averea mea una mie galbeni. 
(51) Spre pildă : Marcu să Yee hrană do la mostenitorii mei pent la ală optă-spre-Jecelea anii al verstel sele,
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($ 781) ună parte din legatum scu totulii subii 
condiţie; de la mârtea testatorului până la ter- 
minul otăritii de densulii, ori penă la împlini- 
rea ss urmarea condiţiei, are asupra acei sub 
condiţie rânduite mosteniri scii danii driturile 
şi îndătoririle unui întrebuinţătorii de roduri; 
deci luând ei numai rodurile şi veniturile, sunt 
detori să păstreze acele lăsate lorii nerîșluite 
gi neîmpuţinate, şi să le întâtcă fără împroti- 
vire întregi celoră ce se curinii după rânduirea 
testatorului, 

$ $97. Dâcă testatorul aii lăsatii cuiva mo- 
stenire scii legatum cu însărcinare, şi priimi- 
torulii însărcinării nu va împlini de bună voe 
s6ă din lenevire, atuncea elă pierde dritul mo- 
stenirii sc a legatului, pentru că acestii felii 
de însărcinare se socotesce ca uă condiţie des- 
legătore. (Ş 865) 

$ S9S, Acel rânduitii ca să ice uă mostenire 
sc legatum subii însărcinare, este detorii a se 
sili pe câtii va fi prin putinţă să împlinâscă de- 
plini însărcinarea, scă măcarii să o aducă a- 
prope la sfirşitii; însă de se va împiedeca de 
vre uă neputinţă ce nu i s'arii fi pricinuitii din 
greştlele sâle, adecă : din desfrenarea lui sâă 
din alte asemenea, ci din împregiurările cele 
pe din afară, atuncea câstigă elă dritulii mmo- 
-stenirii scă a legatului şi fără împlinirea în- 
sărcinării, , : 

$ $99. Dică testatorulă n'a otărită, ci ati 
disă numai : enostenitorul meii sâii legatarul 
pâte să facă aceea şi aceea cu mostenirea sâii 
cu legatum >; arătândă prin aceste cuvinte nu- 
mai scopul sâii, nu se îndctorese acestia numai 
de câtii să împlintscă cele gise de testatoră. 

$ 909. Dsră testatorulă lăsândii cuiva mo- 
stenire sc legatum, Vaii însărcinat cu vă glo- 
bire, ca să facă unii lucru peste putinţă scii îm- 
protiva legilorii, sâi întraltii chipă necinstiţii 
şi prihănită, dicendi : că de nu va face lucrulii 
acela să nu ice mostenirea sâă legatum, scii să 
le iee altulă, atunci acestă felă de rânduire a 
testatorului nu are nici uă putere, şi imosteni- 
toculii stii legatarulă acela va lua fără oprire 
mostenirea, sâă legatum. (Ş 881) 
_.$ 901, 'Testatorulă pote prin ală duoilea te- 
stamentii, după legi făcută, să răstârne pe acel 
ântăiii, scă întregi sâă uă parte dintr'ensulii, 

$ 902. Pote să serie cine-va' şi multe codi- 
chile, şi prin cele mai din urmă să obâre pe cele 
scrise în cele de mai înainte, ori tâte sci nu- 
mai unele dintr'ensele; însă de nu va pomeni 
pe codichilele cele mai dinainte, se desfiinţiză 
numai câte nu se unesc cu cele scrise în celii 
mai din urmă codichilă. 

$ 9u3. Dică testutorulii va voi să desființeze |. 
testamentul celă d'ântâiii fără a face al doilea, 
trebue să” rupă scă si'l desființeze în scrisă 
stii şi nescrisă înaintea masturilor vrednici de 
credinţă. Asemenea pâte urma şi cu codichilela. 

$ 904. Spre a putea testatorulă să desfiin- 
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| ţeze cel mai dinainte ali săi testamenti sâii 
codichilii, trebue să fie în acceaşi stare în care 
trebuia, să fie când făcea testamentii sii codi- 
chilii ($ 723). În scurt, scrisa sâă neserisa des- 
fiinţare a testamentelor ori a codichilelor tre- 
bue să aibă totă forma pe din afară a celorii 
scrise seii nescrise făcute testamente să codi- 
chile. ($ 708—754) 

$ 905, Ştersăturile, făcându-se în testament 
cu scirea, şi voinţa testatorului, sunt fără pu- 
tere ; iară făcându-se într'altii chipii, adecă din 
întâmplare, aii putere cândii va, fi prin putință 
să se cetâscă scii să se dovedescă, căci, de şi 
nu se va ivi testamenti, totuşi aii putere cele 
scrise într'ensuli când se vor dovedi de aiurea. 

$ 906. Pe cele intunecatii scrise în testa- 
mentii pâte să le lămurescă testatorul prin uă 
adăugire scrisă cu mâna sa, care acesta nu se 
socotesce ca uă desființare a testamentului, 

$ 90%. Legatum se obâră : dâcă testatorulii 
mai trăindi îşi va lua Ensuși împrumutul ce'lii 
dănuise dâtornicului săi sâi altui cuiva, ca să/'l 
ice de la dâtornicul; decă va fi înstrăinatiă dă- 
nuitul lucru sâă îlă va fi prefăcut întratâta în 
câtă să i se perdă cu totuli forma şi numirea 
lui cea d'ântâii. 

- $ 908, Legaturile lăsate cu nădejde de răs- 
plătire n'aă putere ($ 735) adecă : de va dice 
cineva : <lasiă cutăruia legatum, pe câtii ară fi 
lăsată şi eli mie.» . 

$ 909. Lăsând legatum cinera uni țigană 
şi în urmă slobodindu'lă sâii înstrăinându'lă, 
sâii vindându'l sei dăruindu'], atuncea se stin- 
ge legatum; iară averea ţiganului rimâne dea- 
pururea sub ânsuşi a sa stăpânire după vechiul   obiceit ali pământului. ($ 27) , 

$ 910, Decă dănuindu-se uă moşie cu înar- 
marea €ă, în urină o Ya înstrăina, se stinge le- . 
gatum şi nu se dă egatarului nici măcar înar- 
marea ei. 

Ş 911, De nu vorii roi sâă nu voră putea să 
priimescă ($ 095 şi 697), mostenirea nici rân- 
duitulă, nici sub-rânduitulă mostenitor, atun-. 
cea se cuvine dritulă mostenirii : 

a. Împreună-mostenitorilori, 
b. Legatariloriă. 
v. Legiuiţilorii mostenitori, şi 
g. Caselorii obştesci, cari de vor priimi mo-!' 

st. nirea sunt îndetorite să împlinâscă tâte rân- 
duirile testatoralui. 

CAPU XIII 

Despre mostenirea cea. fără testamentii 
(ab intestato) 

Ş 912, Dâcă mortul m'aii lăsată nică uă pu- 
ternică arătare a voinţei cei de pe urmă; dâcă, 
arătând voinţa sa cea de pe urmă, n'a dispo-. 
sată pentru tâtă averea sa; decă n'aii lăsată 

39 
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partea cuvenită acelorii persâne la care era d$- 
tor să o lase în puterea legilorii, sâii dâcă mo- 
stenitoriă cei rânduiţi mai voită ori mai pu- 
tutii să priimâscă mostenirea : atuncea are loc. 
mostenirea cea fără, testamenti, întregă săi 
în parte, 

Ş 913. Când va lipsi puternica arătare a vo- 
inţeă cei de pe urmă, atuncea se cuvine tâtă 
rămasa avere a mortului legiuiţilor lui moste- 
nitoră; iară cândii se va afla puternică arătarea 
voinţei s6le cei de pe urmă, atuncea se cuvine 
mostenitorilor numai acea parte a averii care 
nu s'a rânduită la nimene. i . 

Ş 914. Legiuiţi mostenitori suntă mai eu 
semă rudeniile cele mai de aprope după spiţă, 
din legiuita însoţire. 

$ 915, Intrarea în mostenire fără 
care se dice'şi legiuită, se face în patru feluri, 
după următârele clase, din cari suntăă ; 

a. Clasa pogoritorilor mortului, adecă a fii- 
loră lui şi a urmaşiloră lori, 

b. A celor mai aprâpe din suitori, a fraţilor 
drepţă şi a fiilor şi a fiicelor lor, , 

v. A fraţilor celor de po tată aii de pe mamă numai, şi a fiilor şi a fiicelor lor, și 
g. Clasa celorii maj de aprâpe rudenii după 

spiţă din cele-alte rudenii lăturaşe, 
Ş 916, Când mortul va lăsa fii, adecă pogo- 

ritori din spiţa ântâii, născuţi din leginita in- 
sogire, atuncea li se cuvine lori întrâgă averea 
lui, fără deosebire de partea bărbătâscă şi fe- 
meâscă, ori că trăindă clii, seii când după mâr- 
tea lui s'aii născută. 

$ 917, Decă vor fi duoi sâi şi mai mulţi fii, 
împărţescii ei mostenirea, în părţi de uă potri- 
vă după numărulii lor, şi acesta se dice în legi 
împărţâlă pe capete, 

$ 915, Nepoţii şi nepâtele de fii şi de fiice a 
mortului nu aii dritulă de a intra în mosteni- 
rea lui, decă tatăl sc muima lorii voră trăi ; 
cun nici strănepoţii şi strănepâtele lui de va 
trăi bunulă sâă buna loră. i 

$ 919, Dâcă unul din fiii mortaluț ai murit 
mai înainte de câtii clă şi i-ai remasă unul 
scii mai mulţi copii, atuncea partea ce s'ară fi cuvenit ui, de ar fi vieţuită, trece la al stă ne- 
poti s6ă nepâtă întregă, sâii la nepoţii şi la, nepâtele lui, care avere apoi se împarte între 
dânşii în părţi de uă potrivă. 

$ 920. Dâcă unulă din nepoții mortului aă muriti mai înainte de dânsulă şi ai rămasă 
strănepoţii aceluia, se împarte asemenea par- 
tea lui între dânşii, 

Ş 921, De se vori afla şi mai depărtaţi din pogoritorii urmaşi a mortului, atuncea se face şi tutre acestia împărţâlă analogisită după rân- duâla de mai sus. : $ 922. După acestă chipă se face împărțela mostenirii nu numâi atuncea când cu cei în ViGţă fii s6i fiice vorii veni la unii loci nepoţii ŞI nepotele din cei de mai înainte morți fii sci 

testament, 

  

LEGIUIRI 

fiice, sâii cândă cei mai depărtaţi urmaşi vorii 
„veni la ună locă cu urmaşii cei inai de aprâpe 
a mortului, ci şi atuncea; când trebue să se îm- 
părţâscă mostenirea numai între nepoți din 
deosebiți fii, sii între strănepoţi din deosebiți 
nepoți. 

Ş 925, Deci deră nepoţii şi nepâtele co ai 
rămasă de Ia fie-care fiiă, şi strănepoţii şi stră- 
nepâtele ce aii rămasii de a fie-care nepotă scii 
nepâtă, fără dvosebire, de vor fi mai mulţi să 
mai puşini, nică uă-dată nu potă lua nică mai 
mulţi nici mai pugină de cât era să ia părin- 
ţii lor dâcă ar fi trăitii, 

$ 924, Pe acestea în $Ş 919—993 cuprinse 
rânduele înţelege legea când dice : pogorito- 
rii din a duoa şi mai depărtată spiţă mostenese 
după trupină, în puterea dritului representaţii 
(adecă, când ună nepotii ssă ună strănepot in- 
tră în locul părintelui săă şi ica partea câtă i 
S'ar îi cuvenit), fără deosebire, dâcă vinii la un 
locii la mostenire acesti pogoritoră cu pogori- 
torii spiţii ântâii s6ii şi mai depărtate. 

Ş 925. Fiii din deoschite legiuite însogiri mo- 
stenescă din impreună numai pe a lor comuni 
tată sc pe a lor comună mamă, iară pe a lor 
deosebită tată sâă pe deosebita namă, îi mo- 
stenese singuri în deosebi. 

Ş 926. In lipsa clasei ântâiă a legiuiţilorii 
urinaşi, intră la mostenire clasa a duoa. 

Ș 927. Dică mortaulii are din suitori numai 
tată şi mamă, îl miostenescă acestia de uă po- 
rivă, iară dâcă va avea numai tată scă numai 
mamă, îl mostenese numai acela scii numai a- 
cesta, depărtându-se cect mai departe suitori. 

Ş 925. Decă mortulii va avea numai bună şi 
bune despre tată şi despre mamă, îlii moste- 
nescii acestia după linie, adecă: cei despre tatii 
vor lua jumătate din averea mortului, iară ju- 
mătate acei despre mamă, asemenea, voră mno- 
steni şi când dintruă parte vor trăi amânduoi, 
adecă bunul şi buna, iară dintraltă parte nu- 
mai unul, adecă numai bunul sâit numai buna. 

Ş 929, Cu asemenea rânduclă intră la mo- 
stenire cei nai depărtaţi suitori din care tot- 
d6-una se protimisesce celă mai aprâpe după 
spiță, ori despre tată scii despre mamă de ar â. 

$ 920. Dică mortulii va avea numai drepţi 
fraţi suitori şi surori, îlii mostenescii acestia 
de uă potrivă pe capete. 

Ş 931, De va avea numai nepoți şi nepote 
din acestă felii de fraţi, îlă mostenescă aseme- 
nea pe capete, căcă nici nu are locă dritul re- 
presentaţii. 

$ 952. Cândii cei drepţi fraţi şi surori vorii 
veni la mostenire cu nepoţii din asemenea frați 
de mai inainte muriţi, atuncea fraţii şi surori- 
le îl mostenese pe capete, iară nepoţii şi nep6- 
tele după trupini, prin dritul representaţiei. 

Ş 999. Dâcăi mortulii va avea suitoră de ori 
ce spiţă şi frați şi surori drepţi, îl mostenescii |   toţi de uă potriră pe capete.



„9934. Când roră veni la mostenire suitorii 
ca nepoţii şi nepâtele de frați drepţi, atuncea 
suitorii mostenescii pe capete, iară nepoţii şi 
nepstele după trupină. - 
_$ 935, Când vor veni suitorii şi fraţii drepţi 
la mostenire cu nepoţii din asemenea fraţi, -a- 
tuncea saitorii, fraţii şi surorile îl mostenesc pe 
capete, iară nepoții şi nepâtele după trupină. 

$ 936. Lipsindă şi a duoa clasă a legiuiţilor 
mostenitori, intră în mostenirea mortului mo- 
stenitorii clasei a treia. E 

Ş 933. Dâcă mortulii va avea fraţi şi surori 
despre ună parte numai (adecă, ori despre tată 
sâii despre mamă numai), atuncea vor mosteni 

” acestia pe capete. 
$ 995. Avândă mortuli însă şi nepoți şi ne- 

pâte din acest fel de fraţi mai înainte imuriţi, 
atuncea fraţii şi surorile îli mostenesc pe ca- 
pete, iară nepoţii şi nepâtele după trupină. 

$ 939. Iară de va avea mortul numai nepoți 
şi nepâte dintrunulă scii anai mulţi fraţi şi su- 
roră din cei despre uă parte numai, atuncea îl 
mostenesc pe capete, luândii fie-care parte de 
uă potrivă, i 

$ 940, Nefiindii rudenii din clasa a treia, a- 
tuncea se chiamă Ja mostenire cele-alte rudenii 

" Văturaşe din clasa a patra, dintre care se pro- 
timisesc de apururea cele mai aprope cu spiţa, 
inchidândă pe cele mai depărtate; şi de vor fi 
mai multe tote dintr'uă spiţă, îl mostenescii | 
tote împreună pe capete. 

Ş 941, Decă murindii unulii din însoțiți va 
lăsa copilă neverstniciă, şi pe urmă va muri şi 
acesta mai înainte de înmplinirea verstei de pa- 
tvu-spre-Qece ani, partea bărbătâscă, şi de duoi- 
spre-dece ani partea, femecscă : se împarte de 

- uă potrivă mostenirea, rămasă de la mortul pă- 
rinte între părintele ce trăesce şi între suitorii 
mortului părinte, scoţându-se cheltuelele în- 
zropării şi cele pentru suflet după starea mor- 
tului şi cătimea averii (Ş 964). Iară murind 
copilulă după disa vârstă, ilă mostenesce sin- 
gară părintele săi ce aii rămasă în ricţă. 

$ 942. Dâcă copiii firesci se vor face legiuiţi 
prin însogire, adecă prin cununia tatului cu 
mama lori (Ş 216), atuncea câstigă împreună 
desăverşite arituri şi asupra, mostenirii părin- 

„ tescă, şi de voriă avea, îraţi şi surori născuţi, 
sii mai înainte sc după înlegiuire, mostenesc 
împreună şi de uă potrivă cu aceia în ori ce în- 
templare. i 

$ 943. Copilul inlegiuit prin facere de bine 
a-stăpenitorului după cererea părinţilorii (pa- 
ragraf217—219), câstigă dritul mostenirii nu- 
mai asupra averii tatului şi a mamei s6le, iară 
nu şi asupra, averii celor-alte rudenii a lori. 

$ 944. Dâcă părinţii neinlegiuitului copilii 
firascăi vor avea. din legiuite însogiră copii scii 
alţi pogoritoră, atuncea va lua uni asemenea 
copilii numai a treia parte pe câtii este partea 
unui legiuitii copilii. - 

VECHI 
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$ 9415. Neavândii pogoritoră leginiţi, ci nu- 
mai părinţi scă fraţi, se împarte averea în pa- 
tru părţi, din care duoă voriă lua copiii cei îi- 
resci, una părinţii scă fraţii, şi uă pătrime se 
va cheltui la obicinuitele pomeniri şi la alte lu- 
cruri folositre sufletului şi publicului. ($ 962) 

Ş 946. Neavândă nici părinţi nici fraţi, sc 
împarte averea în trei părţi, din cari ducă părţi 
vor lua copiii cei firesci, iară uă treime se ta 
cheltui precum Sai arttati mai susiă. 

Ş 947. Dâcă copilulii cel firescă murind mai 
înainte de-câtă părinţii săi cai firesci, va lăsa 
în urma sa copii, vor intra acestia în driturila 
mortului cu dritulii representaţieă. 

$ 915, Copiii cei născuţi din alte împreu- 
nări neertate şi nelegiuite, se depărteză de mo- 
stenirea părinţilor lori ca niste nevrednici de 
ca; îns6 pentru iubirea de omenire, mosteni- 
torii cei legiuiţi a acelor părinţi sunti dâtori 
a le da pe toti anulă cheltuelile trebuinci6so 
pentru hrană ($ 81:), părţii bărbătesci până 
la alii optit-spre-decelea anii, iară părţii fe- 
meesci până la alit şâse-spre-decelea ană alit 
vârstei, după analogia legatumului de crescere 
(Ş 811). Epitropicesca comisie trebue să le rân- 
duiască epitropi şi să otărască pe fie-care anii 
cătimea trebuincioseloră cheltuele pentru cre- 
scere, cercetând cu amăruntul starea, legiuiţi- 
lor mostenitoră ; asemenea să se urmeze şi când. 
părinţii făcândă testamentii nu vor fi rândaitiă 
nimică pentru dânşii. i 

Ş 949, Copiii cei înfiţi câstigă dritulii mo- 
stenirii numai asupra averii înfiitorilor părinți 
ca şi copiii cei leginiţi, nu însă și asupra mo- 
stenirii celor-alte radenii a lor, nică asupra mo- 
stenirii femeci înfiitorului tată, dâcă ea n'ait 
priimită înfiiala, nică asupra mostenirii bărba- 
tului înfiitorei mame, de nu va fi priimit şi el 
înfiiala. ($ 235—-251) ” 

Ş 950..Copiii daţi spre înfiială nu se vatui- 
mă întru nimică la legiuita mostenire a fire- . 
scilor părinți şi a tutuloră rudeniilorii de sân- 
ge a lori. 

Ş 9351. Nepotulii şi nepota, înfiiţi de către 
bunulă sâii buna, mostenascii pe bunul sii pe 
buna loră dimpreună cu tatulă seii cu maina 
lori, prin dritulii civilii. . ” 

$ 959, Driturile cele date copiilor inlegiuiţi 
asupra mostenirii părinţiloră înlegiuitori, se 
dai cu chipulă reciprocii, adecă asemenea ace- 
stora asupra mostenirii acelorii copii. 
"8 955. La acele întemplără în carii s'aii de- 
părtată acesti felii de copii din mostenirea ce- 
lor-alte rudenii ale tatului sâii a mamei (913), 
se depărteză şi acestia din mostenirea acelora, 

Ş 954, Pe copiii bastardi şi din fată greşită 
si mostenescii numai mamele lor, îară părinţii 
şi cei alți suitori şi rudeniile lăturaşe despre 
tată şi despre mamă se depărtză cu totul din 
mostenirea lorii. ” 

$ 935, Îufiitorii părinţi nu mostenescii pe a
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Jorii înfiiţi copii, ci pe dânşii îi mostenescă pă- 
rinţii lori cei trupesci, cum şi cele-alte a lorii 
xudenii de sânge. 

$ 956. Bunulă scii buna mostenesciă pe în- 
fiitulă nepotii e6ii nepâtă, d'impreună cu tatăl 
scii cu mama lori. 

$ 957. Văduva care avândii copii nu se va 
“mai căsători, va lua din averca mortului că băr- 
batii parte câtii unii copilă spre întrebuințare 
numai; asemenea şi bărbatului care avândă co- 
pii nu se va mai însuia, va lua din averea mor- 
tei sâle soşii parte câtii ună copilii spre între- 
buinţare, şi ori şi care din suitori avândă copii 
şi ne nai îusocindu-se va lua din averea mer- 
tului sti seci parte câtii unii copiliă. 

$ 95$. Insă.dâiă uă femee fiind bogată n'aii 
adusi zestre în casa bărbatului;ei, nu va lua 
partea acâsta; asemenea şi bărbatul care fiind 
bogatii n'a dat darul nuntesciă femeei sâle. 

$ 959. Femeca săracă, averdă până la trei 
copiă.de la mortulă că bărbati, va lua uă a pa- 
tra parte din curată averea lui spre întrebuin- 
ţare; iară de va avea mai mulţi copii, va lua 
numai parte cât ună copilă după analegie spre 
întrebuințare. , 

$ 960. Decă murindii bărbatuli ai lăsată 
în urma lui copii de Ja femeca, d'ântâiă, atun- 
cea văduva săracă va lua din averea lui ori a 
patra parte s6ă după numtrulă copiiloră ana- 
logisita parte cu deplină proprietate; iară dâcă 
n'a rămasii copii, ci alte rudenii, va lua eu a 
patra parte de apururea cu deplină proprietate, 
asemenca va lua parte şi bărbatulă săracii din 
averea in6rtei s6le soșii. 
-$ 961, Dâcă nu voriă fi copii, nici alte ru- 
denii, nici vre-unii mostenitorii din cei arătaţi 
în $Ş 942—956, atuncea mostenesce bărbatuli 
pe femce şi femcea pe bărbati, decă ati viețuit 
nedespărțiţi până la mârtea, unuia din ei. 

* $ 962, In lipsa tuturorii pomeniţilor moste- 
nitori, averea mortului se socotesce vacantă 
(fără mostenitoră), şi se cuvine caselori pu- 
blice, precum suntii ; scoli, ospitale, casa să- 
răimani!orii, orfano-trofii, cutia milelor şi cele- 
alte lucruri folositâre obştici, afară de uă a 
treiu parte, care prin scirea arhiereului să se 
cheltuiască spre pomenirea mortului. 

Ş 963, Mostenirea vacantă a ori şi căruia 
din partea bisericâscă se cuvine întregă biseri- 
cilorii unde aii slujitii ei. - 

$ 964, In tote întâmplările mostenirii, sunt 
dâtori mostenitorii să săverşescă. grijele mor- 
țilorii, potriviti după rangul şi starea, lor prin 
scirea arhierealui, - 

CAPU XIV 
Despre legitimă și despre desmosteuire 
Ş$ 965. Pers6nele cărora testatorulăă este în- 

dâtoritii de legi a Je Jăsa parte din averea sa, 
prin voința cea de pe armă, suntii : 

LEGIUIRI 

a. Legiuiţii fi, afară de fiicele cele înzestrate 
de elii, ($ 10183) şi, | , 

b. Părinţii, carii pentru acâsta se numesc 
mostenitori neapăraţ. 
-$ 966. Sub numire de fii, sâă copii, se înțe- 

legii şi nepoţii şi cei-alţi pogoritori, şi sub nu- 
mire de prinți se înţelegi şi bunii şi bunele, 
şi ccă-alţi suitori, fără vre-uă deosebire de par- 
tea bărbătescă şi fumeâscă, 

Ş 967. Partea care în puterea legilor se pâte 
cere de către mostenitorii cel neaptraţi, se nu- 
mesce în legi legitimă. 

$ 90$, Legitima cuvenită fiiloră, de roră fi 
pen€ la patru, este a treia, iară de voră fi maj 
mulți, este jumătate din curata avere a părin- 
țilorii, adecă uă a treia parte si jumătate din 
câte li s'ar fi cuvenitiă fără testamentă. 

$ 969. Legitima cuvenită părinților este uă 
a treia parte din curata avere a fiiloriă. 

$ 940. Curată avere se numesce aceea care 
rămâne după scăderea dâtoriiloră şi a cheltue- 
lilori îngropării şi a trebuinciâselor pomeniri 
făcute după starea mortului; averea nu se cer- 
cetiză câtă era la facerea testamentului, ci 
câtă se afla la mortea testatorului, 

Ş 971. Celii ce are numai copii firesci şi pă- 
Tinţi, se îndetoresce a lăsa mai ântâiă părinţi- 
lorii legitima, iară rEmăşiţa averii pote să o 
lase, de va voi, firescilorii săi copii,   

  

$972, Legitima trebue numai decât să se la- 
se cu numirea rânduirii de mustenitori ($ 708), 
iară nu sub numire de legatura sâă de fidei- 
comis ($$ 771 şi 785). Trebuc a se da fără în- 
târgiere, curată şi slobodă de condiţie ($$ 869— 
88) şi de alte însărcinări, pentru că condiţiile 
şi cele-alte însărcinări se pună numai la acea 
parte de mostenire ce trece peste legitimă, 

$ Y73, 'Lestatorulii, după ce va lăsa neapă- 
railor mostenitori legitima, pâte disposa pen= 
tru cea-aită avere după voinţa sa, şi să laseuă 
parte sâii şi totă unuia scă mai muitoră din ci, 
S6ii altoră rudenii, scă şi străiniloră, 

Ş 94. Decă testatorulii nu va avea moste- 
nitozi neapăraţi, pâte să disposeze pentru totă 
a sa avere după plăcerea sa, şi de va rândui 
mostenitoră pe fiii cei supuşi altora, pâte săo- 
prâscă de Ia părinţii lori intre buinţarea mo- 
st+nirii lăsată lor de dânsulă ; asemenea se va 
urma de va lăsa lori unii Jegaţii scă darii. 

Ş 979. Mama scă buna pote să oprâscă ca 
să nu iee părintele sâii bunulă fiilor întrebuin- 
țatea mostenirii lăsată copiilo.ă de densele pe- 
ste legitimă, şi să rânduâscă pe alţi curatori a- 
supra acei averi; şi decă rânduiţii curatori ori 
nu torii toi stă nu voră putea să priimescă a- 
câstă îngrijire, scă de vorii muri, dâtâre este 
stăpânirea să rânduâscă altii curatorii vrednici 
de credință, ca să cârmutscă mostenirea cu cre- 
dință, până ce fii aceia rorii ajunge la vârsta 
legiuită, 

Ş 976. Mostenitorulii celii neapăratii care de 

a



VECBI 

Dună voea sa ori se va lăpăda din mostenirea, 
cuvenită lui sâii se va depărta de legi ca unii 
nerrednicii de ea, sc legiuitii se va desmoste- 
pi de către testatorul, nu pâtesă ceră legitima. 

$ 972. Partea fiiului desmostenitii se cuvi- 
me celorti-alţi fii prin dritul sporirii; deci decă 

- pe lingă desmostenitulă vor mai remânea âncă 
patru fii, nu voră lua uă a treea parte, ci ju- 
mâtate din averea mortului părinte. 

$ 918, Părinţii pot să desmostenâscă pe fiii 
Joră pentru următorele pricini : 

a. Dâcă nu voră fi ortodoxi, nici se voră îm- 
părtăşi în biserica ortodoxă, 

b. De ai vrăjmăşită ori aă cercatiă să rrăj- 
măşescă vicţa lor prin ori ce chipi. 

v. De "i-ai pirită pentru pricini criminale, 
cari nu suntii împrotira stăpânirii locale sci 
a patriei. ” 

g. Decă aă necinstiti patul lori. 
d. Dâcă ai îndrăsniti a'i bate, sci fără de 

sfială ai rădicată mânele asupra lori. 
e. Dică "-aii împlântat în judecăţi, prin ca- 

re multi ai scăpătatii averea lori, E 
Î. Dscă M-aii defăimată cu sudălmi, prin ca- 

re ai sătămată cinstea şi reputaţia lori. 
z. Dâcă prin silă sâii vicleşugii i-aii opriti 

în arătarea s6i prefacerea toinţei lorii cei de 
pe urmă. , : . 

i. Decă n'a aruti purtare de grijă pentru 
dânşii cândiă erati eşiţi din simţire, s6ă căzuți 
în bla grea. (52) ” 

„E. Decă cădândii în robie, nu s'aiisilită prin 
tâte chipurile cele prin putinţă a'i scâte în- 
dată, când împregiurările ari fi ertândă una. 
ca acâsta. (53) o 

]. Dâcă fără voea lori sai întovărăzită cu 
_âmeni înşelătoră, necinstiţi şi răi, ori sai dat 
de totii în desfrenări şi în alte necuriinţe, prin 
carii aă vătămatu cinstea şi reputaţia a tâtă 
familia. 

m. Dâcă fiiuliă după ali optii-spre-gecelea an 
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tru părinți cândii se voriă pune la oprslă pentru 
dâtorii, şi 

n. Decă fiica se va da la curvie şi la vieţuire 
necinstită. (54) |. 

Ş 979, Și fiii ati voe să desmostenâscă pe 
părinţi pentru pricinile arătate în paragrafulă 
de mai sus subtliterile, a, b,v,g,z,i, k, şil, şi 
pe lingă acestea : 

a. Dâcă unulii din ei ai vrăjmăşitii viţa ce- 
lui-altiă; şi - 

b. Dâcă ei. nu s'aii 
nă crescere. 

$ 950. In deobstie se desmostenescemoste- 
nitoruli celii neapăratii şi pentru pricinile cu- 
prinse în $$ 695 şi 697, prin care se face ne- 
vrednică de dritulii mostenirii. 

Ş 9S1. Testatorulii avândii unii mostenitorii 
ncapăratii, însărcinată cu dâtorii sâi răsipitor 
ori tâmpitiă la minte şi nevrednic de cârmui- 
rea averii sâle, pote să'] desmostenâscă cu scop 
buni şi folositori, şi să lase copiiloră lui cu- 
venita luă legitimă. 

$ 982. Testatorul trebue să arăto anume în 
testamentul săi numele desmostenitului şi 
pricinile carii Pai îndemnată spre ali desmo- 
steni, pe care de le va tăgădui desmostenituli, 
mostenitorii cei scrişi sunt dâtori a le dovedi. 

$ 989, Sfărmarea desmostenirii trebue să se 
facă prin chipuri legiuite, precumiă se face şi 
însuşi desmostenirea, adecă,. trebue ca oră să 
se rumpă testamentul sâă să se prefacă ori să 
se axtte prin ună altii înscrisă scii şi prin viii 
graiii în fiinţa marturilorii vrednici de credin- 
ță ($$ 751—753), căci cele făcute prin chipuri. 
legiuite, cu asemenea chipuri 'trebae a se şi 
sfărăma. 

$ 984, Dovedindu-se că testatorulă aii des- 
mostenit fără pricină bine cuvântată, scii din- 
adinsă mai pomenitii în testamentă pe vre u- 
nulii din neapăraţii mostenitori, pote acesta să 
mostenâscă întosmai cu mostenitorii cei scriși 

îngrijitii pentru a lor bu- 

a vârstei sâle nu va voi să se facă chezași pen- dâcă şi ei vorii fi din mostenitorii eci neap&- 

(52) In acestă împreginrare, ducă cine-va din nemuri sc din străini va purta de grije pentru dânșii, luâu- 

dul în casa sa, atunci după mortea loră acesta îi va mosteni leginitii, depărtândi din mostenire pe fiii şi po 

cele-alte rudenit mai do aprâpe ca pe niscu nemilostivi şi nemulţemitori, şi do se va afia testamentă may vechii 
va implini tâto cele în elă cu legiuire rânduite, afară de pontulă cupriniitoră de mostenire, şi va împlini şi o- 

bicănaitele griji. , , 

(33) In acsstă întâmplare se socotescii fii ca dosăverşiț! la verstă după ce voră fi împlinită ală optii-spre- 

qecelea anii a vârstei lori, şi ai voe a întrebuința neoprit averea părinţilor spre rescumpărarea loră din ra- 

bio; deci dâră de se voră leneri întru îraplinirea acestul actorii, şi părinţii vorii muri în robie, atancea fit se 

soră osindi ca nisce pomilostivi și nemulţemitori, judecândn-se nevrednici de mostenirea loră = şi pentru averea 

părinților robiţi făcendu-so catagrafio din porunca stăpânirii do către bărbaţi vrednici de credinţă, atâtiă bi- 

Sericesci câtă şi politicesci, să se vîndă pria mezată și să se întrebuinţeze spre rescumpărare de robi, spro hru- 

na şi crescerea străimanilor copii, la spituluri, la scoll şi la alte asemenea de obstie folositâre lucruri, făcându- 

se şi obicinuitele griji dapă starea averit. Iară de se va afla un tostamentii scrisă da dânşii mal nninto da ro- 

bia loră, să se împlingscă tâte celo cuprinse în elă, afară de rânduirea mostenitorilor, iară pentru cea-altă a- 

vers să se pze la cale precumă s'a gisii mal susă. ” i 

(54) Dică părinţii penă Ta împlinirea de daotedect şi cinci de ani a vârstei fiicel, nu so vor fi îngrijită ca să 

-0 mărite şi să o înzestreza după putorea loră, atuncea n'aă voo să o desmostensscă pentru acăstă pricină.
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raţi, iară nefiindă nici acestia pote el singură 
să ice t6tă mostenirea, cu îndâtorire însă ca să 
împlintscă tote cele rânduite prin testamentă 
pentru că prin acâstă pricină nu se desputerni- 
cesce întregul testamentii, ci numai rânduirea 
mosfenitorului. 

Ş 985. Doredindu-se că testatorulii în te- 
stamentulă săă nu ai pomeniti pe vre-unulă 
din mostenitorii cei neapăraţi, nesciind de tră- 
esce , se cuvine şi acestuia, parte ca şi celoră- 
alţi neapăraţi mostenitori ; ară de va fi elnu- 
mai singurii mostenitoră neapărată, atuncea 
se cuvine lui tâtă mostenirea, precumi şi îm- 
plinirea celori scrise în testamentă. 

Ş 986. Decă testatorul la facerea testamen: 
tului, nearândii copilă, va fi disposatii pentru 
tâtă averea lui, şi în urmă i se va nasce mo- 
stenitori neapărat, care se zămislise când te- 
statorul se afla âncă în visță, atuncea se rum- 
pe testamentulii ; iară de va muri acelii moste- 
nitorii mai nainte de cât testatorulă, atuncea 
rămâne testamentulii puternică, 

$ 987, Dâcă înaintea testamentului murind 
fiiuli scii fiica lui, voră rămânea, copii, atuncea 
întră acestia în locul şi în driturile tatului s&ă 
a mamei lorii, măcară de şi nu se voră pomeni 
în testamenti, | 

Ş 58, Numai părinţii şi fiii cei legiuiţi şi 
cei înfiiţi potă porni tânguire asupra testa- 
mentului. i - , 

Ş 959. Fraţii atuncea numai pot porni tân- 
guire asupra testamentului fraţiloră Jor când 
vânduituii mostenitoră va fi uă persână ne- 
cinstită, . i 

Ş 990. Fiinlă cel desmostenitii pste porni 
tânguire asupra testamentului, măcară de slă 
va fi şi tăgăduitii, scriind că nu este al lui fit, 

Ş 991. Pote şi fiiulă bastardă să pornescă 
tânguire asupra testamentului mamcă sle. 

Ş 992. Nu pote porni tânguire asupra testa- 
mentului desmostenitulă pe care testatorulă 
Tai depărtatii cu bună scopii (Ş 931), cum nici 
acela căruia testatoruliă dir. milostivire i-ai ]ă- 
satii legatum, dâcă elă aă priimit ori ai măr- 
turisită Ensuşi pemulţermirea către testatorul, 

$ 999. Decă desmostenitulă ai pornită tân- 
guire asupra testamentului şi în urmă saă Jă- 
sată de judecată vederatiă, oră ai tăcut în cur- 
gere de cinci ani din vremea depărtării de mo- 
stenire , apoi nu pâte mai multi să o pornă- 
scă, nici el, nici mostenitorii lui, după mârtea 
lui; asemenea şi d6că aii cumpărat ori aă năi- 
mită de la rânduitulii mostenitoră niscat-va 
lucruri de mostenire, ori de i-ai plătită vre-uă 
dâtorie cu care era dâtorii testatorului, stă de 
ai săvârşit altii asemenea lucru, pentru că prin 
aceste ai mărturisită cu tăcere pe sine de vi- 
novatii și nevrednicii de mostenire, 

$ 994. Dăcă cine-va după pornirea tâugauirii 
asupra testamentului, stii după ce prin alt chip 

LESIU:RI 

când se gătise a porni tânguire, ori că a mu- 
rită mai înainte de câtii testatorulă, atuncea 
Jusă acesti dritii mostenitoriloră lui, 

$ 995, Dâcă desmostenitul, după ce pornise 
tângtire asupra testamentului, sai lăsată de 
judecată înşelându-se de către rândaitulă mo- 
stenitorii, scă dâcă acela făcendii învoâlă cu 
densulii nu s'aă ținutii de ea, pâte să pornâscă 
de isnâvă judecata. 

$ 996. Dâcă duoi desmosteniţi d'impreună 
voră porni tânguire asupra testamentului, şi 
în armă se va, lăsa unulă din ei, atuncea de va 
câstiga elii judecata, va lua şi partea celui-alt 
prin dritulii adăugirei, 

$ 997. Testamentulii se sfarmă pentra me- 
tehne dintru început s6ă mai în urmă. Pentru 
metehne dintru începutiă se sfarmă când va fi: 

1. Din începută fâră tărie, adică : . 
a. De'iva lipsi forina pe din năuntru. ($$ 708 

—73 ” 
b. Decă testatorulii era oprită de legi a fa- 

ce testamenti. ($$ 724—728) 
v. Dâcă ati rânduitii în testamentii unii mo- 

stenitoră nepriimitii de legi. ($$ 695 şi 697) 
8. Decă s'aii trecută cu vederea, adecă nu 

sai pomenită în testament vre unul din mo- 
.| stenitorii cei neapăraţi. ($ 966) 

d. Dâcă nu s'aiăotăriti întrensulă drepta; 
rânduire a mostenitorului sâii a mostenitorilor   de către însuși testatorulă. ($.722) 

e. Deca s'au făcntă de silă, ($ 697), şi 
]. Dâcă nu va fi deplină arătarea voinţei cet 

de pe urmă a testatorului, . 
2. Neformali sâă nelegiuită, cândă va lipsi 

din începutii forma, cea pe dinafară ($$ 728— 
154). Pentru aceste metelne se sfarmă cu to- 
tulă testamentul şi” are loci. mostenirea cea 
fără testamenti. 

3. Rumptă se dice cândii dintru începutii a- 
vendă putere, pe urmă, remâne fără tărie. 

a. Se rumpe dâcă după facerea testamentu- 
lui se va nasce ună copil. ($ 986) ” 

b. Dâcă testatorulă în urmă ai înfitiă pe 
cine-va. 

Y. Dcă ai înlegiuitii pe ună copilă firescă 
sâii bastardă a lui.. 

£. Dică ai făcutii altă legiuitii testamentă: 
în armă săvârşită. (Ş 901)... 

d. Dică prin altă chipă legiuitiă Vaii anulat: 
(ŞŞ 9011 şi 905) - . 
„€. De'lă va rumpe eliă Ensuşi, 

4. Desputerniciti este cândă mostenirea re- 
mâne nemostenită, 

5. Neofi:iosii (împrotiva detoriii părintesci 
s6ii fiesci) când printr'ânsulă se desmostenesce- 
unii neapăratii mostenitorii fără pricină bine- 
cuvântată. - 

Ş 998. Cândi judecata va da dreptate celui, 
înstrâmbătăţiti mostenitor neapăratii ca să 
iee partea mostenirii SG legitima, ori lipsa din.   cat arătati lămurită scopulă stă, ai muriti legitimă, se îndâtorescă scrişii în testamentă,
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mostenitori să o îndeplinescă după analogie, 

împreună cu tote rodurile şi veniturile ce s'a 

luati din vremea, întrării lori în mostenire: 

$ 999, Spre lămurire şi dreptă otărire a le-. 

gitimei se cuvine : + : 

a. Să se facă catagrafie cu de-amăruntulii a 

înturoră lucrurilorii de mostenire mnişcătâre şi 

memişcătâre şi câte dintrensele va fi luată ci- 

neva din mostenitori ssă legatari, sâi câte ati 

rămasă dâtorii testatoruli, şi câte "i-ai rămas 

dătoră Ină alţii, şi tâte cele-alte a Lui drituri. 

b. Să se prețusscă cu preţii curiinciosăi şi a- 
devărat tâte lucrurile de către persne cesper- 
te şi vrednice de credinţă în cugetii curat, fără 
cre ună vicleşugiă scă părtinire, şi 

__p. Să se scadă dctoriile şi cele-alte însărci- 
nări a mostenirii şi cheltuelile făcute pentru 
ea până la vremea trădării legitimei, fără să 

se socotâscă legaturile scă alte Ore-care rân- 

duite prin testamentăi ; căcă testatorulă n'are 

voe să preţeluâscă ensuși, nică să micşoreze , 

priu legaturi şi alte asemenea, rânduele, legi- 
tima neaptraţilori mostenitori. ” 

$ 1000, Până la trădarea legitimii, se soco- 
tescăi comune între mostenitoră tâte veniturile 
şi cheltuelile, câstigările şi păgubirile moste- 
nirii după avalogia părţilorii. . ” 

Ş 1001. De va lăsa unulă din părinţi unnia 
din fiii sti cuvenita lui legitimă, iară altii fiii 
a lui nu va voi să o deie îndată şi fără-îm- 
protivire, după disposarea părintâscă şi se va 
trage pentru acâsta la judecată, atuncea se în- 
dătoresce să deie dimpreună ca ună globire şi   câtă va face o a treia parte dintr'ensa. 

$ 1002. Dâcă testatoruli nn va îi disă lă- 
maritiă, atuncea, se socotescă următârele în le- 

gitima mostenitorului : 
a. Câte a luatii elă din averea testatorului 

sub nume de mostenire. 
p. Zestrea şi darul nuntesc dat din averea lui. 
x. Rodarile moşiii dănuite dâcă nu sară fi 

datii legatum şi aceste, şi ” 
g. Rodurile şi veniturile lucrurilor dănuite 

sub condiţie, ce s'aii luată de la mârtea testa- 
torului până la împlinirea condiţiei. 

$ 1003. Nu se socotescii în legitima moste- 
nitorului : " | - 

a. Legaturile cele lui lisate curate sâii cu 
” condiţie şi simple daruri, de nu vorii micşora 
legitima a împreună-mostenitoriloriă, 

b, Câte nu întră la sinisfora. ($$ 1010 şi 1013) 

$ 1004. Mostenitoralii nu pote să'şi oprâs- 
că legitima : 

a. Din cheltuelile îngropării. 
b. Din zestrea legalisată de către bărbatii 

femeii ssle. ($ 811) 
v, Din straele comptrate stă făcute pentruea. 

g. Din lucrul nemişcători pe care testato- 

rulii Paă lăsată fidei-comis familiei sâle stă 

altei persone cu poruncă ca să nu se înstrăi-   neze de la familia sa, scii de In acea pers6nă. 

615 

d. Pin lucrurile de mostenire trase de ensaşi 
mostenitorulă, | 

e. Din legatum ce s'aă perdutii din vicleşu- 
gulii lui. - - 

j. D&că nu aă făcutii catagrafia lucrarilorii 
de mostenire. ($ 1016) 

z, Dâcă de bună voe aă vrutii să împlinâscă, 
tte rânduelile testatorului, şi 

i. Dâcă fiindi vârstnici n'a împlinitii lega- 
turile până la încheerea unui ani, socotitii de 
Ja otărirea judecătoriii. ($ 8-16) 

$ 1005, Legitima se mieşoreză cu preţurile 
robilorii slobodiţi de către testatorulă, pentru 
că după dstorie şi cheltuelile îngropării se scad ” 
din averea testatorului. ($$ 704 şi 970) 

= CAPU XV 
, . 

Despre sinisfora (colaţie, punerea la 
midlocil) 

$ 1006, Sinisforava îa mostenire se gice când 
toţi mostenitorii, sâă numai unii dintr'Enşii se 
îndâtorescă de către legi sâii de către testato- 
rulă să pue-la miglocă niste lucruri sâii averi 
“pe care unindu-le cu averea; rămasă, să facă 
împărţela în părţi drepte, 

3 1007, Sinisfora se faceîntre pogoritorii ca- 
rii întră la mostenirea, suitorilor. ($$915—925) 

$ 100$, Se face sinisfora decă părinţii n'aă 
impărţiti averea lori între fiii stă, nici prin 

testamentii, nici prin alte înscrisuri ($ 1760), 
nici prin viă grai (Ş 746), să dâcă, înadinsii 
ati pomnenitii în testamentulă lori (Ş 984), 
ori ai desmostenitii fără pricină legiuite pe vre 
unulii din pogoritorii lorii. (Ş 978) 

$ 1009, Nu se face sinisfora dâcă părinţii 
prin testamenti scii prin alte înscrisuri, sc 
prin viii graiă înaiutea celii pugin a trei mar- 
turi vrednici de credinţă, ai împărţitii averea 
loră între fiil săi. | ” 

$ 1010. Nu se punii la sinisfora : | 
a. Câte aii cheltuiti părinţii pentru ună fii 

trimiţândm'lii la locură străine spre învățătură, 
afară dâcă se va dovedi că Paii imprumutati 
cu acei bani. ” 

p, Căte s'aii cheltuiti ca să înveţe copiii, lor 
carte sit meşteşugii. _ 

v. Câto ai dată ca să câstige fiiulă vre unii 
rangă. : 

g. Câte ati dati zestre fiicei lorii. ($ 1013) 

d. Câţi bani scă alte lucruri mişcătâre ai 
dărnitii fiului cândii elii aă întratii în Oste. 

e. Căte ati dăruit unuia din fiii loră sc ati 

cumpărată pe numele lui, dâcă în scrisârea do . 

danie sâă în testamentulii lorii ai poruncitii 

ca să nu se pue la, midiocii, (Ş$ 973 şi 1016) şi 

3. Câte aii câstigatii fiii prin a loră vredni- 
cic şi ostenele stă meşteşuguri, şi câte li s'aii 
dăruită de către alţii.



"16 

Ş 1011. Deâcă cine-va din împreună-moste- nitori ai avut sub Stăpânirea sa unii lucru su- pusă sinisforalei, care s'aă prăpădită ori s'aii stricată, însă nu din vicleşugiă sâă lenevirea şi neingrijirea lui ci din vre.uă întâmplare do- vedită, atuncea nu se îndâtoresce să pue la mid- loci preţul sc paguba acelui lucru, ” $ 1012, Dâcă cine-va din împreună-moste- nitoră a cumpăratiă ună lucru cu bani de mo- stenire, nu se îndâtoresce să pue la midlociă a- cesti lucru, ci banii cu dobânda lori. $ 1013, Fiicele cele înzestrate de rinţi nu potii cere sinisfora, dcră nici sunti si- lite să pue la nidlocii zestrurile, 
Ş + Decă uă fiică măritată may înainte de duoă-deci și cinci ani 

pe bărbatulii ek că răsipesce zestrea, va arăta acâsta părintelui că, şi elii nu se va îngriji de a, 0 siguripsi prin judecătorie sei prin stăpâ& Dire , atuncea se îndătoresce nu numai elii , ci şi mostenitoriă lui să o împlinâscă, din averea loră, dâcă fiica va dovedi cum că s'ati lenevitii a împlini acestă părintâscă dâtorie. ($ 231) $ 1015. Dâcă părinţii n'aă datii zestrea pe care aă făpăduit'o fiicei săle, şi la mortea, lori nu "i-ai rânduit”o nici prin testamentă, nici prin vii graiii, ci "-aă lăsată numai unii lega- tum, atuncea se îndctorescă mostenitorii loriă să deie nu numai acâstă zestre d'impreună cu rodurile şi veniturile din vremea, de cândă aă făpăduit'o părinţii, ei şi legatunm. $ 1016. Fiiulii seă nepotulă fiindă de sineşi stăpână, dâcă nu vorii Yoi să între în mosteni- "Tea tatului sâi a bunului loră, nu suntă dâtori să pue la midlocă darurile şi câstigurile co aă luati ori ai câstigatii de la aceia; iară dccă “ Qarurile, Ccovârşindu legiuita măsură, voriă pri- cinui micşorarea legitimelori ($Ş 908—969 a celorii-alţi mostenitori, se va lua din acele da- ruri atâte numai câte vorii ajunge spre înde- plinirea acestoră legitime, 
$ 1017, Fiulă ce voesce să între în sinisfo- ra dâtoră este să pue la mişlociă acele de către părinţi date lui daruri nuntesci sc simple pentru care mai poruncitii ci ca să nu le pue la miglocă ; iară cheltuelile trebuinciâse care ai făcută la lucrurile lui dăraite trebue să i se întOrcă din masa mostenirii, - $ 1018, Dâcă unulă din mostenitoriaii stri- cati oră ati perduti prin vicleşugă sâii Jenevi- re şi nepurtare de grijă, lucrulă Supusi sinis- foralei, să se socotâscă preţulă acelui lucru în legitima lui, 

$,1019. Rodurile, veniturile şi alte câsti- guri luate din lucruri supuse sinisforalei se cer de către împreună-mostenitorii de la vremea morții lăsătorului de mostenire, până la ali duoă-deci şi cincelea ană ali verstei fie-căraia din ci ; iară mostenitorul care după împlini- Tea vârstei legiuite nu le șa cere în curgere de cincă ani, rămâne păgubaşii pentru tăcerea sa, 

    

   

   

    

    
   

      

   

   

   

    

              

    

      

   

   

   

către pă- 

al vârstei sele, văgdend. 

LEGIUIRI 

CAPU XVI 
Despre priimirea sâă lăpăbdarea 

mostenirii 
$ 1020. De sineşi nu 

liptda de mostenire : 
a. Nevârstnicii, 

| b. Robii. . - - v. Răsipitorii, şi 
8. Acel ce nu aii simţirile întregi, pentru că acestia se socotescii că nu aă voinţă slobodă, $ 1021. Femeea nu pote fără scirea şi voința bărbatului că să priimescă, mostenirea cuveni- . tă ei. ($ 106) 
$ 1022. Nimene nu este silitii a priimi mo- stenirca fără voica sa. Ă $ 1029, Mostenitorală şi nesciindii moste- nesce, adecă, dâcă va muri cine-va mai înainte e a afla cum că aă muritiă una din rndeniile scle, a, căria, mostenire se cuvine lui, lase acest dritii la mostenitorii săi. 

$ 1024, Acelă ce mostenesce până la împli- nirea terminului otăriţă de legi ($ 1035), pen- tru priimirea mostenirii are tot aceleaşi dri- turi ce are mostenitorul care îndată după mor- tea cui-va mostenesce. 
$ 1025, Intrarea în mostenire, ori și cândă se va face, se socotesce din vremea morţii Jă- sătorului mostenirii, | $ 1026. Alostenitorală pâte priimi mosteni- Tea cu catagrafie şi fără catagrafie. $ 1027, Acelă ce pte mosteni tâtă moste- nirea nu are voie să priimâscă numai uă parte a ci, ci se indâtoresce să o priimâscă ori tâtă SG să se lapede de ea. 

$ 1025, Priimirea moştenirii se face oră ve- derată sii prin tăcere : vederatii se face câna cineva o priimesce prin particulară înscrisă , adecă, prin testamentă sii alte înscrisuri a mortului, sii prin actă publică, adecă cartea judecătoriei; iară prin tiicere se face când ci- neva prin uă faptă cuvenită mostenitorului a- rătă scopul stii, adecă, că ai priimită mo- stenirea, precum când va vinde de veci sâă va da în posesie, sâii în năimală,, ori va dărui lu- cruri din mostenire, sc va plăti dâtorii, ssă va clobodi robi, ori va ținea şi va întrebuința, lucruri de mostenire sc şi străine aflătâre în mostenire, precum amaneturi, scii ipotece, sâii deposite, ş.c.]. 
$ 1029. Nu se socotesce că ati primită mo- stenirea acelă ce mai înainte de intrarea în ea, s'a împrumutată cu bani de la împreună-mo- stenitorulă. . $ 1030, Acelă ce aiă făcută en lucru Ja mo- stenire pentru cuvioşie sâă păstrare, adecă, în- gropândii pe mortă, dând hrană robilorii, s6ă viteloră sc ca chirie case » S6ii alte zidiri, ori întocmindă cele stricate, ori vindendă cu bună credinţă lucrurile supuse lesnei stricăciuni, a- 

potiă priimi nici a sa
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cesta nu se socotesce că prin acele lucruri a , cere; iară dscă nu s'ar fi vindută în curgere 
priimită mostenirea ; este însă, detorii mai în- 
nainte să arâte scopulii stii, cumcă el nu face 
aceste ca unii mostenitorii, ci numai pentru 
cuviința sâă păstrarea lucruriloriă. 

$ 1031. Nu se socotesce că ai priimitii mo- 
stenirea , nici acel ce arendii lucrurile sâle u- 
nite cu acele a mortului, le întrebuinţeză pen- 
tru una din pomenitele pricini, însă dator este 
şi elii să arcte mal înainte scopulă săi. 

$ 1032, Nimărui nu este ertatii să facă toc- 
mâlă anume pentru priimirea sâi lăpădarea 
mostenirii unci rudenia ui ce âncă se află în 
visță ; pentru că asemenea toemele suntă îm- 
protiva moralului şi pentru acesta prihărite, 
cari de multe ori aduci şi ună sfirşit primej- 
dios. 

$ 1033. Pâte cineva să se lăpede de moste- 
nirea care ai priimit'o din vederată silă și 
frică; căci cele făcute din vederată silă şi frică, 
nu aii nici uă tărie, . 

$ 1034. Lăpădarea de mostenire se face nu 
numai prin cuvinte, ci şi prin fapte şi alte a- 
rătări a voinței, IE 

$ 1035. Decă mostenirea fiindă însărcinată 
cu ditorii şi cu alte greutăţi, va fi cu prepusă, 
şi pentru atâsta mostenitorulii se va afla la în- 
duoială de are să o priimâscă, sfii să se lupede 
de ea, i se dă un terminii de una sută dile, so- 
cotite din diua de cândiă aii murită lăsătorulă 
mostenirii, pentru ca să'şi iee bine sâma şi pe 
urmă să arcte voinţa sa la judecătorie de voc- 
sce a priimi s6ă a se lăpăda de mostenire. 

$ 1036. Cândii mostenitorulă, avândii pre- 
pusii că mostenirea pote să'i aducă păgubire, 
nu va îndrăsni să o priimâscă, iară legatarulii 
Si va dice : emostenesce cu primejdiea meu, şi 
«întâmplendu-se pagubă, eii voii răspunde pen- 
«tru dânsa», atuncea, se îndâtoresce acesta a 
priimi acea prepusă mostenire fără paguba sa, 
însă nu'şi pote opri legitima, pentru că lega- 
tarului atuncea cu dreptulă i se cuvine şi câ- 
stigurile, precum şi tote insărcinările şi pa- 
gubile ce se ror întempla mostenirii. 
„81037, Celi desăvârşită la vârstă nu pote 
mai multii să se lapede de mostenirea pe care 
aii priimit'o uă âată, nici să priimescă uă parte 
şi uă parte nu, ci este silită să o priiniâscă cu 
tâte sarcinele ei măcar de vor fi şi pgubitore, 

$ 1038. Mostenitorulii care: se va dovedi că 
aii ascunsi din lucrurile mostenirii nu pote 
maă multi să se lapede de mostenire, ci esto 
silitii să răspundă tote d6toriile şi cele-alte în- 
sărcinări a ei, . 

$ 1039. Partea aceluia ce s'aiă lăpădatii de 
mostenire se curine înpreună-mostenitorilorit 
($Ş 718 şi 838), carii dâcă ai priimitii moste- 
nirea so indâtorescii să priimâscă şi partea a- 
cesta cu însărcinările ei. . , 

$ 1040. Dâcă după lăpădarea mostenitorului 
se vor vinde lucruri de a mostenirii, nu le pote 

  

de trei ani socotiți din gina, lăpădării sâle, a- 
tuncea are voie să priimoecă şi să plătâscă dc- 
toriile mostenirii şi să priimâscă asupră'gă şi 
cele-alte insărcinări a ei. . 

$ 1041. Lăpădându-se în deobstie toţi le- 
giniţii mostenitori perând unul după altul, de 
mostenirea însărcinată cu dâtorii, se cuvine 
caselor obstescă, de voră voi să o priimâscă şi 
să plătâscă dătoriilo întregi, iară de nu, sc 
dă creditorilor mortului şi se împărţesce între 
ei după analogiea detoriilor, 

$ 1042. Dică mostenitorulii ar voi să prii- 
mâscă mostenirea, însă n'ar îndrăsni din pri- 
cina, dâtoriilor, temându-se de pagubă, pâte să 
o priimâscă cu catagrafie, spre a sa siguranţie 
şi nepăgubire; este însă dstori să câră voie 
întru acâsta de la stăpânire sâii de la judecă- 
torie în curgere de una sută dile, socotite de 
când: s'aă însciinţată că elă este mostenitorii 
cu sâii fără testamentii. 

$ 1043. Detorica stăpânirii s6ă a judecă- 
toriii este să rânduiască Gmeni cinstiţi şi vred- 
nică de credinţi spre facerea catagratici însăr- 
cinatelorii'cu dâtorie averi, poruncindulise ca 
să o sfirşescă în curgerea; de şci-deci dile de 
la începerea ei în fiinţa mostenitorilor, a deo- 
sebiţilor creditori, cum şi a legatariloră. 

(Ş 1041, Mostenirea fiind mare şi încurcată 
cu multe deosebite socotele, şi pentru acâsta 
nefiind cu putinţă să se săvârşecă catagrafia 
în curgere de şâi-deci ile, sci oprindu-se să- 
verşirea că dintru uă pricină mare şi vederată, 
cu dreptii curântă se dă de către judecătorie 
termini de nuoă luni, iară de către stăpânire 
şi un an, sc şimaimult, de va cere trebuinţa. 

$ 1045, Dâcă mostenitorul nu se află în 
Joculii unde este tâtă mostenirea, sâii unde se 
află cele maimalte lucruria ei, se dă termină 
de unii anii, socotitii din giua morţii lăsăto- - 
rulai mostenirii; ssă şi mai multă după tre- 
buinţă, spre săvârşirea catagrafiei. 

Ş 1046. De va priimi cineva uă neîndoeluică 
mostenire de bună voia sa prin chipurile cu- 
viinci6se, atuncea nu are trebuinţă de catagra- 
fie, pentru că esto dâtoră să răspundă deplin şi 
fără împrotivire tote dâtoriile şi cele-alte în- 
sărcinări a mostenirii. ! 

$ 1047, Dâcă cineva fiină trecutii peste duo&- 
deci şi cinci ani, amăgindu-se de altul prin 
îndemnări viclene, va priimi uă mostenire sE- 
racă, atuncea pâte porni jalbă de vicleşugii a- 
supra amăgitoralui, de la care pâte cere des- 
păgubirea sa; şi a6că amăgitorulii va fi cre- 
ditorii a mortului, are împrotiva lui întâmpi- 
marea vicleşugului, adecă, ca să nu'i plătâscă,, 
dătoriea mortului din ale s6le şi cu paguba sa, 

$ 104$. Sfirşindu-se catagrafiea, mosteni- 
torulii datorii este să însemneze cn mâna sa; 
t6tă suma cuprinsă în ea, adeverindiă în cu-   getii curatii că nici ai tăinuitii Ensuşi nici are 
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sciință că sar afla tăinuitii anii lucru de a m0- stenirii, şi că n'a urmată nici ună vicieşugă 
în catagrafie cu scirea, sa, nici prin sine, nici 
prin altuli; apoi să o iscălâscă şi clă şi cei 
rânduiţi la facerea catagrafici, asemenea, şi cre- ditorii şi legatarii de vor fi, adeverindii de uă potrivă toţi cum. că s'aă făcută catagrfica cu bună credinţă şi fără nici ună vicleşugă, - $1049, Nesciindi sti neputând mosteni- 
torulă să iscălâscă, să facă maj ântâiă eu mâna sa semnulă cinstitci cruci, şi după aceea să iscălescă altul numele lui, începerdă de la sfântul semni. - 

Ș 1050. Prin catagrafiea făcută după ară- tatulă chip, câstieă mostenitorulii următorele folosuri, adecă, elă pote : 
a. Să decschâscă ensuşi a sa avere din ave- rea mortului fără nici. unii prepusă, decă ai fostii unită. . 
b. Să'şi ice bine sâma şi aşa să priimâscă mostenirea, siguripsindă pe creditori, scă să "se lapede de dânsa, . 
v. Să câră termină de la judecătorie pentru ca să pâtă vinde la vremea cuviincidsă şi cu preţ scădlută, lucrurile nostenirii cari vor Â supuse lesnci stricăciuni, sâă păstrării cu multe cheltuele pricinuitâre de pagubă, sâii de va cere! trebuinţa să le vindă tâte în fiinţa creditorilar şi a legatarilor. " 

$. Să scadă cheltuelile îngropării şi a grijeY mortului, asemenea şi cheltuelile catagrafici, care să sc scrie anume la sfirşitulă catagrafiei d'asupra iscăliturilor, . 
d. Să plătescă dâtoriile mat ânteiii cele cu amaneturi sâii ipotece ($ 518), pe urmă şi cele-alte. ! 
e. Să'şi oprâscă legiuita parte și apoi să dee şi legaturile şi nilele, cari pote sunt rânduite 

de câtre mortulă, dâcă va ajunge averea şi la acesta, şi ” 
Î. Neajungândă sâă de abia ajungsndii ave- rea mortului spre plata dâtoriilor, el uu va lua 

nimica, d6ră nici va plăti nimica din ale scle. $ 1051. Când se face catagrafie nimeni din creditorii mortului sâă din legatari w'are voe să tragă n judecată pe mostenitoră, stă să']ă supere întru altă chipă, sâă Să'şi însuşescă vre- uni lucru de mostenire cu cuvântă de dâtorie scii de legatum. ” - 
$ 1052. Dâcă după implinirea tuturor celor pomenite se va ivi ună creditori până atuncea necunoscutii, n'are voe nici cu ună chip să su- 

pere pe mostenitorii, nici pe creditorii ce ai 
luată dritulă lor, ci pote să ice de la, legatari 
ditoriea ori întrâgă sâi parte, dâcă nu voră a- junge legaturile spre plata totului; iară după, trei ani, de la săvârşirea catagraflei, n'are voe nici celii din nuoii ișitii creditori să supere pe 
legatariă. 

$ 1053. La facerea catagrafiei să după să- 
verşirea ei dovedindu-se că mostenitorultă aă 

LEGIUIRI 

mnituitii ori nsuşi scii prin altul vre-un lucra, 
scă vre-uă scrisâre trebuitora a mostenirii, sâă 
că a întrebuințată vre-unii vicleşugii spre pa- 
guba creditorilor şi a legatarilor, sâă că din- 
adinsă aă prelungitii şi pentru acesta nu sait 
sfirşitii catagrafiea penă la otăritulă termini, 
cu dreptulă se osindesce a se însărcina cu tâte. 
detoriile şi alte însărcinări a mostenirii, şi să 
plătâscă şi din ale sâle de nu va ajunge moste- 
nirea spre deplină plata lor. 

$ 1034. Avendă cineva driti dea mosteui 
pe altulă, de va muri mai înainte de a'şi arăta 
scopulă săi, până la terminulă otăriră de legi 
($ 1035), că adecă voesce sâi nu voeseâ a. priimi 
mostenirea aceluia , lasă driţulă cererii ei la 
mostenitorii lui, iară de vor muri după otări- 
tulii termină, na le pâte lăsa unii drit pe care 
ensuşi Vai perdută, 

- CAPU XVII 

Despre plata dâtoriilorii de mostenire   

  

$ 1055. Dâtoria mostenirii este şi aceea pe 
cara mortul făgăduisc cui-va în scrisii că îi va 
da la mârtea sa, dâcă penă atuncea n'ară fi a- 
nulată făgăduinţa aceea. Asemenea dâtorie de 
mostenire este şi câte după, mârtea lăsătoru- 
lui aiă plătită chezasulii mortului. 

$ 1056. Dâcă averea mortului va fi unită cu 
averea mostenitorului, numai creditorii mortu- 
lui pot să câră deosebirea acestori ducă averi, 
iară nu şi creditorii mostenitorului, 

Ş 1057. Dâcă, creditorii mortului vor deo- 
sebi averea, ui de averea mosteritorului, şi nu 
va ajunge spre împlinirea dstoriilorii aceluia, 
nu pot să iee nimica din averea acestuia ; iară 
de va câstiga în urmă mostenitorul din dri- 
turile sii din averile mortei săle radenii, potă 
să câră din câstigulă acesta rămăşiţa spre îm- 
plinirea dâtoriiloră, - 

$ 1058. Dsci creditorii mortului aă. făcută 
mutarea dstoriiloră asupra mostenitorului prin sineturi scă chezășii ori amaneturi, atuncea nu 
ati mai maltii drită să ccră deosebirea arerila- 
celuiu de averea acestuia, măcari de [i sar în- 
tâmpla şi pagubă. : 

$ 1059. Şi legatarii aă drită să câră d'im- 
preună cu creditorii deosebirea averii mortului 
de averea mostenitorului, pentru că dupăcemai 
ântâii creditorii voră lua deplină driturile loră 
şi apol mostenitorul legiuita sa parte, în urmă 
să iee şi ci legaturile deplină scii numai părți 
din ele după analogie, ssă nimica dâcă nu ajun- 
ge averea mortului, o 

$ 1060. Creditorii cari încredinţându-se în 
mostenitorulă mortului "l-ai priimitii de de- 
tornică, se socotescă de creditori a lui, şi n'ai 
mai maltă dritii a se număra între cel-alți a 
mortului.
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$ 1061. Dâcă mostenitoruli aii vindută fără 
vicleşugii şi înşelăciune Incrurile mostenirii, 
sâii și totă mostenirea, mai înainte de a cere 
creditorii sâii legatarii deosebirea averilor, are 
deplină putere vindarea acesta, şi nu se dă mai 
multă dritulă deosebirii, ci dâtor este moste- 
nitorulii acesta să plătescă âstoriile. . 

$ 1062, Creditorii nortului nu mai pot cere 
” deosebirea arerilorii mostenirii de a mosteni- 

torului după trecerea a cinci ani socotiți de la 
intrarea în mostenire. a 

$ 1063. Nimene nu are voe a trage la ju- 
decată stii a suptra cu osă ce altii chipii, nică 
cu faptă, nici cu vorbă po rudeniile şi inosteni- 
torii mortului, nică pe chezașii lui, pentru ori 
ce pricină până la nuot-dile, caze se socotescii 
dile de jălire. 

$ 1064. Creditorii mortului nu aii voe să 
tragă la judecată pe mostenitor până anu prii- 
mi mostenirea. ($ 1035) ” 

$ 1055, Mostenitoruli ce aii pişitii peste 
„ Auoă-deci şi cinci ani, după ce uă dată ai prii- 
„miti mostenirea, nu mai pote scăpa de credi- 
torii mortului, ci se îndâtoresce a plăti tâte qs- 
toriile. (Î$ 1028, 1037 şi 1047) 

Ş 1066, Creditorii mortului neîncredându-se 
în mostenitorii, poti să'i ccră siguranţie la în- 
trarea lui în mostenire, iară nu după multă 
vreme ; iară nesiguripsindui potă prin judecă- 
torie să vindă din lucrurile mostenirii Şi aşa 
să'şi priimescă dâtoriile ; şi de vorii dovedi că 
ai mistuitii din lucrurile mostenirii spre a'i pă- 
gubi, se îndetoresce ai împlini din ale sâle lip- 
sa dctoriiloră , dâcă nu va ajunge mostenirea 
spre desâvârşita plata, lori. . - 

$ 1067, Xiostenitorii se îndâtorescii să plă- 
tâscă detoriile cele fără amanet a mortului per- 
sonalicesce, adecă, : fiesce-eare după analogia 
părţii scle ; asemnnea şi nevârstnicii și spre- 
vârstnicii, prin epitropii sii curatorii oră: 

$ 106$. Dâtoriile mortului cele cu amanetiă 
trebue să le plătescă numai acelii mostenitorii 
ce le aii luati în partea sa, sâă aro sub stăp&- 
nirea sa prin altă chip lucruri de mostenire 
amanetate, şi desamanetându-le pote să se ră- 
fuâscă cu împreună-mostenitorii lui, . 

Ş 1669. Mostenitorii nu potă să scâţă ama- 
„ netatuli lucru a mostenirii, pe care lati îm- 

părţitii între ei, de nu va plăti fie care după a- 
nalogie scii tâtă dstoria unul numai din ei. 

$ 1040. Dâtoria ce are a la de la mortulă 
unul din mostenitori, se plătesce de către toți 
împreună-mostenitorii după analogie. 

$ 1071. Femeea pote să câră zestrea sa nu- 
” maj de la mostenitori, iară nu şi de la detor- 

nicii bărbatului ci. _ i 
$ 1072. Dritarile creditorilor mortului nu 

se micşoreză prin tocmele ce pâte din întâm- 
plare s'au făcută între mostenitori, pentru chi- 
purile plății dstoriiloră aceluia. . 

CAPU XVIII 

Despre. împărţirea mostenirii 

$ 1039, Nimene nu este volniciăi să facă toc- 
mâlă, ca nică uă dată să nu se împărţescă mo- 
stenirea ce o are în tovărăşie cu alţii, nici să 
se învoiască ca tovărăşia să trâcă şi la moste- 
nitorii lui, şi la acelora; căci nici uă tovără- - 
şie nu se alcătuesce pentru de apururea, ci până 
la uni termini otăritii s6ă şi pent la mortea 
lui are voe săse alcătuiască ca să rămâe tovă- 
răşia. „ , 
 $1074, Mostenitorii cei în verstă desăvâr- - 
şită potii împărţi între dânşii cu statornicie 
mostenirea, şi în scrisii şi în nescristi, însă cu 
bună credinţa împărţindu-o numai pe capete, - 
scii după trupină, sâi împreună. pe capete şi 
trupină, ($$ 917—921) 

$ 1075. Mostenitorii potii împărţi moste- 
nirea şi când va lipsi unulă din impreună-mo- 
stenitorii lori; se îndâtoresci însă să păzescă 
în totă chipulă nepăgubirea acelui înstrăinat, 
pentru că are acela şi pe urmă dritii ca să ice 
de la dânşii, în puterea 'legiloră, partea cuve- 
mită lui deplină împreună cu rodarile şi veni- 
turile ei ; căci cele săvârşite între unii nu pă- 
gubescii pe alţii. - 

$ 1076, N'ai voe fraţii să împărțeâscă mo- 
stenirea părintescă, cândiă unul socotit de fra- 
te a lori se pârtă âncă în pântecele maieei ss- 
le ($ 31), pentru că nu este cunoscutii: | 

a. De se va nasceîn vremea obicinnită, ($ 181) 
b. Da se va nasce viii sâii mortii, şi 
v. De se va nasce unul sâii și mai mulţi. 
$ 1027. Femeea nu are voe să câră împăr- 

țeala mostenirii a căria parte i se cuvine cj, 
fără scirea şi priimirea bărbatului că, deră 
nică bărbatul nu pâte să o ceră fără voința 
ei. (Ş 1021)   

  

$ 101$, Nu este iertati a se face împărţirea 
mostenirii fără scirea şi voea stăpânirii s6ă a 
judecătoriei, . | 

a. Cândă unulă între mostenitori este ne- 
vârstnici, ” 

b. S6ii când va fi unulă dintr'enşii nebuni 
s6i eşitii din minte, ori timpitii. 

v. Cândi unulii va fi răsipitoră, şi 
g. Cândă unuli din ei se află sub epitropie 

sc curatorie, pentru nevrednicie sâă pentru 
alte pricini, căci toţi acestia se socotescă că nu 
aii voinţă legiuită. . 
„$ 1049,- Sprevârstnicii poti să împărţâscă 

între dânșii numai lucrurile pământului şi ve- 
niturile, însă cu scirea epitrupiloră sâă a cu- 
ratoriloriă, , | 
" $-1080. Unde se găsescii lucrurile moste- 
nirii acolo trebue să se facă şi împărțâla şi 
judecata. |



. Şi Tori fi rămasii 
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$ 10S1. Judecătoria este dstore să cercete- 
„Ze cu amăruntulii la, împărțela mostenirii: 

a. Scăderea şi plata dâtoriiloră mortului, în 
care se socotescii şi cheltuelile îngropării lui, 
cumii şi a obicinuitelorii griji, însă cu scirea creditorilorii şi a judecătoriei, iară de nu va fi 
prin putinţă s6ii va fi spre vătămarea mosteni- 
torilorii ca îndată să se plătâscă mai ântâiii d6- toriile, atuncea să se facă cuviinciosa siguran- 
ţie a creditoriloră şi pe urmă să se dee moste- nitoriloră terminii ca să li se pâtă plăti fără 
paguba lori. 

b. Vătămarea care pâte din vicleşug să din lenevire şi din neîngrijire sai întemplatii la lucrulii de mostenire, 
Y. Cheltuelile ce pâte ai făcutii cine-va cu bună credință din împrennă-mostenitori pentru Incrul de mostenire cu dobânda lori măcar de s'ar fi şi stricat din întemplare acele lucruri, 
&. Veniturile şi rodurile pe vreinea trecută, d. Preţeluirea lucrurilorii de va, cere trebuin- ţa a fie-căruia întregi, iară nu după ce stari fi împărţită, şi ” 
e. Impărțirea lori în părți de uă potrivă, pe "câtii va îi prin putinţă, şi după câtime şi după cualitate. ($ 1089) 
$ 1052. Și pucini şi unulă singar din mulţi impreună-mostenitori pot cere împărțirea, căci nimene nu e silită să remâc în tovărăşie fără voea sa. 
$ 1083. Dâcă mostenitorii cei vârstnici în- voindu-se voră fi împărţit între ei mostenirea, 

niscaiva lucruri, pentru cari neputându-se învoi vor merge la judecată ; a- tuncea judecătorulii este dâtoră a împărţi na- mai acele lucruri, iară nu tâte din începută, căci n'are voe să restârne tocmetile ce aii făcut ei între dânşii fără vicleşugii ; pe lingă aceste Pot face cercetare şi pentru lucrurile mosteni- rii cari ai fost lipsite după împărțelă, „51084. Fiinaă prepusă că aii urmati îm- preună-mostenitorii viclezugii, şi cerândă tre- buinţa, pâte jndecătorală să“ supue şi subtii jurământ, carii trebue să jure că nu voriă cle- veti unulă pre altulă, nică voră tăgădai unul dreptulă altuia, : $ 10S5, Lucrarile mostenirit cari ra fi cu aânetoe a se împărţi fără vătimarea lorii, sâă nici de cumii nu se potă împărţi, să se preţe- laescă de Gmeni cercaţi, aleşi de către însuşi mostenitorii, 
$ 1056. Ne fiindii prin putință a se potrivi părţile nică după câtime, nică după cualitate ($ 1081), pâte judecătorulii să Je potrivâscă cu bani sâă cu alte lucruri, 

_$ 1087, Judecătorulii este dâtoriă la împăr- țirea lucruriloriă nemişcătore să otărască cele de folosii pentru toţi mostenitorii de obstie, sc aceea ce cerii şi priimescă toţi de obstie. Ş 1058, Murindii anulii din mostenitori în vremea împărţelii mostenirii, nu se opresce îm- 

  

  

  

LEGITIRI - 

părţela peutru acesta, ci de va avea pogoritori 
intră acestia în loculă lut prin dritul represen- taţiei, şi s6i voră sta însuşi la: împărțelă de 
vorii fi verstnici, ori se va râncui un împuter- 
nicitii din partea lori, . $ 1059. Comuna, (obstâsca) uşă nu se îm- 
parte, dâcă nu va fi chip a semai deschide alta, 

$ 1090. Moşia pe care suntă țintirime se 
împarte, iară locul țintirimelornuse împarte, ci rămâne dritulii întregi Ia fie-care mosteni- toră; deci dâcă unulă din ei nu va putea sci nu va voi să cumpere moşia de părtăşie, nici să vindă partea sa, judecătorul va împărţi mo- şia în părți, iară loculă țintirimeloră rimâne neîmpărţitii, unde fie-care mostenitorii îngrâpă 
şi se îngrâpă fără voea împreună-mostenitori- loriă lui, măcară de va avea şi puşină parte. . 

$ 1091. Documentele moșiilor, caselor, du- gheneloră şi a altoră zidiră, ce pâte întregi ai renită in partea unuia din mostenitori, să se 
dee lui dimpreună cu partea sa, iară documen- 
tele ce cuprindă multe acaretură împărţite la mulţi, sâă şi numai uă moşie, asemenea împăr- țită la mulţi mostenitor, să se dee în păstra- re oră la unul din ei care va fi mai siguri, sâi 
să se pue depositii pecetluite cu învoirea tutu- rora la uă biserică sâii la altă locă sigur, însă fie-căruia, din ei să se decuă copie întocmai în- credinţată de către stăpenire sâii de câtre ju- decătorie. Asemenea se ra urma întemplându- se la mostenire şi documente cuprindstâre pri- vilegiilorii familiei mostenitoriloră, 

Ş 1092, Făcându-se împărţăla mostenirii du- pă pomenitulii chipii ($Ş 1082—1091) şi luând 
fie-care mostenitor partea cuvenită luf, se face 
desiiverşitii proprietară a ci, socotindu-se ca şi 
unii cumpărătorii, pentru că împărţela moste- nirii are putere de cumpărare. 

$ 1092. După împărţela mostenirii trebue 
judecătorulii să indâtorâscă pe inostenitori ca 
să dee siguranţie unulii altuia, ca la întem- 
plare cânâii ar cşi rea vre uă parte, adecă să sa 
îndetorâscă în scrisii unul către altul, că la 
întemplare de se va lua priu judecată de către 
ună ali treilea sâi uă parte din partea sei şi 
întregă a unuia din ci, cei-alţi îi vorii întârce 
paguba după analogie; asemenea se îndetoresc, măcarii de n'ară fi dată siguranție, 

$ 1094. Dâcă din împrotivă s'ară fi învoită 
mostenitorii între dânşii ca să nu potă cere u- 
nulii de la aitul uă asemenea păgubiredin lua- 
rea părţii prin judecată, are putere învoiala a- 
câsta. Pentru acesta deră nu pote pe urmă pă- 
gubitulii să tragă la judecată pe împreună-mo- 
stenitorii, şi să ccră despăgubirea sa, 

$ 1095, Se strică împărţela ce sai făcută 
între verstnici fără judecată, de se va dovedi 
că ai urmati înşelăciune, sâii vicleşugă, sâă 
nebăgare în sâmă, ori frică şi silă; căci atun- 
cea nu aro putere împărţela. ($ 1033) - 

$ 1096. Nu se strică împărţela ce s'a fă-



VECHI 

cută prin judecată la loculă curiinciosii, afară 
numai de s'arii fi întemplată uă pricină mare 
şi cunoscută , forte păgubitore pentru unulii 
din împreună-mostenitori. - IN 

$ 1097, Fraţii cei vârstnici şi după ce vori 
fi intrat la judecată pentra împărţelă, nu sunt 
opriţi să împartă în urmă mostenirea între 
denşii, învoindu-se, şi nu se strică uă asemene- 
nea împărţălă. | 

$ 1095, Intemplându-se să fie rămasă pis- 
cai-va lurură de mostenire neîmpărţite, pen- 
tru care maii urmat otărire de către judecată, 
nici învoclă între împreună-mostenitorii, nu se 
strică pentru acâstă pricină săverşita împăr- 
țslă, ci se împartă numai acele neimpărţite r&- 
mase lucruri. . 

$ 1099. Nu se trage la judecată ca unii ră- 
pitori seii furii mostenitorulă care după să- 
verşita împărțelă se va dovedi că aă dosită un 
lucru de a mostenirii comune, nici se strică 
împărţăla pentru acâstă pricină, ci so împarte 
între cei-alţi impreună-mostenitori acelii lucru 
din care nu se crtă a se impărtăşi şi dositorul. 

$ 1100. Dâcă între mostenitorii cei în vâr- 
stă legiuită se va face împărţâla cu priimirea 
lori şi cu bună credinţă urmândi şi trădarea 
adecă, se va da fie-căruia partea cuvenită lui, 
atuncea rămâne nestrămutată uă asemenea îm- 
părţilă şi nu se mai strică cu nici un feliă 
de chipă, ! 

CAPU XIX - 
Despre împreună-proprietate şi părtășie 

(comunio) la alte drituri reale 

Ş 1101. Unde proprietatea tot aceluiaşi lu- 
cru sc totă acelaşi drită se cuvine nedespăr- 
ţită şi multorii persâne, acolo se alcătuesce 
părtăşia. ($ 1553) 

$ 1102. Părtăşia se întemeiază pe întem- 
„plarea de norocă, pe lege, pe arătarea, voinţii 
cei de pe urmă sâă pe tocmelă. 

$ 1103, După deosebirea isvârelor de unde 
curge părtăşia dobândesci şi driturile şi deto- 
riile părtaşiloră mai cu de amăruntulii lămu- 

- xirea lori. ($$ 523, 556, 557, 610, 710—719, 
914-—961 şi 1563—1607.) 

$ 1104, Deosebitele regule pentru părtăşia 
averilor, cari se nască din tocmele, se cuprind 
în capului trei-deci, pentru tocmâla de tovără- 

„ie a averilorii. “ 
$ 1103, Acelii ce cere parte din -lucruri de 

părtăşie, trebue să dovedescă dritulii săii, dâcă 
cel-alți părtaş se vorii împrotivi. 

Ş 1106, Părtaşii înfăşişeză numai uă per- 
sână, în câtă vreme toţi vor fi uniţi, şi aii drit 
a dispoza după a lorii plăcere pentru lucrul 
de părtăşie. - LL 

Ş 1107, Dâcă părtaşii nu vorii fi uniţi, nică 
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unulii dintr'enşii nu are voe să facă uă strămu- 
tare sâă prefacere, prin care se va dispoza pen- 
tru partea altui cuiva din părtaşii lucruluj, 

$ 1108. Fie-care părtaşii pote neatirnaţii şi 
de sine să amaneteze, să legateze, scă într'alt 
chip să înstrăineze după a sa plăcere drâpta 
sa parte, scă folosurile ci, în câtă nu va jigni 
driturile părtaşilorii lui. ($ 472— 474) 

Ş 1109, Fie-care părtaş este volnicii să câră 
samă, s6ă şi împărţirea câstigului, Eli pâte 
după regulă să câră şi desfacerea, însă fără pă- 
gubirea părtaşilorii lui; deci deră trebue să se 
mulţămâscă cu urnirea şi prelungirea potrivită 
cu împregiurările, de care prelungire nu pote 
lesne a se feri. 

Ş 1110. Dâcă unii părtaşă s'aii îndstoritii a 
urma,părtăşia, nn pâte să se lapede de ca mai 
înainte de terminuli otărită; însă îndâtorirea, 
acâsta se destiinţăză, precum şi alte îndstoriri, 
şi nu trece la mostenitorii lui, în câtă nu va, 
vătema pe părtășie, 

Ş 1111, Dâcă uă a treia persână va, fi. rânduit 
în părtăşie unii lucru, trebue neapăratiă a se 
împlini rânduirea lui de către cei ântâiă păr- 
taşi, iară nu şi de către mostenitorii lori, căcă 
îndâtorirea către uă necurmată părtăşie nu 
“are locii. ($ 1073) 

Ş 1112, Stăpânirea, şi cârmuirea lucralui de 
părtăşie se cuvine în deobstie tuturoră părta- 
şilorii, iară. la acele lucrări ce privescii numai 
către obicinuita cârmnire, şi folosurile capiia- 
lului de părtăşie, aii putere glasurile cele mai 
multe, carii nu se numără aicea după numărul 
persânelorii, ci după analogia cătimei părţilor, 

$ 1113, Decă se vor propune niscai-va mari 
prefaceri pentru păstrarea stă mai buna între- 
bninţare a capitalului de părtăşie, pot acei bi- 
ruiţă de către glasurile cele mai multe, să câră 
siguranţia lori pentru paguba ce sară putea 
întempla, sâii să 6să din părtăşie decă nu li se 
va da siguranţie. 

$ 1114, Dâcă aceştia n'ară voi a se Jăpăda, 
sc dâcă lăpădarea, loră va urma fără de vre- 
me, poti să facă sorţi, s6ă să'și alâgă ună ar- 
bitru pentru acâsta; sc dâcă toţi părtaşii nu 
se rorii învoi la acâsta, va otări judecăţoria, 
de trebue acestă prefacere să aibă loc fără vre 
uă îngrădire, sci cu darea de siguranţie, ori nu. 

Ş 1115. Aceste trei feluri de rânduiri, ai loc 
şi cândă glasurile părtaşilorii vorii fi toti de 
uni numără. - .” 
-_$ 1116. Cerendiă trebuinţa a se rândui ună 
cârmuitorii a lucrurilorii de părtăşie, se face 
alegerea, lui prin glasurile cele mal multe, iară 
în lipsa lori prin judecătorie. 

$ 1117, Acesti cârmuitor a lucrului de păr- 
tăşie se socotesce ca ună împuternicitii, care 
este actorii să deie samă curată la vremea cu- 
viinciosă; are însă voe să scadă tote cheltuelilo 
făcute spre folosul părtăşiii,
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Ş 111$, Totii aceeaşi îndâtorire şi totii ace= 
laşi drită are şi părtaşulii, celă ce cârmuesce 
Iueruli de părtăşie fără împuternicirea îm- 
preună-părtaşilori lui. ” 

$ 1119. Prin glasurile cele mai multe se face 
alegerea şi cândi trebuinţa va cere de mai 
mulţi cârmuitori. | 

$ 1120, Cele de comună folosuzri şi însărei- 
nări, se otărăscii după analogia cătimei părţi- 

„Jorii; înduodlă fiindă, se socotesce că părțile 
Sunt de uă potrivă, iară celii ce va adereri din 
împrotivă dâtorii este a dovedi disa sa. 

Ş 1121. Folosurile cele laate trebue după 
obicei a se împărţi între părtaşi în natură; 
iară decă nu va fi prin putință a se face uă ase- 
menea împărțelă, are drit fie-care părtaş să câră 
vind6rea unor asemenea folosuri prin licitaţie, 
şi să ice analoguli lui din preţulii vîndărei. 

Ş 1122, La împărţăla lucrului de părtăşie, 
ce se face după deslegarea părtăşiii, nu are mai 
multi loc otărirea glasurilor celor mai multe. 

$ 1123. Impărţela trebue să se facă spre 
de obstie mulţumire a tuturorii părtaşilor, însă 
decă nu se tori putea învoi între ei, va urma 
desfacerea prin chipurile pomenite în Ş 1114. 

$ 1124. La împărţâla moşiilorii sii a, zidiri- 
loră, pote arbitrulă scă judecătoria să otărască 
şi acesta, adecă de va fi trebuinţă a se lăsa 
vre uă șerbire unuia, din împreună-părtaşi, spre 
folosulă părţii sâle, şi sub ce fel de condiție 
trebue a se lăsa lui acestă şerbire, | . 

Ş$ 1125. Dâcă lucrulă de părtăşie, din în- 
sui a sa fire va fi nedespărţită, si nu se va 
putea împărţi fără mare scădere a preţului săi, 
atuncea, trebue să se vinţă prin licitație şi să 
se impărţâscă după analogă preţulă lui între 
împreună-părtaşi, măcar de va cere acâsta şi 
numai unulii dintr'enşii, 

$ 1126. Şerbirile, deosebitârele semna otare 
şi documentele cele trebuinciâse spre întrebuin- 
ţarea de comuni, nu se împartii. 

Ş 1127. Şerbirile moşiiloră folosescă pe toţi 
părtaşii , scrisorile sâă documentele se vorii 
rândui după chipulii otăritii la $ 1091. 

$ 1125, Lu împărțăla moșiilorii trebue să 
se insemneze otarele megieşite prin vederate 
şi nestrămutate semne, 

$ 1129, Riurile, piraele, pădurile, munţii, 
movilile, poenile, drumurile, obstestile tracturi 
şi alte asemenea, suntii otare firesci, i 

Ş 1130, Spre depărtarea şi întempinarea, vi- 
cleşugului şi a înşelăciunii, trebue să se sape 
de desubt sii să se tac în pietri, sii în stâl- 
pii ce se obicinuescii a se pune spre arătarea 
otarelorii, cruci, numere, sâii alte Greşi-care 
semne (precum : hârburi, ciirbuni 'sâi cenuşe). 

Ş 1131, Pentru săverşita împărțălă, trebue 
să se facă şi otarnice, de pe care să se deie la 
fiosto-carele din împărţitorii împreună-părtași 
câte uă copie încredinţată, şi dâcă lucrulii cel 

LEGIUIRI 

îropărţită va fi nemişcători, să se trâcă acest 
felii de scrisori şi în codicele publice spre mai 
bună siguranţie. - . - 

Ş 1192, Singură împărţela unei averi co- 
mune nu pâte îi spre păgubirea unui al treilea; 
deci dâră tâte driturile de amanetii, de şerbire 
şi alte reale drituri vorii avea lucrarea Jorii şi 
după împărţelă. 

$ 1155. Și personalile drituri, ce se cuvinii 
unui al treile, către uă părtăşie, ai a lor acea 
de mai înainte putere sii măcar de sai şi des-' 
făcutii părtăşia, 

Ş 1134. Asemenea aă puterea lori și îndâ- 
toririle unui al treilea, către uă părtăşie ; deci 
diră, de va fi cine-va dâtorii la acestă părtă- 
şie, nu pote să plătescă ditoria sa la unul nu- 
mai din împreună-părtaşi, ci trebue să o plă- 
tâscă la întrega părtăşie stă la împuternici- 
tulii ei, după chipulii cuviinciosiă. 

$ 1135, Cele până acum în de obstie rân- 
duite pentru părtăşie, potă să se aplice și la 
driturile şi la lucrurile cuvenite unei familii, 
ca unei părtăşii, precum suntă : institutele, 
scolele, ospitalele, orfano-trofiile (case pentru 
crescerea orfaniloră) şi cele-alte, mosteniri 
fidei-comisare şi alte asemenea, întrebuinţarea   

    

uncă bibliotece, ş.e.]. 
Ş 1156; Dacă din ori-ce felă de întâmplare, 

S'ară fi întunecată semnele de otare până în- 
tr'atâta în cât să nu se mai pâtă cunosce, are 
dritii fieşte-care împreună-părtașii, să câră uă 
de obstie inuovire de otare. 

Ş 1137. La înnoirea otarelorii trebue să se 
chiăme de facă şi megieşii din pregiurii, să se 
prescrie semnele de otare:cu de amiruntulii, 
pe câtii va fi -prin putință iară cheltuelile se 
voriă plăti de către toţi părtaşiă, după analo- 
gia întinderii otareloră lori. 

Ş 113$, Dâcă întru aderării nu va fi cu pu- 
tință a se deosebi otarele, sâiă dâcă se va nasce 
gâlecră în vremea îndreptării lori, atuncea se 
apără de către judecătorie mai ânteiă acel ce 
se află în stăpânire, penă cândă se va da desă- 
vârşită otărire, 

$ 1199. Acelă ce se va, socoti jignit în dri- 
tulii stă prin acâstă apărare a judecătoriii, pâte 
întrebuința după chipulă aședatii ($$ 151 și 
432) doveqi prin care nădăjduesce că şa. putea, 
desbate vremelnica sâii vecinica stăpânire, sei 
altii drită cuvenită lui. - 

$ 1140. Cele mai mari și mai puternice 
midloce de ajutorii spre îndreptarea otareloră, 
sunt aflarea celorii vechi semne de otare, mă- 
surarea şi prescrierea, sc şi charta locului de 
pricină; după aceeâ documentele cele mai vechi, 
scii judecătorsea, cercetare, facă fiindii părţile 
împricinate şi cei de' cercetată, cum şi acei 
cunoscttori şi ispitiţi în asemenea lucruri şi 
marturi bătrâni, şi în sfirşiti prescrierea, tu-. 
turorii acestora cu cuviincisă rândudlă, cu a.



dăugirea și a socotinţii celorii ispitiţi întru a- 
cestea , şi iscăliturile tutnror celor ce ai fostii 
de faqă în otarnică, 

$ 1141. Dâcă nică una nică alta din părţile 
împricinate, nu va putea dovedi îndepărtătornl 
(esclusivuli) drit a vremelnicei stii + vecinicei 

„stăpâniri, atunrea trebue judecătoria să îm- 
partă întinderea locului de pricină, după ana- 
logia pământului, pe care ficşte-cine din părţi 
ai stăpânitii, fără supărare, mai înainte de a 
sa isca gâlceva întru acâsta. 

$ 1149, Dâcă şi acestă măsură a stăpenirii 
ambelorii părți va fi cu înduoslă, atuncea tre- 
bue să se împartă intinderea locului gâlceritii 
între aceştia, în părţi de uă potrivă, şi pe ur- 
mă să se facă stalpirea. : , 

$ 1143. Brazdă de pământ, garduri, ziduri, 
particulare pirae, canaluri şi alte asemenea 
despărţituri aflătore între moşii megieşite, se 
socotesc lucruri de părtăşie, afară numai decă 
semnele, inscripțiile sâi săpăturile în pstră, 
scă alte semne şi înscrisuri roră dovedi cele 
din împrotivă. 

$ 1144, Fieste-carele împreună-părtaşii, pote 
întrebuința zidulă de comunii, despre partea 
sa, penă la jumătatea grosimii lui, şi să facă 
într'ânsulă uși amăgitore, şi să bage dulapuri, 
înst acolo onde nu oră fi asemenea lucruri de 
cea altă parte a zidului ; iară hornile şi vetrile 

„de fociă, nu este ertatii a se face, nici alte a- 
semenca prin care s'arii slăbi şi s'arii primej- 
cui zidulă, - ! 

Ş 1145. Toţi împreună-proprietarii sc înd€- 
torescăi a ajuta după analogie la păstrarea zi- 
dului de comună scă alte despărțituri; iară 

VECUL 

  „unde vor fi acestea înduoite sui proprietatea 
lorii va fi împărţită, fieste-carele împreună-pro- 
prietarii trebue să. cheltuiască din ale scle, pen- 
tra ţinerea în bună stare a părţii cuvenite lui, 

$ 1146. Dâcă cărămidile scă lespedile unei 
zidiră despărțitâre, carii voriă sta afară numai 
despre uă parte a zidului despărţitoră, decă 
stâlpii, colânele şi gringile s'a săpatii ori s'aii 
pusă numai despre uă parte atuncea proprie- 
tatea zidului la partea acâsta se socotesce ne- 
despărțită, afară dâcă din semne cunoscătore 
scă din alte dovedi se va arăta din împrotivă. 

Ş 1147, Se socotesce de proprietarii esclu- 
sivă şi acela ce fără induodlă stăpânesce zidul 
rădicatii în linie dreptă, de uă potrivă la în- 
nălţime şi grosime în tote părțile. 

Ş 1145 Proprietarulă esclusivi pu este d6- 
toră după regulă să întoemâscă sâă să zidâscă 
zidire năruită, zaplaji sâă garduri cădute, dscă 
din acâstă întemplare nu se va pricinui păgu- 
bire mepieşului. - - 

$ 1149, Fieste-carele proprietarii este ds- 
torii a se îngriji pentru neapărata îngrădire a 
locului săi, şi pentru deosebirea ni din loculi 
străină,   
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„SECŢIA TI | 
Despre personalele drituri asupra 

lucrului 

CAPU XX 

Despre toemele în deobstie 

$ 1150. Personalele drituri asupra lucruri- 
„lori, prin carii se îndatoresce vă persână către 
alta ca, să facă unii lucru sâii să dee, să sufere 
si să nu facă ceva, so întemeiază: ori fără 
midlocire asupra unei legă scii asupra unei toc- 
mele stii asupra unei vătămări pricinuite cuiva. 

$ 151. Intemplările în care sedă cuiva fără 
midlocire de către legi personalulii dritii asu- 
pra Iueruriloriă se cuprindii în cuviinciâsele lo- 
cură ; iară pentru dritulă despăgubirii, se cu- 
prindii în capulii 37. - 

Ş 1152. Celă ce arâtă cum că voescesă nute 
drituli stă la altul, adecă voesce să'i lase Ini 
ceva, să'i dee, să'i facă sâii să nu'i facă unit 
lucra spre folosul aceluia, acesta dă făgăduinţă ; 
iară decă, celă-altii va priimi legiuitii acâstă 
făgăduinţă, atuncea prin uă asemenea de bună 
voe priimire a ambelorii părți se alcătuesco 
tocmsla. : . 

Ş 1159. Fănăduinţa dată prin graii, trebue 
să se priimâscă fără prelungire, dâcă nu vaii . 
pusii terminii pentru a sa, priimire (s6ă neprii- 
mire) ; iară la făgăduinţele cele în scrisă este a 
se face acâstă osebire, adecă.: decă amânduoă 
părțile se află toti întrunii locii scii nu; la în= 
tânplarea d'ântsit, făgăduinţa nu are inai mult 
termini de câtă 24 ccsuri, iară la întâmplarea, 
a duoa, se cere atâta vreme, pe câtii ar îi tre- 
buinţă pentru corespondenţa de îustiinţarea şi 
de priimirea răspunsului, despre priimirea scii 
nepriimirea făgădainței, şi de a se face apoi a- 
câsta cunoscută făgăduitorului ; căci într'altii 
chipii făgăduinţa rimâne stinsă. Mai înaintea 
trecerii terminului otăritii, nu pote să'şi re- 
tragă cineva data în scrisă făgăduinţă. 

$ 1154, Pote cineva să arte a sa voinţă nu 
numai prin cuvinte şi semna de obstie priimite, 
ci şi prin tăcere cu acesti fel de fapte, cari 
luându-se în băgare-de sâmă cu deamdruntuli 
tâte împregiurările, nu lasă nici unii cuventii 
întemeiat pentru înduoâlă, 

$1155, Tocmelile indâtoreseii oră pe uăparte 
numai din contractuitori şi se numescii unila- 
terale, adecă : când vă parte făgăduesce unii 
lucru, iară cea-altă priimesce făgăduinţa, scit 
bilaterale, adecă : când se mută driturile dela 
vă parte la alta şi le priimescii reciprocii, Deci 
dâră cele dMântâiii se facă în dar, iară cele de 
ali duoile cu plată,: 

$ 1156, Celă lipsită de minte cum şi acelii
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ce âncă n'a împlinitii versta de patiu-spre- 
dece ani fiind parte bărbătâscă, că duoi-spre- 
dece ani find parte femeiască, vu suntii vred- 
nici nici să dee nică să priimâscă făgăduinţa. 

Ş 1157, Alte persâne ce se află subţii pute- 
rea părintelui sci a epitropului, ori a curato- 
rului, potii cu adevărată să priimâscă uă fă- 
găduinţă, care însă va privi numai spro folo- 
sulă or ; iară de ror priimi vre uă însărcinare 
unită cu făgăduinţa, stă când vor făgădui ună 
lucru altui cuiva, atuncea puterea tocmelii este atârnată după regulăde învoirea cerui maj mare a lori, scii şi de întărirea Îndecătoriei , după rânduelile cuprinse în capulă ali treile şi ali patrule a părţii ântâiă. Iară, până nu se va face cunoscută acestă învoire nu pâte cea-altă parte să se tragă de tocmâlă, ci pote să ccră un ter- mini potrivit cu încungiurările, până ce va ur- 
ma ar€tarea învoirii. 

Ş 115$, Acel ce cu viclenie se face ci arii fi vrednici după legi de a încheia, tocmele, şi așa va înşela pe altul, se îndatoresce spre des- păgubire, adecă să plătâscă paguba pricinuită dâcă păgubituli nu ară fi pututiă cu lesnire să întrebe, şi să afle despre acâsta ($ 328). 
Ş 1159. Acelă: osînditiă pentru vre uă mare vinovăţie, nu pâte să facă toemâlă puternică, în câtă vreme va ţinea pedepsa lui. 
Ş 1160, Totă tocmela cere neapărat învoire de bună voe, slobodă de frică şi silă, cu dea- dinsulii şi lămurită (fără înşelăciune şi fără vi- cleşugă). Dâcă arătarea va îi întunecâtă şi ne- 

otărită, s6ă dâcă învoiraa at urmată subt alte 
îngrădiri, iară nu subt acele arătate în făgădu- înţă, atuncea nu statornicesea nici uă tocmslă. $ 1161, Acelă ce spre amăgirea altuia va întrebuința în sciință giceri întunecate „sâii se va face că săvârşiasce ceva, se îndatoreste a în- destula pe amăgitulă. 

Ş 1162. Dâcă făgăduitorulă s'a silitit la a- cesta de către priimitorală făgăduinţei prin frică bine-cuventată şi temeinică, atuncea nu se îndâtoresce a împlini acea făgăduinţă ; ju- decătorulii însă trebne din împregiurără să ju- dece de aii fostii frică bine-cuvântată Şi cn te- meiţi. ($ 81) 

LEGITIRI 

$ 1163, Dâcă uă parte ai înșelatii pe cea- 
altă cu arătări neadevărate, şi dâtă acâstă in- 
şelăciune privesce către lucrulă principală, ss către uă Ensuşime înființată a luy, la care mai vârtosi era ţinută şi cunoscută scopală părţii înşelate, atuncea nu rămâne îndâtorită de a se ţinea de tocmelă, . . 

Ş 1164. Iară dâcă înșelăciunea nu privesce nici către lucrulii principală, nică către uă in- fiinţată Cnsuşire a lui, ci către vre vă împre- giurare lăturală, atuncea tocmâla adecă rămâne puiernică, întru câtă ambe părţile s'aii înroiti pentru luerulă principal, arătându-se şi acâstă lăturală împregiurare, nu ca a lor chiar scopă; trebue însă amăgritulii să se îndestuleza după cuviință de către amăgitorulă amăgirii. (54) $ 1165. 'Tot aceste priucipii aă a se aplica şi la amăgirea urmată în persâna acelnia că- ruia S'aii dati făgăduinţa, în câtă fără acâstă amăgire nu s'ar fi făcută nică de cum tocmâlă S6i ar fi urmată cu altă chipă. 
Ş 1166, In fieste-care întâmplare trebue a- 

cela carele prin vicleşugii scu fără, frică bine- cuventată s'aă făcută midlocitori tocmelii, să indestuleze pe eca-altă parte pentru păgubirile pricinuite. 
. Ş 1167, Dâcă persâna făgăduitâre de către ună al treile iară nu de către priimnitorulă fă-   găduiuţei, sară fi silită prin frică bine-cuvân- tată şi temvinică spre încheerea unej tocmele, . ori s'ară fi amăgită prin neadevărate arătări, atunci are tărie tocmâla ; iară dâcă priimito- rală făgăduinţei va dovedi că s'aă făcută păr- taşii la acâstă nedrâptă lucrarea acei a treea pers6ue, scii că trehuia să scie vederată, atun- cea numai la accstă întâmplare se cuvine a se judeca după $$ 1162—1166, ca cândă elii ân- suşi arii îi pricinuită frica şi amăgirea persânii făgăduitore. ! 

Ş 116$. Dică ensuşi partea fipăduitâre va fi pricina de ori şi care amăgire, are putere toc- mâla, afară numai ââcă priimitoruli făgida- inţei fără induoială ară fi cunoscută amăgirea 
făgăduitorului. 

$ 1169, Acelă ce din lipsa învoirei de bună voc ($$ 1156—1159), va cere anularea tocme- 

    (54) Amăgirea ce privesco către obiectală scopului, este orY înfiinţată ssă neînfiinţată ; înfiinţată este când se socotesca vre unii obiectă cu totulă 
neînfiinţată este, când privesce către uă îm pregiurare cele înfiinţate, şi când so înşclă cineva Ja uă împregiurare de alătarea, se dice, 

deosebită, precuni : în Jocă de aară, aramă, 
de alătare, adecă către Ensuşimi şi înmărginirt afară de 

scă din improtivă, g.c.l. Iară 

când se ra socoti cera într'altii chipă, iară nu precam este întru adevării. Acestă felă de amăgire se întemplă may vertosă la numără, la mEsur scă greutate, la supţirime, scă la bunătatea materiei și la cele cuvenite er, sei la locul unde, şi la vremea când aro să se împliniscă uk tocmelă. De pildă : Grigore ai făcută tocmâla cu Dimitrie, ca săi trămită de la Constantinopoli pînă la Iaşă, 50 bucăţi de pângii, 60 vedre de vină de la cutare locii, 30 oca de zaharăîn termină de trei luni, cari lacruiY le-ai trămisă Grigorie, 
12 Tașă, ca cheltuiala sa, şi deschigendi nu le-aă aflată îndeplinite după sumă, cumă al socotiti. Se îndatoresce dură Grigorie sY'lă pentru lipsa sumel, Iară pentru cualitate, scă soiulit acestor lucruri trămise, Dimitrie n'aă arttată în acesta ală:stii chiar scopă, - 

însă namat până la Galaţi, de unde le-ai adasă Dimitrie penă 
nici potrivite după felală pre-" 

despăgubesci după cuviință numay pentru cheltuială şi 
nu se invinovățesce, pentru că
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Jii, detorii este să întârcă tote folosurile ce va | mularii întemeiază, driturile şi îndâtoririle, ce fi luatii din acestă felii de tocmelă, i 
Ş$ 1170, Pentru tote lucrurile supuse comer- 

ţului se poti încheea tocmele. Acecă ce nu este 
cu putinţă la uă parte, nică la amenduoă per- 
snele contractuitâre ; aceea ce este cu totulii 
peste putință, scii neertatiă ($$.1200—1205), 

” mu se pote supune unei tocinele puternice, 
Ş Lifl. Aşa deră celă ce va amăgi pre altul 

prin acestă felă de făgăduinţă, scit arii prici- 
nui paguba altuia prin amăgirea însemnată în 
$ 1163, ori se va folosi de paguba altuia, ră- 
mâne răspundttorii. , 

Ş 1142, Afară de tocmelile pomenite în lo- 
culii cuviinciosii, sunt fără tărie următârele : 

1. Decă cineva ai făcutii tocmâlă ca să ice 
ceva pentru peţitorie, 

2. Dâcă hirurguli sc doctorul va încheca 
toemelă fără cuvânti şi preste puterea bolna- 
vului pentru lecuirea lui. 

3. Dâcă unii avocatii se va tocmi, casă iee 
uă otărită plată, s6ă va cumpăra pricina de 
gâleeră aceea încredințată lui, şi 

4, Cine a înstrăina cuiva nă mostenire stii 
uă danie, care nădăjduesce a o lua uă a treca 
persnă fiind acesta âncă în visţă. ($ 1032) 

Ş 113. Dâcă se va încheea tocmâlă pentru 
ună lucru a căruia comerţii se va. opri la urmă 
de către stăpenire, mai înainte de trădarea lui, 
rămâne toemela răsuflată. . : 

Ş Ilî4. Afară de întâmplările cele rânduite 
în legi, nimene cu adevărații nu pote pentru 
altulă să dee sâi să priimâscă făgăduinţă, iară 
dâcă ai făgiduitii cineva că va midloci ca nă 
a treea persună să facă ceva, ori se va înche- 
zăşlui ca acea a treea, personă va face cutare 
lucru, atuncea trebue să împlinâscă făgăduita 
îndstorire, după chipulă făgăduinţii sâle ce ai 
priimitii asupră'şi. . 

Ş 11î5. Dâcă sai făgăduită tot într'aceeași 
vreme uni Jucru cu putinţă şi preste putinţă, 
trebue să se împlinâscă partea putincidsă, afară 
numai d&că de către contractuitoră s'aii pusi 
anume condiţie ($ $63) Ia tocmelă ca nici unit 
punctii a că să nu se deosebâscă unul de altul. 

„ $ 1140. Tocmâla pote să se facă prin viă 
grai scă în scris, în faca, judecătoriei, sc afară 
de judecătorie , cu marturi scti fără marturi. 
Acestă deosebire a formei, nu pricinuesce nică 
o deosebire la îndâtoriră, afară numai la intem- 
plările otărite în legi. ($$ 237, 253, şi 1269) 

Ş 1192 Dâcă amânduoă părţile se tur învoi 
anume spre alcătuirea tocmelei în scrisă, nu se 
socotesce săverşită până a nu iscăli părţile; pu- 
nerea peceţiă la acestă întemplare, nu se cere 
numai de câţi. | 

$ 1128. Dscă actulă tocmelei în cât nu sai 
făcutii după curiiciosa rânduială, iară punctu- 
rile principale a tocmelei, vaii scrisă întruni 
formularii (cfornă), şi s'ait iscălitii de către a- 
mânduoă părţile, atuncea şi acestii fel de tor- 

  

  

suntii cuprinse într'ânsulii, (care acest formu- 
larii se numesce punctuație): . e 

$ 1169. Acelii ce nu scie carte, sâii din pri- 
cina metehnilori trupesci nu pâte serie, trebue 
să chiăme duci sâă și trei marturi, din care u- 
nulii să'i iscălescă numele lui şi elă să pue de- 
getuli pe semnuli cinstite cruci, scii să facă 
celii de mână obicinuitii semnă. ($ 149) 

$ 1150, Decă s'aă făcută actul tocmelii în- 
tre contractuitori, să nu se dee nici cum ascul- 
tare curinteloră prin viii graiă, carenu se po- 
trivescă cu actulii seii uuoile lori adăugiri, pe 
care unulă ditr'ânșii le-ai fi pusă înainte prin 
viii graiii în vremea alcătuirii. 

$ 1151, Dâcă daoă sâi mai multe persâne 
voriă făgidui cui-va, ori voriă priimi de către 
cine-va, tot acelașă drită asupra unui lucru, a- 
tuncea şi dritul şi îndâtorirea se împarte după 
principiile împreună-proprietăţii. (Cap.:19): 
„$ 1152, Afară de acele în legi rânduite în- 

templări, rămâne r&spundător fieste-carele îm- 
preună-detornicii a unni lucru despărțitor, nu- 
iai pentru partea, sa, şi din mai mulţi împreu- 
nă-părtaşi Ja un lueru despăţitor, trebue fieste- 
care asemenea să se mulțămiscă cu partea cu- 
venită lui. ($Ș 705, 1406, 1595, 1596 şi. 1733) 

$ 1183, Decă din împrotiră va fi vorbă pen- 
tru lucruri nedespărţitore, atuncea de va îi nu- 
mai unii creditori, pote să le ccră de la fieste- 
care împreună-detornică; iară decă voră fi:mai 
mulţi împreunii-creditori şi numai unii dâtor- 
nicii nu se îndetoresce acesta, să dee lucrul cel 
nedespărţitorii unuia, numai dintwenşiă; „fără 
chezăşie, ci pote să ccră învoirea tuturorii îm- 
preună-creditorilor stii judecătorescă păstrare 
a lucrului, . PI aria 

$ 1154, Decă mai multe persânc ai făgăduit 
totii acelii lucru întregii întracestă chipă, în 
câtii unulii pentru toţi şi toţi pentra-unulă a- 
nume se indetorese, atuncea, iieste-care persână 
se îndstoresce pentru totulii. ($ 1596) 

Ş 11$5, La acestă întemplare are voe cre- 
ditorulă să ceră totulii de la toţi împreună-d6-. 
tornicii, ss de la cei mai mulţi, scă de la fie- 
ste-carele deosebi, după a sa. voe şi plăcere, 
parte scii totulii numai de la unul. -. 

Ş 1180, Acestă alegere rămâne creditorului 
nevătămată, şi când după pornirea judecății se 
va lăsa de judecată, şi decă va lua uă parte de 
Astorie de la unul din împreună-dctornici, pâte 
să ccră rămăşița de la cel-alţi, 

Ş 115c, Iară decă cine-va ai făgăduitii totii 
aceeași totime mai multor persone, şi decă fie- 
ste-căruia din aceste s'aii dat anume dritul să 
o câră întregă, atuncea se îndctoresce dâtorni- 
cul să dee totisnea aceluia din acesti creditori, 
carele mai ânteii o ar fi cerută de la densulii. 

Ş 11S5, Dâcă unul din mai mulţi împreună- 
detornici va, fi plătit ereditorului totimea, nu 
mai pote acesta să, ccră.nimică de la cei-alţi 

Bi 10
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şi dâcă unulii din mai mulţi împreună-creditoră 
va fi luat de la unii dâtornicii totimea, nu pot 
mai mult coi-alți să ceră ceva de la densulii. 

$ 1189. Condiţiile ce ati priimitii deosebi u- 
nulii numai din împreună-dâtornici, nu vatămă 
po cei-alţi, precum nici ertarea, sâă slobogirea 
ce unii împreună-dâtornicii a priimit'o perso- 
naliă, nu folosesce pe cei-alţi. 

$ 1190, Dâcă cineva a făgăduit tot aceeaşi 
totime la mai mulţi împreună-creditori deo- 
sebi, din care unulă ai apucatii a lua acea to- 
time singură, în câtă se îndetoresce acesta să 
răspundă către cek-alţi creditori, trebue să se 
otărască din legiuitele alcătuiri, care s'aii fă- 

- cutii deosebi între dânşii. Dâcă nu s'aii făcută 
acestii felă de legături, nu este îndctorit a răs- 
punde unulă către altulă, 

Ş 1191, Dâcă unulii din împreuni-dstornici, 
pentru totime ai plătitii din ale scle întrega 
dâtorie, are drituli şi fără sii fi mutatii cre- 
ditorulii asupra lui driturile şi jalbele lui, să 
câră de la cei-alţi împreuna-dâtornici întârec- 
rea în părți de uă potrivă, decă nu s'ar fi urmat 
între el şi între aceia alcătuire deosebită. 

$ 1192, Decă unulii din împreună-A6tornici 
nu era vrednici de a lua asupră'şi îndâtorirea, 
stii îi era preste putinţă a împlini dâtoria sa, 
atuncea trebue să se împlinâscă de către cet- 
alţi, acestă rămasă parte totii cu acelaşi chip, 

$ 1193. Ertarea de dâtorie ce aii urmat din 
partea creditorului la unuli:din împreună-ds- 
tornici, nu pâte fi spre paguba celoră-alţi, 

$ 1194, Rânduelile pentru condițiile voinței 
cei de pe urmă ($$ 863—881), aii tărie în de- 
obştie şi la condiţiile cele puse la tocmele. 

Ş 1195. Cuvintele urmate sub acestiă fel de 
condiţii care puindu-se la voinţile cele de pe | 
urmă, se socotescii a fi nepuse, rimânii fără de 
putere. ($$ 877—881) 

  

LEGIUIRI 

târe, nu are dritii priimitorulii făgăduinţei să 
câră ca să o pue în lucrare făgăduitorulii, până 
ce nu va împlini cu deamăruntulii şi desiiver- 
şit condiţia de la caro aternă dritul câstigării, 
ori din voinţa aceluia, cărnia s'aii dată dritulă, 
stii din vre-uă întâmplare, sâit tot-de-uădată 
din amânduoă va aterna împlinirea scă făptui- 
rea condiţiei. (55) 

$ 1197, Dâcă sait pus drept condiţie vre-uă 
Imerare a, priimitoralui făgăduinţei, pe care lu- 
crare aii săverşit'o acesta nai înainte de toc- 
mâlă, trebue să o facă de al duoilea de va fi cu 
putinţă, dscă făgăduitorul va cere acesta. (56) 

$ 1198. Putinciâsa, urnitâtea şi tăgăduit- 
rea condiţie dă îndată priimitorului făgăduin- 
ci unii dritii ca de proprietate, însă îngrădit. 

până într'atâta în câtii la împlinirea condiţiei 
să rămâe Jipsită de acelă dritii. (57) , 

$ 1199. Aceste regule aii loci şi dâcă s'aii 
făcutii tocmela, sub conâiţie putinciosă și des- 
legătore, ori adeveritâre, stii tăgăduitore de 
ari fi. (58) o 

$ 1200. Condiţia adeveritore şi urnitore, 
care este preste putinţă firesce ori legiuit des- 
puternicesce şi tocmela. (59) , 

$ 1201. TăgăduitGre şi urnitâre condiţie, 
care este firesce preste putinţă, nu este adevi- 
rată condiţie, pentru că îndată este cunoscută 
că acea împregiurare otărită sub acest felii de 
condiţii nici uă-dată nu este cu putinţă a se 
întâmpla, Deci deră toemsla făcută cu acestii 
chipii trebue să se socotâscă curată, adecă fără 
condiţie, şi să se împlinâscă. (00). 

$ 1202, Tăgăduităre condiţie care legiuitii 
nu este cu putinţă, trebuo să se păzâscă; căci 
neîmplinind'o priimitorulii făgăduinţei pierde 
înmărginituli dritii ce i s'aii dati. (61) 

$ 1203, Deslegătore şi adeveritoro condiţie 
care legiuitii este peste putinţă, este şi la toc- 

3 Ş 1196, Decă s'aă făcut tocmâla sub uă con- | mslă fără putere. (62) 
diţie putinci6să, urnităre şi împreună-adeveri- Ş 1204. Adăugindu-se uă deslegătore şi tă- 

(55) "De pilăă : dceă A aă vindută anii lucru lui E, cu condiţie că vindirea acesta atuncet numai să aibă 

tărie, decă până în 30 de dile nu se ta arăta altii cumptrătorii carele să dee preţii mat mare. ($ 1453) 

(56) Do pilaă ; V ati făgăduită să dee 100 de galbeni lui G, dică va zugrăvi chipulă Domnului Alexandru 

colul Buni, iară G, îlă avea zagravitii mal înainte“ de tocmelă; deci V nu se va mulțimi cu zugrăvirea făcută 

may Înainte do tocmelă, atuncea dctoră este G săli zugriivescă do ală duoviloa. 
(53), Decă D aă făgăduitii că va da lur E uă moșie, de nu va lua pe culare do soţie, jară elă aii luat'o, deck 

deră n'are driti să ccră moşia ce i se făgăduise. 

(58) Do pildă : decă I ai vîndută lui Z uă moşie sub acistă condiţie, ca să fio desăverșită vinqirea, însă să 

ximâo rtsuflată dâcă na va plăti Z preţulii mnoşiei, penă la ună anii, scii dceă cine-va va da altuia dritulii lo- 

cuinţei până în patru ant decă elii nu se va însura în acesti termină, i . 

(59) Decă 1 ai făgăduită că va da lut K 1000 galbeni, dccă îi va zidi nn palatii de petră pent în tre gile, 
să decă ta urgisi şi va desmosteni pe fi stă, - 

(60 De pildă : dâcă L lui M carele firesce eate nepatinciosă de a face copii, ai făpăduită uă grădină decă va 

face copi, ă . . 

(61) Adecă : ducă N aă făgăduităi că va da In O 1000 de galbeni de nu se va strămnta în țiră străină, de 

Ensuşi a sa voe. ' ” 

(62) De pildă: P va dărui lut R uă vio cu acea condiţie, ca să na se însire, atuncea nă așa felă de condiţie 
îndymnă la uă faptă împrotiva legii şi faco nevrednic de arită pe priimitorulă lui,
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găduitâre condiţie, care este după lego poste 
putinţă ara tărie la tocmâlă. (63) . 

$ 1205, Deslegătore firesce peste putinţă 
condiţie, nu este adevtrată condiţie, pentru că 
îndată este cunoscută că nu se va întâmpla. 
Deci deră tocmela făcută sub acest fel de con- 
diţie, dă priimitorului că curatii şi nestrămu- 
tată drită. (04) ! E 

Ş 1206, Dâcă părţile contractuitâre, aii pus 
anume dreptii condiţie, temeiali îndemnării, 
stii scopalii învoirii lorii, atuncea, so socotescii 
aceste cu alte condiții. (05) 

$ 1207, Simpla arătare a scopului, dâcă nu 
s'aă pusi anume dreptii condiţie, nu are influ- 
enţă la tocmelilo însărcinătâro. ” 

Ş 120$, La tocmelile cele făcute fără plată, 
trebue să so aplice rânduirile voinței cei de pe 
urmă, ($ 1194) 

Ş 1209, Dâcă scopul s'aii pusi la toemslă 
nu ca uă condiţie, ci ca uă împuternicire sâiă 
poruncă trebue să ice în vedere regulile cele cu- 
prinse în Ş$ 897—899, - 

Ş 1210, 'Focmelile trebue să se împlinsscă 
la vremea cândii, şi la loculi unde, şi după chi- 
puli ca care s'a alcătuită părţile. - 

$ 1211, Duoă-(eci şi patru do câsură după 
legi împlinescii uă di, trei-Qeci de gile uă lună, 
tacă sute şăse-deci şi cinci de dile unii anii, 

$ 1212, Dică s'aii pusii la tocmelă uă Ai o- 
tărită spre câstigarea unui dritii, se câstigă 
dritalii acesta la aceeași qi; iară spre împlini- 
rea în(6toririi, folosesce pe îndtoritul întrâgă 
diua otărită, . | Da 

Ş 1213, Dâcă nu sati otăritii vremea, spre 
împlinirea, tocmelei, pâte să se eră îndată îm- 
plinirea ci decă însă din neroe nu se va cere 
prelungire, :. 

Ş 1214. Dică vremea împlinirii tocmelei s'a 
lăsatii la buna-voinţă a, îndstoritului, trebue 
oră să se astepte până la mârtea lui, şi atuncea   să se cdră ca să împlinescă mostenitorii lui toc- 
mâla, s6ă decă, înclâtorirea va fi numai perso- 
nală, care nu trece la mostenitori, trebue ju- 
decătoria să otărască după cuviinţă vreme în- 
destulă spre împlinirea el. . o 

$ 1215. Asemenea rămâne la cuviinciosa 0- 
tărîre a judecătoriei, vremea pentru împlinirea 
tocmelei, şi când îndstorituli aii făgăduitii că 
o va împlini când va putea şi se va îndemâna 
şi când nui se va întenipla vre-uă împiedecare. 

Ş 1216; Cele mai susii pomenite, regule în 
Ş$ 892-891. pentru otărirea vremii puse la 
rânduelile voinţei cei de pe urmă, trebue să se 
aplice şi la tocmele. | E 

Ş 1217, Decă locul unde trebue să se împli- | 
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nsscă tocmâla, nu va fi cu pmtinţă a se otări, 
nici din cuvintele contractuitoriloră, nică din 
firea, scii din scopul lucrului, atuncea lucrurile 
cele nemişcătâre se trădaă la locul undo se află, 
iară cele miscătâre unde s'a făcut făgăduinţa, 

Ş 1218, Decă figăduinţa se va putea împli- 
ni în mai multe chipuri, are dritul alegerii a- 
celă îndstoritii, însă nu pâto de sineşi a, se lă- 
păda de alegerea ce uă-dată ai făcută, | 

$ 1219. Dâcă la tocmelă s'a dati anume 
unuia din contractuitori dritul alegerii, şi dâcă 
acestă alegere s'a zădărnicită din întemplata 
pierdere a unuia sâii a maj multorii lucruri, din 
care trebue să se facă, pâte să se tragă din 
tocmelă acel ce are dritulii alegerii, Iară dscă 
ai urmati zădărnicirea din vicleşugă sâă le- 
nevirea îndetoritului, atuncea rămâne elii pen- 
tru acesta rtspundătorii. - 

Ş 1220, Aceea ce se dă la începutul unei 
tocmele, trebue să se socotâscă ca ună semnii 
numai a săvârşirii toemelei, sâiă ca uă siparan- 
ție pentru împlinirea ei, dâcă nu ar fi urmati 
deosebită vorbă pentru acâsta între alcătuitori; 
şi acâsta, se numesce arvonă, ! . 

Ş 1221, Dâcă tocmâla, nu s'aii împlinită din 
țiclenia unei părţi, pâte partea vinovată să o- 
prescă arvona luată, scă să eră înduoită acea 
dată de dânsa; iară dâcă nu se va maulțămi cu 
acâsta pote să câră împlinirea toemelei,; sâii 
dâcă acâsta nu va fi mai multi cu putinţă, a- 
tuncea paguba întemplată ei. 

Ş 1252, Dâcă a îneheerea toemelei sati otă> 
rit anume suma ce trebue să plătscă una scă 
altă parte, de se va trage din toemâlă mal în- 
ainte de împlinirea ei, atuncea suma. acesta 
se dice globire do căinţă. La acâstă întâmplare 
trebue ori să se împlinâscă toemâla stii să se 
plătescă globirea, ($ 1225) - B | 

1223, De va fi împlinit unnlă toemâla 
măcară numaj în parte, s6ă va fi priimit aceea 
ce altulă făcuse măcară numai în parte spre . 
împlinirea tocmelei, atuneca nu pâte mat mult 
a'se lăpăda, de tocmâlă măcar de va şi da glo- 
bire din căinţă. . : . 
„.Ş 1224, Dâcă la darea arvonei s'aă toemitii 
totii-uădată şi dritul tragerii înapoi, fără a se 
otări o deosebită globire din căinţă,, atuncea, 
intră arvona în locul acestei globiri; decă dâră 
la întâmplarea, tragerii înapoi, pierde dătăto. 
rul arvona, iară priimitorulă o întrece îmlată,. 

$ 1225, Nu se îndâtoresce să plătâscă glo- 
birea din căinţă, acelii ce din nevoe şi din do- 
vedită împregiurare, iară nu din vre-uă vicle- 
nie a luă se împiedecă la împlinirea, toemelei. 

Ş 1226, Creditorulă are une-ori drit să eră 

  

(65) De pildă : dâcă S ai făgăduitiă că va da câte 50 

cinsti prin uă faptă de criminală, 
galbeni po totă anulă luă T în câtă vreme nu so va ne- 

(64) Adecă : dccă U va da In F 500 de galbeni cu condiţie ca să numere stelele. 

(65) De pildă : dccă X'aă făgăduită la viitorulă stă ginere Ţ zestre şi nu s'aă făcută nunta,
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de la dâtorniculii, afară de dâtoria principală 
şi îndstoriră lăturale sâii adăngite, care sc cu- 
prindă : 

a. În rodurile şi sporirea lucrului prinicpală. 
($Ş 527—567) 

b. În dobângile până la termini. ($$ 1331— 
1346) - 

v. În dobândile după termini. - 
B. În întorcerea păgubirii adevărată prici- 

nuite. ($ 1723—1795), şi - 
d. În darea sumei care la acâstă întemplare 

so tocmise ca să ice uă parte sâii alta. 
$ 1227, în câtă cu dritulă reali este uniti 

dritulii asupra spoririloră s&i rodurilor Ieru- 
Ini, sai otărită în $Ş 431, 539—568, 

Ş 1228, Creditorulii ce are numal peraonal 
dritii, nu pâte cere âncă nică uă îndâtorire lă- 
turată. ($ 1226) . : 

$ 1229, Din deosebite feluri şi înmărginiri 
a tocmeliloriă și din capul pentru despăgubire 
trebue să se otărască, dâcă şi câtii dritii se cu- 
vine creditorului asnpra îndetoririloră lăturale, 
(1723--—1770) 

$ 1230, Regulile cele de obştie pentru tâl- 
cuirca legilorii (Ş$ 8—11) ait tărie şi la toc- 
mele, În deosebi tocmâla cea cu înduoială tre- 
bue să se tâlcuiască aşa, ca nu numai să cuprin- 
dă nici nă contradicere ci să aibi şi rosultatii. 

Ş 1231, In tocmelile unilaterale, prin cari 
se îndâtoresce uă parte numai dâcă s'ar întem- 
pla înduoială, se socotesce că îndâtoritulii ati 
voitii să priimâscă sarcina cea mai uşâră, de 
cât cea mai grea; iară la cele bi-laterale, prin 
care se îndctorescii ambe părţile, dicerile şi al- 
cătuirile cele cu îndnoială şi neînțelese, se tâl- 
cuescii împrotiva aceluia, carele cu viclezugii 
le-ati întrebuințati. 

$ 1232, Dâcă s'aii făcut toemelă economică 
şi făgarnică, pentru lucru de ună otărită felă, 
trebue să se judece după legiuitele rânduele, 
cari privescii către ensuşi lucrulii după adevă- 

„rata sa, cualitate, (66) . 
$ 1233, În ce chip încetăză înâstoririlo cele 

din tocmele, se otărasce în deoseb! la fieste- 
care tocmâlă, şi în deobștio în capulii pentru 
deslegarea îndetoririloră. , 

$ 1234. Toto îndâtoririle și tâte driturile 
cari se nascii din tocmele, treci la mostenitorii 
contractuitorilorii, dâcă nu se vor întemeia, a- 
supra personaliloră relaţii şi ensuşiri, sc dâcă 
mostenitorii voră fi deosebiți prin însuşi toc- 
mela sâii prin lege. (Ş 1441, 1442 şi 1446) 

Ş 1235: Păgăduinţa care âncă nn s'aii prii- 
miti, nu trece la mostenitori, şi dâcă măcariă 
unulii nnmai dintre acel ce voia să facă toc- 
mâlă aă muritii în vremea chibzuirii. (Ş 1153) 

$ 1236, Dâcă uă parte w'aă împlinită toc= 
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mela, oră nici ca cumi, sâă nu la terminulii şi 
locul cuviineios, ori după chipul tocmit, atan- 
cea cen-altă parte, afară de cele în legi otărite 
întemplără scii anume arătate escepţii, are drit 
să ceră anularea tocmelei, sc amăruntă împli- 
nirea el, şi despăgubirea sa. (S$ 1218, 1498, 
1499, 1542, 1954, 1603 şi 1648) 

$ 1937, După desăvârşita împlinire a toeme- 
lei, potii părţile contractuitâre să se tragă cu 
bună-priimirea lorit de la tocmâlă, i 

$ 1238, Ia însăreinătârea tocmâlă, se ră- 
fuescii şi se socotesc ori Incruri cu lacruri, ss 
lucrări cu lucrări, (între cară se socotesciă şi 
părăsirea, lucrărilorii), sc luerură cu lucruri, 
sc Lucrări cu lucrări, ($ 1155) 

-$ 1989, Dâcă cineva va lăsa altuia lucrulii 
cu titlu însărcinătoră, dâtor este să se chezăş- 
Iiască, cum că acestii lucru va avea &nsuşirile 
cele anume făpăduite sâii după obiceiii socotite, 
şi că va fi de folosi şi trebnicii, precumă cere 
firea lucrului să încheiata tocmâlă. 

$ 1240, Aşa deră cel ce va dice cum că un 
lucru are însuşiri, cari însă lipsescii, şi pentru” 

x cari. cea-altă parte s'a tocmită anume, sei 
sub tăcere, după firea lucrului; acel ce aii tăi- 
nuitii obicinuiteie metehne, sc însărcinări a 
lucrului; acel ce întrăineză ca unii lucru drept. - 
al săii aceea ce nu se mai află, oră este străin;   

  

acelă ce mințesce dicendă că lucrulii este de- 
stoinicii pentru otărită întrebuințare, sâă că 
este slobodii de obicinuitele metohne şi însăr- 
cinări, rămâne răspundetor pentru acesta, decă, 
se va artta din împrotiră. 

Ş$ 1241, Dâcă uă vită va începe a se bolnăvi, - 
ori de va peri în curgere de 24 câsuri după tră- 
darea ei, atuncea, se socotesce după presumţia 
juridică, că aă fostii bolnavă mat înainte de” 
trădare, - 
„Ş 1242, Acistă presumţie are tărie : 
a. Cândă în curgere de optii dile la porci se 

vor arăta linţi şi la oi vărsat sâii râe, sâii dâcă 
în curgere de duoă luni de qile se va descoperi 
gălbeză la oi. a 

b. Cândi la vite albe se va ivi în curgere de 
trei-decă de gile după trădarea lori, ştirea va- 
ciloră şi venirea buhaitori, şi ” 

v. Cândii la cat şi Ja, vite de povară, în cur- 
gere de cinci-spre-dece dile după trădarea lor, 
se va descoperi răpeiugă, buba mânzulai, cum 

i năduşală, sâii decă în curgere de trei-deci de 
Sie se va descoperi turba cailorii, malicii, nă- 
ravii ri, albâţă ncgră fără de lecii, pohăslă. 

$ 1243, Acâstă iuridică presumție (ŞŞ 1241 
şi 1212), tolosesce pe priimitorulii unei aseme- 
nea vite numai atuncea, când elii îndată va în- 
sciința de inetehna, sâă de bâla acestori vite 
pe trădătorulii ei, scă pe factorulii, ori în lipsa 

  

(66) De pildă : A împrumutândă cu banY pe B, aă scrisă în sinetă dobânda legiuită, iară în tatnă staă toc- 
pităi să ico mal multi, aza dură acestă întemplare se judecă după leginirile dobângiloră, 

   



Li 
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Joră, pe judecătoria locului, sâii pe cei ispitiţi 
“întru acesta, pentru ca să se caute vita. 

$ 1244, Docă priimitorulii vitei se va lenevi 
îutrm acestă priveghere, se îndâtoresco să do- 
vedâscă, cumii că vita ai fostii cu patimă mai 
nainte de ai so trăda; iară acel ce a dat vita, 
are tot-de-una voe să dovedâscă că ar&tuta, pa- 
timă s'aă întâmplatii după trădarea ei. La a- 
cestă întâmplare se deosebesc vitele cele cum- 
părate la iarmaroc, după obiceial pământului. 

$ 1215, Dâcă metehnile unui lucru sunt vE- 
dute, atuncea w'are loc inchezăşluirea ($ 1239) 
afară numai dâcă s'aii dat anume făgăduință, 
că Incralii este slobodii de totă metehna şi în- 
sărcinarea, 

$ 1246. Trădătorulii lucrului este dâtor să 
răspundă pentru dâtoriile şi neajunsurile însăr- 
cinărilor cari sunt legate cu lucrul, decă în alt 
fel mai urmat anume alcătuire pentru acesta, 

$ 1247. Dâcă cineva sciind, ai priimit lucru 
străină, care în urmă s'aii luatii prin judecată, 
nu are drită ca să câră despăgubirea sa de la 
trădătorulă lucrului, dândii asupra lui jalbă de 
desbatere, pe care jalbă nu pote să o pornâscă 
nici acel ce anume s'a lăpădaţii de ea. - 

$ P4$, Dâcă s'aii dată lucruri cu vurta, în 
starea precuimni se află, adecă fără numeraro, 
măsurare, şi fără cântărire, nu se îndâtoresce 
dătitorulii să răspundă metehnele aflate la a- 
cele lucruri, afară numai cândii va lipsi ânsu- 
şirea pe care cu neadevărul ai arătată, ori de 
către priimitorulii lucrului s'a tocmitii. 

$ 1249, Decă acelii ce stăpenesce unii lucru 
cu bună credință, se va trage la judecată de 
către unt ali treilea, carele pune înainte că ar 
fi avend drituri asupra lucrului, pote de va. voi 
să ceră de la judecătorie, ca să se chiăme la ju- 
decată trădătoruli acelui lucru, şi săli apere 
după rânduiala judecătorescă. IE 

$ 1250. Dscă metâhna sii lipsa lucrului va 
fi de acestii felii, în cât să nu mai fie prin pu- 
tință a o lecui sâii a o îndeplini, şi prin a- 
câsta va împiedeca obicinuita întrebuințare a 
lucrului aceluia, atuncea pote vătămatulii să 

"cără desăverşita anulare a tocmelci; iară d6- 
că lipsa, precumii de pildă la măsurare scă la 
numerare, va fi cu putință a se indeplini, pâte 

- cere numai acestă îndeplinire. Pote însă şi în 
aceste ducă întâmplări să câră pricinuita, lui 
pagubă din vremea tocmelei, decă cea-altă par- 
te va fi intrebuinţatii vicleşugii. | 

$ 1231, Dâcă la alcătuirile bi-laterale (ind6- 
toritâre pe amânduoă părţile) uă parte nu va fi 
luată nică jumătate din obicinuitulii preţii a lu- 
crului, datii de către densa la cea-altă parte, 
atuncea legea dă dreptate acestii părți, ca să 
câră anularea tocmelei şi restituţia (adecă, în- 
târcerea lucrului în starea de mai inainte) ; 
cea-altă parto însă cu dreptul pote opri lucrul, 
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decă va împlini lipsa penă la obicinuitul preţii, 
$ 1252, Preţulii cu totul nepotriritii, adecă 

acelii co nu are nică uă analogie cu preţulă lu- 
crului, se judecă după vremea cândă s'aii să- 
verşitii tocmâla, . Sa E 

$ 1255, Acestă legiuită ajutorinţă nu are loc: 
a. Decă cineva anume s'aă lăptdat de acâsta, 

ori ai artat că priimisce lucrulă cu ună preţă 
extraordinari, pentru deosebita plecare ce are 
asupra acelui lucru. a 

b. Dâcă sciindi adevtratulă preţii a lucru- 
lui, se va priimi cu tâte acestea la nepotrivitul 
preţi ală lui. ÎN 

v, Decă din legătura alcătuitorelor persâne 
se va, nasce presumţie, cumii că acestia ară fi 
voindii să facă toemâla amestecată, adecă uă 
parte însărcinătore, şi alta în dară, . 

g. Dâcă adevăratul preţii nu mai este cu pu- 
tinţă a se afla, şi ! 

d. Decă lucrul s'ar fi vindutii prin licitaţie. 
$ 1254. Învoirea pentru viitârea închecre de 

tocmelă, atuncea numai este îndetoritore, când 
şi terminulii săverşirii tocmelei, şi înfiinţatele 
părţi a că vorii fi ptărite, şi totii întru acâstă 
vreme nu s'ar fi prefăcutii incungiurările, aşa 
în câțiă prin acestă prefacere, scopul cel anume - 
otărită, scii din incungiurări lămurită sară fi 
îuzădărnicitii, ori sarii fi pierduţi încrederea 
ce avea una sc şi alti parte. a 

Ş 1255, În deobştie împlinirea a asemenea 
făgăduinţă, trebue să se.ccră celii multă în 
curgerea unui anii de la vremea tocmelei; căci 
într'alt chipii se stinge dritulii ce se naste din 
făgăduinţă, , - 

Ş 1256, Dâcă cineva în deobştie şi neoțiirit 
se va lăpăda, de intempinările şi împrotivirile 
asupra puterii unci tocmele, acesti felii do lă- 
pădări rămâni fără lucrare. “ 

CAPU XXI 
_Dospre dăruire 

$ 1257, Darulă este ori simplu, stă răsplăti- 
torii, sâii insăreinătoriă, , , 

$ 125$. Dăruirea simplă, care se lice şi de- 
săvârşită şi chiar Ensuşi dăruirea, este tocmâla 
aceea, priu care cineva-va fără nici uă silă, ci 
din singura plecare, de bună-voe şi fără plată, 
lasă altuia desăvârşită proprietate a unui lucru. 

Ş 1259, Dăruirea r&splătitore, care se dice 
şi contra-dăruire, este cândii cinc-va dăruesce 
altuia în semnii de mulțămire, pentru vre-uă 
slujbă ce "i-ai făcută de mai înainte, sâi pen- 
tru altă facere de bine. ($ 1268) - - 

$ 1260, Însărcinătâre dăruire se dice, când 
cine-va, va dărui altuia, poruncindu'i să facă 
unii lucru pentru Ensuşi al săi folosii, sei pen- 
tru folosulii unui alti treilea. (67) 

  

(67) De pildă, dccă va dice cina-va aşa : “căi îți dăruesc uă mis de galbeni ca să înveți doctoria, sc ca săY 
“dul flului t3ă pentru sporirea la învtțătură,»
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$ 1261, Nu se socotesce de dăruitorii acelă 
ce se va lăptda,. do ună dritii nădăjduitiă, sâă 
adevărată cuvenitii lui, ori cu înduoclă, dâcă 
nu ya muta acesti dritii după rânduslă la al- 
tulii ($ 1269), sâă de nu va certa acâsta îndâto- 
ritului cu a lui învoire. a 

$ 1262, Toţi în deobstie, câţi aii voe să să- 
verşescă tocimele, potii după regulă să facă şi 
dărniri. ($$1156 şi 1157) 

$ 1263. Dăruirilo ce se fac de către cel să- 
xaci şi neputernici, ori cu ce felii de chipii, ce- 
lorii bogaţi şi puternici, nefiindă rudenii, sunt 
cu totulii oprite, : 

$ 1264, 'Tote Inerurilo supuse comerțului, 
pentru cari este slobodii a se face tocmele, se 
potii şi dărui, 

$ 1265, Dâcă priimitoralii darului va fi a- 
vând dritiă a porni jalbă pentru răsplătire, sei 
pentru că aii fostă mai nainte alcătuire între 
dânsul şi între dăruitorul (precum pentru ze- 
stre şi pentru darulii nunţii), ori că stai otărit 
răsplătirea de către lege (precumii la găsirea 
unui lucru perdutii), nu se socotesce dăruire, ci 
tocmâlă însărcinătore, , 

-$ 1266, Regulile cele aşedate pentru tocme- 
lile cele cu condiţie, se aplică şi la dăruirile ce- 
le snbt condiţie. ($Ş 119.1-——1206) -- 

$ 1267, Dăruirea cea dintru începutii săver= 
şită curatii fără condiţie, nu pote dăruitorulii 
pe urmă să o însărcineze cu condiţie, - 

$ 120$, Decă cinc-va mai înainte dea trada 
darul, se va alcătui să ice contra-dar ($ 1259) 
nu se socotesce de adevărată dară întregi lu- 
crulă dărnitii, ci numai partea preţului stă, în 
câtii va coverşi preţulii contra-darului, 

Ş 1209, Nimenea, are dritii să pornescă albă 
pentru dăruirea , carei s'ai făgăduitii numai, 
iară nu i s'a trădată; dritul acesta trebue să 
se întemneeze pe uă scrisâre de dăruire. 

Ş 1270, Proprietarul celi ncîngrădită (68), 
pote să dăruiască, şi totă averea sa, păzind insă 
rânduirile legii (paragr. 1279—12$7), păte şi 
să'şi oprâscă în urmă partea, câtii îi va ajunge 
pentru trebuincidsa hrană. o 

$ 1251. Aceliă ce în sciință va dărui unii lu- 
cru străinii, și nu va descoperi acâsta la prii- 
mitorulă darului, rămâne indetorit a respunde 
păgubirile ce sară putea intempla. 

$ 1272. Dăruirile după regulă nu se răstornă, 
- Ş 12î3, Dâcă dăruitoruli în urmă va ajun- 
ge în acesti feli de scăpătare, in cât îi va lipsi 
trebuinciâsa hrană, pote să ccră de la priimi- 
torulii darului, pe totii anul legiuitele dobângi 
a sumei dăruite de densulii, îu câtă vreme a 
cestă sumă stii preţulă ci, se va afla de facă la 
priimitoruli darului, şi până cândii eliă va fi Ji- 
psitii de trebuinciâsa hrană, de nu cumă-va şi 
acesta se va afla în asemenea nevoc, 
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$ 1254, Priimitorii darurilor se îndâtoresci 
a ajuta pe scăpătatulii dăruitorii, după analo- 
gia sumei darului, care âncă s'arii fi aflând în 
stăpenirea lorii, - . 

$ 1275. Se obâră dăruirile, decă priimitorul 
lorii se va, face vinovatii de uă mare nemulţă- 
mire către dăruitorul, ală săă făcător de bine, 

Ş 1276, Mare nemulțămire se socotesce vrăj- 
mmăşirea vieţei dăruitorului scii vătămarea lui 
la, trupii, la cinste, la slobodenie, sii Ia avere. 

Ş 1274, Acelii ce judecătoresce stai dovedit 
ca unii nemulţămitoriă către dăruitori, făcăto- 
rulii scti de bine, se osindesce să întârcă ace- 
stuia daraulii ce Vai priimită, de va fi âncă de 
facă în natură, scii preţul lui ; socotindu-se 
ca unii stăpenitorii cu rea credinţă, din cesulii 
ce s'aii doveditii nemulţămirea lui. 

Ş 1238. Dâcă vătămatulii dăruitoră, nu va 
fi ertatii cu dovâdă pre nemulțămitorulii prii- 
mitorii de darii, se dă dreptate şi mostenitori- 
loră dăruitorului, să pornâscă jalbă și asupra 
mostenitorilorii aceluia , pentru răsturnarea 
dărairiă. Pi 

$ 1279, Aceliă co este dâtorit să dee cui-va 
hrană, nu pâte să şignâscă dritulă acesta, prin 
dăruirea dată de către densulă la a treia per- 
s6nă..($$ 813—816) 

“Ș 1250, Acelii întracestii chipii înstrimbă- 
tăţitii, are voce să pornâscă jalbă asupra prii- 
mitorulni de dară, pentru implinirea de aceea 
ce nu nai pâte acumi să dee dăruitorulă. 

Ş 1251, De vor fi mulți priimitori a darului 
se aplică regula otărită de mai sus (Ş$ 1273 
şi 1974). : 

$ 1252, Avendă cine-va în vremea dăruirii 
pogoritori cărora este detorii să lase legitima, 
nu pote să facă daruri coverșitâre peste jumă- 
tatea averii sâle. . 

$ 1253, Decă dăruitorulii va fi trecută pre- 
ste acâstă măsură, şi pogutritorii după mârtea 
Îi voră putea dovedi, cumii că rămasa curată 
avere nu sc asemeEndză cu jumătate de averea 
ce avea acela în vremea dărnirii, atuncea poti 
ci în puterea legii, să ceră după analogie de 
la priimitorii darurilor împlinirea legitimei lor. 

Ş 1251, Decă dăruitorul va avea numai sui- 
tori, nu are voc să dărutscă altora mai multi 
de câtii duoă treimi din averea sa ; căci şi a- 
cestia aii dreptate să ceră după pomenitulii 
chipi îndeplinirea părţii a treia, dâcă acesta 
prin dăruire s'aii micşoratii, 

$ 1255. Decă priimitorulii darului va avea 
lucrulă dăruitii, sâii preţulii lui, sâii dâcă cu 
vicleşugii se va fi lăpădat de stăpânirea lui, se 
indetoresce a răspunde pentru acesta nu numai 
clii ensușă, ci şi mostenitorii lui, iară intr'altă 
chipă remână nesupăraţi și elă, şi că. - 

Ş I2S6, Subtii totii acestă mărginire se o- 
  
(68) Proprietarul ncingrădităi se dice acela, carele n 

disposezo pentru averea sa, după a sa vvintă şi plăcere 
ici dv către lege, nică pentru altă pricină este oprită să
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bâră şi acele dărniri, prin cari s'arii fi păgu- 

vită creditorii cei de mai înainte. Creditorii cocă 

de mal în urmă atuncea numai ai drit să câră 

oborirea dăruirii, cândă vor putea dovedi cum 

că priimitorală darului din vicleşugii so alcă- 

- țujse cu dătătorulă spre paguba creditorilorii, 

Ş 1287, Dâcă dăruitorul ce n'are copii după 

facerea, dărnirilorii va nasce copii, atuncea se 

aplică în acâstă întâmplare regula aşedată la 

1283, - 

£ 1258, Dărmirile făcute cu însărcinare (pa- 

ragr. 1260), si subtă condiţie atuncea, numai 

se obâră, cândă însărcinările sâi condiţiile nu 

so vori împlini, i 
$ 1259, Dică dăruitorul va îi făgăduit prii- 

mitorului de dară, a"i da Gre-care ajutorii până 

la ună termini otăritii, atuncea mostenitorii 

lori maii dreptate, nici îndetorire la acâsta, 
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cru în păstrare), atuncea la întâmplarea ânteia 

îmceteză îndată contractul depositului după 

lăsarea, întrebuinţării lucrului ; iară la întem- 

plarea a duoa înceteză ființa depositului în mi- 

nutulii cândă depositarulă va priimni punerea 

inainte, sâti va începe în fâptă a întrebuința 

Jucrulă dati în păstrarea sa, şi de va, fi acestii 

Imcra din cele cheltuitâre, se preface în contrac- 

tul împrumutării ; iară de va fi din cele ne- 

cheltuitâre, în contractuli comodatului, şi vor 

avea, locii driturile şi îndâtoririle cari santă u- 

nite cu aceste contracte, . ” 

$ 1296. Potii să se dee în păstrare lucruri 

şi mişcătâre şi nemişcătore; iară dâcă totii vă 

dată se va, însărcina depositarulii cu altii ceva 

ce privesce către acesti depositii, atuncea, se 

socotesce acesta, ca unii împuternicită. 

$ 1297, Chiar îndstorirea depositarului este   
det la alcătuirea” dăruirii nu s'ar fi pus a nu- 

ine trecerea ei şi Ja mostenitoră. ia 

$ 1290, Dărnirea a căria împlinire numai 

după mârtea dăruitorului este să se facă, aro 

putere ca unii legatum, păzindu-so însă formele 

„cele preserise pentru acesta ($$ 785 şi 786); 

atuncea numai se socotesce cauă tocm6lă, când 

acela căruia sai ficutii, ai priimitii dăruirea; 

cândă dăruitorulii sai lăpădatii anume de o- 

borirea dăruirii, şi cândi pentru acesta i sui 

dati uă puternică scrisore, 

CAPU XXII 

Despre tocmâla depositului 

Ş 1291, 'Pocinsla depositului, prin care se 

încredinţeză cui-va ună lucru străinii spre pă 

strare, este unul din contractele reale. 

$ 1292, Depositulii este stii simplu, săi mi- 

serabile (de nevoe). Simpla se gice cândii se dă 

cul-va, nefiindii la miglociă vre uă novoe ncapt- 

rată; iară miserabile se (ice când se dă din pri- 

cina unci tulburări s6ă rescâle, ori a arderii 

sâti a năruirii de zidire, oră a înecării unui vas 

de mare, sâii a rovărsării apelor. 

$ 1293, De va făgădui cine-va că va priimi 

în păstrarea sa unii lucru străinii, carele âncă 

pui Sat trădată, atuncea figăduinţa acesta 

îl îndetoresce adevărată , dură âncă nu se s0- 

cotesce tocmdlă a depositului. 

Ş 1294. Prin toemila depositului nu câstigă 

depositarulti (priimitora) depositului) nică pro- 

prietatea, nici stăpânirea, cumii nică dritul în- 

trebuințării ; elă este numai unit țiitori a lu- 

cerului, cu îndstorire ca să păzescăi cât va fi 

“ prin putinţă lucrală, cei s'ait încrediuțatii de 

totă vătămarea, 
$ 1995, Dâcă se va lăsa depositarului intre- 

buinţarea lucrului încredințat în păstrarea sa, 

i stii după slobodă punerea îna- după cererea luă 
into a depuitorului (acelui co ai dată unii lu- 

ca să păstreze cu sirguinţă, ca unii buni eco- 

nomă lueraulii încredinţată lui, ca, pe însuşi lu- 

crală săi, în totă cursul terminului otăriti, 

şi după împlinirea lui săli intorcă înapoi de- 

puitorului în starea aceca, precumi îlă priimi- 

se, şi cu tote sporirile scii adăugirilo lui. 

$ 1295. Depositarulă este detorii să întorcă 

înapoi depnitorului lucrul şi mai înainte de 

otăritulă termină, dâcă acela îlii va cere, pote 

însă să câră numai paguba, pricinuită lui, din- 

protivă nu pâte acesti depositară să întorcă: 

înapoi depositulii celii Îni încredinţatii mai îna- 

inte de otăritulă terminii, afară numai decă uă 

întâmplare neprovădută îi va face cu neputin- 

ță sigură păstrarea, ui, fără a sa vătimare şi 

păgubire. .   $ 1299. Dscă terminulii păstrării depositu- 

lui nu va fi anume otăritii, nică din alte împre- 

giurări nu va fi cu putinţă a se pricepe, atun- 

cea pâte depositarulii să se lapede de păstrarea 

lui do va voi. a. : 

$ 1300, Depositarulii este dstorăsă răsptiu- 

dă paguba pricinuită depuitorului din noimpli- 
iară nu acea din nirca dâtornicei s6le îngrijiri, 

întâmplare, nică atuncea cândă el ară fi putut 

scăpa din primejdie depositul, însă nu fără per- 

derea a însuşi lucrului stii. 
$ 1901.. dară dâcă depositarulii va îi între- 

Duinţată lucrulă depositatii , dâcă fără vre uă 

meapărată nevoe sti fără învoirea depuitoru- 

lui, îlă va fi dati la altulii spre păstrare sti 

dâcă ati prelungită. întârcerea lui la termină, 

şi aăi pătimită lucrulii vătămare, care arii îi 

pătimit'o decă, Parii fi întorsăi înapoi depuito- 

tului Ja termină, nu pâte atuncea să so desvino= 

văţescă puind înainte întâmplarea, ci se Osin-   desce ca să plătescă paguba. 
$ 1302, Dică s'a depositatiă lucrul încuiată, 

s6ă subt pecate, şi pe urmă s'aii găsitii încue- 

târea s6ă pecetea vătămată, iară -depuitorulii 

va încredința că'i lipsesce unii lucru dintru a- 

cestea, după regulă i se dă jurământ, dâcă 

| starea, meserica, sc averea lui şi alte împre-



„a avutii elă asemenea lucruri, De 

632 

jurări (69), vor da încredințare apropiâtă de a- 
dovării, că acesti lucru a lipsitii, afară numai 
dâcă depositarul va putea dovedi cum că vătă- inarea, încuetoriă sit a peceţii s'a făcuţi fără greşcla lui. i 

$ 1303, Regula de mai susii are să se aplice 
şi la împregiurarea când se vor perde tâte lu- 
crurile depositate după acesti chip, 

Ş$ 1304. Depuitorulii este dstori să întârcă 
paguba pricinuită de către dâusulă deposita- rului, şi cheltuelile urmate pentru păstrarea 
depositului sâă sporirea folosuriloră celorii de facă. (Ş 482), i 

„Ș 1305. Decă depositaralii aii jertfitii în vre- mea, primejdici, însuşi a, sâle lucruri, şi aşa 
s'aii scăpatii deposituli, pâte să câră despăgu- birea sa după cuviință, 

. $ 1806, Pretenţiile reciproce, atâtiă a depo- “ sitarului, câtii şi a depuitorului lucrului 1niş- cătorii, poti să se porniscă în curgere de trei- deci dile după întorcerea lucrului. . 
$ 1307, Dâcă de către părţile împriciuate , sâă de către judecătorie, so va încredința în păstrarea cuiva un lucru de gâlcevire, atuncea un asemenea păstrătoră se uumesce scevestru, Driturile şi îndatoririle secvestrului se judecă după principiile mai susăi aşedate. ($:1879) Ş 1208. Atuncea numai se iartă a se cere plată pentru păstrarea depositului, decă anume s'aii ficută tocmelă sâii cu tăcere (70), după starea depositarului, - 

Ş 1509. ]langiulă, căpitanulii unei corăbii, stii cărăuşulă suntii dâtori a răspunde ca nisce depositari pentru lucruri, ss mărfari (colete), cari s'aii încredințată în inâinele tori » Sci la slujitorii loră, de către acei de dânşii priimiţi 
călători, | 

CAPU XXIII . 
Despre comodatum, adecă împrumularea 

anui lucru uceheltuitoră ! 

Ş$ 1310, Comodatumiă este uă vcală toemelă prin câre cineva, fără plată, de bună plecare, şi pentru otărită întrebuințare, îneredinţâză 
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$ 1311. Tocmsla în care se făgăduece altuia 
unii lucru pentru întrebuințare, însă fără al fi 
trădată, este îndstoritâre, dâră âncă nu este 
tocmela comodatului,: 

$ 1312. Comodatărală câstigă dritulii de a 
întrebuința după chipulii obicinuitii, scă după 
celi anume otăritii, lucrul ce i sai dat, iară 
după împlinirea otăritului termină, se îndâto- 
resce a întârce nevătămatii Cusuşă acelă lucru, 
dinpreună cu tâte sporirile lui, 

$ 1813. Dâcă terminulii întâreerii lucrului 
comodaţiă nu va fi mărginitii, deră scopuli în- 
trebuințării va, fi otăritii, atuncea dătoresco 
comodataruli a nu prelungi terminulă între- 
buinţării, ci a întârce lucrul cu câți se va 
putea, mai îngrabă, 

Ș 1314, Dică nici terminulă, nici seopulii 
întrebuințării nu va fi otărit, atuncea nu seal- 
cătuesce adevărata tocmelă, ci rogăminte (pre- 
carium), adecă pote dătătorul sâi comodantul 
lucrului să câră întârcerea lui ori când va voi, 

Ş 1515. Intemplându-se gâlcevire pentru 
terminal întrebuinţării, atuncea comodataruli 
storii este să dovedeseă dritul de a întrebuin- 

ţa lucrul comodat în mai îndelungat termin. 
$ 1316, Măcară de starii şi face dătătorului 

stii comodantului neapăratăi trebuitoră lucrulă   

  altuia unii lucru necheltuitori pent la ună o- tărită termină, . 

  

  

comodat, nai înainte de împlinirea terminului 
otărită, şi mai îriainte de sfirşirea intrebuin- 
țării, totuşi âncă nu are dritii să ice lucrul 
înapoi mai degrabă, fiiră do câtii dâcă despre 
acesta sarii fi făcută anumo alcătuire mai în- 
nainte de darea lucrului comodatii, 

Ş 1317, După regulă are voe comodatarulii să întârcă, lucrul comodatii şi înaintea, otări- 
tului termină, însă nu fără voinţa dătătorului, 
decă acea fără de vreme întârcere îi va pricinui 
suptrare. 

Ş 1918, Dâcă comodataruli va întrebuința, 
lucrul preste chipulii tocmitii, scă de sineşi 
va îngădui unui al treilea întrebainţarea lu- 
crului, atuncea rămâne el răspundătoră dătă. 
torului, carele este indrituitiă a cere îndată în- 
târcerea lucrului, 

$ 1919. Dâcă lucrulii comodatit s'ar fi vătă- 
matii ori perântii, atuncea dâtorii este como- datarulii se răspundă ca ună depositari, nu nu- 
mai accea de dânsulii pricinuita pagubă, ci şi 

  
  

(69) Iinpregiurările Ia carii inay alesii are să ice judecătorulii în băgare de semă, sunţă: a. Decă depauitorulă mal insinte de închiderea, scă pecetluirea lucrurilor, le va fi arttată depositarului. » b. Decă îl va da în mână catagratia lor. 
T. Decă pe lingă acusta 1 arii arătată 'cătimeu şi enalitatea lucrurilor, ca să” facă, de a avea mat multă îngrijire pentru acestea. 

g. Dâeă va dovedi cum că vuțină vreme mai inainie de trădare, at avută acestă felă de lucruri, se d. Decă după starea meșteşugulul 

scă pecetluită, sei într'altă 
Siigare nu infăţisiză nici-nă dovadă, si colo-alte, 

(70) De pilăă ; Deeă cineva va deposita ună lucru la ună hană, stă la uă dughenă, 

şi a averii lui, este de 
pildă : decă ună argatii va qice cum că aii avutii întruă scatoleă încuiată asemenea lucru mulţi galbeni, seă alte lucruri de mare preţii, pentru a cărora câ- 

credut, dcră nu din improtivii de necredutii, cum că
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accea din întâmplare, pe care el prin nedreptă 
Jucrarea sa ati prilejit'o. ($ 1501) 

$ 1220. Comodatarulii de va fi şi plătitii 
preţul lucrului ce i vaii datii, și apoi s'aii per- 
dutii, totuşi nu are dritulă, găsindu-se în urmă 
lucrulă să'l aprâscă pentru densulăă, împrotiva 
voinţii proprietarului, dâcă acesta îi va în- 
târce prețulă luată ,- şi va lua Ensuşi lucrulii 
sii. ($ 1890) , 

$ 1321, Comodatarulii detorii este să porte 
din ale sâle obicinuitele cheltuele,: ce vorii fi 
unite eu întrebuinţarea, lucrului, iară celo ex- 
traordinare, ce vorii fi neapărate pentru pă- 
strarea lucrului, trebue el întru acea vreme să 
le porte, dânâii banii înainte, dceă nu va putea 
se lase lucrul subt cârmuirea dătătorului, inst 
cheltuelile să i se întârcă lui ca unui stăpeni- 
toră ca bună-credinţă. , 

$ 1922, Dâcă comodatarulii după luarea în- 
apoi a lucrului, nu va fi făcut arătare în cur- 
gere de trei-deci de dile la judecătorie, pentru 
rea întrebuinţarea, suii peste măsură ponosirea, 
scii decă comodataruli după întârcerea lucru- 
lui nu va fi făcut arătare în acestaşi termină, 
pentru estraordinarele cheltueli făcute la lueru, 
atuncea este stinsă jalba, i 

CAPU XXIV 

Despre toemela împrumutăriă lucrurilor 
cheltuitore 

$ 1923, Dacă se verii da cuiva lucruri chel- 
tuitâre subt acestă condiţie, ca să pâtă disposa 
pentru ele după a sa voinţă şi plăcere, iară 
după trecerea otăritului termini să întorcă în 
loculii acestora alte lucruri toti de aceeași că- 
time şi cualitate, şi tot de acelaşi soiii, atuncea, 
se nasce dintru acâsta tocmâla împrumutăriă. 

$1924,. Acestă tocmâlă a imprumutării este 
deosebită de alcătuirea accea, prin caro se în- 
dâtoresce cineva a da cu împrumutii pe viitoră, 
($ 195.) - 

$ 1329. Personele cari n'aii putere leginită 
a încheie tocrmele ($ 1156—1159), nu pot nici 
să dec nică să ice cu împrumută, : 

$ 1826, Se dai cu împrumutii bani, stăalte 
lucruri cheltuitore, cu dobândă se fără do- 
bândă; când se dai cu dobândă, atuncea, senu- 
mesce împramutulii, tomâlă cu dobândă. 

$ 1927. Decă creditoruli sai alcătuitii să, 
iee banii împranutaţi de densulii în soiulii mo- 
nedii in care “i aii dată, atuncea trebuo să ur- 
meze plata lor totii întru acestii soi. 

$ 13235, Legiuitele prefaceri a celui din afară 
preţ a monedelor, se socotese în câstigulii scă 
pagubacreditorului, deci deră el va priimi plata 
capetelor în soiulii monedelor date de densulii; 
afară numai de s'ar fi alcătuiti intralt chipă, 
fără deosebire, dâcă întracestă terminii sai 
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suitii ori s'aii scădutii acestii preții ; iară deâcă, 
preţulii celă din lăuntru a monedei s'aii prefă- 
cutii, atuncea storniculii nu se supune la vro 
uă îndtorire pentru acâsta.. - ” N 

$ 1929, Decă mai înainte determinul plății 
Sai oprită în cuprinsulii statului de către stă- 
pânire circularea acei monede în care s'aii fă- 
cutii împrumutarea, atuncea dâtornicul trebuo 
se plătescă dâtoriea în altii soiii de monedă, 
care după soiii şi bunătate s'ar apropiea către 
soiulă monedei luate de densulii, pentru ca să 
ice creditorulii preţul âin lăuntru ce avea no- 
nedele împrumutate de cl în vremea dării îm- 
prumutuluj. 

$ 1330, Dâcă se vor împrumuta alte lucrură 
cheltuitâre cu tocmâlă, ca să se întorcă alto 
lucruri toti de acelaşi soiii, bunătate , şi de a- 
cecași cătime, atuncea nu se îc în băgare de 
semă nici suirea, nici scăderea preţului lorii 
urmată în aceeaşi vreme, 

$ 1331 Decă creditoruli privind către soiul, 
bunătatea, sâă cătimea lucrului, sai alcătuită 
să ice mai maltă de câtii aii împrumutatii, a- 
tuncea întratita numai are tărie tocmela ac6- 
sta, în cât nu va trece preste ertatele dobândi, 
-$ 1832, Dobândicertate de către legi suntii 
dece la sută pe anii, şi când la tocmâlă nu s'ar 
îi otăritii cătimea lor, ci s'ar fi pomenitit nus. 
mai cuventulă dobândă, 

$ 1333, Asemenea dâcă nu din tocmâla a- 
nume otărită, ci din legi se cuvine cuiva do- 
bândă, trebue să se dee lui dece la sută pe anii 
($ 1760). 

$ 1834. Dâcă loculă unde, şi terminulii când 
trebue să se plătâscă înprumutarea nu s'aii 0- 
tăritii, atuncea, trebue a se aplica regulile cu- 
prinse în $$ 1210—1217, ” 

$ 1333, Decă pe lingă otărirea locului şi a 
terminului pentru plata capetelor şi a dobân- 
dilor s'ar fi alcătuitii subt ori ce felii de chipii 
şi numire, âncă alte îndâtoriri pentru alte fo- 
losuri a ereditorului, sâii a altora, atuncea sunt 
neputernice aceste îndâtoriri într'atitanumai în 
câtii acestea socotindu-se la, unii locii, vorii 
trece preste leginita măsură a ertatelor dobândi. 
($ 1942), „i | 

$ 1336, Dobândile aii a so plăti obicinuite 
împreună cu capetele tot la acestă vreme, stil 
pe ani, dâcă sai încheiat toemela pentru mai 
mulţi ani, şi nu s'a otărit terminul plăţii lor. 

Ş 1357. Nu se cerii dobândi pentru dobân- 
ile ce nu s'aii plătitii la termini. ($ 1762) 
$ 133$, Dobândile se plătescă în acelii soiit 

de monedă, în care se plătescii şi capetele. 
$ 1939. Spre desăvârşită dovadă a toemelii - 

împrumutului cere trebuința ca să so arte cu- 
ratii şi limuritii în sinetuli de dâtorie cel 
adevtratii credițorii şi dâtornicii, obiectulii, 
suma, şi soiuli împrumutului; şi pe lingă a- 
cestea tâte îndâtoririle şi condițiile privitore   către plata capetelor şi către dobândi co pste
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ai a se plăti, data, adecă anulă, luna, şi Qiua, 
cum şi iscăliturile dâtornicului şi a duoi sii a 

„trei marturi vrednici de credință, de va cere 
trebuinţa. 

Ş 1840, Oprită cămătărie se face în capete: 
a. Când creditorul subt ori ce felii de numire 

va opriuă parte din capetele scrise în sint, şi 
b. Când spre ocolirea, legilor se facii tocmele 

economicâse. 
Ş 1341, In dobânqi se face: 
a. Când se iai dobânţi mai multe de câtă 

cele ertate. 
b. Când se iaii dobânţi din dobândi. 
v Când rodurile ce se iaii do la amanetulii 

lăsatii spre luarea venituriloră trecii peste er- 
tata dobândă, şi 

g&. Când în vremea împrumutării se iai do- 
bândile înainte. - 

$ 1819, In îudetoriri şi în condiţii se face, 
a. Când afară din plata capetelor şi a dobân- 

dilori la terminulii otăriti se însărcinâză dâ- 
torniculii subt ori ce chipii și numire cu alte 
îndetoriri lăturale, sii când se vorii tocmi 1ă- 
turale folosuri pentru creditorulsâi pentru un 
al treile ($ 1335), şi - 

b, Cândii se face tocmelă, că după trecerea 
terminuivă plăţii, să rămâc amanetulă sii ipo- 
teca, la creditor în locul dâtorici, fără cerceta- 
xea preţului lor, sc ca să aibă el voc a înstrăina 
aceste amanete cu unii preţ întemplătoră, ori 
otăritii. 

Ş 1313. Dinpreună vinovaţi socotesce legea 
pe acei ce cu sciinţă aii lucrati împreună la 
oprita cămătărie, subt nume de chezași, sâii 
cumpărători, ori vindătoră, scă de mutători d&- 

” torică asupra, altuia, oră de mutaţi, scii de mid- 
locitori, şi cele-alte, 

$ 1314. Oprita cămitărie urmată în capete 
se pedepsesce : că unii asemenea camatarii să 
se lipsescă şi de dobândile leginite, şi să dee şi 
împlinelă pentru tâtă suma scrisă în sinetii, 
luândii fără dobândă suma câtă ca adeviratii 
ai împrumutată, ' 

$ 1515. Cămătăriea oprită în dobândi se 
pedespsce cu acâsta, că mărşa rulii creditor are 
se perdă tote dobândile câte aii luat pe vremea, 
trecută peste dobânda legiuită, şi să dee şi im- 
linelă. . , 

$ 1316. Pedepsa opritel cămătării făcute în 
condiție, scii în îndâtorire, va urma după deu- 
sebire, dccă aceste vor privi către cămătărie în 
capete ssii în dobânţi, întocmai după otări- 
rea paragrafilor de mai susii, 

CAPU XXV 

Despre împuternicire şi alte Soiură de 
"cârmuiria trebilor străine. 

"$ 1342, Tocmsla psin care priimesce cine-va 
Asupră'şi uă trebă poruucită de altul în numele 

LEGIUYRI 

| aceluia spre purtare de grije, sa numesce toc- 
mâla împuternicirii, 

Ş 1348. Decă pentru cârmuirea trebilorii 
străine s'aii făcută tocmâlă ca să se deie nă 
răsplătire mulțămitâre anume să numai prin 
tăcere, adecă după starea cârmuitorului lori 
atuncea, se socotesce actstă tocmâlă între ce- 
le cu plată, iară altmintrelea între acele fă- 
ră plată. , 

$ 1349, 'Tocinelele imputernicirii se fac ori 
prin vii graiă scii în scrisă; iară înserisul dat 
de către împuternicitorulii la imputernicitulii, 
se dice scrisorea de împuternicire, - 

$ 1350, Imputernicirile suntii ori generale 
s6ii speciale; generale sunt cândă se încredin- 
țEză cuiva cârmuirea tatarorii trebilorii altui 
cuiva; iară speciale suntăi, cândii se încredin- 
ţeză cuiva cârmauirea numai a unor trebi : îm- 
puternicirile speciale potii în deobstie să cu- 
prindă trebi stii pricină ce se caută în judecată 
s6ă afară de judecată, să numai niste siugu- 
ratice oră dintr'unii soiii, sâii dintru amenduoă 
acestea, 

Ş 1351. Se dai împuterniciri ori cu nein- 
grădită stii cu îngrădită putere de a făptui 
ceva, prin cea Wântâiiă câstigă împuternicitul 
drituli de a săverşi trâba încredințată lui după 
a sa bună sciinţă şi cu cugetii curati; iară prin 
a duoa i se prescriit otarele penă unde și chipul 
după care să săvârşâscă treba, 

Ş 1992, Următorele trebi cerii uă specială 
imputernicire, adecă : cândă în numele altuia 
are a înstrăina, lucrulii cu plată, sâii a se in- 
cheia împrumutare în bani, sii în alte lucruri, 
ori a se priimi bani, sâii alte lucruri în loculii 
lor, să a se porni judecăţi, oră a da sâii a prii- 
mi jurămentii, scii a so face învoiri. 

$ 1953. Insă spre curată priimire sc Jăpă- 
dare de mostenire, spre închcerea de tovără- 
şie, spre facerea, darurilorii, pentru alegerea u- 
nui judecătorii compromisarii, şi spre acea fără 
plată lăsare a niscai-va drituri, cere trebuinţa 
ca să aibă vechilulii uă scrisâre de împuterni- 
cire, prin.care să se rostescă anume ficşte- 
care trebă, . 

$ 1954, Şi acele neingrădite generale îm- 
puterniciri, atuncea numai voră fi îndestule în 
pomenitele întemplără când anume se va rosti 
în scrisorea împuternicirii soiuli trebii. 

$ 1955, Nimenea este silit să priinescă spe- 
cială împuternicire; iară dâcă acel ce are cu 
cine-va legătură nepuţătoresci, stii altele ai 
priimită uă-dată, scit în anaă multe rânduri im- 
puternicire este dâtorii de va lua și alta, să 
insciinţeze pe împuternicitorul fără întârdiere, 
şi anume cun că o priimesce sâii nu, căci în- 
traltă chipii rămâne clii răspunţitori pentru 
paguba pricinuită din neingrijirea lui. 

$ 1956, Imputernicitulii este dstorii să câr- 
muiască treba încredințată lui, cu sirpuinţă şi 

  

  cu credinţă, după a sa făgăduinţă şi după îm-
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puternicirea ce a priimit'o, şi să deie încre- 

dințătorului scăi totii câstigulă ce aii luat din 

acea îrcbă. 
$ 1357, Măcar de şi arii avea împuternici- 

tulii nă imputernicire îngrădită, totuşi are voe 

să întrehuinţeze tâte miglâcele legiuite, ce vor 

fi neaptrată unite cu firea trebii, scii potrivite 
cu rostitulii scopă a îucredinţătorului; iară 
dâcă fără nevoe va trece peste otarele împu- 
ternicirii, rămâne răspungătorii pentru cele din 
împrotisă întemplate,. -. 

Ş 195$, Dâcă imputernicitulii fără nevoe va 
însărcina pe unii ală treilea cu treba: încredin- 
țată lui, atuncea elă singură rămâne răspun- 
dător pentru ispravă ; iară decă lui anume sai 
ertată în scrisârea împuternicirii rânduirea al- 
tuia în locul stă, sâi dâcă din împregiurără 
se face neaptrată rânduirea altuia, atuncea ră- 
mâne clă respundătoră pentru greşela în dove- 
dita rea alegere a personci. ” 

$ 1359, Dâcă totii nă-dată sai încredinţat 
uă trâbă la mai mulţi împuterniciţi, este nea- 
părată lucrarea tuturoră împreună, pentru ca 
să aibă putere treba, afară numai dăcă anume 
sati dată la unulii sei la mai malţă din că în- 
puternicire în serisii ca numai ei singură să 
cârmuescă acea trebă, 

$ 1360. Imputernicitalii este dâtorii să in- 
târcă încredințătorului acea de densulii prici- 
unită pagubă, şi să deie socotelă pentru treba 
încredințată lui, oră şi cândii o va cere acela. 

$ 1361, Imputerniciţii nu ai drită să ceră 
vre vă r&splătire pentru ostenela lor, nici este 
ertatii a priimi de a altulii daruri privitore 
către cârmuirea trebilorii, afară de acei ce at 
priimită împuternicire după meşteşugulă lori, 
si după toemâlă, 

$ 1862. Incredinţătorulii este dctorii, să ine 
-torcă vechilului tâte neaperatele cheltuele în 
cârmuirea trebii, sâii cele folositâre, măcar de 
şi n'aii luată treba ispravă bună, şi: după ce- 
rerea lui să deie şi înainte uă potrivită sună: 
de bani pentru intempinarea neapăratelor chel- 
tuele, Trebue âncă să'i plătâscă totă acea de 
densulii pricinuită pagubă, seii acea cu împli- 
nirea însărcinării unită pagubă. (11) - . 

Ş 1963, Fără de plată tocmela imputernici- 
rii se preface în cea cu plată, cândă împuter- 
nicitulă celiă fără de plată, se va păgubi din- 
trvă întemplare, de pildă : dini”uă furtună, scă 
de către tâlhari, şi cele-alte. Deci deră încre- 
dințătorulii este detorii să”i deie ca uă răsplă- 
tire atâta, pe câtă elă arii îi pututii lua peste 
ostenâla sa, dâcă arii fi făcutii toemelă pentru 
plată, şi acesta trebue cu uă deamtruntulă pă- 
trundere a impregiurărilorii să se proţeluescă 
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de către 6meni cesperță, după celii mai mare 
preţii care ară fi pututii să iec altul pentru a- 
semenca pricină, 

$ 1364, Dâcă împuternicitul-aii trecut pesta 
otarele împuternicirii date Ini, acâsta trebue 
sii, se judece din cupririderea împuternicirii, din 
legi ($$ 1352 şi 1953), şi din firea trebii, ($1357) 

$ 1365, Dâcă încredinţătoruli ati primiti 
trâba cea, de dânsulă încredințată în vremea 
lucrării scii după săvârşirea trebit şi s'aii folo- 
sitii din acâsta, atuncea este elii detor să prii- 
mâscă şi cheltuelile făcute pentru acea, trobă, 
peste-împuternicirea dată de densuli, 

Ş 1366, In câtii împuternicitulii în puterea 
împuternicirii, înfăgișeză pe persâna încredin- 
ţătorului săă, întru atâta pote să câstige prin- 
imensulii drituri, şi săli însărcineze cu îndâ- 
toriri; aşa dâră dâcă acesta în otarele vedera- 
tei scle împuterniciri ali făcut tocmâlă cu un 
ală treilea, atuncea driturile şi îndctoririle în- 
temeiate po acâstă toemâlă, nu se cuvin lui 
ci încredințătorulai săti, şi acelui alii treilea, 

$ 1867, Acea împuternicitului dată în taină 
imputernicire, nu are influenţă către driturile 
ce ai câstigatii unii al treilea prin acâsta. 

$ 1365, Și cândii împuternicitorulii ai rân- 
duită acestă -feli de împuternicit, carele nu 
este destoinicii să se îndâtorescă pe sineşi (pa- 
ragrafii 1156--1159), atuncea acele de densul 
între otarele imputernicirii săverşito trebi, în- 
dâtoresciă pe acestă împuternicitorii, şi pe acel 
alii trailea, 

$ 1369, Dâcă imputernicitului dândui-se îm- 
puternicire ca să aducă folosii unni alti treilea, 
at priimit?o, atuncea acestii ali treilea îndată 
ce se va însciinţa de către împuternicitorulii, 
se de către împuternicitulă, câstigă dritulă 
de-a porni jalbă asupra unuia, stii dsupra al- 
tuia din ci. . 

$ 1370, Imputernicitorul are voe să îee îna- 
poi după a sa plăcere cea de dânsul dată îm- 
puternicire; se îndâtoresce însă a întorce îm- 
puternicitului nu numai cheltuelile ce el până 
atuncea aă făcută, şi pe lingă acea pagubă co 
el pote aii suferitii, ci să deo acestuia parte 
de r&splătirea analogisită cu ostenelile s6lo. 

Ş 1371, Regula de mai sus pentru cheltuele 
şi răsplătiri, aro Jocă şi atuncea cânâii desă- 
verşita împlinire a trebii s'aii împodicatii din 
vre uă împregiurare întâmplată, ” 

Ş 1372, Şi imputernicitulii pote să so lapede 
de priimita iinputernicire; iară decă se va lă- 
păda nai înainte de împlinirea trebii încredin- 
țată lui mai cu scmă, stii a acei începute în 
puterea generalei imputerniciră; atuncea remâ- 
ne clă detorii să răspungă tâtă paguba prici- 

  

(1) Dp piltă : accă încredințătorulii ai dat împuternicitului prin sciinţă uă vită vătămiitore, ca să o viudă 

şi vita Pal primejduitii, ssă decă Vaii însărcinatii ca să scape ună lucru din foc şi prin acesta s'aă vătemață 

şi cele-alte.
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nuită incredinţătorului, dâcă mu s'aă întemplat 
vre nă împedicare neprevădută şi neapărată, 

$ 1373. După regulă înceteză” împuternici- 
rea prin mârtea încredinţătorului, sâii a împu- 
ternicitului; iară decă începnta trebă nu este. 
prin putință a sc curma fără de vederata, pa- 
guba mostenitorilorii, sâă dâeă puterea împu- 
ternicirii se întinde şi după mârtea încredin- 
ţătorului, are dritiă şi dâtoric vechiluliă să sfir- 
şâscă treba. Aa 

Ş 1354. Imputernicirile cele date sâii prii- 
mite de către obştime, încetâză îndată, după 
desfacerea acestii obstimi. 

Ş$ 1375, Când se va publica concurs de ere- 
ditori a încredinţătorului, atuncea tote trebile 
care e va îi priimitii împuternicitulă după a 
cesta în numele aceluia, nu ati nică uă putere 
legiuită. Asemenea publicare a concursului ere- 
ditoriloră asupra averii încredințătorului, s6ă 
împuternicitului, desființăză în faptă împuter- 
nicirea dată lui, . IN 

Ş 1516. De şi încetăză împuternicire, prin 
- luarea înapoi, prin lăpădarea, şi prin mortea 
îneredinţătorului, totuşi trebile cari nu suferă 
întârgiere, să nu înceteze, până când se va 
face altă rânduială din partea îneredințătornlui 
scă a mostenitorilorii lui sii celti pugină penă 
cândii va fi prin putinţă să se facă altă pune- 
re la cale. i 

$ 1977. Şi acele de către împuternicitul în- 
cheiate tocmele cu unii alii treilea, carele nu 
din a sa pricină w'aii sciutii încetarea împuter- 
niciriă, rămână îndetoritâre, Ineredință torulii 
pote însă să câră despăgubirea sa numai de la 
imputernicitulii, carele aii tăinuitii încetarea 
împuternicirii, | 

Ş 1338, Regulile cele preserise în capulii a- 
cesta, trebue să se aplice şi la proprietarii 
mărfuriloră, a vaselorii de mare, a dughenelor 
neguţătoresci, sâii a altorii meşteşuguri carii 
se încredințăză spre cârmuirea unui mai nare, 
unni căpitan de corabie, calfei de neguţătorie, 
scii la alți cârmuitori de trebi. | 

$ 1859, Driturile a asemenea împuterniciţi, 
trebue să se judece mat alesi după înscrisulă 
împuternicirii, precum este între neguţători 
numită firma, . | | 

Ş 1350. Decă împuternicirea nu s'a dati 
în scrisii, se judecă cuprinderea. ci după obice- 
tulii şi firea trei, 

Ş 19S1, Decă cine-va aă încredinţat cuiva 
vre uă cârmuire a unei treb, se judecă după 
iuridica presumţie, cumi că i vai dati putere 
ca să facă tâte acele câte va cere ensuşi câr- 
muirea trebii, şi celecu ea după rânduslă anite, 

$ 1552, Decă proprietarulii unci neguțăto- 
rii scii a unui meşteșurrii, va da voe calfei sc 
ucenicului săi să vind uni lucru în dughână 
scă afară din dughâuă, se judecă după iuridica 
presumție, cuin că potii să priimescă şi bani, şi 
să deie şi adeverinţă, 
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„$ 1389, Voia ca să vindă cine-va un lucru 
în numele proprietarului lucrului, nu se întinde 
şi la dritulă de a cumpăra și mărfari în nu- 
mele proprietarului; nici cărăuşii n'aă voe să 
priimesci preţulii mărfurilorii încredințate lor, 
nici să iee cu împrumută bani pe aceste măr- 
fură, d&că acesta nu s'aii scrisă lămuriti în 
fatura dată la mâna loră. 

$ 19S4, Proprietarii şi stăpânii do casă nu 
suntii dâtori să plătâscă aceea ce slugile, robii 
sci casnicii lori ai luată cu împrumut în nu- 
mele lorii; creditorii trebue la asemenea întâm- 
plări să dovedescă porunca dată către aceştia, 

Ş 1055. Iară dâcă creditorulii şi detorniculi 
voriă ţinea, codici după rândudlă, în care se tree 
mărfurile cele date pe credit, are putere iuri- 
dica presumţie, cum că aducitorulă unei a- 
semenea, codici are voo se iee mărfuri pe cre- 
dită. e 

Ş 19S6. Dritulă ce aii epitropii şi curatorii 
ca să cârmuâscă trebile epitropisițilorii şi a 
celoră sub curatorie, se întemeiază pe rândui- 
vea judecătoriei, de cătro care ci vorii fi rân- 
duiţi. (ȘŞ 258, 272, 356, 372, 1296 şi 1307) 
-_Ş 135, Părintelui şi bărbatului se dă de că- 
tre legi puterea ca să apere po fiii şi pe sogie, 
Regulele pentru acestea suntă cuprinse în lo- 
culă cuviinciosii. ($$ 106, 204, 1638, 1639 şi   
1660--1662) , 

Ş 13SS, Acclă cc nici din toemâla rostită 
stii ficută, nici de către judecătorie, nici de că- 
tre legi aii luat voe, nu pote după regulă să se 
amestece în treba altuia. Dâcă acesta va fi în- 
drăsnitii să făptusscă unii Așa ceva, remâne 
respandătorii pentru tâte păgubitorele urmări, 

Ş 1389, Către celii de bună-voa cârmuitorii 
a unci trebi străine spre depărtarea unei pă- 
gubiri co era să se întâmple, dâtorii este pro- 
prietarulii lucrului să'i întorcă cheltuelile cela. 
neapărăte şi potrivite cu scopulă, măcarii de 
arii fi şi remasi fără de folosii, însă nu din &n- 
suși a sa pricină. ($ 536) 

$ 1990, Acelii ce voeseo să priimâscă asu- 
pră'şi trebi străine, numai pentru folosulă al- 
tuia, trebue să câră învoirea aceluia. Dâcă câr- 
muitorulii trebilorii străine mai păzită acâstă 
reșsulă, însă ai cârmuit treba altuia cu €nsuşi 
a sele cheltuele spre vederată folosii a proprie- 
tarului, şi coverşindii peste ncapăratele chel- 
tucle, este dâtor proprietarul trebii săi întârcă 
făcutele cheltueli. 

$ 1391. Jar deâcă acestii folosi ce covriesce 
peste cheltneli nu este vederatii, ss dâcă câr- 
muitorulii trebiloră străine s'aii apucati de 
sineşi de acestii fel de mari prefaceri în lucrul 
străină, în câtii proprietarnlă acestui lucra, să 
nu mai potă a'lă întrebuința spre acel scopă, 
pentru care îl întrebuinţase nai "nainte; atun- 
cea nu numai nu se indatoresce el a'i întârce 
cheltuelile, ci mai alesii pote se ceră ca câr-   muitorulii lucrului, să aducă cu a sa cheltuslă 
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jacrală în starea de mat "nainte, sâii dică acc- 

sta nu va ficu putinţă, săi facă deplină în- 

destulare. - NR 
Ş 1392, Aceiă ce fără porancă aii priimitii 

asupră'și uă trâbă străină, este detor penă la 
sfirzită a nu înceta, şi a da socotâlă curată ca 

unii împuternicită. 
$ 1393, Dâcă sati amestecat cine-va în trebă 

străină împrotiva puternicei voințe a proprie- 
tarnlui, stă prin amestecarea lul ai îinpiedicat 
pe legiuitulii împuternicit din cârmuirea trebii, 
atuncea este dâtori nu numai să plătâscă pri- 
cinnita pagubă, ci să'şi piardă cheltuciile câte 
ară fi făcutii, d&că nu va fi cu putinţă să le ice 
din Inerurile cumpărata de densulii, şi aflătore 
de faţă, ” 

$ 13914, Acelă ce fără a avea poruncă pen- 
teu cârmuirea trebiloră, de ra fi cheltuit ceva 
pentru folosul altuia, pote să câră Ensuşi lucru, 
sti nefiindii acesta nai multii cu putinţă, pre- 
țoli lui, care'lii avea în vremea cheltuirii, mă- 
carii de şi stari fi înzădărnicită în urmă diu- 
tr'acesta, 

$ 1995, Acelii ce aii făcută pentru altulii 
cheltaeli de acestii felii, care trebuia să le facă 
acela după otărirea legilorii, are dreptate, să 
ceră întorcerea, lori. 

Ş 1395. Dâcă cine-va într'uă nevoe aii jertfit 
însuşi a sa avere, pentru care să depărteze de 
la dânsul şi de la alţii uă mai marepăgabire, 
atuncea suntii dstori toțiacei folosiţi prin dân- 
sul, să'i facă despăgubire după analogie, 

$ 1397. Uă, mai întinsă aplicare a regulti de 
mai sustii, este obiectulii legilorii pentru negu- 
țătorii pe mara. : 

CAPU XSYI 

Despre contractalii schimbului 

Ş 139$, Schimbuli este unii contractii prin 
care se dă un Îneru în locul altuia, Adeverată 
trădarea lucrului nu este neapirată 'la facerea 
acestui contractii, ci se cere numai spre împli- 
nirea luf, şi spre câştigarea proprietăţii, 

$ 1399, Banii ca nă cătime socotindu-se în 
deobate, nu suntii obiectă a schimbului, iară 
auruli şi acgintulii socotinda-se ca nă mariă, 
se poti schimba, cu alte soiuri de lucruri ; no- 
nedele se potii schimba numai unii soiii cu al- 
tulii, adecă cele de aurii cu cele deargintii, scii 
cele mici cu cele mari. E 

$ 1400. Schimbările cele curate a lucrurilor 
nemișcătâre, a tărie şi fără a se face însciin- 
ţare Divanului, iară cele amestecate, adecă a- 
cele făcute în lucruri împreună şi bani ($ 1416) 
nu sunti ertate a se face fără scirea Diva- 
nalui, . 

$ 1401, Dâcă uni rezaşi va voi să schimbe 
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partea sa, este dâtorăi ca mai ântâiii să o deo- 
sibâscă şi să o stălpescă, urmândii pentru ac6- 
sta după rânduiala de mai susii, şi pe urmă să 
so facă schimbul, a E 

$ 1402. Când cere trebuinţa ca să se schimbe 
“moşii monastiresci nu esto ertat ca să se schimbe 
cu alte lucruri, ci numai cu alte moşii decă 
schimbuliă va fi bine cuvântatii şi mai de folos 
monastirii, cercetându:se mai întâi cu dea- 
măruntulii, şi întărindu-se de Mitropolitul im- 
preună şi de Divanii. - 

$ 1403, Schimbătorii suntii dâtori în pute: 
rea tocmelii încheete între dânşii, să dee şi să 
iee în slobodă proprietate lucrarile cele schim- 
bate, din preună cu cele cuvenito la acestea , 
precum : sporirilo din vremea încheerii tocmelei 
($$ 390-392), în vremea şi în locul cuviincios, 

1 în starea în care seafla la încheerea tocmelii. 
$ 1404. Dâcă din pricina unuia din sehim- 

pători nu s'ait făcutii după pomenitele chipuri 
împlinirea schimbului, remâne acesta îndato- 
rit sărespundă celui-alt totă pricinuita pagubă. 

Ş 1405, Dâcă în vremea facerii tocmelei pen- 
tru trădarea lucrului mişcătoră, ce s'ar schim- 

ba, se va opri anume de către stăpenire nego- 
ciaţia acelui lucru ($ 1863), ssii se va, strica 
de totii, atuneca se anuleză contractul ; iară 

dâcă s'a stricat numai uă parte, se judecă. după 
legiuirea $ 1250, şi dâcăi lucrulii aă fostii ne- 
mişcătoră şi sai stricati, ori aii lipsită uă 
parte dintr'ensulii se obâră cu totulii asemenea 
contractii. E 

$ 1406, Decă în vremea acesta se vorii în- 
tâmpla la lucruli schimbati alte stricări, sei 

sc va tusărcina cu alte greutăţi, apoi acestea 
privescă către proprietarul lucrului. Jară decă 
Sai făcut schimbul de multe Incruri cu vurta, 

adecă fără măsurare, numerare, sâii cântărire, 
atuncea, stricăciunea din întâmplare a unui fel, 
privesce către priimitorulii lui, dâcă in acesti 
chipă nu sar fi micşorată totimea peste jumă- 
tatea preţului lui. (Ş 1251). 

$ 1407, Proprietarului se cuvinii tote folo- 
surile luate din lucrată schimbati penă la otă- 
ritulă termină a trădării lui, iară din vremea 

acâsta se cuvine lucrulii cu tâte adăugirile şi 
sporirile Iui aceluia către carele după tocmelă 
era să se dee lucrul, de şi âncă nui Tar fitră- 
datii lui. 

$ 14108, Dâcă nu s'aii pusii. termini la toc- 
mâlă ($$ 1213—1216) pentru trădarea lucrului 

schimbati, şi dâcă nici una, nică altă parte nu 

se va putea invinovăţi pentru lenevire sâii vi- 
clenic, atuncea trebue să se aplice vegulile le- 

gibite mai sus pentru primejdii, şi folosul luat 

penă la terminulă trădării, afară decă schimbă- 

torii nu sară fi alcătuită în vre unii altă chip.   $ 1409. Acel ce voesce să câră trădarea lu- 

crului, trebue mai ântciă să'şi împlinâscii de- 

toria sa, stii să fie gata a o împlini,
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| CAPU XXVII 
Despre contractul cumpărării și a 

vândării 

„Ş 1410. Prin tocmâla cumpărării şi a vindă- 
rii se dă cui-va unii lucru pentru otărită sumă 
do bani, numărată de către dânsulă.. 

Ş$ 1411, 'Tocmela arâsta precum şi acea a 
schimbului, se socotesc între acele titluri, prin 
cari se câştigii proprietatea. (Ş3 417 şi 569) 

Ş 1412, Până la vremea trădării are vindă- 
torul proprietatea lucrului vîndut de deusul, 
iară cumptrătorulii are proprietatea baniloră 
tocmiți pentru preţul lucralui. 

Ş 119, Cele neapirate înființării a unui la- 
cru de cumpărare şi de vîndare sunt : 

a. Buna învoire a ambelorii părţi, 
b. Unii lucru a căruia negociaţie nu este o- 

prită, şi 
Y. Preţulii cumptrării, 
Ş 1414, La acâstă tocmilă se aplică regulile 

aşedate la tocmeli în deobşte : 
a. Pentru vrednicia persneloră. ($$1156— 

1159) i 
D. Pentru adevărata învoire, amăgire, vicle- 

nie şi silă. ($$ 1160—1169) , . 
v. Pentru acea cu pntinţă împlinire a toc- melii. (S$ 1170—1175) 
g. Pentru chipulti de a arăta buna învoire, 

($Ş 1154, 1176—1180 . 
d. Pentru activa și pasiva din preuni înd6- 

torire în daturi şi în luaturi, adecă, când mai 
mulți din preună aă vinduti unii lucru, şi nai 
mulţi din preună s'a îndatoritii a respunde 
preţulii lucrului cunipăratii, ($Ş 1181-—1193) 

e. Pentru condiţii. (Ş$ 119:1—1205) 
Î. Pentru arătarea scopului sâă a cuvântului 

îndemnării. ($$ 1206—1209). 
z. Pentru tâlenirea și încetarea, toemelilorii, 

($Ş 1230—1237) : 
i. Pentru chezăşie, ($$ 1239—1250) şi 

* E. Pentru vorba de a tace tocmâlă şi pentra 
lăpădarea întâmpinăriloră, ($$ 1954 —1256) - 

Ş 1415, Preţulă lucrului vîndută trebue să 
fie iîn-bani adevăratii, iară nu iconomicosii otă- 
ritii şi dreptă. . - 

$ 1416. Dâcă cumpirătorulii unui lucru aăi 
dată pentru densul un numai bani, ci împreună 
şi alti lucru, atuncea de vorii coverşi banii o- 
bicinnitulă preţii a lucrului datii cu bani, sci 
de vorii fi de uă potrivă cu preţul, atuncea se 
socotesce toemâla acesta cumpărare, iară d&că 
ohicinuitulii preţii a lucrului va corârşi suma 
banilorii, atuncea se socotesce schimb. (Ş 1-100) 

Ş 1417, Cumpărătorulii şi vîngătorulă pste 
să lase otărîrea preţului şi la uă a treia anu- 
me personă; dâcă acâstă persnă nu va otări 
preţulii pent la terminulă tocmelii, scii dscă 
nu s'a otăritii vremea, Şi voesce uă parte să 

    

se tragă mai "nainte de otărîrea prețului, a- 
tuucea, se socotesce tocmnâla acâsta ca nefăcută, 

Ş 1418. Dică otărirea preţului s'a lisată 
la maă multe persâne, biruese glasurile cele mai 
multe; iar decă glasnrile cele multe vor fi neu- . 
nite, atuncea se socotesce toemâla ca nefăcută. 

$ 1419. Pâte la otărirea preţului unui lucru 
să se pue temeiii şi preţulii tocmită Ia uă vin- 
dare de mai înainte a acestui lucru, E 

„$, 1420, Decă s'aii pusă dreptă temeiii pre- 
țulii ce se politicesce la piaţă, atuncea se înţe- 
lege preţalii celi de midlocă în piaţa locului 
unde, şi la vremea cândii trebuia să se săvâr- 
şâscă tocmâla. - 

Ş 1421, Dscă s'aii otăritii de către poliţie 
preţulii aceloriă trebuinciâse pentru hrană s6it 
pentru altele, atuncea tot prețulii ce coverşesce 
pe celă otărit, se socotesce nodreptii; deci dâră 
cumpărătorulii pote să câră despăgubirea sa şi 
pentru cea mai mică pagubă. 

Ş 1422, Pe lingă acea în paragraful de mai 
sus pomenită întemplare, pote cumpărătorulă 
săi tindătorulii să ccră desfiinţarea tocmelii, 
dâcă în luare s6ă dare s'aii păgubitii peste ju- 
mitate din obicinuitul preții a lucrului (para- 
grafă 1251—1259); acistă jalbă are loci şi a- 
tuncea cândă otărirea preţului s'aii lăsatii la 
uă a treia persână. ($ 1117) 

$ 1423, Vingătorulă este detoră.să păzescă 
cu sirguinţă pent la terminulă trădării, lucrul 
vîndută de densulii, şi să'lii trădee cumptrăto- 
rului după regulile aşedate mai susii pentru 
schimbi. ($ 1108 şi 140.1) . 

$ 1424, Cumpirătorul este detor să priimâ- 
scă lucrul îndată, sâă la toemitul termin, şi să 
plătescă tot uădată şi preţal lui în bani, căci 
într'alt chip pote vindătorul să oprâscă lucrul. 

$ 1425, Dică vindătorulă fără a lua preţul 
Încrului, "I-ai dat cumpărătorului, se socotesce 
că aii vîndută lucrul pe creditii, şi îndată trece 
proprietatea lui asupra cumpărătorului, 

$ 1420, Pentru primejduirea, lucrului „cum- 
păratii, nefiindă încă trădată, cumnit şi pentru 
folosurile dintr'accsta, aii tărie regulile aşegate 
în toemela schimbului. ($ 1405—1406) 

$ 1127. Decă s'aii cumpăratii lucruri pe nă- 
dejde. (de pillă : câţi pesci starii pescui), se a- 

în $$ 1709 şi 1710. 
$ 1428, În tote pricinile pentru toemelile de 

cumptrare şi de vingdare, cari nu suntii anume 
rostite in legi, aii a so aplica regulile aşegate în 
capul duoă-deci şi duoă-deci şi optii SŞ 119:4-— 
1203, 1403 şi 1:410—1433, 

Ş 1429, Arhiereii şi egumenii n'aii voe să 
vindă de la sineşi moşii, scă alte lucruri ne- 
mişcătore, stii cele de mare preţii a eparhiilor 
scă a monastirilor lor, cum nici epitropil bi- 
sericilorii n'ai voe să șindă asemenea lucruri   bişericesci, 
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$ 1430. Armenii şi jidovii sunti opriţi dea- 
pururea de a cumpăra moşii do veci. 

Ş 1431, Jidovii ait voe-să cumpere case şi 

dughene în orașe, iară armenii aîi voe să cum- 

pere şi vii în podgorii. , , 

Ş 1422. Întracei ce aii drităi de a răscum- 
ptra lucruri nemişcătâre, se protimisescii : 

a. Rudeniile penă la a găsea spiţă, şi între 

acestia se protimisesce acel ce este răzaşii (îm- 

preună-părtaşă). 
b. Răzaşii, şi . 
v. Mepieşii. . 
$ 11393, tâna se vinde vre-uă moşie întrigă 

scă uă parte de moşie între acei cc nu'suntii 

răzaşi stă rudenii suntii dâtâre ambe persânele 

contractuitore a se înfăgişa la Divanul jude- 

cătorescii, arătând zapisulit vindării în care 

să fie insemnatii firii viclenie celii adevărată 
preţii a tocmelii. . 

$ 1134, Divanulă este dâtorii să serio către 
dregătoria ținutului unde va fi moşia de vin- 
dare, ca să facă obicinuita publicaţie în cur- 
sulă de şăse luni întregi, la tâte qilele de terg 
peste stptămână, spre însciinţarea acelorii ce 
suntii rudenii și răzaşi, şi până la arttatul ter- 
mină neeşind nimene din neamuri şi din răzaşi 
ce sunt de facă în ţâră ca să riscumpere, apoi 
dregătoria ținutului să trămită raport în scris 
către Divanul judecătoresc pentru urmata pu- 
Dlieație, după care upoi se va face întăritura 
zapisului de vindare decă în curgerea acestori 
şise luni de ile nu se va înfăşişa nimene diu- 
tracei ce aii dritul protimisirii spre a răscum- 
păra acea moşie, :   $ 1435. Pentru accă ce avândii drituli răs- 
cumpărării, se vorii fi aflatii înstrăinaţi peste 
otarii în vremea, publicării, se dă termină de 
cinci ani, socotiți din diua publicaţiei; aşa «ră, 
deca s'arii întorce în ţera lori în curgerea ace- 
stor cinci ani, pot să rescumpere şi cole după a- 
rătatele Jegiuiri vindute moşii sâi părţi de moşii. 

$ 1436. Dritul protimisirii pentru cei înstrăi- 
nați peste otarii, rămâne închisii după trecerea 
de cinci ani; iară pentru acei de facă în ţeră, 
după trecerea de şăse luni. 

$ 1437, La lucrurile cele vindute prin lici- 
taţio nu are locă dritul protimisirii. 

3 1498, Deosebite chipuri, obicinuite stii lă- 
turale tocmele suntii : 

a. Cumptrarea şi vindarea ce se face cu con- 
diția cercării, 

b. Vindarea cu condiţie de otăritii termină, 
d&că până atuncea se va găsi altă cumpărător 
cu inai bunii preţiă : ” 

v, Insărcinarea pentru vindarea unui lucru 
cu otăritii preţii. ” 
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e. Tocmâla pentru oborirea vindării, dâcă pre- 
ţul lucrului nu sc va plăti la terminul tocmit. 

- 81439, Dritulii de a cumpăra cineva înapoi 
lucrulă de densulii vîndutii, se dice dritulă do 
înapoi-cumpărare ; d&că acesti dritii s'aii dati 
vindătorului în deobştie şi fără mat de aprope 
îngrădire, atunce de către uă parte se întârce 
lucrul în stare nu mai prâstă de cât s'aă prii- 
mitii, iară de către altă parte se răspunde pre- 
ţulii; iară folosurile co s'aii Iuaţii în cursulii 
aceştii vremi de către ambe părţile, din lucra” 
şi, din bani se socotesc una pentru alta. ($ 1155) 

Ş 1140. Dâcă cumpărătorulii aii îmbunătă-- 
țităi lucrală cu a scle cheltiiele, ori ati cheltuit 
estraordinarii pentru păstrarea, acestui Jucru, 
atuncea ai ai so întârce cheltuelele ca unui 
stăpânitoren bună credinţă; remâne însă respun- 
qător dâcă din pricina, lui s'aii micşorat preţul 
ori s'a făcut peste putinţă trădarea lucrului. 
(Ş$ 432, 539—554, 663, 1726, 1729, şi 1750) 

Ş 1441, Tocmela, pentru cumpărarea înapoi, 
decă s'aii alcătuit cu otăritiă termin, se stinge 
la sosirea acestui termini, iară adică aii urmat 
fâră termini, ori s'aii alcătuitii ca să încâpă 
de la cutare termini, se stinge prin mârtea 
vîndetorului. | 

$ 1432. Regulile cuprinse în $$S 1:4139—1441 
pentru cumpirarea înapoi, se aplică şi la vîn- 
(rile înapoi, când cumptrătoruli se va alcătui 
să vîndă lucrulii acelă de dânsulă cumpărat la 
însuşi vindătorulii. 

$ 1443, Iară d6că toemela pentru vindarea 
stii cumpărarea, înapoi s'aii făcut iconomicâsă, 
spre acoperirea aritului deipotecă, sâii a zapi- 
sului de împrumutare, atuncea are Ic regula 
arătată în $ 1232. 
S144, Acel co ai vîndutii lucruliă cu con- 

diţie, ca atuncea cândă comptrătoruli ţa voi 
săli vindă, el sălii însciinţeze pentru cum- 
părare, are dritulă protimisirii din tocmelă.. 

$ 1415, Dritul protimisirii din toemslă, du- 
pă regulă este ună dritii personali iară asupra 
lucrurilor nemişcătore este reali. 

$ 1446. Nu pâte să se mnte acestii dritii a - 
protimisiriă asupra unui ali treilea, nici să 
trâcă la mostenitorii îndrituitalui (adecă ace- 
lui ce are dritulă rescumpărăriă) 

$ 1447, Acelii ce are dritulii protimisirii , 
din tocmâlă, esto dâtoră să rescuimpere lueru- 
rile mişcătâre în terminii de 24 câsuri, iară 
cele nemişcătâre în terminii 'de trei-geci dile, 
din dina de cândă i s'aii pusii înainte rescum- 
ptrarea ($ 1153); după trecerea acestui termin 
so stinge dritulii protimisirii, 

Ş 1415, Dăcă pe lingă preţul lucrului s'aă a-   dăugit în toemâlă şialte condiţii (72), pe care nu 

  

(32) Acestă folă de condiţii suntă : nemiglocita plaţă a preţului, scă în loculă el siguranţie şi darea dobân- 

Qeă; personale serbiri fără plată, gederea în casa vîndută, stă pe totii anulă darea net atărite sumI aa roduit, 

sză hrana vinitorului, a unui mălalară a familiei cumptrătoralui, şi alte asemenea.
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pote să le împlinâscă acel ce are dritul proti- 
inisirii nică este prin putinţă să se prețeluâscă, 
atuncea se face netrebnic dritul protimisirii, 

Ş 1419, Acelii ce aro drituli protimisirii din 
tocmâlă, ca să rescunipere lucrulă vindutii de 
densulii, atuncea numai pâte săli întrebuin- 
țeze, cândă cumpărătorulii va, voi să'li vindă, 
sară nu şi cândii elii va voi să'lii dăruiască sei 
sălii legateze sâii să'lă schimbe. . 

$ 1450. Cândii dritulă protimisirii este real 
"($ 1446), atuncea pâte acelii ce are acest drit, 
să câră prin judecătorie de la ui a treia per- 
s6nă lucrul înstrăinati, care persână se judecă 
după acea cu bună sâă cu rea credinţă urmată 
stăpânire a lui, “ - 

Ş 1451, Acel ce cumpără lucru spre cereare, 
nu se face proprietară acestui lucru, până a nu 

- plăti preţulă lui, iară în vremea cercării se so- 
cotesce ca unii comodatariă, iară după trecerea 

„acestui termini, se socotesce sărerşită cump&- 
rarea şi vindarea fără condiţie, iar cumpărăto- 
rul se socotesce proprietar a lucrului cumperat. 

$ 1452. Dâcă cumpărătorulii plătind preţul, 
ai luată lucrul celă cumpărată spre cercare, 
i se cuvine lut îndată proprietatea, lucrului, iar 
mai "nainte de trecerea terminului otărit spre 
cercare, pote să obore cumpărarea. _ 

Ş 1f5u, Dâcă cumpărarea şi vîndarea se face 
sub condiţie, ca vindătorulii, dâcă 'în curgerea 
unui otaritii termini, se va arsta unii cumpă- 
rătorii mai bună, să aibă voe să protimisâscă 
pe acesta, atuncea, lucrarea tocmelii se prelun- 
gesce până la implinirea condiţiei dacă luerulii 
vindut âncă au s'aii trădatii, (1196) 

Ş 1454, Dâcă s'a trădatii lucrali vîindută, 
atuncea contractuli cumpărării şi a vindăriy 
esto adevărații împlinită, cu tote acestea se 
desface întemplându-se condiţie; iară dâcă nu 
sai otărită terminali, atuncea pentru lucrur! 
mişcătre se stinge condiţia până în trel dile, 
iară pentru nemişcătăre în termini de ună an. 

$ 1155, Vinfătorulă are voe să judece, de 
este mal bunii acelă nuoă cumpărător, el pote 

- să protimisescă peal duoilea cumpărător, măcar 
de şiar voisă dee cel d'ânteiii un preţ mai mare, 

Ş 14506. Desfăcendu-se tocmâla se socotecii: 
folosurile luate din lucruri şi din banii daţi 
pentru prețulii lui una pentru alta, iară pentru 
îmbunătăţirea scii scăderea lucrului, se soco- 
tesce cumpirătorulii ca unii stăpenitoră cu bu- 
nă credință. ($ 482); 

1453. Deci, va da cine-va altuia uni lucru 
mişcătoră ca să'lii vîndă cu unii preţii otărită, 
sub condiţie, sc să'i dee până a rânduituliă 
termină preţuli otărit scii să'i dee înapoi lu- 
“crulă, nu pâte să'lă câră mai "nainte de termi- 
nulă rânduită; iară după trecerea acestui ter- 
mină este dâtorii priimitoral-lueruluj, să'i dee 
otăritulii preţ, 

Ş 115$, Până la terminul otăritii este trădă- 
torulă proprietară, iară priimitorulă lui este 
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dâtoră să respundă paguba pricinuită de dân- 
sulă, şi cândii va da înapoi lucrulă, va lua nu- 
mai acele cheltucli, carii suni spre vederati 
folosii a proprietarului lucrului, : 

$ 1459, Decă Iucrulii ce S'aii încredinţat cui- 
va pentra vindare, va fi nemişcătorii, se decă 
preţul, oră terminulă plăţii lui nu va fi otărit, 
atuncea priimitorulii luerulni se socotesce ca 
ună împuternicită, (Ş 1347) : 

$ 1460, Lucrul pe.care Pai încredinţată 
ciue-va altuia spre vindare, nu pote sub nici 
unii chipi să se câră de la unii ali treilea, ca- 
rele Paă luati cu bună credinţă, ($ 482). 

Ş 1161, Dâcă în tocmâla vingării şi a cum- 
părării s'aii pusă anume, ca lucrulă vinduti 
să se socotescă de nerindatiă, cândiă cumpără 
torulă nu va plăti preţulă lui până la otăritul 
termină, atuncoa rămâne în voinţa vindătora- 
lui, să obore vîndtrea sâii nu, 

$ 1462, Dâcă fără pomenită condiţie, ra 
prelungi cumpărătorulii plata prețului, dâtori 
cște să dee numai dobândile, iară nu şi câte 
d6ră arii fi putută să câstige vindătorulă în 
neguţătorie, - . , 

$ 1169, Decă sai otăritii terminul trădării 
lucrului vindutii, iară vîndătoruli va prelungi 
trădarea lui atuncea rămâne elă răsdunlătorii 
pentru tâtă paguba cumpărătorului.   

Ş 14164. Dică cumpărătorulii s'aii lenevitii 
să priimâscă în terminulă otărît lucrul cum- 
piratii, atancea tâtă stricăciunea întemplată 
la lucru fără vielezugul vîndetorului, este spre 
paguba aceluia. i : 

- $ 165, Şi pentru vindările urmate în jude- 
cată, de bnuă voe, scii din sila judecătoriii, după 
regulă, aii locii rânduelile aşedate pentru toc- 
mete în deobstie, şi pentru schimbi, şi pentru 
vîndare şi cumpirare în deosebi, (Ş 1428; 

CAPU XVIII 
yo. Despre toemcla dării și luării în posesie 

(arendare) ș darea şi Iuarea în posesie 
de mostenire, și despre emflțeysis s6ii 
hezimen, : . 

Ş 1466, 'Tocmâla prin care câstigă cine-va 
penă la ună otăritii termină, şi cu preţii ro- 
stitii, întrebuinţarea unui lucra necheltuiţoră, 

scii posesie; : - 
Ş 1407. Cândi unii lucru de năinală va a- 

duce folosii fără ostenstă, atuncea se numesce 
toemslă de închiriere; iară dccă numai prin 0- 
stendlă şi silință pote aduce folos, atuncea se 
numesce tocmelă de posesie, sii arendara. 

$ 14605, Dâcă sai datii în năimală lucruri 
de amânduoi soiurile dimpreună, trebue să se 
judece tocmâla după felurimea Ineralui prin-   cipală, adecă de va lua cine-va în posesie uă 

  
se dice în de obstie darea şi luarea în năfmală, | 
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moşie, arendii şi case sâii alte zidiri, se soco- 
teace tocmela posesiei moşiei, iară de se va da 
cu chirie casă arendii şi grădină, se socotesce 
tocmela de chiria casej. 

$ 1469. Tocmâla închirierii şi a posesii, pâte 
să se facă pentru toti acelea lucruri, şi după 
toti acelaşi chipii, precum urmeză tocmâla 
cumpărării şi a vîndării. (ŞŞ 1154, 1160, 1171, 
1176—1180, 1499, 1410 —1422, 1466 şi 1478) 

$ 1410, Banii chiriei şi câstiulă moşiei, se 
dai asemenea, precum se dă preţuli la cumpă- 
rare, d6că nu sară fi alcătoită într'altii chipăi. 

Ş 1471. Proprietarulă pâte să deie în năi- 
mală nu numai lucrurile cele mişcătâre şi ne- 
mișcătore, ci şi a sâle drituri reale. Pâte une 
oră să ice în posesie Ensuşi alii săi lucru, dâcă 
întrebuințarea scii folosirea acestuia se cuvine 
uni a treia persâne. , 

Ş 1472, Dâcă contractuitorii s'a învoită 
pentru cele înfiinţate a unei tocmele, adecă 
pentru lucru şi pentru preţulă lui, atuncea se 
socotesce tocmela sfirşită pentru tâte, şi între= 
bainţarea Iueruiui se socotesce cumpărată. 

$ 1433, Dătătorii în 'năimală suntă detori 
să trădee şi să păstreze în bună stare lucrulă 
dată de dânşii în năimală, cheltuindi din ale 
sâle, în câtă să fie cu putință luătorilorii în 
năimală întrebuinţarea lucrului, şi să nu'i îm- 
pedece din întrebuinţarea, după tocmelă, 

Ş 1474. Acelă ce ai luată în năimală uni 
lucru nemişcătoră, nu pâte pretinde ceva cu 
nume de întocmire, stii de nucă zidiri de la 
proprietarul jucrului, dâcă nu s'ariă fi alcătuit 
cu densul la facerea tucmelii, sâii mai pe urmă, 
pentru acestea, | 

$ 1475, Acelii ce ati luată în năimată un lu- 
cru este îndrituiti să întrebuinţeze lucrulă cel 
luată de densulă după încheiata tocmâlă, și 
să ice folosulii dintr'ânsulii în toti cursulă otă- 
ritei vremi, îns€ nu are voe să'lă deie în sub- 
năimală la alţii fără învoirea proprietarului, 

$ 1476. Inchierietorulă, adecă acelă ce dă 
în chirie casă, dughână, scă altii lucru de ase- 
menea, este dâtoră să răspundă tâte asupra a- 
cestori lucruri puse la însăreinără şi dări, dâcă 
nu s'aă alcătuită într'alti chipă cu chirierii, 
adecă cu acei ce iai în chirie; iară posesorulii 
unei moșii sâi vii, s6ă a altui asemenea lucru, 
din care numai prin silinţă şi prin ostenâlă să 
iee folosă, priimesce asupră'şi, afară de cele de 
amanetii, tote cele-alte însărcinări, fără nu- 
mai de s'ară fi alcătuită într'altă chipii pen- 
tru acestea. . 

Ş 1477, Banii chiriei sâii câştinlii, dâcă s'a 
dată în năimală unii lucra pe unulă sâă pe 
mal mulți ani, trebue să.se plătâscă la înce- 
patul fieşte-căruia semestru, afară numai dâcă 
pentru acesta ai urmatii uă deosebită alcă- 
tuire; iară dâcă s'aă dat cu chirie lucru pe mai 
scurtă vreme, trebue să seplătescă banii chiriei 
la începutul fieşte-căria luni sâi la sfirgitul eă. 
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$ 1478, Spre siguranţa baniloră chiriei, are 
închirietoruli casei drituli amanetului asupra 
pojijiei şi a altoră lucrari mişcătâre ($$ 338 
şi 819), cari suntă a €nsuşi chirierului să a 
sub-chiriernlui, ori s'aii încredinţată lori de 
către unii alii treilea cinera ($ 482), şi care se 
găsescă în casă la vremea dării jalbei până ce 
se va, dovedi, cum că lucrurile suntă drepte a 
acestui ali treilea. 

$ 1479. Sub-chirieruli este dâtorii a răs- 
punde suma chiriei tocinite de densulă, şi nu 
pâte pune din împrotivă nici 'ună cuvântă de 
pricinuire, dicendi adecă că ai plătită chiria 
mai "nainte chirierului principală. 

$ 1450. Din împrotivă se cuvine dătătoru- 
lui moşici în posesie dritulă amanetului asu- 
pra vitelorii posesorului ce se află pe moşie; 
şi asupra roduriloră şi asupra, înarmării mo- 
şiei. ($ 838) i 

Ş 141, Dâcă proprietarul va da moşia sa 
altuia cu tocmâlă, ca acela să o cârmuâscă şi 
să'i dea uă parte din roduri, de pildă, năa 
treia parte s&ă jumătate, nu se alcătuesce toc- 
m6la de năimală ci de tovărăşie. 

$ 1482, Posesoruli şi chirierulă ai dritii să 
anuleze tocmâla, să să oprâscă din banii câstiu- 
lui, s6iă a chiriei analogă : | 

a. Decă din întâmplare aiă ars la moşie ceva, 
s6ii casă, ori dughână, sii altă acaretă, şi 

b. Dâcă i s'aă luat ori cu ce chip întrebuin- 
țarea seii folosirea moșiei, casei, s6ă a dughe- 
nei, întrâgă s6ă în parte, 

Ş 1433. Decă proprietarulii aii ertat câstiul 
unui ană pentru nerodire, nu pâte săli pre- 
tindă în urmă pentru rodirea, celorii-alţi ani. 

Ş 1484. Decă posesorul anume s'ati îndâto- 
rită, ca elii să porte şi cele estraordinare ne- 
norociri, nu se socotesce dintru acesta după | 
iuridica presumţie, cuni că s'aii îndâtorită să 
rămâe răspungători şi pentru întâmplata, per- 
dare a lucrului întregii, luată în posesie, 

Ş 14855, Dscă întrebuinţarea lucrului năimit 
stu folosurile dintr'ânsulă s'a perdut nu prin 
întrega stricăciune a Gusuşi lucrului, sc din 
oprirea, stăpânirii, ci dintr'uă împregiurare sâii 
nenorocire întâmplată la persâna posesorului 
este spre paguba lui, şi eli rămâne dâtori să | 
răspundă câstiali întregi. 

$ 1486, Deci posesoruli unci moşii va cere 
după tocmâlă sâă după legiuirea $ 1482 erta- 
rea câstiului întregi, s6ă a unei părţi din elă, 
este deâtorii să facă, mai ântâiă ennoscută dă- 
tătorului în posesie întemplata nenorocire, și 
nefiind acâsta cunoscută, să se îngrijescă ca 
să facă fără întârdiere cercetare de către ju- 
decătorie, sâii de către duoi 6meni ecsperţi în- 
tru asemenea lucruri; căci de se va lenevi în- 
tru acâstă privighere, pe urmă nu va fi mai 
muitii ascultati. 

Ş 1157. Năimitorulii este dâtoră după îm- 
plinirea, tocmelii de năimală sâă de chirie să 

4
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deie înapoi lucrul după catagrafie, dâcă s'aii 
făcutii, sci măcar în starea aceea precum 
Pai priimită. 

$ 1459. Nu are voe Iuătorulii în năimală 
sub nică uă pricină s6ii punere înainte, să o- 
prâscă din Ensuși a sa putere lucrul luati de 
dânsulu peste terminulii tocmelii, ci este d6- 
torii neaptratii sălii deie înapoi proprietaru- 
lui, şi întemplându-se să aibă vre unii drită, 
pâte să'lă câră în urmă prin judecată. 

$ 1459. Decă în vremea tocmelii de năimală 
nu s'aii făcut catagrafie, are loc acestă iuridică 
presumţie, precum la luarea rodurilor. ($ 669) 

$ 1490. Dâcă lucrală năimitii s'aii stricat, 
oră s'aii ponositi din rea întrebuințare, atun- 
cea luătorii în posesie şi chirierii rămână r&s- 
pundătoră nu numai pentru Ensuşi a lori lene- 
vire, ci şi pentru acea a sub-posesorilorii, scii 
a sub-chirieritoră, iară nu şi pentru întemplă- 
târe încunjurări. (Ş 1482) E 
"$ 1491, Dătătorulă în năimală trebue să 

ccră prin judecată despăgubirea sa, celi mult 
până la ună anii de dile, socotitii de a priimi- 
rea lucrului, căci după trecerea acestui ter- 
mini se stinge acestă drită a lui. 

$ 1492. 'Vocmâla dării şi luării în năimală 
se desface de la sincşi, când va peri lucrulă 
năimitiă ; decă acesta se va întâmpla din pri- 
cina unci părţi, se cuviue cele-alte părţi să 
ceră despăgubire, iară de va îi din întenmplare, 
atuncea nu este dâtâre să respundă uă parte 
către alta. 

$ 1493, Tocmâla năimirii se stinge şi prin 
trecerea terminului anume rostitii, scii prin tă- 
cere, adecă prin plata câstiului pentru termi-. 
nulii otărită precum la hanuri, sâii prin sco- 
pulii rostită, sei din împregiurări descoperite 
a Iătorului în năimală. 

$ 1494. Pâte să se înuoâscă tocmela năime- 
Vă nu numai rostită, ce şi prin tăcere; dâcă în 
tocmâlă s'a alcătuit a se face înainte însciin- 
țarea lăpădării, atuncea, se înuoesce prin tăcere 
tocmâla neurmândă înainte însciinţarea la ter- 
minulii tocmită, și după chipulă cuviinciosii; 
iară dâcă nu s'aii făcut alcătuire pentru înain- 
te însciinţare, atuncea, se face tăcută inuoirea 
tocmelii, cândiă luătorulii în năimală nu înce- 
teză a întrebuința lucruliă și a se folosi cn el 
după trecerea terminului otăritii, în toemâlă, 
iară proprietarulii va tăcea, ! 

$ 1499. Tăcută înnoire a tocmelii de luare 
şi dare în năimală, urmeză sub tot aceleaşi 
condiţii, sub care nai nainte se închaiese toc- 
nsla. La năimelile moșiilor se întinde numai 
până la împlinirea unui anăi. 

$ 1496. Pe lingă acâsta se mai face tăcută 
înuoirea tocmelii şi cândii dătetorulii în năf- 
mală iarăşi priimesce câstiulă. 

Ş 1497, Decă nică rostitii, nici prin tăcere 
nu S'aii pusi termini la darea şi.luarea în năf- 

_mală, şi în urmă va voi una din contractuitâ- 
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rele părţi să se lapede de tocmâlă, dâtâre este 
să însciinţeze pe cea-altă parte pentru scopul 
că, cu şese luni mai înainte, dâcă va fi moşie 
luată în posesie, iară de va fi năimită uă casă, 
sâii altă lucru nemişcătoriă, cu patru-spre-dece 
dile maă înainte, iară de va fi lucru mişcătoriă, 
cu duoă-deci şi patru câsuri mai înainte. 

$ 14985, Luătoruli în năimală are voe să se 
lapede de tocmslă şi mai înainte de împlinirea 
tenminului tocmitii cu rostire, scii prin tăcere: 

a, Când lucrulă luat în năimală pentru me- 
tehnile lui -necunoscute sâii întâmplate după 
săvârşirea tocmnelii, sa va face netrebnicii spre 
obicinuita întrebuințare, şi - 

pb. Cândă dătătorulă în năimală nu'lă va-ţi- 
nea mat multi în bună stare după tocmâlă. 

$ 1499. Pâte din împrotivă dătătoruli în 
năimală să câră anularea tocmelii mai înainte 
de împlinirea terminului. 
"a. Dâcă luătoru:ii în năimală va întrebuința 

răi lucrulă năimitiă. 
-b. Dscă uă dată şi de duoă oricerendă plata 

câştiului şi pe urmă după porunca judecătorie: 
nu va plăti câştială pentru vremea trecută, şi 

v. Cândiăi va, cere trebuinţa a se zidi din te- 
melie acaretuli dată în chirie. 

$ 1500, Inchirietorulă nu are roe să zidâscă 
spre păgubirea, chirierului lucru dati în chirie,   

  

ci numai să facă trebuinciosele întocnniri. 
$ 1501. Dâcă închirietorulii trebue să scie 

nevoea unei nuoă zidiri în vremea, facerii toc- 
melii, si d&că nevoea întocmiriloră, spre a că- 
rora gătire se cere nă vreme mai îndelungată 
s'aii pricinuitii din neîngrijirea urmată pentru 
mai micile întocmiri, atuncea, trebue să se des- 
păgubâscă chirierul pentru cuvenita întrebuin- 
ţare de care sai lipsită, 

$ 1502, Dâcă proprietarul datei în posesie 
sii în chirie moşii, casă, seci altui lucru de a- 
cestii felii, va voi să le vindă, sei într'alt chip: 
să le înstrăineze, detor este să pue în tocmâlă, 
ca luătorulii în năimală să nu fie supărată de 
către proprietarulă celi nuoii până la sfirşitul 
terminului, scă să se învoiască mai ânttii cu 
densulă, căcă într'altii chip se osindesce a plăti 
cheltaelile după obiceiulă pământului. 

Ş 1505, Dscă cumpărătorulii anume nu s'aii 
tocmitiă, însă s'aii dovedită prin altii chipă că 
aă priimit ca să remâe în stăpânire luătorul în 
năimală, se îndâtoresce şi aşa al ţinea în năi- 
mita moşie, să casă, scă într'altlucru de acest 
fe], penă la sfirşitul terminului după tocmâlă. 

$ 1504. Şi cândă din neapărată nevoe se ra 
înstrăina lucrul năămit prin otărîre judecătort- 
scă trebue să fie în prevedere cheltuelile pentru 
lueru, făcute de către luătorulă în năimală. 

$ 1505. Tocinâla prin care se dă cuira după 
mostenire proprietatea folosirii unei zidiri, ss 
a unvi lucru sub condiţie, ca să dee pentru a- 
cesta pe totii anulă uă otărită sumă de bani 
seii de roduri, duvă analogia folosuriloră, scă 
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si facă cuviinci6se slujbe proprietarului lucru- 
lui, atuncea se dice darea şi luarea în năimală 

e mostenire, . 

$ 1506, Tocmâla prin care aceli ce stăp&- 
pesce unii loci străinii, sc îndatoresce să dee 
vă mică plată pe ani la proprietarul acelui 
loci, spre recunâscerea proprietăţii lui, se dice: 

” tocmâlă de bezmănii; iară acel ce ai luat lo- 
culii cu bezmăni, se dice bezmănar, şi aceea ce 
se dă pe totă anul, se numesce bezmănii. 

$ 1507, Dică proprietatea unui locii este îm- 
pănţită aşa, în câtii unuia se cuvine depă mo- 
stenire fiinţa locului din preună cu folosurile 
de desubtuli fegii locului, iară celui-ait numaă 
folosulă d'asupra fegii locului, atuncea plata, pe 
anii care trebuia să o plătâscă celă ală duoilea 
stăpânitoriă la celă ântâiii, se-dice : edaticonii, 
solarium. i 

$ 150$. Impărţita proprietate a unui lucru 
uemişcătorii, se câştigă prin trădarea lui, prin 
care se săvârşesce drituli reali. 

$ 1509. Dritul proprietarului fiinţei lucru- 
lui şi a propnetarului folosirii în deobste se 
unesci întru acesta, că fieste-carele din ei pâte 
disposa pentru partea cuvenită lui într'atâta 
în cât nu se jignesc driturile celvi-alt. (Ş 477) 

$ 1510. Amânduoi proprietarii, adecă : acel 
a fiinţei şi acel a folosirii, ai dritii să ccră 
feste-carele prin judecată partea cuvenită lui, 
să o emancteze, sâi să o înstrăineze în vicţă 
fiindă, sâi prin voinţa cea de pe urmă; iară 
dâcă unul din ei va dice otăritii, cum că dri- 
tulă celui-alţii este îngrăditi, se îndatoresce a 
dovedi disa sa prin documente cuviincidse. 

Ş 1511, Proprietarul ființei lucrului, are 
în deosebi dritii să împedice pe proprietaruli 
folosirii, nu numai ca să nu scadă lucrulă fo- 
losirii, dâră şi ca să nu facă alte prefaceri, prin 
care se pote desființa, scii a se îngreuia între- 
buinţarea dritului săi, 

$ 1512. Pâte dsră proprietarulă ființei lu- 
crolui să câră, ca proprietarulă folosirii lucru- 
lui să aibă îngrijire pentru păstrarea, căutarea 
şi îmbunătăţirea lucrului ; iară dâcă acesta şi 
după dojenirea ce i sai făcut, se va lenevi în- 
tru împlinirea acestoră a ssle dâtorii, sci dâcă 
nu va fi vrednici să pârte însăreinările cele u- 
nite cu lucru, atuncea pâte proprietarul fiin- 
ţei lucralui, să'li scotă prin judecată din stă- 
pânirea folosirii. , . 

$ 1513. Dritulă principalii a celui ce ai dat 
pe mustenire în năimală uă moşie sâii alt lucru, 
se alcătuesce întru luarea câştiului, sâi a bez- 
mănului pe anii, sâiă a altoriă dări, ori slujbe 
după tocmelă, cari nu suntă ertate a se mări 
sub nici ună feli de pricinnire. | 

$ 1514, Câştiul pe an sci bezmănul, trebue 
să se plătăscă la terminuli tocinelii, sii la 
sfirşitulu fieste căruia ani. 

$ 1515. Proprietarulă fiinţei lucrului, nici 
uă dată nu este dâtor să despăgubâscă pe pro- 
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prietarulă folosirii lucrului pentru păgubirile 
pricinuite lui din întemplare. : 

$ 1516. Bezmănarulă nu are drită să câră 
ca să i se erte uă parte de bezmănii, ce este 
detori să'lu plătescă întregii, în câtă vreme 
va fi de facă uă parte a locului, asupra căruia 
are dritii de bezmăni. 

Ş 1517, Se scâte bezmănarul din proprietatea, 
locului cu bezmănii prin judecată, cândi nu va 
plăti bezmănul la lucruri bisericesci în curgere 
de duoi ani, iară la altele în trei, remâind lip-. 
sitii şi de binale şi de imbunăţăţirea lucrului. 

$ 1515, Dscă proprietarulii lucrului cu bez- 
mănă unu va voi dinadinsii să priimâscă bez- 
mănuli, dâtorii este bezmănarul, apropiindu-se 
ală treilea anii, să depositeze banii la judecă- 
torie ssii la arhiereuli, luândă pentru acesta 
adeverinţă; iară dâcă nici aşa nu va voi săi 
priimâscă proprietarulii lucrului cu bezmăn, a- 
tuncea după implinirea a ali treilea anii, îlă 
câştigă bezmănarulă ; iară decă proprietarul 
în urmă îi va cere banii, detoră este bezmăna- 
rulii să'i plătâscă atuncea, 

$ 1519. Dică, năimitorulii pe mostenire va 
prelungi plata, câştiului peste unii ani, pote 
proprietarulii sii câră a se secuestra, sâii a se 
vinde prin licitaţie folosurile lucrului dat în năi- 
inală pe mostenire, şi a se face despăgubire. 

$ 1520. Proprietarulă fiinţei lucrului este 
detoră să apere pe proprietarulă folosirii, în 
stăpânirea ei, care acesta, nemidlociti ai prii- 
mit'o de la acela, şi decă dritulă asupra folosu- 
rilorii, se va uni tot într'uă persână, cu dritul 
asupra fiinţei lucrului ($ 166), să întârcă ace- 
luia, ori urmaşului lui făcutele îmbunătăţiri 
(Ş 432), ca unui cu bună credinţă stăpenitorii. 

Ş 1521, Proprietarul folosirii, nu pote în 
deobste să mute asupra altuia mai inult driti, 
de câtă elii ânsuşi are; iară de va lăsa altuia 
vre un drită asupra proprietăţii folosirii, se 
stinge acesta când se desface acea proprietate. 

Ş 1522, Driturile şi îndetoririle propretara- 
lui folosirii, cu privire către driturile și înds- 
toririle proprietarului fiinţei lucrului, aă iucrare 
reciprocă. 

$ 1523, Decă bezmănarulă va voi să vindă 
binalele dâtoră este să facă acesta cunoscută 
proprietarului locului, ce are aritulii protimi- 
sirii asupra acestora, : 

- Ş 1924. Dâcă proprietarul locului nu va voi 
nici să compere binalele bezmănaralui, nici să 
se undscă în curgere. de'duoă luni la vindarea 
lori, atuncea pâte bezmănarul să le vindă prin 
judecată şi fără voinţa iui. 

$ 1525. Dâcă bezmănarulii va înfâcoşa la 
proprietarul locului pe aituliă în locul săi, nu 
este dâtor proprietarul locului săli priimâscă.- 

$ 1526. Proprietarul locului de va priimi pe 
bezmănarală celă noă, trebue să'li aşede în 
stăpânire în curgere de ducă luni, iară de va 
prelungi peste acelă termină” de duoă luni, a-
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tuncea pâte bezmănarul să mute asupra altoia | 
prin jndecătorie dritulă b:zmănuirii şi fără 
scirea, proprietarului. 

$ 1527. Brzmănaralii perde dritulii asupra 
locului de bezmăn, dâcă fără scirea şi priimirea 
proprietarului lui, "l-aă mutată asupra altuia. 

$ 1528, Şi proprietarului folosirii se cuvine 
uă parte din comâra găsită ($Ş 257—534). El 
are drită să şi scadă fiinţa locului, dâcă va pu: 
tea. dovedi către proprietarulă că, că într'altă 
chipă nu este prin putinţă a se lua folosii de 
pe loci. ($ 1478) 

$ 1529. Proprietarulii folosirii dâtori este 
să sufere tote însărcinările cele ordinare și e- 
straordinare ce suntăi lipite către moşie, şi să 
plătâscii dările şi deciuelile. . 

$ 1530, Fieste-carele noii proprietari a fo- 
losirii , trebue să câră la proprietarulii ființei 
moşiei unii neapărată înscrisă să documentiăi, 
spre dovâdă cum că s'ai mutatii asupra lui 
proprietatea folosirii. 

$ 1531. Driturile şi îndâtoririle între proprie- 
tarii moşiilori -și între locuitori suntă otărite 
în regulamentulă organici. 

Ş 1532. Aceli ce afară de solarium ($ 1519) 
nu dă nimică mal multă proprietarului locului, 
pâte să cecră numai folosirea d'asupra fegii 10- 
culni, adecă de la copaci, răsaduri şi zidiri, şi 
vă parte din comâra găsită de dânsul aprâpe 
de faţa piimântului; iară din'comâra mai a- 
dânciă găsită şi din minerale nimică nu i se 
cuvine. - 

Ş 1533. Pe lingă acele în Ş$ 457, 581, 1528 
şi 1929 insemnate pricini, se stinge proprieta- 
tea folosirii: - 

a. Prin unită voinţă a proprietarului că şi a 
proprietarului fiinţei locului. ” 

b. Prin trecerea terminului tocmelii. 
v. Prin legi, şi mai alesi prin prescripţie. 

($ 1942) 
g. Prin otărire judecătorâscă. ($ 569), şi 
d. Prin de istorii perdarea lucrului, 
Ş 1534, Averile cele pe mostenire luate în 

năimâlă şi cu bezmănii, trecă la toți inosteni- 
torii năimitorului sâă a bezmănarului, dâcă u= 
nii din ei nu s'ară fi depărtată anume la fn- 
chevrea tocmelii, 

$ 1533. Dscă proprietarulii folosirii nu va 
lăsu legiuitii urmaşii, atuncea se unesce acâsta 
cu proprietatea fiinţei locului. 

$ 1556. Dâcă proprietaruli fiinţei lucruluy 
va priimi acest drit, este dâtor să plătăscă tâte 
detoriile mortului proprietar ală folosirii, câte 
nu se vorii putea plăti din altă avere a lui. 

Ş 1537, Na se pierde proprietatea folosirii 
. ce se ia de pe fața locului din pricina strică 
ciunii resaduriloră, a copaciloră și a zidiriloră. 

$ 1538, In câtă vreme va remânea âncă uă 
parte a locului pâte proprietarulii folosirii să 
resădescă nuoă resaduri, şi să zidescă nuoă 
zidiră, de va voi să plătâscă preţuli năimirii, 

CAPU XXIX 
Despre nătmirea Iuerăriloră . 

şi a lueratului 

$ 1539. Când se îndâtoresce cine-ta să facă 
un lucru de mesteşug cu otăriță plată în bani, 
atuncea, se alcătuesce năimirea lucrăriloră şi a 
lucratului, 

$ 1540. Dâcă va tocmi cîne-va de a i se face 
ună lucru de mesteșugi, sâii de sciinţă, atuncea 
se judecă după iuridica presamţie în dată, cum 
că s'aă înroitii a'1 da curiinci6sa plată ; decă 
darea plăţii nu s'aă otărîtă, atuncea judecăto- 
ria o va otări, ” ! “ 

$ 1541, Acelii ce saii tocmită să i se facă 
ună lucru, pâte să se tragă din tocmâlă dâcă 
lacrulă tocmit de dânsulă va avea niste me- 
tehne, ori înfiinţate, dintr'acărora pricină se 
face netrebnic acelă lucru, stă împrotivitâre 
rostitei tocmele, dâcă nu va voi să se lapede 
de tocmâlă să dâcă metehnele nu roră Â nici 
înfiinţate, nică împrotivitâre rostitei tocmele, 
pâte să c6ră întocmirea metehnelor, si cuviin- 
ci6sa despăgubire, şi pentru acesti sfirşit are ” 
voe să oprâscă uă parte analogisită din plată. 

Ş 1542. Dâcă tocmitulă nu va împlini făgă- 
duinţa sa în terminulă cei sai pusă dreptă   

  

condiţie, atuncea, tocmitorul nu numai nu este 
dâtoră să priimâscă lucrul tocmită, ci pâte să 
eră şi paguba pricinuită Ini dintru acâsta; dâcă 
însă elă va prelungi întârcerea banilor, se în- 
dătoresce să despăgubâscă deplină pe tocmitul. 

$ 1513. Şi pentru lucrările și lucrulă care 
âncă nu s'a sfirşit, secuvine tocmitului căduta 
despăgubire, dâcă elă fiindii gata să săvergescă 
lucrulii, sai oprit din pricina tocmitorului, sâii 
din împregiurările întâmplate la persâna sa. 

Ş 1544. Platalucrului, după regulă se dă la 
săverşirea lucrului, iară dâcă ostenâla să face 
în otărite restimpuri a vremii, scă a lucralui, 
ori decă împreună cu ostendla vor fi unite chel- 
tuelile cu care nu s'aă însărcinati tocmitulă, 
pote elă să ccră uă parte din plata analogisită 
cu lucrarea sâă cu lucru, cum şi întârcerea chel- 
tmeliloră care făcuse mat "nainte de săvârşirea 
lucrului sâă a osteneliă săvârşite. . 

Ş 1545. Dâcă din întemplare s'a prăpăditiă 
materia de mai "nainte gătită pentru facerea 
lucralui,'ssă Ensuși lucrulă întreg, sâă nă parte 
din clă, atuncea cade paguba asupra proprieta- 
rului materii, scă asupra tocmitorului de lucru; 
dscă tocmitorulă aă daţă materie vederat ne- 
trebnică spre facerea lucrului tocmiti, potrivit 
cu scopulă, din care pricină ai eşitiă lucrul cu 
metehoă, atuncea nu se învinovăţesce mesterul, 
dâcă aii împlinită dâtoria sa, arătându'i mai 
"nainte despre ucâsta. . 

$ 1546, Fiindă înduoială Ască toemâla pen 
tru facerea unui lucru, are să se socotâscă de 
cumpărare şi vindare, sâi de năimâlă a lucru= 
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lui, se judecă după iuridica presumţie, cum că 

dătătoruli materiei ai tocmită pe mester, iar 

_dâcă meşterulii aii datii materia, se socotesce 
că este cumpărare şi vîndare. 

£ 1547, Dâcă cu tocmâla, pentra plata năi- 
melii roră fi unite alte adăugite toemele, tre- 
bue să se ice în băgare de semă legiuitele rân- 
duiri, cari se cavină fieste-căruia soiii din ace- 
ste tocinele. ($$ 1220, 1221 şi 1455). . 

$ 1518, Lucrătorii cari sai tocmitii până 
la ună otărită terininii, sâi până la sfirșirea 
unui Jucra otărită, nu pot nici să se părăsâscă 
de lucra nici să se depărteze de acesta fără te- 
meiii legiuită mai "nainte de otăritulă termin, 
şi mai "nainte de sfirgirea lucrului, Dscă se 
face încetarea lucrului, remâne fieate care parte 
pentru ânsuşi sineşi respundătore, iară pentru 
intemplare nici uă parte. 

$ 1549, Numai la neapărate împregiurări de 
nevoe este volnică toemitulă lucrătorii s6i me- 
şterii, să încredințeze cuf-ra lucruli pe care el 
sai tocmită, şi în acestă întâmplare respunde, 
dâcă ra greşi în alegerea persânei. i 

$ 1550. Năimirea lucrărilor acelora, 14, care 
Sai luati în băgare de semă deosebita iscu- 
sință a meşterului, se desfiinţeză prin mortea 
tocmitului; şi mostenitorii lui pot să câră nu- 
mai preţul trebnicei materii gătite, şi uă parte 
analogisită din plată cu preţul lucrului făcut; 

„iară d&că din împrotivă va, muri acelă ce aă 
tocmită să i se facă ună lucra, sunt dâtori mo- 
stenitorii lui să urmeze după tocmâlă, sâi să 
despăgubescă pe tocmitulă meşteri. 

$ 1551. Regulile cele aşedate în capul ace- 
sta, ai loc și la meşteri şi la, alte persone care 
sati tocmitii anume, sâă prin tăcere, ca să îee 
pentru ostenelile loră plată scă altă mulţu- 
mira. ($$ 1553—1564) | . 

- Ş 1552, Decă alcătuitorul unui manuscript, 
toânindu-se ra da cui-va dritulii de ali tipări 

i a'lă vinde, se lapădă prin acâstă tocmelă de 
dritulii de a încredința tipărirea acestui manu- 
script la altali, 

$ 1553. Autorulă este detorii să dee manu- 
scriptul să după tocmâlă, iară tipografulii, 
ca săi plătâscă în dată după priimirea manu- 
criptului preţulă tocmită. 

$ 1554, Dâcă autorulă nu va da manuserip- 
tulă la termină să după chipulii tocmită, pâte 
tipografulii să se tragă din tocmâlă şi să ccră 
şi despăgubirea sa, decă nui s'a datii manu- 
scriptul de către autori. “ 

$ 1555, Dâcă sai otăritii numărulă esem- 
plarilorii de cărți, dâtoră este tipografulă să 

- câră învoirea, autorului pentru totă de isnora 
tipărire şi să închee nuoă tocmâlă, | 

$ 1556. Penă a-nu se vinde cărţile ediţiei 
de mai "nainte, nu are voce autorulii sa facă de 
isnâvă ediţie spre păgubirea tipografului, să 
a tindătorului de cărți. 

$ 1557, Driturile autorului pentru de isnova 
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tipărire să ediţie fiind personale, nu trecă la 
mostenitorii lui. ($$ 580 şi 687) 

$ 1558, Dâcă autorulă ai priimit asupră'şi 
alcătuirea unei cărți, după proiectulii ce i s'aii 
pusii înainte de către tipograf, nu pâte să ceră 
altă ceva, afară de tocmita plată. 

$ 1559. Aceste regule se aplică şi la tipă- 
rirea cărţilori geografice, ihnografice, şi topo- 

rafice. 
$ 1560, Driturile şi îndetoririlo între stă- 

peni şi între tocmitele slugi, se cuvin ja codul 
legilorii poliţienescă. - 

Ş 1561, 'Voemelile prin care se dă făgăduin- 
ţi pentru ună lucra, ori Jucrată, în locul altui 
lucru sâă lucrată, trebue să se judece după ob- 
stescile regule, pentru tocmelile însărcinătâre, 
şi deosebi după regulile acestui capă. 
-$162, Nu pote cine-ra să câră aceea ceaii 
dati cu scirea sa altuia spre săvârşirea unui 
lucru peste putinţă, sâii neertată; iară decă 
pentru oprirea unei lucrări neertate va fi dată 
ceva aceluia, carele ai vrutii să săvârgescă ac6- 
stă lucrare, pâte să'lă câră. 

CAPU XXX 
Despre contractulii torărăşică averilorii 

$ 1563, Tocmâla prin care ducă s6ăi mai 
multe persâne se alcătuesc ca să unâscă numai 
ostenelile, sâii şi lucrurile lor, spre comun folos 
a lorii, se numesce tovărășie neguţătorescă. 

$ 1504, Aga precum mădulările unei tovă- 
răşii vorii pune la midloc după deoscbitele chi- 
pură, adecă câte unii lucru, s6ă sume de bani, 

sc ună întregi soi de lucruri, adecă tote 
mărfurile, tâte rodurile, tâte lucrurile nemişcă- 
târe, sâii in sfârşită, întregile lori averi, aşa şi 
felurile tovărăşiei suntă deosebite, şi driturile 
ei se întindă mat multă, să mai puţină. 

„__$ 1565. Decă în contractuli tovărăşiei so 
vorii cuprinde tâte averile mădulăriloră ci, se 
înţelegi numai cele de fagă areri a lori; iară 
dâcă contractul va cuprinde şi viitrele averi 
a lori, se înţelegi acele cari vori câştiga prin 
alte legiuite chipuri, iară nu din mostenire, le- 
gaturi, şi fdeicomisă, dscă n'aă pusi anume 
in contractă şi acestea. 

8 1360. Contractul tovărăşiei care privesce 
numai la averea cea de facă, s6ii numai la acea, 

viitâre a mădulărilor tovărăşiei, este fără pu- 
tere, dâcă averile cele puse la midlocii de că- 
tre fieste carele din ele, nu voră îi trecute şi 

prescrise după chipul cuviinciosă în catagrafie. 

$ 1567, Legile neguţătoresci cuprind mai pe 

larg chipurile după caro trebue să se facă pu-. 

ternice tocmelile de tovărăşie între negaţători. 
$ 1568. Contractulă tovărăşiei se socotesce 

între titlurile cele pentrn câştigarea proprie- 

tății; iară însuşi câștigarea şi tovărășia ave-
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riloră, s€ă a lucrurilor, se săvergesce numai 
prin tradare. (£Ş 571 şi 572) | 

$ 1569. Tâte câte anume s'a otărițiă pen- 
tru cârmuirea lucrurilor de tovărășie alcătuese 
capitalulă tovărăşiei, iară cele-alte câte fieste 
care mădulară a tovărăşiei stăpenesco în deo- 
sebi, se socotesciă ca uă deosebită avere a lui, 

Ş 1570. Dâcă s'aă pusă în tovărăşie lucruri 
cheltuitâre, seă necheltuitâre, însă preţeluite, 
trebue să se socotâscă ca unii lucru de tovără- 
şie, nu numai câştigulă co aii eşitii din ele, ci 

i capitalulii, cândiă acestea privesciă către mă- 
ulările tovărăşici care aă pusă la midlocă, 
Ş 1571. Dscă cine-va Sai alcătuiți să pue 

Ja miglocă pentru comunulii folos a tovărăşiei 
numai ostenelile sâle, nu are împărtăşire la ca- 
pitală ci numai la câştigă, 

Ş 1572. Fieste-carele inădulară a tovărăşiei 
este dătoriă să pue la midlocă parte de uă po- 
trivă la comunulă capitală, dâcă nu sarii fi al- 
cătuitii între denşii într'altii chipă. 

$ 1573. După regulă suntii dâtori toţi tova- 
rășii să ajute de uă potrivă spre-a lori comun 
folosi, fără de a lua în băgare de sâmă analo- 
gia părțilorii; adecă dâcă unii din ei arii fi pus 
la miglocii mai multă; iară alţii mai puţini. 

Ş$ 1514. Nimenea, din tovarăşi este volnicii 
să încredinţeze unui alii treilea lucrarea cuve= 
nită lui, s6u să priimâscă pe cine-va în tovără- 
şie s6ă să iec asupră'şi uă trâbă, ce nu se cu- 
vine tovărăşie: spre păgubirea ei, 

$ 1575. Indetoririle tovariişilorii, se cuprind 
mai cu lămurire în contractuaă încheictii intre 
denşii, Acelă co-s'ai înditorită numai ca, să 
ostenâscă, nu este dstoră să pue în tovărăşie 
altă ceva; aceli ce s'aii îndstoriţi să pue în 
tovărăşie numai bani sâă altii lucru, nu are nică 
îndctorire, nică dreptate să lucreze împreună 
într'alti chipă pentru comunalii câştigă. 

Ş 1576. La comună consultaţie şi otărire 
pentru trebile torărăşiei, aă a se aplica Tegu- 
lile aşedate în capulă pentru din preună pro- 
prietate, (Ş$ 1106—1123), dâcă nu starii fi al- 
cătuitii altă ceva, - 

Ş 1572, 'Povarăşii nu suntă siliţi să ajute 
mai multă de câtă s'a indâtoriti; iară dâcă 
din pricina vremeluicilor încungiurări, nu va 
fi cu putinţă a săverşi deplin a lor comun scop, 
fătă adăugirea capitalului, trebue oră să se tra- 
gă din tovărăşie tovarăşul acela care nu va voi 
să ajute, si să se depărteze şi fră voinţa lui, 

$ 1595, Decă unaia sii mai multor din tova- 
răşi s'aă încredinţată cârmuirea trebilor tovă- 
răsiei, se socotesc aceştia ca nisceîmputerniciţi, 

$ 1979, La alegerea cârmuitorilor de trebi, 
şi'la consultaţia şi otăririle loră pentru trebile 
"tovărăşiei, se aplică regulile: cele aședate în 
$$ 1106—1123. 

$ 1550. Fioste carele mădulară a tovărăşiei 
remâne respundători pentru paguba care din 
jenevirea întru împlinirea îndstoririi sâle aă 

. 
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pricinuit tovărăşiel. Acest/fel depagubă nu pâte 
să se răfuiască cu câștigulii, pe care acela ati 
adusii tovărăşiei cu altă chipă ; iară dâcă unul 
va fi pricinuită despre uă parte pagubă, iară 
despre altă parte câştigi dintr'uă trâbă, care 
fără sciinţa celori-alţi aă luat'o asupră'şt, tre- 
bue să aibă locă răfuiala după aoalogie. 

$ 1951, Averea care după scăderea cheltue- 
liloră şi a păgubiriloră, rămâne peste capitală 
este câştigi comuni a tuturori mădalariloră 
tovărăşiei, iară proprietatea capitalului rămâne 
nmnai Ja acei tovarăşi, cari "l-ai pusi la mnid- 
loci, A6că na s'a alcătuitii ca să se socotâscă 
în capitală preţulă ostenelii aceloră tovarăși, 
cari n'a pusă la miţloci bani, şi să fie tâte 
din preună comună avere, 

$ 1582. Câstigul se împarte după analogia 
părţiloră pusă în sinisforaoa capitalului, iară 
lucrările şi ostenelile cari sai făcut împreună 
de către tote mădulările, se răfuescă. 

$ 1583. Dâcă unulă sc mai mulţi tovarăşi 
ară ajuta numai cu ostenelile, sii şi cu partea, 
la capitală, atuncea trebue de către judecată 
să se otărască uă potrivită parte din câstigă, 
pentru acestă feli de ostenele după mărimea 
lucrului, după ostenelile puse, şi după eşituli 
câstigii, dâcă nu s'au alcătuitii altă cava, sâă 
dâcă nu vorii putea să se învoiască pentru a-   

  

cesta tovarăşii. 
$ 1584. Dâcă câstigulii nu se alcătuesce în 

bani, ci în alte feluri de folosuri, atuncea se 
face împărţela după regulile aşedate în para- 
grafii 1121—1125. ” 

$ 1585. Tovărăşia pâte să lase unuia din 
tovarășii săi mai mult câstigiă de câtă i se cu- 
vine pentru deosebită isteţirne, s6i deosebitele 
ostenele a luj, iară acestă felii de deosebiri nu 
sunt ertate să se facă împrotira legilor, sâă 
spre păgubirea, celor-alte mădulări a tovărăşiii. 

$ 1556. Tocmela împrotiva legiloră este a- 
celă contractii, prin cara cine-va despre uă 
parte se siguripsesce pe sineşi împrotiva a t6- 
tei primejdiinciose'i păgubiri, care, pâte să se 
întemple la capitalulă pusii de către dânsulă 
şi la dobânda lui, şi prin care se scâte de la 
tâtă împreună lucrarea; iară de altă parte se 
alcătuesce, ca să ice câstigii peste măsură, 

$ 1557. Dâcă tovărăşia ai perdută capita- 
lulă întregă, sei nă parte a lui, se împarte pa- 
guba după acelaşi chipă, precura din împro- 
tivă sară î împărţită câstigulă după urmata, 
tocmelă, Acel ce nu ai pusii parte în capitală 
perde numai ostenelile scle. 

Ş 1558. Torarişii cărora s'aii încredințată 
cârmuirea capitalului tovărăşici, suntii detdri 
să ţie şi să dee curată socotelă pentru acâsta 
şi pentru daturi şi luaturi, - 

Ş$ 1559. Socotelile cele de pe urmă şi îm- 
părţela câstigului, sâiă a pagubei, nu se pâte 
cere mai înainte de săvârşirea trebii; iară dâcă, 
se cârmuescii acestii felii de trebi, cari țină 
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mai mulţi ani, și dai folosii pe ani, atuncea 

torarăşii, dâcă întraltă chipă nu va pătimi 

Tacrulă principali, potii să câră pe anii s0co- 

4514 şi împărţăla câstigului; cu tâte acestea 

pâte fieşte-carele tovarăşi să cerceteze în totă 

vremea stmile cu cheltuiala sa. 

$ 1590. Tovarăşulii ce s'aă mulțămită nu- 

mai cu bilanţul ce i s'a pusă înainte, ori s'aii 

lăpădati şi de dritulă de a cere socotlă, pote 

cu tâte acestea să câră desăvârşită socotâlă şi 

pentm trecutele şi şiitârele întemplări d6că 

“a doredi că ati urmati xicleşugii, măcară nu- 

mai întruă parte a cârmuirii. 

$ 1591, Fără rostită sâă tăcută legiuită în- 

soize a taturorii tovarăşilorăi, stii a împuter- 

niciţiloră lorii, nu se îndâtoresce torărăşia că- 

tre vă a treia persână“ 

$ 1592, La neguţătorie, dritulă ce sa pu- 

plicată, că sai dati după comună învoire a 

taturoră tovarăşiloră unuia, sâii mai multora 

dintrânşii putere de a ţine firma, adecă, de a 

iscăli tâte documentele şi înscrisele în numele 

tovărăşiii, cuprinde în sine împuternicirea tu- 

turoră tovarăşilorii în de obstie ($ 1880).     
$ 159%, Tovarăşulă carele numai uă parte 

a averii scle aii pusti în tovărăşie, pâte să stă- 

peuescă altă avere deosebită do averea tovă- 

Tăşâscă, pentru care pote dispoza după a sa 

plăcere. . : , i 

$ 1394. Driturile şi îndâtoririle, ce are uă 

a treia persână către întrâga tovărăşie, trebus 

să se deosebâscă din driturile şi îndetoririle 

fieşte-căruia, torarăşă în deosebi. 

1595. Aşa dEră aceea ce are fieşte-carele 

să esră de la unulă, din tovarăți, iaxă nu de la 

întrega tovărăşie, scă aceca ce are să plătescă 

la unul dintr'enşii, pâte să o câră numai de 

la unulă acela, sti 'să o plătescă numai la a- 

celă unulă, iară nu de la tovărăşie să o câră 

sâă tovărăşia să o plătescă. - 

$ 1596, Din pretenţiile, scă dstoriile între- 

gii tovărăşii, are drită fioşte-care mădularii a 

ci, să iee după pomenitulă chipă, scii să deie 

după analogia părții sele afară numai la în- 

tâmplarea care se judecă după presumţia iuri- 

dică pentru neguţători, cum unul pentru toță, 

si toţi pentra unul aă făgăduită unăslueru, 

ori ai priimitii asupra lori vre uă îndâtorire. 

(Ş 1181) 
Ş 1597, Azdulările cele tăinuite 

şi, adecă acele care fără a se face 

a niste mădulări a tovărăşiii, aă înciedințată 

la cunoscuţi tovarăşi, parte a capitalului, sub 

toemâlă, ca să se împărtăşâscă din câstigă şi 

pagubă, nu rimânii răspungătore la nici uă în- 

templare cu alt ceva, fără de câtă cu capita- 

lulă care Lai pusi la tovărăşie, iară mădulă- 

rile ei cete publicate, sunt văspundătâre cu tota 

averea lori. 
. 

$ 1595. Tovărăşia se deslegă de sineşi, decă 

începuta trebă ai luati sfirşitii, să dâcă mai: 

a tovără- 

* 
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multi nu este cu putinţă să urmeze; a6că to- 

vărăşesculă capitală sati prăpădită cu totulii, 

sc dci asi trecută terminulă otăritii pentru 

urmarea tovărăşiii, scăi se deslegă prin comună 

învoire a tutarori tovarăişilorii. 

$ 1599, Driturile şi înăstoririle tovărăşiei 

după regulă, nu treci la mostenitorii tovară- 

şului ; aşa dâră de nu s'ati făcutii înuoirea to- 

vărăşiiă, pria comună învoirea lori şi a tovară- 

iloră, ai drită să câră şi îndâtorirea, ca să 

deie socotelile penă la mârtea tovarăşului şi 

să o crituescă. 
$ 1600. Tovărăşia alcătuită numai de duoă. 

persâne, se desligă prin mârtea uneca din ele; 

iară decă se alcătuesce din mal multe pers6ne, : 

şi va muri una din ele, 'se socotesce după înri- 

dica presumţie, că cele-alte voescă ca să ur- 

meze tovărăşia între ele; acestă iuridică pre- 

sumţie are putere în de obstie şi pentra mo- 

stenitorii neguțătorilorii. 

: 1601, Dâcă contractul tovărăşiei încheiat 

nu între neguţători, va cuprinde anume şi pe 

mostenitorii tovarăşiloră, atuncea se îndâto- 

rescă aceştia, de vorii priimi mostenirea, să 

împlinscă voinţa mortului; însă acâstă voinţă 

a lui nu se întinde şi la mostenitorii mosteni- 

toriloră, pentru că tovărăşia nu urmeză de a- 

pururea. ($ 1073) 

$ 1602, Dâcă mostenitorul nu este în stare 

să împlinâscă lucrările, care mortul priimise 

asnpră'şi pentru folosul tovărăşiei, atuncea 

trebue să'se scadă după analogie din partea 

cuvenită mortuiui. _ ME 

1602. Dică unulă din tovarăşi nn va fi 

împlinită înfiinţatele condiţii contractalui ; . 

dâcă asupra, averii Ini sc va deschide concursti 

de creditori; dâcă s'aii publicatii de către ju- 

decătorie ca unii risipitor, s6ă decă în deobstie 

sati snpusii curatoriei; săi dâcă cădândi în- 

trnă vinovăţie aă perdut creditul stii, atun- 

cea aă dreptate cei-alți tovarăşi sălii scâtă 

din tovărăşie şi mai nainte de terminali ci. 

„$ 1004. Pâte să se deslege contractali to- 

vărăşiei, înaintea terminului, dâcă tovarăşulii 

acela de la carele mai alesi atârna cârmuirea 

lucrului, ati murit, ori s'aii tras din torărăşie. 

$ 1605. Dâcă nică anume nu s'aii otărit ter- 

minuli până cândă să ţie tovărăşia, nică de fi- 

rea trebii nu va fi cu putinţă & se otări, atun- 

! cea slobodii este fieşte-carele din tovarăşi să 

cunoscute ! iasă din tovărăşie, însă nw'i este ertatii să facă 

acesta fără de vreme, ($ 1109) | 

$ 1606, Dâcă unulă din tovarăşi cu drep- 

tul stati scosii din tovărăşie, s&i dâcă unul 

din ei s'aă trasi după” legi din tovărăşie şi pe 

urmă sai întemplatii procesii pentru acesta, 

atunci nici unulă nici altulă nu are împărtă- 

şire la, câstigiăi şi ja paguba care sat întem- 

plată tovărăşiei din trebile în urmă priimite, 

de la diaa sederii s6ăi a eşirii scle. 

$ 1607, La împărţela averii tovărăşesci , 
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LEGIUIBr care se face după delsegarea tovărăşiei, ai a sel zestre sâă contra-zestre, poti înaintea cunu- 

păzi pe lingă dtărîrile mai susă pomenite şi | nică să se alcătuiască pentru acesta cum voră 
Tegulile așezate în ŞŞ 1122—1135 voi ; iară după cununie nu pot să se alcătusscă 

- 
f:ră învoirea bărbatnlui sâi-a femeii, care s'a înzestrați, 

$ 1614. Alcătuirile căsătorescă făcute înain- tea cununiii nu suntă oprite a se preface în Fremea căsătoriii, însă nu spre micşorarea ze- strii, sâă spre primejdia sigaranţii ei, cum nici spre jignirea altora, adecă : a mostenito- riloră neaperaţi la a loră legitimă, ssă a cre- ditoriloră. | Ş 1015, Tote câte sunt supuse negoțiaţiei, adecă moşii, case, dughene, vii, capitaluri de bani, giuvaeruri, îmbrăcăminte, venituri, vite, rituri şi cele-alte, suntă obiecte a tocmelilor căsătoresci, * 
Ş 1616. 'Pocmelile căsătoresei se fac şi neîn- scrisă, însă înaintea celă puţin a trei marturi vrednici de credinţă. 
$ 1617. După deslegarea căsătoriit, pot de- Sspărţiții să se învotscă pentru zestre, pentru cheltuelile făcute la acesta, pentru contra-ze- stre, pentru teoritre, şi pentru âlte pretenţii, iară nu împrotiva înţelegerii. (Ş 1610), Ş 1618, Dică se va argta că însoțirea era dintra începută neput. rnică, se destiințeză şi tocmelile căsătoresci, deci se dă înapoi celoră din nesciință alcătuitâre pers6ne averea ce sa află de facă; iară decă se ra dovedi uă parte din ele vinovată; este dâtâre oră să se învviască cu cea-altă sâă să o despăpubâscă desăvârşită (Ș 118). Cândă însă amenduoă părţile se roră dovedi rinovate prin scire, se pedepsescă după codulă de pedepsă. 

$1619. Persâna cea despărțită ori în ce chip un are drită să ceră mostenire fără testament, 9%) 
Se 160, In alcătnirile căsătoresci se coprind a. Zestrea. | 

b. Ecsoprica (paraferna).. 
V, Contra-zestre, 
8. Teoritrele, şi N . o d. Darurile, 
Ş 1621; Dâcă femeca ra vedea pe bărbată scăpătândii, pâte cu cuvântii de amanetii să o- prescă averea lul în locă de zestre, de daruri nuntesci, şi de ecsoprică pentru ca să se hră- nâscă pe sine şi pe bărbat şi pe a loră copii comuni, de vor avea; însă nu are voe să în- străineze ceva dintr'acestea, trăiadi bărbatul şi fără învoire, - 

   

    

    
   

     

    

      

     

    
   
   

    

    

  

    

   

  

    

CAPU XXXI 
Despre toemelile căsătoresct 

$ 1608. 'Toemelile prin care se otărăsc dri- turile şi îndâtoririle între persânele acelea carii S'aii însoţită, sâă carii voescă a se însoţi cu Je- giuire, în privire către averile lori, se dică că- sătoresci, însă acestea, nu sunt ncapărate spre închecr a căsătouriii, 
$ 1009. Tocmelile căsătoresci sc fac şi mai înainte de logodnă, şi după logodnă, şi Mai înainte de cununie şi după cununie, însă spre împedecarea şi depărtarea întemplătârelor pri- ciui, mai sigură este ca si se facă înainte de săverşirea logodnei, să a Ccununiii dăcă acesta o iartă starea ambalori părţi. - - $ 1610. Este oprită a se face alcătuiră că- sătoresei intr'acestă chipă, adecă : . a. Ca femeea să nu fi Supusă bărbatului. b. Să na aibă bărbatul veniturile, s6ă rodu- rile zestrei, E , v. Să nui câră neapăratele cheltuele făcute pentru binale de zestre, - A g. Ca să nu întârea zestrea femeii, sâi să deie înapoi uă Parte numai dintr'ânsa , 86ii să remâe la mostenitorii lui, sâă să o întârcă mai târgdiă de cât în terminul otăriţade legi, ($1664) d. Să aibă voe a înstrăina lucrurile nemişcă- târe a zestrir, 

6. Să nu fie răspundătoră pentru stricăciu- nea care va fi pricinuită zestrii, ori din vicle- gugiă, sâi din lenevirea sa. : ]. Să mostenâscă elă ale femeii, s6ă ea ale bărbațului, 
- Z. Să deie chezaş pentru siguranţia zestrii, şi i. În deobstie tote cele împrotiva respectu- lui, cinstii şi moralului, cele împrotiva bunei- rânduele, şi a cuviinciâser economii a cazii, și împrotiva adevăratului Scopii a căsătoriei (pa- Tagrafii 63, 1636—1640), - $ L51l. Alcătuiri căsătoresci se faci între bărbată şi femee, cândă voră fi amânduoi în verstă legiuită, iară de vori fi Spre-vârstnici se facă între părinți, să în lipsa loră intre'e- Pitropii şi curatorii lori ; în acâstă întemplare înst trebue să se facă eu scirea şi întărirea co- imisică epitropicesci, 

$ 1612, Dâcă fiiulă, sii fitca vor avea, drâp- tă a loră avere îndestulă, potă părinţii să deie dintru acestă avere zestre scuă contra-zestre, insă nu fără învoirea fiiuluy, sâă a fiicei, nici atuneca cândă voră adăugi ceva şi din nsuşi averea loră, 
, $ 1613. Dseă părintele ra înzestra pe fiul Sci pe fiica, sâă altă cineva, va da altuf cuiva 

CAPU XXXII 
| Despre zestre 

$ 1622, Sub nume de zestre se înţelege a- Yerea aceea pe care femeea sâii alt cindva pene tru densa o dă, ori de bună voe, sâi îndâtorită
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fiindiă de către legi, ca să o dee bărbatului spre 
întempinarea însircinăriloră căsătoresci. 

Ş 1623, Tatălii şi bunulă despre tată, sunt 
mai cu sâmă dâtori să înzestreze pe fiica sâă 
nepâta după rangulii şi starea, lori; iară mama 
atuncea este dâtore a înzestra pe fiică, când ta- 
tălă este săracă scă când ea va fi de altă dog- 
mă iară fiica ortodoesă, . 

$ 1624. Tatălă nu pâte înzestra pe fiică din 
lucrarile femeii s6le fără învoirea ei; iară dâcă 
va face una ca acâsta, şi pe urmă se voră lua 
înapoi prin jodecată aceste lucruri, după por- 
nirea jalbei din partea femeii, scă a mosteni- 
torilorii că, atuncea dâtorii este elă fiindă tras 
de câtre ginere, să plătâscă sâă să respundă de 
ali duoilea zestrea fiicei din ale scle, . 

$ 1625, Nu este dâtori tatălă, s6ă bunulii 
să dee fiicei stă nepâtei : 

a. Dică vori d săraci. 
b. Cândă fiica s6ii nepâta voră avea de aiu- 

rea drâptă a loră avere îndestulă spre darea 
zestrii cuviineiose. 

Y. Când ginerile va lăpăda, zestrea de bună 
voia sa, la care. ducă întâmplări însă, remâne 
fiicei si nepâtei dritulii mostenirii, 

g. Dâcă s'aii făcută nevrednici înzestrării 
($$ 695—698 şi 978) 
d, DEcă sai depărtată din drepta credință 

cteştină, şi 
e. Dâcă s'a măritat fără scirea sâil voia lor 

nefiind âncă în deplină vârstă. , 
$ 1626. Decă tatălă scă bunul ai făgăduit 

zestre neotărită, adecă, fără a dice câtă şi 
când, dstoră este să o dee din ale sâle ($ 1693), 

şi atunci când fiica s6i nepâta va avea a sa deo- 
sebită avere; iară dâcă oră &nsuși femeea, sâi 
altii cine-va, îi va fi făgăduiti zestre cu acestă 
fel de chip, atuncea nu se ţine în sâmă tocmâla, 

$ 1627. Şi înfiitorul tată, sâi bunul, şi îufii- 
torea mamă sei buuă sunt dâtori să înzestreze 
pe a lorii înfiită fiică, ssă neptă. ($ 1623) 

$ 1625, Fiindă înduoială pentru averea din 
care se alcătuesce zestrea, se socotesce după 
juridica presumţie, cum că este din averea fe- 
meii. ară decă părinţii aii dată zestre spre- 
vârstnicei lori fiice seii nepâte, se socotesce 
cum că ai dat'o din Ensuși a loră avere, 

$ 1629, 'Toţi făgăduitorii de zestre otărită 
fie rudenii să străini, fie bărbaţi sc femti, de 
voră fi în verstă legiuită, suntii siliţi să o dee 
fără nici uă pricinuire s6ă întempinare, soco- 
tindu-se că ai dăruit'o; afară numai dâcă ar A 
făcutii altă alcătuire despre acâsta. 

Ş 1630. Pieste carele făgăduitorii a, zestriă 
dEcă na dinadinsulăi, co din întâmplare ară fi 
scăpătat, mai "nainte de a o da, se osîndesce nn- 
mai pe câtă va putea, adecă nu se cer tâte ce 
are, ci îi lasă cele trebuinciâse- pentru viaţă. 

Ş 1631. Dăcă cine-ra făgăduindi zestre, va 
muri mai 'nainte de căsătoria pentru care o fă= 
găduise, detori sunţiă mostenitorii lut să o dee, 
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Ş 1632, Trădarea alcătuitei zestre este slo- 
bou a se cere îndată după sărerşirea cununiei, 
dâcă nu s'aii otăritii terminuli ei. | 

$ 1633. Figăduitorulă zestrii pote până la 
împlinirea de duoi ani să prelungâscă trădarea, 
plătindi; din diua cununiii rodurile, să dobân- 
dile ci, iară după împlinirea de duoi ani este 
silitii să o trădee, dâcă nu s'arii fi alcătuit în- 
traltiă chipi pentru trădarea ei. 

Ş 1534, Zestrea se trădă ori preţeluită sâi 
nepreţeluită. Se preţeluesce : sei pentru câ să 
se socutâscă bărbatulă ca uni cumpărător, scă 
pentru ca să fie cunoscută preţul ci, când din 
vicleşuguli sâii lenevirea bărbatului se va stri- 
ca. ori se ra prăpădi. . 

Ş 1685; Lucrurile cele nemişcătâre, şi cele 
numai de sine'şi mişcătore a le zestrii, după 
obiceiul pământului nu se preţeluescă. - 
-$ 1636, Asupra lucruriloră mişcătore ale 
zestrii dscă s'aii trădată bărbatului prețeluite, 
se face eli deplină proprietară a lori, socotin- 
du-se ca ună cumpărător, pentru care este dâ- 
torii să întorcă. numai preţulă loră, dâcă nu 
s'a alcătaită într'altii 'chipă pentru acestea. 
Inscrisulii preţeluirit trebue să fie încredinţatii 
de marturi vrednici de credinţă. 

- $ 1632, De pe zestrea nepreţeluită se cuvine 
bărbatului numai întrebuinţarea şi luarea, ro- 
duriloră, sii a veniturilor; iară proprietatea şi 
sporirea zestrii se cuvine femeii. 

Ş 1638, Aşa dâră are bărbatul rituri asu- 
pra zestrii nepreţeluite, , 

a. Să ice şi să întrebuinţeza nemărginit ro- 
durile şi veniturile ei; şi 

b. Să câră după deslegarea însogirii întârce- 
rea, cheltuelilorii celorii estraordinare, şi celor 
vederati foiositre, cari a făcută pentru -pă- 
starea, lucrurilor de zestre, scă pentru îmbună- 
tăţirea zestrei, să pentru sporirea “veniturilor 
ej; iar nu şiacele pentru desfătare, măcar de şi 
le-ar fi făcut cu învoirea femeii, ($$ 432 şi 433) 

$ 1639, Dâră este şi dâtorii bărbatulă e 
"a. Să păstreze zestrea nepreţeluită în bună 

stare, ca ună bunii econom. -   
  

b. Să ice asupră'şi tâte însărcinările unite 
cu ea. - 

v. Să plătescă trebuinciâsele cheltueli, pen- 
tru roduri şi venituri, cum şi cele extraordinare 
pentru întocmirile zidirilor şi a acareturiloră. 

g. Eli nu este respundători pentru strică- 
ciunile din întemplătârele împregiurări, cum 
nică pentru obicinuita ponosire sâi stricare a 
lucruriloră, ci numai pentru stricăciunea, scii 
păgubirea pricinuită din vicleşugulă sâi lene- 
virea lui, și 

d. Nu are voe să o înstrăineze sii să o pue 
amaneti, , 

$ 1610, Femeia are tăcută îpotecă asupra 
tâtei averi a bărbatului pentru zestrea, ei, 

Ş 1641, In vremea căsătoriii nu pote femeea 
să pretindă şi să cheltuiască, scii să înstrăineze ' 

*



650 

zestrea ci, afară numai pentru următârele 
pricini: 

a. Pentru ca să plătâscă însuşi ale ei detorii, 
b. Pentru ca să cumpere moşii adacătâre 

de mal bună veniti, şi - 
v.. Ca să hrănâscă pe copiiă ei de la alt băr- 

batii, pe părinţii, fraţii şi surorile ei, decă nu 
voră avea, cele trebuincise pentru traiulă vie- 
ţii, să să rescumpere pe aceştia, s6i alte ru- 
denii a ei din robie, sâă să'1 scâtă din mâna 
tâlhariloră, stă din închisâre, 

Ş 1642, Pentru pricinile pomenite în para- 
grafuli de mai susă, şi bărbatul, dâcă cu prii- 
mirea, femeii ai cheltuitii, ori ai înstrăinat 
parte din zestre, scii şi totă zestrea, nu se în- 
vinorăţesce în urmă despre acesta, 

$ 1643, In vremea, căsătoriii este ertată, 
” dâcă va fi vederat spre folosul femeii, să se pre- 
facă cu învoirea ei, zestrea din lucruri în bani 
şi din bani în lucruri, scă moşii, la care întâm- 
plare moşia, sâii luerulii se face de zestre, 

Ş 1644, Dică in vremea căsătoriii s'a luat 
„prin judecată ună lucru, pe care bărbatuliă îlii 
priimise de zestre cu bună credință, are drept 
să ceră de la înzestrătorulii altii lucru, în locul 
aceluia toti de aceeaşi calitate şi cătimne, sei 
preţuli celii dreptă. : - 

- $ 1645. Dâcă se va publica concursii de cre- 
dituri asupra averii bărbatului, atuncea arăta- 
rea li, care ai făcut'o mai "nainte în scrisii, 
stii prin vii graiă nefiindă nici uă nevoe, s6ă 
prepus cum că adecă aii priimit zestrea, prinde 
Joc de dovedă împrotiva oră şi cui. Iară dâcă 
acestă arctare s'aii făcută după publicaţia con- 
cursului, nefiindiă alto dovedi, nu are nică uă 
putere de dovtdă împrotiva creditorilorii. 

Ş 1646, Fâcenda-se concura de creditori a- 
supra averii bărbatului, se protimisesce zestrea, 
nu numai mai ântâii de câtii creditorii cei de 

- mai "nainte, ci şi de câtă cei în urmă, măcarii 
şi amanetari de vurii fi. 

$ 1647. Păgubirea femeii, dintr'a căria pri- 
cină s'au deslegată cununia, se otărasce în pa- 
ragrafulă 130, iară a bărbatului în $$ 131 şi 
182, dâcă bărbatulă nu arii fi ertatiă pe femce, 
sei femeea pe bărbati (Ş 1617); iară fiind co- 
pii sâi părinţi nu pote ertarea, acâsta să vatăme 
driturile cari le dă lorii legea din diua desle- 
gării cununiii, ($$ 124, 196, 127, 130—132 
şi 137—1939) 

$ 1648, Cândi nu se păgubesce nici bărba- 
tulă nică femeea pentru desfacerea cununiii, 
sc otărasce în $Ş 135 şi 143. 

$ 1049, Intoreerea zestrii după deslegarea 
cununiii prin morte, s6ă din alte pricini, se fa- 
ce ori în Ensuşi lucrul de zestre, fiind de facă, 
din preună cu tâtă sporirea loriă, şi rodurile şi 

"veniturile Inate înuintea cununiii, sâii după 
deslegarea ei; ori preţulii loră decă s'arit fi în- 

„străinetii, iară dâcă lucrurile vorii fi din cele 
cheltu:târe, aii a se intorce alte lucruri tot de 

« 
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aceeași calitate şi cătime, sâii acelii otărit ori 
dreptii preţii a lori. . 

$ 1650. Lucrurile cele nemişcătâre ale ze- 
strif, se dai înapoi fără prelungire după desle- 
garea cununiii, cum şi ţiganii, şi cele de sineşi 
mişcătâre, după obiceiulă pământului ($ 1635); 
iară cele nemişcătâre şi cele netrupesci pEnă la 
terminulă de ună ani, iară de va prelungi în- 
târcerca lori peste acestii otăritii termini, să 
pretindă rodurile, veniturile, şi dobândile loră 
de la vremea deslegării cununiii. 

$ 1031. Rodurile şi veniturile zestrii anu- 
lui celui de pe urmă, se împartiidupă analogia 
luniloră şi a dilelor acestui ani, d6că nu s'ar fi 
alcătuit mai "nainte într'alt chippentru acestea. 

$ 1632, Dâcă zestrea s'aii dat bărbatului 
mai "nainte de cununie, se socotesce anul cel 
de pe urmă a căsătoriii, de la diua cununii, 
iara dâcă s'aă dati după cununie, se socotesce 
din diua trădării. 

$ 1658. Dâcă sai dat zestre din averea fe- 
meii, o cere după deslegarea cununiii, ori €n- 
suşi femeea, sâă părinţii, ori curatorii în na- 
mele că, iară decă ai dat'o părinţii, sâă alt ci- 
neva din nsuşi a lori avere, cu tocmelă, ca, să 
o dee lor înapoi, o cerii ei în numele lori. 

Ş 1634, Acelii ce are drit să ice zestre după 
mârtea femeii, sâii să o mostenâscă, este ditor 
să facă după cuviinţă cheltuelile îngropăriă şi   a grijilorii obicinuite, sâă să le întârcă bărba- 
tului decă s'aă făcută de la dânsuli ; iară decă 
femeea va fi neînzeatrată şi săracă, dâtor este 
bărbataulă să le facă din ale stle. 

$ 1655. Driturile şi îndatoririle cererii şi a 
întârcerii zestrii trecii şi la mostenitorii băr- 
hatalui şi a femeii. 

$ 1656. Bărbatul, părinţii lui, şi fiii din a- 
-câstă a lui însoţire, fiind apucaţi ca să întorcă 
zestrea, sa osindescii pentru câtă le-a fi prin 
patinţă , adecă, nu li se ină cele trebuinciâse 
pentru hrana loră (Ş 813), iară cei-alţi moste- 
nitori se osândescii ca să o plătâscă întregă. 

$ 1652, Cererea pentru întorcerea zestrii nu 
are locii : . 

a. Decă zestrea s'au prăpăditi din întem- 
plătorele încungiurăti, şi 

"b. Dâcă s'ait deslegată cununia pentru vi- 
norăţia femeii. (ŞŞ 121, 124 şi 130) 

sas y 

CAPU XXXIII 

Despre paraferna stii ecsoprică 

$ 1635. Parafernă s6ă ecsoprică se numesc 
acela lucruri, cari femeea afară de zestre le a- 
duce în casa bărbatului, şi câte va câştiga în 
vremea căsătoriii din mostenire sei legaturi, 
sii daruri, ori prin alte chipuri legiuite. 

$ 1659. Femeea are neîngrădită proprietate   asupra ecsopricei ei; aşa deră pote să disposeze 
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slobodă după a ei voinţă şi plăcere în viâță, şi 
prin voința cea de pe urmă. 

$ 1660, Bărbatulii nu are nici uă putere a- 
supra ecsopricii femeii fără învoirea ej, iară în 

câtă vreme nu se va împrotivi femeea, se soco- 

tesce după iuridica presumţie, cum că ai în- 

credințată bărbatului cârmuirea loră. 

$ 1601. Pâte femeea să lase bărbatului s€ii 
numai cârmuirea ecsopricii, păstrându'şi între- 

buinţarea rodurilorii şi a veniturilorii loră, oră 

să lase şi acâstă întrebuințare în mâna lui. 
Ş 1662, Bărbatulă nu are voe săcheltuiască, 

sâă să înstrăineze ecsoprica femeii fără inscris 
şi de marturi încredinţată înroirea ei, fiind ea 
în vârstă legiuită, - 

$ 1669. Fiindă că femeea sii mostenitorii 
ci, suntii dători cerânâ trebuinţa, să dovedescă 
acele în casa bărbatului aduse ecsoprice, de 
trebuinţă este să se facă catagrafie atuncea, şi 
să se iscălescă de către bărbatii, şi să se încre- 
dinţeze de către marturi vrednici de credinţă. 

Ş$ 1664, Dâcă cârmoindii bărbatul ceso- 
prica, se vădesce primejdie, pote femeea să iee 
iarăşi cârmuirea că, de şi arii fi Jăsat'o mui 
"nainte pentru de apururea. 

$ 1665, Dâcă femeea nu va fi destoinică să 
cânmuiască ânsuşi eesoprica ci, s6ă dâcă o va 
întrebuința răti, are drităi birbatulă să o câră 
prin chipuri cuviinciâse ca să i se încredinţeze 
cârmuirea el ori iul ânsuşi, s6ii uneca a treia 
persâne ; iară întrebuinţarea rodurilorii şi a ve- 
nituriloră, trebue să fie pentru trebuinţa şi fo- 
losulă femeii şi a familii ei.   $ 1666, Bărbatulu are driturile şi îndâto- 
ririle unui împuternicitii (Ş$ 18556—1361), a- 
supra, cesopricii, cândii cu învoirea femeii ati 
priimit asuprăşi cârmuirea eesopricii, iară când 
numai s'aii adusă în casa bărbatului. fără a o 
fi trădată în cârmuirea lui atuncea are bărba- 
tulă dritarile şi îndetoririle unui depositarii. 
($$ 1297—1303) .. i 

$ 1667. Femeea are tăcută ipotecă (Ş 1640) 
asupra averii bărbatului şi pentru ecsoprica ei. 

$ 1668, După deslegarea, cununii, cere fe- 
meea să mostenitorii ei ecsoprica, cu jalbă de 
împuternicire oră de deposit, (ŞŞ 1291 şi 1347) 

CAPU XSXIYV 

„Despre darulii nantescii, 
adecă contra-zestre şi despre şorulonii 

(vtduvărituli) 

$ 1669. Contra-zestre (73), esteuă deosebită 
aleătuire, prin care bărbatulă, sii alt-cineva 

ei 

în numele lui dă femeii daruri privitâre către 
zestrea că. 

$ 1070, In acele întâmplări în care părinţii 
suntii dâtori să dee zestruri fiicelor, suntii în- 
aâtoriţi să dee şi fiilorii lorii cuviinciâsele con- 
tra-zestrură. (ŞŞ 1623—1625) 

$ 1671, Precum pentru zestre, aseminea şi 
pentru contra-zestre se otărasce cătimea de 
către alcătuitârele părți după tocmâla încheiată 
între ele, pe care o pot şi să o sporâscă în vre- 
mea căsătoriii, însă fără vătămarea driturilor 
unei a treia persâne, precum a creditorului ec 
a mostenitorului neapărat. ($ 965) 

$ 172, In vremea căsătoriii nu se 'cuvine 
feineij, nici stăpânirea nici proprietatea, cum 
nici întrebuinţarea roduriloră contra-zestrii, ci 
numai dritulă de amanetă asupra ei. 

$ 1673. Bărbatulii nn pâte să înstrăineze, 
pici să amaneteze lucrurile cele nemişcătâre a 
coutra-zestrii, îîră înscris şi. prin marturi în- 
eredinţată învoirea femeii, şi întăritura stă- 
penirii, sai a judecătoriei, urmată după uă 
cercetare cu amăruntuli, şi aflarea de pricini 
bine-cnvântate; iară cele mizcătâre pâte să le 
înstrăineze, pentru care are femeca tăcută ipo- 

tecă ($1640), asupra cet-alte averia bărbatului, 
$ 1674. Intâmplarea pentru care pierde băr- 

batulă contra-zestrea se otărasce în Ş 131, 

$ 1625. Ce fel de dritii are femeea asupra 
contra-zestrii după mârtea bărbatului ci s'aă 
otărită în ŞŞ 147, 130 şi 151, 

$ 1674, Dâcă femeea va muri fără copii mai 
*mainte de bârbatului ci, nu are drită mosteni- 
torii ei să câră contra-zestrea , iară remâindă 
copii, le remâne lor proprietatea contra-zestrii, 
însă luarea, roduriloră ei se cuvine bărbatului, 

$ 16177. Femeea cea neînzestrată, mare drit 
să ceră contra-zestre, dâr i se dai cele otărite 
în $$ 959 şi 960. 

$ 1673. Dâcă dându-se zestre nu s'nă datii 
contra-zestre, nică s'a alcătuiți ceva pentru 
acâsta, atuncea va lua femeea pe lingă zestre 
şi uă a treia parte pe câtă face cătimea ei din 
averea mortului bărbatii, cu nume de ipovolon. 

$-1679, Dâcă averea mortului bărbat nu ar 
ajunge, sâii de abia ajunge spre darea ipovolu- 
lui, s6ă socotindu-se va remânea numaj puțin 
legiuiţiloră mostenitori a bărbatului, atuncea 
femeea va, lua în loculii ipovolului parte din a- 
verea bărbatului, precum se rânduesce în .pa- 
ragrafele 959 şi 960. (ailecă ori parte câtii un. 
copilii, sâă nefiindă copii uă a patra parte). 

$ 16850. Pemeea avândii copii va lua numai 
întrebuinţarea şi.rodurile ipovolului, iară pro- 
prietatea lui remâne! copiilorii.   "$ 1651, Dâcă remasa avere-a bărbatului ce- 

  

(33) Contra-zestre sai numită în vremea “veche darulă înaintea nunţii, pentru că se da înaintea cununiij; 

iară împăratulii lustinian slobodinăă ca să so facă și după cununie, ai numit'o darală pentru nuntă, însă unii 

din cel mat nuot'"l-aii numită mat potrivită contra-zestre, pentru că so di împotriva zestril.
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lui mortii, lăsând copii, nu va ajunge, sti dtca va ajunge spre darea ipovolului, atuncea fe- meea, mama copiiloră va lua parte câtă un co- pilă cu proprietate din întregul iporolului cu- venită, iară pentru remășiţă are numai între- buințarea și rodurile, 
$ 1632, In care clasă se soeotesce contra- zestrea, cândii se deschide concurs de creditori asupra averii bărbatului, se otărasce în deose- bitulii capii pentru concursii de creditori, - 

OAPU XXXV: 
Despre teoritrele şi daruri între 

însogiți 

$ 1053. Darurile ce se daiă femeii de către bărbată, scă de către rudeniile lui a doua di după cununie, pentru cinstea feciorici, se nu- mescii teoritre, şi se cuvină ei cu deplină pro- 
prietate. ” 

$ 1684, Dâcă s'aă dati numai făgăduinţă pentru teoritre, se socotesce la înduoială după iuridica presumţie, cum că s'a dată în curge- rea de trel ani de la diua cununiil. 
Ş 1685. Dâcă nu sati dată teoritrele, sâii 

făgăduindu-se nu s'aii otăritii cătimea lor, se dă în loci de teoritre, cât va facea duoă-spre- gecea parte a zestriă, însă nu peste una mie galbeni, dâcă s'arii întâmpla ca sura zestrii să 
trâcă p'-ste suna de duoă-spre-dece mii galbeni. 

Ş 1US6, Deslegându-se cununia ori cu ce chip, 
s6ă publicându-se de neputernică, nu se întorc 
teoritrele, ci remân femeii și mosteniţorilor ei. 

Ş 1687. Darurile suntii oprite între însogiţi, 
afară numai în următârele deosebite întemplări. 

Ş 168. Darurile cn pricină de mârte, sunt 
ertate între însogiţi, pentru că priimitorulă de 
daruri câştigă proprietatea loră numai după 
mortea dăruitorului. (Ş 1290) | 
"$ 169. Cândă dăruitorulă sâii dărnitârea 
însoşită, din pricina darului nu s'arii face mai 
săracii, nici priimitorulă sâă priimitârea, daru- 
lui mai bogată, adecă, dâcă bărbatulă va lăsa 
femeii mostenirea s$ă legatum cuvenitii lui, 
atuncea are tărie darulă acesta; aseminea și 
cândi femeea va lăsa bărbatului acesti felă de 
lucruri. 

LEGIUIRI 

dăruită se socotesce că ai desfiinţat darulă 
prin tăcere, - 

$ 1693, Dâcă dăruitulă lucra, sai dată în 
urmă de zestre fiicii, sâă fiului cu învoirea am- biloră însoţiţi, nu se mai obâră darulă. 

. $ 1694. Pietrele cole scumpe şi alte lucruri 
date femeii de către bărbat pentru pod6vă în- 
templându-se îndoială pentra acestea, nu se 
socotesc dăruite, ci date numai spre întrebuin- 
are, - 

$ 1095. Dâcă femeea avendă lucruri, nu va 
putea dovedi de unde le are, se socotesce după iurilica, presumţie că le are din averea bărba- 
tului, şi se cuviniă lui, şi mostenitoriloră lui. 

$ 1696. Lucrurile din opritele daruri, de vor 
fi de facă, se iai prin judecată, iară de voră fi 
cheltuite scui înstrăinate, dâtorii este priimito- 
rulă bărbati, s6ă priimitorea femee, să întârcă 
câte s'ară afla la densa dintracele lucrari, sâă 
din preţul lori, cândii a inceputii judecata, 
pentru acesta, | 

$ 1697. Darulă remâne puternicii, dâcă dă- 
ruitorulă bărbată, sâi dăruitârea femee, nu îl 
aă oboritii cu dovadă în viața sa. 

$ 1698, De se va deschide concurs de cre- 
ditori, asupra averii bărbatulai, se socotescii 
teoritrele şi darurile în cea de pe urmă clasă,   

  $ 1690. Darurile cele făcute pentru pricină 
cuviose şi de resplătire ($ 1239), şi cele de mi- 
lostivire întru nenorocireac ui-va, şi acele date 
de către femee în mâna bărbatului spre câşti- 
garea unei boerii, aă-tărie. 

$ 1691. Darurile care obicănnitii se dai la 
anulă nuoă femeii de către bărbatii, şi la alte 
dile de praznice, cum şi la facerea copiilor, şi 
spre împodobirea femeii, aii tărie, de vori fi 
niăsurate şi potrivite cu starea lui, 

$ 1692, Dâcă dăruitorulă bărbată, sâii dă- 
ruitârea fernee, în urmă va fi înstrăinat lucrul 

„CAPU XXXVI 
Despre tocmeln de norociă 

$ 1699. 'Tocmela prin care dă, s€ă iea cine- 
va făgăduinţa unei nădejde de câştigi nesciut 
se numesce tocmâlă de norocii,'care decă amen- 
duoi contractuitorii ai făgăduită ună lucra 
reciprocă, unulă către altală, se socotesee în 
contracturile cele însărcinătăre, scii în cele de 
dară, decă numai uă parte aii făgăduitii ceva 
către cea-altă, 

$ 1200, La tocmelele de norocă, nu are loc 
legiuita ajutorinţă pentru paguba ce trece pe- 
ste jumătate a prețului. ($ 1253) 

Ş 1701. Tocmelile de norocă suntă : rămă- 
şaguli, joculii şi loteria, tâte contractarile de 
cumpărare şi vindare, și alte alcătairi, care se 
facă pentru drituri nădăjduite, scii pentru lu- 
cruri viitre, însă neotărite, veniturile pentru 
cele trebuincidse spre hrana vieţii, şi altele 
asermine, - Ă 

$ 1702. Dâcă pentru întemplare nesciută 
ambele părţi rorit otărt prin tocmelă ună preţ 
sciută între ele, ca să'li dee nnulă la altuli, 
cândi întemplarea va întări cuventulă lui, a- 
tuncea se alcătuesce rămăşagulă, 

Ş 1703. Dâcă întemplarea întru adevăr era 
cunoscută câştigătorului rămăşagalui, şi cl aii 
tăinuit'o atuncea remâne elii respundetor pen- 
tra vicleşuguli, şi rămăşagul neputernic ; iară decă pierdătorul rămăzagului, aă sciut întâm-   plarea, se socotesco ca'unii dăraitori.
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$ 1004. Ertatele rămăşaguri, “care se facă 
cu bună credință, suntă îndatoritâre încât toc- 

- mitală preţii s'aii dati, ori, s'ati depositat la 

- banca, cnrea,.coțea, 

a trecea personă, care este dâtâre să'lă ace bi- 
raitoraiui; iară de Vai făgăduită namai, nu se 
cere prin judecată. | 

$ 1205, Joculi de câştigi este soi de ră- măşagu. Driturile ceie aşedate pentru rămăşa- 
guri, ai tărie şi pentru jocuri, 

Ş 1700. Din jocurile 'de cărți suntii oprite 
cu glubire numai cele de întâmplare, adecă cele 
atârnate numai din singurulă norocii, precum 

şi altele aseminea, 
$ 107. Sorţii, care între 6meni particular- 

nici privescii către rămăşagii, scă către jocii, se 
judecă după regulile cele aşedate pentru rămă- 
şaguri şi jocuri; iară de este. trebuință, ca prin 
sorţi să se otărască uă împărțâlă, sâă uă ale- 
gere, ori judecată, atuncea ai loci driturile 
celorii-alte tocmele. - - 

Ş 108. Lotăria nu trebue să se judece după 
firea si Ensuşirea remăşagului și a jocului, ci după projectulă loră care se publică. 

$ 1709, Acelii ce făgăduesce ună preţ cu- 
viinciosă pentru otărită sumă din viitorele ro- duri, încheie obicinuită contract de cumpărare şi vindare, - 

$ 1710, Acel ce cumpără cu vurta viitârele folosuri a unui lucru sâă cumpără nădejdea lor cu otărită preţii, cade asupra, ]uă primejdia ză- ărnicitei nădejdi, însă i se cuvine şi tote folo- uril e obicinuite dintru acelă lucru. 
$ 1711, Cumpârătornlii unei mosteniră, care aă priimit'o, ori are drită ao priimi rîndăto- tulă, ia asupră'şi ca ună mostenitor, nu nuinai driturile ce şi îndetoririle vindătorului, dâcă nu voră fi numai personalnice ($S 5R0 şi 687), aşa deră decă la acâstă cumpărare şi vindsre, nu 

s'uă pusi catagrafie dreptă temeii, se soco- 
tesce şi acesta uă faptă de norocă, . 

$ 1/12, Cumpărătorulă mostenirii, nu are driti să câră lucruri cuvenite vîndătorului , însă nu cu titlulă acestei vindate mosteniri, ci din alte temeiuri, de pildă din prelegatum, fidei-comisum , sub-rânduire, şi din împrumu- turi; din împrotiră câstigă acesta, tote spori- rile la cumpărata mostenire din lipsirea unui legatorii, sâă împreună mostenitorii să cu ori ce altă chipii, în cât vindătorulă putea să aibă dritulă de pretenţie asupra acestora. 
Ș 1719, 'Tote câte câstigă mostenitorul prin dritulă mostenirii, precum sunt de pildă, lua- tele roduri şi pretenţie, se cuvin masei mo- stenitoratui, iară din împrotivă tote câte eli ai cheltaită dintru ale sâle la întrarea în mo- stenire, scă pentru masa ci, se scadii din masă. In aceste cheltuele se socoteseăi detoriile plă- tite, legaturile date, dările şi cheltuelele în- grupării, d6că nu saă alcătuită anume într'alt chipă pentru aceste. 

„$ 114, Vindătorulii dâcă ai cârmuitii mo- 

stenirea până a nu o trăda cumptrătorului, se 
socotesce către acesta ca-ună cârmuitoru a 
trebiloră străine. : 

$ 1715. Creditorit mosteniriă .şi legatarii , 
potii să ceră îndestularea loră, nu numai ce la 
cumpărătorulă mostenirii, ci si de la 6nsuşi 
mostenitornlă, căci driturile lori, precum şi a- 
cele a dstorniciloră mostenirii nu se strămută 
prin vinderea mostenirii, 

$ 1216. Precum vindătoruli mostenirii a 
întrată în ea cu catagrafie, sâă firă cata grafie, 
asem»nea tr: bue să o priimâscă şi cumpărătorul, $ 1717, Decă la vîndârea mostenirii s'aiă pus 
dreptii temeiă cutagrafia, dâtorii este vîngăto- 
rulă să răspundă şi pentru cătimea şi cualita- 
tea lucruriloră de mnstenire; dâcă nu sară fi 
aflatii precum s'aii prescris în catagrafie. 

$ 1718, Iară dâcă cumpărarea s'ai făcută 
fără catagrafie, rămâne vindătoruli răspundă- 
tori, când drituli mostenirii lui nu se va des- 
coperi aşa precum Pai arătatii el cumpărăto- 
rului, şi pe lingă aceea pentru tâtă paguba pri- 
cinaită aceluia din vicleşugul scă lenevirea Luf, $ 1719, 'Tocmâla de norocă este, şi când a- 
celă ce dândii altuia uă sumă de bani să alte 
Îueruri, va încheea tocmâla ca să ice pe toti 
anul uă otărită dare până la sfirşitulă vieţii 
sle, s6ă aceluia căruia s'a dati banii sâă lu- crulă, oră până la sfirşitulă vieţii altui cuiva. 

$ 1720, Darea pe an dintr'uă asemene toc- 
melă, încetâză d'impreună cu mârtea acei per- 
sone, pe acăria viâță era îngrătită. Pentru a- 
câsta darea anului acelui de pe urmă, se dă 
după analogia dilelorii, câte ati trăită persâna 
aceea în anulii celii mat de pe urmă. “ 

$ 1721. Dâcă s'aii alcătuitii cine-va să ieo 
venitulă unni lucru până la sfirzitulă vieţii 
s6le, nu aii voe nici creditorii, 
restOrne acâstă tocmâlă ;. însă creditorii potii cere îndestularea Joriă din asemene venituri, iară fiil ai voe să ccră din aceste venituri a- tâta parte, câtă nu va fi de trebuință contrac- 
tuitorului lori părinte, ca să se depositeze la uă a treia persână spre siguranţia hranei cu- 
venită lori după legi, 

- $ 1322. Tocmâla după care diu punerea la 
midlocii, se alcătuesce de către uă tovărăşie cu 
ună comuni capitală; pentru hrana şi purta- rea de grijă a mădulăriloră ej, 
scăpăta, săi a văduviloră şi a sărăimaniloră, 
trebue să se judece după” firea, şi scopulii a a- cestă feli de aşedămenti, şi dapă condiţiile a- şedate pentru acâsta. - 

  
CAPU XXXVII - 

Despre dritulii despăgubirii Şi 1 Sa- 
tisfacţici   Ş 1523. Pagubă se dice tâtă vătămarea pri- | cinuită la averea, la drituri, s6i la persâna 
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nică fiii lui să. 

care pote vorii. 
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cuiva; se deosibesce din actsta, lipsa câstigu- 
lui aceluia, care este cu putință să o nădâj- 
duiască cine-va după obicknuitulă cursă ali lu- 
crurilori. | 

Ş 1124, Paguba se pricinuesce sei când ci- 
ne-va va face uă lucrare nedrâptă, sâă cândă 
nu va.împlini uă lucrare legiuită, după care 
este dâtorii să împedice paguba altuia cuiva, 
s6ii când urmeză uă întâmplătâre împregiurare. 

$ 1725. Nedreptă păgubire se pricinuesce 
ori dinadinsii, scă fără voe; dinalinsă păga- 
bire se întemeiază sâă pe vicleșug, adecă când 
paguba se pricinuesce cu sciinţa şi vrerea cuiva 
s6ii prin greştla cuiva, adecă, cândă se va pri- 
cinui din nesciinţă împutată, sâă din lipsa cu- 
viinci6sei luări de semă, ss a sirguinței. 

$ 1720, Fieşte-carele omă are dritiă să ctră 
de la păguliitori întârcerea pagubsi pricinuite 
luă din viecleşugulă sti lenevirea aceluia, ori 
că paguba s'au pricinuită din călcarea toeme- 
lei ssă dintr'uă altă pricină, nefiind nici ca 
cum tocmâlă; de pildă, dâcă cine-va ai cârmuit 
trebi străine, fără stirea proprietarului lor, sti 
dscă uni mostenitorii nu s'aă îngrijită pentru 
siguripsirea legaturiloră până la terminulă le- 
giuitei trădări şi cele-alte. 

Ş 1727. Induoială fiind, are loci iuridica 
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uă sfătuire păgubitâre lucrărilor cuvenite meş- 
teşugului, sâil sciinţei scle, 

$ 1733. Dscă mulţi totii uă-dată ai vătă. 
maţii pe cine-va se osîndescă a'i face despăgu- 
bire sâii deplină satisfacţie ($ 1749), toţi d'im- 
preiină s6ă unulă pentru toţi, căruia rămâne 
dritii să eră pe urmă de la cei-alţă împreună 
vinovaţi analogisita loră sumă pentru prici- 
nuita vătămare. ($ 1191) , 

Ş 1234, Acelă ce întrebuinţeză dritulii stii 
în cuprinsulă legiuitelor otare, nu este răspun- 
dătorii pentru paguba pricinuită altuia dintru 
acesta, 

“Ş$ 1735. După regule nu se îndâtoresce cine- 
va să întorcă paguba pricinuită altuia fără 
scopi răi, fără vicleşugi scă lenevire, sciă din- 
tr'uă faptă fără de vrerea lui. | 
-$ 1730, Iară d&că cine-va cu vrerea sa, g'aii 
pricinuită lui-şi uă trecătâre întunecare min- 
ţii, rămâne respnndătoră pentru paguba ce ai 
pricinuită altuia, aflându-se în acestă felă de 
stare ; asemenea cade în rispundere şi acela, 
ce aii dati prilejă, ca păgubitorală să vie în- 
truă asemine stare. . 

Ş 1737. Acel ce s'a păgubitii de către a- 
cei lipsiţi de minte, sâă nebuni, să de către 
prunci, pâte cere împlinirea pagubei sâle da la   presumţie, că paguba s'aă întâmplată fără vi- 

cleșugi sc lenevirea cuiva, 
Ş 1728. Se judecă însă după iuridica  pre- 

sumţie, cum că totii omulă carele nu este lip- 
sitii de întrebuinţarea minţii, este” vrednici de 
atâta silinţă şi băgara de sâmă câtă pote îu- 
trebuinţa acelă ce are obicinuitele puteri a su- 
fletului şi a trupului. ” 

Ş 1729, Acelă ce lenevasce a pune în luera- 
re cerşuta silinţă şi băgare de sâmă în cuve- 
nită măsură, la acele lucruri prin care se va- 
tămă driturile altuia, se învinovăţesce ca un 
leneşii. PI . 

$ 1530. Aceli ce dice com că fără vicleşa- 
gulă şi lencvirea lui, s'a opriti li împlinirea 
dâtoriei scle dintrani contractii, sâă după legi 
detoriă esto să dorediscă disa sa. 

Ş 1731, Acelă ce publici se îndeletnicesce 
în vre uă meserie, să meşteşugii, ori imanu-, 
făptură, ssi acelii ce fără silă va lua asupră'şi 
de bună voe uă trâbă, a căria săvârşire cere uă, 
deosebită iscusinţă a meşteșurului, ssă uă ne- 
obicinuită silinţă, arstă prin acâsta, cum că el 
ia asupră'şi cuviincidşa silinţă şi cerșuta neo- 
bicinuita iscusinţă : aşa dâră atuucea rămâne 
elii respundtt ră pentru lipsa a asemene siliu- 
ţă şi iscusință; iară decă acela, ce aiă ineredat 
cuiva facerea unui lueru, ai sciută neiscusinţa   lui, seu putea să o afle prin obicinuita băgare 
de scmă, pătimesce şi acâstă pagubă născută 
din greşela sa, . . 

$ 1752. Aceli iscusitii într'unii meşteşugii,   xămâue răspundstoră şi atuncea cândă luândă 
mujţămita, va da cu vicleşugi, sei cu greşilă | 

acei ce era dăâtori să aibă purtare de grije a- 
supra a acestii felii de pers6ne, iară dâcă ân- 
suşi aă dată pricină la acestiă fel de persână, 
nu are dritii să câră ceva. 

$ 173S, Dâcă nu va fi cu putinţă după acest 
chipii ca păgubaşului să se facă despăgubire, 
se cuvine judecătorului ca să cerceteze împre= 
giurările, dâcă adecă trebue să împuteze pă- 
gubitorului, şi atuncea cână nu se află elă în 
obicinuita înirenare pentru păstrarea întregi- 
mei minţii sele; sâii dâcă păgubașuli din mi- 
lostivire nu s'aii apărat pe sineşi : oră să ice 
“aininte averile amândurora, şi aşa să'i înbie 
spre învoslă, sâii să otărască pentru despăgu- 
bire după ecvitate, adecă plecându-se mai mult 
către iubirea de omenire. 

$ 1739. Intemplătâre împregiurare păgu- 
bssce pe acela, ia a căruia avere ori- persână 
s'aă întemplatiă, Iară dâcă cine-va ai călcatii 
legea dată spre împedicarea întemplătărelorii 
păgubiri, stă fără nevoe s'aii amestecati în 

trebi străine, rămâne răspundător pentru tâtă 
paguba care întraltii chipă n'ar fi urmată, 

Ş 1740, Pentru lucrări străine, ce sunt îm- 
prutiva legilori, la care nu stati făcută cine-va 
părtaş, după regulă nici se învinovăţeşce; iară 
la acele întâmplări unde legile otărăscii din 
împrotivă, rămâne lui drită de a cere de la 7i- 
noratiă întârcerea pagubai. 

Ş 141. Decă cinc-va va năimi vă slugă ce 
mare atestatii de la celă de mai înainte ali 
săi stăpenă, scă fără chezăşi», şi apoi sluga 
aceea ra pricinui altuia pagubă, dâtoră este să 
deie pe slugă în mâna pagubaşului, oră dâcă
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se va dovedi că ânsuşi i-ati înlesnitii fugirea, 
se osândesce spre plata pagubai. Asemenea dâ- 
că va ţinea în slujba sa uă persână ce este pri- 
mejdiosă din pricina stării trupului, sâii a min- 
ţii sele, ss decă va găzdui pe vr'ună cunoscut 
făcătoră de rele, săi dscă sciindă ai rânduitii 
întruă slujbă uă asemenea persână primei- 
diâsă ori nevrednică, se învinovăţesce a plăti 
paguba. . ” 

Ş 1142, Crâşmarii, căpitanii de corăbii, şi 
cărăuşii, rămână răspundători pentru paguba 
pricinuită din vicleşuguli s6i lencvirea Ensuşi 
a loră scă a slugilorii lori, iară nu din întem- 
piătârele încungiurări. 

Ş 1243. Dâcă cine-va din picarea unui lucru 
spânzarată, or pus cu primejdie, sti prin văr- 
sarea Ori aruncarea unui lucru din casă se va 
vătăma ori se va păgubi, aâtorii este să'li în- 
destuleze locuitorulă casei, de unde aiă picati 
lucrulă, ori s'a aruncatii, ori sâii vErsat ceva. 

Ş 1714, Dâcă ună semni spre arătarea me- 
şteşugului sii a meserii, ori unii vasii sâi alt 

„lucra va spânzura întruni loci, pe sub care 
treci Gmeni şi va fi de credutii că pâte să ur- 
meze primejdie picândă şi vătămândă pe cine- 
va, are driti ori şi cine să facă arstare pentru 
acestă către poliţie, pentru siguranţia publică, 

$ 11745, Decă cinu-va se va vătima de uă 
vită, trebue să i se facă îndestularea de către 
acela ce ai zădăritii, ori aă silită vita spre a- 
câsta, ori n'aii ţinut'o în bună pază; dscă uu se 
va dovedi niminea vinoratiă la acâsta, se soco- 
tesce vătimarea ca din întâmplare. 

Ş 1046. Dică cine-va pe pământulii sâi pe   locului săii, va găsi vite străine, nu are voe să 
le ucidă, ci pote să le alunge fără, să le vată- 
me; iară decă se va vătăma, ori se va păgubi 
de către acele vite, are drituli să le oprescă 
ca ună amanetă particulari, «ga deră pote să 
oprâscă atâte din aceleaşi, câte vor fi îndestule 
spre împlinirea pagubei sele. Cu tote aceste 
dâtor este să se învoiască cu proprietarul vite- 
lori în curgere de opti dile, sei să'lă tragă la 
judecată; căci după împlinirea terminului de 
“opt dile, încetâză dritul amanetului ($ 612), 
şi se îndetoresce să întârcă vita proprietarului 
ci, îi rămâne însă dritulii personală, după care 
pote să ctră despăgubirea, sa. ? „ 

Ş 1942.. Vita ce s'aii opriti ca unii amanet, 
trebue să se întârcă şi atuncea cândă proprie- 
tarulă ei va da altă protivă signranţie. 

$ 124$, Pentru întârcerea pricinuitei pagu- 
be, trebue să se pune tâte în starea de mai na- 
inte, sii nefiind acesta, cu putinţă, să dea pre- 
ţuli lucralui. " 

Ş 1749. Despăgubirea care se numesce în- 
torcerea numai a pricinuitei pagube, iară când 
acâsta se întinde şi la vătămmarea trupâscă, şi 
la ştergerea pricinuitei necinstiri, se numesce 
deplină satisfacţie... 

Ş 1750, Dâcă paguba s'a pricinuită dina-   
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dinsă cu scopă-răii, sâii prin vederată neîngri- 
jire, pâte rătămatuli să ceră deplină satisfac- 
ţie, iară dscă s'a pricinuită din alte încun- 
giurări are drit, să ceră numai despăgubirea sa. 

$ 151. Aceliă ce ai văttmati pe altuli la 
trupă, dâtorii este să deie cheltucla tămădui- 
rii lui, să'i plătâscă şi lipsitulă câstigii, sâii şi 
pentru vremea viitore, decă acesta ai rămasii 
neputincios de a câstiga, cum şi cuviincisa, 
răsplătire potrivită cu doveditele împrejurări 
Qâcă vătămatulă va pretinde şi aceste. 

Ş1752, Dică la vătimata persână s'aă pri- 
cinuită şi sluţire, trebue mai alesă, cândă va 
fi parte femecscă, să ice în băgare de semă ju- 
decătoria şi acestă împregiurare, dâcă din a- 
câstă sluțire, se va împed:ca viitârea uvrocire 
acei pers6ne, 

Ş 1753. Dâcă din pricina trupescii vătă- 
mări, ati urmati mârtea vătămatului, trebue 
să se plătâscă nu numai tote cheltuelele, ci să, 
se deie pe lingă acâsta, femeei şi fiiloră ci şi 
tâte de câte s'a lipsiti ei din pricina morţii 
lui, afară de criminalicesca pedepsă a văLămă- 
torului. ($$ 1767, şi 1868) 

Ş 1754. Decă cine-va amăgindă partea fe- 
messcă, îi va face copilii, dâtorii este să'i plă- 
tâscă trebuinciâsele cheltuele a lehusivă, şi se 
însărcinză şi cu îndâtoririle către copil, după 
legiuirile cuprinse în capulă al treilea a părţii 
ântâiă. ($$ 182,183, 185, 221, 224, 226, şi 221) 

$ 1753. Coduli pedepsitoră otărasce, cândă 
acâstă amăgire trebue să se socotâscă, de cri- 
minală, şi cândă ca nă greşâlă împrotiva legi- 
lorii poliţienesci. ”. 

$ 1756, Acelă ce prin silnică răpire sâi par- 
ticularnică închidere, ori nedreptă judecătorâ- 
scă, arestuire va, lipsi pe cine-ra de a sa slobo- 
denie, se osindesce ea, jignitului în dată să în- 
trcă slobodenia cea de inai nainte, Și să'i facă 
şi deplină satisfacţie. ară de nu vor putea să'i 
intârcă slobodenia cea de mai 'nainte, se osin- 
desce să facă deplină satisfacţie femeii şi co- 
piilorii lui, ca pentru ucidere. (Ş 1753) 

$ 1757. Dâcă sai pricinuită cul-va adevă- 
rată păgubire din urmatele necinstiri, are urit 
să câră despăgubirea sa, sei deplină satisfacţie. 

$ 17595. Decă s'aii păgubiti cine-va în are- 
rea sa din.vicleşuguliă, sâi din vederată neîn- 
grijirea altaia are dritii să câră, despăgubirea 
sa; iară Q6că paguba sai pricinuită dintr'uă 
faptă oprită da către legea pelepsitâre, stii diu 
sburdăciunea şi răutatra altuiz, pâtesă câră şi 
estraordiuarul preţ.A lucrului săi, ($ 401) 

$ 1759. Paguba pricinuită dintr'uă greşslă 
mai mică sâă din lenevire, se întorce după obici- 
naitul preţ ce făcea lucralin vremea vătemării. 

$ 1760. Paguba pe care dâtorniculii aii pri- 
cinuitiă creditorului săi, prin prelungirea alcă- 
tuitei plăţi a capitalului, se răfuesce cu plata 
dobândiloră legiuite. (3 1333) - 

E 

_$ 101, Detorniculă se învinovăţesce în de,
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obstie pentru prelungire decă n'a plătită d6- | toria, sa în terminulă otărit de legi ($$—1213, 1216, 1425, 1483, 1556, 1558 şi 1567), să prin tocmâlă; ori dâcă nefiindă terminulă: otăritii, nu sai învoitii cu creditorulii să, după giua în care prin judecată, sâi afară de judecată i s'a făcută cerere de plată. 
Ş 1702, Dâcă creditorul nă lăsatii să crâscă dobângile până la suma capitalului, -necerân- du-le prin judecată, i se stinge dritul de a mai cere dobândă de pe capitală, iară din diua aceea de cândă ai pornită Jalbă, pote să câră de is- nOvă dobândă. : "$ 1763. Alcătuitârele 

voiască deosebi, ca neimplinind fă 
săverşitii, sâă nu după chi 
nu în terminulă otărită, s 
tărită în bani, sii altă lucru în loc de pagubă ($ 1226, litera d.) care acâsta se numesce glo- bire, La împrumuturi însă nu are voe judecă- torul să otărască pentru prelungirea plății uă a- semenea giobire covârşitorelegiuitelor dobângi, $ 1764. Iară în alte întâmplări când dâtor- niculii va doredi, cum că tocmita globire este peste măsură, pâte judecătorulă să o analogi- sescă după lămurirea ce ară fi luată de către 

părţi potă să se în- 
găduinţa de- 

pulă cuviinciosiă, ori 
ă se dee uă sună o- 

LEGIUIRI 

PARTEA. III 
DESPRE INMĂRGINIRILE CE PRIVESCY 
CATRE DRITUL PERSOANELOR DIN PREUNA ȘI A LUCRURILOR 

CAPU 1 
Despre întărirea drituriloriă 

şi a îndâtoririlori 

$ 1771. Na numa! driturile persâneloră, ci şi a lucruriloră şi îndâtoririle ce nascii din a- ceste, poti totii întru acelaşi chipi să se întă- rescă ca să sc strămute şi să se desființeze, . - $ 1772, Legiuitela feluri de siguripsiri a u- nei îndătoriri şi a întăririi dritului cui-va, prin care se slobâde îndritaitului unii noii drit, sunt îndetorirea unui ali treilea, pentru detornicii, şi amanetarisirea, | | Ş 1123. In trei feluri pote ună al treilea să se îndetorâscă cătra creditori pentru dâtornie : a. Cândă el cu învoirea creditorului iea asu- pră'şi plata dstoriei, ca ună singurii platnică.   pers6ne cesperte, dâcă va cere trebuinţa. $ 1105, Plata globirii nu slobâde pe indâto- ritulii de împlinirea tocmelii, dâcă nu s'arii fi alcătuită într'altă chipă. 
$ 1466, Indâtorirea spre cererea pagubei şi a deplinei satisfacţii, scă spre darea tocmitei globiri, trece la mostenitorii vinovatului, ca una ce este lipită de averea luj. . 
$ 1467, Dritulă pentru înt6rcerea pagubai, trebue după regulă să se câră dela cuviinci6sa jndecătorie, după cum se cer şi cele-alte parti. cularnice rituri. Dâcă vinovatul ai călcat toti uă dată şi uă lege pedepsitâre, trebue să pătimescă și otărita pedepsă. (Ş 1753) Ş 1768, Trapescile vătămări, nedreptele jig- niri la slobodenie şi Ia cinste, se voră cerceta, şi se vorii pedepsi după deosebirea impregiură- rilorii, sii ca nisce vinovăţii de către judecă- toria eriminalicâscă, sâă de către poliţie ca ni- sce greşele împrotiva legilorii poliţienesci, sâă de către alte Jocuri judecătoresei ca nisce gre- şcle mai mici, . 

$ 1769. Aceste locuri judecătoresei, cândă despăgubirea se va putea otări în dată, să în- dâtorescii să otărască fără prelungire după le- giirile coprinse în capulii acesta, iară dâcă în- torcerea, pagubti nu se va putea otărt, în dată trebue în otărire să se rostâscă în de obştie, cum că remâne păgabaşnlui deschisă dritul de a cere despăgubirea, sa prin divană, sei prin 

b. Cândi eli intră la îndâtorire ca unii îm-: preună dâtornici, şi ÎN v. Cândă elii se îndâtoresce a face îndestu- larea ereditoralui, dâcă dstorniculă celă prin- cipalii nu va împlini îndiitorirea sa. Ş$ 1744, Decă cine-va cu învoirea creditoru- - lui, va lua asupră'şi întrâga dâtorie a altui cui-va, nu se face întărirea, dătoriei, ci strămu- tarea îndâtoriei, pentrucare se rostesce în capul următorii. 
$ 1775. Când cine-va intră în îndătorire ca ună împreună dâtorricăi fără nici uă condiţie coprinsă în chezăşie, sa nasce torărăşie a mai multor împreună dâtornici, a căria tovărăşii leginite resultaturi trebue a se judeca după rânduelile coprinse în capul pentru tocmele în de obste, ($$1181—1193) 
$ 1576, Cel ce se îndâtoresce ca să îndestu- | leze pe creditorii, dâcă principalnicul dâtornicii nu ra împlini îndctorirea sa, se face chezaşii, şi tocmâla care se face între el şi între creditor, se numesce tocmâla chezăşiei : aice remâne cel ântâii dâtornic âncă principal âdtornic, şi che- zașul se pune numai ca un mai târgiă dâtornic, | Ş 172, Acel ce făgăduesce să despăgubâsci pe Chezaşii, decă elă va păgabi din pricina che- zăşiei, se numesco chezaşă despăgubitoră, Ş 1738. Fieste-carele ceare slobodă cârmuirea averii sâle, pâte priimi asupră'şi îndâtoriri străine.   stăpânire, . . 

$ 1770. Improtiva vicleşugului sâă a lenevi- rii judecătoriloră; se pornesce jalbă la ocâr- „ IDuire, care pentru acâsta va face căduta cerce tare, şi va da cuviinciâsa otărire. 

Chezăşie se dă nu numai pentru su- i şi lucrari, ci şi pentru ertate lucrări 
a lucrăriloră privi- . 
te, scă către folosul 

rin chezăşie, 

Ş 1729, 
me de ban 
precum şi pentru prefacere 
târe către folosulă din aces 
priimitoralui siguranţiei p
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$ 1180, Nimeni nu pote priimi asupri”si 
nici a întări îndetoriri, carii după lege nici uă- 
dată nu aă tărie; de acest felă sunţ : 

a. Acele tocmele la cari lipsesce adevărata 
învoire, ($$ 1160—1169) 

b. Acele carii de către legă s'a declarată de 
neputernice. ($ 1172), şi 

v, Acele pentru carii legea, nu iartă dritul 
jăluirii, precum este. rămășagul şi jocul în 
cărți. ($$ 1702—1706) 

Ş 181. Chezăşia nu are tărie nici atunci 
când în urmă se va, arăta că îndâtorirea âncă 
în vremea chezăşieă ($ 1793) era desființată prin 
un chipă legiuitii. ($$ 1860—1905) . 

$ 1i$2. Acel ce se face chezaşii pentru uă 
persână care din pricina, personalnicci s6le cua- 
lităţi nu se pâte îndâtori (S$ 1156—1159), este 
răspundătorii ca un singur dâtorniciăi pentru în- 

„ tr&ga dâtorie, şi când acestă cualitate nu i-aii 
fostii cunoscută. ($ 1191) i 

Ş 1159. Chezăşia nu pâte să se întindă mai 
departe de cât cuprinde anume rostirea. cheza- 
şului; chezaşul pentru un capital de bani cu 
dobândă, este răspundătorii şi pentru acele do- 
bâni, carii nu pote să le iee creditorul cu tâtă 
stăruirea sa, 
- $ 184, Chezaşul pâte întrebuința, întimpi- 
nările şi leginitele ajutorinţe cuvenite dâtor- 
nicului. - 

$ 1:85, Atuncea numai dapă regulă se trage 
chezaşul la judecată, când dâtornicul principal 
nu împlinesce îndgtorirea, sa, după ce prin ju- 
decată sâi afară, de judecată i s'ati făcut ce- 

_rerea de către creditorii; : 
$ 1786..Şi când chezaşul anume s'aii înche= 

zăşluitii că, atuncea numai va plăti când dâtor- 
nicu! principal nu va fi în stare să plătâscă; cu 
tâte acestea pote creditorul să tragă mai îna- 
inte pe acesta : - ! 

a. Dâcă se va deschide concursii de creditori 
asupra averii dâtornicului principal, şi 

- b. Dcă acela la terminal plăţei va lipsi din 
locul unde trebuea să se plătâscă dştoriea, ori 
va fi tăinuit, însă fără vicloşugi sâii lenevirea 
creditorului, 

Ş 1757, Cel indâtorit ca un chezaşii platnică 
este răspudătorii ca ună împreună-dâtornici 
pentru întrega dâtorie; pentru acâsta dâră pote 
creditorul, de va voi, să tragă ânttii pe ace- 
sta, sti ântâiii pe dâtorniculă principal, sâă pe 
amenduoi de-uădată. ($$ 1184—1186) 

$ 128S, Acel ce plătesce dâtoria altuia intră 
în dritul creditorului, şi are voe să câră de la 
dstornicăi întârcerea dâtoziei pe care el ai plă= 
tito în locul acelnia; deci deră dâtori este cre- 
ditorul ce aii priimit plata dâtoriei să trădee 
plătitorului tâte ce are pentru dovadă şi sigu- 
ranţa dâtoriei, adecă : sinete, documente, ama- 
nete, ipoteci, şi c.]. i 

$-189. Decă tot pentra aceeaşi întregă su- 
mă s'a pusi chezăşie ma! multe persâne, este 
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răspundătâre fie-care din ele pentru întrăga! 
sumă ; iar dâcă una din ele aii plătită întrâga 
dâtorie, se cuvine ci, ca unui impreună-dstor- 
nici, dritul împrotiva, celor-alte ca să câră a- 
nalogiea cuvenită. ($$ 1191—1193) 

$ 1790. Dâcă mai înainte de chezășie sâii în 
vremea, chezăşiei s'aii dat de către dâtornică 
sc de către uă a treia persână și amanetii la, 
creditor, pote cu tâte acestea el să tragă pe 
chezaşii după rânduslă ($ 1785), însă nare voe 
să lase din mână arnanetul spre păgubirea che- 
zaşului. . 

Ş 1491. Decă chezaşul platnici va îndestula 
po creditor fără învoirea dstornicului. princi- 
pal, pâte el să întrebuințeze împrotiva aceluia 
tâte întimpinările care putea să le pue împro- 
tiva creditorului, - 

Ş 1192, Chezaşul atuncea nuraai pote să câră 
despăgubire de Ia, chezaşul despăgubirii, dcă 
s'au pricinuit lui pagubă fără vina sa. ($$ 1785 
şi 1791) - 

$ 1793. Îndâtorirea chezaşulai după regulă 
încetâză, după analogiea după. cara încetâză 
îndtorirea dstornicului; iar dâcă chezaşul sâii 
îndâtorit numaipenă la un otărit termin, atun- 
cea este el răspundătoră numai până la acest 
termin. ” ! 

$ 1794, Acea de către creditor făcută ertare 
a dâtoriei unuia din împreună-chezaşi, folose- 
sce pe acest împreună-chezaşii împrotiva, a 6n- 
suşi creditorului, iar nu şi împrotiva celor-alți 
împrennă-chezaşi. (Ş$ 1191—1193) ” 

$ 1295, Prin trecerea terminului, când trebue 
dâtornicul să plătâscă, nu se slobde chezaşal 
din chezăşie, şi când creditorul mai cerut cu 
dinadinsul ca, numai de cât să i se facă îndes- 
tulare; are însă voe chezaşul, dâca s'aă pusă 
chezaşii cu învoirea dstornicului, să câră de la 
densulă cuvenita siguranţă. 

$ 1790. Şi creditorulii rămâne răspundătorii . 
cătră chezașii deca, lenevindu-se întru cererea, 
împrumuturilor la cuviinciosul termin, ?] ai 
păgaubit în dritul săă , pentru care nai putut 
să câră şi cl despăgubirea, sa, de la, dâtornicăi, 
când acesta pâte se afla în stare mai bună. 

"Ş 1597, Dccă ya cădea întemeiat prepusă a- 
supra dâtornicului cum că voesce a fi nedes- 
toinică spre plata dâtorici sâle, sâi că voesce 
a se depărta din ţâra acâsta, are drit chezaşul 
să câră do la dânsul siguripsirea, dâtorici pen- 
tru care s'aii pusă el chezaşii. - 

Ş 1498, Dâcă lucrul pentru care s'a făcut 
chezaşii s'ati sfirşit, pâte să câră reciprocă în- 
cheere a sămilor şi desfiinţarea chezăşiii. , 

_$ 1999, Dâcă chezăşiea nu s'aii întărit nici 
prin amanetă, nici prin ipotecă, se stinge în 
terminul de trei ani după mortea chezașului, * 
dâcă, în cursul acestui termină, lenevindu-se 
creditoral, n'aii cerut dâtoriea, sa de la moște- 
nitorii chezaşului prin judecată, sâi afară do: 
judecată, » - 

îi 42
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1500. Yocmelă de amanet se numesce aceca 
prin care dâtornicul s6ă altul cine-va în locul 
lui dă în faptă la creditor dritul amanetului 
asupra unui lucru, adecă, trădă lui amanetul 
lucru mişcătorii sâii documentele lucrului ne- 
mișcători. - : 

$ 1801, Aceea ce în deobştie ca dreptul are 
putere despre tocmele, are tărie şi pentru toc- 
mâla amanetului, Acâsta este una din tocme- 
lele bilaterale, adecă îndâtoritâre pe amânduoă 
părţile. ($ 1155) 

$ 1502. Creditorul este dâtorii să, păstreze 
bine amanetul, şi să'l dea înapoi dâtornicului 
îndată ce acesta îi va face îndestulare. 

$ 1$03. Driturile şi îndstoririle dătătorului 
şi ale priimitorului de amanet, care sunt unite 
cu proprietatea, lui, s'aii otărit în capul al gs 
sele a părţii a duoa. ($$ 59Yy—615) | 

Ş 1504. Acel ce va lua amanete s6ă docu- 
mentele ipotecei să dea adeverinţă de priimire 
la dătătorul lor, în care adeverinţă va scrie 
deosebitârele semne ale amanetului sâii data, 
şi ecstractii de documente, în carepote să se ar6- 
te şi înfiinţalele condiţii a tocmelei de amanet. 

.. $ 1505. Tâte condiţiile şi adăogitele tocms- 
le cari vor fi împrotiva firii tocmelei amane- 
tului şi a împrumutului, nu aii tărie. De acest 
fel de tocmele sunt, drept pildă : ca să remâe 
Jucrul amanetat în proprietatea creditorului; 
să potă a'l înstrăina după a sa voinţă, să să'l 
ie pentru sineşi cu un preţi de mai înainte 

otărit, dâcă nw'i va plăti detoriea la împlinirea 
terminului; să nu mai aibă voie dâtornicul să 
scâtă amanetul, stă să nu dea în sub-ipotecă 
la uă a treia persână lucrul nemişcătoriă dat în 
ipotecă, şi să nu pâtă creditorul să ccră vîn- 
darea amanetului prin judecată după împlini- 
rea terminului. - 

$ 1506, Decă s'aii pusi la tocmâlă ca cre- 
ditorulă să aibă în locul dobândilor întrebuin- 
țarea rodurilori amanetatului lucru; nu are 
tărie acestă tocmslă în câtii va trece peste le- 
gluita dobândă. ($ 1331—1333) 

Ş 1507, Dâca se va da creditorului numai 
întrebuinţarea lucrului mişcători ce i s'a a- 
manetatiă ($ 600), atuncea trebuie să se facă 
acâstă întrebuințare cu un chipă nepăgubitoră 
dstornicului, . 

$ 1S0S. Acelii ce este dstorii, ori după legi 
scii după otărirea judecății, să dee siguranţie, 
trebuie să împlinescă acâstă îndâtorire prin a- 
manetii să-prin ipotecă. Atuncea numai sunt 
priimiţi chezaşi vrednici cândă elă nu va fi în 
stare să dea amanetii si ipotecă. 

Ş 1S09, Vrednicii de chezaşii este acela ce 
are avere analogă cu dttoria cars ai luat'o a- 
supră'şi şi carele se pâte trage la judecată în 
țâra acesta, | - 

$ 1310. Nimeni nu este dâtor să-priimâscă 
- amanetii un lucru sub nume de siguranţie cu un 

preţii mai mare de câtii celi otărită în $ 303, 
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CAP. II 

Despre mutarea drituriloriă şi a 
îndâtoririlorii 

Ş 1Si1, Creditorul şi dătorniculii invoindu- 
se, potii să mute după voința lorii dritarile 
unuia, cătră altulii, şi cole supuse înstrăinării, 
cumii şi acestii felii de dâtorii. Mutarea acesta 
pote să se facă intrândiă la midlocii uă a treia 
persână sâă neintrâudă, adică unii nuoii credi- 
torii scii dâtorniciă. 

+ Ş-1812, Mutarea driturilorii şi a îndetoriri- 
lorii care se face fără a intra la midlocii uă a 
treia peraână, are loci cănd se preface legini- 
tulă titlu (Ş 417) sâii obiectulă principală a 
unei cereri, şi în urmare îndâtorirea vechie se 
preface în nucă. 

$ 1813. Acâstă mutare se numesce înnoire. 
In puterea acestei tocmele înceteză cea de mai 
înainte principală îndătorire, şi îndată începe 
o nucă îndâtorire, 

Ş 1S14. Driturile chezăşiii, a amanetului 
şi altele, cari sunt unite cu cea de mai înainte 
principală îndetorire, se strângi prin înoire, 
dâca alcătuitârele părţi n'a otăritii altii co- 
va pentru acestea, în deosebi. SE 

$ 1815. Cele mai de aprâpe lămuriri prin 
care se arâtă loculă, vremea şi chipul cândii   şi cum trebuie să se împlinâscă îndâtorirea de 
faşă (Ş 1210), şi adăogitele îngrădiri (Ş$ 1226) 
prin care nu se face nici uă mutare la obiectulă 
principală, scă la legiuitulă titlu, nu trebuie 
să se socotâscă ea uă înnoire, precumil de pil- 
dă, singură facerea unui noii sineti sâi a al- 
tui documentii atingătorii de aceste îngrădiri. 
Acestă prefacere urmată la adăogitele ingră- 
diri, nu pote să pue uă nucă însărcinare asupra 
unei a treia persone care nu avea nici uă sciinţă 
de acesta. : 

$ 1$16, Indoială fiindă, nu se socotesce des- 
fiiaţată îndetorirea cea vechie în câtă vreme 
pâte să rămâie dimpreuvă cu cea nucă. 

Ş 1517. Tocmâla înuoirii prin care se otă- 
răscă drituri gâlcevite sâii cu îndoială, întru 
acestii chipă în câţă fie-care parte să fie dâtore 
reciprocii una către alta, să dee, să facă aii să 
nu facă ună lucru, se numesce învoială, caro 
se socotesce între tocmelele bilaterale şi se ju- 
decă după acele pricini. (Cap. 20) 

Ş 1S18, Acel ce din har cedeză indâtoritu- 
lui cu bună învoirea lui ună dritiă negâlcevitiă 
s6ă neindoelnică, nu face învoială, ci dară ($ 
1261). : 

$ 1519. Suntiă uă s6mă de cazuri cu în- 
doială, la, care nu este ertată împricinateloriă 
părţi să facă învoială între densele; de acestii 
feliă este pricina următâre intre însogiţi, pen- 
tru tăria căsătoriii, care se pâte otări numai   prin dicasteria duhovnicescă. (5 108)
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Ş 1820, Nu este ertatii să se facă învoială 

pentru voinţa cea de pe urma a cuiva mai în- 
naite de a se face cunoscută. 

$ 1521. Invoielile pentru călcarea legilorii 
a tărie numai în' câţi se atinge de a lorii 
particulară satisfacţie, afară numai de_vino- 
văția precurviii; iară legiaita cercetare şi pe- 
depsă atuncea numai se pote împiedeca prin 
învoieli, când călcările rorii fi de acesti felă, 
care într'altă chipă nu sunt supuse cercetării 
judecătoresci, afară numai după cererea, îm- 
pricinateloră părţi, 

Ş 1822, Invoiala a căria scop este tăinui- 
rea fapteloră criminale și împiedecarea publi- 

cei bunei rânduiele şi a siguranţii, este dea- 
purarea neputernică. Ă 

$ 1523. Amăgirea, întru atâta numa pote 
să facă neputernică, învoiala în câţi privesce 
către înfiinţata cualitate a persânel. scii către 
fiinţa obiectului. ($$ 1163—1166) 

$ 1824, Se oboară şi acea cu bună credință 
învoială cândii se va dovedi că prin acestia sia 

- pricinuitii uneca din înroitârele părţi păsubire 
corârşitâre peste jumătatea preţului acelui la- 
cra, pentru care se încheese acâstă învoială, 
sei deca se va dovedi din documente în urmă 
găsite cum că uă parte nu area drită-la acest 
lucru sâă la suma pentru care se ficuso îm- 
voială. ($$ 1887 şi 1892) 

$ 1525. Vederata greşclă a sănii, care Ia 
închterea înroclii se făcusu în scădere sâi a- 
dăugire, nu păgubesce penici unul din învoitori. 
_$ 1526, Invoiala închieată pentru uă deose- 

bită pricină nu se întinde şi la alte pricini (74); 
Şi aceste generale învoiele carii glăsuesc pen- 
tru tâte pricinile în deohstie, nu se întindă la 
acele dinadinsii tăinnite drituri (75), sei la a- 
cele pentru cari nici putea să gândsscă alcă- 
tuitorii învoielei. 

Ş 1827, Chezăşiile şi amanetele date spre 
siguranția unui intregii drită supusă gâlcevirii, 
suntii supuse şi pentru uă parte numai a lui 
care se otărise prin învoială; iară chezaşulii şi 
acelă ce ai dată amaneţii pentru dâtornici, 
dâca nu s'ai învoită la săverşita învoială, ră- 

  

mână nejigniţi în tote acele întimpinări îm- 
protiva creditorulni, cari întimpinări dâcă nu 
s'arii fi făcută învoială ari fi pututii să puie 
împrativa pretenţiilori sâle, - 

Ş 1828, Impricinatele părţi pot nu numai să 
se învoiască între densele pentru obiectulă gâl- 
cevitii, ca să'şi încredinţeze cu bună alcătuire 
altora otărirea pentru acesta, care atuncea se 
numesce arbitrium, : 

$ 1529, Arbitru se numesce acela, pe carele 
împricinatele părţi de bună-voia loră Vaii alesă 
în scrisă fără adăugire de globire ca să cerce- 
teze şi să otărască pricina următâre între ele, 
Iară compromisarii se numesce mai cu s6mă a- 
cela pe care Pai alesi cu adăugire de globire. 

$ 1830, Compromisii se nuimesce alcătuirea 
aceea prin câre înpricinatele părţi încredinţeză 
unei a treia persne cutmarea pricinei gâlcevite 
între ele, . - 

$ 1$31. In de obştie nu este ertatii să se a- 
l5gă arbitri acel ce suntii opriţi de a face toc- 
mele ($Ş 1156—1159), iară în deosebi aceli. 
ce n'ai împlinită vârsta de donă-deci ani, şi ju- 
decătoruli ordinari în pricina supusă iurid = 
ţici sele, cum nici acela ce mai înainte ati. o- 
tăritii pricina ca, ună arbitru nu pâte po urm- 
să o judece ca ună obicinnitiă judecătorii, 

$.1S32, Nimenea unu este îndâtorită să prii- 
mâscă compromisi, iar dâca uădată Vai priimit, 
nu pote să se lapede fără pricină bine-cuvân- 
tată (76), ci este siliti să urmeze rânduiala şi 
otărirea compromisului desăvârşită, fără să 
tr&că peste otarele lui sâi să se abată, şi aşa 
să otărască lămurită şi cu amăruntuli, cu cu- 
getă curatii pricina încredinţată lui, şi să'şi 
dea otărirea, sea după cuviinţă, față fiindă păr- 
ţile împricinate. : 

$ 1533, Cândii acâstă arbitrală judecătorie 
va fi alcătuită de mai multe persâne, trebuie 
să otărască tote întrunii glasă ; jară d6ca în 
socotințele loră nu se vorii uni, aii tărie gla- 
surile cele mai multe. Dâca la darea, otăririi 
va lipsi vre-unulă din arbitri, nu ai 'putere gla- 
surile celoră-alți; dâca toţi vorii fi neuniţi la 
sună, are tărie glasulii otăritoră pe suma mai 

(74) De pildă : decă Ioan ati făcută cu Petru anume învuială pentru testamentulă loi Pare, nu se pâto în- 
tinde învoiala acesta şi lu codichilal lui Pavel, scă că sii fost acol codichil sciută la încheerea învoieleY sc nu, 

(75) Do pildă dica împateraicitalăi Constanţin ai făcutii învoială cu încredinţătorală s$ă Alesandru, pen- 
tru tote driturile reciproce ale unuia către altulă, şi în urmă se va artta că Alesandru s'a făcută “moştenitori 
întruni testamentă, prin care s'a lăsată lut Constantină ună legatumă, ce era sciutit luY Alesandru, atuncez 
nu pâte tâlcuirea pentra tâte dritarilo să se întindă şi la acestă întâmplare, pentru care nici Constantin nu putea să gândescă, 

(36) Bine-cuvântate pricini de lăpădarea arbitrulut punti : 
a. Deca unulă din împricinați îi va necinsti pe dânsnlă scii ra porni asupra luY jalbă de criminală. 
b. Deca amenduo! nebăgându'lă în simă vor merge la altă arbitru, miăcarii îndată să se întârcă iarăşi la dânsul, 
T. Deca ra cădea într'uă boli îndelungută, scă într'altă nenorocire; iară pentru alte bâle pote să so prolungi- 

scă arbitriumă gi fără învoirea unuia din împricinaţi (3 1839 lit, g). 
B. Deca este silită a se îndeletnici pentru căutarea a &nsuși pricinei co i s'a întâmplată, scă să so deopăr- 

tezo pentra nsuși a sa, particulară stă pentru uă publică trcbă, şi 
d. Deca stai hirotonită preotă sti arhierei.
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mică; iară dâca numirulă neuniţilori va fi de 
uă potrivă, trebuie să se alâgă altă persână pe 
din afară, adică unii super-arbitru, ali căruia 
glasii lipindu-se la una sâiila altă parte dă pu- 
tere la otărirea pricinei. - 

Ş 1534, Dâca fie-care arbitru ra da deosebită 
otărire.pentru lucrul de pricină, atuncea nu 
suntii dâtori împricinaţii să priimescă nici una 
din ele. | 

$ 1835, Însărcinarea arbitriloră încetâză în- 
dată după ce uă dată aii datii otărirea lor; aşa 
deră n'aii mai multi voe să o oboare. 

Ş 1S36. Deca împricinatele părţi s'aii lăpă- 
datii anume prin înscrisulă lori de dritulă jă- 
Joirii suntă silite a se supune otăririi arbitri- 
loră, şi nv pote aceli nemulţumit cu acâsta 
să tragă pricina la competenta judecătorie, sub 
nică uă altă punere înainte sâii pricină, afară, 
numaă cu cuvântă de vederat vicleşugă (Ş 1960), 
iară dâca arbitrii vori fi persâne bisericesci, nu 
este supusă, otărirea lorii la de iznâvă judecată 
sub nici ună cuvânti. 

$ 1537, Iară dsca nu s'a lăpădată anume 
de dritulii jăluirii, are voe acelă nemulțumită 
cu otărtrea arbitrilor (care se numesce lau- 
dumi), să tragă pricina la cuviincidsa judecă- 
torie; însă în terminulii de dece dile, numărate 
din diua de cândii s'a dată laudum, căci după 
trecerea acestui terminii mai multă nu i se dă 
ascultare. ară judecătoria este dâtâre să 
cerceteze dintru începutii şi să otărască pri- 
cina fără să caute nici cum Ia otărirea arbi- 
triloră. 

$ 1S3$, Asemenea şi dâca aii pusi globire 
în înscrisuli ($ 1763), şi pe urmă nu va voi uă 
parte să stăruiască până la darea otăririi, sii 
de nu se va mulţumi cu acâsta, după cei s'aii 
datii, pâte în terminulă de dece dile să por- 
nâscă jalbă la cuviincidsa judecătorie, însă este 
actorii să plătescă ântâiii globirea toemită, 
dâca w'aii urmatii vicleşugi din partea împro- 
tivnicului (Ş 1222 şi 1839, litera g& şi d). 

Ş 1539. Compromisuli încetează : 
a..Prin reciprocă bună-învoire a împricinaţi- 

„lori. | 
b. Prin mortea arbitrului, întîmplată mai 

înainte de otărire. - 
v, Prin mortea unuia din împricinaţi, întâm- 

plată aseminea maj înainte de otărire, dâca nu 
sad alcătuită într'altă chipă. , 

g&. Dca nu s'aii dati otărire până la otăritul 
termină, şi nu s'a pusă altă termină cu buna 
învoire a împricinaţiloră ($ 1832, lit. v), 

d. Dâcă se va" dovedi că unulii din împrici- 
naţi ai întrebuințată vicleşugi. 
„e, Dâca s'aii dati otărirea arbitriloră. 
3. Deca s'aii făcută falită unulii din împrici- 

naţi ($ 1983), şi . , 
z. Dâca s'aă prăpăditii lucrulii gâlcevită. 

81810, Dscauă pretenţie trece de la uă per- 
sonă la alta şi se priimesce de către acâsta, a- 
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tuncea se nasce cesie, adecă mutarea dritului, 
intrândii la midlocii ună nuci creditorii. Acestii 
feli de act se numesce cesie, şi se face cu 
plată şi fără plată. , . 

$ 1541, 'Tâte driturile ce sunt cu putinţă a, 
se muta de la uă persână la alta, sunt obiectă 
ală cesier; iară acele drituri carii fiindiă lipite 
la pers6nă se stingii dinpreună cu ea, nu se 
mută la altulă. : 

$ 1849, Sinetele de dâtorie cedate de către. 
ceduitorulii pe numele înfaşişitorului lori, se 
mută prin singură trădarea loră. 

$ 1543, Cesionariulii are totii acele drituri 
ce avea ceduitorulii asupra cererii mutate. 

$ 1844, Prin înscrisulii cesiei se nasce.uă 
nucă îndctorire între cesionarulă (priimitorulii 
cssiei), şi ceduitorulii (dătătorulii cesiei), iară 
nu între cesionariă şi între ceduituli (adecă su- 
pusuli cesiei) dâtornică până cândi nu i se va 
face cunoscută cesia dâtoriei; Aşa deră pote 
până atuncea, să plătâscă dâtoria creditorului 
principală s6ă ceduitorului ori să se înroiască 
cu densuli într'altă chipă. 

$ 1545. Ceduitului dâtornicăi rămâne dri- 
tulă întimpinărei asupra pretenţici; iară dâca 
elii aii mărturisit către acelii cu bună credință 
priimitoră de cesia dâtoriei cum că este drâptă, 
atuncea se îndâtoresce să'li îndestuleze ca pe 
ensuşi alii sti creditorii. - 

$ 1816, Acelii ce fără de plată cedează al- 
tuia șre-uă pretenţie, îi face un dară şi nu este 
dătorii cu- nimica mai multă. Jară acelă ce ce- 
dează cu plată rămâne respundetorii cesiona- 
ruluj, deca cedata petiție nu'ra fi drâptă, sâă 
dsca nu va fi cu putinţă scâterea ei, iară nu 
pentra mai multi de câtii elii nu ai priimiti 
de la acela. 

Ş 1S47, Deca pretenţia la darea cesiei ei 
era, sigură, iară din întâmplare scă din pricina 
cesionarului s'a făcutii cu neputinţă împlini- 
rea că, atuncea nu rămâne respungetori cedui- . 
torulii pentru pagubă. Ă 

$ 1S4S, Din pricina, cesionarului se face cu 
neputinţă împlinirea cedatei pretenţii : 

a. Deca nu va fi cerută dâtoria cândă era cu 
putinţă să o câră. 

b. Deca sosind terminulii nu s'aii îngrijită 
a o scote, 

v. Dsca ai ertatii ceva dâtornicului. 
g. Dâca nu s'au siliti să iea la cuviinci0sa 

vreme siguranţa ce âncă era cu putinţă, și 
d. Dâca, nai cerutii împlinirea cu dinadinsii 

prin judecată. . 
$ 15419. Mutarea dâtoriii se faco cândă în- 

tră în midlocii ună nuci dâtornică, adică când 
celă ântâii dâtornică rânduesce în loculii săi 
pe uă a treia persână drepti -detornicii, adre-. 
sândii pe creditorulă săi către acela, care a- 
câstă mutare se numesce asignație ţrânduială); 
priimitorulii asignaţici se numesce asignatară,   acelii ce o dă se numesce asignantii, iară acelă
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rânduiții de a plăti se gice asignatii, iară ver- 
bulă asigueză. : 

Ş 1550, Deca asignatarulii aă priimiti în 
loculă asignantului de platniciă pe asignatulă, 
ca bună-roia acestuia, atuncea este asignaţia 
desăvârşită, şi pentru acâsta, nu pote mai mult 
să ceră după regulă dtoria de Ja asignantulă 
(Ş$ 1855 şi 1856). . 

$ 1551, Deca lipsesce învoirea unuia din a- 
ceste trei persone, este asignaţia ne desăvâr- 
şită; pentru aceca dâră are lucrare numai în- 
tre cele-alte două persâne. , 

Ş 1552, Dâca asignantulă va însărcina pe uă 
a treia persână ca să plătâscă în loculii săi; 
fără să'i fie dâtâre, atuncea rimâne în voinţa 
acesteea de a accepta asignaţia sâii nu. Deca, 
ai acceptat'o, se nasce între densulă și între 
asignantulă tocmela însărcinării, iară cu asig- 
nataruli âncă nu se face nici uă tocmela. Dâca 
însă nu aă acceptat'o, nu se nasce nică uă nucă 
îndâtorire, - 

$ 1$53, Asignantulă pâte lua înapoi asigrna- 
ţia care âncă n'aii acceptat'o asignatarulă ; 

sea aii luat'o înapoi, nu are mai multi voie 
asignatul să o plătescă după însărcinare la a- 
signatară, ” : 

Ş 1554. Dica asignatarulii nu va voi să ac- 
cepte trămisa lui asienaţie, sâii dâca asignatulă 
nu 0 accepteză, sc dâca din pricina lipsei sele, 
nefiindii de fașă, nu va fi cu putinţă a i se face 
cunoscutii, atnucea dâtori este asignatarulii 
să însciințeze pe asignantuli fără prelungire 
despre acesta, căci întraltii chipă se face res- 
pundătoră pentru păgubitârele urmări. 

Ş$ 1555, Deca asignatarulă şi asignatulii ai 
acceptati asignaţia, şi acesta nu va plăti la 
otăritulii termină, rămâne asignantulă r&spun- 
dătoră asignatarului despre acâsta, subă acele 
înmărginiri sub care ceduitulii se îndstoresce 
către cesionară. ($Ş 1816 şi 1848) 

Ş 1556. Iară dâcă asignatarulă ai declarat 
prin viă graiă scă prin tăcere cum că accep- 
teză pe asignatuliă ca unii singură platniciă, a- 
decă, dâcă aii datii cvitanția dstornicului săi 
principală, scă sinetulă de dâtorie, se slobode 
asignantulă de tâtă îndâtorirea către dânsul, 
„$ 1557, Dâcă asignantul va însărcina pe a- 

signatală săi dâtornicii ca să plătâscă asigna- 
tarului dâtoria numai în aceeaşi măsură în care 
era îndâtoritii să o plătâscă luişi, şi așa, ra rân- 

ui pe asignataruli ca să priimâscă de la acela 
detoria, atuncea are tărie asignaţia către asig- 
natarulă, ca uni înscris de cesie, şi aii lucrare 
între densulă și între asignatulii tot aceleaşi 
relații care ati locii între cesionarii şi între d6- 
torniculă cedatii căruia s'a făcutii cunoscută 
cesia. ($$ 1844 şi 185) ! 

Ş 1855, Dâcă asignatul fără cuvânt nu ra 
voi să plătâscă acestă asignaţie ce cuprinde în 
sine şi cesie, sâii dâcă asignatulă în deobstie, 

ai prelungită terminulă, rămâne răspundătortă 
pentru urmatele păgubiri; iară dâcă ai plătită 
după chipulii cuviinciosă dâtoria ce priimise a- 
supră'şi într'uă sumă mai mare pe cât era dâ- 
tori asignantalui, pote cu dreptul să câră de 
la acesta despăgabirea, sa. ($ 1362) 

$'1859. Leginirile pentr asignaţiile negu- 
ţătoresci se cuvinii la codul comercială: 

CAPU III 

Despre deslegarea driturilorii şi a îns 
dâtoririlorii : 

$ 1560, Driturile şi îndâtoririle suntii aşa 
de strânsă unite între ele, în cât cu încetarea 
unui drită se desl6gă îndâtorirea, şi cu înceta- 
rea acestia se deslegă acela, : 

$ 1S61. Indstorirea se deslâgă mai ales prin 
plată, adecă când cine-va dă sâi face aceea ce 
este dâtorii să deie sâii să facă, (Ş$ 613): 

Ş 1562, Nici creditorulii nu pote fi silită să 
priimescă împrotiva voinţii sâle aită ceva fără, 
de câtii aceea ce are drită să câră; nică dâtor- 
niculă nu este îndtorită să deie sâi să facă 
altii-ceva fără de câtii aceca, ce este d6torii să 
deie stii să facă, Acesta are tărie şi pentru 
vremea cândii, şi pentru loculii unde, şi pentru 
chipulii cum are să se împlinâscă îndctorirea. 

$ 1863, Cândiă din lipsa obiectului stă din 
pricina opririi urmate într'acea vreme a lucru- 
lui tocmitii ($ 1405) sâii din relaţia locului, a 
vremii și a altoră pricini se va face cu nepu- 
tință plata dtornicului, se desltgă îndstori- 
rea decă contractuitorii nu sară fi alcătuitii 
întralti chipi, 

Ş 1564, Ditorniculă nare voe 'să plătâscă 
dstoria, în restimpuri după voinţa sa; iară dâcă, 
dâtornicul ce area da ducă ssii mai multe sume   

  după ce ai făgăduit asigaatarului că va plăti, 

va plăti una din ele, se socotesce plătită aceea 
care anume aii rostit că o plătesce cu învoirea 
creditorulu. - * : ! 

$ 1565, Cândii va fi înduoâlă care din mai 
multe sume aii voit să plătâscă ântâiii dâtor- 
niculă, şi creditorulă se va împrotivi la voinţa 
aceluia, atuncea trebue să, se scadă din soco- 
telă ântâiă dobânţile, apoi capitalulă ; iară de 
voră fi: duoă sâii mai multe capitaluri, să se 
scadă acelea ce s'ai cerutii, ssii măcarii să fie 
trecută numai terminuli lui, şi în sfirşitii a- 
cela ce va fi spre mai multă uşurare a dâtor- 
nicului. | , | . 

$ 1566, Dâcă terminul pentru plată nu stai 
otărit, atuncea începe îndetorirea ci din diua a- 
ceea când nu s'aii făcut cea ântâiii cerere. (Pa- 
ragrafi 1213—1216) . - 

$ 1567. Terminul plăţii în anele întemplără 
se otărasce din firea lucrului, precum când va 
năimi cine-va meşteri sâit argaţi cu Qiua, sâii 
până la săvârşirea lucrului.
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$ 1868. Cheltuiala hranei cuiva se dă la în- 
ceputulii fie-căria luni. Iară dâcă priimitorulii 
hranei va muri înaintea sfirşitului lunei, atun- 
cea nu se îndetorescii mostenitorii să întârcă 
prisosulii din diua morţii aceluia până la sfir- 
şituli lunii. (Ş 851) . 

Ş 1S69. Dâcă creditorulii va urni priimirea 
detoriei, atuncea asupra lui cadă păgubirile pri- 
cinuite din urmări împrotiritâre. - 

$ 1870. Decă nu s'a otăritii nici locul, nică 
chipul plăţii detoriii, sâi a facerii lucrului, a- 
tuncea aii a se aplica la acesta regulile cuprin- 
se la Ş 1217. 

Ş 1571. Plăţile cele otărite de către legi, 
s6i prin voinţa cea de pe urmă, sâii prin dri- 
tulii îndestulării, are să le plătescă dâtornicul 
numai în loculii locuinţei sâle. 

-Ş$ 1812, Şi persâna aceea care într'alt chip 
nu este vrednică să cârmuiască averea sa, pote 
legivitii să plătâscă uă dâtorie dreptă, a că- 
ria termină s'aii împlinitii, şi să se desfacă de 
îndâtorire; iară dâcă va fi plătitii uă dâtorie 
gâlcevită, sâii îndoelnică ori mai înainte de ter- 
minii pote curatorulii ei să câră de la judecată 
întârcerea a acestă felii de dâtorie. 

$ 1575, Dâcă unii alii treilea pâte gi voesce 
să plătâscă în locul detornicului, cu învoirea 
şi a acestuia, după măsura îndâtoririi contrac- 
tate, actorii este creditorulii să priimâscă pla 
ta şi să cedeze dritulă săii asupra acelui ce ai 
plătită. ară la acâstă întâmplare nu remâne 
răspundătoră creditorulă, nici cândi nu va fi 
cu putinţă scOterea dâtoriii ($ 1846), nici când 
„nu va fi dreptă dâtoria, afară numai dâcă aii 
urmatii vicleşugi. 

-Ş 18564, Fără înroirea detornicului, după re- 
gulă nu este silitii creditorulă să priimâscă de-. 
toria de la uă a treia persână, afară de întâm- 
plarea otărită în $ 606; iară d6că aă priimito, 
pote acelă ce ai plătit'o, şi după plată, să ceră 
cesia dritului cuvenită, : 

$ 1815. Detoriea trebue să se plătâscă cre- 
ditorului scii împuternicitului sti vechilă, sei 
aceluia pe care-judecata Vai cunoscută de pro- 
prietari alii pretenţii. 

3 1516, Dică aii plătită cine-va, uă dâtorie 
la uă persână nedestoinică de a cârmui ânsuşi 
averea sa, dâtorii este să o plătescă de al duoi- 
lea, decă s'aii perduti sc dâcă m'aă întrebuin- 
țat'o acea persână pentru ânsuşi ali sti folos. 

Ş 187, Unul din chipurile plăţii este şi de- 
positarea dâtoriii la judecată, urmată din drept 
cuvântă şi după chipulii cuviinciosă; iară fiind 
că după regulă nu pote să aibă Jocii iuridica 
presumţie cum că creditorulă nu s'arii fi lăpă- 
dată fără cuvântii de priimirea dâtoriii, se cu- 
vine Aâtorniculă să pue înainte drepte. pricini 
pentru care ai fostii silitii să o depoziteze la 
judecată. 

$ 1875. Pricinile pentru cari detornicul pâte 
depozita dâtoria la judecată, suntă : 

LEGIUIRI 

a. Când creditorul este nesciut, (ŞŞ 453—455 
şi 514—516) 

b. Cândii creditorul este sciut;, însă lipsesce 
din locul unde trebuia să se urmeze plata dâ- 
toriii, şi nu va avea vechili împuternicită spre 
priimirea ei, 

. Cândiă creditorulă nu va voi să priimâscă 
deâtoria sub cuvântii că plata ei urmeză înain- 
tea terminului, sâă fiind cu lipsă, ori nu în 
loculă otăriti, stă nu în felul toemită, şi în 
deobstie : ă ” : 

g. Când din partea creditorului va fi uă îm- 
pedicare, ce pricinuesce 6re-care pagubă dâtor- 
nicului, ($$ 1183 şi 1762) Ă 

$ 1879, La cuviinciosulă chipii a deposită- 
rii se cori : - 

a. Să se facă ln acea judecătorie unde credi- 
tarulă să o potă lua sigurii. - 

b. Să se facă deplină precum trebue să ur- . 
meze plata la Ensuși creditoruli, privindu-se 
către soiulii obiectului, care de va fi nemişcă- 
torii se supune sub sccuestra. ($ 1307) 

y. Judecătoresca depositare să se facă cuno- 
scută creditorului, spre a putea elii propune - 
întimpinările scle asupra depositului, ori să 
afle cuviinciosele midlce spre rădicarea ato- 
riii depositate la judecată. , 

$ 1550. Drâpta depositare are tot aceleași 
resultate ca şi plata, adecă slobâde pe dâtor-   niculii depuitorii de urmatele păgubiri a pre- 
lungirii ($Ş 1760 şi 1761), stinge îndctoririle 
cele principale d'impreună cu cele lăturale, a- 
decă d'impreună cu amanetuliă, cheziişie, do- 
bângi şi cele-alte, şi însărcineză pe creditorulii 
cu primejlia încungiurărilori întemplătâre, 
sâă cu scăderea lucrului depositatiă, precum 
cândii se face trădarea unui lucru în proprie- 
tatea cuiva. (Ş 578) - | 

$ 1SS1. Aceli ce plătesce uă dâtorie pote 
în fie-care întâmplare să ceră pentru acâsta uă 
cvitanţie, adecă în scrisă adeverinţă de la a- 
cela pe care Vai îndestulatii. In cvitanţie tre- 
bue să se însemneze numele dâtornicului şi a 
creditorului, loculă, vremea şi obiectulii stinse 
dâtorii, şi să se iscălescă de către creditorii, 
sâii de câtre împuternicitulă lui. 

$ 1$S2, Critanţia pentru plata capitalului 
întemecză iuridica presumţie că s'ai plătită 
şi dobândile. ” 

Ş 1SS5, Sinetulii ce s'a datii înapoi fără 
critanţie întemeiază iuridica presumţie că s'aii 
plătită detoria, însă nu închide dovâda cea din 
protivă. , 

Ş 1554. Dâcă s'a perdută sinetul care tre- 
buia să se deie înapoi, pâte acelii ce l'aii plă- 
țitii să ceră siguranţie, scii să depositeze d€- 
toria la judecătorie şi să câră de la creditori 
amortisaţia (declaraţie de" resuflată) sinetului 
după rânduiala judecătorescă.   $ 1585, Critanţia care se dă spre dovâda 
plătite; detorii mai nuoă, nu dovedesce plata
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şi a altorii dâtorii mai vechi; iară pentru acest | acelnia ca un d€tornică, atuncea se nasce des- 
îelă de plăţi seii de venituri, cari trebue să se 
plătescă totii din acelaşi titlu şi în vremea o- 
tărită, precum sunt : plata dobângiloriă, a chi- 
riei, a câstiurilorii, a'bezmănului şi a cheltue- 
lei hranei, are loci iuridica presumţie că înfă- 
cişetorulii evitanței de plată, pentru terminul 
de pe urmă, aă plătitii şi cele de mai înainte. 

$ 15$6, Aşijlerea are loci iuridica presum- 
ţie pentru neguţători şi meşteri, icarii obici- 
nuesciă a face socotele cu cumpărătorii pe vre- 
me otărită, pentru acele între ei urmate reci- 
proce îndstoriri, cum că ai plătitii lori şi so- 
cotelile mai vechi, dâcă aceştia ai dată cri- 
tanţie pentru socotele mai nuoă. ! 

Ş 1557, Decă cine-va ai dati ună lucru ca 
greştlă la altulii, ori ai săverşită unii lucru 
care nu era dâtor să'lă deie sâă să'li facă, pote 
după regulă să câră întârcerea lucrului dată, 
sci uă plată analogă cu folosulă ce aii urmati 
din lucru. ($ 1824) - . 

$ 1SSS, Dâcă cine-va aii plătitii uă dâtorie 
stiusă prin prescripţie, sâii neputernică numai 
pentra lipsa formei, de pildă : decă ai dat un 
legatum rânduitii prin testament, cărnia lipsea 
“forma pe din afară (8Ş 738—745), s6ă dâcă ai 
plătit dâtorie din rămăşaguri şi jocuri de cărţi 
şi altele asemenea, pentru care legea nu slobâde 
dritulă şăluirii, nu pâte să câră întârcerea, lor; 
asemenea şi dâcă cine-va ai dati ună lucru ca 
ui dâtorie, ce scia că nu'i dâtor, nu o-pâte cere 
înapoi. Iară acâstă regulă nu se aplică la spre- 
vârstnici, s6ii la alte persâne ce n'aii slobodă 
cârmuirea, averilor lori. 

Ş 1589, Aceliă ce aii plătiţii pâte să câră în- 
târcerea, celoriă plătite şi atuncea cândă dsto- 
xia ori cu ce chipi va fi încă nelămurită sâi 
când atârnă âncă, de împlinirea condiţiei adău- 
gite. Iară plata unei detorii limpedite şi fără 
condiţie, nu pote să o câră înapoi cu cuvânt că 
ai plătit'o înaintea terminului. e 

$ 1890. Şi cele date ca uă adevărată dâto- 
rie se potii cere înapoi, dâcă aii tnacetatii le- 
giuitulii temei pentru care le oprise priimito- 
ral loră. ($.1320) - 

-$ 1591. Dâcă cine-va dâtorii fiindii a da u- 
nulă din ducă lucruri, numai după voința sa, 
ai dati cu greşâlă amendugă, pâte să câră îna- 
poi acelii lucru ce va voi dintre cele ducă. 
($$ 1218 şi 1219) 

$ 1592, Priimitorul plăţei uncă nedâtorii se 
socotesce ca un stăpânitoră cu bună credință, 
dscă n'a sciută, ori n'a putut din împregiu- 
rări să prepuz greşâla plătitorului; iară se so- 
cotesce ca un stăpânitor cu rea credință, dâcă 
ali sciut, s6i dâcă din împregiurări ai putut să 
prepue greştla aceluia, - - 

$ 1893, Intemplându-se reciproce curate pra- 
tenții de unii felă, şi tot de aceeaşi cătime, în 
câtă ună lucra care'lă cere cine-va cu dreptul 
de la altulii ca un creditorii, să ptă să'li lase 

  

  

legarea îndâtoririlorii reciproce a unuia către 
altuli, în câtii pretenţiile vor fi de ui potrivă 
una cu alta, care acâsta se numesce compensa- 
ţie (răfu6lă), şi care de sineşi săvârşesce plata, 
unuia către altulă, , : 

$ 1594. Pentru acâsta nn pte cine-va să 
răfaiască uă pretenţie nelimpedită cu alta lim- 
pedită, cum nici uă pretenţie a căreea, termin 
âncă nu s'aii împlinit, cu uă pretenţie a căreea 
terminii a sosită. . - 

$ 1595, Asemenea nu se poti răfui pretenţii 
a cărora obiecte suntii de feluri deosebite, scii 
otărite şi neotărite. o 

$ 1896, In deobştie nu se poti răfui lucru- 
rile cele apucate de cine-va prin silnicie,. cum 
nică cele priimite spre întrebuințare, nici acele 
luate în depositii. 

$ 1597, Dâtorriicul nu pote să pue în socotslă 
creditorului stii aceea ce creditorul este dâtori . 
unei a treia persone, şi acâsta dâtornicului. 

Ş 1S98. Dâcă creditorul a cedat unei a treia 
persGne pretenţia sa ce are să ice de la dâtor- 
niculii săi, pote detorniculii să pue din împro- 
tivă în socotelă pretenţiile sele ce are eli, ori 
către unulii din acestia,-sci către amânduoi. 

Ş 1599. In tâte întâmplările în care credi-: 
torul are voe să înstrăineze dritulă stă, pâte 
să şi erte dâtornicului stă, şi intr'acestii chip 
să desfacă îndetorirea lui. ($Ş 476, 1195, 1193, 
1789 şi 1790) 

Ş 1900. Dritul şi îndâtorirea înceteză, când 
oră cu ce chipă se oră uni amânduoă toti în- 
tr'uă persână, afară numai dâcă creditorulii 
pâte să mai câră deosebirea a âusuşi driturilor 
sâle ($$ 1042—1050, 1056—1062), sei deci se 
vor întempla nisce relaţii cu totulii deosebite; 
pentru acâsta deră prin intrarea dătornicului în 
mostenirea creditorului sâii, nu se face nici uă 
strămutare dritului creditorilor mortului, ss 
a împreună-mostenitoriloră, ori a legatariloriă, 
cum nici prin intrarea, creditorului în mosteni- 
rea dâtornicului sc a chezaşului, nu se face 
nici nă strămutare driturilor creditorului. 

$ 1901, Dâcă un chezaşii va mosteni pe d6- 
torniculii principală, trebue acesta măcarii de 
va şi priimi mostenirea cu catâgrafie (Ş 1042), 
să îndestuleze ca unii chezaşii pe creditorii că- 
rora nu S'aii plătitii dâtoria din mostenire, 

$ 1902, Acea din întâmplare de istov pior- 
dere a unui lucru otăriţii deslegă tâtă îndâto- 
rirea ; aşa dâră nu este detorii nimeni să plă- 
tescă preţul lui ($$ 456, 581, 681, 1300, 1319, 
1347, 1559 şi 1892), Acestii principi are locii 
Şi cândii împlinirea îndetoririi, sei platu d6- 
toriei se face cu neputinţă din întâmplătore în- 
cungiurări, iară detorniculii trebue în fie-care 
futâmplare să întârcă, ca uni stăpânitori cu 
bună credinţă, aceea ce aii luată spre împlini- 
rea îndâtoririi, însă cu acestă chipă ca să nu 
câstige ceva cu paguba altuia,
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$ 1903, Prin mârte se stingii numai acele 
drituri şi îndstoriră, cari suntii mărginite pe 
pers6nă, sc privescă numai către personalele 
lucruri a mortului. ($$ 1550 şi 1599) 

$ 1904, Driturile şi îndetoririle se sting şi 
prin trecerea terminului, la care sunt mărginite 
prin voinţa cea de pe urmă, prin tocmâlă, prin 
otărire judecătorâscă sii prin legi; iară în ce 
chip se sting prin preseripţia rânduită de legi, 
se Jămuresce în capulă următoră. 

$ 1905. Chipul cel de pe urma prin care se 
desfiinţăză driturile şi îndetoririle, este resti- 
tuţia care se face pentru următârele pricini : 

a, Pentru amăgirea urmată. ($$1163 şi 1164) 
b. Pentru frică şi silă. (Ş 1162) 
v. Pentru vicleşugă. (Ş 1166) 
&. Pentru nevârstnicie, ($$ 1156--1159) şi 
d. Pentru neafiarea de faşă, (Ş 365) 

CAPU IV 
Despre uzucapie şi despre preseripţie 

$ 1906. Pierderea unui driti din neîntre- 
buinţare în terminulă otăriti de legi, se dice 
prescripţie. . 

Ş 1907, Dâcă dritulă ce s'aii stins prin pre- 
scripţie, se mută tot-uădată Ia altul cineva în 
puterea legiujtei stăpâniri, se ice dritulii câ- 
stigatii prin întrebuințare, iară chipală câsti- 
gării lui sc numesce uzucapie, 

$ 190$, Fie-care ce este vrednici de a câ- 
stiga prin alte chipuri legiuite, pote câstiga şi 
proprietatea, sâă alte drituri prin întrebuinţa- 
rea lori, în terminnlii otăritii de legi. 

$ 1909, Uzucapia și preseripţia are locii şi 
putere asupra tuturoră pcrsânelor particulare, 
carii sunt slobode și vrednice de a întrebuința 
ale loră dritură, şi asupra celori ce se află sub 
epitropie ssii curatorie, asupra bisericilor, asu- 
pra obstimilor, şi a altor persâne morale ($-10) 
cum şi asupra caseloră de averi publice, şi a- 
supra înstrăinaţilori, însă pentru fic-care se 
slobâde numatsub următârele îngrădiri. (Pa- 
ragrafii 1925, 1928, 1936, 1964 şi 1965) 

$ 1910. Totii ce se pâte câstiga so pote şi 
uzucapisi, adecă a se dobândi prin prescripţie; 
iară acele lucruri, a căror stăpânire se opresce 
din înfiinţata loră felurime sâi de către legi, 
cumii şi pe lingă acestea, lucrurile şi driturile 
a cărora, înstrăinare este de tot peste putinţă, 
nu suntii supuse uzucapici. 

$ 1911, Din acesti temeiii nu pâte nimine 
să dobândâscă prin uzucapie, nici drituri cu- 
venite stăpânitoralui, ca unui cârmaitor, adecă 
dritulii de a aşeda rămi, de a tăia monedă, de 
a pune dări şi alte drituri a stăpânirii, nici se 
stingii prin prescripţie îndâtoririle” atingătâre 
de acestă drită. Ă 

Ş 1912, Driturile unui socă, birbată sâă fe- 

LEGIUIRI 

mee, a unui părinte, a unui fiiă, şi alte drituri 
privitâre către asemenea persâne, nu suntii su- 
puse uzucapiei, iară nevinovata nesciinţă folo- 
sesce po acei ce întrebuințăză cu bună credință, 
asemenea drituri, întra-atâta în câtii ei poti 
fi apăraţi, şi să întrebuinţeze socotitile Jor dri- 
turi. ($ 215) 

Ş 1919. Driturile ce are cine-ra asupra, lu- 
crurilori şi asupra Ensuşi averii sâle, adecă de 
a cumpăra mărfuri încâce şi încolo, şi a se fo- 
losi de fânaţele sâle, si de apă, uu sunt su- 
puse prescripţie, afară numai dâcă Jegea va 
uni rostită pierderea lori cu neîntrebuințarea, 
în termini otărită şi necurmatii. ($Ş 413, 458, 
459, 416, 1915 şi 1962) ! 

$ 1914, Iară dâcă cineva va opri pe altulă 
în întrebuințarea unuj asemenea, dritii sâii il 
va împedica cândiă elă îlă întrebuința, atuncea 
începe stăpânirea dritului opririi din partea sa 
asupra slobodeniei aceluia, din minatulă de 
cândii acela s'aii supusii opririi s6ii împedicării, 
gi după acestă fel de chipă de se vor uni tâte 
cele-alte ncapărate, se săvergesce prescripția, 
sci uzucapia,. : | | 

$ 1915. Pe lingă vrednicia, persânci şi a 0- 
biectului, se cere pentru uzacapie ca să aibă 
cine-va stăpenirea, lucrului s6ă a dritului, care 
ai a se dobândi prin uzucapie; ca stăpânirea să   fic drâptă, cu credinţă, neprihănită şi necur- . 
mată în totii cursulii terminului otărit de legi. 
(S$Ş 406, 407, 416, 424 —426, 4-19, 1922 şi 1968) 

Ş 1916, Dr&ptă şi vrednică spre uzucapie, 
este t6tă stăpenirea întemeiată pe acestii felii 
de titlu, care arii fi fostii vrednică spre câşti- 
garea proprietăţii, dâcă acâsta sară fi cuvenit 
trădătorului stăpânirii, deci acest felă de stă- 
pâniri suntiă : legatum, darulii, împrumatuli, 
cumpărarea şi vindarea, schimbulă, plata-unei 
Atorii, darea de zestre de lucruri cheltuitâre, 
scii judecătorâsca tradare a unui lucru străinii 
în rămăşagi, sc în joci de cărţi, și dobân- 
direa unui găsitoră cu bună credință, 

Ş 1917. Acelii ce prin titlu dreptă câştigă 
unii lucra de la acelă adevărată proprietară a 
lucrului acestuia, se face proprietar a lacralui,: 
şi nu are trebuinţă de uzucapie. - 

$ 1918. Lucrarile cele amanetate, împra- 
mutate, depositate s6ii date spre luarea rodu- 
rilorii, nică odiniâră nu se dobândesc prin uzu- 
capie de către Cusuşi creditorii sâă Inătorii 
rodurilor, nici de către mostenitorii lor, ca unii 
ce înfăişeză persâna lor, pentra că lipsesce de 
la denşii titlulă celii dreptii a dobândirii. 
-$ 1919, Uzucapia pâte folosi numai pe unii 

ală treilea dreptă stăpenitoră, care cu unii ti- 
tlu drepti aă luaţi uni lucru de la însuşi ţii- 
tornlii lucrului, scă de la mostenitorul lui, care 
ţinea lucrulă fără titlu. Acest ală treilea stă- 
pânitorii pote după deosebirea împregiurărilor, 
şi fără uzucapie să dobândâscă în dată proprie-   tatea lucrului. ($Ş 482 şi 483):
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$ 1920. Stăpânirea unui lucru trebue să fie 
cu bună credinţă ($42.1), îns stăpânirea cu rea 
credinţă a avutorului de mai "nainte, nu împe- 
dică pe un urmaș cu bună credinţă sâă pe mo- 
stenitori, să începă uzucapia din diua acei cu 
bună credință urmate stăpâniri asele. ($ 1962) 

$ 1921, Stăpânirea unui lucru trebue să fie 
şi neprihănită. Deci deră dâcă aii luată cine- 
va unii lucru în putere, sâi cu viclezugii, sâi 
cândă ai intrati în stăpânire pe sub cumpătii, 
oră ai stăpeniti unii lucra numai prin rugă- 
minte, atuncea nu pote nici elii, nici mosteni- 
torii lui să câştige prin uzucapie acestă lucru. 
($$ 449, 450 şi 1930) - 
$1922. Stăpânirea cea cu bună credinţă ne- 

prihănită şi dreptă se numesce desăverşitii le- 
giuită, şi acâsta, săvârşesce uzucapia, decă aii 
urmatii necontenitii şi neîmpedecatii în totii 
cursulă terminului otărită de legi. (Ş 1932) 

Ş 1923, Dritul proprietăţii unui lucru miş- 
cător, se dobândesce legiuit prin stăpânirea cui 
bună credinţă, urmată în curgere de trei ani, 

$ 1924. Driturile proprietăţii asupra lucru-. 
rilor nemişcătâre se dobândescii prin uzucapie, 
facă fiindă proprietarii lor, prin stăpenirea, ur- 
mată în curgere de deceani, iară fiind înstrăi- 
națiproprietariă, în curgere de două-deci de ani. 

$1925, instrăinarea proprietarului diu sta- 
tului unde se află lucrulii lui, întru atâta nu- 
mai se improtivesce obicinuitei uzucapii şi pre- 
scripţii în câtă terminulii acei de bună roe şi 
fără uă vină urmate înstrăinări a lui, se nu- 
mâră pe jumătate, adecă duci ani se socotescăi 
drepti ună ani; însă acâsta nu are a se lua în 
băgare de sâmăla unii mai micii termin a ]i- 
psirii, care mad ţinut fără curmare ună ani în- 
tregi şi în de obstie toti terminulă nu trebue 
să se întindă peste duoă-decă de aui. 

- 3 1920, Instrăinarea, acelor pentru vinovăţii 
surghiuniţi, si acelori închişi, nu pricinuesce 
nici uă deosehire Ia obicinuituli termin a pre- 
scripţii, decă s'aii rânduitii curatoră asupra 
averii lori ($ 371), căci altmintrele nu trece 
lori terminulii preserspţii, măcarii de s'ariă f 
închisii în 6nsuşi casele lori. . 

$ 1927, Şerbirile şi alte deosebite drituri, 
cari le-ai întrebuinţatii cine-va po faga unui 
locii străină ($ 623), se dobândescii prin stă- 
pănirea de dece sâii de două-deci ani, afară de 
şerbirea da a scâte apă cu scirea proprietarului 
locului, care se dobândesce prin întrebuinţarea | 
în curgere de trei ani. 

Ş 192S, Mostenirea vacantă (fără mosteni- 
tori), și alte lucruri cuvenite casei publice, dâcă 
nu s'au stăpânită de către dânsa, nici sai dat 
scire pentru acesta, se dobândescii prin uzuca- 
pie în curgere de patru ani, de către acelii ce 
cu bună crodinţă le-ai stăpânitii, 

  
  

665 

" $ 1929. Terminulii de patru ani se numără 
din qiua publicării testamentului cuiva, s6i do 
cândiă mostenitorii cei legiuiţi s'aii lăpăJat pe 
rânduli spiţei unul după altulă şi s'aii soco- 
tită mosteniraa în faptă vacantă, ori s'au do- 
vediti, că mortulii n'are mostenitorii leginitiă. 

($$ 914 şi 962) 
Ş 1930. Mostenitoraliă stăpânitorului celui 

cu rea credinţă, nu pte uzucapisi prin stăpţ- 
nirea îndelungată, nici se socotescii din preună 
anii avutorului de mai 'nainte; căci greşelile 
mortului trecă la mostenitorul lui, ($ 1921) 

Ş 1931. Acel ce aii furati, ori aii răpit în 
putere unii lucru străină, nici uă dată nu'lii 
pâte dobândi, cum nici acela ce oră cu ce chipii 
*lă-ai luatii de la răpitorii să furi, dâcă ati 
sciut furarea s6ii răpirea, lucrului (77); iară, acel 
ce cu bună credinţă şi cu titlu drept aii luati 
lucru de la răpitor, îlii dobândesce legiuit prin 
stăpânire necurmată în termin de trei-deci ani. 

$ 1932, Cele cu nedreptate înstrăinate lu- 
cruri a nevârstniciloră şi a spre-verstnicilor se . 
dobândescii în terminii de trei-deci ani, soco- 
tinduese la nevârstnici după împlinirea vârstii 
de patru-spre-dece ani, iară la spre-vârstnici 
din terminulă instrăinării lucruriloră; iară a- 
cele cu scirea comisii epitropicesci, şi cu în scris 
voia stăpenirii, pentru neapărate și bine cuven- 
tate pricini înstrăinate lucruri a lori ($$ 289, 
30, 307), 'aii trebuinţă de uzucapie, nici de 
prescripţie, pentru că în dată după tradarea 
lorii se face a lori proprietari acel ce le-ai 
luatii cu acestii chipiă. 

$ 1933, Lucrurile de pe mamă, a fiilor nce- 
şiți din casă, şi acele cuvenite lori de la rude- 
nii de pe mama, cura şi acele de cătro alţii sâii - 
pentru hatirulă tatălui lăsate lorii ca ua mo- 
stenire sâi ca un legatum, şi cele câştigate de 
denşii prin ostenelile lorii, dâcă s'aii înstrăinat 
de către ânsuşi tatălloră, se dobândesc legiuit 
de către aceia ce le-ai luat numai în termin de 
patru-decă ani, numărați de la terminuli în- 
străinării. - Su 

$ 1934, Asemenea se dobândescii şi cele de 
pe tată a nevârstnicilorii, şi a sprevârstnicilor, 
dâcă s'aii înstrăinat de către mama, loră. 

Ş 1935, In termină de patru-deci ani, se do- 
pândescă prin uzucapie şi acele lucrari, a că- 
rora înstrăinare este oprită de legi scii prin te- 
stamentă. ($Ş 781 şi 1420) 

$ 1936, Cele nemişcătore publice lucruri, şi 
cele bisericosci, şi monastiresci, cum şi a ospi- 
taliloră ; şi a altorii de obste folositore case, 
precum şi cele particulare a stăpenitorului şi 
a oraşelorii, se dobândesc prin uzucapie în ter- 
mină de patru-deci ani, iară cele mişcătâre în 
termină de trei ani. | A 

$ 1937, Fideicomisum şi iucruli cel din năi- 

  

- (75) In cele farate se socotoscă şi robil fugari, după obiceinlii pămentulul.
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mală după inostenire, sâii cu bezmăn, încetâză 
de a fi mai multii de acestii fel, d&că proprie- 
taruli celi îngrăditii, îli va A stăpenit slobod 
şi neîngrăditii în terminii de patru-deci anl, 

$ 1938. Prin stăpânire în termină de patru- 
deci ani, nu se ajută acei puternici, măcară de 
şi prin hrisâve se va cuprinde acea cu strimbă- 

“bătate şi în putere stăpânită împresurare a lu- 
cruriloră nemişcătâre a celorii neputernici, 

$ 1939. Acel ceaii luat un lucru mişcătorde 
la stăpenitoralprihănit, să cu rea credință,ori 
acel ce nu pote artta pe avutorul de mat'nain- 
te, nu pâte să'lii dobândâscă prin obicinuita 
uzucapie ($ 1923), ci în terminii de şâse ani. 

Ş 19410. Acel ce prin stăpânire în termină 
ge trei-deci sâii patru-decă ani, ai dobândită 
unii lucru, nu este silită să arâte mai mult ti- 

„tlută celi drepti a stăpânirii sâle. Iară dâcă 
s'aii dovedită, că stăpânirea lui ati fost cu rea. |- 
credinţă, nică uă dată nu'lii pâte dobândi. 

Ş 1941. Fieste care uzucapie ce cuprinde în 
sine prescripţie, se săvârgesce din preună cu a- 
câsta, totii în acelaşi termini, dâcă amânduoă 
voră avea cele neapărate temeiuri, (ȘŞ 1915— 
1921) - , 

Ş 1942, La preseripţia care nu cuprinde u- 
zucapie, îndestulă este singura întrebuințare a 
unui dritii, a căruia întrebuințare nu se oprise 
do uă firâscă, scă legiuită împiedicare, (Ș$ 1964 
—1967) 

$ 1943.. Tote driturile asupra unei a treia 
persâne, se stingă după regulă prin neîntre- 
buinţare sâii urmată tăcere, celii multii în ter- 
minii de trei-decă ani. 

$ 1944, Nu se stingă prin prescripţie îndâ- 
toririle acele cari suntii întemeiate pe drituli 
familii, sâii de obste pedritulii persânelor, pre- 
cum de a agonisi cinc-va fiilor sti cele trebuin- 
ciâse ale vieţii ($ 182), asemenea, şi îndâtori- 
rile acelea care se socotescii din împrotiră la 
acel în $ 1913 pomenit drit, adecă de adispoza 
cine-va slobodă şi neîngrăditii despre ale sele, 
spre pildă : îndâtorirea de împărţirea, scii stâl- 
pirea otarelorii unui lucru de tovărăşie. 

$ 1945. Asemenea nu este îngrădită în dri- 
tuli sei acela, care putendă să întrebuinţeze 
asupra unui locii străină uni drită atingătoră 
de acelă locii întregi, sâă cu deosebite chipuri 
după voința sa ($$ 632, 643 şi 6-14), aă început 
de la unii termină să'lă întrebuinţeze numai a- 
supra unei părţi a locului, sâii numai cu ună 
chipă otărită, fără a fi oprit de către proprie- 
tarulă locului pentru întrebuinţarea, lui întreg 
(S$ 458 şi 630); iară aâcă oprit fiind de la uni 
termină întru întrebuințarea a întregă dritu- 
lui săă, sâii ai tăcntii în curgere de dece ani, 
nu pâte mai multii să se întindă mai departe, 
ci este îngrăditi pe câtă ai întrebuințat-de la 
terminuli opririi, iară pe celă-altă loc rămas, 
proprietarul dobândesce prin uzucapie slobo- 
denia şerbiriă locului şerbitii. ă 
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$ 1946, Regula de mai sus se aplică şi când 
cineva, dritul cuvenită lui asupra tuturor mă- 
dulărilor unei obstimi, ai începută a'li între- 
buința numai asupra unuia din ele. 

$ 1947, Jalba de amanet se stinge prin pre- 
scripţie de patru-deci ani, cândă în terminuliă 
acesta ânsuşi dâtorniculă, si mostenitorii lui 
aii stăpânitii fără curmare lucrulii amanetată, 

Ş 1948, Dâcă uă a treia.persnă a stăpânit, 
ca uni creditori amanetară, lucrul asupra, că- 
ruia avea, altul mai înainte dritulii de amanet, 
se stinge prin prescripţia de patru-deci ani, 
d6că trăindii detornicul s'aii porniti jalbă, sc 
decă stăpânitorulii va socoti dimpreună şi ter- 
minulă, cândii acela fiindii în viâţă aii stăpânit 
lucrulă ($ 1962), iară dâcă va socoti numai 
vremea a, €nsuşi stăpânirii s€le, se stinge în 
terminulă de trei-deci ani. - 

$ 1949, Jalba de reclamarea proprietăţii u- 
nui lucru (vindicaţie), se stinge prin prescrip- 
ţia de trei sci de șese, de dece, duoă-deci sâă 
de trei-decă, ori patra-deci ani, după deosebirea 
obiectului şi a stăpânirii altui cuiva. (Ş$ 1923, 
1924, 1931—1938) | 

$ 1950. Iară dâcă va fi stăpânitii lucrulă a- 
manetată uni ali treilea ca ună proprietară, 
prin titlu drepti şi cu bună credinţă, adecă ne- 
sciindii că asupra acelui lucru are altulii dritul 
de amanetii, facă fiindă acela, îlă dobândesce 
prin azucapie în terminiă de dece ani, iară fiind 
înstrăinată, în terminii de duoă-deci ani; iară 
dâcă acelă ce stăpenesce cu bună credință nu 
va putea arcta un titlu drept a stăpânirii sâle, 
dobândesce lueru numai prin uzucapie în ter- 
minti de trei-deci ani. 

$ 1951, Dritulti de a răsturna cu totul ară- 
tarea voiriţei cei mai de pe urmă ($ 997), de 
a cere mostenirea din testainentii, stii fără te- 
stameni, de a cere îndeplinirea lipsei legitimeY 
scă legatum, se întinde (după obieciul pămân- 
tului) în termină de patru-deci ani, iară tân- 
guirea asupra neoficiosului testament ($Ş 988s— 
996) se pornesce numai până în cinci âni. 

Ş$ 1952, Dâcă în lipsa unuia din împreună 
mostenitori, la loc străină, împărțind cei-alți 
mostenirea, ai deosebită şi partea, lui, pentru 
care însciinţându'lii prin judecată aii tăcut în 
termină de gece ani, atuncea nare mai maltă 
drit de a se jălui asupra împărţelei; iară dâcă 
murind ai lăsat fii, potă acestia sei epitropiă 
şi curatorii lorii, să pornsscă jalbă pnă la îm- 
plinirea de dece ani, numărându-se din vremea 
cândă acela ati priimitii însciinţarea. 

$ 1959. Regula obstâscă pentru stingerea 
unui drit din neîntrebuințare, care se pote por- 
ni pent în termină de trei-deci, săi patru-deci 
ani, trebue să se aplice în acelea întemplără 
pentru care mai otăritii legea un termin mai 
scurti. ($$ 515 şi 519) 

Ş$ 1954. Dâcă cineva, nu ca ună mostenitor, 
ci cu altii titlu legiuitii, stăpânind un lucru de
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mostenire, "l-ati dobânâiti prin uzucapie (pa- 
ragraf 1923 şi 1924), rămâne siguri, ca unulă 
care nu se trage prin jalbă de reclamarea mo- 
stenirii. (Ş 1951) E 

$ 1955. Jalba de răsturnarea darului, cu cu- 
xântă de nemulţimire se pornesce numai de 
către dăruitoruliă asupra priimitorului, iară nu 
de către mostenitorii lui, cum nici asupra 1n0- 
stenitorilor aceluia, iară decă s'aii pornit jalbă 
de către dăruitoral, trece şi la mostenitorii lui şi 
asupra mostenitorilor aceluia. ($$ 1275—1218) 

$ 19536, Decă cineva va fi priimită un lucru 
- cu unii titlu însărcinătoriă, care lucru va avea 
metehne, sâii nă patimă ascunsă, din a cărora 
pricină lucrulă acesta, va fi do toti netrebnicii, 
atuncea pote în terminii de şese luni să por- 
nâscă jalbă de răsturnarea cumpărării. -lară 
dâcă luerulă va avea uă metâhnă, sei patimă 
mai mică, pâte în termină de unii anii să por- 
nâscă jalbă pentru scăderea preţului. 

Ş 1957, Dâcă la contractele însărcinătâre 
s'ar fi păgubitiă cineva peste jumătate a obici- 
nuitului preţii, ce are lucrală de toemâlă, pâte 
în termini de patru ani să răstârne contractul, 
şi plătindii preţul ce ai matii d'impreună cu 
dobânda lui şi cheltuelile ce va fi făcutii la lu- 
eru contractuitorul, va lua lucrul înapoi d'im- 
preună cu rodurile și veniturile ce ai eşit din- 
tru acelă lucru, Iară dâcă acela va roi să'i dee 
lipsa preţului d'impreună cu dobânda lui, a- 
tuncea nu se răstârnă contractuliă. 

$ 1958, Acelă ce ai luată de la cineva unii 
lucru ce pe urmă aii eşit răi, pote să câră des- 
păgubirea sa de la avutorul lui de mai înainte, 
de va, fi lucru de sineşi mişcători, în termini 
de unii anii, iară de va fi mişcătorii, în curgere 
de trei ani, iară de va, Î nemişcători, în ter- 
mini de trei-deci ani. 

$ 1959. Dritulă restituţii (adecă întorcerea 
înapoi în starea de mai înainte) care se cere 
cu cuvânt de frică, sâă de vicleşugi, ori de ne- 
verstnicie, să de dreptă amăgire, ori de lipsi- 
rea din patrie, s&ă de înstrăinarea lucrului gâl- 
cevitii, urmată în vremea procesului, scii spre 
păgubirea creditorilor, se stinge în termini de 
patru ani, carii la spre-rerstnică se socotesce 
după împlinirea vârstei de duot-deci şi cinci de 
ani, iară nu întru tâte, ci în câte lucruri amă- 
gindu-se pe sineşi, s6ă prin alţii, aii perdută, 
ori n'ai câstigat, ori s'aii îndetorit. 

$ 1960, Totă jalba pentru despăgubire se 
stinge după trecerea de trei ani, socotindu-se 
din vremea de când paguba s'a făcutii cuno- 
scută păgubaşului; iară dscă nu i s'aii făcută 
cunoscuti, sei dâcă paguba i sai pricinuitii 
dintr'uă faptă criminală a altui cui-ra, se stin- 
ge dritul jalbei lui numai în termini de treă- 
deci ani. E i 

$ 1961. Jalba pentrn necinstire, urmată nu- 
mai prin cuvinte sc înscrisuri, ori: figuri zu- 
grăvite, nu se pornesce după trecerea unui an, 

66? 

iară decă necinstirea ai nrmat din niste fapte, 
însă nu criminale, pâte să pornâscă pentru a- 
câstă necinstire jalbă în terminii de trei ani; 
asemenea jalbă pentru necinstire, urmară prin 
fapte criminale, precum este clevetirea, silnicia 
de femei şi altele de acestă felii, se întinde 
până la trei ani, afară de jalba pentru precur- 
vie (care până în curgerea, de trei luni trebue 
să se pornescă, socotindu-se de la diua aflării, 
după Ş 263 a Codului criminali). | 

$ 1962, Acel ce aii luat ună lucru cu bună 
credință, de la un stăpenitor drept şi cu bună 
credinţă, are dreptate să socotescă şi terminul 
stăpenirii avutorului de mai înainte ($ 1920) 
în Ensuşi azucapiea lui; acest drit are locii şi 
pentru vremea prescripţie. 

$ 1963, D'impreună socotirea stăpânirii a- 
vutorialui de mai înainte, are loci şi pentru 
uzucapiea, a trei-Qeci ssă patru-dcci ani, şi fără 
titlu drept. , a 

$ 1964. Improtiva acelor persone carii pen- 
tru lipsa minţii nu sunt în stare a'şi cârmui 
însuşi ale lor drituri, precum împrotiva nevâr- 
stnicilor, a sărăimanilor, împrotiva nebunilor, 
şi a celor smintiţi, ori timpiţi la minte şi a ro- 
bilor, nu pâte nică să înccpă nică să urmeze ter- 
minul uzucapiei stii a prescripţiei, până când 
nu li se vor rândui epitropi sci curatori. 

$ 1965, Începuta uzucapie, s6ă prescripţie 
urmâză adecă înainte, dâră nu se pote sfirşi mal 
degrabă de cât pnă în pâtru ani, socotiți din 
depărtarea, împiedecărilor” arătate mai sus 
(adecă, după” rânduirea epitropilor, sâii după 
împlinirea, vârstei de două-deci şi cinci de ani,.   să după dovedita deplină îndreptare a celoră 
eşiți din minte), ! . 

$ 1966, Între însoşiţi, între fii, între epi- 
tropisiţi, sâii curatorisiţi cum şi între părinţi, 
cpitropi şi curatori, nu pâte nică să începă, nică 
să urmeze uzucapiea saii prescripţiea, în câtă 
vreme însogiţii vor petrece în legătura căsăto- 
riei, şi cei-alți se vorii afla sub stăpânirea, scă 
puterea părintelui, ori a epitropului sc cura- 
torului. 

$ 1967, Din pricina neaflării cuiva în ţ6ră, 
fiind dusi în slujbe politice, scii ostăşesci, s6i 
prin contenirea căutării priciniloră întemplate, 
drept pildă : în vremea ciumei, oștirii, şi al- 

tele de acest fel, se împedică nu numai înce- 
putul, ci şi urmarea uzucapiii s6i a prescrip- 
ției, în câtă vreme va urma acea împiedecare. 

$ 1968. Se curmă uzucapiea şi prescripţiea, 
când acela ce voia a se folosi cu densa, ai cu- 

noscut însuși dritul împrotivnicei părţi, ori 
rostit sâii prin urmată tăcere ori îrmprotivire 
mai înainte de trecerea prescripţiei scii dâca 

trăgându-se la judecată de către partea îndri- 
tuită, se va face lucrarea judecătorăscă după 
jaibă formală; iară dâcă se va otări, că jalba 
aceea n'are nici uă putere legiuită, atuncea tre-   bue preseripţiea a se socoti de necurmată.
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$ 1969, Acel ce ati dobândit un lucru sc un 
drit prin uzucapie, pâte cere de la judecătorie 
întărirea proprietăţii împrotiva avutoriulni de 
mai înainte. , A 

$ 1970. Asemenea pâte cel îndctorit după 
trecerea uzucapiei să câră stingerea îndâtoririi 
scle, dâca s'ar fi trecut în condica judecăto- 
rescă, sâii publicarea desființării dritului (care 
s'a cedat altuia), şi a înserisurilor făcute pen- 
tru acâsta. 

$ 1971. Judecătoriea nu este dâtâre să ice 
în băgare de sâmă de la sineşi prescripţiea, 
dăca prigonitârele părți nu o vorii pune înainte. 
-$1972. Nimenea nu pote să se lapede de 
prescripţie la alcătuire, nici să facă vre uă al- 
cătuire pentru un termin mai scurt a că, de cât 
acel otăritii de legi. . 

-$ 1943, Cele-alte prescripţii, cari nu sunt 
cuprinse în acest capi, s'aii aşedat în deosebi- 
tele locuri. 

ANEXA I 
Despre rânduiala concursului creditorilor 

Ş 1974, Rânduiala concursului creditorilor 
este acea de legă otărită regulă, după care are 
a se urma în pricini de falimente scă banerute 
(mofluslâcuri). . 

$ 1975. Tratarea concursului creditorilor 
este acea, urmare judecătordscă, după care cre- 
ditorii unui falit, se cihamă la un locii, prin e- 
dict (publicaţie eşită şi în străinele ținuturi) 
spre limpedirea şi dovedirea pretențiilor lori, 
ca după acesta să se poâtă împărţi aflata avere 
a falitului între denşii după analogica, clasifi- 
caţiei. 

Ş 1976. Ajutorul judecătorescii, care poră- 
țuesce acistă urmare se dice concursul credi- 
torilor; averea, care trebue să se împartă între 
creditori, se dice masa cridală scă a concur- 
sului. Representanţii creditorilor masei eri- 
dale, se numescii comitetul creditorilor. Acel ce 
cu denşii limpedesce datoriile cridale, se nume- 
sce apărătorul sâă curatorul psicînilor masei, 
Iar acel ce în curgerea vremii trătării concur- 
sului creditorilor cârmuesce averea, se dice cu- ratorul averilor masci, 

Ş 1977, Părţile cele mai principale a, trată- 
rii concursului creditorilor, sunt : 

a. Catagrafia şi prețeluirea judecătorâscă a 
averii falitului, . 

b. Deschiderea concursului prin puvlicaţie. 
v. Cârmuirea averii supusă la concursul ere- 

ditorilor. 
&. Limpedirea înfăşișâtelor sume de dtorii, 
d. Clasificaţia pretențiilor desăvârşită lin- 

pedite. - 
e. Procesele pentru protimisirea, în clase, 
j. Împărţirea averii concursului, şi 
z, Sfirşitul s6ă desfiinţarea concursului, 
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- $ 1978, Concursul se deschide şi se tratează 
la instanţia ss judecătoria, căria falitul este 
supusă cu locuinţa sa, măcar de va avea averi 
şi în alte staturi. 

$ 1979. In următârele întâmplări trebaie 
fără prelungire să se publice concursulă : 

a. Când ensuşi datorniculii va arăta la jude- 
cată, că nu mai este în stare să plătescă dâto- 
riile sâle. - : 

« b. Când moştenitorul dâtornicului va arăta 
la judecată că priimesce moştenirea, însă 
sub facerea de bine a legei, prin catagrafie. 
(ŞS 1042—1053), sati 

*. Când nefiind moştenitorii, va cere rândui- 
tulă curatori a averii mortului, publicaţia 
concursuluj. 

$ 1980. Dâca, unulii sâii mai mulţi creditori 
a detornicalui vor cere publicaţia concursului, 
şi va fi nesciutii dâcă cererea lori este temei. 
nică s6ă privesce numai spre păgubirea dâtor- 
nicului, atuncea trebue să se otărască firă pre- 
lungire uă di otărită spre cercetarea pricinei, 
poruncinduse dâtornicului, ca ori să sigurips6- 
scă pe jăluitorii creditori, scii să facă catagra- 
fie de totă starea lui activă și pasivă, adică de 
daturi şi luaturi, cum şi de marfi, şi să o în- 
fățişeze la terminulii ce.i s'aii pusă, 

$ 1951. Dâcă dâtornicală nu va siguripsi pe   jăluitorii creditori, sâii d&că nu se va înfăţişa 
la terminuliă cei s'ată pusă, sâii decă nu va pune 
înainte catagrafia stării sile active şi pasive, 
a daturiloră şi a luaturilorii, să dâcă nu va a- 
răta cu dovedi vrednice de credință, cum că 
are stare ca să îndestuleze pe: toţi creditorii 
sti, atuncea trebue să începă deschiderea con- 
cursului creditoriioră fără nică uă prelungire. 

Ş 1982. Deschiderea, concursului se face prin 
edictii, datii de către judecătorie, prin care se 
chiamă 1a ună locă creditorii, ca să se înfăgi- 
şeze cu dovegile lori la otăritulii termini 
(31987). Judecătoria este dâtâre să pue la cale 
pentru publicaţie cu tâtă siguranţa, însemnând 
cu deamăruntulă diua urmatei publicaţii, pen- 
tru că din diua acâsta izrorăscii legiuite resa]- 
tate şi pentru dstorniciă şi pentru creditori, 

$ 1959, Din publicaţia concursului izvorăsciă 
pentru dâtorniciă aceste legiuite resultată : 

a. Că elii din giua de când sai deschisă con- 
cursulăi, se depărteză din cărmuirea. averii, care 
elă atuncea o stăpânesce, sâă pe care în urmă 
o va câştiga până la îndestularea creditoriloriă. 
($ 2027) 

b. Nu are voe se închee contracte, nică să ice 
împrumutii pe averea supusă masei cridale. 

Y. Nu are voie să priimâscă dstoriile actire, 
adică ce elii are a lua de la alții, şi 

&. In tâte pricinile, în cari elă mal înainte 
de deschiderea concursului 'se înfăgişa ca unii 
jăluitoră, trebue în locul lui să se urmeze 
judecata . prin curatoralii priciniloră masei   ($ 1976), pentru că acesta are dâtorie să apere
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tâte driturile dâtornicului, ce are asupra altora, 
care drituri s'a mutatii asupra creditoriloră. 

$ 1984. Iară pentru creditorii falitului ur- 
m6ză : - 

a. Că din diua de când s'a publicatii con- 
cursul, se socotescii ci proprietari a averii 
falitului. Deci deră ei trebue să rădice tote în- 
sărcinările lipite pe acea avere, şi să păzâscă 
tote îndetoririle unite cu acâsta, precumii con- 
tractulă năinieliă şi cele-alte. 

b. Creditorii închipaiţi din vicleşugulii fali- 
tului mai înainte de deschiderea concursului, 
nu numai se depărtâzi din masa concursului, 
ci se şi pedepsescii după codulii criminali, şi 

v, Fie-care creditorii are voie să se ţie ori 
de masa concursului, sii de persona falitului. 

$ 19S5. După publicaţia concursului, săvâr- 
şită după chipuli cuvenită, nu mai pote la nici 
uă judecătorie să se caute judecata asupra fa- 
litului pentru averea lui, supusă la concursii, 
că tote pricinile atingătore de concursii, care 
s'ară fi începută pe la-alte judecătorii, trebue 
să se trămiţă la acea judecătorie, unde se cer- 
ceteză concursulii. . ! 

$ 1956. După începerea. concursului,  dâtâre 
cste judecătoria : 

a. Să rânduâscă îndată ună curatoră a prici- 
nilorii masei după alegerea creditorilorii,. 

b. Să pue îndată secuestru judecătorescii pe 
averea falitului, prin pecetluire, şi apoi să facă 
catagrafie de lucruri cu preţeluirea lori. ($1977) 

v, După cercetarea şi luarea, socotinţei cre- 
ditorilori celorii de facă să se rânduiască cura- 
tor a averii de va cere trebuinţa, şi 

£. Trebue să se chiiime la uni loci prin e-   dictii judecătorescii po toţi acei ce aii vre uă 
pretenţie asupra falitului, poruncinduli-se ca, 
să se înfăgişeze la otărituli termini cu dove- 
dile documentelorii lori; căci într'altii chipă 
se vorii depărta din împărtăşirea acei de fașă, 
averi a falitului, penă se vorii plăti acei înfă- 
şişaţi creditori. i 

$ 1987, Diua până când aă să se înfășişeze 
creditorii la judecătorie, trebue să se otărască, 
după împregiurări, însă nici uă dată mai înde- 
lungată de câtii până în terminii de unii anii, 
nici mai scurți de câti până în termini de 
trei-deci dile. | “ 

$ 19S$. Edictulii trebue să se publice după 
obiceiulă pământului, iară creditorii cet trecuţi 
în izzodulii daţi lajudecată de către dâtornicii, 
trebue să se chiăme în deoschitii, ca să se afle 
de față la otărita Qi. . 
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$ 1959, Îndată după priimirea decretului, 
dâtorii este rânduituli curatoră a pricinilorii 
masei, să limpedescă dâtoriile cu creditorii cei 
cunoscuţi şi.cu alţii carii până la judecătore- 
sculă terminii s'au arătată, şi decă mai înainte 
de împlinirea terminului, s'a pututii limpegi 

deplinii dâtoriile,. atuncea la otărirea pentru - 
mulțumirea lui, trebue în deosebi să se facă 
luare aminte pentru a lui silinţă şi ostenele. 

$ 1990. Creditorii trebue să înfăgişeze 14 

judecătorie în scrisă pretenţiile lor, ca în chip 
de albă. Iar pentru aceste arătări trebue să 
se facă şi în jurnalu! judecătoriei şi a curato- 
rului pricinilor masei, lămurită însemnare, de 
unde în vremea cuviinci6să să se facă un te- 
meinicii izvod, şi să se dea împreună cu prac- 
ticale spre aşedarea clasificaţiei. 
-$ 1991, Pentru fie-care arttare are a se ur- 

ma întocmai ca pentru totă altă jalbă; fie-care 
creditor este dâtorii să dovedescă în acâstă a 
sa jalbă nu numai că cererea sa este drâptă, ci. 
şi dritul cu care cere ca să se pue în cutare 
s6ă cutare clasă. | 

$ 1992. După ce procesul pentru t6te ară- 
tările făcute pent la împlinirea terminului otă- 
rit în edict, va lua sfirşit şi se vor însemna re- 
soluţii în scrisii după rânduâlă, se va face deo- 
scbită otărire pentru fie-care arttare, de este 
pretenţia dreptă, şi tot uădată se va face clasi- 
ficaţie tutulor creditorilor ce s'aii arătat, care 
apoi se va publica după chipul cuviinciosii.: (78) 

$ 1993. Din toţi creditorii se protimisescă : 
a. Acei ce cer întârverea a însuşi averii lor 

mişcătâre s6ă nemişcătâre, care li începutul 
concursului se află în masă âncă ne deschi- 
să (79), şi 

b. Care după începerea concursului aii făcut 
cheltuele pentru însuşi masă, ori aii prive- 
ghia; pentru ea, precum curatorul pricinilor 
masti, şi curatorul averii. : 

$ 1994. Otărirea pentru mărfurile cari s'a 
vindut, ori s'aii trămisă de ajurea ori şi cum, şi 
se află âncă pe drum, ori aii ajunsă, și s'aă 
priimit de către asemenea dâtornicii maă îna- 
inte de faliment, şi s'aii deschisi, ori se află 
încă nedeschise în vremea publicaţiei falimen- 
tului, și însemnate cu semnul aceluia ce le-ati 
trămisă, se cuvine în Codul Comercial, 

$ 1995, La ântâiul clasii se pun acei, căro- 
ra Sai slobogit un deosebit drit de protimisi- 
re, adecă : 

a. Trebuinciosele cheltuele făcute pentru în- 
groparea dâtornicului, , i 

  

(18) Otărirea, clasificaţieY este acea otărîre, prin caro toţi creditorii so pun după folurimea şi deosebirea ce- 

xerilor lor, adecă : fie-care în clasul otărit de către legi, după acea rânduială, ce acolo so arctă pentru dânsul. 

Acestă otărire caprinde tâte înfășişctelo şi limarit doosebitelo pretenţii, iară nu şi acelo co nu sant do aseme- 

nea, cum nici dovedite, că n'aă loci la clasificeţie, 

(19) De pilaă : acel co ai dat câsornicul săi la detornică, fiind cesornicar, pentru ca si'l tocmâscă, oră aă 

dat la dctornică an lucra spre păstrare, iară decă dstornical Tar fi vindut, luând preţul lu, atuncea eererea 

pentru acssta se pune la al patrulea clasă,
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b. Năimitele slugi pentru simbrica de trei 
ani numai, iar dâcă aă luaţ pentru acesta un sinet cu dobândă, atuncea se socotesc credi- tori, şi se pun în curiinciosul clasă, şi 

Y. Medicii, învățătorii, chirurgii şi spiţerii pentru pretenţiea lor, însă numai pentra un an. $ 1990. Decă averea dâtorniculai nu va a- junge spre deplină îndestulare a celor în acest clasii puse persâne, vor lua după analogie dri- - tul lor, fără nică uă protimisire, afară numai de cheltuelile îngropării. 
$ 1997. La clasul al duoilea se pun acei ce aă ipotece, sâă amanet rostit, oră tăcut, sâă legiuit asupra averii dâtornicului, adecă : 
a. Visteriea pentru dările sâă pentru vama 

neplătită. 
b. Orfanii (sărăimaniy) şi nevârsnticii asupra averii epitropilor, si a curutorilor, 
v. Femeea pentru acea întru adevăr şi cu do- v6dă în mâna bărbatului dată zestre preţelui- 

tă, iar acca nepreţeluită o va lua în starea, în care se află, sc prețul ei dâcă s'aii vindut ($Ş 1610 şi 1646), şi pentru acele ecsopricale, pentru care cârmuirea S'aii lăsat bărbatului, dâcă s'aii făcut legiuită cata grafie. ($ 1663) g. Acei ce prin atcătuire aă în stăpânirea lor unul, s6ă nai multe lucruri a detornicului, „d. Acei ce prin otărire judecătorâscă ati câ- ştigat dritul de amanet asupra lucrurilor mi- şcătore, (de pildă : prin secuestrarea de veni- turi, de bani, ş.c.1.), 
€. Acei ce din tocmâlă ai câștigat rostită scă deosebită ipotecă asupra averilor nemişcătâre, 
j. Acei ce de către legi aii dritul amanetu- lui asupra lucruri lor detornicului, precum pro- prietarul casei date cu năimală, asupra lucru- rilor detornirului, care se găsescii în casă, nu- mai pentru chirica casci, cum şi proprietarul unei moşii date în posesie asupra veniturilor şi a lucrurilor posesorului, 'ce se află adunate pe moşie, însă numai pentru căştiu, - 
z. Acei ce din toemelă ai deobştie amanet asupra toatei averi a dâtornicului. 
i. Legaturile, cari trebue să le plătâscă de- tornicul ca un moştenitorii a lăsătorului lor, şi E. Acel ce ai dat cu împrumut bani spre cumpărare să zidirea, oră întocmirea unui lu- cru, se protimisesce mai mult de câţ personalij creditori asupra acestui lucru. La acest clasă după visterie se protimisescă sărăimanii, şi. după sărăimani femeea pentru zestrea el ; iar de vor fi ducă zestruri, se protimisesce cea ân- teiă; iar între cei-alţi se protimisesciă acei mai vechi, 
$ 1995. Dobândile împrumuturilor celoră cu amanetii stă ipotece, ai totii aceeaşi proti- misire ca şi capetele, însă numai pentru duci ani, socotindu-se inapoi din diua de când a începută concursulă; iară dâca creditorulă ai porniții jalba pentru dobârdă mai înainte de deschiderea concursulu;, se socotesciă înapoi a- 
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cei duoi ani din diua jalbei lui. Acestă proti- 
misire au şi dobângile acele din diua jalbei până 
la diua concursului, 

$ 1999. Creditorii amanetari potii să ceară 
plata dobângilorii numai din amaneturi sâii 
ipotece în câtă roră ajunge. Intre acestia se 
protimisesce creditoruli celă mai vechiii. 

$ 2000. In clasulii ală treilea se pună cre- 
ditorii carii mai dritulă amanetului, ci numai 
personală protimisire, protimisinda-se mai mult 
de câtii creditorii cei fără amanetii; de acestii 
felă suntă : . 

a. Acei ce aii lăsaţi în mâna dâtornicului un 
deposiţii, care lipsesce. 

b. Cambiile proprii, cari se gircază de la 
piaţă în piaţă, şi 

v. Cambiile cele seci, cari sa daii de către 
neguțători pentru mărfuri luate în credită, şi 
so plătescii toti la acea piaţă unde locuesce 
creditorulii şi dâtorniculăi. 

$ 2001. Acei în paragraful de mat susii 
însemnați creditori, n'aă nici uă protimisire 
între dânşii; pentru acâsta se împarte rămasa 
avere a detornicului între ei, după analogia 
cererilorii loră. : 

Ş 2002, Pentru dobândile sumeloriă din ali 
treilea clasă, cari aii rămas neplătite, trebue 
să se păzâscă aceeaşi legiuire, cuprinsă ]a   Ş 1998. 
5 Ş 2003. In clasulă alii patrule se puni :. 

a. Visteria pentru aceea ce cere dintru uă 
tocmâlă, la care nu are dritulă amanetului, 

“b. 'Loţă cel-alţi creditori carii ai nnmai si- 
neturi, şi neguțătorii şi mosterii pentra vin- 
dutele mărfuri, să lucratele lucruri, ca unii 
ce ai numai personal driti asupra falitului, şi 

v. Toţi creditorii clasului ală doilea, în câtă 
nu le-aii ajunsi amanetul sâii ipoteca spre de- 
plină îndestularea lori. 

Ş 2004. Toţi accă în paragraful de mai 
susii pomeniţi creditori, se vori împărtăşi din 
rămasa arere a falitului, după analogia cere- - 
rilorii lorii, fără nici nă protimisire, iară pen- 
tru dobândi este de aplicatii leginirea $ 1998. 

Ş$ 2005. In ală cincilea clasă se punii do- 
bândile cele rămase peste terminulă de duoi ani 
mai înainte de concursă ($ 1998), şi pentru a- 
cesta acei ce nu le-ai priimită împreună cu 
capitalulă în al doilea, ală treilea şi ali pa- 
trulea clasii; la aceste dobândi n'aii creditorii 
între denşii nici uă protimisire. i 

Ş 2006. In clasuliă al şeselea ca celă de pe 
urmă se punu : 

a. Acei ce ceriă unii lucru de la dâtornic din 
daruri, precum moştenitorii, legatarii, femeea 
pentru teoritre și ipovulon, şi din alte daruri, şi 

b. Visteria pentru cererea de globire în baui, 
la, care se osîndiso falituli mai înainte de fa- 
limentii. Nici acestia n'aă protimisira între 
dânşii. -   $ 2007, Creditorii cei fără amaneti potă
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să ceară dobândă după deschiderea concursu- 
lui, iară creditorii amanetari poti să ice şi în 
curgerea concursului dobândă din rodurile ss 
-xenitarile ipotecii, în câtii adecă vorii ajunge 
după rândusia protimisirii lori, , 

$ 2008. Nici uă cerere nn se cuvine credi- 
toriloră pentru cheltuiala ce ei aii făcută spre 
limpedirea pretenţiilorii lorii. , 

$ 2009, Supuşilorii străiniloră puțeri se dă 
totii acesti dritii pentru cererile lori asupra 
unui faliti pământeni, deci în aceste staturi 
pământenii de aice vorii avea, tot acâstă drep- 
tate în asemenea întâmplări. - 

$ 2010. Asupra otăririi făcute pentru lim- 
pegirea cererilorii, este ertată apelaţia nu nu- 
mai creditorului ci şi curatorului pricinilorii 
masei ($ 1976), dâca unulă dinti'enşii s'ar so- 
coti înstrimbătăţită; iară asupra clasificaţii 
nu este ertată apelaţia, ce creditorilorii puşi în 
clasificaţie, carii socotesciă că arii trebui să se 
puie în clasii mai bunii,. sei carii socotescii a 
se jălui asupra dritului protimisirii altuia, tre- 
bue la clasificaţie să se lase deschisi dritulă 
de a da jalbă în terminii de trei-deci-dile. 

$ 2011, Creditorii carii nu s'aii înfăcişetii 
până la terminuli otăritii în edictă, nu voriă fi 
mai multă ascultați, măcari de li s'arii şi cu- 
veni loră dritulă răfuelis; scii şi cândii ari ar€ 
şi să ceră nsuşi lucrulii lori din averea fali- 
tului, scă şi cândiă pentru pretenţia lori voră 
avea ipotece asupra averii nemişcătâre a fali- 
tului, ci de voră fi datori la masa concursului, 
suntii dâtori să plătescă dâtoria lori fără a se 
căuta la dritulii răfaielii ori a proprietăţii, sâii 
a ipotecii, care drept almintrelea "i ar fi folosit; 
pentru acesta dâră să se publice în clasificație 
cum că nici uă ascultare nu se ta da fără nici 
uă deosebire tutulor acelorii carii nu vaii în- 
făgişati la judecătoria concursului până la o- 
tăritul termină. (ŞŞ 1982 şi 1978) 
:$ 2012, Acelă ce socotesce că are voo să 

poru6scă jalbă de protimisirea clasului, este 
dstoră să o dee la judecătorie în curgere de 
trei-deci dile, numerate din diua publicării 
clasificaţii; căcă într'altă chipă se stinge dri- 
tulă lui; iară dâcă nu-va potea da jalbă pen- 
tru protimisirea clasului în curgerea acestui 
termină otăritii, atuncea celii pușinii cu trei 
dile mai înainte de trecerea terminului, tre- 
bue să câeă unii termini mai îndelungată, 
care îli va otări judecătoria după cuviinţă, 
după ce va fi ascultată şi întimpinările înpro- 
tivnicilorii lui, - 

$ 2013. Totii întruă di otărită dâtoră sunt 
jeluitorii să rânduiască un curatoriă a procesu- 
lui, iară dâca nu s'ar fi învoiti ei pentru acc- 
sta, se va rândui acela pe care are voe să'lii a- 
l6gă cei mai mulţi creditori din cei de facă; 
iară d&ca ci nu "1 ai alesi, atuncea judecăto- 

„Tia din slujbă va rândui pe unul cu a lor rizico. 
Ş 2014, Pentru protimisirea clasului, trebue 
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să se deie jalbă la curatoruli procesului, pen=- 
tru care Q6torii este să urmeze ca pentru fie- 
care altă jalbă. 

$ 2015. Curatoruli averii masei ($ 1976), 
dâtorii este să pârte de grije ca uni buni eco- 
nom, pentru averea încredinţată cârmuirii s6le; 
să deie în păstrarea judecătorescă toţi banii 
gata, şi tote lucrurile cele scumpe, dâcă cre- 
ditorii nu voriă fi arctatii anume, ca să se lase 
în inânile lui; dâtoră este să ceră plata cereri- 
loră masei concursului, şi prin judecată, ce- 
rend trebuinţa ; iară lucrurile cele supuse stri- 
căciunii, şi acelea a cărora ţinere pricinuesce 
multă cheltuială, şi care nu aduci nici unii fo- 
losii, trebue să se vîndă la vreme cu scirea ju- 
decăţii, cu acesti chipii, că decă asemenea lu- 
cruri nu va fi prin putinţă, ca să se ţie fără 
primejduincidsă păgubire penă la a duoa sâi a 
treia licitaţie, atuncea la ântâia licitaţie tre- 
bue să se vindă, măcarii şi mai eftini de câtă 
s'a preţeluită ($ 1977, lit. â.) 

$ 2016, Curatorulă pricinilorii masei, dâ- 
tori este îndată după trecerea otăritului ter- 
mină, pentru înfăgişârea creditorilorii, să câră 
împrotira tuturoră creditorilorii, ca să se otă- 
rască anume uă di spre înfășişrea lorii, iară a- 
cestia suntii detori să întărâscă rânduirea. cu- 
ratorului averii, ce ai fostii până atuncea, sâil 
să alegă pe altulii prin a loră glasuri.. 
_$ 2017, Creditorii suntii detori, toti întru 

aceeaşi di, să alsgă prin glasuri şi uă epitro- 
pie, de la care curatorulii averii va cere poră- 
ţuire în grele împregiurări, şi căria, trebuo să 
deie samă în vremea cuviinciosă, 

$ 2018. La alegerea epitropiii şi a curato- 
rului averii, ai loci glasurile cele mai multe, 
iară de vor fi glasurile de uă potrivă, atuncea 
judecătoria .dotâre este să întărâscă glasurile 
uneea,. să alteea părţi, precum va găsi mai 
cu cale. 

$ 2019. Dscă creditorii nu voră voi să al6- 
gă un curator a avarii, nici epitropia, sâi dâcă 
nu s'ară înfăgişa în otăritulă termini ($ 1987), 
atuncea pâte judecătoria să rânduiască şi unii - 
curatorii şi uă epitropie pe rizico creditorilorii, 
_$ 2020, Celă întărită s6ă celă alesi cura- 

torii a averii, trebue fără întârdiera să facă 
priu licitaţie judecătorâscă vindarea averii, ce 
se ra mai găsi. 

$ 2021, Lucrurile cari nu s'a putut vinde 
nici la licitaţia ânteiă, nici la a. duoa, de şi nu- 
mai cu preţulii cu care s'aii preţeluiti trebue 
să se păstreze până la clasificaţie, adecă până 
se va, urma judecata şi otărirea pentru dritulă 
protimisirii clasului, şi atuncea, să se vingă a- 
celuia, ce va, da preţ, mai mult fără a se căuta 
la prețeluirea urinată ($ 1977, lit. a), aşa deră 
şi sineturile de dâtorii, şi pretenţiile masci, 
trebue să se vînţă după acelaşi chip, d&că cre- 
ditorii nu voriă voi să le priimâscă, 

$ 9022, Acelui ce aii câstigată vre un lucru '



672 
LEGIUIRI 

"nemişcătoră din averea masei, oră cu ce chipii| . $ 2030, Analogisita sumă la creditorii caril 
legiuitii, trebue să i se deie de către judecăto- 
rie carte încredinţătâre, care este trebuinciâsă 
spre dovedirea câstigării proprietăţii asupra 
acei averi, 
- "8 2023, După ce se va limpedi averea în a- 
cesti chipă, ca să fie prin putinţă a se plăti 
din ea dâtoriile întregi, ssă în parte, atuncea 
la întâmplarea ântâii, trebue îndată, iară la 
2 duoa după cererea creditorilori, să se facă 
de către curatori împărţeia, averii, după ana- 
logia dritului protimisirii fie-căruia creditorii. 

$ 2024, Impărţela d'împreună cu tâte lu- 
crurile adăugite, trebue să se deie la alâsa e- 
pitropie, şi să se facă acâsta cunoscutii fie-că- 
ruia din creditori; cu tote acestea analogia tre- 
bue să se deie acelor creditori, cărora fără în- 
daoială se cuvine dritulii protimisirii, mai de 

- grabă întru cât se pote, fără să se ascepte îm. 
părţela pomenită mai susă. | 

$ 2025, Fie-care creditori are voe să cer- 
ceteze și să vadă la epitropie săverşita împăr- 
ţelă, să afle şi să pue înainte întempinările ce 
pote să aibă, trebue însă să facă acâsta în cur- 

- gere de patru-spre-dece dile, după ce'i se va 
îace cunoscutii, căci altmintrelea nu i se va da 
mai multii ascultare. | 

$ 2026, Pentru întempinările înfăgişâte a- 
supra împărţelii, se va da otărîre, după ce vor 
fi întrebaţi creditorii, către cariă privesc acelea. 

- $ 2027, Dâcă în curgere de patru-spre-dece 
dile, nu voră fi dati întempinările asupra îm- 
părțelii, să decă după ce s'aii dati otărire 
pentru acestea, după înțelesul a ducă para- 
grafuri de mai susă, dâtâre este epitropia să 
pue la judecătorie scrisârea împărțelii, iscăli- 
tă de ea, care trebue să se păstreze la judecă- 
torie, iară curatorului averii să se deie uă co- 
pie întocmai cu poruncă, ca după acâsta. să 
plătâscă înfăgişaţilorii creditori. 

$ 2028, Curatorul averii este dâtor să plăt- 
scă fie-cărnia creditorii analogisita sumă, luând 
adeverinţă prin cvitanție, şi de la acei creditori 
ce voră fi luatii deplină pretenţiile lorii trebue 
să se câră şi să se iee sinetele de dâtorii şi tâte 
rezoluțiile; iară pentru cei-alţi creditori, carii 
aii luati din cererile lorii numai uă parte, ire- 
bue să se însemneze în dosulă oripinalelorii si- 
neturi, câtă sumă s'aii plătitii, şi să ice copie 
de pe sinete. . 

$ 2029. Creditorii ce n'aii luat deplin îm- 
prumuturile lori, potă pe urmă să ccră tâte 
remăşițele, d6că se ra doredi dâtorniculii cum 
eă cu vicleşugii s'aii arătată falită, tăinuindă 
din averea sa; iară dcă pe urmă va fi câstigat 
prin chipuliă legiuită va plăti numai pe cât îi 
ra fi prin putință ($ 1656); iară dâcă i s'aiă dat 
ori i s'a luată de către cine-va pentru: milo- 
stivire cheltuiala seă luarea de'roduri pe lună, 
stă pe anii, atuncea nici ca cumii să nu se su- 
pere pentru acâsta. 

  

  

nu sc voră înfăşişa în curgere de trei luni, ca 
să o iee, trebue să se pue deposit în păstrarea, 
judecătoriei, însă deosebită a fie-căruia, 

Ş 2031. Curatorulii masei este 'dâtor d'im- 
preună cu epitropia, după trecerea, de trei luni 
de la luarea copiei împărțelii, să facă către ju- 
decătorio raportii pre largi pentru crituirea 
creditorilor, însoşind în acestea cvitanția dată 
de către fie-cace creditorii, cumă şi priimitele 
sinete de dâtorii,-şi tote resoluţiile ce era în 
mânile lori, şi pe lingă acesta şi adeverințele 
judecătoriei pentru sumele date în păstrarea 
judecătorâscă, 

$ 2032, Judecătoria Actâre este să cetâscă 
cu luare aminte, şi să cerceteze cu deamărun- 
tul raportul curatorului masei, şi dâcă cvi- * 
tuirea creditorilor s'a făcutii întocmai după 
cuprinderea originalei scrisori de împărţelă, 
care s'aii păstratii, şi dâcă în tote cele-alte nu 
S'aii găsitii nică uă greşâlă, atuncea trebue să 
se publice concarsulă de sfirzită, 

ANEXA II 
Despre licitaţie (mezatii), după obiceiul 

pământului 

$ 1. Licitaţia se face de apururea după po- 
runca domnâscă, sii prin țedulă, ori prin carte 
domnescă către dregători ținutului, unde are 
să se facă licitaţia, iară în lipsa acestora nu se 
socotesce vindsrea prin licitaţie, 

Ş2, Se împarte licitaţia în duot feluri, adecă: 
a, Când se dă la licitaţie prin otărirea, jnde- 

cății averea dâtornicilor, cari nu voesciă a plăti, 
s6ii ce n'aii altii chipii de plată, după trecerea 
a trei obicinuite termine judecătorescă. 

b. Când cineva de bună 'voe voesce să vindă, 
pentru ori-ce felii de trebuință, unii lucru ne- 
mişcătorii, mergenâi la stăpânire va cere-ca 
să i se dee ţedulă domnâscă pentra vîndârea a- 
cestui lucru prin licitaţie. 

Ş$ 3. La întemplarea ântâii, nu este trebuin- 
ţă de actii iscălită de vihdătorulă, ca unulă ce 
este întemeiatii pe otărire judecătorâscă, şi în- 
destulă este cumpărătorului întăritura domnâ- 
scă prin hrisovii; iară în a duoa întemplare, » 

] fiiud că vîndârea lucrului prin licitaţie nu ur- 
m6ză din porunca stăpânirii, ci după cererea 
de bună voe a vindătorului, apoi este de tre- 
buinţă, ca să urmeze bună învoire pentru preț, 
şi iscăilitura Iu în zapisi, pe lingă alte întări- 
turi, unde să se arâte acesta, adecă că lucrul 
S'aii vîndată din slobodă voinţa lui. 

$4. Şi în aceste duot întemplări, după săver- 
şirea trebuinciâselor întărituri, cumpărătorulă 
îndată rămâne slobod şi nesupărat din partea a- 
celor, ce ar fi având dritul riscumpirărit lucrului 
vîndută, cu cuvenit de radenie s6ă de megieşie,
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$ 5. Acel ce vinde de bună voe 6nsuşi lu- 

crulă săi, este îndâtorită să arâte cum că'li 
vinde cu pricinile lui, s6ă fără dânsele. La în- 
templarea ântfii remâne respungătorii cum- 
părătoruli, iară la a doua vîngătorulă, 
„ $6, Acelă ce cumpără de Ia licitaţie ună lu- 
cru cu pricinile lui, este supus a respunde tâte 
îndstoririle vîndătoralui, şi se folosesce de tâte 
driturile lui, precum şi a prescripţiei vindăto- 
rului. 

$ 7, Licitaţia trebue să urmeze cel puginii 
pent la patru-deci de dile la lucruri nemișcă- 
tore, pâto însă după cererea, creditorilorii să se 
prelungâscă şi până la şâse luni, „armându-se 
publicaţia în totă cuprinsulii ţării, iară acel 
ce vinde de bună voe, pâte fără îngrădire să 
prelungâscă licitaţia. 

$ 8. Acelii ce atirdisesce la lititaţie, nu pâte 
pe urmă să se căiască, ci remâne îndâtorită să 
priimâscă Iucrulii ; pâte însă toti întru acelii 
câsă să dică, că este musteriii numai pe astă-di, 
şi acesta nu mai este priimită când licitaţia va 
urma mai multii de patru-deci dilo, căci mai 
"nainte de acesti termini nu este ertatii a se 
face hareciii la lucruri nemişcătâre ; iară dcă 
averea atirdisătorului nu va ajunge spre împli- 
nirea prețului, atuncea va plăti numai lipsa 
deosebirii preţului din ală duoilea harecii, 

$9. Licitaţia urmată după otărîrea, judecății, 
şi după cedula domnâscă, pentra îndestularea 
creditorilorii, cere şi de obstie învoirea lor, cel 
puţină a celoră de fașii, pentru ca să se facă 
deplină vîngarea, o 

$ 10. Cumpărătorulă de la licitaţie, se soco-   
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tesce de apururea pe temeiulă hrisovulai, cum= 
părătorii cu bună credință. Deci dâră dâcă pe 
urmă va eşi străinii lucrul, şi se va socoti vîn- 
dătoralii stăpânitoră cu rea credinţă, cumpără 
torali atuncea nu este dâtorii să întârcă lacrul 
cumpărată, s6ă preţulă lui; iară vîndătoruliă 
şi mostenitorii lui, sanţii dâtori să întârcă pre- 
țulii acestui lucru, iară nu lucralii în termin de 
trei-deci ani dâcă se va dovedi, cum că acâsta, 
ai urmaţi cu rea credință, socotindu-se din- 
preună și anii stăpânirii s6le. Iară dâcă şi acest 
vingătorii aii avută lucrulii cu bună credință, 
şi nu va fi împlinită prescripţia stăpânirii în 
terminii de dece ani, atuncea până în g6se luni 
după licitaţie, fiind părţile de fagă, şi cinciani, 
fiindă înstrăinate, remâne elă respungătoră. 

Ş 11. Iară dâcă vindătorulii după acesta va, 
eşi faliţii, şi cumpărătorulii nu s'arii fi îngrijit 
a se siguripsi prin chezaşii platnic sii prin de- 
pozitarea baniloră Ja judecată, sc lucruriloră 
de asemenea preţii, acâsta, se înţelege, cum că 
aii priimitii acesti lucru cu pricinele lui, și a- 
tuncea numai, rămâne cli dâtorii să despăgu- 
bâscă pe aceli ce reclamă nsuși elii lucrul săi 
în curgere de şâse luni, fiindii de fașă, şi cinci 
ani pentru acei înstrăinaţi. Asemenea şi credi- 
torii, carii vind după otărire judecătorescă, lu- 
crurile dâtornicului lori, remânii îndctoriţi 
în curgerea, acestii prescripţii, dâcă lucrurile 
vindute a dstornicului loră se roră dovedi 
străine. , | 

$ 12, Cândi lucralii de vindare va fi reză- 
şescii să nu se facă licitaţie, până a nu se deo- 
scbi părţile rezăşesci, 
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A. 

AcrIvA DATORIE, banii ce are cineva a lua de 
Ja altuli. i 

ACTIVA STARE, averea cupringătore în lucruri 
mişcătâre ori nemişcătore şi în luaturi. 

- AmonzisATIA unul acti particulară, este de- 
clararea s6ă publicarea, că perdutulă actii (de 
pildă : sinetiă), remâne resuflatii şi fără lucrare 
în mâna găsitorului. 

ANALOGIA IURIDICA, este uă încheere a min- 
ţii cuvântătâre, trasă dintru alte anume rostite 
legi, co ai asemenare cu înfăcişâta întrebare 
s6i pricină, De pildă : legea ai otăritii anume 
pentru cutare şi cutare pricină, şi ai trecuti 
cu vedere pe cutare alta, ce acum se aduce a- 
minte, care însăarâtă multă analogie, potrivire 
sâii asămăluire cu cele anume rostite legi; sun- 
tem .dcră împuterniciţi a cugeta şi a face în- 
checre, că, dâcă lege-dăţătoruli ari fi prevădut 
uă asemenea putincidsă întemplare, elii ară fi 
otăritii pricina totă aşa precum şi pe cele-alte. 
Cândă acâstă otărire nu este scrisă în literile 
legii, ci so află în duhul lege-dătitorului, este 
aceea, ce se numesce chiară duhulii legii. Ea 
este temelia principiului ce este de obstie cu- 
noscutii, adecă, că trebue a se aplica otărirea 
legii la tâte acele pricini, unde se află toti a- 
celaşi rezonii, spre a da otărîrea : ubi eadem 
ratio, ibi idem jus, se socotesce, ba âncă trebue 
cu rezonii a se judeca că aşa aii fostii voinţa 
lege-dătătorului. Judecătorulii, care se depăr- 
teză de principiul analogiii, cade înapoi în cele 
următâre, numai după gola roinţă, şi se face 
respundătorii şi supusii dreptelorii împutări, 
Mintea curentătore şi positiva lege poruncesce 
de a se urma în neprevtdute pricini, principiul 
analogiii iuridice. 

Aurexrice acturi, sunt acele, despre a că- 
rora adevării nu este nici uă înduoială. 

__ AnBurRD, este judecătorul pe care ']i-a ales 
părţile împricinate, pentru a cerceta şi a otări 
pricina, lori. -. 

B. 

Bicavriu, la neguţători se dice suma soco- 
telilor de pe lună, sc de peste ană, în care se 
trecă tâte daturile şi luaturile, câstigurile, şi 
pagubile, pretenţiile şi dâtoriile, şi se fac prin- 
cipale sume de uă potrivă; socotindu-se aceca 
co lipsesce dintru uă principală sumă în bilanţ, 
sub dicero : pro saldo, adecă:: spre încheere, 

Biazunarve tocmele, se numesc acelea ce 
. s. N 

îndâtorese pe ambe părţile alcătaitore, precum 
la vindare şi cumpărare, schimb, năimală, îm 
prumutare şi altele. : 

V, 

VExELE, vedi cambie, 
VixpIcAriE, este acea jalbă reală (priritâre! 

către Jucrari), care sai porniti pentra recla- 
marea proprietăţii lucrului săi, împrotira ori 
şi cărnia stăptnitoriă a acelui lucru; prin care 
jalbă cere proprietarulii, ca să fie siliti stăpâ- 
nitorulii de acum a'i întârce proprietatea lu- 
crului cu tâte cele cuvenite, adecă : cu tâte a- 
dăugirile, sporirile, rodarile, şi cu plata pagubii, 
dâcă s'aii stricat lucrulii, în câtă vreme aă fost 
în stăpânirea lui. ! . 

E, 

" Evrcrit, este aceea, prin puterea judecătoret- 
scă urmată câştigare înapoi â unui lucru drept 
ală nostru ce s'aă stăpânitii de către unii alii 
treilea, adecă desbaterea lucrului nostru, pen-   
tru care pricină are dreptă cumptrătorali a se 
întârce către vindetoră, care acesta se îndâto- 
resce a'lă despăgubi pentru perderea lacrului, 
prin otărîre judecătorâscă. 

Enrcrara-titaţie, este chemarea s6i soro- 
cirea cui-va, prin publicarea în gazetă, pentru 
ca să se înfâgişeze ori Ja judecată s6ăi la trata- 
rea, vre unui concursii. 

EscLusrv, (scoţitoră, îndepărtătoră) drită, 
este acela, din a căruia împărtăşire este scosii 
şi depărtatii fie-care altulă de pildă : nimenea 
nu se pâte amesteca în dispozarea unui proprie- 
tară neîngrădită, pentru că acesta are drituli 
esclusivă, de a opri pe ori şi carealtulii, sâii a'] 
depărta de la amestecarea în disposiţie. 

Exvenri, se numesc acei cunoscttori ispi- 
tiţă şi practisiţi în vre ună meşteşug, măestrie 
sâi sciinţă. 

G 

CamBie, vexelă, este ună înscrisă prin care 
dătătoruli că se îndâtoresce a plăti uă sumă de 
bani, ori Ensuşi, sâi a midloci ca după ordinul 
sti să o plătâscă altuli. ! 

Dscă cambia glăsuesce pe numele dătătora- 
lui ei, atuncea se numesce sacă; iară de va fi 
scrisă pe uă a treia persână, care se află în lo- 
culă unde s'a dat cambia, atuncea se numesce 
neformală, cambie străină, care în limba ne-   | guţătorescă se numesce trată de piaţă.
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Caunie FORMALA, este aceea ce are a, se plăti 

Ja altii locă sâă la altă piaţă, iară nu la loculă 

ande sta dati. Dâcă' acestă cambie glăsuesce 

pe numele Gătătorului oi, atuncea se numesce 

wroprie, (adecă chiarii formală) ; iară dâcă va 

f trasă asupra unui ali treilea atuncea, so nu- 

- mesce formală cambie străină stii trasă ce se 

dice şi trată. : 
Corenir, este vă rânduială a voinţii celii 

de pe urmă care nu cuprinde rânduire de mo- 

stenitor, pentru că tot-d6-una se socotesce mai 

"nainte, căeste un mostenitor, d6că acesta este: 

a. Uni mostenitorii ab intestato, fără testa- 

ment, atuncea se numesce codichil ab intestato. 

b. Iară de este mostenitorii rândauitii prin 

testament, atuncea se numesce codichil testa- 

mentariii. | Ă 

Coreoarantu, este acel ce împreună cu alţii 

se împărtăşesce dintr'an legatum, adecă danie. 

Cosovazuu, împrunintarea unui lucru ne- 

cheltuitorii, d, es. calii; trăsură, caretă şi alte 

asemenea, 
Comonaxr, acelii ce va da împrumută un a- 

semenea lucru necbeltuitorii. i 

Coxsurârie, sfătuire între sine unul cu altul. 

Corosesre, este când mai mulţi împreună se 

află stăpânindii unii lucru neimpărţită. 

CoPROPRIETARIU, Se Qice acel ce cu altul dim- 

preună este proprietară a vre-unui lucru. 

CRDALA MAS4, se numesce averea unui falit, 

ce are a se împărţi între creditorii lui. 

Le 

Launux, se numesce otărirea dată de către 

arbitri sâii compromisari. 

N. « 

„MASA CRIDALA, Vedi cridală masă. 

MisenaniLe depositurm, se dice cânâii într'uă 

nevoe neapărată, se dă cuiva un lucru, din pri- 

cina unci tulburări, sii rescâle, ori a arderii, 

sc a surpării vre unei zidiri, oră înecări a unui 

vasti de mare, sâii a revărsării apelori. 

Monara persână, în legi se numesce uă er- 

tată tovărăşie de mal mulţi Gmeni, întra câtă 

ei alcătuescii uă totime, uă întregime de dri- 

turi şi îndâtoriri, precum este Statuli, biserica, 

monastirea, uni institutii şi altele. 

MoxEna, este nă bucată de metală tipărită, 

co se întrebuinţăză ca unii deobştie miglocii a 

schimbului. Fie care monedi are uă otărită 

greutate scă cumpănire, şi uă otărită ameste- 

care de alte metale. Fie care monedă are donă 

preţuri, preţul din lăontru şi preţul din afară. 

Preţulii din lăuntru este acela ce cuprinde 

greutatea sii tragerea cumpenii; bunătatea sâi 

curăţenia metalului nobilă, "adecă fără simţi- 

tore amestecare a vre unui alti metal mai 

  

gint şi aramă. Jară preţul din afară a monedei 
este cursul ei, după cum umblă în neguţătorie. 

Ne . 

Neorrcrosu testament, este acela, în caro 

testatorul nu lasă legima, adecă legiuita parte, 

cuvenită neapăraţiloră mostenitori sc cândii 
"Sai desmostenitii fără legiuite pricini. 

Pasrva stare, dâtorie de plătită, 
PecuLauM, este acea avere a unui fiii, supus 

puterii părintescă, adecă care se află în casa pă- 

rintâscă, şi căruia se cuvine acea avere, ca u- 

nui proprietară, . e 

Dăcă are elit acea avere spre cârmuire de la 

tatălă sti, atancea se numesce aceea, peculiuim 

profectițiun ; iară decă o are de la mama sa, 

sâii de la rudeniile ei, atuncea se dice peculiun 

adrentiţiui ; iară dâcă' o are câstigată. prin 

slujbă oştenâscă se nurhesce peculium castrenze ; 

iară dâcă o are câstigată prin ostenelile s6le, în 

slujba politicescă sâii prin meşteşugul ori sciin- 

ţele stle se numesce peculiumn cvazi-castrenze, * 

Parcanium, este cândă se ingăduesce cuiva 

întrebuinţarea unui lucru s6ii unui dritii după 

a sa rugăminte, şi după bună voia îngăduito- 
rului, până cândii acesta, va voi ali lăsa. i 

PneLeGarum, este dania lăsată unui împreu- 

pă-mostenitorii. . - pp 

Pnesuwria îuridică, este uă propoziţie; care 

în lipsa legiuitului adevăr, se cuvine a se s0- 

coti adevărată, până atuncea, până cândiă nu se 

va dovedi din împrotiră; s6ă: . -. 

-. Paesumilă, este uă socotință întemeiată pe 

dre-care cuvântii ssii rezonii, atingătoră de un 

lueru înduoelnică şi nesciută, -. 

PaEsUMTIILE, se deosibescii de dovâdă întru 

acesta, că legiuitele doveqi dai încredințare 
de neînduoită adevării a unei fapte, a unei îm- 

pregiurări care altmintrele ară fi înduoelnică 

şi nesciută, d, e. unii copită născută în căsăto- 

ria bărbatului şi a femeii în vremea legiuită, 
se socotesce a fi legiuitii pruncă. a lorii: până 

cândă nu se va dovedi din împrotivă. Averea 

câstigată de către uă soşie în vremea căsiito- 

riei sâle, se socotesce a se trage din banii băr- 

batului că, afară numai dâcă ea, va dovedi din 

împrotivă. : Ea - 

PRErIULU AFECTIEI, (pretium affectionis), este 

preţulii ce are ună lucru pentru nişte întâm- 

plătâre cnalităţi sti relaţii în ochii stăpâ&- 

nitorului lui, pentru care după socotinţa lui, 

merită acelă lucru a fi preferati înaintea tutu- 

rorii altoră lucruri de asernenea soiă, spre pil- 

aă : darori de la stăpenitori, de la mire, dela 

miresă, de la soșulii stii. :   Puxcraris, este acelii înscrisii în care puntu- 

rilo principale a, unet'tocinele închcetore suutii 

prost ; de pildă, când aurul se amestecă cu ar- ! însemnate,
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Re 

“ReaLv, lipiti de lucru; de-exemplu un drită 
reală este, când anii proprietar îşi reclamă de 
la altulii lucru săi, sâii cândii are cine-va voe 
să adape vitele sâle în adăpătorea megieşului. 

Pesrirurig, întorcerea lucrului în starea de 
maj înainte, 

| Ss. 

SoLanrum, este aceea ce pe totii anulii dă, 
ss plătesce proprietarul folosurilorii pen- 
tru întrebuințarea de asupra feşii pămentului 
străină, , 

SoLrpARITATE, (in solidum), este acelă act 
iuridici, prin care duoă stă mai multe persâne 
făgăduesci toti acelă lucru întregii întru a- 
cestii chipii, în câtii unulă pentru toţi şi toți 
pentru unul anume se'îndetorescii, şi aşa fie- 
care pers6nă se îndetoresce pentru totă. - 

Seecrar, otărîtii pentru unii lucru, deosebi 
câte unulă, : - 

SpEcrriCAmIE , este acea adăugire prin care 
unii lucru câstigă uă nucă formna, să când se 
preface nurnai forma unui lucru, de pildă, când 

- linguri de argint se prefac într'uă cană (ibric). 
Dâcă eii amă făcută unii lucru cu materia al- 
tuia, atuncea acestii lucru este ali mei, când 
nu s'arii putea întâree în a sa stare de mai 
înainte, cu atât mai multi se cuvine mie, dâcă 
acestii lucru se făcu-se parte cu materia mea, 
parte cu materia altuia. 

Sun-AMAXET, este cândii creditorulă amane- 
tară, pune amanetulii ce'lă arc amână, Ja altul, 

Sun-1POTECA, este când ipotecaruliă credi- 
torii amaneteză lucrul nemişcători la altul. 

Sun-cuunieroR, acelii ce dă altuia în chirie 
casa, stii dughena, ce elii o ţine cu chirie. 

Sus-xantara, este, cândi năimitorulă unui 
lucru dă aceli lucru altuia în năimală, sâă în 
chirie, ori în posesie. , i 

Sun-naxprrne, de mostenitorii (sub-stitaţie) 
este rânduirea unui al duoilea mostenitor, când 

-acelii ântciă mostenitoră, oră ai murit ori s'aă 
lăpădatiă, ori sai făcută nevrednică de mo- 
stenire, 

Suren-ARDITRU, este pers6na al6să, spre a 
curma otărîrea arbitrilor neaniţi, cândiă ace- 
stia voră fi la numără de uă potrivă. 

T, o 

Tzu, este temeiulii, sc rezonulă, prin care 
câstigă cine-va ună drită sâi ună lucru, pre- 
cunit este cumpărarea, schimbulii, mostenirea, 
dăruirea, zestrea şi altele, . 

V. 

UsirAruRaL actii, este acela prin care se în- 
detoresce numai nă parte, precum de pildă, la 
dăruire dăruitorulă, la legatum legatoruli, 

LEGIUIRI 

F. 

FALIMEXT, este starea scăpătată a dâtorni- 
cului, ce nu pote plăti dâtoriile sele, şi a că- 
ruia dâtorii suntii mai mari, de cât averea lui. 

Fararur, este acelă scăpttatii ce nu este în 
stare de a plăti dâtoriile stele, . 

FAzoRA, se numesce izvodulă neguţătoresc, 
în care suntii însemnate mărfurile, cu ar&ta- 
rea preţalui, soiulii, florea şi altele. 
Fin, se numesce la neguțători iscălitura, 

sub care uă tovărăşie portă negoţuli săi, la 
care se dă voe unuia scă mai multora din mă- 
dulările tovărăşiii, să iscălâscă în numele în- 
tregii companii. - E 

| Ş. - 
ŞEnorme, cuventă vechii, ce se află în cărţi 

românescă a vâcurilorii mai de demultă, şi a- 
nume în Codica de Legi a Domnului Vasile 
Voerod, şi însemnză : 

1. Supunerea personală, adecă robia per- 
sonală. - 

2. Supunerea unui pămentiă către uă per- 
s6nă, stă către altă pământ, a unei case către 
alta spre folosul proprietarului acelui pământ, 
s6ă casă, ce are d. p. drit sâă volnicie, de a tre- 
ce prin ţârina sâi egrada megieşului, de a adăpa 
vitele sele pe moşia megieşului, de a nu îngă- 
dui megieşului să înalțe zidirca sa, ca să nu   

  

închidă lumina, aerul, şi altele asemenca. A- 
celii ce trebue sii sufere acâstă şerbire, se nu- 
mesce proprieturulă locului şerbitorii, iară în- 
drituitulă, se numesce proprietarul locului 
stăpenitori, adecă folositori. 

. IU, 

Ivmnica presumţie, veâl presumția iuridică. 

C. 

Cepez, mută la altulă dritulă mei de pre- 
tenţie. , 

Cesc, este actulii mutării unui dritiă de pre- 
tenţie asupra unui nuoii creditori. 

i 
ÎxpnrrtireL, acelă ce are vre unii drită, 
NLEGIUIRE, este acelii actii prin care copiii 

nelegiuiţi sc faci legiuiţi. 
NLEGIUITUL Copilă, care s'aii făcută leginit. 

„ ImeuranEi dritulni, (imputatio juris) este 
jadecata, că 6re-care lucrare va avea cutare şi 
cutare iuridice isprăvi. 

ÎveurensicineA fapici, este judecata, cum 
că vă otărită persână ai săvârzităi re-care 
lucrare, 

YFII70, acelă ce înfiesce pre altulă. 
„Înrivzur, acelă ce s'aiă făcută fiii prin actul 

de înfiere.



617 
VECHI 

 
 

 
 

*xUICUL 
01dsop 

0194 
onop 

£ 
<p184 

O[!0p 
1V 

*guitur 
OIdsap 

goSnrțur 
e 

j$ 
dnţ 

-ațqoun 
* 

e7odoupIqs 
“odouras 

  

"sondouae 
*so7odouqe 

S
i
r
i
a
 

"J0197tI3 
€ 

010douai3s 
pa 

Wiodoudazstt 

“soşdou 
| 

-Ţ19 
*sașodouţu, 

— 
:070d9u027s919+dţ0p 

* s
ţ
o
d
o
u
a
a
g
s
a
z
o
a
d
ţ
o
 

  
 
 

 
 

“Bo7donqa 
, 

"
s
0
o
d
o
u
q
t
 

8ţ1010g 

na 
“
o
d
a
u
o
a
a
s
u
 

“p9e7 
B1dsap 

oSnygur 
e 

să 
inţ 

“nţipoun 
2 

0
y
p
d
o
u
z
i
s
 

“pjodouris 

“
7
1
 

o
a
d
s
a
p
 

0x04 

On0p 
t 

“1134 
oltop 

1y 

 
 

|
 
o
o
 

 
 

 
 

- 
“piutul 

o1dsap 

  
"puivur 

o1dsop 
p
S
n
g
u
 

. 
*sodouoad 

*gOȚodou0ad 
*Brapeaa 

“somdou 
. 

| 
-9e 

's290d9u7V 
- 

 
 
 
 

goru 
intru 

| 
|e 

ŞS 
jninyaqoua 

* 
zor 

“MIOȚTIŞ 
e 

o 
— 

o
d
 

y 
! 

— 
pdau 

890 
douoI9stI 

poza 
“atoun 

039dou 
p
o
d
o
g
 

< 
—naqs 

*1)odouyișs 
-oad 

* jjodouansrioaa 

. 
“Snţonaged 

*soşdeu 
: 

*sopdouqr 
* 800douqy 

“SDIM01I 
—
 

“potul 
9xdsop 

oatuţaId 
O104 

“patwţad 
4104   

  
*STyodou 

Bţa9eza 
— 

"INL07eIy 
a 

01pdou 
t
o
d
o
 

— 
“orodau 

-oaega 
€7)odauaasti 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

„* 
*aondouoad 

'5070deunoad 
saoz 

-0Ş 
— 

1810308 
e 

o
p
d
 

-augz38 
* jjodouzas 

"
R
y
 

oxdsop 
- 

JoSonpur - 
2 

5 
Anţarqoun 

* 
xoţul 

03odou 
t
y
ţ
o
d
o
 

u
z
 

o1dsap 
goțur 

şiapur 
  

“paţus 
pruaun 

 
 

 
 
 
 

““sușilou 
's970dau 

8ț1010g 
— 

"491010s 
oţ 

e1pdou 
*1ţodog 

Puiu 
d
i
n
t
i
i
,
 

dute 
D
I
 

Z
   

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

= 
"CHU 

*soydouoad 
"
C
U
 

“
s
a
u
 

- 
ABDUTU 

STITRIA 
*s090dau014 

— 
'079d 

8310109 

=" INLOEII 
2 

VOL 
“
A
U
 

-augas 
“
j
o
d
o
u
n
i
g
 

| 
(— 

11210105 
2
1
 

*prra 

. 
“goydeu 

*8070d04ț 
| 

” 
*o3odou 

“jjodaN 
. 

SEA 
Î
I
 

|. 
n
a
 

| 
<yonaă 

_|auvozrnonoaaINITl 
RIA 

| 
! 

E
D
 

de 
ş 

goruapna 
ri 

XI 
X
I
I
 

n
e
o
 

os 
oxvo 

naguad 
Y
N
V
O
S
ă
a
d
 

” 
, 

“
N
e
a
 

T
I
 

aud 
| 

| 
c
u
t
 

|
Z
r
v
r
o
r
a
 

s 
T
I
N
 

| 
“ru, 

“
L
o
t
 

“CTAt 
S
A
Y
 

— 
“Quitul 

| 
a
s
 

snAy 
— 

ae 
| 

- Sapua 
| 

| 
e1dsop 

punq 
înung 

o1dsop 
puna 

!pungq 
 
 

 
 

*RI10ŢI0;TUU 
*S0[u0 

-UnAy 
— 

“RultuL 
048 

-2p_tinyur 
+pimoun 

"“atoad 
'snat 

-0Iq 
— 

“putul 
01d69p 

PUnqLIIs 
fpunqti1s 

 
 

 
 

cuătui 
T
I
T
U
 

*suuduui 
sn[n9unAY 

—
"
“
p
u
r
u
t
 

0
1
d
s
u
p
 

oatui 

pinqeur 
foatul 

AHPUIN 

“CiAvqt 
*SDATAY 

— 
"NWULUL 

0adsop 
înunqaIysua 

*
R
u
n
q
o
I
3
s
0
 

 
 

 
 

“e207197cuL0zd 
îsuţ 

—NDUNALOIL 
— 

“putu|* 
oadssp 

natu, 
jrui 

Say 
NUL 

SBIttu 
jtut 

WŢuduN 

“CALAt 
*
s
n
a
n
y
 

— 
“
p
u
 

o4dsap 
p
u
n
q
o
a
s
e
r
o
a
d
 

“|nunq219894014 
 
 

  
 
 

“
p
u
t
u
t
 

o
4
d
s
a
p
 

ozzut 
ptui 

JaSnqnuu 
e 

qi 
Qutul 

jtuL 
În 

"PIoVIOLUuqv 
*Buţn2 

“
U
N
A
T
A
Y
 
—
 
"
p
u
t
u
l
 
vada 

-op 
oxeut 

o1d 
vinznurl 

*oanut 
01] 

p
r
m
o
u
 

  

  
“CIATIȚII 

S
t
a
t
 L 

“pucur 
p1ds 

-op 
tpunqaşso191d10P 

“
u
n
q
y
a
n
s
0
1
0
1
d
ț
0
 

   

  
 
 

 
 

*9a 
1 

puod 
șa 

SS 
er 

  
 
 

D
e
 

"erAtOId 
*SNAT 

o
r
g
 

=- 
*RIr7 

oxdsop 
punqg199 

"
'
u
n
d
e
r
s
 

N
 

a
c
a
s
 

“SRATOV 
— 

“pauq 
01d80p 

ŢUNqaIŢSgA 
*punqoa9szu 

 
 

    

I
I
I
 

CaȚATŢE 
"SsnAtŢV 

—
 
“
p
a
 

oadsap 
punqormsdzaad 

“(nunqo47s0107g 

 
 

„"UȚIQ05U09 
“ERUŢIQO8U0) 

— 
“
R
t
 

o1dsop 
oxvuțzd 

9134 
tatuitad 

104 
  
 
 

.  
 
 
 

-1020$ 
1
0
8
 
 
 

  

 
 

“
u
e
 

“sunatq 
— 

“poe 
oads 

-ob 
pSnggur 

* pripou n 
 
 

“cuărur 
v
i
u
 

*snu3nur 
S
u
e
]
 

— 
"009 

o2dsap 
o
n
u
 

TSngui 
*oxtut 

priţauf) 

 
 

 
 

 
 

“enuttoad 
SUATOIq 

— 
"pe? 

o
d
e
 

-Op 
patul 

Jeut 
gânșpuu 

“oacul 
juul 

pirpoui   
 
 

A
 
 
 

"PȚATIŢI7 
'sna 

P
I
 

— 
“pir 

oads 
-9p 

“Runqoz7sazozdţoq 
*unqazgsozozdţoţ   

"
c
u
n
e
q
y
 

*80n17 
“
c
d
q
y
 

—
 

“
u
t
a
 

n
d
s
 

-op 
oacur 

oxd 
yinytui 

“oacur 
pad 

pțypoun 
  

 
 
 
 
 

“9c9 
oadsup 

oazaz 
j
u
 

joSuzsur 
% 

şă 
B
ă
T
u
l
 

T
U
L
 

A
U
[
:
 

N
ţ
i
ţ
o
u
u
 

u 
Ş
I
 

“
A
N
I
 

 
 

> 

  
Sluapna 

onus | 

 
 

I
N
T
A
N
V
I
N
 

V
L
I
A
S



618 PE _LEOIUIRI 

ai MABLA MATERIILOR „ 

3 CUPRINSE IN CODUL CIVIL AL MOLDOVEI 

- . | Pagina. 

Introducere. — Despre legile politice în deobstie . . . . . . . . . 556 

Rai „PARTEA I 
IS a Despre dritulii persânelorii 

  

  

CAP, 1. Despre aritarile ce privescăi câtre personalele Snsușrit şi legaturi , , . „. . „ 558 

CAP, JI. Despre drituli căsătoriei . |. [o [o 1. i. cc. o. e 562 
CAP. IIl.- Despre riturile între părinţi şi fi. . |. . . . . | 1 . . e 563 

532 Cab. 1V." Despre epitropie şi curatorio, . . . . . . . . . . . . 

“PARTEA II. 
Despre dritulă lucruriloriă 

Despre lucrari şi Împărţirea lori... eee eee e e 519 

SECŢIA 1 

„Despre realile dritură 

„CAP, 1. Despre stipnirea lucruriloră , DEI! 

CAP. 1î.. Despre dritulă proprietăţii . e . . . . . . e . . . . „ 555 

“CAP, Il. Despre câstigarea proprietăţii lucrariloră prin ocupaţie . . . . „i „ 587 

CAb. 1V. Despre dobândirea proprietăţii lucruriloră prin sporire scă adăogire. . . . . „ 589 

Cab. Y. Despre câstigarea proprietăţii prin trădare . .. . î.. . . . . 590 

CAP. Vi; Despre drituli amanetului. , Î. . |. . [o cc. |. e. 59 

CAP, YIL. Despre şerbirea lucruriloră (servitute) e. . î . ... . a 593 

CAP, VIIL.. Despre dritulă mosteniriy [e eee... . 5 
CAP. 1X.. Despre voinţa cea de pe urmă în deobstie, şi despre testamenti în deosebi, _. . . e. 533 

„CAP, X. Despre sab-rândaire şi fidei-comisti. e . . . . . . . . . ... 002 

“CAB, XI. „Despre legaturi, . . . . . cc... . . . . . . a 603 

CAP, XIL. Despre chipurile ingrădiril scă prefaceri s6ă oboriril voinţeY celel de pe armă, . . „ Co 

CAP. XIII. Despre mostenirea cea fără testamentă (ab intestato). . . . . . . . e 0U9 

CAP. XIV, Despre legitimă gi despre desmostenire. e . . . . . . . . o. GI2 

CAP. XV. Despre sinisfora (colaţie, punere la midlocă), -. o. cc... e 615 
CAP, XVI. Despre priimirea scă lăpidarea mostenirii . . . . . . . 3-06 

CAP. XVII. "Despre plata âstoriilorii de mostenire, . . . . A . . . „ 618 

CAP, XVIII. Despre impărţirea mostenirii + Î.î. . [eee . e 619 

Cab, XLă.: Despre impreună-proprietate şi părtăşio (commanio) la alto ăritarr: reale, . . . 62 

| . SECŢIA II 

Di Despre personalele drituri asupra lucrului 

„ DAb, XX. Despre tocmelo în doobstie. ., 1... . 1. . e Î. . . [o . . e 623 

CAP. XXI, Despre dărnire.. , e. [eee 629 

CAP. XXII. Despre tocmela dopozitulut, e e. . . . . . .. . . 631 

„CAP. XSIII. Despre comodatan, adecă împrumutarea unul Incra necheltuitoră , . . 692 

- CAP, XXLY. Despre tocmela împrumutăriy lucrarilorii caeltaitâre. . Î. . . o s e 639 

Câp. XXY. Despro imputernicire şi alto soiuri de cârmuiri a trebiloză străine. . . . . 63t 

CAP. XXYI. Despre contractalii schimbului o... . e 09î 

"CAP. XXVII. Despre contractulă cumptrării şi a vindiril 0 . . . . . . 633 

CAP, XXVIII. Despre tocmela ării și luăriY în posesie (arendare); dareasi laarca î în posesie de mostenire, 

 



VECHI 

CAP. XXIX Despre năimirea lucrăriloră şi s lucratalut e. 

CAP. XXX. Despre contractuală tovărăşiel averiloră . . . . . . . . 

CAP. XXXI. Despre tocmelele căsătoresci . . . . . . . . . . . 

CAP. XXXII. Despre zestre . . . 

CAP. XXXHI. Despre parafernă să oxoprică EC 
a a 

CAP, XXXIV. Despre darală nuntescii, adecă contra-zostro şi despre iporalon (văduvtritulă) » 

CAP, XIXYV. Despre teoritre şi darari între însoţi o... 

CAP. XXXVI. Despre tocmâla de noroc . - a . . . . . . 

. . .. . . . . - . . 

“CAP, XXXVII, Despre dritulă despăgubirii şi a sutifacţi . . o. 

PARTEA III 

Despre înmărginirile ce privescii către dritulii persânelor Wim- 

preună şi a luerarilorii 

CAP, 1. Despre întărirea drituriloră şi a înăstoririlorii. pe
 

CAP. 11, Despre mutarea aritariloră şi 8 înăstoririlori, „o...
 

CAP. 111. Despre deslegarea dritariloră şi a îndâtoriritori e. o. . 

„CAP. IV. Despre uzucapie şi despre prescripţie . + i. . . . î.. -. 

ANECSA | 

Despre rânduiala concarsului creditoriltoră *. - e î. . . . . . . 

„0 ANBOSA TI 

Despre licitaţia (mezat) după obiceiulă pământalul.. + . . . . . . . . 

Tilcnirea unorii Qicerk tecnice şi de lege cuprinsa în acestă Co. . . . . . . 

Schița nemulut . . . . PR 
e a 

ci9 

64t 

„645 

„648 

„648 

„656 

„651 

„604 

„672 

„64 

„ Gi



MANUALU DE PRAVILA BISERICESCA 
- SEU 

LEGIUIRI TRASE DIN CANONELE SFINȚILORU. APOSTOLĂ, 
ALE SFINTELORU SOBORE ŞI ALE ALTORU SFINŢI PĂRINȚI (1851) 

PARTEA | 
ASUPRA ERARȘIEI PREOȚESCI 

CAPU 1 
Despre Preoţi şi Monahi 

Denumirea de Episcopi gi. facerea preoţilori.— Despre însurătârea celorii co vină la trepta 
preoţiei. — Dospro formele Botezului. — Despro monahi. — Despre âstoriile Mitropo- 
litalui şi a coloră-l-alţi zpiscopi. — Despre stăpânirea averiloră monastiresci. 

$ 1. Denumiri de Kpiscopi şi facerea preoţiloră 

Picerea Episcopii după dumnedeescile scripturi, se da mai ântâiă lui 
Dumnegei celui ce privesce şi cercetâză tâte, după cumii dice lov: <Acâsta 
este partea omului necredinciosi de la Dumnedeii şi agonisirea areriloră 
lui de la cercetătorali Damnedeii.> (Cap, 20, st. 39). Şi apoi după numirea 
acesta s'aii dati celoră de Dumnedei uleşi. , 

În sfirgitii în scriptura cea veche după cumii dice Eliczer (1), Episcopii 
se numesc atâtii purtători de grije ai casei lui Dumnedeii, câtă şi luătoră 
aminte af lucruriloriă şi cârmuirilorii celoră de din afară şi politicesci. 

Cândi vieţuia însă Domnulii nostru lisus Christos pre pământ, nici u- 
nulă din Apostoli nu s'a otăritii nici s'a numită Episcopi, pentru că elii €n- 
suși era Episcopul sufletelor nâstre; iară după învierea, din morți şi .. 
înălțarea sea la ceruri trămițându'i în tâtă lumea, precumă s'a trămisă şi 
elă de la tatălă şi Inândă în giua, cinci-decimei totă stăpânirea prin pute- 

- reă sfântului, Duhă de a lega şi a deslega, a luată nu numai numele celii 
apostolicestii dâră şi Ensuşi pe celi episcopescii şi propoveduindii prin a- 
raşe şi sate, orânduia a se hirotonisi Episcopi dintre cei de prin cetăţi de 
către trei sâii duoi Episcopi. - . 
„Pentru aceea şi purtătorulă de Dumnedeii Ignatie, scriindă către cre- 

dincioşii din Traleca poruncesce ditândă : «Cinstiţi şi pe Episcopulii vostru 
ca pe Christosi, precumii a orânduită voă fericiţii Apostoll.> 

Iară gicerea hirotonie vine de la cuvântuli întindă mâinile şi ate duoă în- - 
  

(0 Namere Cap. 4, St. 16, 

i



o 
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Sf. Apost. Canon 1. 

Sf. Apost. Canon 2. 

Sobor, 1, canon 9, -- 

Sobor. 1, Canon 1, 

Sf, Ap. canon 53, 

SE. Apost. Can. 54. 

st. Apost. can. 55. 

Sf, Apost. can. 56, 

Sf. Apost, can. 57. 

Vedi Canon 14, Sinod 7 

Can, 15, Sobor 7. 

Can. 19. Sf, Apost, 

Can, 20, Sf. Apost. 

Can. 6, Sinod 4. 

Can, 10. Şinoă. 4 . 

LEGIUINI - . 

semnări, alegerea prin întinderea mâinilor norodului a vre-unel dregătorii: iasă mal cu semă după obiceiulă din vechime alii bisericii cândii fără îm- pedecare mulţimea: norodului adunându-se, hirotonisea, adică alegea rin întinderea mâlniloră pe Archiereii, după cumu dice Zonara. Acâstă hiro- tonie însă a stricat'o soborulă celă de la Laodichia printr'ală cincilea ali săii canonă, , 
Astădi hirotonia se numesce prin rugăciuni și prin. chemarea Duhului sfântă, făcându-se sfinţită săvârşirea Arhiereului, prin punerea, mâiniloră pe capul celui ce sc hirotonicesce de către alţi Archierei, după apostolicâ- scă otărire, a : | 
Deci canonulii poruncesce : II : 

„le Totii Archiereulii, ori Mitropoliti dart fi, ori Archiepiscopii, sc Epi- scopii, să so hirotonisâscă de trei Episcopi, (vârsta lui trebue a fi, după epi- stolia lui Chiprian lis.42, de 50 an! si peste 30 de ani, după Justiniană Lis. 180), 
2. Presviterulă sâi preotulă precumiă şi diaconulă şi oră care din cliriei să se hirotonisâscă de către Episcopi. ” 3. Cei ce voră să se hirotonisâscă se cuvine a, fi curaţi de păcatul care 

opresce hirotonia, şi spre acâsta trebue mai ânttiii a i se cerceta viața şi 
petrecerea, iară de s'a făcutii presviteră fără a se cerceta, şi în armă s'a do- 
veditii prin mărturisire ca păcatele sâle suntii opritâre, unulă ca acela, este 
oprită a lucra preoţesce, 

4 Oră câţi aă cădutii, adică s'a lăpădatii de lege şi apoi căindu-se ia- răşi s'a întors, nu se facă preoţi, - - . 5. De va fi cine-va vătămatii la ochii s6ă rănitii la piciori şi va fi vred- 
nică de preoţitii să se preoţâscă; căci nu meteahna trupului îlii opresce, ci 
spurcăciunea sufletului, . 

6. Suzdii şi orbii preotii să nu se facă, nu ca, unii spurcati, ci ca să nu se 
împedice cele bisericesci, . - i 

d. Cei ce aă demonii nu numai suntă opriţi a se preoţi, deră a se și ruga 
cu cei credincioşi; iară curăţindu-se să se priimâscă, şi de va fi vrednici, să so preoţâscă, | - 

5. Celui ce din viţa păgănâscă a veniti şi sa botezată, sti din vița 
mîrşară, nu se cuvine îndată a se hirotonisi Episcopii, că nedrept lucru este. 

9. Nu dămii voe în cliră a se hirotonisi slugi, pentru mâhnirea stăpâni- 
loră celorii cel a; că una ca acesta face răsvrătire caselorii, iară dâca s'ar 
arăta cândă va sluga rreânică de trâpta hirotoniel, precumă s'a arătatii şi 
Ouisim ali nostru, şi'li vorii erta stăpânii, şili voră sloboţi, gilii voră 

 scâte din casă, facă-se, (Aşa dice sf. Apostoli). 
10, Preotulii mai înainte de vârsta de 30 ani să nu se hirotonisâscă mă- 

cari dearii fi cu totulă vrednici, asemenea şi diaconulii maijos de 25 ani, (1). 
11, Ipodiaconulii numal în vârstă de 20 ani se pote hirotonisi. 

2, Cei fameni din bântuirea omenâscă scă din nascere fiindă vrednici se 
potii face Episcopi. - 

13, Cei co "şi-a tăiatii mădulările loră (s'nă scopitii) ucigași de sine so- 
cotindu-se să nu intre în cliri. , . 

14, Nimeni să nu se hirotonistscă fără biserică, fie preotă, fie diaconi, 
fie ori-care din catalogulă icraticescii, ci să se numâscă osebită pentru bi- 
serica, oraşului oră pentru cea mucenicâscă sâiă pintru monastire; iară.cel 
ce se hirotonisescă cu neatârnare, soborulă a otăritii ca astă-feli de hiro- 
tonie să fie fără tărie. 

15. Nu este ertatii pici unui clirică a se înumăra toti denă dată în bise- 
ricile a doua oraşe, ci să stea numal la aceea Ja care dintru începută s'a hi- 
rotonisitii, de se ta muta însă vre-unulă de la uă biserică la alta, să nu se 
împărtășescă cu nimică de la biserica de mat nainte, iară, cei ce oră urma 
din protivă să cadă din trepta lori, i 

  

0) În țira nâstră lipsa de preoţi a modificată articolulii acesta Fi neapirata trebuinţă 
prevedută de chiriarhil eparhiiloră “I-aă silită a o întimpina hirotonisindă pe cel vred- 
nică ţi înte'uă Yârstă mal mică de 30 ant.  
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16, Ori-cine se va'face Episcopii, preotii, diaconi sâi va lua, ork ce ali 

cină bisericescii, prin dare de bani, mulţi sâi puțini, aceluia săi se ia epis- 

copia, şi archiereului şi a preotului sc diaconi chiară de va fi, aşijderea şi 

Archiereuli acela ce va fi făcutii hirotonie, să ia aceeaşi osîndă şi nu numai 

ză li se în cinstea, deră âncă să se şi oprescă de cumenicătură, : 

17. Ori cine va roi să se preoţâscă, şi va merge să pue a midloci pe al- 

tulă ca să vorb&scă Archiereului, socotindu-lă cu mare putera ca pentru 

“frica lui să înduplece pe Archiereuli a'% da, darulă bisericii arhieriil, s6ă 

preoţii! ori vre-unii raugii, unuia ca acela, să i se în darulă şi să se afuri- 

s&scă ba âncă şi câţi a fostă în sfatulă lui. - i 

15, Aşijderea şi preoţii caril cuminecă, pe crestini cu sfânta cuminicătură 

să nu câză nici ună felă de plată, pentru că trupulii şi sângele Domnului 

nostru Jisus Christos dară se dă. Jară de se va artta la vre-ună preotă, 

căi ai dată vre-unii omi bolnavă s6ă sănătos plată pentru sfânta cume- 

nicătură, să i se îa preoţia ca şi Iudeă. 
e 

$ 2. Despre însurătârea celorii ce vinii la trepta preoţie. 

1. Mirenil cei co voră să între în trepta preoţii! trebue mal întâi: a'şi 

lua luişi femee cu nuntă legiuită. a “ 

2; Mirânulă nu se pâte preoţi : 
a. cândă a avutii ducă nunţi după botezii. 
V. cândi a ţinut pocatnică. , Se 

e. cândă a laatii vădură, ori lăpădată, sâii de cele do la teatru. 

d; cândă a ținuți duoă surori scă nepâtă de sor. . : 

_ e, cândă a luată femee de altă religie. 

3, Nimaulut din cliră văduvă fiindi, nu! este ertat a vieţui cu altă femec 

de câţi cu mamă, soră să mătuşă, oră cu fegele cu care m'ară putea cădea 

în prepusuri, | „- . 

4. Carele vrea să se preoțâscă neinserată, adică să nu în femee, acela să 

se întrebe, de va putea să'şi ţie înţelepciunea şi curăţenia întrsgă, şi fă- 

găduindă săli priimescă în hirotonie, iară de nu să'şă ia ântâiii femee fată 

„după lege. . E . . 

3, Cino va veni să se facă preotiă şi se va însura să ia fomes văduvă, stii 

curvă, s6ă rbă, s6ă slujnică, acela, nu pote f preotă, pentru că legea cere 

nevinovăția şi curăţenia amândurora, 

6, Care preotii va avea muere şi se va face Archiereii, acela să se des- 

parţă Ge dânsa şi să nu mai şegă împreună, nică în chilia lui nici într'altăă 

locă, spre a nu tace scandalii, ci departe să ş6dă ea de dânsulă, 

“2 Cândă va voi să se hirotonisăscă Archiereii, să fie cu voia muierii luj, 

__ şi do va voi ea să se hirotonisâscă, atunci să se facă hirotonia, iară de nu 

- să nu se facă. a n. - 

6. Muerea călugărului are putera să se mărite neapăratii, iar Arhiereulii 

nu se pâte însura, pentru aceea trebue să fie cu voia că hirotonia bărbatului, 

7, Ori-care din clerulii preoţesc într'adinsi pentru smerenia sa îşi va 

poni femeea, acela să se afurisâscă până va priimi s'0 îa, iar de va stărui, 

în otărirea sea de a nu o lua, aceluia să i se ia daruli.: ! 

8. Preotulă ce se va lăpăda de nuntă ss de carne, sfă de vină, nu pen- 

tru ţinere ci pentru uriciunea loră, acela sâii să se îndrepteze si săi se 

ia darul, “ . | + 

9, Preotulă sii diaconulă de se ra însura după ce'i ra muri femeea, se 

socotescii ca, cei lăpădaţi de călugărie. şi dai prepusă că sunt eretici. 

Dreptii aceea, nişte asemenea âmeni să se pedepsâsca cu închisori pe vită; 

iar de'şi va lăsa, acea femeie şi se va întâree 6răal la, biserică atunci să se 

priimâscă cu blândețe şi milă. : ! 

Ş 3. Formele Botezuluă pm = 

Botezulă este cea d'ântâiă taină, prin care omul curăţindu'şi trupulă 

în baia botezului, îşi mântue safletulă şi intră în turma lui Christos; de 

aceca Dumnezeescile sobâre aă otărită : . 

“ 633 

Can. 9. Pr. 

Idem, 

ldem. 

Cap. 15,16, 17, 18,19 
din „sf, Apostol, 

Sinod. 1. Cap. 4 

Soborală de susă. 

Cap. 61, Pr. 

1dem, 16. 

1dom. 

Jdem. 

1dem. 

Vegi cap. 100 la pr. şi 
„E 5 Ap.: 

Idem Ap. 53. 
, 

* Cap, 124 pr. Ş5.
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Sf. Ap: can. 80. 

Sobor 6, can. 59. 

Sobor 7, can. Si. 

SE. Ap. can. 47, 

Sf. Ap. cap. 8, 

Sobor 2, can. 9. 

Soborul Laodichia 
cap. 46, 

Soborală Laodichia 
cap. 48, 

Cap. 150 Pr. 

Cap. 153 Pr, 

1dem, 

LEGIUIRI 

1, Nimeni din cei ce vină de la altă religie, să nu se boteze îndată, ci catihisindu-se mai îndelungată vreme să se supue mai ântâii încercării, ca nu căindu-se să tăgăduiască botezulii, | UE 2. Nică întruni chipă în casă de rugăciuni din cele ce se află în casă să na - „se sărârşescă botezulii, ci cei ce voescii a se învrednici de curata luminare, „să vie la biserică şi acolo să se boteze. (1) e 3. Pruncii ce se botezii urmeză a avea marturi, de nu vorii putea să răs- - punză ei pentru Sf. botezii ce "J-aăi priimită, iar nefiindă aceşti marturi carii să dovedâscă că s'a botezată, trebue a se boteza iar, - a , Ş 4, Episcopuliă sei presviterulă pre celă ce are boteză după dară, del va boteza de isnâvă, sii pe celii gonitii dintre cei necinstitori de Dumnedeii nu'lii va boteza să se caterisâscă, E: 5. Deca preotulii nu va săverşi trei afundări ale acestei taine, ci uă a- fundare, să se caterisâscă, . 6, Pavlichenii s6ă cei ce ai trecută la cresulă loră apoi cădendă stai întorsii iarăşi Ja biserica nOstră, a duoa Gră să se boteze. 7. Cei ce vorii să se Iuinineze prin Sf. Boteză, trebue a învăța credința de rostii şi în Joea săptămânei a o spune Episcopului sâii Preotului. S, Cei ce se luminăză după Sf. Botezii-să se ungă cu'Sf. Mirii (hrisme) și să fie părtaşi împărăției cei cerescl. ie 9. Prunculii ce se va găsi de către creştini pe căl şi nu va fi nici uă do- vadă că este botezată, Sf. soborii ali 6-lea poruncesce, că fără frică şi sfială să se boteze, ca nu cum-va, nebotezatiă fiindă să rămâe afară din îm- părăţia lui Dumnegeă, 
10. Cândă se va afla cine-va într'ună locii pustiiii şi va avea copilă ne- botezatii, şi preoti nu se va-găsi acolo, viindii în câsulă de a muri nebo- tezatii, de se va afla diaconă sâti călugării, slobodii este să'lă boteze, iar de nu se va afla nici dintr'aceştia pâte să?lă boteze chiar creştinii carii sa vor afla acolo, iar de va fi tatăl copilului singuri, şi altii creştină nu va fi, să'li boteze chiar el, că păcat nu va avea, adeveratii cu apă, şi de nuerea lui nu se desparte, 

- 11. Nu numai se bâtză copilulă la nevoe de omulii mireniă, dâră âncă, a- „ celă mirână şi Dumnedeesca tatni pote să'i dea adică căelii cuminece, iar 
Cap. 155, Pr. 

Cap. 155, Pr. 

Cap. 156, Pr. 

1dem, 

Sob. Laod. cap. 47, 

Sf. Timoteiă al AL, 

Sf. Timoteiă al Al. 

de nu va muri copilulii atunci să se boteze a duoa Gră de către preotii. 12, De se ra întempla întruni locii numai ună preoti şi altulii nu, şi copilulii săi va fi să moră, atunci pâte să'li boteze ca preot: copilulă săi, - Şi cu acâsta nu se ra despărţi de preotâsa lui, căci Pai priimiti altul din sf. boteză, iar do'lă va priimi din scăldătâre, să se facă în locă de cu- mătru, atunci se desparte de preotâsa sa, căci s'a făcutii printracâsta soră, sufletescă cu densa. , , , . 13. Pâte asemenea să bine curinteze nunta fiului sei cu altă nună de nu va îi altă preotă în loculă lui, O ! _ 14. Nu este stobodă preoțilorii a boteza după mâncare şi băutură, deca na va fi nevoe, iar din împrotivă, cerendă trebuinţa, chiar nâptea pote să " boteze, 
15. În postulă celă mare nu se boteză copiii pentru că sunt dile de jale, iar de va fi nevoe se potă boteza măcară de ar fi şi în s&ptămâna cea mare. 16, Cei ce intră în bâle vrândă a se boteza nesciindiă dogmele, sculându- se se vorii învăţa, 
17. Celă nebuni sâă îndrăciții până nu se va sdreveni să nu se boteze. 15. Deca muerea ce se catihisesce ca să priimâscă Sfântul boteză, îi va veni regula femeiască, să nu se Boteze penă nu'i va trece, | 

$ 4. Despre monahi 
Monahuli este persâna ce, desgustată de lume, se trage în singurătate ca să se apropie mai bine de Dumnedeii, elă locuesce în monastiri retrase de lume şi prin locurile cele mai singuratice; 

  
(1) Asprimea climer popreloră celoră despre miază-nâpte, silinda'Y a se boteza şi prin case, biserica "I a îngăduită,  



VECHI 

1, Cei ce s'ai'otărită pentru viaţa monahicescă ca sătui de turburările 
vieţii şi doritori a se lipi de Dumnegeii, făcândă printr'acâsta uă faptă mân- 
tuitore, nu trebue a se priimi fără de rreme, ci după mărturisirea numai 
a vieţii cei dupre Dumnegei, şi după uă aplecare sigură întru acesta. - 

Deci cel ce voesce a se supune jugului monahicescii trebue să aibă uă 
verstă celă puţinii de 10 ani. . pa 

9, Cei ce voescii a se trage în singurătăţi şi a luaaminte numai de sine, mai 
" ântâiă trebue a intra în monastire şi după uă încercare de trei ani, de că- 

tre ecsarculii monastirii, căruia trebue a i se supune, în care vreme încre- 
dințându-se că numai pentru binele celii adevărați veneză liniscea, acesta, 
să se priimâscă. Uă dată apoi priimită, să nu'i inai fie ertatii a eşi din mo- 
nastire de câtă pentru vre unii bine obştescii. a a 

3. Cei ce cu adevărat şi din curățenie petrec vifţa monahicâscă, să se în- 
vrednicescă de cinstea cuviinci6să, iar câţi dintr'enşii o întrebuinţeză cu 
chip făcarnie, şi turbură, bisericescile și politicescile lucruri, şi fără băgare 
de ssmă meşteşugesc a, face monastiri, pe de vă .parte s'a socotit, legând 
sfântul sobor, ca niineni nicăcră să nu zidescă nică” măcar case de rugă- 
ciuni, iar pe de alta mărginindu'i în locurile în care s'a lăpidat de lume, 
îi fac neîmpărtăşiţi urmând din împrotiră. - 

4, Cei ce se aşâdă în vița monahicâscă, nu sunt slobodi a eşi afară din mo- 
nastire, fără voia egumenului şi iusogiţi cu vre un bătrân sai bătrână pro- 
estâsă, iar afară sub nici un curent să nu dârmă. 

5. Nu este ertat nici în monastire bărbătescă femee, nică în monastire 
femeescă bărbat a dormi, iar făcend acâsta, canonul afurisesce. 

6, Monahul sâă monahia nu este slobodă a'şi lăsa monastirea şi la alta 
a se strămuta. : 

1, Cei ce făgăduesc fecioria adecă vicţa monahicâscă, şi lăpădându-se. 
mai nainte de a se îmbrăca, se pot însura, socotindu-se însă însurătorea 
lor, ca a duoa nuntă. ” 

$. Omul ce se va face călugăr şi va muri şi feciori nu va fi arut, averea 
Imi să ia de monastire, iar de va avea feciori, să se împarţă în atâtea părţi 
câţi feciori are, oprind pe sâmă'şi uă parte, ca unui fecior, cu care să trăiască 
până la sfîrşitul vieții, De va muri însă fără diată partea cuvenită lui o 
moştenesce acea monastire iar ceea ce ai luat fecorii lui rămâne ale lor. (1) 

| Ş 5. Ditoriile Mitropolitului şi ale celor-alți Episcopi | 

„Dătoriele acestor persâne înalte sunt acelea, co ai unii către alţii şi cu 
toţi către biserică, şi turma ce le este încredințată. 

1. Episcopii tutulor eparhiilor trebue a; cunosce pe proestosul Episcop, 
cel ce este în Mitropolie şi. 2/1 socoti de capii, şi fără socotâla sa nici uă 
lucrare de prisosiă a face în eparhiile lor, precum nici Mitropolitul fără 
chibzuirea tutulor să nu facă, ca printr'acâsta să fie uă unire. 

2. Ori-care. Episcopi, ori Previsteră sâă ori cine din canonici fără scirea, 
şi recomandaţia Episcopilorii, iar mai alesii a, Mitropolitului să nu se înfă- 
gişeze la stăpenitor cu- vr'uă cerere, fără de care voe să se isgonâscă şi să 
se mirenescă, - „ - 
"9 Ori-ce Episcopi este dâtorăi a se duce la eparhia la care s'a hirotoni- 

sit, iar neducându-se nu din pricina sa, ci din altă întâmplare, să se împăr- 
tăşescă de cinste şi de liturgie, afară de Dumineca, când nu trebue să 
slujescă, şi să aştepte otărirea într'acâsta a înaltului consilii, 

4. Episcopul sub nici unii curenti să nu se muto de la uă, eparhie la 
alta, ci să rămâe la aceea la care s'a hirotonisitii. 

3. Episcopulii să nu fie ertati a'şi lăsa în locii moştenitorii, măcară că- 
tre sfirşitul vieţei de ar fi, iar de s'ar urma acâsta fără tărie să se socotâscă, 

L] 
  

(D Acest axticol s'atinge numaY do călugării ce rtmân în chinovia nestrămutaţi pân$ 
la mârtea lor, iar pentru averile, celor ce so suo la tropta de episcop, vodi $ 6 de mal 
nainte art, 4, B 

050 

Sob. 4, can, 40. 

Can. 14, Sobor 4, 

Can, £. Sinod 4. 

Can. 46. Sobor . 

Sinod 7. can. 19, 

Sinod ?. can, 21. 

Sinod 7. can. 19. 

Cap. 1%. Pr. 

Sf. Ap. can. 84, 
Ş, Ant, can. 9. 

Sob, An, can. 

Sob, An, can. 

Sob, An, can. 

Sob. An. can.
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Sobor din Cartagena 
Can. 29 şi cu adăogi- 
xea obiceiuluy ţării. 

Sob. 7. Can. 12. 

Sob. din Antiohia 
Can. 24 . 

Vegi can. do may 
sus, 

Vegi can. “de mat 
sus. 

Sobor 4. can. 84. 

LEGIUIRI 

$ 6. Despre stăpânirea averilorii monastiresci 

" Avere monastirescă se socotesce tote lucrurile mişcătre şi nemişcătâre 
care sunt d'a dreptul în stăpânirea monastirii şi care uă împodobescii sâii 
fi produci unii venitii Gre-care. Asupra acestori averi sfintele sobâre aii 
lepiuiti : | , “ - 

1, Nimeni să nu vîndă din lucrurile monastiresci ce produci vre unii re- 
nitiă, iară din cele fără venită se potii vinde : “ 

a. Fiind monastirea Ja uă mare lipsă, . DN 
b. Având a cumpăra cu preţulă acela ună altă-acareti mai folositori 

monastir.i. . 
c. Mirturisindu-se şi adeverindu-se acestea şi de Episcopală locului, 
d. Aprobându-se apoi şi de stăpânire. - ” 
9, Ori Episcopii, ori Egumeniă înstrăinândă cui-va, împrotiva legiuirii 

de mai susii, din pământulii moşiiloră sâii al ţerinilori monastirii, "fără, 
tărie se va socoti acea înstrăinare. . . - 

3, 'Tâtă averea monastirii sii a Episcopică să se înscrie într'uă condică 
şi să se dea în păstrarea iconomului orânduită, care va fi şi răspungătorii. 

4, Episcopulii murindii, rămasurile sâle nu voră intra în averea Episco- 
pici, şi va dispoza de dânsele a le da ori cut va roi. ae 

5, Episcopulii va avea stăpânirea tutulorii lucrurilor bisericesci, pe care 
le va chivernisi după trebuinţă şi după legile întocmite pentru acesta. 

6, Ori-ce biserică consfinţită uădată şi numită monastire după găsirea, 
cu cale a Episcopului rămâne pentru toti-ds-una într'acea stare, şi lucrurile 
s6ă averile ei se supună legiloriă otărite pentru monastiri. 

CAP. II 

Partea judecătorâscă 

Dezpro formele judecăţil. — Pricinile şi osinda prooţilorii. — DisposiţiY gonerale asupra 
. Ă banc! orândueli dintre cliricY Ă 

$ 7. Despre formele judecății 

Formele judecății suntţii regulile cu carii prigonitârele părM întră în cur- 
sul judecății şi după cari îşi regulâză dâtoriile lori în privinţa, judecăţi- 
lorii împricinatelori feţe, - i 

1. Stănţiile ce alcătuescii partea judecătorâscă a clerului şi de care ror- 
besce Sf. Apostoli şi Sf. Sobore în canonulă 74. — Sob, 2, cap. 6. — Sob.4, 
cap. 9, 17, 21. — Ant. 14, 15, — Sard. 4, — Cart, 8, 12, 16, 96, 105, 131, 
137, 198, 139 suntiă: - ” 

a. Protopopiile. - 
V. Dicanicesculi consistoriă. 
e. Mitropolitul sâi Episcopii. 
d. Înaltalăi consiliă alcătaită de Episcopi şi Mitropolită. 
2, Protopopiile priimindă reclamaţiile cu rezoluţie ale pricinaşilorii ce ai 

pornită judecată, din partea Chiriarhului Eparhiei, cea d'ântâiă însărei- 
nare a lori este : de a midloci împăciuirea dintre aceia ce pornescii jude- 
cată, la care neputendi isbuti va intra în cercetarea cu amăruntuli a neu- 
nirii, şi potrivită reclamaţiel ce aii datii, fiindă trebuinţă va merge a face 
cercetarea, sa, şi la faca, locului de unde aii isvoriti prigonirea, şi descope- 
zirile co va face întru totii ce se atinge de pricina dintre dânşii, însemnâu- 
„du-le, va întoemi uni tacriră desluzitoră de tâte amăruntele câte ai do- 
vediți în fiinţa împricinașiloriă, pe care iscălindu'lă şi ele îl voră supune 
cu raportii însoţit de jalba ce ai priimitii, la cunoscinţa Chiriarhului 
Eparhiei respective, de unde apoi se ra îndrepta după firea pricinei la stanţa 
competentă. , 

3. Protopopiile de prin județe 'priimescă d'a dreptul reclamaţiile im- 
pricinaşiloră, şi cu duoi din cei mal vechi proestoşi, întocmindă unii consi-  



storiă Ja cara Protopopulă presidâză, judecă după formele dicanicescului 

consistoziă, şi raportulă pentru cercetarea sa se îndrepteză la Chiriarhulă 

Eparhiei. . | ” a 

4, Dicanicâsca consistorie priimindii reclamaţiile împricinaşilori cu re- 
zoluţia Chiriarhului Eparhiei, va face chemările leginite în canonuli 27 

ală sob. din Cartagena, în duoă sorâce, după, care neviindă piritulă, va da 

otărire în lipsă. - ! : 

5. Judecăţile cele de fire criminale, precuină şi cele călcătâre de for- 

mele bisericesci dintre clirosulă de josii, se apeleză la chiriarhii Eparchii- 

loră, şi sentinţa lori (otăzirea) se esecuteză de către Protopopil scaunului. 

6, lară cândă unii Episcopă şi Cliriculii arii avea judecată cu Mitropo- 

litulă, jadecata loriă va urma la exarhuli ocârmuiril bisericesci s6ă la scau- 
nulă împărăției. ÎN | 

7, De duoă ori pe anii să se facă înaltul consilii de Episcopii din fie- 

care Eparhie pentru deșlegarea priciniloră nedomerite ale bisericiloră, uă 

dată adică după a treia săptămână a Paştelui ca într'a patra săptămână. 

a ciuci-decimei să se închee sinodulii, însciințândii pe eparhioţi pentru a- . 

cesta Mitropolitul. Jară celi d'ală duoilea în luna lui Octomrrie, şi la a- 

ceste sin6de să se adune toţi cei ce ai a reclama. 
$, Dâca vie-unii Episcopă arii cădea în Gre-care învinovăţire şi ară fi cu: 

auevoe a sc aduna mulţi, pentru a nu rămânea elă întru învinovăţire, să 

so asculte de 12 Episcopi, Presviterulii de şâse şi de alii săi, iară Diaconul 

de trei. A : : 

9, Dsca vre-un Episcopi caterisiti de sinodii, si Diaconii de Preotă 

ori Preotii de Episcopuli sâă, ari îndrăsni a lucra cova în liturgie în fe- 

lulă stii, nai 'nainte d'a se cerceta judecata lori la altă judecătorie bi- 

C. 9, Sinod 8. 

sericâscă mal înaltă, aceştia nu se potă desvinovăţi la altă sinodii, nick li- ” 

se priimescii apelaţiile. . 

10, Chemările Episcopului în prigonire, se faci de către înaltulii consi- 

liă prin duoi Episcopi sâii Arhierei trimişi într'adinsi al chiăma, şi dâca - 

Ja chiămarea ântâiă, viindă va mărturisi greşela sea, consiliulă îl otă- 
rasce osînda; iară neviindii la ântâia chiămare i se va face a duoa şi a treia 

totă cu orânduiala, de mai susă, şi dâca la a treia nu se va supune, consi= 

liulă are putere a'lii osîndi în lipsă, | 
11, Vinovatulă osindiţă a se caterisi nu se caterisesce de câtii de înaltul 

consiliii facă fiind şi celă osîndită. " 
19, Persânele ce aduci piră împrotiva Episcopului lori, fie din clirit 

fie mireni, nu se priimescii de nu vori fi mai ântâiă cercetaţă. 

a. De suntii 6meni cu caracteriă cinstitii. 

D. De waii datii dovegi de turburători şi intriganți. 
c. De santă pravoslavnici creştini. 
d, De suntă cunoscuţi pentru evlavia lori către religie şi cele sfinte. 

„e. De aii legiuita verstă, , ” 

' 19, Dsca vre-uni Episcopii pentra 6re-câre învinovăţiri s'ară judeca, şi 

din glasurile judecătoriloră s'arii împărţi, pentru şi contra lui, ca să piară 

ori-ce îndoială, s'a socotită de sfântulă Sinod, ca, Mitropolitulii să chiăme 

dintr'alte eparhii din vecinătatea ţării pe alţii Gre-carii ca împreună cu ai 

ţării să judece pricina cea pusă înaintea loră. , 

13, Părţile prigonitore vrândă a'şi lua judecători arbitri carii să le caute 

pricina şi să le otărască, slobogi suntii, dâră otărirea acestora n'are apelaţie, 

14, Cliricii căduți în vre-uă învinovăţire şi urmândă a se osindi, de roră 

cere vreme ca să se desvinorăţăscă, să li se dea ună sozocii de unii anii, în 

care timpă vorii rămânea neîmpărtăşiți, şi după care neputendiă a se desri- 

novăţi cu dovedi, de îavinovăţirile puse asupră-le, să nu li se mai priimâscă 

nici ună curentă, ' | - 

13. De se pune mai multe feluri de învinovăţiri asupra *re-unui clirici, 

Aap.74 din Sf. Apost. 

Sob, din Const, Can.2. 

Can. 21, Sob. 4, 

S. Cart, can. 140. A- 
post. 75, Bob. 1. 

Sob. Ant, can, 14. 

Bob. Cart. can. 16, 

Can. 83 din Cartag. 

Can. 139 din Cartag. 

şi pirituli nu va putea dovedi de adevărată una, să nu se asculte nică pen- 

tru cele-alte. i | . . 

16, Fiindă că sub nici ună cuvântă cliricii nu'se potii înfăgişa mai vâr- 

tosiă cu mirenii la judecățile politicesci, întemplându-se ună asemenea casă 

îşi va orândui fechilii în locă, - ” 
7 

Din legiirea pă- 
mântâscă cuprinsă În 
Regulamentă pentru 

cliră.
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Sob: Cart. Cap. 17. 

Can. 8 dia sf. Apost. 

Can. 10 din sf, A- 
post, 

Can. 12, 82, 33, din 
st, Apost. 

Can, 15, sf, Apost. 

Can, 16, sf, Apost, 

tan, 29, sf, Apost. 

Can. 29, sf. Apost, 

Can, 14, sf. Apost, 

Can. 20,'sf. Apost, 

LEGIUIRI 

17, Stăpânirea nu va proteja pe nică unnli din clirici judecaţi şi osindiți de înaltulă consiliă pentru vre uă vină vrednică de osîndă, şi sub.pedepsă, „fără vre uă deosebire da sexi scă de vârstă. - 

"58. Pricinile şi osînda cliriciloriă şi despre sfinta cuminecătură 
1 Ori care din erarchia bisericâscă slujindii sf. liturgie nu se va împăr- tăşi s6ă n'o va fi bine-cuavântaţiă, mărturisindu-se, să se afurisescă, ca unul ce s'a făcutii pricinnitorii de vătămarea norodului socotindu-se că nevred- nicii a slujită, 

| 2. De va muri cine-va necuminecati pentru lenea lui, unulă ca acela să se caterisâscă, iară cel mai mari aj Casii, să se canonisâscă ani duoi, iară, dâca chiămândă preotulii, nu va, merge len&vindu-se şi bolnavulă va muri necuminecatii, acelii preotii să fie opriti de preoţie ună ani, şi pentru celii morti să facă duoă-deci şi patru liturgii pentru dânsulăi, E * 9. Mitropolitulă, Archiepiscopulii, ssti preotulii ce se ra afla în eparhia Constantinopolului şi nu ra pomeni pe Patriarhulii în sfânta liturgie scă la alte slujbe după obiceiă, Arhiereii se oprescii de arhierie şi preoţii de „preoţie, . 
„ Asemenea şi cei ce nu voră pomeni pe Arhiereulă locului la liturgie şi la alte slujbe, pre aceia aă poruncitii și. soboru să li se ia darulă de tot, afară însă de se va face acesta de nepază, de nesciință sâă din lucrulă vrăj- maşului, atunci să aibă şi puțină ertiiciune la vreme, iară de se va, fi făcut pentru lenea lui, atunci să plângă şi să se tânguiască şi să ccră ertare de “la Arhierei. 

a "Be De va cleveti cinc-va, pîrîndii pe acela ce va să se hirotonisescă Epi- scop, stă să in alt cin preoțescii atunci să nu se facă hirotonie mai nainte de a se cerceta pira înaintea pirizului şi a celui pirită, şi de'şi va lăsa ptra pîrişulă şi'şi va întârce cuvintele, atunci Arhicreulii să'şi facă hirotonia , după uă cercetare iscoditâre de treă luni, şi de va afla vina celui ce va să ia dacală Arhieriei sâit alti preoţiei, în greşclele cele ce oprescii preoţia , atunci să nu'lă hirotonisâscă, iară de se şa afla fără vină cel pirită, atunci să nu se oprâscă de hirotonie, iară, pirişulă de nu va arăta pira cu mărturii vrednice de credință şi ra fugi de sfânta judecată a Arhicreului, de va fi preotii să i se ia, darulii, iară de va fi mirenă să se afurisâscă, aşijderea și Arhiercul de va hirotonisi pe celii pirită fără întrebare, să i se ia Arhieria, şi celui hirotonisitii hirotonia, | . 0, Acela ce va sluji în biserică sii în casă cu 'celii scosă de la împărtă- şire, adică cu celă afurisitii, socotindu-se acâsta, ca uă faptă defăimătore, să se afurisscă, 
7 Deca vre unii clirici sc mirenăi afarisitii ducându-se într'altţă oraşii se va priimi fără scrisori. de recomandaţie, să se afurisâscă celii ce "lă-a priimitii, iară cel ce s'a priimitii să i se prelungescă afurisania. » Dâca vre unii preotă si diaconi, scii ori-care din catalogulă cliriei- loră părăsindii enoria sa se va duce la alta fără voia Episcopului, acesta este opritii a mai liturgisi mai alesi de'lă va chiă ma Episcopulii şi nu se va supune, iară a se împărtăşi pote. : , 9. Episcopulă ce va nesocoti oprirea cea otărită pentru cei mai de susă Breşiţi şi'i va ptiimi ca pe niste clirici, să se afurisâscă ca unii 'călcătoriă de orândueli. N 
0. Dâca vre unii Episcopi opriti sâă diaconi caterisitii după dreptate, după vini dovedite ară îndrăsni a sluji sf. liturgic ce Gre-cândă "i-a fostii încredințată, unulă ca acela de isnvă să se tae de la biserică, 11, Dâca vre ună Episcopii, preotii sâui diaconii, -prin bani ară apuca a- câstăi vrednicie, să se caterisscă şi desăverşită să se oprăscă de la împăr- tăşire ca Simon vrăjitorulă de mine Petru, . "12 Episcopuli să nu fie slobodă lăsându'şi parohia sa la alta să se stră- “mute măcar de "l-ar sili cot mai mulţi, afară numai de va fi vre ui bine- - curentată pricină, şi cu chiămarea şi ragăciunea mai maultoră Episcopi. 13, Este opritii cliriculă sub ori ce curântiă a da chezâşie, iară celă co va face acâsta, să so afurisescă, . 
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14, Acela ce pre sine se va cionti, privit ca un sinucid, să se caterisâscă, 
15, Episcopulă, preotulii scă diaconul prindendu-se întru precurvie, căl- 

care de jurămtntii sâă în fartişagă, să so caterisâscă şi să se afurisâscă, 
16, Episcopulii, preotulă scă diaconul de va bate vre unii credinciosii 

care a păcătoitii, sâii pre vre unii necredinciosă pentru că a nedreptăţită , 
socotindă că prin unele ca. acestea să'i înfricoşeze, să se caterisâscă. 

17, Dica vre unii presviterii defăimândi pre Episcopul săi, va aduna 
în deosebi şi va înfiinţa altă jertfelnică fără să fie asupra Episcopului vre 
uă învinovăţire despre buna credinţă și dreptatea, sa, caterisâscă-se de trei 
oră împreună cu cei din cliră sâii mireni carii se voră uni cu densulii, căci 
iubitorii de începătorie se socotesce, | : . 

15, Deca vre ună presviteră stii diaconi s'a caterisit de Episcopii, să nu 
se pâtă priimi de altuli, ci numai de celii ce "lii-a afurisit, afară însă de 
s'ară sărerşi scopulii celui ce "l-a afurisitit. - 

19, Episcopul, presviterul s6i diaconul priviţi ca, pildă vie a tâtei bunei 
orândueii, abătându-se în jocuri de cărţi, beţii şi altele ca acestea, ori să 
înceteze s6ă să se caterisâscă, | - 

20. Deca vre unulă din clirică arii îndrăsni să ocărască pe Episcopi, sţii 
măcar pe presviterii, să se caterisâscă, - | 

21. Ori-cine din clirici sei mireni va batjocori vre unii orbă s6ă rănită, 
să se afurisescă,. : 

22, Episcopul sâă presviterulii nepurtândii grije de clirosii sâă de popol 
şi neînvăţându'i buna cinstire de Dumnedeii să se afurisescă, iară stăruind 
în nepurtarea, de grije și lenevire, să se caterisâscă, : ; 

23, Dâca vre unii clirică în vre uă gâlcâră intrând şi cu uă lovitură lo- 
vindă pe cine-va îlă va omori, să se caterisâscă. - 

24, Dica re unii Episcopii, presviteră sci diaconi va lua a duoa hiro- 
tonie de la ori-cine afară numai de ar dovedi că de la eretici are hirotonia, 

"să se caterisâscă şi elii, şi celăi ce 'li-a hirotonisită. 
25, Dica vre unii Episcopii, presviterii, diaconi s6ă ori-care din catalo- 

gulă ieraticescă, nu va posti sântuli marele postii, să se caterisâscă, afară 
numai de s'arii opri pentru bâlă trupâscă. 

26. Care preotii va, afurisi vre unii crestinii afară de leze, fără de vină, 
acela să fie în urgie şi să se pedepsescă, afară numai când pravila va porunci. 

21. Prașila poruncesce Arhiereilorii, să nu desparță pe nimeni de sf. cu- 
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Can. 23, sf. Apost. 

Can. 25, sf. Apost. 

Can. 27, sf, Apost, 

Can. 31, sf. Apost, 

Can. 52, sf, Apost. 

Can. 42, st, Apost, 

Can. 55, sf. Apost, 

= Can. 57, sf, Apost. 

Can. 58, sf. Apost. 

Can, 65, sf. Apost, 

Can. 68, sf. Apost. 

„Can. 69, sf. Apost. 

Cap 35, br. 

minecătură fără vină, iară de voră face acssta, fără vină şi fără arătare, 
aceia, să se oprescă de cuminecătură ună anti. 

2$, Care se va ruga împreună co omulă celă ce este afurisitii, se afuri- 
sesce şi acela. - : : 

29, Ori care preot va fi opriti de liturgie de arhicreulă lui, ori pe drep- 
tate sâii pe nedreptate, îndrăsnindă a sluji, aceluia să i se ia daralii măcar 
de arii fi fostii opriti şi fără de vină, - 

30. Ori care din clirici ară complota împrotiva Arhierealuj sâi a sobo- 
“ului, acelora să li se ia darulă, 

31. Ori care episeâpă, preotii scii diaconii făcendi liturgie nu se va cu- 
mineca, dumnegeescilorii taine, acela să'şi spue vina pentru care nu sta cu- 
minecatiă şi de va spune dreptă, nu se pedepsesce, iară de nu va vrea să 
spue să se caterisescă, adecă să fie lipsită de preoţie, pe uă vreme otărită, 

32, Preotulii cu rrajbă de va sluji liturgie,. acela să fie cprit de liturgie 
şepte dile. ” 

49. Preotulii care este vânătorii sâii îşi va, lăsa stajba ce este dâtoră s'0 
aducă înaintea, lui Dumnedeii acela să fie lipsiti trei luni de preoția lui, 

4, Preotulii ce va face vrăji acela să fie opritii de preoţia lui de totă, 
35. Preotauli vindătorii de altulii (trădători) să i se in preoţia, iară de se 

va pocăi, să se canonisâscă numai, : . 
90, Care preot nu'şi va citi câsurile şi va face liturgie, acela are păcatii. 
57. Preotuli de'i va fi ruşine a'şă cumineca preotâsa cu sfânta taină şi va 

îndâtora pe altulii să o cuminece, aceluia 'să i se ia preoția, 
98. Deca vre uni clirică să mirenii ar lua din sf, biserică ceră sâi unti- 

de-lemni, să se afurisâscă, şi pe lingă ceea ce a luat, încinciţii să adauge. 
39, Vasii de aurii sii de argintă sfinţindu-se precumă şi oră-ce prosâpe, 

- 44 

Cap 60, Pr. 

” Cap 62, Pr. 

Cap 63. 

„Jdem, 

Idem. 

Cap 66. 

Cap 34, Pr. 

Can. .72, sf, Apost. 

Can. 73.
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Cap 25. j 

Cap 20. 

Pravila veche 
Cap 126, Can. 1. 

Cap 164, Pr. 

dem, 

Idem, 

Iden. 

Cap 165, Pr, 

Sinod din Neocesa- 
Tia Can. î. 

Sinod din Neocesa- 
ria Can. 13. 

Sinodă din Gangra 
Can, 2. 

Sinodii T.acâichia 
Can. 4, ul sf. Apost. 44, 

Sinod LaodichiaCan.5 

Laodichia Can, 10 

LEGIUIBI 

nimeni să nu le mai întrebuinţeze că lucru fără de lege este, iară de se va , 
dovedi cine-va, cu afurisanie să se certe. IN 

40. Preotulii de va mărturisi strâmbi, pentru oră-ce lucra, se opresce de 
preoţie tre ani, şi se trămite la uă monastire, iară de va mărturisi asupra 
cuiva ca săi facă stricăciune sc să'! pârQă riaţa atunci să i se ia preoţia 
de totii, totii aceeaşi pedâpsă ia ori ce altă cliricii mărturisindă strâmbă. 

41, De va iscăli preotulă ori pentru ce'lucru şi va tăgădui în urmă iscă- 
litura sa, să i se ia preoţia. DE 

42, La pira preotului stă a diaconului, mărturiile trebue să fie ca şi la 
pîra Arhiereului, (Vegi articolul 12 $ 7). . 

43, Celă ce va vieleni cinulă şi shima călugărâscă, adecă se va lăpăda de 
călugărie, mai nainte d'a i se ceti molitfele de călugărie, acela nu se va a-. 
furisi, iară de va fi purtândă hainele duşă cetirea molitfeloră, atunci să se 
afurisâscă, şi dâca după ună ană va rămânea, într'acca afurisanie fără să se 
întârcă în monastire pocăitii, atunci bănuit ca unii eretică, să se muncâscă 
şi să rămâe fără nici uă, cinste, şi mărturia luă să nu i se pringă micăuri; 

Despre sfânta cuminecătură 

1. De se va întâmpla cum-ra să verse sf, taine mai nainte de vohoduliă 
celă mare, preotulă să facă a duoa proscomidie şi slujindă deplină sâ dică 
molitva predelojenici, apoi să se inc6pă dumnedeiasca liturgie de acolo de 
unde sa întâmplată de s'ai vtrsată sfintele, și să o săvârşăscă de totă, iară 
de se vorii vărsa după vohodulă celii mare, nu este scrisă ca să se mai facă 
altă proscomidie: 

2, Cândă se va întempla să mănânce dumnegeesculă A gneţii şorecii, sii 
alte jigănii, şi preotulă nu va vedea, atunci preotulii trebue să facă altă 
proscormidie, de va fi însă mai nainte de vohodulă celă mare, iaă preotuli 
să se mărturisescă la Arhiereul lui, şi Arhiereuli să'lă canonisâscă numai, 
iamă nu-să) ia darală, oprindo'lii câti-ra timpii, de se va fi întâmplată să 
se facă acelă lucru din lenea lui; iară de va fi lipsă de preotii, şi se va în- 
tâmpla, fapta în postuliă celi mare ss la cră-tană, sâii ori în ce altă sâr- 
bătore mare, atunui să nu se oprâscă, ci numai să se îndetoreze a posti, şi 
a se ruga, iară sfintele care se voră vărsa, preotulă trebue să le adune în- 
truni vasiă curată, şi să le versesmnde se spală, după ce se cuminecă, sâă- 
într'altă locă sfântă să se acopere să nu se calce, iară jigania prindendu-se 
să se îngrâpe în pămeântă. : 

3, De va cădea steaoa după discăi să fie opriti do liturgie de a nu se 
cumineca, 40 dile. 

4, Dâca din ueingrijirea preotului vorii mânca, câinii prescurile din bi- 
serică, atunci se opresce de preoţia lui. - 

5. Do se va intempla să se strice sfintele daruri, atâti câtă să nu pâtă 
preotulă să le potrivestă, acele stinte nici să le ardă, nici să le arance în 
apă, ci să târne vinii dulce într'ensele ca să le potrirâscă. 

$ 9. Disposiţiă generale asupra bunei orândueli dintre clirică 

1. Presviteruli Ja nunțile celorii de a duoa cununie să nu mănânce, fiind 
că nunta a duoa cere pocuință. 

2. Presviterii săteni să nu facă liturgie în biserica din capitală, iară 
mai alesii cândii va fi facă Episcopulii stu preoţii locali; iară deca din în- 
templare soră lipsi şi Episcopulă și preoţii și voră A chiămați de către lo- . 
cuitori, atunci pote liturgisi şi împărtăși fără greşelă. 

3. De va osindi ciue-va pe celă ce mănâncă carne că acesta n'ară avea 
nădejde de mântuire, anatema să fie. . . 

1, Nu se cuvine cei jerosiţi să împrumute şi să ia dobângi, iară cel ce 
face acesta ori să inceteze sâi să se caterisăscă. 

d. Nu se cutine să se facă hirotoniile în fiinţa de faşă a auditorilorii. 
6. Nu se cuvint ca cei bisericescă să impreune spre impărtăşirea nunţii 

pe fiii lori cu ereticii. |  



  
ţ 
i 
. 

VECUI-- 

7. Să nu se trămiţă cele sfinte dintruă epashie intr'alta pe la sărbători 
sub cuvcutii de blagoslovenie. - 

S. Nimenea altă de câtă canonicescil psalţi şi cei ce.se sue în anvonă, 
nu se cuvine să cânte în biserică, . 

9, Na este ertatii diaconului ză șâdă înaintea presviterului, ci numat cu 
perunca lui, Asemenea şi diaconi să aibă cinste de la slujitori şi de la toţi ' 
cliricit. , 

10. Nimeni din catalogulii ieraticescii, de la presviteră şi pent la celă 
din urmă slujbaşă, nu este ertatii a intra în cârciumă, E 

11. Nimenui din clirici afară de presviteră nu este ertati a da pâine 
nici a bine-cuventa paharuliă, . 

12, Nu se cuvine cel ieraticesci precnmiă nici mirenulii a se scălda în bas 
cu muerila, - 

13. Nu se cade cliricii a călători fără porunca Episcopului, - 
14. Na se cuvine a se sărârşi nunţi în dile de posturi, sc dile de nasceri 

a se serba, ! 
15. Nu sa cade presviterii a întra gi a şedea în oltarii mal nainte de în- 

trarea Episcopului, - = 
16. Nu se cade preotul să facă maslu singurii, ci trebue negreşitii a fi 

treă dâca nu mai mulţi. : - : ” 
17. Nu se cade a se ceti deosebiți psalmi în biserică, nick cărţi necano-: 

nisite, ci numai cele priimite ale 'Testamentului vechii şi nuoii. 
1$, Trupuriloră celorii morte să nu li se dea grijanie, că scris este eluaţi 

mâncaţi» iară trupurile cele mârte nici ai luată nică ai mâneată şi ca nu 
nesciința presviterulul să facă, să se boteze cel ce a marită, 
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Laodichia Can. 14, 

Laodichia Can, 15. 

Laodichia Can, 20. 

Laoâichia Can. 24. 

Laodichia Can. 23. 

Laoaichia Can. 30, 

„Laodichia Can. 42, 

Laodichia Can. 52, 

Laodichia Can. 56, 

Cap 66, Pr. 

Laodichia Can. 49, 

Svboră Qin Cartagen 
Can. 25. 

19, Deca vre-ună clirică se va afla postind Dumineca sâă Sâmbăta afară 
de una numai, Sâmbăta mare să se caterisâscă. (1) 

, , 
'$ 10. Reguli obstesci pentru mireni , 

1. In lXuntra în biserică târnosită să nu îndrăsnâscă nimeni a îngropa 
trupuri de Gmeni, pentru că sunt acolo mâstele mucenicilcră, şi în lăuntru 
ad priimitii şi unsârea, sf. miri. . 

2. În casa de rugă, unde nu va fi târnosită,, adecă sfinţită , se poti în- 
gropa trapurile morţilori, precumiă şi prin tindile bisericilori, 

3. Fără poruncă Arhiereseă nimeni nu este slobodii să scâță trupi de 
omă din mormănţii ca să/lă depue în alti mormâuti, precuiniă şi nici uni 
lucru de ali bisericii, precumă marmori, stâlpi, pietre seă altii-ceva. 

4. Canonulă al 28-lea din soborul alii 6-lea dn Laodichia afurisesce 
pre cl ce vor îndrâsni să facă, mese, băaturi şi mâncări în lăuntrul bisericii, 

5. Nu este ertatii nimenui să bage dobitocii să mâe în biserica lui Dum- 
nedeiă, fără numai la uă mare nevo - Ă 

6. Numai omuli care viindă din călătorie şi apucândw'lă uă vreme rea, 
şi neavândii unde să sc adăpostescă pâte să intre în biserică să mănânce, să 

" bea şi să dârmă, 
de Cine are vrajbă asupra cut-va, pe acela biserica na'lii priimesce, nici 

pe elă, nici darurile lui, până nu va, face pace, că ruga pentru acela, se face 
blestemii. - ! ia 

S. Murind unulii dintre cei învrăjbiţi fără ertăciune, atunci să facă celui 
ca trăesce canoniă ună ană, şi să mârgă la mormântulă lui patru-decă de 
dile, gicândii iartă -mă frate şi Dumnedeă să te cite. 
„9 Mir6nulii e bărbatii fie muere, mergendă la biserică, fie la vecernie, : 
f.e la liturgie, şi nu va sta până se va săvârși slujba, ace! să se afurisescă, 
iară de i se va întempla vre uă priinejdie sc nevoe, cerândă voia preotu- 
Iul să se erte. . . | 

10. Nu s'aă dată bărbatului și muerii să se cuminece sfintelori taine 
în Qina aceea ce se vorii afla trupesce, orl anaforă să ia sâă sfintele icâne 
să sărute. - 

  

(1) Postulă co înţelege acestă canonii este nemâncarea scii a mânca după ali nuotlea 
cesă, iară deslegarea la este a nu mânca inainte de ali nuotlea, ces, 

Cap 138, Pr. 

Jden 

1dem 

Cap 139, Pr. 

Cap 140, Pr. 

Jdem 

"Cap 168, Pr, 

Cap 169, Pr. 

Cap 130, Pr,
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Cap 171, Pr. 

LEGIUIRI 

Î1. Trej dile trebue omului aceluia ce va să se cuminice, să nu se im: 
preune cu muerea lui, şi deea se va enmineca iarăşi să ţie uă di. 

12. De va vărsa omul cehii ce se va cumineca de multă mâncare scă biu- 
tură, acela se canonisesce patra-deci de dile, iară de va, vărsa din b6lă, a- 
tunci se canonisesce cu pocăință măsurată. . 

13. Bărbatulii şi muerea să nu se afle în poftă trapâscă Sâmbăta şi Da- 
mineca, - 

PARTEA IL 
CAPUL 

Can6ne pentru căsnicii 

Despre nuntă şi formele e! (1). — Pentru treptele seă spiţele nanţit. — Pentru împăr- 
ţirea rudeniilorii. — Rudenia cea din sânge. — Rânduli rndenier, i 

$ 1. Fentru treptele stii spiţele nunţii 

Spiţele prin care se cunâsce rudenia, a luati numirea de la scara pe care 
ne suimi şi ne pogorâmă, Deci cum suindu-ne stă pogorându-ne pe scară, 
cunoscemi câte spiţe ne-ami suit să ne-amă pogorâtii, aşa şi ca fie-care 
rudenie pre care voimi să o cunâscemă a câtea spiță este, ne suimii şi ne 
pogorâmii, începândă adecă de la fecele care ne puni înainte, mergem suin- 
du-ne şi aflămă începutulii şi rădăcina rudeniiloră : şi iarăşi pogorându-ne 
de la începutulii şi rădăcina rudenieă, ajungemii la acele fege : şi prin a- 
câstă suire şi pogorâre gunâscem spiţele rudeniel. Iară spiţe dicii, nu pre- 
cumii s'a păruti unora, apropieră şi depărtări către începutulă celă d'ân- 
tâii ală nâmului, ci nasceri, că fie-care nascere face uă spiţă, şi în scurtă, 
câte nasceri suntii, atâtea şi spiţe, 

Ş 2. Pentru împărțirea rudeniei 

Rudenia se împarte în cinci, în cea, din sânge, care este dintr'unii nâmă; 
în cea din cuscrie, din duoă n6mură; în cea din cuserie, din trei nemuri ; în 
cea prin sfintulii botezii; şi cea prin facerea de copil de sufletă. 

Canonele de obşte ce prirescii la fie-care rudenie 

1. Dreptăţile rudenici de uă potrivă privescă şi la bărbaţi şi la mueri, 
2. La însegiri se caută nu numai slobodirea de pravilă, ci şi buna cuviinţă. 

» Unde rudeniile şi numirile rudeniiloră se amestecă ; acolo nunta, este 
fără de lege. . . 

4. Bărbatuli către muerea sa, şi împrotiră, muerea, către bărbatulii stă 
nu are spiţă. 

5. Intruă facă spiţă nu se înțelege nici uă dată, ci între duoi. 
6, Pravilele şi spiţele cele pentru însogiri trebue să se păzescă şi la co- 

piiă cel din curvie. - . . 
7, Spiţele cele pentru rudenie trebue să se păzâscă şi la logodna cea de- 

săverşită şi dupre lege. IE , 
8. Rudenia se ţine şi la celii ce s'a însurat cu adevăratii, dâră mai nainte 

de a se împreuna cu mnerea sa a murită ; pentru că nu împreunarea ci să- 
verşirea rugăciunii face nunta. - 

$ 3. Pentru rudenia cea din sânge 

Rudenia cea din sânge sc împarte în trei; în cei de susiă, în cel de josă 
şi în cei de laturi; cei de susă suutii : părinții, moşii, strămoşii; cei de jos 
  

(1) Articolul despre nuntă și formele eX caută] la sfirşită.
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suntă : copiii, nepoţii, strănepoţii, adecă nepoţii alti duoilea, ali treilea, şi 

ccă-alţă. Cei de laturi suntii fraţii, unchii, verii cei mari, verii ali Guoilea, 

şi cei alţă pe rândii. Tază fraţii unii sunt dintr'un tată şi dintruă mumă; 

iară alţii dintr'ună taţă şi duoă mume, sâă dintr'uă mumă şi din duoi taţi, 

însă toți acestia suntii fraţi adevăraţi. - 

Rândulă rudeniei 

Rândulă celii Vânttiă al rudeniei este al tatălui către fiul. Al duoilea, 

este ală frațilorii. Ală treilea, este alii nepoţilorii către unchi. Al patrulea 

este ali verilorii celorii mark. Ali cincelea este ali unchilorii celoră mică 

către nepoți. Ali şăselea ali rerilorii ali duoilea. Jară unchil către nepoți: 

suntii de trei feluri, unchi adevăraţi, unchi mari şi unchi mici. Şi anchi a- 

devăraţi sunti, fraţii tatălui, şi ai maicii : iară mari, fraţii moşului, şi al 

mâşii : iară mici, verii mari ai părinţilorii mel. Iară din cel din curvie celă 

ce este din muere ne artată, se numesce întunecată, pentru carele nu este 

nici un cusântă, s6ă prigonire, şi în însoșire şi în mostenire, Jară celii ce 

este din arătata, de locuesce ea împreună cu bărbatulii, se numesce firesci : 

fară de nu locuesce se numesce Notosii, adecă, copil. Jară după ce acestea 

aşa maj nainte s'a grăitii, să asternemă acumi nunțile cele oprite, şi cele 

slobode. Și ântâiii pe cele ale rudenici cel din sânge, care se facii către cel 

Vatături Căci cele către cei de susii, şi către cei de josă suntii oprite, şi 

nu se facă nic uă dată. Căci din pricină că suntemi muritori, nu potii să 

trăiască cel ce potii să se însocâscă, Că, nici unii omii nu trăesce să ia pe 

strănepâta sa, care să fie de spiţa a opta. - 2 - 

Fratele nu pâte să ia pre sora sa, ori dintruniă tată şi dintr'uă mumă 

de va fi, ori namal dintruă parte, ori din curvie, sâă împrotivă, Că este - 

spiţa a duca, : a 
George Fraţi „Marin 

| Numai ) | Spiţa 2. 
  

Unchiuli celt adevărat nu pâte să ia pre nepâta sa, adică, pre filea îra- 

telui săi, si împrotivă, că este spița a 3. : 
George Fraţi Maria | - 

” Irina : Nu va fi _ ) De Spiţa 3. 

Unchiulii cel mare nu pâte să ia pe nepâta sa a duoa, adică, pe fiica ne- 

pâtel sâle, cei Mânttiii, sc împrotivă, că este spiţa a 4. 

  

George „Fraţi Maria 
i , Irina, , 

| | *- “Teodora Spiţa 4. 
- Nu va fi pi - : 

Vărulii cel mare nu pâte să ia pre vara cea mare a sa, că este spiţa a 4. 

George Fraţi Ioan . Da 

Toma Veri mari. Maria “Spiţa 4. 

( Nava fi. ) 
  

Unchiuli cel micii nu pâte să îa pre nepota sa, adică, vărulii celii mare 

nu pâte să îa pre fiica verii sâle cei mari că este spița 5. 

George E Fraţi Maria 
Toma, „Vezi mari rina . 

[ | __» Teodora Spiţa 5. 

Nu va fi! .) 
Ki — _
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Pnehiuiă celii mare nu pote să in pe fifea nepâtei sâle a duoa ; că este spiţa 5. - 
"George Frați Maria 

Irina 
Teodora : 
Flena Spiţa 5. - 

Nu va fi DP - 

Unchiulă cel micii (să vărulă cel mare) nu pâte să ia pre fitea nepotel sele de vară mare, că este spiţa a 6. , George . Frați Maria 
Toma "Yeri mari Irina, a . 

| Teodora Spiţa 6. 
Elena, . 

| Nu va fi 

" Unchiulă cel mare nu pâte să ia pre fiica mepâtei s6le a treia, că este spița 6. | 
George . Fraţi '. Maria . 

- Irina 
'Teodora ; 
Elena | Spiţa 6. 

Casandra 
Nu va fi . 

V&rulă ală duoilea nu pâte să ia pre vara sa a duoa; că esto spiţa a 6. Grigorie: Fraţi Maria 
Toma Veri mari Jrina „ Spiţa 6. Dimitrie Veri alii 2-lea Teodora 

| : Nu va fi ) „ 

Unchiul cel adevărații nu pâte să in pe a treia nepâtă a nepâtel sâle (1), că este spiţa 7. Da 
George Fraţi Maria, 
E - Irina Ss 

- Teodora, 
- Elena Spiţa 7. 

Casandra 
Ana 

Nu va fi ) 
  

Unchialii celă mici (sâii vărul mare) nu.pâte să ia mu ere pe nepâta cea 
ântâiă a nepâtel sâle de veră, Căci este spiţa a 7. - 

  

George Fraţi Maria - 
Toma Veri mari Irina 

'eodora, , 
Elena Spiţa 7. . - Casandra 

Nu va fi ) 
ae 

Vărulă ală 2-lea nu pote să ia pe fiica, verii s€le a duoa, că e spiţa a 7. George Fraţi Maria . 
Toma Veri mari Irina Spiţa 7. 
Dimitrie Teodoza 
C- Nu va â N Ia 
pir 

  (1) Adică pre Ana căci fiind Teodora flYcă a Irinit, urmeză să fle a treca noptă Ana 
| Şi e spiţa 7. - .
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Pentru spița a 7 din sânge 

Tosogirea în spiţa a 7, din sânge în vremea lui Mihail patriarhulii Con- 

tantinopolului cu soborul s'a oprită, şi spurcăciune s'a socotiti, împreu- 

narea fiindii necurată, şi întocmirii cei pravilnicesci protivnică. Pentru că 

Pravila pe copiil veriloră premari, spre împărtăşirea nunţii oprindu”, iară 

Seriloră ali treilea împreunarea, stobodind”o, jară pentru cei din midloc ni- 

mică orânduindiă, dintru acea oprire şi stobogire arătată s'ai făcut scoposul 

sti, cum că nu trebue a trece preste hotar. Că nu este cu adevărat aceeaşi 

apropiere a rudelorii celorii din cuserie şi acelorii din sânge, ca şi spiţa a 7. 

La amenduoă părţile sii să se slobâdă, ssti să se oprâscă. Că rndeniile cele 

din cuscrie trag împreunare de duoă nemuri străine, iară acelor din sânge 

ana este rădăcina, unulă eşte şi nâmulii. Deci cela ce ori spre a duoa vară 

a tatălui stă, ori spre fata vtrului să ali 2, cu poftă căutendii, va obrăs- 

nici, în vremea numitului patriarhii Mihailii, „amânânoi se lăpăda afară de 

nunțile cele după lege, cu necinste despărțindu-se. Iară prea sfinţitulă pa- 

triath Alexie a otărit cu soborii acâsta : De vreme ce pravila celor ce sunt 

între dânşii de a, 8 spiţă le slobâde nunta, iară la cei ce suntă dea 6 spiţă 

le-o opresce; iară la cei din midiocii, adică, Ja cei ce sunt 27 spiţă, nici una 

nu face, adică, nici slobăe, nici opresce, pentru accea s'a iconomisitii, ca a- 

câstă nuntă, de va vrea să se facă, să nu se slobâdă, iară de a apucatii de 

sa ficutii din nesciinţa celorii ce s'aă împreunat de a câtea şpiţă sunt în- 

tre dânşii, să nu se desparţă, dâră să se canonisâscă cei ce s'nă împreuna 

aşa, duoi ani adică să nu mănânce carne, şi Miercurea şi Vinerea, când se 

„ soră întâmpla praznice intr'ensete să nu bea vină, şi cu sfintele Taine să se 

împărtăşâscă numai în prasnicile cele stăpânesci. (ară na adică şi în cele- 

alte dile, întru care se împărtășea hristianii cei ce nu ay6ă canon). Jară în 

gilele prea sfinţitului patriarh Luca, fiind că mulţi se însura în taină, (căci 

temându-se de canonizirile cele după urmă, iară mai vârtosă de oprire, pe 

ascunsă, și mai 'mainte de întrebare, făcea însogirile spiţii a 7: sciindă că 

de apuca de se făcea uă dată, nu se desfăcea). Otărire s'a făcută sobomi- 

câscă, cara şi sicleşuguli acesta, ali celori mulţi tăindu'lă, şi ca din rădă- 

cină smulgându'!, ca, să nu mai răsară odrasle ale fără de legi], şi copii pri- 

hăniţi să se înmalţescă, pe nunta treptel aceştia nu numai vrând a se face, 

o a oprită, ci şi maă 'mainte de întrebare de sa făcut, a poruncit să se des- 

parță, otărindi ca nici de cum nunta acâsta să nu se facă, şi de acum cci 

ce voră îndrăsni să întocmâscă acesti felă de nuntă, împreună cu a se des- 

părţi, se vară pune şi sub afurisanie, ca cel ca amestecă numirile rudeniilor, 

caterisindu-se şi preotul celi ce întru sciință "i-a blagosloviti. După aceea, 

s'a făcută şi poruncă împărătâscă a împăratului Manuili Comino, carele a 

îutărit acestă sobornicâscă punere de hotar, care s'a adeverit mai pe armă 

şi de Mihail Chiralarie patriarhulii Constantinopolului. Jară Neofită, pa- 

îriarhulă Constantinopolului, şi Teofani ală Ierusalimului la anul 7119, 

şi: Alexio alii Constantinopolului cu soboră a aședatii, ca nunta acâsta de a 

apucatii n se face mai 'mainte de întrebare; să nu se desparță. 

Iară câte însogiră treci preste spiţa a 7, se faci neoprite, precum vărul 

ali 3, pâte să ia muere pe vara a 3, că este spiţa a 8. - 

George Fraţi Maria 

Toma Veri mari Irina Spiţa 8 : 

Dimitrie  .  Veriali2 Teodora „SIMA 
Constanâin . Veriali 3, Elena. 

[ Va f 

Vărul al 2-lea pâte să ia muere pe nepâta verii s6le cel a duoa. Căci este 

spiţa, a 8. Şi cele-alte asemenea. i 

George : Fraţi „* Maria 

Toma Veri mari Irina, 

Dimitrie Veri ali 2 Teodora 

i Elena 

| . Casandra 

Vaf, : ) 
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Pentru rudenia care se face din cuscrie din ducă nâmuri 

Rudenia cea din cuserie de ducă nâmuri este, când duoă nemuri prin nuntă 
se unescă, şi se facii rude. Cel vechi puitori de lege la acestă rudenie din 
cuscrie nu a pusii curată spiţe, ci a poruucitii numai să nu se facă la dânsa 
amestecare a rudeniiloră şi a nvmiriloră, şi să se păzâscă a nu se întempla 
vre uă necuviință, Iară prea sfinţitulii şi înţeleptulă patriarhă Sisinie, fiind 
crescută de mică în divanuri, şi sciutorii de pravile, a pus spiţe şi la aceste 
nunţi, oprindule până la spiţa a 6, şi a 7. Pentru amestecare, precum sa 
disă, şi slobodindă pe a'6. Şi fiind că amestecarea rudeniiloră şi a numiri- 
loră se păzea de cei vechi Să nn se facă, şi a dati pricină şi lul Sisinie de a 
„oprită spiţa a 5 şi 6. Pentru 6asăşi acâstă amestecare s'a oprită şi de cei 
după patriarhulii Sisinie la, nunțile din cuscrie şi spiţa a 7, de va amesteca 
nemurile. Şi s'a sloboditii şi a 6, de nu va amesteca nâmurile. Atâta putere 
are la nunțile cele din cuserie amestecarea nâmuriloră şi a numnirilorii, Şi 
deci după ce acestea aşa s'aii făcută cunoscute, trebue să aşternom şi nua= 
ţile din cuscrie cele oprite, şi cele slobode, Şi fiindă că acestea se prirescăă 

- în josă şi în latură, şi iarăşi în josă scă despre uă parte, sâă despre amânu- 
duo părţile. Precum şi în laturi sâii despre uă parte ssii despre amenduoă 
părțile. Pentru aceea le rom împărţi în patru părţă : şi în partea 1 vom a- 
sterne nunțile acelea, cari se privescii în josă despre uă parte. Iară întru 
a 2, acelea cari se privescii în josă despre amenduot părţile; iară întru a 3, 
acelea, cari se privesci în laturi despre uă parte; iară întru a 4, acelea cari 
se privescă în laturi despre amânduoă părţile. 

Pentru rudenia cea din cuscrie de duot ntmuri, cari se privesce şi se 
face în josti despre uă parle | | ă 

OPRITE 

Unulii şi acelaşi nu pâto să ia pe mumă şi pe fiică: stă împrotivă adică, 
Petru având muere pe Maria, care cu altii bărbată a născută pe Elena, nu 
pote după ce va muri Maria, să ia pe Elena, care aceea este fiică bună, iară 
a lui.vitrigă. Sei împrotiră : adică, de a luati mal ântâiii pe Elena, şi a 
murit, nu pâte să ia mat pe urmă pe Maria, ca ccea ce pentru unirea a 
mândurora, adică, a bărbatului cu muerea într'aniă trupii, cu subţiri gin- 
diri ale minţii, se socotesce sâcra lui, şi este spiţa, ântâii. 

Petru .,. Maria 
_ Elena : 

! Nu va fi ) Sp ița 1. 

Unul şi acelaşă Inândiă pre mâşă, după mârtea ei nu pâte lua şi pre cea 
cu altă bărbatii nepâtă a ci; stii improtiră, luând pre cea cu altă bărbati 
nep6tă, după mârtea ei nu pâte lua şi pre mâşa ci, pentru că este cu subţiri 
gândiri ale minţii, spiţa a 2. 

Petru .., Maria 
” Elena, , 

| - Irina Spiţa 2, 
l „Nu va fi ) 
—————— 

Unulii şi acelaşi luândiă pre mâşă, după mârtea, ei nu pâte lua şi pe cea cu altii bărbată ală efa 2 nepâtă, s6ă improtivă, luândii pe cea cu alt băr- batii a 2 nepâtă, după mârtea ei nu pâte lua po mâşa ei, pentru că este spiţa a 3. ” - - 
Petru... . Maria 

Elena 
Tina - - . 

Ana Spiţa 8, 
Nu va fi 
pe 

Și pravila adică până aici oprea însogirila cele în jos de cuscrie. Iară 
cei după urmă le-a pogorâtii pe acestea până la spiţa a 7, întru care nu este 
cu putinţă cine-va să trăiască să se însocâscă, Când şi cei din spiţa a treia
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puindu-se, că se însoţescă, partea cea ma! bătrână mal trage să moră, pen- 
tra ajungerea în cele după urmă bătrâneţe. 

Petm, . . ,„ Maria 
. . Elena 

Irina 
Ana 
Tamarii 
Bstirit 
Tailă 
luditi 

———— —— 

Pentru rudenia cea din cuscrie de ducă ntmuuri, case se privescii şi se face 

în josă despre amânduoă părţile - 

OPRITE 

Tatălă şi fiiulă nu pâte lua mumă şi fiică, precumi Petru avendă fiii pe 
'Toma din muerea care a muritii, a luată pe urmă muere pe Marta, care 
avea fiică din altii bărbati pe Maria. Deci Toma nu pote Ina, pe Maria, că 
î se socotesce sor, şi este spiţa a 2 către dânsulii. : 

Petru. . . . Marta - 
Toma Maria . 

( Nu va fi ) Spiţa 2. 
În 

Nici iarăşi întru acest felii nu ia pe mâşă şi pe nepâtă. Pentru că acestă 
nepotă maurii ui cei vitrege este nepâtă de fată, iară lui se socotesce ne- 
pâtă de sor, Şi este spiţa a 3, una adecă tatălii şi fiiuli, şi duoă mătuşa şi 
nepâta. | , 

Petru, .,-. , . . Marta - _ 
Toma Maria, 

Elena Spiţa 3. 
( Nu va fi ) i 

Nici pe mâşă şi pe a duoa nepâtă, Că iarăşi întru acesti fel este şi se 
socotesce. Şi este spiţa a 4. - - 

Petra. .., . . Marta 
Toma Maria 

_ „ Blena, Spiţa 4. 
- | Irina. 

). 
pe 

Nică pe mâşă şi pe a treca nepâtă. Că iarăși aşa, se socotesce, Şi este 
spiţa a 5. 

Petra. . . , , Marta 
Toma , Maria, 

. Elena SI 
, Irina, Spiţa 5. 

| Ama, | 
Na va fi ) 

—————.—— 

Nici ducă surori, adecă, murind muerea cea Vântâiă, cu care tatălii are 

fiii, na poti Ina amânduoi duoă surori. Pentru că aceea, pe care o va lua 
fiiulii este sor cu mumă lui cea vitregă, şi se socotesce mătuşă a lui adevă- 
rată, şi este spiţa a 3. Şi pentru că tatălă şi fiiulă se faci cumnaţi; care 
lucra este cu necuviință. i 

Petru . Maria Surori Teodora 
'Toma, : 

( Nuvaf ) Spiţa 3.
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Nici iarăşi aşa pe mătușa cea adevărată, gi pe nepâta. Pentru că este 
nepâtă a mumii cel vitrege a fiiului, şi după urmare se socotesce către elii 
vară primară, şi este spiţa a 4. . 

Petru .. Maria Surori Teodora 
Toma Irina - , 

( Wavafi . ) Spiţa 4. 
pe 

- Nică pe mătuşă mare și nepâtă, Pentru că este nepâtă a 2 a mumii cei 
vitrege a fiului, şi se socotesce către eliă nep6tă de vară, şi este spiţa a 5, 

Petru . Maria Surort 'Teodora ” 
Toma Irina | 

- Ana Spiţa 5. 
| Nu va fi ) | 

Nici pe duot vere primare. Pentru că este spiţa a 5, şi pentru că se facă 
cumnaţă tatălă şi fiiulii, care lucru este cu necuriinţă. - 

Irina  Surori Ana 
Petra Maria Vere primare Teodora | 
Toma Spiţa 5. 

| Nu va 
  

Nici pe duoă a ducă vere. Căci de și sunti spiţa a 7, adică, cele ducă a 
duoă vere spiţa a 6, şi tatăli şi fiiulii spița una. Dâră pentru amestecarea 
numiriloră nunta cea după urmă nu se slobâde, că vori fi tatăl şi fiul 
între denşii cumnaţi. Iară fecioriă lori pentru maice, vori fi veri ală trei- 
lea, iară pentru taţi, vorii avea întra denşi rudenie de unchii şi de nepotă. 

Irina  Surori Ana . 
Maria Vere primare Teodora 

Petru Marta Vere ali 2  Flena 

Toma - | Spiţa 7. 

| Nu va fi 

NEOPRITE 

Tatălă şi fiiulă iai pe mătușă mică şi pe nepâtă. Pe mătușă adecă ta- 
tăli, iară pe neptă fiulii,. Că de şi este spiţa a 6, diră nu urmâză ameste- 
care a numirilorii. Pentru că aceeaşi se păzescă şi după însogire și tată şi 
fiiulă, şi mătuşa şi nepâta. Iară de va apuca să ia tatălă pe nepotă, stă 
fiiulă pe mătuşă, nu se faci amânducă însoşirile, ci numai una, care a apu- 
catii de s'a făcutii. Iară cea după urmă, de se va face, se desparte, căci se 
amestecă nâmurile, Pentru că tatălii se face nepot, şi fiiulă unchii despre 
partea muerilorii, iară despre bărbaţi nepâta se face mumă, şi mătuşa fiică, 

Irina Sor Ana 
Petru. . Maria Vere primare Teodora A 
Ioan Elena Spiţa 6. 

( Va f 

Aşijderea iai tatătă şi fiulii pre mătuşa cea mare şi pre a treea nepâtă 
a cj; că este spiţa a 6, şi nemarile nu se amestecă. Îusă de va lua cel mai 
mare pre cea mal mare şi celi maj mică pre cea mai mică. Jar împrotiră 
de se va urma, şi va, apuca să ia tatăli pre nepdtă, sti fiulă pre mătuşa, 
cea mare, însogirea cea după urmă se opresce; că so amestecă nsmarile.
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Petru Irina Sor Ana 
loa + ” eodora a 

- lena + 
| , Maria, Spiţa 6. 

Vaf. ) 

oPnIaa. 

-Moşulă şi nepotulă nu potii lua pe mâşă şi pe nepâta ci cea cu altii băr- 
bată, pentru că este spiţa a 4, câte duoă socotindu-se despre amânduocă păr- 
ţile. Şi pentru că nepotul şi nepâta se facii între dânşii veri primari, lucru 
cu necuvjinţă. 

Petra. .. cc... Maria 
N Ioan | Ana | 

Georgie | rima “Spiţa 4. 

| Nu va fi ) 
———_ —— 

Nici pe mâşă şi pe cea cu altii bărbați a duoa nepâtă a ei, Pentru. că 
este spiţa a 5. Şi nepotulii cu nepâta se faci între dânşii unchiii şi nepotă 
de vară, i 

Petra. ...... a Maria | 
Ican Ana 

eorgie . - Irina : . | . Elena - Spiţa 5. , 

Lo Nuvafi ) 
——— 

Nici pe ducă surori, pentru că este spiţa a 4. Vorii fi âncă.şi cumnaţi 
între denşii moşulii şi nepotulii; iară surorile voră ţinea locii de mătușă 
mare şi nepâtă. . 

Petru... . .. . Maria  Surori + Irina 
loan ' Ă 
George CI | Spiţa 4. 

( Na ra î 

Nici pe mătuşa cea adevărată şi pe nepâta, pentru că este spiţa a 5, şi 
nepotulă cu nepota ini locii de rudenie de mătuşă mică şi nepotii. 

Petru Maria Surori Irina, 
Ioan Blena - 
Georga Spiţa 5 

( Nu va f ” ) i 
s 

, 

Nici pre duoă vere primare, măcarii că este spiţa a 6, căci se amestecă 
numirile; că voră fi moşulă şi nepotuli cumnaţi între dânşii, intocmai cu 
cinstea şi cu rânduiala pentru mueri, cari suntii întocmai. Iar copiil cei 
dintr'Enşiă pentru mume vor fi al duoilea veri; iar pentru taţi vori avea ru- 
denie de unchiii şi de nepgte. o 

Petru : Ana  : Surori Irina, 
„loan Maria Vere primare Elena 
Georgie " Spiţa 6. 

Nu va fi 
  

NEOPRITE 

Moşul şi nepotul poti să ia pre mâşa și nepâta a treia, pentri că este 
spiţa a 6 din duoă şi patru spiţe; duoă adică, moşulii gi nepotulă, şi patru 
m6şa şi nepâta, şi numirile nu se amestecă; pentru că moşșuli şi nepotul 
asemenea 6răşi se numescii şi după însogirea mâşel şi nepâtel. lar împro- 
tivă de va apuca să ia mozulă pe nepotă, n=potulă nu mai pote să ia pe
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m6şă, pentru că se face moşulă nepotii şi nepotulii moşă despre mueri; iar 
mâşa se face nepâtă, şi nepâta mâşa despre bărbaţi, - 

Petru... 1. Maria! 
Joan Ana 
George Irina 

Elena Spiţa 5, 
Teodora, | 

Va, fi 

- Asemenea ia moşulii pre mătuşa cea mare, iar nepotulă pre nepâta a 2-a, 
pentru că este spiţa a 6 şi numirile nu se amestecă. Iar împrotivă de va a- 
puca să ia moşulii pre nepâtă, nepotulii nu pâte să ia pe urmă pre mă- 
tuşă, că se amestecă numirile; căci moşulă se face nepotii şi nepotulă unchii 
despre mueri; iar despre bărbaţi mătuşa nepotă şi nepâta mătuşă, 

. Petru .. . . Maria  Surori  lrina 
Ioan . Elena | 
Georgie , Teodora Spiţa 6. 

- ( Va fi ) 

"Asemenea ia moşulă pre mătuşa cea mică şi nepotulă pre nepâta, pen- 
tru că este spiţa a 7 şi neamurile nu se amestecă. Iar de va apuca, să iea 

__moşulă pre nepâta, nepotuli na mai îa pre mătuşă, pentru amestecarea 
numiriloră, precumii maj susiă. 

  

Maria surori Irina, 
Petru ........ Elena  vereprimare Teodora 
Ioan "Ana : - Georgie _ Spiţa 7. 

( Va 6 ) 

OPRITE 

Moşulă şi alii duoilea nepotă nu potă lua pre ducă sarori, pentru că este 
spiţa a 5. ă 

Petru Maria surori Irîna 
Joan 
George Sita Fi oma | Spiţa 5. 

( _ Nuva 
  

Nici pre duoă vere primare, că măcarii că este spița a 7, deră se ame-: 
stecă numirile, pentru că vorii fi mogul şi nepotulă ali 2 cumnaţi şi în- 
tocmai la cinste din pricina muerilorii, iară muerile, cari suntă vere pri- 
mare, una se va muta în mâşă şi alta în nepâtă, care lucru este cu necu- 
viinţă. ” - 

Maria surori Irina 
“Petru , . Elena :vere primare Teodora : 
Ioan “e Georgie E Spiţa 7. 

Toma, - 
( Na va fi ) 
pr : 

NEOPRITE o. 

Moşulă şi ali duoilea nepotii ină, moşulă adică pre mătuşa cea adert- 
rată, iară nepotulii alti duoilea pre neptă, pentru că este spița a 6 şi nu- 
mirile nu se amestecă. Iară împrotiră, de va lua moşulii pre nepâtă, nepo- 
tală ală duoilea nu ia pe urmă pre mătuşă, căci se “amestecă numirile şi
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se face moşuli nepotiă şi nepotuli unchii despre mueri ; iară mătuşa ne- 

pâtă şi nepota mâşă despre bărbaţi. , 

Petru... . Maria surori Irina | 

Joan 'Teodora 

Georgie . Spiţa 6. 

Toma E 

( Va fi ] 

— 

OPRITE 

Moşul şi ali treilea nepotii nu potăi lua pre duoă surori, pentru că este 

spiţa a 6 şi numirile, se amestecă; că moşulii şi ali treilea nepotii se facii 

cumnați, şi surorile mâşă şi nepâtă. | 

Petru ..... Maria surori - Irina 
Joan ” | | . 

Georgie Spiţa 6. 
Dimitrie Ă 

( - Nu ra fi 

NBOPRITE 

Moşulă şi alii treilea nepot poti lua pe mătuşa cea adevărată şi pre 

nepâta, moşulii adică pre mătuşii, iară nepotală pre nepâtă, pentru că este 

spiţa a 7 şi numirile nu se amestecă. Iară împrotisă de voră lua, se strică 

cea după urmă pentru amestecarea numiriloră. 

Petru .... Maria surori Irina 
Joană - Teodora 
George 

e , 

Toma . | Spiţa 7... 

Dimitrie , : 
( Va fi - 

Pentru rudenia cea din cuserie din duoă nămuri cară privesce şi se face în 

laturi despre uă parte ia 

. ia OPRITE 

Unulă şi acelaşi nu pdte lua din altii nemii duoă surori; adică după mâr- 

tea muerii lui cei d'ântâiii nu pâte lua pre sora că; căcă pentru unirea, lui 

cea către sora ei într'ună trupi, se socotesce cu subţiri cugetări ale min- 

ţii frate ală ci şi este spiţa a 2. Ancă şi copiii pentru tatăl voră fi fraţi, 

iară pentra munie, a 

surori voră numi pe copiii lorii, pentru acelaşi birbată pe care "-aă avutii 

amânduoă, feciori; iară pentru ele una pre ală alteia nepoți. 

_Petrm 1, .... Maria surori Teodora 

4 Nu va fi | Spiţa 2.. 
+ 

v - 

Nici pre mătuşa cea, adevărată şi pre nepâtă, pentru că este spiţa a 3. 

Petra . ... . Maria surori Teodora, : 

: Irina, 

| E Na va fi )- Spiţa 3. 

cari suntii surori, vorii fi veri. Aceleaşi iarăşi mume - 

01
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Nici pre mătuşa cea mare şi pre a 2 nepâtă, pentru că este spiţa a 4. 
Petru ..... Maria surori Teodora 

  

Irina 

" Eleiia Spiţa 4. 
Nu va fi - ] 

Nici duoă vere primari. Pentru că este spiţa a 4. 
Maria surori Irina 

„Petra, .., . Elena _vere primare Teodora 
. -$  Spiţa 4. 

! o Nuvafi ) 

Nică pre mătuşa mică şi pre nepâtă. Pentru că esta spiţa a 5. 
Maria surori Irina . 

Petru ...,. Ele vere primare Teodora : na Te pri Ana Spiţa 5. 

Nu va fi ) 
N 

Nici pre mătuşa cea mare şi pre a 3 nepâtă. Pentru că este spiţa a 5. 
Petra ..... Maria surori Irina . 

Teodora 

în Spiţa 5. 

  

Nu va fi 

Nici pre două a două vere, Pentru că este spița a 6, şi poniru unirea cea întru un trupă cu muerea lul cea d'ântâiii, cu subţiri gândiri ale minţii ce socotesce şi el alii doilea vără către cea de a doua vară, şi aşa aici se ame- stecă şi neamurile. Că, cel ce era mai nainte cumnat pentru muerea lui, şi a Că a duca vară, se va face bărbaţi şi soţii alii ei, Şi copiii cei dintrenşii se vori dice fraţi pentru tatăl, iară pentru mume ali treilea veri, suntii spiţa a 8, şi potii să se însogâscă, caril după tatălă suntă fraţă, Şi este lu- cru prea fără de lege. | 
Maria surori -. Irina 

„Elena Yere primare Teodora - 
Petru ., .. Ana Verea duoa Marta 

| Nu va fi. ] . 
O ra 

Spiţa 6. 

J 
Iară judecătorii cei politicesci, carif se ispitescii să sue la spița a 7 pre! uă însoţire ca acâsta, din 6 spiţe adică ale celoră două vere, și din una a bărbatului lori celui din alti neam, nu țiă socotâla cea cu deamărantul a spiţeloră, Deră ce, va dice cine-va, aă nu şi bărbatulă acela, născută fiindă din altă neamă, este uă spiţă 2 este ni spiță cu adevărată, dsră către tatălă lui, iară nu singură. Că nici uă spiţă nu se privesce la uă facă ci la duo. Deci cela ce voiesce să se însogiască, cu cele duoă a duoa vere, către cea Mântâiă dintru acestea nu se din? nici uă spiţă, pentru că nu mig'ocesce nici uă rudenie între dânşii, Căci cum ar fi luată întru însogire, de ar fi avutii vre uă spiţă către dânsa; iară de ține elă uă spiţă către ta- tălă stă, dâră nu tatălă lui voiesce să ia pre a duoa vară a muerii luk; care şi acestă lucru este din cele oprite. Pentru că tatălii şi fiiulă na iaă duoă a duoa vere pentru amestecarea neamuriloră. Iară acomă nsuşi acela ce toiesce să ia, pre vara a duoa a muierii lui, s'a despărţitii de tatălă sti, şi rEmâind singură, nu este nici de nă spiță. Iară după ce s'a însoşită cu una din cele duoă vere a duca, negreşitiă do aceeaşi spiţă este către cea- altă, pentru unirea într'ună trupă cu cea d'ântâiii, de care este şi cea în-
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soţită cu clii. Dâră aceea este spiţa a 6, a 6 deră este şi el, Iară spița a 6 
la nunțile cele din cuscrie este oprită, de va amesteca neamurile. Pentru 
aceea şi a ş&ptea spiţă, de se va, socoti acâstă însogire, iarăşi este oprită 
pentru amestecarea neamurilorii. Însemnsză âncă, că însogirea acâsta s'a 
opriti de biserică şi în dilele patriarhului Nicolae, cândii s'a făcuti între- 
bare pentru densa. S'a aşegată şi legiuire celui între împărați pururea 
pomenitului Manuil, care otărasce să nu se facă acesta nici uă dată. lară 
de o slobodă acâsta judecătorii cei politicesci, Dâră împrotira patriarhi- 
loră nu trebuie să îndrăsnâscă. a 

Aceea este, şi de va voi cine-va să ia pre mătuşa cea mică şi pre nepâta 
de fată a mătuşii, adică â verii primare a muierii lui. Pentru că este şi a- - 
câstă însogire spiţa a 6. - 

Maria Surori Irina 
Petru „.... Elena Vere primare. Teodora 

EI ! Mart a | si Ana a Spiţa 6. 

Nuvaf. - ) 

NEOPRITE 

Unulii şi acelaşi pâte lua pre a.duoa vară. şi după mârtea acelia pre fata 

verii a duoa a muierii lui cei d'ântâii. Căci este spiţa a 7. | E 
, Maria  Surori "Irina 

" Elena  Vere primate Teodora 
Petru .... Efrosina Verea 2 Marta Spiţa 7, 

Ana 
Va fi. ) 

Sp —— 

Pentru vudenia cea din cuserie de duoă mâmuri, care se privesce şi se face 

în laturi despre amânduoă părţile 

A OPRITE 

Duoi frați na poti lua ducă surori, pentru că este spiţa a 4 despre a- 

mândouă părţile, şi numirile rudeniei se amestecă, Pentru că ar fi fostii, 

de sară fi luată, surorile cumnate, şi fraţii între denşii cumnaţă. 

“ Petru Fraţă loan . . Maria Surori Elena 

( Navaf. | ) Spiţa 4, 

e 
—— 

„Nică vorii lua pre mătuşa cea adevărată şi pre nepâtă. S&i împrotivă 

pentru că snntă a cincea spiţă despre amândouă părţile, trei adică despre 

mătușă şi nepâtă, şi duoă despre fraţi, şi numirile rudeniei se amestecă. 

Că vor fi mătuşa şi nepâta cumnate, iară din fraţi unulă va fi unchiiă ce- 

lui-alţăi, iară alţulii nepotii, Pentru aceea şi prea sânţitulă Patriah Sisinie 

cu soborulă a oprit acâsta, şi a otărit ca dintru aceste însogiri de a apucat 

să se facă, cea de-a duoa să se despartă, măcară de voriă area, şi copii, şi 

preotulă ce “i-a cununatii întru sciinţă să se caterisească. 
Petru Fraţi Pavel „ . Maria Suroră Elena, 

| "Teodora . 

[ Nu va fi. op Spitas 

Nici pe duoă vere primare, s6ii împrotivă duoă surori pre duoi veri pri- 

mari, că este spiţo a 6 despre amânduoă părţile, duoă adică despre fraţă, 

şi patru despre vere. Pre acâstă insogire aflând'o prea sfinţitul patriarh Si- 

sinie în vremea sa, că se făcea fără ruşinare, şi fără de nici uă cercetare, 

o a opritiă-şi cu carte sobornicescă, şi cu neara împărătescă pentru ame- 

stecarea rudeniiloră, şi învăluirea nuimiriloră, că vor fi verele primare cele . 

însoţite cu fraţii, aceleaşi cumnate, precum fraţii, aceiaşi gi cumnaţi, Iară
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copiii loră voriă fi pentru taţi, veri primari, iară pentru maice, vere a doa. 
Şi deci Sisinie cu totulii a opriti uă însoţire ca acesta, şi pre celiăi ce se va 
slobogi pre cine la acestă felii de nuntă, de la biserică "l-a depărtatii în 
tâtă viaţa, socotind cu cuviinţă să nu se priimâscă la pocăință mai ântâiă, 
până a nu despărţi nunta, măcar de ar fi apucată să nască şi copil, şi .pre 
preotulii care le va citi rugăciune la acâstă nuntă sub caterisis desărârşit 
Va supusă. Iară împiratulii Manuil Comnino a dată pre urmă neara, care 
către sfirşiti dice, că acestă, însogire de a apucat de s'a făcută mal "nainte 
de întrebare, să nu se despartă, ci cu canonisire după socotâla, arhiereului 
locului să se însărcineze cei ce s'a împreunatii întru uă însoţire ca acâsta, 
păzindu-se nunta. Iară de va ajunge Ia întrebare, să nn se dea voe fără de 
canonisirile şi poruncile cele cuviinciâse. Şi aşa împăratulii despre uă parte 
se vede că cinstesce cartea cea cu soborii dată a patriarhului Sisinie, iară 
despre altă parte pentru a voici sâle pricină o surpă. Care lucru nu a lăsat 
dreptul judecător să se pue în lucrare, Ci o! de arii fi ca nică-de acumă 
înainte! iară Ncoft patriarhul Constantinopolului, şi Teofan ali Ierasali- 
mului o slobod acâsta, Deră marele Vasilie, a cărui limbă este Pravila bi- 
sericii, şi glasulă curinteloriă lui lespegi scrise de Dumneqeii, însemnate cu 
degetul lui-Dumnegeă, acâsta, dică, care lo-aiă cereată adâncurile Duhului, 

“după cuvântulă cuvântătorulti de Dumnedei Grigorie, pentru uă nuntă 
fără de lege vorbindi către Diodor episcopulă, scurtii canonii dă, prin care 
poti să se deosibâscă, nunțile cele fără do lege din cele după lege, dicândii 
aşa : întru cele ce se amestecă numirile neamurilorii » întru acestea nunta 
este fără de lege. Deci cel ce va căuta întru acestea altii puitoră de lege, 
acesta, nu scie, de se va părea In cel cu minte, că are minte, Atâta putere 
la rudenii avea ncamestecarea, câtă de cei vechi acâsta şi numai se căuta 
la spiţele cele din cuscrie. - 

+ 
Maria Surori Elena 

Petru Fraţi Pavel . . . . Irina Vere prim. Teodora 

( Na va fi ) Spiţa 6, 

Nică pre mătuşa, mare şi pre nepâta a duoa. Că este spiţa, a 6, şi nunta, cea după, urmă, se opresce pentru amestecarea numitriloră, Că vori f mă- 
tuşa şi nepota între dânsele cumnate, iară din fraţi unulă va, fi unchii, iară 

Petru Fraţi Pavel . . Maria Surom Elena 
- , Teodora 

Irina | Spiţa 6. 
“ Nuva fi - ) a E 

* Nici pre mătuşa mică şi pre nepstă, adică pre vara primară, şi pre fata, 
verei primare a ei. Că măcarii de şi este spiţa a 7, dâră pentru amesteca- 
rea numiriloră se opresce cea după urmă. Că vor fi mătuşa şi nepâta cum- 
nate, iară fraţii din rudenia mueriloră lorii avea între dânşii rudenie de 
unchiă şi de nepotii. Insă pre acâstă nuntă unii nu o desparti, de a apucat 
să se facă mai nainte de întrebare, dicendii că amestecarea numirilorii la 
spiţa a 5, totiă-dâ-una trebuo să se păzâscă. Iară la spiţa a 7, une-ori să 
se şi tr&că cu vederea, pentru depărtare. 

Maria Surori ** Izina 
Potru fraţi Pavel. . . Elena vere primare Teodora 

- Maria 
( Nu va fi ) 
  

_ NEOPRITE 

Duci fraţi ini pre ducă a duoa vere din altii nâmă, că sunti spițaa 8 
din duoă şi din 6 şi copiii loră numai veri primari se numescă pentru fraţi.



  

VECHI 

  

„Maria - surori * - Irina 
„Elena  vere primare Teodora 

Petru fraţi Pavel. , Marta a 2 vere Ana 

[ Va f ) 

OPRITE. ” 

Unchiă şi nepotii nu poti lua pre mumă şi pre fiică, căci este spiţa a'4, 
pentru aceea cea după urmă şi do se va face, so despărţesce, canonisindu-se 
cu canonulă curvică ; şi actata şi tote alte nunte cari se vorii face cu facă 

” de rudenie, care se opresce, după canonulii 69 ali epistoliei 2 către Amfi- 
Johie a Marelui Vasilie. 

Petru fraţă Pavel .. . . Maria, | 
Toma . „a Elena Spiţa 4. 

( = Nu va fi ) ! 
  

Duok unchi adevăraţi nu inii pre nepâtele cele adevărate, unul adică pre 
a altuia, că se amestecă şi aici radeniile, făcându-se unchii din pricina mue- 
riloră nepoți şi nepâtele din pricina bărbaţilorii mătuşe, şi pentru acesta 
cea după urmă, nu se slobode. De şi cei mai nuci luptători de lege, precum 
Armenopoluliă, trecândii cu vederea amestecarea, daă voo la amenduoă. Că 
ce se deosibesce acâsta, de aceea, adecă de a lua unchiulă pre nepâta şi ne- 
potulii pre mătuşa, care luciu să'lă socotimii aşa, : On este unchiii ali Ma- 
riei : Maria a ţinută pre "Toma; deci I6n este unchii şi ali lui Toma, iară 
Toma unchii ali Martei; Marta a ţinutii pre Jn; deci Toma este unchiii 
şi ală lui I6n, acesta era âncă şi nepotii ali aceluiaşi. Deci dâră aceştia, 
suntă şi nepoți între dânşii, şi despre mueri Maria este nepâtă a lui I6n: 
I6n a ţinută pre Marta; deci Maria este nepâtă şi a Martei, iară Marta esto 
nepâtă a lut oma : Toma a ţinută pre Maria; deci Marta este nepâtă şi a 
Mariei, era âncă acâsta şi mătuşe a acelia; deci dâră acestea suntăi şi mă- 
tuşe şi nepâte între dânsele. Vegi amestecarea, despre amânduot părţile 
câtă este. - : ” 

Petru frați In Toma fraţi  Ana- ———— , 
- Spiţa 6.   

"Maria asta 
( Mu va fi ) 
sa - — 

Adică âvendă I6n pre Marta mucre, nu ia Toma unchiulii Martei soţie 
pre Maria nepota lui I$n. - . 

Pentru acestă curent nici duo! nepoți adevăraţi nu iai pre mătuşilo celo 
adesărate, unulii adică pre a altuia, măcar de şi o slobâde şi pre acesta Ar- 
menopoluli ca şi pre cea mai de susii. - ” 

Petra fraţi Marta. Maria fraţi Toma Anania) 
  e _ Spiţa 6. 

Pavel . Ă Georgie . 

( Nu va fi ) 
  

”NEOPRITE 

Unchiii adevărată şi nepotii, poti lua mătuşă adovărată şi nepotă, însă 
cândă unchiulii va, lua pre mătuşă şi nepotulii pre nepâtă, pentru că este 

spița a G şi numirile românii neamestecate, lară do va lua nepotuli pro 
mătușă, atunci nu pote unchiulă să ia pre nepâtă pentru amestecarea nu- - 
meloră ; că vori fi despre partea mueriloră unchiulii nepotii şi nepotul 
uuchii, și despre bărbaţi iarăşi nepota mătuşă şi mătuşa nepâtă ; caro lu- 
eru esto cu necuviinţă. Și măcariă că mai susă s'a opriti să a duoi îraţă pro 
duot vera primare, a şâsea spiţă fiindii ei şi acolo, deră acolo cel duoi fraţi 
avea multii apropierea cea după sânge, iară aicea unchiulii şi nepotulii în- - 

43 
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cetii 6re-cumii se depărteză de rudenie. De şi Mihail Nomofilax ce a fosti 

„ Mitropolitii Yesalonicalui şi pre acâstă nuntă o opresce. Însă ca să dicem 
cuprindătorii dupre marele Vasilie, întru cele ce numirile nemului se aine- 
stecă întru acâstă nuntă, este fără de lege, iară după lege este iarăşi întru 
cele ce nu se amestecă, 

Petru fraţi Pavelă ... Maria surori Marta 
Toma . Va a | Plena Spiţa 6, 

e - 

Unchiulii şi nepotulii potă Ina pre duoă vere primare, căci santiă a 6 spiţă 
despre amânduoă părțile; 4 adică despra vere şi 8 despre unchiulă şi ne- 
potulii. Iară amestecarea rudenici care se pare, se trece cu vederea pentra 
depărtarea spiţelorii; că de şi însogirea, cea oprită a moşului şi a nepotului 
ali 3 cu ducă vere primare este dintru a 3 şi a 4 spiţă, deră a treia nu 
este aceeaşi aici şi acolo, că acolo este din cele în Jos iară aici este din 
cele în laturi. i 

Maria surori Irina 
Petru fraţi Pavel .. Elena vere primare Teodora 
Toma Spiţa 7. Ara Va fi Sa! 
N » 

7 

Ancă şi duoi veri primari poti lua pre duoă vero primare, că a 8 spiţă 
suntii despre amânduoă părţile, 4 adică despre uă parte şi 4 despre alta, şi 
nici rudeniile cele ce se împreună se amestecă. Că numai frăţimea obici- 
nuesce a numi cumnaţi nu şi rerimea. Nici copiii lori se amestecă, pentru 
că ali duvilea ver! suntii despre amânduoă părţile. 

Petru frați Paveli Maria surori Irina 
Ioan veri primari George . . Maria vere primare Ana 

- - Spiţa 8. 
Va fi ] 

Ne 
_ 

  

Lîngă însogirea acâsta trebue să însemnămii şi acâsta, că cu fecele ace- 
lea cu care nu pâte cine-va să facă însoţire, nică pre muerile acestora nu 
pote să le ia. Pentru aceea nu pote să ia cine-va pre muma cea vitregă a 
lui măcari de şi multe ari fi avută tatălă stă, pentru că nici pre muma 
lui cea aderărată; că loci de mumă adevărată ţine aceea, spiţa cea d'ântâiiă 
fiindi către dânsuliă. 
*_Nici pre muerca fratelui săi adică pre cumnată-să, pentru că nică pe so- 
Tă-sa nu ia; că a duoa spiţă, este, ţiindă loci de soră pentru unirea ei cea 
într'ună trupă cu fratele lui. ” 

Nici pre muerea unchiului săi, pentru că nici pre mătuşa sa; că şi ea ţine 
locă de mătuşă, a treia spiţă fiindă către elă. 

Nici pre fata mumei 'lui cei vitrige care este născută cu altă bărbată, 
pentru că nici pre sora sa; căcă locii de sori ţine, a duoa spiţă fiindă că- 
tre el. - 

Nici pre nora adică pre muerea fiului săi sâii a nepotului săii de fă stă 
ală duoilea săi nepotii de fiii, pentru că nici pre fiica sa nică pre nepâtele 
de fată ale scle. ” 

Nici pre fata cea vitrigă să pre nepâta de fată sii pre a daoa nepâtă de 
fată a muerii lui cei despărțite pre care le-a născutii după despărţire sâă 
mai "nainte de despărţire cu altă bărbată, pentru că ținii rânduiala de fată 
şi de nepâtă către dânsulă. ” 

Iară pentru feciorii şi fetele fraţilorii celoră vitrigi dicii unii că poti să 
se însogacă între dânşii fără oprire, fiindii că rudenia se păzesce numa! la 
obrazele fraţilor celorii vitrigi, şi nu se iaă, iară nu la copiii lori ; căci 
dică, că ci singuri na aii vre-uă apropiere de rudenie, ci pentru cinstea îm- 
preunării părinţiloră lorii, care lucru trebue să se cerce,
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Pentru rudenia care se face din cuscrie din trei nemuri 

Rudenia cea din cuscrie de trei nâmuri este, cândii trei nâmuri se rudescă 
între dânsele prin nuntă, precum : Ana şi Toma suntă fraţi, iată ună nâmă; 
Ana a luată pe Petru, iată ducă nâmuri; iară Toma a luaţi pro Marta, iată 
trei nemuri. Deci la nunțile cele din cuserie de trei nsmnuri cei vechi nu aă 
socotiti spiţe, ci numai acele însoţiri ai păzită, câte anume pravila ai o- 
prită. Iară pravila a oprită numai una : a nu lua adică vre-uni bărbaţii pre 
mauerea, fialui săă celui vitrigi s6i vsc-uă muere pre bărbatul fiicei sâle 
ceă ritrige, că aceea ţine locii d» fiică, iară a esta de fii, fiindă ei spiţa I-iii 
cu subțiri gândiri ale minţii către culă vitrigă tată sâi mumă, Iară pre 
nunțile cele ce trecă preste spiţa l-iă cei vechi nule socoteaii, iară cei după 
urmă ai pusii şi la acesta otară pre spiţa a 3, oprindii pre cele până la 
spiţa a 3, iară pre cele ce trecii preste dânsa adică pre a 4, a 5 ş.c.]. neo- 
prită impreunându-le. Şi deci la nunțile cele din cuserie de trei nmuri, ca 
să afle cine-va, spiţele cu înlesnire, trebue să ţie nâmulii celii din midlocă; 
iară nemii din midlocii este acela carele împreună pre cele-alte ducă nămuri 
din margine, că îie-care însogire de bărbatii şi de muere se faca din ducă 
n&muri, că altii nâmă este bărbatuli şi altă nemi este muerea, “şi cu n6- 
mulă bărbatului sâă ali muerii vine altă nâmi străinii ali treilea spre în- 
soţire, şi aşa se face cuscria cea de trek nâmuri. Apoi dintr'aceste trei ns- 
muri unele fece vorii să se însore şi să se mărite, care pre câtă se depărteză 
de la nemulii celii din midlocii, pre atîta se şi slobodii spre însoţire, şi pre 
câtă se apropie, pre atâtă se oprescă. Precumi spre pildă ami disii mai 
susă : Ana şi Toma suntă frați, iată unii nâmi; din carii Ana, a luată pre 
Petru din altă n6miă, iată ducă n6muri; iară Toma pre Marta iarăşi din 
altă nemă iată trei nâmuri, între care nâmă de migloci este Ana şi Toma, 
pentru că Ana a luată pre Petru şi 'foma pre Marta. Marta are soră pre 
Maria, deci Petru după ce a muriti Toma şi Ana, voiesce să in pre Maria, 
şi socotimii a câtea spiță suntă Ana cu Maria şi aflămă că este a 4 spiţă. 
Ana şi Toma fraţi, dacă spiţe; Marta şi Maria alţi fraţi, alte ducă spiţe, se 
facă tâte patru, şi spiţa a 4 este slobodă la, cuscriea cea de trei nâmuri. 
Și aşa Petru, murindă Ana şi Toma, către Marta muerea cumnatului săi 
nu se slobâde, iară către Maria sora muerii cumnatului săi se slobâde. 

Petru... Ana Fraţi Toma... Marta Surori Maria, 

Nuvafi ) 
se 

| : „Va fi 
e. 

- 

Că mai multă se depărteză acesta de n&mulii celă din midlocii de câtii 
Marta, căci aceea era spiţa 2 iară acesta este a 4 cătra Petru. Că Petru şi 
Marta, pentru că s'ai însoşitii cu cei duoi frați, spiţă deosebită nu aii;- că 
însogirea de bărbată şi de muere, singură ea socotindu-se, spiţă nu are nică 
între dânsa, nici către altii nâmă : precum adică Ana are frate pre Toma 
însuratii cu Marta, şi precum fratele ci către dânsa este spiţa a 2, aşa şi 
mucrea lui, adică cumnata ei, este spiţa a £, cândă singură însoirea se so- 
cotesce către ca. Iară dâca cumnata sa are sora, şi va voi Ana să'şi numere 
spiţele către sora cumnatei șâle, atanci cumnata sa nu mai este spița a duoa 
către densa ci a treea ; pentru că sora cumnatei sâle către densa, adică că- 
tre Ana, este spiţa a 4. Şi pricina este, că cele duot spiţe a muerii şi a băr- 
batalui, care pentru unirea, lori cea mare, se facii una, atunci Gre-cum se 
desfacă şi se arstă ; şi spița cumnatei sâle merge căire sora sa şi se facă 
ducă spiţe, iară spiţa fratelui săă merge către densa şi se facii alte duoă, şi 
aşa se arctă patru spiţe desăvârşitii. 

OPRITE 

Tatalii celă vitregă nu pâte, să ia pre muerea fiiului săă celui vitregi, 
Precum 'Toma şi Maria suntă sogii, Maria are fii făcută cu alt bărbat pre 

107



708 LEGIUIRI 

George, şi acesta are soţie pre Irina. Deci murindă Maria și George, nu: 
pâte Toma să ia pre Irina că este spiţa 1. Îi 

Toma ...., Maria ÎN 
George ......... Irina 

- ” Spiţa 1, 
Nu va fi 

Muma -cca vitregă nu pote să ia pre bărbatul fiicii sele cci vitrege. Pre- 
cum Toma, a luată -muere pre Maria și 'Toma are fată din altă muere pre 
Teodora care are bărbat pre George, Deci murind "Loma şi Teodora nu pote 
Maria să ia pre George. Şi acestea suntii cele după pravită oprite. 

Toma... Maria | 
George..... Teodora 

[ - Spiţa 1. 
_ Nu va fi 
  

Unul şi acelaşi nu va lua pre ora şi pre fata cea vitregă a fratelui mue- 
” rii lui. Precum 'Foma având pre Marta, după mortea că nu ia pre Maria fata 

v 
cea vitregă a lui Petru cumnatului săă că este spiţa a $, căci elii şi cu Pe- 
tre cumnatulii lui suntă 2 spiţe, şi cumnatul lui iarăși cu fata cea vitregă 
nă spiţă. 
Toma... Marta: Fraţi: Petru... Elena 

[ Ă Maria Spiţa 3, 
Nu va fi - ) , — _ 

Unulii şi acelaşi nu in pre nepâta cea adevărată și pre muerea unchiului 
celui adevărații ală ei. Precum 'Poma avendii pre Marta, nepâtă adevărată 
a lui Petru, după mârtea Martei şi a lui Petru nu ia pre Maria mucrea lui 
Petru, că este spița a 3. Insă pre aceste duoă, adecă pre acesta şi pre celii 
mai de susii unii din obiceiii lo slobâde. 

Ana Fraţi. Petru . . Maria | 
Toma... Marta - 

f - Spiţa 3. * > ! 
l Nu va fi 
Se — , 

De va lua cine-va muere care va area frate însuratii, apoi va muri muc- 
rea şi fratele ci, nu pâte să ia pre mucrea Îni, adică pre cumnata sa, căci 
este spiţa a 2. - 

Toma . .. Marta Fraţi Petru... Maria 

( Nu va îi ) 
* A) 

Spiţa 2. 

Unulii şi acelaşi nu pâte lua pre fata cca vitregi a fetei lui cei șitregre. 
Precum "Toma ţiindă pre Marta care a născută din alt bărbatii pre Maria, 
nu ia pe urmă și pre Ana fata cea vitregă a Mariei; că ţine el loc de moșii, 
fiindii a 2 spiţă către densa. “ 

Toma .,;., Marta 
Maria Totru Spiţa 2. 

Nu va îi ). 
Sa cr ea 

Cumnatulii nu ia pre a duoa muere a bărbatului surorii scle, care o a a- 
vută după mârtea surorii. Precum "Loma a avutii soră pre Ana, şi Ana a 
a luatii pro Petru; a muritii Ana, și Petra a luai altă muere pre Maria; 
a muritii şi Petru, nu pâte Toma să în pre Maria, căci Petru locii de frate 
a ţinută către Toma și este spiţa a 2. 

Maria... Petru... Ana Fraţi Toma 
Spiţa 2, 

| Nu sa, fi ) Siţa 
sa . — pn
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“Tatălui şi feciorulă nu pot lua noră şi cummatiă. Precum Petru are fecior 
pre Pavelii, carele a luati sogie pre Marta; Marta are frate pe Ioan, şi Loan 

are soție pre Maria, Deci a muritii Loan, și Petru nu pote să ia pre Maria, 

căci este spița a 3, una adică tatăli şi fiiulii şi duoă nora şi cumnata. 
Petru - 

Pavel... Marta fraţi Ioan... Maria : Spiţa 3. 

Nu va îi | 

Duoi fraţi nu iati mumă şi fată vitregă, pentru că este spița a 3, precum 
Toma ţiindii pre Moarta, Pavel fratelo lui nu în, pre Maria fata cea vitregă 

a Martel, că este spiţa a 3. - 
Paveli O Fraţi: Toma... Marta 

i „Maria, : 
| pe Spița 3, 

Nu va fi V . 
— 

Duci fraţi sâcră şi noră nu iai, căci este spiţa a 3. Precum Ioan ţiindii 
pre Marta, Pavel fratele Lui nu ia pre Maria nora Martei după mârtea băr- 

batului ei Constantiu.: 
Paveli Fraţi loan ., Maria | 

Constantin Marta, . Spiţa 8. Ă 

Sp . 

NEOPRITE | a Ă 

Unulii şi acelaşi ia soră şi pre cumnata sorii muerii lui, Precum loan a 

luată pre Maria, Maria are soră pre Marta, Marta, a luatii pre Pavel, Pa- 

velă ara soră pre Salomi. De va muri Maria, foan ja pre Salomi, care este 

cumnată a Martei surorii muerii lui, că este spița a 1, 

Joan. Maria surori Marta . . Pavelă fraţi Salomi 

| Va f 
* x ... 

Spiţa 4. 

Duoi fraţi potii să îa cumnată şi pre muerea, fratelui că, Precum "Toma 

- are frate pre Petru, şi clă a luati pre Maria. Maria are rate pe Joan, şi ci 

a luată pre Marta, După mortea lui loani, "Loma ia pre Marta, că suntii 

spița ad. | 

"Poma, fraţi Petru ..' Maria frați loană . . - Marta 

( Va îi - : ) 
N . 

Duoi fraţi iaii mâşă vitregă şi nepotă vitregă de fată, precum Joanii a 

luaţii manere pre Maria, Maria de la Paveli bărbatul celii Vântâii aro ne- 

pâtă vitregă pro Ana; pre acesta o în, muere Dimitrie fratele ini Toni, că 

este spiţa a 1. 
Dimitrie fraţi Ioan... Maria... Pavel IN 

Teodora Spiţa 4. 

Spiţa 4. 

Va fi 
  

Duci fraţi iai mumă şi nepâtă vitregă de fată a ci. Precum Ioan a luat 

pre Maria, Maria are fatii cu altă bărbati pre Elena, Elena are fată pre 

'Peodora, cu birbatulii stă Dimitrie. Pre acâstă 'Teodoră, George fratele lui 

Toanii o ia, mucre, că este spiţa a 4. 7 
George fraţi Ioan... Maria 

  

Blena ... Dimitrie. -» “ta, 

| i "Teodora - Spiţa i. 

Va fi ) Ie 

n aaa
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Duo fraţi iai fată vitregă și nepâtă a unceu şi aceeaşi co este şi maică şi mătuşă.. Precum Ioană a luaţi pre Teodora, şi acesta are fată cu altă muere pre Maria, iară Teodora are soră pre Ana, care are fiică pre Elena. Deci a luati Constantinii pre Elena, ia şi George fratele lui pre Maria, că este spiţa 6. Cei duoi fraţi adecă duoă spiţe, mătuşa cu nepâta sa trei, a- cesta iarăşi mătuşă, ca ceea ce so socotesce şi mumă a fiice sâle cei vitrige, altă spiţă, iată 6 spiţe. - 
Joan . Teod. Sur. Ana - | - Maria Elena . . Const. fraţi George Spiţa 6. 
N! Va f 

„ Tatălă pote să ia pre sora muerii cumnatului fiului stii, Precum Pavel ţiindă pre Marta, soră lui Joan, Petre tatălă lui ia pre Maria sora Anei muerii lui Ioanii, căci este spița a 5, una tatălă şi fiul şi 4 s6era, muerii şi cumnatuli. . 
Petru | , , , Pavelă Marta fraţi Ioan Ana surori Maria Spiţa 5. 

Va î Ă 

Duoi cumnaţi, din carii unuli a ţinută pre sora altuia, după mârtea a- ceia iai mătuşă adevărată şi nepâtă, Precum Petru şi Ana frați, Marta şi Maria adevărată mătuşă şi nepâtă din altă nm, Ana a luat bărbat pre Paveli, a muritii Ana, şi Pavelă a luati a duoa muere pre Marta, ia şi Pe- tra fratele răposatei Ana pre Maria, că a 5 spiţă este. ; Petra fraţi Ana., Pavelă., Marta fraţi Dima 
f 

Maria Spiţa 5. Li Va fi ) pi 
Cumnatii şi cumnată de duoi fraţi se ia unulă cu altulă. Precum Toma şi Pavelă frați, Toma a luată pre Ana, şi Ana are soră pre Maria. Pavel a luatii pre Elena, şi Elena are frate pre loan. Ioani ia pre Maria, şi este spiţa a 6, duoă de la duoă fraţi şi patru de Ja cumnatiă şi cumnată, Maria sur. Ana Toma fr. Pavel Elena fr. Ioan 

Ya î ) Spiţa 6. 
Ss 

- ——/ 

Tatălă celă vitregă și feciorul celi vitregă iai adevărată mătuşă şi ne- potă. Precum Toma are feciorii vitregi din muerea cea d'ântâiă pre Petra, oma a luată a duoa muere pre Marta, Marta aro nepâtă adovărată pre " Maria, o ia pre dânsa Petru, şi este spiţa a 4. 
Elena... Toma... Marta fraţi Paseli.. Ana 
Petru , Maria 

Va fi ) 

Iară acela care schimbă inelele şi cunaniile „ adică nunulă, nici uă rude- - pie nu are cu cel ce se cunună, pentră aceea şi când va văduvi vre ună parte, pâte să o ia întru căsătorie fără de nici uă oprire. 

Pentru rudenia cea din sfântuli botezii 

Rudenia acâsta este cândi va priimi cine-va vre-uni copilă din sfântală boteză, că celă ce îlă priimesce pre elă, îlă face copilii duhovnicescă ală săi şi mal aprâpe rudenie şi tată se face lui de câtă este celii trupescii; că pre * câtă este mai presusii duhulă de câtă trupul, pro atâtă maj aprope este rudenia cea duhovnicâscă de câtă cea trupescă, și după cuventulă acesta al apropierii dice canonulii 33 al soborului ali 6, că rudenia cea duhovnicâscă este mai mare de câtă cea trupâscă, Iară unii, între carii suntă şi Neofită şi Nicolae patriarhii Coustantinopolului, Ia întrebarea lut Grigorie Xiru,
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audindă canonuli acesta nu'lii aă înţelesă aşa după apropiere ci dapă suma, 

spițelorii, pentru aceea şi a întinsă rudenia cea din botez ptnă la spiţaa7, + 

iară alţii și pre apiţa a opta a oprit'o mai mult de câtii la rudenia cea din 

sânge; dâră cel mai mulţi cu acâsta nu se împacă, precumiă dice Vlastarii 

(slova V), ci socotescă numai feșele acelea să se oprscă pre care le opresce 

pravila; iară pravila opresce, nu pre rudeniile cele din laturi adecă pre fraţi 

i pre surorile nașului şi finului, ci numai pre cele ce se pogâră în josă, şi 

pre acestia nu până la spiţa a 8 ci până la a 3, adică.să nu potă să ia naşul 

pre fina sa, nici pre muma s6ă pre fata ci; âncă nici feciorulă naşului nu 

pote să ia pre vre una dintraceste trei, Trehue însă a sei că spiţele la ru- 

denia acâsta din sfântulă botez se numără cu schimbare de spiţele cele din 

sânge, că acolo tatălă către toţi fraţiă era spiţa l-iă, iară aici tatăl ace- 

sta celă duhornicescii către fiiulii pre care "l-a priimitii din boteză este 

spița I-iă, iară către tatălă cel trapesciă ali fiiului spiţa 2, căci frate ală 

lui se socotesce; iară către fraţii cei huni ai finului spiţa i 3, că nu'ia 

avut şi pre aceia fii; iară fiiulă către fraţii săi cei trupesci este spița a 2 

şi către tatălă lui celii trupescii spiţa 1, precum şi către celii duhovnicesc, 

OPRITE . 

Na pâte naşulii să ia pre fina sa pentru că sa făcută fiică duhornicâscă 

a lai şi este spiţa 1. - , 

Joan Maria, 
| | Spiţa 1. 

Nu pâte naşulii să ia pre muma fintă sâle, căcă este spiţa 2. 

Joan Elena i 
Spiţa 2. 

l Na va fi ) ) i 
—— , 

„Maria 

Nu pâte naşulă să ia pre fiica finei sdle, că este spiţa a 2. 

Joan Maria 
Marta, . 

l Nuvafi .) Spiţa 2. 

Fiiuli naşului nu ia pre muma finii tatălui săi că este spițaa 3. , 

Joan „= Rlena A 

George - : - 
( Nu va fi p „Spiţa 3 | 

p Maria e 

Fiiulii naşului nu îa pre fina tatălui săi, căci îl este soră duhovnicâscă 

şi spiţa a 2. ] - . 

A născută Ioan a botezată 

Pre George pre Maria 
) Spiţa 2. : 

| Nu va fi . : 
e — 

Fiiulă naşului nu îa pre fiica finii tatălui săi, căci fi este nepotă duhov- 

nicâscă şi spiţa a 3. „ 
A născută Ioan a botezată - 

Pre George pre Maria - | 

- pre Marta „ Spiţa 3. 

(. Nu va fi 

Până aici suntiă cele ce se pogâră în josii până la a trecea spiţă şi după 

pravilă se oprescii, cu care se unescă şi cei mai mulți din cel biserieescă. 

Tară pre cel de alături nimeni nui opresce de la împărtăşirea nunţii. 

7
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NREOPRITE 

Naşulii ia pre sora finului, ssă împrotivă, finuli pre sora naşului. „ Fiiulă celi trupesci alii naşului ia pre sora, cea trupâscă a finului, căcă după cei mulţi nici uă spiţă nu este pentru rudenia cea de alăturea, - Asemenea şi fratele naşului ia pre sora finului, şi împrotivă, fratele fi- nului ia pre sora naşului, - pu , „a Duci fzaţi duhovnicesci având ună naşii, iai ducă surori trupesci, 

OPRITE 

Deca duoi copii unulii parte bărbitâscă şi altul parte femeescă, nea- vândii nică uă rudenie între dânşii, se vor boteza de Unii naşii, acestia, pro. cumii dice Sisinie patriashulii, nu se iai, căci suntii fraţi duhornicesei şi spița a 2. Iară de Ieremia şi Neofitii patriarhii acestă însogire se slobode, „Căci dicii că acestă legătură a se păzi nu este cu putință, că se pâto unuli şi acelaşi naşii să boteze unii copilii parte bărbătescă în Constantinopol şi altulă parte femesscă în Veneţia stă altă unde-va, care potii să se întâl- nâscă amânduoi sii în Constantinopolă sc în Veneţia sâă alţii unde-va, să se ia, . . | | ; , _ Fiiul naşulul nu îa pre mucrea finului tatălui stii, căci se socoteste frate şi alii ci, pentra unirea bărbatului- cu femeea întruni trupă şi este spiţa a 2, Precuni : Petra a născută pre Toma şi a botezatii pre Pavelii, Pavelă a luatii soţie pre Marta; deci murind Pavel nu pâte 'Tona să ia pre Marta. "Pentru că același cuventă de rudenie are către Marta care avea şi către Pavelă sogulă ci, şi precun fiiulă nu ia pro ceea, ce o a priimită tatăl la botezii aşa nici pre ceea ce a fostii sogie aceluia, 
A botezată Petru a născută 

Marta pre Pavelă pre Toma, 

Nu va fi ) 
cereri 

Asemenea dâca birbatulii a botezatii vro unii <opilă, iară mucrea altulă, acesti copil nu se iaii, căci se pare căi uni naşii "i-ai botezată, pentru uni- rea întruni trupă a bărbatului cu muerea. LL Asemenea şi pre fina socrului nu o ia ginerele, pentru că este soră du- hovnicâscă a muerii lui cei mârte, şi duoă surori oră trupesct oră duhorni- cesci uuulii şi acelaşi mu pâte lua. * - 
Iară deca, socrul a botezatii vre-un copil şi ginerele altulii, acestia se iati, Insemeză âncă şi acâsta că dâcă tatăl va priimi din sfântul botez pre fiiulii săii şi se va face naşulii lui, sc despărţesce de muere. Căck naşulii se opresce de a se însoţi lingă alte fege şi cu muma, finului stii, precumiă s'a disii mai susăi, 

- i 

Pentru rudenia cea din totesie, adică facerea de copii de sufletii 
ltudenia cea din iotesie adecă din facerea de copii do sufletii este, cândă vre unii fiind fără de copii; facă pre cinc-va, copilă de sufletă ali loră, spre mângâerea nefacarii lori de copii şi spre mostenirea averii lori. Iară facerea de copii de şufiet dicii, u pre ceca ce nu se face după rânduiala cea cuviinci6să, căci Însogirea, acesteia, de și este Gre-cum necinstită, dâră înst nu este supusă şi sub vină de călcare de lege, ci facerea de copii de sufletă dicii pre aceia co ze face după pravila cea cușiinciâsă, adică prin cetirea sfintelorii rugăciuni dupre nearaoa 24 a înţeleptului împărat Leon, că prin „slujba acâsta, cei ce îi fac fi de suflet, ini rânduiala de părinţi, iară cel ce se fac ţin loc de fii; şi sc oprescă a veni spre împărtăşirea nunții, după socotela unora, precumii rudenia cea din botezii, iară după socotela altora precum cea din sânge, Iară pravila cea împărătescă dice acestea : nu pociăi lua muere pre mătuşa cea despre tată săi despre nuună, măcară de şi sunt mătuşă de sufletă, căci ai rânduială de maice, Pre aceca dicii, caro pote
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sa făcut fată de suflet de moşulii mei şi către tatăli mei a ţinută loci 

de soră iară către mine de mătuşă. Nici tatălii celă de sufleti nu pâte lua 
pre fata fiiului să celui de sufletă, sii pre nepâta de fată. Nică fiiulii cel 

de sufletii pre soşia tatălui săă, s6ă pre muma, stii pre sora că, s6ă pre ne- 

pâta cea de fiii. (1) . . 

CAPU 
Despre despărţiri 

Urgie asupra celorii ce despartă cununia fără vint. — Pricinile ce despartă cununia, — 

Pentru bărbaţii ce supun muerile să preacurvescă pentru bani s6ă pentru alte împre- 

jurări. — Vinile bărbatului pentru care îlă lasă mnerea, — Pentra col co sa îusdră scti 

se mărită după eretici. — Vink reciproce între bărbată şi muere, — Sub și în ce chip 

se desparte bărbatulă pentru sodomie. — Cândă so desparte muerea de bărbatul eY 

pentr xtutatea lu. — So desparte căsnicia cândiăi nu se află trupesco cu muerea sa; 

fecloria muerii; bătaca bărbutului de muere; gâna mucriy de către bărbat, — De mar- 

ţorii ce descoperă rtatatea bărbatului, 

Ş 1. Urgie asupra celorii ce despartii cununia fără vină 

împreunările ce se facă cu porunca lui Dumnedeii şi nu se despartii de 

câtii pentru vinile cele prevădute de lege şi nici nă dată pentru daruri ss 

altă dobândă ori mită ; iară cela ce va, face a se despărţi nunta fără cuvânt 
de vină, acela se chiamă anticrist, pentru că Domnulii nostru Iisus Chri- 

stosăi ne poruncesco să lisămii pro tatălii nostru şi pre muma nâstră şi să 

ne împreunămii cu muerile nâstye ca, să fimii cu densele uni trupă, şi a pus 
legea ca omulă să nu fie puternie a despărţi pe bărbatuli şi pe muere fără 

de vină, iară carele va urina acâsta nu esto numai călcătorii de lego ci și 
chiară satana, şi vrăşmaşii împrotiva poruncilor Înă, şi carele va cădea fără 
de vreme dintracâstă vicţă şi se va face moşnânii muncii cel de veci. 

Ş 2. Pricinile ce desface cununia 

1, Când muerea sâii bărbatul va preacurvi însă numai atunci îşi pote 
lăsa bărhatulti femeca, cândii o va, găsi făcând figişă preacurvia, aşijderea 
şi femeca, îşi lasă bărbatul cândii elă va, preacurvi cu altă femee sâii va 
ţinea posadnică. : . 

9, Fie de facă, fie printr'ascunsă preacurvia, bărbatul de va goni mue- 
rea sa din casă s6ii muerea va fugi singură de bună voia că, pe aceea pururea 
pravila îi smintesce şi nu'i lasă, să se împroune şi să locuiască într'un locii, 
mai cu s6mă, cândă va fi muerea afară din casa bărbatului ei şi nasce fiii 

acolo. Iară de nu se va putea descoperi acea preacurvie până în optii dile 
ori bărbatul sâii muerea pentru bărbat, atunci să se îndemne a locui îm- 
preună şi a face pace. o - 

3, Cândii îşi va goni bărbatul femeea, sâii nu o va hrăni sâii altele asc- 
menea, acestora îi va face. - “ 

Ş 3. Pentru bărbaţă ce supun muerile sc curvescii pentru Van 
sei pentru alte împrejurări, Ă 

1, Ori-care bărbat; îşi va supune femeca să prea-curvâscă pentru bani, 

stii pentru ori-ce alte împrejurare, judecătorul este în drept a'l osîndi la 

muncă grele, precum şi pe muere. ! E 

9, Jară dâca va supune bărbatul po muerea sa să preacurvescă nu pentru 

bani, gi atuncea, nu se scutesce de pedâpsă, însă nu aşa răi ca când ar fi 
loat bani. - : ! - . 

3, Cela ce scie că nevasta sa preacurvesce, iară el sc face a nu sci, şi o lasă 

  

(1) Aceste spiţe do rudenia 'suntă tipărite întocmai după colo tâlmăcite do răposatulă 

Grigorie Mitropolitală şi tipărite la anulă 1827. - . De 

18 

Cap 213, 

din Prarila veche 

Cap 179, din 

Pravila bisericescă 

„144 

Cap. 134, P.b.
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Cap. 238. 

Cap, 220. 

Cap. 221. 

Cap. 224, 

+ Cap. 225, 

Cap, 228, 

Cap. 229, 

Cap. 230. 
Cap. 232, 

Cap. 186. 

Cup. 183, P. vb. 

Cap. 185, P.b. 

Cap, 185, 
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2, Nefeckoria femeii se reclamă îndată, după cea d'ânttiii împreunare după nuntă. : , , 3. Muorea de îşi va bate bărbatulă, s6ă cândă va fi grea şi va face tot chi- pulă să'şi omâre pranculii în pântece în pisina bărbatului, atunci să se des- parţă de densa bărbatulă. 
4, De va fi bărbatul tâlhari, prădătoră, săpătorii de morminte ca să desbrace morţii, atunci muerea, se desparte, o 5. De va goni birbatulă pe muere afară din casa lui şi ea ducându-se la vro uă rudă a ci să mie, scii la vre ună prietenii credinciosii şi cunoscuti, şi pre cale o vorii apuca ceva Gmeni fiicători de răi, şicu d'asila, o vori spurca, de acâsta nu se osindesce nici se canonisesce mucrea, nici se des- parte de bărbatuli ei, . 
6, De va fi muerea mişa, sâii gubavă (1) se desparte bărbatul de ca; aseimenea se desparte şi muerea, de bărbat cândă va, fi mişelă şi gubarii, 7, De so va întâmpla să athă acea bâlă muerea. şi se va despărți, atunck bărbatulii săi pârte grija de hrana ci întru tâtă vicţa ei, S$, Nunta cea fiiră de lege se desface, şi amenduoă părţile potii intra în căsătorie cu alte fece, : . 
9, A patra nuntă se desparte fir nică nă altă socotelă pentru că este fără de lege, ” 
10. Nunta nevârstnicilorii după cum legiuesce pravila se desparte, + 11. Cândă bărbatulă va fi eretică şi muerca pravoslavnică, şi din pro- tivă, nunta aceea se desparte de nu se va boteza celii de altă, lege, 

Ş 9. Despre marturii ce descopere răutatea Vărbatului 
1. Marturii ce vorii să arâte vrăjmăşia bărbatului, să fie destoinici de a se crede, rudele şi femeile. 6meni de rând şi fără nici uă cinste în so- cietate nu potii îi marturi, (Veşi articolulă 1-iă despre marturii de obşte do la sfirşitii), ” 
2, Vrăjmăşia o artă vecinii, 6menii cei ce din întâmplare ai vălutii cu ochii, scii vestea că s'a auditii vactele și ţipetele muerii întracea casă; cândă aceştia ori putea dovedi vrăjmăşia bărbatului şi ca nu va avea, "nick ună semniă pe trupu'i de bitao atunci trebue martură carii să cunâscă totii adevărul, 
3e Mai multi crede judecătorul mărturiile care arătă vrăjmăsie bărba- tului, de câtă pe toţi aceia ce dicii că nu este așa.(2) 4, Pâte bărbatulii să se scutâscă de osînda prescrisă de pravilă pentru bătaia femeii cândii 

” a. O va prinde în prâcurvie, 
b. Cândă o va dovedi-uneltindă împrotiva vieţii lui, 
e. Cândii vina ei de oră ce altă Aro va fi vredică do bătae, 
d. Cândă bătaia va fi neînsemnată, şi crescerea, ei nu o va supune des- nădejdii. . _ 
3. Când bărbatulii va bate pe muerea sa desi şi fără vină, muerea pote „se cără despărţire, şi clă este dâtoră a o hrini după cuviință. 6. Muerea se desparte de Dirbatulii et nu numai pentru vrăjmiişia băr- Datului ei, ci şi a rudelorii luă cândii vorii unclti a 0 vătăma cu ceva. . 7, Najunge numai făgădaiala şi jurământulii bărbatului că nu'şi va bate muerea ci trebue să'și pue chezaşii că nu'i va faco vruni rii. S. Cândă bărbatulii nu va găsi chezaşii că nu'și va vătima Mucrea, a- tuncă rămâne la iscusința judecătorului să cunâscă gradulii vrajbei lui ca să vadă do va putea ajunge numai acelă jurămânsi ce a făcută bărbatulă sc nu, şi de trebue să'i doosibâscăi sc să'i împreuue. i 9, Cândă se va deosebi muerea de bărbatalii ei pentru frica vrăjmăşiet 

    

„(ID Gubavii so dice muerea sc bărbatul născuţi din împrounarea de şcnte qile ale. necurățeniei mumey, Vedi capă 14, list, 757, din Pravilă, i 
(2) Marturii îns5 se judecă şi se credă ori după majoritate scă după caracternlă ce porti, 

“
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lui, atunci judecătorul trebue să o asigureze despre acâstă faptă, nu nu- 
mai cu înscrisii şi chezăşie, deră trebue să o şi pue la unii locii de credinţă 
să şâdă acolo cu cheltuiala bărbatului, până se va alege cum.rămâne. 

10, Dsca bărbatulii va da înscrisă cu jurămentă şi chezaşii, că nu'şi va 
vătima muerea ce a prins'o în prea-curvic, şi mucrea viindă a casă va face 
altă prea-curvie, atunci bărbatulii pote sii facă totii răul fără a, se învi- 
novăți pentra legătura ce a făcută, - 

CAPU V 

Urmări la, pricinile de despăriire 

Pricinile pentra cari pâte Lărbatulăi să%și goniscă mnorea fără scirea judecății, -— Mue- 
rea esto detâre a merge după bărbatulă că veri în cotro, va merge elă. — Pentru cel 
co se îndrăcescă. — Pentru bărbaţii co voră Ina duo inuerk. — Pentra cel ce se vor 
despărţi de muere din pricina altia. -- Pentru bărbatalii robă sc muorea robă. — 
Pentru muerea care rtmaăne văduvă şi va voi să se mărite în anulă acela, — Muerea 
ală cării bărbat se va duce într'altă loc şi acolo va ţinea posadnică. — Pentru vre- 
mea în care imuerea pâte să astepte po bărbatali s%ă caro lipsesce în loc depărtat.— 
Fuga scă gona femeil din casa bărbatului, 

Ş 1. Pricinile pentru cari pote Vărbatuli s&şi gontscă 

suerea fără scirea judecății 

1, Bărbatul pâte să'şi scoţă din casă pe muerea, sa fără, scirea judecă- 
torului pentru pre-acurvie : cândii însă preacurvia, va, fi de facă arătată, iară 
de va fi pre ascunsă şi va trebui dovedi pentru acâsta n'o pote goni fără 
voia judecății, 

2, Chiari după mărturia unui singură marturii credinciosii, care să ade- 
vereze preacurvia nu pote bărbatulit siv'şi gonsscă pe mnuere din casă fără 
scirea judecății, „. i 

3. Nu va putea mnerea, cu voia sa să se desparță de birbatulii ei, pentru 
că acesta a, preacurvită, mai virtosă cândă va f lucrulă po ascunsii și va 
trebui dovedi, iară cândii va fi lucruli pe fașă, atuucă pote numai singură, 
să se depărteze. - | | 

4, Cela ce îşi va poni mucrea din casă fără, de vină acela se va certa, 
după voia judecătorului, „o ” 

9 Detorii este bărbatul să hrănâscă pe mucre dâcă o va goni din casă; 
cândit însă se va afla că muerea preacurvesco în vremea lipsei din casa băr- 
batului că, atunci bărbatulă nu se mai îndâtorză nimicit a'i da. 

6. De se'va depărta muerea din casa bărbatului ci, şi bărbatul va a- 
răta că s'a depărtatii fără nici uă vină, atunci nu este detorii să o hră- 
nâscă afară din casa lui; cândă însă sc va fi Qepărtatii pentru vre uă pri- 
cină bine-cuventată, detoră este bărbatul a plăti tâtă cheltuiala ce va fi 
ficutii niuerea pentru hrana ci aflându-se afară din casă. 

7. Cândii după otărirea judecătorâscă se va osîndi muerea la închisre 
pentru uă vreme, bărbatulă nu e detorii să o hrănâscă, 

S, Pâte bărbatul să se desparță de muere şi muerea asemenea de băr- 
bată cândă unalii îndemnă pe altulii să greşescă. 

9, De va, face muerea niscai fermece care se vorii afla, în toti chipulii să 
fie sătimătâre, atunci bărbatulii este dâtorii să, se deosibâscă de dânsa sin- 
guri fără scirea, judecății.  . . Ă 

10. Aluerea de se va duce de în bărbaţii fără voia şi scirea lui, vrând să 
se întorcă pâte să râge pe judecătorii să îndemne pe bărbații ca să o prii- 
mescă iarăşi în casă, şi nevrândii s'o ia, atunci dâtoriă este bărbatul s'o 
hrănâscă pe câtă vreme ra lipsi din casa lui, - ! 

11. Cândi mucrea nu se va îndupleca, nici va asculta de biserică ca să 
mergă după bărbatulii ek când o va cere şi o va chiăma a se întârce a casă 
după ce a fugiti fără pricină, atunci bărbatul pote prin judecători mire- 
neacă s'o ia şi fără voia ci, 

ŢI 

Cap. 185. 

Cap. 187, din Prav,



718 

Cap. 188. 

Cap 233 

Cap. 137, faţa 218 

LEGIUIRI 

$ 2. Muevea este dâtore să mergă după bărbatulii ei 
teri în cotro ta merge elă 

1. Dâtore este muerea să mârgă după bărbatiăi, nu numai când va fi ne- vinovatii, veri unde îli vorii chiăma, interesurile sele, sâii va voi a se trage din loculii acela pentru greutăţile şi cheltuelile ce încercă acolo; cândii însă va cunâsce că merge să facă vre uă răutate precum furtişagii, tâlhărie şi altele ca acestea, atunci nu este dâtâre să mergă, 2. Do nu va voi mucrea să mârgă după bărbată pricinnindă una, şi alta: atunci nişte asemenea născociri nu se vorii ținea în semă, ci se va îndâtora a merge după bărbată, N : 3. Cândă mai nainte de cununie se vorii învoi cu înscrisă ca să, nu.sc6ţă pe muere din loculii acela, atunci muerea, are dreptă a nu se duce după bărbați, 
4. Cândă va i bărbatul omă răi şi va umbla, din loci în loci şi din sat în sati, şi la nică ună loc nu va fi oniii de ispravă, şi mai alesă când pen- tru răutatea lui îlă vorii goni şi îl vori scâte de unde locuesce, atnnci nu va fi muerea dâtâre să incrgă după densulă; însă acâsta cândă se va do- vedi că s'a făcutii răă după co s'a cununatii cu densa, iară de a avută acele năravuri înaintea cununici, atunci trebue să mârgă după bărbații, căci se socotesce că l'a cunoscutii şi aşa Ta luată. . - 

$ 3. Pentru ccă ce se îndrăicesciă | 
1. De sc va îndrăci muerea cui-va să nu se desparţă ci s'o aştepte trei ani şi dâcă întracâstă vreme nu se va tămădui, atunci slobodă este să se desparţă, 
2. Cândii bărbatul va cădea în patima îndrăcirel dâtâre este muerea să”] aştepte cinci ani și dâca întracestă timpii nu se va îndrepta, slobodă este a se despărţi de dânsulă şi a lua pe altulă. 3. Şi iară de se va întempla ca acestă bolă sto fi avută bărbatulii sâă fa- -meea înaintea nunţii să se păzâscă legiuirea de mai susă (Ar. 4 de la cap. 188). 
4. De va lua ori bărbatulă să femeea, bla, epilipaiel şi acea b6lă va, fi avut'o şi mai "naintea cununici şi se va dovedi acâsta cu mărturii vrednice de credință, atunci sinodul marci biserici a tâtă lumea a otăriţii să se des- parţă fără nici uă îndoslă bărbatul de muere : iară de va veni acea Dâlă mucrii în urma cununici muerii sâii bărbatului, să nu o desparţă judecata în tâtă viâţa sub nici unii cuvântă. 

$ 2. Pentru bărbaţii ce vorii lua ducă mueri 

1. Cela ce va lua ducă mueri şi se va cununa cu densele în deosebite lo- curi şi amânduoă voră fi vii se osîndesce criminalicesce după prașilă cu în- chisore Ja ocnă stii pedâpsă trupâscă, 
2. Toti asemenea se osîndesce şi muerea ce va lua duoi bărbaţi, 3. Nici ună arhiercă sâă episcopii nu pte da voe unui bărbatii să în ducă mnerei, nici unei merei să ia duoi bărbaţi, $. Muerea care se va cununa cu unii bărbatii ce va avea altă muere vie, aceea de va putea arta In judecată prin mărturii vrednice de credință că n'a sciutii că are muere, se va scuti de osindă, iară neputendă dovedi ac6- ” sta, judecata, va osîndi pe amenduoi. 

- 5. Când se va dovedi că, muerea n'a sciutii că bărbatalii are altă muere şi după aceea, se va artta şi muerea cea M'ântăiii, atunci pote să'şi ia zestrea ce va fi dati şi totii ce'i va fi dăruită bărbatu-săă; când însă se va dovedi că mărturiile suntii nedrepte, atunci atâtii zestrea ei câţi şi darurile ce îi va fi datii bărbatulă, se oră lua pe sâma stăpânirii, 6, Când muerea va lua altă bărbată socotindii pe celă d'ântâiă morti şi va dovedi acâsta cu bune mărturii, se va scuti de osînda prescrisă de
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pravilă; iară dâca acele mărturiă nu vorii fi vrednice de credință, se va certa 
după lege. . 

d. Tote pravilele împerătesci dă voa inuerii să ia altă bărbată când băr- 
batulii se va face nevădută și nu i se va, sci de căpătâiă în cursii de cinci 
ani; iară când se va duce la 0sto în cursiă de dece ani. , 

$, Mortea bărbatului. dă dreptă muerii a se mărita cu altul. Mârtea însă 
a bărbatului ce lipsesce în loc străinii, so aderersză prin mărturii, cum că 
ai vădutiă cu ochil pe bărbatul cutăria mortii. Pâte cu tâte acestea, chiar 
muerea să trămiţă ună omă într'adinsă acolo ca să se încredințeze de este 
mortii s6ă vii, însă acelii omi trebue să fie vrednici de credut, ca să se dea 
muerii drepti de a se mărita. (1) 

$ 5. Pentru cel ce se vor despărţi de muere din pricina altcea 

1, De'şi va despărţi cine-va muerea din pricina alteia avend'o atunci nu 
lasă pravila să ia pe aceea ce a fostii pricina de despărţire de mucrea sa. 

2. Celii ce avendii femee va ţinea ţiitâre şi murindii femeca sa cea le- 
giuită va voi să ia pe ţiitorea aceea, nu este slobodă. 

$ 6. Pentru omulă rob sii muerea v6bă 

Se desparte nunta când se face robi bărbatulă sâii muerea, şi peste trei 
azi nu sc va audi nimică că este viii scii vie unulă sâi altuli fie-carele din 
amenduoi carele s'a robită. 

$7. Pentru anuerea care vemâindă văduvă va voi să se mărite 

1, Mucrii căria îi va muri bărbatul nu'i este ertată, mai "nainte de aşi 
împlini anulă ântâii de jale, a se mărita, afară numai de! va porunci stă- 
pânitorulă. . : | , 
"2. Pentru ducă vini s'a întărită a fi anulii de jale, unul în care să nu 

se mărite muerea; cea d'ântâiii esto ca să nu se întâmple muerea grea” şi 
cea de a, duoa că este dâtâre muerea pentru cinstea bărbatului ca să jelescă,. 

$ 8. Duerea ali cării bărbatii seva duce întallii loci şi acolo 
Ta ţinea posadnică 

Muerea ală cării bărbată se va, duce de la densa întralti locii, şi acolo va 
ţinea posadnică, m'aro voe să ia alti bărbatii, ci să'l aştepte trei ani ca să 
se întorcă, iară cândii se va întompla să se ducă întraltiă loci şi în curs de 
cinci ani nici să se întârcă, nick de cheltuială săi trămiţă, nici să'! scrie, 
acea împreunare, după patriarhul Dionisie, se desparte de tot, şi pâte lua. 
altă bărbatii, 

$ 9. Pentru vremea în care mucrea păte să aştepte pe bărbatulii stii 
„care lipsesce în locii depărtată 

1. Muerea alii căriă bărbatii se va, duce intrati loc ssii satii, ori la 6sto 
şi nu se va, mai audi de dânsul nimic, de nu va aştepta să se încredințeze 
de la mărturii vrednice de credinţă că a peritii bărbatul săi ssii trăesce 
Şi va vrea să, se mărite, aceca să se judece ca vă curvă, 

  

(1) Pavel către Corinteni cap. 6 stih 20, dice despre căsniciilo celorii ce vooscii a s0 
despărți : “Muerea da bărbat sinu se desparță, iară do se va despărţi, să nu se mărite, 
s6ă să 50 împace cu birbatulă sti., : . 

Acesti articolă trăgânău-se din pomenituli capă ali epistolei sf, Pavel, nu vrem să 
doredim altii de câtii, ântâiă strinsa legătură co este și trebue să fie între bărbată şi 
fomee, şi ală duoilea, că cel ce se despartă din pricini prevădute de pravila sfinteloră 
sobore, potă cerândă op, să între iarăși în unire, 

Cap. 239. 

Cap, 222. 

Cap. 261. 

Cap, 235. 

Capă 236, 

"119
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Cap. 23%. b. d, 2. De se va întîmpla, ca bărbatulă să sc ducă la &ste şi să nu se audă de densulă că trăesce, iară ea se va mărita, apoi elit se va întârce la casa - sa şi'şi va afla muerea măritată cu altulă, slobodii este de va vrea, so des- parţă de celă de ali duoilea bărbată şi s'0 ia ca p'nă femee a, sa, fără însă să se învinovăţâscă muerea pentru a duoa a că Gununie.. 

3, De nu va vrea, muerea să priimescă pe bărbatulă că celi d'ântiiă, vrândă să trăâscă cu celă de ali duoilea, atunci să o desparţă judecata fără voia că de celii de ală duoilea şi să o canonisâscă ca p'uă curvă, 4, Numai acelo mueri se iartă şi nu so canonisese, câțe, vădând pe băr- baţii lori cei Wântâiă scă audindii că trăescii îşi lasă îndată pe celiă de al duvilea şi mergii de şed într'altă casă până să dobândescă pe celii W'ânttiii, 
» Afară de vinilo cele mai susiă scrise, de va îndrăsni cine-va să se des- parţă de muerea sa şi să ia alta, atunci să se depărteze de biserică penă îşi va lua pe cea d'ântâiii muere a sa, 

$ 10. Fuga sâii gâna femeii din casa bărbatului 
Capă 139. şi 8. 1. Când bărbatulii pentru preacurvie va goni pe muerea sa din casă sc 

va fugi ca, pe aceştia pravila ii opresce nu numai de a sa împreuna, dâriă 
nici a locui a unii loci, mai alesii cândii femeea, va nasce pruncii afară de casa bărbatului săă. - - — 2, Preacurvia so pîrasce înaintea judecății în sorocii de optă ile pentru 
cei ce suntă cu apropiere, iară pentru cei ce locuescii mai departe în cursă de 30 dile, 

— 3, Cândii bărbatul va aduce piră împrotiva muerii sâle că a preacurvită 
până să facă dovâdă pentru acesta, detoriă este a o hrăni, iară de so va do- vedi că muerca a cşitii din casa bărbatului săi fără a fi gonită, atuncă băr- batulă se apără de osînda do a o hrăni. | 

— 4, Iară cândii muerea va fugi din casa bărbatului stii pentru că elă ţine do fagă mueri curve, atunci ca este în dreptii a'şi cere tote cheltuciele şi hrana sa de la dânsul, precum şi tot venitul ce'lă va strânge din zestrea ei. — 5. Cândă se va duce murea din casa bărbatului pentru că elii ţine în - casă scii afară mueri curve şi iarăşi singură va voi să se întorcă ca să lo- cuiască cu bărbatulii ei, pentru căi s'a făgăduită că se va lăsa de unele 
ca acestea, pravila dă voo femeii a face cum va roi. 

- “CAPU VI 

Amestecarta sângelul 

Pentru amestecarea sângeluY și osînda co so cuvine acestui păcatii. — Despre Învoiala 
între bărbat şi femeo făcută fără mnoliftă. — Despre nunta întâia, a duoa şi a troia.— 
Dospre epitropi. _ 

$ 1. Pentru amestecarea sângelui şi osînda ce se cuvine 
. “ pentru acestă picat , 

Capă 211. 1. Amestecarea de sânge este unii păcat şi uă greşâlă mai cumplită de 
.. „câtii preacurvia; sânge amestecată sc chiamă cândii se împreună cine-va 

- + cu nă muere cu care nu pâte intra în legiuita nuntă după praviia bisericii, 
2, Amestecarea, de sânge ce face în duoă chipuri :], cândă se va cununa, 

neştine cu uă muere pe care nu i-a dat'o pravila, şi a ÎL, cândiă se va face 
împrennarea mai nainte de cununie. , 

3, Certarea pentru sângele amestecati ce se face fără nuntă este ca şi 
preacurvia, ! 

4, Certarea pentru amestecarea sângelui între fegele ce se sue şi se co- 
borii pent Ja a duoa spiţă este mârtea; iară de se va face amestecarea de 
sânge între feşele ce suntii mat susii de a duoa spiţă sei cu cele ce staii la 
uă parte, atunci certarea le este după roia judecătorului ; spre pildă : me- 
atecătorulă do sânge s'a împreunatii cu mumă-sa sâă cu muma mumi-sci 

, -



VECHI 

care sunt obraze de susă în susii spre spiţa din. susăi şi a duoa: sţii cu fata sa, sâii fata fetii s6le, cari suntii şi acestea obraze co coborii în josii spre spiţa ânttia şi a duoa, atunci se șoră omori ; iară de se va împreuna tru= pesce cu fata mătugei care este obraz do alăturea, atunci se va certa, după voia judecătorului, , 
5e Ork-cine se va împreuna trupesce cu fata sa cea, măritată, sâă o va, silui spre împreunare, acela perde ori-ce nădejde de a mai fi vii. ” 6, Mucrea ce se va împreuna trupesce cu vre uă rudă a ci, de va spiţa, aceea ce se sue s€ă se cobâră pân€ la a duoa spiţă, se va omori; iară de va, fi din cele lăturaşe atunci se 'va, certa după voia judecătorului, 7. Osinda femeit în amestecarea sângelui va fi mat uşâră de cât a bir- batului, 

” $. Cela co va face amestecarea de sânge cu vre uă rudă a muerii s6le, a- cela se va certa cu judecata şi nu se va. mai putea, culca cu muerca, lui, 9, Sânge amestecați se chiamă nu numai cândi se va împreuna cu vre uă rudă care cobâră din sângele stă sc ali muerii lui, ci âncă şi cândii se va împreuna cu vre uă rudă ce'i va fi din sfântul botezi. “ 10. Se desparte nunta ce se va face între rudele cele de sfântul botez, de se va crede că nu s'a sciutii, 
11. De se va însura cine-va şi va lua mucre vădură care să aibă vre uă fată cu bărbatul d'ântâii, de se va împreuna trupesce cu fata, muerii sâle, acela cu mârte se va certa. | 
12, Tatălă ce se va împreuna trupesce cu muerea feciorului săi » acela se va pedepsi cu osîndă mare iară nu cu mârte, 
13, Fratele de se va împreuna cu sorusa, fără nici vă nădejde se va omori, 14. Acela, ce se va împreuna, trupesce cu fata frăţinestă, cu a surorisii, s6ă cu mătuge-sa, ori cu mucrea frăţine-săti, sâii cu sora muorii s6le, acela se va certa după voia judecătorului, , ” 15. Afară de acele osînde pentru amestocarea sângelui, îl mai afarisesce şi biserica, a 
16, Nimeni nu va fi ascultată înaintea Îndecăţii când va dice că n'a sciat amestecarea de sânge, afară numai de va fi omii prost şi fără nici uă sciin- ţă de carte. ” 17, Nesciinţa amestecătorului de sânge scutesce pe vinovatii de pedepsa cea mare, ţi osîndesce pe celă care a sciut; iară de se va dovedi că ară fi sciută, amenduoi se podepsescii după voia judecătorului, 

E $ 2. Despre învoiala între bărbatii şi femee făcută fără molit fă, 
1; Când tocmela între ducă obraze adică bărbat şi femee se face fără de molitfă şi fără bine-cuvântare, şi după aceea unul dintr'amânduoi se căesce, atunci neapăratii se desparte şi fie-care dintr'ânşii poti trece într'altă „ nuntă; iară de'şi voră fi făcutii molitfele si bine-cuvântarea, atunci nunta 2 

> aceea fiindă după lege, locuinţa va fi nedespărţită şi nimeni na'i pâte despărţi, 
2, Deca se va logodi junele și juna în vârsta legiuită do pravilă şi va muri bărbatulă, nu dă voe prarila frate-săii s'o ia, pentru că este logodită după lege. ” , Ie. Iară de va fi cum se ţine obiceiul în părţile răsăritului şi ale miedi-di atunci pote frate-săii s'o ia neapărat, - , - 

$ 3. Pentru câte vină se despariii cei ce se Iogodesc. 
1. De voră fi cei logodiţi copii-mici. 2. De se va afla îngreuiată de altii bărbatii, 3. De se va afla că este de altă credință bărbatulă sâi muerea, + De va face logodna cu d'asila, de căpetenia locului sâii de alt cinc-va, aceia cândii vorii afla vreme să se deslege. - - 5, De se va face călugări nnulă din amânduoi. 6, De se va întâmpla a se îndrăci bărbatulii să mauerea mai "nainte de logodnă sâă într'acea Qi, iară de se va face după aceea, atunci să ascepte 

7
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bărbatul pe muere trei ani, iară muerea pe bărbatii cinci ani, şi dubă a- 
ceea, celă sdravănii se pâte însura sei mărita. 

Ş4. Despre nunta ânttia, a duoa şi a treia 
a. 

1. Marele Grigorie Teologulă gice că nunta cea d'ântâiii este lege, a duoa 
este ertare, iară a treea călcare de lege. 

2, Câţi suntii veniţi în vârstă de 40 de ani şi vorii voi a se însura pentru 
a treca, Oră, pentru dragostea de a avea copii, suntii i slobodi; iară avendă 
copil să fie opriţi de la a treca cununie; iară câţi vorii avea rârstă de 30 de 
ani şi chiar avândii copii potii să trâcă la a treca cununie, priimindiă cano- 
nulă d'a na se împărtăşi tel ani. 

3, A patra nuntă a poruncitii sfintulii sobori ali sfinţilorii părinţi că 
nici cum acea nuntă fără de lege să nu se facă. 

4. Copiii ce se voră nasce dintr'a patra nuntă poruncescii dumnegeescile 
iu 

pravile să nu se chiăme adevăraţi ai tatălui loră, nici să'i mostenâscă. 

Ş 5. Despre epitropi 

1, Epitropii sunti împlinitorii celorii din urmă dorinţi ale mortului și 
părinți sufletesci ai orfaniloră epitropiţi. 

2. Epitropulă sub nici ună cuvântă nu pâte lua în căsătorie pe fata ce 
are e sub epitropia sa. 

3. Epitropuli se supune tuturorii legiuirilorii atingătâre de chivernisi- 
rea averilorii epitropisiţilorii orfani, 

INSTRUOȚII 
Pentru toţi preoţii bisericilorii . 

“ Pentru formele co uă a se păzi în riitoră la Sf. Boteză, la cununie, la Sf. Cuminecă- 
tură, la cărțile de blestem g.c1., la ţinerea condiciloră actelor civile, la odăjdil, la d6- 
toriile preotului către poporani, la dstoriile slujbaşiloră bisericesct, şi la desgropatul 
morţiloră. 

e 

Ce este ditoriă preotulă a păzi la facerea sf. Boteză 

„1. Da şi la partea, ântâiii $ 3 dintracâstă pravilă s'a produsă canonele 
sfinţilorii Apostoli, atingătâre de chipulă cu care are a se săvcrşi sf. Botez, 
deră pentru că acâstă taină este una din cele mai mari dintre cele șâpte, 
ne vedem â6tori a impune preoțiloră nuoi îndstoriri de la care nimeni nu 
se pâte abate nepedepsit. 

a. Tipiculă coprinsi în Molitfelnică, în privinţa săverşirii acestei taine, 
fiind asemănati cu candnele sf. părinţi preotulii are a ră păzi şi a'lă pane 
în lucrare fără cea mai mică preschimbare. 

5. Nui se pâte trece cu vederea preotului cea mai mică, greş aă săver- 
şită la boteză. Facerea oglaşenici, citirea molitfeloriă, cele trei afundări şi 
cele-alte forine, trebuescă făcute fără nici nă greşslă, fără nici uă abatere i : 
pentru că unii cuventi necititii sei citit alt-feli după cum este scris, sfinta 

„. talnă nu se siivorşasce, şi preotul acela cade în învinovăţire grea. 
c, Colimvitra pentru botezulă copiilorii să fie de arată, iară de nu se va 

putea, fie şi do lemnă însă legată cu cercuri de feri, ca să nu curgă din- 
tr'ensa apa. Mărimea că să fie de ajunsă. ca să se pată cafanda copilulă de 
toţii cândii se va boteza, spre a nu rămânea cea mai mmititică parte a tru- 
pului necoverşită de apă. 

d. Nu este slobod preotului a boteza de uădată duo copil în aceeaşi apă, 
ci fiind duoi sci trei de botezat, să se citâscă botezul în parte la fie-care. 

e. Fiindii că după cercetările ce s'a făcută, s'a doveditii că sunt unii din 
părinţi carii pentru interesu-le în parte inai cu stmă din țigani își botez 
copilulă de câte duoă ori, faptă cu totul împrotiritâre canânelori sf. Apo- 
stoliș şi oprită cu afurisanie ; de aceea se poruncesce ca preotul să ia bine
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în băgare de sâmă la uă asemenea împrejurare, şi nică preot dintr'altă ma- 
hala să nu boteze copii din mahalaoa ce nu se cuprinde în enoria, lui nici ditraltă sati, de câtă numal la uă mare nevoe şi lipsă de preotii de Ja acea „biserică, iară cândii părinţii sâii naşulii vorii voi a; boteza, copiluliă într'altă mahala, iară nu la biserica din mahalaoa unde s'a născutii prunculă, atunck preoţii mahalalei unde este să so boteze nn vor săverşi acestă taină de cât după uă înscrisă dovadă a preoţilorii din mahalaoa unde s'a născută copi- lulă, că nu este botezatii. RI 

f. Numele ce naşul sâii naşa voesce a da copilului trebue să fio dintr'a- celea ce avemii în sinaxarulă gilelorii de peste ani, 
g. După săvârşirea botezului, preotulă va trece îndată în condicile me- trice numele dată copilului la, boteză, numărul ce urmâză, diua în care s'a născută şi s'a botezată copilulii, şi iscălindu-se de preotulii celă ce a cititi botezulii şi de naşulă ce 'lii-a botezatii de scie carte, iară de nu s%lă în- semneze preotulă şi elii să facă uă croce, Apoi formăluindi biletul de bo- tezii dintre cele ce sunt tipărite, să se dea în priimirea părinţilor copilului ca săli păstreze bine, - 

Pentru nuntă şi formele că 

1. Nunta este uă taină prin care ducă fege înroite adică bărbat şi muere se unescii de biserică ca să trăiască în tâtă viaţa, lorii împreună spre ro- dire de fii. 
| a Nunta nu se sărerşesce de câtii cu priimirea amândurora, fegelor şi bin- cuventarea părinţilorii loriă, - ” 2, Fiindă că acâstă unire se ţine şi se întăresce prin dragoste şi religie, persâneie inroite trebue să mărturisescă aplecarea unuia către altulii şi să împlinescă formele cerute de biserică. | : Ye Ori-co bărbată însă vrând a, intra în nunta leginită trebue mat nainte de tâte să aibă calitățile cerute de bisericii 'pentru a se însura, 4. Aceste calități suntăi : ” 

a. Să albă vârstă, celii pucinii de 20 ani şi femeea nu mai puținii do 14, d. Să aibă voia părinţiloră sti scă a cpitropiloră săi. 
c. Să fie sănătosă fisicesce şi moralicesce. | 
d. Să fie grijită şi spoveditii pentru care să înfăcişeze dovadă, e. Să, cunâscă, câte-va din rugăciunile ce se citescii în biserică, şi de nu mai multă cel puginii Tatăl nostru şi Crezu: - fu Să fie versta bărbatului potrivită cu a muerii, adică să nu fie clă prea bătrâni şi ea prea tenără, sâă din împrotiră; ci bărbatulă pâte întrece cu una din trei părţi a anilorii pe muere. ” d. Pentru că scopulii căsniciei este legătura societăţii şi înmulţirea n6- mului omenescii şi pentru că acesti scopii nu se pâte împlini de către cet ce se unescii într'uă verstă mai mică de câtii acaea a pubertăţii, de aceea s'a legiuit ca versta bărbatului să nu fie mai mică de 20 ani nici a femeii mai puşinăă de 14, 

06, Pentru că părinţii rudele cele mai mari, sâă epitropii tânărului otă-. rită a se însura suntii persânele ce cunose mai de aprope rrednicia sâii ne- vrednicia tânărului oră cpitropisitului lori; de accea nuuta nu se pote să- Yerşi fără bine-eaventarea acestora, . ! Cei veniţi în versta, legiuită, văduvii şi vădavele suntă scutiţi de acâstă formalitate, : | d, Cei atacați de ohtică, idropicoşii, epilipticoşii, nebunii, beţivii, fario- Şii, cet slabi de nesrele loră gi vătEmaţi de bole sililitice, nu se pot însura, - + Cela co urândii biserica, sâă neîngrijindi curăţenia suiletului stii nu Sa grijitii nică sta spovedită, este nevrednic a se însura, - 9, Acela ce până în vârsta în care se îns6ră, n'a avut grije a învăţa celă 
pugină câte-va rugitciuni ce trebue să facă crestinuliă înaintea altarului lui Dumnedăii, şi cela ce a urit pro maica care "Mi-a hrănitii duhornicesce, nu este de mirare că va uri pe soţia sa, prin urmare acesta este oprită a se însura. 

: „10. -Fegele învoite a intra în nunta legiuită suntii dâtâre să so adreseze 
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mai ântâiii către chiriarhulă eparhiei sâi protopopulă plăşii c'nă jalbă 
scrisă în următorul chipă : 

<Sub-însemnaţii a nume Nicolae, fiiulă cutărnia, de religie ortodoză, de 
nație cutare, născutii în cutare Istă, din oraşulit cutare, flăcăă sâi xtduri, 
ori despărţit prin anaforaoa Episcopului cutare cu No. atâtii din entare 
I6tă, şi ei Maria, fiica cutăruia, de religie ortodoxă, de nație cutare, fată 
s6i vtduvă, ori despărțită cu anaforaoa Episcopului cu No. atât din cutare 
lâtii ; amânduoi vădându-ne unulă pe altuli de mai multe ori, cercetându- 
ne viaţa trecută unulii altuia şi încredințându-ne că atâtii moralicesce cât 
i fisicesce, mavemii nici ună viţiă care să ne împedice vecinica legătură 
ce punemi între noi; mai nainte de ceea ce ne va pune sfânta biserică, am 
otăritii fără nici uă silă şi altii interesii afară de acela ali dragostei ce fă- 
găduimi anuli altuia înaintea lui Dumnedeii că o vom păstra-o tot-dâ-una 
sub curăţenia virtuţii şi a moralei cerută de legile biscricescă şi politicesci, 
a ne uni prin legiuita, nuntă, pentru care ne rugămă a ni se da voe şi po- 
runca cuviinciosă către preoţii bisericii cutare ca să ne cunune.> 

11. Acâstă jalbă apoi adoverită do părinţii stă epitropii amândurora fe- 
gelorii priimindu-se se va face numai de câtă nă publicație pe la tote bise= 
Ticile atâtă în oraşulă în care aii a se cununa cât şi într'acelea în care s'aăi. 
născutii. Aceste publicaţii voră fi în chipulii următori : 

« Nicolae, fiiuli cutărnia, flăcăi sii văduvii, se însâră cu Maria, fiica cu- 
tăraia, fată sâi văduva răposatului cutare ori fosta soţie a cutăruia. > 

12, Terminulă acestei publicaţii se va otări după împrejurări de către 
chiriarhulii eparhici sâi protopopulii județului, şi dâca într'acea vreme nu | 
va contesta nimeni împrotiva, vre-unci dintwaceste fege, li se va da voe a 
se cununa. . 

13. Voia însă va urma în temeiul unorii forme săvârşite şi cerute nea 
păratiă de biserică, care suntii : RI 

a. Protopopia priimindă jalba după modelulii de mai susii arătat, din 
partea celoră ce voesc a intra în nuntă legiuită, va scri în dosulă ci urmă= 
t6 rea poruncă : . 

<Preoții mahalalii sâă ai satului cutare, de In biserica cu hramul cutare, 
<vtdendă cuprinderea jalbii acestia, sub-iscălită de junii cei ce voesci a 
«intra în nuntă legiuită şi a nume cutare şi cutare, precum şi a părinţilor 

„(de ai părinţi) ori a rudeloră ssă a epitropiloră lori (în lipsa acestora) a 
«nume cutare şi cutare, veți merge ânşivă în persână la arstatele fege ca, 
«să cercetaţi, dâcă iscăliturile dintr'acestă jalbă suntiă chiarii ale D-lorii şi 
«de s'aii pusi de bună voia D-lorii, precum şi de nu midlocesce vre uă îm- 
«<prejurare oprită de pravilă, şi descoperirea co veți face întru acesta, şi 
«cele-alte la care ră supună instrucțiile din pravilă veţi însemna aci de 
<desuptii sub iscălitura tutuloră. » „ | 

d. După acâstă cercotare, protopopuli de va fi cu putință, să câră a ve- 
dea şi Ensuși în persână, fegele învoite a intra în nuntă legiuită. 

€. ară dâca cei ce voescii a se uni în căsnicie, vorii fi fără căptteiă, a- 
dică fără părinţă, rude s6ă epitropi şi dintr'altiă locii ali eparhici, unora ca 

" acestia, le va cere înscrisă mărturie din partea preoţilori din satulă sâă 
oraşulii unde vorii arăta că s'aii născutii sâii a trăitii apoi vor cerceta, pen- 
tru dânşii, în mahalaoa să satulă în care se află, pentra viaţa lori de mai 
nainte, şi aplecarea ce ai unii către altulii, cerându-le toţi de uădată şi 
trei mărturii în serise dintre Gmenii cei mai vrednici de credinţă, din cei ce 
locuescii aci, carii să chezăşuâscă, că n'a nici uă pricină împrotivitâre căs- 
Diciii lor, să arste iarăşi în dosul acelii jelbi atât descoperirile ce vor fi fă- 
cut asupră-le cât şi numele chezaşilor lor, şi alăturând pe lingă dânsa şi în- 
scrisulă preoţilorii din satulă sâii oraşulii unde aii trăită, o vor întorce pro- 
topopiii, păstrândii Ia dânşii numai mărturia mahalagiilorii din enoria lori. 

d, Atâtă în jalbă cât şi în tâte formalităţile din urmă se va însemna nu 
numai numele din boteză şi familia fie căruia dintre cei invoiţi, dâră şi pe 
aceia în care obiceiulă i "lă-a schimbati, precum din Constantină, Dinu, 
Dincă, Costache; din George, Ghiţii, orgu, Iordache; din In, Ioniţă, 
Niţă, Iancu, enache, asemenea din Maria, Marghidla, Marița, Marica, Uţa; 
din Elisaveta, Elisa, Safta, ş.c.l.
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e. Către acestea preoţii trebue să mai cerceteze, de este vre-anulă din- 
twacestia căsătorită şi nedespărţitii bisericesce, pentru care îi va cere otă- 
rirea de despărţire bisericâscă, ca săi vâdă cuprinderea, şi să se încredințeze 
că ati voe a intra într'a duoa nuntă, iară într'acea otărire voră însemna că, 
ali trecutii într'a duoa căsnicie și cu cine a nume. Vorii cerceta asemenea, 
deca cei ce vorii a se cununa sunt slobodi scii robi, ori slobod cu râbă, ori 
nererstnici, or! pravoslavnici (dreptii credincioşi) cu de altă religie, sâi nu 
s'a mărturisită la vremile rânduite, după cumii se cuprinde în articolul 
ală 8-lea şi ori-ce voră dovedi dintr'acestea voră arăta Protopopiei. 

f. Slobodă este a se cununa învoiţii la ori care biserică din oraşulii sâi 
satulii unde se află, deră preoţii acelet biserici, nu'i vor putea cununa, până 
nu roră fi împreană slujitori Ja, acâstă cununie şi unul sâii mai mulţi din 
preoţii mahalajii scă satului unde se vor fi aflândă trăinâii, şi carii aă îm- 
preună lucratii formele cununii acestia, spre încredințarea că sunt acestia 
pentru carii s'aă făcutii formele iară nu alţii. 

9. În urma unori asemenea formalități apoi, descoperindu-se rrună vi- 
cleşugă împrotivitori canGnelorii sfințiloră părinți atingătâre de cununia 
săverşită, preoţii cel ce aii săverşitii formalităţile că se vorii pedepsi după 
otărirea chiriarhului eparhii potrișită gradului învinovăţirii ce roră găsi 
asupră-le, iară cununia va rămânea desfiinţată, ca una ce na e făcută după, 
canonele bisericesci. - | 

Îi. In casuli acesta chiriarhulă eparhiei, va porunci a se publica pe la 
bisericile eparhii sele, atâtă desfacerea unei asemenea cununii câtă şi pri- 
cina, pentru care se desface. . | 

i. Spre acesti sfirşitii, părinţii feciorilorii şi ai fetelorii, ce voescii a lo 
mărita stii ai însura, după femei sâi bărbați străini şi necunoscuţi sâi de 
altă nație, să w'o facă, mai nainte de a nu înfăgişa aceste fee cărți din par- 
tea bisericii de acolo doveditâre că sunt de religia dreptă eredincissă şi că 
mai nici uă legătură în loculi nascerii loră, care cărţi să fie adeverite şi de 
protecţia lor represeutantă aici, ca nu mai în urmă, dovedinâu-se că sunti 
însurați, să ai împrejurări, ce nu'i ari erta, legea să intre în căsnicie, să'% 
desparţă biserica şi să fie nevoiţi a suferi urmările acestei despărțiri. . 

k. Intru acssta preoţii respectiri, vorii chiăma aducerea aminte a părin- 
țilorii ce rorii voi aşi uni copiii cu niste asemenea feţe, şi le vorii cere acele 
cărță neapiratii trebuinciâse pentru săverzirea formalităţiloră cununii. 

1. Cândă însă va, voi ună bărbatii de altă religie, să ia nă femee dreptă - 
credinciâsă în căsnicie, sâă din împrotivă, desiegarea, unei asemenea, cunu- 
niă, se șa, cere d'a dreptulă de la, chiriarhulă eparhii. 

m. În urma împlinirii tutulor acelorii formalităţi, încredințându-se pro- 
topopulă că nu midlocesce nici uă pedică împrotiva canânelor şi a instruc- 
țiilor, va slobozi către preoţii mabalalii sâă satului unde sunt a se cununa 
învoiţii voia cu cuprinderea următore : 

«Preoțilorii de la, biserica mahalalii să satului cutare, să bine-cuvântați 
«cununiile cutăraj june scă văduvii din mahalava sâi satulii cutare, cu cu- 
«tare fată si văduvă, după încredințarea în scrisă ce aţi trămisi la pro- 
<topopie, că n'aii nici ună felii de poprire, iară numele acestora s'a trecut 
«în dosulă bileteloră însemnându-se şi la registrulă protopopiei, pe caro 
«nume apoi după ce le voţi sărcrşi citirea, cununiii să le treceţi în bileturi 
«la locurile ce suntii deschise, precum şi în condicile bisericii, puindu-se şi 
«numtrulă ce va urma şi să raportuiţi protopopiii.» In dosuli bileturilorii 
ce rel slobozi pentru acea cununie să se scrie vorbirea acâsta: <După înserisa 
«încredințare a preoţiloră de la cutare biserică cu anulă şi cu luna cutare, | 
«că cutare, sin cutare, din cutare loc ce voesce să ia în căsătorie pe cutare, 
'«sai trecuti aici aceste nume, ca să nu se facă vre uă înşălăciune de către . 
«Cine-va, şi să se cunune cu dânsele alte obraze, ci chiarii acestea ce suntii 

, «însemnate maj sus.» Şi sub acâstă înscrisă vorbire din dosulă biletelorii „Să iscălescă cucernicia ta iară, nu în facă, riniâindii ca acolo să iscălâscă preoții ce vori citi cununia şi nuniă. - 
7 Iară, pentru aceia ce după întemplare, vină din alte judeţe stă plăşi, 

precum şi pentru aceia carii fiindu-le locuinţa într'uă mahala sâii sati şi 
de unde va fi adusi inscrisele încredinţări se cunună, la biserica altei ma-
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halale sâii sati, atunci în răvaşulii ce va slobodi către preoți să dică aşa: «Preoţilorii de Ja, biserica mahalalei cutare, cutare flăcăi sei văduv sin tu: «tare, din mahalaoa sâă satul cutare; care să ia în căsătorie pe cutare fată «s6ii văduvă sin cutare, din mahalava s6ă satul cutare, şi cu tâte că santă «străini, iară nu locuitori dintr'acea mahala sâă sat, dâră după înscrisa în- <credinţare ce ai adusă din partea protopopiel părţii locului, şi de la alți «mahalagii s6ă săteni de acolo, precum şi de la părinţii lor dovedindu-se că «n'a nici uă pricină din cele cuprinse în instrucţiile date, să bine-cuven- «taţi cununiile lor, şi să li se dea bileturi după orândoiala de mai sus ţre- «<cându'i îndată şi în condieile bisericii.» | 14. Cununia se face în fiinţa a trei sii a mat mulţi marturi. „115; Biletele de cununie se sub-scriă de nun, de cei cununaţi şi de pă- rinţii loră, | : 
16, Fără aceste formalităţă cununia este nelegitimă, 

Pentru sfânta cuminecătură 
1. Sfânta cuminecătură trebue păstrată în sfântul oltari şi pusă într'un locii ast-fel în cât să nu mucedâscă cum-ra, sâă să se strice de şoreci (vedi art, 4 de la partea I $ 9 dintracâstă pravilă) ci să se închidă într'uă cutie de argintă sâă de tinichea. 
2. Sfintele vase trebue a fi de argint poleite, iară de nu se va putea poti f şi do pafhonii sâii de cositorii, Si " Se Sfântulii antimistă să aibă sfinte mâşte, să nu fie învechită ssă ruptă. 
Pentru cărţile de blestem şi jură mintele ce se sătârşescă în biserică 

1. Pentru acei mireni ce vină şi priimese ca să încredințeze arătările şi sciinţele lor prin carte de blestem slobodită din partea chiriarhier eparhiei asupra vre unei pricini spre descoperirea adevărului, se vor păzi cele următâre: a. Duhovniculă ce va fi orânduit cu înserisa voe a protopopiei, a se afla fașă la săvârşirea unei ascmenea lucrări, detorii este mat ântâiii a arăta a- celora puterea jurământulni şi a'i sfătui duhovnicesce ca să arste fiinţa a- derărului, despre sciinţa, ce ati asupra întrebăriloră ce li se va face, ca să nu'şi xatăme sufletele prin vre vă ar&tare nedrâptă. - b. În urma acestori cuvinte apoi Ii so va citi cartea de blestem, şi art- tările ce voriă face asupra, împrejurărilor pentru cari aii luată blestem să se trecă în dosulii acelii cărți, îndtorându'i a'ȘĂ însemna numele, de sciii „carte, iară de nu, însemnândule preotul ci vor pune degitul în loc de pecetie, c. După săvârşirea acestei formalităţi, se va adeveri cartea acâsta de că- tre duhovnicul cititori, dicendi : «In fiinţa mea s'a săverşită acestă ju- . srămentăi, prin vorbirea arătată mai susă de iscăliţii marturi.> Apoi să o iscălescă însuşi, 
d. Fiindii că jură mentulii este una, din faptele cele mai mari prin care celii ce îlii săvârzosce pune pe Dumnedeii marturiă de adevărulă lucrului ce ” încredințeză, sâii alti cuvântului ce'se făgăduesce şi se pune sub ptcati de va minţi, de accea protopopulii se îndâtorâză Ja asemenea împrejurări a ur- ma formalităţile de mai josă : 
2, Îndată ce se voră trămite la protopopie fegele ce voră fi să jure cu a- dresa din partea autorităţilor competente desluşitor de principiele pe cari urmeză a săvârşi jurământ, aceia să se dea, în ispovedania vre-unui duhov- nică, ca să'i sfătuiască şi să le arte puterea jurământului şi care sunt ân- suşirile lui, urmându-se acâsta în sorocii de trei dile, Je După împlinirea terminului de maj susă pe lingă dahornicescile sfăi- tuiri ce este dâtorii -protopopulii să mai facă, şi ânsuşi tuturorii acelora ce voră fi îndâtorață a săverşi vr'uă încredințare, să cerceteze şi deca aceia au ai pedicile arătate în prarila civilă de la partea 6, capă 2, art, 46, sâă alte împrejurări despre buna opinie şi conduita loră în societate. + Indeplinindu-se formalităţile de mai susii, duhovnicul va da respunsii că aceia ce aii fostă în ispovedania sa aii cunoscută puterea jurăinântului şi dâca suntă întemeiaţi pe cugetele lori despre adevărul lucrului şi de priimesci să jure sii nu,
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5, Cândi partea protivnică va face vre unii fel de reclamaţie că cel rân- 
duitii să jure nu are calităţile cerute de pravilă c6ţ că este cu puţină evla- 
vie către cele dumnedeesci, la asemenea împrejurări să se câră de la aceia 
2 aduce dovâda duhovnicului lorii că se spoveduesc la vremile otărite, că'şi 
păzesce şi cele-alte dâtorii şi nu se arstă, cu împuginare de evlavie către 
cele dumnegeesci. 

6, Prin îndeplinirea acestori formalități nerămâindii îndoială că cel tră- 
misti să jure este buni crestini şi nesupusăă la nici una din categoriile co- 
prinse în pravilă, să se pue a săvârşi încredințarea în biserică, - 

7. La abatere de la aceste forme, protopopulii şi toți acei duhovnici în- 
sărcinaţi cu spovedania celorii veniţi spre jurământ, şi carii din ori ce punt 
de vedere aii tăinuitii adevărul despre calitățile îndâtoraţilor la jurământ, 
vorii fi canoniţi bisericesce. 

Pentru ținerea condicilorii actelor civile 

1, Pentru condicile acteloră civile, ce s'aii datii pe la biserică a, se trece 
într'ânsele, născuţii, căsătoriţii şi morţii, preoţii suntii dâtori.a urma în- 
tocmai după cuprinderea anexului cu No. 3, adică : de s'a născut şi s'a bo- 

„_tezată vre unii copilă să se trecă îndată în amenduoă condicile la botezați, 
tâte cele ce sa ceră printr'ânsele cu desluşire şi fără greşelă iscălindi la lo- 
culii orânduitii şi preotulii şi naşulă cu Ensuşi mâna loră, iară naşulii ne- 
sciindiă a iscăli, va face uă cruce în loculă iscăliturei şi preotul îi va în- 
semna numele, și aşa urmându-se şi pentru cei ce se cununi şi pentru cei 
ce morii, la sfirşitulii anului să ducă acele condici încheete la protopopie ca 
să li se facă curiinci6sa, lucrare. - a: ” ” 

9. Condicile cele scrise pe anii trecuţi şi cari se află pe la biserici în pă- 
strare, preoţii să le păstreze bine şi să îngrijescă de densele ca să nu se 
strice sc să se piardă vre-una, căci vorii fi respundători. 

„ 9e La sfirşitulii Ge cărora ducă luni, preoţii să raporteze protopopiei, a- 
„ tâtii pentru cele după anii trecuţi, de se află deplin şi se ţin în bună stare, 
"câtă şi pentru cele după următorulă anii, de se trece într'ensele regulatii 
născuţii, căsătoriţii şi morţii. - ! 

4, Asemenea este dâtorii preotulii ca să facă uă prescurtare la încheerea . 
a fie căroră duoă luni, de nascerile, însurătorile şi morţile enorică sâle, pe 
care o va trămite îndată la protopopie, însogită cu raportuli numiti mai 
susi, pentra starea condicilorii. 

3. Acâstă prescurtare se va alcătui după modelulă aci însemnată. 

Prescurtare de câţi s'a măscutii, Sai ctisătoritii şi ai murităi în trecutele, 
duoă luni cutare şi cutare din enoria bisericii satului cutare 
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(Iscălitii preotulii cutare ali bisericii satului cutare).   
Acestă iscălitură o va face cu nsuşi mâna sa. 

6. Iară raportulă pe lingă care trebue a se trămite acâstă prescurtare, 
se va coprinde ast-felă : 

«Se alătură pe lingă acâsta prescurtarea după condicile listeloră civile 
«pentru născuţii, cununaţii şi morţii după aceste duoă luni trecute, cu de- 

_ a
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«Sluşirea, coprinsă în instrucțiile ce avemii, iară condicile actelorii civile pe «anii trecuţi se află în bună stare şi pe deplinii tâte la biserică, asemenea «şi pe anuiă uemătoră suntii şi se trece într'ânsele curată şi regulată,» | (Aci urmâză iscălitura preotului), Anală, luna şi diua cutare, , 

7. Pentru niste asemenea lucrări şi altele ce se ori ivi, preotulii trebue Să aibă în t6tă, vremea la, casa sa hârtie curată, celă pagină dece câle, cer- n6lă şi condee, ca, nu din lipsa acestora să se urmeze împedicături şi neo- rânducli în dâtoriile lucrărilorii sâle. 

Despre odăjdii şi cele-alie lucruri ale bisericii 
1. Preoţii suntă dâtori a îngriji ca tâte odăjdiile şi cărţile trebuinciâse bisericii, să fie în ființă şi pe deplinii, iară întâmplându-se neroință, întru acesta, pe dată să raporteze protopopiei spre a se face cele de cuviinţă. 2, Fie care preotii pe lîngă cele-alte odăjdii ale bisericii este dâtor a'şi pregăti şi unii deosebiti rând de odăjdii, care să'i fie pentru îngropare cândă so va, întâmpla să mâră însă nesfînţite, ca să nu se tugrâpe cu cele sfinte ale bisericii şi biserica să remâe fără vestminte.: "Se Curăţenia bisericii este una din cele mai do căpetenie dâtorit ale preotului, prin urmare elă va îngriji în t6tă, vremea a fi măturată în lăun- tru şi pe din afară, slujbă ce se săvârşâsce de către paracliserii sii ţircov- niciă bisericii, iară ştersulii şi scuturatul sfintei mese şi a proscomidieă pre- cum şi,strângerea odăjdiiloriăi, se va, săverşi d'a dreptulii de către preoti. + Candela din sfântulă oltari să fie în tâtă vremea aprinsă spre cinstea sfintelorii takne, ce se păstreză pe sfântulii jertfelnică. 5, Citirea şi cântarea sfintei slujbe să se urmeze regulat după tipică iară nu de uă dată maj multe, sc pe cea d'ântâiă în urmă şi pe cea din ur- mă ântâiă; căci dintr'acâsta încurcându-se rânduiala bisericii nu numai că se culcă regulele consfințite pentra acesta, dâră şi scandală pricinuesca au- ditoriloră creştini. , 

, Detoriile preotului către POoporană 
1. Ori la ce trebuinţă de dstorii creştinesci ale poporanilor va fi chiimat preotuli ca să le întânipine, este dâtoră a fi gata în tâtă vremea să mârgă, ca să le împlinâscă fără nici uni cuvântă de împrotivire ; iară lenevindu-se şi neducendu-se nsuşi ci trămiţândi pe ţircovnică sâiă paracliserii spre a cumineca pe cei bolnavi, după cum sa doveditii, va cădea în mare osîndă, 2. Preotulă chiămatii ea să cuminece pre tre unii bolnavi, nu va putea cşi din sfânta biserică cu sfânta taină fiiră, petrahilii şi felinară ca lumi-. „nare aprinsă, ţiindă cutia cu sfânta cuminecătură în drepta, şi avândii ca- pulii descoperiti. 

. 9, Preotulii priviti ca uă pildă vie de moralii, de credință şi de fapte bune între poporanii să, urmeză a'şi Ensuşi aceste calităţi şi a le pune în lucrare în tâtă întinderea loră. Căci uă mică abatere de la buna cuviință ce cere shima ca să aibă între mireni, îlă pâte degrada cu totulă şi a'] face nevrednicii de chiămarea sa ; prin urmare : intrarea în cârciumi, în locuri publice, în gâlcevi, în resvrătiri şi alte urmări urite ce ară daprilegiă noro- dului să'lăi necinstescă şi sălii defaime, santi pentru chiriarhie pricini co îă dă drepti a pedepsi pe ună asemenea preoti. |. 
+ În pricini de judecată, preotul nici să se amestece, nici advocatiă să se facă. Inscrisuri şi mărturii fără voia chiriarhiei să nu dea, precum nici chezaşii să se puc. , _ 5, Fiind că de multe oră după cele de din afară ale omului se judecă, cele de din lăuntru, de aceea preotulă trebua să îngrijescă de curăţenia şi îmbrăcămintea sa, ca s'o aibă potrivit rangului ce ține în societate : drept aceea preotuli gi diaconulă, cândă este să mârgă la biserică, să intre în 0- raşii după trebuințe si să se înfăgişeze la niscare-va persone, trebue să'şi aibă portulii în chipulă următorii : uă giubea, ale cărui mânici săi! fie maj
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Jărgulite. ună anteriă d'uă facă închisă, ună poteapii cu pantlică, iară pă- 
rulsă fie bine peptănat şi disat în plete pe sub giubea, în picire uă pereche 
deiminei cu ciorapi, 1ară faga şi mâtnile spălate bine şi cu ungniile tăete. 

-. 6, Preoţii străin! veniţi din alte părţi nu sunt slobodi a sluji cele sfinte 
Ja vre uă biserică dintr'ale eparhici, nici a lua parte Ia slujbă, nici să hă- 
lăduiască în vr'uni sată fără scirea protopopici şi deslegarea mai ântâii a 
chiriarhiei, precum asemenea nici călugări sâă călugăriţe să nu se îngă- 
duiască a stărui sii a se preumbla prin sate şi oraşe după trebuinţele ce aă, 
fără voia în scrisă a stareţului loră, ci pe unii ca aceia, preotul scă alti 
slujbaşii ală bisericii satului să oraşului, în dată să'i facă cunoscutii pro- 
topopiei sâi proestosului despărțirii locului, spre a lua, cuviincissele măsură 
pentru dânşii, potriviti poruncilorii ce le sunt date. 

7, Trebuinţele de tote dilele ale poporului de biserică, nu îngădue preo- 
tului ca să lipsescă adesea şi pentru mai îndelungată vreme din sată, de 
aceea ori care va avea, trebuinţă pâte lipsi pe uă vreme mai scurtă cu s0- 
rocă celă multă de cinci dile, numai de patru ori pe ani, şi atunci trebue 
nai ântâiii să se înţelegă cu ună altii preotii din vecinătatea satului, dâca 
la acea biserică nu va fi altii preotii ca săi ţie locul până la întorcerea sa, 
atâtă în slujba bisericii câtăi şi în trebuinţele enoriaşilori lui, cărora, tre- 
bue a.i']ii face ennoscutii, iară de voră fi duoi preoţi atunci să nu lips6scă 
amânduoi de uă dată. : 

$. Toţi preoţii iară mai cu sâmă, aceia ce suntii mal cu pugină sciință în 
„citirea pe carte, în scrisii şi în cele-alte slujbe ale bisericii, li se poruncesce 
cu dinadinsulii ca să le înveţe cu desăvârşire, şi tote câsurile lorii cele slo- 
bode să, nu le întrebuinţeze într'alte Qeprinderi zadarnice, ci zuma la, în- 
văţătură, şi acolo unde nu va, înțelege, sâă la ori ce nu vorii fi domiriţi, să 
cEră sfatulii şi posaţa protopopului plășii, ” 

9. Dahovniculii priviti ca părinte duhovnicesc alii poporaniloră săi, şi 
răspundătorii înaintea luf Dumnedei pentru mântuirea sufetelorii lor, cu- 
noscendii acâstă mare sarcină ce este pusă asupră'i, trebue să se îndelet- 
nicâscă giua şi nâptea, cu vreme şi fără de vreme, cu cuvântulii şi cu fapta 
a trage dragostea şi respectul fiiloră săi de spovedanie, şi a'i îndemna în: 
tâte chipurile spre mântuirea, safletelorii lori, făcându'i a se spovedui în 
câte'și patru postură ale anului, păzindă în duhovnicia sa sfintele pravili 
atingttore de canonisirea ptcateloră, şi cu duhulii blândeţii a"! întorce la 
pocăință îrnpărtăşindii totii-ds-una pe cei vrednici. 

10, De va f vre-unii crestinii, care din râoa sa obicinuinţi, nu merge la 
biserică, preotulă şi duhovnicul să mergă adesea, în casa Îni, şi propove- 
duindu'i Evangelia, mârtea şi pedepsa celorii rătăciță, să' însulle dragostea 
către cele sfinte şi săli facă a se indrepta şi a urma la biserică celii pugin 
în prasnicile împărătesci şi Duminicele de peste anii. . 

11. Da va ţinea cine-va posadnici în casă, duhovniculă şi preotulit roră 
stărui avi sfătui şi a'Y îndemna ca ori să se conune cu dânsele de nu va 
inidioci împedicări pravilnice, sii să le depărteze din casele loră , iară ne- 
dândii ascultare la aceste duhovnicesci sfătuiri şi va urma stăruindă în ne- 
legiuirea lorii, atunci jreotalii este opriti a mai călca în casa lori, şi nici 
prinsele lori nu voră fi priimite la biserică, . 

A 

12, Preotul nu va spovedui fără a avea darulă duhovniciei, prin arhie- 
râscă blagoslorenie dată prin carte de duhovnicie, afară numai la întâm- 
plare de lipsă de duhornică şi la uă neapărată şi grabnică trebuinţă cândă 
chrestinulă va fi la câsulă morţii şi duhornicii nu va fi, nici în loculă acela 
nici în apropiere, atunci pâte săli spovedâscă, Din împrotiră însă, dore- 
dindu-se, se va pedepsi. “ 

13, Preotul nu trebue să înceteze nici uădată a sfătui pe poporanii stă du- 
hornicesce, şi ai aduce Ja cunoscuți religise ca. pe lîngă cele-alte dâtorii 
chrestinesci, ce ne învață sfânta nstră scriptură să urmămii, să înveţe tot 
de uădată celă puginii închinăciunea domnâscă care este : Tatălii nostru, 
precum și simbolul credinţii care este : Cregii într'unulii Dumnedeă ; în- 
deletnicindu-se întru acesta mai cu oschire cu cei tineri, carii mal lesne şi 
în scurtă vreme poti învăţa. .



LEGITIRI 

Dâtoriile slujbaşiloră bisericii - 
1. Tircorniciă şi paraclisierii, ce se află pe la biserici trebue să'şi împli- nâscă dâtoriile lorii către biserică, iară a sc amesteca în trebile şi dâtoriile preoţiloră nu le este certati, 

taţi de Ja, biserică, 
căci la din împrotivă, voră fi certaţi şi depăr- 

2. Ori care slujbaşii bisericescii se va vedea năpăstuit cu nerăspunderea ” drepturiloră, ce suntă legiuit, 
protopopiei care este îndâtor. 
săi facă îndestulare. 

3, Pentru mică îmbunătăţ 
tulii va face uă cutie în care 

e şi otărite a li se da, sunt în drept a reclama 
ată ca prin ajutorulii autorităţilor competente 

ink ale bisericii şi alte cheltueli mărunte, pr-0- 
să se strângă de pe la făcătorii de bine sii c- noriaşii ei bani pentru întempinarea acestora, care cutie pecetluindu-se cu pecetia preotului şi a deputaţilor satului, se va deschide numai la trebuin- țele ncapărate ale bisericii de fagă cu toţi, şi scoțândi banii dintr'ânsa se voră număra, şi oprindii atât 

iarăşi la locă pecetluindu-se 
i câtă trebuinţa va cere, rămăşița se va pune 
ca ântâii, 

4. La apropierea dilei unui praznic împărătesc sc unul sfânt cu ţinere, să se cerceteze mai nainte cu cinci sâii şese dile tipiculă bisericii, pentra slujba acelii dile, şi dâca singură nu ra înţelege sii va avea vre uă nedo- mmirire atunci să mârgă la protopopul respectivă şi să'i câră desluşire. 5. Cândii va fi hramulă la ori ce sfânţă biserică, scra la slujba vecernii, să, se săverşâscă sfințirea celorii cinci pâini, adică a Litiei, precum şi a duoa di să se facă colivă pentru sfântulii ală căruia, este hramulă, (afară numai de va fi hramulii cu vre unul din cele duoă-spre-dece praznice împărătesci, să nu se facă colivă), şi atât pâinile câtii şi coliva, preotulă va îndemna pe enoriaşi să le facă, şi s 
tăşi dintr'ensele. Iară unde 

ă vie şi Gusuşi la biserică spre a se împăr- 
enoriașii nu voră putea face acestea, atnuci le va face ânsuşi preotul cu cheltuiala din cutia bisericii ce s'a disti la, ŞI p d art, 3 de aici, 

6. Vrajbă între preoţi să nu fie, căci ei sunti pildă de pace şi de drago- „ste între popor, dovedindu-se 
liturgie învrăjbiţi, unii ca, ac 

însă uă asemenea faptă, şi că aiă slujit sfânta 
cia se vor popri de dară. 

7, Este popritii şi neertată lucra, ca preoţii şi diaconii să se stădâscă ca unii alţii, sâii să îndrăsnâscă a cuventa înjurătură scii alte cuvinte necinsti- tore, iără la întemplare cândă vre unulii din rea obicinuinţă va cuteza ca să întreprindă niste asemenea, fapte şi cuvinte de înjurături, şi cândă după uă sfătuire, ducă sâă tref ce i se va face de protopopulă plăşii, îndreptare şi părăsire nu va face, atunci să se arste chiriarhului ca pentru unul ca acela să'i dea poruncă, a se popri de ori ce lucrare preoţâscă. $. Fiindă că cuvântul lu i Dumnegeii nu trebue a înceta să pătrundă inima fie-cărui chrestin, de aceea în loculă chinonicului ce se cântă la sfir- şituiii slujbei în sărbători şi Dumineci, mai adese ori se va citi tâlculă E- vangeliei din acea di, din Chiriacodromion or! vieţele sfnţiloriă ss alte cu- vinte ale sfinţilorii aflate în Cazanii, de unde urmeză ca fie-care biserică să aibă celii pugină una dintr'aceste cărţi pentru acestii sfirşită, 9. Protopopii respectivi voră îngriji a cerceta adesea bisericile de prin sate şi oraşe, mai cu sâmă pe acelea unde vorii fi încredinţaţi că preoții a- celori biserici sunt slabi în cunoscințele dâtoriiloră lorii ca să se afle atât dimincța câtă şi la vecernie do faţă la săverşirea slujbei şi să albă băgare de scmă, dâca molitfa lori săvârşescii slujba după totii, ceruta buna orân-: duială şi întoemai după tipic e şi canânele bisericesci, silindu-se a îndrepta ori ce ncorândaială sâii abateri vori cunâsce. - 10. Nu este ertată preotului sâă diaconului a însera, afară din casă mai multă de câtă până Ja aprinsulă luminăriloră fără pricină trebuin- cl6să, grabnică, şi bine-curentată, asemenea nn le este ertatiă a şedea la uliţe pe din naintea prăvălii 
popii respectivi suntă straşn 
să nu se urmeze, 

lori la petreceri şi priviri, pentru care proto- ică îndâtoraţi a le priveghia şi a le esecuta ca



VECHI 

Despre desgropatuli morțilorii 

1, Nimeni să nu îndrăsnâscă a face desgropări de 6se de răposați fără 
scirea şi deslegarea chiriarhiii eparhii, nici a îngropa morţi prin biserică. 

2, La fie-care capii ală mormântului, preoţii voră îndâtora pe urmașii 
mortului, a pune uă cruce sei unii semuti în care se va însemna unii număr 
pe care preotulă trecându'lii într'uă listă deosebită, va însemna numele şi 
familia mortului spre sciinţă de loculi în care se află. . 

3, Juraliă împrejurulă fie-cărui mormântii sc va lăsa unii locii celii pugin 
de unii stânjinii spre îngroparea urmaşiloră acestuia. , : 

4, Grâpa trebue săpată celii puşinii de şâse palme în adâncime, ca să nu 
pâtă răsbi putârea în aerulii de din afară şi să pricinuâscă bâle.. , 

5, Ingroparea morțilorii se vă urma potriviti instrucţiilorii ce sunt date 
adică : după trei-deci câsuri de la încetarea lorii din viaţă şi cu biletulă 
comisiei locale de prin oraşă, iară de prin sate cu biletulă sub-cârmuirii, 

Despre marturii de obste 

1, Marturii necredincioşă, farioşi, smintiţi, cei ce aii trecuti prin forme 
criminale, necinstiţi, beţivi, precum şi cel lipsiţi de cinste în societate, nu 
suntii primiți de marturi. Asemenea nu suntii priimiţi de marturi părinţii, 
rudele, şi cel bănuiţi într'acea faptă, 

2, Nu pâte fi martură cine-va, în chiară pricina sa; precum şi nici în- 
tr'una unde pâte avea Gre-care interesă. Pirişalii, ptritulă şi judecătorulii 
nu poti fi marturi. | 

„3, Mărturiile trebue să fie cel puginii ducă, cu tâte acestea după cali- 
tatea persâneloră ce mărturisescă, şi în 6re-care pricini, unii singură mar- 
turii e de ajunsi; spre pildă, unii preotii pâte mărturisi că a botezată unii 
copilă cândii s'atinge pricina de preacurvie, precum şi cândă căsătoria s'a- 
tinge de sânge, mărturia mumei este. destulă. 

4. Sunti însă pricini unda duoi marturi nu suntă destulă ; precum pen- , 
tru precurvie şi alta casuri asemenea. 

5, Marturii trebue ântâiii să jure că rorii spune adevărul, şi apok să 
mărturisescă, Jurămontulii se pote face şi înaintea judecății şi în biserică 
după cum ra găsi judecata, cu cale. 

6, Jurământulă să se facă în deosebi câte unulă din marturi, şi întrebă- 
rile asupra descoperirii adevărului să se facă asemenea câte unuia, şi arătă- 
rile loră să se scrie, care nu oră fi de cât aceea ce a vădutii cu ochii lor 
adică aceea ce sciii ei singuri, iară nu ceca ce le-ai spusă alţii, 

7, Atât mărturiile cât şi persânele ce ai mărturisit să se facă cunoscut 
părţi! prigonitâre ca să vtdă de are a contesta ce-va împrotiva lori. 

„ Fie-care marturii mai nainte de a mărturisi ceea ce scie, îşi va spune 
profesia, versta şi locuința, de este rudă sci legat prin sânge cu vre unulii 
din părţile prigonitâre şi în ce gradii de rudenie ; de este slugă scă omii al 
casei vre unuia dintr'ânil, apoi va jura că nu va tăinui adevărulă. 

9, Mărturiile de rudenie penă Ia a patra spiţă nu potă mărturisi, 
10. Marturii nu potă da în serisii mărturia lor, mărturia lorii se va sub- 

seri în procesulă verbală ce li se va face; care apoi citindu-se în audulă fie- 
căruia dintr'enşii, se vor întreba de stăruescă într'ensuli cu tot adevtrală, 

11, Vrândă să mal adauge apoi sci să tăgăduiască din ceea co a arătat, 
acesta se va adăuga ln sfirşitii, 

12, Judecătorii voră putea face mărturiilorii întrebările ce vorii socoti 
” de cuviinţă spre luminarea adevărului mărturiilor lori şi răspunsurile ce 

vorii da după ce se rori citi în andulă loră, se vori iscăli de dânşii, iară 
întărirea se va face dâca nu vorii vrea s6ii nu voriă sci să iscălâscă eX de că- 
tre judecători şi grefierii. - 

3. 
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STATUTELE 

COLONIILOR BULGARE DIN BASARABIA 
ANECSATĂ CĂTRE MOLDOVA DUPĂ TRACTATUL DE PARIS 

DIN ANUL, 1856 

  

(pura EvIrzra 1x Axuu 1869) 

  

CĂTRE LOCUITORII PARȚII DIN BASARABIA CE TRECE SPRE MOLDOVA 
Iubiţilorii compatrioți, 

Nouiii otarii ală Basarabiei, orînduitii în pu- 
terea disposiţiilorii tractatului de la 30 Marti 
1856, a întrunit pămentulă ce locuiţi cu Mol- dova, care celorii mai mulţi dintre voi este Pa- trie-mumă, Nuoiloră sâii vechit locuitori al 
acestel părţi! Poporulii vă priimesce pe toţi ca pre unii ce'i sunteți frați şi de uălege, şi cari în viitorii veţi fi părtaşi de a lui sârtă, Ocâr- muirea, Moldovei nu numal că nu vă aduce nică uă smintire la, driturile de cari vaţi bucurati pent acumiă sub guvernulii împărăției Rusiei, ci mai virtosă ca îşi va face uă datorie de a păs- tra privilegiile şi drepturile ce le aveţi câşti- gate, 'şi a ră face părtaşi bine-facerilorii ce a- şedămintele Principatului vi potă asigura, Priimiţi dâră cu încredere starea vostră cea nouă, supuindu-ră legilorii ce suntă menite a vE cârmui şi a se ocroti sub suzeranitatea înal- tcă Porţi şi închizăşluirea mareloră puteri a Eu- xopei. Ocârmuirea se șa îndeletuici a se lămuri despre legiuitele vâsrte dorinţă şi a vă înțestra cu îmbunătățirile ce se voră socoti trebuitore. Urmaţi deră cusiguritate indeletnicirilor vostre obicinuite şi meseriiloriă vâstre, şi nu pierdeţi din vedere că voi sunteţi chiămaţi a lucra îm- 
  

preună pentru fericirea Patrici nâstre obştesci, 
de la care veţi căpăta Ia tâtă întemplarea drep- 
tate şi ocrotire, precumă şi totii binele ce'i va fi cu putinţă a vă da. 

Uă comisie înjehebată de d-lor boerii: logo- 
îstulă Grigorie Crapenschi, vornicul Iancu N, 
Cantacuzin şi postelniculii Lasearachi Mihail (1) 
vine la voi, însărcinată a vă cârmui vremelnic, 
Acestă, comisie va priimi cu sirguință întăgişe- rile xâstre şi dreptele vâstre cereri, Şi se va: 
pune în stare de a lămuri ocârmuirii nevoile 
vostre că acâsta să se îndeletnicescă, în urmare 
cu măsurile otăritâre ce se va găsi de cuviinţă 
a se lua, spre a siguripsi pacinica, vâstră vie ţuire şi a vâstră fericire, , 

Să unim dEră recunoscinţele şi mulță mitele 
nâstre către Augustulă nostru . Suzeranit şi marele Puteri, ce ai iscălitii tractatuli de la Paris care în a loră îngrijire s'aii îndeletuicit 
despre sorta nâstră, siguripsindu-ne ună viitorii 
fericită, şi să ne silimă a respunde cu vredaicie la bine-roitore!e loră scopuri, 

Sa datii în capitala Iaşi, în 4 Pebr, 1857, 

Caimacanulii Moldovel   
Te Ne Bals, 

  
  

(1) După osebită disposiţie, D. logof. Crupenschi și Rossct-Dălănescu şi D. Aga M. Cerchez. 
postel. L, Mihatachi, s"aă înlocaită prin DD. logof, p,
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PRINŢULU 

NICOLAE CONACHI-VOGORIDI 
CAIMACAM PRINCIPATULUI MOLDOVEI |. 

Comunitatea coloniiloră Bulgare prin depu- 
taţi din parte, anume : Alexandru Udunoviă, 
Idu Niculaev, Gheorghe Nenciov şi Teodor Groz- 
dies, aă dati snplică consiliului administrativă 
la 20 ale trecutei lani Maiă, cu ar&tare, că în 
vremea colonisăril în Basarabia a begenarilori 
de peste Dunăre, la anul 1819 de către împă- 
ratulă Rusiilor li s'aii hărăzită drituri şi privi- 
legiuri, pentru care le-ai sloboditi şi înaltul 
hrisovii, co de a pururea se păstra în Biserica 
din Bolgrad; icră la anuli 1857 cândii după 
tractatuli de Paris încheiatii între înaltele Pu- 
teri Enropene, parte de colonii în numerit de 
40 sate, aii trecutii sub stăpânirea Principatu- 
ln Moldorei, atunci guvernulii rusescii lnân- 
du-le originalniculă hrisoviă le-ati lăsatii lori 
nă copie legalisată, pe cari a înfăţişat'o acumii 
pe lingă citata suplică, rugându-se din partea 
confraţilorii loră-colonişti să li se întărâscă de 
cătră noul pentru ei guvernii ali Moldosei, 
driturile şi pririlegile cari suntiă consfinţite şi 
prin proclamația din 4 Februarii 1857, dată de 
cârmuire la prilegiulii priimireă sub dominaţia 
seca a părţii de Basarabia, pentru care să li se 
slobâdă unii brisovii, cu adăogire că driturile 
loră să se păzăscă întocmai după aședămentulii 
cuprinsii în tomală XII din colecţia legilorii 
Rusiene. o 

Pe temeiulă deră a raportului consiliului 
sub No. 2207 prin care mi s'a propusă de a se 
încușiinţa slobogirea brisovului cerutii şi în 
privire că, după proclamația citată făcută de 
gaverni la anexarea acestui noii teritorii cătră 
Moldova, urmeză ca coloniile Balgare să se fo- 
losâscă do tote driturile şi privilegiurile conce- 
date lori sub guvernul imperială ali Rusiei, 
Ei amii găsită de cuviinţă uă asemenea pro- 
punere, şi prin urmare, ordonezii tutulorii că- 
rora se cuvine a sci, că tote drepturile şi imu- 
nităţile consfințite coloniilorii Bulgare de pe 
teritoriul noii alii Moldovei, prin hrisovuli din 
12 Martii 1820 alii guvernului imperială ală 
Rusiei, de pe care coloniile păstreză copie le- 
galisată, ce mi s'a înfăcişatii pe lingă sus-cita- 
tulă raportii ali consiliului, să fie manţinute 
şi lucrătâre în totă puterea lorii, spre care sfir- 
sită, seeretariulă de Stată, va regula tipărirea 
în dialectulă română atâtii a precitatalui act, 
întocmai după copia legalisată ce se păstreză 
de colonii, cât și a aşeimentului coprins în vo- 
lumulii SIL din colecţia legilorii Rusiene, spre 
a serii comunităţii Dalgare ca şi până acumiă 
fără nici uă abatere, IN 

Datu-s'aii hrisovalii de fagiă contra-signatii 
de sceretarulii de Staţii, în auulă mântuirei 

  

una ie, opti-sule, cinci-deci şi optii, luna Iu- 
ni în şăse dile. e 

(Sub-scrisii) Nicolai Conachi-Vogoride, 

Contra signat : secretariul Statului, 
- Iancu N. Cantacuzin, - 

„Pentru directorulii secretariatului, 
Iancu Antoniadi Spatar. 

| Pentru şeful secţiei, Dâvida. 
Secria a Il-a 

Din secret. de Stat, No. 48. 

IAsIrr 

Traducere oficială a actului împtrătescii alii 
Rusiei pentru driturile şi privilegiurile co- 
loniilorii Bulgare, — Tipăritii spre a-servi 
numai în căt privesce coloniile de pe terito- 
riulă anecsatii câtre Doldova, în puterea 
tratatului de Paris, conformă, otăririi hri- 
sotului Căimăcămiei, din şse Lunii, Anulii 
1855, sub No, 48. - ” 

După ucazuli Majestății S6le Impăratului 
Alevandru Pavlovici, singuri stapânitoră a, 
tâtă Rosia, ete.; şefuli Ministerului trebilorii 
din întru declară, Bulgarilorii şi altoră beje- 
nari de peste Dunăre, aşedaţi în provincia Ba- 
sarabici,: că în ucazulă dată la 29 Decembrie 
ali anului 1819, Senatului cârmuitori, subă 
ânsuşi iscălitura, Majestății Scle imperială, se 
cuprinde : : : : 

«Doriudii a regula sârta Bulgariloră şi a al- 
torii bejenari de peste Dunăre, veniţi în pro- 
vincia Basarabiei, potrivit legilor adoptaţe în 
imptrăţia nâstră pentru toţă străinii aşedaţi 
în clasa lucrătorilor de pământ, noi la ocaşia, 
revisici ce în persâni am făcut provinciilor a- 
pusane, am poruncit cu raportul general a colo- 
niștilor acei părți a Imperiului, generalului 
leitenant Inzov, de a aduna deplină lămurire 
despre aceşti bejenari de peste Dunăra şi u ne 
supune opinia sa despre chipul statorniciriă lor. 

General leitenantul Inzov ne-ai presentat 
amărunt expunerea a tuturor împrejurărilor a- 
tingătâre de aceşti bejenari, împreună cu pro- 
ectaţia privighitore la mai bună a lor organi-. 
sare, pe care observându-le în comparaţie cu 
aşegămintele ce esistă despre coloniștii vicțui- 
tori în Rusia, şi cu drituzile de cari se bucură 
locuitorii Basarabici, noi poruncim : 

1. Să se hărăzesci, bejenarilor transdunăreni 
sub care numire se înțelege Bulgarii și alţi con- 
religionară al noştrii, veniţi de pesto Dunăre, 
carii sunt aşedați stă se voră aşeda în viitor 
în Basarabia, tote driturile şi privilegiurile 
hărăzite străinilor statorniciţi în guverniile 
nuoci Rusii şi în Basarabia, sub numire de 
colonişti, “ 

2, Pentru ca aceşti bejenari să cunoscă în co   se cuprinde driturile şi privilegiarile hărăzite
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lor, să li se slobâdă de la ministerul trebilorii | ceste ocâle sa vor înscrie în comunul lor corp, din întru un act întru acâsta, 
3. Bejenarii veniţi de peste Dunăre în timpul 

ocârmuirii Otomane şi care vieţaiaii prin ose- 
bite locuri ale Basarabiei, iară acuma întrulu- 
caţi pe pământurile Statului, să se scutescă 
în curs detrej ani de dările şi îndâtoririle către 
hazne. 

4. Bejenarii veniţi de peste Dunăre în vre- 
mea resbelului din urmă şi după acela, se vor 
folosi tot de asemenea scutire po fimp do 7ani. 

5. Bejenarilor de mai înainte aşedaţi pe pă- 
mânturile Statului şi carii ai triitii pe dân- 

„sele în linişte, nu li se va acorda acea scutire, 
6. Slobodi voră fi a se muta pe pământurile 

Statului ce sunt destinate bejenarilor, aceia 
dintre ej, carii vieţuind prin târguri şi moşii 
proprietăresci, vorii arăta dorință spre acâsta, 
asemenea strămutare însă să nu so urmeze de 
cât numai prin scirea autorităţii oblastei şi 
colonială. , ” . 

1. Bejenarilor aşedaţi pe pămenturile nu- 
“mite Icasaat şi Musait, mai inainte de a fi ace- 
ste pământuri date în proprietatea particula 
rilor şi strămutaţilor de acolo pe pământurile 
hasnalei, să li se învoiască a'şi vinde sâii a'şi 
strămuta binalile şi alte aşedări gospodăresci, 
ca uă avere cuvenită a lor după tot resonul. 

8. Bejenirii carii în vremea ocârmuirii Oto- 
mane sâii aşedat pe pământurile proprietarilor 
supuşi cârmairii şi legilor Moldovei, în timpul 
strămutării lor pe pământurile Statului, sunt 
dâtori a, lăsa gospodărescile lori aşegiri în 
stăpânirea, proprietarilor, dâca se va doredi că 
ele sunt construite pe compta acelui proprietar, 

+ După săverşirea, anilori de scutire, otăriţi 
după art, al 3-lea şi al 4-lea, acei strămutați 
precum şi cei-alţi între carii şi locuitorii indi- 
geni conveţuitori cu ei de la începutul auu- 
lui 1820, vorii dâtori să plătescă Statului, de 
fic-care familie pe an-câte şâpte-deci lei, nu 
mai puțin rorii dâtori ca şi colonistii nemți, 
în urma expirării anilorii de scutire, dările şi 
îndâtoririle pământesci, cu acâsta însă că din 
asemenea bani se vorii plăti îndâtoririle (hava- 
lele) care în deobşte le facă locuitorii provinţiei 
Basarabioi. Ă 

10. Pentru pământurile cuprinse în conturnul 
satelor lor peste cătimea otărită, de fie-care 
familie, se va lua câte 20 parale de tâtă desen- 
tina, fără a escepta anil scutiril, 

11. Se dă voe bejenarilor în circulii aşederi- 
lor lor a vinde sloboa vin şi rachiii fără a li sa- 
puși la niciun oteup. - ” 

12, Pământul Statului ocupat de et să se îm- 
părțescă acum după putinţă în patra ocle, po- 
trivit cu presentaţia General-lcitenantului In- 
zov şi a listei pe lingă ea alăturată, eră cel 
mai de căpetenie sati Tabacu, potrivit dorin- 
țel bejenarilor să se numâscă Bolgrad.. 

13. Vieţuitoriă vechi sâă indigent de prin a- 

  

în consideraţia atât a învechitei lor aședări pe 
acele locuri cu înființare de vii şi livedi, pre- 
cum şi a vieţuirei lor printre Bulgari, dânduli- 
se şi lor driturile de colonisti. | 

14. Ocărmuirea acestor bejenari să se înf- 
| inţeze pe baza obştescilor aşegtminte coloniale, 
sub-ordinându'i Cantorei locuitorilor străini 
din Basarabia. 

15. Se va rândui la Cantoră un amploiat cu 
titlul de tovarăşi a mai marelui membru, a 
căruia, îndătoririle va fi ca sub porăţuirile Can- 
torei, să privigheze asupra locuitorilor şi să 
aibă cuvenita îngrijire pentru denşii.: 

16. Pentru împlinirea tutulor mai sus pre- 
scrise aşedăminte se va însărcina pe şeful mi- 
nisteriului trebilor din întra, ca să facă cuve- 
nita punere la cale. , 

Driturile şi pririlegiurile pomenite în arti- 
colul I-ii şi al 2-lea al acestui înalt ordin, 
harăzite colonistilor şi de amăruntul lămurite 
în Inaltul manifest din 22 Ialiă anul 1768, pre-- 
cum şi în Inaltul confirmat raport al ministe- 
ruluă trebilor din întru din 20 Februariii 1804, 
sunt următârele : 

1. Libertate cultului după aşedămintele şi 
regula lor fără împedicare, 

2, Scutire de plata birului şi de tâte îndâto- 
zirile în timpulă anilor de scutire hărăziţi pen- 
“tru acâsta, : 

3. După împlinirea acestor ani de scutire, 
ci ai sii plătâscă Statului darea pământâscă 
în cei d'ântciă dece ani, pe fie-care desetină de 
la cincă-spre-dece până la duoă-d2ci capeici pe 
an; iară după trecerea, acestui. termin, darea 
acesta se va cumpăra cu aceia ce indeobşte plă- 
tesc acolo alți locuitori aşedaţi pe pământul 
Statului; cele-alte îndstoriri pământenescă, 
însă vorii fi dâtori a le purta îndată, după tre- 
cerea anilor de scutire de uă potrivă cu acel 
supuşi rusienesci între cari vorii fi statorniciţi, 
scutindu-se de cvartire milităresci, afară de 
casură când niscai-va comănşi de aseminea ară 
trece prin satele lor. 

4. Scutirea de Ia serviciul militar şi civil; 
iară după propria dorinţă se învoesce fie-căruia 
a se înregistra în asemenea serriciă; intrarea 
pe acest temeiii în slujbă nu scutesce pe aceia 
cari ar îi putnt căpăta de la haznea ajutor bă- 
nesc spre ecsoflisirea dâtoriilor sâle, 

5. Plata banilor de adjutor din partea haz- 
nalei, dâca piste aseminea sară fi întrebuințat 
la timpul aşegării, să se distribueze în curs de 
10 ani următori după espirarea anilor de scutire, 

6. Tutulor colonistilor să li se dea pământul 
gratis câte 60 desetine de fie-care familie, afară 
de acele locuri unde pentru lipsa pămenturilorii 
urmeză osebite legă spre împărţirea lor. 

7. Când vre un străin ar veni în Rusia spre 
a se statornici, va face îndată cunoscut do-   rinţa sa şi apol va sărcrşi jurământ în religia
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sa, după regula obicinuită pentru cea cu cre- 
dință supunere către Rusia, 

8. În timpul aşedărei se învoesce colonisti- 
lorii a'şi aduce cu sine fără poşlină averea sa, 
de ori-ce fel ar fi, şi pe lingă aceea fie-care fa- 
milic, înţelegendu-se bărbatul şi femeia cu copiii 
neverstnici, scii duo vârstnici, argaţi sâii patru 
femei, a aduce numat a lor proprie marfă în 
preţ de 300 ruble. ” 

Dica cine-va ori în ce timpă ar dori să se 
strămute din împărăție, va fi liber, cu acâsta 
însă, ca pe lingă cesofiisirea tutulor dâtoriilor 
sâle să plătâscă fiscului uă dată pe trei ani birul cuvenit după posiția lui. 

10, Li se învoesce a înființa fabrici, a pro- 
fesa tâte meseriile, a negoţia, a intra în ghil- die (clasă) şi corporație şi a'și vinde manufac- 
turile lori ori unde în cuprinsul Imperiului. 

11. Se invoesce străiniloră a cumpera în gu- 
vernile Nouei Rusii, -pămenturi de pe la pro- 
prietari, pe temeiul legiloră lămurite în înalt 
confirmatulă reforată alii ministrului trebi- 
lori din întru, din 1 Martiii a anului 180, şi a le stăpeni cu deplină proprietate, fără altă 
dare, afarii de accea ce plătea pe acelii pământ 
fostulii proprietari, după aședimântuliă acelei 
provinţii; însă totă străinulii care cumpărând 
pământă în proprietate, ar dori să se strămute 
€răşi din Rusia, ra fi dstoră mai înaintea pur- 
cederci a'lă vinde, sâă alti trece către altulii, 
ce va rămânea în Rusia. - 

12, Pe lingă aceste dâcă unii din coloniştii 
străini, după declaraţiile făcute mai din na inte, sei cu învoirea ar dori a se aşeda pe pă- menturile proprietarilorii privaţi, din ori care 
Guvernie, se învoesce proprietarilorii ai priimi 
după alcătuire de bună voe pentru care s'aii 
aşegatii osebite legi limurite în înalta poi 
rancă dată Senatului ocârmuitorii în 25 Au- 
gustă a annului 1817; aceşti hejenari vor avea 
asemenea libertatea cultului şi vorii fi scutiţi 

  

carii fără voia însemnatei autorităţi şi nic a 
săvârşi pentru clii vre uni acti potrivită a- 
cesta cu actuli înaltii hărăzitii la G Septem- 
bre a, anului 1800, menoniştilori colonisaţi în partea nouet Rusii, : , 

16. Coloniştii aii drită de a trece şi în alte 
clase, pe temeiulii aşedăminteloră cuprinse în 
socotinţa consiliului împ. din-27 Noembre 1819 
înalții întărită, i i - Acesti actii s'a. subscrisă cu mâna şefalui 
ministeriului din întru, şi s'a pusti po elii sigi-- 
liulii majestăţii sele imperiale din ministerial 
trebiloră din întru, în Sânt-Petersburg, Mar- 
ti în 12, anulii 1820. (Pe origlnalii iscălităi), 

Ocârmnitorul ministeriului trebilori din îm-- 
tru, contele Y. Cociubei, : 

A subseristi directorul departamentului a- 
veriloră împărătesei :  Fau Diuncorici, 

(Loc. peceţii) 

Ministeriulă, trebilorii din întru. — In con- 
dica eşirii s'a scrisă sub No, 194, pentru că, 
copia, este întocinai en originalul actă, ade- 
verezi cu iscălitura mea, şi: punerea peceţii 
cârmuirii strămitaţilori de peste Dunăre , 
1857, lunii 2. (L. P.) 

(Sub-scrisii). Ocârmuitorulii strămntaţilorii 
de peste Dunăre, sub-eoloneli de cavalerie, 

„rendarenco.! 
Pe originalul listei s'a scrisă de către gene- 

ralulii de artilerie contele Alecsie Andreicvici, 
. Araceiev. 

Lasza înalti întărită la 29 Decembre 1819, a. 
ocâlelorii ce suntii înfiinţate în oblastia Ba- 
sarabici pentru aşedarea Bulgarilorii şi a. 
altor strămutați de peste Dunăre,   de serviciul militarii şi civili, precunii şi de 

tâtii darea către hasna, afară numai de aceea 
ce proprietarii suntii dâtori a răspunde pentru 
denşii în conformitate cu aceca ce intră în 
basna de la indigenii lori locuitori, * - 

13. Pentru mal multă înlesnire şi ocrotirea 
străinilorii cari se aşcdă pe pământurile Sta- 
tului, se voră încredința aceştia unsă deosebite 
autorităţi sub numire de Contora, străiniloră, 
şi cară va avea îngrijire despre statornici- 
rea lori, - 

14, Deca cine-va din cci veniţă spre 'colo- nisare sc va afa neascultătoriă, stă nesupusii autorităţii rânduită, oră arii cădea în desfre- nări, unulii ca acela negreşită se va esila peste 
otară, implinindi de la cl tâte dâtoriile ce 
"arii privi către fiscă. 
15 Din pământurile 

rea coloniştiloriă, 
ori să dea, altuia 

otărite pentru aşeda- 
nimenea nu va putea vinde 

pe cea mai mică parte, mă-   

7. Oeohuliă Prutului 

Satele: — 1. Colibaş, — 2. Brânda. — 3. V- 
lenii. — 4, Slobodia — 5. Boboeştii s6ii Surac= 
unii, — 6. Chisliţa. — 7, Vadu Boului. — 8. Jur- 
giulescii. — 9. Mândrescii. — 10. Anadolea, — 
11. Frecăţeii. — 2. Bujorea.—13. Cigmechioi, 
— 14. Volcanescii, - ! 

Ocolul acesta se află între. rîulii Pratului, 
valulii Iui-Traian cel din josă, riulă şi laculă 
Cahulului şi ali Dunării, 

ZI. Ocolul Cahulului ă 

Satele : — 1. Carta, — 2. Satulă-Noii, —. 
3. Barta. — 4. Caragaci. — 5. Bugcar, Necra- 
sovţi. — 6. Itiulia. — 7. Hadji-Abdul, — 
8. Curci. — 9. Impuţita. — 10. Bolboca, 

Ocolul acesta se află între lacurile Jalpuhu- 
lui şi ală Cahulului, riul Cahulă, valuli uk 
Traiani celii din josii şi Dunărea, 
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111, Ocolul Ismailului 

Satele : — 1. Taraclia. — 2. Tatar-Copeeac. 
— 3. Cubei. — 4. Satalic-Hadji. — 5. Caira- 
clia, — 6. Bolgrad (Tabac). — 7. Caracurt. — 
8. Cişmea-Văruită. — 9, Babele.: — 10 Du- 
luchoi. — 11. Taş-Bunarii. — 12. Ciigea, — 
13, Brdec-Burno. — 14, Şichirli-Chitai, 

Otarele acestui ocoli se megieşescăi cu la- 
culi şi păriuli Ialpuhului, în susă până la ră- 
vărsarea rîului Lung, cu rîulii lungă în susii 
de satul Taraclia, câtă va, trebui do Ja pune- 
tulii acesta în linie drâptă până la riulă Catla- 
buh şi cu acest rîă în josii până la revărsarea, 
lui în ghiolulă de acceaşi numire. ” 

IV. Ocolul Budjeacului 

Satele : — 1. Traian. — 2, Valea-Pergei. — 
3. Cot-Chitai. :— 4. Lunga. — 5, Haidar, — 
6. Tomai.—7. Baurci..—8. Cazaiacliu.—9. Beş- 
Alma. —.10, Congazu. — 11. Cioch-Maidan.— 
12. Chirsov, — 13. Bezghioş. — 14. Corarat. — 
15. Djoltal. — 16. Avdorma. — 17. Chirietu. 
— 18. Disginge, -- 19. Enichioi. - 

Otarele acestui ocolii se începi de la răvăr- 
sarea rîului Lune în Ialpul, în susă po elii pe 
dincolo de satulii Desginge, cât ra trebui de la 
acestii puneti spre obărşia rîului Taşlich, oco- 
lindă satulă Enichioi, prin ghiolul Chita! până 
la Catlabub, în paralel cu valul lui Traian, 

Ocolul acesta coprindândii în sine un loci 
deşert se va putea împărţi în duoă ocâle, când 
se roră strămuta pe el bejenarii de peste Du- 
năre, de pe pământurile proprietăresei din o- 
raşe şi parte din ocâlele Prutului și Cahul, în 
care nu ajunge pămentă după numeraliă locui- 
torilori, Ă 

Originalulă "1 a iscălitii Contele Cociubei, 
Pentru întocmay cu originalul a încredin- 

țată directorulii departamentului averilor îm- 
părătesci şi zidirilorii publice, Deistvitelnet 
Statschi Sovetnic şi cavaler &t, Dgiuncovschi. 

Traducerea de facă fiindă întomai cu tex- 
tul înfăgişată de deputaţii din partea coloni- ştilori pe lingă suplica loră adresată sfatului, 
cu data din 20 Maii anulă curentii, so adeve- Tesco de către iscălitulă şnurnindu-se cu pece- tea secrotarului de Stati a Moldovei, 

Iaşi, 1858, luniă 7,. 
Şefalii secţiei limbelorii străine din secreta- 

rulii de Stati. - 
TF. Hadig, agă şi cavaler. . 

Corr după adresa secretarului de Stată, "No. 4193, din 17 Septembre 1858, către mi- 
nisteriulă de finanţe, 

Consiliulă administrativă, în privirea, res6- neloră arătate prin roferatălă acelui onorată 
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departamentiă, sub No. 8490, încuviinţând mi- 
sura propusă : că, domeniile să nu se maia. 
dreseze către alt departament, de cât numat 
către onoratulii departamentă, sub a căraia 
jurisdicție sunt date, a făcutii încheere de a se 
încunosciinţa despre acâsta, pe departamentele 
respective, care să aibă a comunica în viitori 
ordinile privitâre pe colonii şi domenii prin ca- 
nalulă acelui onorată departumentă. 

Prin urmare Sccretarulă de Stată spre înde- 
plinirea citatei încheeri, făcendii pe de uă par- 
te cuvenitele comunicaţii departamentelor res- 
pective, pe de alta cn onor încunosciinţăză pe 
acelă onor. departamentă spre regulă. 

Pentru secretarul de Stat, A. Totino, 

Nor Arexasonu loax IL, cu mila lui Dumnedeiă 
şi voința Naţională, Domni Principatelorii- 
Unite Moldova şi Tera-Românâscă. La toți 
de faşă şi viitori sănttate. 

Asupra raportului Ministrului Nostru Se- 
cretarii de Statii la Departamentulă trobilorii 
înteridre preşedinte ali consiliului, No. 15,913. 

Vădendă votul emisii de Adunarea Legis- 
lativă a Moldovei la 7 Apriliii anulă curentii, 
în cuprindere : «In privirea comunicaţiunii 
făcute de Ministeriulii de Interne, atingătore 
de emigrarea, Coloniilorii Bulgare : Adunarea 
autoriseză pe ministeri, de a le închizeşlai pă- 
zirea nejignită a statuteloră, de care se bucu- 
raă, în timpulă anexării.» 

In virtutea art. 14ală Convenţiunii din 7 (19) 
Angusti, 1858. 
Ami decretată şi decretămii ce urmâză : 
Art. 1 Votulă citati ali Adunării este 

sanţţionată. 
Art, 2, şi celă din urmă, Ministrulă Nostra 

de Interne, preşedintele consiliului, este în- 
săreinatii cu esecutarea decretului de fagă. 

Datu-s'aă în Domnâsca Nâstră reşedinţă 
Bucuresci, la 2 a lunei August, anulă mântai- 
rel una mic opt sute șâse-deci şi unul; alii 
treilea ană ali Domnici Nâstre în Prineipatele- 
Unite. Alexandru I6uI. 

No. 203. (LD. 8.) 
Ministru de Interne preşedinte al Consiliului 
din Moldova A, Panu, 

No. 15,914. - 

CoLoxIeLE SI DOMENIILE STATULUI prin jurna= 
nalulă încheiată la 30 Apriliă 1857, în şe- 
dinţa Consiliului administrativă estra-orăi- 
Bar, sunt date sub jurisdicţia Departamentu- 
luă de finanţe. 

„ Despre cârmuire . 

Se 1. Sub jurisiicţia Departamentului de Fi-
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nanţe este dati cârmuirea tuturoră Coloniilor 
din Basarabia, 

$. 2, La acestii Departamenti sunt alătu- 
rate lucrările către secţia a II-a, numinduse 
Secţia colonială. 

$ 2, Peste colonii este numită vă ocârmuire 
sub numire : Dregătorie colonială, care atârnă 
de Ministeriulii de Finanţe, 

Ş 4, Dregătoria colonială, se va alcătui de 
dregătorii şi amploiaţii trebuiteri, 

Ş 5. Sub jurisdicția departamentului de Fi- 
nanţe, sunt privighetorii Coloniilorii, 

$ 6, Numărulii privighetoriloră se cuprinde 
în duoi(1). 

Ş 7 La colonii se vor rândui 
deţe coloniale, : 

Ş 8, Ocolaşia se va rândai la fie-care ocolă 
şi so va alcătui de unii ocolaşii şi de duot asesori, 

$ 9, Judeţulii coloniatii se va rândui la fie- 
care colonie şi se va compune ce unii rornicel 
(viborn) şi duoi asesori; €ră de Ia fie care a 10-a 
casă, se ra rândui câte unn uzier (storoş). 

$ 10, La fie-care ocolaşie şi judeţ colonial, 
trebue să se afle câte uni scriitori, sub a că. 
ruia povățuire să se întrebuinţeze pentru co- 
respondenţiile junimei din colonişti, 

Ş 11, Coloniștii a fic-cării colonii alcătuescii 
uă obatie, : 

Ş 12. In fie-care comanitate colonială se va 
rândui obştâscă adunare sătâscă. . 

Ş$ 18. Numărul coloniştiloră pentru obşte 
sca adunare se va otări totă de ciitre ocolașii 
sc vornicelii, pentu care sfirşită va trămite 
cu chiămare pe uşierii. 

Ş 14. Coloniştii ce se voriă strânge la adu- 
nare, suntă dtori a păzi liniştea, şi a se ocupa, 
cu luare aminte cu aceea cei se propune. 

ocolaşie şi ju- 

Despre rânduirea funcţionarilor 

$ 15. Rânduirea şi demisionarea amploiaţi- 
lorii atârnă de la ministeriulă de finanțe, 

$ 16. Ocolaşii, vorniceii şi asesorii coloniali 
se rânduiescă de către obştie după cuvenita. a- 
legere, : ” 

Ş 17, Ocolaşii se voră alege pe trei, iară a- 
sesorii pe duoi ani, de către tâte coloniele, ce 
ce se află în ocoli; după împlinirea anului şi 
după împlinirea anului şi după alegerea cea 
întâia; unulii din asesori are driţi a se demi- 
siona; iară acela care va intra în locală luj, 
este îndatorit a împlini duoi ani. Pentru vor 
niceii sătesci şi asesorii se va face alegere pe duoi ani, sub privigherea a însuşi ocolaşului şi cu unire fio-căruia sati, însă cu asemenea drită şi îndatorire a unuia asesoră, precum și 
asesorulni ocolialii, - 

Ş 1$. In coloniile, care din pricina, depăr- 

tării de la ocolaşie, nu se potă prenumera că- 
tre ca, sava alege vorniceii, pe trei şi duoi ani, . 
iară, asesori pe duoi, care va împlini tote da- 
toriile ocolaşiei, fără a atârnate de ca. 

$ 19. La alegerea, aceloră trei funcţionari 
al ocolaşici, trebue să se alâgă âncă pe duci: 
candidaţi, spre a ţine loculii la întâmplarea, bo- 
lei sâii lipsei a unuia dintre membri. 

$ 20. Alegerea se va face după mulţimea, 
glasurilori de către acei în vârstă colonisti, 
carii vor avea capacitate, tugetă, bune purtări 
şi care cu sirguinţa lori servescii de pildă în 
gospodărie, agricultură, grădinărie şi în sciința 
ținerii tamazlicuriloră, 

Ş 21. După serârşirea alegerii, vornicelulă, 
care a câştigată mai multe glasuri, se va în= 
tări cu iscăliturile alegătoriloră şi se va pre- 
senta spre întărirea departamentului de finanţe, 

Ş 22. Uşierii se vor schimba, în fio-care lună. 
Ș 25. Seriitorii slujescii și priimescii osebită,   IStă după invoială, | 

Despre lefi și. sratiilcații 

$ 24, 'Toţi funcţionarii întrebuințaţi cu lu: 
crările coloniilorii priimescă 16fă după ştatii, 
Suma ştatului se alcătuesce din banii ce se strâng: 
de la colonistă după rânduiala arătată în art, 

Ş 25. Rămăşiţa din I6fă, şi din suma pentru 
cheltuiala cancelariei (afară de rămășiţa sumii 
pentru îndestularea slujbaşilorii), se va, putea, 
împărţi cu încuriinţarea iministeriului de fi- 
nanțe intre amploiaţii şislujbaşii cancelariilorii 
pentru silinţa, şi sărguinţa lori în slujbă. 

$ 26. Ocolaşulii priimesce l&fa, câte 63 lel 
20 par. (5 rub. 72 cap. arg.), iară asesorit oco- 
laşiei câte 50 Iei 30 par. (4 rab. 21 c, arg.) de 
Ja fie-care colonie, ce se află sub jurisdicția, 0-. 
colaşici. -Vornicelului se va otărî câte 35 lei 
(2 rnb. 88 cap.) din veniturile colonie în care 
funcţionăză, - 

Ş 27 Asesorii sătesci şi uşierii slujesc fără 
I6fă. 

Despre îndâtoriri 
$ 25. Ocupațiile departamentului de finanţe 

suntii următOrele : 
1. Priimirea emigranţilerii, ce se statorni- 

cescii în clasa colonistilorii. 
2. Aşedarea loră potriviti 

există pentru acista, . : 
3. Privegherea asupra piimentulul daţă sci 

care urmâză a se da pentru aşedarea lori. 
4. Apărarea driturilorii, privilegiilor şi a 

avantagiurilorii, atiită asupra celor căpătate 
câtii şi aceloră ce se vorii mai aşeda. 

5. Privigherea pentru îndeplinirea îndetori-. 
rilorii, pe care le-aiă luati asupră-le. . 

aşedEmântului, ce   
  

(1) $Ş 5 și 6 nu se atingă de coloniile Bulgare, ci de acele germane.
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6. Privegherea asupra coloniilorii şi cerce- 
tarea suplicilori tânguitâre a colonistilori, 

$ 29. Fără cele mal susă citate, sunti sub 
jurisdicţia departamentului de finanţe : 

]. Tâte ocupațiile poliţiei, ce se atingi de 
coloniile încredințate lui; întocmai adunarea 
dărilorii, ce se cuvine fiscului şi la, vremea, cu- 
venită; ştrefuiri, şi alte. 

-2, Ingrijirea, pentru gospodărie şi architec- 
tura ce trebue să existe în colonie.  - 

3. Imbulzirea, în prefecţionarea agriculturei, 
a livediloră, a tamazlicurilorii şi înființarea 
fabriciloră, considerându-se cu climatul şi po- 
siţia, locului. : 

4, Slobodirea pasporturilor pentru colonisti 
şi înroirile loră de a trece în alte clase. 

5, Intărirea cărmaitorilor ocoliali şi sătesci 
după cuvenita orânduială. - 

„DB. Pricinile între colonisti. 
$ 80. Insărcinările ocolaşiloră, şi a judeţi- 

lori sătesci, suntii totii de feliulii acelorii care 
aii cârmuirile sătesci din domenele Statului. 

$ 91, Fiindii că ocolaşii vornicei şi asesorii 
. trebuescii a fi din cei maj însemnați şi cinstiţi 
dintre locuitori, de aceea sunti ci dstori a lu- 

„cra spre binele loră şi a le apăra de ori-ce rii : 
iară ce se atinge de împlinirea dâtoriiloră lor, 
acesta se va cere do la ci aspru, însă cu rân- 
duială, purtându-se cu ci Dlândii şi tâte tân- 
goirile lorii să le priimâscă cu răbdare, ascul- 
tându-le cu luare aminte, dâtori fiind a fi mid- 
locitori cu dreptate, fără, a cere de la, că vre- 
uă resplătire, Invinovăţindu-se atâtiă - pentru 
neîndeplinirea detoriiloră lori, câtă şi pentru 
asupririle, ce vorii face supușilorii urmeză că pe 
acei ce se vorii dovedi că aii lucraţi în contra, 
să se dea, sub judecată, supuindu-se la răspun- 

" dere după legi. 
$ 32, Ocupațiile sătescii obstesci adunări 

suntu următorele : - 
1. Alegeri sătesci. a 
2, Invoirea colonistilor a trece în altă clasă. 
3. Intărirea condiţiiloră, pentru chiămarea 

preoţiloră, : - 
4. Observarea petiţiiloră şi a tânguiriloriă 

ce va priimi pentru nevoile obştii, precumii și 
" cu otărirea rânduelii obste, ce trebue să ur- 
meze după citatele tânguiri. 

„5. Analogia dărilorii şi a havaleliloră, 
6, Depărtarea locuitoriloră din colonie, do- 

vediţi cu purtări rele, 

Pâuduiala desbaterii pricinilori 

$ 33, Pentru căutarea priciniloră şi pentru 
ţinerea condiciloră, departamentului de finanțe, 
se va conforma cu legile statornicite, cu ose- 
bire numai, ca tâte poruncile atingătâre de co- 
lonisti să fie scrise în dialectulii colonict, 

Ş 31. Judeţele sătesc suntă dâtâre a avea : 
1. Osebite condici, în cari se roră înscrie 

LEGIUIBI 

  

  

poruncile, verbale puneri la cale, şi cercetări 
între locuitori, şi în deobsce tâte disposiţiile 
cârmuirii loră. , 

2. Protocolulii pentru însemnarea poruncilor 
priimite şi a, raporturiloră trimise cu No. lor, 

Ş 35, Asesorii sătesc se va aduna uă dată 
scii de dont ori pe săptămână, după trebuinţa 
şi chiămarea, ocolaşului sâii a vornicelului, 

$ 86. Nici uă otărire a judeţului ocoliali 
scă colonială nu ya avea tărie, dâca casulii, de 
care se atinge n'a fostă ascultată, judecatii şi 
otăritii de către toţi membrii în complectii. 
"8 â7, Fio-care colonisti, este dâtorii neapă- 

rată să se înfăgişeze Ja cancelarie după chiă- 
marea ocolaşului sii a vornicelului; Ja intrarea 
sa în întru va fi cu capulă descoperiti şi cu 
cuvenituli respect, avândă drepti sivşi câră 
voie să lămurâscă pricina lui, s6ă să'şi arte 
nevoia lui, Iară dâca după ascultare i se va 
porunci să se depărteze din odae, este dâtoră 
să asculte şi să astepte până va, fi din nuoii 
chiămată. - 

$ 3S. Dsca vre-unii colonisti nu se înfăgo- 
şesă cândă este chiămatiă la judeţulii ocolialii 
s6ii colonialii, şi casuli nu este grabnicii, la uă 
aşa, “urmare să se supuie ştrafului bănescii, 
pentru întâia Gră la 75, pentru a duoa la 150 
şi pentru a treia la 300 pâr, Iară la casă de 
trebuință, ce nu sufere prelungire, să se aducă 
la cancelarie sub caraoli şi pentru ncascultare 
să so însciinţeze pe departamentulă de finanțe. 

Întinderea şi mărginirea puterii 

$ 39. Jurisdicţia departamentului de fi- 
nanţe se întinde peste tâte coloniile. 

$ 40, Jurisdicţia, ocolaşiei se întinde peste 
tâte coloniile ce se cuprindă în ea. Iară jude- 
țile coloniale, ocârmuescă fie-care pe acea co- 
lonie în care este elă înfiinţată, “ 

a 
Atârnarea şi rânduiala corespondenții 

$ 41e In tâte pricinile, pentru carii nu exi- 
stă anume statute sâii oficiile ministeriului, 
dregătoria va cere de la clă deslegare. 

Ş 42, In pricinile, ce nu sufere prelungire, 
dregătoria avendii în consideraţie folosulii fis- 
cului, să nevoia colonisițiloră va face cuvenita 
punere la cale, însciințândă despre tâte pe mmi- 
nisterii cu grăbirea, 

Ş 13, Dregătoria nu.va avea cu altă mai 
înaltă instanţă corespondenţii de-a dreptulă de 
câtă numai cu departamentul de finanţe, ande 
va şi raporta cândă s'ariă întâmpla a priimi de 
la alte locuri mai inalte oficii, aseminea şi în 
casuri în care s'ară cere midlociri la alte in- 
stanţii dregătoria se va adresa, totă către mi- 
nisteriulă de finanţe. 

Ş 44. In casuri, carii certi midlocirile ei prin 
autorităţi locale, dregătoria, se va adresa către



VECUL 

ele de-a dreptulii, fiindii ele dstâra a îndestula, 
tâte cererile ce vorii priiini în interesele colo- 
niale şi a însciinţa la șremea, cuvenită, despre 
disposiţiile luate de ele. 

Ş 15, Asemenea dregătoria se ra adresa, că- 
tre ocârmuirea militară, dâcă casuli se va a- 
tinge de jurisdicţia ci. 

Ş 46. În casuri, cândă nu arii vedea, şi nu 
ar priimi la vreme resultatulă cuvenitţă, va în- 
sciința pe departamentul de finanțe, . 

Ş 47, Șefalii secţie! coloniale, după ordinul 
- Ministeriului ficendă în vreme rividie în colo= 
nii, va priimi tâte tânguirile colonistilorii, şi 
acele cereri ce vorii fi îngăduite de aşedimânt, 
le va recomanda, locurilorii competinte spre 
punere la cale, fiind elii dâtorii ca asemenea 
cereri şi ofiţii ce arii slobodi, să le facă cuno- 
scută ministeriului la întârcerea, sea, do la a 
căruia întărire atârnă mai departe lucrarea, ci- 
tatelorii oficii, 

Ş 45. Dregătoria va trimite ministeriului 
în fie-care săptămână ună seurtii memoară de- 
spre proceduri, şi în fie-care lună sciință despre 
pricinile otărite, precumii şi despre sumele ce 
se vori afla în disposiţia sea, 

Ş 19, Aşa precumii tote judeţele coloniale 
se aflu sub jurisdicţia ocolaşulni,- ce s'a încre- 
dinţatii lui, de aceca elă este dâtori a între- 
buinţa tâtă silinţa, ca fie-care dintre că să se 
ocupe ca sârguinţă, la îndeplinirea, însărcinării 
loră după tâtă, cuviința, 

$ 50, Aspru se poruncesee, ca tote oficiile, 
şi poruncile, ce se vorii slobodi de către ocâr- 
muire, să se aducă întru îndeplinre pe la tote 
coloniile, întocmai fără cea mat miei. întârdiere. 

Ş 51. Ocolaşiă şi vorniceii sunt dâtori a da 
tote pricinele obstesci pe sâma, celui care în 
urma nuoci alegeri va intra în fancţia lori. 

Despre intrarea în clasa colonistilori 

_$ 52, Numai acei emigranţi se voră putea 
socoti de colonisti, carii s'aă statornicitii s6ă 
pe pământul fiscului, ssă particularii, să câ- 
stigatiă de pământiă, sii mesteni de acet ce se 
cere pentru ţinerea economiei sătesci. Iară 
Dică cumii pe acel carii arii veni câte unuliă slo- 
bodă sâi cu familie, spre a se ocupa cu nego- 
țulă scă speculă, scă şi spre n se înscrie în vre 
nă breaslă pe la târguri, 

$ 53. Ministeriulă de finanțe %% ară dat dri- 
tali a priimi în numărul colonistiloră numai 
pezaccă carii înalta cârmuire "i-ar găsi de cu- 
viință. 

Ş 5£. Meşterii sătesci, cari a driti a avea, 
egalitate cu colonistii sunt următorii ': 

Croitori, ciobotarii, teslarii, ferarii, olarii, 
ală marii, ţesătorii şi pietrari. Iară toţi cei-alţi 

Ti 

meşteri şi artişti carii pentru traiulă sătenilor 
suntii nefolositori, nu poti fi colonisti. | 

$ 55. La intrarea, în clasa colonistilor, străi- 
nulii este dâtoră a da un înserisii despre înde- 
plinirea legiloră interne, 

Ş 56, Jurămentulii pentru împimântenire 
îli va face fie-care colonistii potriviti religii 
ssle. N 

Ş 57. Dâca ună colonistă mară voi a depune 
jurământul pentru împămentenire, atunci u- 
nulă ca aceluia după cei se va lua tâte lucru= 
rile, ce aii priimită pentru aședarea, sa, se va 
trămite numai de câtă peste otară, 

Despre dritulii posiţică colonistilor 

Ş 5S. Toţi colonistii, se foloseseii cu slobo- 
denie în ținerea religii lori, după învăţătura 
şi obiceiul ce ai (1). 

Ş 39. Atâtii colonistii câtii şi urmaşii lori 
aii dritulii de tergoreţi nu numai în coloniile 
loră, ci şi în tâtă cra. * 

$ 60. Colonistii şi urmaşii lori se folosesco 
cu deplina slobogenie şi putere, a dispoza cu 
avutuli loră în întru ţerei, după voinţă. “ 

$ 61. La întemplare dea seste colonistulă 
peste otarii, averea câstigată de densuli cu 
bună credinţă, este înastoritii a plăti darea po 
trei ani din capitalulă săi, câtă după a, lui cu- 
geti şi a cârmuitoriloră satului unde eli se 
află, se va arăta. 

Despre actulii posiţică civilă a 
colonistilorii . 

$ 02, Actele de posiţie civilă a colonistilor 
suntii următârele : 

1. Catagraficeasca prescriere,. 
2. Condici metricesci. 

Calagraficoasea preseriere   
  

Ş$ 63. Catagrafia colonistilorii trebaie să se 
facă totii atunci și după aceeași instrucţie şi 
formă, care esistă în deobate pentru tâtă țâra. 

Condică de metrică 

$ G£. Cu ţinerea condicelorii-pentru născuţi, 
cununați şi morţi, st vori însărcina preoţii, 
carii suntii dctori -a presenta în fie-care ştse 
luni copiile de pe ele. | 

$ 65. Atâtii judeţele ocoliale câtii şi colo= 
niale suntă dâtâre a trămite spre 1 Ianuariă 
listă şi tabloulii despre născuţi, cununaţi şi 
morţi. 

"Despre contenirea posiției civile a 
colonistilorii 

$ 66, Driturile cișile ale colonistilorii con- 

  

(1) Locuinţa Evreiloră în colonii este oprită ca desăvârşire (art, 137).
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tinescă : 1, prin intrarea în altă clasă, 2, Prin 
ducerea peste graniţă. 3, Prin fapta nelcginită 
care produce după sine rădicarea tutuloră dri- 
turiloriă civile. BR ! 

$ 67, Este oprită a da voie colonistilorii a 
„„ întregii colonii spre a intra în altă clasă, .scă 
"unui aşa numără, de care s'arii putea pricinui 
stricăciunea ci. , 

$ 68. Dâcă unii colonistii va arăta, dorinţă, 
ca să trâcă în altă clasă, atunci trebue a'și avs 
următârele formalităţă : 

1, Incuviinţarea autorităţii locale, şi ali 
2-lea, învoiala în scrisii a obştil întregi. 

$ 69. Invoirea se va putea da colonistului, 
„numai atunci cândă elă va alege anii singură 
chipii alii vieţuirii scle, şi va depune cuitanţa 
ocolaşului despre tâtă plata dăriloră ce s'a cu- 
veniti fiscului, : 

-S 10. Dica după ducerea colonistului” elibe- 
rată, S'arii ivi uă datorie către fiscă, atunci 
tâtă respunderea va pina pe ocolaş. 

$ 71. Obştea na are drită a opri pe unii co- 
lonistii, decă, cl va lăsa în loculă stă pe uni 
altulii pentru susținerea gospodăriei sâle. | 

$ 72, Colonistulii slobodi, ce intră în altă 
clasă, se folosesce de tote driturile, ce esistă 
pentru asemenea, clasă. 
_Ş 72, Pe temeiulii mai susii citatelorii arti- 

coli, dregătâria, locală va elibera de la. sine pe 
colonisti iusciințândii mai ânteiă despre acâsta, 
pe Ministerulii de finanţe. 

Ş 7£. Colonistulii ce intră în altă clasă are 
voc să rămâe şi în clasa coloniştilor, cu acâ- 
sta însă ca să împlinâscă dâtoriile de amân- 
duoă clasele. 

$ 75. Pe asemenea temeiii, adică cu împlini- 
rea, dâtoriilori către amânduoă clasele, se va 
încuriinţa intrarea în altă şi coloniştiloră a, 
întregci colonii, s6ă în ori-ce numării fără măr- 
ginire. 

Despre Epitropie şi vârsta legiuită 

$ 76, Judeţele ocoliale şi coloniale suntă ds- 
tre a rândui epitropi peste orfani şi văduve, 
precum şi peste netrebnici şi nesârguitori, cu 
încuviințarea nâmuriloră lori şi a altoră go- 
spodari, 

Ş 7, Județele ocoliale și coloniale aii dâto- 
rie a prireghia, ca epitropii să'si împlinâscă 
detoriile lori cu stricteță, și credință, şi voră 
cere de la ci de ducă ori pe anii curată socotelă, 
atâtii pentru adăogirea câtă şi scăderea, gospo- 
dăriei lorii, precum şi pentru purtarea, şi sâr- 
guinţa loră, încredințându-se ensuşi în persona, 
scii prin membrii lori mai adese ori despre a- 
devărulă arătării loră, după care apoi va în- 
sciinţa despre tâte şi pe dregătorie. 
ŞS, Asemenea sunt judeţele ocoliale şi 
coloniale dâtâre, a rândui epitropl pesto aru- 
tală, ce aii rămasii după familia desfiinţată, prin 
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mârtea unui colonistii, și încredinţându-le dup: 
catagrafie, t6tă averea rămasă, referândă și 
dregătorici despre disposiţiile luate. 

Ş 19. Epitropia peste unii nevârstnicii con- 
tenesce, după ce va ajunge vârsta de 20 ani. 

$ SO. La aşa casă, neverstniculii va, intra în 
tâte driturile unui vârstuicii legiuitii, şi epi- 
tropii sunt: dâtori a da lui ssmă despre tote, 
âră spre resplătirea epitropilorii li se voră da 
a patra parte din averea mişcătâre, ce ti a câ- 
știgat'o. 

Despre piimântulii ce sait datii coloniştilor 
do către fiscii 

$ SI. Coloniştiloră s'aii dati de către fiscă 
părți de pămentă “în cătime după alcătuirea 
încheiată în timpulă aşedării oră. 

Insemnare, cătimea. părţiloră de pămenti 
împărţitii la colonişti este Bulgarilori. Rumi: 
lioţiloră şi altoră bejenari de peste Dunăre, 
aşedaţi în Basarabia, s'a fostii dănuitii câte 
50 desetine, însă la otărirea pământului |i 
s'ai împărţiti câte 60 desetine. _ 

$ 82. In cătimea părţilor pe pământă împăr- 
țitu pe a colonişti, se socotesce numai pimen- 
tuli trebnică; ră tâte cele-alte unghiuri, pre- 
cumii riarile, limanurile, glotăriile, mlăștini, 
varii, pămentulă săratii, cleiosă, nisiposă şi al- 
tele, nici de' cumă nu suntiă puse în socotâlă, 
ci se da în obştâsca stăpânire a coloniilori 
scii satelorii, : 

Ş$ Să. Pămentulă unde s'ară găsi metalură 
scumpe, nu sunt date coloniştilorii, 

Despre dritulii ce aii coloniștii pentru stă. 
penirea pămâuturilorii te li se dă de 
către fiseii, 

Ş S4. Totii pământul împărțit pentru a- 
şelarea coloniştiloră este însușită lorii negâl- 
cerită, şi în a lorii şi a urmașilorii loră veci- 
nică stăpenire, îns€'nu personală pentru 6re- 
cine, ci în comună proprietate a fic-cării colonii. 

Ş S5. De aceea dâră coloniștii n'aii nici de 
cum voe a vinde sâi a trăda cea mai mică 
parte din pământuli lori fără învoirea ocâr- 
muirii, ca nu cum-ra să intre aceste, pămen- 
turi în mânele străine. 

$ Si. “i6te morile pe apă, ce se află pe pă- 
inenturile împărţite coloniștilori, fie constraite, 
prin ori a cui cheltuială, suntă proprietatea 
obștii a acei colonii pe a căruia pământă suntă 
ele construite, 

Ş S7, Fie-care colonistii are voe aşi înfiinţa 
pe pămentuli săă mori de rântii, fără nică uă 
împedicare. | 

$ SS. Dsca ună colonistii arii dori să'şi facă 
uă moră de venti pentru acâsta învoirea în-   tregei obștii, şi va plăti câştulii anuală pe lo-
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culii acesta câte 7 ci 10 
arg.), €ră nu mai multă. 

Ş S9, Pege străine cari nu suntă din clasa 
coloniştilorii nu potii să aibă nici sub unii cu- 

„ventii asemenea drită. 
$ 90, Deca cine-va cu sre-ună scopii s'ari 

- atinge în colonie de pacinica stăpnire, atunci 
județulii colonialii este dâtoră a însciința, nu- 
mai de câtă ocolaşie cu de amăruntă arstare 
unde, de a cine, şi ce anume casii a provenită, 
6ră ocoloşia ra raporta despre acâsta dregăto- 
rică care va fi detore a păşi către cercetare 
după formă. 

par. (şise-deci capeici 

Despre dritulă dobândirii păimântulni 
, în proprietate - 

$ 91. Coloniştilori se dă voe pentru întin- 
derea și îmbunătiițirea gospodăriei lorii a cum- 
păra şi în deobştie a dobândi pământuri de la 
feșele particulare, în a loră proprietate, - 

$ 92, Coloniștii cariiaii asemenea pământuri, 
se folosescă de tâte driturile proprietarilorii 
săteni, pentru privata lori proprietate. 

Despre elironomie şi împărțela. averii 

$ 9. Dritulă pentru clironomia pămnenturi- 
lori ce s'a împărțitii între colonişti de către 
fiscii, suntii următorele : 

Ş 9. Partea pământului ce stai daţi de că- 
tre fiscii, se clironornisesce în deobştie de fiulă 
celii mai micii, şi numai la întâmplarea nevred=- 

„nicici sele, părintele va avea, dreptate ași a- 
lege unii alţii clironomii, din ccă-alţă fil af săi, 
sâă din ntmurile lui. 

$ 95, Iară dâca ună părinte find în visță, 
wa putută să facă vă asemenea disposiţie, şi 
clironomulii legiuitii va fi cu totul nerrednicii, 
„atuuci va da ocârmuirea locală pămentuli a- 
cesta unei rude, ce va fi mai de aprâpe şi care 
nu posedeză asemenea pământii, să cum va 
pica, sorții, (întemplându-se mat malţi cu dri- 
turi egale). . - 

$96. Fraţii şi nâmurile aă voe a trăi într'uă 
casă, însă cu condiţie, că numai unulă dintre 
că să fic stăptnă, iară nu toţi, - . 

$ 97. Deca coloniştii ari voi să, se împăr- 
ţescă, apoi acâsta nu se va putea face de câtă 
numai prin încuviințarea ocârmuirii, după care 
încuriinţare judeţele ocoliale şi coloniale, suntii 
d6târe a avea priveghere, că asemenea împăr- 

" țElă să fie spre folosulii locuitoriloră,. 6ră nu 
pentru stricăciunea gospodăriei loră, pentru 
care sfirșiţă, doritorii unei asemenea, împărțiri, 
suntii detori a presenta pentru acâsta, lămuri- 
tore învoială a părinţilorii şi a nemurilori lorii, 

" precum şi lămuriri de a ajunge părtaşului u: 
neltele şi dobitocele pentru gospodărie şi agri- 
cultură, cu unii cuvântii : ca la asemenea întm- 
plare să se ia bine sâma, ca, capul familiei să 
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rămâe cu gospodării trebuitori, iară părtaşulii 
să fie în stare a o înființa după cuviință. 

Ş$ 9$, Dâca, unui colonistii "i va rămânea s0- 
gie cu mai multe fete, atunci ele vorii stăpâni 
pământulii lori până la măritarea mamei să 
a unei dintre fiici. Bărbatul celă ântâii, în- 
trândii în uă aşa casă prin insogire, capătă pă- 
mântulii de clironomie, în vecinică stăpânirea, 
sa, însă înaintea săvârșirii cununiei, va fi d6- " 
tori a da inscrisii, cu adeverirea preotului şi a 
bătrânilorii satului, că el va ţinea şi va hrăni 
în casa sa pe seră până la săvârşirea vieţei, 
iară pe fiicele ritrigi şi pe surorile socică s6le 
până la însogirea lorii : numai atunci va fi scu- 
titii de asemenea îndetorire, dâca ele din bună 
voea loriă s'arii depărta mai înainte de a se face 
însogirea, ” - - 

" $99. Pămentuli ce se dă servitoriloră bi- 
sericiă satului, nu se pâte clironomisi de copiii 
lorii, ci se dă iarăşi urmaşiloră loră, ce intră 
în serviţie. ” | _ 

Ş 100, Fie-care colonistii pâte dăinui pro- 
pria sa avero după voinţa lui, fără vre-uă măr- 
ginire, Da 

$ 101. Dâca uă avere mişcitâre, pe care a 
câstigat'o colonistulă, va fi dănuită nemuriloră 
lui de peste otarii : atunci judeţul locali va 
fi dâtoră a preţui acâstă arere, şi va plăti mai 
"nainte de tâte a6toriile, atâtii către fiscă câti 
şi către particulară, trăgendu-so din capitalulă 
câștieatii, totă uă-dată şi darea pe trei ani. 

$ 102, Deca unii colonistii va muri fără te- 
stamenti, atunci se va împărţi averea sa mi; 
şcătore în chipulă urmiătoră : a patra parte să 
se dea sogiei mortului, uă parte tutulori fete- | 
loră şi duoăpărţi să se împarţă drepti între fii, 

Despre înscrisuri 

$ 103, Coloniştii m'ati voe ca să facă de sine 
vre-uni înscrisă cu îndstorire, fără scirea şi 
încuviințarea dregătoriei, pentru aceea dâră 
atâtii judeţele ocoliale-câtă şi coloniale suntii, 
dât6re a area priveghere pentru acâsta. 

$ 104. Coloniştii carii voriă fi bolnavi sâii că 
familia loră va fi mică și neajunsă pentru muncă 
aii voe a'şi tocmi slugi, iură dâca unuliă nu este 
în stare a plăţi I6fă slugii, apoi nici nu pâte 
ca să'şi tocmâscă,. 

$ 105. Coloniștii. facii înscrisuri cu ocâr-! 
muirea după formă, otărite în legile civile. 

$ 106. Înserisurile colonişțilorii se voră în- 
cheia în instanţele publice şi cu învoirea. dre- 
gătoriei coloniale. , 

$ 107, Dâca sarii descoperi vro-uă alcă- 
tuire a vre-unui colonisti că s'a, făcutii fără 
învoirea dregătorici lui, atunci totă răspunde- 
rea va sta pe persona sâii loculii care a întă- 
rit'o, iară actulă se va cun6sce nevalabilii. 

$ 10$. Contracturi pentru împosesuirea, mo-   rilor pe apă, nu poti fi almintrelea îucheiete,
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de câtii cn obştâsca învoire a coloniştiloră a- celui satii, a căruia, esto. mâra, şi” pe terminiă de la unu până la duoi-spre-dece ani, însă nu mai multi. , - $ 109. 'Tâte înscrisurile, legătură, sâă con- tracturi, alcătuiră, „veesele, împuterniciră, te- stamenturi, socotele, şi alte acte, ce sunți în- cheiate între colonişti şi fege particulare, tre- buc să fie scrise pe chârtie timbruită, fără care nică uă instanță sâi ocârmuire nu le pote priimi scii a face vre-uă lucrare după ele. - 

Despre anii de scatinți 

$ 110. Comunităţii colonistiloră s'aii dat la începutulii aşeţării lori ani do scutinți, cu ne- Ssnptrarea, lori de ori-ce dare sâă havalele. -Ş 111, Despre terminulă anilorii de scutiri se citâză în alcătuirea ce sai încheiată cu co- lonistiă la aşegarea lori, şi în documentulă ce s'aă slobodită lori. - 

Despre reerutaţie 
Ş 112, Toţi colonistii precum şi urmaşii lor sunti scutiţi pentru toti-ds-una de îndâtorirea, recrutațici, atâtii naturală câtă şi bănâscă, $ 115. Dândii unii colonisti să intre în ser- viţia militară, nu numai î se îngăduesce, dâră âucă la a lui intrare peste obicinuita I6fă, se va da uădată pentru totă-d-una nouă carbâre ca resplată, DN | $ 114, Ocârmuirea militară mare xoe de a «priimi de la sing în serviţiei militară, pe colo- nistii, iară dâcă, ei vor întra cu cerere la citata ocârmuire, atunci ca, este ditâre a se adresa mai înainte către Ministeriulă de finanţe cu în- trebare : decă colonistulă ce doresce a intra în serviţia militară a plăti toti dstoria cuvenită fiscului, să de a priimi nâmurile lui, asupră-le plata lor, şi de na sunt şi alte împedicări pen- tru eliberarea lui din comunitatea colonistilor, şi după priimirea răspunsului, va fi dâtore a su- pune tâto hârtiile atingătore de acest cas Con- siliului administrativă, de la care va priimi cu- venita deslegare. 

Despre havalele 

Ş 115. Havalele colonistitor sunt următârele: 1. Facerea şi îndreptarea drumurilori po- durilorii, eză turiloră şi ținerea trecătorilori, 2. Ind6toririle de evartire. 3, Podroţi. 4. Con- voiulii arestanţilorii. 5. 'Pinerea, rânduelelor po- jarnicescă pe la coloniile lori. 6. Rânduirea din îutru, curăţeniile şi neîngăduirilo de mârşării, 

Despre facerea și îndreptarea dramurilor, podurilorii, ezăturilorii şi ţinerea trecă= 10relorii 

$ 116. Podurilo şi trecătrale ce se află pe 
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tractulă mare, precum şi drumurile, trebue să fie ținute de către colonisti în distanța ce va fi 
dată în partea lori, 

Ş 117, Judeţele ocoliale şi coloniale sunt ds- 
tore sub răspunderea lori, a avea cea mal a- prâpe privighere, că partea colonistilori să fie 
ținută, de către că în bună stare, iară care co- 
lonie este dâtore a ţine partea acâsta şi în ce 
întindere, acesta atârnă de la obştesca punerea 
la cale. . 

$ 118. Ocolaşiisunt dâtori a avea privighere 
că la rânduirea colonistilorii pe care Ensuşi o- 
colaşii îi vorii însemna, să nu se facă abusuri şi 
asupriri, căci dâcă nu vor urma după dreptate 
şi cuviinţă, vorii pica sub răspunderi grele. 

Ş 119. Din drumuri lăturalnice ce tree prin 
sate şi pe care se află poduri şi trecători, colo- 
nistii suntii detori a ţine în bună stare numaj 
acele cari suntii cuprinse în a lori moşie, 

$ 120. Ocolaşii, asesorii ocoliali şi vorniceii suntii scutiți de rânduri şi lucrulă în persână, 
însă asesorii coloniali şi uşierii de la împlinirea 
unorii asemenea îndătoriri nu suntiă scutiţi, 

Despre îndâtoririle de crartire 

Ş 121. Toţi colonistii vor împlini acâstă în- 
dâtorire numai atunci, cândă șa trece uă co-   

  

  

mandă militară căruia îi va da cvartire pentru 
cel mal scurt timp de uă nâpte sâiă de odihnit. 

Despre dare şi podrogi 

$ 122, Colonistii sunt dâtoriă a da podvodi : 
1. Pe rândi în ajutorulii postei, 2. La trans- 

portarea arestanţilorii. $, Amploiaţilorii trecă- 
tori în trâba slujbai. 4, Drumeţilorii fege par- 
ticulare, carii ati spre acâsta Jegiuitele certi- 
ficate. 

Ş 122, Rântuirea podvodiloră în ajutorulii 
postei nu va urma altmintretea, de câtii numai 
după cea mai înaltă poruncă, 

$ 12£, Colonistii vor da podrodi fără plată 
pentru arestanţii bolnavi, numai atunci cândăi 
cu convoiulii lori, voriă fi însărcinaţi locuitorii, 
iară nu etape. 

$ 125, Judeţele coloniale priveghiază ca co- 
lonistii să nu dea nici cun, nici unuia din voia= 
jori, oră-cine ariă fi, cai şi podvodi, fără plata banilor de progonii şi fără blanchete. 

$ 126, Voiajoriloră este opritii a cere mai mulți cai, de câtii aii însemnați în blanchete. $ 127, Spre a se înlătara totă felulii de neo- rândueli, se va înfiinţa pe la colonii osebite con- dici, în care so va însemna numele drumeţiloră 
şi de către cine s'aă dati ună aşa numării, ase- 
menea cine a adusă, şi de a plătitii voiajorii banii cureniţi ca progonă. | 

Ş 125. Rânduirea podvodiloră în tâte casn- rile leginite, se voră face de ocolaşii şi vorni- 
ceii colonici, carii voră fi dâtori sub răspunde-
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rea loră a avea cea mai de aprope privighere, 
ca rândul să urmeze după cuviință. 

Despre obstescă îndetoriri naturale 

Ş 129. Sub numire deobstesci îndâtoriri na- 
“ turale“a colonistilorii, se înțelege aceste carii 

se implineseă numai de către ei, şi care nici de 
cum nu se atingă de locuitorii ţinutali din alte 
jurisdicții. i 

Ş 130; Către asemenea îndstoriri se cuvine: 
1. Încăperile pentru .cancelaria colonială. 

2. Darea cvartirei pentru ocolaşi. 3. Darea pod- 
voglilorii şi cvartire pentru amploiaţii ce se tră- 
mită de către ocârmuire pentru reviziile ce nu- 
mai de câtii trebue să se facă pe la colonii, stii 

- în deobste pentru împlinirea detoriiloră sluj- 
bei. 4. Aducerea plicurilor ocânmuirii de la uă 
colonie până la alta. , 

$ 131, Cancelaria ocolaşici va fi în colonia 
în care va şedea ocolaşul şi se va, da în fie-care 
anii uă odae in casa acelui colonisti, la care a 
venit rândulii, sii că se va construi pe compta 
colonistilorii după, învoirea obstei a întregului 
ocoli, uă osebită casă pentru citata cancelarie. 

$ 132, Cu rânduirea podvodilor şi darea evar- 
tiriloră pentru amploiaţii ce se trămite de că- 
tre dregitoria colonială, ocolaşii voră urma, în- 
tocmai după prăvile date pentru havalele. 

$ 133. Scrisorile şi plicurile ce se espeduese 
de către ocârmuire, trebuescii să fie trauspor- 
tate la locurile cuvenite, cu cea mai mare gră- 
Dire de Ja uă colonie la alta, cu rândul curenit, 
şi fără cea mai mică împotrivire, pentru care 
la neurmare vor fi supuşi cuvenitei pedepse. 

$ 154. Judeţele ocoliale şi coloniale vor pă- 
stra nă deosebită condică în care se oră în- 
semna pachetele când şi de unde s'a priimită, 
asemenea în ce locii şi cu cine s'a trămisii. 

Despre darea bănâscă 

$ 135, Dările binesci pe care colonistii sunt 
dâtori a le plăti după săvârşirea anilor de scu- 
tiri, suntii următârele : 

1. In deobstie pământenie. 2. Parţiale pă- 
mântescă sii comunale. 

Despre în deobstie pământescă dări 

$ 136. Sub numire de în deobstie pământesci 
dări a colonistilori se înțelege aceste, Jă care 
că iati parte de uă potrivă cu toți cei-alţi 1o- 
cuitori birnici, între carii ei suntii aşedaţi. 

Ş 187, Casurile pentru dările în deobste pă- 
mentenie, rânduiala alcătuirii, cercetări, întă- 
riri, împliniri, socoteli şi analogia, sunt espuse 
în aşegimentulă despre dările pământene, . 

Despre dările de bani a comunităţilorii 
colonistilorii 

$ 185, In asemenea dări se cuprindă : 

  

735 

1. 'Ținerea drepătoriei coloniale. 2. inerea 
preoţilorii şi plata baniloră de progâne pentru 
a lorii mergere pe la colonii. 3. Ținerea profe- 
sorilorii, 4. Plata lefilorii ocolaşilorii, a aseso- 
rilorii ocoliali și a vornicelului. 5. Adunarea de 
bani îii folosul aşedămintelor plăcute tuf Dum= 
nedeii, de la colonistii carii se depărtâză pen- 
tru agonisele. - 

$ 139, In dările de bani a comunităţilorii 
colonistilorii, se cuprindii âncă : ținerea depu- . 
taţilori pentru presustvie în casuri de jude- 
căţi şi procesuri ; precum şi ţinerea, păzitorilor 
de vite pe socotela comunităţei. 

Despre ţinerea preoților și a profesorilor 

Ş 140. După contenirea anilor de scutiri, şi 
după plata banilor 'ce colonistii dătorese fiscu- 
lui; ei vor da preoţilorii tot acea 16fă şi altele, 
care a priimit'o până acuma, de la fiscă. 

Insemnare, În curgerea anilori de scutinți, 
a priimită preoții 16fa de la fiscii câte 142 ru- 
ble 60 capeice argintă. 

$ 141, Cătimea baniloră pentru lefe, se va 
împlini de la colonişti ce vorii alcătui poporală 
bisericii din număruli Omenilori muncitoră, 
socotindii versta lorii de la 16 până la 60 ani. 

$ 132, Adunarea banilorii va urma de trei 
ori pe anii, .şi anume : în luna lui Januarii, 
Maiti şi Septembrie, cu care adunare se va în- 
sărcina unii osebită staroste ală bisericii pe 
care il va alege în fie care an obstia colonială, 
iară banii destinaţi. după învoiala comună, se 
vor încredința ocolaşului în fie care patru luni, 
după priimirea chitanţei de la elii, vornicii co= 
loniei vorii fi dâtori a da toti ajutorul lui spre 
a nu sc causă vre unii neajunsă. 

Despre plata lefilorii pentra ocolași, 
" asesori ocoliali şi vorniecă 

$ 149, Cu plata lefilorii ce se cuvine ocola-   
  

şilorii, asesoriloră ocoliali şi vornicilori, colo- 
niştii vor urma în tocmai după otărirea, ce este, 

Despre adunarea baniloriă de Ia coloniştii 
ce se depărtâză pentru agoniselcle şi u- 
şedămintele plăcute Iai Dumuedeii pe la 
colonii, Să 

Ş 114. De la coloniştii ce se depărtâză pen- 
tru agonisele, trebue să se adune banii pentru 
zidirea casei pe la aceste colonii pentru săracii 
şi neputincioşi colonişti, precum şi pentru ţi- 
nerea, loră. - - PL 

$ 145. Măsura şi analogia acestei adunări 
atârnă de la €nsuşi obştia colonici, 

$ 146, Dâcă la îndeplinirea acestei dispo- 
ziţii s'ari causa 6reşi-care împedicare, atunci 
dregătoria colonială va fi dâtâre, conform îm- 
pregiurărilorii locale a presenta încheiarea sa 
Ministerului de finanţe spre cuvenita observare, 

7
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Despre ţinerea deputațilorii pentru 
asistarea în casură judecătorescă 

$ 147, Regularisarea pentru ținerea, depu- 
taților atârnă de'la departamentul de finance, 
care va face întru acâsta cuvenita disposiţie. 

Despre ținerea pe la colonii a osehiți 
păzitori pentru dobitâco. 

$ 148, In fie care colonto trebue să esiste 
osebiţi păzitori de vite pentru păscutulă viţei- 
lori, porcilorii şi pasărilorii casnice, pentru fie 
care soi în deosebi, pe cari judeţul colonială 
trebue să'i tocmâscă pe compta, obștii, porun- 
cindu-se ca copacii cei tineri roditoră, aguzi, 
butuci de vii şi altele să nu fie viţe stricate 
sc de totă stârpite, 

Despre darea ce se cuvine fiscului de la . 
coloniştă 

$149. In dările cuvenite fiscului se coprind : 
1. Adunarea pentru ţinerea instanţelor, 2 A- 

dunarea, pentru ţinerea comnunicaţiilorii pe us- 
cati şi pe apă. 3. Darea pentru pământiă. 

$ 15V. Dările cuvenite fiscului, coloniştii 
suntii dători a le plăti în deplinătate, cu tote că în numerulii locuitorilor ară arma, vre uă 
schimbare. e 

“Despre adunarea baniloră peutru 
ţinerea instanţelori 

$ 151. Toţi coloniştii sunţii îndetoriţi, după trecerea anilorii de scutinţi a fi părtaşi la ţi- 
nerea instanţeloră guvernului şi a amploiaţilor 
cu aducere de îa tote coloniile în de obste, în cătimea ce s'arii cureni pe numtrulii suțletelor 
catagrafisite, şi aflate în fie care colonie, soco- tind de la fie care pe an câte cinci caeice arg. 

$ 152, Cislă pentru acâstă dare se face în 
fie care colonie de către ensuşi obstea, fără a se mmărgini cu strângerea câte 5 capeici de ar- gintă de fie care sulletă , ci să se considereza numai cu starea fic căruia dintre ei, 

Despre otărîrea dării pentru pământii 
$ 152. Dapă trecerea aniloră de scutiri, co- 

loniştii sunt dâtoria plăti darea pentru pământ. 
$ 154, Darea pentru pământă coloniştii vor plăti după cătimea pământului câtă se afla în 

stăpenirea lori, , 
$ 155. Numai pentru pămentulii trebnici 

va urma piată, iară totă pământulă netrebnie şi scratii va remânea în a lori stăpenire fără 
plată. : 

. 

  

    

LEGIUIRI 

$ 156. Toţi coloniştii nuoei Rusii şi a Basa- 
rabiei aşedaţi pe pămentul Statului, ne escep- 
tândă şi pe acei carii nu se ocup cu agricultură, 
după espirarea anilorii de scutire, trebue a fi 
potriviţă în plata dărilor cu domenienii de acolo, 
afară însă de Menonişti, Bulgari, Rumelienj, 
precum și alţii veniţi de peste Dunăre în Ba: 
sarabia (1). 

Ş 157. De la Bulgari, Rumiliați şi alţi bejo- 
mari de peste Dunăre în provincia Basarabiei 
s'a otăritii darea câte 22 capelei de argint pe 
fie care desetină, şi după acestă socotelă să în- 
plinâscă de la fie care familie pentru cătimea 
de pămentii cât s'a dată la împărţălă. 
Observaţie. După înaltul decret din anul 1819, 

Decembre în 29, coloniştii trans-Dunăreni, men- 
ţionaţi în Ş de facă aii fostă dâtori a plăti haz 
nalei în fie care ani câte 70 lei de la fie care 
familie, cu acâsta însă că din aceşti bani să se 
plătâscă şi dările judeţene la cari sunt supuşi 
în de obste locuitorii provinciei Basarabiei; în 
urmă înst din dările ce se împlinescăi după a- 
cestii paragraf de la coloniştii trans-Dunăreni, 
dregătoria colonială estrage în fie care an su- 
ma ce se cavine pentru dările judeţene şi nu'i 
impune pentru acest cas altă adunare de bani, 

Ş 155. De la darea curenită fiscului, nu sunt 
scutiți ocolaşii, asesorii ocoliali, vorniceii co- 
loniiloră şi uşierii. - 

Despre analogic, adunare şi plata 

$ 159. Analogia dărilorii pentru pămentă, 
remâne în disposiţia coloniştilorii, 

Ş$ 160. Uă aseinenea analogie se va face de 
colonişti între denşii considerându-se cu căti- 
mea pământului şi cu numărul sufletelor, pre- 
cum şi după îndemnnările loră parţiale şi după, 
însuși a lorii găsire de cuviință. - 

$ 161. Coloniştii ati dritii a'şt face uă ase- 
menea cislă, nu numai după cătimea pământu- 
luă, peeare'] luersză, ci și după alte îndemânări, 
fără a escepta pe acei dintre că carii ocupându- 
se cu meseriile daii pănicutuli Joră în chirie. 

$ 102, Acurata şi fără rămăşiţură adunarea 
dăriloră orânduite, se dă la oscbita îngrijire a 
dregătoriei coloniale pentru a: ocolaşiloră şi a 
vorniceilorii. ” 

Ş 163, Afară de adunarea otărită prin așe- 
dEmentă, nici unulă din ocolaşii sâi vorniceii 
coloniei, nu are voe a urma cu vre uă adunăre 
de Ia colonişti, fără încaviințarea departamen- 
tului de finanțe, Iară dâcă din contra s'ar des- 
coperi ori unie cea mai mică adunare neîncu- 
viințati, atunci se vorii supune ocolaşii şi vor- 
niceii celei mai grele respunderi, - 

Ş 164. Fie care colonie înditorită este a a- 
duce partea cuvenită de Ia dânsa la ocolaşie, 

  

() Din originalul volaomea XI], Art. 261.
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şi acâsta este îndâtorită do la toti ocolul a 
înfăşişa localnicei sele dregătorii banii cuve- 
niţă după orânduiala făcută. 

$ 165. Dregătoriile locale a coloniilor sunt 
îndâtorite, că banii adunaţi să”i trămită de a 
dreptulii de la sine la Simişa ținutului, ca prin 
acâsta să se înlătureze ori ce nemidlociti a- 
mestecii ală colonistiloră cu aceste locuri de 
dregătorie, 

Despre ținerea, socotelilorii atinectâro 
de îndetoriri şi dări coloniștilorii 

$ 166. Ocolaşii şi judeţele coloniale vori 
priimi în fic care an de la dregătoria colonială, 
condici sfăruite sub pecete, în care vor inscrie 
intrarea banilorii cu anume arătare : pentru ce 
şi de la cine anume şi câti s'a priimiti şi pen- 
tru ce şi cândii s'a, întrebuintatii în cheltuele. 

$ 167, Judeţele ocoliale şi coloniale suntii 
oprite a cheltui banii adunaţi fără încuviinţa- 
rea dregătoriei coloniale, Iară dâcă s'arit des- 
coperi de Ja sine întrebuințarea banilor, a- 
tuncă se vorii supune ocolaşii şi vorniceiă jude- 
căţii: si celei mai aspre pedepse după legi. 

Ş 16S, La sfirşitul fie căruia ană, coloniştii 
suntii detosi a alege din sânulă lori trei înţe- 
lepţi şi cu avere gospodari, ca, la închevzea so- 
cotelilor să se îneredințeze despre banii ce s'aii 
adunati la ocolaşie şi judeţele coloniale şi de- 
„spre acurateţa socotelilorii. 

Ş 169, Decă ci arii descoperi vre unii mancă 
scii ncajunsii în bani, suntă dâtori a însciinţa, 
despre acesta pe dregătozia colonială, şi după 
deslegarea că se voră împlini banii ce lipsesciă 
de la ocolaşi sâii vorniceli. ară condicile se 
vori presenta, sub iscălitura, județelori şi a a- 
leşiloră din partea, obstiei, în fie care ani, o- 
cârmuirei locale spre observare, . 

Ş 140. 'Toţi banii ce se împlinescii de la co- 
loişti, şi ce se păstreză în dregătoriile lor lo- 
cale, se vorii controla în fie care lună... 

Ş 161, Dregătoria colonială, va trămite pe 
fie care lună, sciință, despre tâte sunele ce se 
află în disposiţia sa ministerului de finance, 

Ş 172. Pe ten:eiulă legilorii obstesci, dregă- 
toria colonială va trămite socotâlă anuală de- 
spre sume, la departamentulă de finanțe, cu do- 
vedile cuvenite, spre a se da în cercetarea con- 
rolului. 

Despre pâinea de reserră 

Ş 173, Pentru depărtarea lipsei de hrană, în 
timpul nerodirii, să estraordinarai întem- 
plări şi chiar pentru avantagiulă tutulorii co- 
loniştilorii, trebue să fie înființate pe la colo- 
nii magazii de reservă. - 

Ş 154. Pentru umplerea lorii să se adune pe 
fie-care anii după, strânsulii recoltei, de la fie- 
care colonistii de fie-care sufletii după revizie,   

să care câte 1—92 cotrericii, iară semnătura, 
de vară, unde asemenea se rodesci, câte 1--2 
garță şi pâine câtă întră în fie-care magazie, 
Ocolaşuli după strângerea ci este îndetorită 
a trămite localnicei ocârmuiri, în fie-care ană 
la luua lui Noembre lămurit tabloă. 

Ş 175. Pentru că acestă reservă să pâtă sluji 
la înadinsii folosulii coloniştilorii, şi la întâm- 
plare de lipsă şi neurnite nevoi, să se stobâdă 
loră atâtă pentru hrană câtă şi pentru semă- 
nătură; de aceea pâinea de reservă trebue să 
fie adunată în grăunţe, . 

Ş 176. Cândă cine-va va avea nevoe ca să 
ia din magazie 6reşi-care parte de pâine, a- 
tuncă după otărirea obstescă a comunităţii, şi 
după învoirea administrații aşegdată asupra, co- 
loniilorii, să se slobâdă aceluia, insemnândii în 
condică, pentru care întâmplare urmneză a se 
ţine de asemenea la fie-care magazie, atât pen- 
tru intrare cât şi pentru ceşire. 

Ş 197, Spre a sc păstra pâinea de reservii, 
pentru întrebuințare în calitate bună şi ca să 
tie apărată de stricăciune, trebue ca coloniştii 
să o schimbe la, fie-care ană cu cea prâspătă, 
care schimbare nu va putea urma altmintre- - 
lea, de câtă numai după disposiţia şi încuriin- 
ţarea dregătoriei coloniale, fiind opritii, ca co= 
loniştii să, facă uă usemenca schimbare. 

$ 13$. Cu ţinerea socoteliloră pentru intra- 
rea, şi eşirea pâinci de rescrvă, precum şi pen- 
tru păstrarea ei, se va însărcina unulă din a- 
sesorii coloniali, cu acesta însă ca cheia de la 
magazie, să se afle la, elii, iară pecetea la vor=- 
niceii coloniei, fiindi amânduoi răspungtori 
pentru întregimea ci, ” : 

Otărîre în deobstie 

$ 129, Ocolaşii și vorniccii sunti dâtori a se 
îngriji despre tote gospodăriile sătesci, şi voriă 
da povăţuiri săteniloră despre folosulă ce va 
putea urna, şi considerându-se cu calitatea, păi- 
mâatului şi a climatului, vorii însemna, ce a- 
nume spre folosulă comunităţii arii trebui, pen- 
tru care vor însciința și pe dregătoria colonială. 

$ 150. Nici ună colonisti nu are voe ca să, 
trădea scă să vindă gospodăria, sa ; cândii însă 
vre unul nu va, avea copii şi clironomi, și elii 
nu va mai f în stare, din pricina bătrâneţelorii, 
neputinţii şi a bâlei, a se ocupa cu ea, la ase- 
menea casti va putea face trădare, însă numai 
după încuviințarea ocârmuirii, iară acela ce va 
priimi gospodăria, va fi dâtorii a plăti tote d6- 
toriile ce s'ară afla asupra unui asemenea hă- 
răzitorii, precum şi a se îngriji pentru ţinerea 
şi hrana lui. E 

„Despre agricultură 

Ş 1S1. Ocolaşii, vorniceii unci colonii, şi a- 
sesorii, santii dâtori a îndemna, pe coloniştii ca, .
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să se ocupe cu agricultura, şi lucrarea pămân- | 
tului ce nrmâză după cuviinţă, 

Ş 152. Ei suntii dâtori a avea neadormită 
privighere, ca gospodarii ce voră area virtute pentru muncă, numai de cât să se ocupe cu 
lucrarea pământului şi cu gospodăria, 

$ 153. Coloniștii sunt dâtori a av 
guri, borâne, grăpi, căruţe și 
tru agricultură suntii de trebuinţă, şi a le ţi- nea în bună stare, ca în timpulă lucrului să nu se întemple împedicare, iară dâcă unulii din în- templarea unei bâle, nenorociri sâă altei bine- 
cuventate pricini, mară putea să urmeze cu lu- 
crarea pământului, atanci obstea va da las tâte înlesnirile, câtă va fi prin putință. : Ş 184. Asemenea voznicii coloniei sunt d6- tori a priveghia şi a se sili, ca, tâte pământu- 
rile de pe la colonii să fie împărţite în trei părţi, făcândii cercare despre împărţirea, lori în şese sâii şâpte câmpii. 

$ 155. Cândii va sosi tim 
tru plugărie, atunci v 

ea plu- 
alte unele ce pen- 

î 

î 
pulii otăritii pen- 

orniceii suntii dâtori a însciinţa numai de câtii pe toți locuitorii ca să 6să despre iuă cu plugurile, iară ea să, urmeze arătura cu sîrguinţă, se voră rândui cu privi- ghere uşierii, : 
Ş 156. Ocolaşii şi vornicii 

„ Povățuiască pe colonisti 
despre gospodări 

s 

aii ditorie ca să 
pentru îngrijirea, loră 

a trebuitâre, şi să aibă tot-ds- una în păstrare uă înduoită câtime de semân- 
ţuză pe cari ei obicinueseii a o semăna, 
şi în grădinile lor, ca la cea nucă semenătură, 
să nu i se întâmple neajunsii. 

Ş 1$7, In timpul semenătarei de primăvâră 
şi de tâmnă, vorniceii şi asesorii suntii dâtori 
a revisui pe rândi arăturile fie căruia, şi voră face luări aminte de suntii arătate după cum ară cere calitatea pământului, iară d&că îi vor găsi că pământulă nu va fi lucrată după cu- viință, atunci el vori îndâtori pe gospodari, 
ca să profacă iarăşi arăturile lori. 

Ş 1SS, Asemenea ci vori fi dâtori a sili pe gospodari ca si siverşâscă, semăniturile în timpuli cuvenită şi să fie pregătiţi cu semin- țele trebuitâre. 
Ş 159. Fie care colonistă este dâtori â se- măna, în fie care anii, numai de câte îrei cet- 

ă şi ducă cetverte de vară. 
verte pâne de tâmn 
Iară care va avea mai mulţi fii sâă slugi, va fi dâtorii a scmăna âncă pe atâta. - Ş 190. Spre a nu se înăduşi semănăturile de- 

e că arăturile să fie bine boro- 

  
Ss 

Ss 

ț 

buruene, trebu 
nite, curăţindu-le Și de pietre, 

91, Dâcă la răsăritaliă pânei semănate ar eşi buruene, atunci trebue să ge întrebuinţeze 
pentru plivitulă lori, copii mici de 10 ani. 

Ş 192, Cu strângerea pânei de pe câmpă, să se urmeze în timpuli cuvenitii după obiceii, 
$ 193. Pânea, o vorii treera-o coloniştii în vreme bună, şi spre fericirea ci, voră face şuri 

trebuitâre. 

D   

de lucru, % ipură a a , coptă, 
atunci obstea este dâtâre a'i da, ajutorulii, sci 
că se vori întrebuința arestanţii osîndiţi la 
muncă publice. 

vitelor şi a oilorii de mai bun 

pe câmp | ţele despre vite de totă soiulă 
care gospodarii. 

nu li se dea drumulă de 

Despre grădină, livedi, 

lorii. Pe la locurile n 
unde vori fi âncă pugine; ară trebui să se sâr- 
guiască s 

LEGIUIRE 

Ş 194. Dâcă vă familie la sosirea timpului 
ar area chipuri a aduna pânea coptă, 

$ 195, Vornicelul coloniei trebue să aibă si- 
gure sciinţi despre cătimea pământului ce s'a a- 
ratii de fie care colonist, precum şi în ce timp, 
şi cătimea, şi ce fel pâine a semănat, şi câte 
a strânsă, pe care sciinţă, va trămite-o prin o- 
colaşe şi pe fie care aniă în luna lui Noembre, 
Ministerului de finanţe. : 

Despre ținerea ritelorii și a oilorit, - 
şi despre fânețură 

| $ 196. Ocolaşii şi vorniceii suntă dâtori a 
ndemna. pe colonişti ca, să se ocupe cu ţinerea 

he Soiuri, spre 
nmulţirea lori. a 
$197, In timpul de iarnă vor avea priveghere, 

ca coloniştii să aibă cea mai bună purtare de 
grijă pentru caii şi vitele lorii, iară femeile să 

e ocupe cu strângerea untului şi cu înmulţirea, 
pasărilorii de felurite soiuri. 

$ 198, Ca să se încredinţeze dregătoria, co- 
lonială despre crescerea sâii scăderea gospodă- 
riei a”fie căruia colonistii, ocolaşii şi Yorniceii 
unei colonii, vorii presenta de ducă ori pe ani, 
şi anume, în luna lui Mai şi Noembre, sciin- - 

, ce se află la fie 

$ 199. In timpulă cosirii erbet trebue să fie 
priveghere, ca fie care să se aprovisioneze cu 
trebuitârea cățime de fenii, pentru nutreţul de 
i6rnă, şi cosirea erbei să, urmeze uă dată, iară 
nu prin intrerumpere, precum și fenulă să nu 

e care pe la casele lorii, până ce nu va fi adu- 
nată şi clădită în căpiţe şi stoguri; iară nea- 
cultătoriloră, carii nu vorii urma, întocmai, să 

pe câmpiă. 
$ 200. Dică va urma lipsă în feneţuri, a- 

uncă coloniştii voră fi detori a le înfiinţa prin 
chibzuinţile meşteşugului. 

înmulțirea și ține 
rea planteloră, despre manufactură şi 
despre negoţii, ” ! 

$201. Ocolaşii şi vorniceii sunt dstori a în- 
demna pe colonişti pentra înmulţirea grădine- 
loră şi a liredilorii cu felurite fructe şi pomi, 
iară mai cu deosebire aipovăţui și ai deştepta 
entru folosulii ce produce înmulțirea cartâfe- 

nde ele nu esistă âncă, sâti 

pre a se semăna câmpii cu ele. 
$202, Pentru înfiinţarea, grădinelor cu co- 5 

paci roditori, trebue să se pregătâscă fie cara 
gospodarii mai ântâiă cn copăcei sălbatică, a. 
cărora calitate se ra înibunătăţi prin oculație
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sâi hultuirea copaciloriă roditori de soi buni, 
iară după accea să se silâscă cu întinderea li- 
vedilori, prin semtnatulă semințeloră de co- 
paci roditori, în urmarea căre'i chibzuiţi,. gos- 
podarul va fi tot-de-una în stare de a îndrepta 
şi a împlini lista copacilorii ce s'ari usca stii 
arii degera. : 

$ 2093, Coloniştii, considerându-se cu clima- 
tulă şi posiţia pământului, voră semăna se- 
minţe de plante, care roră putea produce folo- 
sulă însemnat în privirea negoţului, maă alese 
conjutii (conjumă) din care se fabriceză uleiul. 

Despre îuflinţarea viilorii, facerea 
vinului şi fabricarea rachinlui 

Ş 204. Colonistii sunt dâtori a întrebuința 
sârguinţa, atâtii pentru înfiinţarea viilorii, cât 
şi pentru deprindere şi învățătură : cum trebue 
să se potă cu butucii de vie, ca cu vreme să fie 
în stare, a se perfecționa în lucrarea viiloră, 
după cuviinţă. | ” 

$ 205. Decă s'arii descoperi, că unii gospo- 
„dariă în a căruia îngrijire s'aii dată viţele, nu 
numai că nu le păstrâză ci âncă înadinsă le 
strici sâă le scote şi aruncă, atunci unuli de 
asemenea este dâtorii a'şi aduce pe conta sa uă 
cătime de gârlige de vie şi a le păstra îngro- 
pate atâte câte din causa lenerirei sâle, s'aă 
perdutii la elă. - 

Ş 206, Colonistii carii facii vinulii în Ensuşi 
a Joră vii, ce suntă în cuprinsulii colonici loră, 
a voe zii vinde fără mărginire cu rădicata şi 
cu măsuri mici, atâtii pentru consumație pe la 
case câtii şi pentra btutură pe locii. 

Ş 207, Spre a se putea înmulţi Iucrarea vi- 
nului, de aceea colonistii ai voe a specula cn 
vinul atât de a lorii producere, cât şi cu cel |. 
cumpărată de la alţii fără mărginire, atât cu 
rădicata câtă şi cu măsuri mici, pe la tâte sa- 
tele dominiei Statului, fără a avea, învoire de 
Ja antreprenorulii locală ală băuturiloră. Iară, 
pe la alte Jocuri a țării, proprietarii de vii, pre- 
cum şi speculanţii ai voce a transporta vinul 
lori, pe la tote satele proprietarilor şi a domi- 
niei Statului, atâtă pe la acele unde vorii fi 
viile, câtă și pe acele, unde vorii lipsi, şi ali 
„vinde cu rădicata asemenea fără mărginire ; 
însă vîndârea cu măsuri mai mici de câtii uă 
vâdră, nu va putea urma, de câtii numai după 
învoire : în sate particulare cu proprietarii, iară, 
în dominiile Statului, cu antreprenorii. - - 

$ 208. Asemenea ati colonistii voe a'şi face 
rachii pe totă felulii de fructe din livedi şi din 
păduri şi a'lă vinde cu păzirea condiţiilor după 
care s'a încheiată contractul pentru antrepre- 
zairea dărilori pentra btuturi. 

Despre înmulţirea copaciloriă de dudi 
Şi producerea mătăsii . 

$ 209, Dregătosii să ordoneze ca numai de 
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câtă să se înființeze pe la colonii producte de 
mătase, pentru care va împiirţi pe la gospo- 
dară semânţă de aguqi. - 

Ş 210. Judeţele ocoliale şi coloniale suntiă 
dstOre a avea priveghere ca fie-care gospodarii 
ce aii priimiţii sămânţa de agudi să o semene 
tomna, și primăvâra după cuviință şi copacii 
tineri şi cei resădiţi săi curăţe de buruene şi 
să'i ude cu apă la, casti de trebuință. 

Ş 211. Fe-care gospodară este dâtor a pune 
împregiurul ogrădii şi grădinci sâle îu fie-care 
an câte 20 copaci de agudi, urmând cu acestă 
regulă până atunci când s'ar umple loculii, sâr- 
guindu-se a'i păstra şi a'i apăra, de stricăciune, 

$ 212, Despre cătimea copacilor de agudi, 
ce fie-care gospodar va produce în judeţele fie- 
căreea colonii sunt dâtori a trămite în fie-care 
anii în luna lui Octombrie listă dregătoriei co- 
loniale, cu arătarea cătimei produsă în fie-care 
anii însciinţând-o totii uădată, dâcă unulti: din 
gospodari, de lencvirea căi m'a, îngrijită despre 
acesti folositorii productii, scii că îl dispre- 
țuesce, urmândii că pe unii asemenea să se su- 
pue pedepsei. 

Ş 218. Dâcă pe la colonii, copacii de agudi 
oră ajunge în mărime, în câţi s'ar putea păşi 
către producerea mătiisii, atunci va slobodi 
dregătoria locală, seminţele de inscote de mă- 
tase+rebuitore pentru acesta, împreună cu în= 
strucţiile cum are să urmeze cu ele. 

$ 214, Dică după perfecțiunea productului 
de mătase, s'ară afla Greşi-care cătime de mă- 
tase gata, fără a avea prilejii a o vinde, atunci 
se va lua citata mătăse de către fisc, după pre- 
ciuli politicită, : 

Despre înmulțirea şi îmbunătăţirea 
, pădurilorii Ă 

Ş 215. Ocolaşii vorii avea cea mai de aprâpe 
îngrijire pentru înfiinţarea păduriloră, prin se- 
menarea seminţelorii de copaci, conformându-. 
se cu calitatea piimântului fic-cărei colonii, în- 
semnându-se şi unii deosebit locii, după numă- 
rulii locuitorilor ; acel locii, după ce se va ara, 
bine, se va semăna tâmua sâii primăvâra, cu 
seminţe de copaci, îngrijindu-se pentru copacii 
tineri ce vor răsări, de a se păstra după curiinţă, 

$ 216, Fe-care gospodar în deosebi este dâ- 
torii a răsădi copaci, de acei ce crescii mai cu 
repegiune, precum : sălcii, îovă, plopi de gră- 
dină, păduri şi altele, şi. mat alesă saleâmii în 
aşa, cătime, de a îndeplini trebuinţa, pentru ţi- 
nerea garduriloră, - 

$ 217, In coloniile, pe a cărora moşii se află 
păduri îmbelşugate, tăcerea lori să fie ast-felii 
precurmată şi mărginită, în câtii colonistii a- 
tară de neaptrata trebuinţă, să nu se folosâscă 
cu venituri”, prin vindârea lemnului pe la alte 
locuri; tot uădată ca să fie mai bine păstrată,   se va împărţi în mai multe parchete, şi după
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tăerea unui parchet numai se va putea începe 
altulă. Despre chipulii şi locul unde are să ur- 
meze împărţela, ocolaşii vor presenta lămuriri 
cârmuirii, spre observare, 

Despre vânatii și pescuitii 

$ 21$. Colonistilorii li se va da voa, a se o- 
cupa cu venati şi pescuită, fără împedicare pe 
la inoşiile lori, conformându-se cu legile ce e- 
sistă în statute pentru orăşendscă. şi sătâscă, 
economie. 

Ş 219. Colonistii ai în deplină slobodenie 
2'şi prinde pescele în apele curgătore stă lima- 
nuri, ce se află pe pământurile date în stăpâ- 
nirea, lorii; iară în apele 'ce slujescă de otară, 
aii impreună cu proprietarii megriesci acest driţ. 

Ş 220. Fără acâsta, aii voe a se folosi cu 
“pescuitulii în apele curgătâre şi limanuri, ce se 
află pe locuri ârcă nelocuite. 

Despre industria colonistiloriă 

Ş 221. In industriile colonistilor se cuprind: 
l-iii Meseriile, Ateliile şi fabricile. 2-lca Fabri- 
carea rachiului şi a berei. 3-lea Negoţulii, 

Despre meserii, atelii şi fabrici 

Ş 222, Judeţele ocoliale şi coloniale sunt în- 
detorite sub jurisdicţia locali a dregitorici a 

„ întrebuința tâte coloniile, de totă felul de in- 
dustrie, manufacturi, meseriă şi fabrici, către 
care nu numai să inventeze pe fie-care, ci să 
şilii silescă, dâcă arii avea unulii aplicare şi 
sciinţă pntru acesta, şi numai din pricina lene- 
virei n'arii voi să se ocupe. 

Ş 223, Fiind-că cea mai însemnată gospo- 
dărie a colonistului se cuprinde în ţinerea vite- 
loră, mai alesii în a oilorii, de aceea ar fi mal 
potrivit, ca gospodarii să se ocupe cu lucrarea 
lânei şi fabricarea stpunului şi a luminărilorii, 

$ 224. Mai cu oschire trebue să fie sârguință 
pentru întinderea pe la colonii a târcerii de inii 
şi țesutulii pânzei, fege de mese şi şervete, Și 
spre a sc putea vedea unii resultati dorită, ju- 
dețele ocoliale şi coloniale vor îndemna pe gos- 
podari spre a'şi da fii lor pentru învățătură la 
ţesători buni, Decă vre-unulii ar căpăta cuno- 
seinţă şi învăţătură şi mară fi în stare a'şi în- 
fiinţa singurii uneltele trebuitâre pentru mese- 
Tia sa, atunci să i se dea spre ajutoră: buni cu 
împramută din capitalul obstescii, pe care ta 
fi dâtorii a'lii înapoia la tenminnlii otăritii, 

Ş 220. Pe lingă aceste județele suntă înde- 
torite în fie-care ani, la începutulii tâmnei, a 
se îngriji despre cumpărarea inului de calitatea 
cea nai bună şi în cătimea ce arii putea înde- 
stula trebuinţa. gospodării şi fic-care gospodar 
va plăti banii cuveniţi ; în casii de nevoe însă 
vor imprumuta din capitalul comunii, însă pe “terminele cele mai scurte. 
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395 Ş 220. Veniturile obstesci de .la antrepre- 
suirea cârciumelor, fenațilori, velniţilori, pre- 
cum şi banii pentru ştrafii şi altele, trebue să fie întrebuințate după încuviințarea dregătorii 
locale, pentru înființarea meseriilorii şi fabrici- 
loră îndemânatice. 

$ 227. In fie-care colonie trebue să, esiste 
pentru nevoele obstesci, anii ferarii, cară va fi 
detorii a avea totii-ds-una pentru meșteșugul 
săi, materialulii trebuitoră în Teservă, spre a 
putea da cuvenitulii ajutorii cu meseria sa. 

$ 228, Atâtă asupra ferariloră câtii şi aal- tori meşteri ce vorit fi în colonie, trebue să fie 
cea mai de aprope priveghere, că ei să nu câră pentru truda loră plată mare şi nemăsurată de la conlocuitorii săi, ci să fie mulţămiţi cu pre- țulii otărită de obste. 

Despre fabricarea rachiului si a berii, 
precum şi despr6 vînderea lorii 

Ş 229. Colonistilor li so dă voe de a fabrica, 
fără împedicare rachiul şi berea, pe moşiile lor. 

$ 23, Colonistii potă întrebuința rachiulă 
făcută de ci, atâtţii pentru ci Ensuşi, câtii şi 
pentru vinderea în deosebi, pe pământurile ce 
le swatii împărţite obstiei lori de la haznea; ori căraia, însă dintre ej, fiind cu aşedarea, ose- 
bit de acet-alţi pe pământiăă cumpiraţiă, scă pe pă mentul haznalei, vindârea rachiului fie ori cum, nu pâte fi îngăduită la nici uă întemplare, 

$ 291. Unui asemenea colonistă, este trans- portarea vinului peste otarulă proprietăţii sâle 
cu totulă oprită, 

$ 292, Nimenea dintre fegele străine şi din 
antreprenori nare voe să speculeze cu vinulă, scă a înființa cârciumă pe pământulă unuia a- 
semenea, colonistii fără învoirea lui, 

$ 233, Coloniștii sunt scutiţi de plată aşe- 
dată asupra, poșline! rachiului, dâca voră cum= 
pera bintură făcute de pâne şi lucrate în întru 
pentru sloboda vendare în a lor ocâle, însă 
dâca ci rori cumpăra băuturi a cărora poşlină, 
na se mai întâree plata poşlinei de Ja antrepre- 
nor, Iară deca ar cumpăra vin, rachii, lichio- 
ruri şi spirt, în locuri ertate pentru sloboda 
vendare în a lor ocâle, Şi dâca ar trece peste 
otarul otcupului, atunci ci sunt dâtori a plăti 
otărita poşlină otcupciculni că. . 

Ş 204. Po la tâte coloniile, vîndarea vinului 
să dă în parțiale antreprisi prin mezaturi, iară 
venitul de la antreprisuirea vinului de pe la 
coloni sc întrebuinţeză în curgerea anilor scu= 
tirii pentru folosul aces tor colonii. 

Ş 295. Din acestă surnă ce s'a destinat pen- 
tra folusul coloniilor, urmeză în curgerea anilor 
scutirii,. plata lefilor pentru preoţii ce se află 
în colonii precum şi pentru zidir! şi reparațiile 
bisericilor şi a caselor pentru preoţi, scoli şi 
alte zidiri obştesci; iară tâte cele-alta chel.   tueli din banii citați voră urma după observa- 
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rea dregătoriei locale, şi tot sub aceeaşi răspun- 
dere din partea că, ca şi pentra alte sumi a 
fiscului, : 

$ 236, Vingarea vinului po la coloniile ce 
se daii în antreprisă, urmâză după condiţiile, 
ce esisită pentru asemenea antreprisă : iară 
pentru starilarea vîngărel oprită se voră' în- 
sărcina ocolaşii și vorniceiă spre a avea privi- 
Shere, ca nici de cum să nu urmeze asemenea 
abus; însă respunderea pentru acâsta, va urma, 
după condiţiile cuprinse tot-A6-una în contrac- 
turi pentrn ţinerea antreprisei. , 

$ 297, Despre darea în antreprisă, la care 
colonii ai contenit anii scutirei, se citeză cu 
de-amăruntul pravila, în alcătuire pentru antre-. 
presuirea băuturilor. 

$ 23$, De plata, aşedată asupra poşlinci ra- 
chiului sunt scutite acele colonii la care esistă 
anii scatirei. Deca, ci vorii cumpăra băuturi de 
pâne, fabricate în întru provinţiei, pentru li- 
bera vingăreă în a lor oc6le : dâca însă ci voră 
cumpăra băuturi, pe care s'aiă plătit poşlina, a- 
tunci poşlina nu se va mai întârce de la antre- 
prenor, lară dâca coloniştii carii se folosesc âncă 
cu anii scutirei, ar cumpăra vin, rachii, lichio- 
ruri şi spirt de la locuri libere, pentru sloboda 
vîngare în a lor ocâle, şi'1 voră transporta pe- 
ste otarui otcupului atunci ci sunt dâtori a 
plăti antreprenorului otărita poşlină. Coloniile 
însă, la care esistă anii scutirei, nu se escep- 
îcză de plata poşlinei otărită pentru băuturi 
nici la un aşa cas, când ci vorii cumptra vinul 
de la proprietari în întru țărei, 

$ 239, Coloniştilor li se dă voe a închiriea 
casele lor ant.reprenorului pentru vîndârea bău- 
turilor şi a se tocmi cârciumari. Insă, ca să se 
zidească anume uă cârcimă, cârmuirea locală 
este detâre a da antreprenorului pământ pen- 
tru zidire, la un loc bun şi îndemânatic, 

e 

Despre comereiii 

$.240. Toţi coloniştii ati voe fără împede- 
carea a specula, a intra, în ork-ce clasă de ne- 
guțătorie, a vinde: a lor manufacturi şi a le 
scote peste graniţă, în mărginirea obştescilor 
prăvili atingătâre despre acesta, 

$ 241, Colonistiă aă voe, a'şt înfiinţa în sa- 
tele lor, terguriă şi earmarâce, după ce vorii în- 
sciința despre acâsta pe cârmuire. . 

Ş 242, La aducerea mărfci în ţâră și la trăi- 
miterea ci peste otar, coloniştii tori plăti po- 
Şlina cuvenită. E 

"Despre rânduirea şi dâtoriile duhovnicescă 

Ş 243. Deca pentru colonistii ar trebui să 
se rânduescă un preot, atunci se va face pentru 
acest sfirgit în consistorie uă învitaţie pentru 

  

  

chiămarea lui, şi se va trămite la dregătoria 
colonială, spre a însciinţa pe poporeni la obşte- 
sca lor adunare; şi deca toți, s6ă cea mai mare 
parte dintre că, s'ar uni cu cuprinderea invita- 
ţici, atunci cârmuirea locală va trămite citata 
invitaţie iarăşi consistoriei îndărăpt, spre a, o 
aduce în îndeplinire. Iară dâca poporenii n'ar 
declara mulţămirea lor, atunci va rămânea ci- 
tata invitaţie neîmplinită. - 
"Ş 244. Duhovnicii, precum şi ocolaşii şi vor- 

niceii sunt dâtori a da porăţniri colonistilor 
despre dâtoriile religiei, ce fie-care este dstori 
a le împlini şi indemnându'i a, se duce Ja bise- 
rică Duminicele, la serbători şi la dilele de 
preoţi otărite, unde vorii face rugăciunile cu- 
tâtă evlavia şi voră asculta cu luare aminte cu 
vântul lui Dumnegeii, şi vorii priimi sfintele 
taine, după merit. - 

Despre morali 

$ 245, Ocolaşii şi voinicoii suntă îndâtoraţi 
ca pe coloniști la comuna loră adunare săi lu- 
mineze, să'i înveţe, şi să'i povăţuiascii, ce a= 
nume slujesce pentru morala bună şi co purtare 
trebue să aibă pentra buna convieţuire a să- 
teniloră, precumă : ca, junimea să cinstâscă pe 
părinţii lori şi pe bătrâni, şi cu supunere 
săi asculte; iară aceştia prin pilda lori, să'i 
înveţe-iubirea de muncă, credință, frică de 
Dumnedeii şi pacinica conrieţuire cu sătenii şi 
familia loră. e 

-Ş 216, Pie-care este opriti a da de la sine sii 
cu conglăsuirea unora fege, supliciori unde pen- 
tru nevoile obștei, ori în ce varii coprinde ele : 
ci, pentru tâte asemenea nevoi, să se adune ob- 
ştia cu ocolaşulii şi membriijndeţului colonială, 
după care apoi, să se facă obştâsca otărire cu 
de amtruntulii prescriere şi lămurire despre ne- 
oile loră, rânduindă totii uă-dată şi vechilii 
din parteti spre a alcătui şi a da suplică după 
a lorii otărire, care sub iscălitura tntulorii să- 
tenilori şi a membrilorii judeţalui colonialii, 
precum şi cu adeverirea ocolaşului se va pre- 
senta dregătorici locale. Cine arii îndrăsni a 
călea acestă rânduială, va pica snb pedâpsă po- 
trivită legiloriă. 

$ 247. Ocolaşii şi vorniceii vori avea cea 
mai de aprope privighere, ca colonistii să fie 
totii-d6-una troji. şi petrecând viața lori în 
unire şi pace, să se ocupe cu lucru, ce îmbună- 
tăţesce starea lori, cu plugăria, vite şi altele, 
atingetâre de gospodăria sătâscă. 

$ 245, Ca să vadă sătenii, că munca, şi pur- 
tările bune slujesci în deobşte pentru folosulii 
lorii, județele coloniale, vori avea subii osebită, 
privegiere a ocolaşului uă condică, în care vor - 
însemna, conduita fie căruia, pe care condică 
voriă trămite în îie-care ani sub-iscălitura mă- 
dutarilor judeţului, Dregătorici coloniale, spre
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a se putea deosebi acei cu conduite bune de a- 
cei cu conduite rele, şi ca acci cinstiţi şi iubitori 
de muncă să aibă protie în ori-ce casă, 

$ 249. Ocolaşii și vorniceil voră avea pri- 
veghere , ca colonistii săraci şi neputinckoşi, 
să nu umble ca calicii după, milostenie, ci să 
îndatorească pe cei sănttoşi ca să'şi câştige 
prin muncă hrana lori, âră pe acei bătrâni şi 
neputincioşi să'i ţie neamurile lori. Neavendii 
însă nici neamuri, nici putere pentru muncă, 
se vori ținea pe socotâla obşti, care va zidi 
aprâpe de biserică duoă institute, unul pentru 
femei şi altulă pentru bărbaţi, pe care le vorii 
îndestula cu hrană, încăldire şi îmbrăcăminte, 
Pentru asemenea cheltuieli trebuie să se afle 
lingă, institutii uă lădiţă sub pecetea şi lacaţa 
starostelui bisericescii, şi pe la biserici cutii, 
Banii ce se vorii aduna pe la Dumineci şi săr- bători, trebuie să se strângă la sfirşitulă fic- 
căria luni, spre întrebuinţarea lori, pentru 
chieltuelile institutului. Pentru -acestăi scopi 
se vorii întrebuința şi banii, ce se înă pentru 
ştrăfuire; iară dâcă din întâmplare nu va, fi de ajunsii, atunci să se ia şi de la colonii, Spre a so putea ţinea rânduiala bună în asemenea 
institute, preoţi voră fi dâtori a avea, cea mal mare priveghere pentru tote punerile la cale, : ! ' 

$ 250, Vorniceii vorii avea cu asprime pri- veghere ca nimenca să aibă îndrăsnâlă a priimi şi a ţinea în casa sa pe femeile mârşave, 
scii bărbaţi netrebnică, şi dâca voră descoperi 
pe unii de asemenea, atunci ocolaşii sunt dâ- 
toră a însciinţa numai de câtiă despre gazdă cât 
şi despre oploşiţi, pe dregătoria colonială. 

$ 251, Lucsulă şi maă alesii risipirea averii, trebue să fic desfiinţate cu tâtă silinţa vorni- 
celului în colonie, aducând pe asemenea răi în- trebuinţătorii la cunoscinţă, însărcinându'i cu cele mai grele ocupaţii pe lingă felurite trebi obştesci, aşa ca ci să na capete nici uă dată Yxeme pentru uă așa vătămătâre urmare, țiin- du'i în scurtii până la vremea pocăinţei. lară 
dâca, ci nu se voră îndrepta, atunci să se tră- mită asomenea fege la dregătorie, 

$ 252. Sub cuvântulă de Iuesii,. se înțelege 
dâca unulă ra face nemăsurate cheltucli, în casa sa, adese adunări de musafiri şi altele a- semenea, ce causâză dărâmare avutului; iară 
risipirea se încheie în joculii de cărţi şi altele, 
precum bani scă lucruri, în Yindarea viteloră 
s6ii a altei averi, neavând nici uă neroe, ci numa pentru îndestularea beţici sâă a altei 
pătimi. : 

$ 259, Ocolaşii şi rorniceii, voră avea pri- 
veghere, ca toţi sătenii să irăiască cu megieşii 
loră în unire;-cră pe străini să'i priimescă cu 
-blâudețe şi mulţămire, şi să depărteze sfedile 
ce urmeză între locuitori pentru megicşie, pre- 
cumii şi să apere po străini do celt maj mică 
atacă. 
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Despre aptrarea fecelorii și a averii de 
rele şi pagubă 

254, Pe la colonii să nn se sufere nici de 
cumii Gmeni fără bilete, şi dâeca va. veni vre-u- 
nulă în câtii pentru Groşi-care trebuinţă pen- 
tru unii timpi scurtii, să pentru: muncă, sţiă 
ca să tocmâscă fără a avea unt certificaţii, a- 
pol astii-felii de omă să nu fie priimită, 

$ 255, Dâca s'ar afla unde-va necunoscuţi, 
prepuşi sâii vagabongi, apoi pe ast-felă de 6- 
meni să'i prindă şi cercetându'i să'j trămită la 
judeţulii ocolială sei colonială, care după lua- 
rea doprâseloră şi cu prescricrea împregiură- 
rilorii va însciinţa îndată pe dregătoria colo- 
nială, pe lingă care însciințare, ra trămite 
pe aceşti Gmeni, cu tâte cele ce vor fi avândii 
ci, precumii şi pe acei carii iati ţinutii. Iară co- 
loniile depărtate ror trămite pe asemenea 6- 
meni dW'a dreptuli la, isprăvnicie. | 

$ 256. Unde nu s'a înfiinţat âncă etapuri pe 
tract şi unde se vor transporta arestanţii de la 
isprăvnicie, coloniştii suntă îndetoraţi, aşa 
precum şi alţi locuitori ţinutuali, a petrece cu 
conroiă pe arestanți. - 

$ 257, Ocolaşii vor avea mai deosebită pri- 
veghere, ca nici unulii din arestanţii ce sunt 
de felurite clase, şi ce se transporteză prin co- 
lonij, să se scape din conroiă, pentru cara ju- 
dețele coloniale rorii păstra osebite condici în 
care roră însemna numele păzitorilorii are= 
stanţiloră, de la cine, la ce colonie S'aă adusă, 
cu cine, când s'aii trămisii şi în ce colonie și 
cui s'aii trădat, pe lingă cara condică vorii pă- stra cuitanţile despre trădarea lori, 

Ş 255. Deca din întâmplare uni colonist ar 
găsi vre uni lucru perduti, atunci, ţiindă în 
păstrarea sa, este dâtorii a însciinţa despre a- 
cesta po județul colonială, care va raporta despre acesta județului ocolialii. Iară dâca sar 
înfăşişa păgubaşuli, atunci să se înapoiască _ 
lui lucrulii celii găsită, înaintea marturiloră; 
la asemenea întâmplare, găsitorulii are dşit, 
a cere pentru truda sa, a treia parte din lu- 
cerul găsit, pentru care va urma preţeluire 
după cuviinţă, voindii însă a'l înapoia fără nici 
un interesiă, cu atâta mai de laudă va fi uă aşa urmare. . , 

Ş 259. Judeţulii colonialii este dâtorii, a îa- 
sciința numai de câtii prin ocolaşie, pe dregă- 
toria colonială, despre vitele de pripasă, cu 
deamănuntulă arătarea semneloră, spre a se 
întinde publicație după cuviinţă; vita însă, fără 
a o amesteca cu vitele satului, să se ţie în co- 
lonia în care s'a găsită, sub răspundere pen- 
tru ca. , . 

Dică s'ar găsi pigubaşulă, atunci să i se 
înapoiască vita în presenţa vornicelului, cu prii- 
mirea plăței, pentru ţinerea ei. Iară judeţele 
coloniilorii depărtate, voră însciința despre



“ neindeplinirea, 

vita pripăşită, pe isprăvnicia locală, 
$ 260. In timpul cumpărării uanf cală co- lonistulii este d6torii, a se înfăgişa îndată după cumpărare la judeţii, care va însemna : când şi de la cine, cu ce preță şi cu ce anume semne s'a cumpăratii, Iară din contra şi în cas de pri- pasă, colonistulă care nu s'a, înfăcişată în tim- puli cumpărării sâă schimbăzii calului la ju- deţi, nu numai că va rămânea fără el, ci âncă, va fi dată sub judecată. 

Ş 201, Jndeţele ocoliale şi coloniale vorii a- vea cea mai strictă priveghere şi grijă pentru bla viteloră, 
: Ș 262, Dâcă s'ari arăta la, vre uă colonie uă epidemie între locuitori, atuncea vornicii suut detori, a însciința îndată, despre acâsta pe oca- laşulă, care iarăşi va da fără cea mai mică în târgiere de scire dregătorici coloniale, - $ 263, Judeţele ocoliale şi coloniale vor lua măsuri aptrătâre pentru bâla de vite, după in- strucţiile ce s'a împărţit pe la colonii; și dâcă sară întempla morte vitelorii, atuncea să se raporteze îndată dregătoriei locale, însciințân- d'0 în fie-care săptămână, atâtă despre întin- derea sâă scăderea că, cât şi despre resultatuliă ce a urmată după luarea măsuriloră ; conform instrucţiilori ce s'aii dati. Iară vitele: moli: psite se vor da de uă parte la ună loci depir- tată, făcend pentru trebuința, acâsta lîngă fie- care colonie, osebite oc6le, depărtate de ima- şuri şi staniştea, vitelorii, precurmând tâtă, co- manicaţia cu vitele cele molipsite. $ 264. Spre apărarea vitelori de bâlă , tre- bue ca vitele molipsite, să nu se adape în pi- râulii ce curge în josii spre alte colonii, care n'arii fi în mai mare depărtare de la, loculă unde esistă epizootia, de cât numnat în distanţă de dece verste; ci trebue, ca apa să se aducă în ocoluli vitelor molipsite, iară pentru înles- nire trebue ca asemenea ocâle să fie făcute a- prâpe de uă apă. Asemenea măsură se vor lua, decă ar esista epizootie în locuri mai depărtate de la uă colonie, -de câtii dlece verste, Pentru 

întocmai a acestora, ocolaşii şi vornicii se roră supune ştrafului. . Ş 265, Ocolaşii şi vornicii vor avea cea mai de aprope priveghere, ca cumpenele, măsurile să fie pe la tâte locurile drepte şi colonistii să nu măsâre cătimea, producteloră, cu măsuri şi cumpene străine din care sară putea causa nu- iai necuviinți şi nedumeriri. De aceea dâră, fie-care judeţă este dâtorii a ţine în cancelaria, sa măsuri cu marca, țirei, şi fie-care gospodar a înfiinţa măsuri potrivite cu cele ale județului, Ş 266. Judeţul ocolialii şi colonială va avea, priveghere, ca, să nu urmeze nicăirea mârşăvii, bătălii şi alte necaviinţi, , 
$ 262, Judeţul colonială va area îngrijire, ca la fie-care gospodarii să fie totă-dâ-una bine grijite şi curăţite : casa, ograda, grajdul, poe- 
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țile şi alte pojijii, iară în timpaulii ernei, ocupe pospodarulă cu meremetierea, lori, $ 208, Ocolaşii suntu îndâtoraţi a îndemna, pe colonisti, ca după modelulii ce esistă la locu- rile de unde a venită ci, să'şi facă casele lori, şi să fio aranjate în rână după plană, ca la în- tâmplare de foci să pâtă fi mai lesne aptraţe. Inst fără învoirea dregătorică locale nimenea D'aro voe să'şă zidescă de la sine uă casă nuoă. Ş 269. Fie-care colonie este dâtâre, u avea pentru apărarea întemplării de focii şi de pră- dăciune, înadinşi uşieri împărţiţi pe la mai multe locuri, după mărimea, satului, în midlo- culi căruia se va înfiinţa în lipsă pe biserică unii clopotii sâi nă scândură de feri, spre a se da cavenitul semn pentru asemenea catastrofă, la care semnă toţi locuitorii vârstnici sunt ds. toră a alerga, spre a da cuvenituli ajutor, pen- . tru care întemplare se va însemna fie-care lo- cuitor, cu ce anume unelte are să se înfăgişeza pentru stingerea focului. 
Ş 270. Pe lingă aceste trebue, ca în ograda fic-căruia locuitoră să se afle totă-dâ-una apă de reserră, iară colonia să'aiba la uni loc deo- sebitii vr'uă câte-va căngi, furci, bolobâce, şi pentra adusulii apei, după rând, câte duoi cai, care vorii sta toti-A6-una gata. 
Ş 271, Fiind că focul nu se causâză numai de nebăgare de semă, ci şi de uă întâmplare negânditii de care se produce sătenilor covâr- şită dărâmare, de acea trebue ca după conglă- suirea tutulorii locaitoriloră să se înfiinţeze uă casă ajutătâre pentru nenorociții ce aii păti- mitii de foc, cărora, vor ajuta, d&că nu cu bani, măcarii. cu muncă sâă alte închipui” ; iară ajutârea, ce va urma prin a lori miglocire, va rămânea în disposiţia loră. _ 

212. Judeţulă colonială” trebue să prive- Sheze ca sobele în case să fie făcute cu ogâcuri 

să se 

  şi cuhnea să nu fie în tindă ci osebit care pen= tru siguranța, de foc, va, fi zidită şi lipită bine, precum şi ogâcurile să fie în fio-care săptămână bine curăţite pentru care voră avea uşierii cea, mai de aprâpe priveghere, Iară membrii jude- țului voră area priveghere, spre îndeplinirea a- cestei inăsuri, poruncindiă ușieriloră în fie-care lună, ca să se îneredinţeze despre curăţenia, o- gâcurilorii.. ” 
$ 273. Pentru siguranţa de focii, trebue, ca, cămărnța cu cuptorii să se facă câtii se pote, la mai depărtatii locă de casă, - . 
$274. Nimeni n'are voe să umble n6ptea pe lîngă casă sâă pe uliţă cu foci sâă cu luminare aprinsă fără fanar, precum și cu lulele aprinse. Ş 275. Judeţuliă este îndctoritii, u avea, pri- veghere ca în colonie să nu se afle necurăţenie * pe uliţă: iară pentru apărarea de furtune, vânt şi foci; să se poruncâscă, ca pe uliţă să Sc pue pe împregiurulă ogridiloriă şi a ariilori felu- Tiţi copaci, : i - . 43
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$ 276, Judeţele coloniate sunt dâtore a avea 
priveghere ca semnele de otarii, să nu fie stri- 
cate, iară pentru stâlpii ce ai putredită, sc 
movile ce s'arii răsipi, să însciinţeze numai de 
câtii pe ocolașie, după a căruia poruncă, este 
dâtorii a, le îndrepta. 

Despre umblarea și strămutarea colo- 
nistilorii în întrulii ţercă 

Ş 273. Colonistii având trebuinţă a merge 
Ja vre un sat, oraşii ţinutualii stii poliţie, pen- 
tru vinderea productelor sâii în deobste pentru 
trebuinţele lor, vor căpăta bilete de la ocolăşie. 

Ş 2785, Acei carii voriă avea trebuinţă a că- 
Jători la locuri depărtate pentru mai îndelun- 
gatii timpi, scă măcarii la cele mai apropiate 

- sate, însă pentru 6ro-care trebă şi pe termină 
scurtă, priimindă de la judeţuliă colonial, mar- 
tură cu întărirea ocolaşici, că pentru călttoria 
Jor nu esistă nici uă împedicare şi că nică agri- 
cultura, nici tamazlicurile lori, nu voră fi su- 
puse vre-unei stricăciuni, vor căpăta blanchete 
de la dregătoria colonială, avâudii drită a cere 
asemenea blanchete şi de la isprăvnicie. 

$ 249, Colonistii după întârcerea loră a, 10- 
culii locuinţei, suntă dâtori a înapoia dregăto- 
rici lorii, blanchetele ce căpătase. : 

Despre trecerea eolonistilorii peste otarii 

$ 250, Colonistii, la întemplarea ducerii lor 
din ţeră, suntii dâtori, după midlocirea dregă- 
toriei lori, să'şi scâtă pasporte de la instanţie, 
care pe slobodi temeiul legilorii despre pas- 
pârte, sunti dâtori a le însemna pasporte. 

$ 2S1. Pasporturile pentru trecerea, peste o- 
tară, nu se va, slobodi colonistului mai nainte, 
până ce nu va plăti toti uădată la hazna pe 
trei any de ile, şi tote dâtoriile, ce va fi având, 
cuprinQendu-se neapărat în acesta şi banii pen- 
tru hrană ce s'aii sloboditii lui din diua venirii 
lui la graniţă, până la aşedarea Ii. 

$ 255, La întâmplare cândă uni colonistii, 
care stăpânesce pământurile, po care le-a câ- 
stigatii prin ânsuşi a lui cumpirătură, ar dori 
ca să se strămute cu totulă din ţeră, atunci 
este cl dâtor, înaintea pornirii sâle, să se consi- 
dereze cu prăvilele, ce s'aii otărit pentru acesta, 

Despre strămutarea colonistilorii 

Ş 9259. Strămutarea colonistilorii, de Ja unii 
Joci la altul nu va putea urma altmintrelea, 
de câtă numai după încuviințarea departamen- 
tului de finanţe. 

si strafură sa Despre răspunderi 

$ 284, Banii de pe ştrafă se. vorii aduna în 
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venitulii obstescii, şi se vor însemna împreuni 
cu alte adunături bănesci în condică sfăruită, 
cu anume ar&tare, pentru ce şi'cine s'aii. ştră- 
fiti, câtii şi de la cine s'aii priimitii, şi pe ce 
S'aii întrebuinţatii. 

Ş 255. Fiindii că nw'i cu putinţă, spre a so- 
coti tote pricinile şi crimele, de aceea se porun- 
cesce, că decă unul va causa uă faptă, despre 
care nu se citâză în articolele mai jos arătate, 
apoi să se dea de scire despre uă asemenea faptă 
înaltei ocârmuiri, de la care va urma cuvenita 
deslegare , iară de la sine să nu se ştrăfuiască 
nimenca, sâii să se ia vre uă globire bănsscă, 
însă ca să se ştrăfuiască unul cu muncă, apoi . 
acesta va putea urma, numai după numărul 
mai mare a voturilori, iară nu pe mai îndelun- 
gată timpă, de câtii pe şepte dile, despre care 
sc va raporta dregătorici locale, 

Despre răspunderea pentru neasculiarea 
câ poruutilorit 

$ 256, Pentru neurmarea ordinului, spre a 
veni la, adunare, se va implini ştraf câte 15 ca- 
peici, iară pentru împotrivire sfii strigare în 
contra, acestei otăriri, de patru ori nai multă, 

Ş 257, Dâcă unii colonisti n'ariă asculta şi 
nu s'ar supune ocârmuirii statornicite, şi după 
tote povăţuirile şi pedepsele poliţienesci nu s'ar 
îndrepta, apoi pe unulii ca acela, să se trămită 
peste otarii, luândiă de la clă detoria, ce se cu- 
vine fiscului. 

Despre rtspunderea pentru călcarea 
Jegilorii civile 

Despre rtspundere pentru atacuri 

Ş 285, Dâcă colonistii n'ar ascultă şi ar in- 
sulta pe județele ocoliale şi coloniale; pe men- 
Drii şi scriitorii lori, atunci voră plăti ştrafă, 
ocolaşului 20 capeici, iară acelor alţi câte 
15 capoici de arginti. 

Ş 259, Iară dâcă unulii va cuteza a pune 
mâna, apoi de la unulă ca acela să se îa întreit 
plata ştrafului, puindu'lă şi în grosă, stii că se 
va întrebuința la munca publică, 

$ 290. Pentru unii ponos falsă asupra unui 
ocolaşii sei vorniceli, fie-care va suferi de la 
cârmuire pedspsa unui ponegritoră. 

Despre rtspundere pentru călcarea 
dritului pe avere 

$ 291. Deca unul va semăna pământulii 
străini, atuncă se va da pâinea semenată ace- | 
luia a căruia este pământulă, luându-se de la 
ca Qeciudla în venitulă obstescii, iară dâcă pă- 
mântulii a fost sterp, şi proprietarulă lui n'aă 
avuti închipniri ali ara, prin urmare nici nu
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s'a causată lui vre uă păgubire, atunci trebue 
să se împlinâscă numai pentru cutezare în ve- 
nitulă o bastescii,pentru fie-care desetină câte 
3%] capeică de argintii, și toti atâta să se în 
pentru proprietarulă acelui pământ. Iară ască 
unul la asemenea împregiurări a arată ţelina, 
atunci să nu se dea proprietarului nimica, fiind 
că prelucrarea pămentalui are să slujâscă spre 
folosul proprietarului pentra mai îndelungată 
timpi. , , _. 

$ 292, Dică unul la ori a cui moşie cu tâte 
îmbunătățirile ei, fie lingă ânsuşi a lui locuin- 
ță, scă a altuia, ar pune temeiiă set alte fructe, 
și ar strica mregile pentru sălbățăciune şi pă- 
seră, atunci să plătâscă stricăciunea şi paguba, 
câte sară cureni jeluitorului după prețeluire ; 
şi fâră acesta'să plătâscă ştrafi în venitală 
obstescii câte 4 şi jumătate capeici de arginţii. 

$ 299, Dâca vre unulă va opri un cal străin, şi lar ţinea mal multă de câtii duoi dile, fără, 
a da de scire judeţului colonialii, măcar de nu 
Vară îi întrebuințată la vre uă muncă, va fi d6- toră a plăti proprietarului câte 7 şi jumătate 
captici de argintă pe fie-care gi, iară decă în timpulă opririi, calulă sară strica, despre care s'arii dovedi, atuncea să se plătâscă proprieta- ralui preţalii, conform articolului de mai Susii. Ş 291. Decă arii omori cine-va uă vacă sâă unii altii dobitoci, sâii uă pasăre, atuncea să se in de la unii așa spre îndestularea păguba- şului, plata după preţeluire, pedepsindu'lă tot uădată şi cu punerea în grosi pe pâine şi apă, pentru omoritea unui cală şi vacă patra dile, iară pentru unii dobitoci mică »_pe jumătate, adică : ducă dile; pentru păstri şi câini însă, nu va urma asemenea pedepsă, 

$ 295, Iară dâca vre unul ar ueide si ar „vătăma pe un dobitoc din întâmplare fără vo- inţă, despre care s'ar dovedi, atuncea să se în plata pentru vita ucisă, numat duoă treimi după preţeluire, fără a'] supune ştrafului, îndetorân- du'l însă, ca să tămăduiască pe dobitoc, iară dâca nu "l-ar tămădui, ctuncoa să fie silit, a urma, precun S'a dis despre cele omorâte, 
$ 296, Dâcă vre unul ar lua cu de-asila de la un om pe un dobitoc, pasăre, s6ă alt lucra, măcar să, urmeze acâsta sub curent pentru dâtorie, atuncea unul ca acela să fie îndâtorit a înapoi lucrală Juatii, iară despre acela, care a luat ca un desbrăcător, seva, raporta dregătoriei, $ 292. Dâea, vre unul cu nepăsa:e pentru cele mai sus prescrise ştrăfuiri şi răspunderi, de la cutezare nu s'ar modera, atuncea trebue, unul ca, acela să fie trămis sub pază şi cu raport de- spre vinovăția lui la dregătorie, spre a se urma cu el după lege, 

Despre răspunder pentrn neurmarea plă- că de dără şi a beălicurilor, 
$ 298. Rămăşiţuri de dără, precum şi de 
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ştrăfuiri în bani, se vor împlini pe temeiul 
aşedEmentului co ecsistă pentru locuitorii bir= 
nici a proprietarilor. 

$ 299. Deca vre unul nu va aduce la termi- 
nul otăsit darea envenită pentru ţinerea preo- ţilor, atuncea, să se ia de la unul aşa, pentru 
ântâia dată câte 10 captici de argint, pentru a duoa 6ră 15 capeici de argint, €ră pentru ne- 
urmare în al treilea rând, să fie întrebuințat; 
la muncă publică până atunci, până ce nu va, plă- 
ti : însciinţând şi pe dregiitorie cu limurire des- pre starea lui şi despre casul neurmării sâle, $ 300, Deca un colonist sar împotrivi, spre a merge cu plicurile ce se trămit de către câr- muire, în timp când a venit rândul lui, atunci se va întrebuința cl la muncă publică trei dile, dâtor fiind a împlini şi rândul de ducă ori. 

Despre răspundere pentru călearea legilor ce esistă pentru ţinerea buncă orândacli 
$ 801, Deca un colonist n'ar urma lucrarea, pământului cn sârguință, şi s'ar dovedi că fără, pricină bine cuvântată, el n'aă semănat atâta, 

cât se cuvine, atuncea să se în de la el pentru ântciaşi dată în folosul venitului obştese, pen- 
tru fie-care nesemânată cetvertă, câte 30 ca- peică de argint, iară pentru a duoa, 6ră drogă- toria locală îl va trămite la arest de pocăință pe un îndelungat tirnp, pe câf s'ar găsi necu- viință; şi deca nică după aceea 'nu s'a îndrepta - 
şi mar lucra, pământul săi, aşa precum se cu- vine, scii în deobşte, n'ar îndeplini dâtorille unui sătean, atunce Inând îndărit de ln dânsul pă- 
mentul, ogradă, uneltele plugărici şi vitele, se va împlini din pojijie, ce va fi având după pre- țeluire, uă aşa-sumă, care ar putea acoperi dâtoria, ce se cuvine fisculuY de la el. 

$ 802, Dâca un colonist ar tăia lemne în   
  

pădure afară de acea bucată ce i s'a dat pentru un otărit, termini, atuncea să se ia de la cl în folosul venitului obştese ştraf în bani, înduoit mal mult de cât a tăiat, iară deea din întâm- plare n'ar vrea atâta ca să răspundă acești bani, atunci să fie întrebuințat la muncă pu= 
blică penă atuucea până ce va câştiga prin 
muncă preţul acela, : - 

Ş$ 303. Dsca un colonist înadinsii scă din 16- 
nevire ar strica, ar scâte sâă prin alti chip.ar 
lăsa vite, spre a o strica, atunci dovedit fiind, 
să fie supus după judecată şi otărirea adunării obştesci, trupeseci pedepsi. 

Despre răspundere pentrn călearea 
legii bisericesc, ! 

$ 304, Dâca fără cas bine cuvântat s'ar To 
trage numai de lencvire sâă nevoință, de ur- 
marea dâtoriei creştinesci, precum : a nu se duco sărbătorile şi duminicile la biserică şi a nu priimi sântele taine din pricina nevredniciei
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scle, atunci trebue să fie înfricoşat pentru ân- 
tâiti şi a duoa ncurmare, iară după aceea să se 
ia globire câte trei capeici de argint, care glo- 
bire, deca va urma, trei ori într'ană ană, şi vi- 
novatul nu va veni la, cunoscinţă, nu numai că 
sc va lua globire de duoă ori mai mult, pe fic- 
care dată, dâră âncă va urma spre pedepsa ri- 
novatalui şi en muncă publică pe uă Ai întrâgă. 

Despre răspundere pentru călcarea legilor 
„morală 

$ 305, Fio-care intrigă, între locuitori, gâl- 
cevi parţiale şi clevetiri trebue să fie precur- 
mate decătre judeţul colonială, cercând ântâii 
prin remustrări şi dojeni, după aceea prin în- 
trebuninţare la munci publice, şi dâca va urma 
asemenea necuviinţă adese ori, atunci de la 
pricinuitorul intrigei să se ia pe fia-care dată 
câte 7 şi jumătate capelei de argint. 

$ 300. Dâca un breslaş n'ar asculta pe jude- 
țul săii, atunci trebue ca pedepsindu'l cu munca 
ce i se va da, să fie silit a'i indeplini porunca 
ce i s'a dat, iară dtca şi după aceea nu va fiur- 
mnător, atunci să se ia de la el în folosul veni- 
tului obştesc, câte 50 capeici de argint pe fie- 
care dată. . 

$ 807, Judeţele ocoliale şi coloniale sunt d$- 
târe a sili pe îndărătnici, leneşi şi pe beţivi 
prin globire şi închidere pe pâine şi apă, spre 
a se ocupa neprecurmat cu lucrarea pământului 
şi ţinerea gospodăriei în bună rânduslă iară 
spre înaintarea, muucei co s'aii dat lor, să fie 
rânduit câte un zapciiă. | 

$ 308, Deca vre unul după mat multe glo- 
biri şi îndemnără, va rămânea nedosrădăcinat de 
purtări rele, apoi pe unul aşa se va trimite 
de judeţ Ia dregătorie ca prescrierea împrejură- 
rilor neascultării sele. 

$ 309, Pentru coloniştii cu purtără rele, se 
otărăse următărele măsuri: 1. Dseca un colo- 
nist după tote măsurile ce s'a Inat pentru o- 
prirea sa de la necuriinţi, ar rămânea ne în- 
dreptat, atunci obştia are drit a încheia otă- 
rirea comunităţii, pentru depărtarea lui cu 
totul de la colonie. Acâstă otărire se va socoti 
numai atunci legiuită, dâca va Ina parte la cel 
puţin duoă sâii trei familii gin cele mai vechi 
care viețuesc în colonie; acestă ofărire, după 
ce se va lua în cuvenita observare de dregiitoria 
colonială, se va întări definitiv, de câtre ea. 
2. Fegele depărtate po temeiul citatului act, se 
voră trăda disposiţiei ocârmuirilor civile, care 
voriă urma cu ele după legile, ce sunt otărite 
pentra stavilarea şi precurmarea faptelor rele. 
3. Familici isgonitului se dă voe spre a se duce 
cu-el, dâca va arăta. dorință, obştia, însă, nici 
vă dată are drit spre a încheia otărire pentra 
depărtare a uneia dintre mălulările ei pentru 
personală răpurtaro cu familia, 

LEGIUIRI 
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“Despre răspundere pentru stricăciune 
şi împuţinarea avutulni 

$ 310. Să se ia globire ântâia dată pentru 
neţinerea heiurilor în buna orânduslă 6 capeici 
de argint; şi dâca, s'ar porunci de către județul 
colonial, unei fege, de a duoa 6ră, şi ea, nu va 
îndeplini porunca, atunci să se îa 30 capeici de 
argint; €ră deca nici după aceea nu va arma 
ascultare, apoi atunci să fie supusi pedepsei 
trupesci care va fi otăriţă şi pusă, în lucrare 
de cătreocolaşie, după încuviințarea dregătoriei, 

$ 311. Dâca unul din gospodari nu s'ar înfă- 
gişa la întâmplare de foc cu uneltele otărite 
pentru el, atuncea să se ia de la unul asemenea 
globire în bani 30 capeiei de argint. 

Ş 312. Dâca va umbla cine-va nâptea. pe uliţă 
sci prin ogradă cu foc, sâă cu luminarea a= 
prinsă fără fănar, sâă cu lulele aprinse, atuncea 
să sc ia de la aşa unul pe fie-care dată, câte 7 şi 
jumătate capeici-de argint, 

Ş$ 313, Deca vre unul din locuitori va, strica 
înadins seninele de otar, atuncea să se dea de 
scire cârmuirii spre a'! face înfrenare potrivit 
legilor, ce ecsistă pentru nă aşa urmare. 

Despre răspundere pentru neîucunosciin=   țarea călătoriei coloniştilor de Ia drum 
- depiirtat, şi peutra ncîntârcerea lor la 
termin, - 

$ 314, Cu coloniştii ce se depirtâză fără, 
voste şi fără bilete legiuite, şi care nu se în- 
torc la terminul pus în pasporte, să se urmeze 
cu că după legea, ce cesistă pentru vagabondi, 

Despre întrebuinţarea coloniştilor la 
muncile publice 

$ 315. Dâca după otărirea ocolăşiei, va fi 
osindit un colonist la ştraf în bani, Şi nu e în 
stare a plăti, atunci să fie întrebuințat la muncă 
publică un așa îndelungat timp, în cât ar putea 
câştiga un salaor aceşti bani. 

„Ş 316, Munci publice se pot coprinde în dre- 
gerea podurilor şi a dromurilor, în săparea 
şanţurilor, în punerea, curățirea, păstrarea pă- 
durilor şi copacilor de agudi, dregerea fenaţilor 
şi altelo trebnitâre întrebuințării coloniilor, 
* $ 817. Aşa precum se pâte întâmpla, că osîn- 
ditul va fi absent în timpul în care ar trebui 
ca să fie întrebuințat la muncă publică, de a- 
ceca ocolăşia va însemna cu conglăsuirea a mai 
multor gospodari înţelepţi, la începutul a “fie 
căruia an, asemenea muncă a căreca întrebuin- 
țare ar putea sluji tot-uă-dată, atât spre ped€- 
psă sinovatului, cât şi spre folosul obştesc. 

$ 318, Dâcă vinoratulă s'a pedepsit uă dată 
s6ii de mnlte ori cu întrebuinţarea la muncă 
publică, ori după tâte acestea nu s'a îndreptat,   şi a picat iarăşi în catigorie : atunci se fio în-
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trebuiațat după mărimea faptei sâle, tâtă vre- 
- + Iea otărită la muncă publică în obeze sâă bu- 

tucă, şi după ce se va mântui lucrul, să fie pus 
peste nâpte în grosă, care trebue, să fie con- 
straită, împreună cu înființarea obeziloră şi a 
butucilor și altele, din banii ştrafului, nefiind 
însă de ajuns, se vor lua şi din venitul ob- 
Ştesc. - | 

$ 319, Dâcă vre unul din gospodari ar pica 
pentru fapte rele sub pedâpsă parţială la mun- 
că publică , de la care s'ar putea, causa împe- 
dicarea înaintării lacrării de pământ, sc ia- 
Tăşi decă atunci nu se va întâmpla la Colonie 
nici uă nuncă spre folosul ef; atunci trebue, ca 
ocolăşia cu îndeobsce încuriinţarea a mai mul- 
tora gospodari înţelepţi, să otăraseă, după mă- 
rimea vinorăţiei, pedâpsa trupescă, luând însă 
bine aminte ca ea să nu se prefacă în osânda 
de mârte, ci să slujâscă numai spre înfricoşâre, 
Tuşine şi hulă; însă asemenea otărire să nu fie 
pusă în lucrare, până ce nu va urma de la câr- 
muire cuvenita deslegare. 

. Jurisdicţia şi procesuri între colonişti 

$ 320. Judecata, şi împăcările în pricinele 
mici între colonişti, gâleevile şi pretenţiile în- tre ei, atârnă de la judeţul Colonial. 

$ 921, Dâcă județul ocolial sc colonial ar 
otări vă pricină nu cu dreptul şi urmarea ac6- 
sta s'ar descoperi după jaloba întăcişată, atunci va fi ştrăfuit unul ca acela înduoit decât acela 
pe care s'a învinovat :iară dâca s'arcausa de la 
otărirea nelegiuită vă pagubă învinovăţitului, atunci va fi dâtor, ca pe lingă ştraf să înde- 
stuleze şi pe păgubaşul. 

Ş 922, Gâlcevele şi pretenţiile, cari nu s'a 
precurmat prin împăcări la judeţul Colonial 
trebue să fie trădate ocolăşiei, . - 

Ş 528, A treia instanţie judecătorescă alcă- 
tucsce dregătoria colonială şi după aceca de- 
partamentul de finanţe. ” 

$ 924, Ia aceea instanţio se vorii cerceta 
pricinile despre obijduiri făcute feşelor dukov- 
nicesci de către poporeni, precum şi poporenii 
vorii avea drit, a se jălui Ja acesta instanţie, 
asupra preoţilorii deca nu voriă fi mulţămiţă 
cu ci, - 

Ş 325. Coloniştii voriă alege pentru preziduire 
la căutarea pricinii de judecat şi de procesuri- 
între colonişti, ce voră urma în dregătoria co- 
lonială, duci deputaţi din partea coloniilor, care 
pot să aibă votul lor numat în pricinile mai 
sus citate, neamestecându-se în trehile ocâr- Iuirii. Metodul alegerii şi timpul aflării a acestor deputaţi 
tamentul de finanţe şi se yor întări de el. 
„$ 826. Procesurile ce vorii urma între colo- nişti, aă să fio otărite de către departamentul de finanțe, 
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cu cei-alți locnitori 

$ 827. Procesurile se vori-urma, între colo- 
niştă cu cei-alţi locuiţori, aă să fie căutate în 
obicinnite instanţii judecă torescă, la care, pen- 
tru unita căutare a acestori procesuri, se va 
rândui din partea, dregătoriei coloniale un 
deputat. o N 

$ 828. Deca în colonii n'ar putea să păşescă, 
dregătorul în vre-un cas de serviţie neapărată, 
apoi se va rândui un alţii amploiat, care va fi 
cinstit şi cu capacitate, pentru care sfirşit va 
căpăta instrucţiile trebuitâre în acâsta, 

329, Dâca un procesă arii intra după rând 
sâă după apelaţie în mai înalte instanţii jude- 
cătoresci, atunci din partea Alinisteriului de â- 
nanţe se va comanda pe directorulii ssă pe şe- 
fulii secţiei coloniale, iară dâea uă asemenea 
instanţă nu va exista Ja locul unde se află mi- 
nisterulă de finanţe, atunci se va comanda, de 
către eli pe cine va găsi de cuviinţă la acea in- 
stanţă. - 

Jnrisdicţia şi procesurile pentru fapte 
„_ Doliţienescă a 

Ş$ 830, Judecata pentru faptele mai josti a- 
rătate, nu atârnă de la judeţele ocoliale şi colo- 
niale, precum pentru : nevrednicie, luarea lu- 
crulni străină cu de-asila, furtişapuri, bătaea, 
cruntă şi atacuri, ce aii suferitii judeţele oco- 
liale și coloniale, mai cu smă bătae şi alte o- 
bijduiri, Fegele cari aii picatii în catigorie pen- 
tru asemenea fapte, se voriă trămite pe lingă 
raportăă, cu de-amăruntulii prescrierea faptelorii 
la dregătoria colonială; acesta la casuri nepre- 
vEdute va însciinţa prin raportii pe ministerulii 
de finanţe, cuprindătoră tuturori împrejurări- 

-|loră, aşteptândă deslegarca sa. 
Ş 891. Judecata pentru crime șa urma cu 

cea mai mare luare aminte şi cu cea mai stric- 
tă băgare de sâmă, Dâcă va acusa uă faqă, fap- 
ta criminală înadins, de Ja, care s'ar causa 6-   

se va otări de către depar-| 

  

Teş-care rtă şi pagubă satului, scă şi aprâpe- 
lui săi, atunci se va pedepsi uă aşa facă mai 
aspru, de cât aceea care ar causa nă crimă fără 
voinţă nepricinnind nimăruia nici ună 'răă, şi 
pe lingă acâsta nu s'a aflatii nici uă-dată în 
vre-nă categorie, 'de aceea d6ră trebuie, ca 
cea al duoilea se fie împrotivă celei ântâiă cu 
trei părţi, sc pe jumătate mal puşin pedep- 
sită; pentru care se vor şi trăda asemenea pri- 
cină instanţiilor judâcătoresci, 

Jurisdicţia şi cercetarea pricinilor erimi- 
“ nalicessi ! 

$ 332, Cu pricinile criminalicesci a coloni- 
ştilor, se vor ocupa în deobşte instanțiile jude- 
cătoresci, . 

a 

;
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Ş 353, Dâcă star întâmpla uă faptă crimi- 
nalicâscă, atunci trebue, ca numai de câții Şi 
fără, cea, mai mică întârdiere;să se dea de scire 
ocârmairii sii privighitorulul, pe lîngă, care 
însciinţare să so trămită sub pază şi pe nsuşi 
acusatul, care prin dregătorie, se va transporta 
la tribunalul districtului, | : 

Ş 93£. Pentru judecata şi otărîrea, faptelor 
criminalicescă, ce vor urma pentru colonişti, 
dregătoria colonială va rândui din partea că 
pe unii deputatii la judecătorie şi tribunaluli 
criminalii. . 

$ 355. La întomplare când unulă dintre a- 
cești emigranţi, ce stăpânesce pământ de pro- 
prietate, ar dori să se strămute cu totulii din 
ț6ră, atunci este dâtoră la, ducerea sa, ca pă- 
mântulă ce îl cumpărase, să'l vîndă altui vie- 
țuitor din Moldova, la din contra, se va lua de 
hazna fără bani, 

$ 336, Acest drit nu se întinde numai peste 
cel ântâiii câștigători de pământuri, ci şi peste 
toți urmaşii lor, dâcă la întemplare ei ar dori 
ca să se strămute din Moldova. (1) 

Pentru întocmai 

Translatorul dregătoriei coloniale, 
P. Olsereschi, 

HRISOTUL CĂNĂCĂMIEI PENTRU SCO- 
LELE DIN BOLGRAD 

ParsruL NicoLae Coxacur-Voconmr, caimacam 
principatului Moldovei. 

Învățătura publică fiind unulă din temeiu- 
rile societăţii şi cea mai întâiii şi mai solidă 
garanţie de vicţă intelectuală, pentru fie-care 
Stat, pe acest princip de ună aderără netăgă- 
duit, Eii am priimit cu osebită, mulţumire su- 
plica, ce "mi-a supus în Ianuariii anulă curent, 
comunităţile locuitorilor de prin Coloniile din 
partea: Basarabiei, de curând anexată către 
Moldova, în puterea tractatului de Paris din 
30 Martiă 1856, prin care numitele colonii în 
temeiul privilogilor şi imunităţilor hărăzite 
lor din vechime şi consânţite prin osebite le- 
giuiri, a cerut a li se încuviința înființarea u- 
nei scoli publice centrale, cu unii curs de şepte 
ani în politia. Bolgraa,: osebit de scâlele pri- 
nare ce sunt în parte şi care se vor mai înfiin- 
ţa prin cele-alte colonii, : , 

Uă asemenea cerere țintitâre către 'răspân- 
direa şi desvălirea învăţăturii publice între 
populaţia unei părţi nouă de ţâră, recomandată 
fiind de către Mine ministeriului de enlte şi in- 

LEGIUILI 

în conformitate cu concesiile cerute de împre- 
giurările majore a anexării şi a privilegiilor co- 
loniale, citatul ministeriă luând in desbatere 
acâstă cestie prin cuvenita formă şi prin î- 
preună. înțelegere şi priimirea deputaţilor co- 
loniilor d-iui Banul Panaiti Grecolo şi dumns- 
lui Necolae Paruşov, indrituiţi de către obşte 
cu anume plenipotență , a chibznit statutele 
mai josii espuse, pe care apoi supuindu-le Sta- 
tului cârmuitoră extra-ordinari spre cercetare, 
acesta le-aă găsit potrivite cu trebuința şi îm- 
pregiurările de astă-gă a coloniilor, şi prin ra- 
portul No. 2,267 le-ai supus spre încuriinţare. 

Aşa deră în privirea acestor antecedente, 
prin care dreptul limbei Române nu se jigne- 
sce, Eă întăresc și încuviiațez înființarea scâ- 
lei centrale coloniale în Bolgraa, precum şi a- 
celor primare de prin colonii, pe următârele 
baze şi statute, a cărora cuprindere este pre- 
cum urmeză : 

$ 1 

1. Scâla publică din Bolgrad se va ţine din 
obştescile venituri ale comunității din Bol- 
grad, şi acelor-alte 39 comunităţi, a Basara- 
bici reincorporate cu Moldora, recunoscute 
până acumi sub nume de sate de colonii. A- 
ceste venituri sc voră lua din vângarea, în po- 
sesie a cârclumiloră de câmpă, a podurilorii: 
plutitore şi a pescăriiloră din bălțile aftătore 
pe pământulii acelorii 40 comunitaţi. 

2, Cârciumile de câmpă, podurile plutitore 
şi pescăriile, se vorii vinde în posesie prin mo: 
zată în cârmuirea coloniilorii Bulgare. 

3. Banii garanţiei pentru posesie se voră 
păstra în cârmuire; ră veniturile imposesierii 
articulilorii de mai sus, se voră priimi prin 
midlocirea aceliaşi cârmuiri, de către comitetul 
de inspecţie a, scâlei publice din Bolgrad, care 
comitetă se ra compune, după cum mai josă 
se va arăta. 

4, Sc6la centrală va fi deschisă pentru fie- 
care colonistii, săracii şi bogatii, nu mai pugină 
şi pentru ori-care altă trâptă, de religie orto- 
docsă. e 

5. Fiindii-că deschiderea acestii scoli are de 
scopi întărirea moralității întregei colonisaţii 
Balgaro şi Române din Moldova şi a pregăti pe 
tineri, nu numai pentru a fi profesori, scriitori 
de colonii, şi a le da idei despre agricultură, 
zoologie şi comerciă, dâră să. deschidă unii 
dramii şi acelorii tineri, carii avendii talentali 
şi dorinţa, de uă educaţie mai supremă, se voră 
otiiri spre desărârgirea studiilor, a merge în   strucţie publică, spre ai se da cuvenita urmare | țări străine, de aceca şi învăţăturile ce aă a se 

  

(1). SS 335 şi 936 din traducere sunt numar pentru acel coloniști co sunt așeţați po pământul ca e aă câ- gtigat prin cumpărare.
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preda în acestă scâlă după midloce, trebue să 
corespundă la acestă necesitate, - 

6, 'Pâte învățăturile din acâstă scâlă so vor 
preda în limba Română şi Bulgară, în care se 
vorii esplica şi limbile străine. Iară în scâlele 
primare ce ai a se înfiinţa prin tâte coloniile, 
învăţătura se șa urina în românesce prin sa- 
tele unde majoritatea populaţiei va fi Română 
şi în bulgăresce acolo unde majoritatea va, fi 
Bulgară, cu aceea insă ca şi pentru aceste în- 
veţarea limbei Homâne să fie obligătore. 

7, In privirea principiului statoricitii prin 
punctul 6 de mai susii, profesorii de la acsstă 
sc6lă voră trebui să cunâscă, amânduoă limbele 
Română şi Bulgară, sâii să fie profesori în deo- 
sebi pentru amânduoă aceste. 

Ş2 

1. Fiindă că în colonii are a fi acumii de uă 
dată numai uă singură scâlă centrală, ce tre- 
buo să îndestuleze, precum s'aii disă, trebuin- 
ţele locuitorilorii întregei colonisaţii; pentru 
acâsta, cursul înrăţăturilori ce aii a se preda 
în acâstă scolă, se vorii deosebi în duoă secţii: 
corsuliăi secţiei I-a se va săvârşi în termini de 
trei ani, şi al II-a de patru, iară peste totii în 
şente ani. , 

2, Secţia I-a va fi destinată pentru acei din 
eleri, carii după săvârşirea cursului de trei 
ani, ară dori să se facă profesori scă scriitori 
pe la satele coloniiloră, sâă să intre în clasa 
meseriaşilorii, a comereianţilorii, ete, | 

9, Acei ce voriă urma secţia Il-a vor căpăta 
„certificate doveditâre de săvârzirea, învăţăturii 

NEA colegiale, adeverite de ministară si ve=i area 
driturile conferate de aşedământul scolastic în 
îngrădirea, dritului publică ali țărei. 

4. Invăţăturile cursului Wântâiii, se vori a- 
geda aşa ca să sepotă în trei ani, iară cele din 
alii duoilea, în termini de patru ani. 

Invăţăturile ce aiă a se preda în scâla cen- 
trală suntă : ” | - 

In ânttia secție 

1. Esplicaţia Catechismului şi Istoria Sântă. 
Limba Română şi Bulgară. 
Aritmetica şi începuturi de Geometrie. 
Geografia, . a 
Istoria Naturală în scurtii, 
Istoria Patriei. 
Cunoscinţa despre comerciii. 
Desenul şi Caligrafia. ie 
Limba Rusăy aceste înst nu vor fi obli- 

. Limba Grâcă] gătore. 
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se 
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In secția a duoa 

i Religia pe largi şi un tratat de morală, 
potrivită la actorinţele omului creştinii şi ce- 
tăţiană, RE ia 
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Literatura Română şi Bulgară. 
Limba Latină, Ei 
Limba Slavonă. 
Matematica, şi Mechanica. 
Istoria Patriei pa largi. 
Istoria Universală, - 
Istoria Naturală pe'largii. 

. Fisica, E 
„ Agronomia, _ 

11. Legile Civile, 
12, Cunoscinţa despre comerciii, 
13. Limba Francesă Ne 
14. imba Grec ] neobligătăre, 

= P
O
E
R
V
A
D
A
R
 

P
I
 

Ş 3. Despre administraţia scăleă 

1e Cârinuirea acestii scoli se va încredința 
Ja trei epitropi, aleşi după mulţimea glasuri- 
lorii dintre cei mai notabili colonisti ai comu- 
nităţilorii, carii dimpreună cu dircctoralii scâ- 
lei şi sub preşedinţa, dregătorului coloniilorii, 
vori forma comitetulii de inspecţie. 

2, Alegerea acelorii trei membri şi a unui 
candidatii, se va face de comunităţi, ce se vor 
convoca de Grivernă în camera dregătoriei, în 
fie-care trei ani la 1 Noembre. Chipulă alege- 
rii va fi următorulii : cele 21 comunităţi a oco- 
lului Ismailă, ror trămite 42 deputaţi la Bo!- 
grad, câte duoi, adică de fie-care comunitate, 
şi acele 19 comunităţi a ocolului Cahu:o-Prut, 
vorii trămite totii acolo 38 deputaţi, carii toţi 
acestia voră alege pe act trei membri ai co- 
mitetului de inspecţie şi pe unii candidatii, 

3, Arttaţii membri şi candidatuli vorii fi a- 
1 și Cupă cum s'a, disă pe termini de trei ani, 
şi nu se voră putea, demisiona de la asemenea 
îndâtorire până la, espirarta acestui termin, de 
câtii după uă pricină legiuită şi vrednică de 
consideraţie. 

4. Aleşii nu se vorii putea cunâsce de mem- 
brii comitetului de inspecţie, nici vori putea 
esersa. funcţiile loră, de câtii după întăritura 
ciipătată de la ministeră. La casă de vacanţă 
a unui membru alesii, prin mârte scă alte îm- 
pregiurări, se va îndeplini lipsa prin candida- 
tul alesă. o 

„5. Comitetalii de inspecţie va încăsui tote 
veniturile afectate acestui institut şi se va, 
păstra în osebită ladă sub pecetea scolei, care 
pecete va fi compusă din patru bucăţi din care 
una se va păstra de directorulii scâlei, şi cele- 
alte de acei trei membri aleşi. 

6. Din sumele adunate se voră plăti de co- 
mitetulă de inspecţie onorariulii profesoriloră 
şi salariul personalului sc6lei; se voră cum- 
păra cărţi pentru bibliotecă şi se vorii purta 
tâtecheltuelile necesare întreţinerii scâlei, tâte 
acestă după budgetulii cheltuelilor alcătuitii 
de comitetul de. inspecţie şi încutiințată de 
Ministeriulii de culta şi instrucţie publică, 

7, Dscă veniturile vorii întrece cheltuelile,
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atuncea prisosulă se +a putea întrebuința în | chestii; c. „ajutorulă elevilorii sârguitori deră săraci. Chi- pulii ajutorinţei dâcă va fi acelii alii sub-ven- ţionării sc ali ținerii unui internată, se va, otări la timpulă s&i. . 
S. Budgetulă cheltuelilorii se va face în fie- care anii cu trei luni înaintea espirării budge- tului vechii şi după a lor încuviinţare se va publica. 
9. La espirarea anului, comitetulă de in- specţie va da sâmă de lucrările sâle ministera- lui învăţăturilorii ; şi osebităi sâmă de chipul întrebuinţării sumelor însemnate prin budget, care apoi va publica resultatulă spre sciință obstâscă. - : - 10. Comitetulii de inspecţie, este dâtorii ca uă-dată, iară cerendă trebuinţa, şi de duoă ori pe săptămână să se adune în di şi oră otărită împreună şi cu profesorii spre consultare de- spre interesele scâlei, | 11. Ori-ce măsură se va, chibzui de uni aşa comitetii, nu se va pune în lucrare de cât după aprobarea ei de Ministeriulă învăţăturiloră. 12. Comitetulii de inspecţie va avea dritulăi recomandaţiei către ministeră a tuturoră pro- fesorilorii, care găsindu'i a poseda calitățile ce- rute, a proceda la numirea lori definitivă. 

5 4. Despre îndttoririle directorului 

1. Indâtoririle directorului suntii acele de la secţia a IV-a a aşedEmântului scolarii, cu mo- dificația cerută de posiţia lui deosebită, 2, Directorulii va avea unii greficră, cu ono- rariii determinati pentru ținerea coresponden- ței sc6lei şi a comitetului de inspecţie, cu Mi- nisteriulă învețăturiloră şi pentru ţinerea con- diciloră sc6lej. 

$ 5. Despre încăperi 

1. In corpulii zidirii scolastice, pe lîngă o- dăile otărite cu toti comoditatea pentru încă- perea a, '7 clase, se va mai însemna uă deose- bită odae în care se vorii aduna osebiţii am- ploiaţi şi profesori după săvârşirea lecţiiloră, Acâstă, odae va sluji asemenea pentru aduna- rea sfatului scolastică şi păstrarea unelteloră ci, precum Atlase, Globuri geografice, jurna- luri, cărţi şi altele, 
Se va însemna âncă uă odae atâtii pentru biblioteca proprie a sc6lei, câtii şi pentru cea a cărţilorii de vindare. 

$ 6 

1. Cârmuirea scolastică se îndetoresce : a. a avea agedământulă tipăritii ca temelie a ace- stii scoli; b. programa tipărită, arătătâre de împărţirea învtţăturilorii pe clase, objecte şi 
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uă condică pentru înscrierea elevilor intraţi şi acelora ce din nuoă voră intra; a, vă condică pentru înscrierea documenteloră, des- pre nascerea şi trâpta elevilorii; e, jurnaluri pentru însemnarea progreselor şi a conduitei eleviloră de di, lană şi an; f. nă condică pentru trecerea socotințel profesorilorii în privirea pre- lecţiiloră, 

$ 7. — Despre bibliotecă 

1. Se va înfiinţa uă bibliotecă cu bani ob- stesci, cumpărându-se mai ântâiii cărţile ace- lea mai trebuitore scolarilurii. Lista cărţiloră Cu care șa urma să se înzestreze biblioteca scâ- lei, se va, compune de colegiul profesorală, şi prin comitetul de inspecţie se va trămite mi- nisterului, care va putea încuviinţa sâi desa- proba uă asemenea. E NB. In bibliotecă se voră ține şi cărţile sco- lastice ce se voră trămiţe de minister spre vindere Ia scolari, cu preţul obştitii în tâtă &ra, 
t 2, Acâstă bibliotecă se va administra de un priveghetoră fără 16fă, alesă dintre profesori câte pe ună anii. 

3, Bibliotecarulă va avea trei condici, una pentru cărţile ce compunii biblioteca, uă alta   

    

pentru cârţile priimite spre rîndare şi uă a treia spre trecere în ca a cărțilorii vindute, 4+ După espirarea anului, bibliotecarulă va da semă de administraţia bibliotecei comite- tului de inspecție, care va supune acesta la cu- noscinţa Ministeriului spre observare şi apro- bare. | 
5+ Trădarea bibliotecei de la un biblotecariă la altulă trebue să se facă după forma cnve- nită; rămâindă fie-care bibliotecariii respundă- toriă do pagubile ce ari căşuna prin reaoa sa administraţie, , 

5 8. — Despre învățătură 

1. Programulă învă ăturiloră împărţite pe Gre, se va face de colegiulă profesoriloră în u- nire cu directorulii. In urmă comitetulă de in- specție va supune unii asemenea la observarea şi aprobarea ministeriuluy înrățăturei, şi nu- mai după încuviințarea acestuia se va putea pune în aplicație. 
2. In privirea anului scolasticii, a dilelor de sărbători, în ţinerea esamenilorii şi pentru va- canţie, se va urma conformă regulei statorni- cită prin aşedtimentulă scolariă, la capulă V, secţia ], şi la capulă VI. 

$ 9. — Despre profesori   1. Driturile şi îndâtoririle profesoriloră vor



” Trecuentare a scâlej, 
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fi acele prevădute în partea a II, cap al II din 
aşedimântulii scolastică, cu modificaţiile ce- 
rute de aceste statute, şi anume, în privirea 
chipului numirii loră şi a capacităţii lori 
limbistice. . 

2, Comitetulii de inspecţie împreună, cn pro- 
fesorii soră avea dritulii de a propune nuoi mă- 
suri privitre la învățătură şi disciplină, însă 
spre punerea Joră în Jucrare va trebui aproba= 
rea departamentului, , 

3, Profesorii voriă ţine cataloge lunare şi se- 
mestriale despre notele elevilorii; acele catalâge 
se voriă trămite Ministeriului spre a se urma 
cu dânsele după aşedimântulii scolastie, 

4. Profesorii de-a pururea voră purta cu 
sine în clasuri jurnalele pentru înscrierea, no- 
tiţilorii gilnice şi apelulă nominalii, 

5. Profesorii împreună cu directorul vorii 
priimi în sc6lă copii de trâpta colonială şi ne- 
colonială, şi'i vor aşeda la clasurile potrivite 
cu sciința lori. . 

6, Profesoril voră avea voie a ţine la casele 
lori elevă după alcătuirile ce vorii face cu pă- 
rinții loră obligându-se la aşa casii a priveghia 
pentru moraliceasca lori purtare şi regulată 

Numirulă de eleși ce va 
putea ține unii profesorii se va mărgini acumii 
de nă-dată 1a cinci, — Pentru mai mulţi va trebui a cere prealabila învoire a Ministeriului, 
care la aşa casii va avea în privire principiile 
igiene, 

$ 10. — Despre priimirea eleciloriă în seglă 

1. Numtralii elevilorii în scâla centrală, nu 
se pote mărgini. _ 

2, Della elevală ânttiii a scâlei centrale se 
cere a sci cetirea, caligrafia, cele patru speşii 
din Aritmetică, rugăciunele şi Istoria Sântă 
în scurtă. IE 

3. Dâca vre-unii elevă, săvârşindi învăţă- 
tura în yre-una din scâlele coloniale, va dori 
să intre în scOla centrală, apol va A dâtoră a 
înfăgişa atestatulii acei scoli cu petiţii bune, 
iară la din împotrivă se va supune ecsamenu- 
lui, şi nu se va putea priimi, de câtii dâca se 
va găsi îndestulă de pregătită. 

4. Atâtă copiii coloniştiloră câţi şi alţii ce 
ai învăţaţi a casă, se potă priimi cu esamenă 
în unul din clasuri, potrivită cu pregătirile 
loră. 

Se Copiii de colonistii şi alţii, carii aă învă- ati, afară de colonii, se voră priimi în lac6- stă scâlă după art. 3 din acesti Ş. 

Ş11. — Despre îndetoririle părințiloră în pri- tirea aşelării copiilorii lori în scâlă 

1. Fie-care colonistii ca părtaşă la obstescile 
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., venituri va avea dreptate a aşeda copiii săi 
scOla centrală ($ 1, art. 1). 

2, Fie-care părinte ce ari dori să'şi aşede 
copiii sti în scolă, fie colonistii ss nu, se va 
conforma cu timpul priimiriă după, aşedământ, 

3, Fie-care la .aşedarea copiilorii sti în scâla 
centrală, este dâtoră a se întăgişa la directo- 
rală cu jalbă formală şi dovada treptii, nasce- 
riă şi a hultuirei de vărsată. 

4, Părinţii, după aşedarea copiilorii lori în 
scâla centrală, vorii fi dâtori ale purta de 
grijă do cărţile trebuitâre şi altele. ” 

9. Atâtii coloniştii din alte colonit, câtă şi 
străinii după aşedarea, copiiloră loră în scolă, 
voră fi dâtori a le găsi gazde la gospodari cu- 
noscuţi de bună moralitate, sâă ai încredința, 
privegheri! profesoriloră, i 

n 

$ 12. — Despre driturile clevilorii cari vorii 
săverşi cursulii în scola centrală 

1, Atestatele de săvârşirea învățăturilorii 
cuprinse în secţia I şi a ][, se voră slobodi cu 
neapăratele notiţii, a tutuloriă objectelorii ce 
aă învățații. Niste asemenea: so vorit slobodi de 
directorii în unire cu profesorii, se voră adeveri de comitetuli de inspecţie şi în urmă so vorii 
întări de ministerulă înveţăturiloră, 

2. Fie-care tînării ce se va dovedi vrednici 
şi va căpăta atestati în forma susă arătată, 
va putea să ocupe unii locii de profesori. 

'9e În sc6la centrală se vorii pregăti ducă ca- 
tigorii de profesori ; a. profesorii pentru sco- 
lile lancasteriale de prin colonii, şi b. profeso- 
riă pentru scâla centrală. Acei de categoria I, 
voriă trebui să săvâraâscă cursul lui în trei 
clase primare, ră cel din urmă întregi cursulă 
scâlei centrale, . 

4 După cum s'a arătatii la $ 2, No. 3, din 
aceste statute, elevii ce voră dobândi atestate bunepentru săvârşirea învățăturilor secţiei a II, 
vorii avea dreptulă, dâca ară dori, să intre în   serviciulii Statului civilii sâă militar. 

$23. 
1. Iastracţiile speciale, cuprindătâre îndâ- 

toririi elevilor în raportă către profesori şi 
şefi, precumiă şi orânduiala penitanseloră, pen- 
tru greşeli şi altele, se voriă alcătai de comi- 
tetuli de inspecţie, prin înţelegere cu profeso-. 
rii, după condițiile localei viețuiri; însă nu vor 
avea aplicaţia lorii, maj "nainte de a fi obser- 
vate şi încuviințate de ministerul învăţătu- 
riloră, . 

 Şa4 

1. Ori-ce schimbare s'arii găsi de trebuință 
a se face în aceste statute, se va urma nu-
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mai en prealabila învoire a Mnisterului de | optă sute cinci-deci şi opti, luna Lunii în 
calte şi instrucţie publică din Principatiă. dece dile, 

Iară pentru că secolele coloniale să se pâtă (Sub-scrisă) Nicolai Conachi- Vogoride, 
povățui după statutele susii arătate, sub atcr- Contra-signatii, Ministru şi secretar de Stati narea, Ministerului din Principată, care este în- Prinţulă Dimitrie Cantacuzinii, 
dâtorită a priveghia de aprope aplicarea tutu- Directorul ministerului, Gheorghe Dulcescu Agă. rorii puncturilori prin ele cuprinse, am sloboditii (LS) Şefulii secţiei, G. Afeledonii. 
hrisovuliă de facă prin Ministrul secretară de | | ! 
Stati la departamentul culteloră şi ală în- SECTIA I 
strucţici publice, : Din Ministerulă de culte şi instrucție publică 

Sa, datii în reşedinţa Iaşi, anul una mie, No, Iaşi, 1858 lunii 10. 
N.
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DESPRE ADMISIBILITATEA SI INAINTAREA IN FUNCTIUNILE JUDECATORESCI 

” (Decretu No. 710 din 4 Decembrie 1864). . 

TITLUL ] 

Condiţiună de admisibilitate 

Art, 1. Nimeni nu va putea ocupa uă func 
țiune judecătorâscă de nu va fi născutii scii na- 
turalisati românii. 

Art, 2, Nu vor fi priimiţi în foncţiuni jude- 
cătoresci : 

1, Faliţii nereabilitaţi. 
2. Osindiţii la pedâpsă criminală. 
3. Osindiţii la uă pedepsă corecțională, pen- 

tru delictele următâre : 
a. Falsificare, spargere de peceţi şi luare 

(sustragere), de acte depuse în locuri publice, 
D. Furtişagi, 
c. Inşelăciune, -. 
A. Abusii de încredere, 
e. Mărturie mincin6să, 

, Calomnie, 
g. Atentat la bunele moravuri, 
hi. Abus de putere. 
î, Mituire, 
Art, 8, Aceia carii aă luati de la uă facul- 

tate de dreptii din străinătate ună diplomă de 
licenţă, s6ă de doctoră, poti fi admişi în func- 
ţiunile judecătoresci dâca diploma, este recu- 
noscută de universitatea română. | 

Arte 4. Vori fi numiţi grefieri la curţi, ca- 
piă de masă din Ministeriulăi justiţiei, judecă- 
torii, procurorii, supleanţii, grefierii de tribu- 
nale, carii vorii fi având ună servicii de trei 
ani. Se vorii numi grefieri de tribunale aceia 
carii vorii fi făcută ună studii de duci ani cel 
puțin, în scâla de drepti, sâii carii vorii fi ter- 
miriată numai clasele gimnasiali, dâca însă şi 
unii şi alţii voră fi practicații în vro-uă grefă 
sei în biuroulii Ministeriului justiţiei duoi ani. 
„Art, 5, Aspiranţii la funcțiunile de copişti, 

scii de adjutâre în grefele tribunalelorii, cur- 
țiloră s6ă în Ministeriuli de justiţie, pe lângă, 
etatea de optă-spre-dece ani, trebue să justi- 
fico:că posedă cunoscinţele gimnnasiali; dără în 

    

  

oraşele unde nu suntiă de câtii clase primare, se 
poti admite copisti şi adjutori numai cu cu- 
noscinţele claselorii primare, însă după ună 
servicii de ună ani ca candidaţi de copistă şi 
ca, copisti pentru adjutori. 

Art, 6, Acela care, la intrarea sa în func- 
ţiune nu a avutii titlu, are dreptulii la înain- 
tare însă postulanţii cu titluri voriă fi preferaţi. 

Arte 7. Pentru următârele funcțiuni judecă- 
toresci se cerii, pe lângă condițiuni de capaci- 
tate, şi condițiuni de etate: - 

a. Pentru preşedintele de curte, 35 de anj 
împliniță, 

V. Pentru membri, supleanţă şi procurori de 
curte, 30 de ani împliniţi, - 

e. Pentru substituţi şi grefieri, 25 de ani. 
d. Pentru preşedinţii de tribunale de judeţii, 

21 de ani. . 
e. Pentru membrii, supleanţii, procurorii şi 

grefierii de tribunale, 25 de ani, , Ă 
f. Pentru substituţii de tribunal, se cere 

majoritatea de dreptă comuni. 

TITLUL II 

Condiţiuni de înaintare . 

Art, S, Inaintările în funcțiunile judecăto- 
Tesci, se vorii face respectându-se stagiul şi 
erarhia. . 

Art. 9. Nici unii funcţionarii judecătorescii 
nu se va înainta dintrună gradii într'altuli de 
câtii după unii servicii în fie-care gradă de trei 
ani celui pugină. , 

La casti însă de vacanţă, şi în lipsă de aspi- - 
ranţi în astă condiţie, potii Î înaintați şi din- 
tmaceia carii ati mal pugini ani de servicii, 

Art, 10, Judecătorii de tribunale sc rori 
numi cu preferinţă dintre supleanţi. pe 

Art, 11. Spre u putea fi cine-va numiti pre- 
şedinte de tribunală cată să fi serviti ca ju- 
decătorii sti ca procurori de tribunală.
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Art, 12, Spre a putea fi numită preşedinte 
de curte, cată să fi ocupatii funcțiunea de 
membru de curte sâă presidentii de tribunală. 

Arte 19, Membrii de curţi se voră numi din- 
tre supleanţii şi procurorii curţiloră, şi dintre 

preşedinţii de tribunale. . 
* Supleanţii de curte se voră numi dintre ca- 
pii de secțiune din Ministeriulă justiţiei, din- 
ire preşedinţii şi membrii de tribunale. 

Art, 14, Poştii sâit actualii profesori de la 
Yre-una, din facultăţile de dreptă din România, 
scii advocaţii cu diplome, se poti numi :- 

Membrii de tribunale, după ună servicii sâă 
esercițiii ali profesiunii de trei ani, 

„ Supleanţii de curţi, după, unii servicii se 
eserciţiii de şâse ani. 

Preşedinţii de tribunale, membrii şi procu- 
rozii de curţi, după unii servicii de nouă ani, 

Art, 15. Procurorii generali de la curți se 
oră numi cu preferinţă dintre preşedinţii de 
tribunale, substituţii de curţi, dintre judecă- 
torii şi supleanţii de curţi. , 

Art, 10. Tte ordonanţele de numiti în fune- 
țiunile judecătoresci, în deosebitele trepte, vor 
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arăta condițiunile de admisibilitate cerute de 
lege ale persânet ce se numesce. 

Disposiţiuni transitorii 

Art, 17, De uă cam dată, cei carit ati titluri 
doctori si licențiaţi de legi, potă fi admişi în 
funcțiuni judecătoresci și dâca le va lipsi tray 
ani din etatea cerută pentru admitere. 

Art, 18. Persânele fără diplome cari, la pro- 
mulgarea, acestei legi, se vorii găsi ocupândi 
sGă vor fi ocupatii funcțiuni judecă toresci ca di- 
rectori, capi de secţiune în Ministeriulii justiţiei, 
preşedinţi de tribunale, membri şi procurori, 
şi carii voră putea justifica unii servicii celă 
pucinii de patru ani, se vorii putea, numi sti 
înainta ca membri, supleanți sâă procarori la 
curți, întru câtii vori îndeplini cele-alte con- 
diţiuni cernte de acâstă lege. 

Aceia, carii aă serviti în Ministeriulă justi- 
țici ca capi de masă, sâă în partea judecăto- 
rescă ca substituţi de procurori sâă supleanţi 
de tribunală, sţii grefieri, vorii putea. fi numiţi   membri, procurori sâii preşedinţi de tribunală, 

  

LV E GE 
PENTRU ORGANISAREA JUDECATOREASCA 

(Decret X0.982 din 4 Iulie 1565) 

„TITLUL I 

Disposiţiuni generale 

Art, 1. Justiţia se dă în numele Domnului. 
Art. 2, Funcţionarii jadecătoresei se nu- 

mescii sii se întărescii de Domni, 
Art, 3, Justiţia se va da: 
a. De judecătoriele de plăși. 

* b. De tribunalele judeţiane. 
e. De curţile cu juraţii în materii criminale. i d. De curţile de apelă şi de curtea, de casa- iune. 
Art. 4, Otărtrile judecătorilor de plăşi, vor 

purta numele de «ctirți de judecată»; ale tribu- nalelorii de judeţe, de sentințe; ale curţiloră 
se voră numi decisiuni, 

TITLUL II 

Judecătoriile de plăşi 
Art, 5. In fie care plasă, plai scii ocolă se va institui ună singurii judecători sâă judeţă 

de plasă cu unii ajutorii. 
Art, 6, Oraşele principale se voră împărți după numărulit populaţianii şi trebuinţele ]o-   cale, în anulii sei maj mulţe ocâle, având fie care ecolii câte unii judecători, 

Arte 7. Circumseripțiunea teritorială a jnde- cătoriilorii de plăşi, pentra comunele rurale este aceeaşi cu a sub-prefecturiloră, iară aceea i judecătoriilori de oraşe va fi după determi- 
narea otâlelorii ce se va face conform art, 6. . Arte S, Residenţa jndecătorilorii de plasă, din comunele rurale, 'va f aşedată în comuna, 
unde se află sub-prefectura, 

Arte 9, Indecătorii de plăşi sii ocâle, ai 
misiune de a împăca pe părţi, şi de a judeca, în prima să ultima instanță, tâte causele câte 
li se atribuescii prin procedura civilă. 

Art. 10, Se va numi judecător de plasă, a- 
cela cara se va distinge prin bunela sâle pur- tări, va avea 6re care cunoscinţii de legi şi e- tatea de 25 ani, celii puginăi. 

Dsca unuli din pensionarii Statului se Ta numi judecătorii de plasă sâă de ocolii, ori ad- jutoriă, elii va priimi, pe lingă pensiune şi ju- . mătate retribuțiunea de judecătoră de plasă. Art. 11, Judecătoriile de plăşi să ocâla se voră împărţi în trei clase. 
„Clasa ântsiă va fi pentru oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila, Focşani, Botoşani, Giurgiu, Ismail, Ploesci, Bârlad, 'Purnu-Sererin. Clasa a doua va fi pentru cele-alte residențe de judeţe. — Clasa a treia pentru cele-alte re- sidențe de plăşi, Ă . Art, 12, Tratamentele judecătorilor din fie-
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care aceste clase se vor regula după cum se 
prevede în atăturatuli tabloi, 

Art, 13, In cas de bâlă, sâii ori ce altă lipsă 
a judecătornalui, funcțiunile lui se vorii putea 
îndeplini de adjutorulii săi. 

Art, 14. Adjutorulă pote fi trămisii de jude- 
cătoriă în cercetări la faca Jocalui ori de câte 
oră el va găsi de curiinţă, 

Art, 15, Adjutorală, nefiindii trămis în cer- 
cetări, va asista În tâte audienţele, pentru lu- 
crările de cancelarie. 

TITLUL III 

Tribunale de județe 

Art, 16. Tribunalele de judeţe se vor com- 
pune în tâtă România de câte ună preşedinte, 
duoi membri, unii supleantă, unii procurore şi 
unii substitută. 
Unul din membri este nunitii judeciitor de 

instrucţiune. 
Art, 17, Circumscripţiunea teritorială a ju- 

decătorilorii de judeţe va fi aceea ca şi a pre- 
fecturii judeţului, afară de tribunalulă județu- 
lui Ismail care va cuprinde şi circumscripţiunea 
prefecturii de Bolerad. 

Art, 15. Tribunalele din Bucuresci, Iaşi, 
” Craiova, Galaţi şi Ploesci se vorii compune de 
mai multe secţiuni şi anume : 

Celii din Bucuresci, din cinci secțiuni din 
carii : una corecțională, trei civile şi una co- 
mercială, 

Celi din Iaşi, din patru secţiuni din carii, 
trză civile şi una, corecțională, 

Una din secţiunile civile din Bucuresci şi 
Iași va, fi însărcinată cu transeripţiuni, legrali- 
saţiuni, inscripţiuni, vinderi silite şi alte acte 
de procedură graţiosă. 

Celii din Craiova, de trei secţiuni, din care : 
ducă cu atribuţiuni civile şi corecţionale şi alta 
comercială. 

Celii din Galaţi, de âuoă secţiuni, din cari 
una civilă şi corecțională şi alta comercială, 

Celii din Ploesci din ducă secţiuni, între cari 
se vorii îinpărţi tote lucrările. 

Art, 19, Fie care din aceste tribunale se va 
compune : de atâţi președinți, câte sunti sec- 
țiunele. , 

Unulii dintre aceşti preşedință se va numi 
prim-preşedinte. 

De câte duoi judecători şi unii supleant pen- 
tru fie care secţiune. 

De unii prim-procuroră cu atâţia procurori 
de secţiuni câte suntii secţiunile. 

Art, 20, Tâte cererile civile, din nuoii in- 
tentate se vorii adresa către primul preşe- 
dinte, care le va împărţi după rândul intrării 
între secțiunile civile, dâcă asemenea, secţiuni 
esistă, s6ă dâca tâte naturele de causă se ju- 
decă de tote secţiunile, - 
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Cele-alte cereri se vorii adresa la preşedinţii 
respectivi ai secţiunilorii. 

Art, 21, Pe fie care ani, acolo unde tribu- 
naluli: este împărţită în mai multe secţiuni, 
primul preşedinte îndată după terminarea va- 
canţiilor mari, va împărți prin tragere la sorţi 
pe membrii tribunalului între diferitele sec- 
țiuni aşa în câtă unii. membru să nu servescă 
duoi ani d'a rândulii, la acecaşi secțiune, 

Art, 22, Uni tribunalii sâi uă secţiune va 
putea judeca şi da sentinţa sa și cu duoi membri. 

Art. 23. In casi de lipsă a unui judecător, 
supleantulii îi va ţine loculii. În casii de lipsă 
a preşedintelui îi va ţine locul cel mai vechiii 
numitii judecători la acelă tribunal, care nu 
va, fi şi instructori. 

Art, 21, Rudele până la vără primar inclu- 
sivii, şi afinii (cuscrii) până la acelaşi grad in- 
clusivii, nu pot fi numiţi membrii ori supleanţi 
la, acelaşi tribunali. . 

Art. 95, Supleantulă când nu se află însăr- 
cinatii cu uă misiune afară de tribunalii, va 
asista la şedinţele tribunalului avândă vot nu- 
mai consultativ. , 

In sentinţa ce se va: da, se va menţiona pre- 
senţa acestuia, sâii causa lipsei lui. - 
"Art, 26, Acolo unde tribunalulă este împăr- 

ţitii în ma! multe secţiuni, primulii preşedinte 
va împlini lipsele de judecători aflaţi în ori- 
care secţiune cu judecători sâi supleanţi traşi 
la sorți în public, dintre membrii scii suplean- 
ţii presinţă din alte secţiuni. - 

Art, 27, Primului procurorii va putea asista 
la, audiențele oră cării secţiuni şi va lua con-- 
clusiuni. , 

Art, 23, Judecitoriele de judeţe se vor îm- 
părţi în duoă clase : | 

Cea, Vântliii va fi pentru oraşele : Bucuresci, 
Craiova, Iaşi, Galaţi, Brăila, Isinailă, Giurgiu, 
Ploesci, Focşani, Bârladii, Botoşani şi Turnu- 
Sererin. 

Cea de a duoa pentru cele-alte capitale de 
judeţe. 

Art, 29, Tratamentele judecătorilor din fie 
care aceste clase sunti regulate conform cu 
alăturatuli tabloi. a 
„Art, 30, Fie care judecătorie de judeţe îşi 

va face un regulament special spre a regula mai 
'cu amerunţul ordinea şi modul serviciului săi, 

Acestii regulamenti deliberatii şi de curtea, 
respectivă şi aprobatii de Ministerul justiţiei 
se va tipări şi se va, urma în tocmai. Aceste 
regulamente vori fi, pe câtă se pote, mai uni- 
forme pentru tote judecătoriele. 

IPLUL IV 
Tribunalele comerciale   Art, 31. Causele:comerciale se voră judeca 

de către tribunalele de judeţe, afară de jude-
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ele arătate prin art.18 unde se află anume vă secţiune de tribunal pentru cansele comerciale. Arte, 32. Cândă se judecă uă causă comer- cială, se voră alătura pe lîngă judecătorii ci- vili de judeţ, dnoi judecători comercianți, carii împreună, cu cei civili, voră judeca şi vorii pro- nuncia sentinţa asupra tuturoriă causelori co- morciale din circumscripţiunea, teritorială a ju- decătorielorii de județii. - 
Arte 33, Pentru orașele, reşedinţe de judeţe, cari nu aii uă secţiune de tribunal pentru cau: sele de comerciă, primăria locală va, forma şi va publica la fie care duci ani, la ânteiii Au- gustii, uă listă de comercianții ce potă fi chiă- maţi a esercita funcțiunea de judecători co- mercianţi, - Art. di. In acestă listă se va cuprinde nu- mele tuturorii coinercianțilorii români, să na- turalisaţi română, domiciliaţi în acelii oraşiă carii fac comerciii de trei ani celă puțin, carii plătese cea mai mare patenţă şi carii ati etate de trei-deci ani împliniţi. - ! 

Art. 35. Nu pot face parte din acâstă listă: a. Aceia cari nu sciă serie şi citi; 
d. Faliţii nereabilitaţi ; 
c. Aceia cărora li sa interdisii parte sâă to- > tul din drepturile politice, civile sâă de fami- lie, sâii cărora s'a interglisăi dreptul de a'şi ad- mministra starea, 
d. Aceia carii ai fostă condamnaţi Ja uă pe- dpsă criminală, scii la uă, pedepsă corecțională “pentru următârele delicte : 
1. Falsificare, spargere de peceţi, sustragere de acte depuse în locuri publice ; 
2. Furtişagii ; 
3. Inşelăciune (escrocherie) ; . 
4. Abusă de încredere ; 
5. Atentate Ia, bunele moravuri, 
Ari, 36, Cei în etate de 60 de ani se potă scuti, după cererile lori, d'a face parte din a- câstă listă. 
Arte 27, Primăria va afige şi va publica a- câstă listă în timpi de 15 dile. 
Cei ce ai calităţile cerute, potii forma, recla= maţiuni, s6ii în contra, înserieriloră celor fără dreptii, sâii pentru înscrierea. celor în drepti, Art. 5S, Reclamaţiunile so vori adresa mai ânteiii la primărie, care se va pronuncia asu- pra validității cereriloră prin act serisii şi motivatii. . 
Art, 99. Partea nemulțămită pe otărîrea 

primăriii va apela la tribunalulă locală, care se 
va pronuncia de urgenţă, şi fără apelii s6ă re- 
curs. . . 

Arte 40. Lista care cuprinde numele defi- 
nitivii înscrise, se va comunica de către prima- rul tribunalului locală la 1 Septembrie. 

Art, 41, Numele carii în urma acestei cpoce 
şi până la 15 Septembrie, se vorii adăugi sâii se vozii esclude, se vorii comunica din nuci 
tribunalului locală, 

LEGIUIRI 

Art, 42, Ori de câte ori se șa presenta ui causă comercială, preşedintele va chiăma pe rândă, fără, a se putea strămuta ordinea în- scrierilorii, şi cu ducă dile înaintea înfășişerii, pe ducă din persânele înscrise în listă Spre a judeca causa. : 
Art, 49. Aceşti daoi judecători comercianți voră lua parte împreună cu judecătorii tribu- nalului la esaminarea causej. : 
Sentința. se va da după majoritatea. votu- riloriă. 
Art, 41, Judecătorii comercianţi, mai îna- inte d'a intra în lucrare voră depune jurămen- tuli cerută pentru judecători. 
Funcțiunea loră este gratuită şi onorifică. Art, 45, Pentru oraşele unde tribunalul judeţului este împărţit în mai multe secţiuni, dintre care una judecă casurile comerciale, cei duoi judecători comercianți împreună cu ună   

suplininte, cari se alătură pe lîngă judecătoriă în tâte casurile comerciale, voră fi permanenţi în timpă de duoi ani, şi funcțiunea loră va fi retribuită. , - Asemenea voră fi permanență şi retribuiți suplinintele şi cei duoi judecători comercianți pe lîngă tribunalulă din Brăila. - 
Arte 40, Aceştia se vază alege de către co- mercianții domiciliaţi în acelă oraşi cariă plă-   

  

  

tescii patenta de clasa I şi II şi carii reunescă şi cele-alte condițiuni prescrise de art, 34, 35 şi 36. 
Listele alegătorilor se voră compune con- formă celoră prescrise la art. 33, 37, 38 şi 39. Art, 47, Pentru acela oraşe, primăria, va conroca în pretoriuli stă în diua de 15 Sep- tembrie pe toţi comercianții alegători cuprinși în listă spre a procede a alegerea judecători- loră comercianţi permanenți. 
Art, 4S, Alegătorii presinţi sub direcțiunea primarului şi a duoi secretari aleşi dintre den- şii, rorii procede prin rotii secretă, la alagerea a duoi judecători şi a unui supleantă, 
Vori fi aleşi, acel carii voră uni majoritatea absolută a voturiloră. 
Cei ce nu rorii căpăta acâstă majoritate se voră alege la ală duoilea scrutin prin majori- tate relativă. , Art, 49, Vori fi cligibili acei carii unescă condiţiunile necesarii spre a fi alegători. Art. 50, Cei dnoi judecători aleşi vor avea atribuţiunile prescrise la art, 43, Supleantalii va înlocui po judecătorul comerciali ce va lipsi şi va fi însărcinată şi ca alte lucrări rela- tive la cause comerciale, a 

Art. 51. Cei aleşi se vorii face cunoscuţi de către primării, Ainistrului J ustiţii, care îi va, întări prin decretii Domnesc, 
Fi vorii intra în funcțiune îndată ce ati de- pusii jurămentulii prescrisă judecătoriloră, EX potii fi iarăşi aleşi după ce voră trece duot ani de la espirarea funcţiunii loră, 

,
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TITLUL V 
Curțile de apel - - 

Arte 32, Se menţină cele patru curţi de a- 
pelă aşedate în Bucuresti, Iaşi, Craiova și 
Ocşani, Ea 
Art, 59, Circumscripţiunea teritorială a âe- 

cărei din aceste curţi va fi acesta : 
a. Cartea din Bucuresci, va cuprinde jude- 

„ţele : Iifovii, Vlagea, Ialomiţa, Argeşă, Mus- 
celă, Teleormani, Olti, Dâmboviţa, Prahova, 
şi Buzăă. . | . : 

8. Curtea din Iaşi va cuprinde judeţele : Iași, 
Botoşani, Dorohoii, Suctva, Nemţu, Roman, 
Cahulă, Vaslaiă şi Fălciă. a 

e, Cartea din Craiova, va cuprinde județele : 
Dolji, Mehedinţi, Gorji, Vâlcea şi Romunaţi. 

d. Curtea din Focşani, va cuprinde judeţele: 
Covarluiii, Putna, 'Tecaii, Ismail cu Bolgrad, 
Brăila, Râmnicu-Sărată, Bacăă şi Tutova. 

Art, î£. Curțile de apelii, vori judeca ape- 
lurile în materii civile, comerciali şi corecţio- 
nali conformă legilorii în ființă. 

Art, 55, Fie-care curte se va împărţi în mai 
multe secțiuni, compusă fie-care de câte cintă 
membri, între cari şi preşedintele. - 

Cartea din Bucuresei va cuprinde trei sec- 
țiuni. Cea din Craiova, cea din laşi şi cea din 
Focşani, va avea fie-care câte ducă secţiuni. 

art, 55. Fie-care secţiune a curţilori de a- 
pelă se compune : , 

De atâţi preşedinţi câte secţiuni sunt. Unal 
dintre preşedinţi se va numi prim-preşedinte. 

De ună procurorii generală cu atâţia procu- 
rori de secţiuni câte sunt secţiunile. 

De câte patru membri şi unii supleantă. 
De câte uni grefierii pentru fie-care secţiune 

cu maj multe ajutâre. . 
Arte 52, Numai primul-preşedinte va priimi 

apelurile şi le va împărţi între secţiuni după 
rândulii intrăriloră, . : | 

Art, 58, Otăririle curţii, nu se potă da de 
câtii cu uă majoritate. de trei celă puţinii a 
membriloră săi, . 

Art. 59. Supleanţii cândii nu voră avea uă 
"altă însărcinare a curții, vori asista la tâte 
procesele şi voră avea voti numai consultativ, 

În otărirea curții. se va menţiona presinţa, 
sapleantului scă causa lipsei lui. e. 

Art, 60, Rudele sâi afinii până In ali pa- 
trulea gradii inclusivii, nu potii fi membri la 
aceeaşi curte. 

Arte 61, Trei din membrii curţii vor forma 
camera de punere în acusaţiune în materii cri- 
minali, conformii regaliloră prescrise de. pro- 
cedura crimivală, Alți trei membri ai curţii 
voră forma curtea cu jurați pentru judecarea, 
cestiuniloră criminali. i 

Art. 62, Cândă primul-preşedinte lipsesce 
va fi înlocnitii de celii mai șechiii numiti din- 
tre preşedinţii de secțiuni. | 

169. 

„Preşedinţii secţiunilorii lipsind vori fi înlo- 
cuiți de celi mai vechiă numit dintre membrii 
secţiunei. IN , . 
:Arte 63, Preşedintele curţii de apelii să 10- 

coţiitorulii săi va însemna-pe membrii ce ai să 
formeze camera de punere în acusaţiune' scă 
curtea cu juraţi. , e 
„EL va lua măsură ca să nu se întrerupă lu- 

crările ordinari ale curții apelative dir, causa 
lipsei de membri; şi judecătorii ce aii să pro- 
nunţe asupra punerii în acusaţiune criminală, 
"şi voră putea face acâstă lucrare fără ca să fie 
împedicaţi pentru acâsta de a lua parte la şe- 
dinţele curţii de apelă. . -»:.. : 

Art. 64. Pe fie-care ană îndată după termi- 
narea vacanțelorii mari, acolo unde suntii, mai 
malt de duoă secţiuni, primulă preşedinte sâi 
locoţiitorulă săi, în şedinţă publică, facă cu 
Ministeriulii publicii şi cu membrii curţii, va 
trage la sorți pe membrii ce ai să compună în 
timpală anului secţiunile curţii, 

Preşedinţii vor alterna între dânşii, aşa în cât 
fie-care să nu rămână duoi ani d'a rândală în 
aceeaşi secţiune, La curţile unde suntii numai 
duoă secţiuni, alternaraa se va face pe fie-care 
anii între membrii curţii de către primuli pre- 
şedinte aşa în câtii acelaşi membru să nu ser- 
vâscă duoi ani d'a rândulii în aceeaşi secţiune. 

Art. 65, Diferitele secţiuni ale unei curți 
constitue uă singură curte şi decisiunile unei 
secţiuni ce se vori casa, se vorii trămite la ună 
altă carte conformii legii curţii de casaţiune. 

> “Arte GG. Când priimulii preşedinte a laat de 
la uă secţiune unulii scă mai mulți judecători | 
spre a forma, camera de punere în acusaţiune 
scii curtea cu juraţi, el va complecta pa fie-care 
di uă secţiune cu membrii luaţi din cea-altă, 
aşa în cât în fie-care secţiune să rămână cel pu- 
gină număralii prescris spre a pronuncia, ui o- 
tărîre. ! i. | 

Arte 67, Cândi unii membru judecătorii de   lîngă curtea cu juraţi va lipsi, primulă preşe= 
dinte ală curţii de apelii îl va înlocui proviso- 
riă cu ună alt membra ală curţii de apelă tras 
la sorță. | a : 

Art. G$, Membrii judecători cari conformă - 
art. 256 din procedura Codului Penal, formâză 
curtea juraţilori pentra timpulii vacanţiilorii , 
voriă fi competinţi a judeca singuri în acesti 
timpii şi apelurile causelorii corecţionale. 

Art. 69. Grefa curţii cu juraţă se va ţine de 
grefierul curţii de apel stii de un ajutor al săi. 

Serviciulă portăreilorii se va face pe lingă 
curtea cu juraţi de portireit curţii de apelă. 
„Se va alătura pe lingă aceeaşi curte cu ju- 
raţi uni numără otăritii de aprodi pentru ser- 
viciulă curţii şi mat alesii pentru chiămarea 
juraţiloră. i i j , 

Art. 70, Circumseripţiunea fie-cării curţi cu 
juraţă va fi aceeaşi cu a curţii de apel respectivă. 
„Art, 71. Fiecare curte îşi va face un regu- 
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lamentiăi prin care se va regula mai pe larg or- 
dinea serviciului săi, gilele cândi curtea va ju- 
deca apelurile sentinţeloriă corecţionali, servi- 
ciulii camerii de acusaţiune şi ali curţii cu ju- 
raţi, cote, m | 

Acesti regulament, deliberat de curte se va 
supune la aprobarea ministrului justiţiei care 
va face ca regulamentele tuturorii curțilorii să 
fie pe câtă se pote mai uniforme, * 

TITLUL VI 

Curtea de casaţiune 

„Art, 72, Fie-care din secţiunile curţii de ca- 
sațiune va putea lucra şi cu şâse membri pre- 
senţi, majoritatea, spre a se putea pronuncia 
otărirea -remâindii totii de cinci membri. . 

TITLUL VII 
“Ainisteriulii publică 

Art, 79, Ministeriulii public se compune de 
procurorulă generali şi cei-alţi procurori de 
secţiuni aşegaţi pe lingă curţile de apel, din 
procurorii tribunalelori şi secţiunilori loră, 

Art. 74. Ministeriul justiţiei esta capal Mi- 
nisteriului publici. i 

Art, 75. Procurorulii generali de curte este 
capulă tuturoră procuroriloră şi substituţilori 
din ocolul curţii, precum și a celor-alţi agenți 

“judecătorescă, şi are dreptulii de controlă şi de 
priveghere asupra împlinirii dâtoriei loră, 

Art. 16. Procuroruli generalii ală curţii de 
casaţiune, are dreptul, conformă legii acestei 
curţi, de a ataca actele celor-alţi procurori sâă 
actele judecătoresci contrarii legilori. 

Art. 72. Dreptul de disciplină asupra tu- 
turoră membrilori Ministeriului publică, se va 
esercita dc Ministeriulă justiţiei, după propria 
sa iniţiativă, scii după provocarea, procurorului 
generală sâii a procurorilorii de tribunale. - 

Art, 78. Procurorii generali ai acelaşi rang 
ca şi preşedinţii de curţi, şi procurorii de tri- 
bunale ca, şi preşedinţii de tribunale, 

Procurorii însă sunt dâtori a da cel d'ântâiă 
„esemplu de respeotii către preşedinţi şi către 
cel-alţi magistrați însărcinaţi cu aplicarea le- 
gilori. 

Art. î9, Când procurorulă lipsesce se va în- 
locui de substitutuliă săi. | 

Arte 80. Procurorul general de la curţi pâte 
asista a ori-care din secţiuni va voi, şi aa con- 
clusiuny, 

Art, S1. Procurorii de tribunale vor raporta, 
la casă de trebuinţă, procurorului generală res- 
pectivi despre pedicile ce încârcă mersalii lu- 
crăriloră justiţiei din judeţii, precum şi despre 
obserrațiunile ce ati de făcut asupra împlinirii 
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detoriilorii agenţilori judecătoresci şi asupra 
aplicării legiloră. : 

Procurorul generală va putea merge însuşi 
spre a cerceta starea ucruriloriă şi va esercita 
dreptul stii de disciplină prin preşedintele car- 
ţii sc prin Ministeriulii Justiţiei. Ra 

Art, 82, Procurorii de tribunale vori area 
asemenea, de aprope priveghere asupra judecă- 
torilorii de plăşi, şi rorii raporta procurorului 
generalii, la casii de trebuinţă. 

Arte 59. Sustitutulii sâii procurorii de sec- 
ţiuni Increză, sub direcţiunea procurorilorii sâii 
primilorii procurori. - 

Când asupra unei cause, substitutulii voesce 
a lua uă conclusiune ce se desaprobă de procu- 
Tori, acesta este în dreptii a opri pe substitut 
şi a lua Ensuşi conclusiuni, 

TITLUL VII 

Grefa şi agenţii judceătoresci 

Art, 84, Pe lingă fie-care judecătorie de ju- 
deţe se va afla câte uni grefieră. 

" Fie-care grefier ra avea unul sâii mai multe 
ajutore. 

La curți va fi câte unii grefieră pentru fie-   care secțiune cu mai multe ajutâre. 
Art. 55. În judeţele unde tribunalulii este 

împărţită în mai multe secţiuni, va fi ună gre- 
fierti pentru fie-care secţiune cu unulii să mai 
multe ajutâre după trebuinţă. 

Art. S6. Po lingă fie-care tribunal şi fio- 
care secţiune de curte ssii de tribunală se va 
afla câte unii registratoră arhivară şi ună nu- 
mării otăriti de copisti. 

Art, S7, Se înstitue pe lingă fie care curte 
sti tribunal de judeţii agenţii judecătoresci 
numiţi portărei, - 

Numărul acestor portărei, pe lingă fie care 
curte stă tribunal se vă otări după trebuinţele 
fie-căril localităţi, 

EY se numesci prin decretii Domnesc, după 
recomandarea Ministerului justiţiei. 

Unulă din portăreii fie cărul tribunală şi fie 
cării curţi se va numi capulii portăreiloră ace- 
lui tribunal sâă curte, 

Art. 88. Portăreii se vorii numi dintre per- 
s6nele cunoscute prin bunele purtăzi şi cu 6re 
care învăţătură, preferindu-se aceia carl vor 
avutii serriciuri în justiţie. : 

Art, 89, Se mai adaugă pe lingă fie care 
curte şi judecătorie de judeţe unii număr de a- 
prodi şi 6meni de serviciă cari se rorii însem- 
na prin budgetulii anuală. 

Art, 90. Grefierii şi portăreii suntii supuşi 
a da cauţiune şi a depune jurămentiă înaintea 
preşedintelui, 

Art, 91, Grefierulii, sti în lipsă ajutorulii   săi, va asista la tote şedinţele şi va lua note, 
va redacta procesele verbale, şi va contra-seme
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na tote actele încheiate de curte sâi de tribu- 
nalii. Ori ce actiă eşită de la uă curte săi tri- 
bunalii şi necontra-semnatiă de grefierii stii .de 
ajotoruli săii se va socoti ca nulii. | 

Grefierulii este capul cancelariei sâle, şi are 
dreptuli de controlă şi privighere asupra îm- 
piegaţiloră grefei. a - 
„- El va păstra tâte actele, procesele verbale, 
xegistrele şi coiecţiunile de legi.  . | 

Va păstra asemenea, sub a sa respundere, 
tote actele şi documentele câte i se rorii încre- 
dinţa de portărei sc de particolari. . Mi 

Art. 92, Grefa va, îi deschisă în tâte dilele 
afară de daminici, sărbători şi vacanţii, celii 
puţini şcpte ore pe di. 

Art, 9ă, Portăreii aşedaţi pe lingă curți şi 
tribunale voră face tâte actele câte se impunii 
de legi, agenţilorii judecătoresci. , 

Voră face somaţiunile, comandamentele şi 
armăririle, vor esecuta mandatele de arestare, 
de depunere s6ă de aducere, 

Vorii îndepliui protesturile' de poliţe, de bi- 
leturi la ordine. Vorii esecuta sentinţele, 'deci- 
iunile şi alte titluri esecutorii. EX vorii putea 
fi îusărcinaţi de preşedinte şi cu chiămarea 
părţilori în judecată, cu significarea otăririlor 
Şi cu comunicarea, actelori între părți. 
„Arte 94. Portăreii suntă puşi sub ordinile 

şi privegherea preşedintelui de tribunal sâii 
curte, 

Art, 95, Capulă portăreilor de curți ca cap 
ală portăreilorii din ocolulă curţi;, are dreptul 
de controlă şi disciplină asupra lori. 

Art, 96. Portăreii nu sunt retribuiți, ei 
voriă priimi de la părţi pentra actele de.proce- 
dură şi de esecutare ce fac uă taxă otărită ca- 
Te se va fixa prin unii regulamenţii special de 
administraţiune publică. | 

Aceste taxe şi cheltueli de judecăți se voră 
plăti cu privilegiă, . . a | 

Art. 97, Portăreii de tribunale vorii opera 
numai în ocululă judeţului lorii, portăreii de 
curți voră opera în totiă ocoiulii curții. | 

Ca tote acestea In cas de trebuință sâii când 
este lipsă de portărei într'ună județii, capul 
portăreilorii curţii respective pâte însărcina pe 
ună portărelii de judeţii ca să opereze şi în alte 
punturi ale ocolului curţii. | 

Art, 95. Portăreii facii actele de procedură 
ori de esecutare si după misiunea directă ce 
ai priimită de la părţă sâă după însărcinare 
specială ce li se dă de preşedinte. Ei se vori 
conforma, în lucrarea lorii cu regulile prescrise | . 
de procedurile speciale. o 

- Art. 99, Cândă ună portărelii de la curte 
este însărcinatii cu ună actă de procedură, de 
urmărire sâii de esecutare în ocolulii curţii, ej 
va face acâsta ss transportându-se Ensuşi la 
faca locului sii însărcinândii cu acâstă lucrare 
pe unii portărelii alii tribunalnlui respectivi, 

Art. 100. Portăreii suntii răspundători de   

Til 

actele şi documentele ce ii se roră încredința 
de părţi şi pentru care ei voră da chitanţă, la 
înapoiarea lorii ei vor lua chitanţe de priimire, 

Ari. 101, Portărcii vor avea uă cameră deo- 
sebită unde roră lucra actele loră şi voră con- 
serva hârtiile ce li se încredințeză. 

„ Art, 102, Unii regulamentă speciali va re- 
gula mai pe largii atribuţiunile şi modulii îm- 
pliniriă detoriilorii. | 

TITLUL IX 
Despre inamoribilitate 

Art, 103, Preşedinţii, membrii şi supleanţii 
curţilorii de apeli şi ai tribunalelorii judeţene 
vorii putea deveni inamovibili, tote curţile sâi 
tribunalele de uă-dată sii una, sâii mal multe 
curţi, unulii sâi mai mnlte tribunale prin le- 
giuiri speciale. Pa 

Art. 10£. Judecătorii inamovibili nu vor pu- 
tea înceta din funcțiunile lori de câtii prin de- . 
misiune, sâii în urmarea unei decisiuni de de- 
stituire, date în casurile prevedute do legi, s6ii 
cândii a perdută calitățile cerute prin art. 1 
şi 2 ali legii pentru admisibilitatea şi înainta- 
rea în funcțiuni judecătoresci.  - | 

Art, 105. Judecătorii inamoribili nu se pot 
strămuta, de )a unii loci la altulă, nici chiar 
sub cuventii de înaintare, fără a lorii: voinţă 
formatii esprimată. ” 

Cândii ună judecător inamovibili va ajunge. 
în etate de şâpte-deci ani împliniţi, va putea fi 
obligatii a'şi esercita drepturile la pensiune. 

Art. 106, Cândi unii judecătoră inamovi- 
bilă, de ori ce trsptă, va cădea în bâlă cronică, 
incarabilă, ori în stare de smintire a minei va 
înceta din funcţiune, după ce se ra constata 
starea bâlei ori a minţel scle, prin ună act me- 
dicalii, provocată de Ministerulă publici, după 
ordinile Ministerului justiţiei. = 

Acâstă încetare se va declara de Curtea de 
casațiune, secţiuni-unite în şedinţa secretă 
care se ra pronuncia după uă prealabilă cerce- - 
tare a acteloră medicale şi a împregiurăriloriă, 
şi după ce se va esecuta apărarea. 

- PIPLUL X 
Disciplina judiciară 

Ş1. Jurământul , 

Art, 107, Preşedinţii, judecătorii, suplean- 
ţii. procurorii şi snbstituţii curţilorii şi tribu- 
nalelorii rorii fi dâtori, ma! nainte de a intra 
în funcţiune, a depune şi a sub-scrie în preto- 
iii şi în şedinţă publică, următorul jurământ : 

«Juriă în numele lui Dumnegeiă şi declară pe 
onârea şi consciinţa, mea.
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a «Credinţă Domnitorului şi constituţiunii ţă- | folosulă fiscului de şi a venită mai târdiăi şi a 
zei mele. a 

«De a împlini cu sânţenie dâtoriile ce'mi im- 
pune funcțiunea mea.. . . . i. 

«De a aplica legile şi de a mă conforma, le- 
giloră, întru tâte, şi pentru toţi, fără pasiune, 
fără ură, fără favore, fără consideraţiune 'de 
pers6nă, fără nici ună interesi directă sâă in- 
directii. . 

«Aşa să'mi ajute Dumnedeii.» 
Art, 108. Același jurământii se va săvârşi 

de grefierii, ajutorii lori şi de portărei. 
Art, 109, Advocaţii, ca unii ce facii parte 

din corpulii judiciar, vorii depune jurământul 
de credință Domnitorului şi legiloră şi consti- 
tuţiunii ţerei, înaintea curţii de apelii unde ei 
suntă înscrişi, sâii înaintea tribunalului, decă 
curtea de apelii nu este în acea localitate. : 
„Advocaţil actuali treenţi în tabloii, voră de- 

pune jurămânții după promulgarea acestei legi, 
pe viitoră advocaţii voră depune jurămentulă 
la începutulii stagiului lori. PI 

Arte 110, Depunerea jurământului este obli- 
gătâre pentru toţi funcţionarii judecă toresci 
din nucă numiţi scii înaintați, 

Actele de autoritate publică făcute de acesti 
funcţionari mai înainte de a jura, suntă nule 
firă prejudiciulii -penalităţilorii prescrise de 
legea penală (art. 163). 

Celi ce este permutatii într'unii posti de a- 
celaşi pradă, este dispensatiă de a mai depune 
jurământiă. - 

$ 2. Ordinea şedinţelori 

art. 111. Tribunalele şi curţile voră ţine şe- 
dinţe în tote dilele afară de duminici, sărbă- 
tori legale sâi naţionale şi vacanţii. 

Art, 112, Şedinţele fie-cării judecătorii sâii 
curţi voră ţine celi puţinii șâse ore pe di, sâă 
şi mai multii d6că trebuinţa va cere. 

- Art, 113, Judecătorii sc voră aduna în Bu- 
curesci şi Iaşi, celă mai târgiă la dece şi ju- 
mătate ore diminţa, şedinţa, se va deschide la 
un-spre-dece ore. In cele-alte districte, se voră 
aduna la 9 şi jumătate, iară şedinţa se va des- 
chide la 10 ore. 

Art, 114. La fie-care curte şi tribunali se 
va alla ună registru de presenţă, șnuruiti, nu- 
merotatii şi parafatii de preşedinte.—Fie-care 
judecătoră scii supleantiă, va sub-scrie în acest 
registru presinţa sa. La un-spre-gece ore în Bu- 
curestă şi Iaşi, la 10 ore în cele-alte districte, 
registru se va închide și se va sub-serie de pre- 
şedinte şi procuroră, scii de loco-ţiitorulă loră. 

Ora plecării membriloră se va subscrie toţă 
în acestii registra. - 
"Judecătorală sâă supleantulii, care nu va fi 

subscrisă, sii care nu va fi justificatii legitima 
causă a lipsei s6le mal înaintea închiderii re- 
gistrului, va perde pe acea qi onorariulit săi în 

luati parte la judecăţi. : 
Grefierulă şi procurorul, voră forma, la fi- 

nele luncă, proces-verbală de aceste lipse, spre 
a se regula statuliă lunară, 

Art, 115, Anul judecătoresc pentru cur- 
ţile de apel se va deschide după vacanțele mari 
printr'uă şedinţă solemnă a tutuloră secțiuni- 
lorii unite, In acestă şedinţă procurorulă gene- 
ral va face unii cuventii asupra, unei materii 
de dreptă, de jurisprudință, de disciplină jude- 
cătorescă, scii de biografia fostiloriă magistrați, 
s6ii 6meni de legi. i 

Art. 116.. Poliţia audienţelor este încredin- 
ţată preşedintelui, care o va, esercita, conformă 
regulelorii prescrise de procedură. -  : : 
"Art, 117, Diferitele hârtii și acte se vor citi 

înaintea tribunalelor sâii curților de către gre- 
feri sâii de unulii din portărei, 

$ 3. Incompatibilitatea 

„Art, 118, Ori ce funcționarii, sâii agent ju- 
decătorescii este opriti de a pleda sâii de a re- 
presenta pe părţi înaintea justiţil, afară de ca- 
sulă cândă va fi vorba de propria sa causă ssă 
de accea a celoră puşi sub tutela sâă curatela   sa, săi de aceea a soţiei, a ascendințiloră sii 
descendințiloră săi, săi a fraţilorii ori a surori- 
lorii scle. În aceste casuri însă, causa nu se va 
îufăgişa la acelaşi tribunală scă secţiune a cur- 
ţii din care face parte acel funcţionară, ci va 
treca la altă secţiune a tribunalului s6ă la alt 
tribunală vecin, s6ă la cea-altă secţiune a cur- 
i, afară dâcă partea adversă va priimi a se 

Judeca la acelaşi tribunală stă secțiune a curții. 
Art, 119, Nici ună judecătorii, supleantă, 

procurori sii substitutii, nu pâte face comer- 
ciă, afară de judecătoril comerciați aleşi în cir-. 
cumscripţiunea tribunalului ssă curţii din care 
face parte. Me 

Fi nu potii cumpăra sâă primi în dară, sâă 
sub ori-ce altă titlu, procese străine în pro- 
prialii loriă folosii. Se esceptă însă acelea cari 
le potii veni prin mostenire s6ă legatii. 'Tâte   

  
acestea fără prejudiţinlă Art. 1309, din Codulii 
Civilă. o Ea 

Ş 1. Privegherea şi pedepsele disciplinarii 

Art. 120, Ministeriulii justiţiei are drep- 
tală de priveghere şi disciplină asupra tutu- 
lorăi tribunalelorii şi curţilori. 

Art. 121. Fie-care curto are dreptulii de pri- 
veghere şi disciplină usupra tribunaleloră din 
ocolul stă. : . 

Art. 122, Fie-care tribunal şi curte are 
dreptulii de disciplină asupra membriloriă ce le 
compune. | . 

Art, 198. Membrii ministeriului publică sunt 
supuşi sub directa priveghere şi disciplină a. 
Ministeriului justiţie.



  

JUDICIARE 

Art, 191, Pedepsele. simple. disciplinarii 
suntii : prevenirea, censura, mustrarea, suspen- 
darea provisorie, destituțiunea,. DRE 

Art, 195. Prevenirea este uă , încunosciin- 
ţare făcută verbală sâii prin scris6re formală, 
ori secretă, unui funcţionarii sâii corpii jude- 
cătorescă spre a']ă descepta asupra negligen- 
ţii s6ă actelorii carei compromitii demnitatea. 

Censura este uă declarare de aprobare adre- 
sată în scrisă unui judecătorii sc corpii jude- 
cătorescii, e 

Mustrarea pe lingă reprobarea ce .coprinde, 
atrage cu sine perderea onorarului pe uă lună. 

Suspendarea provisorie atrage cu sine per- 
derea onorarului pe câtă timpii ţine. Timpulii 
suspendării va ţine de la, cinci-spre-dile până 
la duoă lani. tii 

Art, 126, Cândă ună judecătorii se va abate 
de la împlinirea dâtoriilorii sâle, sâii va com- 
promite demnitatea caracterului săi :. preşe- 
dintele tribunalului respectivi s6ă preşedintele 
curţii respective, îlii pote preveni formală, 
mai 'mainte de ai se aplica pedepsa discipli- 
ară, | e 

Actstă prevenire se pote face, sâi directi de 
către preşedinte, sci după iniţiativa luată de 
Ministeriulii publici,: seu de -Ministeriulii ju- 
stiției, a a , 

Art, 127, Deca abaterea se va continua, ce- 
stiunea, se va, pune înaintea tribunalului. s$ă 
curţii respectire, care.ra, judeca în camera de 
consilii, cu voti secretii şi fără presinţa în- 
culpatului, şi va 'pronuncia după importanța 
casului, una din pedepsele disciplinarii susăă ci- 
tate. - | | E 

Otărirea însă se va pronuncia numai după ce 
mai ântâiii se va audi judecătorulii inculpatii 
şi conclusiunile în sciisi ale Ministeriului pu- 
blicăi, POE | 

Art, 193, 'Dâca uă hotărire de disciplină 
dată de unii tribunal va conţine pedâpsă de 
censură, ea sa va aplica îndată încunosciin- 
ţându-se numai Ministerial justiţiei. 

Deca ea va cuprinde .uă penalitate mai în- 
semnată, otărirea tribunalului, mai înainte de 
a veni esecutâre, se va supune prin procurorulă 
curţii respective la chibsuirea curţii, . 

Cartea, se va pronuncia în termini de optă 
ţie celi multă, şi otărirea sa se va comunica 

e procurorul curţii,. Ministeriului justiţiei 
spre aprobare. |... . , o 

Art, 129, Inculpatulii va avea tot-dâ-una 
dreptul de apărare înaintea curţii, sâi a Mi- 
nisteriului. e 

Art, 130, Cândă curtea va pronuncia asupra 
unuia din membrii săi peiâpsa de mustrare scii 
suspendare, acssta va deveni esecutorie, nu- 
mai după ce se va aproba de Ministeriuliă ju- 
stiţiei, care va ascuita, pe inculpată, cândă a- 
cesta va, cere; suspendarea se va pronuncia prin 
decretii Domnescii. „- 
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„Art, 131, În casă de suspendare, judecă to- 
rulă inculpatii va înceta îndată din funcțiunea 
sa, pent ce va înterveni decretulii Domnescii.: - - 

Art. 192, Tote aceste pedepse se potii aplica 
s6i graduală, sc ori-care dintr'ensele şi fără, 
prevenire după importanţa casului. . 

Procurorii scii: Ministeriulă justiţici poti 
provoca aplicarea lori, .. , -- . 
- Arte 183, Pedepsele disciplinarii ce curtea 
de. casaţiune va putea; pronuncia, ; conformi 
art.492 din legea sa organică, vori fi : avertis- 
mentul, mustrarea, care va trage perderea o- 
norariulul de Ja uă lună până la duot luni, sâăă- 
suspendarea provisorie de la uă lună până la 
patru luni. ED IER 

- În casă de delicte.relative la funcţiune, cur- 
tea de casaţiune.va aplica pedepsele prevădute 
prin legea penală. - e 

. Art. 184, Avertismentul seva da în scriscând, 
curtea de casaţiune,. sei după iniţiativa Mini- 
steriului publici, s6ii după plângerile părţilorii, 
sâi de la sine în cursulă unui procesii, desco- 
pere neregularități din partea vre-unul judecă- 
tori s6ă corpi judecătorescii. : * 

Acest avertismentiă se va putea pronuncia şi 
fără înfăgişarea părţii şi după uă simplă în- 
cheere în camera de consilii a sesiunii care se 
va afla în esaminarea procesului. „. 

Art, 133. Curtea de casaţiune va judeca ce-: 
stiunile de pedepsele sâii de avertismente totă- 
dâ-una de urgență. Se vorii publica în buleti- 
nulii săi, tâte pedepsele de suspendare sâii de 
destituire, pronunciate de acâstă curte, : 

: “Art. 136, În tâte casurilede suspendare, pro- 
nunciate de tribunale, curţi sâii curtea de ca- 
saţiune Ministeriulă justiţiei va putea chiă ma, 
pe una din persânele ce va poseda condiţiunile 
de admisibilitate, ca să înlocuiască pe celă su- 
spendatiă pe timpuli câtă va ţine pedepsa.. 

'Timpuli suspendării! nu se va ţine în stmă 
la socotâla aniloriă de pensiune. ÎN 

- Art. 137, Ministeriulă justiţiei, ca capă su- 
premă ală justiţiei, va avea nă rigurâsă prive- 
ghere asupra împlinirii dâtoriilori judecători- 
lorii şi agenţilorii judecătoresci, şi va denuncia, 
Ja curtea de casaţiune prin procurorulii gene- 
ralii pe cei căduţi în abateri de disciplină sc 
în delicte, spre a se judeca şi a'şi.lua pedep- 
sele prevădute de legi..: : -. aa 

Art.13$. Carţile şi tribunalele, nu ai drep- 
tul de disciplină asupra incinbriloră Ministe- 
rialui pabliciă. Ne i 

Cu tâte acestea, când preşedintele curţii să 
tribunalului, va vedea, că acesti membri se a- 
batiă de la dâtoriele lori, sâii le neglige şi com- 
promită on6rea şi demnitatea funcţinnii lră, 
va vesti de acâsta pe Ministeriulii justiţiei. 

Art. 139, Curțile şi tribunalele, voră avea 
âncă prin preşedinţii şi procurorii lori drep- 
tulă de priveghere asupra grefieriloră şi celor-   alţi agenţi judecătorescă, şi asupra judecători-
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loră de plăşi, cuprinși în ocoluli lori, ei roră 
anuncia pe Ministeriulii justiţiei despre abate- 
rile cese voră urma.  ..:..: n 

Art, 140. Pedepsele disciplinarii se vor a- 
plica atâtă magistraţiloră amovibili, câtă şi 
celoră inamovibili. .- :: o - 

Art, 141, Dastituirea unui magistrati ina- 
movibilii nu se va pronuacia de câtii prin uă 
sentinţă judecă torescă dată în formele şi în ca- 
Burile când legea pronunciă pedepsa destituirii, 

Art, 142.. Curtea de casaţiune va esercita 
aceeaşi disciplină asupra membriloră sti, şi 
va putea a le aplica pedepsele prescrise prin 
art, 183. -. d ” 

Art. 143, Pedepsele disciplinarii ce 'curtea 
de casaţiune va pronuncia sti în contra: mem- 
brilorii să, sâii în contra celori-alţi funcţio- 
nari judecătoresci, se vori esecut fără altă 
aprobare a Ministerialui justiţiei, încunosciin- 
ţându-se numai acestui Ministerii, afară de ca- 
sulii de suspendare ssi destituire, care se va e- 
secuta în urma decretului Domnesc, *: ...: 

Ş 5.— Revisuirea: -. 

Arte 144, Pe fie-care anii, în cele Vânttiă 
cinci-spre-geco .dile ale lunii Februarie, tote 
tribunalile şi curţile voră trămite Ministeriu- 
lui justiţiei unii tabloii despre operaţiunile lorii 
din anuli trecută. . - aa 

Acestii tabloii va coprinde între altele : nu- 
mărulă causeloră intrate, natura loră , acelea 
care s'aii terminată prin. împacăciune, : acelea 
caro s'ai terminati prin judecată, numărulă 
causelorii ce mai remânii a se judeca. 

Aceste tablouri vorii servi Ministeriului spre 
a forma statistice judecătoresci în ţâră. : 

Art, 145. Fie-care tabloă va fi însoșitii. de 
vă espunerea lucrăriloră tribunalului sii curţii. 

In astă espunere va însemna şi serviciurile 
stii lipsele, ce esperienţa a doveditii că se află 
în procedură şi în legile relative la justiţie. 

Art, 146. Procurorul generală va înainta 
asemenea Ministerinlui uni resumaţii de ob- 
servaţiunile sâle de peste anii, şi uă statistică 
de numărulă canselor criminale şi corecţionale 
din ocolulii curţii. i a 

Art. 147, La fic-care gâse luni, fie-care pro- 
curoră de lingă tribunali va trămite procuro- 
rului generală respectivă, ună raportă despre 
starea, și lucrările tribunalului cu observaţiu- 
nile ce va avea să facă asupra aplicării legilor 
şi îndeplinirii dâtoriilorii agenţiloră judecăto- 
xesci. Resumatulă acestor raporturi se va tră- 
mite de procuroruli generală Ministeriului ju- 
atiţii, împreună cu observaţiunile sele. 

TILURI 
„Congedii şi vacauţii. .. 

“Art, 148, Membrii de curţi de apel şi   

LEGIUIRI 

de tribunale ror putea lipsi pentru canse bine- 
cuventate cu voia“ preşedintelui până în dece 
dile celi multă. Sa i 

Preşedinţii îşi vorii cete congediii- de la Mi- 
nisteriulă justiţii. 

Cândii cererea de congedii a judecătorilor 
va trece peste dece dile ca, se va da, de către 
Ministeriuli: justiţiei, deca acea cerere va fi 
însogită şi de declararea preşedintelui, că ser- 
viciul nu va suferi, -:: a 

Art. 149. Procurorul generală îşi va cere 
congediă de la Ministeriuli justiţii, procurorii 
de secţiuni ai curţilorii îşi vorii cere congedii 
pentru “dece dile de ]a"procuroruli gerierală; 
peste dece dile congediulii se va da de Mini- 
steriuli justiţiei, dâca cererea de congediii va 
fi sprijinită de procurorulă generali. ! - 

Art, 150.. Procurorii de judeţii îşi vorii cere 
congedii pentru cincl-spre-gece dile de Ja pro- 
curoruli generali, de la cinci-spre-dece dile 
în susă congodiulă se va, da de Ministerali ju- 
St 
istituţii de tribunale sâă procurorii de 

secţiuni îşi voriă cere congediuliă, pentru dout- 
deci dile, de la primaulă 'procuroră ori de la 
procurorulă lori respectivii, congediulii ce ta 
trece preste dout-deci dile se va acorda de Mi- 
nisteriulă justiţii, după, cererea sa sprijinită 
de procuroră. i a 

» Art, 151, Judecătorii de plăşi își vorii cere 
congediă până la cinci-spre-geco gile de la pre- 
şedintele tribunalului respectivă; de la cinci- 
spre-dece dile în susi congediulă: se va da de 
Ministeriulă justiţiei. : ÎN 

Art, 152, Crefierii, portăreii, aprodii şi cer- 
l-alţi impiegață, nu poţi lipsi fără voia, preşe- 
dintelui respectivi. , 

Arte 153, Cererea de ori-ce congediii cată 
să fiă motivată şi legitimată pe uă neapărată 
în fiinţă trebuinţă, Pa 

Arte 154, Nici unii congediă nu va putea 
trece peste uă lună. ” - 

Congediele acordate în curgerea unui anii, 
însumându-se nu potii trece peste vă lună. 
"Da casuri estraordinare de neapărată tre- 
buinţă, Ministeriulii va putea acorda congedii 
şi âncă până la uă altă lună, pentru care însă 
nu se ta priimi remunerarea, afară de casulii 
de bolă legitimată, Da : 

“Art, 155. Procurorii respectivi şi preşe-. 
dinţii de curţi şi tribunale vorii raporta Mini-- 
steriului justiţii despre tâte lipsele: cu con= 
gediii sâii fără congediă, . 

Art. 150, Cet-ce vorii lipsi fără a'şi lua con- 
godiă în formele otărite, vorii perde remune- 
rarea lori pe toti timpulă lipsei. 

Deca acestă lipsă va trece peste uă lună, se 
va putea considera ca uă demisiune. , 

Procurorulă generali va pntea însă, după 
dece dile de absenţă firă congedii, a prevesti 
pe cei ce lipsescii să vie la postulii loră, şi no-.
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fiinâi următori eli va raporta, Ministeriului |: 
justiţiei. 

Art, 157, Magistraţii inamovibili ay curţi- 
loră de apelă, cari vorii lipsi duoă luni fără 
congediii vori înceta din fancţiune ca demisio- 
aţi, după care însă acestă încetare se va pra- 
nuncia prin uă otărire a Curţii de casaţinne 
dată în secţiuni unite, după ascultarea părţii, 
sâi chiimarea el formală şi conclusiunile mini- 
steriului publică. 

Art. 158, Vacanţiile tribunalului şi ale e cur- |: 
țilori suntă cele următâre : 

Vacanţa mare de la 1 Iulie până la 15 Au- 
gusti. Vacanţii mici la Crăciun optiă dile, 
cu începere din ajun; la Pasci ducă septEmâni, 
a patimilor şi cea luminată. IE 

- Pe lingă dumineci şi sărbători naţionale; Vor |. - 
mai fi vacanții în cele duot-spre- dece serbă- 
tori dominicale, 

Art, 159, In timpulii vacanţiilorii- mari şi [. 
nică va fi în permanenţă. un membra: la tri-|.: 
bunale şi curţi, asistată de grefieră s6ă adju- 
tori, pentru espedierea, lucrăriloră corente şi 
priimirea acţiuniloră şi apeluriloră. 

Art, 160. Curțile 'şi juraţii nu aii vacanţii 
mari, ci numul vacanţii mici şi duminecile şi 
sărbătorile. 

Art, 101, Judecătorii înstractorf: şi: “pro- 
carorii nu ai vacanţii, gi se vorii ocupa cu re]: -: 
galarea causelorii criminale sâii corecţionale. .: 

Art. 102, In ori-ce casă însă de congedii 
basatii pe uă neapărată trebuinţă, în curgerea, 
anului, câtii şi în timpul vacanţiiloră, judecă- 
torulă instructorii se va putea înlucui cu uni 
altă judecători, prin Ministeriulă justiţiei. - 

TIPLULU XII | 
Disposiţiuni finale. 

Art. 163, Tote legile, decretele şi regula- 
mentele anteri6re atingătâre de' materiile cu- 
prinse în acâstă lege, suntă şi rămână abro- 
gate; iară disposiţiunile legil Curţii de tasa- |. | 
țiune cari nu sai. modificată, prin legea de 
fagă suntă şi rămâni în vigâre. . 

TITLUL SIUI 
Disposiţiuni trausitorii 

Art. 16£. Curțile criminale, 'ce se află în 
fiinţă, voriă înceta de a funcţionade uă dată cu 
promulgarea legii de fașă.   Procuroriă de secţiune. | 

„25 

„Art. 165, Tribunalile poliţienescă acolo unde 
suntii se vorii desfiinţa de uă dată cu înlocui- 
rea lori prin judecătorii de ocdle sâi plăşi. ” 
Arte 106, Tribunalele cu atribuţiuni de ju= 
ridieţiuni graţi6se, ce esistă astăli în Bucu- 
rescy şi Iaşi sub numele de tribunale secţia III 
se voră desfiinţa de uă dată cu punerea, în lu- 
crare acestei legi şi a procedurii civile, 

Art, 167. Tribunalile de plăşi sâi oc6le se 
vor înfiinţa la votarea budgetului anului 1866. 

Art. 106$. Infracţiunile comise în România 
de peste Milcoră, sub imperiuli legii penale 
vechi şi care după legea penală din România 
de dincâce de Milcovi, sunt de natura delicte- 
loră, vorii judeca de instanțele civile, remâindii 
a se “judeca de juraţi numai crimele, : 

:STATULU JUSTIȚIEI 
” a) d udecătoriele de plasă 

"Pe fiv-care lună 
  

    
    

„ea. aa: ear 
Judecătorulii. .. .: . [500 1ei]450 lei] 400 let 
Adjutorele .. 21300 > [250 > | 200 » 

: 2 Tribunale de judete: 

EEă - Pe fie-care lună, 
  

  

  
  

        

| . Clasa Î. | Clasa II. 
Primulii preşedinte. 1,200 lei | 1,100 lei 
Fie-care preşedinte, -- 1,100 > [1,000 » 
Fie-care judecătoră .. 900.» | *:800 > 
Judecători de iastrucție 1,000...» ! . 900:.» 
Supleantală. . i, 800 »| :700 » 
Prim- “procurorii . a: a ee 111,000 2 | 9002 
Proc. de secț. sai procur. || - 800 > | .700 » 
Substitutii î..  .. . . | 700 »| .600.» 

e) Cur țile de apelă, . i 

Pe lună fie-care 

| “Iaşi, Craj.| 
a Di Bucuresci şi Focşani 

Primul pre egedinte. „+ + [12,600 lei ! 2,400 lei 
Fie-care preşedinte. .. . [12,400 > 2.200 >. 
Membru judecătoră .*e [12,000 > [1,600 > 
Supleanti. ....i.i "|| L000 » 1.200 » 
Procurorulă generală | 2,000 > [1,600 » 

1,500 > |1,200:» 
  

PENTRU MODIFICAREA ALANIATULUI V, DE SUB ARTICOLUL XVIII DIN LEGEA ORGANISAREI 

- JUDECATORESCI. PRIVITOARE PE TRIBUNALUL DE GALATI. i: 

(Decretu No. 524 din 27 Martie 1963). 

Art, 1, Tribunalul de Galaţi se compune de 
ducă secţiuni, 

Art, 2, Ambele secţiuni sunt draă-potrivă 
competinte a judeca şi a lucra conforia legiy,
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în ori-ce materie de ori-co natură împărțind 
lucrările între dânsele într'un număr egal după 
rândul intrării lor întocmay. ca şi tribunalul 
Prachova care se află asemenea compus de ducă 
secţiuni, i . 

LEGIUIRI 

Disposiţiuni transitoriă 
Art, 8. Procesele pendinte la ambele sec- 

țiani ale tribunalului Galaţi, se vorii împărţi 
între dânsele întrun număr egal pentru uă mai 
grabnică resolvare a lor de către fie-care sec- 
țiune în parte, 

  

po 
PENTRU SECTIUNEA DE VACANTIE LA CURTI SI TRIBUNALE |... 

" (Decretu No, 377 din 5 Martie 1870) a „i 
Art, 1, La fie-care curte de apel, camera de 

punere sub acusațiune nu va avea vacanțe mari. | 
Art, 2, Pe lingă atribuţiunile scle date de 

legile esistinte, acâstă cameră .va, constitui 
secţiunea vacanțelor curţii și asistată de un 
grefier sâi adjutor, precum şi de un procuror, 
va expedui lucrările curente, va priimi apelurile 
şi va judeca tote apelurile date în materie co- 
recţională de natură urgentă precum şi tote 
oposiţiunile la esecutările silite... | 

Art, 3, Membrii cari formeză camera de pu- 
nere sub acusaţiane pe timpi de uni anii, voril 
avea drepţă a nu mai lua, parte la lucrările 
acelei camere pentru timpul vacanţelor anului 
viitor, . 

Art, 4. La tribunalele județiane unde sunt 
maj multe secţiuni, primul preşedinte, cu de- 
ce dile 'naintea vacanţelor mari, va forma prin 
tragere la sorți, dintre toți judecătorii tribu- 
malului, afară de instructori, uă secţiune a 
vacanţelor, compusă din duoi membri. Când 
opiniunile secţiunii vacanţelor voriă fiîmpărţite, 
judecătorul instructor va lua parte sprea forma 
majoritate. ! NR -- 

Pentru Bucuresci, secţiunea, vacanţelor se ra 
compune de trei membri.. - , 

Acolo unde se află uă secţiune comercială 
permanentă, se va adăuga pentru timpul va- 
canţelor, pe lingă "cei duoi judecători, şi un 
membru comercial tras la sorţi, care va lua 
parte la regularea şi judecarea afacerilorii co- 
merciale. Ea ! 

Art. 5, Acestă secţiune a vacanțelor va face 
tâte actele de notariat şi de procedură graţiosă 
ce aă un caracter urgent, va judeca apelurile 
asupra cărţilor de judecată de natură, urgentă, 
sc afacerile corecţionale. , 

larăşi cu caracter urgent, va regula şi ju- 
deca falimentele, protesturile de poliţe sc 
bilete Ja ordin, precum şi tâte oposiţiunile la 
esecutările silite, i 

Art, 6, In judeţele unde tribunalul nu are 
de cât uă secţiune, aceleaşi atribuţiuni se vor 

decătorul de instrucţie şi unul din membri si 
suplinintele tribunalului, traşi Ja sorţi, cari 
întruniţi formEză secţiunea vacanţelor: 

Art, 7 Atât la aceste tribunale cât şi la 
acelea cu maj multe :secţiuni, unde nu se uflă 
judecători comercianţi permanenţi, se vachiă ma 
a lua parte la judecarea afacerilor comerciale 
un singurjudecător, conform regulilor stabilite 
în legea, organisării judecătoresci. - A 
„Art, 3, Membrii scă suplininții eşiţă la sorţi 

într'uv an, nu se vorii mai trage la sorți în 
anulă viitor. te 
"Art. 9, Secţiunea vacanţelor se va presida 

de preşedintele tribunalului .s6ă curţii, dtca 
acesta e cădut la sorţi, în cas contrariii se va 
presida de cel nai vechiă în servicii afară de 
Judecătorul de instrucțiane. . 

Preşedintele de vacanțe va priimi acţiunile, 
va da cursul lucrărilor curente şi va face tâteac- 
telece intră în competinţa preşedintelui ordinar. 

Art, 1. Actă din comercianţi cari, sâă în 
timpulii vacanţeloră, scii în ori ce epocă a a- 
nului, nu vorii veni la chiămarea ce li se va 
face de a judeca, conform legii organisării ju- 
decătoresci, şi fără'a justifica uă causă legală 
de ertare sâii scusă, se voriă condamna: pentra 
ântâia 6ră, la uă amenda de 80 lei; pentru a 
duoa 6ră, la uă amendă de 180 lei; pentru a 
izeia oră, lu uă amendă de 580 lei nou, şi se 
va declara incapabil de a esercita funcţianea 
de judecător comercial în cursul acelui an. 

Acestă amendă se ra pronunvia de tribuna- 
lulii sâăi secțiunea pacanţelor şi se va da fără 
apel să recurs, publicându-se şi prin Afonitor. 

Acelii condamnat în lipsă va avea numai 
dreptul de a se opune în termin de cinci dile 
de la data comunicării sentinţei. 

Tribunalul sâii secţiunea va judeca de ur- 
genţă şi definitiv acestă oposițiune, 

Art, 11. Art. CS şi 69 din legea organisării 
judecătoresci santă şi remân abrogate.  * 

Art, 12, Disposiţiunile acestei legi se con- 
sideră ca parte adițională la legea organisării   esecuta în timpul vacanţelor mari de către ju- judecătoresci, 

aere
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DECRETU 

PENTRU UNIFORMA MAGISTRĂTILORU SI ADVOGATILORU. 

(Din 24 Decembrie 1864). 
Avendă în vedere Art. 82, din legea Curţii 

de Casaţiane; Ă i 
Ami decretatii şi decretămii ;. 
Art, 1, Totă magistratura ţărei şi advoca- 

ţii voră purta în viitoră uniformă când suntă 
în seauță, mi 

Art, 2, Acâstă uniformă va fi în chipulii ur- 
mătorii ; . 

Pentru judecători şi Preşedinţi: -. -- 
Manta nâgră de merinosii cu gulerii dreptă, 

închisă pe dinainte, cu fresă albă, .mănicele 
largi, căptuşite cu mătase n6gră , cu cardinali 
negra pe umăruli stingă, şi în capă cu togă 
negră de catifea cu şnurii de firă galbeni, cin- 
gEtorea de moare nâgră.. !! -- . 
Toga preşedinţilor de Tribunale va avea d'a-   

supra şnuralui unii galonă de firă galbenă, lati 
de 10 milimetre. a: 

Toga preşedinţilorii de curți va avea, acelaşi 
galoni între două şnurari. 

Procurorii voriă avea toga 'ca şi membrii, însă 
cu şnuriă do fir albă. ti. 

loga Subtituţilori nu va fi cu şnurii, 
Grefierii de Curți şi Tribunale cu adjutârele 

loră șoravea acelaşi costumii ca și membrii cu 
osebire că că nu vor avea cardinal pe umăr, nici 
şnur de fir la togă, nici vor purta toga pe capi. 

Costumulă Advocaţilorii va fi ca alii judecă- 
torilori, îusă fără, cardinalii şi cu toga pătrată, 
fără şnură, | . , 

Procurorii, substituţii şi advocaţii vori sta 
în şedinţă cu capul descoperiti. . : 

  

LE 
PENTRU SUPRIMAREA FRACTIUSILORU RESULTATE DIN PREFAGEREA LEILORU VECIIL IN 

NUOI LA APUNTAMENTELE FUNCTIUNARILORU JUDECATORESCI 

(Decretu Nr. 442 din 14 Dartie 1870). 

Articolul unicii. Se suprimă fracţiunile 
resultate din prefacerea leilori vechi în noui la 

apuntamentele funcţionariloră judecătores ci, 
prevădute prin legi speciale. 

  

LE 
CONSTITUTIVA A. SECTIA III-A, 

GE 
LA TRIBUNALUL CIVIL DE ILFOV 

„. (Deeretii' No. 426 din 7 Octombrie 1859,) 

Art, 1. Se înființeză uă a treia secţie civilă 
la tribunalulii de Ilfovă, Sa 

Art. 2 Se voră da în atribuţiile acestei 
secții: E | 

a. Legalisarea , pentru, locuitorii judeţului 
lior şi oraşul Bucuresci,. a actelor de ipoteci 

ŞI a foilorii de zestre, care astădi se află în 
atribuțiile” Ministerului justiţii ; şi acestă sec- 
ție va trămite Ministerului copii adeverite de 
pe actele de ipotecă și foile de zestre, întoc- 
maj precum urmeză cele-alte tribunale ale ţă- Tei (art. 337 secţia VII din Regulamentul Or- 
Banicii), N ” Ă 

LĂ Vinqările prin licitaţie, silite sii de bună 

voe, a, averilorii mişcătâre şi nemişcătâre, ade- 
veririle de oră-ce acte de natură civilă, seque- 
strele pentru dâtorii civile şi alte asigurări, se 
voră face de către acâstă secţiune. - 
“Art, 3. „Actele civile de nascere, de cununie 

şi de mârte, se ror trămite la acâstă secțiune ; 
deră ministrul justiţii va avea facultatea a le 
trămite celoriă-alte secţiuni cândii interesul 
serviciului o va cere. . . - E 

Art. 4. Personalulii acestei secţii a 3-a va fi 
toti acela ce se află şi la cele-alte secţii civile 
ale tribunalulai de Ilfovii; asemenea şi lefile 
funcționarilorii, precum se vede din alăturatul 
ştati, -
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Aceste lefi şi cheltuâla cancelarii se voră ră- 
spunde de ministru finanţelorii totii cu rân- 
ducla păzită până acum. n. 

Art. 5. Contabilitatea acestei secţii a 3-a 
va, urina, a se ţine de casierulă tribunalului de 
comerciă. 

  

PENTRU INFINTAREA UNEI A DUOA SECTIUNI 
CORECTIONALE LA TRIBUNALUL ILFOY 

(Decretii No. 523, din 27 Martie 1868) 
Art, 1, Se înfiinţeză uă a duoa secţiune co- 

recţională la tribunalulă Ilfov. .  - n 
-- Art, 2, Atribuţiunile acestei secțiuni vorii 
fi tot aceleaşi ale secţiunii corecţionale astădi 
în fiinţă, . | ea 

Art, 3.: Personaluli acestei secţiuni va fi ca 
şi la cea-altă. secţiune corecționale, aseinenea, 
şi lefile funcţionariloră precum se vede din a- 
lăturatulă statii, [| 

Disposiţiună transitorii + 

Art, 4, Procesele corecţionale câte se află 
pendinte la secţia corecțională, se vorii împărţi 
între ambele secţiuni. |, ae   

LEGLUIRI 

Art. G. Contestaţiile ce se vorii nasce, rela- 
tive la chestiile mai susăi enunciate, se vori ju- 
deca, de acâstă secţiune, 

Art. 7, Se va face uni registru în care se 
voriă transcri actele a căroră transcriere va fi 
cerută, de vre una din părţile interesate. 

Statii de personalulii. secţiunii II corecţionale 
a tribunalului Iiforă : 
  

  

  

              

E mummea |. 25| Eg.]. Totală 
îs FUNCTIONARI- | £ £ E | pai 
"SI ron... & |. . 

e ret | B.] er [5] zei |. 

1 | Preşedinte. . .] 407[4uj 4071101 4688) 89 
2 |Judecători. . .] 333133] 066/66] '7999| go 
1 |Suplininte. ..]296|30] 296/301 3555] 6g 
1 '|Procurore . + .[ 296/30] 296;30f 3555! gp 
1 |Grefieriă .. ..] 240174] 240174] 2888] ge 
2 |Adjutori. . ..] 148/15] 296[30].3555] 6p 
1 |Registrator . 4 129163] 129163] 1555] sg 
8 |Copişti... .. 111[114 888/S8|10666| sg 
6 |Aprogi.,.... 4444] 266|64| 3199! gg 
1 |Odăiaşă .. 44144] 414144 539| og 

Total pe lună | —[—][3533|9 
Totală pe aniij -- |—j — |—]142399] 43 
Chelt. cancel. 65/66] 66 |66p 799! 95 
Totală pe anii] | pi | 
împ. cu ch. e. .——l— — |—143199/40     

  

LB GE 
PENTRU INFIINTIAREA UNEI. CURTI DE APELU IN FOCSIANI 

(Decretu No. 1339 din anulă 1864) 

Art, 1. Se institue ună Curte de Apelă în o- 
raşulă Focşani, .... . 

Art, 2, Acestă Curte, compusă din uă Sec- 
ţinne, va avea sub jurisdicţiunea sa teritorială 
Tribunalele judeţeloră Putna, Rimnicu-Sărată, 
Brăila, Cornriui, Ismailă şi 'Pecuciii. 

Art. 8. Curtea de apelii din Focşani va en- 
suşi aceleaşi căderi ca, şi cele-alte Curți de Apel 
în ființă; ea va judeca tâte apelurile în contra 

„otăririloră date de 'Fribuualele de disricte din 
jurisdicţiunea sa, în pricini civile, comerciale, 
criminale şi corecţionale. | 

Art, 4, 'Fote pricinile de competinţa, acestei 
Curți, câte se vorii găsi pendinte (însă nesoro- 
cite şi nepuse în stare de a se judeca) la sce- 
țiile criminale şi civile ale Curţiloră de apelă 
din Iaşt şi Bucuresci, provenite. de la distric- 
tele ce se punii sub jurisdicţiunea Curţii de   

apelii din Focşani în diua instalării ei, se vori 
trămite în judecata acestei curţi. 

" APle . Curtea de apelă din Focşani se va 
compune de acelaşi personali ca şi Curtea de 
apel secţia I din Craiova. 

Ministeriulii publici va, fi representati de 
unii procurore şi unii substitutii, 

Art. 6. Enolumentele membriloră Curţii, 
ale impiegaţilori grefei, ale aprodilori şi 6- 
menii de servicii, vorii fi totii aceleaşi ca și 
ale Curţii de apelii secţia I din Craiova. 

_ Arte 7, Cheltuelile de cancelarii, calculate 
pe acele ale Curţii de apelă secţia I din Craiova, 
chiria localului şi statulă letiloră se voriă trece 
în Budgetali Ministeriului justiţiei, pe care 
temneiii se vorii respunde şi banii de la Mini- 
steriulă finanţelori, trecânda-se şi în Budge- 
tulă-generalii ali Statului. - 

e eee e near



JUDICIARE 

_ REGULAMENTU . 
. 

DE ADMINISTRATIUNEA JUDICIARA: PENTRU TRIBUNALELE CIVILE DE ILFOV, PRABOVA ; 
DOLJ, BRAILA SI PENTRU “ TRIBUNALE “CORECTIONALE SI POLITIENESCI DIN BUCURESCI 

“POBLICATU IN ANNULU 1860. (1)... . 

$1. Disposiţiună generale Da 
Mai Pa 

Art, 1. Tribunalele Civile din Ilfovii, Pra- 
hova şi Doljă, secţiunea, I şi secţiunea IL, voră 
forma ună singurii tribunală împărţitii în ducă 
camere scă secţiuni, avendă ună prim preşe- 
dinte, carele va -presida 'una din aceste duoă 
camere stă secţiuni. „i e. i 

Ună ală duoilea preşedinte va presida cea- 
altă secțiune, .:,..: i : 

Art. 2. În casti de lipsă a primului preşe- 
dinte, celii mai vechiii dintre judecătorii sec- 
ținnii ce elă presidă, îlă va supplea ca prim 
preşedinte, 

Art, 3. Tâte petiţiunile relative la, deschi- 
derea proceselorii, se vor adresa către primulii 
preşedinte. 

Acesta le va împărţi între :ambele secțiuni 
într'oni modii egalt şi după ordinea număru=: 
lui de intrare adică cel d'ântâiii numără în- 
trată pe fie-care Qi va fi pentru secţiunea pri- 
mului preşedinte, alii doilea numără va fi pen- 
tru cea-altă secţiune, şi aşa mal încolo. ., 

Art, £, Petiţiunile relative la lucrările ce se 
află deja în cursii înaintea tribunalului, se-vor 
adresa către preşedintele acelui tribunală. 
" Arte Se Primulă preşedinte va mal priimi 
tâte cererile de aducere În îndeplinire, şi le va 
împărţi €răşi într'unii moâii egali între cele 
duoă secţiuni. O ! 

Arte 6, Fie-care preşedinte va continui a 
subseri tâtă corespondinţa relativă la lucrările 
ce sunt înaintea tribunalului ce presidă, cores- 
pundendă directi, pentru ceea ce-lă privesciă , 
atât cu Ministerulă câtă şi cu cele-alte auto- 
rităg, 

Art. 2. In casă, cândiă la una din cele ducă 
secţiuni vor lipsi duoi membri, primulă preşe- 
diute va ordona să vie unulă din membri ce 
compunii cea-altă secţiune pe care "li va şi 
designa. . at : Ia 

„Disposiţii transitoră 

Art. 8. In urmarea acestori susă citate dis- 
posiţiuni, preşedinţii judecătoriiloră civile sec- 
țiunea I şi a LI, vori înceta de astădi înainte 

altii într'altă lună, tâte petiţianile urmăndi a 
se adresa 'către .primuli » preşedinte conformă 
art. 3 şi 5, din acesti regulamentii, -! i 

$ II. Disposiţiuni speciale la tribunalele cor-" 
'recţionale şi polițienesc din Capitală 

- Art+9, Primul preşedinte ali tribunalului co- 
recţionalii, va priimi petiţiunile privaţiloră în- 
tentândii acțiune, receta publică a agenţilorii 
poliţii judiciare, şi tote cererile ce se potă în- 
drepta spre acest scopă de vrunulă din mi- 
nisteriile ţerei, precum şi apelurile ce se daă 
de prigonitoră contra sentinţelor tribunalului 
de simplă poliţiă; şi după numărulă loră le va, 
împărţi după principiul coprinsi în art, 3, 
procurorilor celor ducă secţiuni. * 

Art. 10, Primuli preşedinte, asupra acţiu- 
nilor ce se intentă de privaţi, judecândi că ce- 
rerea nu este de natură corecțională ssii cri- 
minală, va înapoia cererea, petiţionarului spre 
a . şi-o duce;la tribunalulă competinte; -ase- 
menea este şi cu recetele agenţilor poliţii ju- 
diciare cândii, după felulă culpei şi circum- 
stanţele sele, casuli se cuvine a fi judecatii de 
tribanalulă poliţii sâi de autorităţile admini- 
strative. : 

„. Art. 11, Cele-alte atribuţiuni ce se raportii 
la şedinţele tribunalului şi la spedierea lucră- 
rilor .cancelarii, sunt prevădute în condica de 
procedură şi în Regulamentul Organic Cap. VII. 

Art, 12, Procurorulii secţiuni |, va avea în 
generală competinţa cercetări la faca locului 
şi altor, investigaţiuni. în oraşuli Bucuresci; 
iară procurorulii secţiuni II a tutulori caselor 
analoge în districtul Ilfovului. Cu tâte astea, 
acestă generală împărţire a atribuţiilor nu 
opresce pe procurori a se înțelege între dânşii 
aşa, cum celă pentru districtii să facă cerce- 
tără şi în Bucuresci după trebuinţele ivite, şi 
pentru uă maj grabnică espeduire a. trebiloră. 

Art, 19, Procurorulă fie-cărei secţiuni prii- 
mindiă lucrările ce i se trămitii de primulii pre- 
şedinte, le înaintâză, în dosară numerotat, 
şnuruită şi sigilatii cu actulii săi de accusa-   a priimi petiţiuni unulă într'uă lună , şi celă- 
iune la preşedintele tribunalului pe lingă care 
se află. N: . : - 

  

_ (1) YegI Legea pentru Organisarea judecătorsseă,
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Art. 14. Procurorii ambelori secțiuni oră 
comunica între sine, şi 'şi voriă regula lucră- 
rile reciproce, împrumutându-şi chiar; substi- 
tuții, aşa cum cercetările să se facă cu tâtă 
grăbnicia cerută şi cum unii substitutii cel 
puţin să asiste la tribunală la darea unei sen- 
tinţe, «cr Pe 

Art. 15, Asemenea grefele secţiunilorii voră 
comunica între dânsele pentru tâte sciințele 
necesare Ja cursulii proceselor şi la spedierea 
lucrărilorii cancelarii. .:,.. 

Grefele îşi: roră împrumuta, reciprocă îm- 
piegaţi la câsii de trebuință, şi pentru înde- 
plinirea dstoriilor fie-cărui funcționară alii stă 
se va observa regulele trase de Condica de pro- 
cedură,. Regulamentulii organicii şi, ordinile 
Ministerului. e - 

Art, 16, Tribunalele poliţienesci vorii fune- 
ţiona totii după, principiile aşedate până aci 
în ceea ce privesce cerculii atribuţiunilor lori, 

  

PENTRU. UNIF ICAREA DE TAXE JUDECATORESCI-IN AMBELE . PRINCIPATE 

  

LEGIUIRI. 

Ş 111. Disposiţiuni speciale la trib unaluli 
. din Brăila 

Art. 17, Acestă tribunalii, conformă cu legea 
budgetelori, va funcţiona sub numele de tri- 
bunalit Civilo-comereială. 

Arts 18. Elă va judeca t6te pricinile civile 
şi comerciale, şi va avea dile și ore fixe pentru 
Judecarea unora sâii altora. Judecătorii-comer- 
cianţi voră lua parte numai la judecarea prici- 
nilorii comerciale. Supleantulii -va fi compe- 
tinte pentru ambele naturi de pricini. 

: : * » Disposițiune trausitorie.. . - 

Art, 19, Tâte pricinile ce se voră afla pen- 
dinte inaintea actualelorii tribunale, se vorii 
continua a se judeca de unicii tribunală civilo- 
comercială, care va suplini pe cele actuale din 
momentulii publicării acestui Regulamentă, . 

GE. 

(Decretată la 12 Blarte 1863) 

Art, 1. Legea timbrului din Moldova, Pro- 
mulgată la 12 Ianuarie 1856, remâne desfiin- 
ţată de la 1 Aprilie 1863. . 
“Art. 2, Din aceeaşi di, se întindă şi în di- 

strictele de peste Milcovii legile Ţării Româ- 
nesci a nume aici arătate:  : îi 

a. Legea din 28 februarie 1847, pentru taxe 
de judecăţi (1). n | 

  

() Eaca testulii acestei leginiri : 

Legiuire pentru adăogirea şi reformarea, priimirii taxei de înfăgișare în judecată, 

| | Prețulii taxci. 

” Arte 1, Taxa înfigişătorilorii la judecătoriile (&ril în pricini civile şi comerciale, se legiuesce 
pe fiitorii după preţurile următâre : 

a: Pentru ântâia pornire la, judecă toriele de 
v. art. 3). 

întâia cercetare galbeni 2 (induoiţii gal, 4, 

d. Pentru apelaţie la Curtea apelatiră de Comerciiă şi la Curțile apelatire civile, galbeni 5 
(îndoită, galb. 10, v. art. 3) (a), 

c. (abrog.) Pentru apelaţie d'a dreptulii către Domnă, 
beni 10 (b). | 

Art, 9, Se deosebesci de 

prin departamentul dreptăţii gal- 

acestă respundere pricinile cari vorii fi apucatii a intra în cerce- 
tarea judecății, încheindu-se jurnalele pregătităre, şi se vor fi împlinită taxele după cea de 
mai naint» legiuire. 

Râuduiala dării taxei şi a priimirii reelamațici 

"Art, 8, Reclamantulii să avocatulii săii, vrând să pornâscă jalbă cu cerere de judecată , se 
înfăgişeză la procurornlii judecătoriei, plătesce taza îndoită, adică ana pentru dânsul şi alta 
pentru prigonitorulii săi, pentru care de va dobândi dreptate, se despăgubesce de la acela, 

(a) Curtea apel. de Comerciii din Bucuresci s'a desfiinţată prin art. 6 alii leget din 10 Decembre 1863. (b) Acesti alineată e abrogată prin art. 14 ală Con. P, Apelaţiilo către Domnă sunt suplinite prin recur- Sari Ja casaţie, a căroră taxă, pentru pricinT civile si comerciale, esto de 20 galbeni, ,
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d. Articolele 10 şi 11 din Regulament, pen- | tucmeli particulare (3). 
tra mezaturi atingătore de taxele transmite- |. Art, 3. In privinţa celorii în neputinţă de a 
rilor cu licitaţiune (2). - “|respunde taxa de judecăţi, se va urma în tâtă 

c, Legea din anulă 1852 Aprilie 22, atingă- | întinderea României după alineatulă ati 2-lea 
târe de taxa vingăriloră de bună voie, prin | alii art. 46 din legiuirea Curţii de casaţiane. 

  

cu adăugirea ce va face judecătoria la, alegerea cheltuelilorii judecății; în de la numituli pro- 
curorii adeverinţă de priimire în cuprindere că : «cutare. pornind judecată, în potriva cută- 
exuia, pentru moşiă (ssă ori ce altii va fi), aă plătită Ia acâstă procurorie taxă legiuită, după 
«care este în dreptii a'şi înfăcişa jalba către Preşedenţia acestui 'Tribunalii>; o alătură pe 
lingă jalbă şi apoi dă Jalba în mâna preşedintelui, carele numai de câtă însemnâză pe dânsa 
diua primirii, şi poruncesce prin rezoluţiă la, registratura grefei, să o trâcă în registru, să'i 
pue numărul după orânduială, şi să dea în mâna reclamantului adeverinţă sub a sa iscălitură, 
cu însemnare de leatii, lună şi di, şi în coprinderea următâre : <Cutare a pornită judecată 
«pentr moşiă (sii ori-ce altii va fii la acest tribunal al judeţului cutare, şi plătind taxa 
«judecății la procuroria acestui Tribunali, i s'ai -popritii jalba dimpreună cu adeverinţa pro- 
<curoriei, s'aif trecuti în registru la No. cutare și i s'aii dat acestă, adeverinţă srpe dovadă». 

Se va da drepti Cârmuitorilorii de pe la judeţe de a împlini până la suma de let donă sute 
cinci-deci în locii de lei una sută ce ai arutii dreptii până acumii, după disposiţiile- art. 11, 
din legiuirea îndeplinitore la partea judecătorescă din anulii 1836, 

Art, £, Acâstă orânduială se va păzi şi pentru apelaţiile ce se voră da (la Curtea apelativă, 
comercială) şi Ia cele-alte Curți apelative civile, (precumii şi pentru apelaţiile ce se dai d'a- 
dreptulă către Domnă prin midlocirea Departamentului, dreptăţii cu modificaţie numai că 
în Departamentulă dreptăjîi a îndeplini pe procuroruli, casierulii, şi pe preşedinte, şeful De- 
parlamentului, sei directorele în lipsa celui dânteii). 

Art, 5. Dovedile ce aiă să se dea şi de Procurori și de registratori (precum şi de casierulă, 
şi registratorulă Departamentului dreptății) se xoriă tipări într'unii numării d'ajunsă, cu locuri 
deschise pe unde cere trebuinţa, şi se vori: împărţi pe la tâte procuroriile şi grefele judecăto: 
resci (lăsânduse şi în Departamentulii dreptății numărulii trebuineiosă pentru primirea ape- 
laţiilorii ce se vorii da dbadreptulii către Domnii).- iu a : 

Arte 6. După întărirea acestui projectă, orl-ce jalbă îucepătâre cu piră de jndecată s'arii 
înfăcişa în Departamentii, ori dată către Domnii şicu rezoluţia Domnâscă orândaită la Logofeţiă, 
sa va înapoia reclamantului cu rezoluţie, iscălită de şefulii Departamentului sâii directorulă, 
ca să se îndrepteze reclamantulă cu asemenea, jalbă În prezidenţia, locală, după ce va plăti 
mai ântâiă taxa legiuită la procaroria, de acolo. 

Contabilitate 

art. 7, Toţi procurorii de obşte suntă ââtori, a duoa di după sfirşitulă fic-cării luni să tră- 
mită la logoieţie pe lângă raporturi formale, banii adunaţi din taxe cu listă anume, de ce 
nume și în care dia luată. |. 

Art. 8, Se îndâtorâză şi preşedinţii totii întracea qi să trămiţă şi D-lorii, pe lingă adresui 
şi raporturi formale, liste de jelbile începătore co ai priimită în cursulii acei luni, şi ar&tă= 
târe de numele reclamanțtului, de diua primirii, de firea priciuei, în pugine cuvinte şi cu în- 
semnare împotrivă pe osebită colână, de lucrarea făcută pentru fie care din aceste jelbi. 

(Art. 9, 10 şi 11 relativi la taxele priimite prin Departamentul dreptăţii suntă abrogaţi). 
s Art. 11, în fine : Banii se voră trămite d'adreptulă la visterie ca să se: facă veniti alti 
tatulai, N | | | 
Intăritii cu ofiţii de la 28 Febrnariii 1847, No. 181. 

(2) Peg. Org. Cap. VII Anex. 5 Pentru mezaturi, - | pi 

Art, 10, Fiindii de trebuință a se întocmi Ja Logofeţia cea mare, uă sccțiă deosebită pentru. 
corespondinţa ce va avea cu tâte judeţele în pricina mezaturilori, cheltuiala acestei cancelarii ». 
precumii şi plata telariloră, se va trage din banii vândărilori, poprinda-se câte lei trei la sută 
din preţali lucrarilorii ce se voră vinde prin mezatii, adiugându-se şi cheltuiala gazeteloriă. 

Art, 11. Cândă celii ce va fi datii vre-ună lucru nemiscătoră ali sti la mezatii, va voi pe 
urmă să'lă ridice, căcă nu se va mulțămi pe preţulă ce va cşi, scii pentru vre-uk altă pricină, 
va fi dâtori a plăti mal ântâiiă câte lei unu şi jumătate la sută pentru preţulii la care se va fi 
suită acelă lucru în cea dupe urmă strigare, adăugândi şi cheltuiala Gazetelorii. 

(3) Legea din 1852 Aprilie 92, întărită cu ofițulă No. 531 : i a ” DEE . 

Art, 1. De la tâte vindările de bună voie a lucrărilorii nemişcătâre ce se vorii face prin a-
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» PENTRU TAXELE JUDICIARE * 

(Decretu No. 231 din 13 Februarie 1870) 

Art, 1, Taxele judiciare se vorii percepe de 
aci "nainte după tarifele următâre : 

Pentru acţiunile intentate pe Ia tribunale 
50 lej; - aa 
„Pentru cele de apel 120; 

) 

“" Pentru cele de recurs în casaţiune 250 lei, 
Art, 2; Taxele se voră restitui, când se vor cere înapoi înainte de a fi luat procesul înfă- 

gişare în fond. : : - IN i 

  

CAPUI 
Disposiţiuni generale 

Art. 1. Nimeni nu va putea esercita profe- 
sinea de advocat pe lingă tribunale, curți sc 
Cartea de casaţiune de nu va fi români sâti na- 
turalisatii români, şi nu va avea diploma de 
stndiulă dreptului, de Ja uă facultate de drepti 
română, să de la una din facaltiiţile străine. 

Art, 2, Na potii fi advocaţă : . 
1. Faliţii nereabilitaţă baneraţă. 
2. Aceia carii ai fostii condamnaţi la uă pe- 

dâpsă, criminală, să la uă pedepsă "corecţio- 
nală pentru următârele delicte : 

a. Furtigagi. i 
b. Inşelăciune (escrocherie), 
e. Abusii de încredere, 
d. Mărturie mincinâsă, 
e. Calomnie. 
f. Atentatul la bunele moravuri. 
g. Mituire. . 

CAPUL - 
-Tabloulă 

Arte 3, Toţi aceia carii unescă condiţiunile 
necesarii spre a fi adrocaţi, se vurii trece în- 
trună tabloii specială ali advocaţilorii jude- 
țalui unde el eserciteză.   

bunalele din altii judeţii. 

Ga. 
PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI DE ADVOCATI 

(Decret „No. 1709 din 4 Decembrie 1964) 

Acesti tabloii formatii prin îngrijirea con- 
siliului de disciplină, se va imprima, la începu- 
tulii fie-cărui anii judiciară cu scăderile sâii a- 
dăugirile cuvenite, şi se va depune la grefele 
curţiloră sâii tribunaleloriă respective. afişân- du-se în salelo lori de audienţe. e 
“Art, 4. Ori-ce adrocatii va fi dâtoriă a se in- 

scri numai în tabloulă unui singur judeţ, unde 
elă are să eserciteze. Elă va avea însă dreptul 
de a pleda înaintea ori-căril alte curţi stă tri- 

Art. 5, Ori-ce advocată înscrisă în tabloul, 
cu dreptulă de a pleda, va priimi din partea, 
consiliului respectivă nă carte de advocatură, 
Acestă carte, se va lua înapoi, cândă, dintr'uă 
causă legală, clă va perde acestă dreptă. 

CAPU UI 
Consiliul de disciplină 

Art. 6. In capitala fie-cărui judeţ, unde numerulă adrocaţilori înscrişi în tabloii va 
fi celă pugină de dece, se va forma unii consi- liă de disciplină ati advocaţiloră, 

Pentru Bucuresci şi Iaşi, acestii consiliă se va compune din şepte membri, Pentra cele-alte oraşe, unde numtralii advocaţiloră va fi celiă 
puținii de dece, consiliuli se va compune din trei membri. Acolo unde numărul advocaţilor 

  

deverirea, tribunalelor, şi pentru cari se faci tote carenitele 
câte unii leii la sută din 
prin mezată. 

Art, 2. Acâstă taxă se va împlini d'uă d 
"nainte d'a se da zapisulă afară din Tribunal 

preţulii lucrulni vîndut 

  

judecătoresci cercetări, se va lua, 
i, adică a treia parte de câtă se ia la vindări 

ată cu adeverirea zapisului de vîndare, şi mai
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nu va fi de gece, tribunalul va îndeplini mi- 
siunea consiliului. “ ă 

Art. 7. Membrii consiliului de disciplină, se 
vorii alege dintre advocaţi şi de către advoca- 
ţii fe-cărul jndeţi, cu votii secretă şi cu majo- 
ritate absolută a membriloriă presinţi, s6i cu 
majoritate relativă la a duoa votare. 

__ Decanulă se va alege totii cu modulii de sus 
şi numai dintre advocaţi. . 

Numele membrilorii aleşi şi ai decanului, se 
voră comunica ministrului Justiţiei. 

Art, 8, Membrii şi decanii consiliului de 
disciplină, se alegii la fie-care duci ani. Cei e- 
şiți potii fi iarăşi aleşi. . ie 

Convocarea corpului de advocaţi,. se va face 
prin procurorulii tribunalului scă curţii respec- 
tise. Alegerile se vori face fașă cu acesti pro- 
curore care va presida adunarea, 

Art. 9, Nu vori putea face parte din csn- 
siliulă de disciplină de câtă acei advocaţi carii 
aăetatea de 30 ani împliniţi, şi aii esercitată 
trei ani celii puciniă profesiunea de advocată. 

Art, 10. In oraşele unde numărulii advoca- 
țiloră nu e de dece, tribunalulii va numi pe fie- 
care ani pe unulii din advocaţii ce esercită pe 
lingă densulă ca advocatiăi: oficienţii spre a re- 
presenta pe cel-alţi advocați ai judeţulai, a 
ține corespondenţa trebninciosă advocaturei şi 
a împlini ori ce alte îndâtoriri prescrise do legi 
şi regulamente. . 

Art, 11. Atribuţiunile consilieloră de adro- 
caţi, ssii în lipsa loră a tribunalelorii suntă : 

a. De a forma tabloulă advocaţiloriă şi a se 
pronuncia asupra cererilorii de inscripțiuni. 

b. De a face să se aplice legile şi regula- 
mentele relative la corpulii advocaţilorii. 

€, De a priveghia, ondrea şi interesele ace- 
stui corp, şi de a aplica pedepsele disciplinarie 

Art, 12, Decanii, stă acolo unde nu sunti 
consilii, preşedinţii de tribunale, vorii convoca, 
adunările generale ale adrocaţilorii judeţului, 
spre a delibera asupra intereseloră comunei ale 
corpului, a face regulamentele speciale corpu- 
la), a otări contribuţiunile şi alte dări pentru 
formarea unei case comune. ” 
Regulamentele făcute de advocaţii fie cărui 

judeţii, nu voriă fi obligatorii de câtă după a- 
probarea Ministeriulă justiţiei, 

Art, 19. Pedepsele disciplinarii ce se,potii 
aplica, advocaţilorii ce compromitii on6rea şi 
demnitatea misiunii loră, sunt : imputarea, in- 
terdicţiunea timpurară, ştergerea din tabloii. 

Art, 14. Consiliul de disciplină s6ii în lip- 
săi advocatulă oficiantă, va putea face sâii d'a 
dreptul, să după plângerile ce i se vorii face, 
prevenirile şi observările cuvenite, acelorii ad- 
vocaţi ce se vorii abate de la dâtoriile lori. 

Art, 15, Aplicarea pedepseloră disciplinare 
nu aridică tribunalelorii dreptul ce ai de a 
pedepsi greşâlele comise de advocaţi în timpul 
audiențeloriă, 
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Asemenea Ministerul publică, sei părţile 
civile, poti intenta acţiuni înaintea tribunale- 
lori, pentru reprimarea delictelorii, s6i crime- 
lori, comise de advocaţi. : 

Art, 16. Imputarea şi cele-alte pedepse dis- 
ciplinarii nu se potă aplica mal "nainte ca ad- 
vocatulă inculpatii. să fie ascultată s6ă să fie 
chiămatii în termină de optii dile a fi ascultat, 

Art, 17, Acolo unde tribunalul îndeplinesce 
funcțiunile consiliului, ped6psa de interdicţiune 
si ştergere din tabloă, nu se pâte pronuncia 
mai "nainte ca tribunalul să fi luati opiniunea 
în scrisii a celui mai de aprope consilii de dis- 
ciplină. . . . 

Art, 18. Tote pedepsele pronunciate de con- 
siliii scii de tribunale, se vorii face în scrisii şi 
motivate. Uă copie se va trămite advocatului 
condamnati, - | i 

Art. 19, În terminii de trei dile de la data 
lorii, uă copie de otăririle, prin cară se pronun- 
cie interdicţiunea, sâii stergerea din tabloii, se 
va trămite Ministerului justiţiei. Uă altă copie 
totii în astă termini, se va trămite procuroru- 
lui respectivii de tribunale, s6i procurorului de 
curte, pentru a priveghia, esacta urmare, , 

„ Arte 20, In termini: de dece dile de la prii- 
mirea otăriril consiliului s6ă tribunalului în 
casti de interdicţiune sâi stergere, advocatulii 
inculpatii va avea dreptalii să pledeze în contra 
acestei otăriri, la curtea apelativă respectivă. 

Arte 21, Curtea va judeca de urgenţă în şe- 
dinţa secretă, după ce va asculta pe apelanti, 
pe procurore, s6ii la trebuinţă, pe representan- 
tulă consiliului de disciplină. . : 

- Otărirea se va pronunia în şedinţa publică 
şi-va fi fără altii recursă. - ” 

CAPU IV 
Despre stagiii 

Art, 22, Toţi cei ce n'aii esercitat âncă pro- 
fesiunea de advocat şi se înscrii prntru prima 
Gră în tabloul advocaţiloră, oră fi supuşi la 
unii stagii de duoi ani, spre a frecuenta gedin- 
ţele curțiloră şi tribunalclorii, şi conferințele 
advocaţilorii. . Ă 

Uni tabloti specială va cuprinde numele sta- 
giuriloriă, | E : PR 

Arte 23. După espirarea, terminului susă- 
menționată, consiliulii de disciplină sâii tribu- 
naluli va otări, prin acte în scrisă, admiterea 
stagiului în tabloulii advocaţilor sâii continua- 
rea stagiului âncă pe ună ană. “. 

- Art. 24, In cursuli stagiului, stagiarii vor 
putea pleda şi vorii fi supuşi la tâte obligaţiu- 
nile advocaţilorii înscrişi în tabloi,' . 

CAPU V   “Disposiţiuni transitorie 
Art, 25. Toţi aceia carii la promulgarea a-
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cestei legi se vorii afla esercitândii profesiunea 
de advocatii, vor continua, după distincţiunile 
însemnate la vale, a fi înscrişi între advocați, 
de şi nu voră avea titlulii de sciință cerută de 
art. 1. Se vorii esclude numai aceia ce nu vorii 
fi români sâii naturalisaţi români, şi aceia cari 
se voriă afla în categoria art, 2, - 

Arte 26. Indată după promulgarea acestei 
legi, ministrulă justiţiei va numi trei consilie 
esaminatârie, unulii în Bucuresci, altuli în Iaşi 
și un ali treilea în Craiova, compuse cele d'ân- 
tâiii donă de câte cinci: membri și celă d'ală 
treilea de trei membri. CI , 

Membrii acestoră consilie se vor numi dintre 
advocaţii cu titlul de doctori sâii licenţiaţi în 
drepti, şi carii aii esercitat duoi ani cel pugin 
profesiunea de advocatii. pn 

Uă ordonanţă ministerială va arcta cari sunt 
judeţele cu cari să se ocupe fie care din aste 
consilie, : | - Ea 

“ Art. 97, In timpulii de uă lună de la pro- 
mulgarea acestei legi, toţi advocaţii, cu titluri 
sâă fără titluri de sciinţă, vori trămite la Mi- 
nisterulă jastiţii numele loră, gradulă ce aii, 
epoca de când 6sercită şi judeţul unde esercită. 

„__- Acei carii voriă lăsa să trâcă acesti termin, 
fără a face acâstă încunosciinţare nu voră mai 
putea să se înscrie între advocaţi de câtă con- 
form art, 1 ali acestii legl. 

Ministrul va clasifica aceste liste, şi le va 
trămite la consiliul respectivi de esaminare, 
împreună cu observaţiunile ce va avea a face. 

- Art, 98, Consiliile de esaminare vorii esa- 
mina titlurile, şi actele trămise sc pe care ele 
Je voră cere, şi vorii forma apoi tabloulă udvo- 
caţilorii cu titlul de sciinţă clasificându'i pe 
judeţele unde esercită sâii vorii să esercite, 
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Dintre advocaţii practicanți, fără titluri de 
sciinţă, voriă deosebi mai ântâiă pe aceia carii 
ai anii eserciţiii de patru ani în profesiunea de 
advocatii, şi'i vor înscrie în tablourile fie cărui 
Judeţii. ia - 

Asemenea voră înscrie şi pe accia carii ui 
dobândită autorisaţiunea Alinisteriului În urma 
esamenului ce "l-a depusii, . . 

Aceia carii nu intră în disposiţiunila, alinia- 
tului precedentă voră avea, unii termini de şâse 
luni de la promulgărea acestii legi, spre a 'se 
supune unui esameni înaintea consilielor res- 
pective de esaminare. : . : - 

Arte 29. Uă dată ce tablourile advocaţiloriă 
înscrişi fără esaminare se vor termina de către 
consilivle de esaminare, ele se vori trămite Ia 

| Ministerul justiţiei care va înainta listele res- 
pective la tribunalele scă curțile din fie care 
Judeţiă. Na 

Se va procede apoi îndată la alegerea consi- 
liilorii de disciplină conformi art. 6 din astă 
lege. | . 

- Consiliile de esaminare îşi vor continua însă 
misiunea, loră âncă uă lună după espirarea a- 
celorii şâse luni, şi voră trămite la consiliele 
de disciplină scă la tribunalele respectiva nu- 
mele adrocaţiloră practicanți admişi în urma 
esamenului de care s'a vorbiti la art. 25, . - 

Disposiţiune finală 

Art. 30. Tâte legile, regulamentele decre- 
tele şi ordonanţele, până acum în fiinţă relatize 
la advocaţă suntă şi remânii abrogate din mo- 
mentală promulgării acestei legi. 

  

+ REGULAMBNIDU 
DESPRE ATRIBUTIUNILE PORTAREILOR 

(Decretii No. 1598 din 23 Noembrie 1565) 

Art, 1. Toţi portăreii rorii avea acelaşi ca- 
racterii, aceleaşi atribuţiuni şi dreptulă de a o- 
pera fie-care de uă potrivă în lucrările atribuite 
de legi agenţilorii judecătoresci, fără distinc- 
țiune de natura şi caracterulă actelor. 

Art, 2, Portăreii trebue să aibă vârsta de 
25 ani. . 

Art, 3. Portăreii suntă obligaţi a face ju- 
rământulii preserisii prin art. 107 din legea or- 
ganisării judecătorescă. 

Art, 4. Portăreii nu vor fi admişi a depune 
jarământuli cernt de articolul de mai susii şi a 
intra în lucrarea funcţiuniloră lor, de nu voră 
produce mai ântâiii chitanţă de depunerea cau- 
ţiunii prescrisă de art. 8.   

Art. 5. EI poti fi revocaţi şi destituiţi de. 
Ministerul justiţiei, după ce va lua arisulă- 
preşedintelui respectivi. 

Art. 6. Portareii nu suntii agenţi ai Gurer- 
nului, de categoria celorii ce se potii urmări în 
virtutea unci decisiuni a Consiliului de Stati, 
după art. 492 din procedura Codicelui penali. 

Arte 7. Funcţiunile de portărelii suntă în- 
compatibili cu profesiunea de advocată şi cu 
oră-ce altă funcţiune salariată. Ei sunti opriţi 
a esercita ori-ce comerciă şi mai cu scmă de a 
ține cârciume, otelerii sâă cafenele, chiar nici 
sub numele sogielorii loră, afară numai de ror 
fi specialimente autorisaţi într'acâsta, 

Art, 5. La intrarea loră în funcţiune, por-



JUDICIARE 

tăreiă suntii supuşi la unii cauționamentiă de 
una mie galbeni. Grefierii suntii obligaţi a de- 
pune uă cauţinne de cinci sute galbeni, şi nu 
vorii îi admişi a jara şi a intra. în fancţiune, 
de nn roră produce mai ântâiii doreda da de- 
punerea garanţiei. : i 

Art. 9. Portăreii santii ținuți, isub pedspsă 
de destituire a avea domiciliulă loră în oraşul 
de reşedinţă ală Curţii stii ală Tribunalului pe 
lîngă care eserecită funcțiunile loră. 

Art, 10. Ei soră purta uniforma ce-se va 
determina de ministrulii justiţiei. 

Art, 11. Pe lingă fie-care 'Tribunal şi Curte 
J2 apelă sc ra institui unii numără de portă- 
reă, proporţionată cu trebuinţele serriciului, 
Acestă numirii se va defige de Ministerulă ju- 
stiţiei, luându-se mai ântâiă avisulii Curţii ecii 
ală tribanalului unde urmeză a î aşedaţi. 

Art. 12, Capul portăreitori de tribunală 
+a esercita asupra portăreiloră din ocolul tri- 
bunalului, aceleaşi atribuțiuni date de art, 95 
din organisaţinnea judecătorescă, corpului de 
portărei pe lingă curţi, 

Art, 13. Este intergisii portăreilorii a se a- 
mesteca în vindări ce suntă de competinţa în- 
piegaţilori vamali şi altoră agenţi ai admini- 
strațiunilorii pubiice. - 

Art, 14, In materie criminală să corecţio- 
nală, portăreii nu poti: funcţiona în afară din 
resortulă circumseripţiunii lori, făză un man- 
dată expresii ali judecătorelui de Instrucţiune 
să ali procurozelut respectivi, 

Art. 15, Cândă la esecutarea veri unei de- 
cisiuni sci sentințe ară nasce vr'uă împedicare 
de cele prevădute de lege, portăreluli însărci- 
nată cu lucrarea va suspende esccutarea Şi va 
raporta preşedintelui respectivi. 

Art, 16, Portărcii voră ţine uri registru 
snuraită şi parafată, împărţitii în col6ne, în 
care se voră înscrie pe fie-care gi, după ordinea 
înregistrării loră, tâte actele mninisteriuluj lor; 
sa voră trece în acestă registru, data şi natura, 
actului, numele, pronuinele şi domiciliulii păr= 
țiloră; nă colână va fi reservată pentru a se 
însemna costulă fie-cărui actii. Omisiunea ace- 
stoză formalităță va fi pedepsită cu nă amendă 
de 10 până la 150 lei. 
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Arte 17, La fie-care trilunie, portăreii vorii 
fi dâtori a presenta acestii registru, sub pe- 
dpsă, de uă amendă de 30 lei, preşedintelui re- şedinţei lorii, care'lă va controla și viza. Viza- 
tulă va cuprinde numărul acteloră însemnate. 
Ax, 15, Portăreii sunti supuşi la răspun- 
derea către părți pentru uulităţile actelorii şi greşclele ce arii comite în eserciţială funcţiu- 
nilorii lorii, din erâre si negligență, - 

Art. 19, Contestaţiunile reciproce, ce ară 
nasce între portărei, se vorii regula de capulii 
lorii, cu recursii către preşedintele respectivi. 

Contestaţiunile acestora cu Justiţiabilulă , 
rEmâniă a se jndica după dreptulii comuni. 

Arte 20,. Actele ce suntii chiămaţi a face ca 
agenți judecătoresei se vorii îndeplini de către 
ci nsuşi, fără a delega alte persâne sub pe-. 
dâpsă de amendă de la 100-—500 lei, de sus- pendare de la 1—3 luni și daune interese către 
părţi. 

art. 21. Data actelorii se va înscrie în li- 
tere, iară nu în cifre. Aceste acte pe lîngă nu- 
mele și pronumele portărelului, voră cuprinde 
şi matricula lui, adică tribunalală sâii Curtea pe lîngă care funcţioneză. . 

Art, 22, Aplicarea pedepselor de ameudi se 
va face de tribunalulii sâii Curtea respectivă, 

Art, 23, Portăreiă nu poti opera pentru să 
contra rudelori lori sâii afini până la ală pa- 
trulea gradă inclusivă. - 

Art, 24. Preşedintele de tribunală ss. de 
Curte va alege pentru serviciul interinră din- 
tre portărci, pe aceia, ce'i vorii crede domni de 
confienţa sa. . : 

Ei se vorii numi portărei de şedinţă. 
Art, 25. Fi vorii face pe rând serviciul in- 

teriorii, atâtii în şedinţe câtiă și la anchete sâii 
alte comisiuni. 

Art. 26. Portăreiă de şedinţe se vorii afla la 
localulii şedinţelorii cu uă oră înaintea deschi- - 
derii audienței, voră lua de la grefă extractul 
causeloră ce aă a chiăma, vorii priveghia spre 
a nu se întroduce nimenea, în camera de chib- 
suire mai înainte de a, se fi anunciatii cu escep- 
ţiune de membrii tribunalului s6ă Curţii, voriă 
menţine sub ordinile preşedinteloi “poliţia au- 
dienţelorii. . a . 

  

“ REGULAMENTU 
PENTRU TARIFA ACTELOR DE PROCEDURA SI DE ESECUTARE ALE PORTAREILOR 

TILULU LO 
Numtrul şi ordinea portăreilor 

Art. 1. Numărul portăreilor ce se vor aşeda 
ka lingă fie-care curte şi tribunal va fi: * 

(Decretu Do. 472 din 17 Martie 1666) 

„ Pentru curtea d'apel din Bucuresci,7 portărei. 
- Pentru fie-care din cele-alte curţi din ţâră 
câte 5 portărei, .. E Ea 

Pentru fie-care trib, ce arenă singură secţiă 
câte trel portărei. -0 .
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Pentru fie-care trib. ce are 2 secţii câte 5 
portărei. , : ! 

- Pentru trib. din Bucuresci, 9 portărei. 
Pentru trib. din laşi, 7 portărei. 
Pentru trib. din Craiova, 6 portărei. 
Unul dintre portăreii fie-cărul trib. sâă curte, 

va fi numit capul portăreilorii de la tribunală 
s6ă curte. - , 

Art, 2, Numărul portăreilor de lingă triba- 
nale şi curți, nu se va putea adăuga sc scădea 
de cât sub formă de regulament de administra- 
ţiune publică. 

Art. 3, Portăreii fiă-cărni tribunală voră 
forma un corp special, având fie-care corp câte 
vă casă comună, în care se vori văr:a tote 
sumele adunate de fie-care portărel pentru 
plata acteloră sâle. | - 

In oraşele de reşedinţă ale curţii de apel 
portareiă curţii, precum şi al tribunalului din 
acel oraş, vorii avea uă singură şi. omună casă, 
în câre se vori vărsa sumele adunate. 

Capul portăreilor de la curte, va îndeplini 
formele prescrise la vale pentru adunarea, con-, 
servarea şi împărţirea sumelor. 

Art, 4. Fic-care portărel va avea un registru 
portativ, vizat de preşedintele respectiv şi de 
capul portăreilor, în care se va tr-ce în dublu 

"cu matcă, felul operaţiunii şi sumele părţilor, 
precum şi suina priimită de portărel, 

Cedula se va rupe de portărel din acest re- 
gistru şi se va da părţii îndată ce "i-a nume- 
rat preţul după tarifă, spre a'i servi ca dovadă 
spre constatarea cheltuelilor; 6ră matca se va 
conserva în registru spre a, servi de dovadă 
pentru suma priimită de portărel, 

Capul portăreilor sâi locoţiitorul săi, prii- 
mind suma de la portărel şi vărsând'o în casa 
comună, va viza în josul matcei de priimirea 
sumei, E : 

Când 6nsuşi capul portăreilor va avea să verse 
în case 'sume priimite de dânsul, el va faceai 
se viza matca, sa de un alt portărel şi de grefier. 

- Omisiunea acestor formalităţi, va, ti pedep- 
sită cu amendă de la 10—159 lei. : 
"Art, 5, Casa se va afla sub îngrijirea şi res- 

punderea capului portăreilor. 
In cas de lipsă a sa, el va putea însărcina 

ca astă grijă pe un alt portărel, care asemenea 
va fi respundător pentra casă, 

Un registru al casei vizat şi parafat de pre- 
gedinte şi de capul portăreilor, va cuprinde pe 
fie-care di tote sumele câte intră în casă, şi a- 
nume de la cine, precum şi tâte câte es. 

ârt, 6, Fie-care portărel va fi dâtor a vărsa 
în casa comună sumele ce posedă, îndată ce le 
priimesce, şi fâră a putea să le conserve în com- 
peusaţiune de cheltueli ori.sume dâtorite lui. 

Arte 9. Se vor plăti din casa comună tâte 
cheltuelile de care corpul portăreilor. de lingă 
fie-care tribunal acă carte pote avea trebuinţă 
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precum copist, Oineni de servicii şi alte chel- 
tueli de cancelarie. ! 

Purtăreii vor putea ţine cu cheltuiala ler 
comună şi unul sâii mat mulţă aprodY faculta- 
tivă, pentru trebuinţa serviciului lor special. + 

Cheltuelile de drum şi de transport be va tre- 
bui să se facă Qe un portărel în interesul ser- 
viciului, în cas când nu se vor fi plătit de părţi, 
se vor putea avansa din casa comună până la 
răfuirea lor de către cine se cuvine. 
Portărelul ceva priimi aceste avansuri, va da 

chitanţă de priinirea lor. ” 
Art, 3, La finele fie-cării luni şi după pre- 

levarea tutor cheltuelilor sus-menţionate, su- 
mele rămase sesvor împărţi între portărei în 
modul urmtur : E 

Mai ântâiă capul portăreilor de tribunal va 
preleva din ele uă sumă de 5 la “o în favârea 
sa; iară în orașele unde se află curte de apel. 
capul portăreilor de la acestă curte va-preleva 
în favârea sa, 10 la%/o din sumele remasc, 

Restul se ra împărţi de uă potrivă între cl 
şi ecă-alţi portărei. - - 

Fie-care va subscri întrun registra special 
de sumele ce a priimit pe fie-care lună. 

Art, 9, Când un portărel de curte, va opera 
împreană cu un portărel d- la un alt tribunal 
de judeţ în ocolul curţii, taxele plătite se vor 
împărţi deuă potrivă între asibil portărei, sub- 
scriind amânduoi în matcă şi cedulele zegistru- 
lui lor respectiv. ! 

Art, 1U. Asemenea când, capul portăreilar 
de la curte, va însărcina pre un portărel de la 
tribunalul din ocolul curţii, ca să opereze în 
altă judeţii al ocolului curţii de cât judeţul în 
care. se află tribunalul, taxa plătită se va îm- 
părţi pe din două între portăreil tribunalului 
şi portăreil curţii. si 

Spre acest sfurşit, portărelul ce a operat va” 
face înscrierea, în repistrul săă pe uă îndoită ce- 
dulă şi va trămite capului portăreilor de la curte 
atât Jumătatea sumei cuvenită lui, cât şi una 
din cedu'e, subscrisâ de partea ce a plătit scit 
indicând partea ce are a plăti. . 

Art. 11. Portăreii de şedinţe 'şi voriă face 
serviciulă loră cu rânduli aşa în câtă să nu 
sufere serriciulă publicii. Acesta se va regula 
de preşedinte în înţelegere cu capul portă- 
reiloră. 

Când capulă portăreiloră va fi presinte şi a- 
colo unde se afli numai uă secţiane, nu mai 
este evoiă de ună altă portărelă de servicii, 

Dâca voriă fi mai multe secţiuni de curte stă 
tribunală, va fi destulii câte ună singură por- 
tărelă de serriciă pentru fie-care secţiune, 

Arte 12, In ordinea erarhiei gi demnităţii, 
portăreii suntă egali cu grefierii respectivi. 

Portăreii respectivi menţină poliţia audien- 
ţelorii sub ordinile preşedintelui; însă pentra 
esecutarea,.acestei poliţii,, portăreluliă şevinții



"afară din localulii tribunalului sâă curţii. 

Posiţiunile regulamentului de fagă. 
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va putea, avea şi elii sub ordinele scle pe aprodi 
ssii 6meni de serviciă, “ 

Art, 19, Preşedintele nu va putea distrage pe 
unii portăreli de la îndeplinirea acteloriă sâle 
pentru alte servicii străine competinţii sâle. 

Asemenea portăreii nu voră putea fi obligaţi 
să asiste la anchete sei comisiunt cară se faci 

Art. 14, Fie-care portărelii va opera după 
ca mal ântâiă va preveni şi se va înţelege cu 
capală săă respectivă, - 

Capul portăreiloră fie-căruia tribunal şi 
curte va regula ordinea după care fie-care por- 
tărelă, alipită pe lângă tribunali sâă curte 
are să opereze aşa în câtii serviciulii să se facă 
<U iuțălă şi esactitatea cuvenită şi să nu se în- 
temple nul'tăţi de procedură, din causa viţiu- 
lui serviciului lori, 

Preşedintele şi procurorul vorii avea ase- 
menea dreptulă de priveghere asupra regula-. 
rității acestui servicii. . , 

Art, 15, Capulă portăreilori curţii va avea 
priregherea asupra tutori portăreiloră din o- 
colulă carți şi va denuncia tribunalului respec- 
tivii pe aceia cari se abati de la dâtoriile lori 
spre a'i sapune la ameidă scă mustrări. 

La casă de trebainţă elii va putea, prin Mi- 
nisteziuli Justiţii, să prorâce destituirea unui 
portărelă abătută. - . ” 

Art. 16, Amendele la care portăreii potiă 
î condamnaţi, se voriă vărsa în casa comună 
â corpului respectivă de portărei, spre a se îm- 
Părţi între cei-alţi portărei neabătuţi. 

Art, 12, Portăreil din ocolulă fie-cării curţi 
voră pata să formeze ună regulament de ser- 
jiciă pentru alte amănunte ale serviciului şi 
disciplinăriă, fâră a, putea să contraviă la, dis- 

Aceli regulamentii, după ce se va delibera 
şi de curtea respectivă, se va trămite Mioiste- 
Hiului justiţiei şi va deveni obligatorii, după 
ce se va apruba de dânsul cu molificările cu 
ra crede de cuviinţă. - 

TITLULU UI. 
Actele de procedură 

Art 13. Portăreii vorii face tâte actele de. 
protedură în miteriă civilă şi comercială sei: 
pe stma şi. socotsla părţii cirile în materii pe= 
Dale cu uă plată după tarie fixe sâi gradate 
âşa.cumii se reguleză la vale, - . 

Art, 19, Terminulii înfăşișării,. regulându-. 
ze de preşedinte, elă va: da: petiţ unea şi alte 
acte trebuinciâse portărelului pentra ca acesta 
să forineze citaţiunea. 
„Citatimiea formată se va subscrie de preşe- 
inte, 
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nile părţilorii, conform reguleloră prevădute 
prin procedură. 

Portărelulă va transmite citaţiunea părți- 
loră ss prin elii Ensuși sâi prin unii aprodi. 

Aprodulii va lucra sabii ordinele şi respun- 
derea portărelului, conformă Art. 77 din Pro- 
cedură. 

Art. 21, Portărelulă sâi aprodulă ce lucreză 
sub ordinile scle se va transporta la cusuși do- 
micilială ori reşedinţa părţiloră, spre a preda 
citaţiunea scă în casă de lipră a împlini for- 
mele pr»scrise de Art. 74 din Procedură. 

Art, 22. Dâ-a una sâă mai malte din părţi: 
locuescii în altii judeţii de câtii acela unde re- 
sideză portărelulii, acesta va trămite prin po- 
ştă citaţiunea portărelu vi din acel judeţii, 
pentru ca elii să procedeze la dara citsţiunii, 
conformă cu cele prescrise la Art. 20 şi 21. 

Art, 23, Portărelulă va comunica preşedin- 
telul despre predarea, citaţiunii, dându'! şi do- 
vedile luate stii procesele verbale încheiate cu 
ocasiunea dării citaţiunii. 

Art, 24, Taxa citaţiunilorii va fi: 
a. Pentru portăreii din Bucuresci şi Iaşi 

câte 5 lei de fie-care citaţiune. i 
b. Pentru portăreii din cele-alte județe câte 

8 lei de fie-care citaţiune. 
Dâca într'una şi acceaşi causă figurăză mai 

multe persone și va fi trebuinţă a se face mai 
multe citaţiuni, taza va fi pe jumătate pentru 
fie-care din cele-alte citațiuni : cetelă moşneni- 
loră ai a se privi ca, uă singură parte, 

Arte 25, Dâca va fi trebuinţă ca agentul 
să se transporte în altă loci, de câtii oraşul 
reşedinţii scle spre a preda citaţiunea, i se va 
plăti indemnitatea transportului după tarifă 
în materie criminale adică : 

Câte 12 Jet pentru fie-care miriametru. 
Indemvitatea se va regula pe miriametru şi 

jumătate de miriametru. Fracţiunile nu se se- 
cotescii. 

Art, 20. Când citaţiunea se trămite în altii 
judeţ spre a se comunica părţii prin agentalii 
d'acolo, nu se va plăti altă indemnitate de 
drumă de câtă aceia a agentului din acelii ju- 
deţii dâca elii se va transporta în ccolulă ju- 
deţului sti. 

Art, 27, Când se va face uă citaţiune uriei 
persâne ce se află în ţeră străină şi care nu are 
un procuratoră cunoscutii, atunci, po lingă taxa 
citaţiunii, se va mai plăti agentului 20 lei pen- 
tru publicarea prin Monitoră, conilorii Art. 75, 
$ 7 din Procedură. 

Art, 23, Dâca pentru predarea citaţiunii în 
lipsa, părţii se va încheia ptocesulii-verbală, 
prescrisă de art. 74 din Procedură, se, vă, rai 
plăti agentului de către pârtea ce a lipsiti vă 
taxă de lei 8, par. 10, pentru redactarea! pro-. 
cesului verbală. 

Art, 29. Suma taxclori pentr cităţiuni,   Art, 20, Portărelulă va comunica citaţiu- transportii sâii publicare în Blosiitorii, sc va da
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iigentalui de către partea reclamantă,: de uă 
dată cu darea petiţiuniă sâle. să 

" Art, 80, Nuoile citaţiuni ce se vor mal fac 
- părţiloră întruă causă începută înaintea 'ace- 
Jeeași instanțe judecătoresci, nu vorii mal da 
iocii la nică uă altă plată, în favrea portăreiloră 
de câtii indemnitatea de transportă, 

— Cândă însă aceste nuoi citaţiuni se vor face 
din causa unci suspendări, taxa citațiunilori şi 
indemnităţile de drumi se voriă plăti de către 
partea din a cărifcausă s'a suspendatii judecata, 
conform art.953, 254, şi 256 din Procedură. 

Asemenea se va urma şi în casă de revisui- 
rea unei otăriri. ! ă 

Arte 91, Dâca marturii, garanţii sâii esper- 
ţii se vor chiăma cu citaţiuni prin midlocirea 
unui portărelă, se rorii plăti pentru citațiuni 
toti taxele însemnate mai susă; acâstă plată 
s» va face de către partea care a inrocatiă chiă- 
marea garanțiloră, ori a marturiloră ss de că- 
în aceea în favârea, căreea se face espertisa. 

Art, 32, Comunicarea actelorii cari înso- 
gescă cererea făcutii de uă dată cu citațiunea, 
nu dă locii la nici uă taxă; —cândă copie se 
vor lua după aceste acte s6ă ort-cari altele prin 
intdlocirea portăreilori, aceste copie se voră 
lăti, pentru fiă-care pagină de 30 rânduri de 

“la 16 până la 18 silabe într'ună rând, câte 
IX nulă, parale cinci, | 

'Iote aceste copie se vor viza de greficrii; ele 
se voză legalisa de președinte de va îi trebuință. 

Art. 89. Semnificarea copieloriăi de otăriri, 
“prevădută prin art. 157 din procedură, se va 
tace părţilori prin portărei tot în modalii pre- 
vidutii prin art. 29, 21, 22 şi 26 din acestiă ra- 
gulamenti. 

Grefierulii va încredința portărelului otări- 
rile a cărorii copie trebuescii comunicate. 

irt. dt. Pentru comunicarea copieloră de 
otăriri se va plăti de fiă-care parte : 

Pentru Bucuresci şi Iași câte lei 15. , 
Pentru portăreidincele-altejudeţe câte lei 13. 
Cetele moşneniloră se socotescă ca uă sin- 

gură parte. 
Cheltuelile de transportii se ori plăti con- 

forimi art. 25, 
Art. 35. Deca în caslii prevădută deart. 151 

din Procedura civilă se va face uă a duoa citare 
diu causa lipsei uneca din părți, cheltuelile fă- 
ete cu acestă â duoa citațiune voră fi în sar-" 
cina aceluia ce a lipsiti, . 

Art, 86, Când partea ce s'a condamnati în 
lipsă s'a judecatii asupra oposiţiunii, comuni- 
carea otărirei celei noni nu mai este supusă 
la nici uă taxă afară de indemnitate de tran- 
sportă, de va fi trebuiuță. 

Art. 837. Comanicarea acteloriă făcute prin 
portărei va fi supusă la aceeasi taxă ca şi co- 
municarea significării otăririloră. 

Acâstă taxă se va plăti de ciitre partea că- 
Tin se face comunicarea, 
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Art. 33. Comunicarea unci otăriri, dată a- 
supra unei cereri de revisuire, va fi supusă la 
aceeaşi taxă ca şi otărirea primitivă, 

. Art, 89, Otăririle arbitriloră cari 80 vor co- 
munica părţilorii prin portărei, vor fi supuse la 
aceleaşi taxe ca şi otăririle tribuna'eloră. 
Art. 40, Portărelulii ce a făcută significa- 

rea unei otăriri scii comunicarea unui actit, va 
face îndată cunoscutii preşedintelui, prin gra- 
fieră, resultatuli lucrărilor sâle şi arătarea de 
diua. şi locul priimirei, numele gi calilatea 
părțilorii etc. | 

Art, 41, Protesturile polițelorii sti bilete- 
loră la ordine, făcute prin midlocirea portărei- 
lorii, vorii da dreptii în favorea loră la urmi- 
torea taxă : 
„Pentru ună poliţă sei biletă pent la 10,000 lei, 
15 lei. | II 

De la 10,000 lei in susă, 52 lei. : 
Art, 42, Ori-cine s'ar afla în stare da sci- 

pătăciune, în câtă să nu'pâtă plăti taxele des- 
chiderei unui procesă: precumii nici cele-alte 
acte de procedură ra fi dâtoriă, de uă dată cu 
petiţiunea de intentarea procesului, să presinta 
dovadă încredințătâre de posiţiunea sea, 

Acestă dovadă, pe lingă legalisare, va co- 
prinde şi declaraţiunea espresă a primăriei o-   cului că cunsce că în adevării petiţionarali 
este lipsită de ori ce midlâce de achitarea a- 
cestoriă taxe, 

La asemenea casă, tribunalulă sâă curtea va 
încheia ună procesii-verbală, prin care va con- 
stata starea de scăpătăciune, şi "li va comu- 
nica portărelului însărcinată cu esecutarea ac- 
telorii de proceduză. 

Acesta va ţine socotâlă esactă. de costulii 
fiă-căria din aceste acte spre a o supuna la timp 
Tribunalului si Curţii respective gi a se pre- 
vedea în dispositivaliă otăririi că, la casă de a: 
se ameliora în urmă , posiţiunea rămasului din 
judecată ce se afla în stare de scăpătăciane va 
respunde tote cheltuelile procesului. 

TITLULU III.   Actele de esecuțiane 

Art, 4o, Acela care va area să facă uă esecu- 
iune silită în virtutea unei otăriri judecăto- 
resci si titlu esecutoriă se va adresă, conform 
Art. 372 din procedură, la Curtea s6ă tribu- 
nalul respectir,: După antorisarea specială a. 
Curţii să tribunalalui, portărelul va procede 
la esccutarea silită, îndeplinind actele nece-. 
sarii prescrise de legi şi procedară , Bpre a a- 
junge la îndeplinirea dreptutul celui ce posedii 
titluli esecutoriă, 

Somaţiună şi comandamenie   Art. 44. Tâte somaţiunile şi comandams:t=
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tele în materii civilo şi comeraiale, se vor face 
prin. midlocirea, portăreilor, Spre acest sfirşit 
ei vor redacta somaţiunea ss comandamentul 
conform prescripţiunti legilor speciale şi decla- 
zaţiunei în scris a părţii în favorea căria se face 
somaţiunea stii comandamentul. 

Actul de somațiune sii comandament se 'va 
face în dublu esemplar, dintre care unul va ră- 
mânea portărelalui şi altul se va lăsa în mâna 
părții, în contra cărei se face somaţin nea sii 
comandamentul. - 

Art, 45, Se va plăti pentru fie-care soma- 
ţiune stă comandament, de către partea în fa- 
Yârea căria se face, următărea taxă : 

Pentru portăreii din Bucuresci şi Iaşi lei 10. 
Pentru portăreii din cele alte judeţe — 12, 
Decă va fi trebuinţă a se transporta afară 

din oraşul reşedinței sele, portărelul va mai 
priii şi indemnitatea de transport, conformiă 

Art, 46, Disposiţiunea Art. 21, 22 şi 20 de 
Ja citaţiuni se aplică şi la somaţiuni sâii co- mandamente, : . Art, 42, Portăreii vor fi în drept a- face cu 
aceeaşi plată însemnată mai sus, nu numai so- 
maţiunile cari preced uă esecuțiune silită ci şi 
ori ce alte somaţiuni de a, face sâii a nu face 
an actă, de a îndeplini uă obligațiune, de a sa- 
tisface, în fine, unii drepti ce cine-va ar pre- 
tinde că, are, mai înaînte de a, ajunge la, nă es- 
tecuţiune s6iă chiarii la judecată. “ 

Aceste somaţiuni se vor face după cererea în scrisă a părţii adresată către portărelii. A- 
cesta le ra redacta, în scurti, cu termini cu- 
viincioşi, şi totă în dublu esemplarii, sub-scris 
fie-care esemplari de portărelii şi parte. 

Art. 48, Dâcă otărirea ss titlulă esecuto- 
Tiă nu s'a încunosciințatii debitorului, portă- 

” Xelală va procede mai ântâiii la acestă comu- 
nicare, priimindă pentru dânsa plata regulată 
la Art, 34, ” 

Asemenea, se va urma şi în casulii prerădutii 
de Art, 398 din Procedură, - - 

- Urmărirea bunuriloră mobile 
r 

Art. 49, Facerea unui procesii-verbală pen- 
tra urmărirea, unori mobile, formarea unui în- 
ventariă, punerea, peceţilorii de către unii por- 
tărelă, se voriă plăti de către partea în favOrea 
căria se face lucrarea în modulii următori : 

In Bucuresci şi Iaşi, pentru fie-care două ore de Incru câte lei 10, 
În cele-alte judeţe câte 12 ley.. 
Pracţianea de 'uă oră se va plăti pe jomătate. 

„Fracţiunile mai mici de uă oră nu se voră 
ține în stmă, îi ! . 

Dâcă portărelulă va trebui să se trausporte 
afară din orașulii reşedinței scle, i se va, plăti 
indemnitatea de transportă, conformă Art. 25. 

Art, 50. Portăreluli va priimi de la debitor 
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jumătate taxa pentru copia procesului verbal ce va lăsa în mâna sa și pentru lista de objec- 
tele urmărite ce va lăsa în mâna custodelui, 
conformă Art. 425 din Procedură, 

Art, 51. In casuli prevădut; de Art. 496 şi 
428 din Procedură, portărelulii va, priimi pe 
liugă indemnitatea de transportii, de va fi câ- 
sulii, şi taxa prevădută la Art, 49.- . 

Art, 52, Pentra publicaţianile vinderit ob- 
jectelorii mobile se va plăti portărelulni lei 
trei-deci, 

Acâstă samă se va înainta portărelulni de 
către creditorii sii persâna, ce cere vîndarca în 
socotela objecteloră urmărite, ! ” 

Art. 53. Decă portărelulă, spre a efectua 
vingarea va trebui să se transporte în altă 10- 
calitate, de câță oraşulă residenţii sâle, i se va 
plăti şi indemnitatea transportului, confornii 
art. 25. . 
„Art. St, Deca licitațiunea scă vindarea, ob- 
Jecteloră nu a avutii locii, din causă că debi- 
torală a esecutat obligațiunca sa, scă din causa 
oră cării alte împedicări legale cari suspendă 
vîngarea, portărelulă va avea dreptă a priimi 
taxa fixă pentru procesele verbale. ce va ti in- 
cheiati după tarifa prevădută la art. 49, pre- 
cum şi indemnitatea de transporţă, a 

Art. 55, Dcă licitaţiunea scă vindarea ob- 
jectelori s'a urmată, portărelulă va priimi din 
sumele odunate după obiectele vindute, afară 
de taxele fire, uă plată proporționată după ur- 
măt6rea tarifă : . 

Penă la 1509 îi, 1 if la sată, 
"Asupra sumei ce trece de la 
1500 la 6000 16%. ,....... 

Asupra, sumti ce trece peste 
6000 indefinită, ........ *hlasută, 

Acâstă taxă însă portărelul o va lua numai 
din sumele ce represintă creanța cu a cării li- 
cuidare elă s'a însărcinată, i 

Arte 50. Dica uă licitare a cădut şi va tre- 
bui să se facă uă alta nouă, portărelului se vă 
plăti numai uă nouă taxă, pentru publicațiu- 
nile ce are să facă, - Ş 

Art, 57, Pentru poprirea obiectelor mobili 
ale debitorului în mâna celor Mali treilea, . 
conform art. 455 din procedură, crâditorul ra- 
clamant va plăti, portărelului ce face poprirea, 
uă taxă de 15 lei, afară de cele-alte taxe de 
citaţiuni sii transportii de ra cere casulă,. 

Acâstă poprire se va constata printr'un pro- 
cesii verbalii în dublu esemplarii, din cari unul 
se va lăsa la celă poprită şi celii-altii va, xemâ- 3 
nea în mâna portărelului,. -.-- 

1 la sută. 

- Urmărirea, teniturilori imobililorii 

Art, 5S, Procesalii verbal ce so va face peu- 
tra urmărirea, fructelor prinse de rădăcini se 
va plăti după taria preserisă prin art. 49,   Art. 59, Vindareaacestor fructe va mai da
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loci în favârea portărelului la plata propor- 
ţionată prevădută prin art. 55. 

Pentru publicaţiunea, acestori vingări se va 
plăti portărelului :ci 15. , 

Art. 60. Disposiţiunile art. 52, 53, 54 şi 56 
se aplică şi la urmărirea fructelorii prinse de 
rădăcini, . 

Arte, GI. Disposiţiunile articolilorii prece- 
denţi 58, 59 $ 1, 60, se aplică şi cândiă va fi 
vorba de urmărirea sâăi secuestrarea veniturilor 
unui imobile. 

Publicaţiunile pentru aceste urmăriri se vor 
plăti cu 30 lei, conform celorii dise la art. 52. 
"Art, 02, Dâcă imobilile secuestrate suntiă 

în diverse localităţi, darea în cunoscinţă a se- 
cuestrului către chiriaşi ssii arendaşi va da loc 
la taxa prevădută pentru citaţiuni prin arti- 
colulă 24, 95, 26, . 

Urmărirea îmobililorii 

Art. 0), Procesulii verbală ce se va încheia 
de portărelă, pentru urmărirea unui imobil se 
va plăti după tarifa cuprinsă la art. 49, 

Arte 0Î. Afiptele şi publicaţiunile pentru 
urmărirea imobililoră se voră plăti portărelu- 
lui cu 40 lei, dâcă originalulă lori va cuprinde 
ducă pagine de câte 30 rânduri fie care, având 
fie care rândii de la 16 la 18 silabe. 

Dâcă va fi mai multi de duo pagine, se ra 
plăti în mai mult pentru fie care rând câte 2lei. 

Dâcă afiptele au să se lipâscă în localităţi 
diverse şi carii nu suntii totii în oraşulă reşe- 
dinţii portărelului, se ra mai plăti âncă pentru 
acâstă lipire taxa, prevădută pentru citațiuni, 
conform art. 24. 

Aceeaşi taxă a citaţiunilorii se va plăti şi 
pentru încunosciinţarea, publicațiunii către de- 
bitorii, precum şi pentru depunerea ei la procu- 
rorulii tribunalului şi la conserratorulă regi- 
strului (grefieri) de ipoteci, conform art. 509 
şi 511 din Procedură. - - 

Arte 63, In cas de amănarea adjudecaţiunii 
afiptele şi publicaţiunile cele nuoi se vor plăti 
din nuoii după tarifa arttată mai susă, 

Art. 06. Asupra adjudecării definitive a u- 
nul imobilă şi din preţulă plătită, portărelulii 
armărițoriă po lingă taxele fixe, va mal priimi 
pe sâma sa: - 
Până la 10,000 ler 

" Așupra sumei ce trece : 
De 10,000-—50,000 lei. ... 
Asupra sumei ce trece de 

50,000—100,000 li... ... 
Asupra sumei ce trece peste 

100,000 lei indefinită ..... 1/sla sută. 
Acâstă taxă se va lua însă numai din sumele 

ce represintă creanţa cu a.cării licaidare por- 
tăreluli s'a însărcinată. 
„Art, 67, Dâcă n nncă adjudecare s'a făcut, 

din causa neîndeplinirii obligaţiuni primului 

| 1 la sută. 

1 la sută, 

1/4 la sută. 

  

  

LEGIUIR! 

adjudecător, nu se va ține în semă nici uă taxi 
pentru adjudecarea «ădută, ci portărelulii va 
priimi plata din prețulii -dată de defnitivul: 
adjudecători. : , 

, 

Predarea silită a mobilelor și imobilelo» 

Art. GS. Pentru predarea silită a unei mobile, 
agentulii judecătoresc va percepe acceaşi țazi 
pentru somaţiuni, procese verbale şi transport 
ca cea prevădută pentru urmărirea mobililori 
în generali. RR 

Decă portărelul va fi silită a, se ajuta cu alţi 
agenţi ai puterii administrative din causa ne- 
supunerii celui condamnat, acesta ra plăti âpci 
uă dată aceeaşi taxă în favârea acelor agenți. 

Art. 69. Pentru predarea silită a imobililor 
se va plăti portărelului câte lei 10, pentru fe 
care proces verbal ce va încheia cu ocasiunea 
esecutării, afară de plata somaţiunii şi chel- 
tuelilorii de transportă. SRR 

Pe lingă acestă tarifă fixă portărelul ra mai 
priimi 1/+ la sută din venitul constatată ali 
mobilului pe anuliă din urmă, dâcă acest venit 
sa urcă până la suma de 50,000 lei; de la pef- 
stă sumă până la 100,000 leii se va mai adiu- 
ga âncă câte 1/s la sută pentru venitul ce s= 
va urca; peste acestă din urmă sumă nn i ae 
va mai da nici vă plată, . ., . 

Cândi va fi vorba pentru esecutarea unel o- 
tărâri privitâre la otare sâă călcări, xenitulii 
se va calcula numai pentru partea de pămâuti 
călcatii sâi întârsă in posesiunea legițimului 
săi proprietară. Pa 

Art. 10. Dâcă portărelulii a'trebuiţi să, se 
ajute în operaţia sa de esecutare „cu agenții 
polițienesci scu militari, elă va plăti de la sin 
fio cărui din aceşti agenţi câto lei 2 pe di,. . 

Art, 41. Dâcă va fi vorba de esecutarea unei 
otăriri care are de obiect strângerea de fructe, 
împliniri de sume scii predarea deuă ştare, sâi 
deuă colectivitate de objecte mobili scă imobili 
în acelaş timpi, portăreluli, pe lingă tarifele 
fixe, însemnate la art. 08 şi 69, va avea dreptul 
de a percepe în favorea sa taxa proporţională 
din art. 69 pentru venitulă pe anulă din urmă 
alii mobililorii sei imobililoră, - . 

Arte 12, Dâca otărirea va obliga pe cel cor- 
damnatiă a face ună act, precnm a desființa 
uă împrejmauire, a dărâma uni zidi, a închide 
uă ferâstră, a rădica ori a înjosi un zăgaz ete., 
portărelului i se va plăti de către cel condam- 
natii, pe lingă tarifele proceselorii verbali şi 
somaţiunilorii, câte 60 lei pentru fie cara di ce 
va-întrebuinţa spre a termina, lucrarea, în soco- 
tela condamnatulai, sâi spre a se începe le- 
crarea de către ânsuşi condamnatulii. 

Secuestrulă asecurătoriii. 

Art, 79, Ori ce sccuestru asecurătoriă sa
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împlinesce de portărel după aceleaşi forme şi 
regule cu şi urmărirea asupra mobiiiloră, con- 
form art. 618 din procedură. 

Portărelulă va avea prin urmare dreptulă a 
percepe, pentru efectuarea acestei lucrări şi 
pentru actele ce se vorii fuce, aceleaşi taxe în- 
semnate pentru urmărirea mobililorii, 

Fseculări asupra personeă 

Art, 74, Pentru esecutarea fie cărui mandat 
de arestare, de depunere sâii de aducere se ra 
plăti portărelului de către partea, interesată , 
însă în sarcina condamnatului, taxa de lei 40, 
afară de chelturit de trausportii. In materii. 
enali, acâstă esecutare se va putea face prin 

portărei numai după, cererea părţii civile, 

Disposiţiuni comamne la ori ce esecutare 

Art, 75. Otăririle judecătorilorii de plăşi se 
vorii putea esecuta prin midlocirea unui portă- 
velă de tribunal seii curte, însă numal după 
cererea untia diu părţi. ” 

Cheltuelile de esecutare roriă fi aceleaşi ca 
şi pentru otăririle tribunaleloriă şi curţiloră, 
îns€ ele cor fi numai în sarcina părţii ce a ce- 
rută esecutarea prin portărelă. 

Art, 56, Punerea, peceţilor se va putea, face, 
în ori ce casti, de către portăreli, însă numai 
după delegaţiunea espresă ce va priimi de la 
președintele tribunalului cormpetinte. 
Pentru acâstă operaţiune se va da portăre- 

latul plata, prescrisă prin art. 49, 
Portărelulă va depune îndată Ja tribunal 

protesulii verbalii ce ra încheia de punerea a- 
cestorii peceţi. . 

, 
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Art, 77, Ori ce procese verbali, inventare 
s6ii vinderi ivite cu ocasiunea deschiderii unei 
succesiuni, s6i împărţirea unei indivisiuui ori 
comunităţi, ce se vor face prin miştocirea unui 
portărelă, vorii da loci, în favârea sa, şi în so- 
cotela părţilorii interesate, totu aceleeaşi taxe . 
prescrise pentru esecuţiunea silită, 

TITLULU 1V 

“ Licuidarea cheltucliloră 

Art, 75, Portăreii vorii priimi plăţile cuve- 
nite lori după tarifa prescrisă de acestă regpu- 
lamentă, și cu drepturile şi privilegiele ce li 
se acordă de codicole de procedură. 

Art, 79, Portăreii suntă opriţi de a lua uă 
plată mai mare de câtii cea fixată prin acestii 
regulamenti ; la din contra, să vori fi supuşi, 
afară de alte pedepse disciplinarii, a restitui 
părţii uă snmă îndoită de cât ceea ce a priimit> 

Art<80. In cas de contestaţiune asupra ta- 
xei, si de opunere de plată, tribunalulă scă 
curtea pe lingă câre este alipitii, portărelulă 
Ya regula aceste cheltueli, chiămândii pe părţi 
în termini scurtă şi fără plată de taxă. 

Acâstă judecată va, fi esecutorie provisoriii, 
cu totii dreptulii de oposiţiune sâă de apelii. - 

Art, S1, Tribanalele sii curţile voră regula 
asemenea în otăririle lorii de către cine are să 
fie plătite în definitivii cheltuelile ce aii costat 
operațiunile portăreilorii. - a 

Partea condamnată este admisă a discuta şi 
2 combate cifra acestori cheltueli, conformă 
art. 147 din procedura civilă, i 

  

REGULAMENTU 
PENTRU NUOA TAXA A PORTAREILOR IN MATERIE CIVILA 

După "modificarea făcută de Ministerulă j ustiţieă la 24 Noembre 1867, aprobată prin jurnalul 
consiliului de ministri şi sancţionată prin decretă cu No. 1,791 de la 1 Decembre 1807, 

Art, 1. axele cuprinse în art. 24, litera A | la tribunale şi curţi a preleva din taxe 5 şi ă 
şi.B, şi articolile 25, 28, 32, 34, 41, 45, 49, 52,| 10%/o în favârea lori, se anuleză. 
55, 57,59, 61, 64, 06, 68, 69,72 şi 14 din regu- Art, 3. Capii de portărei şi portăreil, fie 
lamentul pentru tarifele actelor de procedură | de la tribunale, fie de la curţi, la finele lunei 
şi de esecutare ale portăreiloră, se reducă la | după prelevarea tutulorii cheltuelilorii, vorii 
jamătate. . 

Art, 2, Art.8 din menţionatul regulament 
împărţi Wuă potrivă între ei sumele-remase. . 

Arte 4, Acestii regulamentii se va pune. în 
ptin care se dă dreptii capilorii de portărel de | lucrare cu începere de la 1 Januari 1868;
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EREA CORPORALE (1) 

(Decretii o. 1124 din 1 Septembrie 1864) . 

CAPU I .. 
Disposiţiuni generale 

Art, 1. Constrângerea corporală, este ține- 
rea unei persGne Ja închisâre pentru îndeplini- 
rea unci îndâtoriri. . - - 

Art. 2. Constrângerea corporală nu se pâte 
esecnta fără uă înadinsă sentinţă judecătorescă, 

Art, 3, Constrângerea corporală, pentru ne- 
plată de dctorii, nu pote avea loci de câtii în 
casurile cândii dâtoria, pentru a cării împlinire 
acestii modii do esecutare este autorisat, se ri- 
dică, la suma cca determinată, prin acâstă lege. 
“Nu este permisă a compune acea sumă din 

detoriile unei persâne către mai mulţi credi- 
tori, cândiă creanţele lori, luzte în parte, ar fi 
mal mici de câţii suma cerntă pentru aplica- 
rea constrângerii corporale. 

Mal mulţi creditori cerândă în acelaşi timp 
şi putândă câstiga în contra debitorului loră 
aplicarea constrângeri corporale, darata închi- 
sOroi se va măsura după uă singură din acele 
dâtorii, cea mai mare la sumă, 

Art, 4, Debitorii arestaţi în puterea acestei 
legi, vor fi întreţinuţi la, închisore cu cheltusla 

„ creditoriloriă lori, numărată înainte. - ' 
Statulă fiindii creditorii, nu este dispensată 

de acâstă obligaţiune. . 
Art. 5, In nici vă materiă, constrângerea 

corporală nu se va putea aplica bărbatului și 
femeii ssle, la amânduoi do uă-dată, nici chiar 
pentru dâtorii deosebite. 

In casă de a se pronunci constrângerea cor- 
porală pentru uă detorie comună a soţiloră, a- 
plicarea sa la unulii dintw'enşii dispenseză pe 
celă-alţii de a fi în urmă închisă pentru aceeaşi 
dsâtoric. ” 

Bărbatulii şi femneca vori fi adinişi, la casulăi 
prevădutii prin alina precedente, a, se oferi la 
constrângerea corporală, unulii dintr'enșiă pen- 
tru tot terminul, stii fie-care pentru uă parte. 

In tote casurile tribunalele potii, în întere- 
sulii copiilorii minori ai debitorului, să amâne 
punerea în ]ucrare a închisorii pentru termi- 
nulii de unii anii celă multi. | 

Va fi scutitit asemenea de constrângerea cor- 
porală fiul unicii ali unei văduve, precum şi 
uniculii fii a veri unui tată bătrân, sâă infirmii 
şi fără miglâce de esistenţă, şi acesta -cândă 

(1) Acistă lege nu sa aplicată, 

  

  

suma dâtorită nu va trece peste suma de una 
mie lei. - | 

Art. 6, Constrângerea corporală” nu 'pâte A 
pronunciată nici esecutată în folosuli bărba- 
tului şi ali femcii, ală rmdelorii de susă şi ali 
rudelorii de josă, ali fraţilorii scii ală surorilor, 
alii unchiului (moşă) scă ală mătuşei, -ală ne- 
potnlui 'scii alii nepotei, nici în folosul afini- 
lori (cuserii) de acelaşi gradii. 

Art, 7, Debitorele arestati, sc recoman- 
dată după formale prescrise prin acâstă lege, 
are dreptul de a apela în contra disposiţiunii 
relative la constrângerea, corporală în termină 
do ese dile după închisre s6ă după recoman- 
dare, chiarii atunci cândă sentinţa ară fi dată 
în ultima instanţă, scă cândi debitoruli ară fi 
declaratii că se mulţămesce pe dânsa, si când 
terminulii legali de apelă ară fi espirati, 

Debitoruli, apelândi, va rămânea cu tote a- 
costea în închisore, - - 

Terminulă de ştse dile este osebitii de ter- 
minulă celă de dreptii comuni ali apelului ai 
nu pote curge de uă-dată cu acâsta. 

Art. 8, In nici uni altii casă, afară de celă 
anume prevădutii prin acâstă lege pentru apli- 
carea constrângerii corporate, nu este permisii 
nică tribunaleloriă a o pronuncia, nici veri cărei 
autorităţi notariale a o trece în acte, nici veră- 
cărui română a o consimţi prin contractii. 

Ori ce urmare din contra va fi nulă, şi coa- 
tra-venitorulă se va supune la răspunderea de 
chieltuzlă, daune şi folose. . 

Art, 9. Inchisorea pentru neplată de dâto- 
rie. nn liborâză de dâtorie pe debitore; ea nu 
împedică esecutarea cea reală asupra averii lui. 

“CAPU II 
Disposiţiuui relative la constrângerea cor. 

"porală în materii comerciale 

Art. 10, Constrângerea corporală, va fi pro- 
nunciată, însă cu escepţiunile şi modificările 
aci mai jos arctate, în contra veri cărei per- 
sone condamnată pentru dâtorie comercială la 
plata unci sume de una mie lei capete sâii mai 
multi. - E 

"Ea este facultativă pentru judecători de la 
lei cinci sute până la,una mie inclusivii. 

Arte 11, Femeile măritate carii facă co- 

.
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sasrcii, nu suntă supuse la constrângerea, cor- 
porală, când formalităţile prevtdute prin ar- 
ticolală 5 din condica de comerciii nu se vor fi 
îndeplinită. i 

Art, 12, Nu suntii supuşi la constrângerea 
corporală nici minorii, parte bărbătescă sâii 
femeiască, carii facă comercii, fără ca forma- 
Jtăţile cerate prin art. 2 din condica comer- 
cială să se fi îndeplinită. _ 

- Art, 18, Santii âncă scutiţi de constrânge- 
Tea corporală mostenitorii şi văduvele justi- 

" țiabililoră tribunalului de comerciii, în casti 
cândă suntii condamnaţi, nu în a loră proprie 
calitate, ci numai ca, nisce înfăgişetori ai drep- 
tățiloră autorului loră. | | iu 

Art, 14. Constrângerea corporală în mate- 
rie comercială, nu va putea fi pronunciată în 
contra debitorilorii carii vorii fi intraţi-în ală 
gâse-decelea anii ali etății. 

Art, 15, In oră ce tondamnare la uă sumă 
mai mică de lei una mie capete, chiară în ma- 
terii de poliţă şi de-biletă la ordine, tribuna- 
lulă va putea otărî ca închisârea- debitorului 
să Du se pună în lucrare de câtă după uni ter- 
mini de treY uni celi multă, socotită din diua, 
cândă dâtoria a devenitii esigibilă, : 

Art, 16, Inchis6rea pentru dâtorie comer-" 
tială va înceta de sine după trei luni, cândă 
condamnaţiunea are de obiectii uă sumă mat 
mică de una mie lei capete; pentru sumele mai 
mari de una mie lei, terminulii închisorii se va 
adăugi cu câte trei luni mai multă, pentru 
fie-care adausii de cinci sute lei peste ui mie 
fără a pntea însă să trâcă în nici ună casă 
peste maximul de trei ani. : 

CAPU III. 
Disposiţiani relative la constrâugerea 

corporală în materii civile 

Art, 17, Constrângerea corporală nu va a- 
vea locă în materie civilă de câtii în casurile 
arttate în articolele următore, - 

In tâte casurile de constrângere corporală în | . 
materie civilă; terminulă va fi mărginitii prin 
sentința de condaninare, de Ja şâse luni până 
la cinci any, s6ii dâcă este facultativă, de la 
treiluni până la tre ani. . : 
At, 18, Ori-cine se va face culpabilă de 

stelionat, va, fi constrânsti la, desdaunarea, păr- 
ţii vătămate, chiarii şi prin închisâre. 

Stelionatii so numesce : A 
1. Fapta de a vinde si de a ipoteca unii 

remişcătoră sciindă că nu este ală săă. . 
2, Papta de a ipoteca unii nemişcătorii ali 

stă, presentându']ă cu sciinţă, în contra ade- 
Yeralui, prin declarare espresă, ca liberi, sâă 
ca numaj în parte supusă'Ja, alte ipotece sâă 
Frivilegiy.: PR _- . . 

_Art. 19, Oră ce depositarii va fi constrânsă   

198 

prin închisore să restituâscă lucrurile ce i s'a 
fostii încredinţatii sâi să plătâscă daune şi fo- 
lâse; însă depositarii necesari, cărăuşii şi os- 
pătătorii în casulii cândă nu vorii putea proba 
că nu sunti culpabili de dolă; depositorii cei 
voluntari, în casuri cândii vori î dovediţi cul- 
pabili de doli. a 

Depositulii se numesce necesariii cândă de- 
ponentele a fostă nevoită să/lii facă prin veri- 
uă întâmplare nefericită, precum ună focii, uă 
înecăciune, predare şi altele”: i 

Art. 20, Oră cine prin fapte silnice usurpă 
posesiunea unui fondii de Ja posesorul săi cel 
legiuitii, va fi condamnată prin constrângere 
corporală să reintegreze şi să desdauneze atât 
pentru fructe cât şi pentra alte daune şi folâse. 

Art, 21, Cel care printr'uă sentință dată 
în materie pețitore şi devenită irevocabilă, va, 
fi fostii condamnati a lăza din mâni posesiu-. 
nea unui fondii, pâte să fie, la casă de nesupu- 
nerc, condamnati printr'uă a duoa sentință, la 
constrângerea' corporală, după 15 dile de la 
data priimirii celei d'ântâiii sentinţe. . 

" Decă fondulii; de care este rorba, se află de- 
părtati do domiciliul părții condamnate mai 
„multi de nă postă, terminulă de 15 dile se: va 
adăogi cu câte uă di pentru fie care distanță 
do uă postă. e 

Art, 22, Arendatorii de moşii vori putea fi 
condamnaţi prin constrângerea corporală la în-. 
deplinirea îndâtoririloră lorii coprinse în con- 
tractele de arendare, dâcă acestii modii de ese- 
cutare va fi fostii anume stipulată în contrac- 
tulă lori. ” 

Art, 29, Ori ce persână publică care are ca- 
litatea de a priimi în mânele sâle sume con- 
semnate, scii lucruri depuse, sâii acte încredin- 
ţate de particulară, va îi condamnată la închi- 
sore, dâcă va refusa a lori restituire scii repre- 
sentare. : ” 

Arte 24, Grefierii şi ori ce alţi funcţionari “ 
publici, pentru presentarea vre unorii acte 
publice, cândiă ea arii ordonată, voriă fi con- 
strânși prin închisâre în casti de nesupunere. 

Art, 25, Tutorii, curatoril, administratorii 
de ori ce aşediminte, şi acei cărora a fostă în- 
credințată, uă administraţiune 6re care, ssă 
prin legi sc de către vre ună autoritate, vor fi 
supuşi la, constrângerea corporală, atât pen- 
tra darea socotelilorii, cât si pentru ori ce re- 
stituţiune arii fi de făcută în arma dăril so- 
cotelilorii. Ă ” o 
"Arte 26. Constrângerea corporală este fa- 

cultativă pentru judecători în casarile urmă- 
tore, , . i 

a. Pentru daune şi folâse în materii. civile 
care trecă de lei trei sute. DN 

b. În contra celoră ce cu rea credinţă vor fi 
negatii scii vor fi declaratii că nu cunoscă în- 
naintea justiţii scriptura stii sub-semnătara 
lori pentru daune și folose.
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€, In contra detinătorului, care nu este func- | 
ţionarii publică, ală unui actă de comparațiune 
necesarii spre verificarea unei scripturi, sâă al 
unui actii defăimaţii de falşii -pentru aducerea 
acestori acte, ordonată de judecători. 

d. În contra esperţilor în casii de întârțiere 
s6ă refusii de a depune raportuliă loră, 

e. In contra femeiloriă. . | 
Art, 27, In cosurile articolului precedenti, 

tribunalulii pâte ordona pronunciând constrân- 
gerea corporală ca ea să nu fie pusă în lucrare 
într'unii termină ce el va mărgiai, 

Acâstă suspendare nu va putea îi pronun- 
ciată de câtă cn arătarea motiveloră ei, şi prin 
sentinţa dată asupra contestaţiunir. 

La espirarea acestui termin, tuchisârea se va 
pune in lucrare fără uă a duoa sentință. 

Art: 28, Constrângerea, corporală, în ma- 
ierii civile, nu pote îi pronunciată pentru uă 
sumă mai mică de una mie lei, - 

Art, 29, Ea nu pote fi pronunciată în con- 
tra minoritorii neemancipați, nici în contra, 
secsagenariloră (intraţi în al şese-decelea an). 

Art. 20. Constrângerea corporală pentru 
causa de stelionat, în timpul căsătoriii nu pâte 
avea locă în contra femeilori măritate, de cât 
în casulă cândii ele ai uă avere estra-dotală, 
s6ii celă pugini uă avere a cării. administra- 
ţiune 'şi-aiă oprit?o pe semă-le şi numai pentru 
îndetoririle născute cu ocasiunea cârmuizil a- 
celei averi. _. 

Art. 31, Debitorele care n'are calitataa de 
comerciantii, este supus la constrângerea cor- 
porală cândă a subscrisă uă poliţă sâii unii bi- 
„detii ln ordini, 

CAPU IV 
Procedura constrângerii corporale în 

materii civile și comertiale 

Art, 32, Constrângerea corporală nu se va 
putea pune în lucrare de cât după ui di liberă 
de Ja priimirea copiei de otărire care o va fi 
pronunciatii, şi a ordinei capului aprodiloră 
pentru esecutarea voiuntară a aceliă otăriri, - 

Aceste acte vor fi trămise debitorului prin- 
tun aprod anume desemnat prin disa otărire, 

In ordinea pe lingă care se va trimite debi- 
torului copia de otărire, se va arăta şi loculii 
unde creditornlă îşi ra. fi alesii domnicilială în 
comuna residenţii tribunalului care a dată o- 
tărîrea, d6că însă creditorulă nu va fi locuind 
acolo, - 

Art, 39, Inchisârea se va face prin capulii 
de aprogi, sâă singurii, sci însogitii de unalii 
scă. mal mulți aprodi, - 

Art, 84. Debitoruli nu va putea fi arestat: 
Î, Mai "nainte de răsăritulă nici după apu- 

sulii sârelui, : . 

LEGIUIRI 

II, În qilele de sărbători legale, 
III, In locurile consacrate cultului pe câti 

timpii ţine oâciulă religiosă. 
1Y.. În locută'şi în timpul şedințeloră au- 

torităţilorii întocmite, - Aa 
__V..lutraăi altă casă de câți a ea, şi nici în 
propriulii stă domiciliii, afară numai când Pre- 
şedintele tribunalului va îi autorisată acâsta i 
va fi însărcinaţi anume unii comisarii de poli- 
ţie sii pe poliţaiulă oraşului ca 8'0 esecnţeze. 
„VI. In cele d'âutâiă duoă deci dile după fa. 
cerea soșici sâii după mârtea unui dintta.mneia- 
brii familiei sele, | E 
„Art, 35, Dobitorulii nu va patea asemenea 
să fie arestati cândă este chiămată ca martor 
înaintea unui judecătorii de instracţiune, unui 
tribunală de ântâia instanță sâă unei curți cri- 
mivale nici în timpulii câtii îi trebue ca să 
mârgă la, înfășișâre şi ca să se întârcă, .. 

Nimeni nu va, fi admisă să probeze chiăta- 
rea sa ca martură în materie criminală, de cât 
prin producerea unui salvii-conductii (într'a- 
dinsă voie). | : : 

Acâstă dispensă se aplică şi la oră ce alogă- 
foră, fio în materie politică, fie municipală, pe 
câtă timpii ţine scrutinul, în care cas na este 
trebuință, de unii salvi-conductii, zi 

Art. 36, Inchisârea debitorului se va con- , 
stata printr'uni procesă verbalii care va cu-   

  

prinde : se 
1. Data gilei, lunel şi anului în care se face, 
2. Numele, profesiunea, domiciliul credito- 

rului, să alegerea de domiciliă, dâcă, el ziu lo- 
cuesce acolo, precum şi numele, profesiunea. şi 
locuinţa debitoralui. .. 

3, Obiectulii cererii creditorului, 
4. Arătate de tribunalulă şi de numărulii o- 

tăririi prin care a fost pronunciată închisârea. 
5. Arătaro de terminul pentru care ea a fost 

pronunciată, E - 
6. Menţiune că creditorală a depusii suma 

necesară pentru nutrimentulii debitorului, :. 
7. Menţiune că s'a: lăsatii debitoralui copia 

sentinţei de condamnare, conformii art. 32, cum 
şi a acestui procesii verbală. | 

Capalii aprodiloră însărcinată a face acesti 
"| procesă verbală, îlii va subscrie. împreună cu 
directoruli închis6rei, care va trebui să fie facă 
Ja a sa redactare, 

Arte 37 In casii de resistențit materială din 
partea debitorului, se va cere ajutorulă pute- 
rii armate şi debitorală va fi âncă uimăriti 
după condica penală ca împotrivitoră 14 ordi- 
nile autorităţii. . , . - 

Art, 98, Dâcă însărcinatulă cu esecutarea.- 
închisorii ar reţinea pe dchitorii închisă în vra 
ună alti locii care nu este destinatii prin lega 
pentru acesta, acela. va fi urfoătită! ca: ctilpa- 
bilii de crimele de arbstaţiune arbitrară; 

Art, 99. Creditorulii este indâtoratii si.de- 
pună, maj d'inainte uă sumă destinată pantru
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întreţinerea debitorului săi în închisâre, soco- 

ţită pentru 30 de dile celă puşină. , 
Consemnarea unei sume pentru mai pucini 

de trei-deci dil», se socotesce drepti nimici. 
Asemenea consemnarea pe mai multi de 

trci-geci dile nu se mâsâră după dilele pe câtă 

este făcută, ci după periddele de trei-deci qile 

ce se cuprindă în timpulă pe care este făcută. 
Art, 40. Suma ce e dăâtorii creditoruli a de- 

pune pentru întreţinerea debitorului săii la în- 
chisâre, ra fi de una sută lei; dn acâsta duoă- 

deci lel se sa reţinea pentru Stată. 
Art, 41, Directoruli închisorii va transcrie 

pe registrulă stă estractii din senținţa care au- 
toriseză arestaţiunea. - . 

Decă capulă de aprodi nu va înfăcişa acea 
sentință, directorul închisoril va trebui să nu 
priimescă la închisâre pe debitori. 
Art, 42, Debitorulă închisii va patea fi rt- 
comandat de ori ce altă «reditorii alii stii care 
ară fi putut cere şi dobândi punerea sa la în- 
chisâre. i 

Asemenea va putea fi recomandati şi celi 
prevenită de unii delictii. şi va fi prin efectulii 
recomandațiunii reţinutii în închisâre chiară şi 
la casă de achitarea sa. . : 

Art, 42, Recomandaţiunea este cererea de 
a se ținea ună debitori la inchis6re, şi pentru 
nă altă dâtorie care n'a fosti causa primară a 
închisorii sâle. - 
- Se vorii observa pentru recomandaţiune a- 
celeași formalități ca şi pentru închisore, afară, 
numai că suma de una sută Iei necesară pen- 
tra întreţinerea debitorului se va împărţi între 
recomandată şi creditorulă celii d'ântâii, dâcă 
acestii din urmă o ra, cere. 

Arte 44. In casi de neindeplinirea formali- 
tăţiloră arătate nai susii, d-bitorulă va putea 
cere nulitatea închisârii s6le; cererea o va face 
la tribanalulă locală unde se află închisă, sin- 
gară competinte pentru nulităţile de furmă. - 

Dâcă însă cererea de nulitate este întemeiată 
pe nulităţi de fond, precum pe alegaţiunea u- 
ui eveniment estinctivă ali obligaţiunii în- 
tâmplat în urma sentinţei de închisâre şi care 
merită, a fi desbătută judecătoresce, cererea 
va fi trămisă la tribunalulă care a pronunciati 
sentința. - 

Art, 45. La tâte casurile, cererea de nuli- 
tatea închisorii se va judeca, de urgenţă şi în 
arma conclusiunilorii ministerului publică, 

Art, 46. Nolitatea închisorii pentru veri ce 
causă arii fi pronunciată, nu trage după sine 
nulitatea şi a recomandaţiunilori, pe cât timp 
na arii fi şi pentru acestea uă înadinsă otărire. 

Art. 47, Debitoruli, a cărui închisâre este 
declarată nulă pe temeiii de lipsă de formă, 
pâte fi arestati pentru aceeaşi detorie, prin în- 
deplinirea formalităţiloră cerute, însă nu mai 

curândi de cât după trei dile de la eşirea sa de 
la închisâre. - î 
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Art, 48, Dscă închisârea este declarată nulă, 
-| creditorulă va putea fi condamnatii către debi- 
toră la daune şi folâse. - ' 

Art 49. Debitorali a cărui închisore este 
legală 'şI va recâstiga libertatea: - -- * 

1. Prin consimţimentulă creditorului care a 
cerutii închisorea sa şi ali recomandatoriloră, 
dâcă suntă. Ia 

2. Prin nedepunerea de mai "nainte a sumei 
pentru întreţinerea debitorului, . 

3. Prin intrarea debitorului în ali g6se-de- 
celea anii ali etăţii. 

4. Prin: espirarea termi 
mărginită prin sentinţă. . a 

5, Prin stingerea dâtoriei după unele din mo- 
durile de stingere a obligaţiunilor, precum plata, 
ertarea dâtoriel ete. : E 

6. Prin cesiunea, averilor sâle în casulii când 
constrângerea corporală a fostii pronunciată, 
în materii civile, cândiă debitoruli nu este cul- 
pabilă de dolă. o. 

Art, 50. Consimţimântalii pentra eşirea de- 
bitorulu: de Ja închis6re, va putea fi dati.de 
creditoră s6ă la judecătorie, sâii po 'registrolă 
închisâril. - „ i 

Art, 51, Liberarea pentru nedepunerea ba- 
niloră de nutrimentiă se va face în modulii ur- 
mătoriă : . - , 

Debitorulii va adresa către presidentulă Tri- 
bunalului de ântâia instanţă uă cerere sub- 
semnată de dânsulă şi de directorulă închisorii 
s6i dâcă debitorală nu scie să scrie, certificati - 
de adevărată, de numitală directorii. | 

Acestă cerere se va face în duplicată, şi una 
va rămânea, la directorulă închisorii. 

Art, 59, Dâcă creditorulii va depune suma 
mai înainte de ce debitorulă arii fi dati presi- 
dentulvi cererea sa, precum se arstă în arti- 
colii de mai susă, acea cerere nu va îi priimită, 

Art, 53. Ordonânţa presidentalui de libera- 
rea debitorului pentru causa arătată în art.:50, 
va fi dată în duplicată, şi una se va depune la 
grefă, alta sora trăinite la irectorul închisorii. 

Art, 54, Debitorulă închisii va recâstiga li- 
bertatea sa plătind scă depunând a trea parte 
din dâtorie capete câtii şi dobândi, chieltuelile 
de judecată şi cele pentru întreținerea sa în 
închis6re, şi dând pentru remăşiţă uă cauţiune 
(chezăşie) priimită de bună, de creditoră sei 
încoviinţată de tribunalul de ântâia instanță 
a locului unde debitorulii se află închisi. . 

Aceleaşi condițiuni indeplinite fiindă din par- 
tea debitorulni, "lă vorii scuti de a fi pusă la în- 
chisore, " - : 

Art. 55, Cauţionatorulii (chezaşulii) va tre- 
bui să se oblige solidar cu debitorul de a plăti 
remăşiţa, dâtoriel într'ună "termină care nu va 
putea să trâcă peste uni ani, afară decă cre- 
ditoruli va consimţi la unii termin mai lungi. 

Art. 56. La, espirarea terminului mărginitii 

nului de închisore 

  prin articolulă precedenti, creditorulă, dâcă.-
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ma se găsesce plătit pe deplinii, va putea eser- 
cita din noii constrângerea, corporală în contra 
debitorului principal, fără ca să'şi pâr(lă drep- 
tală ce are în contra cauţionatoralui.  - 

In tâte casurile, terminuli unei a duoa con- 
strângeri ce arii esercitu creditorul, nu va pu- 
tea fi mal lungi de câtă timpul ce debitorulii 
Inal avea de şegut la închisăre după cea d'ân- 
tei sentinţă, . . - 

Art. 57, Debitorulă liberatiă prin vre unulii 
din modurile enumerate prin art.49, nu va mai 
putea fi arestatii pentru aceeaşi dâtorie. i 

Art, 58. Debitoralii care.va fi câştigatii li- 
berarea sa în espirarea terminuluj închisorii, 
nu va mai putea fi închisă pentru dâtorii con- 
tractate mai "nainte de închisorea sa şi ali că- 
roră termină va fi împlinită în momentulă i- 
berării sâle, afară numai de casuli când aceste 
dâtori), prin natura şi cuantulii loră, arii cere 
mă mai lungă închisâre -dc câtă cea din care-a 
„agită debitoralii, | 

„_ n casali acesta, fiindă din nuoi pusă la în- 
chisâre, durata celei d'ântțiii închisori se va, 
prinde în calculală duratei închisorii celei du- 
pă urmă. 

Art, 59, Cererile pentru eliberarea unui de- 
bitorii închisii, voră fi adresate către tribuna- 
lală locului unde debitoral se află închis, Cre- 
ditorală va fi chiămatii la judecată în cel may 
scurtă termină, , 
„In giua mărginită se va cerceta causa mai 
"nainte de cele-alte cause din aceeaşi di şi tri- 
banalulii va da otărirea sa, după ce va asculta 
conclusiunile Ministeriului pablică. 

CAPU V 
Constrângerea corporală în materii crini 

nale, corcecționale şi poliţienescă 

Art. 60. Decisiunile: curţiloră şi sentințele 
tribunalelori copringătâre de condamnări. în 
folosulă Statului la muletă (globire), restitu- 
țiani, daune, folâse şi cheltueli de judecată, nu 
vor putea fi esecutate prin constrângerea cor-. 
porală do câtă după cinci qile libere de la prii- 
mirea actelor de consemnare de către cel con- 
damnatii. E 

Dâcă debitorulii se află în închisâre peutru 
alte dâtorii, recomandarea lui va putea, fi or- 
donată în dată, - - 

Art. 61. Inchisorea făcută în puterea arti- 
colalui precedenti nu va putea avea loc de cât 
după trecere de ună ană din diua de când "şi-a 
făcută pedâpsa, pentra delictiă. e 

Art, 62, Cei arestaţi în puterea art. 60 vor 
remânea închis 
mită de bună de cel interesat, ori la, cas de con- 
testare, declarată bună şi valabilă de tribunal. 

Cauţionatorul va trebui să plătescă în termin 
de uă lună, sâii de nu, va putea fi urmărită. 

LEGIUIRI 
- 

Arte 62. Cu tâte acestea, condamnaţii carii 
vorii justifica neputinţa de a plăti după modul 
prescris de art... din Codicele de procedură 
criminală, vorii fi liberaţi după 15 dile de in- 
chisâre, cândi condamnaţiunile pecuniare nu 
treci de duoă-deci lei; după ui lună de închi- 
sâre, cândă acelea se vori! rădica de la 20 până 
la 60 lei; după ducă luni, cândiă se vor rădica 
de la 60 penă la 200 ler; după trei luni, când 
voră trece de 200 lej. ” 

Art, 64, Cândă închisârea, va fi încetață în 
puterea articolului precedenti; ca va putea să 
reincepă, însă numai uă dată, numai pentru 
restituțiuni, cheltueli, daune şi folâse şi numai 
cândă tribunalulii va constata şi va pronuncia 
de fagi cu debitorulii, că acesta a veniti în 
stare de a plăti. 

Art. 65, Discaţiunile şi sentinţele cuprin- 
dătâre de condamnaţi în farârea particularilor 
pentru reparaţiunea de vătămări că li s'ară fi 
făcută prin crime, delicte şi contravențiuni, 
voză fi esecutate după aceleaşi forme Şi prin 
aceleaşi midlâce de constrângere ca şi otări- 
rile cuprindătâre de condamnări în folosulă 
Statului. | ' 

Art. 66, Când condamnaţiunea pronuuciată 
nu va trece peste trei sute lei, liberarea con-   damnaţiloră deţinuţi după cererea şi în întere- 
sulă particularilor nu va putea avea loci, fără 
numai cândă validitatea cauțiunilorii date, sâă 
neputinţa condamnaților de a plăti, vorii fi 
fostii la easii de contestare, judecate faşă cu 
creditorulii. 

Durata închisorii în acestă 
legiuită prin art. 63, 

Art, 6. In tote casurile, şi chiară atunci 
cândă neputinţa debitoratui de a plăti arii pu- 
tea fi constatată, dâcă condamnarea pronun- 
ciată, scii în farârea Statului. sci în favârea 
vre unui particulari, trece de trei sute ci, du- 
rata închisârel va d determinată prin sentința 
de condamnare de la trei luni până la trei ani. 
Cu tâte acestea, dâcă debitorulă a intratii în 
ală șâse-decilea ană ali ctăţii, mai nainte de 
darea sentinţii, tribunalul va putea reduce mi- 
nimum la 2 luni, şi nu va putea trece peste 

casă, va fi cea 

  

I până voră da cauţiunea prii-. 

maximum de duoi ani. 
Decă debitorulă ajunge după darea sentinţii 

la etatea de șâse-deci ani, terminuliă închisorii 
ce are să mai curgă, conform sentinței, va fi 
de sine redusă la jumătate. 

CAPU VI 
Disposiţiuni diverse 

Art, 68, Nici unii fel de constrângere cor- 
porală nu pote avea loci în contra unii depu- tată ali corpuriloră legiuitore, în timpulă se-   siunii, nici în decurs de ş6se septimâni mai "nainte de deschiderea scii închiderea loră.
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Arte 69. Constrângerea corporală, pronun- diti creditii nu voră răfui, la scadenţă, suma la 
ciată contra unui funcţionarii, nu se va putea, 
pune în lucrare de câtii după dece dile de la e- 
spirarea, prin preşedintele tribunalului, a unei 
adrese încunosciințătâre către autoritatea de 
care depinde acelii fancţionară, . 

Art, 70. Sunt supuşi la constrângerea cor- 
porală toţi cei ce ai în mânile lori -sume sâi 
obiecte mişcătore ale Statului, ale aşedăminte- 
loră publica, ale municipalităţilorii s&ă ale co- 
muneloră, cândă nu voră voi să dea socotelile 
scii cândii, după darea socoteliloră, nu vor pu- 
tea respunde pe deplinii acele sume sâii a re- 
presenta acele obiecte, 

Disposiţiunea acâsta se aplică şi la cet carii 
ai dati cauţiune pentru cei de snsă, precum 
şi la agenţii sâii prepuşii aceloraşi. | 

art, 71. Sunt asemenea sapuşi la constrân- 
serea corporală, | 

* 1. Toţi carii aii contractatcu Statul sc cu 
stabilimentele publice, ca întreprindători, a- 
prorisionatori, comisionari la casuri cândiă vor 
fi declaraţi debitori în urmarea întreprinderi- 
lori lori. , ” 

2. Cei carii ai dati cauţianea, (chezăşie) pen- 
tru ei, cum şi agenţii şi prepuşii loră carii ati 
avută cârmuirea nemidlocită a întreprinderii, 
şi tâte persnele declarate responsabile de a- 
celeaşi servicii, - 
Acestă disposiţiune 'şi va area a sa aplicare 

fără restrângerea celoră legiuite prin art. 15 
şi 18 din legea pentra urmăriri, de la 31 Mar- 
tie 1862. 

Art. î2, Suntă âncă supuşi la constrânige- 
rea corporală toţi debitorii şi ai lori garanţi 
de contribuţiuni indirecte, precum de saline, 
de vămi, de axize şi altele, carii, avândii dobân- 

care se urcă obligaţiunile lori. . 
Miglâcele de esecutare reală, intocinite prin 

art. 18 ali legii pentru urmăriri, de la 31 Mar- 
tie 1862, sunti şi remânii singure aplicabile 
la debitorii fiscului în materii de contribuţiani 
directe, fie personale, fie fondane. .! . - 

Arte 79. Sentinţele pronunciate contra mi- 
litarilor se rori comunica, prin Departamentul 
justiţiei, Ministerniui de resbelă, spre a lua în 
privinţa inilitaxiloră osindiţi măsurile permise 
de regulile militare. . . 

CAPU VII 
Disposiţiuni transitorii 

Art, 34, Se va înfiinţa în fie-care capitală 
de. judeţă uă casă pentru arestul debitori- 
loră în inatorii civile şi comerciale, şi uă, altă 
casă pentru arestulii debitorilor din cause cri-     minate, corecţionale şi poliţienesci, 

Art, 75. In termină de trei lunt celă multi 
de la promulgarea acestei legi, unii regula- 
ment de administraţiune publică va determina 
poliţia şi administraţiunea, caselor prevădute 
prin art. precedenti. . E 

Art, 20, Acestă lega nu se va pune în lu= 
crare de câţii începândă de la dece dile după e- 
secutarea aceloră legiuite prin art,74 şi 75, a- 
nanciată în Monitorulii Oficiali. | 

Art, 49, Pentru dâtoriile carii ati luată nas- 
cere înaintea promulgării acestei legi, ea nu 
se va aplica de câtii după unii anii de la, pro- 
mulgare, - 

Art, î8, Tote disposiţiunile legale pente 
esecutarea personală, prin ocuparea locuinţe   dâtorului, se abrâgă. 

  

REGULAMENTU - 

PENTRU ÎNCHISORILE DE DATORII (1) 

= (Decret. din 23 Decembre, 1863) - 

CAPITOLULU 1 
Administraţiunea 

4. Unii şefi custode, -. 
5, Trei custodi, o 
6. Uni rândaşii, o 
EI va putea fi însă restrânsă proporţional- 

, 

Art, 1, Personalul închisorii pentru detorie | mente cu poporaţiunea şi uşurinţa serviciului, 
va fi compusă cum urmeză : 

1. Unii Directore. N 
2. Unii grefier comptabil, 
3. Unii scriitor. 

mai ales prin oraşe de vă populaţiune mai mică, 
Arte 2, EX vorii fi supuşi la tute îndâtoririle 

şi prescripţiunile de comptabilitate în vigâra 
în cele alte case de închisere. 

  

-0) Acestă regnlaraentă face parte integrantă din legea pentrn constrângerea corpo rală.



* CAPITOLULU II 
Închiderea 

Art. 3. După ce se va îndeplini formalită ţile 
prescrise de Art 36 din lege. directorul libe- 
rEză adeverinţa de priimirea arestantului, îl în- 
scrie în registra de închidere - şi îl pune în 
închis6re. 
„Arte 4e La casă de nedepunere a consignaţici 
de întreţinere 24 ore înainte de espirarea pe- 
riodului plătit, directrele va încunosciinţa pe 
dâtornică, care conformă Art.5: din lege, pote 
petiţiona la Tribunal. 

CĂPITOLULU III 
„ Aşternutul 

compusii cum urmeză :' " 
1, Pată de feri, 
1. Mindir, 

„1. Saltea. . 
1. Tufecă (pernă de paie), 
1. Pernă. - 
1. Invelitre (plapumă), 
3. Ciarciafuri,. .- 
1. Vasii de nânte. 
1. Mică, măsuţă cu sertarii. 
4. Servete, aa , 
Art, 6. Deţinutul pentru detorii 'şi pâte pro- 

cura, cu provriele sâle midiâce ori-ca ameliora- 
ţiane în amobiliment, nutriment, precum şi alte 
resurse compatibile cu regimul! unei : închisori. 

Art, 5. Asternutul fie-căruia arestat va fi 

CAPITOLUL IV 
Ospitalul 

Art, 7, Arestaţii bolnavi voră fi trataţi în 
ospitalul închisârii; acest ospital va fi în totul 
conformii cu ospitalele civile ale oraşulu:. . 

Art. 8. Arestuiţii carii nu voră toi să fie 
căutaţi în ospitalul închisorii, .voră putea să 
se caute în odaia loră, unde voră fi visitaţi de 
medicul închisârii, derâ atunci cheltuclile de medicamente şi de căutare vorii pe-sarci- 
na loră. aa 

EI vorii putea asemenea să aducă şi ună altă 
medică docel al închisori, - 

i A: - . 

  

LFOIUIRI 

CAPITOLULU Y. 
Poliţia interidră 

Art, 9. Camerile închisorii voră fi deschisa 
în tote dilele la 6 ore de diminâţă, de la 1 A- 
prilie până ta '1 Octombrie, şi la 7 ore dela 
1 Octombrie până la 1 Aorilie. 

Fle voră fi închise la 9 ore sâra, dela 1A- 
prilie până la 1 Octombrie, şi la 7 ore de la 
1 Octombrie până la 1 Aprilie. 

Art. 10. De patra ori pe săptămână, în dilele 
şi orele însemnate de directore, aresraţii oră 
putea îi visitaţi de rudele, de adrocaţi, de con: 
siliarii de familie. Ei voră putea comunica în 
libertate, 

n casă cândiă unii arestati ar vrea să prii- 
mâscă visite mal duse şi mat prelungite, eli va 
face cerere prin înserisii şi motivată Directo. 
rului care o ta transmite inspectorulu; general. 

Art, 11. Arestaţii se vorii putea deda la orl- 
ce ocupaţiuue voră -nfti, pe câță vreme acele o- 
cupațiuni nu vatămă în nimică ordinea înterioră. 

Im. va fi permisă să priimescă cărți și să 
scrie; ei torii putea să priimescă şi epistole 
carii nu voriă fi supuse la nici uă reviduire do 
către administrațiune, însă tote obiectele adase 

| loră, voră trebui să trâcă prin cancelarie, unde 
vorii fi esuminate înainte de a le fi date. 

o Arte 12 La intrarea loră în închisâre, ara- 
staţii soră putea d-pune obiectele lorii în can- 
celarie sci să 'şi le păstreze ef. Însă în acesti 
din urmă casii administraţia nau este nici cură 
respungătore de perderile ce li s'ar putea în- 
tâmp'a. - i | 

Art. 13. La fie-care trei dile, directorele vă 
distribui arestaţilor banii constmuaţi pentra 
hrana lori, Uni registru special va constata 
sub-adeverirea fiă-căruia priimirea sumelor. —- 

Art. 14. Jocurile de norocii sunt cu totulii 
poprite. 

Art, 15. Tot ţipetul şi ori ce petrecere sgo- 
motâsă în stare de a turbura linistea, şi ordi- 
uea închisorii, sunt poprite arestaţilor. 

Art. 16, De asemenea, sunt oprite amenin- 
țările intre arestaţi si contra impiegaţiloră 
administraţiunii. Î 

Art, 12. Unu! scă maf mulţi comisionară li-       beri voră fi ataşaţi pe lingă inchisâre pentru 
alergăturile de care voră avea no arestaţi, 
după interesele şi trebuinţele lori. Plata, de 
fie-care alergătură va fi otărită de inspectoralii 
generală. aa
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LEGE | 
PENTRU A SE DA PROVISORIU SUB-PREFECTILORU SI POLITIAILORU ATRIBUTIUNILE 

JUDECATORILORU DE PLASI (1). - 
„ (Decretă din 21 April. 1867) 

Art, 1 PEnă la instituirea judecătorilorit de | decătorilorii de plăşi şi plaiuri şi procedurei 
plăşi şi plaiuri, sub-prefecţii, iară în oraşe po- | lori. 
liţaii, suntă competinţi a esercita atribuţiu- | Art, 2. Pentru oraşulii Ducurescă și Iași, se 
nile loră, judecândii fără apeli, sâă cu apelii, | voră înființa judecători de plăşi, conformii le- 
la tribunală, conformă legilorii în vigâre ci- | giă, servindu-se de fondurile tribunaleloră po- 
vile seă penale, cark reguleză atribuţiunile ju- | liţienesci cari remâni desfiinţate, 

  

(1) Vegy art. 5—15 din Legea Organisării judecătoresc].
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REGULAMENT 
RELATIVU. LA DIRECTORII DE PREFECTURI 

(Decret No 697 din anulii 1561) 

Ş 1, Directorii Prefecturelori se numescii de 
“Domnă după recomandaţiunea ministrului din 
întru, şi suntii în t6tă vremea sub ordinile di- 
recte ale prefectului. . 

-- $2e Acesti directori suntă ajutorele pre- 
fecțilorii în adininistrarea, judeţului.: 

: 33, Directorele de Prefectură îndeplinesce 
datoriile. de prefectiăi, la casii de absenți a a- 
cestuia de la reşedinţa districtului sâiă la casă 
de bolă, . SI 

Ş £, Dircctorele este şefă răspundătorii ali 
cancelariei, prefecturei, elă stă permanenti la 
astoria sa, şi nu pote lipsi de la reședința 
districtului, de câți cu congediii dati de pre- 
fecti, care va însciinţa despre acâsta tot-dâ-una 
Ministeriului de interne; Ci 

Ş 5. Directoreie îndeplinindi d&toriile Pre- 
fectului în-lipsa acestuia din casă de bâlă, de 
congediii s6ă vre uă ttebuință de servicii, dă 
cursă tuturorii pricinilori, potrisită legiloră şi 
ordinilori instructive, iar după îusinătoşirea 
s6i întârcerea, prefectului, i se dă în prescur- 
tare sciinţă de tote lucrările urmate în lipsă'i. 

$ 6. In lipsa directorelui, ântâiulii stă aju- 
torii contrasemneză tote chârtiile şi ânsuşesce 
tâte căderile sâle. 

Ş 7. La întemplare de vacanţă de prefect, 
directorele îndeplinesce până la numirea altuia 
singurii A6toriile prefectului după legi, şi la 
venirea celui nuoii îi înfăgiştză memorii în 
scurti de starea pricinilorii corente şi de tote 
iustracţiunile de interesii generală cc ori fi 
date prefectureloră. 

$ S. Directorele ca, şefii alii canceliarici Pre- 
fecturei îngrijasce ca îndată, la sosirea espedi- 
țiuniloră să înfăgişeze prefectului pachetele 
priimito de la osebitele Ministere, ca să le des- 
chidă &nsuşi prefectali, şi să dea cuvenitele 
deslegări pentra cursulă chârţiilori da uă mat 
mare importanţă, iar pe cele -corente le lasă 
directorelui şi le lucrâă Gnsuşi, cu tâtă grăb- 
nicia şi essactitatea. . - 

Ş 9. - Pachetele priimite de la sub-pretecţi 

  

  

şi ori-ca alte autorităţi, :le deschide directo- 
rele, de va fi autorisatii de prefectii, şi îndată 
chârtiile de pricini curgătore, le lucreză; iar 
pentru cele de deosebită importanţă, supu- 
n&ndă prefectului sub a sa răspundere tâte îm- 
prejurările ce înconjură acea pricină, îl ra cere 
opinia după care are să lucreze, - - 

$ 10. Oră-ce pachetă dela ori-ce autoritate, 
adresati pe numele proprii alti prefectului, i 
se înfăgişcză îndată adresantului închisii, scii la, 
casuri prevădute de $ 5, i se trămite cu grabă 
unde se va afla; se înţelege că asemenea, regulă, 
seva păstra şi pentru convertele adresate Pre- 
fecturei, ce vorii purta titlu de confidențială. 

Ş 11. .Dire:torele Prefecturei contrasem- 
n6ză tâte chârtiile ce se supunii la subserierea 
prefectului, şi este răspungători pentru ork-ce 
Imcrare a sa eşită din resoluțiunile puse de 
prefectii. | , 
„$12, Hârtiile curgttâre pentru aducerea, a- 

minte şi grabnică îndeplinire a pricinelori în 
Imerare pentru cereri de sciințe spre lămurirea 
deosebitelorii pricină, se sub-serii de directore 
pentru prefecţii, anunţândă pe prefectii de pu- 
perea la cale. - , 

Ş 19. Directorele Prefecturei, pe lingă dâto- 
ria ce are de a ingriji, ca tâte hârtiele să se lu- 
creze îndată, şi cel multi în trei dile de la 
priimirea, lorii în cancelarie, este dâtorii să pri- 
vegheze de a se ţinea canceleria în cea mai 
mare regulă, să reviduicscă adesea condicele, 
jurnalele şi registrele, să cerceteze şi să facă 
a se ţine dosarele pricineloră în bună orân- 
duială cu catalogulă necesarii, să privegheze 
pentru regulata, espediere a hârtielorii de la re-! 
gistratură, căci pentru ork-ce neorânduială în 
ținerea cancelariei, singură va fi mai cu deose- 
bire răspundătorii. .: : 
"$ 14. Este în Wa dreptulii îndâtorire a direc- 
torelui de a obserra buna disciplină a ajutore- 
lorii şi tutuloră amploiaţilorii din canceleria 
Prefecturei, şi pentru ori-ce abatere, abusii, 
necuviință sâă neîndeplinire cu esactitate a de-
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toriiloră vre unuia din aceşti funcţionari, a- 
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$ 15. Prefectulă neputenăii rnerge Ensusi sâii 
z6tă prefectalui ântâiii verbală, şi deea îndrep- | cândăi trebuinţa va cere, spre descoperirea a- 
tare nu se face, îi raporteză ală douilea în devărului, pâte însărcina pe directore a merge 
scrisă, iar când nici după acâsta prefectulii nu | în districtii la faga locului, unde miglocesce 
va lua, măsuri de îndreptare pentru celă abă- prigonirea, dându'i instrucţiuni ce va socoti de 
tutii, atunci directorele pote raporta Ministe- | trebaință, după care directorele are a se poră- 
riului din întru, espuindu'Y abusulii sâii abate- 
rea funcţionarului, 

ţui în facerea acelei anchete, 

  

DECRETU 
No. 1623 din Noemvrie 1569 pentru uniformele Poliţailoriii și: Sub prefecţilorii 

Art, 1. Prefecţii poliţiilorii Bucurescă şi Iaşi, 
directorii acestoră poliţii, comisarii şi sub-co- 
misarii poliţienesci, poliţaii de oraşe şi sub- 
prefecţii, voriă purta pe viitorii uniforme pre- 
cumii se descrie mai josii : 

Prefecţii polițiilorii Bucuresci și Iași 

Tinuta mare 

Tricon brodat cu firii albă şi pene tricolore. 
Tunica de postavă cirită-închisă cu ună rândă 
de nasturi albi, gulerulă şi revelurile de la mâ- 
necă de postav roşu, brodată cu firă albii, (după 
modelul numărulă 1, aprobati de consiliuli 
ministrilorii), pantalonii de postavă ca tunica, 
cu dublu lampasiă roşu. — Eşarpă tricoloră de 
metase cu ciucuri de aură. — Centuroniă de fir 
albă purtati pe d'asupra, când nu se întrebuin- 
țEză eşarpa, şi pe de desubt când se pune e- 
şarpa. — Sabia, după ordonanța de statii-ma- 
Jorii. — Dragona de oficerii superiorii." 

Tinuta mică 

” Chepiă brodată pe bandă roşie cu firii albii, 
Tunică, de postavi civiti-inchisă cu ducă rân- 
duri de nasturi albi, gulerulii şi revelurile de 
la mâneci de postavii roşu brodate cu firii albii, 
(după modelulă număralii 2), pantaloni de po- 
stavii ser cu lampasă roşu dublu, fără paspoală 
în midlocii, — Cerituronii de firii albi sâi de 
pele de lacii, purtatii pe dedesub. 

Directorii poliţiiloră Bucurescă și Iaşi: 

Tinuta mare . 

Chepiii brodatii prin midloculii bandei roşie 
cu uă ghirlandă de firă albi giuriă împregiură 
şi cu pamponii tricolorii. — 'Punică de postarii 
civiti-inchisă c'uni rândiă de nasturi albi, gu- 
lerulii şi revelurile de la mâneci de postarii 
roşu brodate cu firă (după modelulă numărul 3), 
pantalonii de postarii ca tunica cu dublu lam- 
pasii roşu, -- Eşarpă tricoloră cu ciucuri de 

  

aurii subţiul. — Centuroniă de firă albi. 
Sabie de statii-majori. . 

Tinuta niică” 

- Chepiă ca şi la marea ţinută fără pamponii, 
Tunică cu duoă rânduri de nasturi albi, gule- 
rul şi revelurile mânecilorii de-postavi roşu 
brodate cu firii albă, (după modelulii cu numă- 
ruli 4), pantalonii seri cu vipuşcă roşie. Centu- 
roni de pele de lacă. A 

Comisarii poliţiilorii Bucuresci şi' Iaşi : 

Ţinuta mare 

Chepiii cu tresă prin midloculii bandei de 
postav roșu şi panponă tricoloră. Tunică de 
postari civiti-închisă cu unii rândăde nasturi 
albi, galerulă şi revelurile de la mâneci de po- 
stară roşu brodate cu firă albă, (după mode- 
lult numărul 5), Pantalonii de postarii ca ta- 
nica cu dublu lampasă roșu. Eşarpă tricoloră 
cu ciucuri de aură subţiri, Centuronă de firii 
albi, Sabie de statii-majorii. 

Ținuta mici 

Chepiii ca şi la marea ţinută, fără pamponii.. 
Tunică cu duoă rânduri de nasturi albi, gule- 
rulii şi revelurile de la mâneci de postavă roşu 
brodate, (după modelul numărul 6). Panta- 
lonii seră cu vipuşcă roşie. Centuronii de pele: 
de lacă. “ 

. Sub-comisarii poliţiilor Bucaresci şi Iași 

Chepiii, pentru mare ţinută, de postavă ci- 
şitii cu bandă roşie, prin midloculii căruia se 
va aplica uni galonă de firii albii. Chepiii pen- 
tru mica ţinută de pele de maroquenii. Tunica - 
uni rândă de nasturi albi, guierulă de po- 
stavii roşu brodată cu firă albă, (după mode-- 
lată namărulă 7), revelurile de la mâneci de   postavă roşu fără broderie, Pantaloni seri cu
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vipuşcă, roşie. Centuronii de pele de Jacii. Sabie: 
Eşarpă tricoloră cu ciucuri de mătase galbenă, 
care se ra purta numai la marea ţinută. 

Polițaii orașelorii principale, precum : 
Galaţi, Brăila, Craiova, Ploiescă, Ismailii 

şi Botoșani 

Vor purta aceeaşi uniformă, ţinută, mare 
şi mică, otăritii pentru comisarii poliţiilorii Bu- 
curesci şi Jaşi. 

Comisarii polițiilorii din oraşele principale 

Voră purta aceeași uniformă otărită pentru 
sub-comisarii polițiiloră Bucuresci şi laşi. 

Poliţaii oraşelorii secundare ; 

Chepiii ca ali comisarilorii poliţiei Rucuresci 
şi Iaşi, însă pâmponulă se va purta numai la 
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mare ţinută. 'Tunică de postavii civitii-închisii 
c'unii rândă de nasturi albi, gulerulă şi reve- 
lurile de la mâneci de postari roşu brodate 
(după modelulă număru 6). Pantaloni seri cu 
vipuşcă roşie, Centuronii de pele de lacii purtat 
pe dedesub. Sabie de stată-majorii. Eşarpa tri- 
coloră cu ciucuri de aură subțiri, care se ra 
purta numai la marea ţinută, 

Comisarii poliţiilor din orașele secundare 

» Yorii purta acceaşi uniformă otărită pentru 
sub-comisarii poliţiiloră Bucuresci şi Iaşi, însă 
fără galonă de firă la chepiii şi fără eşarpă. 

.   Sub-prefeeţii 

-  Voră purta acecaşi uniformă otărită pentru 
poliţaii oraşeloră secundare. 

  

REGULAMENTU 
PENTRU INSTITCIREA DĂREI LA SEMN IN ROMANIA 

| __ (Decret din anulii 1565) 

Art, 1, Se institue în România uă serbare 
națională sub numirea dare la semnii, 

Arte 2, Darea Ja semni se sub-imparte în 
trei divisiuni şi anume : 

a. Darea la semnă comunală, 
b. Darea la semuii judeţiană. 
€. Darea la semnii generală. 
Arte 3, Institaţiunea dări la semnă se va 

înființa şi priveghea de către ministrulă de 
interne, agricultură şi lucrări publice şi de res- 
belii, fie-care în cea ce îl privesce în raport cu 
Teguiamentulă de fașă, - . 

- Darea la semnii comunală 

Art, 4, În fie-care comună rurală şi urbană, 
se va destina unii anume locii în care se șa a- 
şeda semnele pentru dare, 

Terenulii reservată semnului în comunele 
rurale va fi de 150 stânjini lungimea şi 40 lăr- 
gimea, €ră în comunele urbane şi reședințe va 
fi de 200 stânjini lungimea şi dl lărgimea şi 
sa fi stabilită în apropiere de barieră, spre a 
putea. facilita, visitațiunea dătătorilorii şi a 
spectatorilor în diua solemnnităţii, pe care va 
fi aşedată semnulă Ja depărtare, de locul unde 
se va aşeda casa de dare, de 250 paşi. - 

Art, 5. Pentru ţinere în bună, stare a sem- 
nelorii, a terenului reserratii lui, a construc- 
ţiunei de dare şi pentru privegherea dării, se 

institue în fie-care comună rurală, ună comitet 
compusii din trei membri şi anume : primarul 
şi duoi soldaţi în reservă. sâă dorobanţi ce se 
vor alege de oficerulii de instrucțiune numită 
în fie-care oraşi de reşedinţă, iară în comunele 
urbane cinci nembri, în care va iutra oficeruli 
de instrucţiune şi alte persâne cu asemenea cu- 
noscinţe. : 

Funcţiunile membriloriă din cari se vor com- 
pune comitetele voră fi onorifice, şi se voră re- 
comanda de câtre primari Ja aprobarea, prefec- 
tului județului. : ! | 

„Arte 6, Fie-care Români sâă naturalisatii 
va merge uădată pe săptămână, Dumiueca, a 
trage la semniă, a 

Art, 7, Darea la semnă va f priveghiată, de 
către comiteti , care va înscrie într'unii. regi- 
stru formatii după modelulii cei se va. da de 
Ministerii, numele persânelorii ce aii trasă, nu= 
mărulii focoriloră date şi numărulă loviturilor 
ce ati făcutii în fie-care punctii al semnului. - 

Art. S, 'Tâte acele persâne cari nu var avea 
arme de precisie, prafă bunii de carabină. capse 
şi plumbi le ror găsi la, comitet, căruia i se 
va pune la disposiţie din armele aflate reservă 
în arsenalulii oştirei, ună numării ce se va găsi 
de cuviință de Ministerii, precum și uă cuanti- 
tate de prafii, plumbă şi capse făcute in adins 
pentru ucesta.   Art, 9. Uă dată pe anii, giua de 27 Inlii,
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în fie-care comună se va serba darea la semn; 
aşa dsră în diua fixată, se vor aduna la reşe- 
dinţa, lori tote acele persâne ce ai trasi la 
somnă în cursul anului, şi, după uă nouă con- 
curenţă ce vor face între denşii, tote acele per- 
sân ce se ror deosebi, atâtii prin iuţela mă-' 
nuirei armeloriă cât şi prin mai multe dătături 
ce vor fi făcută în punctulii negru, vor î pre- 
minte de către comitetii ca semni de încura- 
giare pentru progresulii făcută, în acestă în- 
treprindere. ” 

Art, 10. Resultatulă dobânditii în acea di, 
împreună cu ună estractă după registrulă a- 
nului, se va trămite de comitetii la prefectul 
judeţului. ” 

Darea la semnii judeţiană 

Art, 11, În reședința fie-căruia judeţ se va. 
serba în diua do 15 Augustii a fie-cărut an, da- 
rea Îa semni judeţiană. ! ! 

Art. 12, Pentru acestă serbare se va insti- 
tui în fie-care reşedinţă de judeţii, pe lingă 
semnul arctatii la art. precedenti al comunci 
âncă unii semnii sub numirea de semna de câmp, 
la uă distanţă de 400 paşi. : 

Art. 19, Darea la semuii judeţiană va fi pri- 
veghstă do unii comitetii compusi de 7 mem- 

“bri aleşi din membrii consiliului judeţiană, din 
cei nai apți la acesta, din şefulă garnisonci, 
din oficerulă de instrucție şi din persâneie ce 
sa vor găsi că faci parte din societatea deja în- 
stituită în ţâră pentru acesti sfirşiti şi va f 
presidatii de prefectă. - 

Art. 14, În diua destinată prin articolul 
precedentă se vor aduna la reşedinţa judeţului 
tâte acele persone câte ai fostii premiate de 
comitetele comunelorii rurale şi urbane ale ju- 
deţului şi prin uă nouă concurenţă ce vor face 
acolo de dare la ambelo semne, acele persâne 
ce tor avea unii mai mare numără de lovitură 
în puntulă negru, vor fi premiate de comitetii. 

Art. 15. Comitetulă deră, pentru acest sfir- 
şit, va ţine în localulă s&ă uă reservă de arme, 
prafă , plumbă şi capse luate totii de la arse- 
nalulă oştirei, spre a da acelora ce ror fi în 
lipsă, va îngriji de buna întreţinere a seinnu- 
lui precum şi de buna stare şi curăţenie a ar- 
meloriă. - - 

Art, 16. In diua concursului, unul din mem- 
brii comitetului va fi însărcinată cu luarea no- 
telorii de focurile date de fie-care concurentii şi 
de loriturile făcute în fie-care puntii al ambe- 
loră semne după înadins instrucţii ce se vor da 
de ambele Ministere. " 

Aceste note le va da presidentulă comitetu- 
luă, care le va înscrie într'uni anume registru 
ca cel arttatii la art. 7 de mai susă,, şi, după 
terminarea operaţiei, resultatulă produsi îm- 
preună cu unii extractii după acel registuu, se   
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înțelegere cu ministrulii de resbelii, voriă lua 
disposiţiile cuvenite în acâsta, a 

Art, 17. Solomnitatea se mai pote prelungi 
încă ducă ile, deca trebuinţa va cere, după 
găsirea cu calea comitetului. .. ” 

Art. 13, La solemnitatea de dare la semnit 
judeţiană, vor fi faşă tote autorităţile Statului 
civile şi militare, iară. distribuirea premiiloră 
persâneloră ce le-a meritată, se va face de că- 
tre preşedintele comitetului în numele Domni- 
torului. - - 

Art, 19... ..... „comitetului dărei 
la semni din comunele rurale şi urbane voră fi 
stâguri cu armele judeţului, culorile naţienale 
şi cu inscripţiunea : comitetulii dărei la semnit 
din comuna. . .. , «. şi totii asemenea vor fi şi 
ale comitetului judeţianii afară de inseripţiune 
care va fi comitetul, dării la semnii din ju- 
detulă e... Aa ÎN . 

" Acest stindard se va purta de preşedintele 
comitetului în giua serbării comunale, după 
terininarea căria un delegati ali stă va veni 
cu dânsul la reşedinţa judeţului împreună cu 
premianţii în Qiua, serbării Judeţiane, 

Darea la semnii generală 

Arte 20. In Bucuresci, capitala României, se 
va serba, în Qiua de 30 Augustă a fie-căruia 
ană, darea la semniă generală. 

Art. 21. Pentru acâstă serbare sc va con- 
stitui unii conmitetii compusii din nucă membri, 
şi anume : ministru de interne, agriceitură şi 
lucrări publice, ministru de resbelii, primarul 
capitalei, preşedintele şi vice-preşedintele so- 
cietăţii de dare la semnă deja instituită în 
Bucuresci, din unii din membrii onorarii ai Qi- 
sei societăți, şi din alte persâne luate din ar- 
mată și va fi presidat de Măria Sa Domnitorul. 

Art, 22. Pentru acestă solemnitate, se va 
destina uni anume locă, şi se va aşeda pe dâu- 
sulii semnele necesarii de dare, făcentu-se.tot 
uă dată şi construcţiile pentru serviciul dătă- 
toriloră pentru şederea comitetului şi a 'spec- 
tatorilori. 

Art. 23, În acâstă qi se vor aduna în capi- 
tală tâte acele persone câte aii fosti premiate 
de comitetele judeţiane, avendiă în capulă lori 
pe unulă din membrii comitetului, care va ptr- 
ta stindardulă stă şi prin uă noă concurență 
ce vor face la darea la semn aşedatii în Jocul 
destinat, acele persone ce se vor distinge, după 
apreciările făcute de unii jurii alesi din memn- 
brii comitetului, se voră premia de Măria Sa 
Domnitoraulii. ” 

Art, 24, În casa comitetului se vor afla ar- 
me de precisie, praf, plumbi şi capse cu în- 
destulare, spre a.se da la trebuinţă .concuren- 
ilorii, 

* Art. 25. Concursulă dării la semni general 
va comunica, ministrului de interne, care, prin | va începe la 24 Augustă şi se va termina li.
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20 Augustii, cândit ati a se distribui premiil, 
aşa, dsră persânele aretate la art. precedentă, 
se vor afla în Bucuresci la 29 ale lanci August. 

Art. 26. Transportulii acestorii persâne se 
va face pe comptul Statului, iară cuartiruirea, 
lori în capitală pe timpul concursului se va 
face pe compta comunei. _ 

Art, 27, La solemnitatea distribuirei pre- 
miiloră care are a se face precum s'a disii de 
Măria Sa, vorii asista tote autorităţile Statu- 
lo cișile şi militare, -, 

Art, 25. Dapă terminarea operaţiunii, co- 
initetulă va încheia unii tabloii de resultatulă 

„produsă după registrul ce va ţine ca şi comi- 
tetele arstate la art, precedontă, şi uă listă de 
persânele ce s'aii premiati, şi se vor publica în 
„Aonitor, spre cunoscinţa generală, ..  ... 

Art, 29, Insigniile comitetului de dare la 
semnă generală, va.fiună stindardii cu marca 
şi armele ţărei, cu culorile naţionale şi cu 'in- 
scripțiune în litere de aură comitetul de dare 
la semn general care va fi depusă în Qiua so- 
lemnității la localul destinatii pentru acesta, 

„: * "Disposiţiună generale 

„Arte 30, Semnele de dare. ale fie-cării co- 
mune rurale și urbane, precumii şi acelea de 
dare la semnii generală, se vor face după si- 
stemaulă celă noii adoptatii deja de societatea 
din Bacuresci. : 

  

I 

Despre procedarea Ia înființarea: 
zalhanalelorii i 

Art, 1, Ori cine va voi a înființa uă zalhana, 
va adresa cererea în scrisă în reionul comune- 
lor arbane, ori într'nă distanţă de la barierele 
unei urbe nu 1nai mică de cât ducă chilometre, 
către primarul, în reionulă comunelor rurale, 
către comitetulii permaninte ală judeţului. Ce- 
rerea va fi însoţită” de uni plani şi va artta 
lămurit locul unde voesce a înființa zalhanaoa, 
depărtarea loculni de la cea mai apropiată ca- 
să locuită, întinderea şi felul construcţiiloră 
projectate, întinderea curții, depărtarea stabi- 
limentului de la apa curgătâre şi modul fabri- 
cației projectate. i 
„Art, 2, In comunele urbane, în care se află 

ună consilii de igienă publică şi salubritate, 
primaruli va trămite acelui consilii petiţiunea 
relativă la înființarea unei zalhanale., 

Uă comisiune din sînul consiliului de igienă 
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Cheltuelile necesarii, pentru facerea loră, se 
vor da din fondurile comuneloră, iară acelea 
pentru județiă din casa consiliului judeţianii. 

Arte 91, Fondurile necesarii pentru construc= 
ţia caseloră de dare si pentru premii, se vorii 
afecta în budgetele lori, BE 

Art. 32, Cheltuelile- necesarii pentru înfin- 
ţarea semneloră, a construcţiuniloră de dare 
şi adăpostirea privitorilorii la solemnitatea ge- 
nerală din capitală , precumii şi pentru darea 
de premii, se voră face de către Statii, trecân- 
du-se în budgetali Ministerului de interne. 
„.. Arte 39, Sa va prevedea asemenea în bud- 
getele comunelorii rurale şi urbane sumele ne- 
cesarii pentra plata prafului, plumbului şi a 
capselorii destinate prin art. precedentă a se 
ține de comitete pentru acele persâne ce vorii 
îi în lipsă. i Eta 
„ Arte 8%. După terminarea solemnităţii ge- 
nerale, fie-care comiteti se va întârce cu stin- 
dardul stă la reşedinţă şi se va păstra de pre- 
şedintele comitetului, iară acela al comitetu- 
iui generală la paiatuli domnescă, .... ,, 

Art, 85, Regulamentul de facă, se va aplica 
în țcră de la 1 lanuariă, anulii 1866, --. 
„, APte 85. Ministrii noştri sereretară de Stat 
la Departamentulii de interne, agricultură şi 
lucrări publice şi de resbală, voră aduce la în- 
deplinire decretulii de facă, fie-care în ceea ce   "] privesce, , 

REGULAMENT PENTRU ZALBANALE 
(Decretii No. 794 din 18 Aprilie 1863) 

publică şi salubritate, compusă de ună archi- 
tectii oră inginer şi de duoi mellici, se va tran- 
sporta în faca locului pentru inspectarea loca- 
Jităţii. Consiliul va adresa primarului în tim- 
pulii maximal de ducă siptimâni după prii- 
mirea cererii, ună raport motivată, în care va, 
espune dâca zalbanaoa projectată însuşesce con- 
diţiile cerute de regulamentulii- de facă, | 
„Primarul va da acelii raportă în delibera- 

ţiunea consiliului comunale care, unindu-se cu 
conclusiunile raportului, va acorda cerercu pen- 
tru înfiinţarea zalhanalii, ori o va respinge. 

In oră ce casă de acordare a unci asemenea 
cereri, consiliul comunale va notifica acâsta 
comitetului permaninte -a, judeţului, care, la 
rândul stă, va cere aprobarea comitetului me- 
dicale superiorii. Oraşele cele mari, prevădute 
la art. 41 din legea, comunale, vori urina şi în 
acâstă privință în sensul acelui articolă de 
lege. In casti de respingerea cererii din partea 
consiliului comunale, partea interesată se pâte   adresa la autorităţile administrative supericre,
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iară în casii de divergință a comisiunii medi- | 
cale, tâte lucrările se voră supune comitetului 
permaninte, şi prin-acesta deliberaţiunii a con- 
siliuiui medicale superiorii, | 
__ ATte Be Comunele urbane unde nu se află un - consilii de igienă publică şi salubritate, voră 
usma totii asemenea, cu osebire că ele vor care 
opinia motivată a medicului primari ali jude- țului şi a medicului urbei, cari inspectândă lo- 
calitatea, vorii face unii raportii colectivii asu= 
pra petițiunii pentru înfiinţarea zalhanalii în 
timpul maximală de 2 septămâni. | 

Arte 4, Preşedintele comitetului permaninte 
ală judeţului, priimindă petiţiunea pentru în- „ dinţarea unei zalhanale într'uă comună rurală, 
Ya cere părerea motivată a medicului primarii ati judeţului, Medicul primar se va transporta, 
în faşa locului pentru inspeetarea localităţii 
şi'şi va da părerea în timpulă maximal de 29 dile. Cheltuiala transportului medicului pri- mară privesce pe acela caro voesce a înființa 
zalhanaoa. - 

Comitetulii permaninte unindu-se scă nu cu părerea medicului primarii şi maj "nainte d'a aproba scii respinge cererea, va cere decisiunea 
consiliului medicală superiori, i 

Art, 5. Consiliulii medicale superior în ca- surile espuse la art,.2, 3 şi 4 când va fi chiă- matii a se pronuncia asupra cereriloră relative la înființarea. de zalhanale, ra resolva acele cereri în timpulă maximală de 21 dile, după 
priimmirea acteloră respective, afară de casuri cândă trebuinţa va cere să se facă uă a duoa 
cercetare în fața locului. 

Decisiunea consiliului medicale supetioră se 
va trămite în copie comitetului permaninte. 

Il” 
Despre localitatea unde se pdte înfiinţa 

uă zalhana 

Art. 6, Nu se va înființa nici uă zalhana de 
cât în vecinătatea imeliată a apelor curgătore. 

Intinderea zalhauatii şi numărulă viteioră 
cari se tae într'ânsa pe di va trebui să fie în 
proporţie cu volumul apei. 

Nu se va înființa zalhanaoa pe lingă ape: prea mici, cari în timpulă verii şi tâmnei de- 
sccă cu desăverşire; ori pe torente intermitente 
de munte care conține apa numai după ploi. 

Art, 7. Nu se șa putea înfiinţa zalhana în 
întrulă barieriloră unei urbe, într'oă depărtare 
de la barierile urbei mai mică de câtii ducă 
chilometre, în întrulă reionului locuiţiă al unei 
comune rurale, întrnă depărtare de la reionul 
unei comune rurale mai mică de cât 300 metre; 
introă depărtare de la drumurile principale 
maj mică de câtă 50 metre, de la cimitir, ori de la promenadele publice a unui oraşă mai mică de câtii 1 chilometru. 

  

  

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

Art, S. Nu se va putea înființa uă zalhana 
pe lingă uă upă curgătâre în susulii unei urbe, 
(inaintea, intrării apei în urbe). întruă depăr- 
tare de la barierile urbei mai mică de câți 
cinci chilometre. 

III 

Despre modul construcțică zalhanaleloră 
Art, 9, Fie care zalhana va, fi împrejmuită 

spre uscată cu zidii ori cu gardă solidă şi în 
trările el vori fi închise cu porți. | 

Art. 10, Fie care zalhana va avea uă curte 
de 2600 stânjini pătraţi suprafacă. Curtea ra 
fi nivelată întruni modă ca să, nu înlesnâscă 
stagnarea apelorii şi formârea baltacuriloră, 

Art, 11. Înjunghiarea vitelor se va face nu- 
mal pe podi care să fie construită numa! d'a- 
supra apei curgătâre. Partea curții destinată 
pentru tăerea şi jupuirea viteloră va, fi pavată 
cn ună materială impermeabilă şi înta'nă în- 
tindere suficientă pentru ca sângele să nu se 
absârbă de pământii. Pavagiulă acesta va a- 
vea uă pantă (declivitate) mică spre apa cur- 
gătâre şi sti se va întinde până la apa curgt- 
tre stă va fi întranită cu ună şențuleţii căp- 
tuşitii cu unii materială impermeabilii, menită 
d'a înlesni scurgerea sângelui şi spălarea locu- 
Ii unde se tae vitele. | 
” Art. 12, Tavanulii şi acoperişul asupra ca- 
zaneloră pentru topirea seului, va avea aper- 
turi speciale pentru eşirea aburiloră, 

Zalhanalele vorii avea asupra cazanelor co- 
şuri speciale pentru cşirea aburilor de înălțime 
minimală de 3 metre socotită de la tavanii. 

IV | 
Despre zalhanalele esistente 

Arte 13, Zalhanalele esistente, cari nu €n- 
suşese calitățile prescrise da regulanientul de 
faşă, întru câtii o va permite posiţia şi întin- 
deea locului afară de diferinţa în distanță, se 
voră aduce într'aă stare conformi cu regula- 
mentulă în timpulă maximală de 2 ani de la 
data promulgării sâle. La cas contrarii se vor 
închide la espirarea acestui termină. 7 

Arte 14. Zalhanalele carii nu suntii con- 
struite pc lingă apă curgătâre, so vor închide 
în teninii de ună ană, . 

i Y 

Controlulii medicală . 

Art.15. Nici uă zalhana înființată din noi 
nu va putea funcţiona până cândă nu va fi in- . 
spectate de uă cornisiune ad-hoc, care va con- 
stata că ea €nsugesce condiţiile igienice cerate
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de regulamentul de facă, comisiunea se va con= 
voca, de către autoritatea care a dati permisie 
pentru construirea zalhanalci (comitetuliă per- 
manentii ală judeţului şi primăria) cclă multă 
în timpulă de uă săptămână, după ce acea au- 
toritate va fi informată că zalhanaoa este ga- 
ta spre a patea funcţiona, şi se va compune : 
in comunele urbane caril aă consilii de igienă 
publică şi salubritate, de unii membru ali con- 
silialui comunală şi de duok membrii ai consi- 
linlui de igienă publică ; în cele-alte oraşe, de 
unii membra ală consilialni comunală, de ine- 
dicală primarii ală judeţului şi de medicul ora- 
şului; în comunele rarale de sub-prefectul plăşi, de mediculii primarii ală județalui şi de medi- 
culă arondismentului, In cel din urmă cas pro- 
prictarul zalhanalei va îngriji pentru transpor- 
tarea comisiunei în faca locului. Comisiunea 
va face raportulă ek în timpă celă multi de 
10 dile după ce a priimitii inritațiune. 

Art, 16, Proprietarul ori arendaşuliă 'zal- hanaleă insciințeză în comunele rurale pe sub- 
prefectulă plăşii şi pe mediculă primară alt 
jsdeţului ; în comunele urbane pe primarii şi 
pe mediculii urbei asupra tiinpului cândă tăe- 1ca are să încâpă în stabilimentul stii cu dece dile inainte, ” . 

Fancţionarea zalhanalci nu va putea începe inainte de 1 Septembre. 
Art. 17, Nu so va tăia în zalhana nici uă 

vită care nu va fi revisuită; în comunele ur- bane do către veterinarulă ori mediculii urbei; 
in comunele rurale de către veterinarul ori 
mediculii primarii ală judeţului; celii din urmă 
pote însărcina şi-pe medicul arondismentului 
cu acâstă lucrare, - 

Art, 18, Medicul ori seterinarulă „ nepu- 
tendă să stea în permanenţă Ia zalhana, pro- 
prietarulă ori arendașul zalhanalei îl va chiă- 
ma şi transporta cu cheltuiala lui în faga, ]o- 
calui, ori de câte ori va- incepe tăcerea unei alte 
ciredi. Ă 

Mediculi ovi veterinarulă găsindă vitele să- 
D&tâse va da unii biletă arătătoriă de numărul 
și felulă vitelorii admnise la tăere şi va pune la 
cale înferarea lori, cu unii feri care va remâ- 
nea în păstrarea sa proprie. i 

Art. 19, Ori şi când se va transporta uă 
ciradă la zalhana, cireada înainte de acesta 
sa fi înspectată chiariă la suchatii oră localita- 
tea unds ca este staționată de către medicul 
primarii ală judeţului, veterinarulă județului, 
Or mediculii arondismentului şi nu se va ră- 
dica d'acolo fără biletulă constatătoră că la 
revisia medicală s'a găsită tâtă cireada sănă= 
tsă, — dea una să mat multe vite din ci- 
radă se vorii afla bolnave de nă bâlă, conta- 
Siosă, atunci se va opri transportarea ciredei 
a zalhana şi se vor aplica cele prescrise de re- 
Snlamentulă pentru cpizooti]. 

Art, 20, Dâcă vruă -epizootie contagidsă 
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bântue jndeţulii unde se află cireada, oră jude- 
țalii unde se află zalhanaca, ori judeţulă ime- 
diatii vecinii cu unul din judeţele menţionate, 
şi deea localitatea unde sunt staționate vitele 
şi zalhanaoa se află în iudeţe diferite, atunci 
proprietarulii ciredei va aduce pe veterinarală 
ori mediculă primară ală județului în care se 
află cireada, oră pe funcţionarulii sanitari în- 
săreinatii de cel din urmă cu inspecția vitelor 
şi nu va rădica cireada până când nu va fi prii- 
mită biletulii constatătoriă că tâtă cireada se 
află sănătosă, | 

Acâstă procedură însă nu scutesce de a duoa 
revisie medicală a ciredei în curtea zalhanalei 
printrună agentii sanitară ali judeţului ori 
urbei unde se află zalhanaoa şi de inferarea 
prescrisă la art.18, :   Art, 21. Mediculă primari ală judeţului va 
inspecta în pers6nă tâte zalhanalele din reionul 
săii în timpul funcţionării lor celii pngină uă 
dată pe anii şi va veghea ca, să se păzâscă re- 
gulamentulii de facă. 

Mediculii urbei va inspecta zalhanatele din 
reionulii stă în timpulii funcţionării lori celi 
pugin de duoă ori pe săptămână. . 

Consiliele de igienă publică şi salubritate 
vorii alege din sânulii lorii duot scii mai mulţi 
membrii carii vor inspecta zalhanalele din reio- 
nulă loră în timpulă funcţionării celă pușină 
de ducă ori pe săptămână. 

VI 

Reguli de salubritate 

Art, 22, Tâtă zalhanaoa adică : clădirile, 
curţile , inalulă gârlei ori riulă și totii loculă 
împrejurnlă zalhanalei se va manţine de către 
proprietară ori arendaşii în starea cea mai 
curată, 

Art, 23. In timpulă funcţionării zalhanale- 
loră se voră rădica în tâte dilele escremeutele 
vitelorii şi se voră transporta: la câmpi, se va 
spăla în, tâte dilele loculă unde se înjunghie, 
se tae şi se jupâe vitele şi şănțuleţul care con- 
duce sângele în gârlă, se va mătura totă cur- 
tea în fie care di şi se va spăla celă pucină uă 
dată pe săptămână pardosâla din tote clădirile 
zalhanalii. ! 

Art, 24. Burţile şi mațele se vori curăţi la 
malul apei curgătore. 

- Saramura şi apa remasă după spălarea căr- 
ncă şi pastramei se va vărsa în apa curgătore. 

Lucrătorii voră îngriji ca sângele, saramura 
şi alte fluide necurate să nu se verse în curte 
şi pe pămentulă neparatiă. , 

Osele şi alte rămăşiţe animale carii nu se în- 
trebuinţăză pentru industrie, se vorăi îngropa 
la câmp, în dată după lucrarea fie căria ciredi.   Osele destinate pentru esploatarea industrială 
precum şi remăşiţele destinate pentru fabrica-
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iune de clei şi peile se vorii pune în localităţi |. 
acoperite şi bine ventilate, 

VII 

-Disposiţii generale 

Art, 25, Proprietarul ori arendaşulă zalha- 
nalei est respundătoră înaintea primarului ori 
sab-prefectului pentru manţinerea regulamen- 
tului de fașă în stabilimentulii săi. 

Art, 26, Primarulii comunei în reionul că- 
via se află vă zalhana, este dâtoră a priveghea 
ca să se păziscă tote regulile prescrise din re- 
gulamentul de fagă în timpul operaţiunii zal- 
hanalei. — În casă contrarii va fi supusii pe- 
nalităţilorii prevădute de legi.   

DISPOSEȚIUNI 

LEGICIRI ADMINISTRATIVE 

Art. 27. Comitetul permanentă ali judeţa- 
li şi consiliul unei comune urbane, fie care în 
reionulă săi pote ordona în interesul salubri- 
tăţii publice închiderea zalhanalelorii pentru 
1 penă la 10 dile, ai cărorii proprietari ori a- 
rendaşi vorii fi fostii somaţi de 2 oră într'unii 
sesonii, . | . . , 

Prin închiderea stabilimentului proprietarul 
oră arendaşulii nu se scutesce de penalităţile 
prescrise de lege pentru călcarea regulamente- 
lorii poliţienesci, a 

Inchiderea zalhanalei în casurile menţionate 
în acestii articolii se va notifica prefectului ju- 
dețului pentru oraşele cele mici: şi comunele 
rurale, iară în oraşele cele mari (Bucuresti, 
Iaşi, Craiova, Gaiaţi, Brăila, Ploesci şi Ismail) 
Ministerului de interne. - 

  

ŞI CIRCULARE 
DIN 18609 ALE MINISTERIULUI DE INTERNE CATRE PREFECTURELE DE DISTRICTE 

„IN PRIVIREA ISRAELITILOR 1869.. - 

I 

(Către pretecţi) 

După legile ţării, ovreii nu aii drepti de do- 
micilii permanenti în sate, Prin urmare ei nu 
poti fi nici cârciumari, nici accisari în comu= 
ele rarale. Tolerenţa ce pe alocurea li s'a a- 
cordatii a fostă ună abusi, d6ră nici-uă-dată 
ma fostă uă desființare a legii. 

Câţi pentru mine, eă nu suntă duşmanulii 
ovreiloră. Ei detorescii administraţiunii mele 
mai multe drepturi și voiii saluta cu bucurie 
Ciua în care ovreii nu se vorii deosebi de cef- 
alți locuitori ai României de cât prin religiune. 
Penă astăţi înst cea mai mare parte din ji- 
dovi, şi mai alesii acei emigraţi din Galiţia şi 
Podolia constitue în ţâra nostră nu bă comu- 
nitate religiosă, ci uă naţionalitate deosebită, 
avândii limba, portulii, năravurile sâle proprii; 
şi uă tristă esperienţă a dovedită că în parti- 
cularii ovreii Galiţieni şi Podoleni locuind prin 
sate sunti uni flagelă pentru sătenii români. 

De aceea, domnule prefectă, cii nu mai poti 
tolera abusulii, și cu uă oră mai "nainte trebue 
cu toţii să ne silimii ca să scăpămi 6menii de 
la ţâră de biciuli care'i bântue. Obstiţi deră în 
tâte comunele rurale din juleţuli d-v, că de la 
23 Aprilie viitoră ovreii nu mai pot, prin sate, 
a fi cârciumnari stă accisari, că prin urmare în 
acestă materie nici unii contractii nu se mai 
pote cu dânşii încheia, sâii prelungi. 

Uă singură escepţiune se face în favârea a- 
celoriă carif ai apucatii deja a dobândi de la 
proprietară să comune contracte cu uni ter-   

mini mai lungii ; însă numai întru câtit aceste 
contracte rorit avea caracterulă autenticităţii, 
adică : acela de a fi fostii formali legalisate de 
tribunale ssă de-primării înaintea datei ace- 
stei circulări. i 

Veţi. sci, domnule prefectii, că voii avea 
ochiulii forte deschisi asupra punerii în lucrare 
a acestei disposiţiuni de mare importanţă pen- 
tru interesele nostre naţionale şi economice. 

Prin urmare d-v, veţi avea a'mi trămite în 
celă mai scurtă timpi tabloi pe comune lămu- 
ritorii de acei ovrei ce veţi constata că aii con- 
tracte legalisate pentru cârciume şi accise cu 
termine prelungite peste diua de 23 Aprile, ca 
aşa şi căi să int pot rosti în cunoscință de causă, 

Inainte de u fini, vă recomandă în conrersa- 
țiunile d-v., a face pe judeţianii d-vâstră şi în 
deoscbi pe oviei a înţelege că pe câtă suntii 
otăritii a opri rculii în sate, totii aşa mt voiă 
simți dâtorii a stărui lingă camere pentru uă 
întindere de drepturi în favorea ovreilor lumi- 
naţi, şi în deosebi a acetorii carii prin nascerea 
loră , prin servicială lori în armata română 
prin sțudiile lor în scâlele nostre voriă dobândi 
dreptulă de a fi numtraţi între fiii ţărei, fără 
privire către religiune. 

II | 
: (Către prefeeţi) 

Ultimul paragrafă ali circulării telegra- 
fice trămisă d-v. sub No.9,775, de către dom- 
nulă Boerescu în calitate de ministru din intru 
ad-interim, a făcut să cregă pe unele autorităţi



JUDETIANE SI COMUNALE 

" administrative şi comunale, că acelă ordinii a 
desfiinţată restricţiunea legală făcută jidovi- 
oră de a avea domiciliă stabilă în conninele 
rurale; alte autorități asemenca ai credutii că 
prin acea, circulară s'a rădicat comunelor drep- 
tulii garantată loră prin art. 10 din legea po-: 
liţici rurale, adică dreptulii de a acorda sâii a: 
refuza învoirea de domicilii Gmenilorii fără 
căpăteiă. | Ia . 

Spre a înlătura ori-ce rea aplicare a legii, so- 
cotesci de dâtoria mea a vă lămuri. | 

]. Că conform legii şi a circularilor reînuoite 
din timpii în timpi, jidovii nu aîi drepti de 
domiciliă statornicii în sate; şi că în shecialii 
ei nu potii fi cârciumari şi accisari.. . IE 

2; Consiliile comunale sub controlulă admi- 
nistraţii ai dreptulii conformit art. 10 din le- 
gea poliţiei rurale de a acorda sâă refuza drep- 
tulă de domiciliii provisoriă Gmenilorii fără că- 
pitciă; prin urmare consiliile comnnale aii şi 
dreptul de a respinge din cuprinsulă satelorii 
atâti pe jidovi câtii şi pe alţi Gmeni fără că- |. 
păttiii, de ori co naţionalitate, întru câtii ei 
nu s'ară socoti folositori celorii-alţi locaitori, 

m ” 
(Către Prefecţi) 

După ce aţi supusă Ministeriului tabloul 
de Jerăeliţii cârciumari şi accisari din comu- 
nele rurale ale julețalui administrată de D-v,, 
vamă invitatii să luaţi disposiţiuni ca, toţi 
aceia ale cărora contracte s'aă sfirşitii la 23 A- 
priliă anulă curentă, precumă şi acel ce vorii 
infăgişa, contracte pe termine mai lungi, însă, 
nelegalisate, să aibă la trecutulii St. George a 
părăsi comunele rurale, unde, conformii Jegei 
şi ordineloră circulare” reînoite din timpă în 
timpă, ei n'a dreptul de domiciliă statornică 
și, în speciali, nu poti fi cârcimari şi accisari. 

" Uă dată asemenea ordine date, eăă eredii, dom- 
nale Prefectă, că D-vostră, aţi întârdiată a 
le îndeplini cn esactitate la terininulă fixati. 
Acumi se aproprie ună altă termini, acelii 

ali St. Dimitrie viitori, cândă ună alţii nu- 
Iotri de asemenea accisari şi cârciumari, urmâză 
a părăsi comunele rurale. Numele şi număralii 
acestoraeste constatată prin alăturatul tabloti. 
— In el se însemnâză asemenea şi puginulii 
numării de cei cari, arendă contracte legali- 
sate pe termine mai lungi, voră putea rimâ- 
nea âncă în comune pent la espirarea termi- 
nelorii coprinse în acele acte, IN 

Aşa Acră, prin acestă tabloii, şi D-vâstră şi 
că, mai târdiii, vomă putea constata dâcă or- 
dinele anteridre s'aii îndeplinită, întocmai şi 
fără abusii, de către antozităţile comunale. 

Spre a vă încredința de acâsta, D-vostră. mai 
ânteiii, vă inviti der, domnule Prefectii, ea la 
revisiile “ce veţi faca prin comune, avendii în 

su 

vedere tabloaliă alăturatii, să constataţă în per- 
s6nă : deea, osebiti de" israeliţii cărora nu li 
s'aii sfirşitii terminele de contracte, mat sunt 
domiciliaţi în sate şi alţii fără titluri legale, 
şi prin urmare fără căpăteiă, — Pe acestia, gu- . 
vernuli, după ordinele precise date din timpi 
în timpi, îi crede de drepti espulsață de mai 
"nainte şi mai alesii după 23 Apriliă trecută, | 
Aşa ASră, la casă de a găsi individe de aseme- 
neacategorie, petrecendiă prin comane, D-vostră 
pe de uă parte le seţi aplica imediată disposi- 
țiunile prescrise; 6ră pe de alta, considerândă 
acssta ca uni abusi din partea funcţionarilorii 
respectivi, veţi avisa la adoptarea măsurelerii 
legale pentru pedepsirea lori. E 
". VE declari, domnule Prefectii, în 'chipulii 
celți mai categoriei că, din parte'mi, suntii o- 
tărită a trămite înadinsă comisiuni de revi- 
siune prin comune, din trei în trei luni, cu mi- 
siune de a constata cumiă s'a îndeplinită dis- 
posiţiuniie acestui ordini. ” 

Facă dâră uni nuoă apelă la simţimentele 
D-vâstră românescă peniru interesele econo- 
mice ale ţărei, şi prin urmare, suntii de mai 
"nainte sigură că drepti resultată nu voii avea 
a vă adresa de câtă mulţumiri în numele ltomâ- 
nici, şi din parte'mmi totă a mea xecunoscință. 

In acestea'şi simţimente, vă şi reînoestiă €s- 
presiunea dcosebitei mele considerațiuni. . » 

ÎI A Aa 

(Către Prefecţi) | 

Tera în: ultimii ani s'a umpluti de vaga- 
bongi. Ei ne mai găsindă loci în oraşe aii în- 
ceputii a se răspândi prin sate, şi în multe l6- 
calităţi, mai alesii peste JMilcorii, eX ai şi de- 
veniti unii adevărat flagelă pentru popula- 
țiunile nostre. Reulit din di în qi sporesce, Este 
dsră de dâtoria aaministrâţiunii de a se gândi 
la adoptarea midlâcelorii celorii mai energice 
pentru a'lă precurma cu uă oră mai "nainte. 

Nici uă putere în lume nu pâte impune 10- 
mâniei de a deveni și a rămânea adăpostulii 
vagabonjilorii fugiţi sti isgoniţi din învecina- 
tele ţări; precumi fiă-care comună asemenea 
A6ră şi Statulii are dreptul şi dstoria de a 
respinge din sînul săă pe Gmenii cari nu sunt 
născuți pe pămentntă să, indiviqi fără: căpt- 
teii şi în deosebi pe acei cari nu înfăcisiză 
societăţii garanţiile necesare de muncă onestă 
şi de utilitate pentru cef-alţi locuitori. 
"Inst aci se presintă uă dificultate; comuna 
Şi Statulă respingă asemenea vagabondi, deră 
Statele megiașe refusă în multe casuri de a” 
repriimi în hotarele lorii. Aşa fiindă, trebue să. 
căutămi ună midlocii care să îndeplinâscă a- 
cestii neajunsă; trebuo ca pe acei ce nuw'i pu- 
temii jsgoni din ţeră, să găsim midloculii de   ra'i sili ori a deveni locuitori folositori, ori să
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se facă ci Ensuşi novăduți din pământulă no- sru. Unul din asemenea midlâce, mi se pare „a fi stabilirea de colonii agricole; la gurele Du- nării şi pe țărmurile mării Negre noi avemii uă însemnată întindere de pământii roditorii, deră 
nelocniti; acolo amii putea, trămite acest mare nuniără de vagabondi, cari astădi na produci nimica, şi cari nu facă do câtă a sărăci si de- " moralisa populaţiunile nâstre, Acolo transfe= raţi, "iam putea sili a înbrăgişa munca, morali- 
sătâre a pămeântulni, scă dâca, după întrebuin- ţarea tutulorii midlâceloră cerute de omenire, ci totuşi ar refusa de a avea recursă la munca braţelorii loră, de a căuta, în brasda plugului bună-starea lori şi a copiiloră loră, în ase- - menea casă ei nu vorii mai fi în dreptii nică a cere nici a găsi compătimire în țâră stă afară din ţâră. RR 

„ Acâstă chibzuire, precumă veţi înțelege, dom- nule prefectă, este numai uă socotinţă indivi- duală a mea, spre a deveni nă realitate, ca are trebuinţă de a fi cunoscută şi discntată de.o- Piniunea publică, va trebui în fine a îi comu- Dicată guvernului si apoi adoptată de came- rile luginitâre. * : 
Insă, spre a se putea face acâsta, amil tre- buinţă şi de unele studii pregătitâre şi locale. 

& invită, deră, a vă transporta nşi-vă în domeniile Statului mai susă citate, şi a alege ducă trei puncturi cari ar putea să fie îndemâ- natice pentru asemenea colonii, Condiţiunea principală este ca, asemenea localităţi să fie bine situate în privinţa igienică, să fie înze- strate cu apă şi să aibă pe câtii se pote în a- 
propiere materiale pentru clădirea locuinţelor. 
„In înc veţi sei, că fiă-care colonie va trebui 

să. fie îndestulii de întinsă pentru a putea o- 
cupa bragele celă puginii a 500 individi. Aşteptii 

e la d-vâstră, domnule prefectă, câtă mai curendiă aceste sciinţe, pentru ami servi ele la cea mai departe din parte'mi lu: rare. 

- YV - 

(Către Ministeriulă de esterne) 

Domnule ministru, 

Am cititii ca cea mai mare luare aminte nota ce D-nu Mellinet, aginte şi consulă generale al 
Francie:, va adresati cu data 3h laniii 1869, in privinţa isgoririi unui numără de israeliți din eomunele gurale ale Moldovei. 

Recuuoscinţa ce avem peutra Francia, şi pen- 
tra gloriosulă săă Imyperatore marele Vine-fă- 
citorii al României, "mi impune dâtoria dea da D-lui Mehinet şi guvernului ce represintă, 
esplicaţiunila cele mai leală şi mat îndestulătâre asupra cestiunci ce trateză nota D-niel s6le, 
„Acâsta o face mai alesă în privire că, pre <âti vădii, guvernul Imperiale este r&ă infor- 
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matii despre împregiurările israeliţilorii din 
România, şi Astoria nâstră este de a convinge 
pe Francia şi pe cea:altă lume civilizată că nu- 
mai în România nu sunt şi nu tor fi Dersecu- 
ţiuni religidse. i 

Mai inainte de tâte, nu'mi potii ascunde de- 
rer6sa impresiune ce 'mi-a causatii cetirea a- 
cestei note. 

De la intrarea nâstră în Ministeriă, noi ne 
măgulimă a o crede, am datii şi în afară, şi în 
întra probe destule despre politica nâstră de 
moderaţiune şi de deplină legalitate, şi acesta 
în tote cestiunile. 

In privinţa, israeliţilorii, noi în deosebi ami 
luatii tâte măsurile reclamate de umanitate şi 
perm se de legile ţărei, spre a asigura vicţa, o- 
n6rea şi averile lor; şi, în timpă de aprâpe şâpte 
luni, nici unii acti violentă nu a venită să dea 
uă desm;nţire cugetărilorii şi măsureloră ad- 
ministraţiunii nâstre. Acestă resuitată însă, na 
"] am pututii dobândi de câtii ţinândă semă şi 
de suferinţele populațiunei Române, pe care la 
intrarea nostră, în Ministerii, am găsit'o udine 
iritată în contra israeliţilori din judeţele 3ol- 
dorel. : . 

Eram, deră, în dreptă de a ne astepta că 
guvernul Francesii va fi celă d'ânteiă întru a   

  

recun6sce bunele nâstre intenţiuni şi neconte- 
nitele nâstre stăruinţi pentru a linisci patimele 
şi a întemeia în țcră ordinca, prin satisfacerea 
drepte loră interese ale poprilațiunilori. ” 

Din nenorocire, însă, începi a mă teme că 
bunele nostre intenţiuni nu sunti în afară a- 
preciate după cumă amii fi în dreptă a ne a- 
scepta. Văgi că israeliții nu recunoscii înde- 
stula totii ce ei dâtoreză administraţiunii u6- 
stra şi Gmenilurii ce o compunii, Vădi cu măh- 
nire, pentru dânşii, că ei, în loci de a se adresa 
la gencrositatea naţiunii Române, la dreptatea 
domnului şi a corpuriloră leginitâre a Statului, 
ei drăşi recurgii la intervenţiuni străine. A- 
cesti mot de urmare, o spună cu tâtă fran- 
cheţa, nu este calea cea mâl nemerită pentru 
ca israeliții din România să'şi atragă simpa- 
tiele naţiunii, care le-a dată uă largă ospita- 
litate, şi aşa să ajungă a dobândi de la drep- 
tatea ei uă prefacere în condiţiunea loră legale 
de astă-al. - 

Viu acumă la cestiune : . , 
Escelinţa sa Marehisulă de La Valette in- 

tervine în acestă ufacere interidră, şi cu toiul 
de competința gurernului Români, în urma 
tânguirii făcută presidentului alianţei israe- 
lite din Paris, de către jidovif din Moldova, şi 
apoi de către accsta adresată guvernului im- 
periale; şi acâstă întervenţiune Escelenţa sa o 
face cu dreptulă de ministru ali unci puteri 
garante, şi în privire că măsurile luate de ad- 
ministraţiunea română contra cârcimarilorii şi 
aceisariloră israeliți din satele Moldovei, ar fi 
vă lovire a unoră drepturi puse sub pratecțiu-
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nea disposiţiuniloriă constituţionale şi a con- 
venţiunii din 1538. 

Despre plângerea israeliţiloră din Moldova, 
către autorități şi asociaţiuni străine, ei 'mYam 
rostită mai susi opîniunea. Despre interreni- 
rea alianţei israelite către guvernulă Francesă, 
nu ami a dice nimici, acâsta fiindă afară din 
cerculii nostru de acțiune. Santi însă dâtoriă 
a'mmi face tâte reservele mele în privinţa teo- 
riei că neînvoirea jidovilorii de a fi cărciumari 
şi accisari în satele nâstre ar fi uă violaţiune a 
conrenţiunii de la Paris, şi că acâsta ar da ună 
dreptii puteriloră garante de a interveni, 

Escelenţa sa Marchisulă de La Valette este 
prea lumninatiă spre a sci că autonomia Româ- 
nici nu datedă de eri. Principatele Moldova şi Valachia, de secoli işi ai, şi aăi sciutii a'şi pă- sira, libertatea de administraţiune şi de legis- 
laţiune, asigurate fiind acestea, prin vechile nostre tractate, încheiate cu cei maţ ilustri şi mai potenți sultan ai imperinlui Ottomani. Tractatulă din Paris, şi convenţiunea ce "i-a armată, w'a făcutiă altii-cera, de câtii a com= plecta şi a pune sub garanţa marilorii puteri europene seculara nâstra autonomiă. 
Acestii drepti a dobândiţii uă recundscere şi mai întiusă, şi mai absolută, prin preambalulă pusii de către însuşi puterile garante în capali Statutului de la, 2 Maiă 1864. 
Acestă preambulă rostesce textuale: <Prin- «cipatele-Unite poti în viitoră a modifica şi a <schimnba legile cară privesc administraţianea <loră din întru, cu concursulă legală al tutulor <puteriloră stabilite, şi fără nici uă înterten- <țiune.» - 

In puterea acestui principi, 
mână şi-a dat constituțiunea din 
care inlocuesce contenţiunea din 1858 în totii ce privesce organisaţiunea, internă a României. 

acă dsră, apelă la înalta înţelepciune şi la cunoscuta nepărtinire a Marchisului de La Va= leite, să-otărască singură dâca una, sâi maj alte puteri sunţă acum în dreptă de a inter- veni în afacerile interne a României, şi prin urmare, a] lovi autonomia, cândi frumâsa, lor misiune este tocmai de a o apăra, în calitatea oră de puteri garante. - - Intervenirea, puterilorii în cestiunea isracli- iloră, pre basa conrențiunii, ar fi, apoi, şi cea, mal puţinii nemerită; căci, tocmai convenţiu- dea din 1858, art. 46, şi constituţiunea din 866, art, 7, prevălă pentru israeliți un regim sceptionale. : | Făcendu'mă reserră în privinţa cestiunii de repti, am acum de vă, plăcută şi respectâsă Etoriă de a da guvernământului imperiale e- plicaţiunile cele. maj largă şi mai îndestulă: ore în privinţa fapteloră. 
De giată latină, deprinşi a vedea în Francia iarea loră suroră şi gloriâsa lorii bine făcă- se, Românii ţin, mai presus de tâte, la buna, 

națiunea Ro- 
11 Luliii 1866, 
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voinţă şi stima națiunii francese şi a împăra- tului săi. , Ă 
Ar fi, Acră, uă nenorocire pentru noi ca gu- vernămentulă imperiale să aibă ideea că în Nomânia este, sii ar putea, fi vro uă dată per- secuţiune religisă. ! - Toleranţa religisă este uă virtute străveche pre țărmurile Dunărei de jos. De secoli ospita- litatea dată străinului este scrisă pre drape- lurile nâstre, şi, ca uă virtute strămoşâscă, ea, este practicată şi de noi atâtă în palatulă bo- gatului câtă şi în bordeiulii săraculuj, 

Istoria, este martură că în vremea cândă în Ispania Gmenii se ardea pentru opiniuni re- ligiOse, în vremea cândă jidovii, ca jidovi, se isgoneai din Germania, România lo acorda uă largă ospitalitate, căria densa astă-di îi de- vine victimă ! Nu, dâră, uă asemenea țcră pâte fi teatrul unei persecuţiuni religise, pâte fi calificată de barbară şi dată pradă reproba- țiuniă lumii civilisată. 
De ună timpă încâce ni se aruncă sistema- tică aceste calificări. — Domnia vosiră, în ca- litate de ministru de esterne, cunâsceţi mai bine de cât mine causele secrete ale acestei ră- dicări subite de pavăde în contra nâstră, 
Ei, ca ministru de interne, nu poti dice de cât că opiniuea publică din străinătate este indusă în erâre, şi că cestiunea nu este bine 

cunoscută, 
In adevări, în România, cestiunea jidovilor 

nu este uă cestiune religiosă; ea este cu totul de altă natură.-— Ea este uă cestiune naţio- nale şi tot-uădată, uă, cestiune economică. - In România jidovii nu constitiiescii numai 
uă comunitate religidsă deosebită; ei consti- tuescă în tâtă puterea-cuventului uă naționa- litate, străină de Români pria origină, prin limbă, prin portă, prin moraviiti, şi chiar prin sentimente. . , - ie 

In România israeliții nu sunt ceea, ce sunt în ţările civilisate, adică; Francesi în Francia, Englesi în Anglia, Italieni în Italia, Germani în Germania, deosebiridu-se de cei-alţă locui- tori ai acelorii țări numai prin religiune, iară în tâte cele-alte fiindii asimilați cu desăvâr- şire cu rele-alte clase ale populaţiunii; şi ac6- sta cu multă înainte d'a fi dobândită acele drepturi pre care el le reclamă 
inte de a fi devenită de faptă Români. 

Și guvernii, şi naţiune, avemiă totii dreptulii şi dâtoria de a ne îngriji de progresulă acestei naţiuni străine ce stă în 
care necontenitii sporesce 
vilorii din Galiţia, şi Podolia învecinate provin- 
cii ale vechei Polonie. , 

Nu este, prin urmare, la midlocii persecnţiune 
religi6să; căci, de r a 
pina interdicţiunea sâii restricţinnea şi eserci- țiuli cultului lori, ecea ce'nu este, Sinagogele 
lori nu s'ar rădica libere alăturea cu bisericile. 

în România îna- 

ar fi aşa, israeliţii ar întem-. 

midloculă nostru şi | 
prin emigrarea jido-.
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creştine. Inviţământulii lori religiosă, publi- 
carea cărţilorii lori de cultii, asemenea nu ar 
îi învoite, Ia 

Deea rabinatuli, deca învățământulii reli- 
giosii, deca instituţiunile de erescere şi de bine- 
facere suntii mai înapoiate Ia jidovi de câtii la 
creştină, causa este însâşi pugina iniţiativă şi 
graduli înapoiatii de cultură a marei majori- 
tăți a israeliţiloriă, şi în deosebi a celorii de 
preste Milcorii. Puginuli progresii ce israeliţiă 
din Moldora aii făcută în ultimii ani în aceste 
ramare ale îmbunătățirilorii religi6se și so- 
ciale, acesta o detoriză sumai guvernului Ro- 
mână, şi să'my fie permisă de a ne dice, şi mie 
în deosebi, carele în întreitulii rândă, când am 

„avută ondre a fi pusti în capulii Ministeriului 
de interne, chiar cu compromiterea inca înain- 
tea compatrioţilorii mei, şi trebue să o dicii, 
şi în contra, voinţei și prejudițielorii majori- 
tății israelițilorii, amii lucrată cu stăruință la 
luminarea tinorilorii lori și la asimilarea lorii 
cu cci-alţi locuitori al României. 
„Fă mă voiii opri aci. în privinţa lucrărilor 
mele : voiii lăsa să vorbâscă pentru mine ală- 
turatele acte (litera A şi B) cari mi s'a adre- 
satii de către cei mai notabili israeliți din Iaşi 
şi din Bucuresci, şi ale cărori nume trebue să 
fie biuo cunoscute alianţei israelite din Paris. 
„Din cetirea aceloră acte credă că D-lii Mar- 

chis de La Valette va dobândi conricţiunea că 
enşii cei mai luminaţi dintre israeliți se plâng 
de ignorenţa.-şi de prejudițiele marei” majori- 
tăță a coreligionarilorii lori, şi că aci este ob- 

- stacolulă celi mai mare care va împedica pen- 
tru maltii timpii încă realțarea culturei îsrac- 
liţiloră, și prin armare şi asimilarea, lorii cu 
tomânii, : : 
Va mâi vedea Escelenţa sa că în sreme cândă 

cele-alte populaţiuni şi comunităţi din ţ6ră re- 
clamă o lărgire de drepturi în ocârmuirea afa- 
cerilorii lorii, cei mai de frunte israeliți recla- 
mă desfiinţarea autonomiei ce li s'a datii: ca 
unit dară funestă, pentru că'i lasă pradă igno- 
renţei şi prejudiţieloră mulţimei. - 

: In fine, tâte acele acte voriă arăta Ministe- 
riulni Francesii toții ce oii în succesivele mele 
administraţiuni ami făcutii. pentru luminarea 
şi învăţătura israeliţiloră, și că, prin urmare 
numai administrațianei din care amii onâre a 
face parte, şi mie în deosebi, nu ui se pote a- 
runca numele de barbari şi de persecutoră în 
materiă de religiune. i : ! 
Ami tratatii partea naţionale, şi în trâcătii 

şi acea, religi6să a cestiunii, voiii aborda acum 
şi partea economică. - 
- - Poţi aceia cari aă visitatii Principatele, şi 
în deosebi Moldova, sait înspătmântatii de as- 
pectali tristi, spre a nu dice mai multi, ce'i 
înfăgiştză isracliții polonezi cari împoporsză 
oraşele nâstre. Cândii că ai cercetati mai în 
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țuire a acestei mulţimi, aceşti călători s'aii 
spăimentatiă şi mai multi, căci aii viduti că 
jidovii suntii consumatori fără a fi produeztori, 
şi că marea, şi potii (ice singura şi principala 
loră îndustriă, este debitulii băuturilor. — Re- 
presentanții puteriloră cari residă în Iaşi, ara 
convincţiunea că eă ânşii .rocunoscă acestii rii 
grozavii ce râde inima Moldovei! şi dâcă mi-ar 
îi permisă a chiăma de martoră pre unulii din 
aceşti agenți ai pnteriloră curopene, cari ca 
puteri creştine trebue să aibă milă şi pentra 
creştinii din Moldova, maşii avea trebuinţă să 
recurgii la nimeni altuli de câti la nsuşi con: 
solulă Franciei din Iaşi, a 
"De aceca, nu de astădi, ci de a pururea, în 

totii timpulii şi sub tote regimele, toţi domnii, - 
toţi bărbaţii de Statii al României, toţi acei 
ce pârtă ună înteresă viă pentia ţera lori, s'aă 
preocupatii de necesitatea de a upri esploata- 
rea poporului română prin ună alții poporă 
străină lui, — prin jidori. ii, 

Unul din mediele adoptate, şi care şi astădi 
este în'.vigâre, — voii dovedi'o mai josă, — 
este acela care opresce jidovilorii statornicirea 
de domiciliă în sate, şi în specialii specularea 
btuturilorii, - n : 
“Și în adevării, jidovii, prin Ensăşi constitu- 
țiunea proprietăţii fonciare în România, sunti 
puşi în posiţiunea escepţionale de a nu putea 
avea, de a nu'și statornici unii domiciliii în co- 
munele nostre rurale. - i Pa 

Acesta, pentru că după legea fondamentală 
a ţării numai acei ce aparţini la unii rită cre- 
stinii potii cumpăra moşie. stă domenii. Părţi 
mici de pământii, asemene, jidovii nu pot cum- 
pira, fiindii că proprietatea fonciară mică nu 
este fondată în România de cât de la 14 Au- 
gust 1864, — data legii rurale, — şi că, după           

  
acâstă, lege, foştii clăcași suntii mărginiţi de 
a'şi vinde proprietăţile lor în termin de 30 ani. 

Aşa d&ră, jidovii nu ati şi nu potii dovedi că, 
afară de cuprinderea oraşeloră, ar avea uă sin- 
gură palmă de pământă care să! îndreptuâscă 
a sprijini plângerea lorii, adică că ari avea în 
sate domiciliuri, şi că administraţiunea "i ar fi 

isgonitii din acele domiciliuri. 
Jidovii, în sate nu suntă de câtii chiriaşi de 

case pe carii le aii năimite cu plată de câştiuri, 
de la unulă până la trei ani. Şi nici din aceste 
domiciliuri provisorii, cârciumarii. şi accisarii 
jidovi n'aii fostii isgoniţi, pentru că măsura re- 
comandată prefecțitoră prin circulara mea, dia 
15 Januariii 1869 (veqi litera C.) nu are altă 
scopă de câtă a opri pe proprietarii fonciară şi 
pe comune de a închiria cârciumile şi accisele 
la jidovi, acâsta potrivitii legii esistente, Cir- 
culara mea dice categorică că contractele de 
închiriere să fie respectate până la terminul lor. 

Iu cancelaria Ministeriului mei, ei amă, pe 
ljudeţe şi pe plase, liste nominale şi speciale de 

fondii comereiulă, industria şi mediele de vie- | jidorii .câreiumari şi aceisari, a căroră con-



tracte s'aii împlinită şi de acei ce, având con- 
tracte lepalisate şi cu termini mai lungă de 
câtă 23 Apriliii (0 Mai), ai rămas în sate. 
Sunt prin unnare pusă în posiţiune de a cu- 
nâsce condiţiunea fic-căruia din aceşti chiriaşi, 
şi d&că unuia măcari din ei i s'a ficuti vre uă, 
strâmbătate, la cea ântâiii plângere că îi voiii 
face dreptate, precumi deja ami făcută la toţi 
acei carii a cerut leginita mea interrenţiune. 

Asemenea nu este esactii că: nu S'ait: dată 
cârciumarilorii şi accisarilur, a căror contracte 
ai espirat, terminele necesarii pentru a, încasa 
dâtoriile lorii de a locuitori. Din contra, ei 
amii datii mai multe „circulare în acâstă imate- 
Tie, şi dilnicii daii ordine administrațiunilor ju- 
deţiane de a învoi asemenea termine. Dâcă cu 
"aceste ordine subalternii ai comnisă abusuri, că 
voiii face, toti cemi ra îi prin putinţă a le re- 
prima ; şi deja amă cerută. prefecturci de Bâr- 
ladă de a'm: da uă lămurire esactă în privinţa, 
israelițilorii ce se pretindă că s'ai isgonită cu 
violenţă din satele acelui judeţă.  . - 

Spre a me resuma : ei nu ami scosi pe nici 
unii ebreă din domiciliul săi pe simplul cu- 
ventii că după tote.lepile ţărei, israeliţii în Ro- 
mânia nu ai drepti de domiciliă în sate pre- 
cum acesta este casulii şi în Serbia. 

Bi amii mărginitii numai închirierea pe vii- 
toră de câreiume şi accisuri la israeliți, şi mal 
în speciali, la cei ce se numescă Galiţiani şi 
Podoliani. Mesura, acâsta este întemeiată pe 
regulamentulii organici şi pe legea. votată de 
adunarea generală, şi sancţionată de Domnulă 
Michailii Sturza şi pe care nici uă lege poste- 
rioră n'a desființat'o până astădi, ba chiar toţă 
ministrii de interrie şi înainte: şi în urma con- 
venţiunii, aii ordonati şi menţinutii aplicarea 
ei. Dovâdă suntii ordinile predecesorilor mei 
şi anume : din 17 şi 28 lunii 1861, din timpul 
ministeriului D-lui Costa-Foru, din 5 Pebrua- 
riii 1866 subscris de generalulii Florescu, din 
11 Martie şi 11 Aprilii 1866 către prefectura 
de Râmnicu-Sărati, subscris de Principele Di- 
mitrie Ghica, etc. etc. | E 

Mi se va obiecta, pâte că convenţiunea şi 
constituţianea proclamă principii mai liberale, 
şi acâsta fără privire de religiune. Pâte să fie: 
îusă aceste acte nu enunciază de câtă principii 
carii pentru a putea sfărima legile anteridre şi 
a fi aplicate, aii trebuinţă de a fi traduse în 
legi organice şi positire. o 

Aşa convenţiunea la art. 46 proclamă, în 
” principi, emanciparea clăcaşilori şi oborirea 
-monopolurilorii ; şi cu tâte acestea, săteriii no- 
strii ai urmati a face clasa, şi a, fi supuşi mo- 
nopolului băuturiloră âncă şese anf, până ce 
în 1864 s'a promulgatii legea rurală ce a des- |: 
fiinţată claca, decimea şi monopolurile. 

- Şi apoi chiară în Francia, Ore principiul li- 
bertăţii comerciului în aplicaţiune 'nu'şi are 
excepţiunile sâle ? aaa 
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Că căi nu suntii porniti din nici ună ură con- 
tra jidovilori, şi că, pe câtii 'mi este permisii 
prin legile țărei mă silescii din contra a face 
ca şi jidoviă să pâtă beneficia de arantagele li- 
bertăţii industriei; dovedesci alte ordine ale 
mele (vei anexa D) carii chiar prin sate per= 
mitii unii domiciliii provisoriă la mai multe ca- 
tegorii de meseriaşi israeliți, precum : machi- 
nişti, velniceri, zidari, dulgheri, croitori, etc. 

A merge mai departe în contra legilori po- 
sitive şi în contra, interesului naţiunii mele ar 
fi să lipsescă enstşi. dâtoriiloră inele de mini- 
stru români, şi ar fi să compromitii Ensăşi se- 
curitatea publică, căci populaţiunea română 
negăsind în guverniă protecțiunea şi apărarea 
lorii, ar putea recurge la medii extreme a că- 
rora cele ântâiiă victime ar fi jidovii cârciumari. 

In acâstă situaţiune nu un ministru, ci dece 
ministri suceedându-se la putere, unulă după 
altulă, n'ară putea face altii-felă de câti ceea 
ce anni făcut eii şi predecesorii mei; şi acesta 
pote chiarii în intereaulă jidovilori, precum 
deja o şi recunosci cei mai luminaţi dintre ci. 

Şi apoi Românii n'aii pretenţiunea de a fi ci- 
civilisaţi în 1869, de câtă craii Fraucesii în 
1805-1812, . 
 Bseelenţa sa Marchisulii dela Valette cund- 
sce mal bine 'de câtii: mine măsurile excepţic- 
ali, pe cari Napolton celii mare, în interesulii 
Francesiloră, ai fosti siliti să le ia în contra, 
jidovilorii din Alsacia şi din Lorena, -:. " 

Ministrii ai României, al unei ţări cu un re- 
gimii constituţionale, noi nu putem a guverna 
de câtii conformii cu voinţa naţiunii. = 

Suntemii “dâtori a ţine -scmă de trebuinţele, 
de păsurile, şi până la unii Ore-care punctiă, 
chiariă şi de prejudiţiile ci. - , 

D-rostră domnule ministru, cunssceţi furtu- 
mele ce s'aii iscat şi în adunare și în ţcră numai 
cândă ună minissru cuteză să dicii unii cuvânt 
în chestiunea israelită; sciți ia câte restălmă- 
ciri, la câtă agitaţiune a dată locii propunerea: 
ce în şedinţa din 22 Maiă a. c. ami făcută de- 
putaţilorii pentru a orândui anchetă parlamen- 
tară în acestă afacere complicată şi gravă. 
„"Acâsta, dovedesce marea iritaţiune din par- 

„tea populaţiunilor.române, provenite din grele 
suferinţe şi din uă legitimă îngrijire, căci este 
vocea unei naţiuni ce se simte ameninţată, în 
naționalitatea sa şi în interesele scle econo- 
mice, Acestă voce străinii o poti înăbuși, dări, 
nu este permisii nici unui ministru românii, 
de ori ce partidii arii fi, de a nu o asculta. 

Acum, pote ni se va face întrebarea, trebue 
ca starea, lucrurilor, în ce privosce jidovii, să 
rămână nedeterminată, cum ea, este astădi? 

- Respundii categorieii : Nu! — Din contra, 
trebue să ne ocupămii energică şi neadormitii 
cu luminarea şi îmbunătăţirea acestei clase nu- 
merse a populaţiunii nâstre, ca aşa să ajun- 
gemii la stingerea urelorii populare ce sunt în 

tn
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contra jidovilorii, şi la asimilarea, lori cu cei- 
alţi locuitori ai Românie). 

Acesta însă, nu se va putea dobândi de câtii 
respectându-se mai ântâii interesele națiunii 
şi ale ţărei, de câtii respectându-se prescrip- 
țiunile constituțiunii, care, în aceea, ce privesce 
drepturile politice, deja s'a rostit întrun chip 
definitivi. Şi na noi, şi d'abia trei ani după 
promulgarea ei, romii veni să ceremi modifi- 
carea sâi călcarea legii. 

Deră este a gice că în afară de restricțiunile 
constituţiunii nu este nimicii de făcutiă în acâ- 
stă ţeră pentra îmbunătăţirea sârtei israeliţi- 
loră, şi pentru a face din ei locuitori folositori 
ai celoră-alte clase a populaţiunii nâstre ? 

In şedinţa camerei din 22 Maii că an expus 
cari sunt părerile mele despre ceea ce este de 
făcutii, şi dorindă a supune acele păreri înal- 
tei apreciaţiuni a guvernemântului francesă, 
îmi şi permitii a vă anexa, aci cuvintele mele 
(regi lit. E.) - 

Deră, acâsta este misiunea, nâstră pentra 
viitorii. Pentru trecută, şi chiară pentru pre- 
sent, iarăşi nu se poti plânge istueliţii în con- 
tra României. a 

De la convenţiunea din 1858 şi până astădi, 
adică într'unii şir de aprâpe 12 ani, şi guvern 
şi naţiune ai cătată să îmbuneze sorta israc- 
liţiloră desființândă mai multe legi ce purtaă 
marca barbariei, şi punândă legi în armonie cu 
spiritul civilisaţiunii mnoderne. 

Nu cu inulţi ani mai 'nainte, israeliţii eră 
adevăraţi paria în societatea nâstră, şi nu a- 
vei dreptulă nici măcară în materie criminale 
de a mărturi în contra crestinilor. 

Pers6nele şi averile lori supuse la diferite 
restricţiuni, şi demnitatea omenâscă chiar pu- 
tea să fie insultată în ei, fără să pâtă recurga 
Ja scutulă legilorii. Asemenea mai multe pro- 
fesiuni le erai intergise. Astădi acâstă deplo- 
rabilă stare de lucrari a contenită ; israeliţii 
se bucură de libertatea de consciință şi de re- 
ligiune cea mai absolută. E aii dobânditii mai 
multe drepturi civile; potii a exersa cele mai 
multe din profesiunile interdise; ei sunt astădi 
profesori și medici, şi în aceste nsuşiri poti 
îi şi funcţionari ai Statului; mai poti îi farma- 
cişti, tipografi, ceea ce inainte le era interdis. 
Prin legea comunale mai multe categorii de 
israeliți, şi în speciale acei ce aii trecuţii prin 
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scOle sâă armată, aii dobânditii drepturi coznuz 
nale. În fine, israeliţii astăgi se bucură de maj 
malte drepturi constitutionale. Respectul do- 
micilialui şi ală persânek, dreptală la învăţă- 
mântulă salariatii de Stat, libertatea de con- 
sciinţă, de întrunire şi de presă, tâte acestea 
israeliții le aii pe acelaşi picior ca şi Români). 

Ei bine tâte aceste drepturi isracliţii le de- 
torescă numai liberei voinţă şi sentimentului 
de dreptate ali Româniloră, fără nici uă inter- 
venţiune diplomatică, fără nici uă presiune 
străină. Ei voră dobândi şi mai multi; însă, 
spre a ajunge la acestă resultatii, ei trebue a 
se otări de a se adresa numai la generositatea 
țErei, numai la dreptatea aceiei naţiuni care 
în timpuri grele a dati ospitalitate părinților 
loră, şi chiarii astădi fi hrănesce cu îmbelşu- 
gare. Activitatea lorii întrebainţeze-o nu întru 
a stărni României coimplicaţiuni diplomatice, 
ci întru a da midlocală lorii impulsiunii cișili- 
saţiunii şi Romavismului. ]miteze pe coreligio- 
narii loră din Francia, din Anglia, din Germa- 
uia, să adopte limba şi moravurile Românesc, . 
să intre în scâlele şi în armata nâstră, să dea, 
activităţii şi inteligenţei lorii uă direcţiune fo- 
lositore și celorii-alte clase a societăţii, în mid- 
loculă căreia ei vieţuescii, să se asimileze, în 
fine, cu ccl-alţi locuitori ai ţăreă, şi cânăii ei   vori dereni Români de facto, fie siguri că Ro- 
mânia în înaltulă ei sentimentii de dreptate, 
şi în deplina sa autonomie, nu va sta; la în- 
duoslă de a'I strânge la sînulă sci, ca şi pe 
cel-alţi fii al sci, fără a se uita prin ce cult 
adoreză pe Dumnedcii. 

- Aşi fi prea fericiti dâcă slabele mele cuvinte 
ară putea să distrugă din consciința ministri- 
lorii Francesi râua impresiune, produsă de ra- 
portarile eronate ale corespondenţiloră sti din 
Moldova, şi ale alianţei israelite; căci, precum 
am mai dis'o, România, ţine la protecțiunca, și 
mai multă âncă, la buna opiniune a Franciei. 
Și aşa fiindăi şi în cestiunea israelițilorii ca şi 
în tote cestiunile, noi, şi ca ministri şi ca Ro- 
mâni, vomă căuta a ne face demni de buna, 
voinţă şi de stima naţiunii francese şi a guver- 
nului stă. ” 

Priimiţi, domnule ministru, expresiunea prea 
deosebitei mele consideraţiuni şi afecțiuni, 

Ministru de interne,   _M. COGALNICEANU, 
a) 

REGULI PRIVITOARE LA STABILIMENTE PUBLICE PENE CE, PRINTR'UA LEGIUIRE 
SE VOR LUA ALTE DISPOSITIUNI (1867) . 

putea deschide de nimeni fără uă autorisare 
prealabilă. , NE 

Art, 5, Pentru deschiderea unoră asemenea 
stabilimente, trebue mai ântâii ca întreprin- 

„Art, le Tote stabilimentele publice, precum 
cârciumi, hanuri, oteluri, birturi, cazine şi ca- 
fencle sunt supuse a Gre cari reguli poliţienesci. 
„Arte 2, Asemenea stabilimente nu se voriă
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dătorală să dobândâscă aici în capitală un.bi: 
ietă de antorisare ali "poliţiei, sub-scrisii de 
şeful ci; iară prin residenţele judeţelor şi celo 
alte oraşe şi târguri din principati, de la ad- 
ministraţiunile locale. Celii ce va deschide ase- 
menea stabilimente fără disa autorisare, se va, 
da în judecatii spre a i-se aplica penalitatea 
după legi. | : i 

Art. 4. Poliţia, în capitala Bucuresti, şi ad- 
ministraţiunile de judeţe, ca să pâtă, autorisa 
deschiderea unoră asemenea stabilimente, vor 
cere mat ântâii de la întreprindătorii, pe lingă 
doveda stărostici corporaţiunei sâle, şi osebită 
dovâdă din partea, vecinilor şi a preoţilor ma- 
halaleloriă de epoca de cândii se afiă conlocui- 
torii cu dânşii şi de purtări, şi în urmă, iutor- 
mându-se că acelii doritorii de uă asemenea, 
întreprindere n'a fosti căduti în veri vă pri- 
cină corecțională ssă: trasii dinaintea vi'anui 
tribunală pentru bănuială de crimă să vină, 
scă datii sub privegherea poliţicnâscă, să în 
recidive de vine şi crime, îi va da ceruta, voe. — 

«La întâmplare 'a se dovedi că sa urmată u- 
nele ca acestea, nu va putea întreprinde acelă 
negoţi, însă numai pe câtă timpii va fi sub a- 
semenea osinde, şi sub privegherea poliţienăscă. 
„Art, 5. Cârciumarii, precum şi hangiil ce aii 
cârciumi prin hanurile loră, sunt dâtori a vinde 
băuturile cu măsuri drepte şi inarcate cu pece- 
tia consiliului municipal, la din contra se ror su- 
pune lapenalitatea prevădută Ja secțiunea III-a 
de la cartea a III-a din condica penală. 

Art. 6. Băuturi de vinuri, rachiuri şi dale 
„mâncării ce voră fi stricate sâii clocite, precum 

şi băuturi de spirturi cu văpscli veninâse şi po- 
prite de comisiunea, doctoricâscă, să nu cuteze 
nimeni a vinde. Intreprindătorii birturiloră se 
îndetoreză a avea, tâte lucrurile de inâncare de 
bună calitate şi prâspete, şi de a ţine cea mai 
bună curăţenie în Joculii birtulul şi la vasele 
în cari gătescii bucatele, spre a nu aduce vă- 
tămare sănătăţii speţilori. Următorii în con- 
tra se vori supune la penalitatea prevădută la 
secţiunea a II-a, de la cartea a III-a dii con- 
dica penală, ! Ie 

Arte 7. Aceste stabilimente voră putea fi 
deschise, atât vera câţii şi iarna, numai penă 
la orele otărite şi obştite, în capitală, de poli- 
ție, iară în cele-alte oraşe, de administraţiu- 
nile locale; iară.de la otăritele ore se vorii în- 
chide, depărtânâu;se de printr'ânsele orf ce a- 
dunare. Intreprindătorulii urmândă în contra, 
se ra da în judecată 'spre aşi priimi pedepsa 
după lege,  : - . | 

Art. 8. Intreprindătorii unor asemenea sta- 
bilimente suntă popriţi de a ţine în localurile 
loră femei publice, sub nici ună fel de cuventii, 
precum nici întreprinderi de fapte imorale sâii 
Jocuri la norocii, cari sant poprite 'cu desâvâr- 
şire, avend drept funcţionarii poliţiei, când vor 
avea bănuială că se urmâză asemenea jocuri în 
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vre una din încăperile acestoră stabilimente, 
să ceră închiderearel şi întreprindătoruliă sta- 
bilimentului în care se va afla sâă se va dovedi 
urmândiă asemenea jocuri, sii ţiindu-se femei 
publice, se va pedepsi după-lege. 

Art. 9. Nu se va priimi în cârciumă, cafe- . 
nea, casinii şi birtă, nimenk a dormi, uă nâpte 
măcar, ci de la ora otărită sâra se vor depărta 
toţi Gmenii, Cel ce va face acâstă îngăduire 
intră în rândul hangiilorii şi găzdnitorilori, 
şi prin urmare se supune regulilorii întocmite 
pentru acestia. Celii ce va călca acâstă măsură 
se va da judecății spre a'şi priimi osînda du- 
pă lega. -- 
„Arte 10. Soldaţii fiind îndâtoraţi ca îndată 

ce va însera să se afle toță în casarmă, se îndâ- 
torăză cârciumarulii ca să nu îngăduiască pe 
nici unu a întârdia prin cârciumi, de la arăta 
tulă timp înainte, ci să dea de scire epistatu-   

  

  

lui s6ă patraulei ca, prin sub-comisariă, rădi- 
cându-sa să se ducă la comandirală lui, 

Câreiumarală ce nu se va conforma, cu ae6= 
stă regulă sa va, da în judecată. 

Arte 11. Adunările turburătâre sâă sgomc- 
tose suntii poprite cu totulă. Stăpânul stabi- 
limentului în care se facă asemenea urmări va, 
popri pe gâlceritori sâă bătăile din prăvăliile 
loră, iară la împotrivire va da îndată, de sciro 
poliţiei ca să, rădice pe vinovaţi, spre potoli: 
rea gâlcevei. — Intreprindătorulă stabilimen= 
tului ce nu se.ya supune acestoră reguli se va 
pedepsi după lege. : . 

Art, 12 Cârciumarii suntii popriţi ca totul 
de a da biatură pe amanetii, săi şi pe lucra a-: 
dusă spre xîndâre ; iară celii ce va, cnteza a 
cumptra sâi a priimi zălogă se va, da în ju- 
decată. A IE - 

Art. 19. Tâte slugile de pe la asemenea, sta- . 
bilimente se supună de a asigura bunele lorii 
purtări prin garanţie, la poliţie, iară întreprin- 
dătorii acestori stabilimente vor fi rEspungă- 
tori pentru slugile lori. ” 

Art, 14. Toţi hangiii şi găzduitorii vor ţine 
câte uă condică şnuruită de poliţie să de ad- 
ministraţiune, în care voră înscri pe toţi pa- 
sagerii de ori-ce trâptă și condiţiune, ce vori 
trage în hanii sfă la otelii, cu deslugire de 10- 
culii de unde vinii, cu ce.pasportii sâii biletii 
de drumii şi termini, diua în care ori pleca 
de la hanii, şi pentru care anume loci pornesc. 

Arte 15. Otelierii, hangiii şi cel-alţi găzdui 
tori îndată ce vori priimi pasageri înscriin- 
du'i numai de câtă în condica: vorbită la arti- 
colulă de mai susiă, să dea de sciro la poliţie 
negreşită, în termină de 24 ore, spre a se pu- 
tea păzi cu acesti modă regulile ce so cer de 
la poliţie. - S 
> Ant. 16, Este cu totalii poprită “fie-căruia 
“a priimi spre adăpostire în hanulă săi dmeni 
fără căpăteii, căci la din contră urmare se 
vorii pedepsi cu osînda pr&vădută prin lege. 
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Arte 1î, Hangiii și întrevrindătorii locurilor 
priimitore de pasageri vorii fi răspundători €n- 
şi-le pentru ori-ce pagubă sâii furii se va face 
pasagerilorii din nepricegherea lui sâiă a slu- 
gilorii ce va avea în aceste localuri. , 

Art, 18. Hangiulă ce va avea în hanul săi 
birtii, cafenea şi cârciumă, se supune regulilor 

întocmite pentra localuri de adunări publice, 
Art, 19, şi celi din urmă. Aceste de mai 

susă reguli se daii în cunoscința, tuturorii, şi 
se vorii lipi pe la locurile diselor stabilimente 
spre regula şi sciința tutulorii întreprindăto- 
rilor de asemenea stabilimente publice. 

(Alinist. de interne, în 7 Juli 1867.) 

  

REGULANENTU 
PENTRU ORGANISATIA SERGENTILOR DE ORASIU AI POLITIEI CAPITALEI - 

(în vigore în 1870) 

TITLUL | 

“Art, 1. Corpul sergenţiloră va forma uni 
singură corpit nopturno, dilnic, sub denumirea 
de batalionii care va fi compus de 500 sergenţi 
şi 20 sub-oficeri împărţit în cinci companii de 
câte 100 sergenţi, și fie care companie împăr- 
ţită în patru plutâne. " 

Art. 2. Acest corpi va area un singur şefă, 
fic care companie uni oficerii şefă, şi pentru fie 
care plutonii ună sub-oficer precum se îns6m- 
nă mai josăi : 

PE LUNA. 

„1 Șef al corpului cu salarii de lei 1000 
5 Oficeriă a lei 550 unul pe lună, 2750 
20 Sub-oficeri a lei 170 unul . 8400 
500 Sergenţi a lei 140 unul . 70000 
1 Copisti a lei 200 . . . . . 200 
Cheltuiala cancelariei și lumina- 

tulă cazarmei  , . . . . . . 718 98 

| TITLUL II 

Condiţiuni de admisibilitate 

Art. 3, Angajamentele sergenţilorii vorii fi 
obligatorie cu contracte de la un an până la duci. 

Arte 4, Nimenea nu va putea, fi admisă : 
a. Deca nu va fi împlinită 21 ani. 
b. Deca nu va presenta uni titlu care să ju- 

stifice moralitatea sâii în lipsa unul asemenea 
act uă garauță ce va respunde de presenţa sa. 

c. Militarii eşiţi din armată, vori fi. prefe- 
raţi dâcă va înfăgişa acte de buna lor conduită, 

PITLUL III 
Ordinea şi îndâtoririle agenţiloră 

| “acestui corpii 

- 

Art, 5. Şefulii acestui corpii va inspecta cât 
se va, putea mai des d'a se încredința dâca ser- 
viciulă se îndeplinesce cu esactitate după or- 
dinelo poliţiei. |   poliţie. 

ș 

Deca Gmenii sunt îndestulaţi cu lefurile lor 
deplinii. . : 

Dâcă de către oficerii şefi de companii nu se 
asupresciă la serricii. N 

Dica oficerii şefi de companie nu lipsescă de 
a revisui neîncetat; giua şi nâptea posturile ce 
le sunt încredințate în menţinerea bunei ordine. 

Va priveghia totii-dâ-una a, fi corpulă com- 
plectii spre a nu suferi serviciul. - 

Va raporta, prefecturei în tâte dilele de ori- 
ce casuri se vor ivi după raporturile ce va prii- 
mi de la fie care oficerii în parte. 

Vorii inspecta necontenitii giua şi noptea 
circumscripţiunea unde se va afla fio care în 
parte cu compania sa în. serviciă, , 

Vorii priveghia strictă, a nu lipsi vre ună 
sergentii de la, postulii stii şi a se îndeplini cu 
esactitate ordinea publică. 

Art. 6, La cas de a se boinăvi vre ună ser- 
gent fiind la post sâă îl va găsi bâtă, sâii lipsă, 
pe dată să îndeplinâscă golulă ca uni altală.. 

Va raporta şefului companiei ori ce casuri - 
se vorii întempla şi voră da totii concursulii 
celoră-alţi agenţi poliţienesci cândi li se va 
reclama. | 

Voriă avea strictă priveghere asupra curăţe- 
nii în generală a Omenilori. 

Art, 7, Îndâtoririle sub-oficeriloră voră fi 
cele următore : vorii priveghea a nu lipsi nick | 
uni omă la apeli. Ă 

Voră îngriji peutru curăţenie atâti a. hai- 
noloră şi muniţie precumii ş'a armelorii cândă 
mergă în servicii. 

„A se ţine curăţenie în casarmă, g'a întrebu- - 
inţa cea mai mare ostenâlă Ja deprinderea 6- 
menilor cât se va putea mai mult la disciplină. 

Art, 8, Despre regnlarea serviciului dilnică 
şi împărţirea posturiloră, pentru paza de nâpte 
şi di prin osebitii repulamentiă se va specifica 
modulii esecuţiunii şi se va desvolta mai pe 
largă teoriile ce neapăratii urmeză a le avea în 
vedere fie-care din acesti agenţi în parte, pen- 
tru toţii ceea, ce 'I privesce întru a face buna
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TITLUL IV 

Infracţiună asupra serriciului 

Art. 9, Șefulii corpului va priveghia abate- zile agenţiloră. de sub a lui comandă şi de uă 
ată cu raportarea casului va face a se aplica următârele pedepse. . a 
a. Sergenţii de oraşii, şi sub oficeril care se 

vor abate din dâtoriile lor prescrise aci şi alte 
relative la servicii. : . 

Pentru ântâia ră se va aresta în casarmă 
24ore, : 

Pentru a duoa âră 
dă de (10) dece lei. E 

Pentru a treia, 6ră la uă amendă de 20 lei, şi se va trece în formulară, şi pentru a patra dră se va depărta din serviciă, - 
b. Oficerii de companie. 

„Pentru ântâia Gră li so va da un avertisment, Pentru a duoa 6ră arestii 24 ore şi perderea retribuţiunii, iară a treia Gră so ra depărta din 
serviciă, Ă 

sc va, supune la uă amen- 

s23 

Art, 10. Qâczrii şeâ da companii - pentra 
lipsa de servicii, însubordonanţă şi alte mici 
necaviinţe yoriă avea, facultatea a da sergenţi- 
lor de sub a lorii comandă un arest de 24 ore, 
raportândiă şefului corpului. 

TITLUL V 

" Atribațiunea biuroului acestui corpii 

Art, 11, Biuroulii acestui corpii va fi în lo- 
calul prefecturei şi va ţinea următârea xegulă : 

Va păstra ună control noininal de înrolări 
şi scăderi, DR : 

Va forma la fie care finitii de lună staturile 
de lefi şi le va înainta municipalităţii.   Va ine formularii pentru aplicarea, penali- 
tăţilor. - 

Va transmite tâte ordinile către cei-alţi a- 
genţi al acestui corpă, .şi în fine va ţine tâtă 
corespondența relativă Ja.acestă servicii. 

  

REGULAMENTU 
„(IN FORAĂ DE PROJECTU DE LEGE) 

PENTRU ORGANISAREA COMENDII DE SERGENTI DE ORASIU IN CAPITALA BUCURESCI 

| (2866) | 
Art. 1. Cinci sute duoă-deci şi şâse Gmeni 

formeză comanda Sergenţilorii de oraşii în Ca- 
pitala 'Bucuresci, adică, acesti numiri se pâte 
spori după trebuinţă potrivită cu resursele ca- 
sei comunale, . : | 
"1 Comandiră, 

5 Brigadieri, 
20 Sub-brigadieri, 

500 Sergenţi. - ” 
Art, 2, 'Atribuţiunile comandirului coman- 

dă totii corpul pusă sub orăinile prefectului, 
„ajutorul săi îlă secondâză în afacerile serși- 
căului şi lacasuri "i ţine loculii,. Oe 
" Brigadierii comandă fie-care brigada, sa, îma- 
părţite fiind brigadele pe comisii. Pe 
„EI trebue să cunscă fie-care sergentii pusti 

„_8ub ordinile lor ; să esaminese pe fie-care ca să 
Se convingă că'şi înțelegă dătoriile şi Je în- 
plinescă ; să cunâscă conduita, zelul şi inteli- 
genţa fie-cărui din sergenţii puşi sub ordinei, 
ca ast-felii să 'f potă recomanda la înaintărişi 
recompense scă să câră da la comandir depăr- 
tarea celui nepătruusă de dătoriile sâle, 
“Brigadierii trebue să îngrijâscă ca serviciul 

să se facă regulat în ţotă coprinsul oraşului,   

şi prin urmare să viziteze de mai multe ori di 
și nopte tâte posturile, Ă | 

Vor concura cu ccă-alţi agenţi ai Poliţiei la 
esecutarea tntulor legilor şi reglementelor de 
ori-ce natură, dând mână de ajutoră atâtii aâ- 
torităţiă câtii şi cetăţeniloră în casură de peri- 
cole publice, | 
” Brigadieriă "şt vori avea, fie-care biuroul la 
comisia unde este numitii, iară comandirul va 
avea biuroul stă central Ja Prefectura Poliţiei. 

Art, 3. Ei vorii fi detori a.înifăcişa pe fic- 
oare qi raporti atâtii comandirului câtă Şi c0- 
misarului respectiv despre următârele materii; |. 

a. Personalul sergenţilor ce aă fostii în ser- 
vicii şi conduită. 

b. Arestările săvârşite, motivele co le aii pro- 
vocati şi agenţii care Je-aii operată. 

c. Târguri, picţe, menţinerea ordinei, cua- 
litatea provisiilor şi variațiunea preţurilor. , 

d. Locuri publice, cafenele, teatruri, baluri 
publice, contravenţiuni săvârşite, ' 

e. Accidente diverse. 

Despre ditoriile sergenţilorii de oraşiii 

Art, 4, Serviciulă sergenţiloră de oraş se
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concentră mai cu osebire în vegherea stradelor. 
Sunt împărţiţi pe strade, pe brigade şi după 

culorile comisiilorii şi sunti obligaţi a se pre- 
ămbla neconteniti distanţele otărite. 

Fi facă a se efectua reglementelo munici- 
pale şi poliţienescă relative la menţinerea or- 
dinei şi a liberei circulaţiuni. 

Impacă certele, despart şi împrăştie pe cei 
ce se bată, opresce trăsurile de a, lovi şi călca 
trecătorii, dai mână de ajutori la ori ce ce- 
tăţenă cândii este atacatii şi de câte oră ceri 
asistenţa pentru manţinerea ordinei sâii pen- 
tru un bine publici, vestescă incendiul şi se 
luptă avlii întempina; în fine asigură în totă 
locul securitatea publică. | 

Serviciulă lorii se întinde la prerenirea, cri- 
meloră, delicteloră şi contravenţiuniloriă ; pen- 
tru aceste din urmă suntii dâtori să previe pe 
toţi cetăţenii co suntii pe drumi de a comite 
uă contravenţiune. - 

Ei trebue să cunâscă cu precisie tote stra- 
dele de comunicaţie, tâte unghiurile, tâte pie- 
ţele, pasagele, şi în fine locurile cele mai ascun- 
se dincircumscripţiunea unde sunt în servicii. 

Fie care din sergenţi va purta la dânsul uă 
cărticică în care voră fi înscrise pe scurtii tâte 
regulamentele şi ordonanţele municipale şi po- 
liţienesct. - 

Sergenţii cândă suntă în serviciă nu pote 
vorbi între dânşii şi nici cu cetăţenii afară de 
trebuințele serviciului, Pa | 

Ei voriă raporta pe dată brigadicrului, care 
la rândulă sâii va raporta comisarului şi co- 
manâirului sâii respectivă contravenţiunile co 
Tori. constata, , 

Pentru casuri de contravenţiune, sergenţii 
ca şi toţi agenţii poliției nu vor putea nică uă 
dată să aresteze pe contravenitorulii, ci se va 
mărgini a" lua în scrisă numele, pronumele şi 
domiciliulii. In cas cândii contravenitorulă 
arii refuza să'şi spună numele şi domiciliul şi 
nu s'ară. putea afla de la alţii, atunci numai 
îlă pâte obliga a'li însoi la comisarul poli- 
țici, care va lua disposiţiunile îngăduie de legi. 

Nică unii sergentii nu'şi pote părăsi postuli 
până a un fi schimbaţi. 

Art, 5..Dâca în cursul serviciului ună a- 
gent arestâză. pe cine-va pentru crimă sâiă de- 
dietă, trebue să ducă în dată pe arestati la 
“comisia respectivă, unde'şi face raportulă şi 
supune motivele arestării. 

Art. 6, Dăca uă pers6nă cade bolnavă pe 
strade scii i se întîmpla vre ună sinistra, ser- 
gentuiii trebue pe dată să ia dispositiune a o 
transporta la casa cea mal apropiată şi a aduce 
ună medicii şi comisarul poliţiei. 

Arte 7, In casii de incendii sergenţii ve- 
stescii comanda pompierilor, comisarulă re- 
spectivă şi tutoră autorităţilorii în dreptă, că 
întempină ori ce desordine, previne furtişagu- 
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rile, depărteză din Ioculii incendiului pe-curioşi 
şi pe cei ce stăvilesci operaţiunile pompierilor; 

Art. 8. Nâptea mai cu osebire veghiază, la 
manţinerea linişte publice, la închiderea sta- 
bilimenteloră publice la orele firate, la esecu- 
tarea regulamentelorii privitâre -la casele de 
prostituţiune şi altele şise întinde în.fine la to 
ce privesce securitatea cetățenilorii. 

Art, 9. Controlul serviciului, — Acesti 
controlă se esercită de primarulă şi adjuncţii 
sti, de prefectulii poliţiei, directorele săi, co- 
misarii, comandiralii şi brigadierii, . | 

Art. 10. Condiţiile de admisibilitate, — 
Nimeni nu pote Â admisi în corpulă sergenţi- 
lori de nu va fi română să împământenită. 

Să fie cel puţin de 25 ani şi cel mult de 35. 
Să intre cu ună contractii pe cinci ani, să 

scie scri şi citi şi să se bucure de inteligenţa 
şi aptitudinea necesarie acestui servicii, să fie. 
sănttosii şi robustii, constatânâii acestea cu 
actii medicală, | . 

Se va da totii-dâ-una preferință sub-oficeri- 
lori ce ai servită în armată şi care nsuşescii 
condiţiunile susă enumerate. 

Arte 11, Solda se va regula printr'un deo- 
sebitii badgetă. . 

Art, 12, Chiămarea în servicii, —Se face 
de prefect după recomandaţiunea comandirului. 

Art. 15. EI voră face acelaşi jurămânții ca, 
şi cei-alți funcţionari al Statului, 

Art. 14, Disposiţiuni generale, — Este 
oprită sergenţiloră de oraşii a intra prin câr- 
ciumi şi alte locuri unde li s'ar putea compro- 
mite demnitatea de câtă chiimaţi de servicii. 

În baluri publice, cafenele şi alte, unde sunt 
chiămaţi de serviciii nu poti nici uă dată să 
stea josi, să se pună la veri u& masă să bea, 
totă asemenea şi când nu sant de servicii dâră 
pOrtă uniforma. , 

Le este opriti a fuma pe stradă fiind în d- 
niformă, cum şi în baluri şi alto locuri publice 
unde sunti de servicii. a 

Imbrăcămintea neîngrijită, ună faptă s6ă un 
gestă necuviinciosii, uă injurie sâă uă vorbă 
imorală iară mal cu sâmă beţia vorii fi sererii 
pedepsite. a 

Voră fi totă-d6-una gata a servi pe cetățeni, 
ai asista, totă-dt-una curiincioşi în espresii 
şi în ork ce casii severă, fără impertinență şi 
injurii, o 

Art, 15. Pedepse, — Ori ce infracţiuni să 
greşâlă în serviciă cum şi lipsă de disciplină 
poti atrage : i 

a. Observări puse la ordinea dilei, 
b. Arestări pe dile mărginite. 
€. Isgonirea din servicii. , . 

„Pentru acâstă din urmă penalitate, va trebui 
învoirea prefectului poliţiei, cele-alte se potă . 
aplica de comandiraliă lor, ţinând unii registru - 
de penalităţi în generalii, 

a RAPA Vot



„ JUDETIANE SI COMUNALE 

REGULAMENTU 
PESTRU ORGANISAREA SERVICIULUI STABILIMENTELOR 

: - BINE-FACERI DIN ROMANIA. 

PENITENCIARE SI DE 

(Decrelii No. 630 din 1962 Augustii 11) 

„CAPITOLUL 1 

Aşedarea şi menirea stabilimentelor 
== de pedâpsă,. 

Art, 1. In privirea articuliloră 7, 8, 14,17, 
55 şi 56 din cartea ântâiă a codului penală ; închisorile de pedepsă sunt ; - 
1. Preventive, pentru învinuiți penă la desă- vergizea judecății lorii şi otărirea osîndei, 

2. Corecţionale pentra vint ce tragă osînda de închisori de Îa 6 dile la duoi ani. 
„3. De reclusiune la munca silnică la ocne pe "Viaţă şi pe termine. E 

4. De reclusiuni la munci silnice mai uşâre, 
5. Corecţionale specialmente pentru neverst- 

nici de la 8 la 20 anf. 
6. De reclusiune specialmente pentru femei de tâte categoriile, i 
Art. 2. Toti individul condamnată la mal 

puţinii de 6 luni de închisâre, 'şi va desăvârşi 
pedepsa în închisorile preventive ale districte. 
lori, unde voră fi supuşi la muncile publice în folosulii Municipalități. 

Arte 3. Inchisorile preventive voriă cuprinde 
ducă despărţituri şi treci categorii, deosebite 
ŞI neamestecate, 

a. Despărţitura pentr bărbaţi deosebită în: 
1. Osîndiţii corecţionali penă la 6 luni de în- 

chis6re. - ” 
2. Preventivii sub judecată penală, cari nu 

'şi ai priimită âncă osînda, 
3. Condamnaţii trecători carii astâptă trans- 

„portarea lorii la locul osîndei, din cei trecă 
tori spre acelă locă, . -. 

b. Despărţitura, femeilor de tâte categoriile. 
Art, 4. Condamnaţii corecţionali pe mai 

multi de câtă 6 luni vor fi concentraţă întrun 
singură stabiliment de închisâre, ce va face 
enitenciarulii corecțională, In acestii stabili- 

mentă se va aplica mai cu preferință munca 
pământului, meseriile proprie agriculturei şi 
meseriile industriale, | : Art. 5, Toţi condamnaţii la reclusiune de 
a treia catigorie criminală, se vor închide îm- 
preună într'ună stabilimentă ce va face Peni- 
tenciarul criminal de veclusiune sâă peniten- ciarulă de reclusiune. In acestă stabilimentă 
88 va aplica munca industrială de fabrici şi ma- 
nafacturi ce se va, socuti mal productive. Cei 

din recluşi cari ar purta vin mai uşOre, şi ar 
dovedi 6re-care pocăință vor putea fi întrebu- 
inţaţi la cultura grădinilor trebuinciose stabi- 
limentulul. a 

Art, 6. Toţi condamnaţii la muncile grele 
pe viaţă saii de la 5 ant la 15 ant vor fi aşe- 
daţi în unulă sati duoă stabilimense pe lîngă 
minele de sare, după cumii lucrarea acelor mi- 
ne 0 va reclama, şi. voră face Penitenciarul 
stii Denitenciarele de forsaţi, purtând numele 
minei întru a căria lucrare fie-care va fi menit; 
închişii aice voră fi întrebuinţaţi, Qiua, la es- 
tragerea sarei în mine, cu ferira de tot contra- 
bit cu ciocănarii liberi, și năptea oră întra, în 
stabilimente. | . 

Cei ce nu vor putea fi intrebuinţaţi în mini, 
din prisosinţa numărului, vor fi supuşi la alte 
munci grele sâii şi cu mai mare folosii la munci 
industriale, ! 

Arte 7 Neverstnicii de la, 8 până la 20 de 
ani, condamnaţi pe terminii de reclusiune, o- 
sinda lor purtată de legea penală, fiind de uă 
potrivă de fire corecțională, vor fi împreună 
aşedaţi întruni stabilimenitii ce va face Peni- 
tenciarul neverstnicilor, ei se vor aplica la munci 
agricole şi la meseriile proprie agriculturei. 

Art. 3. Penitenciarul nevârstnicilor va, îi a- 
lăturatii pe lingă celi agricoli de la Ismailă 
menit pentru vagabondi şi înfiinţat în virtutea, 
legei publicate prin Monitorali din Mol!ora 
No.—, din anul 1860, | 

Art, 9. In privirea art. 56 cartea I din co- 
dul penal neserstnicii liberaţi vor remânea sub 
priegherea adminitraţici închisorilor în ter-   

  

minul prescris de otărirea judecătorâseii, care 
va căuta a "i recomanda şi a-i aşeja pe lingă, 
cultivatori buni, oferindă tâte garanţiile. mo- 
rale, s6i spre mai deplină desăvârşire a scopu- 
lui, administraţiunea superidră va lua măsuri 
spre ai putea colonisa pe pământurile neculte, 
proprietăţi a Statului. îi : 

Un regulament special va regula mai pe ur- 
mă, de va fi trebuinţă, administraţia peniten- 
ciarului agricol coloniat de nerârstnici. 

Art, 10. Tote femeile condamnate, de ori-ce 
fire de vinj, vot fi transportate într'un singur 
stabiliment, într'ună Penitenciarii de femei, şi 
voră fi aplicate la munci industriale potriviti 
midtâcelor lor fisice, - 

Art. 31. Asupra productului: muncă lori, 
arestanţii vor trage uă parte, care va fi:
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1. Pentru osîndiţii la muncile ocnei 2/10 din 
câstigul lucrului. . ” ” 

2, Pentru osîndiţii la Penitenciarulit de re- 
clusiune 3/10. 

3. Pentru osândiţii la închisârea corecţio- 
nală 4/10. - 

4. Pentru osânditele femei-3/10. . 
Art, 12, Acestă câştigi se va împărți în 

„ducă, din care: i: 
1. Banii disponibili pentru cheltuiala are- 

stantului în lăuntrulă închisorei, ce'i va, fi în- 
voite do acestii .de facă regulament, în prin- 
cipiă şi de administraţie în consideraţiuni o- 
sebite, , . 

9, Depositulă păstratii în reservă neatinsă, 
ce priimesce după eliberare, la aşedarea lui în 
midloculii societăţii. o 

„ Arte 19, In casă de morte reserva va veni 
Statului, şi banii disponibili cu lucrurile lui 
vorii trece rudeloră mnostenitâre. 

Art. 14, In casii de evasiune reserva şi ba- 
nil disponibili voră rămânea. guvernului, şi 
după încuviințărea administrații superiâre se 
va încăsui în casa Statului. i 

Arte 15. Nevârstnicii eliberaţi după împli- 
uirea osîndei lori oră priimi uă remunerare, 
în natură sâii în bani, după purtarea lor în în- 
trulă închisorei, după câștigul ce ară fi pu- 
tutii produce prin aplicaţie la lucru în cel din 
urmă anii, şi după etatea loră, 

CAPITOLUL II 
Despre încărcarea şi transporiarea are- 

stauţilorii la penitenciare 

Art, 16, Nici ună împiegată d'ai închisori- 
loră de districtii seii Penitenciare centrale nu 
pâte, sub pedâpsă de a fi urmărită şi osînditii 
de vina, pentru abusă de autoritate, să prii- 
mâscă sâi să ţie la oprslă. pe cine-va, de câtii 
numai în puterea, fie a unui mandată de are- 
stare,:slobogită şi sub-semnatii. de autoritatea 
competentă, pentru preveniţii şi acusaţii, fie 
în virtutea unui estractă după încheierea otă- 
rîril judecătoresci (modelă 1), sub-sâmnatiă de 
preşedintele sâii procurorulă de lingă tribuna- 
lulă unde arii fi urmatii osîndirea. Atunci uă 
adeverinţă se va slobodi pentru acea autori- 
tate judecătorescă de priimirea arestantului, 
ast-felii încarceratii. , 

Art. 17, Prin închisorile de districte se va 
întroduce trei condici de încarcerare, 

1. Preveniţi (model 2.) . 
-2, Pentra osîndiţii în oprâlă acolo (model 3). 
3. Pentra arestanţi trecători (model 4), 
In închisorile centrale nu se va ține de câtii |. 

una condică de încarcerare (model 5). 
Art. 19, Cândă ună arestat preventivă va 

fi priimită otărirea osîndei sâle, cândă jude- |: 

cata desăvârşită ra trebui atuncea să se adacă 
întru împlinire, preşedintele sei procurorală 
tribunalului va transmite prefectului de district 
estractii de pe încheierea judecății, invitân- 
du'lii să înainteze pe condamnati la loculă o- 
sîndei; cari cu acestii estractii în originală îl 
trămite, şi'şi priimesce adeverinţa de încaree- 
rare ce o transmite locului judecății, 
„Art, 19, 'Totii la câte ducă luni prin ante 
vreme, administraţia fie-căria închisori de di- 
strictă sâii centrale va comunica listă nomi- 
nală (model 6) de arestaţii, cărora în cele ducă 
lună viitâre espira durata, Ja fie-care din tri- 
bunale de la carii emana osinda arestanțiloră 
din stabilimenţii, pentru că acelă tribunală, la 
timpulă cuvenită să ptă Ordina şi regula prin 
pretcetura, distzictului eliberarea şi rădicarea 
osinditului cui să împlinesce. 

Art, 20, Uă disposiţiune specială ministe- 
rială va regula modul transportării arestan- 
ţilorii acusaţi preventivi sâii. osîndiţi; până la 
uă asemenea se va urma după modulă actuală. 

Art, 21. Poti tractamentulă să tâtă pre- 
gătirea, ce arii închide âncă ună caracter în- 
famatoriă, batjocoritoră, “e cu totulă oprit de 
a se aplica asupra încarceratului, fie sub orice 
curântii, şi mal alesă anume :   

  

1. Hainele jumătate de ună culoră şi jumă-. 
tate de altuli. 

2. Roşulă pe jumătate. " 
3. Imbourarea. , ” 
Art. 22, Arestanţii încarceraţi vorii putea. 

fi şi vor trebui să fie numerotaţi, lipindu-li-se 
număruli următori ali condicei de încarcerare 
pe braţe, prin midloculă unui bragari şi pe 
cusima lui, 

CAPITOLUL III 
Administrația şi personaluli 

Art, 22, Fie-care stabilimentă centrală "şt 
are administraţiunea sa proprie, gestiunea, şi 
lucrările s€le proprii, sub privegherea şi povă-. 
ţuirea unei inspecţiuni generale sub autorita- 
tea imediată a Ministerului de interne. 

Art. 24, 'Tote închisorile ţinutale sunt sub 
autoritatea prefectului, şi sub privegherea în- 
specţiunii generale în câtă privesce admini- 
straţiunea. - 

$ 1. Despre înspecțiunea generală 

Art, 25. Serviciulii inspecţiunii generale 
este compusă precum urmeză : : 

]. De ună inspectoră generalii, 
2, De unii inspectori adjuncti. 
3., De ună ânteiăi secretară. 
4. De unii ali duoilea secretară. . 
Art, 20, Apuntamentele pe lună a inspec-
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torului generali vorii fi fisate şi arătate prin 
decretulii de numire. 

Taspectorul adjunct va avea pe lună curatii 
apuntamenti | See ee 1,500. 

Secretarulă ântâiă. .., 700. 
Secretarulă ali duoilea. "250. 
Art, 27, Inspectorul generală trebue. să 

privegheze asupra, serviciului tutuloră stabili- 
menteloră de pedepsă, să asigure îndeplinirea 
preserierilorii regulamentare, şi prin urmare 
să fie neîncetat în revisie pe la închisori pe 
unde verifică condicile, piesele justificative de 
comptabilitate financiare şi materiale, obser- 
veză tote serviciile de îndestulare, de prive- 
ghere, lucrul introdusă şi esecutată în întrul 
stabilimentului, - 

Art. 28, Inspectorele general strânge comp-   "turile cheltuelilori şi venitarilorii anuale, for- 
mâză budgetulii, îl presintă Ministeriului, cu 
ducă luni inaintea espirării anului, dovedesce 
prin lămuririle cele mai amănunte trebuinţa 
sumeloră alocate, şi îli susţine pe dinaintea 
consiliulai de ministri de va fi trebuința, 

Art, 29, Inspectorele face ună raportă Ja 
sfirşitulii fie-căruia ani asupra întregei -ad- 
ministraţiuni a închisoriloră Jămurină şi trac- 
tându : ” - 

1. Asupra stării morale a, arestanţilorii, 
2. Asupra stării sanitare. 
3. Asupra tractamentului fisică. 
4. Asupra lucrului și producţiunea lut, 
5. Asupra gestiunil fondurilor şi admini- 

straţiunii în genere. | 
6. Asupra purtării impiegaţilor închisorilor, 
7. Asupra sigurităţii şi solidităţii închiso- 

Tiloră precum şi asupra stării încăperilor toră. 
Art. 30, Alăturâză estracte necesarie asu- 

pra operaţiunilorii financiare, materiale şi de 
statistică; afară de acâsta inspectorele pro-   „pune tâte îmbunătățirile sâii. disposiţiunile ce 
esperienţa lui ară observa, în revisiile sâle, că 

"ară i de trebuinţă a se admite spre complec- 
"tazea s6ă asigurarea, serviciilori puse pentru 
acâsta sub a sa priveghere, 

Art. 31, Afară de priveghere, inspectorele 
generală s6ă ajutorulii săă în inspecţiune ori 
putea lua şi autorisa măsurile de urgenţă: ce 
S'arii cere de împrejurări, aducendu-le numai 
de îndată la cnnoscința, Ministeriului com- 
petente. . : - 

Art. 32, Inspectorele adjunt va fi sub dis- 
posiţianea inspectoralui generale, îl va înlocui 
în lipsa sa, şi'l va representa în revisiile dese 
ce trebue să facă; elă are detorie de a trece 

- Măcarii uă dată în: trei luni pe Ja fie-care sta- 
bilimentă, elă ajută pe inspectorele generale 
întru statornicirea, aducerea întru împlinire a 
disposiţiunilorii regulamentare, întru accelera- 
rea mişcării administraţiunii osebitelorii ser- |.   vicii. Spre acesta, de va trebui, şi va priimi! 
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toră a petrece și mal multă vreme lingă unii 
stabilimentii până-la desăvârşirea misiunii. 
„ Arte 83, Inspectorul -la fie-carg trecere a 
sa trebue să verifice casele de bani, starea ma- 
gaziel cu provisii, starea inventariului, încheie 
condicile şi avisâză, şi presintă raportă inspee- 
toralui generală de starea în care a găsit ser- 
viciile, pe lîngă osebitii tabloă spre lămurirea 
osebiteloră operaţiuni. ” 
“Art, &fe Cursele inspecţiunei vor fi pe conta 

Statului; inspectorelo generală precum” si în- 
spectorele adjunct, vorii priimi cat da postă şi 
patru-deci de lei pe gi de inspecțiune. 

$ 2. Personalulii închisorilorii 

Art. 35, Serviciulii fie-cărul stabiliment de 
închis6re centrală, sâii a Penitenciariloră se 
compune : Apuntamente pe lună. 

Clasa 1. 2. 3, 
De unii directoră. ,. . 1,000. 900. 800. 
De un contabil grefier, . 500. 400. . 350. 
De unii intendentă.. . , 500. 400. 350. 
De unii registratoră ., 330, 250. 200.: 
De uni medică ...., 500. , ” 
De unii preotă. .,... 250. 150, 
De 3 guardieni pentru ! 

uă sută de arestaţi., .. . 150. 120 
Art. 96, Personalulă închisorilori din Bu- 

curesci va fi compusii în modul următoră : 
Apuntamente pe lună. 
Clasa 1. 2. 3. 

Unt directori ...., 800.  '700.. 600. 
Uni contabilă , , .-. . 500. 400. 350. 
Uniă scriitori .,.,. 300. 250. . 200. 
Uni preoti, ...... 250. 159. 150. 
Uni medici ..,.... 500. 
3. guardieni pentru i 

tă sută arestanţi, ..., 150. 120. 
Arte 37. Personalulă penitenciarului de fe- 

mel după serviciulii şi importanţa din vreme 
în vreme, se va alcătui în marginea, personali» 
lui de mai susă, cu diferența de 2 guarâiene fe- 
mei la sută de arestata în totii auulă Ia face- 
rea budgetului, pe temeiul unei încheeri mi- 
nisteriale. - . 

Art. 38, Personalul închisorilor de districte 
se va alcătui precum urmeză : , 

Un îngrijitor ..,... , 250. l0i pe lună.. 
Un scriitor ....,.... 100. lef.pelună. - 
Arte 89. Toţi împiegaţii în serviciul închi- 

soriloră, vorii priimi încăldirea, iluminarea, şi 
locuinţa, uă indemnisare specială despre pro- 
punerea inspectorulul general va fi otărită de 
ministru, la casii cândii nu li se vorii acorda, în 
natură. Acâsta constituă dreptută diurnei lor, 

$ 3. Despre numirea împiegaţilorii 

Art. 40, Inspectorele generală ra fi numită 
rândeiraa, de la inspectorele generale, va, îi d6- | prin decretă Domnescă, după propunerea Mi-
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nisterului de interne, acelă decret va însemna 
apuntamentele. . | | 

Art, 41. Inspectorele generală adjunt va fi 
numitii de ministru după propunerea inspecto- 

““xului generală, şi întârită cu decret de Domn, 
Art, 42, Directorii contabili şi economii vor 

fi numiţi de ministru după propunerea inspec- 
ţiunii generale şi întărită de Domni. 

Secretarii şi repistratoril sâi scriitorii voră 
fi numiţi d'a dreptulă de ministru după propu- 
nerea directorilor şi inspecțiunii generale; me- 
diculă după cererea inspecţiunii, va fi rânduitii 
„de administraţia sanitare şi încuviinţată de 
ministru. . 

Art. 43, Guardienil oră fi rânduiţi de în: 
spectorele generală după recomandarea dizec- 
toriloriă. ..- e ” 

Art. 44. Ingrijitoriă şi scriitorii de pe la în- 
chisorile din districte vor fi presintaţi de pre- 
fectii şi numiţi de ministru după propunerea 
inspectorului generalii. Ă 

„Arte 45, Nick ună împiegată nu pote îi de- 
părtată de câtii după unii raportă motivatii al 
inspectorului generalii. E 

Art, 46, In casă de urgenţă şi do flagrantă 
delict, inspectorele general va putea, suspenda 
ună împiegată, încunosciințândiă numai în cele 
48 ore pe ministru printr'anii raportă motivat, 
Impiegatulă recunoscutii culpabilă de elii va fi. 
destituit şi supusii judecății de va fi casă. 

Art, 47, Directorii voră putea acorda con- 
gediii de cinci dile împiegaţiloră după cererea 
lori. Congediii de 10 dile vori putea fi încu- 
viinţate de inspecția generală, după un raport 
al directoralui, alăturând în copie cererea îm- 
piegatului. Congedii mai mari de câtii 10 qile 
nu vorii putea, fi acordate de câtă de ministru, 
după un rapori motivat al inspecției generale. 

Art, 48, Cândii penitenciarele vor fi deplin 
organisate, se va rândui câte uni instructorii 
pentru învăţătura elementară a arestaţiloră. 
Acestii instructor va, fi obligatorii pentru pe- 
nitenciarulă neverstnicilorii. Numirea, lui se va 
face prin inspectorul generală de ministra. 
Apuntamentele, după propunerea inspectorului 
general, se vor fixa prin decretii. 

Art. 49, Afară de acâsta, vorii fi plătiţi din 
sumele alocate pentru aplicarea lucrului, mai- 
stri de meserii sâii de manufacturi, când pro- 
ducţia va putea asigura în viitoră unii câştigă 
apreciabilii. Aceşti şefi atelieri vorii fi reco- 
mandabili prin moralitatea lori, inspectorulii 
generalii îi admite, cu lefile ce se pâte învoi; 
însciințândă numai pe ministru prin un raport 
lămuritor asupra pnvirilor ce Vaii determinat. 

Arte 50, Locurile vacanta vorii fi înlocuite 
da dreptulii de impiegaţii din servicii, ei nu 
voră putea fi subtraşi do la acestă drepti, de 
câtă după unii raportii ală inspectorului gene- 
vali, inotivândă măsura, sa. Sa 

Art. 51, După cererea şi propunerea inspec- 
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torului generală, se vorii putea admite practi- 
canţi sarnumerari pe lingă stabilimentele pe- 
nitenciare, sâă pe lingă inspecția generală, din 
care după vechime, apoi se voră recomanda 
pentru posturile deschise ; surnumerarii sunt 
găsduiţi, încălqiţi şi iluminaţi ca toţi cet-alţi 
împiegaţi, e 

Arţe 52, Guardienii, afară de 16fă, vor prii- 
mi găsduireu şi îraza ta întru fie în natură fic 
în bani. . 

- Art. 53. Cândiă lucrul industrial sâă agri- 
colă va fi prosperatii sâă va fi întinsii şi creat 
venituri de âre care importanţă, se va adăugi 
un postii de inspectoră în ajutorul directorului, 
prin uă încbeere ministerială. Namirea inspec- 
torului de stabiliment va fi făcută de ministru 
după presintarea inspectoralui generalii și în-. 
tărită de Domnii. Apuntamentele voră. fi fixate 
prin decretul de rândaire şi adaose către bud- 
geti pe temeiulii încheerii ministeriale. . 

Art, 54, Totă înaintarea de la uă clasă de 
apuntamente inferi6ră la alta superiră nu se” 
va face de câtă pe temeiulii unei încheeriă mi- 
nisteriale motivată de cererea; formală a inspec- 
ției, la redigiarea budgetului, - 

"CAPITOLUL IV! i 

Atribațiunile împiegaților administrațiu- 
nilorii închisorilorii centrale 

„Despre directorii, 

Art. 55. Competența directorului, ca. şefă 
stabilimentului, sc întinde asupra tutulorii ra- - 
muriloră serviciului; de asemenea se întinde şi 
respunderea sa morală. . 

Art. 56, Eli mai este însărcinat în special 
cu corespondenţa, cu punerea în aplicaţiune ax 
prescrierilorii regulamentare, şi cu poliţia ge- 
nerală, - 

Art, 7 In tâtă dimintţa revisuesce postu- 
rile, tote serviciile, se asigură, de esacta înde- 
plinire a instrucţiuniloră regulamentare, s6i a 
celorii ce i se vorii putea da âncă de buna ur- 
mare a ordineloră sele ce ară fi putută da de' 
cu sâră. E „- 

Art, 5$. Cel pugin uă dată pe săptămână 
face uă revisie generală şi de. aprope în îutrul 
închisorii, şi pe arestanţi, spre a se asigura de 
curăţenie, spre a se deştepta asupra încercări- 
loră de spargere ce s'ar putea întreprinde, spre 
a se încredința că instrumente .ascuţite sâă 
aite oprite în întra dormitoriloră, nu s'a în- 
trodusii și nu se găsescă în ascunsă. ..» 

Art. 59. Se încredinţeză despre starea pro- 
visiiloră în magasie, despre buna lori calitate 
despre eliberarea în adevără, a cătimelor rân- 
duite pentru îndestularea arestanţilorii. . . 

Art, 60, Directorul se va înţelege cu co-
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mandantulă trupe! însărcinate cu paza de din | şi buna chibsuire 
“afară a închisorii, pentru fixarea puterii cor- 
pului de pază, pentru însemnarea numărului 
şi locurilorii vedetelorii. . 
"Art. 61, In casii de incendiă, de rescâlă, de 
“complotă, va cere unii suplimentă de soldaţi, 
fie spre întărirea postului de pază. fie pertza 
ajatorulii custodilorii, privegheri! din întru. | 

Art. 02, In casă de fugă, de încercare de e- 
"vadare prin spargere de închisâre, Şi prin vio- 
lenţă, carii potii da motiv la urmăriri judecă- 
toresci, închee îndată proces verbal în lămurira 
“de împrejurări, şi'lă trămite până în dnot-deci 
“şi patra ore Ministerului de justiţie, spre ur- 
mărirea faptei în judecată, de este casă ; totii 
nă dată încunosciinţăză pe Ministerul de înter- 
“ne şi pe inspectorul generală. 
„Art. 63, In casă de fugă săvârzită, însciin- 
țeză pe dată autoritatea locală, pe prefectulă 

“districtului cu semnalementul arestatului, ]o- 
“cală nascerii, a petrecarii lui; elii se va înţe- 
lege şi cu comandantul armatei, ca să trămită 
în tote părţile soldaţi în urmărirea condamna- 
tului fugită. - 

Art. 61. Nici un arestant nu pote fi visitat 
de rudele lui (după gradurile de înrudire regulate 

“de instracţiunile disciplinare) fără învoirea mai 
ântâiă a directorului, care singur âncă învoesce 
Visitarea penitenciaralui de doritori. Persânele 

"carii vor fi autorisate de Minister d'a visita sta- 
bilimentuli, vor înfăşişa autorisarea, lori mai 
ântâiă directorului, care"! va întovărăşi să în 
persână sâii de unii altă împiegatii, Directorul 
pote cu tâte acestea, să refuse intrarea în în- 
chisâre şi persânolor antorisate, în osebite pri- 
viră şi împrejurări, fie casă de nelinisce în în- 

"tru, fe însciinţări de înduoială asupra inten- 
țiuniloră persânci, însă atunci e dâtor pe dată 
“să justifice urmarea sa către Ministerii, 

Art. 65, Agenţii intrepriselorii de industrie, 
voriă trobui să capete încuviințarea directoru- 
Iul spre a fi admiși în penitenciare. Insă îndată 
admişi, nu pâte să le închigă intrarea fără de 
învoirea inspectorului generalii, către care se 
Ya refera espuindu'! cuvintele, Afară însă când 
interdicerea ară fi urgentă pentru ordinea şi 
secoritatea închisorii, atunci însciințăză pe Mi- 
nisterii care regulăză urmărirea, individului în 

"Judecată, de este casă. - - 
Art. 66, Directorulă pâte întrebuința, are- 

staţii pentru serviciul închisorii, fie pentru ţi- 
- Berea ordinei, fie cu îndeplinirea unei îngrijiri 

şi păstrare, Insă acestia vor fi rânduiţi de den- 
"sulă, şi numai de dânsulă înlătaraţi, | ” 

„Ari. 67 Elă otărasce după raportalii per- 
sOneloriă însărcinate cu priveghere, pedepsele 
disciplinare prescrise de regulament ; aceste 
pedepse suntă fără de apelii, şi numai directo- 
rul pâte micşora să opri pedepsele ce a otăritii, 
Art, 68, Directorului îi este recomandatii 
"a urma în otărirea pedepselor cu înțelepciunea 
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4 omului de sânge rece, ce 
nu'şi perde din vedere scopulă, aicea înduoit: 
ordinea şi moralisarea ; sa va opri de la farii 
nesocotite, cu atâtii inal multi că ca amploiat 
superiorii, se găsesce aridicatii și dopăriatiă de 
la, Jocurile josnice, scena îmboldirilori pati- 
iiioră -celorii înăcrite, şi înăduşite ale osîn- 
dițilorii, şi vine totă-dâ-una judecători după 
faptă. So va opri de la acele manifective, ce 
socot de nevoe să, sbucnâscă în îngroziri bru- 
tale, carii nu isbutescii de câtii. a îndărătnici 
răatatea, a provoca zîmbetulii sumoețici şi a 
face nă chestie de amâre proprie pentru vino- 
vată, de a'şi pune virtutea în bravada înfrâ- 
nări), fără ca să fie mâle, să fie fermii, să scie 
aplica uă pedâpsă justă într'uă mustrare părin- 
tescă unde mintea culpaşului să prindă necu- 
viință faptei luf, şi consciinţa, justiţia înfeenărit 
luă. In fine să potole patimile şi să nu le în-   carce prin batjocuri; să tridniască raţiunea, 
consciința, şi să le lase ast-felii stipâne pe în- 

„divid, să lucreze în sinițirea înfrânării ce îi s'a 
impus. Aceste instrucțiuni le va sădi şi în su- 
balternii săi chiămaţă de uă potrivă cu elii, nu 
numai de a păzi ârestulii, dâră de a'[i întâree 
mai cu s6mă către simţiri de căinţe. Nu va 
lipsi ocasiunile favorabile de a întreţine pe ne- 
norocitulii proscript ali legii umane și divine, 
ca sfătuiri înțelepte, de unde ar putea, eşi pen- 
tru densalii lumina adevărului. * 

Art, 69, Va privoghia mat cu sâmă de a- 
prope ca să nu se debite de 'guardieni să am- 
ploiaţi subalterni cuvinte prâste, injurii mur- 
dare şi Datjocoritâre. Ast-felă să so ţie uă at- 
mosferă totii-dâ-una curată în jurulă corump- » 
tului spre a curăţi sufletul lui de duhurile cele 
trecute, în care a trăitii mai "nainte; că totul 
în fine să'Y vorbâscă prin esemplu de uă.altă 
sferă morală ce "i-a fostii necunoscută, 

Art, 20. Directorul aprobă, modifică, şi re- 
spinge propunerile inspectorului, contabilului, 
intendentului, medicului, mărturisitorului — a- 
supra serviciilorii ce li sunti încredințate. 

Art, 71, Directorulă va da socotința, sa în- 
spectoralui general asupra proiectelor de con- 
struire sâii de întreţinere a încă perilorii, elii e- 
secută de urgenţă, sub respunderea sa, micele 
reparaţii scă constrairi, a cărora amânare ară 
putea, înlesni evasiani. 

Arte 32, La fie care împrospătare a aleătui- 
riloră de furnitură sâii de întreprise, direeto- 
rele înfăciş€ză inspectorului generată şi Mini- 
sterului, observaţinnile sâle asupra modificări- 
lorii favorabile ce "şi-arii putea aduce în con- 
tracte. de : o 

Art, 73, Directoralii mai este însărcinatii : 
"1. Cu cercetarea şi verificarea socoteliloriă, 

caselorii, alii pieselorii justificative, precum şi 
a tutuloră sumelorii dâte, cu esaninarea tutu- 
lori registreloriă. -   2. Cu ordonanța cheltueliloriă,
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3. Cu esaminarea corespondinţei arestaţilor 
“la priimire şi la espeduire. . 

4. Cu acceptarea declaraţiunilor ce arestan- 
ţii ară face în interesulă justiţiei, ssii în inte- 
-resulii familiei loră, e 

5, Cu încarcerarea, şi eliberarea arestaţilor 
în formele prescrise. 

6. Cu pregătirea staturilor în ajutoral bud- 
getului şi cu propunerea acestuia Inspectoru- 
lui generală. | . , 

7. Cu propunerea tarifelor de lucra Inspec- 
torului generală. . | ” 

Art, 14. Tpţi împiegaţii aşedării fără nică 
uă destingere suntii supuşi la ordinile directo- 
rului, suntă dâtori a se conforma, instrucţiuni- 
„loră sâle pentru serviciile ce le sunţă în parte 
încredințate, şi"! vorii da ajutori, chiară şi în 
ceea ce nu s'atinge de atribuţiunile lor cele or- 
dinare, cândă le arii cero'concursulii pentru lu- 
crări şi operaţiuni atingătâre de serviciul admi- 
nistraţianii Penitenciarului, 

Art, 75, Nici ună împiegatii nu pâte lipsi 
din penitenciar fără învoirea directorului; ab- 
senţele mai mică de câte 5 dile potă fi autori- 
sate de elii; pentru mai multă va cere învoirea, 
inspectorului generalii şi a Ministerului, 

Art, 10, Tote otăririlo ce esperiența îi po- 
Văţuesce de a lua, le va supune la discuţiu- 
nea inspectorului generală, spre a se înfăgișa, 
de lo găsesce necesarie, la aprobarea admini- 
strațiunii superiore, însă cum pârtă răspunde- 
rea morală a tutulori serviciiloră, cli pâte pe 
răspunderea, sa. să ia în casuri urgente, otăriri 
co suntii esecutâre fără cuvântă pentru toţi în 
servici, lăsândii însă libertate părții ce sar 
crede jignită de a recurge la inspectorele ge- 
nerali cu plângere. , 

Ari, id. Directorulă priveghiază de aprâpe 
ca nici uă înţelegere să nu se statornicâscă în- 
tre împiegaţi şi arestanţi. i 

Despre Inspeclorulii stabilimentulaă 

Art, 78, Inspectorele ţine loculă directoru- 
lui îu lipsă'i, în casă de scurte absenţe, elă în- 

  
  deplinesce tâte însărcinările directorului pen- 

tru lucrările curente şi trebile urgente. 
Art. 29. Inspectorul e însărcinat special- 

mente, cândi directorulii nu o pâte face: 
1. Cu esaminarea şi priimirea tatuloriă pro- 

visiilorii de gură, precum carne, făină, legume 
şi altele, atâtii pentru bolnavi câtă şi pentru 
sănătoşi. - . 

“2. Cu poliţia atelielor şi a dormitoriloră, cu 
rânduirea şi clasificarea lucrătoriloră în ateliă 
(d'împreună cu antreprenorală, de este), cu pă- 
zirea, şi aplicarea tarifelorii în plata lucrului 
arestaţiloră, încheiate de inspectorele general, 

Art, 80, Inspectorele se încredinţeză în fie-   care Qi din atelii, dâcă toţi lucrătorii sunt ocu- 
pați, elă ţine pentru acâsta unii registru Qil- | 

LEGI:UIRI ADMINISTRATIȚE 

nici în care se însâmoă numărul lucrătorilor 
întrebuinţaţi în fie-care atelie (model 7). Ac€- 
stă condică dilnică e înfăcișâtă în tâtă sera di- 
rectorului, care o osamineză. Elă ia notițe de 
toţi lucrătorii ce arii sta neocupaţi din causa 
antreprenorului, şi deca, acesta din urmă e în- 
sărcinatii de a ocupa ună numirii otărită da 
arestanţi, va, propune despăgubirea pentru di- 
lele perdute, a căria cătime directorele o fixâză 
conformii cu condiţiile contractului, cu otări- 
rile mai înalte şi cu tarifele. - 

Arte S1. Inspectorele da cu sâra redijă bu- 
letinuli de întreboinţarea şi împărţirea are- 
stanţilor din osebite ateli!, munci şi trebi, o în- 
făgiş6ză directorului, care o vizăză şi o trămite 
intendentului spre îndeplinire. | 

Art, 82, Inspectorele priveghiază mai cu s- 
mă ca arestanţii să nu precupeţâscă cu lacrulă 
loră. Priimesce reclamările atiugătâre de lu- 
crurile industriale. Otărasce, rămâind încuviin- 
ţarea directorului, asupra, reduceriloră de pre- 
țală lucralui cerută, fie de antreprenor, fie de 
comandatorulă lucrului, drepti despăgubire 
cândii lucru arii fi răii făcutii, când i s'ar sub- 
strage sâii i s'ar strica materia seă materialul 
primarii, Dreptii acâsta elă stă de fașă tot-d6- 
una la priimirea, materialului şi la tradarea o- 
biccteloră lucrate, » : 

Art. 83, Eli verifică celii puginii la ciner- 
spre-dece dile, decă livretele lucrătorilorii are- 
stanţi suntii în regulă şi limpedite, eiă verifică, 
şi încheie foile de plată pentru lucru (edi a- 
şedământulii lucrului) ce se presintă antrepre- 
norului sâii comandatarului spre achitarea lu- 
crului ce s'a desăvârşită în întru în comptulă 
săi. O trece la comptabilii, spre a încăsui bani 
după ea şi ai servi de base în trecerea prin con- 
dicile sâle. Aceste foi de plată elă le încheiă 
la sfirşitulii fe-căria săptămâni pe lucrulii de- 
săvârşit, spre a se achita compturile fără mat 
multă zăbavă de la cea de pe urmă Sâmbătă. 

Art. S4. Inspectorul va lua aminte âncă la 
priimirea, obiectelor de îmbrăcăminte; hainele 
precum şi aşternutuli a sănătoşiloră şi a bol- 
naviloră să fie în cvalitatea şi condiţiunile sti- 
pulate, la din contra încheiă procesă verbală 
de starea ]oră şi refersză directorului. Elă re- 
gheză la întreţinerea lori, elă atrage privirile 
directorului, asupra unelor obiect vechi şi stri- 
cate ce cerii desființarea, redijă foile de desfi- 
ințare şi i le supune Ja încuviințare (azedămân- 
tulă comptabilă). - 

Art. S5. Inspectorele e mai cu smă însăr- 
cinatii ca poliţia carcerilorii chiliilorii singura- 
tice şi întunecâse de pedâpsă, şi a sobelor dis- 
ciplinare, elă lo visiteză tot-dt-una când sunt 
ocupate. : 

Art, SG. Elă vegheză ca curăţenia să se ţie 
în tâte părţile a încăperiloră. | 

Art. 87, Inspectorele, în revisiile sâla, dă 
guardienilorii, maistriloră de atelie şi arestau- 
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ţiloră, tâte ordinele ce găsesca de cuviință şi 
otărăsce de este casii, pedepsile de disciplină, 
raporteză numai de îndată directorului care 
încuviinţeză, modifică sei respinge ordinile in- 
spectorului prin dânsulii 6suşi. 

Art, SS, Inainte de a Ina vre-uă otărire sâă 
de a face vre-uă propunere, directorul cere ra- 
portulă şi socotinţa, inspectorului pentra toti 
ce se atinge de serticiile lui cele speciale, ce'i 
suntii prescrise prin regulamenti, 

Despre grefier-comptabili 

Art. 59, Grefierulă comptabilă ține loculii 
"inspectorului în lipsă'i, şi în lipsă de acesti 
postă elă ţine Joculii directorului în absențe. 

Art. 90, Ca grefierii el e specialmente în- 
sărcinată , sub autoritatea directorului, de a, 
ține lucrările atingătâre de incarcerarea, are- 
stanţilorii, de a priimi și de a stringe tâte es- 
tractele de pe încheierile şi otăririle judecăto- 
resci de osindă ce sară depune la grefă (la 
biarouli stă), tâte încheierile şi procesele ver- 
bale ale administraţiunii de înfrânări scă de 
urmări ale înfrârigerilorii disciplinare scii ale 
încercărilori culpabile ale arestanţilorii. Eli 
slobâde copil de pe ele şi le întăresco de con- 
formă cândiă se cerii, Eli ţine şi înscrie, în re- 
gistru de încarcerare, în registrulă matricul şi 
în tâte cele-alte registre, mişcările urmate din 
eliberarea, strămutarea, sâi mortea, arestan- 
tului, şi ţine starea dilnică a poporaţiunei, face 
şi certitică buletinele lunale și semestrale de 
poporaţiune; în fiue clasifică tâte titlurile şi 
chârtiile administraţiunii, ” N 

Arte 91. Ca comptabil e însărcinat cu comp- 
tabilitutea : 1. a cască statului întru întreţine- 

„rea Penitenciarului, 2. a depositelor în reservă 
a arestanţiloră, 3. a, depositelorii disponibile 
în comptulă arestanţilorii, 4. cu comptabilita- 
tea depositeloră pentru imbrăcăminte ale cu- 
'stodilor oprite din 16fa lori, 5. a banilor strinşi 
din lucru. - 
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altă fâe (vegi aşedimântul comptabilităţii art.) 
Arte 95, Grefierulii comptabilă are sub răs= 

punderea lui obiectele arestaţilorii, el ţine uă 
condică de aceste obiecte. , . 

Intendentulă ! - 

Art, 96. Intendentuli stabilimentului pă- 
strâză unii înduoită serviciă : 

1. De Economii. . - - . 
2. De Şefă al serviciului privegherii, al cu- 

stodiloră. .. E e 
Ca şatii custode instrucţiunile asupra prive=- 

Bheril regultză îndâtoririle sâle. - -. - 
Arte 97, Ca economii alii stabilimentului el 

e însărcinat cu tâte sumnele prescrise de comyp- 
tabilitatea, materială. * a 
> Art. 98, In tote gilele slohâde provisiile 
trebainci6se pentru nutritura, iluminarea, în-   călgirea condamnaților după unii buletină slo- 
bogitii de cu sâră de directoră şi pregătit de 
comptabilii.- , i 

Art. 99, Economalii e în specială însărcinat 
cu priimirea pe răspunderea sa cu buna cuali- 
tate şi în codicile prescrise de regulament sâi 
de contracte, a provisiiloră şi înmagazinării 
lor, precumiă şi cu păstrarea loră în bună stare 
spre a nu se irosi şi a nu se strica, . . 

„ Art. 100, Eli e însărcinată âncă, de a pri- 
veghia la pregătirea şi la, ferberea demâncatu- 
iui gilnică ală arestanţiloră, elă stă facă la 
distribuțiunea porţiunilorii şi vegheză să se în- 
deplinescă în ordine şi în cătimele cuvenite, | 
o: drt, 101, Elă ia sema âncă de ase strânge 
şi a se păstra în bună stare obiectele de îmbră- 
căminte şi de asternutii ale arestului, precum 
şi cele ale arestanţiloră, şi priveghiază la cură- 
țirea, spălarea, acrisirea loră; elă îngrijasce 
schimbarea regulaţă a arestanţilor şi purtarea, 
bună a straeloră spre a nu se strica fără de 
vreme, , a 

Art. 102. Intendentulă ține locul grefieru-   Art. 92, Grefierul comptabilii ţine uă comp- 
tabilitate deosebită pentru fie-care din aceste 
case, în conformitatea instrucţiuniloră din aşe- 

- dămentulă comptabilităţii, E a 
Art. 93, Comptarile lui santă limpedite şi 

încheiate la fie-care lună de directoră, în trei 
lune de Inspectorele adjuntii, şi la sfirşitulii a- 
nului de Inspectorele generală, şi transmise în 
estracte la Ministeriulă din întru, afară de su- 
mele regulate de trădatiă celui de finanţie. 

Art. 94. 'Tote cheltuelile făcute asupra ca- 
seloră se vor sprijini pe uă ordonanţă de plată 
a directorulul, afară de cheltuelile mărante 
curente pentru întreținerea, carii se vor putea: 
face după regularea directorului în mărginirea 
unui credită, deschisi d'asupra unei liste de 
distribuţiune, ce .directorele închee şi verifică 
la finitali fc-căriu săptămâni deschidându'i 

Iul comptabilă în lipsa acestuia. 

” Registratorulii 

„Art. 103, Registratorulă n'are atribuţiuni 
administrative proprie, elă e cu totul în dispo- 
siţiunea grefierului-comptabilității şi al inten- 
denţii, mâna de ajutor pentru înscricrea, trece- 
rea prin registre; pentru scrierea şi copierea, 
oscbitelorii piese comptabile sâă lucrări. - 

Art, 104, Elă e, âncă, însărcinată cu espe- 
duirea lucrăriloră, cu ţinerea archivel. 

- + Despre serviciulă sanitari 

Art. 105, Serviciul sanitari e făcut de un 
medicii și chirurgi în genere.   

lde 
Art, 106. La Penitenciarele aședate afară 
terguri, şi în târgă, ună medici, totă uă-



828 

dată şi chirurgi, va, fi rânduităi şi va avea pe 
sema, lui şi uă mică spiterie, elă este de rigore 
ună împiegatii internii şi dâtoră ca asemenea 
să locuiască în întrulă stabilimentului şi sub 
observațiunea medicului de târg sâii de district. 

Art. 107, Penitenciarele aşedate în târpă, 
vorii fi visitat de mediculii de oraşii, şi cele de 
afară de medicul din district; elii înscrie pe 
uă anume condică visitele sele, observaţiunile 
s€le şi prescrierile sâle de câte ori vine. Inspec- 
"torul general, prin înţelegera cu inspectorulă 
generalii al serviciului medicali , va fixa dilele 

”-de visită dupre ano-timpuri şi starea sanitară, 
„__ Arte 105, Un cahet anume e ţinută pentru 
ordonanţele medicale ce se rânduesce dilnică 
de medici sub semnătura, lor. . 

Art. 109, Medicul şi chirurgul ţine un jur- 
nal de clinică în care se însemnă pentru fie-care 
bolă, începutul, caracterul, fasele şi finitul bâ- 
lei. La finitulii fic-căraia ană dă directorului, 
spre a se trămite Ministerului, prin intermediul 
inspectorului general, un raport asupra bâlelor 
generale cari aii domnit în stabiliment, causele 
lor, şi chiparile de a le stărpi saii împugina. 

Art. 110. Mediculii sâi chirurgulă visitâză 
ateliele, dormitârele şi cele-alte părţi ale sta- 

 bilimentului, după invitaţiunea directorului, că- 
ruia "i propune măsurile de păzitii spre între- 
ținerea bunci higiene; suntii âncă dâtori după 
invitaţiunea, directorului să visite provisiile de |. 
hrană, şi să declare afară de trebuință prin ună 
"xaport cele din ele car! vor fi nepriinciâse scă 

„stricate, - 
„ATte 111, Ei visiteză arestaţi cele trămite 

directorul sâii inspectorul stabilimentului, cara 
reclamă sub cuvânt de nepriință asupra, soiu-| 
lui de lucru, la care urmâză părerea lor pentru 
“schimbarea soiului lucrului sâi a ateliei, o în- 
scrii într'uă condisă anume cu care li se trămite 
pe arestaţi, . 

Art. 112, Chirurgul sâă medicalii visitâză 
"pe totii arestatul ce intră, şi părerea Luk o în- 
scrie într'nă anume condică ţinută sub semnă- 
tura lui, - DE 

Art, 113. Pentru tratamentul ospitalalui, 
tractantul medicii se va conforma condiţiilorii 
ospitalelor de sărmani liberi. In casuri de-ur- 
genţe, de epidemii rele, observaţiunile ce ar a: 
vea de făcut asupra tratamentului ordinară le 
“Ya spune directorului, care ordonă cele de cu- 
viință, şi ia disposiţiunile scle administrative 
Spre a asigura uni tratamentii mai îndestulă- 
toră la împrejurările de facă. 

Art, 114. Chirurgul sâi mediculii internă, 
e specialmente âncă însărcinatii cu ţinerea u- 
nei mici spiţerii pretutindeni unde se dă şi a 
comptabilităţii ei. Eli are-ună infirmnier din 
numărul custodiloră prescrisii care '] ajută, în 

- SerViciulă sti. Eli pregătesce medicamentele 
Prescrise pe caetii de ordonanţă, el veghiază la 
iStribairea porţiânelor, 
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Art, li, Medicul interni  otărasce căti- 
mea apei de întrebuinţatii, pentra bulion, otă- 
rasce felulii hranci diluice în mărginirea trac- 
tamentului ordinari, se asigură de cualitatea, 
şi cuantitatea cărnei, legumelor, vinului, lap- 
telui şi alte alimente ospitalicesci, şi cere la 
trebuinţă de la directoră respingerea lor, care 
otărasce după ce consultă pe inspectorul. 

Art. 116, El pote cere schimbarea infirmi- 
crului daca nu e mulţumit de dânsul, şi direc- 
torul otărasce; pote cere înfrebuinţarea unorii 
arestaţi din valigi la serviciul ospitalului. Di- 
rectorul rânduesce pe cine voesce ascultând şi 
alegerea făcută de medică. . 

Art, 117. Mediculi internă, afară de visitele 
de dimin€ţă, el va trebui să visite 'pe dată ori 
ce arestati ar pica bolnavi în cursul dilei, şi 
i sar trămite la bolniţă. Pa 

Art. 11$. Pentru tâte cele-alte rânducii ale 
serviciului săi de specialitate este sub ordi- 
nele şi ascultarea, instrucţiunei administraţiu- 
nei sanitare. . 

„ Despre mărturisitori 

Art. 119. Mărturisitorul se va înţelege cu 
directorul pentra fiesarea orelor pentru oficiă 
şi pentru alte servicii religios. SR 

Art, 120. După propunerea preotuluidirec- 
torul denumesce arestaţi cari vori fi întrebu- 
inţaţă cu clisiarchi, scă ca servitori ai capelei, 

Art, 121. Eli va visita ospitalulii, locurile 
de pedepsă disciplinare, ateliele de câte oră va 
găsi de cuviinţă.” 

Art, 192, Eli va fi insciinţat de îndată ce 
uni arestatii se va găsi în primejdie de morte, 
va îngropa morţii cu tâtă rânduiala bisericescă. 

Art, 123. Afară de slujbele duminicilorii şi 
a sărbătorilor, nădată în săptămână va face un 
curent moral şi religiosii tutulor condamnați- 
lorii, de fire mai alesi a sădi în memorii pilde 
de fapte bune, ssă uă desceptare asupra reli- 
giei crestine. | : 

Art, 124. Funcţiunile preotului sunt cu to- 
tulă spirituale; el se.va ocupa, deci, numai de 
partea religiosă a închisorci, are în mână cel 
mai puternicii şi reactiv midlocă de îndreptare 
al sufletelor perdute în întunericul nesciinţei 
şi ali răului. Trevue să se silescă dar, spre a 
merita, şi dobândi consideraţiunea şi recuno- 
scinţa administraţiei, de a usa cu înţelepciune 
şi cu stărnință de elă, de a veni cu un ajutorii 
ferbinte la concursul acestui împreană de dis- 
posiţiuni şi chibzuiri ce constitue sistemul pe- 
nitencjară, a căruia scopă pururea landabilă, 
este amendamentul sâiă îndreptarea condam- 
natului, în înfrenarea pedepsei legale. Aşa bu- 
nă Gră prin cuvintele s6le de încurajare va sădi 
speranţa fericeă vecknice în pocăință ; în îndrep- 
tare, norocirea, şi viaţa pacinică liniscită în
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lume. Prin îndemnările scle In ascultare, la su- 
punere, la muncă, va conlucra cu influinţa sa 
“morală; la buna ordină a închisorei, ast-fel va 
aduce pe nesimţite pe arestantul de a suferi şi 
a se deprinde cu regulele, cu rânduelile ce măr- 
ginescii voinţa lui cea sburdalnică, îl va aduce 
la dragostea ordinei sociale, îli va moralisa. 
Iată ce se astâptă de ln ună mărturisitorii, 

Spre a se putea orienta mai bine în misiu- 
nea sa, se sa sârgui a căpăta cunoscinţă despre 
caracteralii individului observându'li în purta- 
rea lui din întru, şi luând lămurire din condice 
asnpra antecedentelori lui. 

Art. 125. Dregti acâsta este supusii la în- 
dâtorirea de a comunica prin unii raportă Ja fi- 
nitulii fie-căria luni, observaţiunile sâle asupra 
caracterului arestațilorii în genere, şi asupra 
purtării ce păstreză ef vis-â-vis de sfinţia sa, 
va însemna pe cei mai indărătnici, precum şi 
viciurile cele mal ascuţite, resultatele capitale; 
un asemenea șa face şi la finitul anului pentru 
întregal an spre a fi comunicat, pe lîngă rapor- 
tul săi, de inspectorul genera! Ministerului, - 

* CAPITOLUL V 

Tratameutulii morale 

$ 1. Serticiulă, atribuţiunile şi disciplina 
guardienilorii 

Art. 126, Serviciul securităţii şi privegherii 
este încredinţatii intendentului în stabilimen- 
tele Penitenciarului, care e şefulă gardianii, şi 
în închisorile de districtii îugrijitorului, 

Arte 127. Este încredințat unul prim guar- 
diană ulesă şi titulatii d'intre guardienil ordi- 
nari; numerujă guardieniloră ordinari e fixaţiă 
de trei pentru uă sută de arestaţi. . 

Art. 128, Guardienii suntă asemelaiți cu 
trupu de linie pentru disciplina şi ordinea ser- 
viciului, " Pa - 

Art, 129, Intendentul va putea avea mena- 
jiuli săi în întruliă stabilimentului, însă cu 
desăvârşire resleţită de comunicaţiunea închi- 
sorii, unde femeea şi copiit lui nu vorii intra 
nici uădată. ! n. 

Art, 130. 
textii, el nu 
mentuli săi, E aaa 

Art. 131, Tâtă înfrângerea la disposițiunile 
prescrise în articulile din urmă 'vori fi destule 
spre a motiva depărtarea lui, . : 
- Art, 182, Prima-gaardianutii şi guardienii 
ordinari nu voră putea ţine menajiulă loră în 
întrul, voră locui împreună sâiă împrăstiaţi, şi 
se vor culca în dormitor comun sâă în loge dis- 
posatedupă architectura, închisorii, sprea fi mat 
la îndemână pentru priveghere, 

- Art, 193, Şi cu desăvârşire oprită să 

Sub nici ună cas; şi nici un pre- 
pote priimi arestaţii în aparta- 

prii- 

929 
[| mâscă în odaia lorii scă în logele lori, pe vre 
ună arestati sub pedâpsă de a fi depărtată, - 

Art, 194, Şi este cu desăvârşire oprită eşi- 
rea în timpalii gile, ei mâncă în întrul, şi nu- 
maj Ja casuri majâre de interese urgente, se va 
permite, estraordinarmente unui guardian, nu 
mai multi, de câtă pe nă oră, stă congediii pe 
24 ore; cei co vorii fi fost de priveghere în n6p- 
tea trecută vorii avea permisiunea de a eşi, şi a petrece nâptea la casele lori... 
„Arte 195, Intendentulă sâii şefalii guardie- 
niloră e responsabilă de tote învoirile de eşire 
slobode contra rânduelii, precumă guardianulă 
portieri esto responsabili de slobodirile fără 
învoirea şefului guardiană, 

Art, 130. Congediile de 24 ore suntii puru- 
rea date de directori sâii de locuţiitorulă de 
directorii în lipsă'%, prin înscrisă către inten-. 
dentii, care slobâde uă marcă cu pecetia serți- 
ciului, ce o înfășişeză şi n dă gnardianului por- 
tară spre ai da arumuli. Nici uădată nu va 
putea îi de cât uă singură marcă în disposiţiu- 
nea intendentului, precumii nicl uădată nu se 
va putea da permisiune de eşire de câtă unui 
gaardiană. ! - | 

Art; 137, Spre a se asigura, de presenţa pri- 
ma-guardianului şi a guardienilor în închisâre 
şi la posturile lorii, intendentuli face ducă a- 
pelari nominale, unul diminsţa înainte de a se 
deschide dormitârele, şi unulii sera după suna- 
rea, culcării arestaţiloră, face duoă revisil pe di 
la tâte posturile de priveghere. 

Arte 135, Guardieniă carii voră fi lipsit fără 
de permisiune, suntii puşi la oprâlă pe uă lună, 
de qile în închisâre fără voe de a eşi afară in 
toti timpulă acesta, La al duoilea lipsă voră 
fi închişi în sala disciplinară. 'Totii guardianul 
care va, fi lipsit de trei ori pe anii fără învoire, 
se va suspenda din serviciulă săă pe cinci-spre= 
dece dile şi va perde I&fa sa pejumâtate. Toti 

  

    guardianulii picatii de a patra Oră în asemenea 
înfrângere, va fi destitaitii. Toti guardianulă 
care va fi abandonati postul săii de priveghere 
pe lingă arestanţii întrebninţaţi la lucra afară, 
va fi destituită. ” a 

Art. 139. Pentru tâte ramurile de servicii, 
atâtă în închisore câtă şi în bolniţi, intenden- 
tulă priimesce ordinele de la director, şi în cas 
de lipsă de la înlocuitorulii săi; aceste ordine 
suntă transmise de dânsală la prima-guardia- 
nulă, şi do acestia la guardienii ordinari, 

Art. 140. Toţi guardienii se sapunii la or- 
dinile directe ale Inspectoralui, cari însciințâză 
pe directorii de măsurile ordonate. - . 

Art. 141, La trebuinţă şi casă de urgență, 
intendental pâte da guardienilor tâte ordinele 
ce găsesco de cuviință pentrn binele serviciului 
şi securitatea stabilimentului ; elă încunosciin= 
țeză de îndată pe directorii de aceste ordine 
care le încuviinţeză, le modifică sâii le revocă.   Art, 142, Intendentul face raportă în tâtă
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diminsţa şi sâra directoralni din rii graii, şi 
la casuri de întempiivzi osebite prin înscriere. 

Art, 143; In-timpul nopţii intendentul pă- 
strâză cheile tutulor dormitorilor ocupate de a- 
restanţi, a închisorii şi a atelielor; cheile de la 
atelii "i sunt date de prima guardianul, cheile 
închisorii le ia cli ânsuşi închidendii odăile.. 

Art, 144, Inspectorul priimesco într'ună 
partatoriit scii uă odae anume destinată (unde 
încăperea o permite) la din contra. într'uă odae 
de uă parte neocupată în partea aceea din di, 
tote persâne!e carii vinii să vagă pe arestanţi, 
face revisie introdasului şi se asigură că nu în- 
troduce nimica po dânsulă în închisâre; cl so- 
mEză maj ântâiu să dechiare, apoi "1 caută, tot 
co va găsi pe el de transmisibil fie instrumente, 
fie bari, fie demâncare, fie revaşe le în şi nui 
le dă de cât la eşire, revaşele ce le-ar declara 
pentru arestati, le duce la director, de aseme- 
nca rovaşele ce arestanţii arii vrea. să trămită, 
sunt date directorului, şi numai după ordinele 
scle lo slobâde eşirea. T6tă comunicaţia între 
unii străinii şi arestanti nu se face cu tote mt- 
surile aceste, de cât în presenţa sa sâă a prima 
guardiannlui, convorbirea nu pâte fi de câtii în 
limba română; elti e responsabili, tot abusulii 
ce arii putea resulta din asemenea comunicaţie 
stă pe răspunderea sa, NE 

Art. 145, In nici ună casă aceste comuni- 
caţiuni nu vor putea avea loc fără învoirea di- 
rectorului sâă a inspectorului; învoirile de co- 
municațiune nu sa vor da în dilele de lucru, de 
câtii la orele de recreaţie, în dilele de fererie, 
afară de orele de rugăciune şi de prândi, -. 

Art. 146, Intendentul face în fie-care nâpte 
nă revisie în întrulă închisorii spre a se încre- 
dinţa de paza veghstă a guardicnilor de rând, 
şi de buna linisce în întru. Elii ia aminte că şi 
prima guardianulii să facă nesmintit âncă una 
pe n6pte, la ora deosebită. „o 

Art, 147, Guardienii ordinari duoi sâii trei 
după disposiţiunea închisorii vori fi rândaiţi 
în sala de comunicaţiune a tutuloră dormitori- 
loră, spre veghere neîncetatii pe rândă în totă 
timpulii nopţii prin oblonaşile uşilorii în an-, 
treulă dormitorilor luminate, directorul fix6ză 
numărulă guardieniloră de veghere, 

Art, 145, Prima gardianulă în rondele sâle, 
precum şi guardienii de veghere comunică de 
îndată, de socotii urgentii intendentelui obser- 
vaţiunile lorii. Intendentulă pâte cere ajutorul 
corpului de pază în curtea închisorii, de socâte 
de trebuință, cari trebue de'ndâtă să alerge. 

Art, 149, 'Totă ordinea dată de director sâă 
de inspector, va fi cu esactitate şi cu stricteţă 
păzită şi îndeplinită de guardieni; prima guar- 
dianulă şi intendentulă răspund de întârdicrea 

„pusă întru esecutarea ordinelori, precum și de 
înfrângerile şi călcările de regule, de carii n'ar 
fi însciinţată de îndată pe directoră, sâii pein- 
spectori. DI 
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" Art. 150, în casă do absenţă s6i de.bsă, 
intenaentulă este înlocuită de prima guardia- 
nulă, care eli Ensuşi va f înlocuit -de un guar- 
diană alesii de directoră. 

Art, 151. Toţi împiegaţii de priveghere, fia 
de ori ce gradă, sunt răspangători de călcă- 
rile regulilorii comise de arestanţi, precumii şi 
de stricăciunile ce faci haineloră lori, albitu- 
rilorii lori şi asternutului lori, decă aceste in- 
călcări şi stricăciuni vină din lipsa de prire- 
ghere a guardienilor sei dâcă având cunoscință 
de ele, n'aii încunosciinţat pe administraţiune. 

Art, 152, -Guardienii culpoşi de asemenea 
negligenţă ,_vorii fi suspendaţi din serviciul 
lorii activii, şi privaţi de l6fa loră în vreme de 
cinci-spre-dece dile,: In casă de recidivă vori 
putea fi destituaţi, şi acesta fără scutire de 
despăgubirea stabilimentului pentru stricăciu- 
nile urmate. . , 

Art, 153. Guardienii însărcinaţi cu prive- 
gherca şi cu paza de aprope a arestanţilori, 
trebue să nu'i piardă din ochi fără curmare; 
şi privegherele, luare aminte a loră săi urmă- 
rescă în toti loculii, în tâte mişcările lori. 

In casă de invasiune înleanită, sâă prin ne- 
gligenţă, sâii prin înţelegere cu atestanţii, vor 
îi trădați judecății. , 

Art. 154, Şi este cu totulă opriti dea în- 
jura arestanţii, de ai ghionti, şi este cu totulii 
opriti âncă de a ţine conversaţie cu arestanţii, 
nu pâto să le vorbâscă şi să le răspungă do cât 
Ja cele ce s'atinge de serriciă. Tote acestea sub 
peatpsă de a fi închişi în sala disciplinară scă 
suspendaţi din funcțiunea lor şi lipsiţi de 16fa 
pe vreme de opt sâi mai multe ile, după gra- 
vitatea casului. , 

- Art, 155, EX nu pot da arestanţilor nică uă 
pedâpsă, nici ridica mâna s6ă arma asupra lor, 
de câtă în casii de legiuita apărare, acesta sub 
pedâpsă de a fi destituită. 

Art, 150. Guardienil de oră ca treptă na pot 
avea nici uă relaţiunede interes cu arestanţii, 
fie să le pregătescă , să le vindă, sâii să lo a- 
ducă demâncare, băutură sei alte obiecte de 
dinafară, fie să le cumpere demâncare ce le-ar 
fi rămasii, sâi lucruri ce păstrâză, fle în fine, 
să se însărcineze cu răvaşă, cu comisiuni, ete. 
Înfrângerea, cea mai uşoră la disposiţiunile de 
asemenea privire va, fi destulă ca să motiveze 
destituirea guardieniloră acelora ce ai picată 
în asemenea vină, . 

Voriă fi destituaţi şi sapuşi judecății crimi- 
nale toţi guardienil carii ară fi cumpărat de 
la arestanţi, sei "i-arii fi înlesniti a vinde lu- 
cruri de îmbrăcăminte, de albituri, şi de ma- 
terială primară s&ă fabricate ale stabilimentu- 
iui, ale antreprenorului sâii a comandatorilor, 
“Art, 157. Este cu totulă oprit guardienilor 

de. a întroduce în întrali stabilimentului pe 
cine-ta din ai săi, sâă rude scii prieteni, şi este 
de asemenea oprită de a priimi în odaia lor sâă



JUDETIAXB 

în iogeie soră pe străinii cani vină să viziteze 
pe arestanţi, acesta sub pedepsa de suspendare şi perdere de I6fă în timpuli de cincă-svre-dece 
dile, şi la casti de recidivă să fie destituată, 

Art, 158, 'Totii guardianală care ar fi băută şi mâncată în întrală închisorii cu un arestat, s6ă cu nă perssnă venită sa visiteze pe vre un arestați va fi destituatii din servicii. 
Toti guardianulă care arii bea Şi arii mânca afară din închisore, cu unii arestat eliberată atnocea sâii cu uă rudă a unui arestat care ar fi visitată închisârea, va fi suspendat din fune- țiunile sâle şi va perde I&fa pe uă lună. În cas de recidivă vori fi destituaţi. 
Guardienii carii voră fi priimită bacşişi de la persânele cari tin să visiteze stabilimentul s6ă arestanţii, voră suspendaţi din funcţiu- nile loră şi vorii perde 16fa pe optiă gile, şi ală duoilea ră pe cinci-spre-dece dile, ali treilea pe uă lună, iară al patrulea depărtaţi. Direc- torulii va lua banii bacşişului şi "1 va vărsa în casa depositeloriă. Ri Art, 159, Totă-dâ-una celii pușin din guar- dieni şi cu prima guardianală stai la orele prândului fașă la masă în sofragerie. Iaii sârma ca arestați să intre şi să iasă în linisce şi bună ordine, ca să se ție la masă în linisce, să nu precupețâscă porțiunile loră, iai sâma că, are- stantulă de acolo să, nu scâtă nict să ascundă demâncarea stă pâte din porţia sa, arstă, spun la cei'de cuviinţă totii rtuli ce aă observatii spre aplicare de înfrânare, : : Guardienii carii având cunoscinţă despre ne- rânduelile întâmplate la masă, n'ar spune sunt pedepsiţi de amendă "prin oprirea lefit, po tim. puli judecatii de cuviință de directoră,. 

Art. 160, Guardianulă de servicii la ospital va face poliţia salelor, ra ține bună rânduială, va deplini prescrierile medicului, va veghea la pădirea orelorii de doctorii şi dietă, va trata cu blândeţe pe bolnavi, şi va căuta de curăţe- nia încăperiloră, albituriloră aşternutului, va sta sub ordinea. medicului, 
Art, 161. 'Totă guardianuli infirmmieriă care 

ari da vre unui bolnavii .sâă unui convalescent demâncare mai multă de câtă porţia prescrisă, chiazii şi cândi acea inâneare ar f cumpărat'o, e suspendatii de la funcţiune şi perde 16fa în termini de 15 dile, la recidivă va fi depărtată. 
Art. 162, Totă guardianuli infirmieriă care 

ari ascunde în folosulii săă din bucatele gi 0- 
biectele bolnavilorii, va fi destituiţ, 

Art. 163, Toti guardianală care arii & în- 
lesnitii corespondință prin înscrisă sâă verbalii între uni arestată şi ună omi liberi de afară, 
va fi de îndată destituită, 

Totii guardianul care avândii cunoscinţa u- 
nei asemenea faptă esecutată de ună altul s6il 
pe furi de arestatul Singur, nu 0 ra denuncia, 
va fi suspendat şi va perde l&fa lui pe uă lună. 
"Art. 164. Prima guardianulă caro ar Î re- 

SI COMUNALE sat 
fusată ascultarea, să n ară A esecutată orai- 
neie intenientuiui, va, fi suspendată pe 15 dile 
cu perderea Icfii pe vă lună; la recidivă, însă 
de ar fi 

Art. 105. Toti guardianulii care arii fi re- 
fusată ascultare, s6it-n'ară fi esecutat ordinele, 
după gravitatea insub-ordinaţii va, fi suspen- datii şi ştrăfaită din 16%, nă nesubordinaţie de trei patru ori repetată cu insolenţe, va a- trage destituirea lui. N - 

Arte 166, Lucrulă şi ateliile findă un mid- 
locii de -prosperare pentru stabilimente şi de moralisaţiune pentru arestaţi, guardienii vorii 

a loră, ca arestații să se ocupe cu neîncetare şi cu stărninţă la lucru ce le este rânduită, vorii 
priveghea mat alesii ca arestaţii să nu strice, 
să na bântuiască, să nu ascundă, să nu detur- 
neze din materialul primarii pusă în mâinele 
lorii ; fabricarea obiecteloră comendate să nu strice, să nu facă uă rea întrebuințare de in- 
strumente do maestrii, să nu le scoţă afară 
din atelii. | 

Art, 107. Pe fie-care atelii, sâă pe mai mul- 
te ateliă una lingă alta se va rândui câte ună 
guardian pentru de a observa de a face poliţia 
salelor de lucru, şi dea ţine tăcerea, buna rân- 
duială, de a împediea “înțelegerile şi convorbi- 
rile între arestanți. 'Totă guardianuli care va 
lipsi de sîrguinţă întru ţinerea acestei rândoeli, 
va, fi închis în sala disciplinară; totii guardia- 
nulă care va lipside la postală săi va, fi pedep- 
sitii cu suspendarea şi perderea de l6fă-pe un 
timpii de optii sâii do cinci-spre-dece dile, stii 
de uă lună, vina va f agravată prin recidivă, 
prin consecuenţele negligenţii sele, şi va putea 
aduce şi destituirea, dâcă acele consecuinți arii 
fi de natură de a fi periclitată securitatea în- 
chisorii. : i A 

Art. 16$. Guardienii de servicii pe atelii 
suntii responsabili de călcările reguliloră :dis- 
ciplinare de către arestanţii lucrători, respon- 
sabill de perderea, de turarea unei părţi din 
materială, de stiicăcinnea prin rea, întrebuin- 
țazre a instrumentelorii, a lucrului, de câte ori 
avendi cunoscinţă de faptă, nu va fi arestată, 
vor fi supuşi la pedepsele de mai sus gi despă- 
gubirea.perderiloră astă-felă prorenite, vor î 
destituiți şi predăți judecății toţi aceia carii 
ară fi înlesnită: furulă, vîndcrea obiecteloriă 
ascunse. 
Art. 169. Arestanţii avândi să lucreze cât; 

maă multi pentru antreprenori pentru coman- 
datari sâii pentru guvernă când munca e sta- 
tornicită sub regie, guardienii priveghiază să 
nu se smintâscă arestantulă din cursul regulat 
a lucrului. : Ie 

Guardieniă carii avândă sciinţă de vre-ană 

  

cândii arii fi pentru vre ună amploiată)-nu o 
va, fi descoperită intendentului ssi inspectoru-   

şi insultat pe şeful stă, va fi destituit * 

prireghea în atelii de aprâpe şi cu luare aminte 

lucra ce se săvtrgesce prin ascunsă (chiară-
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lui, vorii fi suspendaţi din funcţiune şi lipsiţi 
de lcfă în termini de 15 gile celii puţinii. 

Art, 170. E cu totulă oprită guardieniloră 
"să lucreze cu arestanţii ori ce pentru dânşii, 
chiar cu plată, fără consimţimântulii antre- 

. prenorului, sâi fără celt a directorului cândă 
lucrulii e în regie. N 
„Guarâienii carii voră fi căpătatii învoire de 

a da lucru, trebue să facă comanda sâii să de- 
pue materialulă şi plata, fie în mâinele antre- 
prenorului, fie în mâjlnele inspectorului, în lip- 
să în mâinele intendentului, cândii lucrulii e 
în regie. : - 

Toti guardianulă care ară fi lipsit la aceste 
condițiuni va fi suspendat din funcțiunile sâle, 
şi lipsiti de tractamentii pe uă lună; în tâte 
casurile, lucrurile prinse în furișă, vorii fi con- 
fiscate şi vândute în profitulii depositulii are- 
stanţilorii, 

Art. 171. Guardienii chiămaţi la apelul din 
ântâiii de intendentii, priimesce rânduirea, lorii 
în serviciile dilei, şi m:rg de se postâză la po- 
sturile ce li s'aiă insemnat; prima-guardianulă 
şi intendentulii distribuescă arestanţii din dor- 
mitori după foia de distribuţiune a arestanţi- 
lorii prin servicii, ce priimesee de cu scră de 
la directoră, guarlienii "i priimescă pe numără 
la uşa atelici, priimescii pe numără instrumen=- 
tele la eşire s6ii pentru masă, sâii pentru cul- 
care, trădaii pe numării arestanţii prima-guar- 
dianului pe carei priimesce la uşa sălii, trădaii 
de asemenea stra instramentele antreprenora- 
)ui, scă intendentului, închide, fie care, ateliile 
scle şi dă cheile în mâna intendentului sâii pri- 
ma-guardianului, se strâng apoi de se înțeleg 
spre a se împrăștia prin ogradă spre observa- 
rea mișcării. arestanţilori slobodiţi în întru, 
pentru pregătirea celorii trebuinciâse pe nâpte 
în dormitori, şi după tragerea clopotului merg 
de respundiă la ală duoilea apelii. ; - 

Art. 172, Intendentul în tâtă sâra după su- 
narea culcării, cutrieră dormitOrele, face ape- 
lulă nominală a tutuloră arestaţilori; prima- 
guardianul, în urma loj, "i numără după ce s'aă 
încredințatii că toţi sunt de facă, închide uşile 
şi ia cheile. . | . 

5 2. Disposiţiuni generale 

Arte 173, In viitorii nu se va admite Ia po- 
stuli de guardianii de câtă militari vechi în e- 
tate celi puşinii de 25 ani până la patra-deci 
de ani celii multii, purtândă congedii în bună 
formă, şi certificate slobogite din servicii și de 
la comuna de unde este, constatândii purtarea 
lorii ; se va da preferință la vechii sub-oficeri 
retraşi în pensie. 

Ancă postulenţii pentru ca să fie numiţi 
guardieni, trebue să sorvescă duoă luni ca sur- 
numerari, în timpulă cărora se or bucura de 
tratamentulă aşegământului pentru guardieni. 
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Postulenţii voră fi presentaţi do directori in= 
spectorului generală, care ordonă admiterea lor 
ca svr-nuimarari carii nu yorii trece peste nu- 
mărul de duoi,- - 

Art, 174. Vechile servicii militare, cortifi- 
catele de buna purtare şi aretarea direstorului, 
constatând că candidatulă a îndeplinit en zel, 
esactitate şi inteligenţă sur-numeriatulă cerut 
de articululă de mai susă, voră fi menţionate 
în încheerea de numire a inspectorului general, 

Art. 175. Prima guardianii voră fi âncă na-. 
miţi de inspectorele generalii după proposiţiu- 
nea directorului care alege dintre guardient cei 
maj buni în merite de uă potrivă; preferința 
va fi dată celui mai vechiă în serviciă ; prima- 
guardianulă va sci serie şi citi. 

Art. 16. Guardienii destituaţi nu vor mai 
putea intra în stabilimentul de unde aă fostii 
isgoniţi. , 

Art, 197, După trei ani de servicii guardie- 
niă carii în timpulii acesta se voră fi purtati 
bine, vorii fi îndeplinită un serviciă esact, fără 
greşele și pedepse grave, voră avea dreptulă 
de a fi trecuţi la clasa ântâiă de apuntamente; 
acestă sporire va fi acordată de ministru de 
interne pe raportulă inspectoralui generalii, şi 
după certificatele slobodite de directorul sta- 
bilimentului. i   Acestii spori va putea fi trasă guardienilor, 
carii după ce s'ar fi priimită, vor fi schimbată 
purtarea, deviindă nesupuşi și negligenţi, 

Art. 145, La finitul fie-căruia trimestra di- 
rectorii Penitenciareloră trămit Ministeriului 
de interne tabloi nominalii de guardieni, în- 
semnândii purtarea loră în servicii, precum şi 
pedepsile ce ari fi priimiti cu motivele ce le 
a provocată în timpuli trimestrului. : 

Pentru acâsta se va ţine în fie-care Peniten- 
ciar uă condică specială, unde se vori înscrie 
pedepsile ce fie-care guardian va fi priimită. 

Art, 169. La finitul fie-căruia ani, după ce- 
rerea inspectorului generală, ministrulii de in- 
terne va pune în disposiţiunea ul uă sumă de 
trei sute Iei celă pugină , şi de una mie cincă 
sute celă mult, din suma reservată pentru gra- 
tificaţii (despre importanţa, stabilimentului şi 
numărulă guardienilori) spre a fi distribuită 
ca unii suplimenti la l&fa ghardianiloră, celor 
ce se va fi purtati cu zelă şi inteligenţă şi vor 
fi îndeplinit cel mai bun servicii în stabiliment. 

Acestii suplimentă va fi împărţit de inspec- 
torulii generale după propunerea directorului 
şi a inspectorului stabilimentului. 

$ 3. Despre disciplina arestanţilorii 

Art. 150. Toţi arestanţii, la intrarea lor, vor 
fi căutaţi prin strae; banii ce se vori găsi pe 
ei se voră depune la grefă, hârtiele se voră da 
în mâna directorului; nici ună instrumentă să   nu li se lase pe mână,
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Arte 181. In dată după intrarea loriă, are-| s6ă de încurajare, după stanţii ror fi spălați în bae, tunşi, raşi, şi îm- brăcaţă cu costumulii închisorii, 
Ari, 1$2, Lucrurile ce se voră afla la are- stanți vorii fi înscrise în fiinţa loră într'nă con- dică specială, unde șa sub-scri arestantulă şi cu guardianulă care ară fi făcuți inventarul diseloră Incrări, “ 
Art. 183, Osindiţii nu vori putea păstra bani la dânzii; toți cei aduşi de elă, şi cei câ- ştigaţi să priimiţi de la familie, se vor vărsa în deposită la casă, | Art, 184, Toţi arestanţii vor fi supuşi mun- cil, şi voră priimi uă parte din câştigulă lori otăriţă. 

“Art, 185, Arestanţii suntă cu toţii îndâto- taţi a păzi tăcerea, priu urmare voră fi opriți de a vorbi unulă ca altală, nică încet, nică prin semne, ori în care parte a încăperii s'ară găsi, în atelii nu vorii patea adresa vorba guardia- niloră, maiestrilori, precum şi conlucrătorilor sc, de cât spre a cere sâăi a se înțelege în glas mare, în scurtii şi câte unulă pentru ce se a- tinge de serviciă. | Art, 1S6, Acâstă rânduială a tăcerii îmbră- Şisândă mat multe scopuri, atingătâre de se- curitatea, de buna ordine şi moralitatea închi- zorii, este recomandată cu totă din-a-diusul şi tâtă seriositatea; directorulii, va face totul spre a o statornici şi ao menţine. Pedepsa, arestan- țiloră infragatori disposiţiunii, guardianiiorii negligenţi, nu va iconomisită, în tâtă, întin- derea lăsată de regulamentii autorităţii direc- torului, cu ferma, voință să ajungă Ja tâte, şi directoralii remâne Tespandătorii pentru no îs- butirea înaintea înaltei administraţiuni, Arte 187. Vera arestanţii se vorii scula la patru ore de la 1 April penă la 1 Octombriă, iarna se vorii scula În G ore; v6ra se vor culca la 8 ore, iara la 7 ore, 
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şi sârguinţa, 
să fume şi în 

purtarea 
la lucra, vu putea permite unora 
atelii, va opri altora, şi la orele şi locurile o- tărite; tutunul şi lul6oa nu se va lăsa are- stantului, şi se-va da fie căruia şi una şi alta la orele de fumare, 

, Art, 191, Băuturile spirtâse sunt oprite în tractamentulă sănătoşiloră ; însă după rândui- rea medicului se va putea da impoaţiunea, în timpul prescrisă, întregii poporaţiuui sub mo- tivă de măsura igienică; directorul âncă pote: câte uă dată să le dea vin la sărbători, ca mod . de mâncare şi amintire de bunurile ce păsireză . libertatea pentru cei ce o merită, şi la înființarea . unorii munci, spre a'i atrage şi a'i încuraja. | „Art. 192, Jocurile de totii soiulă suntă cu totuli oprite şi pot atrage aspre pedepse, cele mai nevinovate. Distragerea, arestaților e con-   

  Art. 1SS. Mâncaroa va f de duoă oră pe di în comună întrună locăă otăritii, în laturi de dormitoră, câtă se pote, distribuţiunea de âi- minâţă va fila 9 ore vâra, la 10 iarna, cea de sâră la 5 ore iarna, la 4 vera; le este oprit cu desăvergire sub pedepsă, de a perde porţiunea la prăndalii viitorii, să iasă afară din sofrage- rie cu pâine sâă cu alte obiecte ale mâncării, Art. 189. Sub nică ună pretecstă uni are- stantă nu pâte să ae -sub-stiagă de Ja regimul închisorii, întroducenuu'şi în întru locruri de mâicare, s6ă de băutură, sâi de îmbrăcăminte, ssă de aşternuti, altele de câtă cele cei se dă. Cantina e cu desăvârşire oprită, E Art. 190, 'Patunuliă va, fi oprită în întru, în dormitori; arestanţii na vor putea fama de cât în timpul Tecreațiunii şi a preumblării, 'e lă- sati âncă la chibzainţa directoralui de' a în- semna de câte ori arestanţii potă avea permi- siune de fumatii, unde şi cândi, va putea fâce din acestă permisinne ună modii de represiune 

damnabile în ori ce alta, de câtii lucrul şi lectura. : CE Art. 193, Cărţile religise, nu numa că nu suntă oprite, dsră administraţia se va sârgui a le procura, fie din banii lori disponibili, fie din banii confiscați de la împiegaţii prinşi în rea întrebuințare cu ei, fie din fondurile neprevă- dute ale stabilimentului, însă nică uă carte nu se pâte întroduce înainte de a fi aprobată şi vizată de directorii, d'asupra; pe lingă cele re- ligi6se, abecedarele âncă potii fi permise. . - Art. 194. Uni clopot va suna oreie tutulor mişcărilor, diminâţa după sculare, arestaţi . asistați de guardieni, se vorii spăla, se voră pieptăna, vor curăţi, aerisi, afuma, dormitârele, voră trece apoi la, capelă pentru rugăciunea câsurilorii de diminâţă; după rugăciune în ca- :| pelă, prima-guardianul citesee foia de rândhire la iucru, şi face distribuţiunea nominală a are- staţiloră. cari în măsura ce sunţii numiţi 'esii şi se îndrepteză către locul rânduirii, unde sunt priimiţi de guardianil posturilor; cu uă pătrare înaintea distribuţiunii mâncării, clopotul sună, guardianii strâng pe toţi arestaţii imprăsciaţi la lucru în întru; după distribuţiunea a por- țiunelorii pe masă, se slobâde rânduri rânduri pe cât încape odaia la masă; după masă toţi arestaţii afară de cei în: pedâpsă, aii uă jumă- tate oră de Tecreaţiune şi prenmblare în curte, unde li se face distribuţiune de tutunii; clopo- tul apoi sună pentru lucru, şi fie care apoi se îndrâptă către ateliile scă locurile unde sunţiă - rânduiţi în lucru; acesta se repetă pentru prîn- dul de dimincță şi de s6ră, afară de muncito- rii la câmp, cari îşi capătă acolo distribaţiunea - porțiiloră, . 
' Art, 195, Sâra după pregătirea dormitori- loră, după sunarea culcării, nici ună arestati nu pâte să se afla în pic:6re, de câtii scurtulă timpi ală trebuinţii firescă, cei ce se vor zări în piciore de mal multe ori, cu tâtă însciința- rea guardianului, a duoa di se vorii denuncia spre a fi pedepsiţi, ă g 
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Art. 196. Arestaţii pe rândă, cei ce vorii fi 
de serviciii pentru curăţenie, la sculare, la cul- 
care şi la intrare şi )a sculare de la masă vor 
face, de viii graiii rugăciunele ce le va da preotul. 

Art. 197 In dilele de lucru în tâtă dimi- 
nâţa, ună oră după sculare, preotulii face rugă- 
ciune la capela unde asistă toţi arestanţii, în 
dilele de sărbători; rugăciunea va Î Ja capelă 
şi s6ra, N 

Art, 198. Tote mişcările arestaţilorii se vor 
face în ordine , în linisce şi în adâncă tăcere, 
preumblările, precum şi purtările în grămadă 
către atelii scă muncă se voră esecuta în rând, 
duoi câte duoi, sâă unulii Aupă altulă. 

Art. 199. Arestaţii priimesc uă revisie ge- 
nerală pe denşii şi în odăi din partea guardia- 
niloriă, spre încredințare că n'a băgat nimica 
de ascuţitii şi de oprită în lăuntrulii; un apelii 
nominală înaintea culcării, odăile în timpul 
nopţii sunt pururea iluminate cu candele scii 
lampe, şi arestatuli care va stinge lumina va 
îi aspru pedepsită. N ! 

Art, 200, Arestaţii nu voriă putea fi visi- 
taţi de cât de părinţii, fraţi, surori, de femeile, 
de copiii lori, şi numai în vorbitorul închisorii, 
ci xorii putea să priimâscă scrisori, după esa- 
minarea, lorii de directori, voriă putea să serie 
uă dată în lună prin ecspediţia administraţiu- 
nii, şi vorii putea priimi sâi trămite bani li 
rude din sumele disponibile. ! . 

Ari, 201. In fie-care dormitorii, precum şi 
în fie care atelii, se vori rândui câte unii are- 
stată si mai mulţi 'din ei, aleşi din cet mai 
buni, recomandaţi de preotii şi de intendentii, 
şi numiţi de directori, ca să privegheze şi să 
ție ordinea, tăcerea, curăţenia şi sârguința în 
lucru, în midloculă tovarăşiloră lui de închi- 
sore. Ei vori fi respundători şi de uă potriră 
pedepsiţi cu cel culpaşi, dâca din negligenţă 
scă cu scirea şi tătnuirea loră ar urma neorân-, 
ducii, şi nu voră patea, scăpa, de uă asemenea 
de câtă când şi-ar fi făcut dâtoria să oprâscă 
scă să însciinţeze de îndată, să denuncie. Ace- 
ştia voră purta numele de vornicei sti tătaşi.. 

Art, 202, Arestaţii n'aiă învoire să cumpere 
de câtă tutunii şi cărţi de cetit., Pentru tutun 
suma nu va putea trece nici uădată peste trei 
lei pe lună, Ei âncă mai potă, la casă cândă 
ară lipsi de muncă în întru, din banii disponi- 
bilă scă şi din reservă să cumpere 6re-care ma- 
terialii pentru pregătirea scă a unoră obiecte 
ce săi servâscă după eliberare, păstrându-i-se 
până la eşire, sâi pentru confecţionarea unorii 
obiecte mărunte pentru presentare la visitatori. 

Art. 203, Pedepsele disciplinare pentru în- 
călcările preserise şi ordonate. . 

1.1 se va opri visita din partea familii lui, 
"2. I se va opri corespondinţa cu familia, 

3. I se va opri întrebuințarea tutanului. 
4. Se va opri de la preumblare, 
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5 Se va ţine închis în întru şi nu se scâte 
la lucru. E: 

6. I se va opri ună felă de bucate sâii uă 
distribuţiune, oc 

„7. Se va osindi la malaiă goli. | 
8. Sc va închide singură într'uă chilie lu- 

mindsă cu lucru, E 
"9, În chilie lumin6să fără de lucru. . 

10. In chilie întunecâsă închisă singură, 
11: 1 se voră pune fiare la picidre. 
12. Fiare în mâini şi la piciore. 
Aceste pedepse potiă să se îrnprcune una cu 

alta după gravitatea culpei şi deca acestea nu 
voră face nici uni efectă, directorele pe r&s- 
punderea ui va aplica şi lovituri. Acâstă pe- 
depsă o va reserva pentru uă repede îngrozire . 
la casuri grave. Cele-alte sunt mai preferabile 
în privire că nu degradă po omi şi că ai pen- 
tru ele facultatea de a; fi prelungitâre, şi prin 
acesta devine conflicte. Pe necorigiatulă va pu- 
„tea să/l resleţiască dintre cei:alţi în chilii sin- 
guratice, rumpendiă totă comunicaţiunea între , 
densulii și 6meni, „lipsindu'lă de distracţiuneu . a 
lucrului. , | e 
“Art. 204. Se va statornici ună pietoriii de 

justiţie disciplinară, în fie care penitenciară, 
înaintea căruia rorii apărea arestaţii acusaţi. 
de contravenţiuni asupra regulilor disciplinare. - 

Art, 205. Indicata disciplinare e dată de. 
directore; elă nu pte aplica de cârii pedepsele 
mai sus însemnate. ! 

Art, 206, Pretoriulii judecătorescă de di. ; 
ziplină, se constituesce de directore ca preşe- ; 
dinte, şi ca membrii, slienii, asesorii, intră în- , 
spectorele cândă este, preotul, mediculii, în- ; 
structorulă cândii este, Intendentulă este acu- 
satorulă şi raportatorulă urmărilori culpabile. , 
Grefierulii comptabilă, îşi face dâtoria sa de : 
grefieră, - . 

Art. 207, Părţile interesate şi jignite, sunt 
chiimate să asiste în tăcere la gedințe, 

Art, 208, Asesorii iati locii în drâpta şi în 
stânga directorului, Inspectorele în drâpta sa. ; 
scă preotul în lipsa acestuia, medicul în stânga 
sa şi apoi după preot instructorul, când este. 

Intendentulii şâde în picidre, în plina uni-. 
formă, vis-a-vis de directori: 

Impiegaţii grefalui, josă, în jurul unei mese 
aprâpe de directori. | 

Asistenţi auditori în stânga şi în drepta 
biuroalai ședinţii, în picidre. 

Guardianii însărcinaţi cu poliţia sălii, suntiă 
în plină unitormă,. 

Vă bara desparte biuroul de partea de lingă 
uşiă. .. 

Art. 209, Cândă inspectorele generale, in- 
spectorele generale adjunct sâă ună altii îm- 
piegatii superioră, în eserciţiulă funcţianiloră . | 
loră, asistă la audiență, ocupă loculii de ondre 
lingă directore. - . 

Art, 210, In casă de absenţe sâă de impe-
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dicare a directoruinj, județulă disciplinară, e preşedut de inspectore, sâă în lipspă, de comp- tabili; atunci comptabiluli, țiindă sâă locul -de asesori scă de preşedinte, este înlocuită de intendentulă la grefă, și acesta de pe urmă de prima-gaardianulă ca acusatoră,. o . „Arte 211, In tâte dilele afară de duminecă şi de dilele de ferie, directorul deschide şedin- ţa, la ora ce va fi fixată, convâcă pretoriul şi'l informeză după rânduiala ce s'a prescrisă, și citză înaintea lui pe arestanţii cei s'aii pirit de cu sâra de intendentii la raportore, : “Art, 212, Arestantulă chiămatii este adusă de prim-guardianulă înaintea barei, după ce'ț insciințeză de pira 'sâii de plângerea făcută a- supra lui, ascultă întempinările lui, ascultă ]%- muririle intendentulaj şi dovedile sele. Direc- torele apoi otărasce de viă grai : sâii trămite pe alta şedinţa încheiarea până la mai com- plecte lămuriri, . ” Sâii pronuncie de îndată, pedâpsa. - Grefierul alăturea cu directorele închee pro- cesulii verbale cu tâte lămouririle, acusările şi intâmpinările, precum şi a încheerii şi a otă- Tirii verbale a directorului, procesulii verbale, cuprinde la începutii numele persânelorii ce aiă alcătuită şi şedinţa, i Intendentulă înserie îndată în epselorii, pedspsa rânduită, 

0 aduce întru împlinire, | . Art, 213, Tâtă otărirea de pedâpsă va fi în- tovărăşită de uă dojană din partea, directore- lui către arestantulă condamnată; IN Art. 914, Dâcă pedpsa-pronunciată este în- carcerarea în chilii, directorele se va abţine de a otări durata în presenţa arestantului, şi se 

condica pe- 
cu motivulă ei şi 

va mărgini a'lă însciinţa că nu va priimi erta- | rea de cât prin uă deplină căinţă şi supanere. Art, 215, Dapă audiența disciplinară, di- rectorele este disponibili âncă, uă jumătate de oră, şi priimesce în capulă pretoralui ori ce re- clamaţie i se va face de arestanţii, cari se vor cere. ca să se înfăgişezo. Eli otărasce cu șe- dința deschisă de îndată, Inspectorele sâii în lipsă intendentuli in notițe de aceste otărtri şi veghiază la îndeplinirea lor, şi raporteză direc- torului de resultat în raporturile. s6le dilnice, Art, 216, Pentru ținerea pretorului se va a. lege totii-dâ-una, uă a, duoa, ce se deschide în curte şi'are largă înaintea e, i Art. 217, In casurile grave, diractorele va aduba pe toţi arestanţii ca “auditori înaintea judeciului disciplinară, dâcă n'ară fi smintela, dilnică din lucru; acâsta ară trebui să se facă pururea; dâră pentru ca represiunea meriţată, să-albă eficacitatea tă, trebue să fie repede: o- tărită şi aplicată, de accea, fără de smintelă se prescrie dilnică şedinţă, .. -.. i - Cu tote acestea directorulii pote să chiăme pe rând ună numără Şre care de arestanți în tâţe dilele, căci judecata, disciplinară, trebne 
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făcută publică; dâca cate de doriti ca arestan- tulă pedepsită să mărturiscscă culpa, e maj important încă ca marturii desvinovăţirii sâle, întempinăriloră' sâle , să, recunâscă, echitatea : pedepseloră aplicate, Ast-felii se formâză şi se întăresce în închisâre acea încredere intriga în. dreptatea şi nepărtiniraa directorului, fără de care t6tă dominaţiunea sa morală asupra, con- | damnatului e cu neputinţă. ::. i „Art, 218, Directorele' va 'feri ori ce discu- țiune între piritoră şi acusator, de aceea pro- nuncie de îndată otărirea-luj după ascultarea intendentului în timpulă care arestantulă nu! va dice nică unii cuvântii, la din contra greşela : sa este îngreniată: Motivalii care face pe in-- tendentii de a 'piri pe arestaţi, îl face” să']ă şi apere când plângerea este făcută pe nedrept,   

     

            

   

   

      

   

S6ii esagerată de antreprenorulă lucrului, sâă de altă, persână, fie şi din administraţiune,: - Art. 219. Pe câtă directorele trebue să a-: rete încredere, vis-A-vis de arestanți către îm-!: piegaţii administrativi, sc agenţii antreprişei , admise de elă, po-atâta seva, arăta aspru şi, neînduplecatii cândii dovedesce, se conținge că, ura, rgutatea sâii pisma; aii inspirati pira seu numai că ai esagerat'o. In asemenea, casă, nu . va sta la îndoială de a propune şi de a cere de- părtarea, aceloră agenţi şi împiegaţi, cari ai căutată să înșele credinţa sa, e Art. 220. Pentru'ca să nu pâtă a se înduoi vre nă dată âe' dreptatea lui, directorulă tre- bue să cunăâscă tâte greşelile, şi tâte pedepsele date; pentru acâsta guardianil suntii opriţi cu totul să, dea or ce pedeâpsă cât de mică; drep- “talii de a pedepsi viindă directorului nu pote fi delegată: nimeni de a aplica pedâpsa de la sine. Guardianii se vor mMărgini în împrejurări cari ară putea compromite ordinea şi securita= tea stabilimentului, să pue mâna pe culpabilă- 

pugini grave se mărginesci 
pe intendente de este nevoe S6ii ai raporta la Tevisiile sâle, . : ... îi. . „Art. 921. In închisorile de pedepsă, ca şi în societate, înfrângerile aă împrejurările lor în &reuitâre s6ă micgorătâre, Ast-felii, asprimea, timpului, starea sănătății condamnatulu;; pur- . tarea lui cea obicinuită, moravurile lui, sâr- : guinţa 1ni Ja lucra, influenţa ce are între tova- - răşii lui, numărulă de oră ce pcdâpsă, şi în fine cererile de facă a discipliniy după duhul moral ': în care se află în închis6re, suntii totii atâtea împrejurări de luaţii în consideraţiuni şi de a- preciaită, - ÎN | a : Art, 222, Carcera, întunetâsă şi solidară e- ste ună midlocă estrem e pedâpsă.: Nu:se va întrebuința de câtă cândă tote alte pedepse suntă dovedite prea slabe pentru supunerea şi intimidarea, condamnatalaj. Punerea în carce- rele întunecâse şi obedile roră fi păstrate mai
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cu sâmă pentru fapte nemorale, pentru furi, 
pentru fapte de violență şi de rebeliune, afară 
de urmările judecătoresci de este casii. 

Art, 223, Directorele e dâtorii să dea lămu- 
rire toti-de-una inspectoralui generali de în- 
frângerile mal grave, şi de pedepsele sâle. Pen- 
tru fapte rele de gravitate importante raporteză 
de îndată şi Ministerului. 

Art, 924, Directorele trebue să aducă toti 
uădată spirit de justiţie şi de prudenţă în o- 
tăririle pedepseloriă, pe cât şi în alegerile sâle 
de arestanţii carii suntă chiămaţi a îndeplini 
însărcinările de calfă, de scriitori în serviciulii 
ateliilorii, sâi.de vornicei ş.a. Alegerea sa se 
va opri asupra celoră'carii a avutii uă înde- 
lungată purtare pilduită, ca să le merite acestă 
deosebire, Arestaţii în stare de recidivă, voră 
fi cu desăvârşire escluşi de ori ce însărcinare 
dând autoritate peste cel-alți arestaţi... 

Art, 225, Uă foe de moralitate statistică se 
va. deschide fie-cărui arestatii de la intrarea 
lui, după (model ..) acâsta se ţine de instruc- 
toră cândiă este, de preoti în lipsă. . 

- Distincțiunile căpătate de urestatii precumii 
şi pedepsele meritate vorii fi înscrise pe acesti 
Buletinii de statistica morală, 

Art, 9260, Tot ce s'a spusă până acuma este 
de uă potrivă aplicabile şi pentru Penitencia- 
rul de femei, a cărora pază numa! va fi fă- 
cotă de guardiane femei. Intendentul şi direc- |. 
torele singur vor putea intra în închisorile lor, 
precum şi pentru serviciul spirituală preotulii. 

Art, 227, Fiind că privegherea arestatelor 
este unii ramă a serviciului închisorilorii cel 
mai gingaşii, şi cere uă agerime şi uă morali- 
tate din partea agenţilorii, mai mare âncă de 
câtii aceca ce este atâtii de neapărată pentru 
privegherea arestaţilorii, se va întrebuința de 
preferinţă, persone date la viața călugărescă, 
carii ari putea pune în îndeplinirea îndâtori- 
rilorii lorii, devotamentuli şi abnegaţia a pu- 
ternicei pietăţi ce a determinată acusaţia în 
asti-felă de persone lepădarea lume. . 

Ş 1. Despre lucru şi organisaţiunea lui. 

Art. 228. T„ucrulă este din tâte midlâcele 
celă mai buni de .corijatii 6menii depraraţi, 
de datii uă altă direcţiune ideiloră lori de a'i 
face să ptrgă obiceiurile lorti cele viţisse. Este 
de cea mai mare importanţă să se ocupe câtă 
se pâte mai mult arestanţii.'I'rebue să se caute 
să li se inspire dragostea lucralui puindii uă 
deosebire între tratumentulii celor cari se de- 
Anii şi se sârguescii la lucru şi între cei ce stă- 
ruiescă a sta în trândăvie care i-a perdută, 
Cei d'ânteii să fie bine priviţi şi mai bine tra- 
taţi, adecă în plinul regimi ală închisorei, 
celoră-alţi să li se ia parte din favârele trata- 
mentului., - Ia NR 

Art, 229, Este de dorită ca să se ia pretu-   
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tindeni măsuri ca să se dea do lucru arestan- 
ţilor, oră carit-să fie dificultăţile. Ele nu vor f 
nici-uă-dată mai tară de câtă stăruinţele im- 
piegaţiloră. Chiarii şi atunci cândă organisa- 
Tea lucrului ară cere Gre-care cheltueli, la în- 
cepută adiministraţiunea, superidră nu se ra o- 
pri înaintea unoră asemenea dificultăți. In 
trândăvie domnesce neordinea şi licenţa, nici 
uă poliţie nu este în stare de a se statornici. 
Ea este isvoruliă tutulorii celorii cari! aă popu- 
lati inchisorea. - Peste ea trebuesce lovit ca să 
lovesci în adevării, şi ca să îndrepţi. De aceea 
din tote timpurile, alăturea cu închisGrea s'a 
luati munca de basa pedepsei. AstăQi, siste- 
mulă penitenciarii, pedepsa civilisaţiunii, o ia 
âncă cu 6re-care modificaţiuni ca cei mai pu- 
ternică reactivă morale, a căruia efecti este 
calculată să fie căinţa pentru trecuti, ca pe- 
depsa sufletescă pe lingă cea fisică, deprinde- 
rea în ocupaţiune, cu orlinea cu câstiguli le- 
giuitii şi neprimejdiosi, adecă îndreptarea în 
pedâpsă. 'Trebue dâră neapărat ca administra- 
ţiunea să ia măsuri seriose pentru ocupatii a- 
restanţii. . , , 

In casii cândă dificultățile seriose ari veni 
să împedice organisarea unui lucru întinsii şi 
completă, se va pune pe arestanţi să fabrice o- 
biectele necesare pentru întreţinerea lor, pre- 
cum : pânda, cămeşile, sucmanele, cergi ş. a. 

Art, 230. Toţi arestanţii validi, fară de 
escepţiune proporţionatii cu etatea, puterea şi 
sexulă fie-căruia, va îi supusă muncii. 

Administraţiunea stabilimentului nu va pu- 
tea, scuti pe nici unul de la acestă sarcină, 
sub nici uni pretestii. Cel cari voră fi recuno- 
scuţi în stare de a lucra, şi se vurii refusa a se 
supune, nu li se va da de câti jumătate din 
porţia sa otărită, şi chiară numai malaiă cn 
apă, pentru culcuşiii scândura g6lă şi uă cergă, 

Osindiţii în etate de şâpte-deci de ani vorii 
putea fi scutiţi de muncă, afară numa! dâcă ar 
cere eă singuri. . . - " 

Art, 231. Tote obiectele necesare la. între- 
ţinerea închisoriloră se vorii lucra şi pregăti 
de către arestanţi. | „ 

1. Vorii fi supuşi la muncele următâre : 
a. Ceicorecţionali, la inanca pământului în 

plină câmpi, la: meseriile relative la agricul- 
tură, precum : rotăria, butnăria, teslăria, fran- 
geria ş. a. | 

V. Cei în reclusiune rori fi supuşi la munci 
mai puginii recreative, in. întrulă închisorei, 
prin, atelii, precum : la torcerea lânei, inului, 
cânepei, mătasei, la pregătirea Inră şi la fa- 
bricarea pândei, sucinanului, cergelorii, scâr- 
țelorii, odgâneloră, frânghiiloră, pălăriiloră de 
păslă, de pae, şi la alte lucruri manufacturiale. 
„La meserii osebite precum : croitoria, ciubo- 
tăria s6ă cismăria, stoleria, ferăria ş. a. 

Cu tote acestea, de la dece la cinci-spre-dree-. 
din. cei mai blândi cari ai dovedită uă purtare
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bună și supusă se vor putea întrebuința! în: 'serviciulii economiciă pentra cultivarea grădi- niloriă de legume. i : 

„Art. 282, Criminaliştii forţaţi voră fi su- "puşi la munci grele atâtă sub pământi cât şi “afară. In mine la estragerea, mineralelorii : la - cariere de piatră, de piatră de varii, de ipsosii, la cioplirea şi pregătirea lori, Ja pregătirea pămentulai şi la fabricarea de cărămidi, de ole, la fabricatii funii de teii. în usine de to- pitorie de feri, de schije, de aramă 3. a. Art. 233. Cânădii vre ună arestantă sară plânge de soiul lucrulat la care Sa rândauitii ca peste puterile lui, directorul va, decida, va lua sfatulă medicului cândă va socotți, în a că- ruia revisie "li va trămite. 
Art, 234, Pentru tâte măsurile arestanţii "se Yoră lăsa în voia oră să'şi alâcă. Insă ună arestantii Ja reclusiune, înainte de a avea fa- cultatea să'şi alâgă uă meserie, va trebui să'şI facă penă la celă din urmă ani, pedâpsa în a- teliile de manufactură. Afară cândă numa! a- teliele n'ară mai putea cuprinde Incrători cu folosii, rămână liberi cei-alţi a intra în mese- rie. Băgându'j numai, mai pe urmă, de se cer în manufacturi, 

Art, 235. Lucrulii meseriilori pâte să se indeplinesc prin conande mici, sâă prin in- treprinderi de fabricanți de profesiune pentru câtimi otărite, dândă materialalii.: Admini- straţiunea aici na va laa parte activă de câti numai cândă ară găsi cereri fixe cu profit v&- dută şi înaintire de banj, - , | Ari, 236, Pentru manufacturi administra- ţia ra lua ună interesă activi, căci aici este ataşată nu numai câştigulă toti-dâ-una reali- sabili, 6ră şi puterea dominătâre a sistemu-   lui, care o să frângă cârda, fâpănă a viţiului, o să înduoâscă şi o să mie sumeţia inrerşunată, 0 să domile şi să îmblândăscă naturajul săl- batică de fii ală codrului, o să'lă scobâre la tândulă celui de pe urmă bicisnicăi sclavă alti “meseriei sociale, E puțin âncă; şi e forte mult; regimuli imorale are bariera, plecată, pâte pă- trande şi isprăvi opera. .- ÎN "Deci dâcă antreprenorii nu se voră ivi, pre- cum Ja începutii e greii de asceptată în necu- noscinţă âncă în țâră de totă ce se pâte face cu arestanţii, lucralii manufacturial se va sta- torici şi urna în regie. - - Art. 237. “Tarife voră fisa preţulii fie-că- Taia obiectii lucrati, și fie-căria dilo de Ineru Pentru osebite meserii, Aceste tarife vor fi în- cheiate de directorii împreună cu inspectorele stabilimentului, se voră supune inspectorului generale, carele d'împreună cu inspectorele ge- nerale adjunct moditică, schimbă, şi le trans- „mite Ministeriului, care modifică, schimbă şi le aprobă, 
a | „Art. 238, La casă cândă vară ivi fabrican- ţii întrepringători, ac antreprenori speculanți 

ste maximuli 4 
pâte să se adaupe fără scirea ȘI încuviințarea ut.   
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cari să vrea a se alcătui pentra furnitura lu- cerului sâii pentru cumpărarea producteloră, el. va înfăşișa, preţurile sâle, şi d'imprennă, direc- torele cu inspectorele, după lămuririle ce vori lua de prin marcate, de prin locurile de fabrici ale obiectelorii de cari este chestiunea, ori încheia ună procesii verbalii, vorii supune to- tuli prin ună raportă Ministeriului și inspec- țiunei, şi ra ascepta aprobaţiunea. - . Art. 239. In starea de facă a industriei în sră, a puginei tendinţi industriale, în ne- cunoscința desăvârşită, chiar despre fol6sele acestei ramure de industrie cu închisorile, nu pâte fi speranţă de “concurenţă de năvălire. a capitalurilorii, spre aşi putea permite forma. sa vie cu esigenţelo sâie să prescrie condi- ţiuni în înteresulii securității serviciului, fără ca să nu adacă pedeci, cari câtă de mici, ar fi destule de a descuragia pe puţinii co vor putea să. se gisscă a căta folosi în lucrul arestan- țilorii. Cu tâte aceste, acâstă, atragere a capi- taluriloră private arii fi fârte de dorită în pri- vire că ară da mai multă întindere industriei închisoriloră. De ziceea tâtă Tegulamentarea şi formalisarea ale acestoră întreprinduiri nu . se pâte îndeplini, pe uă-dată, şi va rămânea pe mai târgiti a se adăugi către acâsta, Acuma al- cătuiri de bună voe pe base discutate şi apro- bate de administraţiunea superi6ră este singu- rulă modii preserisii. Numai înspectorele ge- nerale și inspectorele generale adjunct, suntă chiămaţi cu totă seriositatea la privegherea de aprope şi sârguitre asupra tutoră operaţiuni- lori industriale, pe respunderea morală a loră cândii s'arii dovedi abusă de încredere din par- tea impiegaţiloră administrativi, fără să fi de- nunciatii, , ! i Arte 240. Vori priveghia şi stărui, cn cea mai mare stricteţă Ja punerea în aplicaţiune a regulamentului de comptabilitate atingătâra de industrie, voră cerceta cu neadorinire pre- țurile curente ale materialurilor din tâte păr- țile, ale vindărilorii esecutate de către antre- prenore, spre a putea reveni în anuli' viitoră asupra tarifeloră şi condiţiunilorii contractă- rilorii.: Tâte mişcările în acâstă privinţă, va şi trece prin cercetarea, desbaterea şi lămuri- rea sa, şi ast-felă presintată Ministeriuluţ, Nici. ună nuoă industrie nu se introduce în întru fără încuviințarea Ministeriului, şi după raportul motivată alti inspectorului generale, care otărasce întinderea și numărulă luerăţo. rilorii ce i se pâte da, şi tarifa preţuriloră, Art, 241, Nică unii adausii de lucrători, pe- 

însemnați de Ministeră, nu se 

Art. 242, Nici ună scădământii scă sporire la tarifă ma se va putea face fără scirea şi în- curiinţarea Ministeriului, 
La casti cândă ună antreprenori arii vrea pe costulă săă să întreprindă nisce încercări 
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[PI -de introdusă nuoă meşteşuguri, directorele "1 
„va lăsa facultatea, şi .va-otări ceea ce va so- 
coti de cuviință pentru a se plăti, arestanți- 
oră, îi va însemna număruli arestanţilorii 
cu cari pâte faca acâstă încercare după întin- 

"derea operaţiunilor ci. In tâte privirile ace- 
ste încercări nu potii să se facă cu ina mulţi 
„Omieni de câtă 10, şi în mai multii timpă de 
câtă Gluni. . aaa 

Art. 243, Nici uă întreprindere de manu- 
facturiale nu se va face, decă, doritorul nu va 

„oferi avantajulii de a mări -producția pe atâta 
pe câtă păgubesce guvernul cu atâta la suta 
ce'i silită să'i lase câştigi. .. 
„Arte 244, Nici uă întreprindere nu se va 
“face fără de condiţiunea, dâcă este însărcinată 
de a procura materialulii,. sâi de a ocupi ună 
"numeri de arestanţi, ca să despăgubâscă pe 
stată de tâte qilele perdute fără de lucru din 
pricina sa, Aceste despăgubiri voră fi otărite 

„de directorii în privirea, osebitelor împrejurări 
„adevărate ce arii fi adusă pedecile, cari ar pu- 
„tea decă suntă casuri neatârnate de eliă şi pro- 
venite de aiurea să slăbâscă proporţiunele. câ- 
-ştigului. Cândi acele împregiurări ar fi cause 
tortuite de. silă, majoră (precum : cele venite 
din bolire, .vărsaturi ş, a.) elă va putea fi scu- 
tită d€că nu i s'arii nai îi întemplatii, de câte 
„va gile de nelucrare. - | 

Art, 245. In totii casulii aceste despăgu- 
"“biri se pronuncie de directoră, dâră nu se îm- 
plinescă de câtii după aprobaţiunea Ministe- 
riului unde directorele trămite decisiunea sa 
cu dovedile de scuse date de antreprenore. 

„. Arte 216, Sub regie este facultativ inspec- 
torului generală de a-autorisa încercări mici 
pentru întroducerea unei nuoă esploataţiuni, 
însă asemenea cheltueli din paragrafuli lucru- 
lui nu pâte trece peste.suma: de trei mii lei 
fără de încuviințarea Ministeriului. 
„: Art, 247, Tâtă trecerea de obiecte fabricate 

„de,la ană sta bilimentă la ună altulă de servi- 
„ciuli garernului se îndeplinesce prin despăgu- 
birea celui ântâiă după tarife. Se deosibesce ca- 
sulă cândă ar fi contractare, atunci se va urma 
condiţiuniloră. DI 

Art. 24S,. Nici uni amploiatii ali. închiso- 
rii nu pâte întrebuința vre unii arestantă pen- 
tra comptulii Jui, sub orl cetitlu, .- i 

„ AFte 249. Partea trasă de arestanţi din câ- 
ştiguli prinsă, va fi: n 

4. Pentru. forsaţii 2/10. — 2. Pentru reclu- 
sionare 3/10. — 3, Pentru corecţionali 4/10. 

Pentru arestantele femei 3/10. 
Art. 250. Arestanţii cari vor fi mai priimit 

âncă uă osîndă vorii profita numa! adecă : 
"1. Condamnaţii la muncile silnice, dâca vor 
fi fostă şi înainte osindiţi la pedepsă acestia 
nu vorii mat căpăta de câtă uă gecime. 

2. Condamnaţii la reclsiune, deca vor mai 
A făctii uă asemenea osizdă nu.tor mai căpt- 

, ei 
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| tu de cât duoă decimi, dâca vor fi fost la mun- : 
cile silnice, uă decime, . - 

3, Condamnaţii reclusionari dâca vor mai fi 
fosti condamnaţi înainte la muncile silnice 
numai uă decime, dâca vorii fi fostă condam- 
naţi la reclusiane, două decimi, dâca voră fi fost 
condamnaţi Ja corecţiune numai trei decimi 
(peste şese luni osinda corecțională), 

Art, 251. Fie-carerecidivă pentru acceaşi o- 
sîndă perde uă decime din dreptul muncii, şi 
fie-care recidivă chiar în uă osîndă mai mică 
portă uă de uă potrivă perdere de folos ca cum 
ari fi fostii la cea ântâiii, căci nu trebue să se 
speculeze asupra pedepsei; şi în privirea mo- 
rală, tote recidivele sunt de uă potrivă cul- 
pabile, de ori-ce gradă fie, cu osînda d'ântâiă. 

Cu asemenea scădimentiă, până la al treilea 
recidivă, în muncile .prevădute perde tot drep- 
tul de părtăşie, şi remâre la „indulgenţa gu- 
verbului dovedind purtare bună să capete ceva 
drepti gratificaţie, . . aa 

Art. 252. Opriri totale sâii-parţiale vor pu- 
tea fi pronunciate de judiciul disciplinar asupra 
părţii cuvenite arestațilort. . E 

1. Pentru înfrângerea la regulile disciplinare. 
2. Pentru tâtă stricăciunea, comisă în obiec- 

tele arestatului din negligenţă, rea întrebuin- 
ţare, şi: înadinsii, e 

„8. Pentru păgubile de material sâă de lucru 
prin stricare, risipire, şi rea, lucrare, E 

4. Pentru. neindeplinirea, cislei otărită de 
niuncă într'ună timpă fixati, din lenevire şi - 
rea voinţă. 

Căci de multe ori arastaţii provâea prin gre- - 
şeli şipagabe pedepsa încarcerăriă ca să scape 
de luczu. Oprirea nu'lii scutesce de altă pe- 
depsă.. . : 

Art, 259. Aceste opriri nu voră avea înde- 
plinire de câtii după încuviințarea Inspecto- 
ralui generală, căruia directorele refereză, a- 
lturânâw'i unii tabloă de tâte opririle, la fiai- 
tul lunci, (după modelu—). 
"Arte 25%, Banii arestaţilor câştigaţi în lu 
cru se împartii în ducă, banii disponibili, pen- 
tru cheltuiala lut în întru şi banii în deposit 
păstraţi în reservă până la eşirea lui, 

- Obiectele de cari potă fi întrebuințaţi par- 
tea de bani de cari pote dispune în întrală în- 
chisoriloră este otărită la aşedământulii dis- 
ciplinar art... | : 

Pentra moduli remiterii banilor în reservă 
după eşirea lui, uă ordonanţă ministerială va 
regula cumii şi prin cin: săi se dea şi în co 
modă, în prevedere ca să nu fie ună modii de 

în durarea. ei, să devie uă armă prejudiciâsă 
contra ei. IE .. , 

„Art. 255. Moralisarea şi profitală statului, 
dreptii vă jutsă despăgubire mică cer împre- 
ună ca să se înboldâscă, activitatea arestatu-   „ni spre mai marea producțiune cu putinţă ; 

corupţiune pentru densulă şi pentru societate :
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deci, se va otări uă cislă, seci minimum de 
Ancţiune în:r'uă săptămână, care va, fi migd!o- 
cul. producţiunii cu petinţă, luată întrun timp "dat ca dividend. Toţi cei ce voră lipsi la acâ- "sta, voră trage pedăpsa despăgubirii "pentru 
rest, decă nici un casă independinte de voinţa lui n'aii pricinait'o. arestanții so vor putea plân- ge inspectorului generală stii inspectorului ge- "uerală adjunct, la revisiunea lorii, cari voră e- samina şi vor îndrepta cisla, proporţionând'o “după putere, de este casă. a 

"Art, 256. Orele de încra vori fi fixate prin ună prograra, de inspectorul generali stă ad- "junct, în înţelegere cn directorele Şi inspecto- “rul stabilimentului. — Sâra în genere nu vor lucra, însă în casă de urgenţă, pentru de a pu- tea respunde la ună cerere avantagidsă şi fără, concurenţă, sâii pentru repararea unei întârdi- eri neprevădute, directorele, pe respunderea lui, va prelungi lucrul atelici în necesitate, penă la 9 ore de stra, iarna, şi vâra până la 10 eâsuri, Insă va căuta tot-dâ-una timpurile linistite, şi măsuri de privigheri energice: „Art, 257, Invăţătura prin, maistru plătiţi de administrațiune va fi despăgubită de are- staţi, de aceea pe câţă nu este în stare să pro- “ducă fie-care, de câtă obiecte eşite din mâna maistrului spre a li se artta, ei nu priimescă nimica asupra folosulut producţiunii.. | Arte 25$, Din timpulă câna începi a lucra, însă totii âncă sub povățairea maistralui, pro- ducţiunea find îmnulţită, pentru încurajare şi stimulare administrația ra presupune aproxi- | . mativi timpulă tot-de-una mai multi de cât Tai puțină şi '] va împărţi în cinci părţi: În cea ântâit a cincea porţiune nu va. priimi „Âncă nimica, : 
In. a patra 
leginită,. - 

" Ina treia 
legiuită. 

În a doua va priimi a treia, . “ “In cea după urmă porţiune va trage jumă- tate din legiuită, *. - - | ” “Şi apoi liberându-se maistra va întra în în- treguli căstigă. Da Arte 259. 'Toţi acei arestaţi cari nu xoriă da de câtă uă mână de ajutorii, de întorsii, de Invârtiţii, de aşigată, de păzitii, nu î se comptă și lucrătâre. Numai atunci trage plata cândă Ain mâinile lui ese uă transtormaţiune de for- mă, 'Tesătorul, torcătorul, :boitorul, ş. a. sunt productori. a . - Art, 260, 'Toţi aceia cari dati uni ajutorii îulesniteră pentra productoră, carăţinda'i, şi „disposându'i materiala! până în cca maj de pe armnă espresiune a sa, are drepti de plată, şi diua sac căutată în tarifă, asupra cuantităţii lepădate în “folosul arestaţilor. o „Ârt. 261, La munca pământului şi la mun- „cilo siluice țotii arestatul întrebuințată, e lu- 

porţiune 'va priiini. a cincea din 

porţiune va, priimi a patra din 

pro- | crător şi 
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dina se socotesce Ja toți de uă potri- Bă, cşiţi pentru acelă soiti de muncă. -. Art. 262, Afară de acestă clasificațiune, după soiul lucrării, care distinge în numele ej pe lucrători, este uă altă clasificaţiune, după cualitatea, producţiunii care se distinge dapă comparaţiune, şi valârea ce'i dă maj maltă scă mai puţină bunătate a ei. Acestă clasificaţiu= : ne inspectorulă en maistru, cu antreprenorul stabilimentului o: face pe 
'osebirea 
contracte, 

U base cunoscute, pe preţurilor statornicite prin tarife şi 

Art, 263. Totă producţia eşită se esamină şi se clasifică şi apoi "i se aș6dă preţul. Unii a- testat de întâia clasă va fi 'scoborit la a duoa SC a treia dâcă producţiunea lui este de infe- ' rioritatea aceia, . - , Art. 204. Toţi arestaţi lucrători ai vă li- vretă unde se înscrie tote operaţiunile, a depo-'. sitului lui în daturi şi laturi (model—) unde s0 trece la sfirşitul fie-căria septămâni, banii de trasă pe producţiune, cei opriţi, cel cheltuiţi, de către grefieruliă comptabili înaintea lor. Arte 265. Uă foiă de producțiune s6ă de plată cu împărţirea în osebitele isvâre şi căi, precumii s'a citati modelulă (V. Art.) va fi în- cheiate în tâtă sâmbăta ae inspectorele şi tre-, cută comptabilului spre încăsuire, înscriere în livrete şi în condice.- | ” 

CAPITOLUL YI: 
Tratamontul sie 

$. 1. Nutrimentul , , 

Art, 266, Arestaţii vorii căpăta de duotorj pe di de mâncare, vera, dimineţa pe la 9, şi s6- ra pe la 4; iarna dimincța pe la 10 şi sera pe la 5.Vor mânca împreună la masa comună, într'o pârte a localului otărită pentru refectoriiă. Art. 267, Li se voră da în tâte dilele mă- laiă, de ordinari, până la, trei litre de făină de - individă; câte uă dată până câte uă oca, mai alesi în posturi mari, de făină de grâi, ame- stecată cn secară, şi cu de orzii, curată şi de bună calitate. Distribuţiunea mălaiului sc a pâinei se va face de dnoă ori pe di, totă la 
fie-care masă, : Da SI 

Art. 268, Arestaţii ai cinei dile pe stptă- mână. de sec, şi duoă numai grase, afară de posturile prescrise de religiune. In gilele grase, Li se va da carne, brâuză, lapte acru s6ă iaurt, slănină de porc câte uă daţă sâăi legumuri pre- gătite cu untură. În tâte cele-alte gile legume 
în borşiii, s6ă dulci, bine împreunate şi ase- 
sonate, *. e , „ | „Art. 269, In posturi, la dile de carne, peş- te sărată, legumură dulei cu ulei, pruue usca- .. te ca păsată şi cu ulei. 

Art. 270. Pentru fie-care individă se va da 

y
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una litră carne, cel puținii uădată pe stptă- 
„mână, brînză celii puţini laduoă săptămâni câ- 

te 50 dramuri de individ, sâă în loci, iaurtiă, 
(lapte acm câte 75 dramuri, Spre variare slă- 
nină câte 50 dramuri de individu sâă următâ- 
rele pregătiri cu legumi, 

Pentru nă sută de arestaţi.. , 
30 oca cartâfe cu 2 oca unsură de porcii sâă 

-:: 12 oca fasole cn 6 oca slănină, trei dramuri 
„Piperiă sei. paprica de ajunsă, două oca, cepă, 
"s6ă 30—40 căpăţini de verde cu -atâta cătime 
de untură s6ă slănină, pe câtă se descrie mai 

'susă, asesonamentii 25 ardei. A . 
Art. 271. Hrana de legume se: va compune 

de fasole, mazăre, bobi, linte uscată sâii verde, 
de cartofe, sfecle, morcovi, vargă, napl, de-ri- 
„dichi de iarnă, ardeiă, hrân, cepă, pătranjei şia. 
“Aceste legumură voră fi combinate împreună 
la pregătirea mânzărei, totâ-dâ-una cu din 
cele mai hrănitâre cu cele mai puțini hrăni- 

"târe. Cele făinâse cu cele dulci, şi toti-dâ-una 
bine asesonate cu legumuri iuți. 

Legumurile mat hrănitâre suntii în regimu- 
rile inchisorei lintea, fasolea, mazărea, bobul, 
cartâfe ; pe lîngă acestea se vor putea adăogi 
spre a se îmulţi partea hrănitâre a tractameu- 
tului, păsatăi, crupe, crişică, oză urluitii. 

1 Legumurile dulci mai pugin hrănitâre,sunt;: 
morcovi, sfeclă, ţelină, napii şi varza. i 

Legumurile de asesonementă se compună: 
de câpă, ardeiă, pătrunjeli, hrână, ridichi şi 
„tâte.verdețurile de vâră, ce nu pot fi întrebuin- 
țate de câtii cu asesonement şi nici uădată al- 
cătui numai singur hrana arestatuluiintr'o qi. 

Art. 272, De legume în bobiţe precumi fa- 
sole, mazărea ş. a., se va da de individ 75 dra- 
muri, de cartofi jumătate! oca, âin legumuri 
dulci, câte uă litră; amestecate împreună în 
borşiii, în partea drâptă, din tâtele să vie câte 
vă litră de individă, | i 

Art, 275, Ca asesonamente, sc vorîntrebuin- 
ţa câtă de multi şi de desi cu putință 'lucru- 

„rile iuți, precumă ridichile de iarnă, ce se put 
da uădată pe săptămână, din cândă în cândi, 
la prânzi de dimincţă câte una de omă, cu 
pâine să mălaiă, de 'acole, ardei, hrenă, câ 
pă, cardamaoa, pătrunjelulă ş; a. De tâte a- 
ceste se va căuta a se avea în provisie pe iar- 
nă şi vâră, cu atâta mai multă că se poti cul- 
tiva în întrală, ” ” 

art, 214. Inchisârea e uă stare anormală, 
nu numai pentru moralul oinului dar şi pentru 
fisiculă săi, care e supusă la uă îndoită reac- 
țiune vătămătâre, provenită cin mălhniciunea 
şi abaterea sufletului, precumă şi din sminti- 
sea condiţiunilor, de traii esteriore, (de miş- 
care îndestulă şi alte abstinenţe), deci pen- 
tra arestatali închis, care.nu este con- 
“damnatii la uă mârte treganatică, ci la viața 
dedepsită, în întregime sf în parte, “este 14 condiţiune șitală regimulă tractamentu- | 
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lui fsică, câre trebue să înlocuiască lipsurile 
vieței ordinare, însă de altă parte hrana in- 
dividului, închisă e condamnată la mărginirc 
de principiulă pedepse), nu trebue să uite de- 
licuentul osinda lui, nu trebue liberul să învi- 
dieze starea sa. 'Intr'aceste două alternative, 
chibzuinţa administrațiunii va căuta să îm- 
pace stricteţea legii cu necesitatea fisică, com= 
binând în mici, dar nimerită proporţiune, sub- 
stanţele cele hrănitârecu cele mai pugin hriini- 
târe, spre variarea gustului, âncă uă condiţiune 
higienică şi aceste împreunate cu substanțiile 
cari înlenescii mistuirea, respirațiunea, circu- 
laţiunea sângelui, precum legumurile iuți. 
Astă-felă va merita consideraţiunea gurernu-. 
lui, pentru îngrijirea sa, care ară scuti de a 
jeli vre uă tristă stare sanitară, a regreta chel- 
tueli suplementare provenite prin epidemii. 
Directorul în fine pârtă respunderea tratamen- 
tului fisicii, ca pentru .tâte cele-alte' serricii, 
când s'ar dovedi că epidemiile ucigătâre pro- 

|| vinii din pugină îngrijire a sa, pusă în acâstă 
ramură de serviciă.. Spre a nimeri se va con- 
salta totă-dâ-una cu medicul stabilimentulni. 

Art. 295. Nutrimentulă condamnaților bol- 
nâvi se va face după cum se pomenesce în ser-. 
viciulă sanitar Art.—, după regala ospitalelor 
de sărmani liberă, sub comanda medicului, in 
mărginirea economie! acelorii ospitale, 

Art. 250, Arestaţii din închisorile de di- 
stricte voră putea aduce hrana de din afară, 
fie de la rudo, fie de la or! cari voriă voi din 
cândă în cândii să cumpere. . 

82, Tmbrăcăniintea 

Art, 27, Imbrăcămintea va fi compusă pre- 
cum urmâză : 

Pentru corecţionali şi reclusionari câte uă 
cămaşă, uă pereche ismene, trei perechi opinci 
una pe fie-care ani. Uni sucman ordinari sur, 
uă pereche bernevecă de sucman sur, şi un bonet 
de polisă de suemanii sur cu vipuşcă galbenă 
şi partândă dinainte numărul arestatului, tâte 
aceste pentru duoi ani. , 

Art. 278. Pentrm forsați, ca unii ce suntii 
destinaţă a lucra în fundul ocnei, unde usura 
albiturilorii e grăbită mai multă, vorii avea în 
fie-care anii câte duoă cămăși, duoă perechi is- 
mene si patru opinci nuo!, și din cele vechi fă- 
cându-se âncă unii rând voră fi tret de indi- 
vidă pentru schimbi. 

Unii sucman, uă pereche de ițari, cu uă că- 
ciulă en vipişcă roşie purtândă numărul, de 
sucmani albi, la fie-care trei ani, . - 

Art. 279, Din cămăşile şi ismenile vechi 
desființându-se cele mai rnpte, se voră cârpi 
celă puţinii pe jumătate din cele ale anului 
trecutii spre a se alcătui âncă câte unii rândii 
ca să fic pentru arestaţii corecţionali câte ducă 
rânduri, şi pentru forţaţi câte tref, din gucma-
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cei vechi, | 
cele nucă | uni castroniă,. unii taleră latii de ţincă-uă liu- 

nele zeghe şi berneveci sei nădragil 
se vor face căciulile şi se vor întări 
căptuşindu-le pe sub-ţidre şi la spate. 

Art. 280. Arestatele femei vori avea pen- „tra fie-care, . 
1. Duog cămăși. , a 
2 Duoă perechii de ciorapi sâti călțuni 
5. Uă rochie de anghină, : . 
4. Uni sucman .. 
ă, Uă pereche de huşimachit ssă iminei de 2iele în piciore. . 
6. Uni tulpanti pentru capi. a 
dirt, 2S1, Sucmanulii va îi pentru duoi ani, 'ele-alte se voră reînoi în toţi anii 
Art, 252, Condamnaţii corecțională din di- “tricte suntii în condițiunile îmbrăcămintei co- recţionalilori centrată, preveniţii ce stai âncă în judecată, roriă păstra vestmintele lori, nu- rai cândii ari lipsi cu desăvârşire şi nu ară a- „vea midlâce de a'şi procura de la casele loră, i chis6rea Je va procura. 

-$ 3. Mobiliarulă dormitorilori 

Art, 253, Arestaţii se voră culca împreună în dormitori comune, în lipsă de închisori ce- ! lare, pe paturi soldățesci, dormitorele vor fi “Ati se pâte mai întinse şi mai largi, locurile “e-căruia arestat voră fi despărțite prin scân- “ară, la înălţime de uă palmă. . i Art. 254, Fie-care arestată Corecţional să iiclusionariă va avea uă inatrație de pae nein- silată şi ună tufecă sub elă, fie-care forsatii ă rogojină şi uni tufeci, tufecurile şi matra- île voră avea ducă fege pentru schimbă, Şi vor 227vi pe duoi ani, la începutii se vorii face câte “006, şi în viitorii câte una, servind cele vechi )4 facerea celui altă schimbi, 
Art. 285, Pie-care arestată va avea câte   : învelitâre pentru trey ani, cele vechi voră t2rvi lo căptuşirea celoră nuoă spre întărire. Art. 256, Intre altele, dormitârele voră a- iea pentru nâpte uă masă. josii, uă cofă sei 'a0ă pentru apă, uă cană săi duoă de ţincii, "„nă lavoriă, ună prosopă de. rândă şi un altul “e schimbi, ună pieptene, uă ladă pentru pusă ciabărulii de nâpte, uă scuipătâre, 

$1. Guarderoba şi mnobiliarul infinnerieă 
Art, 257, Fie-care bolnavi va avea câte 5 cămăşi de americă, ună halată de pinză în Patra iţe, uă pereche ciorapi de sucman, duot „Sculii albe de bumbacii, uă pereche papuci, a- :estea în fie-care anii se vorii putea reinoi după -rebuinţă, | . Art. 288, Fie-care bolnavă va avea un ere- Yată de feri, uă măsnţă alături, uă tăbliță A€Bră la capii, pe crevatii anti matraţiii de pae 3 Und tufecii cu înduoite fege, dacă prostiră de   dînză grâsă, uă învelitâre de lână căptușită, . 

S4t 

Art, 289. Pentru fie-care pati ună comarii, 

gură şi uă linguriţă de cositorii, uă lingură de lemnă. | . 

* $ 5. Seroieiulă curăţeniei 
Art, 290, Curăţenia cea mal mare e pre-, scrisă în tâte- părţile încăperii, în tâte dilele de duoă ori pe qi, se vorii mătura dormitârele şi salele, şi uă-dată po di sâra ateliile, uă-dată pe lună se voră spăla scândurile, şi deca nu suntă boite, se vori da cu lutii pe josă. 
Art, 291. De ducă ori pe di cel pugină se va afuma în tote părţile închisorii cu reşiuă, s6ă cu oșetii după starea sanitară şi prescrie- rea medicului, se va aerisi, iarna precum şi vâra în vremea, dilei. Ia 
Art. 295, Arestaţii se voră rândui pe rând din fie-care dormitoră pentru îndeplinirea, ser- viciului curăţenii, şi suntă răspundători de ca, de asemenea şi prin atelii, calfa va avea grijă a se curăţi, aerisi, afuma ateliile. - 

Art. 293. Eşitorile voră fi de asemenea cu- răţite de duoă ori pe.gi de arestaţ rânduiţi cu rândulii, Ja, eşitori se va practica, din gaură ducă hogege cari să se ardice cel puginii de trei stinjini spre a resufla duhârea în Sus, : “Art, 294, Odăile tâte se vorii. vărui de trei ori pe ani, se vorii practica morisce pe la fe- restre, şi se vori ţine în bună stare, . 
Art 295, Tâte vasele în servicialii dilei se vorii spăla de ducă ori, ântâiă diminâţa, după prângii de diminâţă şi apoi ssra; tâte vasele în serviciul nopţii uă dată pe di; pentru servi- ciulii cuhnei precum şi a curăţirii vaselorii, di- rectorul va numi din cei mat blândi, dâră mai tineri caril vorii avea ocupaţiune constante, şi răspundătorii de stricăciunile, de lipsa, de ne- curățeuia obiectelorii, pentru cari rorii irage - 

aspră pedâpsă, . 
Arte 296. In tâtă săptămâna se va curăţi 

curtea, se va mătura, Şi seva slobodi strânsurile de apă s6ii de doi ce arii putea să se facă prin 
hândieniri en sapa, în canalurile principale, ce se vorii fi practicată, după aşegătura faadei 
curții. . 

Art, 297, Se va feri, şi se va opri sub aspră pedâpsă tâtă scârnăvirea, aruncarea de foi s6i 
strângerea de gunoi, de posderii vegetale, cari potii eşi din atelii, şi prin fermentare impestă aeruli, tâte se voră curăţi pi se vor da afară, 

Arte 298. De asemenea eşitorile se vorii cu- 
răţi în toti anuli; 'de dacă ori pe anii se va 
spăla canalulii, care se va păzi pururea să stea 
bine acoperită, şi să nu se lase spărturi, cari 
poti slobodi duhâre afară în apropierile în- 
chisorii, | . , Art, 299. Albiturile sănăşiloră vorii fi spă- 
late în tâtă săptămâna ună rândă, la cinbără, şi apol clătite bine în leşie şi în apă rece; nu-
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„mai pentru albiturile spitalulni se va da săpun; 
„tâte tufecarile şi inatraţile vorii fi schimbate 
-uă-dată în trei luni, în pae şi în fașă, tâte lâ- 
năriile vor fi-opărite de ducă ori pe anii cu un 
cropă clocotită. 

Art, 300. 'Totii arestatulii va fi dâtoră să 
se spele în tâtă diminâța pe mână şi obrază, să 
se peptene pe capi; pentru neglijarea acestei 
curăţenii va fi pedepsiti cu mâncarea; pe cel 
ce se va vedea cu mânile lipâse se va condamna 
la .uă di de postii cu malaiii, la a duoa Oră, se 
va, rândui la carceră pe 24 ore, de ducă ori pe 
lună arestaţi! se vorii rade, şi uă dată în lună 

"se vorii tunde, Ea 
| Art. 301, In tâtă săptămâna vera, toti a- 
; Yestatul va lua câte un duşiă, uă dată pe iarnă 
se vorii scâlda toţi en apă caldă; băt de vâră 
şi de iarnă, pentru âcesta va, fi de rigore a se 
statornici în întru pentru sănătoşi şi bolnavi. 

Ş 6. Incăldivea şi iluminarea 

“Arie 302, Jarna în dormitori se va face uă- 
dată pe di, în spre scră, foci; căldura. odăi de- 
şartenu va trece peste 12 graduri nici-uă-dată; 
în tOtă dimintţa prin atelii, căldura, odăit de- 

„cise nu va. trece peste 10 graduri, în' acâstă 
măsură a termometrului, directorul va fixa 
porţiunele de lemne, mediculă va fi consultaţi, 

Art. 303. Pentru cuhne se va face ună sin- 
garii cuptor unde se va practica patru cazane, 
duoă pentru demâncatiă, unu pentru spălat că- 
măşile, şi ali patrulea pentru curăţiti vasele. 

Arte 304. Incăldirea ospitalului va fi regu- 
„lată de medicii, ospitalulă va avea cuhnia cu 
“Iaboratoriulii stă de nă parte, : e 

Arte 305, Toţi amploiaţii aii dreptă la în- 
căldire din întru închisorii... - i 

Art. 806, Iluminarea se va face în tâte dor- 
mitorele închisorii, ori cu lampe cu ulei, oră 
cu fotogenii; iluminarea cu lumînări de sei e 
poprită, cea cu uleiii e mai recomandată, ca 
mai pugină stricătâre. . i 

! Art. 307, Tâtă ograda ra fi iluminată în 
tâte nopţile cu gazii; viind mai economici lu- 
minări se vorii păstra în reserra pentra lampe 
purtătore; cu care. guardianil sunt siliți să 
iasă nâptea prin ogradă. 

CAPITOLUL VII, 
iAşedământulii comptabilităţii caselorit 
: centrale de pedâpsă 

Ş 2. Atribuţiunea inspectorului generale 

Art. 1. Inspectorulii generale este ordonia- 
tori secundari asupra casil Statulut; 
Art, 2, La 15 ale fic-căria luni presintă un 
“orderoii (modelii 9) de tâte cheltuelile: presu- 

n LEGIUIRI ADMINISTRATIVE | 

puse necesarie pentru întreţinerea stabilimen- 
teloră sub a sa diriguire, lămurindiă firea chel- 
tueliloră împărţite în articulele deschise în 
budgetă, numele stabilimentelorii, numele ere- 
ditorilori, sâii persânele ce se cuvină 'să ptii- 
mâscă, districtuli, ocolulii, forului fie-căruia, 

Art, 3, Asupra tutuloră paragrafariloră şi 
articulilorii pentru carii va cere prin borderoul 
stii deschiderea unui noii creditii, va presinta 
piese justificative Ministerului de interne, pen- 
tru suma întregă a creditului cheltuiti. 

Art, 4, Nici ună credită nui se va acorda 
dâcă n'a justificatii deplinii pe celii trecuti. 

Art.'5. Tâtă rămăşiţa din ună credită tre- 
bue să fie virsată iarăşi la casicrul districtului, 
şi copia după adeverinţa sa de priimire va, fi- 
gura între piesele justificative, spre îucheerea 
creditului trecută. - NR 

Art. 6. Insumarea crcâitelorii ce i star des- 
chide nu.ra putea trece nici uădată marginele 
articulilorii respective ale budgetelor, de aceea 
elă va presenta la finitul tri-lunei ântâiă, la ju- 
mătate de an, la a treia tri-lunie şi la sferşitul - 
anului, pe lingă piesele justificative, cu cererea 
nuceloră credite, starea cheltuelilorii vis-A-vis 
cu budgetulii, adică, creditele slobodite, sumele 
justificate, cele trecute în economii, și sumele 
cuvenite după budgetii pentru fie-care servicii 
de întreţinere (modelă 10). . : 

- Arte 7, Nici uă întârcere de fonduri de la a- 
derărata lui menire, prin budgeţi, la uă alta. 
nu va putea î făcută, de câtiă în puterea unei 
autorisaţiuni speciale a ministrului provocate : 
de Inspectorele generată, acâstă cerere va tre- 
“bui să fie justificată de urgenţă sti de uni fo- 
losă vederatii pentru guvernă, fie acelă folosă 
în asigurarea unci economii pe viitorii, stă a 
unei producțiuni. . : 

$ 2. Atribuţiunea împiegaţilori în regia 
economică, 

DIRECTORUL 

Art, 3, Acţiunea directorului se întinde a- 
supra tutuloră părţiloriă serviciiloră de regie, 
precum asupra tutulori celoră-alte ramuri ad- 
ministrative. - 

Nică uă măsură nu pâte fi loată fără scirea 
directorului şi încuviințarea lui.- 

Art, 9. Corespondinţa şi lucrările atingă- 
tre de serriciulă  regici vor fi făcute de direc- 
toră şi sub-scrise de el. | - - 

După propunerea economului şi socotinţa in- 
spectorului, elit otărasce numărul condamna- 
ţiloră carii voră putea fi întrebuinţaţi la ose- 
bitele servicii ale economiei, . Ă 
“Art, 10, Nici uă plată din fie ori ce casă nu 

se va face fără ordonanța înscrisă a directoru- 
lui, în mărginirile însemnate mai josă,   Art. II. Directoruli esecută sub priveghe-
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za sa tâte lucrările de repartițiune sâi de în- 
tveţinere a, localurilor. Plata acestor cheltuely 
i: a listeloră uvrieriloră se face de comptabilii 
1 3 ordonanţele lui. . . , 

Art. 12, Directorul pâte face cheltueli d'a- 
â“eptulă până la soma de 600 lei, pentru mai 
"ară se ra supune la preserierile de mai josă. 

INSPECTORUL 

Art. 19, Inspectorulii în ceea ce privesco re- 
za, este însărcinat de tâte lucrările atingă- (“re de atelii şi de lucrulă arestanţilorii, 
EIă are grija, ca qilele ae lucra ale lacrăto- 

“oră şi ale celor în învățătură, să se constate 
tâtă diua cu esactitate. Eli ține uă condică, 

«„osebită, pentru contractările trecute cu an- 
„eprenori sc fabricanți, cu însemnarea epo- 
eră de furnitură a materialului, să a rădi- 
cirii producţiunii, a'ă plăti. Incheo „comptulă 
tis-căruia ce dâtoresca, şi supune directorului 
care le sub-semuăză şi le trămite dâtornicilor 
e uă somare de achitare. Eli redijă foile de > odneţiune și de plata cuvenită arestanţiloră, 
1.lă ţine comptabilitatea lucrului prescris mai 
42 parte. E : 

* ISTENDENTUL | 

dirt. 14, ELă este specialmente însărcinată  Linmagasinarea şi cu păstrarea provisiilori 
“3 totii soiulă,. cu distribuirea nutrimentului +: alte obiecte de consumație dilnică, cu tâte 
“2le ce privesce îmbrăcămintea arestanţiloră, 
a spălarea albituriloră, şi tâte conformându- “2 la regulile statornicite si la ordinile ce'i ar 
atea da. directorulii, Elă ţine comptabilitatea 

"feserisă mai josă, --. : i 
Art, 15, Economulii e însărcinat sub apro- 

aţiunea, directorului, cu îngrijirea cumpără- 
ariloră mărnnte, ce nu le face nici nădată elă 
ingurii, deră prin ună guardiană disponibilă, 
e a vinde obiectele vechi, să afară de tre- „uinţa închisorei, cu publicitate pe din naintea, 
liție, i . 
"Arte 10. Economulii absent sâi bolnav este elocuită în funcțiunile sele de cine va însemna lirectorulii, Da a 

GREFIERUL COMPTABIL, 

Art, 17; Sumele puse în disposiţiunea direc- sotului, sunt mandatate de inspectorul general s€ă întocuitorul lui, inspectorală generală ad- "unctii, şi cu numele grefierului comptabilii şi ncăsuite de olii. ÎN Ia 
„Arte 18, Tâte resturile, s6ii încăsuirile din. Andarca obiecţelor vechi se vor vărsa de către îl în casa Perceptorului sâă casierului către carea fost mandatat, sub luare de adeverinţă. ” Art, 19, Elă plătesce tâte. sumele ordonate 

! a 

Tectorii, care dă lămurire de 
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de directoră, pe temeiulă pieselor justificative, s6ă autorisăriloră: de rigâre pentru sumi mat , mari, prescrise mai departe, o: 
Art. 20, Tâte sumele ce nu vor purta justi- ficarea regulamentară potă fi refusate de'a f plătite de el, până la desăvârşirea, acelora, Arte 21. Totă suma plătită fără de ordo- nanţa directorului în scrisă, rămâne pe sâma comptabilului. ... . : 

Art, 22, Grefierulii comptabilă va fi supusă la uă garanţie de trei sute galbeni, în fondă. ali săi, sâă ală altuia valabilă, .. . 

$ 3. Despre cumpărături 
Art. 29, Cumpărăturile pentru îndestularea, osebiteloră servicii ale întreţinerii stabilimen- tului, se îndeplinescă sâii prin contractări li- citative în regulile prescrise prin regulamen=: tulă financiar publică, sii prin contractări -de buna-învoială făcută de director, sâă prin ter- Stiri pepiaţi, aprobate de directoră, şi făcute de intendentă, de inspectoră, după cum împre- Jurările şi interesele bine înţelese a serviciului 0 cere, , o. - 

“Art. 24. 'T6tă cumpărătura care trece peste dece sâii cincl-spre-dece mii lei, se face licita- tivă, afară numai cândi Ministerul arii decide altiimintrelea,. după ună raport ală inspecto-. rului generală motivată. Da . 
Art, 25. Cumpărăturile de învoele, sâă târ- | guirile făcute, pe piaţă, celi puţină după cur- surile curente, cândă nu trece peste suma de 600 lei suntă încuviinţate şi îndeplinite de di- 

tote inspectorului la trămiterea sumelori. ! : 
Art, 26. Cumpărăturile cari se urcă peste 

600 lei, d6ră cari nu trecă peste 1500 lei, vor fi contractate d'a dreptulii de directoră, care va însciinţa numai pe Minister şi pe inspec-   torulă înainte de a le aduce întra împlinire, a- fară numai cândii inspectorulii generalii sâă inspectorulii generală adjunct le-ar încuviinița 
fiind pe loci. . : " e 
“Inspectorii generali voră încunosciința pe 

Minister de aprobaţiunea lor, motivând factul.: 
Arte 27, Cumpărăturile contractate pentru '| farnituri ce se urcă peste 1500 1ei, sâiă 30001., 

după stabilimentă voriă fi supuse Ministerului . şi nu se aducii în împlinire de câtă după apro- 
barea lui. e e ” ! 

“Ca tâte acestea cumpărături care câtă uu 
trecii peste suma de 19,000 lei, potă fi împli- 
nite după încuviințarea inspectorului generalii | 
la faga locului. „- 

Numal de îndată Ministerul trebue să fie | 
însciinţată despre motivele cari a otărită pe | 
acestă funcţionarii a lua, asemenea respundere | 
aspră, DR 

* „Arte 25, In casuri cândă unii contractii nu   va îi fostă încariinţatii de câtă sub adăugirea 
+ INI



814 

unor condițiuni, contracciul va, sub-serie de de- 
subtulii aceloriă condițiuni de mulţuinire şi de 
priimire. - 

Art. 29. Contractele de învoială vor espri- 
ma lămuriti şi curati. . | 

1. Obiectulă contractării. 
2. Cătăţimele furniturii. a 
3, Terminele în cari furnitura va trebui să 

se facă. . - Ia 
„4. Condiţiunile în cari potă fi 

3. Modulii şi epoca plăţii. 
6. Preţulă. 
7. În fine îndetorirea pentru contractant de 

a priimi indirectă marfa şi a o rădica cu chel- 
“tuiala ui, dâcă nu va fi fostii date în condiţiu- 
»ile contractului. : E o : 
„8. Chârtia, timbra pe compta contractierului, 
Art. 80, Se va putea cere uă cautiune pen- 

tru tâte contractările de 6re-care importanţă 
şi. de Ore care durată, o . 

Câtimea acestei canţii, soiul ei şi epoca la, 
„. Care va trebui să se realiseze vor fi otărite prin 

contractă, . ! 
Facultutea de a scuti de cauţie e reservată, 

"ministrului, care otărasce după socotinţa in- 
-spectorului generală. 

Art, 31. În tâte contractele făcute se va 
cuprinde, .că ori ce contestaţie eşită din ase- 
menea, contracte, se va etări administrativi 
prin Consiliă de ministri, .. 

. 

priimite, 

$ 4. Despre plata cheltuelilorii 

Art. 32, Tâte farniturile a cărora preţ tre- 
ce peste 1,500 ler, sâă 3,00 lei după, stabili- 
mente, sunt mandatate de inspectorul general, 
-după înfăgişârea contractelor, facturile în bună 
formă, sprijinite de adeverinţa de priimirea 
farnituriy de la intendent, și ună certificată 
sc raportii a directorului că s'aii înmagasinat 
în bună stare. | 
„Arte 33, Precum se gice la Art.18, cheltue- lile Carl nu se urcă peste !,500 lei sâă 3000 leY 
după stabilimente, sunt plătite de comptabilul 
stabilimentului, din banii puşi în disposiţiunea 
sa pentru acâsta, şi dupăuă ordonanță prin îu- scrisii a directorului întorărăsită de piesele 
Justificative. . ” . Art. 34, Pentru plata cheltuelilor mat sus 
de 1,500 sâă de 3,000 lei, după stabilimente, se va face grefierului comptabili, după cererea 
directorului, şi fără de justificare prealabilă, 
Seria usi pare va fi otăritiăi de trebuinţele 
Serviciului, d&ră care nu va putea tre 20.000 Lu pu ea trece peste 

-_ El va justifica întrobuinţarea acestui avans în veliatuli de uă lună. 
“Art. 35, Pentru mandatarea acestet sumi, 

la 15 a fie căria luni directorulă pe lingă cere- rea de avansare va trâmite inspectoralui ge- Derală uă iistă de tâte cheltuelile presupuse 
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după esemplu luneloriă trecute, şi pentru tote 
cele contractate ce are de achitati, la diferi- 
tele persone, avândi îngrijire de a însemna nu- 
mele şi forulii contractierilorii (model—), 

Arte 96. Pentru mărunte cheltueli, direeto- 
rele .va putea deschide în capul lunci unui 
memoarii unii credit până la 600 lei econumu- 
lui la. grefierii comptabilă, care credit va fi ju- 
stificatii prin faturi iscălite de vingători prii- 
mitorii banilorii penă într'uă săptămână (mo- 
del—) şi restul vărsatii, 

Ş. 5. Despre magasinarea şi păstrarea pro- 
. visiilor. * 

Art. 37. Intendentulă este responsabili de- 
spre cătimele şi păstrarea Lucatelori şi provi- 
siiloră înmagasinate după regulă. 

Ei ia tote măsurile însemnate de esperien- 
ţă şi cele ce socotesce de cuviinţă pentru bu- 
na păstrare a provisiiloră, : - 

Arte 98, Intendentul visitâză în fie care di 
magasia, şi se încredințâză că tote suntii în 
bună stare. 

Art. 39, De câte ori găsesce de cuviinţă di- 
rectoruli şi inspectorul facă uă inspecţiune 
la tote magasinele; cel puşiai, neapăratii, nă 
dată pe lună directoruliă le visitâză,' şi inspec- 
torulă Ja cinci-spre dece dile. E 

Voră fi totă-dâ-una făcute înaintea inten- 
dentului care se va supune la tâte cererile a- 
cestorii funcționari însărcinaţi cu visitarea, . 

Art. 40. Provisiile vori fi tot-dâ-una aşa a- 
gedate ca să fie ori cândă lesne de verificati 
cualitatea loră, şi aproximativă coli pagini 
cătimele. , 

Arte 41. Pentru obiectele de consnmaţie, 
precum făină, pâinea, carnea, legame ete., di- 
stribuţiunea se face după unii ordină ss bu- 
letină de distribuţiune făcut de grefieri, şi sub 
semnati de directorii. i Ea 
“Acestă buletină va însemna: numărulii are- 

staţilorii validi şi bolnavi, pentru cari distri- 
buţia o să se facă, şi cătimele de slobodit după 
regulamentuli închisorii. _ 

Buletinul pentru bolnavi va fi avisat de me- 
dică ca conformii prescrieriloră sele, distribu- 
ţiunea slobodită şi priimită, sub nici unii pre- 
texti întendentul nu va putea să se depărteze 
de acest buletin, să schimbe disposiţiunea lui 
fără uă altă prescriere a directorului. 
"Arte 42. Uă tarifă redigiată de inspectorul 
general, pe socotința directorului, şi după cele 
regulate şi de acâsta, va otări cătimele tutu- ' 
lori provisiuniloră în tâte combinaţiunile gă- 
site de cuviinţă, care vizatii de inspectorul ge- 
nerală şi comunicată Ministerului va servi de 
bază distribuțiunii. 

Art. 43, Directoralii nă dată pe săptămână 
se va încredința Ensuşi despre cătimele slobo-   gite, cercetând pe arestaţii de serviciii la cuhnie,
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Art, 44, Tote obiectele mobiliare de îmbră- 
căminte şi de diverse servicii, vorii f aşedate 
pe unii înventară după articuli; nici un obiect 
nu se va putea desfiinţa de câtă după esami- 
narea lul de directoră, și după unii buletină 
de desființare slobogitii de elă. | - 

$ 6. Despre complabilitateă de ţinutii Dentru 
casa Statului . 

GREFIERUL COMPTARIL 

Artfăe Pentru tote priimirele în compta Sta- 
tolai, grefierulă comptabiliă va ţine nă condică 
«u tulpină, din care la priimire va slobogi ade- 
erinţa ce ra da-o priimitorului (model—). 
Art, 46, Pentru tote cheltuelile făcute în 

“ompta stabilimentului, elă va ţine uă condică 
Vilnică, unde vor fi înscrise în măsara cum se 
olătescă, - 

Art, 47, Va ţine uă condică cu împărţirea | 
a senituri şi cheltaeli. (Model—) , 
Art.4$, Veniturile în compta Statului sunt: 
1. Banii remași de la arestaţi morţi, .: - 

„2. Banii prinşi din vindarea lacrurilor aro- 
stațiloră morţi. 
„9, Sumele date în disposiţia directorulul 
sentru întreţinerea arestului. : 

1. Banii opriţi din I&fa custodiloră. - 
5. Banii opriţi din avutulă arestaţilor pen- 

ra pedepsă s6ă pentru stricăciuni, .- ..: 
6. Priimiri întemplătâre, 
Eşirile din casa Statalui suntă ; 
1. Cheltuelile pentru îndestularea închisorii, 
2. Versarea în casa Statului a rimăşițelorii 

in banii priimiţă de la fiscă. 
3. VErsarea în casa casierului districtului a 

ariimirilori efectuate în stabilimentă, .: 
4. Cheltueli întâmplătâre. : 
Cheltuelile pentru întreţinere, pe acâstă con- |. 

ică, vor fi împărţite în serviciile: îndestulării, 
Art, 49, Va, ţine ună registru pentru tote 

:andatele şi piesele justificative, (model—) 
Art, 50. Afară de acâsta, uă condică de 

„artigă, unde fie care contractierii sti farnisor 
bicinuitii va avea comptulă săi: deschisă. în 
“aturi şi luaturi. (model—) .: - 
Art. 51. Grefierul comptabilă va ţine afară , 

ie aceste condicl, tâte cele cari le va rândui in- 
-pectoraulii generalii şi directorulii pentru înles- 
iirea lămuririlorii. [ om at 

  

. INTENDENTUL . E aci 

“Art, 52, Nici unii obiect de ori ce natură |. 
ră fi, şi de ori ce val6re, nu va putea fi prii- 
aită de intendentii pentru serviciulă stabili- 
aentului, fără ca să nu'lii trecă în registru cu 
'ulpină,din care di lipsesceadererinţa.(model-—) 
Art. 53, Economul va ţine uni registru cu- 

nt, unde în'tâte qilele va trece de la uă laltă   
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tâte priimirile ce va face de ori ce fire în fie. care lună cu însemnarea, preţului, sumei plă- tite, şi de remăşiţele de plătită. (model—) „Art. 54. Elă ţine ună registru jurnală de intrări şi eşiri diu magazie, împărţită într'a- tâtea colâne câte articole voră fi. (model—) . Art, 55. La sfirşitulă fie căria săpteimâni insumezi tâte aceste colne, și trece totalurile loriă într'uă condică numită condica magaziei, deschisă în partidi pentru fie care obiectă şi purtândă numărulă condicil cu tulpină, faga |. registrului jurnalii, preţulii cumpărăturii, in- trările, eşirile, remăşiţele, valârea remâşiţelor (model—). i 
Art. 56. Un registru pentru buletinele gil- 

nice, cu arătarea numărului arestaţilor, provi- siilor distribuite şi valrea totală a, lor. (mod.—j 

$ 7.. Comptabilitatea 

CASA DEPOSITELOR 

Grefier comptabilă 

Art, 57, Oră ce sumă depusă în comptul a- 
restaţilorii o va trece într'uă condică cu tulpină, 
de unde rnpe adeverinţa şi o dă trădătorului 
sumei. (model—) | = 

Art. 5$. Uni registru jurnalii pentru chel- 
tuelile făcute în comptul arestaţilor. (mod.—) - 

Art, 59. Uă condică împărţită în priimiră 
şi cheltueli. (model—) Ă 

Priimirile în compta arestaţilorii suntăi : 
1. Banii priimiţi ca, plata lucrului. 
2. Banii priimiţi de la familie. | 
3, Banii depuşi de arestată la intrare. 
4, Banii proveniţi din vîndarea obiecteloră 

ce li se va îi permisă să vingă. 
5. Priimiri întâmplătâre. 
Cheltuelile sunt : ; o 
1. Depositulă intorsi arestaţilori după e- 

liberare.: 
:. 2, Cheltuelile făcute pentru et în întru, 

3. Banii trămişi la familie de arestați. 
4. Opririle făcute pentru despăgubiri. 

„1 9 'Lrecerea avntului celoră morţi vărsați în .. 
casa Statului. , 2 a 

6. Banii restituiţi la familiile morţilor, da- 
pă încuriinţarea Ministerului, A: 
"Art, 60, Va mai ţine âncă vă condică de 

partidi unde fie care arestati va avea comptul 
săii corespundătore cu livretulă să, cu habetul ... 
în depositii, habetulă în disponibilitate, şi cu 
debitul contractată. (model—) E 

Art, 61. Fie care arestată va, avea livretulii 
lui îu care se va înscrie și încheia socotela Ia. 
fie care sfirşiţii de lună, după foile de produe- 
ţiune. (model—) Da 

Art, 62, Nici vă cheltuială în comptul are- | 
statului nu se va putea face de câtii după ce- 
rerea. lui şi încuviințarea directorului; nici vă -,
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plată nu se face de grefierii comptabil de câţă 
pe temeiul unei ordonanţe de plată a directo- 
rului; de asemenea la eşire restulă banilor dis- 
ponibili li dă în mână după uă ordonanță de 
plată, sub care arestatul sub-serie de priimire. 
(inodel-—) - E - D 

“ ATte 69. Pentru remiterea depositului după 
eliberare, Ja forulii aşegării uă ordonanţă mi- 
nisterială va: regula moduli cu rânduiala de 
mai susă. CI 
-Arte 64, Lucrurile arestaţilorii 'vorii fi îu- 

scrise într'uă condică unde la catagrafisire, 
pentru esactitatea aceloră în condică, arasta- 
tulă sub-serie, și la priimirea loră iarăși sub- 
serie. (modeli—).:: . . : 

dirt, 65, Banii disponibili: şi lucrurile re- 
„ mase de la ună arestati morti se voră aduce 

la cunoscinţa ministerului, care va publica, că 
in terminulii de un anii şi uă qi cei cu dreptul 
de mostenire să se înfăţişeze cu dovedile cuve- 
nite ca să li se remită avutul remasă. 

Art, 66, Deca în terminaulii prescris nimeni 
nu se va fi înfăşişatii, banii suntii vărsaţi în 
casa Statului, după nă autorisare aMinisteralui, 
şi lucrurile se vorii păstra în favârea arestan- 
țilorii eliberaţi, cari n'aii hainele trebuinciâse. 

Art, 67. In avatulă arestaţiloză nu se pâte 
cuprinde depositulă păstratii pentru eliberarea 
lui, acâsta este uă indulgență, uă înlesnire-a 
guvernului pentru persona arestatului, deci 
după mârtea lui acesti deposită so încăsuesce 

în casa Statului, însciinţândă și po Ministerii. 

$ 8. Despre comptabilitatea ateliilor 

Art. 68. Comptabiluli ţine: : 
Ş L Condica cu tulpină pentru: priimirile de 
ani, , : : ” 
2. Condica jurnalii de cheltueli. : 
3. Uă condică de partidi pentru contractieri. 
Art. 69, Inspectorul ţine următârele : 
1 condică de contractări, 
2. Condica de partidi pentru lucrători. : - 
3. Condica de producţiune dilnică de fie-care 

atelie. E 
4. Condica de venituri 

care atelie, | 
5, Condica de mişcarea materialului în fie- 

care atelie, cu intrările şi eşirile împărţite în 
atâtea rubrici câte articule de materiali pri- 
mară suntiă. : 

6. Ună inventar de instrumente cu val$- 
rea loră. |. . 

Art. 70, Economulii sâii intendentulă ţine 
uă condică mare pentru materialul primară 
în magazie, cu intrări şi egirl, undo fie-carear- 
ticulă de materialii sâă de producţiune 'şi are 
deschisă partida. - ” i 

Art, 21, Uă condică cu tulpină pentru tâte 
obiectele pentru atelii sei de Ia atelii intrate 
in păstrarea magazie, 

şi cheltueli la fe 
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„ Arte 72, Unii inventariă de instrumente cu 
valorea loră. -:: e . 

Art, 73, Tote contractările şi. cumpărătu- 
rile se facă în conformitatea disposiţiuniloriă 
de la $ a 

Art. 74. La finitulii fie-căria săptămâni în- 
spectorulii după condica sa de producţiune, în- 
cheie uă foe de producţiune (model) uă listă, 
nominală de arestaţi cărora li se împarte acâ- 
stă plată, şi le trece comptabilului ca pe te- 
meiulii lorii să transcrie în condică şi să ope- 
reze traunsrersarea - sumei cuvenită de.la casa 
lucrului la casa depositeloră,. aa 

$ 9. Comptabilitatea statistică 

Art, 75, Grefieruli ţine :. - 
1. Condica de încarcerare. 
2. Condica matriculă. 
3. Condica de eşiţi. 
4. Condica de murță, 
5. Condica alfabetică, 
Art, 40. Intendentulă ţine : 
1. Condica cn împărţirea arestaţilorii prin 

districte, i 
2. Condica gilnică de starea şi mişcarea po- 

poraţiei, a sănătoşilorii şi a bolnavilorii. .. 
“Art. 27, Inspectorul ţine uă condică de miş- 

carea poporaţiei în lucra atâtii prin atelii cât 
şi în serviciulă economică. 

$ 10. Despre sumi, piese justificative 
„Şi osebite Staturi EP 

ECOXOMUL 

Art. 78, Economuli e îndttorită a strânge 
şi a presinta următârele piese justificative. La 
priimirea obiecteloriă, prorisiiloră s6ă materia- 
lului inchee nă fatură sei memorii (model—) 
sub iscălitura neguţătorului de furnitură şi cer- 
tificarea sa; tâtă fatura care trece peste 600 lei - 
trebue să fie întovărăşită de uni contract; tâtă,. 
fatura ce trece peste 1,500 sâă 3.000 Lei va fi 
întovărăşită şi de copie după autorisarea AIi- 
nisteriului sei a inspectorului generală; tâtă 
fatura care trece peste 10,000 s&ă :15,000 lei 
va purta alăturea contractulii şi fâia, licitaţii. 

Pe lingă aceste tote obiectele şi totii mate- 
rialulii arătată prin fatură ca trădată de fur- 
nisoră, va fi încredințată de înmagazinarea şi 
priimire pe semă, prin adeverinţele deslipite 
din condica cu tulpină şi alăturate către fa- 
tura ce deschide creanța pentra dânsele. ” 

Arte 79, Fatura pentru mai mult de 10,000 
s6i 15,000, cândă contractarea, ari fi fost prin 
învoială va purta alăturarea autorisatea, Mini- 
steriului ce scutesciă cumpărătura de licitaţie, 
şi apoi aprobarea cumptrăturoi, caci 

Art. 80, Aceste piese justificatire se pre- 
sintă de economii în măsura cum se statorni- 

N ? 

j “
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cescii directorului, pentru cumpărăturile prin- 
cipale, cu ună raportii, lămurindu'i starea fur- 
niturel şi espunândă obserraţiunile sle, 

Art, SI. La fie-care 15 a lunci intendentulii 
presintă directorului unii dublu buletin de sta- 
rea magazii! (model—). | E aa 

Art, S2, La fie-care 15 ile pe lingă bale- 
tinulă de starea magaziii presintă ună borde- 
roii despre cheltuelile presupuse de trebuință 
pe luna viitâre, şi de tâto creanţele ce sunti 

"de achițată în luna viitâre (modeli—). -: 
Art, $3, La fie-care sfirşit de lună presintă 

directoralai uă copie întocmai de pe registrul 
săi curentă în luna (modelă—) după cel pres- 
crisă la punctulii. ” 

Art, 54, La sfirşitulă fie-căria trei luni nă 
dublă stare de, magazie după modelul de mat 
susi, şi atăturâză spre verificarea, eşirilor tote 
buletinele de hrană şi de eliberare din maga- 
zie ca unii estractă de ele (model—), grupeză. 
buletinele pe săptămână, şi trecândă însuma- 
rea lori în estractiă, în conformitate cu con- 
dica-jurnalii, inspecțiuuea, verifică şi trămite 
buletinele indirectă. a 
Art. S5, La sfirzitulii fie-căria tri-luni pre- 

sintă unii inventariii cu intrările şi eşirile, in- 
trările esprimândii No. condicci cu tulpină şi a 
faturei pe lingă care a trecuti, eşirile, arătând 
No. buletinelor de desființare pe care în ală- 
turare le presintă (model—). . 

GREFIERUL COSIPTABIL, E , 

Art, S6—79, Grefierul Comptabil e dstorii 
să justifice avansurile fie-căruia mandati către 
casierul care i Pa plătit, în termin de vă lună. 

Arte S7—S80, Eli priimesce piesele Sustifi- 
cative de Ja intendentii, contracte, autorisări, 
faturi, adeverinţi de priimiri pe samă, trage co- 
pie de pe tâtele, verifică cele ale autorisărilor 
şi contracteloră de întocmai, pune să iscălâscă 
faturile ast-felă duble, la priimirea banilor pe 
neguţători, copia adeveriaţii de priimirea pe 
sma de intendentii; ie trece în câte unii borde- 
roi deosebiti, trămite împreună ca rămăşiţa 
asupra mandatului, la casa către care a fostii 
rânduită, cari i slobâde, şi alăturză adeve- 
rinţa din căsuirea restului. E 

Art. SS—S1, Casierulit %i va, înapoi un bor- 
deroii cu unii rândii de piese: justificative, cer- 
tificândii sub acelii borderoii priimirea, tutulor 
pieselorii arătate şi rămăşița de bani. . 

Art, 59--852, Comptabiluli la fnituli fie- 
căria luni, până la cinci-spre-dece a lunei ii- 
târe, nesmintitii trămite borderoul cu tâte pie- 
sele lui justificative, şi ordonanțele de plată a 
directorului către fie-care fatură, inspecţiunii 
generale spre. justificarea mandatului ce ai 
primită. Ordonanţele directorului şi-le prii- 
mesce în dreptă după esaminare. , 

Art. 90—S3. Cele însemnate mai susiă pri-   
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vescii aquitările şi cheltuelile facultative di- 
rectorului; pentru tote cele-alte mai sus de 
câtă 1,500 s&ă.2,003 lei, elă le priimesce de 
la economii sâii intendentii, le dubliază, le în- 
scrie în înduoiti borderoă, 'şi-le trămite aşa ca: 
până la 15 a lunei să ajungă la Inspecţiunea 
generală, care mandateză pe furnisori a priimi 
plata la uă casă de percepţiune a districtului. 
Comptabilulii care le plătesce îi pune să iscă- 
lescă faturile. de aquitare. Grefieruliă compta- 
bili priimesce unul din borderouri sub certifi- 
carea casierului cu piesele lui justificative, pe 
cari la sfirşituli lnnei Je alătureză către cele- 
alte şi lo trămite iuspecţiunii, . .. - „ 

- Arte 91—S84, La finituliă fie-căria luni, clii 
mai trămite: |... Ir ” 

1. Unii buletinii de case. 
„2. Uă listă de intraţi, una de eșiți, alta de 

morţi la Ministeriulii de jastiţie (model—). 
„3. Uni tabloă de mişcarea, populaţiunii la . 

Ministeriuli de Interne. 
4. Ună tabloă statisticii la finitulă fe-căria 

tri-luni (model—). - ta 
5. La fnitulă anului unit buletinii generală 

de case, cu ună tabloi de venituri şi cheltueli 
împărţiţi pe isvor şi cas după codice (model—)., 

In fine tâte lămuririle ce i se vorii putea cere . 
de Ministeri sâă de inspectoră. 
„Art, 92—85. Pentru casa arestaţilori, elă 

stabilesce faturi de uă potrivă ca şi pentru casa 
Statului, însă acestea pentru cheltuclile din . 
banii disponibili spre veritcarea, creditelorii, ce 
i se vorii putea deschide de directore după ce-: 
xerea arestatului.... ..-. 

Art. 93—S6, Spre verificarea banilor tră-. i 
mişi s6ă restituiță familiei, elă va pune să îs- | 
călescă pe priimitorulă banilorii, care trebue * 
să fie şi mandatatuli, sub mandatală 'de plată 
slobogitii de directore, şi pe arestantii. Cândii 
va fi de trămisiă prin postă, ordonanța va purta. . 
numele şi iscălitura ducătorului, care va depune 
la intrare ordonanța la grefă în alăturare cu a-. 
deverinţa de priimire alii espediţiei postale, 
Restitairile de banii morţilorii la familie voră 
fi întovărăşite de dovegile de înrudire înfășişate, * 
pe temeiulă cărora s'a eliberati, ! 

- Art, 94—87, Eşirile pentru despăgubire va „ 

| 

fi regulate după uă ordonanţă a directorelui pe -.| 
lingă care se alătureză piesele justificative, sc 
pentru de a fi vărsate în casa Statului, sâii pen-, 
tru de a fi slobojiţi la persnele păgubaşe. In 
celii dinainte câtă şi în celă din urmă casă, a- 
semenea ordonanţă se justifică : , 

1. Cu estractulă tutuloriă acelorii opriri pen- 
tru pedepse disciplinară sei despăgubiri cari 
trebue să porte încuviințarea inspectorului ge- 
nerale, s6ă inspectorului generalii-adjanct. 

2. Procesulii-verbalii (copie) a încheerei ju- 
dețulul disciplinarii care le-ai pronunciații, li- 
pitii către fie-care ordonanță. Ea 

3. Iscălitura persânei păgubaşe de priimi-
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re, scii adeverinţa perceptorului de vărsare în 
casa luf. . 
"Arte 95—88. La finitulă fe-căria luni, tră- mite ună buletină de casă, cu tâte piesele ju- - stificative, cuprinse în unii borderoii sub obser- vaţiunea inspectorului generale, care le esa- mină, verifică borderouliă şi'lă înapoesca gre-|. 

fului, Ministerulă de interne va cere cândii va socoti de cuviinţă, în verificarea sa dosarul ca- sii depositeloră, - 
Art, 96—S9. La fie-care trel luni trimite 

nă listă nominală de avutulă arestanţiloră, pe lîngă cea de mai susă (modelă —), ă 
Arte 97—90, La fie-care 15 dile a luneij, 

trămite Ministerului -şi inspectorului, ună bu- 
letin de osebitele primiri realisate în luna tre- cută în casa stabilimentului. Ministeriult au- torisă vărsarea în casa Statului, şi însciinţeză pe Ministeriulă de finance după care urmândă, ia adeverinţa de priimire de la perceptori, şi o presintă în copie pe lingă cele-alte borde- Toutri în sprijinulii buletinalui de casă, de fini- tulă lunei, trimesulii inspectorului generală, Art, 9S—91. Eşirile din casa lucrului se 

„Yerifică ; 
1. Cele pentru plata 

de producţiune şi listele 
cu adeverinţele rupte din 
casel arestanţiloră. : 

2. Pentru plata de materială prin fatură şi contracte ca mai susă, a cărora plata să fie or- donată de unulă de inspectorii generali. 
- Aceste piese pe lîngă unii buletini de case, e comunică ?a finitulă fie-căria luni, inspecto- ului generale, care după ce le verifică înapoesce piesele justificative, E - 

arestanţiloriă cu foile 
de plată, în alăturea 
condica cu tulpină a 

! |” INSPECTORELE ! 

1 Art, 99. Inspectorele stabilimentuluY tră- mite la sfirzitulii fie-căria luni, o i | 1 Vai tabloii de producţia industrială (mo- elă—). - . Ia 2. Ună buletinii de starea magaziei cu tâte inişcările și operaţiunele (model—). . ” 3. Uă listă de obiecta vindute (model—). .: 4. Unii baletini de case cu aretarea veni- “urilorii din fie-care atelie, şi cheltuelile pen- “ru fie-care, a o Arte 100—. La sfirgitulă fie-căria săptă- :nâni celă multă încheie uă fe de producţiune ti uă listă de plată nominală pe care uă trece comptabilului, spre încăsuire şi plată. 

DIRECTORELE ! 

Arte 101—94, Priimesce piesele justificative ie la intendent, le esamindză, de sunt în forma şi sub iscăliturile cuveuite, le verifică și le ade- teresce, Ordonă plata pentru cele din ele ce 
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pâte plăti de a dreptulă, şi le încredințeză tote comptabilului spre regularea loră. 
"Art. 102—95, La finitulă fe-căria luni tră- mite spre justificarea mandatelor plătite, pie- sele justificative în dublu, casierului să per- ceptorului. i 
Art, 103—96, Până la 15 

trebue neapăratii să trămită : - 
1. Lista cheltueliloră trebuinciâse pe luna viitore - 
2. Starea Magazie. + 
33. Estractulii de pe registrulii curenti de la magazie. - IN 
4. Buletinurile osebiteloră case, sprijinite cu borderourile şi piesele justificative a chel- 

tueliloră. - 
-5. Unii estractii despre banii de opriti cin avutuli arestanţilori sub titiu de pedepsă. 
6. Unii estractă de otăririle date de clă în pretoriuli disciplinară. ” 
7. Unii raportă de starea închisorii, 

"La Ministeriă la fie-care lună —trei-lunie, 
trămite. 

a lunei 'viitâre 

bitele staturi statistice. 
2. La cinci-spre-gece a lunet buletină de o- 

sebitele senituri. Ş 
3. La sfirşitală anului cu osebitele staturi, 

statistice, de case   

  

generală asapra tutulorii serviciiloră, 

INSPECTORELE GENERALE 

Art, 104—97. Pentru justificarea credite- lori ce i s'a acordat sub borderouri generale, preseută piesele jastificative priimite de la di- Tecțiunea stabiliinenteloră, 'şi apoi cere des- - chiderea unoră alte credite asupra articuliloră necesarii. - - ” Art, 105—98, 'Totă deschiderea unui nuou: credită pe luna viitâre se va face în rânduiala prescrisă ma! susă, do eli, până la 20 ale lu- nei. La finitulă tref-luniei presintă tabloii re- capitulativă de tâte creditele şi Justificările făcute de la începutulă analul. Acestă stare: este împărţită după paragrafurile şi articulile budgetulni, şi dublu, spre a se putea trămite de Ministeriulii de interne, unul asemenea Mi-. nisterului de finanţe sii la eoatrolă, : 
Art. 106 —99, La finitulă anului presintă raportii generale asupra tutuloră serviciilor, - în alăturare cu tâte tablonrile statistice, d+ case, de magazie și de producţiune, estractel.; tablouriloră ce i s'a comunicatii. la asemineu epotă de la stabilimente, . 

Ari. 107—100, Inspectorele generale ad- junctă, trebue să presiute, Ministerialui şi in- spectorelui generale, celă pugin uădată în trei lună ună raport de revisie la stabilimente, a- supra tutulor serviciilor, cu tâte stările în ta- -blouri, de case, de magasie, de statistică, de 

1. Ună raportii de starea închisorii cu ose-: 

şi de magazie, unii raporti | 

s
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producție, şi ştatuli amploiaţiloriă, a guardia- 
nilor cu purtarea, lor, cu sumele oprite din le- 
file lori drepti pedâpsă. . : : 

Art, 105. Elă înlocuesce în tâte pe inspec- 
torela generală în lipsa sa sâii la tact sei în 
revisie la osebitele administraţiuni, afară de“ 
încuviințările de contractări peste suma de 
1,500 sc 3,000 lei, ce vinii numai inspectoru- 
jui generale. - 

$ 10. Comptabilitatea caselor de areste 
de prin districte, 

Art, 109. Prefectul este ordonatorii secun= | 
dar al arestului .districtului săi, şi supusii la 
îndâtoririla ordonatorulai secundară a peni- 
tenciarelor. 

Art, 110, Lui î se cuvinii tote facultăţile de 
regie de care dispune inspectorele generale pen- 
tra casele centrale. ' 

Art, 111. Luii se cuvine totă autoritatea 
prescrisă pentru directore la casele centrale. 

Art, 112, Ingrijitoral arestului de district 
este în tote îndâtoririle prescrise intendentu- 
lui pentru regie, cu deosebire: 

1. Ţine registrele de încarcerare prescrise la 
art... ” - 

2. Dă la fie-care sfirşit de săptămână starea 
dilnică a poporaţiei, de pe condicastării dilnice. 

5. Presintă piesele sâle justificative pentru 
cheltuelile mărunte şi curente, pentru cari "i 
deschide creditii prefectul, la casa districtu- 
lui, la sfirşitulă fie-căria. săptămâni, precumă 

când înmagasinsză, spre a 
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şi piese justificative cu adeverinţa, de priimirea 
pe semă a materialului din condica cu tulpină 
pentru tote cheltuelile contractate, în diua, 

mandata prefectulii 
plata lor la casier. -... LA 

CAPITOLUL VIII 
Consideraţiuni generale. : 

„Art. 419, Stabilimente de bine-facere sunt de: 
1. Calică cerşetori bărbaţi. 

„2; Calice cerşetâre femei. 
3. Cerşetori validi. | 

„4. Btabilimenti de nevârstnici orfani, . 
Art, 114, Pentru stabilimentele de calică va-. - 

lidă cerşetori, către acesta, se va adăuga regu- 
lamentele stabilimentelor de Lipova, Orgoeşti, 
şi Ismail publicate la anul 1860 în Moldavia. 

Art. 115. Pentru stabilimentul de nevârst- 
nică orfani, ună regulamenti speciali ulterior, 
la înființarea loră se va face. | 

Art, 116, Stabilimentulă acesta va avea de: 
bază lucrarea şi colonisarea agricolă, ca ase- 
menea va putea fi stabilită la Ismaili, unde 
încăperi suntii oferite de vechea cetate şi po- 
mentarii necultivate de domeniile Statului. - 

Art, 117, Tâte disposiţiunele din cele-alta - 
regulamente interidre, contrarie acestuia sunt 
abrogate... ÎN 

Inspectorul generale. a, închisoriloră 'din 
România. o E 

P. Dodun des Perrieres, 
  

INSTRUCŢII PENTRU INCHISORI 
» ANEXATE LA REGULAMENTUL PRECEDENT za ia 

. 
1. Incarcerarea arestaţilor. 

Art. 1. Nici un arestată nu pote fi încarce- 
ratii de câtţii pe temeiulii unei otăriri judecă- 
toresci, priimită în copie pe lîngă midlocirea 
de încarcerare de la tribunalul respectivi stă 
de la procurorii. De a lui priimire directorulii 
slol:6de adeverinţă, - a 

Art. 2, Arestaţii la intrare, vorii fi revisuiţi, 
desrăcați de hainele lori, şi îmbrăcaţă cu ale 
arestului, vorii fi tunşi, raşi, şi de nevoe este 
sptlaţi, apoi încarcerați sub numărulii regi- 
strului închisorii. Santi escepţionaţi de acestă 
categorie zeci, cării prin posiţia loră sociale, 
oferâză garanţii de curăţenie. a 

Art, 3. Tâte objectele găsite la arestaţi, se 
păstreză în depositii, până la, eşirea lorii, şi se 
înscrii în nă anume condică, unde la eşire a- 
deveresce de priimire, modelii —,   

Art, 4. Danii găsiţi la arestaţi scă cel celi 
se vorii aduce de rude, precum şi cei. strânşi 
după lucrulii lori în întrulii închisorii, se de- - 
punii toţi la greu (biuroulii grefecrului comp- 
tabili), unde se trecă într'uă anume .condică, - 
modelii —, de la, care deslipindu-se adeverinţa: - 
se dă spre păstrarea şefului guardiană. 

- Art, 5. La întrare totii arestatulă este vi- 
sitatii de medici şi starea lui sanitară trecută 
întruă anume condică, ţinută de medicii s6i 
chirurgii. Acâstă prescriere obligătore pentru 
toţi arestaţi, se va păzi, mai cu totii denadin- 
sulii, pentru femeile arestate. | 

Art, 6, Arestateiu femei, voriă fi despărțite 
de arestaţii bărbaţi şi sub nici un pretecst, nu 
se va ierta, cea mai mică comunicaţie, între 
aceste duoă secse. a 

Art, 7,: Arestaţii bărbaţi, vori fi împărţiţi 
în arestele de districte, în categorii după felul 
şi starea proceselorii lorii înaintea tribunale- - 
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loră ; iară pe la închisorile centrale, în cate- 
gorii de viuf. 

Art. S, Toti arestatulii va purta pre haine- 
le sâle numărul sub care se găsesce încarcerat. 

Art, 9. Nici un arestată nu va fi încarcerat 
cu fiare, de câţă numai cei judecătoresce con- 
damnaţi la că asemenea închisâre şi la, casuri 
de pedepsă disciplinară. Se esclude închisorile 
unde securitatea uă reclamă. - 

Art. 10. Totă starea de încarcerare infaman- 
tă este oprită, precum : rasu pe jumătate, îm- 
brăcarea, cu duoă culori, ş. c. |. 

Art, 11. Nică un arestati nu se va elibera, 
de câtii pe ordinulă espresii alii instanţei de 
care depinde procesulii lui. “Poti arestatulii de 
eliberată, se va încredința unui agentii al Pre- 
fecturei districtului, de la care se va priimi a- 
deverire în condica de încarcerare, 

Ş 2. Serviciul privigheră interne 
Art, 1, Serviciul privigherii în casele cen- 

trale de pedepsă este încredințat unui numără 
de guardiani ordinari, stabili şi întreţinuţi de 
administraţia închisorii şi unui prima, guardian 
sâi şefă guardiană. In arestele de districtă, 
este încredinţată îngrijitorului ajutorati de 
ună numării de dorobanţi, pusti în disposiţiunea 
sa de prefecti. : 

Arte 2. In totă diminâța şefulă guardiani- 
loră sci prima goardianuli (ingrijitorulă) nu- 
mără arestaţi, face uă revisie generale localu- 
lui, se încredinţeză de număruli deplină ali 
arestaţilorii şi de buna stare a închisorii, în- 
credinţeză apoi privegherea celoră închise la 
unul scii duoi guardiani. 

Art, 3, Rânduiesce arestaţii la osebitele lu- 
crără şi în numrulă otărită de cu sâra de dj- 
xectorii sâii prefecti, rinduindă totii d'uă dată, 
pentru lucrările esteridre câte unii guardiană 
de priveghere pe lingă fie-care, şi pentru mun- 
ca interidră de supra-prireghere, unuli scii 
duoi guardiani de observare. , 

Art, 4, Ia aminte âncă, ca toţi arestații să 
se curăţe în tâtă diminâţa, şi ca, încăperile să 
fe curățite. -  -; 

Arte 5. In-tâtă stra pe la 5 ore iaroa, şi pe 
ia 7 vara, face uă a duoa numărătâre de are- 
staţi şi revizie încăperilor, se încredinţeză că 
tote cele trebuinciâse pentru nâpte se află, 
strânse, închide uşile, rânduiesce duoi ssii trei... 
guardiani, orl dorobanţi de priveghere pe nsptei 
asupra, închisorii, şi depune cheile cu rapor- 
tul săi în cancelaria, direcţiei; iară pentru 
districte însuşi îngrijitorulă este iasărcinată ca 
acâstă lucrare. o 

Arte 6, Guardianii. de priveghere, nâptea 
voriă sta destepţi pe rândii, şi vori: observa fă- 
ră contenira'tâte încăperile închisorii, preâm- 
blându-so prin impregiurulă odăilorii, pe la uşi 
şi ferestre, 

Art. 7. Tâtă nptea tn întrulă odăiloriă în-     
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chisorii va îi luminată, prin fie-care uşe se Ya 
practica uă ferestruică. 

Art. $, Pe fie-care nâpte de ducă ori, şeful 
de guardiani va face uă rondă prin tâtă încă- 
perea închisorii şi pe din afară, spre a se în- 
credinţa, de liniştea, buna ordine, de prievghe- 
rea, deşteptă a guardianilori, de paza bună a 
santinelelor, şi a duoa di face raportuli săi di- 
rectorului de cele observate. Iară la districte 
îngrijitorulii raportă prefectului. 

Art. 9. Din cei dovediți mai buni arestaţi, 
directorele nurnesce, prin fie-care odae sti ate- 
liere câte unii arestati cu ţinerea curăţeniei, 
liniscei, bunei rândueli şi intenţiiloră arestaţi- 
iorii ; fie uuii cunoscuţi de arestaţi iară alţii 
necunoscăţi, de la care şefulă guardianiloră ia 
raportă verbale stra şi diminţa, de 'lă trans- 
mite directorelui; şi la arestele districtale, în- 
grijitorulă către prefect. - - -:: 

Art, 10, Insărcinaţiloră ca privegherea li 
se va pune răspundere do tâte relele urmări, 
s6ă stricăciuni, ori necurăţenii, făcute ca sci- 
rea lorii şi neraportate de ei, pe 'ndată perso- 
nalului de priveghere. 

Art, 11. Toţi guardianii precum şi şefulă 
guardiană, vorii fi Astori a locui în întrală în- 
chisorii, însă sub pedepsă de a fi depărtată, nică 
unutii nu va, întreţine relaţii cu vre uni are- 
stată, sâi priimi măcari pa vre unul prin odăi- 
le loră, scă să le trică, fie ori ce, fără scirea și 
învoirea directorelui, să îngrijitoralui pentru 
arestele districtale. 

Art. 12, Acâstă, abţinere de comanicaţie, le 
este recomandată şi chiar cu rudele arestatu- 
lui sâii cu vre unul din arestaţii eşiţi, sub pe- 
dâpsă de suspendare din serviciă, cu pierderea 
lefei pe 10 dile. 

Art, 13, Nimenea nu pâte intra şi mai a- 
lesii comunica cu arestatulă, de câtă cu scirea, 
şi învoirea directorelui, scă îngrijitorulă pen- 
tra districte. Aceste risite suntă mai cu sâmă 
permise Joia şi Dumineca. 

Art. 14. Totă persâna doritore de a visita, 
pe unii arestati înainte de a fi pusă în contact 
cu el, se presintă. la grefu, după învoirea direc- 
torelul pentru intrare, şi declară, că pare pe: 
ea nici bani nici răvaşiă nici demâncare, nick 
veri-ce altii objectii de trecuti arestatului. 
Grefieralii constată declaraţinnea. 

Art, 15, Asupra persânetoră ceva urma bă- 
-nuială, grefieruli constatângii declaraţia ver- 
bale, va încheia procesii de 1notive, otărindă 
visitarea individului şi aflândii ceva de suspect, 
va raporta directoreluy, care-i va.opri visita- 
rea închisorii pentru tot-deuna şi va trămite 
procesul grefierului Ja. procuror..Jară în: di- 
stricte, îngrijitorulă va raporta prefectului. 

Art, 10, De asemenea, se va urma, cu ori-ce 
personă, care după declararea; verbale, sa ra ve- 
dea scii doveăi, că a, trecută: ceva, de susnectii 
arestatului.
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Art, 1, Ori ce comunicaţie între un străin 
şi arestatii, se va trece în presinţa unui guar- 
dianii în odac deosebită, şi conrorbirea va urma 
în limba română. . “ E 

Art, 1$, Nimenea din personalulă admini- 
strativii nu este înroit de a întrebuința: guar- 
diani în serviciulii lorii, scii arestaţii în curtea 
loră, sub pedepsă d'a fi depărtaţi. 

"$ 3. Disciplina -. | ; 

- Art, 1, Totii guardianuliă care va lipsi din 
întrulă închisorii fără învoirea directoreluj, e- 
ste pentru ântâia Gră pedepsiti cu poprire-de 
eşire afară, în timpă de uă lună, pentru a duca 
dră suspendatii din servicii cu pierderea lefek 
pe 10 dile, apoi pentru a treia Gră depărtatii. 

Art, 2. Toţă guardianulii care va, lipsi de la 
postul săi de priveghere, pentru ântâia Gră 
este suspendatii pe 10 dile cu perderea lefei, a 
duca 6ră suspendatii pe uă lună cu pierderea 
lefei, şi în fine pentru a treia 6ră depărtatii, a- 
fară de consecinţele ce arii trage după sine, a- 
semenea, lipsă de îndâtoriri, carii potii atrage 
şi mă oscbită osindă, potriviti gravităţii lori. 

Art. 3. Toti guardianulii, care nu va, fi în- 
depliniti ordinulă şefului săi, va fi închisă Ja 
sala disciplinară pe 10 dile. Toti guardianulii 
care se va fi împotrivită cu injurii la, îndepli- 
nirea unui ordin către şefulii săi, va fi depăr- 
tată îndată. : N a 

Art, $. Este oprită guurdianilorii de a bat 
jocori s6ă a bate pe arestaţi, sub pedepsă de a 
fi depărtaţi. La casti de neorândaieli din par- 
tele îi însciinţeză, şi dâcă se impotrivesce ra- 
portă după gravitate, sâii îndată, s6ii la ron- 
dele s6le şefului guardianii. La cazii de rea-ur- 
mare gravă a căria îndeplinire pote trage con- 
secinți grele, îlă opresce, puindă mâna pe el 
şi "li duce la şeful guardiană, s6ă dă alarmă 
la guarda de soldaţi. 5 

Arte 5. Guardianii suntii responsabili de tâte 
neorânduielile şi relele urmări ale arestaţilori, 
dâcă s'a urmati prin scirea lori şi fără să, în- 
sciinţeze administraţia. 

Art,16u Pedepsele guardianilorii: stabili at 
închisorii, se rânduiesc de directorii ;; pe unde 
însă dorobariții faci serviciulii privegherel in- 
terne, vinele lor se'vorii comunica, comandan- 
tului de la care atârnă. o. 
Art. Arestaţilorii nu le este permisti a fa- 

ce sgomotii în veri-ce parte a localului închi- 
sorii- se găsescii, s&ă a coiiunica între ci, prin 
şioptă, ori prin semne; . 

«Se Oră ce are de cerută sâii de spusă a- 
restatuli, se adresâză Ja guardianuli. de ser- 
vicii sci la şetulă guardianiloră, în rondele lut. 

.9. Tâte jocurile, fie de'veri-ce fire, sunt 
oprite arestaţiloriii Pâtă 'băutura spirtosă este 
oprită în închisore. : : 
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Arte 10. Tâtă trausacţia între arestaţi este 
oprită în întrală închisârei, i 

Art. 11. Pedepsele disciplinare, pentru are- 
staţii semeţi, şi călcători de reguli suntii ur- 
mătsrele : a : . 
- 1. I'se opresce'visitarea, rudeloriă. 
-" 2, Se opresce de la aerisire, 

3. Se pune pe post, cu pâine şi apă. 
4. Se pune în obedi de mână şi de picisre. 
5. Se închide singurii în uă:odae. . 
6. Se închide singură în tă odae întanecosă. 
Art, 19, La casă cândă tote aceste pedepse, 

v'ară fi destule, pentru înduplecată r6oa îndă- 
r&tuicire a arestatului, directoruli, pe răspun- 
derea lui, pote aplica şi lovituri, până la 15. 

Art, 19, 'Toţă arestaţii uă dată sâii de ducă 
ori suntii aerisiţi pe'di.. . . i 
-* Arestaţilorii nu le este permisii să fumeze în 
dormitorii,. : e o, 

Art. 14. Totii arestatulii carea causatii stri- 
căciuni dinadinsi s6ă, din nepăsare, este supus 
la despăgubire. din avutulă stă, afară de:ps- 
d&psa disciplinară ce arii. merita pentru uiea- 
scultare. m : az 

Art, 19. Ori ce mişcare alta, de câtii petru 
neroia firâscă, este oprită arestatalui, noptea 
din patalii săi, precum şi ori ce convorbire, se 

pedepsesce aspru: 

Ş 4. Serviciulii întrețineriă 

" Art, |. Toţi arestaţii, afară de postură, ca- 
pătă carne câte 60 dramuri de individ. Din 
legume, fasole, linte câte 60 dramuri, cartofi 
câte 100 dramuri, vâră, de la 50 la 70 câpi- 
țâni pentru suta de arestaţi, sfecle, ridichi de 
iarnă, câte una de individu. Pentru tâte, câpă, 
piperii, şi sarea necesară.: . 

Arte 9, în tote dilele trei litre pâine ssi trei 
litre mălai de individăi. ” . 

Art. 8. Toti arestatulă capătă pe fie care 
an câte duoă cămăși şi uă pereche ismene, câte 
un pantalonii şi uă căciulă, unii sucmanii la 
duoi ani, câte uă învelitâre de lână la 3 ani, de - 
la trei.până la patru perechi opinci şi uă ro- 
gojină peană. . . 

Art. 4. Uă dată pe săptămână suntii schim- 
baţi de albituri. e 
„Arte 5. "T6tă nâptea odăile de închisori să 

fie luminate. 
Art, 6. 'Toţă arestaţii bolnavă suntiă- puşi în 

osebitii locală de infirmerie, . visitaţi de docto- 
ruli stabilimentului, căutaţi cu medicamente 
şi: ţinuţi în condiţii: de hrană a spitaluriloriă 
publice de sârmani, după rânduirea, dietică. ne- 
trecândă nică uă dată cifra destinată pentru 
întreţinerea, dilnică a arestului. _ | 

- Art, 7 Distribuţia de hrană a arestatiloră, 
se va taca în osebită odac, decă iartă încăpe- 
rea , spre a feri de rele mirâse aerulă dor- 
mitorilor. 

,



Ş 5. Serviciulă administrativă 

Art. 1. Directorul sâi îngrijitorulii, este 
însărcinat cu esecutarea, tutor instrucţiiloriă 
şi ordiniloră ce i se transmite, şi responsabilă 
înaintea administraţiei superi6re de neregula- 
rităţile serviciului închisorii. Pentru acesta, di- 
rectorul are sub ordinea lui pemediată, pe toţi 
amploiaţii închisurii. Aceştia suntii datori a'i 
da, ascultare şi a se supune la tote rânduirile 
lui de lucrări, ce ară socoti să facă în intere- 
sul serviciului, A 

Art. 2. Directoruli visiteză în fie care di, 
tote încăperile, se incredinţeză de curăţenie, de 
buna rânduială în întrulă închisorii şi de înde- 
plinirea ordiniloră ssle, Elii verifică condicile, 
piesele justificative, intrarea cătimeloră, cali- 
tatea materialelori, cătimele distribuite şi ca- 
litatea de mâncatului a arestaţiloră, 

Art. 3. Eli verifică ori cândă socotesce de 
cuviință casa banilorii şi magazia cu provi- 
siile, casa depositelorii arestaţiloră , face uă 
osebită casă, sub înduoită încnietâre, uă chec 
deosebită la directorii şi una la comptabilulă 
grefieră, numai amânduoă să potă deschide. 

Art, 4. Nică uă mişcare în casa baniloră sâii 
în magazia de materiali, nu se indeplinesce 
fără scirea şi ordinile lui, prin înscrisă, cari 
ordine servescă de piese justificative, părţiloră 
esecutive pentru intrările şi eşirile făcute, 

Art, 5, Eli învoiesce visitarea, arestaţilorii, 
rânduesce pedepsele disciplinare, şi orice cum- 
ptrare scii priimire pentru vre uni arestati. 

Art, 6. Eli face pe fie care n6pte uă revisie 
în întruli şi prin pregiuruli închisorii, spre a 
se încredința, de păzirea, strictei privegheri şi 
rânduieli. - | . : 

Art, 7, Nică uă lucrare, nică uă piesă compta- 
biiă, nu ese din cancelaria sa, necercetată şi 
neadeverită de elă. 

Arte 3, La fie carel5 a lunei, directorul pre- 
sintă inspecției generale, listă, de trebuinţele 
presupuse necesare pentru luna ce urmeză, 
spre a se comunica ministeriului şi pentru care 
i se dă uni acomptii. Directorulă este învoitii 
a face cumpărături până la suma de 600 lei, cu 
simple fatură, pentru piesă justificativă. Peste 
acea suniă este invoitii a contracta până la va- 
Grea de 1,200 lei, raportândi Ministeriului, 
Cumpărăturile peste acestă ral6re, nu le pâte 
contracta, de câtii după mai 'nainte învoire a 
Ministeriului. Chieltuielile ce însumeză atâti 
cifra de 600 lei câtii şi de 1,200 arătaţi mai 

” susiă, se întelege că so vorii face pentru objec- 
tele cuprinse în listele ce la fie care 15 ale lu- 
ne, se supunii Ministeriulvă, şi după ce s'a a- 
probatii de densulă. _ 

„Art, 9, La finitulă fie-căria luni, face un ru- 
portii despr2 starea închisorii, de impreună cu 
trămiterca socoteliloriă şi deosebitelor staturi 
prescrise mai josiă, la inspecția generală. a în-     
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chisoriloră, care verificându-le, le comunică şi 
Ministeriului. La finitulii fie-căria trei luni, 
face unii raportiă generale la Ministerii, cu ose- 
bitele staturi în sprijinală raportului săi, La 
fnitulii anului, ună resumată despre tâte ope- 
rațiile, despre starea materială şi morală a în- 
chisorii la Ministeriă şi la inspecția generale. 

Art. 10. La finituli fic-căria luni, trămite 
Ministeriului de justiţie cu obserraţiile lui, lis- 
ta nominală de cşiţi, intrați şi morţi, cu ună 
tabloii statistică lunară. ' 

Art, 11. Şeful guardiană sâă ingrijitorulă 
la arestele districtale, are asupra sa îndestu- 
larea arestaţiloră, de asemenea ţine şi maga- 
zia. Nu "i scâte nimicii din magazie, de câtă 
prin ordinulă în serisii alii directorelui, să ală, 
prefectului pentru îngrijitori, model—. 

Pentru acestea ţine : „ , 
1. Condică diară de intrări şi eşiri, model— 
2. Registru de buletini de hrană, model—, 
3. Condică de tulpină, de înmagazinare, de 

la care deslipesce adeverinţa şi o dă grefieru- 
lui comptabilii, modeli—, . 

4, Starea dilnică a poporaţiei, modeli—. 
5. Tabloii de starea magazii, la finitulă fe- 

căria luni (modeli—) pe lingă care alătură or- 
dinile în scrisă ale direcţiei. 

6. Inventarii generale, de 
ciulă închisorik, modeli—,! 

Art, 12, Grefierulii comptabilă, ca compta=- 
bile ţine casa baniloră, şi pentru acâsta este 
supusi la uă garanţie de 300 galbeni. 

- AFte 13, Eli ţine comptabilitatea următâre: 
1. Pentru casa Statului. ! 
a. Registru cn tulpina pentru încăsuirea ba- 

niloră, inodeli—, 
b. Condică diară de cheltuieli, modeli—. 
c. Idem cheltuieli, cu împărţirea în artico= 

lile budgetului, modeli—. | : 
„d. Registru de faturi şi piese justificative, 
modelii—. | 

e. Statornicesce îndoite faturi de cumpără 
tură, modeli—. : : 

-f. Nu face nici uă slovodire, de câţi prin or- 
dinile directorelui, modeli—. - 

g. Statornicesce la fie care finită de lună un 
borderoii, (modelii —) de piesele justificatire, 
pentru fie care mandaţiă de jastificatii. 

. h. Şi unii altulă generală, (modelă —) pen- 
tru inspecția generală a închisoriloră, pe lingă 
care trâmite unii rândii de faturi. 

- 4, Uă condică şi unii tabloă de lefi, modelă, 
2. Pentru casa arestaţilorii. 
a. Condică cu tulpină pentru priimire, model. 
V. Condică, jurnal de cheltuieli, modelă. 
c. Condică în partide, unde fie care arestat 

are comptii deschisi, modelii—. 
d. Nu face nică nă slobodire, de cât pe te-- 

meiul ordinilorii directorelui, (modeli—), pe 
cari le trimite dreptă. verificarea cheltuicli-. 
lorii însemnate la inspecția generale. 

objectele în servi-
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e. Pentru serviciul hranoi, redige în fie-care 
s6ră buletină de hrană, (modelii —) ce "1 su- 
pune la încuviințarea, directorelui. 

f. Pentru lucrurile arestaţilorii, condică spe- 
cială, model. — Na Si 

" Art, 14. Ca grefierii elii păstrâză și redige 
tâte lucrările atingătora de arestaţi. Pentru 
acesta ţine condicile următâre. - 

1. Condică de încarcerare, modeli—. 
2. Condică de eşiţi, modeli—. 
3. Condică de morţi, modeli—. - 
4. Condică alfabetică, modeli—, 
5. Starea dilnică, cu împărţirea în catego- 

siile faseloră judecătoresci, modeli—, 
“6. Condică matricală, modelă —, 

7. Tabloi lunar de mişcarea poporaţici duoă,   
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unulii pentru inspecția generale, şi altul pen- 
tra Ministeriuli justiţiei, modelii. — “ 

8. Listă de intraţi la finital lnnei, pentru Mi- 
nisteriul justiţiei şi inspecției generale, mod.— 

: 9. Listă de eşiţi idem, modeli—. . 
10. Listă de morţi idem, modeiii—. 
11. Uni tabloii generatii, de starea popora=- 

ţiei, pentru biuroulii statisticii la Ministeriult 
din întru, modeli—. | 

12. Unii tabloi de starea poporaţiei în spi- 
„| talii, modeli—, 

13, La finitulă fie-căria luni, grefierul comp- 
tabilii, redige listă de arestaţi cărora li se îm- 
plinesce terminulă, şi o trămite cu observaţii 
în marginea tabloului asupra purtării lui în 
întru. a : au 

1. 

  

DUOE CIRCULARE INSTRUCTIVE 
„ALE MINISTERULUI DE INTERNE DIN 1 SI 4 APRILIE 1864 ASUPRA. SERVICIULUI 

INCEISORILOR: SI ARESTATILOR - 

(Prefecţilorii de districte), 

În anulă trecutii aţi priimitii mai multe po- 
sățuiri asupra urmăriloră ce trebuiţi să păziţi 
cu transferarea arestanţilor pe la, locurile unde 
se ceră de procedura, penală. Acele instrucţiuni 
împrăștiate prin mai multe circulare, care s'aă 
făcutii la epoci depărtate pentru osebite ca- 
sură, din acestă servicii, în măsura cum s'aii 
presentati motive, acele instrucţiuni isolate, 

„qicii, spre a, putea fi tot-ăf-una presinte şi u- 
şore de îmbrăgişati aii trebuită să fie cotmpi- 
late, modificate şi adause într'uă singură ordo- 
nanță care să facă obiectulii întregului ser- 
vicii de transferare. 
"Nu socot de prisosii, domnule prefect, d'a în- 
tovărăşi ordonanța de la 1-ii Aprilie 1864, de 
dre-cari esplicațiuni cari să vă înlesnâscă pri- 
ceperea lorii, şi mai alesi, să vă pâtă pătrunde 
de importanța lor. Mişcarea arestanţilorii prin 
țeră, atâtii de întinsă şi de frecuentă, atinge 
d'aprpe acţiunea justiţiei, ordinea şi securi- 
tatea publică, pe lingă ce recomandă Gre-care 
consideraţiuni: unele atingttâra de tratamen- 
tulă şi moralisarea osîndițilori, iară altele a- 
vând de scopii d'a înlătura câtii se pâte, toti 
ce jicnesce conseiinţa, publică. s6ă lovesce mo- 
xalitatea publică. 

Transferaxea arestanţiloră, prin aceste în- 
seşi, coprinde uă importanţă care nu s'a recu- 
noscutiă şi nu s'a luată în băgare de sâmă tot- 
dâ-una.: ceea, ce a fostă causa mai multor ne- 
conveninţe regretabile, sub tâte punturile de 
vedere. - 

- Prin întârdierea espedierii arestaţiloră pe 
la, locurile cerute de procedura penală, s'a an-   

ticipatii, 6re cam asupra otăririi justiţiei pe- 
nale, asupra duratei Ensuşi a osîndei silindiă pe 
judecători să ţină sâmă, d'aceste prelungiri, şi 
la casă contrariii, sei s'a adaus la durata osîn- 
dei, s6ă s'a slăbitii în parte asprimea penali- 
tăţii: s'a modificată în fine povara în cumpăna, 
justiţiei. ME esprim înadinsii cu cuvântul de 
cumpănă, aici la tocul săi. spre a aminti mai 
bine rigurositatea, dreptăţii în penalitate, mai 
multii de câtii în tâte d'a măsura osinda, pe 
faptă, şi totă uă dată spre a scâte mai bine la 
ivelă culpabilitatea, unei administraţiuni ce ar 
neglija transferarea arestanţiloră, punctual- 
mente, când se cerii, şi "Iar ţine să aştepte cu 
lunele prin areste. . 

Prin slabele măsuri de pază şi ducere a are- 
staţilorii, s'a dat locă Ja evasiani a cărora ur- 
măriri sunti: pote, în mare parte, causa, per- 
furbaţiunilorii dilnice ale ordinei juridice, prin 
hoţii şi atentări asupra persâneloră şi asupra 
proprietăţii, Când dosirile:nn potă isbuti pe 
drumuri, arestatulă reii păzită în transferare, 
mai totă-d€-una, cel prșini, aduce cu sine, 
penă în fundulii temniţelorii comnnicaţiuni des- 
chise pe afară : midlocă d'a unelti pentru eva- 
dere şi mai alesii pentru dosirea lui după eva- 
dere. Nu vă voiă mai cita âncă şi urmările u- 
nori asemenea comunicaţiuni, asupra acţiunii 
justiţiei, prin greutăţile ce opună la descope- 
rirea adevărului. Aceste comunicaţiuni ascunse 
sunţă grele de aflată, şi mai grele de stirpită 
uă dată dâca s'a introdusii. Deci, pentru înlă- 
turarea urmăriloriă oră, singurulă midlocii si- 
gură este d'a putea căpăta de la cei ce escor- 
tâză, pe arestati uă bună pază şi priveghere. 

Pedâpsa este unii midlocii pentru societate,
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scopurile ei sunţii, îmbunătăţirea, îndreptarea, 
culpaşului, şi tot pă dată intimidarea, nu nu- 
mai a delicuentului. dâră şi a mulţimei. Tâte 
măsurile, fie chiar recomandate de siguranţe, 
ca mal uşore de îndeplinită, care ai ună carac- 
terii batjocoritorii, pentru neînvierşunarea, o- 
mylui şi desbrăcarea lui de t6tă simţirea, de 
ruşine, de am6re proprie, este mal bine să se 
înlătureze, domnule prefectă; rasulă pe jum?- 
tate, îmbrăcarea sub duoă colâre, metodul d'a 
încătuşa pe arestatii de gât, şi d'al tîri asti- 
felă dorobanţulă de pe înălţimea calului, pe 
sub ochii publicului, suntă măsuri cu totul 
condamnabil. ii dâră vă preseriii unii sistem 
de încătuşare, care oferesce' tâtă sicuritatea. 
Sârguiţi-vă, domnule prefect, a vă crea midl6- 
cele ce so vă puiă în putință d'alii întrebuința, 
cereţi credite trebuinciâse pentru acesta Să 
punem în acea categorie de metode pe care ci 
voesciă a lo desființa şi facultatea, pote chiar 
încurajarea, dată astă-Qi celori însărcinaţă cu 
escortarea arestaţilori, d'a întrebuința maltra- 
tare spre a impune arestatului, spre a "li înti- 
mida sâii spre a'i slăbi vigorea fisică, Asemenea 
purtare va, provoca, din parte'mi în viitori nu 
numai desaprobare, d6ră şi urmărirea făptui- 
toriloră. Soldatulii sâii jandarmaulă "şi are de 
instrumentiă de apărare şi de asigurare a ser- 
viciului cu care este însărcinatii, arma, înain- 
tea căria celă încătuşatii şi desarmati cu greii 
pâte ase întindepânta arăta nesupunere de cât 
când însărcinatul cu privegherea sa se înjosesce 
prin tă comunitate de rea purtare cu elii, şi nu 
ia iniţiativa de atacii, de câtă în casuri de o- 
tărire şi avisare din parte'i pentru evadere. Am 
atinsă, domnule prefectii, prin cea de pe urmă 
observaţiune . obiceiulii contractată de doro- 
banţă sei jandarmi, d'a'şi alina ostenela dru- 
mului prin prelungite petreceri în cârcime, 
bend d'avalma cu arestantul chiar pe paralele şi 
pe obiectele acestorade pe urmă, până ce se îm- 
bâtă: Este tristă de observatii ca asemenea o- 
biceiă-nu se pâte âncă stârpi cu tâte grelele 
Iul concesiuni. Eă socoti, domnule prefecti, 
că acesti abusii provine din causă că acesti o- 
biceiă ali dorobanţilorii st privesce cu Gre-care 
indulgență și pentru că se face chiar unii actă 
de toleranță ca către mă licenţie consfințit de 
timpi şi de viţiulă celti mat capitală alti po- 
pulațianei ignorente. Aici 'este:isvoruții tutu- 
lorti evasiuniloră, tutuloră contractăriloră de 
comunicaţiuni rele. Şi apoi, âncă, nu vedeţi 
d-vâstră totă ce coprinde de imoralii şi de de- 
pravatorii acestă obicei ? Fără cruţare, deră 
trebuiți să întrebuinţaţi tâte midlâcele pentru 
stirpirea lui, : 

In fine, domnule prefectă, transferarea are- 
statului, în treerarea lui prin mulţime ară fi de 
doritii, toţii-dâ-una să se pâtă face sub uă formă, 
impuităre şi capabilă de u vorbi imaginaţiunei 
fără a provoca scandali sâă părtinire pentru 
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arestati: prin măsuri batjocoritore sâi brutale, 
de firea celorii arătate maj susii. Insă, trebue, 
totii uă dată, să se cautea se feri individulă 
lovită de lege de contactulii. cn mulţimea, şi 
chiar și de apropierea, de desrălirea luă înain- 
tea ei, prea de multe oră: căci: şi una şi alta 
din aceste, slăbesce preștigiulii penalităţii, neu- 
traliseză în mare. parte influența ei intimidă- 
tre asupra masei. a ÎN 

Nu voiiă perde din vedere, domnule prefect, a 
atrage atenţiunea d-vâstră şi asupra părții din 
instrucțiune, care are de scopii tratamentulă 
fisicii ală arestatului. Budgetuli statului în- 
făgişeză midloce d'a asigura arestatului hrana 
trebuinciâsă, în câtă să aibă cu ce 'şi între- 
ţine esistența pe dramă, şi să fie scutiti, chiar 
popriti d'a cerşetori pe drumuri, privelisee 
totă-dâ-una scandalosă şi rușinâsi şi care tot- 
de-una nu se împacă cu caracterulă penalităţii, 
Așa deră, pentru securitate, repegiune de miş- 
care și ferirea arestaţilorii de contactulii cucei 
liberi, veţi prefera totă-dâ-una a face transfera- 
rea cui trăsura. Pretutindene unde suntiă deja 
trăsuri. celulare, ară fi nescusabilă d'a se în- 
lătura transferarea cu ele; pretutindene unde 
nu suntii, dâcă să potă admite midlâco osebite, 
studiaţile şi presintaţi proiect. S'aii întâmplat 
multe casuri de înghețuri unde arestaţiiaă per- 
dută sănătatea, .ună mădulazi şi chiar vicța, 
pentru că s'aă aruncati pe drumuri fără îm- 
brăcăminte, d-vâstră trebuiţi să să îngrijiţi d'a 
avea în reservă îmbrăcăminte grâsă pentru 
iarnă, şi să cereţi înfiinţarea lori. Pe timpuri 
de geruri mari maj prudent este de a suspenda 
mişcarea arestațiloră. 

- Domnule prefectii, mişcarea liberaţilor este 
de aprâpe legată cu scopurile penalităţii, ea 
este a doua, parte a problemului penitenciarii, 
Pe câtă vreme legile tacă în privinţa sârtei 
liberaţiloră, noi nu putem contribui ca acţiu- 
nea n6stră la îmbunătăţirea acestei sârte, de 
câtii numai căutând a apropia pe liberatulii a-: 
tâtii câtii cu putinţa de familie, de ali rcaşeda 
în midloculă rudeloriă lui. Acolo pâte avea el 
şanse mai multe, de a găsi sprijinulă şi prive- 
gherea morală trebuinciosă, care să 'lă îndrep- 
teze la midloce oneste de traii şi. să'lii men- 
țină în ele. Acâsta este singura priveghere, şi 
patronare, care oferesce mai puţine îndoeli şi 
bănucli asupra eficacităţii şi urmăriloră că, Pe 
câtă vreme, âucă justiţia nu pronunciă prive- 
gherea poliţienâscă, ci numal o garanțiă mo- 
rală, e de prisosă ca să se jignescă. miscările 
Jiberatului ; pe câtă vreme cl nu pică în cate 
goria vagabondului, cată să fie slobodă a se 
mişca şi a se duce unde "1 place uă dată că s'a, 
aşedati întrună locă pe garanţie, spre a nui 
sa strimtora midlâcele de câştigi. 

Jată, domnule prefectă, spiritulii ce m'a po- 
văţuitii în redigiarea instrucţiuniloră din or- 
donanţa de alăturea, D-râstră o veţi comanica
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la tâte autorităţile de care depinde esecutarea 
ci, şi veţi veghea )a păzirea întocmai a dis- 
posiţiuniloră din ea. - - o 
„ Ministra secretar do Stat la departamentul din întru 

” : JM. Cogătniecna, 
No. 9420, 4 Aprilie 1564, Bucurescy.. „n 
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La departamentul din Întra 

Vă-denduse art. 20 din regulamentulă ge- 
nerală ală închisoriloră care lasă în disposi- 
ținnea Ministernlui de interne regularea: no- 
dului de transferare a arestaţiloră, vedendu- 
se circularele din anulă espirată cu No. 1032 
şi 7118, atingătore de acestii servicii, vădend 
referatul inspectorulai generală alti închiso- 
rilorii asupra neregularități acestui serviciii, 
Am hotărită şi hotărim: : , . 
1, Transferarea a unui arestati: se esecută 

numai pe temeiul unei cereri din partea, ju- 
stiției unei sentinți stă unui ordinii din partea, 
ministralui din întru. îi 

2. Transferarea preveniţilorii celori cu otă- 
râri de osindă nedifinitive, de lîngă uă instanţă 
judiciară pe lingă uă alta, cerută de procedura 
penală, se esecută de prefectură, pe temeiul 
unei midlociri a instanţii judiciare sub a căria 
juridicţiune se găsesce, sci a statii, în arestul 
districtului, : - e 

3. Trămiterea osîndiţilor la casele centrale 
de pedâpsă se îndeplinesce pe temeiuli unul 
estractii de sentinţă, priimită la prefectura, 
districtului în a căria arestiăi se găsesce la po- 
prâlă osinditulă, SN 

4. Strămutarea arestaţilori de la uă casă 
centrală de pedepsă la uă alta, se va esecuta 
pe temeiulă unui ordinii ală Ministeralui din 
întru, emanată de la divisiunea respectivă, din 
motive: .. IE : 

a. De securitate, depărtând turburători ce 
"'şi ar fi statornicitii înţelegeri şi înrîurire rea, 
printre cel-lalţi, 

b. De sănătate, după cererea medicului, spre 
a fi duşi la ună climatii mai -priinciosă, sâă, 
pentru ferire şi sterpirea vre unei epidemii, . 

c. De interesii iconomică, temporalmente, 
pentru desăvârşitii Gre care lucrări de meserie 
în favorea serșicinlui industrială scă arhitec-. 
toriali ali unui stabilimentii. ” 

d. Din prefectură în prefectură până la, 10- 
culii destinaţiei lorii, arestaţii de categoria de 
la art. 2, se înaintâză cu midlocirea instănţii 
judiciare în copie ; arestaţii de categoria de la 
Art, 3, se înainteză spre casele centrale, cu nn 
ordinii deschisă (mod. A) şi cu estractulii de 
sentinţă în alăturare. Estractulii se lasă de cea, 
de pe urmă escortă, autorităţii temniţei unde 
s'a îndreptată pe arestatii, ea aro ordinul des- 
chisii cu adeverinţa de priimire a arestatului 
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la loculi de osindă, se trămite de cea, din urmă 
prefectură (districtul în care se găsesce tem- 
niţa) la direcţia. centrală a închisorilori, din . 
Ministeriniui de interne. . 

Pentru strămutarea osîndiţilori din uă tem- 
niţă în alta, se voră întrebuința asemenea 
ordinile deschise, anunciindu-se în ele, ordinulii 
şi motivulă ce a provocată acea strămutare, 

6. Escortarea arestaţiloră din district în 
district se va face de dorobanţi s6ă jandarmii 
puşi în serviciulă activă ali fic-cărnia district, 
Uă escortă și de aceeaşi dorobanţi va conduce 
pe arestaţi de la reședința, unul districtă la re 
şedinţa unni alţi districtii..: , , 

Nuinărulii dorobanţiloră trebue să stea in 
raportii cu celă alii "arestaţiloriă în proporţiu- 
nie următore: -. . Ra e 

1. Pentru unii arestăti duoi dorobanţi. 
2. Pentru doui arestaţi trei. 
3. Pentru 3,4, 5, Garestaţi, patru dorobanţi. 
4. Pentru 7, 8, 9, 10 arestaţi, cinci dorobanţi. 
5, De la 10: arestaţi în sus se va calcula 

câte unii dorobanţi pentru duoi arestaţi. . 
. Toţi aceşti dorobanţi vor fi înarmaţi cu pusci 

cu bâioneta în virfăi, și voriă avea cartece pen- 
tra două sâii tre! încărcături, 

7. Arestaţii cari suntă conduşi 
fi încătuşaţi în modul următoră : n. 

Când este unulă i se prinde o mână și ună 
picioră cu ună lanţii având două verigi la ca- 
pete, de sunti doui sei mai malţi până chiar 
şi la 6 arestaţi, se înşiră d'alungu unui lanţ 
câte doui d'a rândulă prinşi câte de uă mână, 
în câte uă singură manetă, PERI 

Aceste lanţuri, vor avea de schimbii pentru 
ele, şi cu ele, verigi de piciâre, câte unul pen- 
tru câţi arestaţi suntii la acelă lanţii, cari vor 
servi a lo încătuşa câte uni piciorit în şirii u- 
ulii de altuti, pe loculii de culcare, la popasul 
de nâpte. Totă-dâ-una dorobanţii vor avea cu 
ei câte unuli sâii două lanţuri d'acele pentra 
uă mână şi uni piciorii, ce “i va servi a lo a- 
plica la arestatul care secere afară, pentru sine, 

S, Arestaţii cari sunt conduşi cu carele vor 
fi încătuşiaţi în lanţulă cu verigi de picidre. -, 

9. Arestaţii conduşi cu trăsura celulară vor 
fi încătuşaţi de piciore, fie-care în deosebi. 

10. Marşiuruta, escortei de arestaţi va fi cea 
mai scurtă cu putinţă, ferind a o angaja prin 
codri sâi prin drumuri lăturaşe, depărtate de 
locuinţă şi sate. Va avea îngrijire escorta, să 
nu'i înnopteze nici uă dată departe de sate. . 

-11, Escorta .pe drum, „ya cănta a se putea 
opri în murgul serei în unii sati, unde adre- 
sându-se la statul sătescă, va cere ai se în- 
semna, locuinţa unde pote să depue arestaţii pe 
vremea de nâpte, când comuna, aceea lipsesce de 
arest, Va putea cere ajutoruli cuvenitii pen- 
tru păzirea, arestaţiloră pe nâpte. Cei cu tră- 
sure celulare, ââca în comuna otărită de po- 
pasii nu va fi arestii, arestaţii vor petrece n6p- 

pe josă vorii
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tea în trăsuri, In uă oră, după sosirea aresta- 
țilorii în loculă reşedinţei, autoritatea, locală 
va fi datre a'i priimi şi a'i trimite în arest 

12, Este, subaspră pedâpsă, opriti doroban- 
"țiloră a introduce arestaţii prin cârcime, sâi 
prin pieţe publice, fie pentru odihnit, fie pen- 
tru demâncare, fie chiar numa pentru cumpă- 
ratii cele trebuinciâse pentru hrană ; ună do- 
robanţii se va deslipi de la escortă şi va face 
"comisi6nele. e 

13, Este opriti dorobanțiloră, sub aspră pe- 
depsă, d'a tolera întruniri şi înţelegeri cu 6- 
meni liberă, cărora nu vorii fi permisă a se a- 
propia la mai mulţii de cinci paşi de distanţă, 

14. Numai câte unulă pe rândiă pote fi în- 
Yoităi a se depărta pentru sine, şi atunci dâca 

„nu se va fi încătuşiatii membrele alternative 
"(mâna stângă cu picioru drepti) se vor detaşa 
doui dorobanţi spre a "ii escorta. - 

15. Este oprită cerşetoria, arestaţilorii, este 
opritii dorobanţilorii să bea să mănânce cu a- 
restaţii sei din avutul arestaţilorii prin pieţe 
publice, cârcime, s6ă pe uliți; le este de aseme- 
nea oprită d'a face silă veri căruia locuitor să 
autorități sătesci pentru hrănituli lori sâă a 
arestaţiloră. Aceste, pentru dorobanţi, sub pe- 
depsă d'a fi daţi sub judecată. 

16. De la vă prefectură la alta, fic-căiruia a- 
restatii pentru hrana lui, de fie-care postă, i 
se va elibera, 25 parale de către autoritatea ce 
"lă espeduesce, din creditulă cei se va deschide 
pentru acâsta. : . 

17* Pentru plata trăgătorilorii, la casti câna 
se transferă arestaţii cu trăsura se va socoti 
în deobşte câte un leii de post pentru fie-care 
arestată, când se pâte chibzui a se trămite maj 
mulţi uă dată; se esceptă casulă când este de 
transferati de îndată, şi fără cea mai mică 
(omitere) întârgiere, unii hoţii mare, unii are- 
stat de uă osebită considerație sociali, s6ăi bol- 
navă ; în asemenea casi urmnâză a se autorisa 
în deosebi plata transportului. | . 

18. Va, fi obligatorii transferarea arestaţi- 
lorii cu (omitere) trăsurile celulare sâă cu cară, 
de câte ori: - 

a. Drumulii va fi înoroitii, plin de zăpadă sâă 
va fi viscolă, - - : 

b. Vorii fi toţi cu grea, osîndă şi vajnici. 
c. Vori fi convalescenţi, d'abia sculaţi de pe 

D6lă sii vre unulă neputinciosă, | - 
19. In timpurile de iarnă se va căuta a se 

îmbrăca arestaţii totii-dâ-una bine, cu nădragi 
sGii bernevici, cu zeghe sii snemane, cu opinci 
şi cu cojocii. Când arestatulii este lipsită de 
asemenea, i se vor da de la închisârea unde se 
găsesce, cu îndâtorire pentru escortă d'a le a- 
duce îndărătă de la cea ântâiii. prefectură ur- 
mătâre. ! Mă 
"20. Pe geruri mari, care poti primejdiâse 
nu se va facetransferări, mai alesă în timpuri 
viscolâse, de iarnă, escorta se va putea opri în 
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marşii până la trecerea viscolului, în satul ce 
mai apropiată, 

21e Pe totii eliberatalii graţiatii s6ă cărnia 
i se va fi împlinită terminulă, se va. escorta 
până la locul ce“i este destinatii, sâii ce a de- 
clarată că 'şi a alesă pentru aşedare, unde se 
asigură pe garanţia cuvenită. Se va căuta de 
preferinţă ca locul de aşedare să fie cel alii 
nascerii, crescerii şi în midloculă rudeloră şi 
cunoscuţilorii lai. Liberaţii sunţă scutiți de 
încătuşare, şi nu vor căpăta bani pentru hrană, 
de câtă la casă când ar fi lipsiţi de avută bă- 
nescii. i - 

22. La casii când unulii s6ă mai mulţi are- 
staţi, se împotrivescă cu violență, dorobanţi- 
lorii, spre a isbuti să fugă, acestia potii face   întrebuințare de baionete. La cas când ar prin- 
de fuga, dorobanţii să dorobanțulă cel mat 
aprâpe, d6ca după uă întâia însciinţare are- 
statul nu se opresce, încarcă puşea şi trage a- 
supră'i căutând a'lă lori. o 

23, La casă când ar fi isbutitu a dosi, unul! 
s6ii mai mulţi arestaţi, ună dorobanţi se de- 
taşeză do la escortă şi alârgă, să dea de scire 
la autoritatea comunală cea mai cu apropiere, 
şi încunosciințiză pe Sub-prefectura plăşei, 
luând cu ei ordinile deschise privitâre pe acel 
arestaţi, spre a li se puţea lua sienalimental, 
şi alte lămuriri care să potă uşura descoperi-   rea. Acele autorităţi, de îndată vor pune în 
mişcare, numărulă trebuinciosă de 6meni' în 
tâte direcţiunile, vor încunosciinţa în tâte păr- 
țile şi voră lua măsuri energice pentru prinde- 
rea, lorii, raportând Prefecturei respective. 
„2% Prefecturile ambe, între care se făcea 

mişcarea arestaţiloră, de îndată după însciin- 
țare, raportând Ministerului cu semnalimentul 
individeiorii, voră ordona măsuri generale în 
districtul lor pentru prinderea fugiţilor, şi vor 
încunosciinţa şi pe colegii lori vecini. 

25. Pentru toţi arestați ce se va transfera | 
cu ordine deschise, capul escortei predânda-le 
autorităţi cuvenite în residenţa districtalui ur- 
mătorit ueclară banii ce s'aii eliberatii aresta- 
țilori pentru hrană, conduita, lori şi numele 
loră, precum şi veri co incidente întempinate 
pe drum, spre a se treco în marşiuruta ordinu- 
lui deschisă. Din asemenea lămuriri autorită- 
țile următore potii să se povăţniască pentru 
măsurile de securitate sţii îngrijare ce trebue 
în deosebi să adopte, Totă nă dată capulă es- 
cortei ja adeverinţa de predarea arestaților cu 
care se achită către şeful săi, la întârcerea lui 
în reşidenţă, 

26. La casă când unii arestată s'ară fi în- 
bolnăvitii pe drum, de va fi ficând drumul pe 
jos, escorta, va cere la autoritățile celei ântâiii 
comune midl6ce de transporti cu carul, eli- 
berând acel autorităţi adeverinţa de tocmâla 
urmată şi de priimirea trăgătoriloră ș cu 'a-   câstă adeverinţă autoritatea comunală se re-
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feră, de îndată la Sub-prefectura plăşci spre 
despăgubire. Ă : 

22. La casă când s'ară întâmpla că pe drum 
ună arestati să fi murit de morte năprasnică, 
elă va fi dati în sâma autorităţii comunale, 
care va face cercetare, va încheia ună procesiă 
verbal, şi în cele 24 ore va, refera Sub-prefec- 
turei, Mediculă arondismentului va, păşi de în- 
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dată în cele 24 ore, va face autopsia, va con: -- 
stata prin visu-repertu, ce"lii va da, autorităţii = 
comunale, care cu adeverinţa de înmormântare 
a preotului refereză Sub-prefecturei, şi cere 
despăgubirea celoriă cheltuite cu înmormântare, 
când este casă... Ă 

Ministru secretar de stat la dopartamontal din întru, 
, , | M. Cogălnicânu. 

DPucuresck, anul 1864, Aprilie 1, 

  

— CIRCULARA ESPLICATIVĂ. 
A MINISTERIULUI DE INTERNE No. 11064 DIN 22 APRILIE 1864 1NSOCITA DE REGU- 

LAMENTUL GENERAL PENTRU ARESTELE DIN TOATA TERA 

e (4864), 

(Prefecțiloră de judeţe) : 

De câți-va ani guvernul 'şi propune d'a cu- 
prinde la, uă îngrijire uniformă şi la, uă orga- 
nisare seri6să tote închisorile din ţeră. 

Arestele districtuale de dincâce de Milcovi 
se afla pe sema Municipalităţilor pe temeiulii 
art. 108 din anexa No. 3 a Regulamentului ju- 
decătoresciă din era Românâscă. Acum , însă, 
una lege- comunale, statornicesce uă analogie 
absolută între drepturile și îndâtoririle comu- 
neloră cu trebuinţele şi interesele lori cele cu- 
Tati locale. Deci tâte însărcinările, din cele ce 
ele purtaă până acum, care cuprindă în sine un 
caracteri e utilitate generale, prin acâsta 6n- 
suşi, lise rădica, Intreţinerea arestelori di- 

- strictuale este una din aceste din urmă îndâto- 
riră, Administraţiunea mea, deră, a luatii mă- 
sură d'a asigura acestă servicii din budgetulii 
Statului, şi mai cu semă d'a aşeda și d'a înte- 
meia, regimulă interioră ală arestelor distric- 
tuale pe niste reguli fixe, şi generale cari să 

legii, şi în moravurile nâstre, şi apoi să fie în- 
deplinite, pretutindene, fără deosebire de lo- 
cură sâii de persâne. Către osândiţi inegalita- 
tea regimului statornicesce uă inegalitate în 

unii abusii mai mare âncă, căci ea supune ună 
omii, pâte nevinovatii, la striviri şi la lipsuri, 
ce nu se impunii aiure unui alti prevenită. Nu 
trebue, dcră, ca duoi proveniţi ca duoi osindiţi 
să fie trataţi altmintre numai pentru că se gă- 
sescii în altă arest. Uă altă instrucţiune, din 
anulă trecuti (No. 1,044) determinândă acţiu- 
nea autorităţii Prefecturelorii în administra- 
ţiunea aresteloriă şi propunea da pune p'ace- 

d-vâstră pentru păzirea regimului prescris, şi 
întreținerea unei poliţii moralisătâre.. Departe 
da slăbi puterea acei circulare, autoritatea 
d-vâstră, prin nuoele instrucţiuni so găsesce 

stului.   corespundă mai bine cu condiţiunile organisa- 
ţiunii generale a ţerei. : 

Deja instrucţiunile ce vi s'a comunicată cu 
tircularele No. 5,535 şi 481 din anuli trecută 
avâii de gândii să pregătâscă, şi să întroducă 
în tote arestele principiile primare a unui re- 
gimii uniformă care prin propăşirea lui cea 
treptată d'impreună cu desroltământulii între- 
gii organisaţinni a ţerei este menită să desfă- 
şure sistemul penitenciar în ţra nâstră, Ceea 
ce trebue să ne preocupe astădi, pentra are- 
stele districtuale, este d'uă cam-dată întrodu- 
cerea unei îngrijiri omendse, şi aplicarea unor 
regulejuniforme, pretutindene. Am putut să mă 
convingă din lămuririle luate de la d-vâstră, 
despre diversitatea tratamentului, după locali- 
tăţi şi persâne. Legea penală fiind aceeaşi pen- 
tru toţi, totă acele urmeză a se păzi în apli- 
carea ei, la toţi. Indurătâre sâii aspre, acele 
regule trebue să'şi ia iscorulii lori în spiritul 

x 

  

fica regimulă închisoriloră, asigurând cele tre- 
buinciâse arestaţiloră conformă moravurilorii 
nâstre şi d'a chiăma privegherea activă a unei 
autorităţi superi6re numal moralmente inte- 
resată la sorta acestori nenorociţi, scopurile a- 
ceste ducă, din nefericire, n'aii fostă ajunse ce 
câtă forte de departe.: Căci, dâcă în unele a- 
reste, s'aii îndestulată cum se cuvine, osebi- 
tele lorii servicii, în cele mai multe, posiţiunea, 
preveniţilorii are mare trebuință de îmbunătă- 
țire, sub privirea asternutului, îmbrăcămintei 
şi hranei. De altă parte cel însărcinaţi cu în- 
grijirea arestelori, în multe Jocuri stăpâniţi 
âncă de deprinderi, de. obiceiuri greşite, lasă 
să se slăbescă disciplina până la anii gradi de 
desordine caro preface locul de infrânare şi de 
corecţiune, într'uă oploşire de viţiari şi de des- 
frânări. Strimt6rea localurilor, râua lori dis- 
posiţiune, cari ru permiti reschirarea şi des- 
părțirea arestaţiloră în categoriile penale, ati 

pedepse. Către preveniţi acâstă inegalitate este . 

ste din urmă, sub priregherea proteguitâre a : 

mai întinsă asupra tutuloră serviciiloră ars- 

= 

, 

Scopurile acestori Guos instrucțiuni d'a uni-  - 

233:



858 

venită în multe locuri, să îngreueze âncă fu- 
uestele urmăriri a unei discipline fără de pu- 
tere. Pe alocuri, s'arăi părea că autoritatea, lo- 
cale a, vrutii să înduleescă captivitatea. încun- 
giarând'o de uă libertate d'a face totul, d'a 
spune totulii. Ea nu s'a gânâitii că uă asemine 
libertate, cu regimulă traiului în comun, este 
licenţă pentru cei înrăutăţiţi, este apăsarea 
pentru cei cu unii caracterii neconrupti, pe 
care întemplarea a putută să'i arunce acolo. 
Păzirea bunelorii cuviinţi, şi păstrarea, liber- 
tăţii morale a fie-căruia arestată, nu poti să 
fie căpătate de câtii cu preţulă unei discipline 
uniforme; şi prevenitulă trebue supusi ej, ca 
şi osinditulă, într'ună interesăi mai mare de 
câtă celă ce pote inspira persâna lui. De şi re- 
gimulă celularii, cum tote ne lăsa a crede o să 
fie curând regula legale pentru arestele distric- 
tuale, însă, domnule Prefectii, vor trebui âncă 
mulţi ani până să se întroducă acestă reformă 
sâlutare în tâte părţile. Ast-felă, multă timp 
âncă, regimulii traiului în comune, va fi singn- 
rulii cu putinţă în multe din casele nâstre de 
arestii. De aceea, dâră, eii ami trebuită să mă 
otărăscii a cere de la uă disciplină mat deştep- 
tă şi mal energică, singurele midlâce ce putem 
avea, d'a întroduce uă rânduială mai bună. 

Stărnindă aici a cere uă asprime în Qisci- 
plină, suntii departe d'a lăsa a crede pe ceiîn- 
sărcinaţi cu păzirea ei, că că suntă autorisuţi 
a întrebainţa midlâce bratale, a merge cu as- 
primea până la nesocotinţa de totii respectul 
de omenire. Cu celiă loviti de justiţie, trebue 
umblatii, în adevără, cu uă fermitate plină de 
energie, chiari ncînânplicabile, însă cu drep- 
tate, şi mai alesii cu nepărtinire, fără de pa- 
timă : Acesta este singurulă midloc da ajun- 
ge a statornici dominaţiunea. autorităţii mo- 
xale a, unei bune discipline. Cu celii amăritii de 
striviriie şi lipsurile captivităţii mai nimeritii 
este d'a îi cu blândeţe, chiarii şi pedepsindu'lă, 
d'a întrebuința musirări mai desi de câtă în- 
frenturi fisice, de a'i da cuvinte de mângăere în 
loci de otără şi batjocuri triviale; prin aceste 
chipuri responsabili de bună rânduială, îsi vor 
înlesni mai sigurii îndeplinirea, misiune lori. 

In fine, Domnule Prefectiă, nu voiă putea să 
vă recomandii în destulii. ca să fiți cu luare a- 
minte, ca cei însărcinați cu. privegherea şi în- 
grijirea să urmeze în aplicarea, pedepseloră cu 
înțelepciune şi cu buna chibzuinţă. Să se o- 
prescă de la acele furij, de acele mmânil nesoco= 
tite, ce crediă de nevoe să sbucnâscă în îngro- 
ziri brutale : ascmine urmări nu isbutescă de 
câtii a îndărătnici r&utate, de câtă a provoca 

“ zîmbetulă sameţiei, şi a face uă chestiune de 
amore proprie pentru arestată să'si pue vred- 
nicia în bravarea înfrenării, Fără ca să fie stab, 
să fie stăpâni pe sine, să scie n aplica, uă pe- 
depsă justă cu uă mustrare părintâscă, unde 
mintea culpaşului să pric€pă necuviinţa faptei 
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lui şi Ensuşi consciinţa lui, să înțelegă drep- 
tatea înfrânării ce i se dă. ia 

Amii destăşuratii aice sus Gre cum calită. 
ţile ce'trebue să întrunâscă unii Directoră stă 
îngrijitoriă de arestă. Acesta nu va fi fără de 
folos pentru Doninia-vostră în alegerea ce sun: 
teţi chiămaţi a face pentru asemine funcțiuni. 
Povăţuiţivă, deră, din eie şi propuneţi persâne 
ce veţi crede în stare a respunde la misiunea 
acâsta. Acolo stă cea mai principală condiţiune 
pentru siguranţa unui bună regimă discipli- 
narii. Regulele cele mai înțelepte nu voră fi de 
câte uă literă mârtă, dscă persânele însărci- 
nate cu privegherea şi îngrijirea aresteloră nu 
vori asigura îndeplinirea lori cu uă statornică 
fermitate. Răulă se îngreue âncă cândi acei 
puşi în capulii casclori de arest lipsescii şi da 
probitate. Sciă, Domnule Prefect, că pot coata 
maltă pe zelulii şi inteligenţa Domniei-vostre, 
deră totă buna, voinţă ce aţi avea, pote să fie 
cu desăverşire paralisată prin persâne necapa- 
bile şi de uă moralitate înduvelnică. Cu tâte 
aceste, tâte cualitățile ce s'ară cere pentru un 
omi în asemenea funcțiune, se reducă la ace- 
ste : a fi cu minte, stăpeni pe sine, şi onesti. 

Scii, Domnule Prefect, că midiocul celii Inaj . 
siguri d'a găsi Gmeni buni, este să li se asi- 
guro midlce îndestulătâre de traiii şi un buni 
viitorii. De aceea, Domnule Prefectiă, în privi- 
rea pușineloriă lucrări, cari să resum mai mult 
într'uă stăruinţă de diminâţă până în scră, s'a 
înfiinţatiă pentru serviciul arestului numai un 
singurii posti, cela ali îngrijitorului, spre a se 
putea plăti mai bine, acuma, şi cu timpaulă. 
Lâfa, de 250 lei:pe lună este proporţionată a- 
cuma cu posiţiunea funcţiunii, şi mai alesă cu 
resultatele ce se potii culege de la starea ne- 
perfectă âncă a caseloră nostre de arestii. Tot 
uă-dată, să nu uite acei funcţionari, că admi-. 
nistraţiunea închisoriloră le oferesce uă largă 
carieră de cutrieratii, care li sa ra desfăşura 
înaintele treptată, în raport cu meritele şi ca- 
pacitatea, ce rorii desvăli. 

V'aşi propune, Domnule Prefectii, decă n'aşi 
avea temă că v'aşi restrânge alegerea d-rostră, 
să căutaţi pers6ne între cetatea de 25 de ani şi 
cea de 40 ani. Adecă epoca unde puteţi să re- 
crataţi omeni deja formaţi, şi totii-uă-dată 
interesaţi de un viitor. Cu tâte aceste, puteţi 
lua de criterii, cel pugin acestă observaţiune, 

N'a fosti de prisosăă, âncă, domnule prefect, 
în instrucţiunile ce vă comunică ca să sc regu- 
leze şi să so prescrie uă bună regie, nă comp- 
tabilitate simplă, deră, în stare de a răspunde 
cu chiaritate la cererile unui bun control care 
are de scopiă securitatea banului public. Fă a- 
tragii, seriosi, luarea aminte a d-vâstră, asu- 
pra $ 3 din capitolulă I ali acestori instruc- 
ţiuni, Elii vă dă deplina aatoritate în regia a- 
restului, și vă presintă ocasiane d'a esercita uă 

dilnică priveghere şi controlare.
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Iată, domnule prefectii, obiectulii regula- 
mentului ce veţi găsi pe lingă acâstă circu- 
lară. Din principiulă de egalitate şi de unifor- 
mitate pe care este elii aşegatii, resultă uă în- 
uoită trebuinţă : acea d'a nu face de cât chel- 
tuelă d'acezaşi fire, şi în acelaşi mod prin tâte 
părţiie. Eu ami regulată, dâră hrana, ascer- 
nutrlă, îmbrăcămintea şi cele-alte cheltueli 
personali ale arestaţilori. Basele ce am adop- 
tatii, rorii fi păzite, în tâte districtele, înce- 
pândii de la 1 Maiii 1864. Ele nu voră putea fi 
nici restrânse nici întinse, de câtă numai pe 
temeială unel anume autorisări din parte'mi 
ce sarii putea da în niste împrejurări neapă- 
rate, deră care vină rară. .. .: . „ 

Ei ami privită ca uă îndetorire pentru so- 
cietate d'a “îndestula, necondiţionale, cele ân- 
tâiă trebninţi de traii ale prevenitului. Nu 
trebuimă să, ne uitămă la estrema 'sobrietate 
pretiasă în obiceiul poporului nostru care pâte 
provine prin multe locuri şi din estrema, mise- 
tie. Acea sobrietate adusă în stabilimentele 
Statului, fără înduoială, domnule .prefectii, ar 
întăşişa mai malt dovâda a unei sgârceniă ru- 
şinâse pentru uă societate de cât, precum s'ar 
pretinde, imagina, unei cualități naţionale. 
Toţii-nă-dată este de consideratii âncă că cap- 
tivitatea este deja. uă stare anormale pentru 
natura omului, și lipsurile ei, trebuescii supli- 
nite pentru sănătatea arestatulni prin un tra- 
tamentii mai bunii. In fine, neapEratuliă totii- 
dt-una, prisosulă nici uă-dată, acesti princip 
aşedati şi de lege, mi-a serviţi de basă a re- 
gula, uă Sntreţinere ce o crediă îndestulătâre 
şi sănătâsă, Aceste fiind scopul, d-râstră, veţă 
observa, resultatele, ş”mi veţi pune în vedere 
neajunsurile ce se simtă, ci care ari fi putuţiă 
să'inl trecă din vedere. Regulamentulă nu ad- 
mite de câtă ună singurii casii unde preveni- 
tuli să ua aibă dreptă de hrană dela Stati, a- 
tanci când şi aduce cele trebuinciâse de la casa 
sa, căci dovedesca prin acâsta că n'are tre- 
buinţă săli îngrijescă societatea. Insă acâsta 
na și pentiu osindită, care oste supusă la re- 
gimuli închisorii, . 

Să nu uitămii, totii-nă-dată că legea cere 
ca tâte închisorile să se afle în conâiţiuni cari 
să nu vatăme sănătatea arestaţilorii. De aice 
urmâză, că încăperile să fie bine alese, bine în- 
treţinute, în deplină curăţenie; de aicea ur- 
meză, âncă, îndâtorirea d'a asigura uă reservă 
de îmbrăcăminte din care să se potă distribui 
şi preveniţilorii carii lipsescii de midlâce d'ași 
tace, Lipsa de asemine îngrijire a contribuiti, 
mai multii de câtă ori-ce, odinidră, într'uă e- 
pocă. din fericire depărtată de noi, să dea în- 
chisorilorii nostre acea privelisce de miserie 

  
  

care era uă ruşine pentru omenire. Atunci con- 
damnaţi, preveniţi, eraii lăptdaţi la unii locă, 
prin grosuri, fără îngrijire de viâţa şi sănăta- 
tea lorii, și mai totii-de-unu, fără alte midldce 
de traiii de câtii cele ce le procuraă pomenile. 
Astădi, însă, ară pica sub uă grea răspundere 
înaintea, opiniunii publice şi înaintea guvernu- 
lui uă administraţiune care nu s'ară ocupa d'a- 
prpe de sârta arestanţilorii, 
Ami atinsii, domnule prefectii, prin cea din 

urmă observaţiune a mea uni casă care nu va 
fi de prisosii sălii tratămi aice. Voi să vor- 
bescii de pomenele publice la aresturi. Nu pu- 
temii să adrmitemii pomenele în natură oferite 
pentru arestaţi, căci ele aii unii caracteriă în- 
Jositorii pentru societate, care dâtoresce celuia 
căruia i-a rădicatiă libertatea de inişcare mid- 
l6cele traiului lui, şi trebue săi le dea. Aşa 
dSră, aceste pomeni nu vinil de câtă ca un pri- 
sosi condamnabilii de. principiulă penalităţii, 
Insă nu putemiă să respingemiă în fav6rea a- 
restaţilorii ajutârele bănescă, ce persâne bine- 
voitâre, arii voi să le dea. Aceste ajutâre bă- 
nesci li se strâugii pe la eşire, şi este chiar de 
doriti ca atunci să nu ducă lipsa de asemine, 
căci de multe ori mulţi arestaţi se găsescii în- 
tr'uă stare de lipsă ce este cu neputinţă bud- 
getului Statului d'a o îndestula, - 

După aceste desluşiri, cari eraii trevuinci6se 
spre a vă înlesni priceperea spiritului în care 
aii fostii făcute regulele pentru închisorile di- 
strictuale, roi fini, domnule prefectii, făcândi 
apelii la zelulă şi devotamentulă d-v. în fav6- 
rea acestui servicii. Este vorba aice, de uă, 
mare măsură a căria îndeplinira vi se încredin- 
6ză; şi sperii că veţi răspunde cu deplinătate 
la însărcinare, că veţi împinge pe uă bună cale 
acâstă reformă, la începutul ei. Căci ea să în- 
treprinde pentru ântâia Gră într'unii modiă se- 
riosii şi cu ferma voință de a o desăvârşi. Fii 
vă voiii înlesni în marginile putințeloră mele, 
prin acțiunea şi controlul inspecţiunii gene- 
rale ali închisorilori, la cari vori fi supuse ra- * 
porturile d-v., şi observaţiunile ci vi se vor co- 
munica totii-dâ-una. Domnia-vâstră veţi ţine . 
semă de ele, căcă acâstă autoritate administra- 
tivă este înfiinţată pentru ca să lumineze ac- 
țiunea d-vâstră, şi ca să înlesnâscă pe a: mea 
întruni servicii ce'i este speciali, 

- Veţi avea îngrijire, domnule prefecti, a co- 
munica câte uni esemplarii de aceste instruc- 
țiuni pe la tâte autorităţile ce ai parte esecu- 
tivă în serviciul aresteloră. , 

Priimiţă, domnule prefectă asigurarea deo- 
sebitei mele consideraţiuni. - 

Ministru de interne, M. Cogălnicenu, 
e 
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 REGULAMENTU GENERALU 
PENTRU ARESTELE DISTRICTUALE DIN TOATA TIERA 

CAPITOLUL 1 - 

" Serviciul administrativă 

$ 1. Personaluliă 

Art. 1. Personalul aresteloră districtuale 
cată să fie compusii de ună îngrijitor, de unul 
sei mai mulţi dorobanţi pentru servicii de 

„privegheri interne, de ună medicii pentru ser- 
viciulă sanitară, şi de ună preotii pentru ser- 
viciă religios. 
„Arte 2 Numărul dorobanţiloră pentru pri- 
„Yegherea internă se vorii otări după propu- 
nerea prefectului, de Ministerulii de interne , 

- prin Ministerul de resbel. De asemenea veri ce 
posturi de alţi servitori, precum bărbieri, co- 
misionari, nu se vori putea înfiinţa de câtii pe 
propunerea prefectului după a nume încuviin- 
„țare a ministruini de interne, care otărasce tot 
vă dată şi simbriile lori, în marginele legilor 
anuale de finanţe. Ă 
„Arte 3, Ingrijitorulă este numiti de mini- 
stru de interne după recomandarea prefectului, 
şi după propunerea inspectorului generală. 

De asemenea retragerea din servicii i se va 
învoi numai după încuviințarea ministrului, în 
urma, unui rapurtiă motivatii ali prefectului. 

Art. 4, Ingrijitorulă stă sub orninile neme- 
diate ale prefectului, cărnia va da ascultare la 
tote ce "i-ar putea observa 's6ă recomanda în 
folosulii serviciului arestului. Elii este respun- 
dătorii de neascultarea către prefectii, şi dâca 
acestă neascultare sară repeti de multe ori, 
Scii ară trage pe urmă'i consecuenţi vătămă- 
tre serviciului, ea pote chiariă provoca, desti- 
tuirea luk. , ! 

Art. 5, Prefectul pâte cere destituirea în- 
grijitorului, espunândii prin ună raportii înțe- 
meiatii, motivele ce l'a adus la acâstă otărire, 

Prefectulii pote să suspende pe unii îngriji- 
toră, cândă interosulii şi moralitatea serviciu- 
Ini ară putea suferi prin prelungirea, eserciţiu- 
lui fimcţiunii lui. Insă în cele 24 ore va refera 
Ministeralui de împrejurări, cari voră trebui 
să fie bine întemriate, şi va astepta otărirea sa, 

Art, 6. Mediculă oraşului va, fi însărcinată 
cu visitarea închisorii şi a bolnavilorii, potri- 
vitii prescripţiunilorii de Ja Ş 4. 

$ 2. Indttoririle îngrijitoruluă 
Art. 2. Ingrijitorulii este insăreinaţii cu e- 

sccutarea acestui de facă regulamenti precum 

(1864) 

şi a tutoră altorii instrucţii ori ordine ce i se 
voră transmite; elii este responsabili înaintea 
administrații superidre de neregalarităţile ser- 
viciului închisoriloră, precum şi de tâte necu- 
viințele contra bunei ordine tnorale ce s'ar pu- 
tea ivi din neprivegherea s6ă neglienţa sa, 

Art, $, Ingrijitorulă intră. în fie care dimi- 
n6ţă, prin tâte odăile arestului, seîncredinţeză 
de nevătămarea solidităţii lui de buna, ordine 
în timpuli nopţii trecute, stărue şi priveghâză 
ca rânduiala, de curăţenie să se îndeplinescă cu 
esactitate. Intreţinerea curăţenii este reco- 
mandată mai cu deosebire îngrijitorului, şi 
neglijarea acestei îndtoriri este destulă d'a, 
motiva depărtarea, lui. ' ” 

- Arte 9. Celă pugină uă dată pe săptămână 
face uă revizie generală şi de aprâpe în întrul 
închisorii, caută pe arestaţi şi prin îmbrăcă- 
mintea lori, se asigură că nu se află pe nicăiri 
ceva care arii îi vătEmătoră curăţenici, securi-   

  

tăţii precum şi ordinei morale. 
" Arte 10, Nici uă persână străină admini- 

straţiunii închisorii sii privegherii legale (ju- 
diciare) asupra arestaţilorii nu va putea visita 
închis6rea sc pe vro unii arestati, fără de în- 
voirea prin înscrisă a prefectului să a directo- 
rului prefecturii. 

Insă acâstă învoire va, fi uni ordini obliga- 
torii pentru îngrijitoră, afară dâcă arestatulii 
însemnată s'ariă găsi în pedâpsă disciplinară, 
şi afară, dâca, elii ară fi pusă la secretă de pro- 
curorii ori de preşedintele. 

Comisionară să cumpărătorii din târg, este 
privată persânăstrăină administrații, şi nu este 
îuvoitii a avea întâlnire cu vre unii arestată. 
„Art, 11, Nici unii lucra, de ori ce fire, nu 

pâte să fie introdusii în închisâre ssă să iasă 
din închis6re, de câtă după ce a fosti vădutii 
şi observati de îngrijitoriă. , 

Se înţelege că acâstă, priveghere sa întinde 
şi asupra, lucrariloră ce priimesciă arestații de 
din afară. | 

Art. 12. Ingrijitorulă esaminâză corespon- 
dinţa arestaţilorii, şi nu lasă să iasă nici uă 
scriere ce arii putea fi contra moralității, con- 
tra serviciului şi contra securității; el dă în 
cunoscinţa prefectului nisce asemenea core- 
spondinţe cu rele întențiuui, 

Inst se acordă inviolabilitatea secretului, 
pentru t6te scrisorile ce arestaţii ură voi să a- 
dreseze autorităţii administrative, să autori- 
tăţii judiciare, adrocaţilorăi şi sprijinitoriloră 
ce ară fi însărcinaţi cu apărarea lorii. 

,
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- Art. 19. Iagrijitorulă aplică pedepsele dis- | Art. 19, Ingrijitoruli are asupra sa între- 
ciplinare prescrise la art.73, cele cuprinse pânâ 
la punctulii 2, însă pentru tote pedepsele ace- 
stea, raportâză prefectului în t6tă sâra, vă 
dată cu starea arestului. Elă ţine şi unii regi- 
stra de pedepse unde trece motivele fie căria 
pedepse. , N - 

» Art, 14, Ingrijitorul va putea avea locuinţa 
sa în întrulii stabilimentalui, însă cu desăvâr- 
şire despărțită de închisâre, unde copiil şi fe- 
mei Îui nu voră intra,  . -. a 

Arte 15. Este oprit cu totul îngrijitorului : 
Să ocupe arestaţi pentru serviciulii săă par- 

ticulară, fără plată. a . 
Să priimâscă vre unii presentă de la ci sc 

de ln rudele lori, , 
Să le vinqă fie veri ce, sci să le facă vre un 

comisionă, - „: „i 
Să înlesnescă corespondinţa lorii sâii întro- 

ducerea de mâncări, băuturi, în fine de obiecte 
oprite. , - 

Să caute să înrfareze directii scii indizectii 
asupra preveniţilorii şi acusaţilorii în alegerea 
apărătoriloriă lor, - : - RR 

Să bea sâii să mănânce cu arestații sâii cu 
rudele lori, fără de escepţie de posiţiunea a- 
cestora, . IE 

Să întârdie, prin favâre, pornirea unui con- 
damnată, însemnatii de Prefectură a se tran- 
sfera la ântâiul răndiă către ocne sâii către ca- 
sele centrale de osîndă. Da 

In fine să întreţie ună raportii de familiari- 
tate cu vre uni arestată, a 

Art. 15, 'tot îngrijitorulă care se va doredi   culpaşii de una din faptele oprite la articotulă 
din urmă, va putea î depărtată, afară, deea 
prefectulă arândi încredere de îndreptare în 

cu suspendarea pe timpi de uă lună din servi- 
ciii, cu perderea lefii. Însă în casă de recidivă 
nici uă considerațiune nw'li pâte scati d'a fi 

ţinerea arestului, .ia măsuri dâră, pentru asi- 
gurarea şi cumpărarea merindelor trebuinciose 
pentru hrană, îmbrăcăminte, iluminare, încăl- 
dire, reparaţii ş. a., după ordinulă și încuviin= 
țările prefectului ; ţine comptabilitatea mate- 
rială şi financinră prescrisă la $ 3. -. 

Arte 20, Elă este respundătorii de bunele 
cualităţi ale materialului, de distribuirea, lor, 
şi de păstrarea lori, .. i 

Xlii are îngrijire, : asemenea şi de obiectele 
depositate ale arestaţilor Ja intrare, să fie mai 
ântâiii curățate, spălate, reparate, apoi strînse 
bine, etichetate, şi din cândi în când aerisite, 

Art, 21, In fie care sâră, îngrijitoruliă nu- 
mără arestaţii, asistă la culcarea lori ,. încue 
uşile, şi încredinţeză cheile comandantului 
corpului de pază, apoi merge de raporteză ver- 
bală prefectului, de starea. arestului şi de nu- 
mărulă arestaţiloră. o 

„.$3. Despre regie şi comptabilitate 

Art, 22. Ingrijitorulă înfăgişiză în fie care 
sâră, prefectului  raportă nurmericii de starea 
poporaţiunii, modeli a, şi supune, tot uă dată 
la încuviințarea lui ună buletin de consuma- 
ţie modeli D, prin care se rostesce, cu preţu- 
rile lor, cătimele şi natura materialurilor tre- 
buinci6se de pusii în consumația dilnică pe a, 
duoa Qi. Distribuirea cătimelorii se vorii stabi- 
li potrivită regulării făcute prin acâsta. 

Art, 29, Prefectul este ordonatori secun- 
darii asupra creditelori deschise în budgetii . 
pentru serviciulii arestului districtualii; el va 
priimi pe fie cara lună delegaţia cuvenită pen- 
tru sumele necesare la întreţinere, IN 

Arte 24, Pentru acâsta, până la data de 15 
a unei luni, îngrijitorulii este dâtoră să pre- 
sinte prefectului, listă pentru cheltuelile ce 
presupune necesare pentru luna, viitâre mod.—   depărtată. , : E 

"Art. 17, Dorobanţii guardiani suntă puşi 
sub ascultarea îngrijitorului, ei nu. potii lipsi 
uă dată toţi din arestii, nu poti să iasă nici 
unală fără învoirea îngrijitorului. . ; . ., 

Neregularităţile loră în servicii cari cer în- 
îr&uare se vor refera prefectului spre a regula 
prin comandantul lor pedâpsa, meritată. Insă 
la casă cândii vre unulă s'arii dovedi că între- 
ține relaţiuni. cu vre-ană arestati, de veri-ce 
îire, prefectulă va, depărta, pe acelii dorobanţi 
de la arestă, şi va cere de "'ndată, înlocuirea, 
lui, acesta nw'lă seutesce de urmărire în jude- 
cată cândă esto casă. > - 
” Ingrijitorul nu pote întrebuința pentru sine, 
nică unii dorobanţi. : De 

Arte 19. Pe fie-care nâpte îngrijitorul face 
celă pugin uă rondă prin totă încăperea închi- 
sorii, spre a se încredința de liniscea, buna or-   dine, de priregherea deştâptă a santinelelori, 

Prefectul respinge, modifică, aprobă. su- 
mele cerute de îngrijitorii, prin colona, ce'i e- 
ste deschisă, şi o presintă cu raportuli să, la 
aprobarea administrațiunii centrale a închiso- 
riloră, spre ai se elibera delegaţia cuvenită. 

Arte 25. Inspecţiunea generală a închisori- 
loră, respinge, aprobă sâii inodifică, cu obser- 
vaţiunile s6le, şi regulâză eliberarea de credite 
conformii cu legile fundamentale şi anuale ale 
finanţeloră. : Da 

Art, 26, Creditele delegate: remâne Ja dis- 
posiţiunea directă a prefectului cari le distri- 
buesce pentru diferitele servicii prin mandate 
de plată pe numele îndrituiţilori la casierulă: 
generală alii districtului, în măsura cum i se 
presintă piesele justificative de îngrijitorii. 

Art. 27. In măsura cum face cumperători, 
îngrijitorulii statornicesce faturi, modelă c, în 
numără înduoitii (uni rândi pentru casierii şi 
altulii pentra prefectă) unde neguțătorult a-
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deveresce mal întâi de furnitura materialului 
şi de preţul arătată în ea, Aceste faturi le 
presintă la lichidarea prefectului, cară manda- 
teză pentra achitarea lori, de le găsesce în re- 
gulă. La priimirea banilorii, cei îndrituiţi ade- 
verescii în fatură.: DE 

Art, 2$, 'Tâtă fatura, pentru ca să fie plat- 
„nică de casierul districtului va fi verificată, de 
prefectii, sii de director ca basate pe înroirile 
scle din buletinele de consumaţie. Pentru tâte 
cele-alte cheltueli estraordinare sâii de apro- 
visionare, va trebui pe lingă acâsta să anuucie 
ordinulii de autorisare ală Ministerului ; ea va 
trebui să pârte, în fine, adeverirea. vindătoru- 
lui şi a îngrijitorului de conform sămilor scle. 

Arf. 29, Ingrijitorulii va căuta să'şi des- 
chidă creditii la câți-va furnisoră obicinuiţă pen- 
tru obiectele trebuinciâse arestului, ţiind comp- 
turi deschise fie-căruia în anume registru; în- 
să la finitulii fie căria luni închee compturile 
lorii cu faturi, şi cere achitarea lor la prefect. 

Arte 30. Prefectuli pote elibera îngrijito- 
rului rânduri, rânduri, câte unii acontii pentru 
cumpărăturile dilnice şi mănunte, însă elii tre- 
buc să le justitice până la finituli săptămenii 
înaintea sa, cari justificaţii se trămită casie- 
rului. Aconturi să elibereză îngrijitorului, mai 
alesii asupra creditului de hrană pentru ca să 
aibă totă-a6-una să slobâdă bani arestaţilorii 
transferați, câte 25 parale pe postă. 

Arte 31. Uă fatură nu pote justifica, pentru 
cheltuelile din districtii, de câtii uă sumă pâ- 
nă la 500 lei; pentru cumpărători şi achitări 
peste acâstă sumă, va trebui să aibă un con- 
tractii în alăturare, şi să citeze încuviințarea 
Ministerului. : 

Să esceptăză din acestă regulă justificarea 
baniloriă eliberaţi arestaţilor pentru hrana lor 
pe drum, regulată câte 25 parale do postă până 
la prefetura următâre; pentru aceştia, copie 
după ordinulă Prefecturei de pornire, cu copie 
după adeverinţa, şefului escortei de priimirea 
arestațilori pe lîngă anume mandată roriă îi 
destulă, ! 

Art. 22, La fie care finitii de lună, până la 
10 ali următârei, Prefectul priimesce de la 
îngrijitoră cu unii înduoiti borderoi model d, 
în alăturare cu duplicatele pieseloră justifiea- 
țive, ce s'a presintaţă casierului. Acestă bor- 
deroă încheindii comptul crediteloră deschise, 
se trămitii la inspecția generală a închisori- 
Joriă din Ainisterulii de interne. 

Art, 33. Tote remăşiţele din ună crediţi, 
cândii acesta nu mai este trebuinciosii pe luna 
viitore , se vârsă la casieră, cu uă ordonanţă 
de verstmentă modeli e, în' alăturarea. unui 
mandată eliberat pe numele amploiatulai în- 
sărcinată' să facă .versământulă, 

Art, 34, Remăşiţele arătate asupra: credi- 
telor trebuiuci6se pe luna viitâre, se vor'scade 
din cererile făcute.pe acea lună viitâre; elibe- 
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rându-se delegații numai pentru neajuhsul lor, 
Insă prefectul nu va putea dispune de nuoi 
credite, de câtă numai după epuisarea celorii 
din-ainte sc vărsarea lorii. RE 
- Arte 85, Prefectul priimesce, totii uă dată 
cu compturile, de la îngrijitorii, tabloii de miş- 
carea dilnică a populaţii, modelii f, şi liste no- 
minale de aflaţi model, g. Aceste la unii loc cu 
compabilitatea finanţiară a lunei, se trimită 
inspecţiunii generale a închisorilorii, spre ve- 
rificare şi regulare, i 

Art. 90. ingrijitorulii mat ţine : 
-"Uă condică jurnală de cheltueli modeii A. 

Unii inventariii de obiectele mobiliare. 
Uă condică de obiectele depuse de arestanţi 

la intrare. 
Uă condică de banii depositaţi de arestaţi la 

intrare. 
"Eli dă la finitulă fie căria tri-lunie ună în- 

duoitii tabloii statisticii modeli j, din care un 
esemplară se depune la biuroulă statisticii, şi 
altulă se trămite la administraţia centrală a 
închisoriloră.: i 

Art, 37. Ingrijitorulă cere şi priimesce de 
ia municipalitatea târgului la, fie care 15 dile 
ună csemplari de preţurile ce aii urmată în 
piaţă asupra osebitelor obiecte ce intră în în- 
treţinerea, arestului, aceste esemplare le tră- 
mite şi cu compturile uă dată. 

Art. 98. Tâtă corespondinţa, directă, cu ad- 
ministraţiunea centrală a închisorilori din 
Ministerul deinterne, este oprită îngrij:torului, 
Pentru veri ce neajuns sâii nemulţumire fie 
contra regalărilozii, chiarii a prefectului, se 
tângue acestuia prin raportii, care dâca nu s0- 
cote că se potii decide în favorea, cererii, tră- 
mite raportuli îngrijitorului cu observaţianile 
sâle în deliberarea şi otărirea Ministerului. 

Ş 4. Serviciulă sanitară, 

Art. 39, Serviciul sanitari e făcut de me- 
cul de oraşii, şi în casii de absenţă de cel ce'] 
înlocuesce în postulă săi. 

Mediculă de orasii va face în tâte dilele, uă 
visită la inârmeria închisorii.- | 

Art, 40. Ordonanţele medicului sunt făcute 
totii-d6-una prin înscris. Aceste ordonanţe se 
trămite' de îngrijitor cu viza sa, la farmacistul 
însărcinată cu furnitura medicamenteloră, cari 
le reproduce totii-dâ-una pe lîngă comptul săi, 
la cererea de plată, . 

Art, 41, Medicul visiteză închisârea, ate: 
lierile, dormitârele, locurile de pedtpsă ş.a, 
celă puşinii la 15 qile. | 

Propune afamările şi alte măsuri de salubri- 
tate, de câte ori o socote de trebuință,. 

Eli înscrie observaţiunile sâle într'uă anume 
conuică, ” 

Art. 42, Dâca vă fi cu nepatinţă d'a aşeda 
în închis6re; infirmerie, arostaţii loviți de bâle
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grele voră fi căutaţi într'uă sală specială ali 
spitalului târgalui unde se află închisârea. 

Preţuli gilei tratamentului va fi din na- 
inte fixati, între epitropia spitalului şi pre- 
fectulii districtului, cândi spitalul este între- 
ţinută cu fonduri private sâiă ale districtului. 

Ordinulă de transferare la spital va fi li- 
berată de prefectii, după cererea în scrisi a 
medicului, cu consimțimântulii procurorului 
pentru arestatul prevenit, şi cu scirea proşe- 
dintelui pentru arestatulii acusatii, 

At, 43, La finitulă fie cărnia ani, medicul 
oraşului face anii raportii prefectului, asupra 
bilelorii cari a domnitii în închis6re şi asupra 
causelorii lorii. Raportul se transmite de pre- 
fectii administraţiunii centrale a închisoriloriă. 
Acesta nu scutesce pe medicii de raportulă stii 
către direcţiunea generală a serviciului sanitar. 

CAPITOLUL II: 

Incarcerarea şi eliberarea arestaţilori 

„Ş 1. Incarcerarea' 

Art, 44, După regala procedurii penale, 
categoriile arestelorii de districte suntă : 

1. Preveniţii sâii casa de poprâlă. : 
2. Acusaţii s6ii casa de justiţie. : ! 
3. Condamnaţii corecţionali, sâii casa de co- 

recţiune. : i 
4. Condamnaţii trecători în apelii. 
5. Condamnaţii definitivi, trecători către în- 

chisorile centrale, ' - 
Art, &5. Aceste categorii cuprinse într'nă 

singură, închisâre, voră ocupa localuri deose- 
bite şi atâtiă câtă se pote despărțite. 

Osindiţii ce stai a se trămite la nai înnită 
instanţă în apelii, vor fi trecuți în despărţirea 
osindiţilor sâii în casa de corecţiune. Osîndiţii 
trecători către casele centrale de pedâpsă, vor 
fi puşi în odae deosebită, până la înaintarea, 
loră, şi nici într'ună chipă nu vor putea comu- 
nica cu cci-alţi arestaţi, o 

In tote categoriile arătate mai susi, sexele 
suntă despărțite, | 

Deca număruli femeiloră arestate, de tâte 
categoriile este forte micii, şi încăperea: închi- 
sorii nu permite a se deschide câte nă deose- 
bită oâae în fie-care categorie pentru sexulii 
acesta, vorii putea fi puse într'uă singură 'des- 
părţitură arestatele de tote categoriile.: -. 

Art. 406. Nimeni nu pâte fi încarceratii în- 
truă închisâre, de câți numai în puterea, unui 
mandatii de arestare, eliberati de procuror sâii 
presedintele în justiţia penală a. veri căruia, 
districtii, pentru yreverliți, şi acusaţi, şi în pu- 
terea unei sentinţi judecătoresci,. comunicată 
în estractii pentru arestaţi. în osindă. 

Acâstă oprire; sub pedepsăipentra: fancţio- 
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naril administrativi ce ar înfrânge-o, d'a fi ur- 
măriţă în judecată pentru abusii de autoritate, 

Art. 47, Ingrijitoruli ţine onii registru de 
încarcerare model f, pentru fie care categorie, 
şi anume : Ia : 
„Vă condică pentru casa de prevenţie sii pre- 
veniţii înaintea procurorului. 

Uă condică pentru casa de justiţie sâă acu- 
saţi înaintea judbcăţii. 

Uă condică pentru casa de corecţiune sii o- 
sîndiţi corecțională ce aă a'şi desăvârși osinda 
în districtă, - - a 

* Pentru trecătorii către casele centrale de pt- 
dâpsă, precum și pentru desvinovăţiţi, pentru 
eliberați va ţine câte unii registru modelă £. 

Art, 43, Îngrijitorală clibereză adeverinţa 
de priimirea, unui arestată, părţii predătâre, 
şi transcrie mandatulii de: arestare în condica 
de încarcerare. : - 

Art. 49, Ingrijitoruli ține âucă uă situaţie 
dilnică de mişcarea populaţiei, în ţifre, îm- 
părţită în categoriile aşedate mai sus, nod. m. 

Art, 50. Toti tratamentulă, scă totă îm- 
brăcămintea, ce închide unii caracterii batjo- 
coritorii, precam rasul, îmbrăcatulă cu duoă 
culori, ţinerea în butuci diua precum şi nâptea, 
este cu totulii oprită... -: 

Nică unii arestati nu va fi încarcerată şi ţi- 
nută în fare; se deosibasce casurile următâre 

Pentru pedâpsa disciplinară. : 
„Pentru osinda pronunciată de sentință. - 
Pentru securitate în case de areste rele şi 

slabe, cândi altele nu se potii găsi. 
Pentru osîndiţii scoşi a muncă. 

_.8 2. Oscbite'regule de urmată cu arestaţiă 
E la întrare | 

Art, 51; Toţi arestaţi la intrarea lorii vor 
6 căutaţi prin strae (haine) şi pe dânşii, banii 
ce se rorii găsi la ei se ia, de îngrijitoră, nici 
unii instrumentă nu li se lasă pe mână. 

Art, 52, In dată după intrarea lor arestaţii 
voră fi curăţiţi, chiară spălați de treboință 
este, tunși de ait ptri prea lungi, şi raşi lă- 
sândoli-se numai mustăţile. Deca hainele loră 
Suntii murdare, li se dă cămăși, ismene, zeghe 
d'ale închisorii, până ce lise va fi spălat, cură- 
țatiă, reparatii pe ale lori, Dâca hainele loră 
suntii sdrenţuite şi afară de starea d'a mai pu- 
tea'fi curăţite, reparate, li se vor lăsa pe cele 
ale Statului, până cânâi,: de va area; midlâce, 
aiestatul 'şiva fi priimit ale 'sela de la casa sa. 

Art. 53, Lucrurile luate de la; arestaţii in- 
trai se curăță, se împachetâză, şi se etiche- 
tsză, strângendu-se la ani loci unde nu poti 
fi vătămate de amegâlă, de: neeurăţenie ss 
de dobitâce stricătore:;: 
" Art. bi, Din'banii ce se găsesc la arestaţi, 
îngrijitorală nu păstrăză la sine do'câti'penă 
1a:5 sfanţi, din" fie'care depositii : pe cet-alţi
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cu anume listă îi trămite prefecturii spre ai 
aşeda în depositulii casierului, până la eşirea 
aceloră arestaţi. a 

Art, 55, Toti arestatulii ce intră este de 
îndată rânduită şi băgati în despărţitura din 
a căria catigorie penală este picată, spre ali 
împedica de ori ce contact cu arestaţii de altă 
catigorie. : 

. 2 

$ 3. Despre mişcarea arestaţilorii 

Art, 56. Îngrijitoraliă încarcerâză, regulsză 
mişcarea, arestaţilor din întrulă închisorii, prin 
catigorii, pe temeiulii ordinilor şi incunosciin- 
ţăriloră directe ale autorităţii judiciare, pen- 
tru preveniţi, acusaţă şi osindiţi, - 

Art, 57. La L-iii a îie-căria luni, îngrijitorul 
presintă Prefecturei şi procurorului câte uă lis- 
tă de arestaţii cărora li se împlinesce terminul 
în luna aceea. Cu uă di înainte de a se împlini 
terminali de osindă a unui condamnati, face 
xaporti prefectului. - 

Arte OS, Prefectulă ia măsuri, regulză în 
rânduri transterarea arestaţilor locali, sii tre- 
cători, ficseză giua şi numele arestaţilor ce ai 
a se porni în fie-care rând şi dă în cunoscinţă 
ordinele sâle îngrijitorului. 

* Transferarea arestaţiloră se va îndeplini în 
regula prescrisă prin circulara No. 9,420. În- 
grijitorulă este dâtorii, la ori ce oră, dela 5 
dimincţa penă la 5 sera, în timpulă verei, şi de 
la 7 înainte de amâgă-di penă la 3 după amegă- 
di, în timpul erncă, să încredinţeze pe arestaţi |. 
însemnați pentru ântâiulă transportă, escortei 
ce i sc înfășișeză cu rândoirea în transferare de 
la comandantul puterii armate. 

Art. 39, Este oprită îngrijitorului, să por- 
nâscă pe josii, nici cu trăsura, arestaţi bolnavi, 
femei cu copilii mică la sânii, sâii grea de co- 
pilii, până ce nu ra, consulta pe medicii, și nu va 
lua certificatul stii prin în scrisă că sănătatea 
arestatului nu va suferi cu trasferarea. Însă în 
asemenea, casuri de 'ndată face cunoscutii mo- 
tivele prefectului prin raportii. _ 
„Arte 60, Îngrijitorală încredinţeză, şefului 
escortei uă listă, de lucrurile şi banii arestata- 
lui detransferat, şi elibereză în mâna fie-cătuia 
arestati câte 25 parale de postă până la Pre- 
fectura următâre. Acâstă sumă se justifică în 
modulii prevădută la art. 31. 

Art, Gl, La casă când un arestată more, în- 
grijitoruli transcrie certificatulii medicului, de 
la care va lua unii asemenea totă-dâ-una, în 

„. condica de încarcerare la marginea drâptă. Ra- 
portâză Prefecturei cu certificatulii în copie 
constatândi totii uădată și avutulă rimasii de 
]a arestatii în închisore. | 

Eli raporteză de asemenea autorităţii judi- 
ciare, relative, pentru toti prerenitulii seii a- 
cusatulii murită, , | 

Art, 62, La cazii de evadare a vro unui a- 
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restată, îngrijitorulă raportâză de 'ndată pre- 
fectului, care ia grabnice măsuri de urmărire, 
încunostiinţeză de "ndată prin toti ţinutuli 
săi şi pe prefecţii districteloră contigente, ra- 
portândii Ministerului, | 

Autoritatea judiciară este încunosciinţată de 
îndată. i : 

CAPITOLUL III 
Regimuli morală 

Ş 1. Disciplina . 

Art, 63. Numai arestaţii de aceeaşi catigo- 
rie potii fi împreună la preâmblare, la masă 
s6ă în atelii, Şi câna nu este de câtii nă curte, 
uă sofragerie comună pentru tâte despărţitn- 
rile, catigoriile esii pe rândii. o: 

Arte 6f. Afară de uă specială învoire din 
partea prefectulni stii directorului Prefecturei, 
cei ce vinii de visiteză arestuli, nu voră putea 
comunica, cu vre un arestati de câtă la parla- 
torii s6ii în localulii care obicinuită slujesce şi 
de parlatoriii, în presența unui guardiană. 

Arestaţii de catigorii şi de sexe osebite, nu 
se vorii putea întâlni în parlatoriă nici nădată. 

Nici într'uniă casii cei ce vină să visiteze nu 
potă să bea şi să mănânce cu arestaţi, 

" Durata, visiteloră precum şi dilele de visita- 
re vori fi fixate prin regulamentulă locală ali 
arestului de prefectiă. | 

Art, 65. Nu voră putea comunica cu are- 
staţii de cât părinţii, mumele, femeile, bărbaţii, 
fraţii, surorile, unchii şi epitropii loră. Advo- 
caţii recunoscuţi apărători după alegerea, din 
lista de advocaţi şi după declararea arestatu- 
lui, vor putea comunica totă-dt-una cu cli- 
enţii lori, 

Art. 66, Tâtă vindarea şi totii darulii, fie 
sub veri ce titlu este oprită între arestaţi. 

Arte 67, Fie care arestati este dâtori să'şi 
ţie patulă, şi prin prejurulă locului săă totii- 
de-una curati, 

Dormit6rele şi coridorurile voră fi măturate 
şi spălate de arestaţi; se ror rândui pe rânduri 
toţi arestaţii din vă categorie pentru serviciul 
curăţeniei din despărțitura, oră. 

„. Osindiţii vorii fi rânduiţi iarăşi pe rândii în 
serviciile esteridre ale închisorii pentru servi- 
ciulă economică, sâă pentru cel de curăţeni: 
şi de salubritate. 

Arte 6S. Jocurile de tot soiulii sunt 'opritc. 
Art. 6%. Nici ună arestat nu va putea pă- 

stra instrumente ascuţite, fără uă autorisaţie 
specială dată de prefectii. e 

Art. 70. Cântecile, răcnetele sunt oprite, de 
asemenea t6tă vorba vuetâre, tâtă intrunirea 
sgomotâsă, şi tâtă corerea sii jăluirea colectivă. 

Tăcerea este indstorită în timpul prânga- 
lui, lucrului şi prin dormitori.
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art, 71, Preveniţii şi acusaţii suntă liberi 
d'aşi alege apărători! lor, Unii tabloii de advo= 
caţii locali, redigiată de prefectură se va pă- 
stra toti-dd-una în cancelaria, închisorei, spre 
a Ji se înfăgişa de câte ori treunul va artta do- 
rinţa d'a numi un adrocat. 

Art. î2, Arestaţii vorii putea să priimescă 
răvașe şi ajutâre de afară, în marginela regu- 
Jamentelorii. Da 

Arestaţii preventivă potă priimi de la casele 
lorii obiecte de imbrăcăminte, de curăţenie şi 
chiari de mâncare. 
Arestaţii osindiţi oră patea, să'şi procure 

Gre-care obiecte de mâncare din bani! strânşi 
de pe muncă cu învoirea, „îngrijitorului, care 
singură va comisiona, şi singurii le va da, are- 
staţilorii, . . 

Art. 33, Pentru tâtă călcarea de regulă a în- 
chisorii, veri ce neascultare, arestaţii vor fi pe-   depsiţi cu pedepsele disciplinare următâre : 

1. Se oprescă de la preumblare, nu li se dă re să vadă pe rude întruni timp Gre-care, li se oprescă ajutorele de afară, se închidă sin- 
gară în gherlă. 

2. Se punii pe pâne şi pe apă, N: 
3. Se pune în fiare de mână şi de picidre. 
4. In fie pentra incorigibili se pâte aplica şi lorituri până la 15, pe respunderea celui ce a ordonati, a 

$ 2. Serziciuli religiosii | 
Arte 74. Unii preotă va f însărcinat; de pro- toereă să facă serviciulii cultului în închis6re. Eli va veni nă dată pe lună, cel pugin, va sfinți apa, va face rugăciuni intrun local unde Torii asista toţă arestaţi, . „_Elă visiteză tâte încăperile închisorii, îm- prăştie cuvintele sâle mângăitâre şi porăţni- tere , şi priimesce comunicațiunile ce arestaţii ară voi să'i facă în interesnlii lori pzopriă stă celă ali familii loră. Eli le transmite verbalii prefectului, de socâte că merită a le da as- cultare, . 

Arte 75 De două oră pe an, în posturile Cră- ciunului şi ală Paseiloră, preotulă spoveduesce pe arestați de ritulă ortodox, . Art, 6. Este permisă preoțilorii ritmurilor străine să visiteze pe conreligionarii lori, să "% grijescă, 
Art, 37. Preotulii va fi chiămatii de câte ori unii bolnavă Vară Cere, va priimi dorinţele luk cele din urmă, prin în scris, şi le va transmite prefectului, ă i . Et va, fi însciințată de mârtea unul arestat spre a'i da cele depre armă grijiră bisericescă la nltima, Gră a vieţei, precum şi după mârte. Art, î8, Preotuli va putea procura, cu banii loră, cărţi religiâse arestaţilorii, după cererea loră, Va avea îngrijire, pe conta stabilimentu= lui, d'a cumpăra, câte-va, cărți de rugăciunile clementare ; spre a se împărţi prin închisâre 
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pe la cei ce sciă a citi, ca să înveţe pe cei ce nu cunosci rugăciunile. . - „Art. 79. Invăţătura matuală este prescrisă * Şi se va face totul Spre a o înlesni şi a o în- curagia. 
Dâcă vre uă promisiune de dar sc plată pâte fi învoită să se efactueze între arestaţi, acesta este numai pentru înv&ţătura de scriere şi ci- tire. Se voră putea cumpăra dâră abecedare, tăblițe de învățatii a serie, ş. a. Câte-va, chiar în conta Statului pentra toţi. 

„5 3. Despre lucru 
Art, S0. Se va căuta a se organisa lucru în fie-care închisâre, la care voră fi supuşi toţi condamnaţi. 
Uă ordonanță a, prefectului va otărt modul organisațiunii lucrului și ali contabilităţii lu- . crului, ! 
Art. Si, Totii osinditul care fără scuse va- labile va refusa să lucreze, va f pusă pe pâne şi pe apă, fără scutire de alte pedepse dacă este casă. . Art, 82, Se va dispune din productul muneei arestaţiloriă potrivit legei, 1J în folosul s&ă, şi 2/s în folosulii Statului, : Arte 53. Preveniţii şi acusaţii vor putea, fi 

întrebuinţaţi în lucra, în întra, după cererea loră. În asemenea casă sunţăi supuşi regulei prescrise pentru organisarea, şi disciplina lu- . crului. - LN 

CAPITOLUL IV 

Regimnlii tratamentului fisc 

$ 1. Ilrana 
Art. Si. Toţi arestașii, afară de gilele de posturi, capătă carne câte GO dramuri de indi- vidă. Din legumură fasole, linte câte GO dra-   

    

muri, vardă de 14 50 la 70 căpăţini pentru suta, de arestaţi; sfecle, ridichi de iarnă, câte una de individ. 
Pentru tâte demâncătarile c&pă, piperă şi sarea trebuincisă.: “ " Art. Să. In tâte dilele 3 litre pâne,stă 3 ]i- tre mălaiă (făină de porumbi) de individă. Art. SG, Preveniţii şi acusații, pot să aducă de a casă, şi cu cheltuiala, lor, demâncarea, tre- buinci6să, . 
Decă se înerijesciă “singuri de hrana lor, în- cetâză d'a fi hrăniţi din întra, 
Art. 57, Vinulă, rachinlii şi tote băuturile 

spirtâse, sunții oprite atâtii preveniţiloriă câtă 
şi osîndițiloră. Afară numai de învoirea spt- cială, la Gre-care dile, 

Ş 2. Inbrăcămintea şi aşternutuliă 
Art. SS, Preveniţiă şi acusaţii vori păstra 

hainele lori, pe câtă vreme aceste poti fi pă- strate în stare de curățenie. EI vor putea să'şi 
55
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aducă d'a afară pe sâma lori, hainele de care 
vorii avea trebuință,. , îi 

Art. S9. Osindiţii corecţionali carii facă o- 
sînda Jorii prin districte, voră fi siliţi să pârte 
îmbrăcămintea închisorii. 

Art. 90. Imbrăcămintea fie-căruia arestati 
se compune. 
„1. De uă zeghe, de uă pereche nădragi, deuă 
căciulă. 

2. De două cămăşi şi uă pereche ismene, . .: 
3. Da uă pereche de opinci. . 
Art, 91. Imbrăcămintea fe:acilor seva com- 

pune, pe lîngă cele de mai susă, în loci de s- 
menc, de uă fustă de stambă sei de altă mate- 
rie de bumbacă, în putinţă Wa fi spălată. : 

Art, 92, Administraţia va, putea învoi osîn- 
diţilorii, din motivul sănătăţii, întrebuinţarea 
unoră haine căldurâse, pe lingă cele ale închi- 
sorei, care pari schimba în nimica îmbrăcă- 
mintea închisorii. " e 

. Art, 93, In fie-care Sâmbătă arestaţii "şi 
spâlă rufele lori, la unii locii, şi fie-care cati: 
gorie în parte, Pentru acâsta se rorii rândui pe 
rândi, şi vor priimi tote cele trebuinci6se, ca- 
sani, lemne, precum şi săpun contati câte 4 
dramuri de fie-care individii. In fie-care Dumi- 
nica toţi arestaţii se schimbă de rufe, 

" Art, 9£, Arestaţii se culcă pe paturi lungi 
şi rădicate dela pămâut. Pentru aşternută vor 
avea câte uă rogojină şi câte unii tufeciă (pe- 
rină). Rogojinele şi paeie din tufecuri vorii fi 
rcînoite de câte ori se va, simţi trebuința. 

Art. 95, Preveniţii şi acucaţii, specialmente 
autorisaţi de prefectiă, voră putea să'şi aducă, 
aşternutulii lori. 

$ 3. Incăldirea şi iluminarea 

Art. 98. Midlcele de încăldire şi de ilami- 
nare vorii fi otărite de prefect, după localităţi 
şi comunicate Ministerului spre aprobare. 

_ Dormitorele vori fi iluminate totă nâptea.: 

" Disposiţiună diverse | 

Arte 97. Tratamentuli spitalului închisorii 
va fi acela care urmâză în spitalurile civile de 
sărmani pentru hrană, pentru aşternut şi pen- 
tru îmbrăcăminte.   
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“ Art, 9S, Se va avea în vedere preţul milo- 
ciă pe ji acordaţi de unii arestată prin bud- 
getii; şi se va, chipzui a nu se trece di cai, 
peste ele, în timpuli lunci. 

Art, 99. Prefectulii va verifica în tâte di- 
lele buletinele dilnice. de comsumaţie, în di- 
stribuirea hranei şi altorii materialuri, şi va 
căuta să fie în cătimele prescrise prin acest de 
facă regulamentă, şi în limitele. preţurilorii 
pieţei. Pentru veriâcarea, preţuriiori se pote 
orienta după esemplarele municipale, ce sunt 
a i se comunica din 15 dile in 15 qile, 

Art. 100. Prefectulii va visita celi pugin de 
două ori je Innă arestulii, directorulă în totă 
săptămâna uă dată ; ei se vor ineediaţa de cu- 
rățenie, de bună rânduială şi disciplina are- 
stului. Ei voră inspecta condica pedepselor, şi 
vor însemna în anume condică observaţiu- 
mile lori. : a - 

Art, 101. Reparaţiile periodice ale arestu- 
Jui cerute de curăţenie şi buna întreţinere, pre- 
fectuli le esecută d'a dreptuli şi cere creditele 
la timpul oportun. . 

Pentru reparaţii estraordinare stă de îmbu- 
nătățire, consultă arhitectul oraşului, face di- 
visă, şi'lă presintă Ministerulul. - 

Se esceptâză de la acestă regulă reparaţiile 
urgente, în casuri neprevădute, de a cărora 
întârdiere ar putea să sufere securitatea şi so- 
liditatea încliisorii. 

Art, 102, Afară de presecripţiunile acestui 
regulament, se voră putea face instrucţii spe- 
ciale, pentru ordina, curăţenia şi salubritate, 
recomandată de disposiţiunea, specială a loca- 
lariloră,, şi de împrejurări particulare locali- 
tăţii, Insă aceste, înainte de a se pune în apli- 
care se vorii supune la aprobarea Ministerului. 
“Art, 103, Regulile disciplinare voră fi pre- 

scrise şi afişate pe păreţii închisorii, prin fie- 
care despărțitură. . 

Art, 104. Prefectul nu va putea delega ni- 
menui îndstoririle scle prin acestii regulament, 
şi autoritatea sa asupra arestului. 

Art. 105. Tâte disposiţiunile de mai îna- 
inte; anteridre acestora, remân abrogate. 

Ministra secretar de Stat la “departamentul din întru 

1864, Aprilie 22 M. Cogălnicenu. 
  

LE GB 
PENTRU INFIINTIAREA CONSILICRILORU JODETIASE. 

(Decret Do. 399 din 31 Dartie 1864) 

TITLUL I 

Despre representaţiunea intere- 
selor locale ale judetului 

sintă interesele locali, colective şi economice 
ale judeţului. 

Art, 2, Fie-care plasă (ocoli) trămite câte 
duci membri la Consiliulă judeţiană, 

Oraşele de reşedinţă cari nu facă parte din 
Art. 1, In fie-care județii se statornicesce | nici uă plasă, se vor alătura pe lingă plasa cea 

ună Consilii care se adună perioâicii şi repre- | mai apropiată printruă ordonauţă Domnescă.



JUDETIA £ SE COMUNALE 
Cânăi numărul plaseloră într'ană judeţ va 

“Îi maă micii de cinci, în cât să nu se pâtă com- 
plecta minimum de dece membri, atunci acest 
număr se va complecta împărțindu-se pe plăşi 
în proporţiane cu populaţiunea, lori, - 

Art, 9. Preşedintele Consiliului județianii 
so alege de Consiliă din senală săi, TIE 

Comisarii ali guvernului pe lingă Consiliă 
este prefectalii județului, | 

Arte 4. Consiliul judeţianăi alege din sânul 
stă unii Comitet permanentii compusi de trei 
membri. Acesti comitetii funcționăză în lipsa 
consiliului si se presidă de prefectul judeţului. 

Art. 5, Pe lingă numărulii otărita ai men 
brilor Consiliului, fie-care plasă alege âncă câte 
anii membru supleant; pentru a îndeplini va- 
canţele întâmplătâre în. cursuli mandatului 
consiliariloră, . - 

Totă pentru acestii sfirşită, Consiliulă alege 
de asemenea pe lingă membrii activi ai comite- 
tului permanentii, şi trei membri supleanţi. 

Art. 6, Pe lingă Consiliulă judeţianii şi co- 
mitetulii permanentă, funcţioneză unii seere- 
tară numiti de Domnii, din trei candidaţi pre- 
sintați de Consiliulă jadeţiani. . 

Domnulă lă pote revoca numai după cere- 
rea Consiliului sâii a comitetului permanentă. 

TITLUL IL 
Despre alegătorii Consiliului ju- 

deţian şi listele electorale 
. Art, 7. Suntii alegători direcţi ai Consiliu- 
Îni judeţianiă toţi acei carii întranescăi condi- 
țiunile prescrise de legi pentru a lua parte la 

: alegerile depntaţiloră la adunarea legislativă: 
Listele electorale formate după, acea lege 

vorii servi şi pentru alegerea consiliurilori ju- 
deţiane. 

Art, S, Alegătorii fie-căria' plase formeză 
unii singură colegii electorală. 

Aceleaşi disposiţiuni cari reguleză alegerile 
 deputaţilorii la Adanarea clectică se aplică şi 
la alegerea membrilorii consiliurilor judeţiane. 

| TPIPLUL IL: + 
" Despre adunarea alegătorilori- 

județului : 

Art, 9 Convocarea colegiilorii electorale , 
pentru a procede la aleşzerile generali de mem- 

:bri al consiliuriloră, se face prin ordonanță 
Domnâscă, celii pușinii cu trei s&ptămâni îna- 
intea dilei fizate pentru alegeri; ea se publică 
prin giarele oficiale şi se afişeză în tâte comu- 
-nele; ea arstă diua, ora, şi loculii întâlnirii co- 
legielorii, precum şi numerulă consiliarilori ce 

„ali a se alege de fie-care colegii, . 
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“Art, 10, Convocarea ordinară a colegieloriă 
de ocâle urmeză în cea ânttii Duminecă a lu- 
nci lui Maiă. | 

Colegiele se potă convoca şi estraordinar în 
cas'de disolvare a vre unul consilii judeţianii, 
s6ii pentru.a îndeplini locurile vacante, 

Art, 11. Alegătorii membriloră consiliulză 
judeţianiă se întrunescă în reşedinţa ocolului, 
unde 'şi aii domiciliulă lorii politică. - 
Votuli se dă în persână. 

" Nici ună alegători nu pâte vota de câtii în- 
trună singură colegii. - * 
"Arte 12, Preşedinţa provisorie a colegiului 
eiestoralii este dată celui mai în vârstă dintre 
alegătorii de facă; patru din cei mai tineră (cu 
sciinţă de carte) îndeplinescă provisoriii fane- 
ţiunele de scrutatori şi de secretari, 

Biurouli. provisorii fiindă aşa formatii se 
procede la alegerea prin ună singurii scratină 
şi cu simplă majoritate a biuroului definitivă, 
compusă de asemenea de ună "presedinte, de 
duoi scrutatori şi de duoi secretari. -, 

Art. 13. Colegiele electorale nu se poti o- 
cupa de alta de câtă numai de alegerile pen- 
tra carii Sai convocat, Ori care cuvântă, ork- 
ce discuţiune sâii deliberaţiune politică, sunti 
cu toti dinadinsuli oprite. îi 
"Arte 14. Preşedintele colegiului-are singur 
poliţia Adanării. E 
_ Nimeni nu pâte întra înarmată. - 

Nică nă putere armată nu pote fi pusă în lo- 
calulii alegeriloriă scă în giurulii lui. In cas de 
neorânduială, preşedintele pâte însă cere aju- 
torulii puterii armate. 

” Autorităţile civile şi militare suntii detâre a, 
urma cererilor sâle în ceca ce privesce alegerile. 
„Art. 15. Preşedintele însciinţtză pe Adu- 
nare de numărul consiliariloră şi a supleanţi- 
lori ce urmeză a se alege, precum și de nu- 
mele aceloră ce urmeză a se înlocui.   

  

Art. 16, Întâmplându-se ca numărul votan- 
țilorii unui colegiă să se găsâscă 1nal micii de 
câtă jumătatea şi unulă a, sumei alegătorilorii 
înscrişi în lista oiicială, operaţiunea se între- 
rupe şi alegerea se amână până după trei săp- 
tEmâni, , 

Causa întreruperil se înscmnâză în procesul 
verbală, care subscris chiar în şedinţă de toți 
membrii biuroului, se trămite mialocită pre- 
fectului. „ 

In cele dece dile ce urmeză, prefectulă este 
detor a face ună nuoă convocare colegiului, ob- 
serșândă formele statornicite mai sustii: 

La espirarea terminului de trei săptămâni 
se procede la alegere, ori-care arii fi numărul 
alegttoriloriă de facă. 
„Art, 17. Pentru candidaţii cari marii. fi do- 
bânditii majoritatea absolută a voturilor, £e 
procede la ună ali duoilea scrutină. - 

Acei carii la acestii alii duoilea scrutină vor 
fi dobânditii în colegii cele mai multe voturi,
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- fie chiarii mai puţinii de câtii jumătate şi unul | 
a sumei voturilor rostite (majoritate relativă) 
suntă aleşi. - 

In casii de paritate a voturiloră se va, decide 
prin sorți. | , 

Art. 15, Procesulii verbalii ali alegeriloră, 
„impreună cu biletele şi chârtiile atingătâre de 
ele, (carii -trebuesci a se parafa de membrii 
biuroului şi de reclamanţi), lista rotanţiloră şi 
foile pe care secretarii ai însemnată voturile 
date, tote aceste acte, subscrise în şedinţă de 
biuroulă întregi, se trămitii Comitetului per- 
manentii, d'impreună cu lista, oficială a alegă- 
toriloră cari ai servită la apeluli nominală. 
"Comitetul supune tâte actele, dimpreună 

cu lista, lori, Consiliului judeţianii în diua des- 
chiderii. 

Copia după procesul verbalii, adeverită de 
biuroi, se depune la cancelaria Sub-prefecturel 
plasei (ocolului), în reşedinţa județului la can- 
celazia prefecturii, unde ori cine va putea cere 
a 0 vedea, 
_ Art. 19. Comitetulii permanenti vestesce 
fără întârgiere tutulorii aleşilorii alegerea lor 
de membri: activi sci supleanți ai Consiliului 
judeţiani. . 

Arte 20, Ori-ce reclamaţiune în contra unei 
alezeri, se adresâză Consiliului judeţian înain- 
tea verificării titluriloră. : !   Art, 21. Numai Consiliulă judeţiană decide 
definitivă despre validitatea operaţianilor co- 
legielorii electorali, întru câtă privesce alege- 
rea membrilor sti, ară în cât se atinge de otă- 
rirea, definitivă în contestaţiunile pentru drep- 
tulă de alegători, ca este esclusivă de compe- 
tinţa părţii judiciare, MN 
arte 22, Consiliarulii ales în mal multe co- 

legie, vestesce opţiunea sa Comitetului perma- 
mentii, şi neîngrijindu-se a o vesti acestuia, o 
declară Consiliului judeţianii, până în ducă dile 
după verificarea titluriloră; în casuiii contra- 
riii, Consiliulii decide prin sorţi pe sare plasă 
represiată consiliarală care n'arii fi declarată 
opțiunea sa. 

Art. 29, In casii de racanță prin obțiune, 
mOrte, demisiune sâă altmintrelea, atâtii a 
membriloră activi câtă şi a celorii supleanţi, 
aleşi de veri uă plasă, prefectul va întruni co- 
legiulă respectivi în termină de uă lună, 

Art, 24. In timpul întrunirii Consiliului ju- 
deţiani, elă singură are dreptul a priimi de- 
misiunea membrilorii săi, iară in intervalulii 
sesiuneloriă, demisiunele se notifică Comitetu- 
lui permanenti. 

Art, 25, Nimeni nu pâte refusa funcţiunele 
de membru Consiliului judeţian la care s'ar ale- 
ge, nică a se demisiona înaintea terminului man- 
datului săii, de cât pentru cuvintele următâre : 

a. Vârsta de 60 ani împliniţi. 
D. Orânduire în serșiciuli Statului şi man-   datulii de deputati, 
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c. Indeplinirea anteridră de funcțiuni de con- 
siliară, în cursă de ună termini d'a rânduli, 

d. BOlă şi slăbiciune trupâscă, sâii uă altă 
forţă majoră dovedită. 

Consiliulii judeţianii otărasce asupra admi- 
sibilitătii cuvintelori refusului. ” 

Orl-cine, fără legiuite cuvinte admise de 
Consiliulă judeţian, arii refusa gisele funcțiuni, 
sâi s'arii demisiona înaintea. terminului man- 
datului săi, se va, îndâtora a plăti uă amendă 
de Ja 15 până la, 50 galbeni în tolosul judeţului, 

Cătimea, globirii se pronunță de Consilială 
judeţianii, şi însărcinarea ei se urmăresce de 
către Comitetulă permanenti. a 

Apelulă se face cătro Consiliul de Statii. - 

TITLUL IV 
Despie elisibilitate 

Art. 26, Suntă eligibili la consiliurile ju= 
deţiane toţi Românii în vârstă de 30 ani, carii 
se bucură de tâte drepturile civile şi politice 
acordate de lege. ! , 

Spre a putea, fi alesii membru sei supleantii 
la consiliurile judaţiane, trebue să fi declarată 
cu 6 lună înaintea alegerii că în acestă pri- 
vinţă îşi are domiciliul scă politic în acel jtdeţ. 

Art, 27, Nu poţii lua parte la Consiliul ju-. 
deţian, prefectul, judecătorii tribunalului ju- 
deţului, sub-prefecţii, casierii şi toți compta: 
bilii judeţului, împiegaţii Prefecturei sâi at 
Sub-prefecturilori, secretarul Consiliului ju- 
dețiani, înginerii şi architecţii în serviciul ju- 
deţului, prefectul şi comisarii de poliţiă, mi- 
litarii în serviciul activ în judeţ şi călugării. 

Nimeni nu pâte face parte la ducă consilit 
judeţiane,. e 

Art. 28. Rudele de aprâpe, tatălii şi fiulă, 
bunuli (moşulă) şi nepotulă, fraţii, cumnaţii, 
anchiuli, nu potă fi totă într'unii timp mem- 
brii aceluiaşi Consiliă judeţianii, . 

La asemenea alegeri este preferită acel care 
a dobândită voturi mal multe, şi la cas de pa- 
ritate, cel mal în vârstă, iară Ia alegerile prin 
scrutină succesivi, celă ântâiii alesă, . 

Inrudirea ce s'arii întâmpla între duoi con-- 
siliari în urma alegerilor, nu trage după sine 
revocarea mandatului loră. 

Inrudirea se socotesce desființată prin mâr- 
tea femeii de la care provine. 

TITLUL V 
Despre consiliulii judeţianii 

CAPITOLUL 1 . 
Disposițiuni atingiiore de întrunirea cou- 
siliului şi de modul deliberaţinnilor sâle - 

Arte 29, Ordonanţa Domnâscă de convocare
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precede fie-care întrunire a Consiliului jude- 
țiană, celii pnginii cu trei săptămâni; ea se pu- 
blică prin Monitorulă Oficială, prefectul in- 
vită anume pe consiliari prin bilete pe Ja lo- 
cuinţele loră. 

Arte 80. Consiliulii judeţianii se întrunesce 
în sesiune ordinară la 15 Octombrie a fie-cărui 
ană, în reşedinţa județului. o 

Afară de sesiunea ordinară, Consiliul se pâte 
convoca şi în sesiune estraordinară. 

Art, 31. 'Tote sesiunile sunt deschise şi închi- 
se, în numele Domnului de prefectul judeţului. 

Prefectul presidă provisoriti Consiliulii, duoi 
din membrii cei mai tineri asistă de mă cam 
dată ca secretari. 

După verificarea titluriloră Consiliulă pro- 
cede la alegerea de ună preşedinte, de un vice- 
preşedinte şi de duoi secretari, formânai aşa 
biuroulii săi definitivă pentru tote sesiunile 
anului, ! o 

Art, 92, Dăinuirea sesiuuil ordinare este 
de treă săptămâni ; ca nu se pote prescurta de 
câtă prin împreună înțelegere a Consiliului cu 
prefectulă ; se pâte însă prelungi de optă dile 
în urmarea unei otăriri a Consiliului, 

Pentra uă mai mare prelunsire, învoirea 
Domnului este neapărată ; ea se cere prin mig- 
locirea prefectului. ! 

In acestii casă, Consiliulă este dâtor a se o- 
cupa, înainte de tâte, de budgetulii judeţului 
dâcă âncă nu sară f votati ; sub nici uni 'cu- 
vântă sesiunea ordinară nu se pâte prelungi 
peste cinci săptimâni. 

Arte 88. Cândă Doinnulii consâcă vre unii 
“Consilii judeţian în sesiune estraordinară, sâă 
cânâii antorisii prelungirea unei sesiuni ordi- 
nare, actulă convocării sâii a prelungirii men- 
ționză obiectele şi 'ordinea deliberaţiuniloriă 
din carii Consiliul nu pte eși. . 

Arte 24. Suspendarea sesiunii ordinare şi 
închiderea sesiunii estraordinare înaintea si- 
verşirii lucrăriloră pentru cari a fosti consi- 
liulă convocati, se poti totii-ds-una pronunţa 
de prefectii, : . 

Suspendarea se referă prin ministrul de 
interne la Consiliul de Stată, care statudză a- 
supra otăririi prefectului. : 

Art, 95, Adunarea verifică titlurile alegerii 
membriloră săi, şi otărasce contestaţiunile 
cari s'arii ivi în privirea lorii. : 

Ea nu pâte delibera dâcă nu suntă faţă cel 
pușini jumătate şi uaulă din numtrulă mem- 
brilor Consiliului anume fixati pentru fie care 
judeţ. îi 

Art. 96, După verificarea titlurilor, membrii 
consiliului judetianii, depunii următorulă jură- 
mântă în mâincle prefectului, | 

Jur credință Domnitorului şi supunere con- 
stituțiunii şi legilorit ţării ele, - 

Nici ună membru nu păte laa parte la deli- beraţiune până a nu depune acestii jurământii. 
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|" Membrulă care îlă-arii refusa, se consideră; 
bi 

membra supleantă. - 
Art. 87, Consiliulii determină prin ună re- 

ca demisionat, şi se înlocucsce în dată prin un 

| gulamentă interiori modal după care escr- 
cită, conformă legii de facă, atribuţiunile în- 
credinţate lui. . 
„Art. 35, Şedinţele Consiliului nu suntii pu- 
Dlice, afară, cândii deliberaţiunile aii de obiect 
votarea bndgetului și a impositelor ce urmeză 
a se aşega asupra județului, prectin şi darea 
stmeloră. 

T6te încheerile Consiliului se publică în dIo0- 
nitoriă, | : E 

Art. 39. Consiliulă votâză cu glasi tare 
prin apelă nominală sii prin şedere şi “seculare, 
iară asupra întregii propuneri s6ă încheeri, 
elă voteză numai prin apel nominală: 

“Tote cestiunile de persâne, presentaţiuni de 
candidați, numiri, revocări, sâă destituaţiuni, 
se resolră pururea prin scrutinii secretă. | 

Art. 40, Ori ce propunere, pentru a putea; 
fi priimită în discuţiune, trebue a fi sprijinită 
de trei membri; Consiliul îusemneză dina des- 
baterii, | ÎN . 

Consiliul are dreptulă de-a despărţi ori ce 
propunere şi de avi face amendamentă. 

Art, 41. 'Tâte încheerile se facii cu majo- 
ritate absolută a voturilorii membriloră pre-" 
senţi. ! . 

„În cas de împărţirea 
este respinsă, | 
„Art, 42, Şedinţele se închidă şi se deschidit 

de preşedinte; ele începi neapăratii prin citi-: 
rea procesului verbalii al şedinţiă trecute, care, - 
după ce s'a aprobatii de Consilii, se sub-sem=: 
D6ză de preşedinte şi de secretari. | 

Fie care membru are dreptul de a reclama, 
în contra procesului verbalii. Majoritatea ab- 
solută otărasce, " 

vâturiloriă, propunerea,   
  

De asemenea, fie care membru are dreptali 
de a cere menționare anume în procesul verbal 
că a votată pentru să contra unci'resoluţiuni 
adoptate. NN 

Art, 43, Afară de casuilă de urgenţă; recu- 
noscutii de ducă treimi a membriloră 'de facă, 
preşedintele otărasce ordinea'dilei, coli târgiă 
cu uă gi înaintea, şedinţei 'respebtive, după ce. 
mai ântâiă a consultati Adanarea; ordinea Qi- 
leă se afişâză în sală. o -: a | 

„ Art, 44. Preşedintele 'arg sinizur poliţia A- 
dunării. In şedinţele publice el pote, după chiăi-" 
marea la ordine adresată publicului, a, ordona, 
depărtarea turburătorului şi'chiarii arestarea 
lui pe, timpă de 24'ore fără prejudiţiul pedep- 
sei ce' ară putea urina acțiunei Ministerului 
publici, -: E a 

Poliţia este dâtâre a priinii'pe persâna tră- 
misă de preşedinte Ja arest, şi a o ţinea închisă 
timpuliă arătată în ordinea preşedintelui. | 

Art, 45. Membrii consiliului nu poti lua
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cuvântulii de câtii după ce'lă ai cerutii şi li| 
sa datii de preşedinte, 

Preşedintele rechiamă la cestiune pe orato- 
rulii care se depărtâză de ea... ” 

Ori ce personalitate, ori ce injurie, ori ce 
imputare, cu rea intențiune, se socotesce rio- 
lare a ordinei. “ 

In acesti casii, preşedintele rechiamă pe o- 
ratorulă anurme la ordinii, după ce mai 'nainte 
Adunarea va fi ascultată esplicările scle. 

Rechiămarea la ordine, însă se menţioneză 
în procesulii verbală numai în urmarea cererel 
majorităţii, a Dei 

Arte 46, Funcţiunile de membru al Consi- 
liului judeţianii nu sunti retribuite., 

Art, 47, Fie care membru represintă în Con- 
siliii judeţiuli întregi, iară nu numai circum- 
scripțiunea electorală care "lit-a alesi. 

Art, 48. Nici ună membru ali Consiliului 
nu pote lua parte la uă deliberaţiune în care 

* elă, sâii uă rudenie a sa, de aprâpe (art. 28), ar 
avea ună interesii personali directii. ; 

CAPITOLUL, II - 
Atribaţiile Consiliului județianii 

Art. 49. Consiliulă judeţiană se pronunţă 
asupra tutulorii intereselor esclusivă locale ale   judeţului, tără prejadiţiulă aprobaţiunii ce- 
rate pentru validitaţea închceriloră sâle, în 
casurile şi modul prevădut în capitolul următor. 
) EL este chiiimati a se rosti şi asupra tutu- 
loră obiecteloriă ce i se deferă de către corpulii 
Jegiuitorii sâi de către guvernă.” 

Art, 50. In fie care anii Consiliulii voteză 
badgetulii ckeltueliloră anului viitorii şi mid- 
J6cele pentru a le acoperi; asemenea, cercetiză 
şi inchee sumele venituriloră şi cheltueliloră 
anului trecuti. o 

Art, dl, Veniturile judeţulni se compun a- 
cumii de uă dată: . | 

1. De contribuţiunile adiţionali pentru tre- 
buințele judeţului, votate de Consiliulii jude- 
ţiană, în marginile autorisării paterii legiui- 
târe, pe lingă contribuţiunea directă către Stat, 

Aceste contribuţiuni suntii : | 
a. Obligătâre, pentru acoperirea, cheltueli- 

lori ce legea pune în sarcina judeţului. 
5. Facultative, pentru acele cheltueli, ce 

Consiliulii judeţiani ară găsi cu cale a vota, 
spre întîmpinarea vre unui altii interesii ală 
judeţului. 

2. Din uă subvenţiune din casa Statului în 
proporţiune cu cheltuelile ca trecit de la ad- 
ministraţiunea centrală în sarcina judeţului. 
'Ţifra acestei subvenţiuni se fixeză pe fie care 
anii de legea finanţiară (budgetă). 

3, De alte venituri întemplătore ce se poti 
înfiinţa, de trecătârea pe poduri stabilite cu   cheltuiala județului, etc, 
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Art, 32, Cheltuelile judeţului suntă :-1, o0- 
bligătâre ; 2, facultative. 

_ Obligătâre. suntii tote cheltuelile ce legea 
pune în sarcina judeţului şi pe care Consiliuli 
este detoră a le trece neapărată pe fie care an. 
în budgetulii judeţului. 

Ele suntii mai cu osebire următârele : 
1. Chiria şi reparaţiunile localurilor pentru 

tribunală, prefectură şi casarma, de gendarmi, 
destinate judeţului; cumpărarea şi întreţine- 
rea mobiliarului trebuitorii pentru acestea. 

2. Lefile membrilor Comitetului permanent, 
aceea, a secretarului Cousiliului judeţianii şi a 
celoră-alţi împiegaţi ce depindi de acest con- 
silit, precum şi tote cheltuelile cancelariei. 

3.. Înfiinţarea, cândi vorii ajunge midlâcele, 
iară până atunci chiria localului, precum şi. 
întreţinerea şi mobilarea închisorilor civile ale 
judeţului, în care nu se cuprindă însă închiso-- 
rile centrale atârnate directi la Stati, 

- 4, Intreținerea drumuriloră şi podurilor ju- 
deţiane, precum şi a altoră lucrări publice ce 
legea, le-arii pune în sarcina județului. 

5. Lefile şi cheltuelile de drumă, până la 
țitra ce se va fixa prin uă disposiţiune specială,. 
a ingineriloriă şi a altoră împiegaţi de poduri 
şi şoșele în serviciulii judeţului. : 

6. Cheltuiala tipăririi listelor electorale ale- 
judeţului şi a listeloră juraţilorii, cândii se va 
înființa acâstă instituţiune. 

7. Cheltuiala drumului membrilor Consiliu- 
lui ce s'ară trămite de către elă cu vre ră în- 
sărcinare în județiă. 

8. Cheltuiala aşedămintelor de instrucțiuue, 
conform legii de instrucţiane publică, ajutorul: 
ce sarii acorda comunelorii sărace pentru în- 
strucţiunea primară, 

9, Jumătate din cheltuiala alcătuirii tabele-. 
lorii decimali pentru statulă civilă, | 

"10. Intreţinerea spitaleloră şi aședăminte- 
lorii de bino facere atârnate de judeţii, chel-. 
tuiala întreţinerii copiilorii găsiţi (lăpedaţi) şi. 
a smintiţilorii, întru câtă aceştia n'arii găsi 
adăpostire în aşedămintele Statului, ale-jude-. 
ţeloră s6ii ale particularilora astă-di în fiinţă, 
şi întru câţă s'ară recunâsce de Consiliă scă de 
Comitetuli permanentă neputinţa comunelorii 
respective de a acoperi acea cheltuiălă. 
„11. Cheltuiala organisării şi întreţinerii u-- 

nui serriciii de postă de scrisori, între capitala, 
judeţului şi comunele principali. | 
_12. Uă sumă destinată pentru cheltuelile in- 
tâmplătâre şi neprevădute ale jodețului. 

Cheltuelile facultative, se voteză de Consilii 
în marginile midlâceloră ce remânii judeţului: 
după acoperirea cheltueliloră obligătore. 

Art, 53. Tote veniturile şi cheltuelile ju- 
dețului trebue să Bgureza in budgeti şi în se- 
mile judeţiane. 

Nici uă strămutare de cheltueli nu se pote 
face de Ja ună capitolă la altul, nici de la.
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un articolii la altul alii budgetului, fără prea- 
labila autorisare a Consiliului judeţiană şi 
fără aprobarea Domnului, 

Art, 54. In luna ce urmeză închiderea se- 
siunii Consiliclui, ună estractii alii semilor ju- 
dețului, regalatii după natura xenituriloră și 
a cheltuelilorii, se publică în Jlonitorul Oficial 
şi se depane în archivele camerii legivitâre. 

Asemenea se va, urma şi cu budgetele până 
într'uă lună după aprobarea loră. : 

Semile se depunii totii uă dată în cancelaria, 
Comitetalui permanentă, unde vor sta deschise 
timpi ue uă lună, ori cui va voi a, le cerceta. : 

Arte 53. Consiliul judeţianii 'otăraace le- 
file tutulorii împiegaţilorii plătiţi de judeţii. . 

Elă numesce d'a dreptulii pe toţi împiegaţii 
cari priimesci retribuțiune de la densulă. - : 

Art, 56, Uă casă de pensiune se va institui 
în fie care reşedinţă de judeţii de către Consi- 
liul judeţiau, pentrn împiegaţii săi particulară. 

Art. 07, Consiliul decide despre înfiinţarea 
şi îmbunătățirile stabilimenteloră publice, a- 
ternate de judeţ. 

Arte 53, Eli autorisă împrumuturile ce ară 
fi de neapirată nevoe a secontracta pe compta 
judeţului, înstrăinările şi schimbările averii 
ce arii poseda judeţulii, precum şi transacţia- 
nile atingătâre de acâstă avere. 

Art, 59, Eli autorisă pornirea şi urmărirea, 
înaintea, tribunalelorii a proceseloră privitâre 
la averea judeţului, fie pentru a reclama, fie 
pentru a apăra, fără prejudiţiulă glăsuiril ar- 
ticoluli 88, aliniatulă 5 a legii de fașă. 

Urmăririle proceseloră se vori face potrivit 
art, 106. . 

Art. 60, Consiliul statutză asupra con- 
strucțiunii dromuriler şi poduriloră judeţiane, 
canalelor şi a altor lucrări publica, ce arii 
avea a se face, sâă în totalii sci în parte, cu 
cheltuiala judeţului. Nea ! - 

Arte Gi. Urmând a se esecuta vre uă lu- 
crare de înfiinţare, de întreţinere sâii de repa- 
rațiune, atingătore de mal multe judeţe, fie 
care judeţă interesati este chiămatii a se pro- 
nunţa asupra unoră asemenea cestiuni; în cas 
de neunire, guvernulă otărasce, după ce a as- 
caitat întâmpinările fie cărnia consilii în parte, 
consultândiă şi opinia Consiliului de Stati. 

Art, 62, Corsiliulii adoptă proectele, planu- 
rile, devisurile (smeturile) aceloră lucrări a că- 
zori cheltuială se voteză de elii, afară dâcă ar 
însărcina cu acâsta pe Comitetulii permanent. 

Art, 68, Clasificarea drumuriloră judeţiane, 
ca şi a acelora ale Statului, se face prin uă 
lege, după ce se va supune mal "nainte Camerii 

- legiuitore socotința Consiliuriloriă judeţiune re- 
spective. * i | | 

Art. 6£, Consiliul pronunță asupra, esecu- 
tării lacrăriloră ce intereseză totii uă dată pe 
mai multe comune ale judeţului, precumii şi 
asupra părţii de cheltuială ce se curine a se 

  

sit 

purta de fie care comună, după ce va fi cerută 
mai "nainte socotința, consiliurilori respective, 
Acesta păstreză însă dreptulii de a reclama la, 
Consiliulii de Stati, asupra otăririi Consiliului 
judeţianii până în 40 de dile de la notificarea, 
otăririi. | | 

Art. 65. Consiliuli pronunţă asupra cere- 
rilorii-privitore la înfiinţarea, desfiinţarea s6ă 
schimbarea, dilelorii de tergii în judeţ. 

Arte 66. Consiliul îşi dă socotinţa asupra, 
modificărilorii propuse la circumscripţinnea (0- 
tarele) actuale ale iudețelorii, ale plaseloră (0- 
c6lelori) şi ale comunelorii, precamii și asapra 
designațiunii reşedințeloră de sub-prefectură. 
ATt, 67, Consiliuli pâte însărcina pe unul 

sâii pe mai malţi din membrii săi de a aduna, 
la faga locului sciinţele de cari ari avea tre- 
buinţă în marginea atribuţiunilorii sele, 

* Eli pote corespunde cu autorităţile cousti- 
taite şi cu funcţionarii publici pentru a dobân- 
di asemenea sciinţe. - 

Dâcă după duoă cerery, constatate ptin core- 
spondenţă vre nă autoritate administrativă sub- 
alternă n'ari fi urmată a da sciinţele cerute, 
consiliul pote delega pe unul sâiă pe mal mulţi 
din membrii săi pentru a le cobândi la faca 10- 
calui, pe cheltuiala personală a disei autorităţi, 
afară cândii ea ari dovedi că întârdierea n'a 
provenită din vina sa. 
„Arte 69, Consilinli judeţiană pâte face re- 

gulamente pentru administrarea intereselorii 
speciale ale județului, pe cari le publică în for- 
ma prevădută la art, 98 şi 99 a legii de facă, 
pentru a asigura esecutarea lorii el pote sta- 
tornici pedepse bănesci până la 200 lei, . 

„. Aceste regulamente nu potii însă atinge 0- 
biecte deja prevădute de legi şi de regalamen- 
tele aâmnistraţiunii generale, ce suntii de sine 
desfiinţate de îndată, co administraţiunea gene- 
rală ari statua în urmă asupra obiccteloriă re- 
gulamentate de Cousiliulă judeţiani. 

La, casii de nemulțumire asupra otărtrii ad- 
ministraţiunii generale, se referă 11 Consiliulii 
de Stată. i i 

Art, 69, Consiliul judeţianii pâte adresa 
d'a dreptul Ministerului din întru, prin preşe- 
dintele săii, reclamaţiunile ce ară găsi de ne- 
voe a face în iuteresulii esclusivă specială şi 
locali ali judeţului, esprimândă opiniunea şi 
dorinţele sâle asupra, stării şi trebuinţelorii di- 
feritelorii servicii publice, întru câţi privesce 
pe aceli interest. 

A duoa di după închiderea fie căria sesiuni, 
biurouli trămite Ministerului din întru tâte 
procesele verbale ale şedinţeloră. 

Penă într'uă lună după închiderea Consiliu- 
riloră judeţiane, Ministerulă din întru este d€- 
toră a presenta Domnului raportulă săi despre 
resultatele lucrăriloră acestorii consilie, pre- 
cum şi despre trebuinţele şi dorinţele distric-   teloră esprimate de consilie,
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Eliă va propune totă uă dată Domnului mă- 
” surile cuvenite pentru a remedia la defectuosi- 

tăţile dovedite în serviciul public ale judeţelor, 

CAPITOLUL III 
- Despre aprobarea și intervenirea Domnu- 

lui sâii_a puterii legiuitâre în privința 
actelorii Consiliului judeţianii. 
Arte 20. Suntă supuse aprobării Doranului, 

înainte de a se pune în Încrare, încheerile Con- 
siliulul asupra obiecteloră următore : 

1; Budgetulii cheltueliloră judeţului, mid- 
lâcele pentru a le acoperi, precum şi împrumu- 
tările pe care județul s'ară vedea nevoit a le 
contracta, şi care nu întreciă uă decime a veni- 
„tului anuală a judeţulaj. DE 

__ Tară acele ce ară întrece acea decime, sunţă 
-. Supuse încuviinţării Camerii legiuitor. 

Detoriile ce ară contracta ună judeţ, precum 
şi dobânţile loră, se treci neapărati potriviti 

-cu scadenţa lori (6chtance) în rândul cheltue- 
liloră obligătâre ale budgetului şi sunt supuse 
tutuloră reguliloră pentru acele cheltueli. 

2. Crearea de stabilimente de folosii public 
„pe cheltuiala județalu;. . 

3. Cumpărările, schimbarile, înstrăinările 
şi transacţiunele judeţului, privitore la averi 
mişcătăre, a cărora valâre ară trece peste uă 
decime a venitului anuală ali judeţului; pen- 
tru asemenea acte relative la uă valâre infe- 
Tioră, aprobarea, prefectului este de ajunsă, 

Iară când aceste acte privescii averi nemiş- 
cătâre ce suntii de uă valore mai mare de cât 
a treia parte din venitul anuală ală judeţului 
ele sunt supuse încuriințării Adunării generale, 

4. Coastrucțianea de drumuri, poduri, canale 
şi alte lucrări publice, făcute în totulă s6ii în 
parte, cu cheltuiala județului, cândă costul lor 
totală trece peste uă a cincea parte din venitul 
judeţului. a : 

Pentru lucrări de uă valre inferidră, se cere 
numai aprobarea prefectului, a 

3. Regulamentele privitâra la administrarea 
intereseloră speciala ale judeţului. .: 

Art, 71. Domnuli aprobă deliberările asu- 
pra obiecteloră arătate în articolul precedent, 
fără modificare, adică aşa precumă s'aă votat de Consilii, sâii le respinge cu totul. 
„Iară dâcă Gurernulă ară judeca că înches- 

rea Consilialui se pâte amenda el o întârce cu 
obserrările ssle şi amână aprobarea, sii res-, 
pingerea până dapă altă deliberare. 

Domnalii însă pote refusa aprobarea sa, la „_unulii sei mal mulți articoli at budgetului ju- 
- deţianii, încuviințândă pentru restii. 

Dâcă Consiliulii n'ară înscrie în budget to- 
tuli s6ă parte a alocaţiuniloră trebuitâre pen- 
tru acoperirea cheltueliloră obligătâre ce le- 
gile pun în sarcina judeţalui, sâi dscă nu s'ar întruni, s6ă s'ară despărţi fără a vota cheltue- 
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lile obligătâre, atunci Comitetulă permanentă, 
şi în lipsa și acestuia, prefectulii trece de di. 
torie (ex-oficio) în bndgetii acele cheltuelt în 
proporţiune' cu trebuinţele judeţului. In ori ce 
casă însă, bndgetulă devine lucrători numai 
prin ordonanţă Domnâscă, | 

Decă miglâcele judeţului w'arii ajunge pen- 
tra acoperirea tutulorii cheltuelilor obli gătâre, 
guvernul propune Cameril'uă lege pentru a se 
acoperi neajunsul prin creare de nuoY midloce. 

Nici uă cheltuială facultativă nu se pâte în- 
scrie de detorie (ez-oficio) în bndgetul judeţian 
fără a se vota mai ântâiii de Consiliul judeţian. 

„ Art, 2, Incheerile Consiliulai asupra obiec- 
telorii arătate în art. 70 se consideră de drept 
ca aprobate de Domni, dâcă în termini de pa- 
tru-deci dile de la data împărtăşirii închcerir 
n'a interveniti din partea guvernului uă deci- 

| siune contrarie, stă cel pugină uă încheere 
motivată prin care fixză noulă termini cei 
este trebuitori spre a se pronunţa.. 

Arte 79. In terminal fisată în articolul pre- 
cedinte, Domnulă pâte anula, tâte actele consi- 
liuriloriă de jndeţe, cari arii fi contrarie intere- 
selorii generale sâă eşite din atribuţiunile lor. 

Domnulii mai pote suspenda uducerea, întru 
indeplinire a aceloră acte, fără a fixa unii ter- 
mină, d&ră atunci guvernuli este dâtor a pre- 
senta ună proect de lege corpurilor legiuitâre, 

încheerile Cgusiliului judeţianii ce nu vor fi 
fostă anulate de Domn, în terminulă arătată, 
s6ă asupra cărora, după ce le-a, suspendat, gu- 
vernulă p'ară fi presintatii ună proiect de lege 
corpului legiuitorii în sesiunea cea maj apro- 
piată, devină lucrătâre și nu se mal pot anula 
de câtă în puterea, unui votii alti Camerei, . 

„ Ordonanţele Domnesci cuprindend anularea 
s6ă suspendarea încheeriloră consiliurilor sunt 
motivate şi se publică în Jlonitorulii official; 
sub nică unii cuvântii consiliurile judeţeloră nu 
potă refusa de a se conforma acestor ordonanţe. 

Art, 7£. Ori-ce întrunire a Consiliarilor ju- 
deţiane, care s'arii constitui şi ar delibera a- 
fară de tinfpalii şi contrarii modului arătat de 
art. 30, 31, 32, 33, 34, 35 şi 80, este nelegală. 

Ori-ce actii s6ă încheere s'ară face întriase- 
menea întrunire, se consideră ca, neurmat și nu 
poti avea nică unii efect, 

- În asemenea casii prefectulii ia măsurile tre- 
buitore pentru ca adunarea să se despărţâscă 
îndată, . + Me 
„Eli redige procesulii-verbalii despre cele în- 
template şi 'lă transmite ministeriului pnblic 
sprelegiuită urmărire prin canalul judecătoresc. 

Consiliarii ce voră. fi laatii parte la întruniri 
nelegali se vorii pedepsi cu inchisâre de la nă 
lună penă la duoi ani; totii acea otărire "1 pâte 
declara escluşi din Consiliulă j udeţian pe timp 
până la 4 ani din diva condamnărei. - 

Pentru consiliarii însă carii arii dovedi că 
de şi aii asistată la asemene întruniri nelegale .
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nu s'aă împărtăşitii la încheeri eşite din atri- 
buţiunile Consiliului să vătămătâre interesu. 
lui generalii, tribunalulă va putea admite îm- 
prejurări atenuante şi reduce ped&psa. 

Art, 75, Xici ună Consilii judeţiani nu se 
pote pune în corespondinţă cu Consiliulă unui 
altă jndeță, asupra unoră obiecte eşite din a- 
tribuțiunile sele, asemene nici nu pâte face pro- 
clumări sâii adrese către locuitori. : ! 

In aceste casuri, prefectul are dreptnlii de a 
suspenda deliberările Consiliului până la decisiu- 
nea, Domnulaj. - | 

Art. 76. Domnulii pote proroga (amâna) uă 
sesiune începută a Consiliului, pe timp de trei 
luni, şi "lă pote şi disolva, o 

In acestă din urmă casii se procede pânâ în 
două luni la uă nouă alegere. | 

Art, 72, Consiliulii judeţian pâte să esprime 
guvernului dorinţe privitâre la interesele gene- 
rele ale judeţului. ” E 

CAPITOLUL IV. 
Despre dăinnirea funeţiunilor n:embrilor 

consiliului județianii 
Art, 28: Membrii Consiliului judeţianiă se a- 

legi pe timpi de 4 aut. . 
Consiliul se preinoesce pe jumătate din duoi 

ani în duoi ani, cea ântâiii proinoire se face 
prin urmare duoi ani după începerea sesiunii 
ântâia, afară de casuliă de disolvare, unde con- 
siliulă se reînoesce cu totulii. : - - 

În ânttiasesiune consiliul împarte pe membrii 
sti activi şi supleanţi, în douăserii prin tragere 
la sorţi, membrii carii vor trage cele ânteiă nu- 
mere compun seria destinată a eşi mai înainte. 

„Membrii esiţi potăi fi realeşt,  : .. - 
Arte 39, Demisiunele cousiliariloră trebue a 

se adresa Consiliului; când acesta, n'ară fi a- 
dunati, Comitetului permanentă, i 

La prilegiii de vacanţă, prin anulare, obţiune, 
„ demisiune, inârte sgi perdere a unei sâă maj 
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liului judeţiană se compune de trei membri în 
fie-care judeţă, afară de preşedinte. | 

Art. SI. Casurile de necompatibilitate pen- 
tru facțianile de membra Comitetului perma= . 
nentă, sunti totii acelea ca şi pentru membrii 
Consiliului judeţianii, cu adăogire că cei ântâiii 
nu poti fi totii într'uni timpii şi în serviciul 
vre unci comune. E 

Nu poti figura în Comitetuli permanenti, 
duoi membri tot ai aceliaşi plase, La, alegerea 
de două asemene persâne, aceea care a dobân- 
dităi mai malte voturi se preferă, In, casă de : 
paritate, sârta decide. 

; Membrii Comitetului ce s'ar numi de guvern 
s6ă de vre uă comună, la uă funcţiune retri- 
buită, încetâză îndată de a face parte din Co- 
miteti, şi se înlocuese prin unul din supleanţi 
aleşi de consiliă. . E 

Art. S2. Supleantulii care înlocuesce pe an 
membru eşitii, funcţioneză până la espirarea,' 
mandatului predecesoralui săii, afară dâcă în 
corsulii acestui termină arii perde calitatea sa 
de consiliarii. 
„Art. 53, Membrii comitetului permanent se 
alegi pentru terminii de 4 ani, ei se preinoese 
din dudi în duoiani; unulă la terminul ântâiii 
şi duoi la celă din urmă. Membrulă ce urmeză 
a eşi la celii ântâiii termini so determină prin 
sorţi la întâia sesiune a consiliului după mo- 
dul prevădutii la art, 78, Ei fancţionâză până 
la instalarea succesoriloră lori. NE 

Membrii eşiţi potiă fi realeşi, : E 
" Arte 8, Congediele membrilor se acordă . 

de Comitetii. 
- Dâcă absenţa unui membru sarii prelungi 
peste trei şedinţe, eli. se înlocuesce pe timpul 
absenței, priu ună membru supleant, după or- 
dina glasurilorii dobândite Ja alegeri, 

Supleantul primesce jumătate l6fa inembru- 
lui absenti în congedii pe totă timpul înlo-   multoră condițiuni de eligibilitate a vre unui 

membru activă, Comitetulă chiamă îndată pe 
consiliaruli supleantă alesă de plasă, care a ră- 
masă nerepresintată. î : " 

Dică vacanța ar privi tot uă dată şi pe mem- 
brulii activă şi pe supleantulă uncă circonscrip- 
ţiuni electorale, prefectulă, în urmarea împăr- 
tăgirei Consiliului judeţiană sâii a Comitetului 
permanentă, convocă colegiulii electorală res- 
pectivă pentrn a procede: până în două luni la 
uă nouă alegere, ! 

TITLUL VI. 
Despre comitetulii permanenţi alti 

consiliului de judetii 

CAPITOLUL I -" 
l membriloriie Necompatibilităţi, Număru   Dăinuirea fancțiunilorii 

Arte S0, Comitetul permanentă ali Consi-| 

cuirei s6le, şi lâfa tâtă când înlocuesce pe ună 
membru absenţi fără congediii, Ii 

“CAPITOLUL II... 
Disposiţiuni generali atingitâre de Comi» 

tetulii permancutii 

Art. S5, Comitetulă este presidată de pre- 
fectii. Preşedintele are voti deliberativii, şi la 
paritatea glasurilorii, votii preponderentă. 
"Art. S6. Comitetulii supune regulamentută 
săi interior Consiliului judeţianii şi apoi Dom- 
nului spre aprobare, | 

Pentru a putea delibera, trebue să fie facă, , 
celii puţinii duoi membri aleşi de Consilii. 

Ori-ce încheere se face prin majoritatea, gla- 
suriloră. - , 

Procesele verbali ale şedinţelor suntă su- 
mare, şi după aprobarea lori sa trec, sub-sem- 
nate de toţi membrii carii ai fostii fașă, îu-
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trunii adinsii protocolii parafată de preşedin- | 
tele Consiliului județiană. -. : | 

Nu se pote proceda la ordinea ailei până a nu 
se aproba, procesul verbal al şedinţei din urmă. 

Art, S7, Fie-care membru priimesce pe anii 
vă 16fă de 8,000 lei; iar în oraşele Bucuresci, 
laşi, Craiova, Galaţi, Brăila, Ploesci şi Ismail 
câte 10,000 lei. - 

Atribuţiunile Comitetului 

Art, SS. Comitetul permanent este repre- 
sentantul Consiliului judeţiană, în intervalul 
sesiunelorii. 

Flii pregătesce elementele şi culege lămuri- 
rile trebuitore pentru chestiunele co urmeză a 
se snpune Consiliului la sesiunea nimătore. 

Eli 'şi dă socotiuţa asupra tutuloră obiec- 
teorii ce "i suntii supuse de legi scii i se deferă 
de guverni. : e 

In timpulă sesiunii, membrii comitetulu! a- 
leşi de consilii nu încetâză de a lua partu la 
tâte deliberările acestuia, iară în intervalulii, 
precum şi în timpulii sesiunii, în dilele libere, 
Comitetulii deliberă asupra ori-ce privesce ad- 
ministrarea (ilnică a intereselorii esclusivit lo-" 
cali ale judeţului, precum şi asupra modului 

" esecntării aceloriă legi, carii chiamă interveni- 
rea Comitetului. 
-Eli apără înaintea tribunalelorii procesele   pornite in contra judeţului, fără a mai aştepta 

deliberarea Consiliului judeţiană, când acesta 
ar fi adunatii. In privinţa averii mişcătâre a 
judeţului, elă pâte chiarii 'porni procesă, în- 
tenta acţiuni posesorii (de proprietate) şi face 
actele de conservare ; tote acestea însă prin stă- 
ruinţa şi îngrijirea prefectului, 

Art, 59, In intervalulă sesiuniloră Cansiliu- 
lui şi în casă de urgenţă absolută, Comitetul 
permanentii pâte pronunţa şi asupra chestiu- 
nilorii mai specială reservate Consiliului cu în- 
dâtorire de a le aduce la cunoscinţa acestuia la 
cea ântâii întrunire. 

Accstă facultate nu se întinde însă ln bud- 
geti şi la socotelile judeţului, nici la namirile 
şi presintările de candidaţi pentru posturile a- 
târnate de Consilii, precum nici la destituirile, 
carii aceste tâte remânii reservate otăririlor 
Consiliului, afară de numirile şi presintările ce 
le ară fi delegati Comitetului anume. 

În casuri grave. însă, Comitetulii pote sas- 
penda pe unii impiegată numnită de Consiliă şi 
ali înlocui, deră numai până la cea mai apro- 
piată întrunire a Consiliului. 

Consiliulii pâte revoca sii modifica decisiu- 
nele Comitetului autorisată prin articolulii de 
facă, în câtă ele mari fi âncă puse în lucrare. 

Art. 90, Membrii comitetului nu potă lua 
parte nici directi, nici indirectii, la vre nă an- 
treprisă s6ii adjudicare de lucrări publice, stii   alte carii ari atârna de Statii, de judeţi, sti. 
de vre uă comună a județului. 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE . 

Arte 91, Comitetul pote însărcina pe mem- 
brii săi activi sâii supleanţi cu misiuni atingt- 
târe de interesele judeţului, de câte or! va, cere 
trebuinţa. Ă - 

Arte 92, Dâcă după două invitări succesive, 
dovedite prin corespondinţă, autorităţile admi- 
nistrative subalterne n'arii fi urmată însărci- 
năriloră Comitetului, elii pote trămite pe ună 
membru ală se la faca locului, pe cheltuiala 
personali a aceloriă autorităţi, pentru a aduna 
lămuririle sii observările cerute, şi pentru a 
pune în lucrare măsurile prescrise de Consilii 
ssă de Comitetii. | Ia 

Art, 93. Comitetuli veriâcă prin ună meme 
bre de ai sti starea veniturilori şi a chieltoc- 
lilorii judeţului de câte ori va găsi cu cale, şi 
celii puţin nă dată pe anii. : . 

Arte 91. La începatulă fie-căraia trilunii, 
Ministerul de finanţe pune la disposiţiunea Co- 
mitetului permanente a tutulorii consiliuriloră 
de judeţe, productulii dărilor prelevate în tri- 
lunia trecută, de către împiegaţii săi pe sema 
judeţelorii, precum şi sumele ce legile le acor- 
Qă din casa Statului. - 
-. Art, 95, Nu se pote dispune din banii jude- 
ului de câtii numai pe rândueli (mandate) re- 
gulatii liberate de Comitetulii permanentă. 

Aceste rândueli trebue a fi sub-scrise toti- 
uă-dată de preşedintele, de unii membra ali 
comitetului şi de secretarii; ele sunţi adresate 
casieralui judeţului; acesta nu le va putea plăti 
de câtii în marginea articolului corespundător 
ali budgetului judeţiană sei ali creditului re- 
lativi, votatii de Consilii şi aprobat de Domn 
sc de puterea legiuitore, după competință. 

La începerea fie-căria luni, Comnitetulii va, a- 
dresa Ministerului din întru socotâla sumelori 
cerute şi plătite în luna trecută din fondurile 
judeţiale. . 

Arte 96, Casierulă judeţului este dâtoriă a 
ţine ună comptabilitate deosebită de fondurile 
judeţului, neamestecându-le sub respunderea 
sa personală, cu fondurile Statulai. 

- Comitetulii are dreptul de a face revisiunea 
cască judeţiane, ori cândă va găsi de cuviinţă 
şi a reclama la Ministerii în contra abusurilor 
ce arii descoperi din partea, casierului, : 

Art. 97, Cu ducă săptămâni înaintea des- 
chiderii fie-căria sesiuni a Consiliului județian, 
Comitetulii permanenti trămite tutulorii mem- 
briloriă programa lucrăriloră de care urmeză 
a se ocupa Consiliulii, 

In fie-care ani, la deschiderea sesiunii or- 
dinare, Comitetul espune Consiliului situaţiu- 
nea judeţului, sub tâte privirile ce intră în a- 
tribuţiunile scle. Acistă espunere se publică 
în Monitoriă. 

Comitetul mafsupune Consiliului tote sumele 
veniturilorii şi chelsuelilorii eserciţiului prece- 
dinte, şi propune budgetulă cheltueliloră anu- . 
lui viitoră şi midlâcele pentru a le acoperi, în-
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soţite şi sumele şi bud 
justilicative, 

Art. 9S. Art. 48 şi 70 în casurile prevtdate 
la art. 89, 73, şi 75 a legei de facă, se aplică 
şi Comitetului permanentă. .. : 

In casuli prevădati la art, 89, res 
şi actele Comitetului se 
nitorii, PI 

Art, 99, Regulamentele şi ordonanţele Con- 
siliului judeţiană, sâă ale Comitetului perma- 
cent înzestrate, în cusurile previdute maj sus, 
ca aprobarea Domnului seă a camerei legiui- 
tore, se subseriii do preşedintele respectivă şi 
se contra-semneză de secretară. . 

Prin îngrijirea prefectului elii se publică în 
Alonitoră în forma următâre : 

În urmarea aprobărei' (Domnului sâiă a ca- 
merci Jegiuit6re). s6ă conformii art. 72 al legii 
pentru înfiinţarea . Consiliurilor judeţiane. 

Consiluulii județian (s6ii Comitetuli perma- 
„nent al Consiliului judeţian) a? județului, . . 
„incheie stii ordonă . . : (urmâză .regulamen- 
atuli sâi ordonanța)“. . , 

Arte 100, Aceste regulamente şi ordonanţ 
se trămitii autorităţiloră competinte, şi devin 
obligătâre optă dile dopă publicarea lori în 
Alonitoră, atară de ceasurile unde acestui ter- 
mini s'ară fi scurtată prin ânsuși regulamen- 
tulă s6ă ordonanţă. 

Pe lingă publicarea în Jlonitorii, prefectulii 
pâte întrebuința, la nevoe, şi altă modii de pu- 
blicare, e 

getulă de tote piesele 
, 

oluţiunile 
publică îndată în Mo- 

TITLUL VIL: 

Despre secretarul Consiliului jude- 
țian şi al Comitetului permanent 

Art, 101, Socretarulă asistă la tote şedin- 
ţele Consiliului judeţiaa şi a Comitetului per- 
manentă. Eli este specială însărcinatii cu re- 
digârea proceseloră verbale şi cu transcrierea 
testuriloră deliberărilorii în protocâle, care vor 
fi deosebite pentru Consilii şi Comitetii, însă 
şi unul şi altul numerotate şi parafate de pre- 
şedintele Consiliului, Actele aşa transcrise, pre- 
cum și originalile proceselori verbale, se sub- 
scrii ântâiă de secretară şi apoi de preşedinte 
şi de toţi membrii carii ai fosti fagă la de- 
liberări, ” - | 

În casii de împedicare a secretarului, Comi- 
tetulii rânduesce pe ună membru ală săi spre 
a'li înlocui, Actele Consiliului, originale şi co- 
pie, se subsemnâză de preşedinte, de consiliari, 
secretari şi de secretarală consiliului, iară a- 
celea ale Comitetului, de prefectii şi de secre- 
tară. Sigiliul judeţului stă în păstrarea secre= 
tarului, şi se pune pe tâte espedițiunile, 

Arhiva iarăşi stă în păstrarea secretarului; 
este dâtorii a comunica membrilori consiliului 
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şi comitetului tâto hârtiile cei s'arii .cere. A- 
ceştia însă nu potii a le scote din cancelarie. . 

Eli remite fie-căruia memsru ună esemplar . 
de ori-ce s'arii tipări în numele Consiliului sc 
“ali Comitetului... , 

Eli priveghiază cancelaria, sub direcţiunea, 
prefectului şi conformă ordiniloriă sâle. 

Lâfa sa este de 8,000 lei pe anii, elii este 
dătorii a resida în capitala judeţului. 

Art. 102, Suspendarea, să disolvarea Consi- 
liului judeţianii şi a Comitetulni permanentă, 
nu trage după sine încetarea funcţiuniloră se- 
cretarului, care urmeză a contra-semna actele 
atingătâre de atribuţiunile Comitetului perma- 
nentă, conformii art. 108. - : 

|. În asemenea casiă în sesiunea următâre Con- 
siliulii judeţianii pote menţine pe secretară în 
funcţiune sâii presinta Domnului candidați pen- 
tru numirea unui altu secretară. 

Art, 103, Secretarulii nu pote ocupa nici uă 
altă funcţiune, salariată de guvernii, de judeţii 
sâi de vre uă comună. Na 

Elă nu pote figura ca advocată sâii ca pleni- 
potentă în pricinile unde judeţul arii avea un 
interesii directii sâă indirectă. î 

Disposiţiunile art. 28, privitâre la înrudirea 
cu membrii Comitetului, şi art. 81, privitor la 
împărtăşirea loră la vre ună servicii, antre-, 
prisă s6u adjudicare, se aplică de asemenea şi 
secretarului. 

TITLUL VIII 

Despre relațiunile prefectului cu 
„Consiliulii judeţian şi cu Comite- 
tulti permanenti,   Art. 104, Prefectul dimpreună cu merm- 

brii Comitetului îngrijesci de pregătirea prea- 
labilă a lucrărilorii ce urmăză a, se supune con- 
siliului. : ” 

Art. 105, Elă are dreptuli. de a asista la 
tote deliberările Consiliulai judeţianii, afară la 
acele ce privescii la cercetarea semiloriă s6le a- 
tingătâre de interesele speciale ale judeţului. 

„ Consilinlii este dâtorii a/li asculta ori când 
cere cuvântulii. 

Prefectulii pote face Consiliului propunerile 
ce le arii găsi cu cale, fără ca Consiliul să pâtă 
refusa a le lua în deliberare. 

Prefectală nu îa nici-uă-dată parte la, vota= 
rea Consiliuluy; Consiliul pâte cere presinţa, pre- 
fectului Ja ori-ce deliberare, 

- Art, 100, Prefectul e singură însărcinatii 
cu esecutarea încheierilorii Consiliului şi a Co- 
mitetului permanentă, TGte acțiunile în justi- 
ţiă, privitoro la interesele speciale ale judeţu- 
lui, se esercită în numele Comitetului perma- 
nenţii prin stăruința şi îngrijirea prefectului. 

art, 107, Dâcă Consiliulă să Comitetul ai  
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făcutii încheeri eşite din atribuțiunile Jorii, să 
care ari vătăma interesulă judiciarii, prefec- 
tulă este dstori a face recursulă săi, la gu- 
vern până în dece gile, şi a notifica Consiliului 
s6ă Comitetului a duoa gi după ce'lă ai ficut.. 

Recursul prefectului suspendă încheerea Con- 
siliului s€ă a Comitetului timpii de 30 dile de 
la data notificării. Dâcă în acesti termină gu- 
vernulă nu s'a pronunțatii, încheerea, este lu- 
crătore, a 
"Art. 10$, [n casii de disolvare a Consiliului 

judeţian, ordonanța, Domnâscă se rostesce tot- 
uă-dată decă acea disoivare privesce numai pe 
Consilii sâii şi pe Comiteraulii permanenti. 

Desolvându-se şi acesta, prefectulă singuri 
rămâne însărcinată cu administrarea interese! 
Jor locale ale judeţului până la instalarea nuou- 
lui Comitet alesă de nuoulii Consilii, avendă 
2) da sâmă de administrarea intereseloră 10 
cae ale judeţului în acestii intervală, 

TITLUL IX 
Despre sub-prefectiă în relaţiunile 

s6le cu Consiliul judeţianii şi cu 
Comitetulii permanenti. 

„Art, 109, Sub-prefectulii este dâtorii a pri-   

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

veghia esecutarea încheeriloră urmate de Con- 
siliulii judeţian şi de Comitetul permanentă, 

Când Comitetulii trămite încheerile sâle di- 
rectii vre unei comune, el le comunică totă- 
uă-dată şi sub-prefectului. . 

Art, 110, Sub-prefectalii visiteză tâte co- 
mnnele plasei ele, iînspectă registrele Statu- 
lui civilă şi verifică starea caselorii comunale, 
celă puţinii de duoă ori pe anii, şi oră când ya 
găsi de cuviinţă, raportând Comitetului ork-ce 
neregularitate, ncîngrijire s6ă abusi arii des- 
coperi. 

Art. 111, Cu uă lană înaintea întranirit Con= 
siliului judeţiani, elă aaresă Comitetului per- 
maneniii unii raportii despre trebuințele pla- 
sei, despre îmbunătățirile ce s'ară putea întro- 
duce şi despre oră-care altii obiectii în atribu- 
ţiunile Consiliului, : 

Art, 112, Asemenea va face Comitetului, în 
luna Ianuarie a fie-cărni ană, unii raportă de- 
spre starea plasei în cursulă anului trecut, râ- 
porti însogitii de notițele statistice ce arii fi 
putută aduna sâă cei s'ariă cere de Comitetă. 

Art. 118, Penă Ia înfiinţarea Consiliurilorii 
judeţiane şi a Comiteteloră permanente, pre- 
fecţii judeţelorii sunţă însărcinaţi cu tâte lu- 
crările atingătore de alegerile Consiliului ce 
suntă atribuite Comitetalui în legea de facă. 

  

DEOCRETU 
No. 1147 din 4 Septembrie 1564 modificătoriă art, 3 din legea Consiliilorii judeţiane 

| (1564) 
Articolii unică, Articolul 3 din legea pen- 

tru înființarea Consiliilor judeţiane, proinul- | cari aă întrunită 
| mesce de către Gurernii din cel trei consilieri 

cele. mal malte voturi la gată în 31 Martie 1861, se modifică în urmă- alegere. . 
-storulii modă. | 

„Preşedintele Consiliului îndeţiană se nu- 
„ «Comisar al guvernului, pe lingă Consiliă, 

este prefectulă judeţului.» 

  

L £ 
(Decret, 11 

GE 
ulii 1806) 

a APENDICE | 
LA ARTICOLELE 101—102 DE scB 7IrLuL VII DIS LEGEA CONSILIURILOR DE JUDETIE 

PRIVITOARE LA SECRETARII CONSILIURILOR PERMANENTE 

Articolulă 1. Secretarii Consiliuriloră ju- 
deţiane, sunati însărcinați si cu lucrările a- 
tingătâre de adunarea sciințelorii statistice 
de oră ce natură, privitâre la starea jude- 
țului. " 

Art, 2, Aceste lucrări se vori îndeplini de 

după înstrucţiunile ce se vori da de către ser- 
vicinlă statisticii centrală, : 

Art, 8. Secretarii Consiliurilorii judeţiane 
suntă responsabili pentru regulata îndeplinire” 
a acestori lucrări, şi sunti penibili pentru a- 
bateri, după prevederile legii, ca şi toți cei- către secretari sub direcţiunea prefectului, şi | alţi foncţionari publici, 

În)
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LE 

PENTRU COMUNELE URBANE SI RURALE 

(Decret Do. 394 din 31 Martie 18614) 

„GAPITOLULI 
Formarea Comunei 

Art, 1, Tâte satele, oraşele şi orăşelele (târ- 
gurile) României, vori forma pe viitor comune 
independente, supuse legii de fașă. 

Comunele se împart în comune rurale, com- 
puse din unul s6ii mai multe sate, cătune ete. 
Şi în comune urbane, adică orașe şi orăşele. 

Art, 2, Comuna îngrijesce singură intere- 
sele stle şi se administră de sine în marginea, 
legiloră, Ea formâză uă persână juridică. 

Art, 3. Totă locuitoruli face parte dintr'uă 
comună şi contribue la sarcinele comunale, A- 
cei carii locuescă afară de unii centru de po- 
pulaţiune, suntă îndetoriţi să se înscrie şi să 
facă parte din comuna cea mai apropiată de 
Jocuinţa lori. 

Art, 4, Nici mă comună nu va putea număra 
mai puţini de una, sută familii sâă cinci sute 
locuitori. ” 

Satele cari nu vorii ajunge la acestă numir, 
“precum şi cătunele şi locuinţele isolate, se vor 
uni cu comuna cea mal apropiată, 

Satele carii, avândii mat puginii de una sută 
familii, ară declara că poti să susțină singure 
sarcinele comunale, se vor putea, recunâsce ca 
comune... 

Art. 5; Neputând uă comună parta singură 
tâte sarcinele ce'Y suntii impuse, va avea ârep- 
tul să se întrunâscă cu una, stă mai multe 
comune vecine, spre a forma numai uă singură 
comună în privinţa acelorii sarcini. 

Asemenea şi când administraținnea unei co- 
mune ară întâmpina dificultăţi din causa prea 
marei înntinderi s6ă prea marelui numără de 
familii domiciliate în întrulii că, comuna se ra 
putea subdespărţi în mai multe secţiuni, dâră 
care totuşi, în interesele cele mari și în rapor- 
turile sâle esterisre, va înfășişa una și singură, 
comună, şi va avea uă unitatte de admini- 
strațiune. - | 

Nici uă întranire stii deslipire a unei comune 
nu se va putea face de cât din trei în trei ani, 
socotindu-se de la ântâia clasificare. 

„ AFte 6. Tte întranirile şi deslipirile despre 
cari se vorbesce în articolulii de mai sus, nu 
se voră putea efectua de cât după următârele 
moduri : 

Consiliulii comunal, despre caro se va, vorbi 
mal la vale, ali comunei care arii dori întruni- 
rea sa cu uă altă comună, sâii deslipirea u- 

Bi? 
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neea, din părţile sâle, va fi dâtori a esamina 
prealabilă chestiunea consultând şi pe cei mai 
impuşi dintre-contribuabilil comunei; Aseme- 
nea consultare se va face şi de către consiliele 
celori-alte comune interesate în chestiune, 

La, casti de învoirea tutuloră părţiloră inte 
resate, cunsiliele comunale respective vor con-. - 
stata decisiunea luată prin unii procesii ver- 
bală, care se va aduce la cunoscinţa prefectu- 
lui; prefectulă, în urma chibzuirii făcută cu 
Comitetulii permanentă, va raporta Ministeru- 
lui de interne, spre a se întări lucrarea, prin 
ordonanţă Domnâscă, iară la casii de contesta- 
ţiune din partea uneea -din părţile intereate , 
chestiunea se va supune aprobării Comitetului 
permaneatii de districtă, remâindă decisiunea 
definitivă la acestă din urmă. . 

„ Comitetulă permanentă aflândi nedomirire , 
în otărirea chestiunii, va putea numi uă co= 
misiune consultativă compusă dintre membrit! 
cei mai luminaţi ai comuneloră interesate ; a- 
cea comisiune întrunindu-se cu Consiliele co-. 
munale respective sub preşedinţa sub-prefec- 
tului arondismentului în care se află comuna 
care cere întrunirea sii deslipirea, va espune 
resultatulii deliberațiunii printruni prescript - 
verbală, care se va comunica Comitetului per-' 
manent. , 

Arte 7 Ori ce întrunire sâii deslipire de co- 
mună arii modifica circumseripţiunea unui di- 
strictă, nu se va putea, pronunţa de câtii prin 
uă lege. 

Art, S, Averea proprie a comunei întregi,   
  

s6ii a unei părţi din comună care se întrunesce 
cu uă altă comună vecină, remâne a sa proprie. 

Art, 9, Clasificarea comuneloră în rurale şi 
urbane, după cuprinderea, art. î se ya face de 
către Guverniă şi se va supune Camerii în cea, 
d'ântâiii sesiune după promulgarea acestei legi. : 

Nică nă schimbare în clasificarea acâsta, nu 
se va putea, apoi face de câtii în intervalii din 
cinci în cinci ani, totă prin lege. 

CAPITOLUL II 
Dâtoriile 'comunelorii 

Art, 10. Fie care comună este dâtâre a a- 
vea uă casă a comunei numită Primărie. 

Art, 11, Fie care comună este dâtâre a în- 
griji de cultuli, de biserica s6ă de bisericele 
religiunii la care aparţine. Ea este dâtâre a, 
plăti pe preoţii şi servitorii visericiloră sâle,
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Nimeni însă nu este îndstoratii să contribue | 
pentru serviciul unui cult care nu este al săi. 

Art. 12, Contribuţiunea pentru serviciul 
cultului va fi deosebită de cele-alte dări. 

Arte 13, Fie care comună este detâre a în- 
griji de neputincioşi săă şi de copiii găsiţi, 

Art, 14, Fie care comună va fi dâtâre aa- 
vea una, sâii mai multe sc6le de băeţi şi de fete, 
conformă disposiţiiloră legii de instrucţiune 
pubiică. 

Art. 19. Fie care comună urbană va avea 
ună corp de pompieri bine disciplinaţi, instruiți 
la meşteșugulii lori şi înarmaţi. 

“Arte 16, Fie care comnă urbană de la 6,000 
locuitori în susii, va îngriji a avea unii spital 
petru bolnavi stii scăpătați, în marginile tre- 
buinţelorii şi midlâcelorii scle, decă nu asistă 
spitală centraiii, şi fără a se prejudeca subsi- 
diile ce asemenea spitali comunalii ară priimi 
din casa judeţului sâii a Statului. 

Art, 17, Fie care comună rurală de la 500 
locuitori în susă, va fi dâtâre a avea tauri, ar- 
măsari şi berbeci de soiă, pentru îmbunătăţi- 
rea vitelori, ” 

Asemenea fie care comună rurală este dâtâre 
a avea uă grădină de plantaţiune pentru res- 
pândirea dudilorii (agugilori), 

CAPITOLUL III 

Compunerea autorității comunale 

Arte 1$, -Fie care comună este representată 
prin nn Consilii comunal, a căruia compunere, 
alegere şi atribuţiuni se determină mai josii, 

Administraţiunea trebiloriă fie căria comune 
este încredinţată unei persâne care pârtă nu- 
niele de Primarul comunei, | 

- Atribuţiunile acestui magistrati se vor de- 
termina rai josăă, | , 

Art. 19. Consiliul comunală se compune 
de cinci membrii sii consiliari în comunele 
până Ja 1,500 locuitori, 

De 7 membrii sâii consiliat în acele de la 
1,500 penăla 3,000 locuitori. 

De 9 inembrij, de la 3,000 penă1a. 5,000 loc. 
Dell » > 5,000  >--15,000» 
Del3 >» > 15,000 >» 80,000» 
Del5 » > 90,000 > 50,000 > 
Del] >» 50,000 > în sus. > 

Art. 20. Nu poti fi consiliari în comunele 
urbane cei ce nu sciii scrie şi ceti, 

CAPITOLUL. 1V 

Despre alegătorii comunali 

Art, 21, Membrii Consiliurilorii comunale 
se alegii directii de către adunarea alegători- 
Jorii comunej, 

Art, 22, Suntiă alegători în comună : 
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a. Românii co se afiă în condițiunile stipu- 
late prin legea de facă. 

V.. Străinii cari voră fi dobândită împămen- 
tenirea mică. . 

c. 'Toţi aceştia vor trebui să aibă vârsta le- 
giuită, să fie domiciliaţi în comană cn şâse 
luni înainte şi să plătescă către Statii contri- 
buţiunea directă în următârea proporţiune : 

- În comunele rurale nă dare către Statii 
delete cc... 48 

In comunele urbane, de la, 3000 Ja cincă- 
spre-dece mii locuitori „0, , .. . 80 

In acele de la, 15000 în sus . . . . 110 
Aceste imposite în comunele urbane se com- 

punii âs 48 lei contribuţiunea personală şi de 
şosele, iară restul de impositii fonciari, 

d.-Suntii asemenea alegători, patentari! pâ- 
nă la a cincea clasă inclusivii, cari se vori bu- 
cura de calităţile însemnate la litera a şi d, şi 
cari vori avea versta şi timpulă domiciliului 
prescrise la litera c. - 

Art, 23, Contribuţiunile plătite de către fe- 
mee se pot ţinea în sâma bărbatului, asemene 
şi contribuţiunile plătite de către minori tată- 
lui lorii. " - i 

Văduva va putea, de va roi, socoti fiului săi 
celui maj mare, sc ginerelui stă, contribuțiu- 
nile ce plătesce spre a'X procura dreptulă de 
alegători, - . : 

Art, 24. Dreptulă de alegătorii se constată 
după cătimea contribuţiunilor plitite în cur- 
sulă anului espiratii înaintea alegerii. 

Art, 25, Suntă alegători fără nici un consă 
(contribuţiune), toţi preoţii, profesorii şi in- 
stitutorii de ori-ce grad, doctorii şi licenţiaţii, 
advocaţii, medicii, inginerii, architecţii, toţi 
aceştia având diplome liberate, sâi recunoscute 
de Guvernii, precum și funcţionarii civili sâă 
militari retraşi din serviciă, carii vorii justi- 
fica că priimesc uă pensiune anuală de 2,000 lei 
celă pucină. . ” 

Art, 20. Israeliţii pămtuteni, până co vorii 
arăta că aii simţimentile și moravurile româ- 
nesci și penă la uă modificare a legii de fagă,. 
nu voră putea esercita drepturile cuinunale de 
câtii în condiţiunile următore: 

a. Dica servind în armata Română ai do- 
bânditi rangulă de sab-oficerii. ! 

d. Deca a sărerşit cursul de colegii sâii de 
facultate în România. 

c. Dscă după studii regulate a dobândită de 
la uă facultate străină diploma de doctor sfii 
de licenţiată în ori-ce specialitate, trebuindii 
însă ca acâstă diplomă să fie recunoscută de. 
guvernul țărei.» 

d. Dâcă a întemeiat în România ui fabrică 
sci uă manufactură folositâre ţărei şi care o- 
cupă celă pucin 50 meseriaşi. - 

Art, 27. Nu potă Â alegători comunuli, oră 
care ar fi contribaţiunea ce plătesc către Stat: 

1. Serritorii carii priimescă siinbrie,
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2. Interdicţii. : 
3. Faliţii nereabilitaţă, 
4. Cei osindiţi judecătoresce la uă pedâpsă 

criminală stă la uă pedepsă corecțională, pen- 
tra umnătorele delicte : e 

a. Fartişagii, 
V. Abusă de încredere, , 

e, Inşelăciune,. 
” d. Spargere de peceţi 

depuse în locuri publice. 
5. Acei ce în publici sunt cunoscuţi că țină 

case de prostitaţinne scii de joci de cărţi. 
Art, 25, Listele alegătorilor se pregătescă 

pe fie-care ani de către primarii comunelor pe 
baza ultimelor roluri e contribuţiuni. 

Aceste liste provisorii se atişeză în cea d'ân- 
teii Duminică a lunci lui Ianuariii, în fie care 
comună, : - DR 

- Art, 29, Reclamaţiuniie se vor adresa Pre- 
fecturcă în cele d'ântsii trei săptămâni de la 
data afizerei, iară Ja comenele rurale la sub- 
prefect, care le îndrepteză prefectului. După 
ce prefectulii, cu asistența Consiliului perma- 
nentă, ra fi.otărit asupra tutulor reclamaţiu- 
nilorii ivite, elă încheiă listele definitive şi le 
publică negreşiti până la cea W'ântâii Dumi- 
necă a lunci lui Februarie. 

Arte 50. In cele trei săptămâni ce urmeză, 
nemulțţămiţii voră putea apeia în contra otă- 
ririloră prefectului la Tribunaluli districtului, 
iară în contra otăririloră Tribunalului la Cur- 
tea de Casaţiune până în 30 dilo după priimi- 
rea otăririi Tribunalului, 

- Tribunalul şi Curtea de casaţiune statuâză 
de urgenţă. : | 

Ori-ce persână admisă în listele electorale 
pâte reclama, înscrierea s6i ştergerea ori-cărui 
indiridii omisă sei nedrepti înserisii în lista 
alegătoriloră comunei din care elii însuşi face 
parte. . 

Art, 31. Listele uă-dată redigiate după în- 
deplinirea formalităţiloră de mai susă devină 
detinitive de la 1 Martie şi pentru totii cursul 
anului, până la următoralii 1 Martie, 

RE CAPITOLUL V 
Despre adunarea alegătorilor comunali 

Art. 82," Adunarea alegătoriloră în comu- 
nele urbane are loc din patru în patru ani spre 
alegerea,membrilor Consiliului comunal, reîno- 
indu-se aceştia pe jumstate prin tragerea, la 
sorţi din duoi în duot ani. 

La comunele rurale alegerea se face din 
duof în duoi ani, reînuoindu-se numai o a treia, 
parte din membrii la ună ană. - 

" Acâstă adunare se face la cea ântâiii Dumi- 
necă a lunci lui Noembrie. Ea nu se conrâcă 
estraordinarmente, de câtă la casii de vacanţă 
celii pugină de o a treia parte a numărului în- 
tregă ală consilieriloră, . 

şi sustragere de acte 
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„Art. 83, Primarele comunei convâcă pe ale- 
gători cel puținii cu 15 dile înaintea dilei fi- 
xate pentrn alegere. Convocarea se face prin pu- 
blicarea şi afişarea dilei fixate la Primărie și 
în totă cuprinsulă comunei, -. 

Art, 34. Alegttorii se întrunesc într'uă sin- 
gură adunare, dâcă numărulii lori nu trece 
peste 300. Când numărului va Â mai mare, co- 
legiulii se împarte în mai multe secţiuni ana- 
loge cn secţiunile în care este despărțită co- 
mina, În atişurile sc publicaţiunile de conro- 
care, se ardtă anume în ce secţiune fie-care a- 
legttorii are să voteze, . ” 

- Art. 85, Adunarea alegttorilorii nu sa pâte 
ocupa de câtii numai de alegerile pentru care 
eu este convocată, ' - 

Art. 36, Primarele comunei, ori în lipsă'i 
celă mai în verstă din membrii Consiliului, pre- 
sidă Adunarea; secretarii suntă cei duoi mai 
tineri din alegători, , 

Art, 37, Fiindă mai multe secțiuni, fie-care 
are de preşedinte pe unii membru ali Consiliu= 
luă, şi secretară precum mai susă. 

Art. 85. Lipsindii membrii Consiliului, biu- 
rouli se formeză de către persânele din sânulii 
corpului alegătorilorii, aleşi de către ânsuşi a- 
Jegttori. - : i | 

Art. 39, Preşedintele are singuri poliţia a- 
dunârii; nick uă putere armată şi nici ună a- 
gentii ali poliţiei nu va pntea sta în sala sâii 
împrejurul sălci adunărei, afară de casulii 
cândii acsta se va cere de către Preşedintele. 

Art. 40, Preşedintele face cunoscuti Adu- 
nărei numtrali pers6nelor de alesii, 
„Art, 41, Pie-care alegător chiămat la rân-. 

duiii stii, depune biletul stii scrisă pe hârtia 
albă şi închisă într'uă cutiă cu duoă încuetori, 
ale căror chei.se păstreză una de către preşe- 
dinte şi alta de către celi mal bătrână dintre 
secretari. 
-Ceiii ce nu scie să scria chiamă pe unul din- 

tre alegători în care are încredere şi 'i scrie 
biletulă. 
"Art, 42, După ce aă fostii chiămaţi toţi a- 

legătorii succesivi după ordinul alfabetului, 
se mai face uă ultimă, chiimare acelor caril 
pâte aii lipsită din sală, iară scrutinul remâne 
deschisi până la 4 ore sâra. Pentru asigura- 
rea lui se vor pune peceţile mai nultora dintre 
alegători și vorii putea chiar remânea în sală 
pentru paza lui. - ” 

Art, 43, La deschiderea, urmei, fie-care bi- 
letii se desface înaintea publicului, nuniele e- 
şită se scrie de către fie-care secretarii pe uă 
listă, şi resnltatuli generalii se proclamă, de 
către preşedinte. 

Art, 44, Biletele cari cuprind nume ne- 
înțelese, sâii semne de ori-ce natură cari arii 
presupune uă prealabilă înţelegere, sunt nulă. 

Art, 45, Alegerea, se face prin majoritate 
relativă, iară în casă când nu se va putea în-
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truni uă treime de voturi, se va procede la uă 
nouă alegere în termină de 15 dile. . 

Art, 46. Procesele verbale ale alegătorilor, 
constatătâre tutuloră operaţiunilorii săvârşite, 
se trămit de îndată Consiliului permanent;iară 
în oraşele Bucurescă, Iaşi, Craiova, Galaţi, Bră- 
ila, Ismail şi Ploesci, Ministeriului de interne. 
Unii ală duoilea, esemplarii alti acestor procese 
verbale se conservă în cancelaria comunală. 

Art, 47. Ori-ce contestaţiune asupra alege- 
riloră se face la Consiliile permanente în ter- 
miniă de 10 dile; iară în oraşele Bucuresci, laşi, 
Craiova, Galaţi, Brăila, Isailă şi Ploesci, se 
adreseză Ministeriului de interne, care consul- 
tând Consiliulii Statii, va putea casa alegerile 
dacă se constată iregularități grave; în acest 
casii se procede la alegeri nuci în terminii de 
80 dile. 

Casarea, s6ă manţinerea alegerilorii nu pâte 
prejudeca întru nimici acţiunea publică, care 
se pâte intenta în contra acelora ce ar fi comis 
în cursulă operaţiunilorii electorale, ori-ce felă 
de delictăi, prevădutii şi pedepsitii de lege. 

CAPITOLUL VI 

Despreeligibili | 

Art. 43, Pentru a fi alesă membru unui Con- 
siliii comunală se ceri acelâşi condiţii ca şi 
pentru a fi alegătorii, E 

Art, 49. Fancţiunile de membrii ai Consi- 
liului comunală, suntii necompatibile cu 'ori- 
ce funcţiune salariată a Statului, 

Art. 50; Membrii unuia şi aceluiaşi Consi- 
Jiă nu potii fi uniţi între dânşii prin legături 
de înrudire, sâii alianţe de familie, până la ală 
treilea gradi inclusivi, 

Art, 51. Membrii Consiliului, Ja intrarea în 
funcţie, pronunță urmiătorulă jurământ în fa- 
ga unui delegatii alii Guvernului, iară acei ai 
oraşului Bucuresci în faga Ministerialui de in- 
terne, Jurii credință Domnitorului, supunere 
legiloriă ţărei şi sprijinii intereselerii conuunei. 
Aşa sămi ajute Dumnedeii. o 

Art. 52, Membrii Consiliului comunale ru- 
rale îşi dau demisiunea lor către sub-prefect, 
iară acel al Consiliurilor urbane către prefecţi, 
membrii Consiliului comunale din cele şăpte o- 
rage menţionate în art. 47, își daii demisiunea 
a âreptulii către Ministerial de interne. 

„CAPITOLUL VII 

Despre întranirea și deliberările 
Consiliilor comunale 

Art, 59, Consiliul se adună de câte ori îl 
ceri trebile speciale ale comunei, regulată in- 
să elii se convâcă celă puginii uădată pe lună, 
afară de acesta so adună în şedinţă estraordi- 
nară, ori de câţe oriinteresele comunei ar cere, 

  

    

Convocarea, se face prin primarele comunei, 
sc după, cererea unei treimi a membrilor Con- 
siliului comunală. 

Convocarea se face celii pugină cu uă di în- 
nainte prin circulară, în care fie-care consiliar 
subscrie că a vădută chiămarea.: : 

Art. 54. Consiliulii nu pâte delibera de cât 
fiindi facă majoritatea absolută a membrilor 
sti. Dâcă însă s'a făcută de duoă ori convoca- 
re regulată fără nică ună resaltată, atmict la 
a treia convocare Consiliul lucrâză cu mem- 
brii presinţi. - 

Art, 55. Primarele comunei, ss în lipsăk 
ânteiulă săii ajutor ori în lipsă și a acestuia 
celă mai în vârstă dintre membrii, deschide, 
presidă şi închide şedinţa. Otăririle se da cu 
majoritate absolută de voturi, la casă de pari- 
tate, propunerea, asupra căria se desbate, cade. 
„Art. 56, Toţi membrii 'și daă votul pe fa- 

şă, afară numai de casurile unde suntii per- 
sâne în jocii, precumii numiri în funcțiuni, re- 
vocări şi suspendări de fancţiuni etc., în ase 
menea casuri votulă este secetă. 

- Primarul votâză celi după urmă, 
Arte 57. Ori-ce membru ală comunei este 

opriti: , “ - 
1. De a sta facă In deliberarea chestianilor 

în care are unii interes personală, adică când 
otărirea ce se va lua va putea aduce lui sâă: 
rudeloriă şi aliaţilorii lui vre un avantagiii sâă 
pagubă. - 

2. Dea lua parte la vre uni servicii, la vre: 
vă strîngere de dări, la vre uă dare în antre- 
priză, s6ii a figura ca garantii în vre uă antre- 
priză a comuncă. . 

9. De a interveni ca adyocaţi ss plenipo- 
tență în procesele pornite în contra comunei, 
precumi nică a apăra cu plată vre unii procea 
ală comunei. 

Art, 5$. Tâte otăririle se înscrii într'aă 
condică ţinută de secretari; ele se sub-semnâ- 
ză de membrii, şi suntii pururea la disposiţiu- 
nea ori-cărui cetăţenă din comună, sc a ori- 
căria autorităţi, care ar voi să le cunâscă. 

Cu tâte acestea, Consiliul pâte decide pen- 
tru ună timpii mărginită seeretulii decisiuni- 
loră Iuate cu uşile inchise. Acestii secret este 
însă numa! în privinţa particularilor, iară na 
şi a autorităţii, E 

Art. 59, In totii anulii Consiliulii comunal, 
înainte de a se ocupa de budgetii, faca unii ra- 
portă detailatii asupra administraţiunii şi-a- 
supra trebiloră comunei, care se va şi publica. 

Art. 00, Şedinţele Consiliulut sunt tot-dâ- p 
una publice. când va f de tratații uă chestiune 
de budget, de dări nuoi, de înstrăinare de vre 
uă avere comunală, de contractare, de împru- 
muturi, de înfiinţări de stabilimente de utili- . 
tate publică, şi întrun cusântă de orl-ce che- 
stiune care atinge direct interesele comunale, 
fără a pune în joci nici uă persână. .
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Art, 61. Primarul are poliţia adunăriloră; 
clă are facultatea de a'puhe' să aresteze şi a 
trămite înaintea “tribunalului “poliţienesciă pe 
ori ce individii care ar veni să turbure linistea 
şi buna oidină a adunării, prin uă purtare, ne- 
cuviincigsă, =: i iii a iii acte 
"Art, 62, Consiliul comunală face Ensuşi re- 
gulamentaul săi de ordine şi de serviciă interior: 
- Art. 63, In acestii regulamentă, Coasilialiă 
va otări amende,pentru-acei din membrii, ca- 
rii ar lipsi la ședințe fără vre uni motiviă prii- 
mită de majoritâte.- Productul acestori: amen- 
de va intra în casa comunală, i iii 

Art. 61. Consiliuli 'comunâiă nu pâte 'de: 
libera asupra obiectelor străine atribuţiilor sele;; 

- Cândă Consiliulă ar fi luată uă resoluția, a- 
bătută de atribuţiile sâle, s6ă ca re 'vatămă în- 
teresuli generală, capul: comunei este: dâtoră 
a închide şedinţa şi a însciinţa. pe sub-prefect,. 
cate șa raporta ne'ntârdiati; casulă prefectu- 
lui; pentru oraşele menţionate :'la art,. 41, în- 
sciiuțarea se face către Ministeriul de interne.: 

- Da asemenea întâmplăre iautoritatea “pote 
suspenda punerea, în :lucrare â unei resoluţii 
a Consiliului şi chiar adunările acestuia. --! »: i 

Comitetulă permanenti decide dacă 'suspen- 
darea pâte fi manţinută. ei teii 

Atâti prefectul” câtă şi Consiliul” comunal 
poti apela la Ministeriul de interne, „de: reso: 
luţia Comitetului permanentă, și Ministeriulă 
otărasce luândă avisuli Consiliului de Stati. 

Motivele suspendării : ă nemigo-, 
„i! f 

    

  

se comuni 
citi Consiliului comunalii:. ie st ii 

Dâcă anularea; resoluției. Consiliului comiu- 
nală na intervine: până în 00 qile de la :comu- 
nicarea motivelorii, suspendarea este rădicață, 

Art. 65.:Domnulii pâte, printi"uă 'ordonan- 
ţă motivată, 'să anuleze actele autorităţilor co- 
munale care ar fi abătute de atribuţiile lor con- 
trarie legilor, sii ar vătăma interesul general. 

Cu tote acestea, 'actele aprobate de „Comite- 
tul permanentă.vor trebui a fi anulate în ter- 
mini de 60 dile de Ia data aprobării, iii: -» 
„După trecerea acestoră :60 dile; actele Con- 

siliiloră comuzale nu potă' fi anulate do câţi 
: Li : prin puterea lagislativăii:: tii i a i 

  

  „ri 
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Arte 66, Dâcă'Consilială comunală ar urna |. 
a se depărta de 'atribuţiile :sele, sâii: dâcăac- 
tele sele ar fi de natură a, turbura ordinea'pu- 
blică, Domaulă pâte:pronmuţa disolvarea Con- 
siliului şi ânularea deliberaţiunilorii s6le; două 
lan: celă multi dugă'disolvare se fară“nuoi a- 
legeri, în acestii:intervală afacerile : comunei 
se administră de uă comisiune numită.de. Ga-. 
vernii şi compusă! de persânele ce ai întrunită 
mai multe voturi Ja; cea din urmă 'alegere,. :::: 

ra ui CAPITOLUL VIII: "i: 
;; Atribuţiile Consiliului comuni 

  

          

iti) 

ali ae 
Art. 67; Deliberaţiunile Consiliului. comu- 

nală caprindă în de: obsce privegherea şi apt- 
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rarea, tutulori intereselori speciale. ale comu- 
neă, *precumă şi: obiectele ce "i suntă: supuse 
spre deliberare de autoritățile administrative 
superire.:. iii n 
-: Consiliulă controleză, deşteptă şi ajată pe 
capuli comunei şi pe ajutorii săi; în admini- 
straţia trebilorii iocale ale comunei. 'Delibera= 
ţiile Consiliului sunt precedate de uă cerceta-! 
r6 prealabilă când Guvernulă o judecă, de tre-i 
buinţă seă când ea se prescrie de regulamen=: 
tele adniinistrative, i cc: 
"Art, 68, Deliberaţiile Consiliului privescă : 
„a. Obiectele pe care le reguleză d'a dreptul 

prin chibzuirile scle.; Aceste 'chibzuiri devină 
lucrătâre, dâcă în terminii de 30 dile nu sai a- 
nulat de: Comitetulii permanent stă de AMini- 
steriulu de interne, i ei ii e 
*b.. Obiectele asupra cărora deliberiirile Con-' 
siliului comunală,” pentru'a se 'putea pune în 

ti 

lucrare, ai trebuinţă de aprobarea Comitetu-' 
loi permanenti sâi a Ministeriului de interne,; 
de uă ordonanţă Doranâscă sâii de uă lege. : 

''0.! Obiectele asupra căroră Consiliulă este 
chiămatii a'şi dainuimai socotința,: *-: Ma 
"'d,' Obiectele lăsate” regulării Consiliului, ! , 

€. Obiectele asupra cărora Consiliul pâte: 
a'şi esprima'dorințele sâle. i! ni. E 
"Art. 69, Consilialii: reguleză! prin : delibe- : 

area sea și: fiii: NE e Iată 
: Li Păstrare, înbunătăţire- şi: chiphli admi- 
nistraţiei averci comunale, pentru ca să nu se: 
risipescă, să aducă, pururea, celi: mâi mare fo- 
los putinciosii, şi locuitorii comunei să se bu- 
cure de uă potrivă de rodurile ef. --:: PI 

-2.: Condiţiile:arenduirilor (imposesierilor) şi a | 
închirierilor-proprietăţilorii, productelorii şi a 
veniturilor comunei, când terminul lor nu trece - 
pestetrelani, precum şi condiţiile adjudecaţiilor. 
„8. Chipulă întrebuiriţării'-şi împărţirea pă- ! 
şunoi:şi a rodurilori comunale, şi condiţiile la 
care ai'a se supune 'fegele: împărțitâre, âfară : 
.dcă ar urma reclamâţiune în contra regulării - 

    iara nt .   
  

  
  

ata 

Consiliului: comunală, ':cândă atunci” lucrarea, » 
este supusă aprobării Comiteţului: permânent . - 
sei Ministeriului de interne pentru cele s6pte + 
oraşe menţionate Ja articolulă 47.1: 4: e. 
4: De ar-avea comuna! pădure proprie,. chi- , 

puli: împărţirii aceştia - întreg”: locuitori,:con-... 
formându-se legiloră forestiere. -1;:-.: 1 i 
:"Art. 70 Ori-ce regalare a Consiliului comn-!" 

nalii' asupra: obiecteloră: arătate: in' articolulă: ! 

    

  

precedenti, se comunică nemidlocită sub-pre- 
fectului de către capulii comunei, sub liare de. 
adeverinţa, de priimiro spre a se transmite Co-..- 
mitetului pernianent, :Dâca acesta nu anulâză;-" 
până în 50 gile de la data adeverinţei, regula- 
rea Consilialui comubalii ca abătută 'de legile 
şi regulamentele administrative, scă după. re---: 
clamaţia cre uncă fege interesate, ea se- pâte * 
puns în lucrare. Reclamantului "rămâne re: - 
cursulii deschisi şi peste.acestii termină, i 
ii i lit i pita te 
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” Preteetuli statuândă în Comitetulă perma- | Când valorea darului stă a lcgatului trece 
nent pote însă amâna punerea în lucrare a re- 
gulării Consiliului comunală âncă alte 30 dile, 
ăcendu'i cenoscuti înaintea espirării termi- 

mulnă Anti, 
„Art, 71, Obiectele pentru care chibzuirea 
Consiliului comunal este supusă aprobaţiei for- 
male a Comitetului permanentă, şi în unele ca- 
suri chiarii dobândirea unei ordonanțe Dom- 
nesci să unci legi suntii următârele : : .. 
„1, Budgetulă cheltneliloră comunale şi mid- 
lcele pentru a le acoperi. a 

2.. Sumele anuale ale veniturilor şi ale chel- 
tueliloră comunale, . . 
_3. Cunipărările, înstrăinările; schimbările de 

averi nemişcătore s&ă de drepturi ule comunei, 
constituirea de ipotece (amanetările), delimi- 
taţia şi împărţirea de nemişcătâre în do a văl- 
măşie, afară Aâcă acestă împărţire s'ar ordona 
de către autoritatea judiciară. .-.. ... 

Decă valOrea celorii de mai sus, întrece trei 
mil lei, s6ă duoă-decimi din venitulă obicinuit 
ali comunei, se cere încuviințarea Doinâscă, 

4, Darea cu dobândă şi întrebuinţarea bani- 
lori comunei. Oc 

5. Condiţiile împosesierii sâii închirierii de 
nemişcătore ale comunei către alte fege, pre- 
cum şi de acele pe care comuna Ensăşi arii voi 
a le lua în posesie s6ă în chirie, dâcă, terminul 
arii trece un anii. - , , 
___6.-Aşedare, schimbare sâii oborire de con- 

> tribuţii comunale, şi do regulamente atingă- 

"7. Proiectele de clădiri, de reparaţii însem- 
nate, s6ă de derâmări ce arii voi să întreprin- 
dă comuna. : E 

8.: Deschiderea şi închiderea de uliţe şi pieţe 
publice, precum şi proiectele de aliniare. : | 

9. Direcţia şi deschiderea drumurilorii veci- 
nale şi laterale,. potrivită legilorii şi regula- 
mentelori, şi fără jicnirea legiloră privitâre la 
espropriaţiunea pentru folosinţa publică. 

10. Brudinile (taxa de poduri) şi alte dări 
de asemene natură ce s'arii proiecta a se sta- 
tornici pe teritoriulii comunei. . - 

11, Regulamentele, sâii tarifele atingătâre 
de strângerea venitalui, de închirierea locuri- 
loră de bâlciuri (iarmarâce), târguri, pieţe şi 
zalhanale, de dejugătâre pe drumuri publice, 
precum şi tarm cântarului, a măsurilor şi a co- 
titului, 

12. Priimirea darurilorii şi a legaturilor 
făcute comunci, sc aşedămintelorii comunale, 
cândă valârea lorii nu întrece dece mii lei. 
De aii urmati reclamaţii în contra darului 

să legatului, aprobarea Comitetului perma- 
nentă se notifică tot-uă-dată părţii reclamante 
po calea administrativă, , 

Orl-ce reclamaţie în contra aprobaţiei Co- 
mitetului permanentă, trebue a se faca celt 
multă în 80 ile dapă notificare. 

    
  

peste dece niii lei, priimirea ei este supusă în- 
cuviințării Domnului, | ii | 

13. Fixarea numărului şi împărţirea paro- 
chieloră comunei, cercetarea şi aprobarea bul- 
getelorii parohielorii prelucrate, de: respecti- 
vele epitropii ale parochieloră, . -, , 

- La acâstă lucrare voriă fi ascultați preoţii 
parohiei precum şi protoiereulă de care paro- 
hiele atârnă. . ; RR ae 

14, Procesele şi învoelile comanei, precumă 
şi tote obiectele, în privirea cărora legile şi re- 
gulamentele supunii deliberaţiunile Consiliului 
comunală aprobaţiei.. Comitetului permanentă, 
Ministerului de interne, sâi încuviinţări! Dom- 
nului, ori dobândirii unei legi, 
„Arte 72, Deliberările Consiliiloră comunale 

rurale, asupra obicetelorii. arătate în articolul: 
precedenti, se adreseză de asemene sub-pre- 
fectului, iară ale Consiliilor urbane, la prefect, 
prefectulii este dâtorii a le transmite nemidlo- 
cită Comitetului permanenti spre aprobare. 
Se face escepţiune pentrn acele şepte oraşe ale 
cărora Consiliură comunale se adreseză la Mi- 
nisterulă de interne. .. -.. CE 

Comitetul penmanentă sâă. Ministerulă re- 
fasândă aprobarea, Consiliulti comunală. pote 
apela la Consiliulii de Stati. . . 

Art. 73. Obiectele asupra cărora Consilinlă: 
comunală este chiămati a'şi da numa!” soco- 
tina, sontă următârele: . IEI 

]. Proiectele de aliniare ale drumurilor mari 
în întrulii oraşelori, târguriloră şi sateloră. 

2, Priimirea, darurilor şi legaturilor făcutea- 
sedămintelorde bine-facere, atârnatede comună, 

-3. Autorisarea ce arii cere aceste aşedăminte 
dea seîmprumuta, de a cumpăra, de a schimba, 
de a înstrăina, de a porni procese, de a se învoi, 

4. Intrunirea de sate, cătune, slobodi!, într'uă 
singură comună, deslipirea unei secţii de sati, 
pentru a forma uă singară comună scă pentru 
a se lipi la nă altă comună, ! - 

.5, Cererile de împămentenire ale străiniloră 
domiciliață în comună. -.--. RE 

Nici uă împămentenire nu va putea fi cerută 
dâcă nu va fi însogită de certificati liberat de 
Consiliulii comunală unde postulantul va fi pe- 
trecători. , 

6. In fine, tote obiectele asupra cărora con- 
siliile comunale suntă chiămate a 'și da soco- 
tinţa, prin legile sâii regulamentele: admini- 
strative, stă asupra cărora sar consulta de 
către administraţia superidră. 

Art. 74, Consiliile comunale poti a 'şi es- - 
prima dorinţele asupra tutulori obiecteloră de 
interes locală. E 

Consiliile comanale nu potii a se pune în co- 
municaţiune cu alte consilii comunale, de câtii 
în chestii de interese locale reciprâce ; le este 
oprit a face sâă a publica creuă protestaţiune, 
proelamaţiune sâă adresă.



JUDETIASE SI COMUNALE 
Art. 75. Consiliile comunale deliberă asupra 

sumelorii 'presentate în fiz-care anii de către 
primarii scă capelă comunei... i 

Ele cercetâză şi fizâză socotelile celor-alți 
funcţionari ai comunei fără prejudiţiul acţiu- 
nei Comitetului permanentă, a Ministerului de 
interne şi a Curţii compturilori, - . - E 

Art, 76. In şedinţele unde se cerceteză su- 
mele capului. comunei, Consiliulii însemneză 
prin voti secretii pe acel din membrii săi, care 
are să înlocuiască pe capulii comunei în preşe- 
dința Consiliului, 

Capulă comunei pâte asista Ia deliberaţiuni 
pentre a da lămuririle trebaitâre, el sc retrage 
însăla vot e 

Loco-ţiitoruli stă în preşidență trămite d'a 
dreptul deliberaţiunea, sub-prefectului ssă mi: 
nistralai de interne. pentra acele şăpte oraşe 
arătate la art. 47, Ne 

Art, 7î. Consiliulă face regulamentele pen- 
ira administrația interiâră a comunei şi ordo- 
nanțele de poliţie comunală. . i 

Aceste regulamente şi ordonanţe nu potii. fi 
ontrarie legiloră şi regulamentelorii de admi- 
istrație generală să districtuală.. | 

opie după, aceste se trămitii până în '48 ore 
a comunele rurale sub-prefectului, la comu- 
ele urbane prefectului, pentra a o transmite 
xomitetului permanenti, şi pentru cele şâpte 
raş? Ministerului de interne. Ra 
Consiliile comunale potiă fixa pedepse pentru 

ilcătorii regulamenteloră şi ordonanţelor lor 
ateridre, dâcă asemenea pedepse n'arii fi otă- 

i putea întrece 
te âncă de legi, ele însă nu vor 
edepsele de simplă poliţie. 
Arte 73, Consiliulii numesce: - | 
1. Pe funcţionarii de ori'ce grad în comună, 
2, Architecţii şi impiegaţii însărcinaţi cu 
Adiri s6ă conservarea editiciilorii comunale. 
3. Directorii şi conservatorii de aşegăminte 
folosinţă publică, sâii de petrecere, atârnate 

„comună, precum şi membrii tutulor Consi- 
lor ce S'ară rândui în privirea admnistrației 
munci, ă - 
4. Doctorii, chirurgii şi veterinarii ce se în- 
țină cu. cheltuiala comunei se numescii de 
nsiliulă comunalii, dintre cei recunoscuți 
Consiliuli medicală superioră, cu dreptulii 
a esercita profesiunea, lori. , 
5. Profesorii şi institutorii scâleloră între- 
ute de comună, se numescii de Caonsilinliă 
munală, dintre cel recunoscuţi de Consiliul 
perioră ali instrucţiunii publice... 
Art. 79, Consiliul revâcă s6ă suspendă im- 
gații plătiți de comună şi a cărora numire 
este atribuită. Acestia însă pot apela la 
nitetulă permanentă. e 
Art. 80, Consiliile comunale ale oraşeloră 
curesci, Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila, Ploesci 
Ismailă, în tâte casurile prevădute prin ar- 

consiliile suntii dâtâre a se adresa spre notifi- 
care si aprobare către Comitetulă permanent, se yoră adresa la Ministerulii de interne. 

siliuri ssii refasându-le aprobarea sa, ele poţiă a ss adresa Consiliului de Stat şi în depe urmă apela Ia Consiliulă ministrilorii,. e „Art, SI. Comunele îşi vorii păstra vechile loră numiri. Preschimbările nu se potii face do câtii după cererea comunei încuviinţată de 
Comitetul permanenti, “şi aprobată prin de- cret Domnescă, a 

» Despre primarii și atribaţiunile s6le 

are în capulă ei uni 
marulii comunei, . 

» Art, S3, Primarul 
Tale se alege do alegătorii comunei de uă dată 
cu membrii Consiliului 
în comunele urbane se numescă de Domn din. 
tre acei trei consilieri cari vori fi întrunit vo- 
turi mai multe la alegeri, - a 
:. Art, Sie Puterea esecutivă alege şi întăresce 
dintre consiliari 
trecă peste 40,000 locuitori, patru pentru ora 
şele până la 15,000, trel pentra oraşele de la 
15,000 
la 6,000 penă 1a 8,000 suflete, şi unul pentru 

magistrată numită pria 

comunele mai mică, - | PRI + Arte 85, Primarii comunelorii şi ajutărele 
loră se reinoescii de uă 
jumătate plusă unu, din duoi în duoi ani în co- 
munele arbane, şi la ună ană la comunele ru- 
rale, conformi arţ, 32. În comunele urbane 
primarul sc numesce dintre cei nuoi aleşi coa-   

  olulii de mal susă şi în cele următâre unde 

form art.83, iară 
Art, 56, 'Lragerea la sorţi 

esăă, se va face în şedinţă publică. Acâstă şe= 

„. Stricândă Ministerulăi otărirea acestor Cou= 

„n GAPITOLULIX e 

ajutârele dintre toţi consilierii. 
a membrilorii ce.. 

853 

4 
- , ru . a Art, S2, Fie care comună urbană sii rurală, 

i. 

at f, “ IG 

comunei în comunele ru-i 

şi se aprobă de prefect; . 

şese ajutâre pentru oraşele ce | 

până la 6,000, duo! pentru comunele de | 

dată cu membrii ce esă . 

dinţă se va anunţa, celt puţină cu ştpte qile,, înaintea tragerii la sorţi a membrilori ce 

alegeri de cât peste 15 dilo după ce Bo va pu; 
blica numele membriloru eşiţi. Membrii câ es, 
vorii funcţiona până ce se va tace nuoi alegeri, 
„Arte 87, Primarulii este singură însărcinaţ, 

cu administrarea comunei, el pote insă delega 
parte din căderile scle unuia să may mulţi din 
ajutorii săi, ori în lipsa acestora la nsuşi unii 
din membrii comunei cu drită de 

Art, SS, Primarulă fiindă totă uă dată şi, 
ună delegatii alii administraţiei centrale, se a 
flă sub autoritatea Guvernului, Elă este uni. 
inagistrată însărcinată cu privegherea poliţiei, 
menţinerea, ordinei publice, cu luarea, tutuloră 

esi,, 
„Alegătorii nu se vori putea convoca pentru, 

alegători. |. 

a 

i 

m&sariloră privitre la buna atare și liniscea 
locuitorilor comunei, şi în sfirziţii, cu pri ca. 
alte îndâtoriri ce i s'ară pune de lege. + 

Art, 59, Primarul este însărcinat cu sub
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autoritatea administraţiunii superidre :cu ur- 
mătorele îndctoriri.: 

a. Cu publicarea, şi esozutareal legilorii şi 
regutamenteloră generale: 

b. Cuesecutarea măsurilor de asigurâro “publică: 
e; Cu poliţia comunală a pieţelorii publice, 

a stradelori ete; | 
d. Cu conservarea şi administrarea propr ie- 

tățilorii comunei şi a drepturiloră el. 
e.: Cu articolele de îndestulare” publică. 
f. Cu căutarea veniturilor, privegherea sta- 

bilimenteloră comunale, şi cu comptabilitatea 
comunală: 

. Cu reacţiunea budgetului şi darea, s0co- 
teiiloră de cheltueli. ... ,. .. 

h. Cu propunerea către Consilii « a creăril do 
nuoi xenituri comunale... ;.. tarii magie 

i. Cu învoirca târgurilorii, facerea contrac- 
telorii şi adjudecarea lucrărilor comunale, con- 
formii! încheeriloră: Consiliului “comaurialii , :în |! 
marginea legilor şi a regulamentelot în: ființă. 

F. Cu înfăcişerea, drepturilor comunale: în- 
naintea justiţiei, ca reclamantă scă ca apără- 
torii, s6ă cu, delegarea acestul” „drepti către |” 
Gmeni de specialitate, ii: *. tii îi 

Cu 'dresarea listeloră: electorale, 

    

„ul 

  

dirt, 90. AIăsurile luate de primară în cer: 
culă atribaţiuniloră scle, „se dai sub formă de 
disposiţiuni.' : pi a iti 

Art. 91. In' oraşele cari î trecă pesto uă po: 
pulaţiune de 3,000 locuitori, Domnul are drep- 
tulii de a încredința privegherea și menţinerea 
ordinei publice unul anume funcţionarii de po- 
liţie, cara în Bucuresci portă titlulă de prefect; 
de poliţie, iară în cele-alte „oraşe de capii,” ori 
de comisari de poliţie..':i n i 

Art, 92, Primarul este însărcinat cu actele 
civile i: le pote delega la unuli din ajutoriă 
săi, s6ii la unulii dir consilierii: iti ii» 

Arte 93, 'Primarulă este însăreinatii cu ju- |: 
decăţi de contravenţiuni de simplă poliţie, con 
formi legii de instrucțiune penală.: +": 

Art. 9..-Nu potă îi primari nici ajatori, 
funcţionarii Statulai sub ori ce denumire, 'sâă 
intrepringitorii de” Venituri şi „uerără publice 
ale comunei, - ni 

Arte: 95. Primarii si autorii lori; poti fi |: 
suspendați de către prefecți în comunele mai 
jos de 3,000 locuitori; iară la cele de uă mai 
mare popnlațiune' numai de către Ministerulit 
de interne. ': 

Reiocarea lori la  cămanele: de mai pugină 
de 3,000 locuitori, se face numai de către Mi- 
nisterul de interne, iară la comunele: ce trecă 
peste 3,000 locuitori, numai de către Domni. 

Art. 96, Primarele are supra-vegherea! ps- 
piciilorii, biurouriloră de bine facere, scălelor, 
caselori de închisâre ale comunei, bisericiloră, 
întru câtă se atinge de conservarea şi între- 

" inerea loră. 

  

ÎN
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limente de câte ori ăocotesce de cuviință şi a- 
râtă Consiliului abusurile ce a descoperită şi 
îmbunătăţirele cc suntii trebuitâre. *:-: 

Art. 9i. In cas de rescâlă, „atrupamente 38 
stile, de loviri grave făcute păcii publice, sc 
de alte evenimente neprevădute, când cea mai 
'mică: întârdiere 'arii putea causă „pericole sii 
pagube pentru locuitori, primarul pâte face 

| regulamente şi ordonanțe: poliţienescă, (afară 
| de oraşele unde sunt'prefecţi, capi şi comisari 
de poliţie) ca condiţiane „de a le comunica de 
îndată Consiliului comunală, şi de a trămite de 

| îndată copie către prefecţi, alăturându'ă și mo- . 
tivele pentrucari el a credut a se dispensa dea 
recurgela Consilii. Esecațiunea va putea fi sus- 
pendată de cătra prefect sii sub-prefect.. Aceste 
regulamente şi ordonanţe vor conteni de îndată 
de a avea efect, decă na vor fi întărite.de Con- 
siliuli comunală, în cea ântiiii a să şedinţă. 
“ Arte 98. Primarulii este însărcinatii cu: în: 
grijirea de a feri şi a opri întâmplările co ară: 
putea fi ocasionate de furioşil şi nebunii lăsaţi. | 
în libertate.-'-- : 
 Dâcă va fi necesitate, prirarulii pâte ordona 

depunerea furiosulul sâik! a nebunului. cu â/că- 
ruiă pază şi îngrijire nu s'ară îusărcina, fami- . 
lia, într'nă casă de sănitate s6ii ospiciii, cu a- 
cesta însă de a însciința în termin de-tral dile' 

  

| pe procurorală de lîngă tribuualali jndeţului., : 
*i Arte 99, Primarulă are detorie de a prive- , 
ghea persânele şi locuinţele dedate prostitu- i 
ţiunii, Elia tote măsurile cuvenite pentru. a asi 
gura sănătatea, moralitatea şi liniscea publică; 

+ Consiliul: face în privința, acesta regula” 
mente ce le socotesce trebuitâre şi folositâre. 

„ Arte '100, Poliţia “spectacolelor: aparţine, îi 
rimarului; elii pote opri în împrejurări grave! 
ori ce representațiune “pentru a, asigura paza: 

“| liniseeă şi a moralității publice, --: 
: Primaruli esecută regulamentul făcutii de |. 

Consiliulă comunală în privința spectacolelor, 
Consiliuli. privegheză de a nu se da nici ui 

representațiune contrarie ordinului publică. : 
"Arte 101, Primarulii, s6ă în lipsă'1 ajuto-, 

rulă delegati de elii;: verifică celii pugină uă 
dată pe lună, starea casei comunale. 
 Elă redige ună procesă verbală de serifcări 
care şi'lă supune Consiliului comunală. - -:. 

* Art, 102, Primarul pote suspenda pentru un'- 
termince nuva trece însă peste şise Dotemâni 
pe impiegaţii comunei,: afară însă de seeretar * 
(scriitori) şi perceptoră (strângătoră de dări). | 

La casii de necesitate de a se suspenda unul 
din aceşti funcţiuonari, primarulă propune, a- 
căstă mâ&sură Consiliului... -:: 

: Art. 102, Primarul privighăză la. păstra 
rea archiveloră, titlariloră, documânteloră € co- . 
munci şi repistreloră stării civile şi  privegheză - 
ca aceste acte să nu se perdă, stii i se tnstrăi- 
neze din depositii. Uni îndovitiă: inventară « se. 

: Doi . i: Di Do 

In privinţa asta ai visiteză ţie stabi- | face despre tâte aceste apte: NE 

  

i 
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Art..104, Regulamentele, ordonanţele, co- 

xespondențelă, fie ale Consiliului, fie ale pri- 
marului, se-sub-scriă, de 'cătra primarii sâă a- 

„. jutorulii ce'lă înlocuesce, şi se contrasemnâză 
„de secretari, rit cup ati 
1. Dâcă casul s'a otăriții în, Consilii, acâsta se 
menţionâză în publicaţinne Şi în cele-alte acte. 
„Art, 105. Regulamentele şi ordonanţele Con- 
"-siliului scă ale primarului; se publică prin în- 
.. grijirea primarului prin proclamaţiuni şi afişe, 

În sate publicaţiunea se face prin citirea în 
publică la eşirea din biserică „şi la casa, comu-. 
nală. Aceste regulamente devinii îndetoritâre: 

..a cincea di după publicaţiunea lori, afară de... 
casarile cândă terminulă va fi 
€usuşi regulamentul sâă ord 

Aceste regnlamente 
forma următâre: i. UI 
Primarulă (s6ă primarulă şi Consiliulă. co 

munală), din comana , ,.. .. judeţulă ... p. 

determinat prin 
onanţa dată. .i 

„Plasa + + + « otărasce sc ordonă „ur. | 
Art, 106. Primarii suntă plătiţi dia cutia 

comunală, Lefile lorii se otărăşe de către. Con- 
siliulă comunală, Comitetul 

„are -dreptulă de a modifica, cătimea, lori în 

ii Pee 
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„Şi ordonanţe se dai în |. 

Ii permanentă însă. 

- Proporțiune cu greutatea fancţiunci şi cu mid-. 
. Idcele comunei, Ajutorii săi vorii avea numa 
„Xă diarnă pentru dilele în cari voră fi lucrati, 

Art, 107. Semnulii distinctivă ali primari-; 
lori comunal 
ționale purtată la cingătâre. ,. 

Art. 10$, In cas de rescâlă, de atrupamente 

i va fi vă eşarpă cu culorile na-. 

ostile, sâi de lotiri grele, făcute păcii publice,- 
primaruli scii acela ce'lă înlocues 

„cere d'a dreptul intervenţiunea paterii armate 
comunale stă a autori 

_ Îi dâtore i a se conforma acestei cereri... +. 
“Cerere 

,    
- Despre seeretarulă (seriitoralii) Consili 
îi e AX comunală i 

„Arte 109, In fio care “comună urbană. este 

a va trebuia fi purarea făcută în scris. |... e elle Ce 
: DI i i4rte 118, Cheltuelile comun 

u- 

ce, va putea |: 

tăţii militare cari vorii. 

ună secreţarii, în fie care comună ; rurală, este 
ană scriitoră, Acestă funcţionarii este numitii, 

„ suspondatii şi revocatii de către Consiliuli co- 
Muma 

- ”Numirile, suspendările şi revocările, trebue 
„a fi încuviinţate de Comitetulii permanentă. 
„.. Suspensiunea pote însă fi aplicată provisoriii 

. de către Consiliul comunală. . : 

„Servicii publicii nesalariată,: când absenţa, se-. 
cretarului sâă a scriitorului va dura mai mult 
de uă lună, acela care îlăi_'va, fi înlocuită so va 
bucura de salariuli săi... a atzi 
Arte 111, Consiliulă comunală, cu aprecia- 

ţianea Comitetuli permanenti, otărasce sala- 
riulii secretariloră şi ali seriitorilori. 

2) 

Jisdrte 119. Consiliulii- comunalii. es 

aa tt 

  

“n. ATtu 112. Secretarulii şi scriitoruliieste în 
specială însărcinată cu redacţiunea proceselor 
verbale şi cu transeripţiunea 'tutulorii delibe- 
rațiunilorii.. Elă pentru acâsta ţine un registru 
sub-scrisii şi parafatii de primarulă comunei, 
i i Procesele verbale transcrise suntii adeverite 
de primarii şi de secretarii sâă scriitorii. -: 

Art, 113. Secretaruli: şi scriitorul este: dâ- 
torii a se conforma'cu instrucţiunile ce'i suntii 
date, ;fie de Consiliii. „fie de primari, sâii de a- 
jutorulă ce'lă înlocuesce, îi: 

, geto ți , Deta Li 

  

       

v-Despre perceptorulii scii strângătorulă 
| dărilorii comnnci! : n 

ia aa ta ta a Ei 

: Arte 114, Consiliul comunală numesce, suş= 
pendă sâii. revocă pe perecptorii, însă cu avre- 
ciaţiunea Comitetului permanentă. > .. 
i iArte 115, Consilială comanalii otărasce 0- 
norariuli <că alte trebuințe ale perceptorului, 
Totii Consiliuli comunal otărasce garanţia ce 
este a se cere de la dânsulii, .î.::i.. :.. 

Arte 116, Primaruli priveghâză ca acâstă 
garanţie, :uă dată; otărită, să fie depusă şi. reîn- 
noită la casi de trebnință, sii iii. 

„m AEte:119.: Perceptorulii: este însărcinat sin- 
gură şi pe respunderea 'sa a efectua recetele 
comunale și a achita dapă mandate regulate, 
cheltuelile ordonanţate până In sumele speciale 
ali fie căruia articoli ală: budgetului sei ală 
creditului specială. i iii pe 

„- GAPTIOLUL Kir" su 

  

EEE A 

   : Despre cheltuelile comunale 

eloră se împart 
în obligatorii şi facultatire;: «i îi- rii   

te ținută. 
de a cuprinde anual în budget tâte acele chel-   

mc i COMUNĂ,” 
Art. 110. Afară de casurile de bâlă stii de. 

tucli, câte sunt rostito de legi caiobligatâre, 
: Cele mai de: căpetenie suntii următărele : 
"a. Iutreţinerea localului :priinărieă. şi chel 
tuiala cancelariei cominei.::;: i: iu 
d. Cheltaelile de tipar în trebuinţă comunei. 
:;; ex Abonamentuliă la gazeta oficială. : „tr 
d. :Cheltuelile . pentru: recensianea "popula- 
iunei. ; -.., i ) Ra 

   

  

NE: meri , PD aci iii pi ă ia 
4 i: e Cheltuelile pentru registrele! Statului ci- 

vilii, şi partea tabelelor statistice privitOre la 
DOL DE 20000 at 

«fi. Plata primarului, a peceptoralui comu- 
nal, şi a îusărcinaţilor cu strângerea'aesizelor, 
1. 9. Plata guardiştiloră, a'sergenţilor,:a pom= 
pieriloră, a vătăşeiloriă şi a celoră-alţi faneţio- 
nari de comune urbane, stă rurale, 1." 

h. Plata și cheltuelile oficiului, comisarilor   şi împiegaţiloră poliţiei, precum suntă deter- 
minate de lege. |



556 

î. Pensiunile funcţionariloră municipali şi 
comunali. 
„“ E, Cheltuelile de chirii şi reparaţiile Jocalu- 
luă judecătoriloră de plăşi (oc6le), precumii şi 
cumpărarea şi întreţinerea mobilierului, 

1. Cheltuelile instrucţiuni publice, conform 
Jdegiloră, i : : 

nt. LEfa, preoțilorii şi-a altor servitori ai bi- 
sericilori, acolo unde bisericile nu ati venituri 
proprii îndestulătâre; tt 

n. Cheltuiala şi întreţinerea ospiciiloră, a 
- săracilorii neputincioşi, a copiilor găsiţi, a ca- 

selorii de poprelă. 
0. Reparaţiunile cele mari şi mici ale edifi- 

ciiloră comunali, afară de clădirile militari şi 
edificiile consacrate cultului, ale- cărora con- 
strucţiuni se cuvine a formna obiectul de con- 
tribuţiuni estraordinare, : ” 

p. Îngrădirea cimitirelor, întreţinerea şi mti- 
„ tatea loră în casurile otărite de legi şi de re- 
- gulamentele de administraţiune publică. . 

q. Cheltuelile pentru iluminarea şi pavarea 
stradeloră, pentru ape, grădini și plantaţiuni 

„ publice şi alte asemenea. - 
r. Cheltuelile pentru planuri şi alinieră, ' 
s. Cheltuelile consiliului de espertă în co- 

munele unde se veri institui prin legi, . . 
t. Contribuţiunile şi plăţile stabilite de legi 

asupra averilorii şi venituriloră comunale. -. 
u. Plata detoriiloră a, cărorii. se pâte cere 

plată, şi în generală tote cele-alte cheltueli 
puse prin disposiţiuni de lege în sarcina co- 
munelorii. . . 

Art, 120. Cândii una din cheltuelile obligă- 
tre interesâză mai multe comune, cle contri- 
buescii la, densele în proporţiune cu interesul 
cel aii în eie, în casă de refusă sâi de neîn- 
ţelegere asupra proporţiunei acestui interesti, 
şi asupra sarciniloră ce sunt de purtată, Co- 
mitetulii permanentii intervine şi otărasce, lă- 
sândii însă părţiloră interesante recursii către 

- Ministerulă de interne. Dscă însă obiectulă se 
atinge do comune din judeţe deosebite, chestiu- 

nea se otărasce de Domnă după raportulă Mi-. 
nisterului de interne. E 

: Arte 121, In tâte comunele, când Consi- 
lile comunale ar căuta a se feri de plata acto- 
riiloriăi obligătâre ce legea pune în sarcina lor, 
refusândă alocaţiunea lor în totul scă în parte 
Comitetul permanent, după ce va fi ascultată 
pe Consiliul comunal, va înscrie ex-officio chel- 
tuiala la budget, în proporţiune cu trebuinţa. 
„„Consiliulii comunală. va putea apela la Mi- 
nisterulii de interne. “ N 

Art. 192, In oraşele Bucuresci, Jai, Craio- 
va, Galaţi, Brăila, Ploesci şi Ismailii, faserie- 
xea acestor cheltueli se va face ex-officio de că- 
tre Ministerul de interne, Consiliul comu- 
nală va putea apela la Consiliul ministriloră, 
care va otări după ce va avea avisul Consiliu- 
lxi de Stati. ” .. 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

CAPITOLUL XII 

n Despre veniturile comunale 

Art. 198. Consiliulii comunalii este dâtorii 
a înscrie anuali în 'budgeti și specificându-se 
tâte veniturile comunei, precum şi acelea care 
legea "1 atribue, acelea, ce ea'şi crează din nuci 
şi escedintele anilorii trecuţi, 

Art, 194, Fie-care comună are dreptulă a 
se impune estraordinarii; acâsta se otărasce de 
către Consiliul comunal, prin majoritatea ab- 
solută a tutulori membriloră. . » A 

Nuoa contribuţiune, înainte de a se pune în 
lucrare, se afişeză, în cursă de 15 dile la ușa 
casei comunale, spre a se putea cundsce de con- 
tribuabilii ce s'ară socoti loviți, scii prin nuoa 
dare scii prin cotisaţiune, voră putea reclama 
Ia Consiliulii comunală, -- Ă 

Ori-care să fie otărirea Consiliului asupra 
acestori reclamaţiuni, Consiliulă nă-dată cu 
procesulii verbal ce va trebui să'şi închee de- 
spre nuoa dare, va fi dâtor a trămite Comite- 
tului permanentii şi tote cererile şi reclama- 
ţiunile ce va fi priimnit în contra nuoălor dări, 
= Arte 125. Nuoăle contribuţiuni nu se voră 
putea strânge de câtă după ce cu avisulii Co- 
mitetului permanent se va fi încuviințat strân- 
gerea, loră prin Ministerulă de interne, la co- 
munele rurale, şi ordonanță Domnâscă, la'co- 
munele urbane, ” ! 

CAPITOLUL XIV . .. 

Despre comptabilitatea coniunală 

Art, 126, Consiliul comunali ali fie-căria 
comune urbane scii rurale se adună în fie-care 
an la 2 Maii, spre a proceda la regularea pro- 
visorie a socotelilori anului trecuti; 

El se adună la 1 Septemvrie, spre a deli- 
bera asupra budgetului cheltuelilorii şi al ve- 
nituriloră comunei pe anulii siitoră, 
“Arte 127, Dudgetele şi socotelile comuie- 

lori se depunii la casa comunală, unde fie-care 
contribuabili pote lua comunicaţie de ele. 

Aceste budgete şi socoteli se” vorii: publica 
şi anume prin afişe tipărite, de câte ori gisele 
budgete vorii fi de uă sună ce va trece peste 
50,000 lei, iară neajungândi acestă ţifră pu- 
blicarea se face numa! prin afişe scrise și lipite 
la uşa casel comunale, - 

Art. 128, Budgetele şi socotelile se supună 
de către primar aprobaţiunei Comitetului per- 
manent, iară pentru cele şepte oraşe Ministe- 
rului de interne, carele încuviinţeză cu reservă 
însă a cercetării definitive a socotelilorii de că- 
tre Curtea, de compturi, | 

Ori ce alocaţiune pentru ună cheltuială fa- 
cultativă, care va fi fostii: redusă de către Co-   mitetulă permanentă, nu ra putea fi cheltuită
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de către primari, fără uă nucă deliberațiune, 
a Consiliului comunală, + 
” Consiliile comanale suntii dâtâre, cândi su- 
punii budgetulii şi socotelile Jarii la aprobaţiu- 
nea Comitetului permanent, că ele aă fost pu- 
“blicate şi afişate, 0 ii 

Art. 129, Socotelile trebue a fi trămise în 
fie-care au Comitetului permanenti, înainte 
de 1 Iulie. Budgetele trebue a fi trămise înainte 

“de 15 Octomurie,: * - iii: 
Comitetulă permanentii va trămite comisari 

pe compta personală a autorităţilor comunale 
care aru îi intârgiată cu trămiterea, socotelilor 
şi a budecteloră. a aa 
"Art, 120, Când prin împreginrări nepreră- 
dute, uă administrațiune: comunală va fi recu- 
noscut necesitatea de a face uă cheltuială care 
nu era alocată în budget, acâsta va facu obiec- 
tală unei cereri speciale către Coinitetuliă per- 
manentă, - a pc 

Art. 131, Nici uă plată din: casa comtina= 
Jă nu se va putea face, de câtă în puterea u- 
nei alocațiuni cuprinsă în budgetă, încuviin- 
țată de Comitetulă permanent, scă a unnă cre- 

„dită specială încuviințată de acesta și Comi- 
tetuli permanenţă, i e: n 

Niel uni articulă din cheltuelile budgetului, 
nu pâte fi covârzită şi nici ună virementii nu 
se pote face fără învoirea Comitetului per- 
manență. . " m 

Art, 192, Cu tâts acestea, Consiliile urbana 
scă rurale potii face cheltueli reclamate de îm= 
prejurări neapărate şi neprerădute, luândiă în- 
tracâsta nă resolațiune motivată, care trebua 
a fi de îndată adresată Comitetaiui permanent 
stii Ministerului de interne pentra cele şepte 
oraşe mai mari. : Pe 

"- "În casulă cândii cea mai mică întârdiere ar 
ocasiona uă pagubă vederată; primarulă pâte,   
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sub răspunderea, sa, face trebuitârele cheltueli, 
cu îndstorire însă, ca de îndată să încnn»sciin= 
țeze Consiliul comunalii, care delibera dâcă 
priimesce s6ă respinge cheltuiala, şi Comite= 
tulă permanentă pentru a aproba. Mandatele 
asupra casei comunale, erQonanţate de primari : 
trebue să fie subscrise de el, sâii de înlocuito- 
rulii săi şi contrasemnate de' secretarul scăi 
scriitorulă comunală, i : 

„ Disposiţiuni transitoriă. 

Tâte consiliile urbane și rurale după nuoa 
legiuire se vor reinudi în totimea lori în cur- 
sulă anului al punerii în lucrarea legii de facă, 

Guvernuli va determina epocele în care tre- bue a se efectua operaţiunile electorale rela- tive la confecţionarea listelorii, la ântâia con- Yocare a adunăriloră alegătorilor comunal, 
Precum şi: epoca: alegeriloră, observândiă ter- minele prescrise de art. 28, 29, 30, 21 inclusiv, pentru formarea listelor şi de art. 32, 33, pen- 
tru convocarea alegătoriloră, -- : IN "La ântâile alegeri, în oraşele de reşedinţă, 
biuroulii principală se va presida de către pre: şedintele tribunalului de ânttia instanță. Decă * 
voră fi mai multe secțiuni, fie-care va fi presi- 
dată de către ună judecători din tribunalul de ântâia instanţă, E 
"In comunele unde nu sunt tribunaluri de 

ântâia instanță, biuroul se va presida de'către cel mai în vârstă şi de către preoţi. . 
Pentru cele-alte disposițiuni se vori obserra 

formele prescrise prin aceste legi. : | 
Preşedinţii şi membrii Consiliului municipal 

şi comunală astădi esistente, vor urma, a'și în- 
depliri funcțiunile în cuprinderea, legilorii an- teridre până cândă ek vori fi înlocuiţi conform - 
cu legaa actuală, ' 

  

za GE 
„PENTRU REGULAREA PROPRIBTATEL RURALE 

(Decret Ar, 1014 din 14 August 1804) . - : 

CAPITOLUL 1 
Pentru Creptulii de proprietate ali sătea- 
"nului clăcașiii, şi pentru resenmptrarea 

sarcinelor scle către stipcualii moșiei, 

Art. 1. Sitenil clăcași (pontaşi) suntă si re- 
mână deplini proprietari pe locurile snpuse po- sesiunci (stăpcnirei) lori, Su întinderea, ce se otărasce prin legile în ființă. i 

Acăstă întindere peste loculii ce aă sătenii 
în vâtra satului, pentru casă (şi grădină) esto: 

a+ In județele de dincâce de Milcoră (ţera, 
Romănâscă); - II 

1. Pentru sătânuli cu patru boi şi uă vacă, 
un-spre-dece pogone, : 1 i. 
"2. Pentru sătânulă cu duci boi şi uă vacă, 
şepte pâzâne, nout-spre-cece prăjini, : 

9, Pentru sătânuli ce are uă vacă sii topo- 
raşiii, patru pogâne şi cinci-spre-dece prăjini, 

he In judeţele de dincolo de Milcov, (Mol- 
dora) : i ba 
” 1. “Pentru sătenută cu patru boi şi'uă vacă, 
cinci fălci patra-decă prăjini. N
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 .2. Pentru sătânul ce âre doi boi şi uă vacă, 
patra fălci. : NR DE: i, ee a ae 

__.8. Pentru sătenulii ce are uă racă, sâă păl- 
mașiii, duoă fălci patru-deci prâjini. 
e. In judeţele de peste Prută (Besarabia) : 

.„k. Pentra sătânul cu patra: boi şi:.uă vacă, 
şese fălci şi trei-deci prăjini. e .. 

2. Pentra sătenul cu duoi boi şi: uă vacă, 
patru fălci şi trei-deci prăjini. 

'3, Pentru sătenuli ce are uă vacă, stă păl- 
maşiii, duoă fălci şi şăpte-deci prăjini. 

Art. 2. Locnitoriloră, carii nu-se bucură de 
întinderea pământului ce li se cuvine după arti- 
colulă precedentă, Li -se va împlini întinderea 
Jegală de pământă, . a 
__ Art, 3, Nică într'ună casă, suma, locuriloră 
remase în deplină stăpânire a sătânului, nu va 
îi mai mare de 'câtii ducă treimi ale unei moşii. 
...Se înţelege că-pădurile nu intră în acâstă 
socotâlă.. . SD RI E 
1, Arte 4. Văduvele fără copii, nevolnicii, săte- 

- ni, carii w'ai meseria de agricultori, şi n'aii 
făcut clacă, şi prin urmare n'aii avut părnentă 
de hrană, nărginiţi fiindă numai în locală ca- 
seloră şi ali ingrăditurilori. loră,. toţi aceştia 
devinii proprietari numai pe locurile legivite, 
cuvenite pentru casă şi grădină, adică : | 

In judeţele de dincâce de Milcovi :. . 
„Patru sate stânjeni pătraţi la câmpii, şi trei 

sute la inunte, stânjenulă ţărei românescă. 
In judeţele de dincolo de Milcoră : dece pră- 

jină fălcescă. i 
In judeţele de peste Pruţi : dece prăjini făl- 

cesci pentru pălmaşii, un-spre-dece prăjini pen- 
tru locuitorali cu duoi boi, duoă-spre-dece pră- 
jini pentru locuitorulă cu patru boi. . ..: ,- 

Neverstnicilorii unui sătânii li se va da ace- 
laşi pământă ce a avutii şi părintele lori. la 
epoca morţii sâle; dscă văduva va oferi a plăti 
despăgubirea cuprinsă în această decretă. . 

Art, 5. Nu voriă avea dreptul a cere pă- 
mentalii ce se dă săteniloră clăcași după art.1, 
ali acestui decretă, locuitorii ori căruia sară, 
carii, prin învoieli speciale cu proprietarulă 
moşiei, nu avgă de cât casă şi grădină în satii, 
fără a fi clăcași, şi prin urmare, nu ave drep- 
tală de a priini locuri de hrană şi cele-alte. 
Asemenea locuitori aă insă facultatea de a prii- 
mi pământă pe moşiile Statului. . ; 

Art. 6. Voriă avea facultatea a se strămuta 
pe moşiile Statului cele mai apropiate :. . 

a. Sătenii cărora, din duoă treimi ale moşie), 
nu li se pote împlini întinderea locurilorii le- 
giuite, p- i - 
„_b. Spornicii (însurățeii) ce nu 'vorii avea, 10- 
curi în cuprinderea legiloră în fiinţă. -.: . 

Și uniă şi alţii, stremutându-se pe 'moşiile 
Statului, ai voe d'a se desface de casele şi să- 
dirile făcute de dânşii pe moşiile pe cari.le pă- 
răsescă, avândii Comuna dreptul de preemţiu- 
ne (rescumpărare.) m     

pe 

„ LEGICIRI ADUINISTRATIVE, 

Art, 7. De la promulgarea decretului ace- 
„staia, în termin de trei-deci ani, sătânuli, sâi 
„moştenitorii sti, nu. va putea înstrăina, nică î- 
„poteca. proprietatea sa, nici. prin .testamenti, 
nici prin acte între vik, de câtă către comună 
„s6i catre ver unii altă săteani.. .-! .,. 
„.După trecerea da trei-deci ani, elii va, putea 
dispune de proprietatea sa, după regulile ârep- 
tului comună, şi în casă de vîndare, cu reserra 
dreptului de preemţiune a Comunei. ...... -, 

- Arte 8, Cândii. ună sătean va, muri fără 
testamentii, stă fără a avea, moştenitori legi- 
timY, partea, lui de pămentii o va lua comuna, 
„cu îndâtorire de a plăti.dâtoria lui pentru des- 
păgnbirea clăcei, după art. 22... . 
„„. Totii către comună. va, trece şi proprietatea 
săteanului, carele penă la licnidare, nu va fi în 
stare:de. a respunde, „din ori,ce împrejurare, 
despăgubirea cuvenită stăpânului de moşie, şi 
„carele va, declara că nu voesce a păstra proprie- 
tatea sa. e n 

„. Arte 9. Dreptulă la pădure ce ai sătenii de 
pe moşiile din Moldova după. art, 44 al legii 
„muntelui, (adică judeţele Pntna, Bacăii, Nem- 
ţu şi Sucâva), şi cei de pe moşiile din ţera Ro- 
mân€scă, în virtutea art, 110, $ 4 din legea de 
la 23 Aprilie 1851, li se păstreză neatinsă şi în 
NOTĂ, 

După cinci-spre-dece ani, proprietarii voră 
f în dreptă a cere liberarea păduriloră de sub 
acsstă servitute, prin buna înyoială,. sei prin 
otărâre judecătorescă. 
„; Acesti dreptă îl voră” putea esercita şi co- 
musele, aşedemintele publice şi Statulă, | . 
„o. ARte:10, Se desfiinţeză uă-dată pentru tot- 
de-nna şi în tâtă întinderea României : claca 
(boeresculii), dijma, podvedile,. dilele de mere- 
metii, carrele de lemne şi alte asemenea sarci- 
ne, dâtorite stăpâniloră de moşii sti în natură 
sâiă în baui, unele şi aitele stabilite prin legi, 
hrisâve, sâil învoiele perpetue ori timporale. 
„. Art, 11. Dreptii clacă, dijmă şi cele-alte 
sareine desfiinţate prin decretulii de facă, se va 
da stăpeniloră de. moşii, uă-dată pentru tot- 
As-una, uă despăgubire după cumi se regulâză 
la capitolulă [:I. - 
„Arte. 12. Claca:nu mai este permisă ; însu- 

răţeil nu voră putea face cu proprietarii do cât 
învoieli timporale.. -. ....; si, 

Invoielile suntă slobode între proprietari şi 
săteni; dâră cândă cu aceste invoieli săteanulii 
îşi obligă chiar munca sa, ele nu se vori putea 
face de câtă numai pe ună termini de cinci ani. 

" Invoielile 'astă-di în ființă pentru prisâse pe 
un timpi mărgivitii, nu se desființeză ; afară 
numai de vor îi făcute pe un timpă mai mare 
de cinci ani, şi afară de casulă cândă proprie- 
tarulă unei moșii va fi făcut cu săteanulă uă 
învoială peste totă, atâtiă pentru cele legiuite 
câtă şi pentru -prisâse. .: pr , 
" Art, 19, Sătenii ai facultatea de a priimi
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"în locurile legiuite, pometurila ce le ati astă-A. 
Ori ce alte pometuri maj are sătânulii peste 

locurile legiuite, remânii în folosulă lui, după 
- învoielile sărergite,-ssă după îndâtoririle obică- 
nuite png acum. ee 

Art, 14. Locurile de islasă (imaşii), arătură 
„„Si fenâţă, carii, prin legi speciale, stăpânii de 

2 moşii suntă detori a da preoţilor bisericelorii 
„sătesci, nu se atingă prin decretul de facă. 
Aceste locuri voră urmă şi în viitoră a servi 

„pentru întreţinerea clerului, din. respectivele 
"comune, e a 

Art. 15, Izlasurile, (imaşele), locurile de f&- 
usță şi arătură rămase în proprietatea săteni-. 
lori, după decretulă de facă, se vor otărnici şi 
petrui. Ingineri topograti îndestulători, orân- 

 duiţi şi plătiţi de Starii, se voră numi pentru 
fie-care judeţi, spre â dirige și a activa Inera- 
rea de mai sus, ep ia 
"Art, 16. Cândă locurile mentionate în ârti- 

colală precedentă , vor fi risipite (diserninate) 
in melte părţi, ele se vori întruni pe câtii va 

„Acu putinţă. Ac6stă lucrare se va face prin 
comisiuni ad-hoc, compnise de dnoi membri, 
aleşi unală de proprietarul respectivii şi celii- 
altă de autoritatea comunală a locului.. La 
casii de neinţelegere între membrii comisiunii 
în lucrările lorii, ea vâ alege unii super-arbitru 
prin sorți dintre membrii „Comitetului: perma- 
ninteal județului. ii 

„În casă de întrunirea pământuriloră, se va 
da săteanului câtii.va fi cn putinţă locuri de a- 
ceeaşi cualitate şi întindere... -; 

„CAPITOLUL IL. 
„a zu ++ Despre v6tra satului 

  

aa 

    

    

Art. 17, Vetrele sateloră se vorii petrui şi 
otărnici după modulă arătatii în articolul î5. 

.- Arte 1S. Proprietarii de moşii păstrâză pe 
s&ma şi în folosulă lorii tâte clădirile, sădirile, 
„usinele, cu îngrăditurile loră, precumii şi eleş- 
teile (iazurile) şi morile ce roră fi avândi în 
„cuprinsulă vetreloră satelor, ...,.. . ........ 

Art. 19, Asupra iazurilor de care se face men- 
“țiune în articolul precedinte,. sătenii păstrâză 
şi în viitoră facultatea de a'şi adăpa vitele; 
cu indatorira însă, de a contribui împreună cu 
proprictarulii pentru întreţinerea ezăturiloră, 
întru câtii trebuinţa adăpătârei ar cere, - 

Art, 20. Tâte locurile şi clădirile din cuptin- 
sul satului, cari, după articolulă de mai sus nu 

- remân nici în proprietatea. sătenilor,. nici în a 
stăpenului de moşie, precumii : bisericile, cimi- 
tirile, casele comunale, scâlile, casele şi îngră- 
diturile menite şi făcute de comună pentru preo- 
ii bisericelorii, pieţele,. ulițele şi locurile ocu- 
pate de pătule (coşare) şi alte stabilimente co- 
munale astă-gi în fiinţă, remână. proprietatea 
comunelor rurale, fără despăgubire, + 
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Art, 21.0ră ce monopol, precumi : de mă- 
celărie (căsăpie), de brutărie, (pitărie), de bău- 
turi şi altele în cuprinşulă vetrek satului, se 
desfiinţeză. .. „e Te 

r.. Proprietarii „păstrâză dreptulii de a face în 
cârciumile, hanurile: şi alte, asemenea clădiri, 
remase loră conformii articolului 18, ori-ce spe- 
culaţiuni învoite de lege, supnindu-se la tote 
îndstoririle legale câtre Stat şi către comună. 

is nun sa: CAPITOLUL III 2: 
Despre determinarea preţului rescumpte 
i» “răriă clieci şi celorii-alte sareine 

r 

„Art, 22, Sătenii, pentru rescumpărarea clă- 
cet, a dijmei şi. celorii-alte sarcine,. cari s'aii 
desfiinţatii prin presentulii decretă, vori plăti 
pentru dobând şi amortisement pe fie-care an, 
într'onă termină de 15 ani, „cel “multi, şi în 
monetă după cursulă. Visteriey,. conformă ală- 
turatei tabele, însă î...... i cit, jizae i: 

Celă cu 4 bol şi uă vacă, lei 133... si. 
„Celii cu duoi.bot şi uă.vacă, le! 100 par, 24. 
„„Celi cu mânile şi ui vacă, lei.7î par. 20,.: 

„; Săteanulă, din satele do munte de peste Mil- 

pr 

covii. va plăti pe fie-care ană :. sii 
„Cel cu 4 boi şi uă vacă, Iei 94 par. 10. 
„Celă cu 2 boi şi.uă vacă, lei 73 par, 2.......: 
„Cel cu mânile şi uă vacă, Jei-51 par: 36. 

leaşi termine cu dările fiscale... .. ...... 
Art. 23, Soma pentra.rescumpărare'se de- 

termină, înmulţindn-se cu dobânda. legale de 
10 *jo preţulu în “bani ală clăcel şi ala dijmet. 
Aşa deră, proprietarii. de moşii. vorii avea, a, 

„+ Acestă plată se va respunde nă-dată în ace- 

priimi în toti : te 
- 4. Pentru sarcina săteanuluă ce are pământ, 

pentru patru bot şi nă vacă, lei .1521,. par. 10. 
.b. Pentru ale celui cu, duoi ;bol'şi uă vacă, 

lei 1143, parale 20. - n tii 
c. Pentru ale celui cu mânile şiuă vacă 1.816. 
:Pentru săteanulă. din satele: de munte de 

peste Milcoyă :.. „..: : a 
„da Pentru: sarcinele celni ca patru boi și uă 

vacă, le 1076. tt 
-b. Pentru ale celui, cu duoi. boi şi uă vacă, 

lei 634, parale 1, sic pre 
„es Rentru ale celui cu mânile și uă vacă, lel 
592, parale 3... n rc 

„:. Arte 24, Pentru a se constata numărală clă- 
caşilor de pe fie-care moşie, deosebitele lor ca- 
tegorii, precum şi suma de despăgubire, cuve- 
nită proprietaralui după art, 25, se institue în 
fie-care plasă câte uă comisiune compusă de un 
delegati, alesii de toți proprietarii plăşei, de 
uni delegatii alesă de Consiliele comunale ale - 
satelorii locuite: de. elăcaşi, ;şi de un delegatii 
ali scula, zi 

„ Aceste Comisiuni vorii fi dâtâre, în termină 
de optii Inul de la instituirea Jorii, a săverşi lu- 
crarea, ” ” 

a



59 

art. 25, Constatările prescrise în articolulă 
precedentii se vorii face de comisiuni; pe statu- 
“quo, din gina proinulgăril acestui decreti. 

„Arte 26. Incheierile acestoră comisiuni, la casă de nemulțumire a părţiloră” interesate , 
suntă supuse la recursii către Consiliele jude- „țiane, sâii-către Comitetele permanente. 

Art, 27, In contra otărârilorii: Consilielorăi 
judeţiane, 

onsiliulii de statii se rostesce-în ultima, in- stanţă asupra recursului, 
Art, 28. In modulă maj șusii.preserisii, con- statându-se cuantulă despăgubirei, la care fie- "care proprietar are dreptii, comisiunea, de care 

se face menţiune în art. 24, va libera, proprie- 
tarului, în numele comunei, ună titlu dovedi- toră despre suma ce "i se cuvine dreptii des- 
păgubire. | IAN IC 
„Aceste titluri, după ce so vori verifica, şi le- 

galisa de Comitetuli permaninte sâă de Con- |. 
siliulă judeţiană, se xori presinta la Comite- 
tulă centrală din Bucuresci, spre a se schimba 
în obligaţiuni pe numele fic-căreca comune, 

Art, 29, Câudi s'ar ivi contestaţiuni asupra 
lucrărilor comistunei, titlulă Jiberati de dusa şi atacat dinaintea instanțelor administrative, 
după modulii mat susiă prescrisă, va fi, în casă 
de infirmare, suplinit prin definitiva” otărtre 
administrativă, ce va interveni, „ 

Art. 80, Terminulă pentr recursi la Con- 
siliulii judeţiani, sâă la Comitetulii permanin- 
te, va fi de dece dile de la liberarea titlului 
menţionatii în art, 98. Ia 

Terminul recursului câtre Consiliul de stat, 
în contra otărtriloră Consilielori jndeţiane , 
scă ale Comitetelorii permaninte, va fi de două 

"luni de Ja data lori, î- ! Art. 31. Consiliete judeţiane, sâi Comite-. 
tele permaninte, nu vor putea verifica şi lega- 
lisa titlurile liberate de comisiunile plaseloră, 
de câtii după trecerea de qeco gile de Ia libe- 
rarea loră. ii i 

Arte 32, Comitetulii centrală nu va putea 
schimba în obligaţiuni titlurile sâă definitivele 
otărîri administrative, de câtă după trecerea de trei luni de la data lori. o A 

Art, 33. In câtă se atinge de despăgubirea 
ce se cuvine stăpenilorii de moșii pentru loculii 
caselorii şi îngrăditureloră, ce după art. 1Y din 
acestă lege, remânii proprietate absolută a ne- 
volnicilori, a săteniloră cari w'aii meserie de 
“agricultori şi a văduveloră nesupuse clăcej, a- 
cestă despăgubire se evalucză în suma de an 
galbeni, stă. monetă “corespundătore. şi care 
se va respunde directii către stăpânii de moșii, 
şi anume câte jumttate galbenă Ja fie-care şuse 
luni după, promulgarea decretului de facă, : 

Art. 24. Indată ce cu ajutorală subvenţiu- 
nci acordată de Statii prin art. 50, se vor des- 
păgubi stăpânii de moșii de capitalulii ce li se 
cuvine pentru desfiinţarea clăcel şi a celori- 

sc ale Comitetelori permanente, 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

alte sarcine, plata ce suntii obligaţi sătenii a 
da ca, despăgubire prin art, 20, va, înceta. 

CAPITOLUL IV: 
„Despre casa de despăgubire | 

"Art, 35, Se institue în orașulii Bucuresci 
unii Comitetă centrală sub numele de: Comi- 
tetulă de licuidare ali ovligaţiunilorii, conu- 
nale, rurale. Da 

Arte 36, Acestii Comitetii se 
a. Ministrulii de finanţe. 
b. Unii membru ală Consiliului de stati, 

“e. Ună membru alii Curţii de compturi. 
Art, 84. Do uă-dată cu alegerea acestori 

membri de către corpurile din cari faci parte, 
se va alege şi câte un al duoilea membru care 
vo suplini loculii celoși-alţi in casă de lipsă. 

Arte 95, Acestii Comitetii nu va 'putea lu- 
cra de câtii fiindă prosenţă toţi membri, 

Ministrul va presida acestii Comitetii, In 
lipsă'i va presida membrul Consiliului de stat, 
ali cărui loc se va suplini de unul dintre mem- 
brii supleanți, 

Art. 39. Comitetulă centrali priimindă de 
la proprietari titlurile de despăgubire, liberate 
de respectivele loră comisiuni; scă definitivele 
otăriri administrative date asupra acestori ti- 
tlură, Je va schimba in obligaţiuni comunale 
rurale. Da ! 

Obligaţiunile se vor face la înfăşişător, ror 
fi trunsmissibile prin simpla remitere a actului, 

Arte 40, Maximul” obligațiunei va fi până 
la valorea despăgubiri! cuvenită pentru 50 clă- 
caşi ; min;mulă se va fixă după voinţa proprie- 
tarului respectiviă. 

Numtrulă obligațiuniloră date unui proprie- 
tarii va compune vă seric. 

Art, &1. Inscrierea, seriiloră de obligaţiuni 
se va face în partide pe stema fic-căria comnne, 

Art. 42, Tragerea la sorți se va face pe se- 
rii de obligaţiuni; unii numără de serii trasă 
pe fie-care anii se va plăti de către Comitetulă 
de licuidaţiune, astă-felă, în câtă cel mulţi 
întrună termini de cinci-spre-dece ani, tâte 
obligaţiunile comunale rarale să se pâtă stinge, 

" Acâstă tragere la sorți se va face în ședința, 
publică, care va fi anunciată prin foile oficiale 
cu uă lună mai "nainte, Numărulă seriilor și 
alii obligaţiunilorii eşite la sorți, se va publica 
prin Monitorii. Ele voriă fi plătite multi în ter- 
mini de cinci-spre-dece dile după tragerea la 
sorţi, fără ca acesti terminii să pâtă constitui, 
priu espirarea lui, unii casă de decadenţă pen- 
tra cci în drepti. | 

Art, 43. Obligaţiunile comunale cuvenite a- 
şedămintelori publice, ale cărora venituri un 
intră în casa Statului, se voriă trage la sorţi 

compune de: 

  

  numai dapă ce mai ântâiă se voră îi licuidatii 
obligaţiunile proprietarilorii particulari.
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Art, 44, Aceste obligaţiuni vor produce do- 
bândă de 10 la sută, care dobândă se va respunde 
celoră în dreptă. Ja finele fie-căruia semestru, 

Art. 45, Cupânele dobângilorii csigibile se 
" priimescii dapă valârca lorii nominală, de către 
tâte casele Statului, o NE 

" Art. 46, Obligaţianile comunelorii rurale se 
vorii priimi de tote casele Statului şi ale aşe- 
dăminteloră publice şi de tâte autoritățile ad- 
ministrative dreptă cauțiune... 

Art, 47, La casă când uă moşie starii afla i- 
potecată la cposa promulgării acestui decret, 
obligațiunile datorite stăptnului acestei moşii, 
se vorii depune la Visterie prin Tribunatulii | 
unde s'a înfiinţață ipoteca, şi nu se vorii libe- 
ra de cât cu consimţimentulă creditorului ipo- 
tecară, scă în urma stingerii legrale a ipotecei. 

Art. 45. Obligaţiunile comunale rurale şi 
cupânele dobândilorii ce se voră strica, sâă se 
vorii rumpe, vorii putea fi reînuoite. - - 

Falsificarea acestorii obligaţiuni este supusă 
la penalităţile ce prescrie legea în casii de fa- 
bricare de monedă falsă. e 

Arte 49. La începutul fie cării sesiuni, Mi- 
nisterulă de finanţe comunică Pateriloră legi- 
slatire uă espunere lămuzită despre tâte ope- 
raţiunile Comitetului de lienidaţiune, . - 

Art. 50, Fondurile puse în disposițiunea Co: 
mitetului de licnidaţiune, pentru licuidarea 
obligațiuniloră comunale rurale, suntă : . 

1. Sumele ce sunt după art. 22 obligaţi să- 
tenii a plăti. | 

2, Sumele ce vorii proveni din vîndarea, po- 
Trambului și a meiului (păpuşoiăi şi malai) de 
reszrră din tote satele locuite de săteni supuși 
lăci, 2 _ 

3. Sumele ce se vorii aduna din vîndarea 
părțilorii de pământi după moşiile Statului, 
contormii articoliloră 54 şi GI, | . 

Art, 51, Proprietarulă sc coproprictarii 
fie căria moşii,pentra asigurarea creanţelorii, 
voră avea dreptii de ipotecă pe loturile fie că- 
ruia sătenii. ! 

Art, 52. Sub nici ună cuvânti şi în nici un 
casii, fondurile mai susă afectate la despăgu- 
birea proprietariloră de moşii, nu voriă putez fi 
distrase de la destinaţianea loră, 

Aceste sume se vorii păstra în tesaurul pu- 
blic sub cheile membrilor Comitetului central, 

Art, 59. Lefile şi cheltuelile cancelariei Co- mitetuină de licuidaţiune se vor plăti din bud- 
getuli Statului. Tâte sumele ce voră prisosi 
peste plata cnpâneloră de dobândi ale obliga- 
ținnilorii comunale rurale, se voriă întrebuința anuală spre treptata licuidare aobligaţiunilor, 

CAPITOLUL V- 
Despre vîndarea de pământari 

„moşiile Statului - 
Art. 54, Pentru licuidarea obligaţiuniloră 

. 

de pe 
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comunale rurale, Guvernulă este autorisată a vinde locuri pe moşiile Statului la însurăţei, 
precum şi la sătenii cară se voră afla în casulă 
at. 56, m 

Nu se va putea vinde la nă singură familie! do cât până la maximumi de duvă-spre-dece 
pogone. i ” i N 

Art. 55, Pe fie care moşie a Statobi, se va 
determina câtii mai curândă, prin ună regula- 
mentă de administraţiune “publică, partea în 
care va avea, a se vinde Jocuri, La acâstă de- 
terminare se va alege unii Jocă proprii pentru 
formarea unei comune. i 

Art. 56, Preţulii unui pogon pe aceste mo- 
şii va fi de cinci galbeni. Plata se va respunde 
în cursă de cinci-spre-dece any, şi annme câte 
ună a cinci-spre-decea, parte din preţii la înce- putuiii fie căruia an, fără dobândă, După tre- 
cerea, de cinci-spre-dece ani, Guvernul va putea 
rădica, preţulă pogonului pentru viitori cum= 
părători. e 
„„Otăzirea noului preţii trebue mai întâi să 

fie încuviinţată prin uă lege, 
Art, 57, Sătenii cumpărători de pământii 

de pe domeniile Statului nu vor putea, în curs 
de trei-deci ani, să înstrăineze pământurile lor 
de câtii la alte familii de săteni. 

In acestă din urmă casă, pămentulii ce va 
trece la noulii cumpărători, nu va trece de cât 
cu sarcinele prevădute la art. 56, 

Art. 98. Vingerile de pămenti la săteni se 
voră face sub dirigerea şi controltulă Ministe- 
tului de finanţe, e iti! 

Câţi din săteni îşi vorii fi înconjurat pămân- 
tulă cumpărată şi vorii fi plătită câştiulii din 
urmă, vori priimi actă definitivă de 
tate şi de măsurătârea pământului... 

Actul de vîngare se va subserie de Mini- 
strulii finanţelor, şi se sa legalisa numat după 
istovirea plăţii şi după regulile dreptului co- mună, - - 

proprie-   
  

Art. 59, Ministerulă, po fie care ană, va în4 
făgişa, puterii legiuitâre uni tabloii de vîngă- rile făcute în cursulii anului şi de sumele îu- casate, Comptabilitatea acestel operaţiuni va 
fi supuse Curţii de compturi. . . 

Art. 60. Iu modulii şi cu condiţiunile pre- 
scrise mai susii, Guvernulii este autorisată a 
vinde pe moșiile Statului, namite Colonii, cât 
locii prisosesee peste pământulă ocupat astă-di 
de aceste colonii, e 

Art. 61. Guvernul va avea facultatea, în 
curs de trei ani do a aplicarea acestui decret, 
simțindu-se trebuinţă, a veni în ajutorulii ca- 
sei de licuidare, înstrăinând din domeniile Sta- 
tului, locuri de la 100 până la 500 pogâne. 
Cuantitatea locurilorii ce se vară pune în vin- 
dare, precum şi forma, vîndării, se roril deter- 
mina prin regulament administrativ posterior, 
Obligaţiunile rurale, la vindarea, acestori 10- 
curi, se voră priimi ca monedă; 

r
e
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„i “Arte 62, Acesti 'decretii: se va puue în lu- 
erare de la 23 Aprilie 1865, (una mie opt sute 
"$6se-deci şi cinci). Penă atunci însă Guvernul 
“va înainta lucrările pregătitâre de constatare 
şi. de demarcare prevădute prin acestă âşe- 
dământi. i , 3 RI 

' DI i 

    "CAPITOLUL VI -. 
pi Disposiţiuui diverse 
Art, 62, Arendaşii moşiiloră Statului, cari 

"mu voră voi a se folosi de beneficiulă ce le este 
dâtii prin contractii, d'a fi desfăcuţi de arendă, 
în urmarea aplicării nonei legiuiri rurale, drept 

» 

  
„SUMA AMORTISMENTULUI SI DOBANDA CE "TREPUE SĂ LA 
i a: FIE-CARE- AN.IN CURS DE 15 ANI . 

v. 
„i LEGICIRI ADMINISTRATIVE ei ui! 

despăgubire pentru desființarea clăcit și a ce- 
lor-alte sarcini .ale sătenilori statorniciţi pe 
aceste moşii, voră fi scăduţi din câştiurile mo- 
şiol cu valdrea niuncii şi a celorii-alte sarcini 
desfiinţate, precum acesta este statornicit prin 
art; 22 al legii de faşă, şi acesta după numă- 
rulă şi categoria sătenilorii. - /.. i. 
“Art. 64, in privinţa: părţiloră de pământă 

.ce după capitolulii V-ală acestui decretă, sunt 
a se vinde sătenilorii, arendaşii, dscă nu 'toră 
voi a. renuncia, la 'contrâctă, aii dreptulă a “fi 
despăgnbiţi, pentru pogânele luate diu stăp&- 
nirea Joră, cu câte jumătate galhenii de pogon, 
şi asâsta, pe fie care anii până lă espirarea con- 
tractului, 
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| „|| SĂTEXIE DIS POATA, ROMANIA „| sipsri DE LA MUNTE DE PESTE - Si AFARA DE CEI DE LA MUNTE DE Li "MILCOV i NEI 
N PESTE MILCOV | în ti 

Cel cu 4 ||: Cotcu » || Cer cu! Cel ca 4 Cel cu 2 || : Cel cu: | 
bor -. bot „mânile || :: boy „bot || "mânile | 

LeY | Par. || Lor | Par. || Lei | Par. |. Lei | Par. ||. Lei | Par. ||: Ter Par. ! 

Dobânda legală la capita- || .. pi pre pi , ÎN 
Juli arătată la art, 23 dina-l-: m pp 
cest decret... ..... 2.1 15915 | 114184 || 81|: 24 107124 || 85| 17 59110 - 
: Buma.ce trebue pe fie-care. : . | | , pă an, pentru amortisarea men- | -.:.:| e pe Ă d | | ționatalui capitală, în cursă |. - [i ||. ee p[i ÎN ei A: „de 15 ani. , i 47 29![2|. 36 1a|. 25|__24i: 93:30'/2|. 26|. 7 18 231] a ee 017199)84ip150l85tpa 1072” ela 109| aa OTal331 pi Se scade minimumă una a]... |. :1 |: N a De Lp treia care se plătesce de Stat ă | fiindăi că pe lângă alte sume, - „i 

“etii depune în casa Comite: i tului de licuidaţiune şi aceea | | „| ce are a priimi dreptă des-|:: | - |] a Ie | , i păgubire  clăcei şi altele del -- “| “il N: ! jol || la sătenii de pe moşiele sâle | 66|341J2|:- 5011:js! '35|.: 28| 47 "Ale 86| 22! 25157] 
Suma ce remâne să plătes- | - | . | | PE MN RI E A DR PERIE IN. că pe ană, un sătâni depel. . | " A DEL IN MR E moşiile Statului şi ale par-| | | „i ticulariloră, precum se fix6ză | Il li | la art, 22 eee eee a 133) —1j 100)2 1 20] 201 Sile | 73| 3 sil35 | 

| .. Ministru secretarii de Stată, preşedinte consiliului ministrilor, A, Cogălniceanu, 
: ME , 

                    

Pa te



JUDETIANE SI COMUSALE 

COL BORIUNE.. 
"DE INSTRUCTIUNILE SI DESLEGARILE CE S'ÂU DATU IN ANULU 1864. 

Cireulara Doninului nainistiu de in- 
„=: terne către toță prefecţii +: 

  

„+ Domnule prefectă, i. i ivi at 

VE comunici aicea... €semplare 'procla= 
maţiani ale Inălţimei S6le Domnulă României, 
către sătenii clăcaşi, şi nuoa lege rurală. Dum- 
neavâstră veţi da, acestor acte importante cea 
mai întinsă publicitate. Le veţi 'comunica cu 
cea mai mare grăbire autorităţiloră comunale 
rurale, cari acestea vor avea a le citi în audul 
tutuloră sătenilori în cea întâiii 'sărbătore, şi 
anume la eşirea din biserică, potrivită obiceia- 
lui de mal înainte. (iile, citi rtit 

Nu vă recomandă, Domuule prefectă, de. a 
face Te-Deumii oficiale în bişericile din judeţul 
D-vostră pentru acâstă qi frumâsă care eman- 
cipeză unii întregii popor; căci: suntă' sigură 
că la cea ântiă citire 'a aceștei legiuiri,: cân- 
târă de mulţămire către cel prea înaltii se vor 

   

4 4 A 

rădica din nsuşi ânima a fie-cărnia clăcași, şi | - 
toţi sătenii ori: bine-cuventa -numele aceluia, 
carele astădi, răsplătesce dilele de 5 şi 24 Ianua- 
rie 1859, emancipând munca 'şi proprietatea, 

De îndată, şi chiar din ânttia di după prii- 
mirea acestia, 'd-vostră, 'vă veţi ocupaia' cer- 
ceta câți ingineri topografi şi cțarnici se' află 
în districtulă d-vostră; veţi intra în înţelegere 
cu dânşii, şi'mi veţi comonica condiţiunile: cu 
care ei voriă:priimi do a indeplini măsurătârea 
şi otărnicia 'vetrelorii satelorii; şi locurilorii de 
hrană, care prin nuoa legiuire devină - proprie- 
tate a clăcaşiloră (pontaşi)» iii: mii 

Este neapărată ca acâstă, lucrare să se în- 
câpă şi să se sfirşâscă cu uă di mai'nainte; este 

i at 

ius 1 APLICATIONEA LEGII RURALE -- iu: 
DI ICR CRIS PI 
scă acâsta de pe, urmă. îndâtorire.. Dincolo 'de 
Milcov iarăşi după legile în fiinţă arăturile de : 

: Ministru de interne, M: 

  neapărată, ca âncă în tâmna acâsta, şi stăpânii 
de moşii şi sătenii să cunâscă 'ce este a unora 
şi ce este a altora, Ca cea ântsiii espediţie îmi 
veți comunica dâră, 'sciinţa cerută. SR 

Precum veţi vedea: din finalulii. decretului, 
claca, (boeresculi), monopolurile, 'dijma, carele 
de lemne, podvedile, dilele de.mere 
ființăză de Ji Sf. George riitori. i 

Din acea: di, în. tâtă întinderea ' României; 
țăranii sunţiă stăpâni liberă pe bragele şi pe. 0- 
S6rele lori, 

Actsta uă' dată făcută, 'esto ircbuinţă a ne 
îngriji şi de măsurile. ce sunt de adoptat, spre 
a face ca agricultura, marea 'nâstră avuţie nâ- 
țională să na cadă. Aceste măsuri santă întru 
de a faca'ca pretutindene' să 'nu so părăsâscă, 
arăturile de tomnă, Dincâce de Milcovii, legea 
din '1851, prevede dile de: tâmnă. Domnia-v6: 

pe 

  

în întinderea prevădută de:lege, :. + 

met se, des: . N i 

“ui «Oireulară prefeeturiloră- - 
   e ie e za a E Prrtir  Îp Ea tute 

-- Prin articolulă 24 ali nouci legi rur: 

        
atră veţi priveghea ca sătenii să'şi îndeplinc- | 

CC 

893 

  

“pt 

tomnă se facă în: compta anului viitori. Prin 
"| urmare şi acolo arăturile se vorii face, în mâr- :: 

ginea vechei legiuiri, ori unde proprietarii şi : 
arendaşii o vorii cere-o. Sătenii rorii fi despă- - 
gubiţi de acâstă, după urmă muncă,: cu .plată 
după preţurile curente ale fie-cărei aocalităţi. î 
Veţi face pe locuitori să înţelâgă motivele de..: 
înalta necesitate, care cer ca arăturile de tom- 
nă să nu fie întrerupte, şi că până la 23.Apri-. 
lig viitoră cândii intră, nuoa :legiuire în putere 
să se păzâscă legea, veche. Asteptă de la inte- 
ligenţa, patriotismulii şi energia domniei-r6- 
stre ca nicăire lucruli,câmpului să nui se în- 
trerupă, ca pretutindenea să domnâscă ordinea 
şi legalitatea. Veţi arăta bunilor noştri săteni, 
că îndeplinindă aceste -condiţiuni, ei voră do-- 
vedi âncă uă dată că suntii menii de. pace şi: 
de ânimă, vorii dovedi mai alesii că sciii a fi re-: 
cunoscători către ilustrul lori liberatoră, .-: 

Priimiţi, domnule prefect, asigurarea deose- : . 
bitei mele consideraţiani.: a, ini iii it i 

IL, : Cogălnieânu.: 
+ No. 21,474, 14 August, anul 1864. ..::--: 
- -Bucurescă, pi: se pei fas 

da 

  

    
  

“» Telegramă la t 

In conformitatea art.15. din legea rurală, in: 
vitați:pe. proprietarii şi primarii comunelori, :. 
ca să. procedă la alegerea, izlazurilorii, locuri-.: . 
loră de fâneţe şi a arăturiloră,: asemenea şi în“ . 

to: prefecturile | 

  

“| ce se atinge de vetrele satelori, în conformita= . - 
tea art..17, Acolo unde xa fi: contestaţie, gu-".:. 
vernulă va trămite spre derijaro.ingineri.. La; 
locurile ande din felurite împrejurări lucrarea: 
sară întârgia, locuitorii vori fi înroiţă a'şi ara... ; 
pământurile ce le-ai avută în anulă curentă, :: 

i 

    

   

  

„Ministru, Cogălnie6nue :.1 
„No. 22,955, Septemvrie 1;' 

      

ale, se-. 
stipuleză, că : pentru a se. constata numărulă ;- 
clăcaşilor de pe fie-care ncşie şi diferitele lor. . - 
catigorii, precuni şi sumă de. despăgubire cu-  . 
venită proprietarului după articolul 23 al ace- .. 
stei legi, să se institus în. fie-care plasă câte:.. 
uă comișiune compusă de ună delegatii 'alesă. * 
de toţi proprietârii. plasei, de ună delegat ales.: . - 
de Consiliuril6 comunale. şi ună, delegatii ali... 
fiscul, i îi 

     PE Di ta ag ac i 

  



594 

Acsetă luerare, fiindii fârte urgentă, vă invit, domnule prefectii, ca de îndată să convocați de uă parte pe toți proprietarii de moşii; iară de alta pe primarii comunelori rurale din fie- care plasă în deosebi, pentru 2'şi alege dele- gaţii ceruţi de. lege.— Aceştia, împreună, cu de- legaţii rânduiţi din partea fiscului, (pentru a cărorii numire, totă acum am făcută cuvenita împărtăşire colegului meă de la, Departamen- tulii finanţelor) vori compune menţionatele comisiuni, î.en E Despre alegerea acestori delegaţi, institui- rea, comisinniloră şi începerea; lucrărei, ascept în curândă raportulă domniei-vâstre, . ..- Priimiți, domnule prefect, încredințarea con- sideraţii mele. a a - Ministra, Cogălnieânu, .. 
No. 22,958, Septemrrie 1. 

=. Circulară prefecturilorii : 
Articolul 15 din nucă, lege rurală dice : <Iz- | <lazurile (imaşele) locurile de fânețe şi arătură «rămase în proprietatea săteniloră se vor otăr- «nici şi pietrui.> Ingineri topografi îndestută- tori şi plătiţi de Statui se voră numi: pentru fie-care district spre a dirija şi activa lacra- rea de mai sus, iară art, 17, gice : «vetrele sa- «teloră se vorii pietrui şi otărnici după modul sarătată în art, 159 “ Pe baza acestori articole vă invită, domnule prefect, ca de urgenţă să chiămaţi pe proprie- tarii de moşii şi autorităţile comuneloră rurale spre a se înțelege, şi a se ocupa atâtii de. mă- surătâreă, locuriloră cuvenite locuitorilorii câtă şi de liniarea vetrelorit sateloră, Cândă însă a- supra vre unei inăsurătorl-arii nasce contesta- ție, domnia-râstră veți incunosciinţa de îndată pe inginerulă districtului (care în curândă ur- mEză a se'numi) spre a merge la faca locului şi a dirige lucrarea. .. e Cu acestă ocasiune socoti de cuviinţă, a vă |, pune înainte 

ală legi 
a Acesti articol dice : «Când locurile menţio- «nato în arţicolul precedent, (15) vor fi risipite «(desiminate) în multe părţi, ele se vori în- «truni pe câţă va fi cu putință. Acâstă lucrare «se va face prin comisiuni ad-hoc compuse de <daoi membrii aleși, unulii de proprietarul re- <spectivii, şi celii-alții de autoritatea comunală “A locului. La casă de neînțelegere între:mem- 

<brii comisiunei în lucrările loră, ea va alege <ună super-arbitru prin sorți dintre membrii <Comitetului permanent ală districtului, (care «şi aceste urmeză în curândii a se alege). 
<In cast de întrunirea pămenturilorii, se va «da sătânnlui câtii va fi cu putinţă locuri de “aceeaşi cualitate şi întindere,» 
Domnia vâstră dâră veţi face cunoscut pro- prietariloră şi autorităţilor comunale a'şi a- 

şi lucrarea cerută de articolulă 16 

  

  

LEGIUIRI ADMINISTRATIVA ” 

lege de pe acum fie care membrii ce ati a com- pune menţionata Comisiune ad-hoc pentru co- masarea pământurilorii, a 
”. Despre aplicaţia acesteea, şi inceperea lucră- rilorii, veți raporta Ministerului neîntârdiată ; iară acolo unde din felurite cause Iucrarea de mai susii s'arii întârdia, sătenii vorii avea voe 2'ŞI ara pentru semănăturile de tâmnă, locurile 
ce le aii avută în stăpânire în anul curentă, bine înţelegendu-se insă numai în: întinderea 
otărită de lege; remâindi, ca pentru pris6se să'se învoiască cum art putea cu proprietarii de moşii. | a - 

„„ Priimiţi, domnule prefect, încredințarea con- siderațici niele, - i DE 
Ministru, Cogălnicânu, 

No. 23,112, Septemvrie 2. 

Copie după publicația Ministerului 
de interne cu No. 234%, din 5 Scp- 
temyrie 1864... a 
După disposiţiunile nouei legi rurale, ur» 

mândii a se pune în lucrare măsurătârea, şi de- 
limitaţia pământurilor cuvenite după, acâstă; * lege locuitoriloră săteni, Ministerulă, prin a- câsta face cunoscutii tutuloră domniloră pro- prietari de moşii ca multă până în 15 dile de la data -publicaţiei de fagă, să'şi trămită fio care la prefectura, respectivă delegaţii cuveniți . din partele, cari împreună cu autorităţile co-' munale să păşâscă de în dată în asemenea 0- peraţie, sciindi domnia lorii că la neurmare a- tâtii mesurătârea câtă şi delimitaţia so voră face în lipsa domniei lorii de către autoritatea 

locului în presenţa broprietariloră vecini sc 
a trei Consiliuri comanale. ... 

” Ministru, Cogălnicânu, 

-. 'Pelegramă prefectilorii de 
- „districte 

: Vedeţi publicaţia Ministeralui înserată în Monitorul No: 200, în consecuința acesteca și a circulării No.23119, faceţi cunoscutii pro- prietarilorii de moşii, sâă în nefiinţa loră, îu- Brijitorii lor de moşii, ca în tetminul de 15 dile să'şi trămită delegaţii cuveniţi; acestă deştep- tare veţi regula a so afişa la tâte canţelariilo sătesc). ÎN 
La moşiile pentru cari nu s'ară îufăşişa de- legaţi, măsurătârea şi delimitarea cerută de art. 19 şi 17 din lege, se va face de autoritatea locală în prasenţa a câţi va dintre proprietarii vecini, aci a trei Consiliuri comunale cele maj apropiate. Prin acâsta însă se ra păstra pro- prietariloră absenţi dreptul de contestaţiune a lucrării făcută în lipsă. - 
Ministru, Cogălnieânu, 
No. 23433. Anulii 1864, Septemrrie 5.



| | JUDETIAN E 5 costuxALr 
Telegramă preicctului Ismailă . | Spre înlesnirea, 
La depeşa No. 11697, vă respundi : Toţi lo- 

„ enitorii agricoli statorniciţi pe moşii chiară 
: prin învoeli. se împroprietărescă conform ar- 
„ tăcolului din legea rurală, şi interpretaţiile din 

depeşa domniei vâstre n'aă loci, : 
Ministru, Cogălniecuu, 

„No. 23436. Anulă 1864, Septemvrie 5. i 

Copie după telegrama circulară “cu 
No, 23161 din 9 Septemvrie 1864, 
adresată Ia toți prefecții. 

„_ Circulara sub No. 23453, 'se va aduce la în- 
: deplinire numai la proprietăţile “particulare, 
findă că pentra doineniile Statului urmâză a 
se lua disposiţiile cuvenite prin Ministerulii de finanțe, care i se voriă face cunoscută Ja timp. 

AMinistru, Cogăluicâuu, i 

Telegramă la tâte prefecturile 
de dincâce de Jilcorii 

Aliniatul 3 de sub articolu 17 din noua lege 
rurală, stipulândii că învoelile în fiinţă pentru 
prisâse pe unii timpii de cinci ani nu poti fi]. 

vă faci cunoscutii, că numai acolo |: 
desființate, 
unde nu voră fi asemenea invoeli, urmeză ca 
locuitorii să se învoiască după cum se stipuleză 
prin circulara No. 23112, | , - 

Ministra, Cogălnicânu. e 
No. 23269, Septemvrie 9, Anul 1864,. N 

Ministerulii de interne, agricultură 
şi lucrări publice - 

Spre înlesnirea doimniloriă proprietari şi spre 
complectarea avisului publicată în Monitorulă 
din 7 Septemvrie, se face cunoscut că delegaţii 
ce suntă a se numi de proprietari şi de comu- nele rurale nu ai a se presenta, în persână la 
respectiveie prefecturi. Este trebuinţă numai 
ca numele lor să fie notificate administraţiunii, 

Toti uă dată se face cunoscuță precum de 
mai "nainte s'a făcută cunoscată prefecturilor 
rin anume circulare, că măsurătorea ce s'ară 
aca în nefiinţa unoră proprietari, la casă de 
ontestaţiune din partea acestora va fi supusă 
inei noul lucrări în faca părțilorii interesate 
i cu asistența ingineriloră Guvernulei, . - - Domni proprietari nu suntii restrânşi la nu- nire do delegaţi în casulă măsurătorilori şi lelimitaţiunei ce arii voia face prin singura nițiativă a domniilorii sie şi a respectivilorii 
oră clăcaşi. — In asemenea casii, ei potă sin- ură procede la acestă lucrare cu delegaţii din 
artea comunelor. | 
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proprietarilor, terminul nu- 
mirii delegaților este prelungit penă ia 1 Os- tomyrie, i. ia 

Ministru, Cogălnieânu.. - . 
» No. 23800. Anulii 1864, Septemvrie 10. 

"Telegramă la tote prefecturile 
„Spre înlesnirea proprietarilori Şi spre com- plectarea circulării No. 23442, vă- facă cuno- 
scut, că delegaţii ce s'ari numi de proprietari şi comune, nu ai a se presenta in persână. la prefecturi. Este trebuință numai ca numele să le fie notificate. “Măsurătârea ee s'arii faca în nefiinţa unoră proprietari la casii de conte-: staţiune, va fi supusă une! nuoi lucrări în faţa părţiloră interesate şi cu asistenţa inginerilor Guvernului, precom vi s'a făcutiă cunoscutii. Proprietarii nu sunţă restrânşi la numirea de- legațilorii în casulă măsurătorilorii şi delimita- țiunii ce ară voi a face prin singura iniţiativă, a domniei loră şi a clăcașilorii lori, In aseme- hea, casă ci potă siuguri proceda în lucrare cu delegaţii comunelorii. Spre înlesnirea. proprie- tarilonii, terminulă numirii delegaţiloră este prelungită până la 1 Octomvrie,... : 
Ministru, Cogăluieânu, ie 
No. 23802, 1864 Septemvrie 10. 
i, ti 

" Telegramă la tte prefecturile 

Spre complectarea ordinului No. 22958 vă: facă cunoscutii, că, alegerea delegaţiloriă din | partea comunelorii urmeză a se face de către Consiliulă comunală conform art. 24 din lege. 
Ministru, Cosălnicânue   

  

"|. No. 24063, 1864, Septemveie 11. | 

Copie după. telegrama - circulară a. 
Ministerului de interne No. 24,015 
din 11 Septembre 1864 Ja tote Pre- - 
fecturile, Sa 

»- Mai multe prefecturi îmi.cerii deslegare în privinţa uuoră săteni aşedați pe moşii răză- - şescă, adică dâcă aceştia urmeză a dobândi pe deplinii locurile de hrană în coprinderea nuoci: : legi rurale. Vă facă cunoscuti că întru câtă aceştia n'aii avuti pământurile po deplin, după aşedămentuli din 1851, ci ai avută pe moşiile 
răzăşesci numai casă şi grădină, agedați fiind prin învoeli speciale, aceştia n'a drepti de a reclama locuri de hrană şi cele-alte, 

- În asemenea casă povăţuiţi-vă do art. 5 din 
lege. " e Ş 

Ministru, Cogălnicânu,
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| Copie, după circulara, Ministerulut 
„de interne cu No. 9,338 din 12 Sep- 
tembre 1864, către toți prefecţii 
de districte, .! 

Domnie Pi efectii, 

Considerândii, că „operaţiile pentru alegerea 
locurilorii ce remâni: proprietate absolută a să- 
teniloră clăcași, contormii legi! rurale, se ceri 

"a se face cu cea mai niare grăbire, pentru 'a nia 
se: zădărnicii „timpali, favorabilă incrărilori a- 
gricole.::-.::, i, 

Pe tomeiulă art. 15, 16 şi 17 din'acea lege, 

  

    

" şi pe basa'celoră 'statornicite prin jurnalulă |: 
Consiliului de ministri, aprobată de Măria Sa 
Domnul sub No. 4,: ami onâre; domnule, axă |: 
recomanda: să: vă porățuiți în acestă, alegere 
de principiile mai josii espuse, câri s'a „Ancă- 
viinţată şi de Consiliulii ministriloră,:- 

Art, 1: :Lucrarea alegerii şi otărnicier jma- 
- şurilorii (izlazelorii), Iocuriloră: de feneţe şi a- 

"» rături, cuni şi alegerea şi otărnicirea vetrei sa- |. 
teloră, se: vorii face de către Comisiunile ad- 
hoc, conformii art. 1 18, -19 şi 20 din legea 
Turală, :: ea ti 

Aceste cotnisiani. se compun pentru fe. -care 
"comună de proprietară su uni: delegatii ali 
săă, şi de ună delegatii ali clăcaşiloră stabiliți 
pe moşie, n : 
Art, 2 Operațiunile alegerii şi delimităril 

locuriloră sătenilorii de acelea ale proprietari- 
lori cum 'şi delimitarea vetrel sateloră,; suntă 
lăsate cu totulă inițiativei părților interesate; 
iară uă-dată: operaţia terminată” de 'către Co- 
misia, ad-hoc,? rădicarea în' plană a liniilorii de 
otâre se va face de inginerii Statului, carii de 

- uă cam dată suntiă 'râduiţii câte! unulă şi nu 
mai provisoriă în fie-care districtii.. -":: :i- 
„Când, din operaţiile alegerii şi a delimită- 

rii locuriloră de către părţile! interesate, s'ari 
nasce neînțelegere în privinţa întinderii pă- 
mânturilorii, prefectulă jndeţului, va rândui Ja 
faga locului, spre cercetarea măsurătârei fă- 
"cută, pe inginerulii judeţului, carele va proce- 
da. conformă: celori: statornicite: la: art. 4 "de 
mai jos, 

Inginerii sunti responsabili de'esactitatea 
măsurătoriloră lori, şi, la casiă de neesactitate, 
sunti „pasibili de peralităţile statornicite prin 
legi... i i 
Art, 3 Atâtă în Jacrările, făcute de ambele 

părţi câtă şi în acelea de revisuire ale ingiue- 
rului guvernului, măsurătorile se voră face în 
partea de dincolo de Milcorii în fălci, prăjini, 
stânjeni :doninesci, palme şi pălmace fălcesci, 
avândi tote acestea uă lărgime uniformă de 4 

  

ii 
  

prăjini s6ă-12 stânjeni domnesc, după. mode- |: 
lulu Municipalități do Iaşi; iar lungimea făl- 
cei este .do: 80 prăjini, prăjina de 3 stânjini, | 
stânjenulii de 8 palme fi palma, 8 pălmaee, In 
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partea de dincoa de Milcovă, măsurătârea ra 
fi în pogâne, “prăjini, palme şi degete, arendii 
tote acestea uă lărgime uniformă de 6 prăjini 
s6ii 18 stânjeni Şerban-Vodă, iasă lungimea po- 
gonului este de'94 prăjini, prăjina de 3 stân- 
Jeni, stânjenuli 8 palme şi palma 8 degete, 

Arte 4, La alegerea izlazeloră (imaşelorii), 
Jocurilorii de fânețe şi arătură, comisiile locale 
xozii lua de basă întinderile otărâte la art. al 
legii rurale” pentru fie-care localitate şi cate- 
gorie de locuitori. Viile, avândă aşedeminte 
deosebite, urmeză ca, aceste să, se păzâscă şi în , 
viitorii, neâvânăii nimica a "face, cu locurile su- 
puse regimului: clăcei, i ii: aa 

Jară la alegerea şi otă Hrnicia xetrel 'sateloră 
se va proceda precumii maj jos se arată : 

as Locul cuvenit unui locuitoră pentru casă. 
şi grădină, fiindă previduti la art. 4 ală legii 
rurale;; spre;a, se putea: determina. analogulă 
drumurilor, se vori :socoti, locurile de casă şi 

grădină, a avea forma Xegulată precum mal : 
josii se arată. te 

1. [n judeţele de dincoa de Milcovă, 20 stân- 
jenă faşa, i jară adâncimea, la munte de 15 şi Ja 
câmpii 'de 20..:::-:: 

2, În judeţele de peste Milcovi,:18 stânjeni 
faga, şi adâncimea de 20 stânjeni pentru, totă 
partea de'dincâce do Prutiă; iară ă pentru partea, 
de peste Prutii, :se roriă. "socoti a avea, aceeaşi 
faşă de 18 stânjeni, însă adâncimea, de 20 stân-! 
jeni pentru pălmaşi, 22 stânjeni pentru celii cu - 
duoi bol, şi 24 stânjeni pentru cel ca patru bol. 

Deci, dramurile mari având 12 stânjeni lăr-. - 
gime şi cele-alte şâse, se va admite în termini: 
meţiă lărgimea 8 stânjeni, şi dâră se: cuvine 
fie-căria- casă pentru: drumuri! analogulă mai 
josii arătată. 

1. Pentru judeţele de dincoa de „Mileorii, 80 : 
stânjeni pătrați.. £.:::% 

2. Pentru judeţele de peste Milcoz, 72 stân- 
jeni pătraţi. 
be La fie-care comună Se va socoti întinderea 

pieţelor în proporție cu numtruli locuitorilor; - 
calculându:-se”10 stânjeni pătraţi “pentru” fie: 
care casă, ceca ce dă pentru 50 case mă piată de: - 
500 stânjeni. : : “ 

e. Asementa se ta socoti pentru. cimitir câte ' 
8 stânjeni pătraţi pentru fie-care casă. i a 

de ]n urmarea celor de mai susii, pentr în 

tinderea, vetrei satului, coprindendă na numa 
casa, cu grădina, dâră şi: drumurile, pieţele se: 
cimitirele, se vorii socoti. + rmătârele întinderi: 
pentru fic-care casă, .: -- și 

1: Pentru, partea do dineâca de 3Milcovii si 
anume : Îi i 

La câmp, 498 stânjeni pătraţi fs 9 print, 
5 palnie şi 3 degete. 1 i 

La mante, 393 stânjeni pătraţi sei 
] stânjeni şi 7 'degete. - -: 

2, Pentru: „partea de dincolo d: Aeoră și . 

Dita 

    

    

dt e ei 

  

ia i   
Tizăjinl,   
  

anume : 
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„Dincâce de Prută, 150 stânjeni pătraţi sâă 
12 prăjini, 1 stânjenă şi patru palme, | 

Peste Prutii, pălmaşulă asemenea. | 
1dem cu 2 boi, 4S6 stânjeni pătrați, sâă 13 

prăjini, 1 stânjeni şi 4 palme. 
„dem cu 4 boi, 522 stânjeni pătraţi, sc 4 

prăjini, 1 stânjeni şi 4 palme, | 
e. Comisiile ad-hoc voră determina totala în- 

tindere a comunei pe basele cifrelorii de ma! 
susă și a numărului locuitorilor, iară apoi la 
suma totală se ra adăoga coprinsulii scâlei, 
caseă comunale, bisericei, locului de pătul (co- 
şarului) de reservă şi a altorii aşedăminte co- 
munale ce s'ară afla în fiinţă, şi se va încheia 
asti-felă întrega întindere cuvenită vetrei sa- 
tului. , , 

Totă-uă-dată vetra actuală a satului, în în- 
tinderea ce se va chibzui, seva mărgini într'uă 
formă regulată, spre a e putea mai lesne mă- 
sura fălcesce sâii pogonesce; iară apoi din a- 
cistă întindere se va scădea cea cuvenită vetrey 
satului după basele de mai susii, şi restul ce 
ar mal prisosi se va socoti la, izlazii, afară de 
locarile cari ar fi deja afectate la arătură, fâ- 
nețe (lived) şi alțele, cari se vorii socoti şi se 
voră scădea din locurile de categoria sa. Aceste 
afară de locurile ce şi-arii mai opri proprieta- 
rulă în vâtră,. 

Art, 5. La moşiile strimte comisiile ad-hoc 
se vorii încredința mai ântâiii prin uă măsură- 
tore fălcescă sei pogonâscă de totala întin- 
dere a moşiei afară de părlure, şi apoi se vorii 
osebi duct treimi din acâstă intindere, cari ai 
a rerânea pe sâma locnitoriloră. . - 

Domnii sub-prefecţi vorii fi cu luare aminte 
ca lucrările alegerii şi ale otărniciei locurilor 
în fie care plasă să so încâpă mai ântâiiă po 
moşiile strimte, spre a se putea chibzui cu u- 
şurinţă aşedarea locnitorilorii ce ar voi a trece 
pe moşiile Statului. - pr 

Art. 6. Inginerii de districte pe lingă înd6- 

CONUNALE 897. 

ale vetrii satelori 
misia ad-hoc, 

Pentru moşiile ce posedă uă cartă otarnică, 
liniile de demarcaţie se vorii trage de ingineri: 
pe Ensuşi acea cartă, şi scoțând în tocmai co- 
pie după partea lăsată în stăpănirea locuito- 
rilor, se va însemna pe ea în ţifre lungimea, Ji-' 
niiloriă, atâtă de otarii câtii şi d'a curmezişul 
şi întinderea, totală în pogâne s6ii în fălci a a- 
cestui locii, va certifica copia şi o va înainta 
prefecturii. . 

Art. 8. Pe moşiile ce nu ară avea carte, în-. 
ginerulă se va mărgini a rădica numai liniile. 
otarelorii vetrii satului, precum se vor insem- 
na do comisia ad-hoc, şi linia de otarii despăr- 
ţitâre între locurile locuitorilorii şi restulii, 
moşiei, 

Aceste cărţi formălnite, precum s'a disii la 
articolul precedent, se vor înainta prefecturii. 
“Ministru, Cogălnicânu, . 

după semnele făcute de co- 

Cireulara către domnii prefecţi 

de districte | 

Domnule prefect, 
4 sui 

Din listele inaintate de domnia v6stră pen- - 
tru târgurile (bâlciurile) aflate în cuprinsul a- 
celui judeţii, amii vădut că cei mai malţă pro- 
prietari, în temeiulă autorisaţiunilorii ce li s*aiă 
dată de Guvernă aă înființată târguri pe pro- 
prietăţile domniei lorii, cu drepți d'a lua taxă 
de erbăritii, şi havaetă , şi cu acesti modă a-. 
ceste târguri le constitue unit venită anuală, 

In faca acestori autorisaţiuni, sab-semnatul 
nu pâte face de câtii a recunâsce şi în viitorii 
acestii drepti acelorii proprietari, dâră pentru 
că prin legea rurală vâtra satului este proprie-   toririle lorii ordinare prescrise la art, 3 de aici, 

vorii putea fi chiămaţi, conforinii aceluiaşi ar- 
ticolă a da deslegare la neînțelegerile ce s'ară 
ivi pela osebite comune în privinţa măsurătâriă, 

Lua acestii casă, el vorii măsura esactiă în- 
tinderile contestate, şi întocmindii carta, o 
voră trămite prefectului dimpreună cu planul 
liniei de demarcaţie'a, locurilorii lăsate în pro- 
prictatea locuitoriloră, --: ÎN 

Poutra măsurătârea intinderilorii contestate, 
inginerii vorii avea dreptii la uă plată de dece 
parale pe pogonii, sâă 25 parale pe falce şi la 
plata transportului, caro sumă se va respunde 
de partea ce va fi provocatii neînțelegerea. 
„Art, 7 Inginerulă judeţului, după ce va 
priimi însciinţare de la prefectură, pentru să- 
verşirea delimitării într'oă comună de către 
comisia ad-hocii, va începe rădicarea în planii 
a liniiloriă despărțitâre a, locurilor locuitorescă 
de acelea ale proprietarilorii, şi liniile de hotare 

tate a comunei, în care, conformă art.71 ali- 
niatulă 11 din legea comunelorii rurale, ea are 
dreptalii aşi înfiinţa bâlciuri şi dile de târgă, 
cu „luarea de: taxă în profitulă ei, târgurile 
domniloră proprietară nu se potă face de câtii 
afară din v6tra satului pe pămentulă propriii 
ală domniei lori. i 

Acâstă imprejurare, referând'o onorabilulai 
Consilii de ministri, prin jurnalulă încheiat în 
şedinţa de la 11 Septemvrie, a încuviinţat; pro- 
punerea ce amii făcută ca târgurile domnilorii 
proprietari să se facă afară din vâtra satului 
pe pământuli proprii ală domniei-loră, de a- 
ceea o comunică domniei-vâstre şi vă invită, 
domnule prefect, a încunosciinţa "pe toţă dom- 
nii proprietari de asemenea târguri din coprin- 
suli judeţului ce administraţă ca târgurile ce 
ai înfiinţate pe proprietăţile domniei-lorii le 
poti avea şi în viitori, couformii aatorisaţiu=   nilorii ce le suntă date, însă ele nu se tor pu= 
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tea face de câtă afară din vâtra satului pe pă- 
mântuli propriii ali domniei loră, 

Priimiţi, domnule prefect, asigurarea consi- 
deraţiei mele. DR 

Ministru, Cogălnicânu, 
No. $52!; Septemvrie 16. 

| „2. Jurnalii 
- Astădi, Vineri, 11 Septemvrie, anulă 1864, 

în şedinţa Consiliului ministriloră, luându-se 
în băgare de stimă referatulii domnului mini- 
stru de interne, agricultură şi lucrără publice, 
sub No. 24069 prin care în vederea art, 14 din 
noua lege rurală, se face întrebare dâca preo- 
țiloră bisericilor sătesci se cuvine a so da pen= 
tru izlazulă vitelor înduoite pogâne, după le- 
gea din anulu 1847, sâă după aceea din a- 
nulă 18519 _- 

VădEndă că disulii art. 14 din noua lege ru- 
rală stipuleză că : «Locurile de izlazi, arttură 
«şi feneţă, cari, prin legi speciale, stăpânii de 
«moşii suntii dstori a da preoţiloră bisericilor 
«sătesci, nu se atingii prin legea de facă.» 

Avândi în vedere că legea din anulă 1847, 
de la pagina 665, din regulamentul organic, 
art. 18, aliniatulă ală 2, dice : «Preoţii de pe 
<la sate voriă avea de la proprietarii moşiilor, 
<fără nici uă luare de plată sâă dijmă, pă- 
«mentul înduoit din ceea ce dă unul clăcaşă.» 
- Vădândi că prin legea din anul 1851, adăo- 
gându-se la, pămentulă ce se da clăcaşilor âncă 
uă jumâtate pogonii de izlaziă (imaşă) de fie 
care vită din cele legiuite, nu se face nici uă, 
menţiune despre preoți, 

Consiliulii găsesce, în unire cu opinia dom- 
nului ministru de Interne, că numărulă pog6- 
neloră co urmâză a, se da preoţilor bisericiloră 
sătesci, este acela după legea din anul 1847. 

Disposiţiile acestui jurnală se voră aduce la 
îndeplinire de către domnulă ministru de ia- 
terne, agricultură şi lucrări publice, 

Cogălnie6uu, X. Creţulescu, L Steeghe, 

Telegramă circulară la prefecturile 
de dincâce de Milcov 

Pe temeiuli otăririi Consiliului ministriloră 
urmată asupra referatului ce 'Y-amă supus, vă 
facii cunoscută că locurile cuvenite preoţilori 
bisericiloră sătesci, după art. 14 din nuoa lege 
Tarală, urmeză a li se da după legea din 1847 
aflată la pagina 665 din regulamentul organicii 
articolulă 13, aliniatulă ală 2, adică 17 pogâne. 

Ministru, Cogăluicânu, 
No. 24321, 1864, Septemvrie 16. 

Circulară cătro prefecturi 
Domnule prefect, 

„Intempinândiă mai multe cereri de deslegări 
în ce categorie intră viile după nuoa lege ru- 
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rală, spre evitare de nedomirire, vă faciă cu- 
noscută, domnule prefecti, că viile avendii aşe- 
ăminte deosebite, urmeză ea acestea să se pă- 
zescă și în viitoră neavândi nimică a face cu 
locurile supuse regimului clăcii. 

: Priimiţi, domnule prefecti, asigurarea, con- 
siderațici mele. | 

Ministru, Cogăluiecuu, 
- No. 24375, Septemrrie 16. 

Circulară prefecțilorii 

Domnule prefect, - 

Domnu ministru ali Ananţelori, prin adresa 
No. 29393, încunosciințându-mă că, cu promul- 
garea noaei legi rurale, cei mai mulţi dintre 
posesorii moşiiloră Statului carii aă renunciat - 
la contracte, nu vorii hai ara nică semăna 10-' 
curile ce erai pe sema proprietăţii, miglocesce 
a se lua chiar de acumii măsuri eficace pentru: 
a se îndemna loenitorii moşiilori Statului de 
a ara câtă se va putea mai multă din locurile 
disponibile ale proprietăţiloră şi care ară re-! 
mânea necultivate de către „actualii posesoră 
ca, prin urmare să nu se prea reducă venitulă. 
anului viitoră; iară pentru munca locuitorilor,. 
se va prevedea în condiţii a fi despăgubiţi de 
către noii posesori al acelorii proprietăţi, 

- VE inviti, domnule prefecti, să puneţi tâtă, 
activitatea, prin primarii comunelor rurale, de 
a se îndeplini acsstă midlocire, 

Priimiţi, domnule prefectă, asigurarea consi- 
deraţiei mele, ” - 

Ministru, Cogălnicenu, . 
No. 24403, Septemyrie 17. 

Telegramă Ja tote prefecturile de 
- dincolo de Milcovii 

"Nam încredinţatii că unii dintre proprieta- 
rii de moşii ară voi să înţelgă că feciorii boe- 
resci nu potă a se bucura de drepturile acor- 
date clăcaşilorii prin nuoa lege rurală. Vă fac 
d&ră cunoscută, că toţi acei cari s'ai luati în 
asemenea slujbe dintre clăcași, prin servicială 
lorii provisoriii nu potii perde dreptală acor- 
dati clăcaşiloriă prin art. 1 din citata lege, 
“Ministru, Cosălnieâun, 
„No. 24,428, Septemvrie 17. 

'Telegramă la tâte prefeciurile de 
dine6ce de Milcovii 

M'am încredințatii că unii dintre proprieta- 
rii de moşii arii voi să înţelsgă că pădurarii 
nu pot a se bucura de drepturile acordate clă- 
caşilorii prin nuoa, lege rarală. VE facii cuno- 
scuti, că toţi acei carii s'aii luată în asemenea 
slujbe dintro clăcași, prin serviciulă lori pro-
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- Visoriii nu poti perde dreptali acordatii clăca- şilorii prin art. | din citata lege. 

Ministru, Cogălnieâuu, 
No.:24429, Septemvrie 17, 

Copie de pe telegrama circulară a 
Ministerului de interne No. 21588 
din 15 Soptemvrie, 1864, la tote 
prefecturile, 

Intempinânaii cereri de deslegări cum să se considere locuitorii ce aă lucrată numai jumă- tate boerescă (clacă), spre evitarea nedomiri- zileră, vă facii cunoscuţii că jumătatea de boe- Tescii na esistă, și prin urmare, la toți acei ce ai lucraţi bocrescă în totulii sc în parte li se curine pămentulă otărită după art. 1 şi 2 «din legea rurală. - Ministru Cogălnicânu, 

Copie de pe telegrama Ministerului de interne No. 24595 din 18 Sep- temvrie 1864, către tote pretec- turile de dincolo de Milcoyi, - 
Incredinţându-mă că în anii din urmă mulţi proprietari aii refusatii a da pământuri însu- răţeiloră, vă facă cunoscută ca, însurăţeil,! a- sendă dreptă la, pământuri după legea veche, urmeză să li se Gea ori unde ei vor cere, întru cât însă se va dovedi că în anulii insurării lor că aii cerută pământuri, şi proprietarii le-ai refusată, 
Ministru, Cogălnicânu, 

Circulara la tote prefecturile de 
dincâce de Milcoyă 

Către cele scrise prin oficia No, 24403, vă idaugă că, nuoele condițiuni pentru arendarea roprietăților Statului, elaborându-se s'aii pre- tdutii condiţiunea că pentru arăturile şi se- ntnăturile de tâmnă ce locuitorii vorii face pe cele proprietăţi ca prisosă în anul acesta, şi cat în diua sosirii nuoiloră arendaşi, ori avea a răspunde de câtă cele otărite prin echile condiţii, puneţi dâră în vederea locui- orilorii acestă, măsură, ca nu în nesciinţă, în- uoindu-se de a, mai ara peste locurile legiuite risâsele să remâe necultivate, 
Ministru, CogăInieânu, 
No. 24597, Septemvrie 18, 1864. 

Jurnalii 
Astăgi Vineri 18 Septemvrie anulă 1864 în dinţa, Consiliului de ministri, luându-se în igare de s&mă 
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stru de interne, agricultură şi lucrări publice, No. 24606 prin care arâtă că unii din stăpânit! de moşii pe cari se găsescă: locuitorii emanci- paţi, ursari, modorăni şi lingurari, refusă' de a, considera între clă aşi pe acel carii ai avută pământuri, .  . sa : Avendii în vedere că aceşti emancipaţi ai încheiatii decsebite tocmeli şi pe anume ter- mine, după care unii între alte drepturi pose- daii şi câte 40—50 prăjini pământă, pentru care făcâii praşilă scii secere, ! "Vădendă că nuoa lege rurală nu prevede un asemenea casti, - - i Considerândii că, întru câtă ej suntii mese- riaşi, aşedaţi pe acele proprietăţi cu învoeli şi cu anume termine, numa! în temeiul acesta li s'a dată puginulă pământii ce Pai posedat. Considerândii că numiții n'aă făcutii clacă, şi că nu potă fi considerați în numărulă 1oenî- toriloră agricultori, şi nici prin urmare a se fo- losi de beneficiile acordate clăcaşilor prin nuoa, lege rurală. | ia Consiliuli unindu-se cu opiniunea domnului ministru de interne, agricultură şi lucrări pu- blice, otărasce, ca arătaţii de mal susii eman= cipaţi aii a se mărgini în loculă casii şi al gră-. dinei, sii potii să se folosâscă de: facultatea, art. 5 din legea rurală, adică dea priimi pă- mentă pe moşiile Statului, „ Disposiţiile jurnalului de faşă se vor aduca la îndeplinire de eătre d. ministru de interne, agricultură şi lucrări publice, 
Cogălniccuu, N. Creţulescu, Steege, Ge- nerală Manu, | a 

Jurnalii | Si 
Astăgi, Vineri, 18 Scptemvrie, anulă 1864, în şedinţa Consiliului ministriloră, luându-se în băgare de semă referatul domnului mini- stru de ințerne, agricultură şi lucrări publice;   

ei. nu|y 

  referatali domnului mini- | îndeplinire de 

sub No. 24607, asupra arăturei ce aii făcută mai mulţi din fostii clăcași ce aii midloce şi dorință de a răspunde despăgubirea cuvenită proprietarului după art. 22 şi 23 din legea ru- rală de îndată, pentru ca ast-felă să nu mai - fie îndâtoraţi a plăti dobândă, întrun „ră în delungată de an), la ună capitală care obict- nuită stă la dânşii fără a produce vre vă do- ândă. 
! Consilinl, unindu-se cu opinia domnului mi- nistru de interne, agricultură şi lucrări pu- blice, găsesce de cuviință a se priimi propune- rea făcută de fostii clăcaşi, şi încuviinţeză chipulii adunării acestoră bani, după cum se arâtă prin susă gisulă referată ali domnului ministru; iară Ministerulă finanţeloră va tră- mite casierilori registre speciale pentru ace- sto sume, fiind că aceşti bani urmeză a se tră- mite la casa de despăgubire, potriviti legii, Disposiţiile acestui jurnală se vorăi aduce la 

către domnul ministru de în-
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terne, agricultură şi lucrări publice, prin înţe- 
legere cn domnulii ministra ală finanţeloră, 
Cogăluicenu, N. Creţulescu, A. Steoge, 

Generalii Manu. ” , 

Telegramă la tâte prefozturile 
Vădendiă că multe din prefecturi întâmpină 

nedomiriri, cum să reguleze pe desrobiţii ur- 
sari, carii, vera aii umblată cu şatra din locă 
în locă, iară iarna s'aă adăpostit în bordee la 
păduri; vă facă cunoscutii că, acolo unde ursa- 
rii pe moşii nu ai avutii de câtii bordee fără 
Jocii de hrană, urmâză a li se da numa! loculi 
prevădutii de art.5 alii nuoei legi rurale, sei 
a se strămuta pe moşiile Statului, : 

Ministru, Cogălnicânu, ..: 
No. 24680, Septemvrie 19, | 

Telegramă la t6te prefecturile 
"Vedeţi cuprinderea jurnalului Consiliului 

ministrilor, inseratii în Monitorul cu No. 212 
relativit la condiţiunile în care aii a se consi- 
dera emancipaţii la aplicaţia legii rurale, şi 
conformativă ad-literam disposiţiunilor arătate. 

- Desrobiţii însă ce voră fi posedând uă în- 
tindere de pământi peste maximum de 50 pră- 
jini, şi prin urmare voră fi purtati condiţiile 

„de clăcaşi, sunt esceptaţi de asemenea dis- 
posiție. i 

:Ministru, Cogălnicânu, 
No. 24930, Septemrrie 22. 1864. 

Cireulară prefecturilorii 

Domnule Prefectă, 

Prin art, 22 şi 23 de la capitolulă ală 3-lea 
din legea rurală privitore. la răscumpărarea 
clăcei şi cclorii-alte sarcin! ale sătenilor către 
proprietari, se fix€ză sumele ce urmeză a se da 
în despăgubirea proprietariloră, imă prin ar- 
ticolele de la capi 4 şi 5, se determină chipul 
acei despăgubiri şi întesnirile ce guvernulă în 
părintesca sa solicitudine pentru săteni a a- 
doptată a le face, . 

Sub-sernatulii însă, avend în vedere că mal 
mulţi dintro foştii clăcași ai argtat că ai mid- 
lâce şi dorințe de a răspunde acea despăgubire 
Dănescă de îndată, ca aşa să nu mat fie îndt- 
toraţi a plăti dobândă intrană şiră îndelun- 
gatii de ani la ună capitală câre obicinuit stă 
Ja denşii fără a produce loriă vre o dobândă, a 
referatii Consiliului ministriloră acestă împre- 
jurare cu socotinţă că proptnerea făcută de 
clăcași s2 cuvine a fi încuviinţată, iară modul 
adunării acestori bani va fi celă următori : 
Comisiile ce aă a se institui după art. 24 din 
lege, priimindă asemenea cereri din partea să- 
teniloră, voră iănuri capitalulă de despăgu- 
bire ce. trebue a răspunde fie-care locuitorii   
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după catigoria în care se găsesca, acâsta po- 
trivitii sumelorii prerădute de art. 23 din lege, 
şi apoi îiva îndrepta la casieria generală, unde 
depuindă banii, vorii priimi adeverinţă formale, 
şi cu acestea înfăcisându-se la Comisiune, ea 
îi va trece ca răfoiţi de dâtoriile lori, şi prin 
urmare nesupuşi la răspunderea bănâscă. 

Acâstă „socotință aprobându-se de Consilii, 
prin jurnalulă încheiatii în şedinţa sa din 18 
ale curentei, şi poblicatiă în Monitorul ofi- 
cială No. 212, ră învitii, domnule yrefectii, ca 
prin Consiliile comunale să puneţi în vederea 
locuitorilorii disposiţia menţionată mai susi, 
precum asemenea şi comisiunilor ar&tate (care 
acestea în cnrândi ait a se institui). Toti .a- 
cum am adresati midlocire şi Ministerului ce 
finance spre a trămite casierilor respectivi re- 
gistre speciale pentru trecerea sumeloră. ce se 
vor încăsui, şi care ai a se trămnite la casa de 
despăgubire conformiă art. 50 din lege. 

- Priimiţi, domnule prefectii, asigurarea con- 
sideraţii mele. ' 

Ministru, Cogălnicânu, | 
„No. 25142, Septemvrie 23. 1864. 

9 
'Telegrama prefectului Ismailui 

Asupra telegrame No. 11,933, vă răspund : 
ori care arii fi condiţiunile învoelei diatre pro- 
prietatea, şi locuitorii din Nicolaevfeu,. întru 

“| câtă aceştia sunt cultivatori şi posedă pămân- 
turi pe acea moşie, se cuvinii a se împroprie- 
tări precumi vi sai arttată prin telegrama 
No. 23436, câtii însă pentru casele ce ai în 
târgi se va menținea condiţiunea ce esistă în- 
tre ambe părțile, ! 

Asemenea disposiţii are aplicaţie şi pentru 
locuitorii cultivatori din oraşul Ismailului şi 
cătune!e cu el unite. : 

; Ministru, Cosălnicânue 
No. 24,850, Septemvrie 21. 1864, 

'Telegramă la tote prefecturile. 
Priimindiă din nuoi cereri de deslegări asu- 

pra aplicaţiei legii rurale, vă faci armătârele 
esplicaţii : 

Locuitorii ce aii posedatii jumttate din pă- 
menturile legiuite şi ai făcut jumătate claca, 
voră avea întregi pămenturile prevădute în 
lege, potrivită art. 2, şi precum vi s'a argtati 
prin circulara No. 21988. 

Locuitorii cu ună cală sâii duoi, aii dreptulii : 
acelorii cu duoi boi, în casă cândă ai făcutii 
claca ca pentru duoi boy; iară în casă când ei 
vorii fi lucrată proprietăţii numai ca palmaşi, 
voră rămânea în acestă condiţie. - 

Locuitorii nu potă 'lăptida pământurile ce 
le-ai avută până acum sub caventii că arii fi 
improductive şi să reclame altele, de câtă în 
casulii cândii s'arii constata că ilegali aii fost
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scoşi din vechile pământuri şi aii reclamată la 
timpă pentru acâsta; se înțelege că acesta nu 
destiinţsză lucrarea învoită de art. 16. - 
„Nu se pâta admite deosebirea, cătuneloră şi 

a hlizelorii de moşia principală. 
Tote trapurile întrunite ale moşiei unui pro- 

prietară formâză ună singurii trupă de moşie, 
şi acestii trupă urmeză a se lua în privire, în 
casulii prevăduti de art. 3, pentru ducă treimi 
cuvenite săteniloră; cândă însă duoă sâă mai 
multe trnpuri de moşie ale unui proprietar, de 
şi eraii întrunite, A6ră: locuitorii uneea s'ar fi 
mărginitii numai în ducă treimi, şi în aseme- 
nea analogie aă şi lucrati până acum, con- 
formii art. 16 şi 17 din legea anului 1851,a-|' 
ceştia voră rămânea mărginiţi în reionul ace- 
lei moşii, neputândii pretinde parte din moşia 
la care waă avută împărtăşire,: .:.. 
„Evreii ce star găsi prin sate, ca uni! ce nici 
ai făcută clacă, nici ai fostii statornici. prin 
sate, sunt escluşi din beneficiurile acestei legi. 

Locuitorii nevolnici şi văduvele, de şi nevol- 
Dică către Visterie, întra câtă ci şi ele aiă lu- 
crată claca, se.voră bucura de întinderea pă- 
menturiloră cuvenite după claca ce aii făcutii 
adică cu boi, sâă fără boi. o 

Jocnitorii caril, avândii 4 boi sâii 2 bol, ai 
făcută lucrul proprietăţii în anul curentă 
ca cu duci boi, să ca palmaşi, nu poti 'pre- 
tinde pământ pentru boii ca carii n'aii lucrat: 
așa deră aceştia voră rămânea fie-care în pă 
mentul cuvenitii după claca ce ai făcutii în 
analii acesta. ' 

Ministru, Cogălnicânue: 
No, 14864, Septemvrie 21, 1864, 

'Telegramă la toţi prefectţii 
Măsurătârea şi otărnicia pământurilorii ce 

rămână în proprietatea sățenilor după actuala 
lege rurală, suntă operaţii care s'a lăsati la 
iniţiativa proprietarilorii şi a aatorităţilor co- 
munale, Aceste operaţii însă, întâmpină mai 
multe greutăţi şi întârgiere, căci anii.din pro- 
prietari vori să impue locuitoriloră a priimi 
pământurile ce dumnelorii le destină; pe alte 
locuri sătenii reclamă pământurile ce nu le-aă 
avută nici uă-dată în pusesiunea loră. In aşa 
stare de lucruri şi spre evitarea a ori ce fel de 
neînțelegeri, vă incunosciințezii că, după prin- 
cipiul şi rostirea art. 1 din lege, locuitorii ur- 
măză a rămânea în posesiunea pământuriloră 
ce le-ai avutii până acum în întinderea otărită 
«de lege, Acâsta este regula de care admini- 
straţia se va povăţui. Decă însă.uă parte să 
alta voesce schimbarea, să comasarea pămân- 
turilorii, acâsta la, casii de neînoire între.păr- 
ţile interesate, se va chibzai în conformitatea 
art. 16 din lege. Nu vă abateţi nici de cum de 
Ja acestii ântâiă principă ală nuoii legiuiri. : 

Ministru Cosălnicâan, ' : 
1- No, 24868, Septemvrie 21, 

s0: 

Instrucţiuni pentru comisiile de pla- 
Să, orânduite în conformitate cu 
art. 24 din legea rurală. 

"Aceste comisiuni se compunii de unii dele- 
gatii alesii de proprietarii plasei, de unii dele- 
gatii alesii de Consiliile comunali ale sateloră 
locuite de clăcași gi de unii delegati ali fiscu- 
lui. Delegatui fiscului în aceste comisiuni este 
în fie-care plasă, casierulii particular al plasei. 

Inditoririle comisiunit de plasă 

1. Indstoririle comisiunii de plasă sunt trei: 
1. De a constata numărulii clăcaşiloră după 

fie vare moşie în parte. : E 
2, Dea stabili diferitele categorii de clăcaşi 

aflaţi pe fie care proprietate, şi în fine, . .. 
'8.' De a determina în urma acestori consta: * 

tări, ţifra despăgubirilorii la care are dreptă 
fie care proprietar după nuoa legiuire. (art. 24) 

2. Pentru a face aceste constatări, comisiu- 
nea va observa, mai "nainte de tâte că are să 
ia în băgare de stmă numtrulii locuitoriloriă 
clăcaşi şi deosebitele lori categorii, nu după 
starea în care se vor afla în momentulii câudii 
va începe operaţiunile scle de constatare, ci 
după starea în care. se aflai locuitorii în fie 
care proprietate la 14 Augasti 1864. (art, 25) - 

Decă se rorii ivi contestaţii asupra acestui 
puntii, comisiunea de plasă va descoperi ade- 
vărulii prin tâte midlâcele legali, ascultând a- 
tâtii pe partea care reclamă, câtă şi pe partea 
care se aptră. Otărirea sa motivată se va trece 
în jurnalulii ce se va încheia. 

Constatările comisiunii de plasă rela- 
- tive la numărul clăcaşilorii după fie= 

care moşie. 

"9. In generali santii clăcași toţi acer: lo- 
cuitori cari se aflaii domiciliaţ) pe proprietater 
în diua de 14 Augustă 1864, atară-de ce! ur-. 
mătoră : a 

1. Văduvele fără copil. (Art. 4) 
-- Dâcă văduvele vorii avea, copii: nevârstaici 

se vori socoti între clăcaşi, de se vor îndâtora 
a plăti despăgubirea cuvenită proprietăţii du- 
pă nuoa, lugiuire. (Art. 4, aliniatulit 4) 

2. Nevolnicii cari n'aii făcuti clacă. 
- 3, Locuitorii cari n'aji meserie:de agricul- 
tori, şi nu aii făcutiă clacă, prin “urmare nu aă- 
avută pămentiă de hrană. (Art, 4, aliniatală 1), 
„4, Aceia cară, în puterea învoelilor ce aii fă- 

cutii cu proprietarală. moşiei, :nu-aii de cât loc. 
de casă şi grădină fără pogonele legiuite,(art.5). 

5. Insurăţeii s6ă spornicii din iarna anu-:   lui 1863—64, cărora -nu li se dedese âncă la:
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14 Augustii 1864, de către proprietarul mo- şiei locurile legiuite pentru hrană (art. 6 ali- niatul 0); afară de cei cart vorii dovedi că ai cerută locurile legiuite înainte ae 14 August, şi că nu li s'a eliberați, 
6. In fine, toţi aceia carj, prin deosebite di- sposiţii ale Guvernului, nu voră f clasaţi intre clăcași. + 
4, Aceste constatări relative la numărulii locuitoriloră se rorii face pentru fie cure moşie în parte, înscriindă pe clăcaşi anume în col6na a 9 tabela „|, - 

Constatiirile comisiuniy de plasă rela- 
die la diferitele categorii de clăcași 

5. După ce comisiunea de plasă 'va constata, cari sunt adevărații clăcaşi din fie-care moşie în parte, va îngriji a se precisa categoria fie căruia clăcaşii în deosebi, 
Se va constata prin urmare : 
1. Numărulii viteloriă cu cari 

fie-care clăcași, sâii dâcă nu are vite. 
art. 1 din legiuire) | | 

2. Numărul locuitoriloră cărora nu li se cuvine de câtă locuri pentru casă cu îngrădi- tura ei. (Art. 4 din lege) , a 
"9. Numărulă văduveloră cart ai copii ne- verstnici şi cari oferă d'a plati despăgubirea prevădută de lege pentra pământul de cultură ce va fi avută socul la mârtea sa, (Art. 4 fine) 

4. Locuitorii, cari, după art, 5, n'aiă dreptă de câtii să'și conserve casa şi grădina, însă a facultatea de a sa strămuta pe moşiile Statului. 
5. Numărulii spornicilorii sc însurățeiloră carii remânii fără locuri, (Art. 6 lit, V) 
6. Intinderea pometuriioră ce are fie care clăcaşii, precum şi declaraţiunea, sub-semnată de clăcași, cum că se mulţumesce a face să in- tre pometurile ce posedeză în numărulă pog6- nelorii legiuite. ' ! 
7, Număratii preoţiloră din fie-care moşie, după numărul prevădut de legi pentru fie care biserică, gi locurile ce li se cuvine după legiui- rile speciali. " 

aii făcut clacă 
(Conform 

Constatările- comisiuni!. de plasă rela- 
tive la despăgubirea cucenită proprie= 
tarului. Ia 

6, Uă dată constatările precedente săvâr- 
şite, comisiunea de plasă va esamina, pentru fie 
care clăcaş în parte, despăgubirile la care are dreptii proprietarulii după art. 22 şi 23 din le- giaire, şi suma cuvenită o va scrie în col6na 7, 
a tabelii A, în casă cândii locuitoruliă va plă- ti-o anualii. (art. 22); iară dâcă va declara că voesce a plăti rescumpărarea tâtă înainte, a- 
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tunci suma cuvenită după. art. 23 o va scrie În colâna 8-a. : a . 
7, Aceste sume uă-dată constatate, se va da proprietarului uni titlu doveditorii despre totala despăgubire la care are dreptă pentru fie-care moşie în deosehi.. (Art. 28) 
8. Comisiunea pote proceda ast-feli numai la acele moşii, unde nu se rădică contesta- ţiune din partea proprietarului cum că, dându- se clăcaşiloriă tâte pogânele legiuite prevădute de lege, 'i s'ar lua din stăpenire mai mult de câtă ducă din trei părți. 
9. Acolo însă unde se vor ivi asemenea contestaţiuni, comisiunea, de plasă va chiăma în ajutoruli stă pe inginerul topografică ală județului, care va, rădica planulii moşiei, decă nu va fi fosti deja, rădicasă. Uă-dată planul moşiei rădicatii, se va constata numărulă to- tală ali pogânelorii din cari se Compune moşia, Din aceste pogâne se șorii scădea : i n. Pog6nele acoperite de pădurile cari se voră fi aflând pe proprietate, (Art. 3, alin. 2) - De Suprafaţa apeloră, bălți, eleştae, lacuri s6ii gârle şi a drumariloră mari în lărgimea legiuită,. | | 

ce Mocirlele, bălticiârele, locurile nisip6se; pometele, viile, precum şi ori care alte locuri e- şite prin embaticuri din stăpnirea proprietaru- lui ori îm proprii pentru vre uă cultură Gre-care, d. Locurile reservate. preoţiloră conformă art. 14 din legea rarală, , 
„10. Făcându-se acâstă scădere asupra tota- lităţit pogâneloră din care se compune moşia, restulă se va împărţi în trel părți, din care duot părţi vor fi pe sâma locuitorilorii, în. care se va cuprinde şi întinderea ocupată de râtra satului, și cea-altă a treia parte pe s&ma pro- prietarului. 
11. Comisiunea de plasă n'are să se ocupe cu delimitarea acestoră părţi pe faşa pămen- tului, de vreme ce lucrarea acâsta privesce pe Comisiunea ad-hoc instituită prin articolul ]$ 

din lege. .. . 
12, Pentru a se da proprietaralai titlu ne- cesară Ja despăgubirea ce i se cuvine după cele duoă din trei părţi curenită clăcaşiloră, se va sustrage din cele duoă din trei ale moşiei, nu- măruli pogâueloră reservate după lege pentru vâtra satului, şi se va libera pentru aceste po- gâne proprietaralui titlul despre care se yor- 

bosce mai la vale. 
Pentru restulii pogânelor penă la împlinirea: celorii duvă treimi, mai "nainte de a se elibera. ver un titlu proprietarului, comisiunea șa pro- cede în modulă următorii : i 
13. Mal ântâiă se vorii întreba locuitorii dâca persistă toți a lua pogâne leginite, scă dâca santă ver unii cari se mulţainescă a con- serra numai casa cu grădina, sâă cari sunt ga- ta a se muta pe proprietăţile Statului. 
14. Găsindu-se locuitori cari esprimă uă. a-
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asemenea dorință, comisiunea va observa a se 
lua acestii înscrisii mărturisit de comună, pen- 
tru uă asemenea declaraţiune, pe care comisiu- 

„nea o va menţiona şi în procesulii săii verbală. 
15. In urma wiori asemenea somaţiuni, co- 

misiunea va scădea, din nomărală totală ală 
clăcaşilor pe acvia ce vor fi dec'arat dorința lor 
de a conserva numai casa şi grădina sâii de a 
se muta pe altă proprietate. 

16. Număruli totalii alii locuitorilorii de 
pe moşie, precumi şi numărulă esactii alii po- 
sonelorii din cari se compunii ceie ducă treimi 
cuvenite ctăcaşiloră, precisându-se ast-felă cu 
esactitate, se va vedea, aîcă după aceste, nu- 
merulă pogoneloră este îndestulătoră pentru 
acoperirea legiuitelorii cuvenite locuitorilorii ce 
inal remân pe moșie. . . r 

17. Dică acesti numirii nu va fi îndestu- 
lătoră , şi decă prin urmare fie care locoitoră 
va trebui să sufere uă reducţiune în nnmzruli 
pogârelorii ce li se cuvine după nona legiuire, 
atunci, comisiunea trebue să procede în inodul 
următoră, pentru constatarea țifri despăgu- 

„„ birilorii ce dâtoreză locaitorii şi fic-care locut- 
toră în parte : 

a+ Se va lua de uă parte numărul pogâne- 
loră din care se compun cele ducă treimi, după 
ce se roriă scădea dintr'acestea pogâne!e din 
cari se compune vtra satului şi de altă, parte 
nuatrulă locuitorilorii carii ai, sâi "Şi conser- 
ră areptulii la pogânele leginite, | 

b, Se va face pentru unii momentă abstrac- 
ție de numtrulă pogoneloră de care pâte dispu- 
ne comisia în favârea clăcașilorii, şi se va cal- 
cala numărul pogânelorii ce sară fi cuveniţă 
să ica fie-care. catigorie de clăcași după lega, 
în casti cândi proprietatea ară fi fostii dest=lă 
de întinsă. : i ! 

€. Avendă aceste duoă ţifre în presenţă, a- 
dică num&rulă pogânelor disponibile şi numă- 
rulă pogânelor ce s'ar fi cuvenită în realitate 
Jocuitorilorii, se va face atunci cu înlesnire, la 
fie-care catigorie de locuitori uă reducţie Ja nu- 
mărul pogonelor ce li se curia, proporţionată 
cu numărul pogânelor disponibile. . 
„Reducţia acesta se pâte descoperi îndată cu 

ajutorală regulei de trei. ” 
Aşa, spre esemplu, decă vomă socoti nă mo- 

şie de dincâce de Alilcoră unde remâni 2,000 
pogâne afară de vâtra satului, pentru legiuite- 
le cuvenite locuitorilor, și unde se alegi 208 
fruntaşi, 96 midlocaşi şi 96 toporaşi, se va fa- 
ce calcululii următoră : : 

2000 pog. disponibile, afară de vâtra satului; 
208 Fruntaşi cărora li s'ar fi cuvenită după 

lege pogâne. .. cc. 2,388 
96 Migiocaşi cărora li s'arfi cuvenită 748 
96 Toporaşi cărora li s'ar ficnveniti — 444 

Totalul poznelor ce li star fi cu- 
venită locuitorilor. 3,580 

Prin urmare pentru fruntaşi ; 
3580 : 2383: :2000:X 
2,380X(înmulţitiă cu) 2000= facii 4.176,000 
4,776,0V0(împărţit cu) 3580=fac1,334-+, 23 

Asemenea se va 
categorii. 

Prin urmare în esemplulii citati pentru clă- 
caşii fruntaşi, se va libera proprietarului unii 
titlu în care se va coprinde despăgubirea clăcii 
corespundătâre la 133442 $ pogâne, după ar- 
ticolu.ii 23 din leginire, i 

La acestă opiraţie se va 
inginerală topograficii. 

După ce se va elibera astă-felă titluli pro- 
prictarilori despre sumele ce are a priimi pen= 
tru fie-care catigorie de clăcaşi, se va proceda, 
a se'determina şi numărulii pogânelorii ce re- 
mâne definitiv tic-cărui locuitor în parte, pre- 
cum şi suma anuală ce are a plăti fie care în 
parte după art. 22. . 

Pentru acssta se va, împărţi număzul total 
ali pogânclori alese pentru fruntaşi (spre e- 
semplu), cu numărală fruntaşiloră, şi se va a- 
fla aceea ce se cuvine tie-căruia. Ca ajutorul 
regulii de trei se va afla atunci lesne accea ce 
are a plăti fie care fruntașii în parte, 

1$. Se observă după tâte acestea, că co- 
misiunea de plasă m'are să dea nici ună titlu 
proprietarului, în câtă se atinge de despăgu- 
birea dâtorată de săteni pentru locul de casă 
şi grădină, de vrenie ce proprietarii ati să prii- 
mescă acâstă despăgubire d'a dreptulă de la 
săteni, iară nu de la Stati. (Art. 33) 

19. Comisiunea de plasă va constata tâte 
aceste operaţiuni într'unii procesă verbală fă- 
cutu în întreită esemplarii. Uni esemplarii se 
va depune la Consiliul comunală unde'lă potii 
consulta părțile interesate, şi după care fie- 
care proprietarii şi fie-care locuitorii pâte cere 
copie legalizată; altulă se va încredința admi- 
nistraţiunil locale pentru a'lă înmănui Comi- 
sinnii ad-hoc, prevădută prin art. 16, cândă a- 

procede şi pentru cele-alte 

chiima de ajutor 

  
  

cesta va începe lucrările sele; cel d'al treilea, 
se va înainta, prin administraţie, Ministerului 
de finanţe. 

20. Comisiunile vori face şi ună tabloii 
specială (tabela B) arătitorii de numele locui- 
toriloră cariy, în puterea, legii (Art. 5 şi 6) ai 
dreptul a se strămuta pe moşiile Statulni, pre- 
cum şi numele moşiilori unde ei voră a se 
strămuta, 

Ministra Secre- 

tar de Stat la Do- 
partamentnl de â- 

Ministra Secretari de 

Statii ali Departamenta- 

lui de interne, agriculta- 

ră, Incrăzi publice şi pre- nanţe. 

sedinte al Consiliului, Rălănesen, 
Cogălnicânu. No. 3072», 
No. 25021, Septemvrie 29, 1864.



904 LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

„A. TABELA 
DE CONSTATAREA NUMERULUI CLACASILOR, A CATEGORIEI LOR SIA SUMEI DE 

DESPAGUBIRE CUVENITA PROPRIETARULUI 

Judeţulă ... „.. Plasa Î.... |. Comuna ....... 
  

  

  

  
  

  
  

CATEGORIA Suma dstorată a 
- e de clăcaşă pentru rescum- z 
€ . Are să priimescă pentrn 2 părare să 
|| NUMELE claca făcută cu: > — 
Îsi pronume! E s'8 | Decăclăcaşal Decă se plă-l NUMELE | £ | iocaitorutur || 4 BoC_||_2 Bot | braţe | 25 2 || a plătită |tescenă datăți Pronumelepro-|  £ 
= clăcași | - Su anual înainte prietarului % $ oil mlmiimwl:z Porte ” 3 » ici e a s | o 
_ Fe | ati Pe | Pe || Fel 2 |Stânjent| Lex |P. Lei |P. . 

1 2 3 4 5 | 6_|_7 8 9 10 
  

                            
B. TABELA 

  
  

    

9 * 

LOCUITORILOR CARI VOR A SE STRAMUTA PE MOSIILE STATULUI (ez TEMEIUL : 

ART. 5 SI G DIN LEGEA RURALA) 

Judoţulă eee ce POS ae, 

â “mâ “ră ȘI NUMIREA NUMIREA - NUMELE Câtii pămentă rescumpirărei ce plătescă moşieY ea | moşiei Statulut unăa 

9 || locuitorilor carY voesce a lua în| « Do uă dată voesce a cero a fi strămatat, 

S| aormea | eintee | mmmane | Pimtita [ee irma măvațeie in 
Ş || a se atrămuta 
_ Lei P. Ley P. 
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COACISIUNEA AD-HOG A DISTRICTULUI No 

0. "TABELA 
De pogânele remase definitivă pe s&ma fie căzui locuitori după moşia . î... ... ..... 

“a monastirei. ,....... Districtul, „plasa . ....... ! 

POGOANELE -: : PR 
co le rămână în plină proprietate Pog6neie ge , 

NUMELE . pozei OBSERVAŢIUNI 
pestelegiuite| . . 

II Pentru casă şi păstrate : 
LocurronuLur || Pentru leginite grădină * laapă vechile DIVERSE 

e În însoell 
pgâne | prăjini | pâgâne | prăjinY învoeii 
  

                      
CONSILIUL COMUNEI «nara — DISTRICTUL... „nana Nenea 

TABELA D.. | 
Titlu dati domnului i... . . |. constatătorii de umărul | 

care remâne în plina, proprietate după legiuirea din 14 August 1864, şi de des- 
Păgubirea de care este supusii către .... 

Dc... . .. . . . .. find clasi- |... are II po 
ficată de Comisiunea de plasă între ..,... meturi pe care Je ţine peste legiuite. 
Î.... ... + şi recunoscânăni-se dreptul la Dreptă aceste locuri remase pe sâma d. 
> pentra legiuite şi > Consiliul declară că, dâtoreză Statului 
pentru casă şi şi grădină, i i se dă acestă titlu de pe 2nă, conform art, . . pentru legiuite = 
Ponsiliulit comunei. iară proprietarului un galbenii uă dată pentru 

'Totă de uă dată se atestă că, după declara- totii-de-una pentru casă şi șrădină, 
iunile făcute înaintea comisiunei, ... Membri Consiliului comunale. 

  

DISTRICTUL en „ COMISIA PLĂȘII: INGINER TOPOGRAF No... 

TABELA E. . NE 
Pentru enumerarea pogânelorii moşiei ., . , .... „ a monastirei .. cc... .. pentru 

alegerea celorii duoă treimi cuvenite săteniloră şi treimea reservată, Statului. 

  
. Pogâne acoperite de pădure, viile, pometarile, ocazie 

date cu embaticăi. 
„ Superfaga apelor de ori ce natură, şi a drumurilor mari, 
Locurile improprii pentru ori ce cultură şi cele reser- 

vate preoţilor, . 
Vatra satului afară de locurile ce se reserră într” însa 

pentru proprietate. 
Locuitorilorii pogâne. . . .. . ..... î. .. |... 
Proprietății pogone. . . . e... . .. .... o... 

Totalitatea pogânelor 

Di
n 

ca
ro
 

se
 

sc
ad

e 

a
 e
 
m
 

R
e
m
â
n
e
 
po
gâ
ne
 

de
 

îm
pă

rţ
it

ă 

Din care se cuvină, .     
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Titlu provisoriii da despăgubire 
Comisiunea instituită prin art. 24 din legea rurală pentru plasa ,., judeţul . , . con- statâudă că Domnul .., proprietarul în co- muna_. . . pentru foştii stă clăcași şi anume: 

de categoria cu 4 boi, avândii partea 
  

  

  

  

lorii legiuită de pământ câte. „... .: 
pog. ... prăjini. , 

de catigoria cu 2 bot, avendi partea 
; oră legiuită de pământ câte .... 
"pog.. .. prăjini. 
de catigoria cu bragele, avânăă partea 

lorii legiuită de pământă câte... 
POg. . . + . în totalii pentru 

clăcași. împroprietăriți pe pogâne .., 
prăjini pământă, în virtutea disposiţiiloriă de- 
cretului Domnescii din 14 Augaustii anul 1864, 
are dea, priimi drepti rescumptrare pentru 
desfiinţarea clăcci, a dij i 
sarcini suma de == . parale cursulă Visteriei, conformă art, 27 din citatul decret, dă D-sâle acestă adeverinţă ca sk scrvâscă drepti titlu la prfacerea ei 
în obligaţiuni de licuidare. i 

„Datii în comuna . . .. anulă 186 .. luna 
diua .... i 

  

  

  

  

  

  

No. 
e 

” Delegatulă fisculur Delegatulă comunelorii 
„Delegatulii proprietariloră. 

Despre îndâtoririle advocatului pu- 
blic, delegat al Ministerului de 

- finanțe, ca representant al pro- 
prietăților Statului, în comisiu- 
nile ad-hoc, rânduite coatormti 
art. 16 din legea rurală. 

"1 Comisiunile ad-hoc ai înduoitulă scopi : De a alege atâtii ceca ce se cuvine clăcaşiloră câtii şi aceca ce se cuvine 
nuoa leginire, Prin urmare advocatulă publică va observa, mal "nainte de tote, că comisinnea din care face parte; nu pâte începe lucrările sele până ce nu se va constata de comisiunea ” de plasă numărulă și diferitele categorii ale locuitoriloră săteni de pe fie-care moşie, 

Până atunci locuitorii aă voe aş) ara pă- 
menturile şi a le stăpeni în întinderea otărită de legi, chiar în acele locuri ce le-aii stăpenit 
anulă curent, pn 
"2 Avândă acâstă lucrare a comisiunii de 

plasă, advocatulii publie va îngriji a se da să- „teniloră carii vorii fi.recunoscuți' ca adevăraţi clăcaşi de comisiunea de plasă, locurile Ja cati 
ai dreptă după art, 1 din nuoa legiuire, atunci 
chiar cândiă nu'i va găsi posedândii totalitatea 
pogOnelor recunoscute prin legea actuală. (Ar- ticolulă 11). Sia . 

Pi 
LEGIUIRI ADMINISTRATIVE , 

9, Câtii pentru locuitorii carii nu vori fi clasificați între clăcași, precum văduvele fără 
copii, nevolnici nesnpuşi clăcel, aceia carii na ai meseria de agricultori, etc., advocatuliă pu- 
blicii va îngriji a Ii se da numai locuri de casă şi grădină cu deosebirile prevădute de art. 4 alinea 2 şi 3. - 
"de Dâcă sătenulă -clăcaşii va “avea pome. 
tură, advocatulii publică va observa, că clăca- 
şulă este liberă a le yriimi dreptă locuri le- 
giuite. Se va porăţui pentru acesta după de- 
clarațiunea în scrisă a sătânului ce se va cu- 
prinde în închcerea comisiunii de plasă, sâii după -uă asemenea deciaraţiune ce o va, face clăcaşuli înaintea comisiunii ad-hoc, Avândi 
însă sătânulă pometuri, osebit de pogânele le- 
giuite, este stăpâni a je conserva, conformân- 
du-se pentru aceste pometuri cu învoelile scii 
cu obiceiurile cele vechi, 

"Se observă că viile nu intră în prescripțiu- 
. | nea, legii rurale, şi prin urmare aceste râmâni 

a se menţine în enprinderea învoeliloră s&ă a 
obiceiului. 

5. Clerului din fie-care sati de dineâci ce 
Milcovă, carii suntă servitori la biserică, se va 
da uni te: 6mi înduoită de câtii acela ce se dă „| elăcaşilorii fruntaşi, conformi cu legiuirea din 1847. (Art, 14)   

proprietarului duvă |. 

Peste Milcovii se va da pământii numai Ja 
numărulă de preoţi preveduţii de articolul re- 
spectivi ală regulamentului de peste Alilcovă. 
Peste Piută se va menținea în stăpenirea bise- 
ricitor pământul stăpânit actualmente de clr, 

6. Fixându-se astii-felă suma pogânelor cu- 
venite fio-cărui clăcaşă, se va însuma tota- 
litatea pogâneloriă care privescă pe sâma locui- 
toriloriă precum şi totalitatea pog6nelorii de- 
stinate pentru casele şi grădinile lori, şi se va 
procede la, alegerea şi petruirea lorii, remâind 
în urmă ca fie-care clăcaşii în parte să'şi deo- 
sibescă porţiunea determinată de pămâută la 
care are drepti. 

2. Advocatuli publică nu va scăpa din ve- dere că comisia ad-hoc are să înainteze prin   administraţiunea locală Ministerului de finaaţe,   vă listă detaliată de pogânele sii fâleile acor- 
date fie-căruă locuitori in parte de pe fie-care moşie, Uă asemenea listă se va depune şi la 
casa comunală. 

De pe aceste tabele comunele vor înmănui 
fie-cărui locuitoră în parte unii titla în care se 
va arăta categosia în care este pusă, numărul 
pogâneloră sâii fălciloră ce?i se atribue, pre- 
comă şi plata anuală la care se va fi supusii. 

După ce se va fixa cu modulii acesta totali- 
tatea pământuriloră cuvenite locuitorilor, ad- 
vocatulii pnblică ra îngriji să e procâdă la de- 
limitatea pe faga pământului să pogânelor le- 
givite şi a vetrei satului. 

$. Câtii pentru delimitarea pe faşa pămân- 
tului a locurilor legiuite de arătură, izlazi,
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fenețe, advocatulii publici va observa cele 'ur- 
mătore : E | 

1. Menţinerea locuitorilor pe locurile ce le ati 
astăgi în întinderea prevădută de legile ante- 
ridre, este basa legii rarale. : : 

2. Cândă la una şi aceeaşi moşie aceste lo- 
cură voră fi risipite în mal multe părți, se vor 
întruni tote într'anii singuri loci, decă confi- 
garația locului ra permite uă asemenea întru- 
nire, Dâcă însă configuraţia locului va, fi ast- 
„felă în eâtă concentrarea, legiuitelorii la unii 
loc să fie ssii imposibilă sâi forte iujustă pen- 
tru locuitori sei pentru proprietari, atunci se 
voră da leginitele în duoă, trei sâă mat multe 
părţi ale moşiei; căutândi însă totii-dâ-una a 
se face câtii mal pugine părți “a fi posibilă, 
Acâstă lucrare, în casii de contestaţiune, se va 
face prin comisiani ad-hoc prevădută de arti- 
colală 16 alii legii. a 

3. Cândii moşia va fi destulă de întinsă, în 
câtă cele duoă treimi ale locuitoriloră să se a- 
copere cu prisosii, se va observa de advocatuli 
publică, că nu vorii putea intra în legiuitele 
cuvenite săteniloră următârele : 

a. Luncile (fânețele de şesii) și grădinăriile 
întra câtă n'aii fostă stăpenite de clăcași, ca 
pogânele legiuite, . 

b. Pometurile ce privâii pe ssma proprietă 
ţii şi s'aii datii cu embaticii; iară viile, fie ele 
ale proprietăţii, fie înstrăinate prin embatică 
nu intră în nică ună casă, ., | 

c. Dopendinţele diferitelor stabilimente ale 
proprietății. ! ÎN 

d. Locurile cari aă priimită veri că prepa- 
rațiune deosebită pentru veri vă cultură spe- 
cială de către arendaşulii Statului. " 

e. Locurile ameliurate prin diferite midlâce 
de arendaşuli Statului. 
Numai atunci se poti atinge luncile, şi a- 

ceste din urmă ducă feluri de locuri când din 

treimi ale proprietăţii, atunci adrocatul publice 
na va scăpa din vedere că lucrarea comisiunit 
ad-hoc se reduce numai în a, fisa pe faga pă- 
mentului cele duoă treimi lăsate locuitorilorii, 
de vreme ce tâte cele-alte lucrări aii trebuit 
neaptrată să se facă de comisiunea, de plasă. 

9.'In câtă privesce delimitarea vetreloră 
satului, advocatali publici va observa, Tegu- 
lele următore : , a 

1. Vatră satului se compnne din tâte locu- 
rile cuprinse în interiorul satului după art. 20 
din lege împreună cu locurile carii se cuvin 
locnitorului după art. 4 pentru casă şi grădină, 

2. Cândii oră fi locuri libere în satii între 
casele locuitorilor, aceste locuri voră intra 
în izlază, . : 

În acstă operaţiune delegaţii voră avea în 
privire instrucţiunile date de Ministerul de in- 
terne prefecţiloră şi inginerilorii ce s'a publi- 
cată în Monitorulii No. 208 în Septemrrie a- 
nulii curenti, 

3. La moşiile acelea de câmp stii de munte, 
unde casele locuitoriloră voră fi prea risipite, 
advocatulă publici se va popri de a determina 
vâtra satului. | 
"Va referi numa) Ministerului despre tâte îm- 
prejurările faptului, espunend şi opiniunea sa, 
pentru ca acâsta să chibzuâscă despre măsurile 
ce suntiă a se lua. | e 

4. Cândii pe proprietăţile Statului se voră 
afla bâlciuri s6ă târguri cari cad pe vâtra sa- 
tului, advocatulă publică va îngriji să se re- 
serve alătură cu vetra satului, un loc, pe pro- 
prietatea Statului, îndestulătorii pentru a, se 
îace terguliă scă bâlciulii, 

10. Advocatulii publicii în casă de neințele- 
gere cu alesul antorităţii comunale, va trage 
d'impreună cu acesta Ja sorţi uniă supra-arbi- 
tru dintre membrii Comitetului permaninte al 
judeţului, (art. 16). -   celă-altă prisosii, nu se poti împlini cele duoă 

treimi reservate săteniloră prin nuoa legiuire. 
Dâră şi în casul acesta, se va da din lunci ete, 
numai lipsa până la împlinirea celoră ducă 
treimi, şi din părţile acelea carii nu aduc mare 
vătămare proprietăţii publice. ! 

"4. Dâcă din întâmplare veri una moşie va a: 
vea planulă sâii economică şi locurile locuito- 
iloră voră fi- deja fixate şi stăpânite după a- 
“cel plană, advocatulii public nu va mat aduce 
nick uă modificaţiune acelei împărțiri; va con- 
trola numai din nuoă suma pogâneloră acor- 
date locuitorilorii priu acelă plană, spre a con- 
stata dccă este stă nu, în conformitate cu nuoa 
lepiuire, . . , 

Totă asemenea se va urma, precum s'a mal 
disii şi acolo, unde locuitorii vor avea deja le- 
giuitele fixate într'ună singură locă. . 

5. Cândi, după declaraţiunea comisiunii de | 
plasă, numărul locuitorilor este atât de mare 
în câtii să absârbă mai multă de cât cele ducă   

AMinistru Secretari de Statii 
la Departamentul de finanţe ad-interim. 

Bălănescu, - 

„No. 80723, 1864, Septemvrie 23, 

Despre îndâtoririle iuginerilor nu 
miţi de Ministerul de finanţe a 
coopera la esecntarea legii ru- 
vale pe proprietăţile Statului, - 

1. Inginerii numiţi de Ministerul de finanțe 
pentru a coopera la esecutarea legii rurale pe 
proprietăţile Statului, se vorii inspira pentru 
îndeplinirea îndâtoririlorii loră de instrucţiu- 
nile date comisiilorii d6 plase şi advocaţiloră 
publici, precum şi de instrucţiunile date pre- 
fecţilor şi inginerilor de Ministerul de interne, 

Ei voră ea-cuta pe fața pământului lu= 
crările la cari voră fi chiămaţi a coopera pen- 
tra proprietăţile Statului de către Comisiunea
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de plasă, sâii de către Comisiunea ad-hoc, con- |- 
formă articoleloră 15 şi-16 din nuoa legiuire. 

3. Acolo unde locuitorii suntii prea nume- 
” Yoşi în câtii pogânela cuvenite loră trec peste 

cele duoă treimi ale moşiei, inginerulă va face 
calculele necesarii pentru reducţiunea propor- 
țională a pogâneloră fie-rărnia clăcaș, precum 
şi calcululă pentru constatarea despăgubirilor 
ce se curine proprietăţii în conformitate cu 
art.7 din instrucţiile date comisiunilor de plase. 

4, Cândi nu se potă forma vetrele sateloră 
din causa prea maret risipiri a caselori locui- 
torilor, ingineruli va îngriji a trămite îndată 
Ministerului uă schiţă aproximativă de situa- 

- ţia moşiel şi a caselorii, esprimândă şi opiniu- 
nea sa în câtă privesce formarea vetrelorii. 

- Ministru Secretar de Stată 
la Departamontuli de fînanţe ad-interim. 

Bălănescu, . 

No. 80724, 1864, Septemvrie 23, - 

Telegramă la t6te prefecturile 

Repetându-vă cele ce vamii recomandatii în 
favorulă agriculturei de tâmnă, vă invit să gră- 
biţi a se face câtă se pâte mai multe 'arături 
şi semănături pentru proprietari şi locuitori, 
indemnânâii, pe aceşti din urmă a face asemene 
lueru proprietarilorii acontu legiuiteloră dâto- 
rii ce ariă avea, prin uă liberă tocmâlă însă, 

Ministru Cogălnicânu. 

No. 25257, Septemvrie 95. 

Telegramă la toţi prefecţii 

Către cele recomandate prin circulara, cn 
No. 24368, vă adaugi : posesiunea locuitorilor 
pe pământurile ce le vor ara în tâmna acesta 

„în întinderea legiuită, este provisoriă, căci au- 
torisarea dată loră a ara mai "nainte de măsu- 
rătârea şi delimitaţia pământurilor, a fost nu- 
mai ca să nu se întârdie agricultura de tâmnă. 

Articolul 1 din lege este subordonat art.16, 
şi numai după operaţiile delimitării făcute cu 
consimţimentulii ambelor părţi, sâă a întruni- 
rii locurilor în conformitate cu articolul de mat 
sus, posesiunea locuitorilor va rămânea stabilă. 

Ministru Cogălnieânu. - 
No. 25258, Septemvrie 95, 1864. 

“ Cireulară la prefecturi 

Domnule prefecti, 

- Precum prin repeţitele mele cireulări de mai 
nainte mat adaugi şi acum a atrage luarea a- 
minte a D-vostre asupra necesităţii şi marelui 
interesii ală țării de a se fuce câti se vor pu- 
tea mai multe arătuti şi semEnături de tâmnă. 
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Invitaţi deră prin circulare, şi prin sfătoiri 
verbali atâtii pe sub-prefecţi câtii şi: pre Pri- 
marii comunelor rurale de a îndemna pe lo. 
cuitori Ja lucru atâtii la ogârele lori, câţi şi 
în favârea proprietariloră de moșii. 

" Mulţi din foştii clăcaşi suntii dstoră cu bani 
către foştii lori stăpâni. Ar fi dâră în folosulă 
reciprocă, ca pentru desfacerea acestoră dâto- 
rit de nu în totalii celă puginii în parte să se 
răfusscă aceste prin muncă liberi consimţită, 
şi cu condițiuni liberi desbătate. Pentru acâ- 
sta puneţi, domnule prefect, uă deosebită sir- 
guinţă şi bună voinţă, ” 

“ Prin acâsta însă,.eii suntă departe de a vă 
autorisa a întrebuința măsuri silnice de care 
legalmente administraţiunea nu pâte usa. Na 
vă cerii de câtii unii concursă şi mă înrîurire 
morală, cari întrebuințate cu inteligență şi i- 
nimă, sunt siguri că voră ajunge la același 
zel, bine vădută de Guvrernii şi folositor ţării. 

Priimiţi, domnule prefect, asigurarea con- 
sideraţiei mele. 

Ministru, Cogăluicânue 
No. 25,362,:1864, Septemvrie 26. 

„ Cireulară către prefecture 

" Domnule prefectii, 

Ca suplimentii la cele ce v'am scris prin cir- 
culara mea cu No, 25,382, în privinţa lefilorii 
țircovniciloră şi cântăreţilorii biseticilorii din 
comunele rurale, vă destuşescă că pământul de 
arătură, islază şi fânețe, otărit prin lege pen- 
tru hrana preoţilorii, nu trebae să se considere 
ca uă proprietate definitivă a acestora, ci ca 
uni pămentă ali comunei ce este datii pentru 
biserică. Prin urmare, acolo unde consiliurile 
comunale oră găsi că acelă pământ este prea 
multi pentru preoţi, ele potii prin încheerea 
unui procesii verbalii şi confirmarea cerută în 
asemenea casuri de lege a'lii împărţi vremel- 
nicesce între cei-alţi servitori at bisericii, pre- 
cum ţircovnicii şi cântăreții. 

Priimiţi, domnule prefect, încredințarea con- 
sideraţiei mele. 

Ministru, Cogăluicenu, 
„No. 25648, Septemvrie 30. 

Domnule prefect, * 

La raportul domniei-vostre cu No.11,195, 
vă respundi că, scopul legii rarale fiind a îm- 
proprietări pe foştii clăcași, fără vr'uă altă 
privire către deosebitele lorii stări, ori care s'a 
aflată clăcaşii, neapărat trebue să i se dea par- 
tea sa de pămentiă cuvenită după lege. 

Priimiţi, „ete... 
Ministru, Cogălnicenue   No. 26143, Octomvrie 6. .
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CONSILIUL MiNISTRILOR 

Înaltă resoluţie, 
„Se aprobă. 
„ALEXANDRU I04X.* 

Jurnalii 

Astă-Qi Alercuri, 7 Octomvrie, anul 1864, în 
şedinţa Consiliului de ministri, adunată sub 
preşedința Măriel S6le Domnului, luându-se în 
băgare de sâmă referatulii domnului ministru 
de interne, agricultură şi lucrări publice, nu- 
mărul 24308, în pririnţa sătenilor carii, aflân- 
du-se sab steguri, nuoa lege rurală nu face nici 
uă menţiane despre dânşii, dâcă la eliberarea 
loră din serviciă urmeză a se bucura şi ei de 
dreptulă de rescumptrare a clăcii şi celor-alte 
sarcini către proprietate. E 

Consilialii otărasce ca toţi sătenii aflaţi în 
categoria de mai susă, câţi dintr'enşii aii fost 
clăcași înainte de intrarea lorii sub stâgii, să 
se bucure de dreptul acordat celor-alţi săteni 
clăcași în genere prin art. 1 şi 11; iară acei 
carii se voriă fi găsitii neînsuraţi la luarea lor 
sub stâgii, să se socotescă în râbduli spornici- 
lorii şi să li se dea locuri pe moșiile Statului, 
potrivitii art. 6 din legea rurală. , 

Disposiţiile acestui jurnal se voriă aduce la 
îndeplinire de către domnuli ministru de în- 
terne, agricultură şi lucrări publice, după Dom- 
nâsca aprobare, | 
Cosămicenuy Bălănescu, general Manu; 

Înaltă resoluţie. 
„Se aprobă, 
„ALEXANDRU IQAN.e 

Jurnalit 

„Astă-li Mercuri, 7 Octomrrie, anuli 1864, 
în şedinţa Consiliului de ministri, adunat sub 
preşedinţa Măriei Sâle Domnului, luându-se în 
bă gare de sâmă referatulă domnului ministru 
de interne, agricultură și lucrări publice, sub 
No. 26650, relativii Ia casulii cândă locuitorii 
săteni arii voi să priimâscă în pogânele legizite 
pometurile ce le aii astă-d! potrivită art.:13 
din legea rarală, . -- : N 

"Vădeudiă că la moşiile de munte sunt întinse 
livedi de pometuri, cari, de nu se .ronă-priimi 
de locuitori în pogânele legiuite, şi aceste:po- 
gâne va trebui a li se da deosebiti, .plătindii 
pentru licedi (pometuri) numai geciuelile de. a- 
stă-Qi, va resulta că moşiile întinse particolare 
şi de ale Statului, vorii perde mal tot venitulii, 
şi âncă mulţi locuitori vorii trebui, după facul- 
tatea dată lor de lege, să se strămute apoi pe 
moşiile Statului. - : , 

Vedenaă toti de uă dată arătarea, prefectu- 
Jul de Bacăii, că mai pretutindeni locuitorii re- 
clamă viile şi livedile. ( pometurile) în pămân- 

£09- 

| turile de hrană, ca să pâtă scăpa:.de şicaniile. 
ce li se facii cu dijmuirea. 

Consiliul i 

cestui jurnală, locuitorii săteni să fie dâtori a 
priimi în pogânele legiuite pe acele pometuri 
ce le-aii avutii şi până astă-di în acestă condi-. 
ţiune, şi numai pentru prisos să plătâscă ze- 
ciuială;. iară în privinţa viilorii reclamate de 
locuitori în pământurile de hrană, acâstă mă- 
sură se încuviinţză pentru moşiile ce se împart: 
în trei. . : 

Disposiţiunile acestui jurnal se vor aduce la. 
îndeplinire de către domnulă ministru de in-. 
terne, agricultură şi lucrări publice, după dom- 
nesca aprobare. 

Cogălnieânu, Bălănescu, general Manu. 

Înaltă resoluţie. 
„Se aprobă, - 
„ALEXANDRU IQAN.* 

Jurnalii 

Sub preşedinţa Măriei Sâle Doninalui, astă-di 
7 Octomrrie,; anulă 1864, în şedinţa Consiliului 
ministrilorii, luându-se în băgare de semă re-" 
feratulii domnului ministru de interne, agri- 
cultură şi lucrări publice, sub No. 25416, prin 
carearâtă nedomirirea ce întâmpină prefectura 
de Oltii la măsurătârea şi darea pămenturilor 
la moşiile unde Statulii este d'a valma cu alţi 
coproprietari, Consiliul, unindu-se cu socotinţa 
domnului ministru emisă prin susii d'suli ra- 
ferată, otărasce : 

Că la âsemenea proprietăţi Statuli se con- 
sideră ca şi unulă din cei-alţi moșneni, şi de 
vreme ce stăpânirea este comună, apoi din în- 
tregulă trupă ali moşiei, dându-se locuitorilor 
foşti clăcași pământurile curenite lor după le- 
ge, restul pământului remâne iarăşi sub a- 
ceeaşi comună stăpânire a proprictariloră pre-. 
cum a fostă pentacum. . .., 

Disposiţiile acestul jurnalii se varii aduce 
la îndeplinire de către domnul ministru de iîn- 
terne, agricultură şi lucrări publice, : 

M, Cogălnicânu, N. Creţulescu, Bălă-. 
nescu, general Xianute 

- Inaltă resoluţie. . 
„Se aprobă, - 
„ALEXANDRU 10AN.* 

Jurnalii 

Sub preşedinţa Măriei Ssle Domnului, a- 
stă-di 7 Octomvrie, anul 1864, în şedinţa Con- 
siliului ministrilor, luându-se în băgare de sâ- 
mă referatuli domnului ministru de interne, a- 
gricultură şi lucrări publice sub No. 25967, a-       supra, cereriloră ce a priimitii de la unele pre= 

. otărasce ca, spre a se evita conse- 
| cuenşele espuse în ântâiulă considerentu âliă a-
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fecturi despre urmarea ce cată să păzescă în 
piasel> acelea unde proprietarii nu se adună spre alegerea delegațiloră ceruţi de art. 24 ală 
nouei leg! rurale; ! 

* Consiliulă unindu-se. cu socotinţa domnului ministru de interne, aisricultură şi lucrări pu- 
blice, otărasce : 

- Pentru plăşile acelea unde proprietarii maă mersi nici cum la alegere, acolo lucrarea ce- rută de art. 24 să se facă nomay după ce se va 
.. 1. termina la cele-alte plăşi unde proprietarii 'şi 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

aă trămisă delegatulă legiuitii, şi acea lucrare să se efectueze numai de către delegaţii co- muneloriă şi al fiscului, remâind ca proprietarii respectivi, în casă de nemulţumire, să'şi facă recursul prevădută în art, 26 şi 27 din lege. 
Disposiţiile acestui jurnal se voră aduce în- tru îndeplinire de către domnulă ministru de iaterne, agricultură şi lucrără publice. 

A. Cogălnicânu, N. Creţulescu, Bălă- 
nestu, general Manu, 

. 

LE GE 
PENTRU APLICATIUNEA ART. 42 DIN LEGEA RURALA . a 

(Decret. 15 Martie 1S67) 
Art, 1. Pentru ca stingerea obligațiuniloră comunale rurale să so esecate în terminul pre- scrisă de art. 12 din legea rurală, capitalulii anual de amortisare se fixsză la 31/a]ojo, asupra, capitalului ce va constitui obligaţiunile rurale, Art, 2, Neconstatarea tutulorii titluriloră 

până la epoca celei d'ântsiii trageri la sorți la 23 Apriliă 1867, nu împedică acestă tragere. Ea se va efectua și pe seriile declaraţiunii pro- visorii înscrise şi liberate de comitetul de Ji- cuidaţiune ali obligaţiunilorii rurale până la acea epocă, -. a 

REGULAMENT 
PENTRU TRAGEREA LA SORTI A UNUI NUMER DE SERII DE OBLIGATIUNI RURALE, CE UR= MEADIA A SE FACE IN PIE-CARE AN, CONFORM ART. 49 SI A DIN LEGEA DE LA MARTIU 1867. 

CAPITOLUL I 
Anunțarea tragerii la sorți şi organisarca comisiunii care are a face acâstă ope- rațiune, 

Art, 1. In fie care an cu uă lună de dile în- nainte de 283 Aprilii, se va anunţa tragerea la sorți prin Monitorulă oficiali, 
Art. 2, Comisia care are a trage a sorți în fie-care anii, se va compune de ministrul de fi- nanţe, de câte ună delegati ală Corpurilor le- giuitâre, de membrii comitetului de licuidare ali obligaţiunilor rurale şi de duoi proprietari aleşi scrntatori dintre proprietarii presenţi. 

CAPITOLUL II 
Despre deschiderea şedinţelorii comisiunii şi despre biletele ce ai a se pune în urnă 
"Art. 3, Comisiunea tragerii la sorţi se va 

(Decretii din 6 Apriliă 1867) 

  

DIN LEGEA RURALA SI ART, | 

întrari sub preşedinţa ministrului de finanţe, S6ăi, în lipsa acestuia, sub preşedința altui mi- nistru, în localulii Comiteinlui de licaidare, în fie care an, la diua de 23 Aprilii, la ora 1 qu- mâdă di. i 
Art, 4, Ministrul va deschide şedinţa şi va invita pe proprietarii presenţi în sala Comite- tului, a designa dintre aceştia duoi proprietară scrutatori şi cari aii a face parte din comisie. 
Art. 5, Biletele ce ati a se pune în urnă vor fi tăiate în mărime egală, şi în atâta numără 

pe câte seril se voră găsi înscrise în registrele de partidi ale comitetuluj, până în diua de 23 Apriliă, ” 
Art, 6. Pe aceste bilete va fi însemnat nu- mărulii seriei şi suma capitalulni de îndemni- saţie, corespundătâre la acea serie, 
Art. 7, Biletele, mai "nainte de a sa pune în urnă, se roră număra în glasă mare de către unul din membrii comisiunii. 

“In dată ce comisiunea va găsi că numătulă 
biletelorii este egali cu acela a numărului se-
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riilorii înscrise în registru de partid), va în- 
cheia unii procesii verbalii, iu care va constata 
întrunirea, comisiunii, numirea, celor duot pro- 
prietari scrutatori, numărulă seriiloră din re- 
gistre şi numărulă bileteloră tăiate. 

Acesti procesă verbală se va sub-serie de 
ministru şi de toți membrii comisiuni!. - 

CAPITOLUL III 
Punerea bileteloră în urnă, tragerea sor= 

ţilorii și formarea tablouriloru: 

Art. 8. Comisiunea va stringe fie care bilet 
în formă cilindrică, egală, şi le va pune în urnă. 

Art. 9, Biletele se vor slobodi în urnă unul 
câte unul şi de sus ca să se pâtă vedea de mai 
mulţi, numărându-se şi atunci în glasă mare. 

Art. 10, După depunerea bileteloră, urna 
se va, închide şi se va invârti rota de mai mul- 
te ori pentru amestecarea loră. . 

Arte 11, Cândă se va crede că biletele sant 
bine amestecate, preşedintele va deschide ur- 
na, iară ană membru alesă de comisiune, va, 
scâte câte uni singurii biletă, care'li va, da în 
mâna preşedintelui comisiunii. NE 

Preşedintele comisiunii va citi în glas mare 
numărul seriei, val6rea ei scrisă pe bilet şil 
va parafa spre neschimbare, în urmă îl va trece 
spre observare de toți membrii comisiuniă, du- 
pă acâsta, se va înşira, pe uă sfâră. 

In casă cândă din greşâlă se va scâte din 
urnă duoă bilete nă dată, înainte de a se des- 
chide, unulă se va slobodi înapoi, 

Art, 12. Numărulă seriei şi ali valorei ei 
scrisă pe ună biletă scos din urnă, după ce se 
va citi în glasă mare şi se va observa, se va 
confrunta, cu registrulă general şi cu saşa, de- 
claraţici respectivă a comitetului şi seva trece 
în duoă tablouri, unulii ţinută de unii membru 
ală comitetului şi altalii de secretară, sâă şe- 
ful comptabilităţii comitetului, -: 

Art, 19. In amendaoă aceste tablouri se va 
trece numărală: următoră alii biletului scosă 
din urnă, numărulii seriei şi valorea ci însem- 
nată pe bilet. 

Arte 14. Din urnă se va scâte numai pe a- 
tâtea numere de bilete pe câtii valdrea seriilor 
însemnate pe densele va acoperi suma de bani 
destinaţi a se trage la sorți pe fie care anii 
pentra amortisare. 

Pentru a nu se face greşâlă să se tragă la 
sorți mai multe serii de cât suma amortisării, 
se va aduna în mai multe rânduri la uă parte 
valorile seriilorii eşite la sorţi, o 

Arte 15. După ce se va isprăvi scoterea, bi- 
leteloră corespundătâre la suma amortisărik 
se vori număra, din nuci atâtii acele scâse din 
urnă câtii şi acele rimase în urnă pentru a se 
încredința dâcă suma totală a amânduror ace- 
ste numere de bilete este egală cu acea pusă 
în armă, : - - . : 

st: 

Uni pr:câsti verbală se va încheia, în josulit 
tablourilorii despre suma totală a seriilorii şi 
a sumei despăgnbirii trasă la sorţi; acest pro- 
ces verbal se va subscrie de întrâga, comisiune. 

- Tabloulii acesta se va publica, întocmai prin 
JMonitorii anunțânda-se că, seriile eşite la sorță 
se voră plăti la casa Comitetului de licuidare, 
în dată ce proprietarii acestoră serii vor pre- 
senta. obligaţiile cu cupânele lori respective. 

Art. 16, Biletele cari sa.vor tra ge la sorți, 
precum şi biletele cari oră prisosi şi vorăi r&- 
mânea în urnăș după finitulii tragerii la sorţi 
a tatuloră seriilorii corespundătore la ţifra de 
amortisare, se voriă arde de comisiune, remâină 
a se faco altele pentru tragerea, loră la sorţi 
a anului viitoră. a. 

Disposiţiuni diverse: 

Deca în cea întâi di operaţia tragerii la. 
sorţi nu se va isprăvi, comisiunea menționată, 
la art, 2 va continua acâstă lucrare şi în cele- 
alte qile neîntreruptă până va isprăvi tragerea 
la sorți a tutulorii seriiloră corespundătore la 
țiira destinată pentru amortisare pe acelii an. 

'.]In asemenea casă comisiunea va, sigila urna 
cu biletele ce voră rămânea cu unii sigilă ali 
ministrului de finanțe, cu uni sigilii ali Comi- 
totalui de licuidare, cu ună sigili particulari 
ali proprietarilor serutatori şi uni sigilii par- 
ticulari ali delegaţiloriă corpuriloră legiuitâre, 

Se va pune într'uă casă de fer biletele scâse 
deja din urnă, care casă o va sigila iarăși cu 
câte patru sigilurile sus-citate; totă într'ace- 
stă casă se va pune şi tabloul prerădutii la, 
art. 12 din acestă regulamentii precum Şi pro- 
cesele verbale; cheile acestei case se vorii pă- 
stra, una de ministru de fivanțe şi una de unii 
representantiă alii corpuriloră leginitâre, ! 

Comisiunea însă, înainte de a se depărta din 
sala Comitetului, va încheia ună procesii ver- 
bală, prin care va “constata câte bilete de se-, 
rii s'aă trasă Ja sorţi în fie-care di şi ce valâre   

  

cuprindă acele serii.. Asemenea va constata şi 
despre punerea sigiliilor pe urnă şi casa, de fer. 

" Bala în care voră rămânea urna şi casa si- 
gilată va fi păzită de sentinelă, : 

Proprietarulă a căruia seriă ară eşi la sorţi, 
cu totulă la urmă, în câţă nu ar ajungea i se 
plăti întrâga valâre a serict sâle, din suma de-' 
stinată pentru amortisare pe acesti ană, Ya 
rămânea a'şi priimi restulii valârei serie! sâle 
în ali duoilea anii de la 23 Apriliii, fără ca se-: 
ria lui să mal pâtă fi pusă în urnă în anul 
următoră : EI a CE 

- Pentru seriile obligaţiunilori cuvenite age-. 
dEminteloriă publice, nu se voriă forma bilete 
nică se voriă pune bilete în urnă, fiind: că ace- 
ste serii, după art. 43 din legea rurală, urmeză 
a se trage la sorți, numai după ce miaă ântâiă 
se vori licuida obligaţiunile proprietarilorii 
particulari. : : 

La)



912. , LEGICIRI ADMINISTRATIVE 

LE 
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GE 
PENTRU IMPLINIREA DARILOR COMUNALE 

(Decret. la 3 Octomurie 1861) - - 

Art, 1. Dările către casele comunale se îm- | blice şi unii proprietarii alesii de proprietaruli 
plinese în acelaş mod ca şi dările către fisc, prin | reolamantiă. - 
aplicarea, legii de urmăriri din 31Martii 1802. 

Art, 2, Pentru lămurirea şi aehitarea, rămă- 
şiţelori se acordă unii terminii de şâse luni de 
la promulgarea acestei legi. Pentru împlinirea 
celorii co vorii remânea, neplătite pentru acest 
termină, se va aplica legea de urmăriri.: 

Art. 3, Dstoriile vechi şi-nuoi, provenindă 
din construcţii de pavage ce se vori contesta 
sub motivulii de neesactitatea măsurătorii, se 
cercetâză în Bucuresci de duoi arbitri, unii in- 
ginerii numiții de Ministerul lucrărilor pu- 

Art, 4, Acesti arbitri, mai 'nainte de orice 
lucrare, voră numi ună super-arbitru, care, la 
casii de neunire între dânşii, se va ani cu ana 
din opiniunile emise. Acestă decisiune se aduce 
la îndeplinire. - A 

: Arte 5. Cândi arbitri nu se rorii uni pentru 
numirea, superarbitrului, acestă numire se va 
face de preşedintele tribanalului de comercii. 

Art, 6, In districte, arbitruliă se numesce de 
prefectii şi superarhitru de preşedintele tri- 
banalului. : a 

  

GR 
PENTRU TOCMELELE DE LUCRARI AGRICOLE si PENTRU ESECUTAREA LOR - 

- „2 CDecretăi Do. 449 din 16 Martie 1866) 

„> CAPITOLUL 1. | 
Despre toemeli pentru lucrări agricole ' 

„Art, 1, Tâte tocmelile pentru munci agri- 
cole, de ori-ce natură, trebue. să fie legalizate 
şi înregistrate de către autoritatea, comunală 
respectivă, cu îndeplinirea, formelor. prevădute 
la cap. II, din acestă lege. . - 

Art, 2. Numai comuna respectivă pote să 
legalizeze tocmelile locuitoriloră de sub juris- 
dicțiunea sa; ea pote să: legalizeze tocmâla şi 
a unui locuitorii străină, dâră numai când ace- 
sta ară înfăgişa uni certificati din partea co- 
munci în care locuesce, doveditori câ elii este 
liberii a săverşi asemenea, tocmeli. 

Art. 8, Inscrisulă de tocmâlă va cuprinde 
negreşitii condiţiunile stipulate între părţile 
contractante. E | i 

Arte 4. Nică uă tocrnâlă pentru munca agri- 
colă nu se va putea face pe mal multă de 
cinci ani, | 

Autorităţile competinte, santii oprite a le- 
galiza contracte de acâstă natură, pe uni ter- 
mină mai îndelungatii. | 
„Arte 3, Nu este ertatii nimănui să oprâscă 
(afară numai cândi ari urma secuestru prin 
autorităţile în dreptă) banii cuveniţi munci- 

“ torilorii agricoli pentru dâtorii sâi daraveri 
către alte persâne.   

* . CAPITOLUL II - | 
Despre înregistrarea tocmelilor pentru 

E “muucă agricole Iu 

„Arte 6. Fie-care consilii comunală rurală, 
vă avea unii registru şnuraită, sigilati şi sub- 
scrisă de consiliulă- iudețiană sei Comitetulii 
permanenti, în care se voră trece pe rândă, 
după data lori, şi cu numârii, tâte tocmelele: 
pentru munci agricole în întreguliă lori. . 
„La efirşitulă fie-căruia act de tocmălă, va 

urina sub-scrierea ambelor” părţi contractante 
şi legalizaţia Consiliulul comuna], contra-sem- 
natii de secretarul comunef. 

„ Persânele cari nu sciă scri, pun degetul pe: 
semnulă crucii, după ce primarul sii secreta- 
rulă comunei le va citi mal ânttiă actuli de. 
tocmâlă. | 

Art, 7, Fie-care registru va cuprinde actele 
legalizate de comună în carsul unul anii; dâcă 
uni registru nu va ajunge, se va face ună alu 
duoilea tomii, sâă şi mai multe pentru ace- 
laşi anăă, 

Art, S, Orl-ce răsături, adăugiri peste rân- 
duri, rampere ori schimbări de cuvinte, sii de 
numere dintr'unii registru, vorii fi urmărite şi 
pedepsite, în casă de reclamaţiuni, după Co- 
dulă penali. ' 

Arte 9, Registrele arstate Ja articolulii de 
mai susă, voră purta următorală titlu : 
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Registru pentru tocmeli agricole, 
Judeţuli .,... 
Plasa 
Comuna. ..... 
Art. 10, Pe fie care anii registrele toemele- 

loră de munci agricole, se voră incheia de pri- 
mari, se vor verifica de subprefecţii respectivi 
şi vorii rămânea în archiva comunei, 

Art, 11. Comitetele permanente ssii Consi- 
liurile judeţiane ai totii-d6-una dreptulii a re- 
visuj acele registre şi a culege sciinţele de cari 
vor avea nevoe. 

+ 

CAPITOLUL III 

Despre jurisdicțiune şi esecuțiane 

Art, 12, Consiliul comunal va, judeca tâte 
pirele provenite din neindeplinirea contracte- 
loră pentru lucrări agricole, şi le va esecuta 
imediată, - 

Părţile nemulțămite ai drepti de recursă 
Ia judecătorulă de plasă în termină de 15 dile 
fără a se suspenda prin acesta esecutarea. 

Art, 13, Primarii sunți dstori prin ajuto- 
Tuli Consilierilorii comunal, vătăşeilor, doro- 
banţiloră, secretariloră, să înâemne pe mun- 
citosii agricoli, cari aii contractat în confor= 
mitate cu legea de facă, a'şi îndeplini tocme- 
lile, la vremea, cândii, şi loculă unde, şi după 
chipală cu care vai legată prin tocmeli, 

In casă când muncitorulu nu lucreză după 
tocmslă, primarulă impreună şi cu Consiliulii 
comunală, cercetăză în acea di chiar reclama- 

„iunea şi constatândă faptulă adevărat, de uă- 
dată cu încheerca procesului verbală pentru a- 
cesta îl va esecuta la îndeplinirea tocunelii. 

Primarii carii nu voră esecuta pe locuitori 
la timpulă prevădutii aicea mai susii, se vori 
supune la amendă în folosulă casei comunale 
de la 50 până la 100 lei. Acâstă amendă însă 
nu'i va scuti de la.răspundere de daune-inte- 
rese către celă vătăimată, conformii legii, 

Art. 1£. Modul esecutării este cel următor: 
Primarulă prin midlâcele esecutive de care 

dispune, va aduce îndată pe dâtornie la munca, 
pentru care s'a tocmitii; cândii el se va îndâ- 
rătnici, reclamantul pâte prin concursul pri- 
marului şi în fiinţa unui consiliară ali comu- 
nci, ori secretarală ei, iară în lipsa lori chiar 
a duol marturi, să tocmâscă pentru săvârşirea 
ace'ui lucru, alţi meni cu ori ce preţiă. 

Acestă preţă constatatii prin proces ver- 
bală, se va împlini prin autorităţile admini- 
strative din propria avere a vinovatului, escep- 
tându-so casa şi pământulii dobândită prin le- 
gea rurală, | 

Afară de acestă împlinire, reclamantul se 
va adresa înaintea autorităţilor judeciare pen- 
tra ori-ce pretențiuni de pagube. 

Art, 15, Cândă obiectulă tocinelii sta per- 

| dută în veri ce chipăi, oră s'a scosă din între- buinţare prin împrejurără neatârnate de roința părţilorii tocmitâre, contractul se desființeză şi despăgubirea se va face de către puterea ad- ministrativă după regulile următre : 
Decă muncitorul va fi perdut dile prin tran- sportuli săii la loculă de muncă, se va despă- gubi de acele gile după preţurile curente. 
Dâcă elă a apucată a lucra parte din objec- tuli tocmitii, se va despăgubi, pe lingă ceca . ce i se cuvine pentru transportarea sa, şi cu analogia muncci ce a făcuţi, _ 
In casuli câadii muncitorulă va fi apucat a lua parte sâii toţi banii înainte, va întârce restulă fără dobândă. a 
Art. 16, La intâmplare de epizootie (bâlă de vite) perind vitele sâă mărginindu-se de ad- ministraţiune, sate, oraşe, localităţi, în aşa, felă, în câtă muncile agricole, pentru facerea 

cărora eraii de trebuință vitele, nu s'aă putut 
îndeplini la timpi, muncitorulii căruia i ară 
peri vitele de muncă sâii voră fi fostă mărgi- 
nite, nu va fi supusă Ja altă despăgubire, da 
cât la înapoiarea banilor, scădendu-se cu suma 
cuvenită pentru munca ce vă fi apucat să facă; 
iară tocincla va rămânea stinsă nunai pentru 
acea lucrare care nu s'a efectuată la timpi, 

Se esceptăză asemenea acei cari se vor con- 
stata că ati fost popriți pentra causă, de boli, 

Art, 17, Ministrulă de interue va esereita 
totă-dc-una dreptuli săi de censură asupra 
suneţionarilori cărora se încredinţâză aplica- - 
rea legii de facă, şi va putea ordona urmări= 
rea lori conformit legiloră. 

Nici uă altă jurisdieţiune, nici mă aTtă auto- 
ritate, afară de cea cuprinsă în legea de faşă, 
nu se va putea amesteca în procedurile atingă- 
tare de tocmeli pentru lucrări agricole.   

  

CAPITOLUL, IV 

Disposiţiuni trausitorii |. 

Art, 18. “Toto legile, ofisuri domnesci, re- 
gulainente, deslegări ininisteriale, şi veri ce 
disposițiune ustăd esistentă atingătore de toc- 
meli agricole şi de esecutarea lori, contrarii 
leşii de fașă, sunt și rămân cu total desfiinţate. 

Art, 19. Acâstă legese va pune în lucrare 
după uă lună din diua promulgării ei. - 

Art, 20. Ministerulă de interne, uă dată cu 
publicarea acestei legi, va regula a se tipări 
şi a se trămite în fie-care comună afişe şi bro- 
şure cuprindătâre de acestea. 

Afişele se voră lipi în duoă sii trei locuri la 
fic-care comună şi la uşa primăriei, 

Art, 21, In tote Duminicile următâre, după 
promulgarea acestei legi, şi pâiă la punerea 
ei în lucrare, primarală va aduna pe locuitorii 
comunei şi le va citi acâstă lege. . 
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LEGICIRI ADMINISTRATIVE 

GB 
PENTRU POLITIA RURALĂ 

(Decretii din 23 Decemirie 1808) 

CAPITOLUL 1 
Despre poliţia rurală 

Art, 1. Poliţia câmpsnă este pusă sub juris- 
dicţiunea specială a judecătoriloră. de plăşi şi 
a autoritățilorii comunale. 

Ea se esercită-prin. privegherea guardilorii 
câmpeni (pândariloră). - 

Art, 2. 'Tote delictele menţionate mal josă 
sunt după a loră natură, de competința jude- 
-cătoriloră de plasă sci a municipalităţii locu- 
lui unde s'aii comisii. . - - 

Art, 3, Fie care comună rurală va avea nu- 
-mărulă trebuinciosii de guardi câmpeni, pen- 
tru paza holdeloră, liredilori, sădiriloră şi a 
dumbrăviloriă locuitorilor şi proprietarilorii 
din coprinsulii ci. 

Vori fi duci guardi pentru comunele de la 
100 familii în jos. Acest numără se va adăo- 

„gi cu câte unuliă la sată de familie, pentru co- 
munele cu mai mare populaţiune; iară comu- 
nele de uă populaţiune mai mică, cete până la 
60 familii, vorii putea, cu autorisaţiunea, Comi- 
tetulni permanenti, a avea ună singur pândar. 

'Pocmâla guardianului se va, face cu anul, cu 

“începere de la 1 Fevruarie; plata simbrieă lui 
se va opera din fondurile comanale. 

Se vorii alege Gmeni cunoscuţi cu bune pur- 
tări, capabili pentru asemenea servicii, în e- 
tate de la 21 ani până la 60. 

Uă ordonanţă domnâscă va regula uniforma 
acestor guarili şi armele ce vor trebui să porte. 

Arte 4. Ei voră fi asementaţi; jurămentulă 
se va face la intrarea loră în funcţiune d'inain- 
tea preotului, în presenţa primarului sâă a de- 
legatului săi şi se va dresa procesti-verbalii. 
Formula, jurământului este cea următâre : 

„ «duri că voii păzi cu sânţenie legea poliţiei 
rurale întru tâte cât privesce înditoririle puse 
mie de acâstă lege.» | 

Art, d. Primarul este de dreptii însărcinat 
cu inspecţiunea guardilorii câmpeni; clă îi va 
putea, destitui şi înlocui cn alții, la cas de ne- 
gligenţă. In casii de abateri scii de delicte, se 

-vorii da judecății spre a li.se aplica legea co- 
mună, ca, la ori care funcţionară comunalii a- 
Dătuti din detoriile sl. 

Art. 6, Ei suntii dâtori a încunosciința şi a 
raporta primarului despre tâte infracțiunile ru- 
rale câte a descoperiti, 

- Declaraţiunile lori suntii credute până la 
probă contrarie.   

Art. 7, EI coră fi respundători. de paguba 
pricinuită dâcă, în 24 ore, nu voriă raporta, de- 
spre infracțiunile comise. 

Art. S. Guardii particulari vor putea fi nu- 
miţi şi de către proprietari pentru paza pro- 
prietâţii aceloriă ce i-ai angajatii ; Ensuşirile 
şi îndetoririle lorii suntii acelâşi. Ei voră tre- 
bui să fie recunoscuţi de către sub-prefecţi; 
vorii putea asemenea fi destituiţi de către sub- 
prefectii şi fără consimţimentulii proprietaru- 
lui care i-a numiti: în acestă casă însă, va fi 
totă-ds-una apelă la Cornitetulii permanentă. 

Art. 9, Auturităţile comunale sunt specizl- 
mente însărcinate cu observarea, legii de facă. 
— Sub-prefectulii va revisui în persână, cel 
pușin uă dată pe lună, tâte comunele din plasa 
sa, observândă şi însemnânâi într'un registru 
anume, ținutii la cancelaria comunei, despre 
starea cu care a găsit autoritatea comunală. 

Art. 10, Ori ce indiviâă fără căpătâi nu se 
pâte aşeda în comunele rărale fără autorisa- 
ţiunea prealabilă a Consiliului comunală, 

, 

„Despre ângrăduri 

Art, 11. Ingrădirea este atributii ali drep- 
tului de proprietate. 
„Art, 12, Fie care proprietar este liber să'și 

îngrădâscă locurile sâle de cultură, livedile, vii- 
le, eluşteurile și sădirile de ori ce fel. 

Art, 13. Ingrădirea vetrelurii satelori fiind 
de interesul tie căria proprietăţi în parte şi 
de interesulii comuni pentru înlesnirea pazei, 
Consiliele judeţene în cea ântâiii sesiune a lor, 
voră prelucra regulamente administrative prin 
care ţiindă sâmă de localitate, vorii prevedea 
timpulă şi modulă după care se va putea ad- 
junge la acestii resultatii. 

CAPITOLUL 11 
spre păşunarea vitelorii şi de Despre a tel despre 

stricăciuni . 

SECȚIUNEA 1 

Păşunarea vitelorii 

Arte 14, Nimeni nu pâte păşuna în nică în- 
tonă timpi vitele sâle pe pămentulă altuia, 
fără voia şi consimţimentulă lui. 

In privinţa acssta sa vorii aplica regulile ge- 
nerale privitre 1: tocmelile de bună roe.



Art, 15. Păşunarea riteloră fără păstori 
este oprită fără osebire de râră şi iarnă, afară 
de cătiă în locuri îngrădite, : . 

Fie care comună scii proprietarii este deră 
dătoră a avea păstori în proporţiane cu numă- 
ruli viteloră sele pentru conducerea şi prive- 
gherea turmeloră, ciregiloră şi ergheliiloriă, şi 
acesta numai pe locurile unde aă dreptă de pă- 
Şunare sâii de trecere. 

Art, 16, Servitutea de trecere, de conducere, 
de adăpare sâă de păşunare a vitelor nu se va 
putea întemeia de câtii în virtutea unui titlu 
„specială, sciăi în virtutea, legii, s6i în temeiii de 
îndelungată posesiune, conform celor coprinse 
în Codul civile. . i 

Trecerea, conducerea, adăparea sc păşuna- 
rea vitelor, în temeiii de învoeli sti prin sim- 
plă îngăduire a proprictarului, na va putea 
nici uă dată statui dreptulii de servitute. 

SECŢIUNEA II 

Despre stricăciună 

Art. 12, Fie care comună esta dâtâre a avea, 
unii obor (ocoli) pentru închiderea viteloră 
prinse prin holde, liacdi, feneţe, vii, sădiri şi pe 
izlazulă (imaşulă) altuia. | 

Art, 1$, Comuna va ţine uni registru, nu- 
merotatii şi sigilat de sub-prefectulă locală, 
în care se vor trece pe fie care di vitele închi- 
se Ja obor (ocosii), cu arstare de numele şi pra- 
numele celui ce le-aii adusi, numărulă şi felul 
loră, numete şi pronumele stăpânului holdei în 
care le-ai găsitii, felul holdei, şi pe scurt a- 
răitarea ce va face aducttoruli. 

Art. 19. Acesti registru se va ţine de un 
membru alii Consiliului comunalii orândeit a- 
nume de Consilii, cărui i se va da de ajutorii 
scriitorul Primăriei, - 
"Art, 20, Pentru dilele în care nu se va în- 

chide nick uă vită la oboră (ocoli), consilierulii 
şi scriitorulă voră face următârea vorbire pe 
scurtă, pe fagu destinată acelorii dile. Astă-di, 
ina ..,... lung... anul curentă nu 
s'a închisă nick uă vită la oboriă (ocolă). 

Art, 21, Nu numa! pândarii deră şi proprie- 
tarii, s6ii nsuşi sâă prin Omenii loră aă drep- 
tulă să prinqă vitele ce se vor găsi pe pămân- 
tulă lori; aceste vite se vorii aduna la oborulii 
(ocolulii) comunal: | ” 

Art, 22, Dâcă aducătorulii. a declaratii că 
vitele ce a afusii ai ficutii şi stricăciune, pen- 
tru care va reclama constatare, consilierulă şi 
scriitorulă însărcinaţi cu închiderea viteloră 
la oboră (ocoli), vor încunosciiuța îndată des- 
pre acesta pe Consiliul comunal, care va pro- 
ceda fără întârdiere la constatare, după regu- 
lile espuse mai Ja vale. A 

Art, 23, Vitele aduse la oborii (ocoli) nu 
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se vorii ţine nici vă dată închise mai mult de 
câtii penă la arătarea stăpânului lori. 

În toti timpulă însă câtă voră sta închise 
voră fi nutrite, adăpate şi îngrijite. . 

La liberarea loră îu priimirea stăpânului se 
va împlini de la acesta, pe lingă amenda pre- 
vădută de lege, şi costuli nutrimentului vite- 
lorii pe câtă timpii ai stată închise. 

Arte 24, Preţulii întreținerii uncă vite la o- 
boră (ocoli) se va fisa de Consiliulii comunalii 
prin tarife, pentru fie care timpi ali anului. 

Art, 25, Dâcă vitele nu ai comisii nici uă 
stricăciune, proprietarulii lori ce le.va recla- 
ma nu va îi detorii a plăti de câtii mă amendă 
către comună şi costul nutrimentulu pe cât 
timpii ai fostă hrănite în obori (ocoli), 

Art, 26, Amenda se ra lua : : 
50 bant pentru vita mare; 
20 bani pentru ună viţelă până la versta de 

unii-ană. _ 
10 bani pentru uă de scă berbece, 
20 bani pentru nă capră. - - 
100 bani scă unii lei pentru ună poreă. 
Iară la vii şi în lăstare de pădure amenda, 

ra, fi înduoită. 
Primarulă chiămândă în dată pe găsitoraulii 

viteloră şi pe posesorulii lorii, şi ascultând di- 
sele şi declaraţiunile lori, va încheit-procesi- 
verbală, osindindii po posesorii la plata amen- . 

ii după chipulă arătată mar susii. . 
Art, 27, Uă gecimală din amendă se va cu- 

veni aceluia care a prins şi a adusă vita; câna 
însă ea, se va prinde de către chiar proprieta- 
rulii locului acesta nu va avea dreptii la acestă 
resplătire. : 

Art, 2S. Proprictaruli a cărui vită se va 
prinde în cursulii unui anii de trei ori, în locu- 
sile de păşune ale altuia, va plăti despăgubire 
proprietarului jocului preţali ce are prin în- 
voială cu alţii. | . , 

Art. 29. Vitele prinsa pe pământuri stsăi- 
ne, pe cari nu le va, reclama nimeni în curs de 
trei dilo de la prindere, se vorii socoti, de pri- 
pasii şi se va regula despre densele, după cum 
mai la vale se dispune. - 

Art, 80, Deca vitele prinsa pe pământurile 
altuia ai pricinuită stricăciune şi d6că părţile 
nu se invoescă asupra cătăţimei despăgubirii, 
în termini de 24 ore de la prinderea, lorii, se 
va face ispaşă la faca locului de către primar, 
facă cu părţile interesate sâă cu împuterni- 
ciţii lori. . 

Arte 91, Primarul va încheia procesii-ver- 
balii, în care se va cuprinde disele părților, în- 
tinderea stricăciunii în pogâne sii prăjini; fe- 
lulă bucateloră sfărâmate, cualitatea lori, nu-- 
mărul snopilori, clăiloră cepilor şi porcoilorii 
sfărîmato şi ori co urmă învederătâre strică- 
ciunii pricinuită. 

Arte 82, Decă părţile sc una dintr'ânsele 
nu se va mulţumi pe ispaşa făcută de primar, 

7
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“atunci făcându-se declaraţiune în josul LToce- 
sului verbale, se va face uă a duoa ispaşă de 
către Consiliulii comunală, în termin de 24 ore 
de la data procesului verbalii a celei d'ântâiii 
ispașă, | 

Arte 83. Casurile cari daii loc la amendi şi 
la vă despăgubire până la 15 lei nuoi, în sarci- 
na unei singure pers6ne, se vorii judeca, şi otă- ti de primari fără apelă, - 

Art, Bi, Otărtrile primarilor vor & totă 
di-una în scrisă şi pe scurtă şi se voră esecuta 
conform cu cele prevădute la legea pentru toc- 
melile rurale. ” 

Art. dă. Pentru casurile cari daii loci 1a ui 
amendă şi uă despăgubire care trece suma de 
15 lei nuoi, primarulă va judeca în întâia în-. stanţă, lăsândi părţii nemulțumită dreptulă 
de apelă Ja judecătoraiă de plasă, în terinină 
de duoă-deci dile de la priimirea otăririy. 

Judecătorul de plasă va judeca în marginele 
competinţii ssle în ultima instanţă sii cu apel Ia instanţele superiâre. 

Art, 36. Judecătorulii de plasă, -precam şi 
ori ce instanţă superidră la care vori trece ju- decarea unorii asemenea pricini, vorii îngriji a prevedea prin otărtrile lori ca amenda să se trămiţă la; casa comunei unde s'a prinsă vita. Art. 32, Cândă stricăciunile se vor fi urmat 
asupra bucatelorii sâă a feneţelor de dijmă, se "Ya deosebi. pe sema, dijmei partea cuvenită de despăgubire şi se va da proprietarului. 

Arte 55. Cândă între vitele cari ai ficutii 
stricăciune vorii fi fostii şi vite de ale recla- mantului, primarulă va scădea paguba cerută, în proporțiune cu numărulă, felulă şi mărimea 
viteloră lui. 

Arte 39, Dei, între vitele ce aii făcut stri- 
căciuna, voră fi şi ale primarului oră ale unuia din consilierii comunali, constatarea: stricăciu= nii precum şi judecata sc va face de consilierul 
cel mai în vârstă, care nu se găsesce întru asemenea categorie, 

Art, 10. Cândă vitele ce ai făcuți strică- ciune sunt tâte ssii parte din ete ale tutalorii membriloră Consiliului comunal, constatarea 
stricăciunii, judecata şi esecutarea otăririi se vorii face de Consiliulii comunalii învecinată, 

Art, 41. In tote cele-alte casuri, esecutarea „otăririlorii se va, face de primarul ce le-a pro- 
nunciatii, 

Art, 42, Primarulă şi membrii Consiliului 
comunalii, ce se vorii fi abătutii de la cele pre- scrise.prin articolil de mai susă, se vor judeca 
de judecătorul de plasă, după reclamarea păr- 
ţii interesate şi se vorosîndi la pagabi şi chel- 
tueli, avendii dreptii de apelă conformă legiă de procedură în contra sentinţii judelui de 
plasă. : | 

Art. 49, Pentru amende se va înfiinţa la fie- 
care Primărie câte unii registru cu matcă, din 
care se voră libera chitanţe la, cei osindiți pe 
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sumele de amendi împlinite în puterea stări. 
rilorii pronunciate, 

Art, 41. Acestă registru se va ţine de serii torulă comunei. ” 
Banii amengilorii se priimescă şi se versă în casa comunală de către primară. 

CAPITOLUL III 

Despre ritele de piipasăi 

Art, 45 Dăcă până în trei dile de la decța. 
rarea făcută de primarii de prinderea unci sei 
mai maltoră vite, conform art, 29, nu se ra a. 
râta nimeni de stăpână ală lori, primarulă sa încheia în dată ună procesă verbalii prin care 
le va, declara de pripasă, 

In acestă procesă verbală sa 
greşită cele următâre : 

a. Diua şi luna în care s'a prinsă vita. 
"D. Numele şi pronumele celui ce a prinsto și 

aceluia în păstrarea căraia s'a dată, , 
c. Ferulii vitei şi semnele ce va avea. 
d. Holda stă loculă unde s'a găsită, 
e. Amenda, , 
f. Declaraţiunea co se dă de pripasă. 
Art, 40, Deca vita a iăcută şi stricăciune, primarul va face constatarea ei, conform ar. ticolului de mai susii, şi va menţiona în proces verbalii preserisăi în articolulii precedenti și 

despre acâsta, 
Art, 47, Vita de pripasă so va îngriji de co- mună care va avea facultatea de a 0 da, sub 

sa, respundere, în îngrijirea unuia din locnitorii 
comunci. o , 

Dâcă vita sâă vitele stai prins pe pământul comunală, primarul le va încredința unuia sâă 
mai multor persâne dintre locuitorii comunei, 
cari nu se vorii putea refusa de a le priimi în 
pază şi a le nutri. 

Art, 45, După declararea uneea sâi mat 
multor vite do pripasii, primarul va citi proce- 
sulă verbală, incheiati în cele d'ântâii ducă 
Duminici ce voră urma la biserica, comunei, 

Deosebitii de acesta, va raporta casuliă sub- 
prefectului locali, pentru ca acesta să, rapor- 
teze prefectului județului, iară prefectulă JMi- 
nisterului de interne spre a face să se publice, în termin de şâse luni; cel d'ânteiă în cuprin- 
suli plasei ce administrăză, celiă de al duoilea în iudeții, jară cel de alii treilea în tâtă ţera. 

Art, 49, Arttându-se stăpenulă în termină 
de 6 luni, primarală, dâcă acela șa fi omi ne- 
cunoscutii, va proceda întru a constata identi- 
tatea vitei ce se reclamă şi a titluriloră recla- 
mantului în modulă următoră : 

teclamantulii va fi dâtoră să presinte : 
a. Declarațiunea comunei de unde a perită vita; că clă a încunosciințatii la Primărie de- 

spre perderea că şi despre semnele vitel ce se 
caută. 

vorii espune ns.
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U. Incredinţarea Primăriei de unde locuesce 
ieclamantulă că elii este stăpenuli vitei cu a- 
semenea semne, sii că elit este împuternicitul 
acelui stăpâni. 

, Potrivindu-se timpulii în care s'a perduti 
vita cu acela în care s'a închisă la oboră sâii 
cu aproximaţie, iară semnele cuprinse în de- 
claraţianea Primăriei de unde a perit vita fiind 
întru tâte întocmai şi luându-se declaraţiunea 
Primăriei de unde locuesce reclamantuli că el 
este stăpânul vitei, primarală '] va supune 
a plăti : - 

a. Amendă; 
d. Plata nutrimentalni şi cheltuelile de pază 

către persâna si persânele cari aii fost însăr- 
cinate cu paza lori. 

€. Paguba pricinuită, prin stricăciune către 
are a snferit'o. 
După acâsta va încheia 

are va constata tâte cele 
fita în stăpânire, 

Art, 50, Dacă vita n'a făcută nică uă stri- y 
ăciune, reclamantul va plăti numai amenda 
i nutrimentulii, 
Art. 91, Plata nutrimentului se va fixa de 

primară, după prețul obicinnit în fie-care l0- 
calitate. 

Art, 52, Cândăi stricăciunea este mai mare 
le 36 jei, predaraa vitelori prescrisă prin ar- 
icolulă de mai susă se va face după ce se va tări cătăţimea despăgubirii, de instanţele 
ompetinte. ! , 
Se va putea însă face și mai înainte, dâcă 

eclamantulii va răspunde amenda şi nutri- 
ientuliă vitelori, precum şi dâeii va asigara 
sdestulătorii pe cel ce a, suferitii stricăciu- 
ea că'i va plăti paguba, după cum se va otări 
e judecată. 
Art. 53, Stricăciunile pricinuite de vitele 

> pripasă, în timpulii câtă voră sta la cei în- 
ircinaţi cu îngrijirea lorii, vorii fi în răspun- 
rea, lori, 
Arte 54. Indată ce se va face predarea vite- 

ră de pripasii stăpânului lori, primarulă va 
porta sub-prefectului localii și acesta pre- 
etului judeţului şi prefectulii. ministrului ca 
, se poprăscă publicarea, 
Art, 55. Cândii în terminulii de 6 luni, nu 
„va arăta nimeni de stăpână alii vitelorii de 
ipasii, acestea, se vorii aduce la casa comu- 
lă şi se vorii vinde prin licitare. 
Arte 56 Din preţului eşită se va ostrage:: 
1. Plata nutrimentului. 
2. Cheltuelile de pază, de se vorii fi făcut, 
d. Preţul pagubei celui ce a suferită stri- 
ciunea, iară restulii se va depune în casa co- 
unală făcendu-se venită ală cj, 
Asemenea se va urma şi cu ritele de pripas 
grijite de comună. , 
Art. 57. Acela în păstrarea căruia s'a lăsat 
ta ssă vitele de pripasii le va putea între- 

procesă verbal prin 
de mai susiă şi va da 

n 

— 
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buinţa în lucru conformii destinaţiunii lori; în 
asemenea cas însă nu va putea pretinde plata 
de nutrimentii sâă alte chelţueli pe timpul în 
care le-a, întrebuințatii, o E 

- Art, 55. Dâcă vita de pripasii va muri în 
curgerea terminului de 6 luni, pelea se va pă- 
stra Ja casa comunală până la împlinirea, ce- 
loră şese luni, după care se va vinde prin lici- 
tare, şi cu prețulii ce va eşi se va urma ca în 
articolii precedenţi 55 şi 56. - 
„Art, 09, Cel ce va tăinui uă vită de pripas. 

se va sozoti ca fură şi se va pedepsi ca ast-fel. 
Primarulă care nu va indeplini prescripţiu- 

nile privitâre la publicaţiuni se va supune Ia 
amenda de lei nuoi 20, în folosulă casei comn- 
nale, iară dâcă se va dovedi furi scii complice 
cu furulii se va pedepsi ca ast-felă, 

CAPITOLUL IV 

Paza contra făcttoriloră de rele 
şi contra dărilorii de tocii 

Art, 60. Paza de nâpte şi de di contra fă- 
cătoriloriă de rele se va taca în fie care comană 
de însuşi locuitoriă ci, - 

Art, 01. "Toţi locuitorii unei comune, de la 
versta de 18 ani şi până la vârsta de 60 ant îm- 
pliniţi, se vor înpărţi po căprării de câte 105- 
nieni din cari unulă va figura ca şefă alii lorii. 

Arte 62, In fie care trei luni, Consiliulii co- 
munală va întocmi tabloii de rândulii cum aă 
să iasă la pază căprăriile. : 

Art, 68, Acestii tabloii se va lipi la porta, 
Primăriei undeva sta tot timpul celor trei Juni, 

Arte Gt, Fie care locuitori va fi dstor a se 
informa, de rândulă săi şi a veni săişi îndepli- 
nâscă dstoria sa do pază. , 

Art. 65, Inlocuirea prin altul pentru pază, 
este priimită, însă acel trămis pentru înlocnire 
să nu fie mai mică de vârsta prevăgută la ar- 
ticolulă 61 de mai susă. , 

Decă şi acâstă îndstorire nu se va îndeplini, 
primarulă este dâtorii a toemi om-cu plată, în 
comptulă neascultătoruluii * , 

Art. 66, Autorităţile comunale, prin.regu- 
lamente supuse revisiunii Comiteteloriă pernia- 
nente respective, vor otări modulii ținerii ace- 
stor paze de di şi de nâpte,-precum şi numărul 
schimbătorilor ce trebue a face acestă pază. 

Pentru autorităţile comunale, care după uă 
prealatili somaţiune nu voră face asemene 
regulamente, consiliile judeţiano le vor impune 
de jure asemenea regulamente. 

Art. 67, Păzitorii atâtii cei de nâpte cât şi 
cel de qi, voră fi armaţi. 

Art. 65, Primaruli va fi dâtoriă a face revi- 
sie veri de câte ori va crede de trebuinţă şi cât 
mai dese va putea, spre a se încredința dscă 
păzitorii suntă la posturile loră şi'şi îndepli- 
nescii dttoria. -
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Revisuirea acâsta va fi detor a o face şi sub- 
prefectulă locatii, precum şi adjutorulă săi. 

Art. 69, Păzitorulii ce se va, găsi dormind 
ssii lipsind de la postu'i, se va înlâtora a păzi 
duoă gile d'arânduli dreptă uă qi ce a lipsiti. 

Art. 70, Păzitorală care va vedea, va simţi 
sii va audi că se comite vr'uă crimă sâă delict, 
va fi dâtori a prinde pe fiptuitori, 

Art, 21, Dăcă nui va putea prinde singurii, 
va ca, în dată alarmna în sati, strigândii pe to- 
varăşii să, din cari unii vori ținea urma făci- 
torilorii de rele, iară alţii voră chiăma, pe toţi 
sătenii, cari vorii fi detoră a sări pe dată cu 
topore, ciomege şi cu ori ce voră fi avendii şi 
a le da adjutorii să'i prindă. 

Art, 52, In dată ce se va da-alarmă, doro- 
banţii şi grămicerii şi toţi cel ce portii arme 
suntii detori a da adjutorii şi a prinde pe fă- 
cătorii de rele, ! 

Arte 73. Decă fiăcătorii de rele voră fi ar- 
inaţi, vor căuta a'i încongiura, şi după trei so- 
maţiuni de a se preda vorii trage cu arme de 
focti asupra loră, ssă vori năvăli cu ori ce ar- 
me asupra, bră, şi'i vori prinde murți stii șiă, 

Art, 74, Decă făcătorii de rele voră între- 
buinţa arme pe cândii suntă goniţi spre a fi 
prinşi, este ertată gonaciloră a întrebuința şi 
ei arme, de vorii (i avendă, contra lor fără nici 
uă somaţiune. 

" Arte 75, Dâcă făcătorii de rele vor fi intrat 
în păduri scă vor dosi în locuri de unde nu ar 
1 în putinţa, locuitorilor comune! a'i scâte scii 
ai prinde, atunci îi vorii încongiura Şi vorii da 
de veste comuneloră vecine cari vorii fi dâtâre 
îi sări şi a merge la acel lucă, ca să adjute la 
prinderea acelorii făcătoră de rele, 

Art. 46, Primarulii comunei de cara s'a dat 
alarma va raporta în dată casulii sub-prefectu- 
lui locală, care va fi dâtoră a lua numărul de 
dorobanţi ce va crede de ajunsi, şi va merge 
în dată pentru a stărui in prinderea acelorii 
făcător de role, 

Art, î7, In dată ce se vorii prinde ficătorii 
de rele vii sâă morţi, primarulă locată, ssă sub= 
prefectulii dâcă va fi fostii de facă, va încheia 
procesă verbală de constatarea faptului prin- 
derii, cu tote amănuntele, conforini prescrieri 
codicelui de procedură penală, va asigura tote 
lucrarile găsite asupra lori, va face tâte cerce- 
tările şi constatările trebuincidse, pentru tote 
câte formeză corpali delictului şi descoperirea 
gazdelorii şi complieilori prinşiloră. 

Toti d'uă dată va vesti pe procurorul şi 
judecătorul instrucţiunii locale, proenină şi 
pe medicu judeţului, de va fi trebuinţă, pentru 
a se face și de acela, ceea ce legea, îndctorsză. 

Art, î3. Deci se voră găsi asupra făcitori- 
lor de rele, bani sâă lucruri ventru cari nimeni 
din comună nu se declară stăpânii, sub-prefec- 
“tală va raporta prefectului, ca în înțelegere cu 
judecătorală do iustrucțiune locală, să publice 
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atâtii în judeţă câtii şi în t6tă ţera prin Mini- 
sterulii de interne în termini de trel luni de la 
pronunţarea otăririi definitive, despre acele ch- 
jecte, pentru aflarea stăpânului lor, şi dâcă în 
acesti termină nu se va arăta nimeni, atunci 
banii şi objectele acelea se vor înapoia com. 
nei spre a se împărţi între toți membrii ef cu 
pasii de uă potrivă, , 

Objectele se voră vinde totii-dâ-una prin ]i- 
citaţie şi împărţirea se va face numai în bani, 

Art, 29. Acel ce se va râni în luptă, va prii. 
mi nă resplătire îu bani de la gruverni: de [4 
40 până la, 400 leinuoi. * 

Arte 50, Ori ce individ va remânea schiloa, 
din causa luptei, va îi scutită de plata imposi- 
talui personală, şi va priimi ună pensiune ria- 
geră de 20 ler pe lună. 

Arte 81, Familiei aceluia ce va cădea mort 
în luptă sâi va muri în urmă, din causa răni- 
loră ce va fi priimitii în luptă, i se va face ui 
pensiune de 50 lei pe lună. , 

Ac6stă pensiune se va priimi de sogia, lui cât 
va trăi, iară după mmârtea ei de nevârstnicii ce 
va avea de la bărbatul mort din pricina luptei, 
pâni la venirea loră în vârsta legală. 

Art, S2. Pensiunile acestea se vor respunde 
din casa Statului dintr'ună paragraf speciali 
prevăduti în budgetii. 

Art, Si, Păzitorii vori fi dâtori a se con: 
forma art. 70 de mai susă, iară locuitorii dis 
posiţiunil art. 69 şi următârele, cândă-vor se- 
dea, audi ss simţi săverşindu-se vr'uă crimă 
scă delicră, nu nuinaj în sati dsră şi la hanw- 
rile, cârciumile şi oi ce alte locuinţe ce santi 
în 6re cara depărtare de sati, ! 

Art. St, Ori care locuitorii din comună nu 
va voi a sări să prindă po făcătoriă de rele, va 
plăti uă amendă de 20 penă la, 100 lei nuot în 
folosul păgubașului; cândii amenda arii ca- 
vârşi suma pagubei, prisosulii va fi în folosulă 
casei comunale. 

Dâcă însă locuitorii vor doredi că, fără gro- 
şelă din parte-le, n'a putută prinde de veste 
despre ivirea făcătoriloră de rele, atunci vor fi 
aptraţi de respundere. 

Art. S5. In casă de focii la case, în sată, la 
bucate din arii sg fânărit, In păduri, la bucate 
âncă neadunate de pe câmpii, la şire de pace și 
altele, păzitorii voră fi dstori a da alarma şi 
sătenii a sări cu toţii spre a da adjutor la stiz- 
gere în tocmai ca şi la prinderea făcătorilori 
de rele, 

Asemenea mat suntii detori sătenii a cerceta 
şi a descoperi pe dătătoril da foci, , 

Ori care locuitoră din comună nu va voia 
sări să stingă foculă, ca şi pentru nesărirea la 
prinderea făcătoriloră de'rele, va fi supusi la 
amenda prevădută în art. 84 de mai susii, cu 
escepţiunea cuprinsă în aliniatulă din urmă al 
acelui articolii. 

Art, S6, Cei ce se vorii dovedi că aii cunv-
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scuti pe dătătoriă de focii şi nul ror arta au- 

torităţilorii, sc vorii pedepsi ca complici ai a- 

celora şi vorii firespungători şi de paguba că- 

tre celă ce a saferiti. - i 

Prevenitul pentru asemenea tăinuiri va scă- 

pa de pedâpsă şi de respunderea provtdută mai 

susăi, atâtii în cursulii instrucţiunii procesului 

şi trămisii la închisore, în dată ce va denuncia 
pe dătătorii de focii. 

Art, 87, Ximeni nu este liberi a da pirjolii 
în ţrinele scii livegile ori stufării fără învoi- 
rea vecinului scă a primarului. 

Art, SS, Notarii precum și veri ce altii îm- 
piegatii ală comunei sei ali Sub-prefecturii 
ori ali Prefecturii, va fi liberatii pe făcătorii 
de rele după ce i-a prinsii scii le va fi înlesnit 
fugirea, se vori pedepsi ca complici ai lorii. 

CAPITOLUL V 

Epizgotia, stârpirea de insecte, pastri 
şi animale stricătore 

Axt, S9, In dată ce se va ivi epizootia (ori 
ce morb sâi maladie contagi6să in ori ce felii 
de animale), Consiliulă comunali va destina 
unii loci pentru punerea viteloră bolnave şi va, 
raporta, fără cea mai mică intârdiere, sub-pre- 
fectului locală, care va raporta şi elă în dată 
Comitetului permaninte, pentru a trămite pe | 
muediculii respectivă spre a da instrucțiunile 
necesarii. , . : 

Art, 90. Ver ce proprietarii sâă posesorii 
de vite va fi detorii a faca cunoscut Primărici   de ivirea bâlci între vitele scle, sub osindă de 
uă ameniă de la 36 peni la GO lei nuoi. 

La asemenea casă, proprietarul va îi obli- 
gatii a determina luculă unde să se închidă vi- 

cele contagiate şi a nu le lăsa să comunice cu 
vitele celoră-alţi, : 

Jară pentru tăinuirea bolei vitelorii cornute 
amenâile de mai susii rorii putea fi înduoite şi 
chiară u fi schimbate în închisore de la 15 gile 
până la trei luni, Ă 

Art. 91. Consiliulii va fi astorii a esecuta 
instrucțiunile date de medicii cu tâtă punctua- 
litatea şi esactitatea. Ă 

Art, 92, Vitele albe sâi cornute dovedite 
bolnave de epizootie contagi6ză se vorii omori, 
se vorii arde şi se vor îngropa în presenţa au- 
torităţii comunale, conformă regalamentelorii 
şi instrucţiunilorii autorităţii superidre date în 
privinţa acesta. 7 - 

Art. 9ă, Guvernul şi consiliile generale vor 
îndemna şi incuraja formarea de societăţi de 
asigurare în contra morţii vitelor de bâla epi- 
zootiei sfătuindii comuneloră uă contribuţiune 
pentru plata totală sâii în parte a vitelorii 

o 
ă 
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Art. 91. Consiliile generale şi consiliile co- 
munale vorii lua, măsurile cele mai nen:erite, 
dândiă şi recompense spre distrugerea animale- 
lorii vătămătâre, vitelorii şi a unimaleloră şi 
însectelorii vătămătore, holdelor şi recoltelor. 

Art. 95. Consiliarii comunali ce voră neîn- 
griji aplicarea acelorii măsură şi regulamente 
se vorii pedepsi cu amendă de la 10—50 lei. 

Art, 90, Toţi proprietarii, arendaşii, chiria- 
şiă şi toţi acei ce posediă, în numele lor scii ali 
altuia suntii dâtori ca, până la 1 Martii ali | 
fie-cărui anii, să pue de a curăţi de omidi co- 
pacii ce se voriă afla în curţile şi grădinile lor. 

Art, 97, Crăcile şi frungile cu omidi ce se 
vorii aduna, se vorii arde în locuri pe unde nu 
va fi putinţă a se comunica foculii la copaci, 
crânguri, case şi alte namestil. 

Art, 98, Cei ce ţinii porci pe la casele lorii 
suntii detori să'i închidă. | 

Porcil cândă voriă intra prin holde, livedi, 
ț6rini şi sădiri, liberă suntii păzitorii ori ai 
prinde şi a"! ţine în păstrare până la a lorii re- 
clamare de către preprictaruli lorii, conformii. 
celorii prescrise la art. 29, ori a'i ucide. 

Cândii îi vorii ucide, voră fi dâtori a da de 
veste proprietarului lorii pentru a veni săi ia 
şi nu roră putea, pretinde nici uni felă de des- 
păgubire. . 

Uciderea na este ertată a se face de câtii 
cândă sunt intraţi în hoiăe,-vii, livegi (fânețe) 
şi sădiri. , 

Dispoziţiile paragvafelorii precedente se vor 
aplica şi pentru paserile domestice. 

Arte 99. Câinii ce se roriă găsi măncândii 
poruinbi verde în holde și struguri priu vii se 
vorii împuşca. 

Arte 109. Cândi stăpânulii vre unei paseri 
s6ă vite ucise prin holde şi cele-alte va refuza 
a o priimi, cel ce a, ucis'o va fi dâtori a încu- 
nosciința casuli primarului care va îndâtora, 
po stăpenă a o rădica, şi în casă cândi putre- 
(lirea uri fi începută, chiar de a o îngropa, - 

Art, 101. Paserile şi ori-ce alte animale 
morte se voră îngropa de proprietaruli lorii în 
pămentută săi proprii chiar, întruă adâncime 
curenită sâii se vorii transporta şi îngropa în 
loculii otăriti de autoritatea comunală. 

CAPITOLUL VI 

Despre vânitâre 

Art, 102, Vânătărea va fi deschisă în timp 
de optă luni ale anului, iară de la 1 Apriliii 
până la | Augustiă ea va fi poprită pentru tot 
felul de vânatii, afară de paserile trecătore și 
animalele stricătâre, precum : urşi, lupi, mi- 
streți şi alte, cari în orl-ce timpii se voră pu- 
tea omori.   omorite. | - Esta intergisă luarea s6ă sfărămarea după
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de paseri poprite de â se vâna. 
Uă lege şi regulamente speciale vor desvolta 

principiile cuprinse în articolul de nai susii. 

CAPITOLUL, VII 

Doosebite delicte rurale cari se 
pedepsesc poliţienesee 

Art, 103, Deosebitii de despăgubirea civilă la. care potii fi supuşi pentru pagubile ce rorii fi causatii, se voră pedepsi şi cu amenda de 
la 1—25 lei: 

1. Celii ce va aprinde focii prin câmpii, ţ6- rini, livedi şi sădiri într'uă distanță mai mică do câtii de 30 stânjini de locuinţă, păduri, pir- lSge, pometuri, gardui, clăi de grâne, de pae 
sâă de fînă. 

2. Cel co şi-a luat pe ascunsă 
fără învoirea proprietarului, 
fel de alte fructe din rii, 
meturi şi alte sădiri. 

3, Celă ce a tăiatii sâii frântii crăcile arbo- rilorii roditori do pe proprietatea, altuia. 
4. Cel ce a frântă altoiuri!e, sâii a jupuitiă cOja arborilorii pe picisre, după proprietatea altora. 
5. Celi ce a astupatiă șanțurile, a dărâmat, rădicatii sâi rupti îngrăditurile, a tăiată mă- răcinii garduriloră altora, ” 
6. Celii ce a introdusă, 

tulă proprietarului ori ali posesorului, vite în 
ori-ce feli de livedi, feneţe, rii, resadnițe de copaci roditori şi alte asemenea, sădiri. 

1. Celii cea stricati, spartă, sii axsii gar- durile şi închiderile comunei s&ă particulare. . 
8. Celii ce a intrat călare sâă cu trăsura pe 

locuri semănate. 
9. Cel ce a tăiatii ssă distrusă grâne în spi- curi sâii alte asemenea producte. 
10. Celă ce va ucide cu rea voință pe loci străin, dobitâca de ori-ce fel ss cânk de pază. 11. Celii ce va frânge sii sfărima instru- mente de muncă a pământului în timpulă lu- crului. 
12. Cei ce voră strica drumuri publice, prin săpături, arături, rădicare de petre, de podini şi alte asemenea. 
Art, 104. Cândă cei osîndiţi nu vor voi să plătescă amenda prevădută mal sustii, vori fi urmăriţă conformiă legii de urmărire, . Arte 105. Soşii, părinții, tutorii, voră fi ci vilmente răspunditori pentru delictele comise de femeile şi.copiii lori, 

şi Ensuşită, 
struguri şi ori-ce 

grădini, livegi de po- 

fără, consimţimen- 

  

  de pupilii şi minorii. 

_ 
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ori şi care proprietate a cutburilorr şi onălorii | cari m'aii âncă vârsta de 18 ani şi nu sunt că- sătoriţi. - 
Art, 106, Cândiă despăgubirea civilă nu va trece peste suma de let 100, delictele din acest 

capitală se voră judeca de primarulă locali fără apelă, i 
Asemenea se va urma şi la întâmplare de recidivă. , Ei 
Art, 107. Amengile se rorii vărsa în casa 

comunală ca și cele pe vite, şi vor fi ca şi ace- lea venitii ală ei. | 
Art. 10S. Hangiii şi cârciumarii din comu- 

nele rurale şi de pe drumurile cele mari şi mici, ca să pâtă ţine asemenea stabilimente, trebue să dobândescă pentru acâsta vă autorisaţiune specială de la Consiliul comunalii respectivă. 
Pentru a putea dobândi uă asemenea, autori. 

sare, fie care hangiă sii cârciumară trebue să 
dea uă garanţie cel pugin de cinci persâne din 
cele mai notabile din comuna respectivă, cari 
vor respunde despre onestitatea şi bunele pur- 
tări ale acelui hangiă ss cârciumară, Consi- 
lili comunal decide asupra admiterii sâă res- pingerii garanţiilorii, : i 

Autorităţile comunale şi judeţiane ai nemid- 
locita priveghere asupra câreiumiloră şi hanu- 
riloră. Cândiă vr'un cârciumar sâă hangiă s'ar 
găsi gazdă de hoţi scă că, înlesnesce comiterea, 
vre unori fapte oprite de lege, 'stabilimentulă săii va fi închisii şi elă se va da judecății. 

Art, 109. Urmărirea infracţiunilorii rurale, 
afară de acele anume prevădute de codulii pe- 
nalii, se prescriă în termină de uă lună dela a, 
lorii comitere. 

Art, 110, Pândarii, precum şi veri ce pers6- 
nă va întâlni vite din cele declarate bolnave, 
preâmblându-se prin locuri străine de acelea 
ce s'ai determinati, suntă dâtori ale prinde şi 
a le duce la loculii destinată lori. 

Proprietarulii oră se va îndâtora a plăti a- 
mendă, către comună, duoi lei de capi pentru 
vita cu lână şi cinci lei de capii, pentru vitele 
cele-alte; deosebită va putea fi osindită şi la 
despăgubire, în casulă când se va, pricinui vre 
uă pagubă, din caasa scăpării vitelorii din lo- 
culii destinată loră. 

CAPITOLUL VIII 

Disposițiuni transitorii 

Art. 111, Tâte legile, ordonanţele și instruc- 
țiunile anteridre legii de facă, suntă şi român 
abrogate, întru câtă ele voriă fi contrarii casu- 
riloră prevădate de dânsa.
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LA NU AL 
“ PENTRU YREBUISTIA SFATURILORU SATESCI (1863) 

Ce suntiă sfaturile sătesci? 
Cândi mai multe familii de locuitori se în- 

trunesc ca să vieţuiască, să'și înlesnâscă traiul 
prin muncă pe acelaşi tăremă, acâstă adunare 
de familii întocmită astă-felă prin namestiile, 
locurile de hrană, prin trebuinţele ce isvorăscii 
din traiulă loră împreună, formâză ceea. ce se 
numesce Satii. Locnitorii dintr'uni sat aii tre- 
bainţă de Biserică, casă de sfatii, şcâlă, dru- 
mauri, uliţe. Tâte acestea, fiind pentru trebuinţa 
fie-cărui locuitoră în parte, formează ună pro- 
prietate comună a satului; căci biserica este 
pentru slujba Dumnedrească, este spre serba- 
rea legei crestine, pentru săvârşirea, tainel co- 
maunii, a botezului şa încetărei din viaţă a fic- 
cărui crestinii, 

Casa, de sfatii, în care sa ţine cancelaria sa- 
tului şi unde se adună locuitorii a se chibzui 
pentru trebuinţele lor, a asculta poruncile stă- 

pânirei. . 
Sc6la, în care învaţă carte copiii locuitorilor 

pentru luminarea minţii lori; drumurile pe care 
se transpoartă munca; îngrădirile pentru paza 
holdelorii, a grădiniloră, a coprinsurilori fie- 
cărui muncitoră. “ 

Cându tâte acestea ar lipsi, omulii mar mai 
fi sigură de nimici, căci totul ar rămânea în 
voia întâmplării, şi leneşul, făcătorul de rele, 
ca înlesnire var ospăta din munca şi sudoarea 
locuitorului muncitorii. 

Ca să nu se întmple una ca acâsta, locui- 
torii se întrunesci împreună şi formează sate 
su târguri, ori oraşe.. - 

Şi cu să pâtă fi ori-cine asigurată în avere, 
în muncă şi în.bună petrecere, legea a, orân- 

  
ună sfat s6ă consilii, cu priveghere pentru tot 
ce privesco la liniscea, buna petrecere şi drep: 
tăţile fie-cărui locuitor.: Ca să se potă dobândi 
si mai bine acâsta, legea a otăritii ca sfatulă 
să fie alesii dintre locuitorii cei mai de feunte 
din sată, Gmeni cu pricepere, cu avere şi mal, 
cu osehire cinstiţă.- 

Acestia formează sfaturile sătesci care sunt 
dregătoriile unui sati. Aza preotul care ne- 
greşită trebuie să fie omulă celii mai cinstitii, 
ca unul ce slujesce pe Dumnedeii; este capulă 
sfatului sătescii. 
„Pelingă preotii, locuitorii mai alegii alţi trei 
6meni din sati; ca să lucreze împreună ca dân- 
suli şi să formeze ca toţii sfatuli sătescă. 
„Acesta, este dregitoria -care pe de uă parte 
îngrijesce de buna petrecere a locuitorilotii şi 

citâre între autoritatea din plasă, care este 
Sub-prefectura. a 

Acestei dregătorii i s'a dati numire de con- 
silită sâi sfat sătescii, pentru că ai să se chib- 
zuâscă totii-d&-una împreună asupra bunului 
traii ală locuitoriloră, şi paza dreptăţilor lor. 
Sfatulii n'are numai dâtoria d'a aduce Ja în- 
deplinire poruncile stăpenirei, dâră cl trebue a 
priveghia, ca şi locuitorii să nu fic asupriţi în 
interesele lori; drepturile fic-căruia să, fie pă- 
zite de toţi, căci legea e W'uă potriră pentru 
fie-care. Aşa consiliulă sătescii este ca părin- 
tele satului. | ” Ă 

Da aceea locuitorii cândi suntă chiămaţi 2 
alege pe membrii acestui sfatii, trebue să fie 
cu mare băgare de seamă ca pentru uă aseme- 

nea dregătorie să nu alsgă, de cât numai âmeni 

cinstiţi, căci pentru acesti sfirzită legea a lă- 

satii drepti locuitorilorii a alege pe deputaţi; 

locuitorii ca unii ce trăiescii împreună sciă pe 

cine să alsgă, sciii carii sant Gmenil cu durere 
de inimă pentru sati, ca săi pue în consilii. 

Cândă Gmenii din consilii nu suntit ast-fel, 

trebile sătesci nu suntii bino căutate, şi locui- 

torii n'aă a se plânge, căci în mâna lora stat - 

să pue în sfati 6meni de omenie, ca să îngri- 

j&scă de trebile satului ca buni părinți. - 
Pe lingă mădulările sfatului legea a aşedat 

câte unii notarii sâă scriitorii: Treaba acestui 

notar este ţinerea Cancelariei sătesci în bună, 

stare; elii dă cetire poruncilor stăpânirii, clă 

serie otărîrile sfatului, făce raporturile, şi ține 
în sfirşitii condeiul pentru a scrie tot ce chib- 
zuesce sfatulii. 

Acesti Gmeni aleşi şi întocmiţi ast-felă for- 
mâză sfatuli sătescii. Insărcinarea lor este pe 
timpi de ună ani, şi alegerea, se face la înce- . 
putuliă fie cărui anii. - 

Despre dâtoriile sfaturiloră sătesci 

Care poti fi dâtoriile sfaturilorii sătasci ? 
Aceste îndatoriri urmâză a le cunâsce atâtă 

locuitorii, cât şi mădulările sfatului, căci când 

fie-care canâsce ce dâtorie are după lege, so 

supurie și trebue a se supune, pentru că celă 
ce nesocotesce legea are pedeapsă. 

Unii sati ca şi ori-ce omii în parte are tre- 

buinţele sâle. 'rebuinţele satului, suntiă ţine- 

rea biserici! în bună stare, a sc6lei, a casei de 

sfatii, paza bunei orândueli, apărarea de făcă- 

tori de rele, îmbuniităţirea soiuluă viteloră, ţi- 

nerca drumauriloră, pentru a'şi putea trans-   de dreptăţile lori, iară pe de alta este midio: porta munca. - 

  

(1) În desuetadino şi modificată prin legile în vigore.
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Ca să pâtă săvârşi tote acestea, urmeză pe 

de uă parte a îngriji ca Gmenii însărcinaţi cu 

deosebitele trebuinţe să'şi facă bine detoria; 

acră pentru acâsta se cale a fi şi plătiţi. 

“Despre hudgetii 

Tmdată ce consiliul întră în lucrare, cea d'ân- 

teii dtorie a sa este, a întocmi după trebuin- 

$ă dările cu care fie-care locuitorii este dâtorii 

să, contribue pentru susţinerea şi facerea, lu- 

crărilori privitore la trebile satului, Lucrarea 

în care so urâtă trebuinţele şi cheltuielile de 

preste anii ale satului, cumi şi veniturile ce 

are satulii, se numesce budgetii. 

In budget se axctă ce are să priimâscă con- 

siliulă și ce cheltuieli are a face preste ani. 

'Pote acestea se arâtă cn destuşire în acel bud- 

getii, care după a lui intocmire se aduce cu ra- 

porti la cunoscinţa sub-prefectului, şi acesta 

după ce îşi face lucrarea prin înţelegere ca 

prefectul, dă ordinii pentru punerea lui în lu- 

crare; căci sub-prefectulii este dstoră a băga 

de ssmă ca budgetulii să nu coprindă cheltuieli 

zadarnice, spre povara locuitorilori. 

Cele d'ântâiă frebuinţe ale satului sunt: pla- 
ta învățătorului, a notarului, a vătăşeilorii, a 

Monitorului, a acteloră civile; plata pândarilor, 

a dorobanţilorii, şi altele. « 
Deesebite alte trebuințe precumiă faceri de 

îngrădiri, de zăgazuri, îmbunătăţiri de poduri, 

facere de puțuri, cumpărători de tauri şi ar- 

măsari pentru îmbunătăţirea, soiului vitelori, 

şi altele asemenea. Și fiindi-că tote astea sunt 

pentru trebuinţa tatareri, cu toţi locuitorii 

cată să contribua, după putere fie-care, spre 

plata, lorii. 
Este de dâtoria, Consiliului ca cheltuelile cu- 

prinse în budgetii să se facă după trebuinţă, 

căci elă este răspundătoră de ori-ce cheltuială 

ficută fără socotinţă. La sfirşitulii anului con- 

siliată dă sâma despre întrebuinţarea acestoră 

venituri. 

Căderile cossiliului 

Consiliulii este dstoră să privegheze în stă 
ca, învețătorulii să ţie totă-d6-una se6lă spre 
învățătura copiiloră. Priveghiază ca acesta să 
fie cu bune purtâri, ca să dea bună pildă, sco- 

jariloră şi cândii sar întâmpla vre uă abatere, 

ei sunt în dzept a face mustrare. La întem- 

plare cândii nu sunții ascultați, dâtoră vor fi a 

raporta sub-prefectului ca, ză i se facă cuve- 
nita dojană. Ă 

Cea mai mare cădere a consiliului este, a pri- 

veghia ca dctoriile reciproce să fie îndeplinite 

ast-felă după cumă legea prescrie. Pentru a- 

cestă sfirzită mădulărele sfatului cată să dea 
pildă celoră-alţi, fiindi drepţi atâtă în privin- 

ţa locuitorilor cât şi în privinţa proprietarilor. 
Invoielile dintre muncitori şi proprietari tre- 
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buescii păzite cu sfinţenie, căci după cum io- 

coitorii ati dreptă a na fi asupriţi, asemenea și 

proprietarii trebuescii respectaţi în condiţiile 

învoieliloră. Invoiala este uă tocmâlă ce prin 

buna înțelegere se face între locuitori şi pro- - 

prietari. Ea este ună contractă şi contractele 

trebuescăi păzite, căcă celii ce le calcă e supus 

la despăgubiri, Celă ce calcă contractuli îşi 
calcă uă detorie şi legea toti:d6-una pedep- 

sesce pe acela care "şi calcă îndâtorirea ce ia 
prin învoieli. ” 

Consilinlii ca dregătorie în sati, trebne să 

fic cu nendormită priveghere ca să nu se restăl- 

măcâscă legea s6ă învoielile; spre a nu fi nici 

uă parte asuprită. 
Cândă se face tocmeli s6ă învoizli între 10- 

cuitori pentra deosebito trebuinţe ; cândă se 

face împrumutări şi altele, dâca aceste suntă 

făcute cu înscrisuri şi înscrisurile ca să'și aibă 

tăria, se cere a avea adeverirea consiliului, a- 

tunci consilin! chiamă părţile ză facă aste toc- 

meli la canselarie, şi numai după ce citesce în 

faga lorii cuprinderea inscrisuritorii şi le face 

întrebare dâca snntă astii-feli după cumi s'a 

învoită, le adereriză şi consiliulă. 

“Ta întemplare cândii se ivesce vre-uă nein- 

țelegere între Iccuitori, vre-nă gâlcevă, vre-uă, 

cârtă, membrii consiliulai se cade a fi între 

dânşi!, silindu:se a face uă dreptă împăciuire 

mustrândi pe cel abătutii. 
Când însă cu poveţile nu pâte isbuti, şi când 

gâlcevile sunt vrednice de pedepse, atunci con- 

siliulă chiămândii pe împricinaţi la casa -sfa- 

tului, îl pedepsesce după vină conformă căde- 

rilorii ce at cupă regulamentuli comunelorii 

din anul trecutii, chiar puindu-i la închisore, 

după coprinăerea legii. - 
Numai la întâmplări grele cândă se ivesce 

răniri, fartişagari, consiliul după ce dovedesce 

pe vinovatii, face tote cercetările pricinii, şi pe 

vinovaţi îi trămite la sub-prefectă prin în- 

cheiere de jurnal, în care se desluşasce fapta. 

Dâră cereulă căderilori sfatului săteseii nu 

sc mirginesce numai în ceea, ce privesce pri- 

vegherea ce se cade a avea numai la îndâtoriri” 

privitore curată la trebuinţe locale, Căderile 

sfatului suntii multi mai întinse, 

Sfatulii cate uă dregători, şi ca dregătorie 

are legăminte cu autoritatea cea mai mare. Pe 

câtă timpii ună satii are legături cu cele-alie 

sate din țră, cu atâtii şi sfatul are caderi ce 

privescii interese obstesci, pe care după legi 

trebue să le îndeplintscă. Căderile acestea sunt 

de deosebite feluri, căderi julezătoresci, ad- 

ministrative, poliţienesci. ” 
Să cercetămi care suntii căderile judecăto- 

resci,, ce so îndeplinescii de sfaturile sătesci. 

  

Despre căderile judecătoresc   
| Guvernulii celă înaltă al ţării, esta împăr- 

,
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ţităi în duo ramuri : în autoritatea, judecăto- 
râscă care se compune de judecitoriile de ân- 

tîia instanţă, ce se află întocmite în fie-care 

judeţii ală ţării. Judecătoriile de judeţe judecă 

tote pricinile ce se ivescii între locuitorii ace- 

Jul judeţii. Din curțile judecătoresci şi din cur- 

tea cea, mare numită Curtea de Casaţie şi de 

justiţie, care cerceteză dâcă judecătoriile jude- 

că bine şi dai dreptatea după legi. ! 

Otărîrile acestorii judecătorii cândi sontă 
desăverşite, adică cândii se judecă, prin tote în- 

stanţele se aducă la îndeplinire prin autorită- 
ţile administrative, care sunții Prefecturile, 

Sub-prefecturile prin plăşi şi în oraşe sei ter- 

guri poliţiile; prin sate trsba acâsta se face cu 
midlocirea sfaturilor sătesci. 

Aşa de pillă, cândă uă judecărorie otărasce 
că averea cutărui arendaşii, sâii proprietarii oră 
locuitoră, să se pue sub secfestra, ui asemenea 
otărîre se aduce la îndeplinire pri puterea-ad- 
ministrativă. Prefectulă judeţului după otări- 
rea judecății ordonă în oraşe poliţaiului să facă 
socfestru, ră prin plăşi sub-prefecţilor şi sub- 

prefecţii indâtorâză prin sate pe sfaturi a adu- 
ce acelă ordinii la îndeplinire, cândă averea ce 
este a, se secfestra, se atiă în vre ună sati, 

Ce este secfestru? . 
Mal înainto de a arăta chipul cum se înfiin- 

ţeză unii secfestru cată să scimii ce este unii 

secfestru. 
Când ana, duct sii mai multe persone se 

află ditorândiă către alţii bani oră alte lucruri, 
şi nu se potii desface între dânsete, mergi îna- 
întea judecății și fiindă că judecata mai totă- 
gf-una se prelungesce, penă să trecă prin tâte 

instanţele, cândiă acela ce aro să priimâscă se 

teme ca dâtorniculii' să nu înstrăineze din avc- 

rea, sa, până se va sfirşi judecata, cere de la ju- 

decătorie a'i asigura, ccea ce pretinde de la de- 

tornică, în averea ce are dstorniculi cândii în- 

cepe judecata. Acdstă asigurare se face piin 

înfiinţarea de sectestru, Aşa scefestru este uă 

asigurare ce acela care arc să ia, face în ave- 

rea celnia ce are să dea. După ce dă uă cheză- 

şie acela ce cere înfiinţarea secfestrului, cumi 

că cererea sa e drâptă, și că la din potrivă re- 

spunde cu acea chezăşie de pagnbile co vor î- 

svori cân.lă se va dovedi că sectestru n'a fostă 

înfiinţată pe dreptate, 'Pribunaluii poruncesce 

a se înfiinţa sceiestru pe averea dâtornicului, 
Porunea Tribunalului cândă acea avere se află 

în vro unii sati, vinc la sfatul sătescii. Îndată 

ce sfatulă sătescă priimesce uă asemenea po- 

vuncă este dâtorii sub grea respuntdere, ca în- 
_ dată însoșitii de notari să mergă la casa ace- 

Juia a cărui avere aii să scefestreze şi de facă 
cu dstorulii sâii cu omul lui, să facă catagra- 

„fie de acea avere. În astă catagrafie după ce sc 
înscrie una câte una tâte lucrurile secfestrate 
precum bucate, case, vite, întocmai după cum 
desluşesce poranca tribunalului, se pecctluesce 

  

tâte cu pecetea sfatului. După acesta sfatulii 
trebue să închee un jurual în duoă esemplare 
din care unulă se ţine de notarii la cancelaria 
sfatului, eră altulii sc trămite cu raporti sub- 
prefectului. o 

Acestii jurnală să procesii-verbalii se alcă- 
tuesce în chipulii următori : 

«Noi membri sfatului sătescii , . .. . 
în puterea ordinului D. sub-prefect al plăși . 

No. e astă la... 
am înfiinţat secfestru pe averea D. . . . . 
Lucrurile secfestrale sunt . -. . . . 

Aceste lucrui Je-am pusă în cutare locii şi le- 

am peectluitii eu pecetea sfatului, pentru care 

s'a încheiată acestă proceaii-rerbală,> (se iscă- 

Jescii mădularele). 
Când se rădică vre un secfestru, iarăşi prin 

procesii-verbalii se scot peceţile, se daii lucru- 

rile în priimirea sectestratului, şi Inându-se do- 

vadă se trimite cu raport sub-prefectului. 

Cândă se rădică pecețile după unii secfestru 

spre a sa vinde lucrurile secfestrate , vindarea, 
se face prin mezatii la cancelaria sfatului şi 

fagă cu membri. Notaruli face lista da Jucru- 

rile ce se vindii, însemneză în ea preţuli ce esa 
la mezat, şi după săvărşirea vindării, iscălind 

lista sfatul, se adună bani, care se dă celui ce 

e în dec ptii a-ă priimi, scii se trămită sub-pra- 
fectului dsca aşa scrie porunca. 

Când se chiamă cine-va prin citaţie în jude- 

cată, sfatulii este dâtor ca în (ia în care prii- 
mesce citaţia, s'o şi dea aceluia pe care 'lă pri- 
vesce şi Iuândii dovadă după ce o vorii adeveri, 

so şi trămiţă chiară atunci la sub-prefectii. 

Când celi chiămată nu voesce a priimi cita- 
ţia, sfatulă "to lasă a casă, pentru care face 

procesii-verbalii, arătândii că n'a voitii s'o prii- - 
mâscă, şi că i s'a lăsată a casă; copie adeverită 

după acestii procesii-verhală se înainteză sub- 
prefectnlui, ca cu chipulă acesta să nu se facă 
străgănire lungi prin judecăţi. 

Cândă vine vre-uă porancă de la Judceăto- 
vie ea cutare care se judecă cu cutare pentru 
otare, să, rămâe fie-care în stăpenirea, veche, 

penă va otări judecata, sfatui trebue să mergă 

la faga locului, să vâgă pent unde stăpenea fic- 

care când ai început judecata şi să ingrijâscă 

ca nimeni să nu trâcă preste acea, stăpânire, 

până va otâri judecata pe unde este cu dreptă 

ca să se urmeze stăpânirea. , 

In sfirşită pentru ori-ce pricini vine porunca 

antorităţilorii, sfatalii trebue să o aducă la în- 

tocmai îndeplinire, căci ori-ce abatere sâă ne- 

îngrijire aduce pagube, şi atunci dreptatea su- 
pune la despăgubiri pe cei ce a fostii pricina 

acelorii pagube. i 

Despre proprietate 

Co este proprietatea ?   Din cele serise mai susii se vede lămurit că 
N
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căderile judecătoresci suntii mal cu osebire pri- 
vitore la paza, proprietăţii, la respectarea mun- 
cii sti averii fie-căruia; la ped&psa făcători- 
lorii de rele carii, nerespectândii averea pun în 
pericolii chiar viaţa omului. Acesta e scopuli 
pentru care se facii legile într'uă țâră; şi de 
aceea cei însărcinați cu paza Jegiloră, aă uă 
mare respundere cândă nu îngrijescii ca să fie 
bine păzite, - 

Dreptatea cere ca acela care munceste să se 
bucure de rodele muncei ssle şi să nu fie lăsat 
în prada unuia şi altuia. |. - 

Roduli muncii adunat şi iconomisit formeză 
capitalutii, şi cu capitalul cumpără cineva pro- 
prietate. Proprietatea e oră în pământii, în mo- 
şie ori în casă, ori în vite ori în bani. Şi după, 
cun vitele şi casa omului nu trebue a îi atinse 
de nimeni, asemenea şi proprietatea, moșia, 
trebue păzită. Una, din d6toriile sfatului să- 
tescii este a priveghia pentru paza proprietă- 
ţii, aşa după cumi cere legea, Sfataulii prive- 
Shiază ca legile proprietăţii, ale muneei să fie 
cu sfinţenie păzite, căci după cum muncito- 
rulii se folosesce de pământă, totii cu acesti 
dreptii şi proprietarulii trebue să tragă, fol6- 
sele ce'i dă legea din a sa proprietate. Numai 
cândii toţi respectă legea, pacea domnesce în- 
tre locuitori, se desvoltă muncea, și din muncă 
se fofosesce toţi, este Dilzugă la casa fie-că- 
ruia, şi nu rămâne cuvinte de ne'nțelegere ca 
să se amestice şi dregătoriile înalte în trebile 
sătenilorii. Ă 

Despre căderile administrative | 

Deră satele nu suntă fără legăminte cu alte 
sate? Satele ca şi Omenii ai legăminte între 
densele, aă interese pentru paza liniscii, pen- 
tru desvoltarea muncii şi a negoțului, pentra 
paza şi căutarea dreptăţii în dcobste. Asupra 
acestora priveghiază înalta stăjeuire din Bu- 
curesci unde este scauntlă Domuiei, 

Sfaturile de sate suntii cele d'ântâiă dregă- 
torii locale, după care vini sub-prefecţii, pre- 
fecţii carii daă s6ma, guvernului de tot ce este 
în țeră, de trebăinţele ce aă locatitorii, şi de 
imbunătăţirile ce se cerii de obste. | 

Aşa poruncile ce vinii de la guvernă în sati 
trebuescii a se adace pe dată la îndeplinire de 
sfaturi căci aceste porunci suntă pentru binele 
obstescii; şi consiliurile trebue să Increze ast- 
felii ca nimeni să nu fie asuprit să nedreptăţit. 

Sfaturile făcândi poliţie în sate pentru paza 
linistii, suntă dâtâre a, priveghia să nu se stre- 
câre făcătoril de rele. In asemenea împreju- 
Tără, cândă se ivesc făcători de rele, sfatu- 
rile cu ajutorul sătenilorii trebue să'i urmă- 
rescă pe dată, să dea de seire sub-prefecțiloră, 
să nu îngădue 6meni leneşi, căci lenevirea este 
care pune pe Gmeni pe drumuri rele. 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

să le ia sâma la tote pasurile, şi cândă cad în 
vină să'i dea judecății, spre a'i pedepsi ca să 
se îndrepteze. Îndată ce se priniliă făcătorii de 
rele, sfaturile cată să facă cele d'ântâii isco- 
diri asupra urmăriloră loră, să dovedsscă pe 
vinovaţi, şi după ce voră încheia procesulii ver- 
bală în care să arate cu desluşire alo lori uir- 
mări, sii trămiţă cu pază la sub-prefecţi ca 
să'i dea judecății. In iscodirile lori trebue bă- 
gat bine de stimă ca numai vinovaţii să se. 
trămiţă judecății spre a nu se străgăni şi ne- 
vinovaţii, ca să'şi pârză munca, până le va eşi 
dreptatea, 

Despre recrntație 

Pentru paza linisciă înăuntru ţării, cumi şi 
pentru ca să nu se bântuiască otarele țării, 
guvernul are oştire, Paza otareloră şi a li- 
nistii fiindă pentru folosulii obstii, toţi româ- 
nii se cade a, lua parte la oştire. Ceea ce până 
acumii lipsea, căci la miliţie se lua numai co-.. 
piii țăranilor. Acumii după legea cea nouă a- 
câstă nedreptate a încetată. Acumiă toţi băe- 
ţii sunt chiămaţi la Gste şi fiind că ţâra n'are 
trebuinţă de atâţi ostaşi câţi băeţi are ţâra, 
s'a pusii la cale ca în fie-care aniă când se tră- 
mitii pe la casele lorii ostaşii carii ai ficuţii   

  

terminulă, să se ia alţii în loci, Şi ca să nu se 
facă asuprire cuiva, tinerimea trage ln sorți, 
ca astă-fel să 6să militar numai acela, pe care 
Dumnegei îlii otărasce a fi ostaşă al ţării. A- 
cunii în oraşe cât și în sate toţi trag la sorți. 

Cei ce întră ast-telii în miliţie are uşile des- 
chise ca să înainteze, pentru că înaintarea se 
face nu după nascere ci după purtările cele bu- 
ne, după bărbăţie şi vitejie. Aşa ori cine, fie 
țeranti fe orăşanii, ajunge a fi ofițer când este 
ostaşi bună şi slujesce pe Domni cu voinicie. 
Pentru acâsta sfatulă trebue să privegheze ca 
nici unulă din flăcăii satului care are vârsta 
cerută de lege, să nu rămâie pe din afară din 
lista de recrutaţie, căci cu acâsta s'ar face uă' 
nedreptate, şi cel ce facă nedreptăţi, fie şi sluj-. 
başi sâă dregători, suntii pedepsiţi de legi şi 
de Dumnedei. 

Impositele: 

Ce suntă impositele? 
Fiindă-că gavernală ca să potă ţine, pe sol- 

daţi ce apără ţera, pe judecătorii carii dai drep- 
tatea şi pe toţi slujbaşii ţării; să facă dra- 
muri şi cele-alte, trebue să aibă cheltuieli, a- 
ceste cheltuieli se plătescii de obste, căci pen- 
tru binele obstif suntă tâte acestea. Acestă 
plată ce o face obstea, sa numesce imposit, stii 
biră după cumii se dicea mal nainte cândă nu- 
mal unii plătea, 6ră nu ţâra întregă. Acâsta, 
fiindii uă nedreptate, de la suirea pe tronii a 

Pe cei dovediţi cu rele purtări săi mustre, ! M. S. lui Vodă Alexandra Cuza, s'a făcut lege
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ca toți să plătâscă imposite, după puterea, şi 
averea, fie-căruia, Plătesce proprietarulă, după 
cumii plătesce neguţătorulii, slujbazulă, şi ori 
cine se hrănesce în ţtră, Ă 

Tera nâstră fiind mal bogată de câtii altele, 
căci are moşiile sâle, ocne, vămi şi alte veni- 
turi, contribuţia nu este grea, ea nu se urcă de 

- omii penă la-40 lei pe anii. Acestă plată fiindi 
uă dstorie sântă la care e supusi totii fără o 
sebire, trebue plătită toti-dc-una. - 
„Cai ce nu s'ar grăbi a se plăti de acestă dare 
s'ar socoti ca niste Omeni care nu voescă să fie 
dreptate în ţâră, şi acesta nu e de interesulă 
omului muncitorii, omului cu casă. In sate ca 
şi prin oraşe, sfaturile ca nisce dregitorii ce 
suntă,. trebue să dea mână de ajutorit părcă-.   

labiloră ca contribuţia să intre la vreme, ca să 
nu sufere țâra de lipsă. Şi acâsta nu pote fi cu 
greii, căcă, contribuţia se stringe pe fie-care lu: 
Dă, ca să fie mai lesne omului a plăti cate puţin. 

Aşa legea intocmindii sfaturile prin sate, şi 
membriloră „lorii dândale dreptulă a fi dreg&- 
tori, stăpânirea are dreptii a cere de la dânşii 
ca să fie ca uă mână de ajutoră atâtii la buna 
petrecere a lvcuitoriloră, cât şi la trebuințele 
stăpânirii, cari trebuinţe suntii totii .pentru 
binele obstescă. i 

De aceea s'a desluşitii în acest Manual care 
suntii căderile sfatului, ca în casă de abatere 
să scie fic-care că stăpenirea îi privegniază şi 
legea pedepsesce ori ce neîngrijire pentru bi- 
nel: obstescii. 

  

REGULAMENT, 
PENTRU SERVICIULU VATASEILORU SATESCI 

(Decretu No. 26711 din anul 1803) 

Art, 1, Vătăşeii sătescă sunt înfiinţaţi pen- 
tru a face sevviciulă de trebuinţă în admini- 
straţia şi poliţia rurală. . 

Ei se plătescii de către sate, şi suntii daţi 
sub nemiglocita ascultare a Consiliilor sătesci. 

Art, 2, Aceşti vătăşei se alcătuese de bună 
voe, pe un terminii de la trek penă la cinci ani, 
şi nici uă dată mai pucină de câtii pe trei ani. 

Art, 3, În acesti termină, ei nu se pot re- 
trage din servicii, de câtă pentru infirmităţi 
(nevolnicii), pentru îngrijirea copiiloră lori, 
d&că ar rămânea, fără mumă şi alte asemenea 
grele casură, - 
„Art, 4, Vătăzeil sant chiămaţă în servicii cu 

rândulii, fie-câre pe termini de uă siptimâvă; 
în casii însă de nevoe, ei se poti chiăma mai 
mulţi şi chiară pe toți nă dată. 
„Art; 5. Îndătoririle acestori vătăşei suntii 

următorele : , 
a. De a purta tâte hârtiile de corespundenţă 

între Comună şi Sub-prefectura de plasă, pre- 
cum şi de a face sersiciulii postei între aceste 
localităţi. : 

V. Do a chiăma şi a înfăcişa la Consilii pe 
acei ce ar fi de trebuinţă să se înfăgișeze, 

c, De a aduce întru împlinire tâte otăririle 
şi disposițiile Guvernului, recomandate Consi- 
liului spre aplicaţie, precumii şi acelea egite 
chiară din chibzuinţele Consiliului, în privinţa 
drepturilorii reciproce dintre locuitori cu pro- 
prietatea, şi alte osebite casuri, 

d. Da a priveghea obiectele socuostrate în.co- 
prinsulii comunei şi a moşiei pe care ea este a- 
şedată, - ! | 

e, De a da totii curiinciosul ajutorii, percep-. 

  

  

torului întra împlinirea contribuţiilorii fiscale 
şi comunale, IE 

f. Do a priveghea buna păstrare a magazii- 
lorii de reservă, a îngrădituriloriă şi şanţurilor 
țarinei, a împrejmuirilorii (fngrădituriloriă) bi- 
sericei, cancelariei sătesci şi a sc6lel, asemenea 
păstrarea podurilorii şi a căiloră de comunica- 
ţie, a fontânelorii, a adăpătârelorii de vite, a 
plantaţiiloră, precum şi ori-ce este lucru co- 
munalu. . 

g. De a îngriji de vitele ce cadii de pripas şi 
de acelea ce se închidă la ocolulii (oborulii) co- 
muncă pentru ispaşe. 

h. De a nrmări pe acei dintre tinerii cari ar 
dosi de recrutaţie şi ai aduce la consilii. 

î. De a arăta îndată Consiliului ori-ce sciință 
ar lua în privinţa liniscelşi a siguranții satalui, 

J. De a priveghea purtările locuitorilor sub 
prepusii, acelorii ce petrecă afară din sat, pre- 
cum: câreiumari, pădurari, prisacari (stupari), 
păstori. de vite şi alţi Gmneni fără statornicie, 
şi îndată ce ar simţi ce-va de bănaială asuprăle, 
de a raporta Consiliului. 
„k. De a cerceta, câtă se pote mai adesea, l0- 

curile publice şi locurile sub prepusii, 
Î. De a lua sciinţă despre străinii necuno- 

scuţi, ori vagabonâi, ce ar veni să se adăpo- 
stâscă prin ast-felă de locuri.. : 

ni. De a culege şi a lua tote lămuririle pu- 
tinci630 asupra crimeloră şi delictelorii (vino- 
văţiilorii) de ori şi ce fire, precum şi asupra 
fiptuitorului şi a complicilură (părtaziloră) şi 
de a le face cunoscute Consiliului sătesci. 

n. De a căuta şi dea goni pe făptuitoriide răi. 
0. De a pune mâna pe t6te fegele prinse în 

  

(1) În desuetudine.
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uneltire de delictiă (vinovăţie) sâii urmărite de 
strigătulă publică. 

p. De a pune mâna pe tâte fegele aflate cu 
arme însângerate, sâii cu alte asemenea vădi- 
tore crimei. 

dq: De a adeveri întâmplările de dări de fo- 
cură, prădăciuni. omoruri şi despre tâte cri- 
mele ce lasii urme după densele, asemenea şi 
pentru morţii găsiţi scă scoşi din apă, şi de a, 
raporta Consiliului sătescii. | 

+ De a împrăștia ori-ce adunări înarmate şi 
acele considerate ca resvrătitâre şi de a pune 
mâna pe tâte fegele invinovăţite. 

s. De a împrăștia ozi-ce aduzare sgomotâsă 
de pe strade şi locuri publice, chiarii şi neînar- 
mată, mai ântâiă prin sfătuire, prin îndemnuri 
grainice şi în fine, la nevoe, prin desvălirea pu- 
terii armate, treptatii, după trebuinţa şi mă- 
rimea împrejurărilor; acâsta însă după îna- 
dinsă ordină a Consiliului comunală. 

t. De a pune mâna pe toţi acel co s'ară găsi 
tăptuindă bătăi, sâi silnicii împotriva siga- 
ranţel persâneloră şi a proprietățilorii, . 

u. De a aduce inaintea Consiliului pe aceia 
co.s'ariă găsi tăind sei ciontindă copacii plan- 
taţi în grădini, pe marginile drumuriloră, sâii 
stricândiă proprietaţea cul-va. ” 

d. Dea prinde pe toţi aceia ce, din nebăgare 
de sâmă, din nicingrijirea, din repediciunea sc 
nărărirea vitelor lor, sei în ork-ce chip, ar fi ră- 
nit pe cinc-va sâi ar fi făcut vre uă stricăciune. 

a, De a ocroti agricultura şi de a pune mâna 
po ori şi ce facă s'ară afla făcândă stricăciune 
în $rini, păduri, năruindă zidurile, îngrăditu- 
rile, scăi şanţurile, chiarii şi dâca delictele (vi- 
novăţiile) acestenu vor fi însoţite de furtişaguri, 

y. Do asemenea a pune mâna pe acel ce voră 
fi prinşi furândă pome sâiă alte producte de pe 
ani pămentiă cultivată. ” 

z. De a ocroti comerciulii, dândi tâtă sigu- 
ranţa putinciosă neguţătoriloră, meșterilor şi 
tuturor acelor fege pe care comerciul, industria 
şi trebuinţele lor îi nevoiescii să călătârâscă. 

ali. De a se ţinea în apropriere de adună- 
vile mari de 6meni, ce se faci iarmarâce (băl- 
ciuri), strbători şi alte ceremonii, pentru aţi- 
ea buna rânduială şi linistea, iară către scră, 
de a fi de strâjă pe drumurile şi căile de prin 
prejurii, pentru a ocroti înturnarea particula 
riloră şi a neguţătorilorii .ce vori fi mersii Ia, 
acele adunări. 

b II. Da a opri şi duce la Consiliul comunal 
pe desertori, şi pe militarii ce nu voriă avea bi- 
letele de drumii scii de congedii în regulă. 

e Il. De a priveghia pe cerşetorii vagabondi 
şi Omenil fără căpitâii, asemenea de a aresta 
pe cerşetori acolo unde cerşetoria, este oprită. 

d Il. De a pune mâna pe acei ce arii ţinea 
prin' sate şi cârciumi, în iarmaroce (bâlciuri) şi 
dile de târguri, jocuri de norocii şi alte jocuri 
amăgitâre, oprite de lege. = 
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e Îl. De a escorta pre prinşii invinorățiţi scit 
osîndiţi, potririndi tot-d6-una puterea pazei 
după numărulă prinşilor şi după greutăţile ce 
le-ară putea, prileji ducerea lori de la uni loc 
Ja altulă. || i | - 

Făl. De a urmări şi prinde pe hoţii ucigaşi, 
scăpaţi din închisori, desertori şi alte fege pen- 
tra carii suutiă Gate ordine de prindere, cerând 
pentru acesta la trebuinţă ajutorulă sătenilor 
şi a ori căror Omen! s'ar găsi mal în apropiere. 

Art, 0, La presupunere că uă facă ce ur- 
mâză a fi arestată sâii învinorăţită de vre uă 
crimă sei delicti, aii scăpată în casa vre unui 
particulară, vătăşeii potă numai să înconjure 
şi să păzâscă casa de aprope; până ce se vorii 
priimi de la autoritatea competintă ordine pen- 
tru a se întroiluce în casă, spre a căuta şi a 
rădica pe vinovatuli, - , 

Art, 7, Ori şi ce faptă a vătăşeitor ar jigni 
pe locuitori în întrebuinţarea legiuitelor liber- 
tăţi, este o păşiro peste marginile puterci în- 
credinţate lori. 

Art, S, Afară de celii ce se va găsi chiari 
în uneltirile faptei. (vină vegheată), vătăşeii nu 
potii rădica, sâii aresta pa nici uă facă, de câtii 
namal din formalniciă ordini ali Consiliului 
sătescă scă alii sub-prefectului. ” 

Art, 9, Vătăşeii suntii cu totulii opriţi de 
a întrebuința bătăi câtre ori şi cine, 

Art, 10. In casii de abatere de la regulile 
statornicite în cele trei paragrafuri de mai sus, 
vătăşeii vinovaţi sunti trămişi în judecată. 

Art, 11. Pentru greşeli mai mici, rea pur- 
tare şi necapatitate, vătăşeii suntii schimbaţi - 
şi înlocuiţi cu alţii, după uă înadinsi otărire 
a Consiliului comunală, prin unită înţelegere 
cu comandirulii respectivă. 

Art, 12, Acel ce batjocoresce pe rătăşci în 
împlinirea dâtoriilor loră, cu fapta sâit cu cu- 
vântulii, se dă în judecată, | 

Art, 13, La casii de năvălire asupra vătă- 
şeiloră aflaţi în implinirea detoriiloră lori, ei 
potii să eâră ajutorii de la persânele ce ar fi de 
faţă, atâti spre respingerea năvălirii, câtă şi 
spre asigurarea împlinirii ordiniloră. - 

Art. 14. Vătăşeii suntă cu totulă opriţi a în- 
trebuinţa puterea armelor, afară numai la ur- 
mătorele două împrejurări : 

a. Când se îndreptă asupră-leloriri şi silnicil. 
B. Cândi suntă în neputinţă a apăra în altii 

chipi postuli ssii persânele ce le suntiă încre- 
dinţate, sâii când năvălirea şi împotrivirea uu 
poti fi respinse în alt mod de cât numai prin 
întrebuințarea armelori. 

Art. 19. Pe lingă cele mai sus prevădute, 
ătăşeil poti şi suutii dctori, după disposiţiile 
Prefecturelorii şi a Sub-prefecturelorii respec- 
tive, a se aduna şi afară din comunele lorii ori 
cândă vorii fi ehiămaţi şi îu următârele gene- 
rale serviciuri, precum, de pildă : la paza bâlii 
de vite, stârpirea locusteloriă, urmărirea, hoţi-
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lori, poliţia drumurilorii, şi în deosebi la tote 

casurile cerute de siguranţa publică şi paza 

ării. În asemenea serviciii însă rătăşeii nu 

poti fi ţinuţi sub arme, mai multi de câtii uă 

septămână, cândii negreşită se vor schimba cu 

alţii, Ţiinduse mai multi sub arme, li seva da 

pe fie care qi câte ună leii. : | 

Art. 16. Sub nici unii cuvânt vătășeii nu 
potii fi sustraşi din serviciali pentru care sunt 

destinaţi şi întrebuinţaţi, în afaceri particulare, 
Arte 13; Tâte cole privitore la instrucţie, 

disciplină, armătură şi echipementuliă vătăşei- 

Joră, snntă prevădute în osebitii regulamentă 

ali Ministeriului de Resbelii. i 

  

LE GE 

PENTRU INFIINTIAREA GARDEI ORASENESCI 

(Decretă No. $51 din 17 Aartie 1566) - 

| TITLUL | 

visposiţinni generale 

Art. 1. Uă gardă orăşenscă se institue în 
i0te oraşele României, pentru a priveghia la 
paza ordinei. , 

Art, 9, Garda orăşentscă este pusă în atri- 
baţiile Ministeriului de Interne. ” 

Art. 3, Guvernul determină oraşele unde 
aă a se forma de uă cam dată corpuri de gardă 
orăşenâscă, ” 

Art, 4, Ori-ce amestee, ori-ce deliberaţiune 
sub arme în afacerile ,.tulice, este oprită gar- 
dei orăşenesci. 

Art, 5. Garda orăşenâscă nu pâte a sa în- 

truni în acâstă cualitate, nici să ica armele 

fără ordinuli şefilorii săi chiămaţi prin modă 
legală. : 

“ ordinari, 
Art, G. Serviciul gardei orăşenesci nu va 

putea, împedeca nici unii gardistă de la eserci- 

tarea drepturilorii sele politice. 

Art, 7. Domnitorulă suspendă sâii disolvă 

corpulii de gardă orăşenâscă, în totuli s6ii în 

parte, pentru motive de infracţiune la legi, or- 

donândiă şi desarmarea lui, trebue insă să'lii 
recouvâce celii multi în terminii de şâse luni. 

TITLUL II 

Despre obligaţiunea serviciului 

Art, S. Garda orăşenâscă se compune de toţi 

locuitorii oraşelorii, de la vârsta de 20 până la 
versta de 40 ani, carii nn ai eşitiăila sorţi pen- 
tru armata permanentă şi dorobanţi. 

Sunt priimiţi ca gardisti în Bucuresci. și 
Iaşi aceia cari ati uă casă în valâre de cinci mii 
lei, scă plățese uă chirie de cinci sute lei, iară 

aceia, cari posedă uă pro- [arătate mai susă, prin cele-alte oraşe, 

efii potii însă şi fără vre unii ordin speciali 

să îea tote disposiţiunile relative 1a serviciulii 

u% chirie anuală de duoi sate ej. Acest cers 
se pâte scădea prin uă nouă legiuire. 

„Constatarea censului seva face după ultimele 

roluri de imposite fonciare, atâtii pentru pro- 

pietari, câtă şi pentru chiriaşi. ” 

Art, 9, Fac parte din garda orăşenâscii, fără 

nică uă condiţiune de cens profesorii academii- 

lori, doctorii sâii licenţiaţii diferiteiorii facui- 

tăță, advocaţii, inginerii şi architecţii, d6ca 
voră avea diplome liberate sâă recunoscute de 

guverniă, şi dea voră poseda cele-alte cuali- 

tăţi cerute de acâstă lege. 
Art. 10, Sunţii scutiţi de serviciulă. gardei 

orăşenesci : membrii corpurilorii legiuitore în 

timpul sesiuniloră, membrii Curţii de comp- - 
tură, membrii Consiliului de Stati, magistraţii 

în genere, preoţii, călugării, scolarii în genere, 

profesorii scâleler primarie şi gimnasiale, mi- 

nistrii, procurorii, directorii, agenţii direcţi aă 

puterii esecutive, aceia af diferitelor admini- 

straţii fiscale şi sanitare şi în fine infirnii. 
Art. 11, Suntii escluşi de la dreptulii de a 

face parte din corpul gardei orăşenesc : 
-I. Servitorii cară priimescii simbriă. 

11. Cei osindiţi la uă pedipsă criminală scă 
corecțională pentru următârele delicte : 

Furtişagă. 
Abusi de înicredere. 
Spargere de peceţi. 

" Delapidare de bani publici. 
Sustragere de acte din locuri publice. 
Atentate Ja bunele moravuri. 
SII, Aceia cazi în publici suntii cunoscuţi că 

ţină casă de prostituţiune sti de joc de cărţi. 
IV. Faliţii nereabilitați. 
V. Străinii, carii maii dobânditii coli pugiui 

naturalisarea orăzenâscă,. | 
VI. 'Toţi aceia, cari suntii lipsiţi de dreptu- 

rile civile sâii politice. 
VII. Aceia cari suntii puşi sub priveghorea 

poliţienâscă,. 
Art, 19, Israeliţii pot faco parte din garda 

orăşenâscă dsca, pre lingă cele-alte condițiuni 
vorii ensuşi şi condițiunile 

  

  
prietate în valâre de doni mii lei, sâi plătesc prescrise de Art. 26, din legea comunală.



TITLUL UI 
Despre înscriere 

Art. 13. In toţi anii la 1 Ianuariă se for- 
m&ză liste, se adaogă aceia din orăşeni, cari 
vorii fi ajunsii în vârsta de 20 ani şi cari vorii 
fi întrunindii condiţiunile prescrise la Art. 8 
şi 9; se seotii aceia cari vori fi trecuti vârsta, 
de 40 ani, sâii cari vori fi perăutii cualităţile 
cerute de Art. 8 şi 9 sei voră fi intratii în una 
din categoriile prescrise la Art. 10 şi 11, sâă 
vorit fi muritiă. . 

Art, 14, Ori-ce gardist va schimba locuinţa 
sca, s6ă va porni în vre uă călătoriă, este detor 
a însciința în terminii de cinci-spre-dece dile, 
consiliul de recerisemânt, sub osindă de ameu- 
dă de la Qece până la duot-deci şi cinci lei. 

TITLUL IV 
Despre consilialii de recensiune 

Art, 15, In fie-care oraşiă se stabilesce unii 
consilii de recensiune. 

Acestii consilii este însărcinați : 
1. Cu formarea listeloră şi înscrierea, gardi- 

stilorii, - 
JI. Cu cercetarea cualităţilor cerute şi a ce- 

stiuniloră relative la dispeuse şi la escludere 
din servicii, : 

JI]. Cu căutarea acelora, cari n'a cerută a 
se înscrie. : - 

Art. 16. Consiliul se compune de şeful gar- 
dei oraşului ca, preşedinte, de duci membri şi 
unii secretară numiţi de consiliul comunală 
local. Ei seadună de câte ori trebuinţa o cere. 

Art, 17, Recursulii contra lucrărilorii ace- 
stui consilii se adrestză la Consiliulii comunal 
local care otărăscii definitivă. 

TPITLUL V - 

Despre alegeri şi numiri în grade 

Arte 18, Numirea şi alegerea la grade se 
facă pe trei ani. Tote gradele pent la acela de 
locotenent inclusivii se aleg de către gardistii 
părţilorii lorii respective; de Ia, gradulă de că- 
pitanii până la acela de comandant de-legiune 
(coloncli) se numescii de Domnitorii după pre- 
sentarea consiliului de ministri dându-se pre- 
ferinţă militariloră în retragere. Comandanții 
de legiuni se vorii alege dintre colonelii scă 10- 
cotenenţii-coloneli în retragere. 

» Arte 19. Inspectorulă generalii, se va lua 
dintre generalii stă colonelii în retragcte, va 
avea pre lingă dânsul duci adjutori cu gra- 
dulii de coloneli scă locotenenţi-coloneli. : 

Aceştia se vor numi asemenea de Domnitor. 
Art, 20. Şefulă gardei unui oraşii in timpii 
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puşină înainte cu dece 
prin afişare. 

Acâstă întrunire se consideră ca servicii o- 
blisatoriă. 

Arte 21. Capulă gardci locale sâi cel care] 
înlocnesce prezidă alegerile şi are poliţia adu- 
nării, Eli este asistați de duoi secretari, aleşi 
de dânsulii dintre alegători. - 

Art, 22, Preşedintele face cunoscut adună- 
rii numărulii locuriloră vacante şi numele ace- 
Jora ce suntu a se înlocui, 

Art, 23, Alegerile se fac prin scrutin secret 
începândii înscrierea în bilet de la gradul cel 
maj mare, şi puind gradul la fie-care nume. 

Art, 24, Fie-care .alegitoră chiămatii prin 
apelă nominală, va priimi de la preşedinte ună 
biletii albi, îngrijindă biuroul ca tâte biletele 
să fie uniforme, apoi chiămati totii prin apelă 
nominală, va depune biletuli strinsă în mâna 
preşedintelui, care'l va pune. de îndată întruă 
urnă pusă pe biuroii ast-felăîn câtă să pâtă fi 
vădută de alegătorii cari vorii avea, dreptul să 
asiste la, despuerea scrutinulai. 

Art, 25, Pie-care din secretari vor avea câte 
uă listă, înscriindă amenduoi pe cei ce roteză, 

După votarea tutuloră, se va face unii ali 
duvilea apelă numelor cari n'a respunsă la 
prima chiămare spre a vota, şi cel cari voră fi 
mai venită, în urma acestei operaţii seraținul 
se ra declara închisă. ” | 

Art. 26. Se vori număra biletele aflate în 
urnă, şi dâcă numtrulii lori va fi mai mare de 
câtă alii votanţilor sc va face menţiune în pro- 
cesulii verbalii, neţiindu-se în scmă prisosulă 
pentru formarea majorităţii celui alesii. ! 

Art, 27, Preşedintele citesce biletele în au- 
dulă tutulorii, şi îndată după despucrea scru- 
tinalui proclamă resultatulă votului. , 

Art, 2$, Biletele nescrise, cele subsemnate, 
cele tipărite sii litografiate, cele făcute pe al- 
tă hârtie de câtii acea. uniformă, cele nedesci- 
frabile şi cele cari nu vorii arăta gradul la 
numele fie căruia, se vori socoti ca nule fără 
să sa conteze între voturie esprimate pentru 
formarea majorităţii. - 

Biletele cari voră avea mai pugine nume de 
câtă cele trebuincidse, santii valabile pentru 
numele scrise, Gră cele cari vor avea mai multe 
nume, sevoră socoti nevalabile, numai numele 
cele mai de josă scrise până la complectarea 
numernlui cerutii în fie-care gradă, 

Art. 29. Olicerii trebue să aibă la ânttiul 
scrutin jumitate voturile esprimate plus unu!, 
Grăcele-alte grade vor rămânea aleşi ln ântâiul 
scrutin, cei cari vor intruni mai multe voturi. 

Art, 89. Pentru oficerii, carii nu voră fi în- 
tranită majoritatea cerută la ântâiul scrutină, 
sc ra proceda la a 2-a alegere, îusă se vor tra- 
go din liste cet cari aii întrunită mal multe vo- 
turi la ânteiulă serutină în numără îndoitii al 

dile din giua otarită 

de alegeri o convâcă la otelulii comunală celii | gradelorii ce se cerii şi votulii se va da nnmai



  

  

„pentru acele nume, rămâindiă aleşi cei cară vor 

„ escepţie celii mai în verstă va fi preferită. 

- Tioră, celii mulţă în termină de trei dile. 

„ torilorii,. afară de acelea cari ai datii ocasie 

„în fie-care ani, pronunță înlocuirea locotenen- 

„_s6se luni după alegerea loră, nu ai cunoscin- 
ţele determinate prin regulamentele de admi- |. 

JUDETŢIANE 

“întruni mai malte voturi. 
Art, 31, In casii de paritate de voturi asu- 

pra aceluiaşi gradii şi pentru tâte gradele fără, 

Arte 32, Biuroulii îndată după săvârşirea a- 
Jegerilorii va încheia proces-verbal în număr 
îndoită, din care unulii va trămite la consiliuliă, 
comunalii, 6ră altulă la comandantul supe- 

Art, 33, Biletele se vorii arde în fața alegă- 

de contestaţie, cari se vorii anexa la procesulă- 
verbală destinatii pentru Consiliulă comunalii, 

Art, 34, Reclamările în contra validității 
alegerilori, se vorii face în termin de dece dile 
la Comitetulă permanentii ală consilieloră ju-, 
deţiane respective, cari vorii otări definitivi. 

Arte 85 La casă de vacanţă parţială, ale- 
gătorii se vorii convoca în termin de două luni 
celă multi; alesulă sâă numitulă va împlini 
terminuli aceluia pe care îl înlocuesce. 
-: Arte 30, Gardistnli alesii la unii gradă pe 
care la priimită, nu pâte să, demisioneze de: 
câtă în cursalii lunei Ianuariii, afară numai 
când îşi va strămuta domiciliul în altă comună.. 

Art, 3e Oficerii carii nu vorii fi armaţi şi 
echipați în terminii de nă lună, suntii consi- 
deraţi ca demisionaţă și înlocuiţi prin alţii. 

Art. 38, Uă comisiune de esameni preşe- 
dată de şeful gardei locale şi compusă de câte 
unii ofigerii de fie-care gradi, numitii de şefii 

țiloră, sub-locotenenţilorii şi sergenţiloriă, carii, 
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cele disponibili; gardistuli este responsabilă 
pentru armeloceise dai, ". 

Suntă liberi gardistii a şi le compăra cu a, 
lori cheltuâlă, însă după modelulii adoptat de 
guvernă. ! | ii 

Îmbrăcămintea, ali cării preţii nu pâte, co- 
vârşi suma de lei” una-sută-cinck-deci, pentru 
ună simplu gardistă este în socotela sa. 
Art, 42, Intreţinerea armăturii este în sar- 

cina gardistului; reparaţiunile în casă de acci- 
dentă provenită din servicii, suntii în sarcina 
comunelor urbane, ” 

Art. 43, Gardistuli, care în timpi de trei 
uni nu'şi va face uniforma, va fi supusi În uă 
amendă de două sute lei, care se va vărsa în 
casa comunală ce este însărcinată a'i face din- 
tr'&nsa, uniforma, în termin cel malt de cinci- 
spre-dece ile. ÎI ii 
„Art, 44. Cheltuielile gardei sunt votate, re- 
gulate şi supra-veghiate ca tâte cele-alte chel- 
tuieli-municipale. E 

Aceste cheltuieli sunt obligatorii sâii facul- 
tative, cc 

SI COMUXALE 

Suntiă obligatorii :. ”: 

: 1. Cheltuielile pentra cumpărarea drapelelor, 
tobelorii şi.corneteloră, +... e o: 

. II. Reparaţia armăturii, 
III. Soldele necesarii. 
1V. Chiria localulut administraţiei şi a cor 

purilorii de gardă, încălgitulă, luminatală şi 
mobilarea, loră. 

V. Cheltuielile cancelariiloră.. . -   
nistraţie, precumii şi a, sergenţilorii-majori şi 
a furierilorii carii w'ar. fi în stare să'şi împli- 
nâscă detoriele loriă. : 

Cei escluşi dapă modulă de mai susă nu se 
voră putea realege de câţi la alegerile generale. 

Art, 89, Sefulii legiunii numesce d'a drep- 
tală pe sergentulii-adiotantă, pe tamburală- 
majoră şi pe maestrulă-tambură. - 

Uiigeril legiunii numesci pe mediculii legiu- 
niă şi pe ofigerulă purtători de drapelii, acesta 
dintre dânşii. MI 

Art, 40. Gradele alese şi numite, mai nainte 
de aintra în funcţiune, vorii depune următo- 
ruli jurământă : .. e 

«Jar credinţă Domnitorului, supunere con- 
stituţiunii şi legiloră ţării mele.» ! 

Asemenea jurământi vorii depune toţi gar- 
diştii, cândii ]i se voră încredința armele, 

TITLUL VI 
Desprearme, echipamenteşi îmbrăcăminte 

„Arte 41, Armele, echipamentulă şi muni- 
țiunile de resbelă, se daă de către Statii din 

- VI. Imbrăcămintea tambur-majorului, to- 
boşarilorii şi cornistilorii, i 

Ozi-ce alte cheltuieli sunt facultative. 

TITLUL VII 
- iti i . : 

„„ Despre administraţiune , 

Arte 45, In fie-care legiune s6ii corpi se a- 
flă unii consiliă de administraţiunc, îndâtoratii 

| a forma în fie-care an budgetulă cheltuielilor, - 
de a elibera mandate casierului, în limitele cre- 
ditelori deschise şi a încheia socotelile cu ca- 
sieruli la timpii prescrişi de regulamente. . 
„_" Consiliul de'administrăţiune va da socotelă 
Consilialui comunalii pe fie-care anii despre ge- 
stiunea finanţiară;, conformii cu legea de comp- 
tabilitate. - E 

; Art, 46. Consiliulă de administraţiune se 
compune de şefală corpului preşedinte, gi duok 
membri aleşi de ofigeri.  ... e 

Casierulă este asemenea alesă de ofigerii cor- 
pului. Elă va, fi dâtoră a depune „la Consiliul 

"| comunală uă garanţiă proporţională cu sumele 
ce potii fi în disposițiunea sa într'uă trilanie. 
„Casieruliă seă în lipsă'i ună sergent-majoriă,   îndeplinesce funcțiunile de secretară ali con- 

siliului. e 
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Art, 47, Consiliulă de administraţiune face | aplicându-se regulile ordinarii militare în pri- 
budgetulii cheltuielilorii înainte da 1 Iulie ală 
fie-cărui ani. 

Şefulii gardei îlă transmite imediatii consi- 
liojul comunali locali, care după deliberări îlă 

va intercala în budgetulă general'al comunei, 

Art, 48. Consiliele comunale pun în dispo- 
„siţiunea consiliului de administraţiune, prin an- 

' ticipaţie, pe trilunie a patra parte din sumele 
alocate pe fie-care ană pentru cheltuieli. 

Art. 49, Ori-ce indemnitate s6i amendă în 

materiă de gardă orăşenâscă, se percepe în fo- 
"Josulă comuneloră. - 

“Modul percepţianii este cel ordinari. 
* Art, 50 Oficerii cari ţină locă de procurori, 

adjutanţi-majori, casieri, sergenți-ad)ntanţi 
poti priimi pe lună uă indemnisaţie care nu 

va trece : ” 

Pentru procurori , o... ...... 80 lei 
>  adjutanţi-majori. . .. . ....00 » 
> COST. cc... .... 60 » 
> sergenți-adjutanţi.. .... 40.» 

Art. 51. Voră fi indemnisaţă de către comu- 
nă pe lună: - 

Tambur-majorulă. . ....... „. 92 lei 

Maestrulii-toboşar .. ..... ....95 > 

Toboşariă şi cornistă . . .. ..... 20 >» 

TITLUL, VIII 
Despre serrviciii 

Art. 52, Serviciulii în garda orăşenâscă este 
personali şi obligatoră; s2 pâte însă înlocui re- 
ciprocii, tatălii prin fiii, fratele prin frate, un- 
chiuli prin nepotii, precumii şi aliaţii în ace- 
laşi gradi carii facă parte din garda, orăşend- 
scă; în casti de forţă majoră, îulocuirea se pâte 
face şi prin alte persâne înscrise între gardişti, 

" casulă de forță majoră se va justifica. 
„Art. 59, Garda orăşenescă indeplinesce ser- 

-“viciulă de pază în întrulii comunci, şi face ser- 
” xiciulă de patrulă, cânâii se va crede do cu- 
“ xiinţă de către şebi săi respectivi pentru secu- 
ritatea persânelorii, conservarea proprietăţilor 

" gi în genere pentru inenţinerea bunci ordine 
şi a liniscel pablice. In capitală ea va face ser- 
viciulă de gardă de onâra unde va fi chiămată. 

Art, 54. Ori-ce gardistii chiămati la uni ser- 
vicii de atribuţiile gardei orăşenesci, trebue 

“a se sapune având însă dreptul a reclama în 
urmă la şeful săă, - 

"* Dâtoriele ofişeriloră, sub-ofişeriloră, capora- 
 Jilorii sâă brigadieriloră şi gardiştilorii în pri- 
vinţa şefilorii lori, în timpul duratel serviciu- 
“Jul, suntii aceleşi ca pentru armată. 

*"*" Arte 55, Garda, în timpi de rebelii, este 
chiămată a apăra oraşulii, fiindiă pusă sub ordi- 
nele comandantului superiori ali armatei şi 

  

  

vinţa disciplinei. 

TITLUL LX 

Despre contravențiuni și pedepse 

Art, 50. Ori-ce ofişeri de serviciă şi ori-ce 
şefă de postii pâte pronnnța în contra infrac- 

ţiunilorii Ja regulele serviciului una din pedep- 
sele următâre : -- 

1, Reprimanda cu înscrierea sâii fără iascrie- 
rea în ordinea Qilcă. : 

II. Induoita facțiune, : 
JUI. Serviciulă de gardă, patrule sâă eserci- 

ţie estraordinare. Elă pâte să desarmeze pe de- 
liquenţi dsca s'ar afla în stare de beţie ori de 
nesubordinare gravă şi a ordona arestarea sa 

“|imediată şi închisârea pe 24 ore, firă ca a- 

sta să oprăscă aplicarea altori pedepse presi- 

dute de lege. : | 
Ori-ce refusăi din partea gardistiloră a, îndo- 

plini ordinuli pentru arestarea deliquentului, 

+a fi pedepsit cu inchisâre maximum de 15 dile. 

Art, 57. Comandantele superiorii şi şefii de 

-| corpuri poti pronanța arestarea de la'1 penă 

la 3 dile, pentru ori-ce infracţinne săvârşită de 
către unii ofişeri prescrieriloră legii de fașă și 

a regulamenteloră basate pe acâstă lege, fără 

a se prejudeca trămiterea sea înaintea consiliu- 

luă de disciplină. 
Arte 58, Orl-ce gardistă se va descoperi că 

a stricată cu rea voinţă, ă emanetat, a vândut 

să a deturnat (sfeterisit) arme ori efecte de 

îmbrăcăminte sc equipemente încredințate lui 

de guvern ssă de comună va fi condamnati la 

uă, închisâre de 6 dile până la unii anii, s6ă la 

aă amendă de una sută până la uă mie lel, s6ă 

la plata valdrei acestori obiecte. 

Art. 59, Ori-ce călcare a disposiţiiloră co- 

prinse în titlurile precedenţi scă în regulamen- 

tele făcute de şefii garâci şi aprobatii de con- 

siliulii comunală, se va cerceta de consiliul de 

disciplină care, după împregiurări, va aplica 

pedepsele următore : | 
I. Reprimauda cn trecerea sc fără trecerea 

la ordinea dilei; . , 

Il. Amenda de la 5 pent la 15 lei; 

III. Inchisârea de la 1 până la 5 dile; 
IV. Depărtarea din serviciuli gardiştiloră 

pentru unaulă ss mai mulţi ani. 
Acela care va fi depărtat din serviciul estra- 

ordinasii să plătâscă la casa comunală până la 

espirarea pedepsel uă amendă anuală minimunt 

de 50 lei şi maximum de 200 lei. 
In casă de recidivă şi de subordinaţie gravă 

amenda, şi închisârea poti a se înduoi şi a 80 

pronunța în deosebi sâă de uă dată. , 

Recidiva este numal atunci cândă a trecuti 

mai puţin do unii anii de la cea din urmă con- 

damnare. - pr



  
  

- ţine loci de procuroră 

. 

JUDETIANE SI COMUNALE 

TITLUL X a 

__ Despre consiliulii de disciplină 
Art. 60. In fie care comună urbană se in- 

stitue unii consilii de disciplină. 
Acesti consiliii este însărcinată cu cerceta- 

rea contravenţiuniloră gardiştiloră şi pronun- 
ţarea pedepseloră. ' 

Eli este presidatiăi de judecătoralii de plasă, 
s6ă în lipsa acestnia de celiă mai mare în grad 

„dintre oficerii asistați de unii locotenent, scii 
sub-locotenentă, unii sub-ofigeră, unii caporal 
și ună gârdistii. : 

Consiliul nu pâte funcţiona de cât în număr 
de tră s6ă cinci membri. . 

Dâcă membrii presenţi sunt în număr egal, 
celi mai tânără se abţine. | 

Uni ofiţer numitii de şefali corpului locală 
şi unii sergent pe acela 

de prefieri, :. | i 
Membrii acestui consilii se trag Ja sorți la 

fie-care trilunie în localităţile unde esistă cel 
pagin unii batalionii. Tragerea la sorţi se face 
în presenţa Consiliului comnnală locală, 

În cele-alte oraşe, alegerea membriloriă con- 
siliului, se va face de şefulii pardei împreună 
cu Consiliulii comunal. Numărul loră în aceste 
oraşe pote fi numai de trei. 

Art. GI, Cererea de acusaţiune contra şefu- 
lui corpului se face de câtre primarul comunei 
locale, sii după iniţiativa, guvernului. Pira a- 
supra celoră-alte persone făcândii parte din 
gardă se pornesce de către oficerulă procurorii. 

Chiămarea se face printr'uă singură citaţiune 
potrivitii regulelorii procedurel civile. 

Dscă prevenitulă nu se înfăcişâză înaintea 
consiliului Ja terminul otărită, elă are dreptul 
de oposiţiane în terminii de trei dile de la no- 
tificarea sentinței făcute, conformii procedurei 

” civile, 
"Intru câtii privesce instrucțiunea contraven- 

” ţianilorii, procedarea înaintea consiliuriloră, e- 
secutarea sentinţelori, se vor observa prescrip- 
iunile dreptului comunii. 

art, 02, Crimele şi delictele gardistilor sunt; 
în tote casurile de competinţa jurisdicţiunii or- 
dinare, . » o 

Art, 69, Fancţiunile de membri ai consi- 
" iuli de disciplină sunt obligătorie, 

Membrii cari lipsescă fără motivă valabil, 
comnnicatii prealabilă preşedintelui, va fi con- 
damnatii imediată în şedinţă, şi oră care arii fi 
numărulii membrilorii presenţi, la uă amendă 
-de la 15 penă la 50 lei. 

In casă de recidivă amenda va fi îndoită. 
Amenda pronunţată se pâte anula dâcă gar- 

distulii va justifica c'a fost în imposibilitate de 
-a- comunica prealabilă motivul absenței sâle. 
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“TITLUL XI | 

Despre rocursulii în casațiune 

Art, 64, Sentinţele consiliuriloră de disci- 
plină se potii ataca nurmal prin recursă în ca- 
saţie, fondatii sâii pe incompetinţă sâă pe omi- 
siune, orl violaţiune de forme substanţiale, sâă 
pentru călcare espresă a legii. | 

Recursulii suspendă esecutarea. Trebue făcut 
în termină de 10 dile după pronunţarea sen- 
tinţei, fiindii contradictorie, sâii după comuni- 
curea sentinţei la domiciliă, fiind dată în lipsă. 
-Recursulă se face printr'uă simplă declara- 

ţiune depusă în mânile oficeralui procuroră, 
va fi însogită de uă tază de 5 galbeni cari se 
voră înainta împreună cu recursuli fa Curtea 
de Casaţiune,. 

TITLUL XI 
Despre formarea gardei orășenescă 

Art. 65, Garda orăşenâscă, se formâză în 
companii, batalione şi legiuni. . 
Minimum unel companii este de 50 6meni, 

afară de cadre; €ră, maximumiă na trece peste 
200 âmeni, batalinele se compună de la 4 până 
la. 6 companii, legiunile se compună de Ja 2 
până la 4 batalione, , 

Art. 66. Cadrele unei companii se compunii 
de 4 ofigeră, adică ună căpitanii, unii locote- 
nentii şi duot sub-locotenenţă, de ună sengent- . 
majoră, unii furierii, optii sergenţi, 12 capo- . 
Tali, anii toboşariă şi ună cornisti, . 

Art. 62 Statulii-majoră ală unui batalioni 
se compune de unii majorii-comandantii, şi ună 
adiotantă-majoră căpitană, ună mediră: și ună 
sergentă-adiotantii. a 

Art, 6S, Statulii-majoră ală unei legiuni se 
compune de unii coloneli comandanti de Je- 
giune, ună locotenentă-coloueli, unii adiotant- 
majori, şi trei ofigeră, ună medicii, unii ofigar 
procurorii la consiliulă de disciplină, uni sub- 
locotenent port-ărapelii, uni tamburii-major 
şi unii maestru toboşară. | 

TITLUL XIII 

Disposiţii particulare 

Art. 69, La ceremonii şi Ja casuri de esar- 
ciţiură militare, cândii garda orăşenescă se în- 
trunesce cu armata, garda orăş enâscă are tot- 
d6-una pasulii înaintea armatei ” 

Art, 40. Eserciţiile militare în timpul or- 
dinariă, se vorii face celii pneinii de 12 ori pe 
anii, duminicile sii serbătorilo şi nu vorii dura 
de câtii ducă ore,   Pentra chiămările şi îndetoririle la eserciţiii, . 

1, 
A
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pentru dispensele celoră ce vor dovedi că cu- 

noscii bine eserciţiulii precumii şi pentru în- 

mulţirea, dileloră de eserciţiă, se va urma po- 

trivitii cu regulamentele speciale la gardă. 

Art, 71, Guvernul va determina pentru astă 

- dată, epoca cânâiă are să încâpă înscrierea gar- 

: LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

diştiloră, indicând asemenea şi persâna careva 

trebui să presideze consiliulii de recensimentă. 

Art, 79. Legea, de faşă nu atinge întru ni- 

mica legea privitâre la miliții, care este şi ri- 

mâne în vigore. - 

DR 

DRORETU 
_ PENTRU ARMELE COMUNEI BUCURESCI 

(Din 7 Decemurie 1864) 

tort. 1; Armele comuneă Bucuresci se vorii 

+ compune în modulă următorii 
Ună scut cu sântulă marele martiri Deme- 

tri (patronulă oraşului), naturale, pe câmpii 

de azurii, surmontatii de uă corână murale şi 

terminati de uă eştrpă tricoloră, având de te- 

nenţie, la dextra, unii păstori cu unii câne, în 

suvenirea, originel tradiţionale a oraşului (Bu- 

curti păstorală,- fundatorală Bucurescilori) şi 

ia senestra, ună hezald cu armele ţării sub co- 

râna Domnâscă, ca semnii de Capitale. 

  

- VE GE 

PENTRU INMORMENTARI 

“ (Decretată la 18 Marti 1864) 

“ Arte 1; Tâte culturile suntă detâre a'şi în- 

-: toemi cimitiruri pentru înmormântare, în de- 

părtare, cel pugini, de 200 metre de ia, mar- 

'"ginea fie căruia oraşii s6i sati. - . A 

“ Art, 2, In dată ce se vorii înfiinţa asemene 
-* cimitiruri, nu se va mal putea face nici uă în- 

mormântare în biserici, templuri, : sinagoge, 

spitaluri, capele, în nici unii edificii unde se 

": adună credincioşii de „ori co religie pentru ce- 
-:Jebrarea cultului lori, nică chiarii afară din a- 

» “ceste edificii, dâcă aceste locuri se află în oco- 

""“Vuliă oraşeloriă şi satelori, | 
Art. 3. In ori ce cimitiră creştinii, va fi ad- 

mis a se înmormeânta, sâii în parte sâă în mor- 
minte de familii, ori cine, fără osebire de rită. 
Asemenea s0 va admite în cimitirul ortodorii 

a seînmormenta şi acei morţi de alte religiuni, 

pentru cari nu.voriă fi cimitiruri speciale, 

Art, 4, Acâstă lege se vaesecuta pentru Bu- 
curesci celi multi în termină de unit ani de 

- Ia Gata promulgării ei, de optiă-spre-dece luni 

-' pentru cele-alte orașe ale ţării, şi de trei ani 

pentru sate, fără a se opri satele a face maj 
"nainte chiară cimitiruri, de voră voi. 

- “a casă de neesâcutare a acestei legi, în ter- 
minele arătate mai sus, Municipalităţile, şi la 
rieurmare din partele, Departamentulii compe- 
tinte, va înființa cimitirari pe conta coreligio- 
nariloră nesupuşi.' ” 

Art. 5, Pretutindenea unde Statul are mo- 
şii în apropieri de oraşe s6ă sate, Guvernuli 
este autorisatii a da locul gratisii pentru ase- 
menea trebuinţe. 

Art. 6, Cimitirurile actuale se vori menţi 
nea îngrădite în termin de cincă-spre-dece ani 
afară de casuri când mormintele s'ară deşert: 
de părţile îndrituite; după acestii termini ele 
roră putea priimi'uă altă destinaţiune. 

Ti singură escepţiune se va face în favore: 
acelorii Cimitire din oraşe, cari, de către res 
pectivele autorităţi comunale, se vorii destin: 
a fi prefăcute în pieţe sc grădini publice, îns 
după strămutarea morminteloră,  
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“ REGULAMENT. PENTRU INMORMENTĂ RI : 
_- (1664) 

TITLUL 1 

Sepultura şi lucrările ce'i suntă 
consacrate. : 

Art. 1, Nu se va mai putea face nici uă în- 
gropare în biserici, templuri, sinagoge, spita- 
luri, capele publice şi în genere în nici una din 
edificiile unde se adună credincioşii de ori ce 
religie, pentru celebrarea cultului lori, precum 
asemenea nici în ocolulii oraşelorii şi satelorii. 

Art, 2, Pe la tâte oraşele şi satele se voriă 
alege şi consacra pentra îngroparea morţilor, 
locuri cu depărtare celă puciniă de 200 metri, 
de cele mai din urmă locuri locuite. | 

Art, 3, Locurile cele mal 'nalte şi espuse la 
Nordii, vorii fi alese mai cu preferinţă. Aceste 
locuri voră fi închise cn unii zidă, uluce să 
gardă, sâii chiază şi şanţii mare şi adănc, da- 
pă importanţa şi midlâcele municipiului. Im- 
prejmairile vor avea înălțimea de 2m50, celii 

„Puţini, In acele locuri se voră face plantaţii, 
luându-se însă precanţia dea nu se înăbuși cir- 

- culaţia aerului prin desimea arborilor. |. 
Art. 4, La tote cimitirele oraşelori. se va 

face câte nă capelă, potriviti cu midlâcele a- 
celui oraşi. In sate construcţia capelei nu va 

“fi obligatorie. a * 
Arte 5. In Bucuresci, afară de cimitirul 

Şerbani-Vodă, ce este a se termina, se voră 
mai construi şi alte trei. cimitire cărora, li se 
va fixa aă întindere potrivită cu mortalitatea 
anuale, și adausurile prevădute prin art. 9. 

Art, 6, Fie care înmormântare seva .face 
într'uă grâpă separată. Fie care gropă deschi- 
să va avea adâncimea de ]n 50; va fi lungă de 
2200 şi largă de 0280, afară de mormintele 
copiilorii, cari voriă varia numai în lungime şi 
lărgime după etatea loră, nu însă şi în adenci- 
me, care va fi totii aceeaşi. După depunerea 
cadavralui, pămentulă ce se va'pune pe d'asu- 
pra se va bate bine. * , 

Art, 7. Gropile voră fi depărtate unele de 
altele de.0m40, în laturi şi de 0m50 până la 
060, la capă şi Ia piciore. Și 

Art, S. Spre a se evita pericolulă ce aduce 
ca sine reinuoirea prea timpurie a morminte- 
loră, nu se voră pntea deschide gropile. cele 
vechi pentru înmormântări nuoă, de cât după 
cel puțină şâpte ani, pentru fie-care 'grâpă, 
de la data îngropăril într'ensa; Prin urmare 
se vorii lua măsuri ca terenulă afectaţi pentru 

  

unii cimitiră să fie cel pugin de şâpte ori mai. 
mare de câtii loculă ce s'ar calcula, după. mai 
susii espusele regule, şi în raporti cu cătimeai + 
de midlocă a mortalităţii anuale, - : 

Art. 9. In capitale, în oraşele. cele mari şi. 
în genere în tote locurile unde se află familii: 
ce ară voi să ia locuri mai spaţiose, şi pe per-:: 
petuitate, sâă pe ună timpi îndeiungatii, se .: 
va fixa pe lîngă locurile efectuate pentru .ci- 
mitire, după principiile de mai susă, şi uă în- - 
tindere de locă 6re-care ca .suplimentiă la. acâ= * 
sta, spre a fi vindută pentru perpetuitate, sâii:[ 
închiriate pe termini de 30 sii 10 ani, după.t 
condiţiile şi regulile ce se or fixa mal la vale: 
pentru aceste înmormântări, ra 
Art,10. La înmormântări comune se va ob-:: 

serva regula de a se începe înmormântarea de: 
la unii capătă şi a se continua până la .celă-alt « 
capătă, fără întrerupţie ; ast-feli în câtii,:nu- 
mai după celii mal puşină şâpte ani espirați, a 
să se potă deschide. gropa cea d'ântâiă cândii:- 
so va închide cea mai din urmă, 

Arte 11. Ori ce mortă adusi, din afară, şi n 
care nu va fi Ipcuitii în capitala sâi oraşuli 
acela, nu se ra patea îngropa, de cât după aun- 
torisare specială. . „i ă 

Art, 12, Comunitățile religiose de părinţi.» 
şi de maice, atâtii pentru îngroparea membri=:+ 

ce se aducii după din afară, spre a se îngropa 
în aceste locuri, vorii observa de acum înaintau 
acelâşi regule, adică : nu. roră îngropa pâinii 
meni, nică în biserică s6i paraclise, nici în îrp- |» 
prejmuirea sâii. acoperirea chiliilor şi a depen= 
dințeloră loră; ci vorii face fie-care.uuii osehitiz 
cimitir într'aniă loci isolatii,de îniprejriuirea;= 
monastiril şi în depărtarea-fixatăi) „i tre 

Art, 13. Acesta imoriastiri:se vor conforma: 
întru tâte cu leginirile şi disposiţiile luaţerpen=." 
tru tâte cimitirele în;genereiv n? 
“Art. 14, Monastirile din vecinătatea Bucus 
resciloră voriă: plăti casei:generale:'a cimitire=i 
lori, drepti subvenție pentru înmormântăriler> 
săraciloră, de la l:'penă.la 5.galbeni pentru: 
fie-care îngropare de străină laic, ce se va face 
Ja aceste monastiri, după. midlâcele mortului. 

Art, 15, Spre acestărsfirşită,: în autorisăzri 
rile ce se voră da de îngropare, se va, specitiea,a 
unde are să se facă. îngroparea după :cerbrea 
rudelorii sei amiciloră mortului,-şi după:auizue 
torisarea specială a guvernului de a se îngropa 
Ja vre ună. monastire .6re-care. Superiorit :100-,= 

  

  nastirilorii suntă popriţi sub grea rispundera.u 

d ' 

loriă acestori comunităţi, cât şi pentru laiciă'a,
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pentru dispensele celorii ce vorii dovedi că cu- 
noscii bine eserciţiulă precumi şi pentrn în- 
maulţirea dileloriă de eserciţiă, se va urma po- 
triviţii cu regulamentele speciale la gardă. 

Art. 71, Guvemul va determina pentru astă 
- dată, epoca cândii are să încâpă înscrierea grar- 

: LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

diştilorii, îndicândiă asemenea şi persona care va 
trebui să presideze consiliulă de recensimentii, 

Art. 72. Legea de facă nu atinge întru ni- 
mica legea privitâre la miliții, care este şi ră- 
mâne în vigore. - ” 

  

„DBCRETU 
PENTRU ARMELE COMUNEI BUCURESCI 

(Din 7 Decenurie 18614) 

„Art, 1; 'Armele comunei Bucuresci se vorii 
compune în modulii următorii : 

Unii seut cu sântulii marele martiri Deme- 
triă (patronul oraşului), naturale, pe câmpă 
de azurii, sarmontati de uă corână murale şi 
terminatii de uă eşsrpă tricoloră, având de te- 

4 
nenţie, la dextra, unii păstori cu unii câne, în 

suvenirea originei tradiţionale a oraşului (Bu- 

carii păstoruli, fundatorală Bucurescilorii) şi 
la senestra, unii hezald cu armele ţării sub co- 
râna Dom nâscă, ca semni de Capitale, 

  

E GE 

PENTRU INMORMENTARI 

" (Decretată la 18 Martiii 1864) 

* “Art, 1e Tâte culturile 'suntii dâtâre a'şi în- 
tocmi cimitiruri pentru înmormântare, în de- 
părtare, celii puginii, de 200 metre de la, mar- 

' “ginea fie'căruia oraşii sc sati, * . 
* Arte 2, In dată ce se vorii înfiinţa asemene 

"" cimitiruri, nu se va mai putea face nică uă în- 
mormentare în biserici, templuri, sinagoge, 
spitaluri,. capele, în nici uni edificiă unde se 

"> adună credincioşii de ori co religie pentru ce- 
” “lebrarea cultului loră, nică chiară afară din a- 
» iceste edificii; dâcă aceste locuri se află în oco- 
"““lulă oraşeloriă şi sateloră, , 

Art, de In ori ce cimitiră creştină, va fi ad- 
mis a se înmormenta, sâii în parte sâii în mor- 
minte de familii, ori cine, fără osebire de ritii. 
Asennenea, sc va admite în cimitirulă ortodoxă 
a se înmormânta şi acei morțide alte religiani, 
pentru cari nu .vorii fi cimitiruri speciale. 

Art, 4, Acâstă lege se raesecuta pentru Bu- 
curescă celă muliii în termină de unii ană de 

 Ja'data promulgării ei, de optă-spre-dece luni 
“* pentru cele-alte oraşe ale ţării, şi de tref ani   

pentru sate, fără a, se opri satele a face mat 
"nainte chiar cimitiruri, de voră voi. 

"La, casii de neesecutare a acestei legi, în ter- 
minele arătate mai susii, Municipalităţile, şi Ia. . 
neurmare din partele, Departamentul compe- 
tinte, va înfiinţa cimitirură pe conta coreligio- 
narilorii nesupuşi.' ” 

Art, 6. Pretutindenea unde Statul are mo- 
şii în apropieri de oraşa s6ă sate, Guvernul 
este autorisatii a da loculii gratisă pentru ase- 
menea trebuinţe. 

Art. 6. Cimitirurile actuale se rorii menţi- 
nea îngrădite îu termin de cinci-spre-gece ani, . 
afară de casuri când mormintele s'ară deşerta 
de părţile îndritaite; după acesti termini ele 
vor putea priimi'uă altă destinaţiune. 

Uă singură escepţiune se va fâce în favârea 
acelori cimitire din oraşe, cari, de către res- 
pectivele autorităţi comunale, se vorii destina 
a fi prefăcute în pieţe sâă grădini publice, însă 
după strămutarea morminteloră.
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- REGULAMENT PENTRU INNORÂNTĂRI + 

TITLUL JI | 

Sepultura şi Incrările cei suntii . N 

consacrate. 
EN | | 
Arie 1..Na se va mai putea face nici uă în- 

gropare în biserică, templuri, sinagoge, spita- 
luri, capele publice şi în genere în nick una din 
edificiile unde se adună credincioşii de ori ce 
religie, pentru celebrarea cultului loră, precum 
asemenea nici în ocolulă oraşeloră şi satelorii, 

art, 2, Pe la tâte oraşele şi satele se vorii 
alege şi consacra pentru îngroparea morţilor, 
locuri cu depărtare cel puinii de 200 metri, 
de cele mai din urmă Jocuri locuite. 

Art. 3, Locurile cele mai 'nalte şi espuse la 
Nordii, voriă fi alese mai cu preferinţă. Aceste 
locuri voriă fi închise cu ună 'zidă, uluce sâiă 
gardă, s6ii chiară şi şanţă mare şi adănc, da- 
pă importanţa şi midlâcele municipiulai. Im- 
prejmairile voră avea înălțimea de 2n50, celă 

„Pugină. In acele locuri se voră face plantaţii, 
luându-se însă precanţia dea nu se înăbuși cir- 

- calaţia aerului prin desimea arboriloră. | 
Arte 4. La tote cimitirele oraşeloră. se va 

face câte uă capelă, potriviti cu. midlâcele a- 
celui oraşii. In sate construcţia capelei nu va 

“fi obligatorie. Ia * 
„ Arte 5. In Bucuresci,' afară de cimitirulii 
Şerbanii-Vodă, ce este a se termina, se voril 
mai construi şi alte trei. cimitire. cărora li se 
va fixa aă întindere potrivită cu mortalitatea 
anuale, şi adausurile prevădute prin art. 9. 

Art, 6, Fie care înmormântare se- va. face 
într'uă grâpă separată, Fie care gr6pă deschi- 
să va avea adâncimea de 1 50; va, fi lungă de 
200 şi largă de 0280, afară de mormintele 
copiilorii, cari voră varia numai în lungime şi 
lărgime după etatea lori, nu însă şi în adânci- 
me, care va fi totii aceeaşi. După depunerea 
cadavrului, pământulă ce se va'pune pe d'asu- 
pra se va bate bine. : e 

Art. 7. Gropile voră' fi depărtate unele de 
altele de 0240, în laturi și de 050 până la 
0260, la capă şi la piciâre.. . EI 

Arte S, Spre a se evita pericolulă ce aduce 
cu sine reînnoirea prea timpurie a morminte- 
loră, nu se voră putea deschide gropile. cele 
vechi pentru înmormântări nucă, de cât după 
celii puţină şâpte ani, pentru. fie-care 'gr6pă, 
de la data îngropăril 'într'ânsa;, Prin urmare 
se voră ua măsuri ca terenulă afectati pentru 

+ (4564) 

unii cimitiră să fe celă puşin de şâpte ori mai. 
mare de câtii loculă ce s'ar calcula, după. mai 
susă espusele regule, şi în raportii cu cătimeui 
de midiocii a mortalităţii anuale. : a 

Art. 9, In capitale, în oraşele: cele mari şi.» 
în genere în tâte locurile unde se află familii-+ 
ce ară voi să ia locuri mai spaţiose, şi pe per=:: 
petuitate, sâă pe uni timpi îndelungatii, se -; 
va fixa pe lingă locurile efectuate pentru ci- 
mitire, după principiile de mai susă, și nă în- . 
tindere de loci Gre-care ca .suplimentii la.acâ=ii : 
sta, spre a fi vindută pentru perpetuitate, seă:[ 
închiriate pe termini de 80 stă 10 ani, după.t 
condiţiile şi regulile ce se vor fixa maj la vale:i 
pentru aceste înmormântări, n e: i: 

Art. 10, La înmormântări comune se va ob-:, 
serva, regula de a se începe înmormântarea de: 
la unii capătă şi a se continua până la .celi-alt a 
capeti, fără întrerupţie ; ast-feli în câtii;:nu- 
mai după celăi mai puginii gâpte ani espirați, a 
să se potă deschide. grâpa cea d'ânttii cândă:- 
se va inchide cea mal din urmă, : i 
“Arte 11, Ori ce mortii adusi din afară, şi + 

care nu va fi locuitii în capitala s6ă. oraşulii 5 
acela, nu se va putea îngropa, de cât. după au- 
torisare specială. . „o e 

Art, 12, Comunitățile: religiose de părinţi 
şi de maice, atât pentru îngroparea membri=+ 
lorii acestori. comunităţi, cât şi pentru 'laicit'a 
ce se aducii după din afară, spre a se îngropmă 
în aceste locuri, vorii observa de acum înainta   

  

acelâşi regule, adică : nu. vorii îngropa peinisia 
meni, nici în biserică s6ă paraclise, nici în îmm- b 
prejmuirea scă acoperirea chiliilor şi a depens+ 
dințelorii lori; ci voră face fie-care.uuii oshitia 
cimitiră întruni loci isolată.de îniprejrăuitea; 
monastirii şi în depărtareă-fizatăi „+ „tr? 

Art, 13, Aceste. moriastiri:so vor conforrazui 
întru tâte cu leginirile şi disposițiile Juaterpen=-» 
tru tâte cimitirele în'genereiv + n: 
"Arte 14, Monastirile din vecinătatea Bucuzi 
resciloră voriă plăti casei:'penerale:'a cimitire=l 
loră, dreptă subvenția;pentru înmormântăriler» 
săraciloriă, de la 1:p6nă.1a,.5 galbeni pentru: 
fie-care îngropare de străină laie,f ce se va face « 
la aceste monastiri, după, midl6cele mortului:». 

Arte 15, Spre acestă.-sfirşită,!în autorisă=! 
rile ce se voriă da de îngropate, se ra specilica;a 
unde are să se facă--îugropareay după :certzea, 
rudelori să amiciloră mortului;-şi dupăauiu 
torisarea specială a guvernului de a se îngropa: 
Ja vre uă. monastire 6re-care. Superiorii .1u0=,= 
nastiriloră suntii popriţi sub grea, răspundera.u 

(o N
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da îngropa mosii ce nu s'arii aduce acolo cu 
specială autorisare după regulă. 

Arte 16. Ori şi cine pâte fi îngropatii pe a 
sa proprietate, însă numai atunci cândă se pot 
aplica condiţiile prevădute prin art. 2. Aceste 
înmormântări nu se vorii putea face fără per- 
misia guvernului, Se vorii conforma şi acestia 
întru tâte cu legile şi disposiţiile ce so vor lua 
pentru tâte înmormântările în genere. 

Art, 17. Toţi morţii ce se vorii transporta 
afară din capitală, şi în locuri mai departe de 
câtii cimitirele, vorii trebui să aibă cosciuge 
de stejarii închise ermetică ; cândii acâstă di- 
stanţă va fi mai multi de 3 poştii, va trebui 
âncă în aceste cosciuge să mai fie şi un altulă 

- de plumbii iarăşi ermeticii închisă, : 
Art, 15, 'Tâte locurile din împrejmuirea, ora- 

gelorii şi satelor, unde se făcâă până acum în- 
mormnântări, şi care, cu desființarea cimitire- 
lori celor nuoă, rămâniă în nelucrare, se voră 
închide fie-care din dina în care se va începe 
înmormântarea la cimitirulii respectivă, şi vor 
sta închise penă la espirarea de şâpte ani. In 
timpauli acesta va fi oprită de a, se face pe a- 
ceste locuri ori-ce săpătură mai mult de 2pal- 
me adâncime. : 
Art, 19. Liberii este oră-cine a'şi strămuta, 

morţii de pe aceste locuri; însă numai pe aceia 
ce suntă îngropaţi de şâpte ani împliniţi, con- 
statândă acesta prin probe legale. Altminteri 
se vori socoti începerea acelorii şâpte ani din 
diua interdicţiei acestui loci, 

Art, 20, La ştpte ani espiraţi, din diua în 
care s'a închisă unii loc de înmormântare 6re- 

„care, se va publica spre cunoscinţa tutulorii ce 
ară avea morţi îngropaţi într'aceliă locii spre 
ai strimuta d'acolo. Dnpă trecere de 3 luni 
de la, data publicării, câte morminte vor fi ră- 
masii nedeschise, se vor deschide cu cheltuiala 
cimitirelorii sâii a întreprindătorului respectiv 
de pompele funebre, şi adunându-se tote âsele 
cuprinse într'ensele, se vor transporta cu uă 
simplă ceremonie religidsă la cimitirulă re- 
spectivi, unde se vor depune în cavoul comun. 

Art. 21, In carsulă unei săptămâni, celă 
multii din diua translație Gselorii la cimitiră, 
se va face uă minuţiGsă, cercetare la, faţa lo- 
cului de către preotulă s6ă preoţii bisericii, de 

" deputatulă cartierului, de mediculii culârei şi 
de unii agenti ală poliţiei, și găsindu-se că lo- 
culă este golitii de morminte, se va face pro- 
cesii verbală în care tori subscrie țâte aceste 
pers6ne. În puterea acelui procesii verbal gu- 
vernulă va rădica interdicţia şi va libera acel 
Yocii lăsându'li în disposiţia liberă a proprie- 
tarului săi, Mi 

Art, 22, In orașele stă comunele unde lo- 
cuitorii profeseză mai multe rituri, fie care cult 
va avea, câte unii cimitir deosebiti. Unde însă 
se află numal ună cimitirii aşedatii, sâii unde 
persânele ar fi forte puşine în proporţie cu ma- 

  

  

joritatea locuitorilor, acolo se va despărți prin 
ziduri, gardii sfii şenţauri adânci şi largi, locuri 
parţiale pentru fie care xită, luându-se de basă 
pentru a loră întindere numărulă locuritorii de 
fie care din riturile ce se vorii fi aflând în acel 
locii. Cimitirele însă de cultă osebită, voră fi 
tot-dâ-una separate numai prin zidă sc gard, 
şi vorii avea osebite intrări; nu va face însă 
trebuință a fi depărtate de cele-alte cimitire. 

Art, 23, Cândii cine-va va muri într'ună 
oraşii sii satii, străinii fiindi într'acelă locă, 
şi va îi de uă religie sâii cultă diferitii de re- 
ligia s6ă cultulii locuitorilor, comunitatea nu'l 
va putea arunca, Gin sânulii să, ci'l va îngropa 
în cimitirali obstescii, într'ună locă isolati şi 
însemnatii specială,  - . 

Art. 24. Cândă într'nă familie se află per- 
sâne de diferite rituri, nu va putea fi interdisă - 
femeii de a fi îngropată cu bărbatulii săă în 
mormântulă destinată pentru familia sa pre-. 
cum nici bărbatulă a fi îngropată în mormân- 
tuli soșiei sâle; în fine, se va respecta ultima 
voință a morţilor de a fi îngropaţi în senulă: 
familiei loră. 

TITLUL IL 
Clasiilcarea terenului înmormântărilor - 

Art, 25, Locurile de înmormântare se ror. 
clasifica în duoă categorii. 

Locurile private şi cele comune. 
Art. 206. Locurile private se împartă în : 
a. Locurile date pe perpetuitate. 
b. Locurile date pe terrain de 30 ani. 
c. Locurile temporale date pe- ună termini 

de 10 ani celi multă, 
Art, 27, Locurile date pe perpetuitate se 

vorii preţui după întinderea lori, socotindu-se 
de 1, 2 seii 3 morminte. Întinderea acestor lo- 
curi va fi fixată după modală următori :. 

1. Loculă socotiti de unii mormânt ra a- 
vea 22003m00. - IN 

2, Locul socotitii de duoă morminte ra a- 
vea 3m00X4m50. 

"3. Loculii socotiti de trei morminte ya a- 
vea 31007200, 

Acele locuri se voră plăti la începută şi uă- 
dată pentru tot-dâ-una cu preţurile următâre : 

Pentru cele dântâii ...... . 25 galb. 
Pentra cele d'ali duoilea . ... 60 galb. 
Pentru cele Mali treilea... . 150 galb. 
Aceste locuri nu intră în categoria unei pro- 

prietăţi ordinară, prin urmare nu se voră -pu- 
tea înstrăina de cât sub titlu de mostenire, de 
împărţire între rude si de dar, de la uă rudă 
la alta. Oră ce dare din aceste locuri s'ar face, 
s6i în totală sâii în parte la vre uă persână 
străină de familie, va fi socotită ca nefăcută, 
şi nu va avea nici uă valăre. 

Art, 29, Locurile luate pe 30 ant so vor pu-
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tea lua din nuoii după 30 ani espiraţi, însă nici 
nă-dată mai scumpi de câtii cu preţurile cu 
care s'a luati la începutii, Aceste locuri vorii 
avea dimensiile armătore : 

]. Cele de onă mormenti vorii area supra- 
faga 2:230X1n:00. 

5 Cele de duot morminte, vorii avea supra- 
fașa 2502200. 

3. Cele de trei vor avea suprafaşa 2n50X 
3m00. 

Vor fi tazate în moduli următori, şi se va 
plăti la începută uă dată pentru totit-de-una, : 

Rentru cele d'ântâii. .. .. 6 galbeni." 
„— Cele d'ală duvilea . . . 15 — 
— Cele d'ală treilea, . . . 30 — 

„ Nereînuoindu-se închirierea, după espirarea 
celori 30 ani, administraţia cimitireloră ra 
maj aştepta duoi ani, după espirarea cărora 
neișindu-sc nică uă cerere din partea familiei, 
va trece îndată în posesia cimitirului, 

Art. 29. Locurile timporale vorii avea nu- 
mal mărimea de 2200; 1100; se roriă taxa cu 
doi galbeni; se va număra insă şi aci suma 
îuainte; iară după espirarea terminnlui, nu vor 
maiputea fi reînnoite, ci rorii trece la masa 
terenului cimitirelorii. | 

Art. 30. Locurile perpetue şi de trei-deci ani 
se poti cumpăra ori cânâii; locurile timporale 
însă, nu se pot cumpăra de cât la mârtea per- 
sânei pentru care se destină. In aceste mor- 
minte nu se pot îngropa de cât un singur mort. 

Art. 31. Cei ce ai locuri perpetue, aii voia 
de a face pe dânsele mausole, statue, cavouri, 
petre mortuarii şi ori ce semni indicativii de 
înmormântare. 

Art. 32. Cavourile însă nu vor patea f con- 
stroite afară din îaa pământului, de câtă cu 
condiţie de a îi împărţite în compartimente 
s6ii case disponibile, ce aă a se închide crime- 
tică, după depunerea mortului, care va fi totit- 
uă-dată pusă şi într'ană cosciugă de plumbi 
închisă ermotică. 
Art, 33, Cavourile subterane vorii fi con- 

struite ast-felii în câtii parchetulă lori să fie 
“în profunditatea fixată „pentru tâte mormin- 
tele în genere. 

Art, 34, Pe locurile Inate pe 20 ani, nu se 
potă face mausole, nici cavouri, nick împrej- 
muiri de zidi, ci se pot pune petre şi cruci în- 
dicative, şi se potii ocoli cu uă balustradă de 
ferii. Acesta objecte, după espirarea terminului 
cu reîntorcerea terenului la masa cimitirului, 
de nu se voriă fi cerută de rudele familici, se 
voră rădica după locii de administraţia cimi- 
tireloră, şi se vori face proprietatea sa. „De Ta 
face însă cine-va, cavouri, ori în fandiă sâi d'a- 
supra pe aceste locuri, după condiţiile prescrise 
aceste cavouri după espirarea terminului ne- 
reînnoită nu se voră putea reclama de foştii 
proprietari, ci vorii rămâne proprietate a ci- 
mitiruluj. - 
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"Art. 85, Rectorulă cimitirului este îndâto- 
ratii sub a sa răspundere, a priveghea ca ni-, . 
meni să nu construe afară de spaţiulii ce i se 
concede prin precedentele disposiţii şi după bi- 
letulă ce are; chiar şi dâca acesti iocali i s'ar 
fi dată întruni spaţiii mai mare, de câtă celt 
fixată prin acestă regulamentă. |. . 

Art. 36, Pe mormintele timporale se potii 
pun: numai cruci mici sâi petre, şi nu sc pote 
face de câtii uă balustradă de lemn fără basă, 
Q6ră bine făcută, fără a se erta a se face îm- 
prejmuiri cum va voi fie-cine. Aceste objecte, 
nereclamate până la espirarea terminului, s6ă 
nerădicate uă săptâmână, s6ă celii multă vă, 
lună după acâsta, rămână proprietate a cimi- 
tirului. 

Art, 97 Administraţia na pâte întrebuința 
aceste  objecte sacre, de câtii-la lucrări analose; 
nici uă dată însă la lucrări vulgare, şi mai cu 
sâmă necurate, E 

Art. 3S. Pentru locurile comune, se va da 
uă taxă de patra sfanţi de gropă; cei însă cu 
totulă săraci nu vor plăti nimică, şi se vorii 
transporta fă fără plată, asupra acestoră fose nn 
va fi permisă a se pune nici unii semnii indica- 
tiv de înmormântare, mai nainte de plata taxei. 

Art, 39, Aceste regule şi taxe se vorii mo- 
difica în oraşele cele miei, şi prin sate după 
miglâcele comunelorii şi locuitoriloriă. 

Art. 40. Nici ună mormântă nu se va pu- 
tea deschide mal nainte de'şâpte ani espirați 
şi constataţi, fără vă autorisaţie specială şi 
motivată. 

Art, 41. Pentru regularea înmormentăritor, 
labiuroulă fie-cărui cimitir se va, afla un plan 
esactii a] acelui cimitir cu tâte împărțirile lo- 
curilorii atâţi celorii private de trei-deci ani şi 
dreptă temporale câtă şi acelor comune nume- 
rotate fie-care clasă în parte. Acestă planii va 
trebui a fi aprobatii de direcţia Iuerăriloră pu- 
blice. 

Art, 42, Se ra păstra asemenea cinci re- 
gistre şnuruite şi sigilate cu sigiliulii comuni-, 
tăţii seu ali municipiului respectiviă. Unii re- 
gistru generali în care se vori trece toţi mor- 
fă intraţi, după data îomormentărit ; în acest 
registru se va însemna felulii mornentului în 
care s'a depusii mortală, numtrul biletului de 
înmormântare şi numărulii de rândă ce pârtă 
acelii individ în cele-alte registre respective. 
Cele-alte patru registre voriă fi speciale pen- 
tru fie care fel de morminte ; într'ensele se vor 
trece numele mortului, numărul ce are mor- 
mântulă stă pe plană, data şi felulă morţii, 
profesia sa, ritulă, locuinţa unde a murit, pa- 
tria şi naționalitatea sa, cum Li alte împre- 

iurări, 
Arte 43, Afară de registrele despre cari se 

vorbesce în articolulii precedenti, rectorul va 
maj ţine şi ună altii registru specială de tote 
veniturile cimitirului, şi în care se vorii trece
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atâtii preţurile de cumpărătârea locurilori de 
morminte private, cât şi al celor de 30 şi 10 ani, 
cum şi taxele mormintelor comune; într'ânsul 
se va trece asemenea, ori ce alte venituri sâă 

" dotaţii ce arii avea, cimitirulă. Acestii registru 
va trebui a fi ţinutii după tâte regulile comp- 
tabilităţii, şi ast-felă, cum să se pâtă toti-A6- 
una verifica, prin cele-alte, - 

Art. 44, În fie care cimitiră se va fixa ună 
locii isolatii în care se vorii îngropa sinucidii, 
Rudele acestora vor plăti uă taxă do 2 galbeni 
în josii, după starea mortului. Cei cu totulă 
săraci şi fără rude nu voră da nimicii şi se vor 
transporta gratisă. 

Art. 45. Monastirile şi tâte comunităţile 
religise vorii ţine registru şnuruită şi sigilat 
cu sigiliulă - Mitropolitului, în care voră trece 
pe morţi după regulile espuse în articolele de 
maj susii. Osebitii de acâsta, aceste monastiri 
voriă avea unii asemenea registru comparativii 
ali personalului săi, însemnată pe fie care lu- 
nă, spre a se judeca mortalitatea. 
„Art, 40. In camerile mortuare nu se poti 

depune de câtii acei morţi, pentru cari s'ară 
lua locuri perpetue, şi adastă preparaţia mor- 
mântului, Adăstarea nu va fi mai lungă de cât 
de trei dile, celă multă după terminulii fixată 
de îngropare, şi atunci după constatarea de po- 
sibilitate a medicului verificatoră, împreună cu 
mediculă de colâre şi cu condiţie de a fi depus 
acelă mortii într'ună cosciugi ermetică de 
plumbi sâă tinichea, care va, sta în altulă de 
stejari, tatii ermetică închisii. Acâstă autori- 
sare nu se va putea da nici uă dată în timpi 
de epidemie, . 

| TITLUL III 

Personalulă cimitirelorii - 

„Arte 47, Personalulă bisericescă din cimiti- 
rele din capitală şi oraşele de priina ordine, se 
va compune din: 

2 Preoţi. 
2 Cântăreţi. 
1 Paracliseră. . : 
Art. 45. Personaluli civil din acelsşi oraşe 

se va compune din: - ! 
1. Rectorii care va ţine 
1 Casierii şi scriitoră. , 
1. Ingrijitor, care va avea şi îngrijirea gră- 

dinei şi va fi responsabilii de ţinezea curăţeniei 
şi bunei orânduială întru tâte. 

1 Portari, : 
2 Gropari, cari voră fi totă uă dată şi rân- 

daşi, şi vorii ține curăţenia în cimitire ; aceştia 
suntă sub ordinele directe ale îngrijitorului. 

1 visitiii s6ă duoi, după numărul trăsurilor, 
Art, 49. Rectorulă cimitirului este persâna 

de care depinde totii personalul unui cimitir, 
întru ceea ce priresce observarea dăâtoriei fie- 

şi cancelaria. 
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căruia, Elă recomandă numirea portarului, a 
groparilor şi rapârtă despre cea mal mică neon. 
vânduială ce s'ară ivi în cimitiră; ia socotâlă 
casierului şi priveghăză a se ţine compturile 
totă-de-una în bună stare. Rectoruli este res- 
ponsabilă de tote neorânduelile şi abusurile ce 
sară ivi într'uniă cimitiră. a 

Art. 50. Toţi împiegaţii unui cimitiră vor 
locui într'unii loci osebit de partea consacrată 
înmormântăriloră printruniă grilajă s6ă alti- 
felă de despărţire. - 
Art. 51, Guvernulii va îngriji ca tâte pers6- 

nele, atâtii bisericesc câtă şi civile, ce com=. 
pună personalul unui cimitirii, pe la oraşele 
unde cimitirele aă unii personalii ce locuesce în 
ocolulii acestorii cimitire, să nu fie Gmeni fa- 
miliştă. Rectorulii şi preoţii de vorii avea fa- 
milii, voriă fi obligaţi a ţine familiile lor afară : 
din cimitire, deră în cea mare aproximitate, ca, 
să fie în toti momentulă presenţi în funcția 
loră. In casul acesta, aceşti funcţionari îşi vor 
avea toti-dâ-una încăperile lorii în cimitiri, : 
Biuroulă cimitirului, nu va putea nici uă dată ': 
fi afară şi rectorele mai multi de cât ori cine, 
este obligatii a fi totiă-dâ-una presentiă în ser- 
viciulii să. a i 

Art, 52, Visitiii îşi vorii avea locuinţa loră 
Ja comisia respectivă, iară nu în cimitiră. 

Arte 59, La oraşele cele mari şi în capitală i: 
se va afla pe lingă fie care cimitiră câte ună" 
giandarmă ali Manicipalităţii s6ă al Poliţiei, ! 
care va fi sub ordinele directe ale rectorului ci- 
mitirului, şi va priveghia a nu se face neorân- 
duel, precum asemenea nici uă infracţiune la 
disposiţiile prevădute pentru bună orândaială * 
în întrulă cimitireloră. 

Art. dt. Pe la, oraşele cele mici, acest per- 
sonală se va modifica după midlâcele oraşelor, 
şi trebuinţa ce arii reclama numărali mortali- 
tăţii anuale, - 

Arte 55. În cimitirele din sate va fi celii : 
muită uă capelă, însă de va voi şi de va avea: 
miglâce comunitatea a o face, unii portar care 
va îi totă uă dată şi groparii, s6ă ună simplu" 
groparii, Indstoririle rectorelui voră fi în per- : 
sâna mai marelui satului, ală căruia scriitori : 
pâte ţine registrele. Observarea bunei orân- 
dueli va fi sub sarcina consiliului sătescă, din 
preună cu preotalii celă mai bătrână. - 

Art. 56, In timpi de epidemie, Consiliulă 
municipali, s6ă consiliulii sătesci, vor pute” 
adăuga personele ce va cere trebuinţa. 

TITLUL IV 
Jesuri de- ordine şi de îngrijirea interidră . 

a cimitirelorii 

Art, 57, Porţile cele mari ale cimitireloră 
voră fi deschise numai la Sânibăta morţiloră, -
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când ai a se face serviciuri funebre solemnele 
pentru toţi morţii. : 

Aceste porţi se roriă deschide asemenea, nu- 
nai ca să intre carăle mortuare şi persânele ce 
însogesci în trăsură pe mort. Personele ce vin 
pe josă sâii în armă, sti înaintea convoiului, 
vori intra pe portiţa cea mică. ă 

Arte 53, Carulă mortuară va putea înainta 
în cimitiră pe dramurile cele largi, iară unde 
se strimtesă loculi, se va opri, şi mortulă se 
va transporta până la grâpă pe brage, . 

Art, 59, Este poprită intrarea în cimitir la 
"âmeni bei, la vindători de ori ce fel de lucruri, 
la copii fără părinţii lori, la indivigi ce arii a- 
vea cu sine câni sc alte animale domestice, 
şi la cerşetori. ">. SE 

Art. 60, Persânele ce voră intra în cimitirii 
şi nu se sori purta cu cuviință, vorii fi date â- 
fară, fără nică uă consideraţie. Cei ce vor face 
stricăciuni vor fi duşi înaintea, rectorelui, care 
după ce se va constata răulă făcută printrunii 

-procesă verbal, îl va trămite la municipalitate 
de unde voră f trămişi la prefectura poliţiei. 

Art, Gl. Este cu totalii oprit de a, sări pe- 
ste împrejmnirile cimitirului, scă a se sui pe 
densele, ori pe împrejmuiri parţiale, ori pe mo- 
numente; de a umbla sâă a se aşeda pe iarbă; 
de a se sui pe arbori, de arupe fiori de pe mor- 
minte; în fine, de a face cea mai mică strică- 
ciune sâă neorânduială. Este popritii de a face 
necurățenii, de a'se preumbla prin cimitir fără 
scopă şi a se opri fără trebuință. 

Arte 02, Administraţia cimitireloră nu este 
respundătore de nici ună furtişagii ce sar face 
în cimitiră, Familiile ori îngriji, a unu pune 
pe morminte lucruri de prețiă. 

Art. 63, Pentru ori ce construcţie de mor- 
mântă, cavoii, statuă, mausole, grilaj sâti îm- 
prejmairi, se vori înfăşişa mai ântâiă la di- 
recţia cimitirelor desemnuri de plan şi facade, 
iară pentru cavouri şi mausole se va arăta spe- 
cială şi secţiei transversale, spre a se eaplica 
modulii divisiiloră intezidre şi raportulă lor cu 
supra-faca terenului. Acestea se vori trămite 
în esaminarea 'şi aprobarea architectului mu- 
nicipalităţii, care va, trebui să pronnuțe apro- 
barea sâi desaprobarea, după legiuirile şi dis- 
posiţiile ce s'arii lua asupra modului coustruc- 
ției acestor morminte. Numai după aprobarea 
cu sâă fără modificaţii, va putea, rectorulă să 
dea voe d'a se constrni sc aşeda acel mo- 
numentă. . - 

Art, 6, Cioplirea pietrelorii şi a lemnelor, 
stingerea varului, facerea mortieruluj şi ori-ce 
alte lucrări pregătitâre nn se potii face în ci- 
mitiră. Aci se aduce materialulă pregătită și 
mortierulii făcută, în câtă nu mai remâne de 
câtă îmbinarea bucăţiloră ; chiarii şi atunci se 
șa popri a se face schele mari, cazi ară împe- 
dica circulaţia. Se voră Ina asemenea” măsuri 
ca constructorii să nu facă nici uă stricăciune, 
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căci pentru cea mai mică rori fi respundători:: 
aceşti constructori, fără nici unii cuventii de 
îndreptare. " i a 

Art, 65. 'Tote gundele şi rămăşiţele ce arii * 
resulta dintr'uă construcţie, se vor transporta, 
în fie care s€ră de constructorii acelori lucrări | 
afară din grădină; iară cel ce se vorii împo- - 
trivi la acestă măsură, nu vor fi priimiţi a mai 
lucra în cimitiră. 

Arte 66. Oră ce persână arii face vre uă ne- 
curăţenie în cimitiră va fi scosi afară, de va ! 
fi lucrătorii, va fi oprit a mai lucra în cimitir.” 

Art. 67, Groparii na vor putea deschide nici * 
unii mormânţi fără autorisarea prealabilă a 
rectorelui; de va fi înainte de 7 ani, rectorulii 
nu va putea da uă asemenea, autorisare, pen- : 
tru ori ce casii ori câtă de urgentii, de câtii 
după uă cerere motivată a procurorului stă 
uă autorisaţie specială a Guvernului. .: . : 

Art. 68, Comisarul şi mediculii culorei re- 
spective voriă trebui să facă celă pugin uă-dată, ! 
pe săptămână visitarea cimitirului ca să vedă 
de se observă tote regulele de igienă şi poliţie ” 
interiră la aceste cimitire, după regulele pre- 
scrise, şi vorii raporta Prefecturii de resulta- 
tuli investigaţiilorii lori. La acestă cercetare: ' 
rectoruiă va fi obligatii a arăta tâte registrele * 
cimitirului, şi a însogi pe aceste persâne în tâte : 
cercetările ce arii voi a face. 

Raportulii ce vară da acești împiegaţi pu- 
blici, va fi contra-semnată de rectorul cimi- ” 
tirului, aaa 

TITLUL V 

Măsuri medico-poliţienesci 

In toţi timpii, autori! aii arstată incertitu-! 
dine asupra semneloră' morţii. Câte uă-dată * 
s'aă îngropată individe ce în faptii erai numai! 
asfiesiate scă leşinate; alte oră erai gata a sa 
îumormânta, şi prin ajutorulii artel aă pututii : 
să so Techiăme la viață, Nici casele mortuare * 
însă, nici sforile cu clopoței legate de degetul 
cadavreloră, nu potii servi a constata netăgă- * 
duiti uă morte reală, ci numai regiditatea (în: ' 
țepenirea) cadarerică, incontractibilitatea mu- * 
şchilorăi sub influinţa unui stimulantii galva- - 
nică, şi mai vârtos de composiție putredă (co- ' 
loraţie verdusă cu înlătura sus generis), se pot . 
considera ca semne incontestabile a unei morţi ! 
reale.” i | ie 

Spre acestă sfirşitii mai întocmită regulele- 
următâre, ce vorii servi de bază po viitorii la" 
inumaţiile individelorii în genere. E 

Art. 69, Persânele ce se vori afla pe lizgă ' 
ună bolnavă în ora morţii sâle suntă oprite ai - 
înveli stii a'i acoperi fața, de a! strimuta din” 
patul zăcerii şi a'lii depune pe uni ascernută”   de pae, perii de cal sâă rogojină, s6ăi ori-ce alt": 
obiect ce ţine răcâre, stă a deschide ferestrele
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în timpi de iarnă, şi ali espune la ună aeră 
prea rece, depărtând ast-felă cu totul tâte con- 
diţiile de căldură şi de aerii, susceptibile de a 
favorisa înturnarea la viață. 

Art, 70. Declaraţia inorţii se va: face de că- 
tre rudele de aprâpe scii de vecinii mortului, 
Acestă declaraţie se va face îndată după mârte, 

Art. 71. Spre a se putea constata morţile, 
se orânduesce în oraşele cele mari medici veri- 
ficatori în proporţie cu mortalitatea, oraşului. 
In oraşele cela mici acâstă însărcinare va fi a- 
supra medicului fie-cărui oraşă. | . 

Art, 72, Indată ce comisiile respective vor 
priimi vr'o declaraţie de mârte, vori însciința 
pe mediculă verificatoră, care se va duce fără 
întârdiere la domiciliulă unde se află mortală, 
însoşitii de unii delegat ali comisiei respective. 

Art. 23. Dâca mediculii verificatoră va ju- 
deca, mârtea reală, va invita sâă în scrisă, sâii 
verbal pe delegatul publici a încheia act de 
declaraţia morţii făcută de către rudele sâii 
vecini, şi care actă se va sub-semna de medicul 

„Yerificatorii. In acestii actăi se va însemna diua 
şi ora în care a fostii făcuţă,. 

Art, 74. Dâca medicală verificatorii judecă 
că mârtea nu este reală, delegatul polițienesc 
va ordona de a se amâna îngroparea până când 
printr'uă a duoa visitare, mediculii verificator 
va constata mârtea reală şi atanci se va de- 
clara mârtea după modulii espasă în articolul 
precedentii, cu împrejurările ce ai urmati. 

Art. 75, Spălarea şi investmeântarea corpu- 
lui morti unu se va putea face de cât după con- 
statarea morţii, în formele mat susii prescrise; 
iară punerea în cosciug şi înmormântarea nici- 
uă-dată nn se voră putea face de câtii după 
espirarea, complectă de 36 ore de Ja data de- 
clarării de mârte; afară numai dâcă nu va fi 
începutii disoluția. Intrună asemenea casă, 
însă causa trebue să fie cuprinsă în procesuli 
verbală de visitaţie cu arătare lămurită a mo- 
tiveloriă pe care se întemeiază, declaraţia, me- 
dicului verificatorii că inumaţia ar fi urgentă. 

Art, 70. In Bucuresti, precum şi în tâte o- 
raşele, unde se află uă poliţie şi medică veri- 
ficatori, este oprită de a se rădica chipuri prin 

„ Vărsări de ghipsă să aplicare de muşarmale, 
scă alte materii pe faga mortului, şi inai cu 
sâmă a face autopsia, a balsama sc modifica 
cadavrele până ce nu va trece intervalulii de 
36 ore din momentală declaraţiei morţii. 

Art. 77. In orașele cele mici unde nu se află 
nici unii doctoră, cum şi în sate, se voră păzi 
tâte disposiţiile opritâre ce se prevădă în arti- 
colele precedente, şi terminulă îngropării se 
va fixa de 36 ore, din momentulă când rudele 
sci vecinii mortului aă dată de scire Consiliu- 
Imi sătescii s6ă unuia din membri! acestui Con- 
sili, s6i delegatului loră. Monastirile şi co- 
munităţile religi6se, ce nu voră fi în depărtare 
de mal maltă de patru ore de loculii unde sunt 
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medici, vorii fi socotite în catigoria celoră de 
ma: susă; altmintrelea, declaraţia trebue să se 
facă superiorului în scris, și adoverită de ace- 
sta, cuprindendă desluşit diua şi ora declarării. 

Art. 38, Precedentele dispoziţii nu potii îi 
aplicabile 1a antopsiile ce se practică în spita- 
luri de ospiciuri s6ă amfiteatre de disecaţie, a- 
şedate legalmente şi recunoscute de admini- 
strația generală; căci tâte aceste aşedăminte 
santii stabilite şi se guvernă după legile me- 
dicinci legale. , Ă , 

Art. 79, Medicpli verifieatorii, în declaraţia 
sa către comisia respectivă, este detoriă a în- | 
semna ; , , 

„ 1. Numele şi pronumele mortului. 
2. Sexulă lui. 

: Etatea seci versta, . 
„ De este căsătorită scă na. | 
. Profesia, 
„ Data morţii, luna dina şi ora, . , 
„ Cartierul, strada şi numărul domiciliului. 
„ Etagiuliă şi esposiţia locuinţii.. + 
„ Natura şi durata bâlei, şi dcea esistă mo- 

tive ce arii cere deschiderea cadavrului. | 
10. Causele antecedente ale bâlei şi compli- 

caţiile ivite după acâsta. Ă . 
"11. Numele persânelor, cu titlu sâă fără ti- 

tlu, ce aă ordonată seă aii datii medicamente; 
12. Namele persânelor, cu titlu sâă nu, care 

aii îngrijitii pe bolnavă. . 
13. Spiţeria s6ii spiţeriile de unde s'aii luat 

medicamente. , 
Art, 50, Mediculă curantă s6ă medicii cu- 

ranţi, de va fi unul sâii mai mulţi, voră fi 
dâtori a se afla facă la cercetarea medicului 
veriticatorii şi a'i da, deslnşiri asupra câtor-va 
punturi din cele de mai susii, dâcă doctorul ve- 
riicatorii ar crede de trebuinţă a se adresa că- 
tre aceştia; nu vorii fi însă obligaţi a asista pe 
lingă verificatoră de câtă cândă vori fi chiă- 
maţi de acesta, - 
Arte SI, Disposiţiile de mai susă se vor ob- 

serva întocmai chiar şi în privința morţilor 
pe cari rudele sâi amicii loră ară voi săi în- 
mormânteze în locuri particulare. 

Art, S2. Nici ună medici nu pote fi medic. 
verificator de nu va poseda, un diplom de stats- 
esamen şi nu va fi împlinitii formalităţile Ic- 
ginite în țeră. In oraşele unde se află mulţi 
medici, acâstă însărcinare specială o vor avea 
numai persânele ce vorii fi designate pentru a- 
câstă funcţie. 

Art, S3, Medicii verificatori, pe lîngă obli- 
gaţiile mai susii espuse, vorii avea şi obliga- 
ție de a studia simptomele de epidemiă, şi a le 
raporta administraţiei sanitare când se ivescii. 
Vorii raporta asemenea, şi ori câte observaţii 
vrednice de însemnatiă vorii descoperi în inte- 
resulii sciinţei în cercetările ce faci asupra. 
morţiloriă. 

Art, S4, Medicii verificatori, se vor indem- 
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nisa din suma cheltueliloră de înmormântare, 
considerându-se preţulă de midlocă al visitelor. 

Art. S$5.:In Bucuresci medicii -culorelori, 
iară în cele-alte oraşe, medicii sâi medicul o- 
raşeloră, precum şi pentru sate mediculă di- 
strictului, voră trebui a îngriji a se păstra în 
întru cimitireloră tote regulele de igienă pre- 
scrise pentra interiorul cimitireloră. 

Art, 56, Cadavrele persânelori morte de 
vărsatul cel mare, putândă deveni prin emana- 
ţio deletarie, mai alesă în căldurile verei uni 
izvoră de casuri de vărsatii, trebue, spre a se 
preîntempina asemenea, rele efecte, en hainele 
sâi pândele în care a cădutii mortulă de văr- 
sată mare, să se ude pe viitoră cu apa cloru- 
rată (ca chloruretam caleii). Acâstă, preparaţie 
o va da întreprisa pompeloră funebre în urma 
procesului verbală ală doctorului verificatorii 
şi în proporţia de uă buteliă de 600 grame, 
pentru copii morţi în josă de şepte ani, şi de 
nă cătime înduoită pentru morţii de uă ctate 
în susii de şepte ani. Pînă la înfiinţarea unei 
întreprise de pompe funebre, se va da acestă 
substanţă de mediculii culârei cu preţulii tari- 
fei. farmaciilor, De vori fi însă pândele stii 
hainele sdrenţe, cu totul netrebnice, se voră 
arde în presenţa medicului culârej, 

TITLUL VI 
Statute privitâre Ja persânele 

bisericesci 

Art, 87, Preotul de rândi al bisericii car- 
tierului va fi dâtorii a merge, în ori-ce timpi 
arii fi chiămatii, ca să împărtăşâscă pe bolnav 
conforin can6nelorii bisericesc, . 

Art. SS. Preotul cartierului mortului, după 
constatarea morţii de. către mediculiă verifica- 
torii, va face înscrierea în condicile acteloră 
civile ale bisericii, însemnândă locul unde are 
a fi înmormentatii şi data înmormântării. 

Art. 89. Oficinlă mortuarii se face sâii la 
biserica cartierului mortului sâă la casa lui. 

Art, 90, Leniru câți preoți se voră cere a 
oficia peste cei ce se află în cartierul mortu= 
lui se ra face cererea către protopopulă de 
scaunii şi acesta va rândui după rând numtrul 
de preoţi ceruţi. ! 

Art, 91, Preoţii cei neinritaţi de protopop 
sunt opriţi de a oficia la înmormântare, afară 
nomai dâca familia arii invita espresii pe ună 
preotii care, nefiinâă preotalii cartiernlui, arii 
fi însă amicul s6i confesorulii mortului s6ă 
ali familiei. 3 
“Art, 92. Spre a se păstra uă strictă drep- 

tate pentru preoţii invitaţi a oficia pe morţi, 
ce nu suntii în cartierulii lorii, protopopul ra 
ţine unii registru de rând cu care trebue a 
merge preoții. Acest registru va fi pe trei ani 
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Art, 93. Fie-care preotii are dreptuli a re- | 
clama de câte ori protopopuli nu Parii chiăma, ' 
la rândul sti. ENE 

Art, 94, Preotul de rândiă ali cartierului 
este dâtoră a alerga, de câte ori va fi chiămat, 
a asista pe unii murindii săracă s6i a celebra, 
oficiulă mortuarii pentru uni săraci; însă nu- 
mai ln casa unde va fi murit s6ă la, biserica 
parohială, de va fi transportati acolo, nu va fi 
însă îndstorată şi a'lă însoşi până la cimitir, 

Art, 95. Preotulă cartierului ce ară refuza 
a esersa Ministeriulă stă pentru ună sărac, va 
fi supusă la pedâpsă aspră şi Ia ştrafii, după 
cum se va legini. . : 

Art, 96. Spre a precisa bino aceste drepturi 
şi dâtoriă ale preoţiloră, vom dice că preotulii 
de rândii ală carţierulul este dâtorii a alerga 
îndată ce se chiamă la mortă; după el ati drep- - 
tulă a fi invitaţi de familie cei-alți preoți al 
cartierului aceluia cum şi dâtoria d'a alerga la : 
unii mortii săcacii, în lipsa motivată a preotu- 
lui de rândi. | 

Cândiă însă uă familie voesce a chiăma şi 
preoţi după din afară, nu va putea face astă - 
chiămare de câtă prin scirea protopopului, a- 
fară înst de preoţii despre care se vorbescii în 
articolul 91. 

Art, 7, Stofele puse pe cosciuge şi otărite 
a fi date în dar bisericii, vor rămânea pe sema, 

"| bisericiă parohiale, nu însă pe sema personală, 
a acestori preoţi. Câte însă vorii fi espresii a- 
fectate pentru cimitir vorii fi ale capelei ci- 
mitirelorii. Spre acestii sfirşiti epitropii fie că- 
rii biserici scă rectorulă cimitirului voră fi d6- 
tori a înscrie aceste donaţii precum şi ori cari 
altele într'ună registru specială. 

Art. 98. Preotul de rând al cuartierului 
priimesce dreptii onorariă pentru serviciul fu- 
nebru în biserică 2, 4 sâii 6 sfanţi, după starea 
mortului, afară de morţii cei de toti săraci | 
cari nu plătescă nimici, şi pe car! preotul sus 
citati este detorii a'i oficia. . - 

Art, 99, Cei-alţi preoţi ai cnartierului, de” 
vorii fi invitaţi, priimesci 2, 3 sâii 4 sfanţi. - 

Art. 100, Preoţii invitaţi după din afară . 
priimesci 4 sfanţi de oficii. 

Art, 101. De câte ori preoţii sunt invitaţi 
a însoţi pe mortii până la cimitiri, priimescă 
preţul înduoită după tarifele de mai sus. 

Art. 102, Preoţii cimitirelorii nu potii pre- 
tinde nimici de la săraci, adică de la aceia ce 
se aduc în cimitiră neînsoșiţi de vre-un preot. 
De la cel-alţi voră avea dreptulă a lua numai” 
1 sfanţii de mortiă. : 

Art. 103. Cântăreţii nu vorii putea veni de 
câtă după invitaţia rudelorii: mortului; libere 
sunt aceste persâne a nu plăti pe cei co aii cân- 
tată neinvitaţi, Cântăreţii cimitirelor priimesc   jumătate plata preoţilor de vor avea a cânta.
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Art, 104, Pentru morţii pentr cari se va 
ti dobândită permisia de a fi oficiaţi la cimitir, 
preoţii cimitirului vor priimi onorariă ca preo- 
tuiii de rândă ali cuartierului, iară cântăreții 
pe jumătate. - 

Art. 105, Nici uni săracă nu va fi oficiat la 
cimitir ; oficialii acestora se va, face în cuar- 
tierulii unde ai murit. Acâsta se lasă, sub res- 
punderea împiegatului poliției acelui cuartier, 
care va fi dâtoriă a chiăma 
a oficia pe mortă. Da 

Art. 106. Paracliserii nu poti pretinde ni- 
micii; va da fie căruia ce va voi. ., . 

Art. 107, Precedentele disposiţii 'se potă 
modifica s6ă schimba mal pe urmă când se vor 
regula pompele funebre. : 

Art. 108, Cei de totă săraci nu numai că 
nu voră plăti nimici pentru îngropăciune; dâr 
atât casa, cimitirului respeetivii, câtă şi, du- 
pă uă complectă organisare, întreprinderile 
pompelorii fanebre voră cheltui împreună pen- 
tru îngroparea acestora cu tâte cele necesarii. 

Arte 109. Preoţii cimitirelorii vorii fi îndâ- 
toraţi a priimi pe mortii în cimitir, ai însoţi 
până la mormentulii ce le este destinat şi a le 
da aci ultima bine cuvântare, . - 

Art, 110, Numai morţii a cărorii rnde voră 
" dobândită uă permisie specială de a se face 

pe preotulă de rână | 
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serviciuli funebru la cimitirii, vorii putea fi o- . 
ficiaţi în capela cimitirului. . 

Art, 111, Spre evitare de confasie sti aba- 
tere la, aceste regule, nici uă trăsură mortuară 
nu va fi liberă a transporta unii mort la cimi- 
tir penă ce nui se va înfășişa ori biletulă de 
oficiul funebru făcut, scă permisia espresă d'a | 
se face acestă servicii la cimitirulă unde este . 
destinatii a se îngropa. 

Art. 112, Sorocele se voră face la biseri-.. 
cele parohiale, la cimitiră voră fi. cu totală | 
poprite, - 

Art, 113, In fie ce Sâmbătă preoţii cimiti- . 
reloriă vorii fi obligaţi a celebru, uni parastasii 
în care voră fi pumeniţi toți cei îngropaţi din 
diua aceia înapoi până la 40 dile. Iară în Joia 
inare se va face serviciii pentru toţi morţii de . 
peste ani, 

Arte 114. La Sâmbetele morţiloră, adică de 
„duoă ori pe ană, se va face servicii solemnelă 
cu 12 preoţi aleşi şi cu archiereă, adus de ad- 
ministraţia cimitireloră, care va da acestori 
sărbători tâtă solemnitatea cuvenită pentru 
memoria străbuniloră nostri. 

Art. 115. La asemenea solemnităţă va fi cu . 
totulă interdisă cerşetoriloră a intra în cimi-.. 
tire; voră putea însă sta Ja, pârtă sâiă la ba- .. 
riera vecină. 

  

VE GE 
E PENTRU INSTRAINAREA UNORU PARTI DIN DOMENELE COMUNEI URBANE PETRA 

| (Decret. No, 443, din 14 Martie 1870). 

TITLUL 1. 
Despre banurile supuse înstrăiniării 

Arte 1. Pentru plata împrumutului de cinct- 
spre-dece mil galben), făcutii de către consi- 
liulii comunei urbel Pâtra de Ja casa de depu- 
neri şi consemnaţiuni, în plata unei părți din 
trupală moşiei Mărăţăii cu târgul Pâtra, cum- 
părat de comună în asociaţiune cu D. [Gu Geor- 
giade, cum si pentru întinderea şi lărgimea o- 
raşului, comuna este autorisată a înstrăina, în 
marginile disposiţiuniloră acestei legi, urmă- 
torele bunuri şi domene, venite în proprieta- 
tea sa din trupulă arătatei părţi de moşie : 

1, Tâte locurile aflate cu 'embaticuri să 
besman, ' 

2, Locurile virane, 
fară din oraşii; | 

3. Pămentulă cât sar socoti necesar numai 
pentru întinderea şi lărgimea oraşului în duoă părţi, spre Cut şi spre F'răsinelă, 

Art. 2, In nici unii modă altulă decât cel 
. 

prundâse din întru şi a-   

prescrisii prin legea de fașă, nu se mai pote în- 
străina uni bună sâă domenii alti comunei, 

TITLUL JI 
Art, 3. Răscumpărarea embaticuriloră şi a- 

besmanului se va putea efectua de embaticari 
prin plata embaticurilor şi a besmanului, după 
clasarea ce se va face de Consiliul comunală 
în cinci categorii, în modulă următoră : 

a. Pentru embaticurile şi besmanaulă locuri- 
lori clasificate de I-ia categoriă, prin plata de - 
20 ori a şifrei besmanului să a embaticulai - 
pe ună ani; | 

d. Pentru acele clasificate de a duoa cate- - 
Borie, prin plata de 16 ori a gifrei besmanulai 
s6i a enibaticului de unii ană; . 

c. Pentru acele clasificate de a 3-a catego- 
vie, prin plata de 12 ori a gitrei besmanuluy 
scă a embaticulul pe ună anii; 

d. Pentru acele clasificate de a 4-a catego- 
rie, prin plata de 8 ori a gifrel besmanuluj sâă' 
a embaticului pe ună ană;



* JUDETIANE SI COMUNALE 

e. Pentru acele clasificate de a 5-a catego- 
 xie, prin plata de 4 ori a gifrei besmanului sâăi 

- a'embaticulai pe ană anii. 
Arte 4, Acâstă măsură se va păzi, dâcă, res- 

. cumpărarea se va face în şâse luni de la pro- 
- maulgarea acestei legi. E 

După expirarea terminului de mai sus res- 
- cumpărarea nu se va putea face de câtă plă- 

". tindă ună spori care nu va trece peste plata 
„ îndoită şi mal puţină cu ună sporă de 10 la sută, 
: acâsta după decisiunea, ce va lua Consiliulii co- 
„ munală, aprobată de Comitetulii permanentă 

; în ce privesce fixarea, cifrei, ' . 
Lă transacţiunea ori-cărui loci cu embaticii 

ală cărui besmanii s'ar fi rescumpărată, con- 
formă legii de fagă, preţulii embaticului în vii- 
toră va spori cu 50 la sută în folosul coma- 

: neă proprietară, | : : 

TITLUL II 

Arte e Vîndarea, locurilorii prescrise la ar- 
ticoluli 1, $ 2 şi 3, se va face în porţiuni de 
la 1 până la 10 stânjini faca, şi 20 stânjini lun- 
gimea, şi prin formă de licitaţie. 

Art, 6, Drepturile de cumptrătură vor avea, 
numai Românii sâii împămenteniţii români cu 
drepturi civile. . 7 

Art, 7, Adjudecaţiunile vorii fi supuse şi a- 
probării Comitetului permanent, după carenu- 

"mai va elibera, Consiliulii comunală actulii de 
"proprietate, i 

Art, $, Se esclude de. la înstrăinare locul 
de imaşii şi câmpă, câtii rămâne comunei de la 
acele 400 fălci cuvenite asociatului Georgiade, 

„schelele după întinderea, lori de astădi, mâi- 
“* danurile, pieţele, pământul de cărămidărie, 
- lutării, nisipărie şi pâtră de zidi sâi vară, 
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TITLUL IV | 

Despre arendarea veniturilor acestei părţi 
pe mai mulţi ani cu bani plătiţi înainte 

Art, 9, Dâcă până la expirarea, terminului 
de şâse luni, fixatii prin art.'4 de sub titlulă 
ală II-lea din rescumpărările besmanulul şi a 
embaticului precumii şi vindarea, nu s'ar pu- : 
tea complecta suma banilorii necesarii pentru 
plata capitalalui de 15,000 galbeni procente 
şi cele-alte cheltuieli pendinte de acestit inte- 
resă, Consiliuli comunală este autorisatii, pen- 
tru suma, câtă nu s'ar ajunge, a arenda cu bani 
plătiţi înainte tote veniturile proprietăţit de 
pe acâstă parte pe atâţi ani pe câţi ar acoperi 
suma, necesară. : - 

Acestă arendare se va face cu formă de lici- 
tare, conformă legii comunei. , 

TITLUL V 
„Disposiţiuui transitorii 

Art. 10. Plăţile ce se vorii face, ale capita- 
lului şi procentului, se voră face de Consiliuliă 
comunală, fără autorisare, ca cele ce sunt con- 
tractate, - - a ae i 

Cele-alte cheltuieli nu se vorii putea face de 
câtă după anume decisie a Consiliului comu- 
nalii şi aprobată conformii legii comunei. 

Art, 11, Banii proveniţi din rescumpărarea 
embaticuriloră şi a besmanului precumi şi din 
vîndate i cele-alte venituri, se vor încasa ca, 
şi cele-alte venituri ale comunei, ţiindu-se o- 
schită comptabilitate. : a 
„Art, 12, Consiliuli comunale este antorisat 

a da, asociatului sti, D, In Georgiade, conform 
actului de asociaţie şi condiţiilor stipulate prin 
elii, actulii de eternă proprietate pentru partea. : 
de moşie stipulată prin actulă de asociaţiune. 

  

_ COLLECŢIUNE 
DE REGULAMENTE MUNICIPALI ALE COMUNEI BUCURESTI (1847—1870) E 

„“Articulele 7, 8 şi alineatul 2 al art, 36 
„din Regulamentul Organieu 

" Uliţele din totii copriasuli Oraşului findii 
strimtorate, trebue a se face îngrijire ca pre 
câtă va fi cn putinţă să se lărgâscă, de aceea 
veri cine de acum înainte va voi a zidi, să fie 
dâtor a lăsa uliţei patru palme Domnesci din 

” loculă săii, sei mai mult, după trebuinţă, însă 
„undeva fi fostii zidire veche, aceste patru palme 
să se socotâscă din marginea zidirii sele cei 
vechi şi înapoi; iară unde va, fi locii slobodă 
aceste palme se voră socoti din marginea aliţel 

până cândii ulițele atâtii cele mari câtii şi cele 
de prin mahalale, voră dobândi lărgimă de şese 
stânjeni, care acesta -va fi unii temei. nestră- 
mutati pentru tot-dâ-una, asupra lărgimil: ce 
trebue a avea tote ulițele de obste, ca să pâtă 
cu vreme a se face pe margini trotoare pentru 
&menii ce umblă pe josi. Nimeni dâră să nu 
fă volnicii a zidi din noii sâii a preface zidire 
veche fără a da mai ântâiă de scire comisaru: 
lui plășii, carele d'impreună cu unulă din 
arhitectori să mârgă la faga locului, şi în toc- 
mai după temeinrile de mal susă arstate să 
puie semoii, ca după aceea să'şi facă zidirea şi 

” înapoi spre loculă sei, şi acâsta se va urmna | aşedarea temeliei despre uliţă. Să nu se încâpă
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fără a fi de fașă iarăşi comisarulă d'împreună | pe din dosulii Bisericei Creţulescului, socotindu- „cu arhitectorulii ca încredințându-se cum că, 
stăpenulă zidirii a urmată în tocmai, să'i dea 
la mână un înscris spre a'şi puts săvârşi zidirea 

„Sa, iară împotrivă urmând, nu numai se va 0- 
sândi stăpânulă casei după pravilă, dâră şi 

„ zidarii şi dalgheril cari voră îndrăsni a lucra 
fără a se păzi deplin tâte aceste formalităţi se 
vorii pedepsi. RR 

Arte S, Asemenea regulă întru tâte se va 
păzi şi pentru veri-ce clădiri se va preface ss 
din nuoi se va face pe marginea Dimboviţei, 

„cu osebire numai ca fiă-care să fiă dâtor a lăsa 
loci slobodă pe marginea ei de trei şi jumă- 

- tate stânjiniă pe partea drâptă şi tot atâţia pe 
partea sfângă ; care acâsta să se puie numai 

„de câtiă în lucrare pe unde na voră fi zidiri ci 
numai garduri şi uluce. | 

Asemenea, și câte umblători și grajduri s6ă 
kioskuri voră fi scâse po malulii Dimboriţei, 
să se taiă după otăririle ce sunt date pentru 
ac6sta mai dinainte; iară morile câte voră fi 

„pe acest riă în coprinsulă oraşului, de la uă 
: margine până Ja alta a lul, să se taie, ca să'şi 
dobendescă, rîulii curgerea sa cea slobodă, şi să 
nu mal pricinuiâseă înecăciune oraşului. 

Art, 56, Aliniatul 2-lea. Să fie îndetoraţă 
(architectulii public) ca pentru câte zidiri se 
voră nfla, în orașă crăpate şi smintite de cutre- 
murii, cară poti să aducă primejdie cu surparea 
loră, să dea de scire comisarului plăşii, ca prin 
porunca Agici să sc îndstoreze stăpânii acelor 
Zidiri a le dărima când nu se voriă pute drege 
întraltă echipă... 

Aceste articule din Regulamentulii organici 
- (Regulamentul pentru starea sănătăţii, înfru= |- 
museţării şi paza bunel orândueli în poliția 
Bucurescilori) aă remasi în vigâre după ali- 
ncatul 4-leaal articulului 19 din Constituţiane. 

  

REGULAMENTU 
PENTRU IMPARTIREA CAPITALEI BUCUSESCI 

IN 8 OCOALE 

SPATULU ORASEXESCU AL CAPITALEI BUCURESCI 

Nenorocita întâmplare a focului dela 23 Mar- 
tie a silit pe Sfată a chibzui următârele măsure. 

Spre a so pută regularisi alinierea uliţeloriă 
cu scumpătate, şi a se lucra cu ceruta temei- 
nicie zidirile şi cu asigurare pre cât putinţa 

„va sta, despre ferirea focului, să se împarţă 
oraşulii în trei ocoluri de trei clasuri, 

Ocolulii clasuluă I-iii 

„Din uliţa Mogoşbiei în dreptulă Palatalui 
Tronului la drâpta, pe ulița ce cobâră în vale 

se amândouă laturile drepta şi stânga, drepti 
în pârta Clucerului Simeon Marcovici, pe dinz- 
intea Paharnicului Pencorici şi Paharniculă Al- 
giu, penăla podulii de peste Dimboviţa delingă 
bastimentulă fontâneloră, şi apoi în josul Dim- 
boviţei până la podulă de pestu acesti rii de 
lîngă casa Brâncovenescă înainte, până în drep- 
tulii grădinei repos. Paharnic. Constandin Bo- 
bescu prin ulița ce de curândii se află deschisă 
în dreptuli hanului Golescu, aliţa Caliţei, şi 
de aci pe uliţa ce merge la palatuli de locuinţă, * 
înainte pela Sfânta Ecaterina, în uliţa cea mare 
la stânga până la casa lut Halfon, şi apoi în 
drâpta pe la Beilică, Creps Deraru, Generali 
Mavru, la piața Sfatului din dreptul Sântei 
Vineri, pe la Stelea, în uliţa cea mare, în drep- 
tulii prăvăliii lnY Mişu, proprietatea lui Gazoti; 
şi de aci pe uliţă până la Sfinţi, și apol până 
la Scaune, Sărăria veche, Carvasaraoa, Colțea, 
Hagi Moscu, Clucerul Vasilache Voinescu, Bo- 
erii Corneşti, pe la casa Logofătulai I5n Manu 
şi iarăşi la Palatul tronulai. | 

» Ocolulii elasului ajii II-lea 

Cele-alte uliţe ce rămână în ocolulă văpselei   Roşii, cu tâtă întinderea ulițeloriă celorii mari 
anume Mogoşiia, Târguli d'Afară până la ba- 
riera d'acolo, Caliţei şi Şerban-Vodă, podulii de 
Pemsntiă până la bariera vechie, precumă şi la- 
turile ulițeloră ce cadă în linia ce desparte ra- 
iânele celet-alte văpseli de Roşu, adică faga 
ulii ce se învecinesce cu văpstua Roşie, 

Ocolulii clasului ali JIL-lea 

Tâte mahalalele ce rămân în cele-alte văpseli, 
In ocolulă I-ii. Ori ce zidire de casă se va 

face cu uni cati sâă duo, prăvălii, sâă ori ce 
alte nămestij, să fie de zidii, învelite cu olane 
s6ă ferii, cu câme da zidii despre vecini, cu co- 
şuri temeinice, cu galeril şi balcâne de feri şi 
împrejmuirile curţilorii de zidi ssii grilajuri de 
feră, fără a se mai ierta cârpiturile învelişuri- 
loră cu şindrilă sâă la împrejmauiră de ulace. 

Să nu fă iertată a se mal afla în acest ocol 
de ânteia clasă cherestigii, şi ori câte se află 
astăgi să se ardice în sorociă de ună ană. 
Asemenea să nu fie volnicii a se mai ţinea în 

acesti ocoli de nimeni în prăvălia sa, să în- 
tr'alte încăperi, iarbă de puşcă de vîndare, vol- 
nicindu-se a, o vinde numa! în ocolul de al 2-lea, 
şi acolo iarăşi fără a ţinea în cătățime mare, 
ci numaf pre câtii ară trebui pentru aliş-veriş, 
şi vindarea vremelnică; iară cătăţimi mai în- 
semnătre de vori fi avândă, să fiă detori să le 
ţie şi să le păstreze sub desărerşită priveghere 
la locuri ferite în ocolul 3-lea. 

Să lipsească cn totală covăceriile, cazange-   riile, ferăriile şi vărăriile, asemenea şi spirtu-



i 
! 

JUDETIANE SI CONUSALE 

rile, afară numa] ca cârciumari! şi rachieril să 
pâtă ţinea în pivniţile prăvăliiloră ce rorii fi 
având ducă sc trei buţi de spirtii, pre câtă 
le-ară fi de trebuinţă spre a se sluji la ali loră 
aligverig, fără de a îi volnică a avea într'acest 
ocoli magazii de spirtari, să poverne pentru 

" făcutală rachiului sei ali spirtului, urmân- 
du-se pentru acâsta din urmă temeialii stator- 
nicitii mai din nainte, de a fi, adică volnici să 
şi le ţie şi să le aibă după modelul otăritei 

- construcții numat în ocolulii alii 3-lea. : 
In ocolulă ală 2-lca să fiă iertati a se face 

case și prăvălii şi în paiente, însă după uă con- 
stracţie solidă, cu totă lemnăria să fie îngro- 
pată în ziă. Să fe iertati a se face covăcerii, 
ferării, cazangerii, vărării, cherestegii, şi a se 
cârpi rremelnicesce învelitorile de şindrilă şi 
împrejmuiri de scândure şi uluce. Iară tâte câte 
sa voră face din nuoii, sc voră asemăra ca regu- 
lele ocolalui I-iă. 

In ocolulă alii 3-lea să fie ertatii a se face şi 
din naoă înveligură cu şindrilă, precumiă şi îm- 
prejmuiri de uluce şi scândure. Chipulă con- 
stracţii însă a tutulorii zidurilorii de case mari 
sei mice şi prăvălii, cu desluşirile cerute pen- 

„tru Bă care în parte lucrare, fiindă că acestă 
ramură se atinge de partea, technică, săvergin- 
du-se unii projectii statornicii la care se înde- 

"letnicesce secţia technică a cinstit, Departa- 
“ment din Năuntru; se va obşti cu ali duoilea 

spre sciinţa tuturorii de obşte. 
Aceste măsure în urmarea jurnalului înche- 

catii de Sfat şi aprobati de Măria Sa prea Inăl- 
țatuli nostru Domn se vorii păzi cu nestrămu- 
tare de către toţi proprietarii, după bileturile 
ce vorii lua de la Sfatii, având în cunoscinţă că 
orice împotrivă lucrare nu seva erta a ci fiinţă. 

No. 1449, Analii 1847, Maiii 10. 

  

 REGULAMENTU (1) 
PENTRU ALISIERI SI CLADIRI. 

„Atribuţii regulamentare ce rorii sluji la 
desroltarea regulamentului. alinierii şi 

: a clădiriloră din Capitala Bucnresci, şi 
* care privescii la dâtoria Corporaţii lu- 

crătorilor zidari, dulgheri, de subt năi- 
mărie, : IRI N Da 

“Art. 1, Veri-ce întreprindătorii scii architect, 
"care va înfăgişa vre-ună planii ca să iea voie a 
„clădi vre uă zidire ore-care, ori în curte oră la u- 
Jiţă, scii vre uă reparaţie, trebue să aibă în ve- 
dere şi să se conformeze cu disposiţiile regula- 
mentare desemnate mai la vale, ' 

1. Va înfăşişa Sfatului orăşenescă un plană 
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generalii de loculit pe care trebue să se rădice 
clădirea. _ DI 

2. Uni planii de catulii de josiă ali acelecaşi 
clădiri. ! ! ai 

3. Jdem de catulii ântâii, cândă clădirea va 
avea duct. a 

4. Idein de pivnițe cu arătarea temelici, 
5. idem de tote amănuntele trebuinci6se pen- 

tru desluşirea clădirii, adică, precumă : a lem- 
năriei (charpeule), a duşumeleloră, a învelişu- 
lai, cu aretarea precisă a, locazilorii-pentru ur- 
loiele coşurilorii. i - 

6. Altulii de fagada despre uliţă, şi uă mică 
tăiă tură (profil, coupe). . . 

“Vote planurile. cu scară de unii degetă pen- |. 
tru ună stânjină, " | 

- lar planul coelii general va fi de 1/3 dintrun 
degetă pentru ună stânjinii. A 

Architectulă trebue să bage de sâmă şi la 
întocmirea unui altii planii, mai vertosă pen- 
tru ceea ce privesce fațada clădirii din faca căil 
publice (voie publiqe). 

1; Să nu facă nici uă dată uşi cu c6să (por- 
tes ă faux) susii glaf şi josii uşe boltită, ci să 
aşede spărturile (ouvertures) catului d'ântâiă 
în dreptulă celoriă de la catulii de josii ast-fel, 
î cât glafurile să fie unele d'asupra altora, şi 
să albă între densele cel puginii câtă un glafi 
de 2 picidre şi 6 degite; iar dâca disposiţiile 
planului Vari sili să facă glafari mal slaba de 
câtă d'acâstă măsură, atunci trebuie să le facă 
de pâtră, totii-dă-una în proporţii otărite de 
architectuli oraşului. . -:: 

De câte ori architectulă va voi să se depăr- 
teze 48 aceste disposiţii, ori ca, să deschidă vre 
uă uşe sâii vre uă ferestră mai mara la catulă 
de jos, pentru vre uă prăvălie sâă pentru vre 
uă altă disposiţie a locului, trebue să se supue - 
la vă construcţie mai deosebită şi prin urmare 
mai costisitâre, potriviti midlâcelorii de con- 

"| strucţie cu putinţă a se întrebuința. i 
2. Să aşede pardosla catului de josi cu 

12 degito mai susă de câți caldarimulii uliţii. 
Pâte să; aşede scosuri (carnezuri) pe dinain- 

tea, ferestrelori sâă a uşiloră de prăvălii (de- 
vantures) însă să nu fie scâse afară mai multă 
de 6 degite, şi oblânele lori să fie îngropate 
şi ascunse în bodâbele zidirii (caissons) după 
cumi se obicinuesce. . - : 
“D'asupra acestori scosuri pote să puie unii 

-| pragi de pâtră scosi afară de 6 degite. ' - 
Inălţimea caturilorii nu pote să se otărască. 

cu'uă regulă generală, fiindă că e supusă dis- 
posiţiiloră fie-căruia loci; -către acesta, pentru 
cuvântii de trăinicie, catulă de josă nu pâte să 
fie mai mic de 11 pici6re, socotit fără duşumea. 

Balcânele la fagade suntii antorisate, însă să     fie de pâtră' sii de feri, şi în Gre-care propor- 

  

(1) Pablicat prin broşare în anală 1848, -
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; apropiate de zidală vecinului de 

"» ii ce so vorii arăta în 'raportiă cu importanţa 
fagadelorii, precumii să nu fie scâse afară nici 
nă dată mal multi de 2 picidre 9 degite şi să 
nu fie mărginile opuse ale fie-căruia balcon mai 

câtă 1 stân- 
Şinii şi jumătate. AL 

Inălţimea loră va fi asemenea mărginită 
- potriviti cu posiţia locală a uliţii (sol de la 

- nară, trebue să se varieze cândi va fi 

rue), acea înălţime nu va putea fi mat mică de 
13 picidre, . : PRR 

Art. 2, Zidurile feșelori clădirii cele din cur- 
te sc cele din faga uliţii să fie de ducă cără- 
mide la catulă d'ântâtă şi de ducă şi jumătate 
la catulă celă de josii; iar la înălţimea pivni- 
ţeloră, veri de câte ori boltele se voră sprijini 
sâii nu pe dânsele, vor fi de uă grosime de 3că- 
rămide până în faca duşumelei (sol) catului de 
josii; şi din josă din pardosâla pivniţiloră să se 
mai adauge la grosime uă jumătate cărămidă 
într'uă înălţime de ducă picidre. 

„ Aceste date (măsure) fiind maximnli (cele 
mai mari putinci6se) pentru uă clădire ordi- 

vorba de 
uă zidire mai importantă. E 

: In scurtă (ressumâ) veri-ce zidire (bâtiment) 
trebue să fie fondată (întemeiată) pe pământă 

„ solidă; la, din protivă va întrebuința, întreprin-. 
dătorul midicele ce se obicinuescii a'lă întări, 

care i se vorii arăta asupra punerii în lucrare, 
şi nu va putea să puie nici măcar uă cărămidă 
pentru temelie în şanţ, maj nainte de a fi recu- 

„. noscutii de către inspectorulii clădirilorii dâca 
pământul este în destulă de solidii pentru zidi- 
rea, (edifice) despre care va fi vorba de clăditii.. 

Zidurile de primezi vorii fi dintr'uă cărămi- 
„dă şi jumătate la catulii dV'ântâiă; din ducă la 
catulă din josă; şi în pivniţă temelii, de trei 

“cărămide, s6ii duos şi jumătate după cum va fi 
şi pământuli, într'uă înălţime ca de 2 picidre. 

„+ clădirea cu ună cat este boltită 
- grosimile zidurilor ă voriă rămâne acel6şi ca la 

„„ Iară unde vor fi urlGie de coşuri, nici un zidă 
nu pâte să aibă mai puținii de 2 cărămide înăl- 
ţimea amândorora caturiloriă, a 

Potii să se facă cu tote acestea ziduri de pri- 
- mez dintraă cărămidă la casulă (întâmplare) 
cândă nu se voră sprijini grinde pe densele şi 
cândi nu vori avea uăînălţare (6l&vation) 
prea mare. | e 

Arte 3. Cândă zidirile (bâtimens) voră fi nu- 
mai cu uni cat, grosimile ziduriloră desemnate 
mai susii, în generalii potă fi mai mice cu câte 
uă jumătate de cărămidă fiă-care; iară dâca 

pe pivniţă, 

Art. 2 co precede. - . 
„Art, 4. Zidurile clădiriloră dintre vecin! vor 

„A într'uă cărămidă şi jum. la catulă d'ânteit la 
învelitore, şi mai susii de invelitâre va fi de uă 

- „cărămidă; la catulii, de josii de 2, şi în casulă 
cândiă. va fi pivniţă, voră fi ca la articululă 2 

„precedentă,  - 
„ D&ca, zidurile despărţitâre dintre vecini voră 
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fi numai câte unulă între două clădiri (mura 
mitoyens) care se pâte întâmpla numat cândi 
un Gre-cara numără de case se vori înălța de 
uădată împreunate după un singur aşedământ 
ssă întocmire (ordonance), atunci trebue să aibă 
uă grosime ca întocmal în casolii cândă sunt 
grinde înţepenite într'ânsele, şi cândii se află 
prin ele urlGie de coşuri, căci ast-felă nu mai 
este nici uă frică de bântuire de fuc:—Așa, ace- 
ste ziduri de obşte trebue să aibă ui grosime 
de 25 degete până la 26 în tâtă înălţimea amân- 
durora catarilor, iară grindele și de la vă 
parte şi de la alta nu trebue să fie virite în zid 
mai multi de 9 degete; în câtii să se lase între 
capete ună spaţii în destulă, adică de uă ju- 
mătaţe de cărămidă cel pagin, ca să fiă poprită 
comunicaţia focului la întimplare de întindere 
(incendie) de la casa vecină, şi să se păstreze 
între capetele dise un spaţii îndestulă pentru 
vre ună urloiii de sobă. | : - 
„Arte 5. Boltele cele simple de pivniță potă 

să fie până la trei stinjină în diametru (lărgime 
lumină) să aibă grosimi îndestule, adică:2 că- 
rămide la nascere (naissance) unde să iea bolta 
1 şi jum, la ţerţie (scădere) şi una la virf (tâte), 
grosimi cătra acestea ce pot fivariate după di- 
mensiile boltelorii şi posiţia lori relativă; căci 
în casulă cândă s'ur cere bolta. seprapăsată 
(mincin6să), atunci să se iea de regulă gene- 
rală că nu trebue să fie suprapăsată mai mult: 
de uă terţie a diametrului ci. i 

Ar fi mai preferabil pe lingă acestea spre 
a determina mai exactă aceste grosimi. şi în- 
truni raport exactă cu dimensiile date, să 
se adopteze că, cu uă regulă generală, grosimea 
boltei la nascerea ci să fii determinată prin 
împreunarea (jonction) orizonului luat cu ver- 
ticala ziduriloră lăturaşe. - 

Arte 6, In casulii cândi vre uă boltă, va trece 
peste acele dimensii, se voră da întreprindăto- 
riloră proporţiile trebuinciâse şi pentru forma 
şi pentru grosimea zidurilorii după trebuinţă, 

Art, 7, In casuli cândi primezurile voră 
cădea pre vre uă boltă, se va facenă cingătâre - 
(cercu) po de desubtalii bolţii în raportii cu gro- 
simea zidului ce subt-pârtă (supporter), şi ac6- 
stă cingătâre şi boltă trebue să se zidâscă de 
vă dată împreună, ca să pâtă dobândi uă mai 
bună legătură (fierbere) între dânsele. - 

Arte S. Dâcă boltele voră fi suprapăsate 
(mincinGse) şi de uă lungime mare, Li se vori 
face şi alte cingători (cercuri) pe desubt ca să 
li se asigureze soliditatea; aceste cingători p: 
lingă acestea nn voriă fi depărtate unele de al- 
tele mai puţin de câtă de Ja un stânjin penăla 
Istânjin şi jumătate, după diametrul boltelor, 

In vre unii casă extraordinară cândi spre 
pildă va fi combinaţie între mai multe bolte 
care ne va sili se eşim din regulele ce se obicl- 
nuescă, atunci cinstiunea (madea) acesta se va 
supune la uni comitet de architecţi cari va
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otări putinţa sâii neputinţa de a se pune în lu- 
crare pe basele date. 
Axe 9, Răsuflătorile şi gurele pivniţilorii 
de obşte trebue să fie boltite, să se aşede în 
dreptulă spărturiloră ale ochiuriloră de uși şi 
de ferestre, şi Ja dânsele să nu se întrebuințeze 
pervazuri de lemn; ci se va alege pentiu ac6- 
sta ori pâtră si simplă zidărie de cărămide, în 
cară se'vor înţepeni zăbrele de ferla răsuflători. 

Arte 10, Tâte ochiarile de ferestre ss de 
uşi, roră fi de obşte arcuite frumosii şi la cele 
despre cale publică sâă drumiă, ori de la pră- 
vălil s6ă de la altă ceva, nu va fi ertati a se 
întrebuința lemniă pentru pervazuri, canaturi şi 
cele-alte, obiceiii cunoscut de viţiosi şi împro- 
tiva a veri-ca regule de bună clădire şi de sigu- 
ranţă publică. 

Art. 11, Grosimea zidurilorii de la împrej- 
muirile din curte ce atârnă de trupauli zidirii 
principali, pâte să fie mai mică de câtii a zi- 
duriloră acestui din urmă, însă de obste nu mai 
mică de una cărămidă şi jum. pentru primeză 
piezişă (mur de sostierâ) în catulă Wântsiă, şi 
de ducă cărămide în catulii de josă; iară când 
va, fi numai ună cată, atunci grosimea, va fi de 
uă cărămidă şi jam. i 
bete 12, La galerii, păreţi s6ă parmaclâcuri 
de scări, scărk descoperite, şoprâne, magazii, şi »„ meri ce alte clădiri ce formâză, împrejmuiri!e 
unci case 6re-care precumă s'a disii la Art. 10 
ală Regulamentului, întrebuinţarea lemnului 
pentru stilpi, popi, tocale (taquos), căptuşele 
de scândure în feşele din afară, nu mai este er- 
tată de locii. - 

Cândii va voi cine-va să întocmâscă galerii, 
pridvâre ş.c.l., le va aședa pe stilpi de cără- 
mide împreunaţă susii totă cu arcuri de cără- 
midă s6ă cu cingători (cercuri) pline s6ă supra- 
păsate (mincin6se), după dimensiile spărturi- 
loră (ouvertures), fără se fe silită să alerge la 
întrebuinţarea lemnului, ” 

Art, 15. Urldiele de coşuri pentru sobe vor 
fi de obşte circalare (rotunde) de la 7 degete 
pâns la 8 în diametru; trebue să fie cu desăvâr- 
şire verticali în t6tă înălţimea lori, fără nici 
unii cată, şi tencuite frumosi pe din lăuntru. 
— Nu se va putea aşeza nici ună urloiă de a- 
tâstă dimensie întrun zidii care va fi mal paşin 
de duoă cărămide în grosime. i 

Art, 14, Este poprită subt ori-ce pricinuire 
(pretexte) de a zidi trupulă coşurilori cu cără- 
midi de vară (briques de chaur), 

Art. 15, Coşurile de cuhnii voră fi pe câţi 
se va putea înalţate de chimere (meateaux) bol- 
tite fără întrebuințarea lemneloră, resemân- 
du-se pe temelie de zidi, la casele ce na sunt în 
deoseli; iară, la cele ce sunt în deosebi (isolces), 
chimerele potiă fi suportate resemate pe lemne. 

Trupuli coșului va fi jumătate din grosimea 
sa virită în zidulă pe lingă care se va tnălţa, 
şi în casulă cândă va străbate duoă caturi, SI0- 
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simea zidărie păreţiloră sei va fi de uă cără- 
midă în catulă l-ii, dimensia lui cea din lă= 
untra na va fi mai pușin de 18 degete penă 13 
15 (18 langulă 15 latulă), . 

Art. 10. Veri ve lemne de duşumek, grinde, 
podele, lăcteţi (laţuri) pentru tavanuri CICA 
trebue depărtate de 12 degete de lumina (jour) 
coșului, şi chiarii de s'ară afla, vre uni spaţii 
goli între zidăria unui trupiă de coşii şi lem- 
nele duşumelei se va umplea masivă cu zidăria 
prinsă cu pirne ori legate cu şine mice de fer, 
— Măimăria va avea cea mai mare băgare de 
s6mă asupra acestui objectă, care cu neîngri- 
jirea ce tot-As-una s'a urmatii întru acesta, 
a fostii adesea pricină ln mari şi grozave ne- 
norociri (desastres); precumii şi veri ce trupă 
de coşii care va fi în deosebi în lăuntrulii înveli- 
t6ril, va trebui să aibă grosimea zidului unde se 
află ast-felă în cât să se păstreze uă grosime de 
6 degete până în urloiii şi lărgimea să âe cel 
pugin de 32 degete : în câtii să se capete uă 
grosime de 12 degete de zidăriă pân la urloiii 
şi cele-alte, - 

Cursulii celă mai mare la unii urloiii în deo- 
sebi este în grosimea, păreţiloră lui, cari fiindă 
prea slabi, ai adesea pricina focului ce nu se 
putea pravede : cândă Tre ună coşă slăbitii de 
cutremurii îşi pierduse verticala sei se stră- 
mutase din locu'i cu totulii, atunci se arată a- 
desea crăpături la cea mai mare parte din cele 
mai tot-dâ-una în dzeptulă grosimii duşurne- 
lelorii şi lăsa, focului slobodă trecere. - 

Art. 17, Se recomandă cu otărire vert-ciirui 
lcrătoră zidarii s6ă întreprindătoră ca să an 
lase netencnitii nică ună urloiă de coşii ce trece 
prin pndulă cască (combles). i 

“Art. 1$, Este asemenea -poprită de a nu'se 
lăsa nici uă spărtură (ourerture) prin poduri 
scă grânărie (grenitrs) pentru mătaratulă ur- 
l6eloră. * *   

  

Art. 19, Spre a nu mai încerca neîncetaţii 
coşarii greutăţi la măturatulii coşurilor, tre- 
bue ca tâte nşcidrele de ln capace să fie pe vii- 
toră de 12 degete pe 9 degete. . . Sa 

Art, 20, Pardosela cuhniilorii, oră din catal 
de josii sâi de ântâiulă cati, trebue să fie de 
materii nesupuse focului (incombustibles). | 
„Arte 21, Acestă măsură se va cere asemenea 

| şi pentru tâte aşedămintele tolerate (ertate) 

regulamentii. . 
- Art, 22, Este poprită cu otărira ca să slu-, 
jscă unii coşti la daoă soba; veri ce lucrătoră 
de sobe, ce starii depărta călcândă acestă mă- 
sură, va fi pedepsită cu asprime. ' 

Art, 23. Zidurile din ducă proprietăţi ve- 
cine trebue să fio înălțate mai presusti de înve- 
litori, ca să' despartă cu totulă comunicaţia, 
lemnăriilor (chărpentes) fie căruia, care trebue 
să fie depărtate cel puţinii de ună picioră, 

Art, 24, Când magaziile sii prăvăliile vor 

- to 

în văpscoa roşie, precum s'a disii la art. 5 dela
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fi boltite, s6ă cele din curte, ori cele din uliţă, 
potriviti cu observaţiile cuprinse în art. 3 şi în 
celi următori ale regulamentului, depărtarea 
cercurilorii bolteloră, trebue totii-ds-una să fie 
sprijinite de zidulă resemătorii (arca, mur de 
porssce) cu lanţuri tari de feri. 

- “Art. 20, Veri co ziduri de fașă scit de pri- 
neză voră fi legate între densele cu lanţuri de 
feri şi cu ancore (urechi) puse la, înălţimea, du- 
gumeleloră până susă de fie care cată. 

Vorii fi asemenea legate de primezuri prin 
bande de ferii cu ancore şi fio care glafă de fe- 
râstră. | 

”- Se va pune asemenea bando de feră cu an- 
core şi po la capetele grindeloriă ce se întâl- 
nescă, totii-dâ-una, cândii va cere trebuința. 

Art. 20, La nici ună tavană na va fi ertată 
nici jemn nici veri ce altă materie supusă la foc. 

Art, 27, Tote cornişile (ciubucele) vor avea 
câte uă başliţă (poris) de feri în raionulă ân- 
tâiă şi în celă d'ală duoilea, şi mai cu s6mă în 
văpseoa roşie. Unii model de (potys) başlice 
este depusă la sfatulii orăşenescii. 

Art, 28, Grindele de sub duşgumele trebue 
pe câtiă se pote să fie dispuse (aşedate) în câtii 
să nu se proptâscă prindele a ducă odăi din 
rândă într'acelaşii zidă, afară de acea grosime 
acelui zid, nu va trece peste dimensiile cerute. 
"Art, 29, Grindele trebuo să aibă grosimi 
proporţionate cu lungimea loră, adică : 

1 grindă de 4 stânjeni să fie de Ja 12 degete 
până la 8 degete grosă. 

1 grindă de 3 stânjont să fie de la 10 degete 
până la 6 degete grâsă. 

1 grindă de 2 stânjeni să fie de la 8 degete 
până la 5 degete grâsă,. 
„Aceste măsuri vor sluji de basă pentru lun- 
gimile şi grosimile interme de arie (misselcou). 
„Arte 30, Nu vor fi mai multi de trei grin- 

de într'unii stâojinii lungime, ele so vor aședa 
în zidi pe uă birnă potrivită (awas6c) cu faţa |. 
zidului celii din lăuntru, la locurile unde rori 

„i url6e de coşuri, trebue luate (precautions) 
prepezile neapărată trebuinciâse, păstrând uă 
depărtare de 9 degete între urlâe şi între griu- 
de, — Veri de câte ori spaţiulii dintre duoă 
grindo nu va fi îndestulă spre a putea dobândi 
acestă depărtare, se va întrebuința talpe (che- 
vetres) precum se va arăta pe planul la mănă- 
rii duşumelelorii. . 

Art, 91. Lemnăria învelitorii unei case de 
locainţă 6re care nu va avea, nick nă înclinare 
(lipire) cu podirca de deasupra apartamentelor, 
şi se va afla despărțită de dânsa printr'un ma- 
siviă do cărămidă şi de mocirlă peste suprafaţa 
grindelorii din podii, grosă de 5 degete, peste 
care se va turna altă mocirlă mai subțire. 

- Art, 92, Lemnăria învelitorii va fi dispusă 
(întocmită) în ast-felă de chipi, în cât va tre- 
bai să se rezemo totă-ds-una pe punturile cele 
principale de sprijin, iar nu de grindele de pod, 
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Art, 33, Duşumelile cari ară avea uă lun- 
gime (portâe) mare şi la cari va î de trebuință 
a se întrebuința macasuri sâii pari legaţi, tre- 
bue să se săvârşârcă do meşteri esersați la, a- 
semenea, lucrări, fără care sari perde sfirşitul 
dorită de se va urma celă mal mică cusură în 
locrarea.loră. Dsca dulgheri d'ai pământului 
nu vorii putea fi respundători pentru săvârşi- 
rea acestul felă de legături (armatures) cu e- 
sactiţiunea cerută, atunci întreprindătorulii va, 
fi silită să întrebuinţezo spre acesta ună me- 
steră străină. 

” Art. 34, Veri ce lucrare de felulii acesta, 
care privesce în fiinţă la soliditatea şi la sigu- 
ritatea publică, de nu va fi esecutată conform 
cu articolul precedenti, va ti pe dată dărimată 
şi reelădită cu cheltuiala întreprindstoralui. 

- Arte 85. Coperişuli anul lăcaşă dintre duoi 
vecini va fi cu duoă costa (laturi scă fege pedişe). 

Arte 36, Veri ce scurgători (goutidres) sâă 
sghiaburi ori scocuri despre vecini, făcute ori 
pentru economia crestii ziduiut (pignon) sei 
pentru veri co altă pricină, sunt poprite. 

Art. 37. Na mai suntii ertate în viitor cor- 
niţade de lemnii, vidul scă tencuitii în raio- 
nulă ântâiă şi în celă de alii duoilea, şi de ob- 
ste în văpstoa de roşiu; ci trebue lucrate ori 
de pâtră orl din cărămidă ; celo mateşite afară 
de cărămidă, nu trebue să trecă peste 16 degite. 

Arte 88. Se vorii pune ţeve şi scurgători la 
tote zidirile dela cale publică (voie publique) şi 
ţevele se vorii cobori pănă la caldarâmii. 

Art. 39, Veri ce fercstră de coperişii (lu- 
carne) pavilonii g.c.]. voră fi dâsupra pe vro nă 
învelitOre, pot să se facă de lemn să în paente; 
însă în amânduoă aceste casuri (întâmplări) fe- 
gele lorii cele din afară să se acopere cu table 
de ferii. — Aceste ferestro vori avea oblânele 
garnite (căptuşite) cu ferii şi deschidându-se 
în partea din afară. ” 

Arte 40, Tâte aşegămintele de brutărie şi 
de simigirie, se vorii clădi pe viitoră după un 
planii specialii pentru acest fel de aşegăminte, 
iară pardoselele atâtii ale acestora câtii şi ale 
argintariloră, ale ferarilori şi altora asemenea, 
să fie oră de pâtră sâi de cărămidă. 

" Arte 41, Nu voră fi slobode nici uă pivniţă, 
becii s&ă ceari în raionuli ântâiă, şi de obşte 
în totă văpstoa roşie, care să nu fie boltită cu 
zidărie, , 
„Arte 42, Se vor clădi beciuri numai în raio- 
nulă ală dnoilea fără a fi boltite însă nu mai 
multi de 4 stânjeni în suprafaţă; căci tote 
câte vori fi mai mari se roră socoti pivnițe, 
cari trebue să fie boltite. 

Art, 43; Sunti ertate pivnițele cu grinde 
sâă beciurile în raionulă ală treilea. 

Art. 44, Veri ce coperişii în raionulii ânteiă 
şi în celă d'ală duoilea, trebue să fio sâă cu o- 
lane, ori ţigle, s6ă cu feri, mai cu simă cele 
din ulițele și pieţele arătate la art. 2 ce precede,



„densulă. 

JUDETIANE SI CONUXALE 

cari rorii fi ssii de feri sâii de tinichea or de 
xeri ce altii metal. : - - 

Art, 45, Sunti poprite gurile de pivniţă de 
la uliţă în cele patru ulițe principali până în 
raionulii ală dooilea ; iară cele ce vor fi ertate 
a fi deschise Îa ulițe în cele-alte ocâle, trebue 
să fie drepti în suprafaţa fagadelori fără nici 
uă scosură afară dintr'ensa. — Este asemenea 
poprită veri ce gură de pivniță cu chiopengu 
din galerii de trecere de prin aşedăminte pu- 
blice, precum ospele, hanuri şi cele-alte. 

Art, 46, Suntii poprite cu totul veri ce sco- 
suri de zăbrele de pe la ferestre şi de la uşi 
care ară eşi din linia faadei de umbrare scii 
streşină de feri şi marcheze aşedate în zidi. 

Ari, 42. Ca să să păzâscă aceste regule de 
obste şi să na îndrăsnescă nici unul din aceşti 
mesteri a lucra osebitii, ori pentru netngrijire, 
sti pentru lăcomie, ca să'l rămâe ceva-şi mai 
multă din ceea, ce va tocmi cu proprietarii; 
suntii dâturi toți aceşti mester! ca, planul clă- 
dirii ce va tocmi să'lă înfăgişeze la Sfatulă o- 
răşenescii, ca de acolo revizuindu-se numai de 
architectul oraşului, carele va, merge spre cer- 
cetare în fața locului, potrivitii orânduelilorii 
ce s'aii urmaţi şi pent acumă, de va, axea ci- 
nevaşi lipsă din regulile predise; săli îndrep- 
teze şi sălii adevereze cu iscălitura sa, iară în 
contractul ce va încheia şi se va, adeveri de 
stărostie, adică de maimărie să se cuprindă tote 
ameruntele asemănate du acele xegule, 

“Spre acesti sfirşitii este de uă potriră res- 
pundătore şi stărostia corporaţii, deca, va ade- 
seri vre unii contractii fără cuprindere şi des- 
luşire pe largi a unoră asemenea amărunturi 
şi fără de a, vedea mai ântâiii planulă clădirii 
adeveritii de architectuli oraşului, _ 

Art, 48. Revisnirea, dâca asemenea clădiri 
se faci după planii şi asemănat cu regulile ob- 
stite, să fio încredințată domnului şefului des- 
părţirii a III-lea a lacrăriloră publice, carele 
prin amploiaţii ce are pe lîngă domnia, lui ca 
specialitatea cerută, iază la trebuinţă și 6nsuşi 
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girea şi alinierea stradeloră, ori care va clădi 
s6 va împrejmui, or! va face veri uă casă în 
faga, stradei, trebue a se retrage cu patru pal- 
me (5 palme decimale) şi mai mult, de va cere 
trebuința. 

2. Asupra cererilorii ce se faci de proprie- 
tari pentru a schimba ferestrele şi uşile de la 
vre uă clădire în faca stradei, stii a face alto 
mici reparaţii la fagadă, principiuli ce se pă- 
zesce este : : , 
Când acea clădire se găsesce de domnul 

architectii în stare solidă şi faca ei asemenea, 
se dă cerutele roi; iară cândii clădirea nu se 
găsesce în stare bună, sâii că facada ei consi- 
stă întruă paentelă slabă, atunci voia ce se 
pâte da este cu legiuita retragere. “ 

3. După art; 8 şi 9 din Regulamenti, ori 
cine va clădi sâii va împrejmui despre riulă 
Dimboviţii trebue a se retrage cu stânjeni trei 
şi jumătate de la marginea acestul rii, 

4. Pentru părţile oraşului bântuite de focul 
din anulă 1847, retragerile în faga, stradelorii 
se urmeză după projectata aliniere. - 

"Se Dapă legiurea din anul 1847, rectificată 
în anul 1860, clădirile trebue să se facă de zid 
şi învelite cu olane sâă feră, după unii plană 
ce va înfăşişa proprietarală, potrivitii disposi- 
ţiunii regulamentuloi întocmit pentru clădiri. 

Zidurile despărţitâre de la catuli alii 2-lea 
inclusiv în susii, precum şi galeriile despre 
curte, se pot face de paiantă, afară de zidurile 
locului scării şi primezurile coşuriloră, cari 
despre despărţirile în paiantă voră Â în grosi- 
me celă puşinii de una şi jumătate cărămidă. 
Streşina învelitorii va fi în lată numai de uă 
palmă şi jumătate, avândii uridele sghiaburi- 
lorii coborite până în suprafaga pavagiului, şi 
despre vecinii va face calcanii. 

6. Treptele scărilorii şi uşilori de la catulă 
de josii vorii fiaşedate în grosimea zidului iară 
nu în stradă unde nu este ertată. 

7, Se îndâtorăză toţi proprietarii, ca pe lo- 
culă rămasă prin retragere să înfiinţeze tro-   domnia lui, să le cerceteze Ja faşa locului, şi 

găsindii vre uă nedomirire ss greşâlă a mește- 
rului însărcinați, să, câră îndreptare prin stă- 
ruirea Sfatului orăşenescii. . ! 

Art, 49, Ca să se facă acestă 'revisuire în 
vreme şi fără vre uă simţitâre pagubă a me- 
şterului însărcinată cu vre uă clădire, Sfatulii 
orăşenescii, va, da în cunoscinţa departamentu- 
lui pe totă săptămâna regulatii de clădirile ce 
zii a începe cu arătare anume de locul pe care 
ai a se clăai, de numele proprietarului clădirii 
şi de personalulii meşterului ce ai tocmiti cu 

Regule pentru construcțiunea elădirilorii 
şi altora din cuprinsulă ocolului I-iii 

1. După art.7 din regulamentă, peatra lăr- |   

tuară de pâtră, de Petrâsa în lăţime de cinci 
palme, cum și d'a înfiinţa în curte hasna de zid 
boltită pentru lături, nefiindi nimeni liberă a 
le arunca în stradă, care hasna va avea uă a- 
dâncine sub boltă celă multă de ună stânjin; 
iară capacitatea ei să fie proporţionată cu tre- 
buinţa Şi însemnătatea clădirii. Partea de jos 
a basnalei va fi pardosită cu cărămidă şi varii 
aci lespedi de pâtră, aşegdate pe iat de vă gro- 
sime de dece centimetre. În cas d'a se pardosi 
cu cărămidă pe muchiă, pe d'asupra se va pu- 
ne uă tencujală de cimentii englezesciă, precum 
şi păreţii interiori de uă grosime de cinci cen- 
timetre; asemenea se voră tencui numai pă- 
reţii hasnaleloră pardosite cu pâtră. Hasnaoa - 
va avea şi uă țvă de olane la partea, culmi- 
nante, care să fie înălţată până d'asupra ciuba- 
celoră casclorii spre evaporarea gazului,
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S, Ori ce beciii sâă 
boltită. 

9. Simigiriile trebue să fie făcute după unii 
plană asemănat regulamentului clădirilor spre 
ferirea de incendii, arendă cuptorulă retrasă 
cu unulă şi jumătate stânjenă de la păretele 
despre stradă, 
"10. Suntii poprite, în coprinsală culorit ro- 
şie ocolul I, înfiinţarea de porerne, ferării, co- 
văcerii, cazangerii, cherestegerii, vărăriă, ma- 
gazii cu stânjeni de lemne şi altele. 

- 11. Sunt asemenea poprite facerea din nuci 
de învelitori de şindrilă, împrejmuirt cu uluce, 
precum şi €nsăşi reparaţiile acestora ce se gă- 
sescii făcute mai dinainte, în întrul proprietă- 
țiloră se toleră a, se face împrejmuire de scân- 
duri pentru despărţiră de lemnării şi altele, în- 
să să fie bine lucrate şi răpsite, : 

12. Gropile de plimbători, în genere în tot 
cuprinsoli oraşului, nu se pot săpa mai multi 

„de câtă cu duoă-deci şi cinci centimetre d'a- 
supra stratului de nisipă şi în depărtare de li- 
nia vecinătăţii cu câte uă jumătate stânjin, şi 
de stradă cu mai mulţi stânjini, făcend hasna 
de zidi în grosime de ducă şi jumătate cără- 
mig), iară neertândă localitatea a se depărta, 
va pune şi butoiii de stejară grosă, smolită şi 
legati cu cercuri de feră, 

13. Gropile de nisipă s6ă esploataţia lui e- 
ste poprită în totii cuprinsulii oraşului. 

14. Clădirile de scânduri suntă poprite d'a 
se înfiinţa întracestii ocoli. 

15. Pentru paza tutalorii acestora, meşterii 
lucrători, dulgheri, zidari şi alţii împreună cu 
capulii corporaţiunii lori suntii respundători, 
potriviti art, 47 din Regulamentulă clădirilor. 

16. Spre a' scuti în viitoră pe domnit pro- 
prietari d'a se mai îufiigişa cu acesti biletii la 
onorabila comisie poliţienâscă precum şi pe o- 
norabila comisie de împovărarea lucrărilor că- 
tre domnii sub-comisari şi epistaţii respectivi, 
se indâtoreză domnii proprietari ali avea la 
îndemână spre a'lii arăta impiegaţilorii 'poli- 
țienesci, la casti a li se cere, şi a se vedea că 
lucrarea ce întreprindă este cu Imare de voce de 
la Primărie, 

12. Projectura 
niel de fagadă a caseloră 
mal mare de Om75. 

pivniță, trebue să fie 

(saillie) bale6nelor asupra li- 
po strade nu pâte fi 

met 

Regale pentru constracțianea elădirilorii 
şi altora din coprinsul ocolului 11 

1. După art.7 din Regulament; pentru lăr- 
girca şi alinierea stradelorii, ori care va clădi 
Sil va împrejmui, ori va face vr'uă casă în fa- 
ga stradei, trebue a se retrage cu patru palme 
(5 palme decimale) şi mal multi, de va cere 
trebuința. 

2, Asupra cererilorăi ce se facă de proprie- 
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tari pentru a schimba ferestrele şi uşile de la 
vr'uă clădire în faca stradei, sei a face alte 
mici reparaţii la facadă, principiul ce se pă- 
zesce este : ca cândi acea clădire se găsesce 
de domnulii architectă, în stare solidă şi faca 
el asemenea, so dă cerutele voi ; iară când clă- 
direa nu se găsesce în stare bună, ssii că fagada 
ei consistă într'uă paientâlă slabă, atunci voia 
ce se pote da este cu legiuita retragere. 

3. După art. 8 şi 9 din Regulamentă, ori ci- 
ne va clădi sâii va împrejmui despre riul Dim- 
boriţii trebue a se retrage cu stânjeni trei şi 
jumătate de la marginea acestui ri. 

4. Pentru părţile oraşului bântuite de focal 
din anuli 1847, retragerile în faca stradelori 
se urmâză după projectata aliniere. 
-b, După legiuirea din anulă 1847 rectificată 
după trebuinţă în anul 1860, clădirile din nuoi 
din acestii ocoli se potii face în paiante de zid 
însă paianta într'uă cărămidă după uni plantă 
ce ya înfăcişa proprietarulă, iară învelitârea 
lorii va fi de olane si feri, precum asemenea 
învelitorea de şindrilă şi împrejmuirile cu uluce 
aflate în acestă ocolă, se pot; repara; câte însă 
se vori face din nuoii trebue să se supue regu- 
lei pentru ocolul ], adică de a fi înrelitorile 
de feri sâii olane şi împrejmuirile de zidă : 
despre vecinătate însă împrejmuirile pot fi de 
scândure.. Straşinele înrelitorii numai despre: 
stradă vorii îi în latii de ducă palme după ţre-. 
buinţă şi în lăţimea clădirilor, iară despre curte 
potă fi de ori-ce mărime avândă urloele sghia- 
burilor scoborite până în suprafața pavagiului, 
făcândii şi caleană despre vecini. 

6, Treptele scăriloră şi uziloră voră fi aşe- 
data în stradă în grosimea zidului clădirii, iară 
nu afară din zidă în stradă. - , 

7, Se îndâtorâză toţi” proprietarii, ca pe 1o-. 
culă rămas prin retragere să înființeze trotuar 
de pâtră de Petrosa în lăţime de cinci palme, 
cum şi d'a înfiinţa în curte hasria .pentra ]ă-- 
tură, nefiind nimeni liber a le arunca în stradă. 

$; Beciurile din cuprinsul ocolului ali II, 
so iartă a fi cu grinde, cândă ele nu voră avea 
uă suprafaţă patirată mai mare de patra stin- 
jeni; iară fiind raal mare trebue a se face bol-. 
tite socotindu-se pivnițe, ! 

9. Simigiriile trebue să fie făcute după un: 
plan asemănat regulamentului clădirilor spre: 
ferirea de incendii, avendii 'cuptorulă retrasă 
cu anuli şi jumătate stânjenii de la păretele- 
despre stradă. Suntii poprite, în cuprinsul oco- 
luluial 2-lea înfiinţarea de cherestegii s&i ma- 
gazii de lemne cu stânjenaulii. 

10. Se iartă înfiinţarea, în acesti cuprins de 
ferării, covăcerii, cazangerii şi rărăriă. 

11. Gropile de plimbători, în genere în tot 
cuprinsulii oraşului, nu se potă săpa mai mult 
de câtii cu duoi-deci şi cinci centimetre d'asu- 
pra stratului de nisipii şi în depărtare de linia 
vecinătăţii cu câte uă jumătate stânjenă, şi de.
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stradă cu mai mulți stânjeni, făcândii hasna 
de zid în grosime de una şi jumetate cărămidă. 

12. Gropile de nisip scii exploataţia lut este 
poprită în totă cuprinsulă oraşului. | 

13. Clădirile de scândure sunti poprite d'a 
se înfiinţa într'acestii ocolă. . 

14. Pentra paza tutulorii acestora, meşterii 
lucrători, dulgheri, zidari, şi alți împrennă cu 
mai-mar-başa suntă răspundători, potriviti cu 
art.47 din Regalamentulă clădiriloră, 

15, Spre a scuti în viitor pe D-nii proprie- 
tari d'a se mai înfăgişa cu acesti hiletii, la 
onor. comisie poliţienescă precum şi pe onora- 
bila comisie de împovărarea lucrăriloriă pentru 
înregistrarea lor şi darea, ordiuilor cătra D-nii 
sub-comisari şi epistaţi respectivi, se îndâto- 
reză D-nii proprietari a'] avea la îndemână spre 
ală artta împiegaţilori polițienesci la cas d'a 
li se cere şi a se vedea că lucrarea ce între- 
prindă este cu luare de voe de la Primărie, 

- 16, Projectura (saillie) baleânelor asupra i- 
niei de fagadă a caselor pe strade nu pote fi 
mai mare de 0n75.: E : 

Regule pentru construcţiunea clădiriloră 
” şi altora din capriusnl ocolului IJI 

1. După art. 7 din Regulamentă, veri-cine 
va clădi sâă împrejmui în faga stradef, trebue 
a se retrage cu patru palme (5 palme deci- 
male) şi mai multii de va cere trebninţa. 

2. Cererile pentru schimbarea ferestrelor 
: şi nşiloră de la vruă clădire în faga stradei, 

Sci slte reparaţiuni la faqadă, se acordă când 
acea, clădire se găsesce de domnul architectii 
în stare solidă : iară în contră, cu leginita re- 
tragere.. ÎI pf 
"5, După art.8 şi 9 din Regulament orl-cine 

va clădi s6ă va împrejmui despre riul Dâmbo- 
viței, trebue a se retrage cu stânjeni trei şi ju- 
mătate de la marginea acestui rii. 

4. Pentra părţile oraşului bântuite de focul 
din anuiii 1847, retragerile în faga stradeloră 
se nrmâză după proiectata aliniere. 

5. După legiuirea din anul 1848 rectificată 
după trebuinţă în anulă 1860, clădirile din co- 
prinsulii ocolului ală 3-lea se potii face în. pa- 
iante de zidi, bine îngropată paianta în zid : 
precum asemenea sunt ertate facerea din nuoiă 
a înreliţoriloră de şindrilă, şi împrejmauirele cu 
nluce. Spre stradă învelitârele vor avea, sghia- 
buri cu ţovele lăsate până la pământi. Stra- 
sina învelitorii va fi în lat până la duoă palme, 
după trebuință și înălţirea clădirilor, iară des- 
pre curte potiă fi de ori-ce mărime şi cu calean 
despre vecini în paiantă de zidi, 

6. Pe din naintea proprietăţilorii ce se face 
din nuoi trebue proprietarii a înfiinţa trotuare 
de pâtră în lățime de cinci palme, a 

1, Treptele de scări la catulă de jos vor ş 
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aşegdate în grosimea zidurilorii clădirii, iară nu 
afară în stradă, 

8, Snutii ertate facerea beciurilor şi a piv- 
niţiloriă cu grindă fie de ori-ce mărime. 

9, Simigiriile trebue să fie făcnte după un 
plană asemănati Regulamentului clădiritorii 
spre ferirea de incendii avândii cuptorulii re- 
trasă cu unulă şi jumătate stânjeni de la păre 
tele despre stradă, 

10. Se iartă în acestii ocolă înființarea che- 
restegiilorii, ferărieloră, covăceriilori şi maga- 
zielorii de lemne ca stânjenulă. 

11. Grâpele de privată să fie în depărtare 
de stradă cu mal mulți stânjeni şi. de vecini cu 
unii stânjenii, cândă vorii pune în întruli loră 
butoiii grosă, smolitii şi legatii cu cercuri de 
feri; iară făcândă hasna, de zidi, atunci se vor 
retrage de la limitele vecinătăţii cu jumătate 
stânjeni, care hasna să nu fie în adâncime mat 
multii de duo! stânjeni. : 

12. Gropele de nisipii sâii exploataţiunea lui 
este poprită în toti cuprinsală oraşului. 

13. Clădirile da scândure se îngădue numai 
în acestă ocolii, cândă se vorii înfiinţa cu de- 
părtare de duoi-deci stânjeni de stradă şi de 
vruă altă clădire locuită. | 

14. Scurgerile de lături şi alte „necurăţii 
suntii poprite d'a se da în stradă; şi propricta-. 
ruliă îşi va face reservoriă în curtea, sa, 
"15. Pentra paza, tutulorii acestora, meşterii 

lucrători, dulgheri, zidari, şi alţi împreună cu 
maă-mar-başa, sunt răspundători; potrivită ar- | 
ticolulă 47 din Regulamentulii clădirilori. | 

16. Spre a scuti în viitorii pe D-nii proprie- 
tari d'a se mai înfășişa, cu acest biletii la ono- 
rabila comisie polițienâscă, precum şi pe ono-' 
rabila comisie de impovărarea, lucrărilorii pen- 
tru înregistrarea loră şi darea ordinilori că- 
tre D-nii sub-comisari şi epistaţii respectivi, 
se îndetorâză D-nii proprietară a']ă avea, la în- 
demână spre a'lă arăta împiegaţilorii, poliţie- 
nesci, la casă q'a li se cere, şi a se vedea că lu- 
crarea ce întreprinde este cu luarea de yoe de 
la Primărie. DI a 

17, Projectura (saillie) balcânelor asupra, li- 
niel de fagadă a caselorii pe strade nu pote fi 
mal mare de 0m76, a 

Negule pentru fabricarea cărămidii aproe 
bată de onorabilul Ainisterii de interne . 

: în anul 1855 priu adresa cu No. 20,524, 

1, Lungimea de stânjeni 0,145, nă palmă, 
patru degete şi cinci linii decimale. 

2, Lăţimea de stânjeni 0,070, sâpte dego-:. 
te idem. " m 

3. Grosimea de stânjeni 0,030, trei dege- . 
te idem. ! . | 

- Aceste măsuri se vorii păzi cu nestrămutare 
şi se voră lua totă d'uă dată disposiţiunile cu-
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venite pentru ca cărămida ce se va întrebuința, 
pe viitorii la ori-ce clădiri să fie de aceste mă- 
sură şi bine arsă, condițiuni fără care să nu fie 
tolerată a ei întrebuințare sub nică un curânt. 

Cu acestii prilegiii se adaugă că arii fi de do- 
rită în înteresulă solidităţii ca şi pământul ce 
se va întrebuința pentru cărămidă să fie de 
uă grosime potrivită şi frământatulă şi arsul 
ci să se facă câtă se pote mai bine. - - - 

 REGULAMENTU. 
Pentru deschiderea din noii de uliţe în capi- 

tală; elaborat de onorabila comisie techuică 
în anuli 1856 Lunii 11, şi aprobat de Ală- 
ria Sea prinţul Caimacan, cu ofisul No. 60 
aceluiaşi an, priimită la Dunicipalitate cu 
adresa d-lui ministru de interne sub No.6761 
şi publicatii de autoritatea comunală prin 
însciințarea cu Do. 5964, din 13 Septem- 
bre 1956. ! | 

„1. Uă deschidere de uliţă nucă se va tolera 
numai după ce se va recunâsce acea deschidere 
din partea Municipalități! ca trebuinci6să. 

2, Lărgimea ce urmeză a se da uliţelorii nu 
va putea fi mai mică de câtă de cinci stânjeni. 

9. Se va tolera uă lărgime de cinci stânjeni 
„pentru uliţi scurte adică cu uă lungime mazi- 
mum de una, sută stânjeni, iară cele cu lungime 
"mai mare de voravea uă lărgime nu mai mică 
de câtii şsse stânjeni. E 

4. Proprietarului căruia i se va, da voa de 
deschidere de uliţă nuoă se va pune îndstorire 
a pava acea uliţă în terminii de uni ană de la 
data, voiei deschiderii, iară mai zăborind Mu- 
nicipalitatea, va pune a se face pavarea în so- 
cotâla sa, | 

5. La ulițele cu lărgimea de şâse stânjeni se 
va face de amenduoă părţile trotuare în lăr- 
gime de câte anii stânjeni, iară la cele cu lăr- 
gime de cinci stânjeni lărgimea trotuareloră 

- Ya fi de câte 0,75 sâpte şi jumătate, 
6, Pavarea trotuareloră se va face ca 

de pâtră de Petrâsa. : 
de Măturatulii, curăţitulă, adatuliă şi ilumi- 

natuli cu lampe după modalii celorii ce se în- 
trebuinţeză pe ulițele cele masi, va fi în sar- 
cina proprietarului cărnia se dă voe de des-. 
chidere. i 

$, Clădirile ce se vor construi pe uliţa nucă, 
vorii area facade uniforme, şi înă!țimea lor la 

"acelsşi condiţii de distribuţie va. fi egale, iară 
la condiţii diferite, fiind trebuință de varie- 
tate la înălțime, atunci se va, înfășişa planulă 
fagadzi şi architectali oraşului va face nă po- 
trivire a cornicelorii sâii rândulă capiteleloră 
cu carnizânele clădiriloră vecinate, ” 

espeai 

LEGIUIRI ADMINISTRATIVE 

tatea şi Ja proprietarii sub-secuenţă în casii de 
vindări, . 

10, Pasagii se înţelege uă uliţă mai strim- 
tă a căruia lărgime se pote tolera şi pân€ la 
duoi stânjeni, destul numai că acea trecere să 
fie numai pentru pietoni şi să fie acoperită. 

11. Amânduoă capetele unui pasagiă vorii fi 
închise prin porţi de feră în grilajă, care n6p- 
tea să se pâtă încuia,. | 

12, Spre a se putea popri trecerea trăsuri- 
loră prin pasage, pavimentulă loră va fi mal 
rădicatii de surfaşa pavagelor vecinate cu duot 
palme spre a se putea aşeda ducă tropte de 
piatră ce va stavili trecerea, de trăsuri. 

 REGULANENTU 
Pentru taxa distribuţiunei apei din fontânile 
"publice ale capitalei pe la particulari, apro- 
"bată de Domnii, priimitii la Dlunicipalitate 

şi publicatii prin însciin 
Julie 1, anulii 1860. 

-1, Pentru. fie-care cameră enumerându-se 
cele de stăpâni şi slugi, împreună cu bucătă- 
iile, spălătoriile, grajdurile şi şoprânele să se 

țarea cu Do. 3937,   plătescă pe ani lei 6. 
2, Pentru grădini unde va voi cine-va să 

aibă ună orificii de stropit pe 10 stânjeni sur- 
faca, lei 3. 

3 Pentru brutărit pe 100 oca pâine fabri- 
cată pe qi, 10 lei. 

4. Pentru băi şi fabrice în genere remâne 
ca proprietarii să se înroiască- cu Municipali- 
tatea. . 

5, In scopalii de încuragiarea stabilimente- 
loră de băi publice, se va da apă gratis la toți 
întrepringătorii ce vori roi a lua angajament 
ca, consumatorii să nu plătâscă de câtă un lei. 
pentru bae împreună cu rufele. . 

6, Pentruţişnitori (jet d'eau) se va plăti pe 
anii dece galbeni. 

9, Acestă nouă taxă confirmându-se, în ur- 
marea jurnalului incheiată de onorabilul Con- 
siliă ali ministrilori, de către Măria Sa Dom- 
nitorulii, cu reserva însă ca să se adopte, de uă 
cam dată ca uă încercare de pâte încuragia lă- 
ţirea acestei distribuții întruni curs de timpii 
Gre care şi d&ca nu ra produce resaltatulii do-- 
rită, atunci guvernul să pâtă reveni la alte 
prețuri ce le-ară crede mai cuviinci6se după 

cu adresa D. ministru de interne Nr. 2360, 

| 
| | 

| 
-] 

| 
| 

| 
UI 

| 
| 
| 

| 

cheltuelile la cari ară da nascero înmulțirea | 
disel distribuții; însemnându-se însă ca, toți 
particularii ce se vorii abona în cursul acestui 
timpi se voră bucura totă-dâ-una de condițiu- 
nile dobândite după aceste disposiţii chiar de-- 
ca aceste taxe s'arii urca mai la urmă. 

Modificarea ce s'a făcută acestui regulament   9. Indâtoririle susă însemnate asupra pro- 
prietarului priimitivă voriă avea transmisibili- în urmă, aprobatii de domnală ministru de in=--
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terme cu adresa No.39,060 şi publicată de Mu- | sercite acestii comerciă, încredințândn'i totii 

nicipalitate în însciinţarea cu No. 8307, De- 
cemvrie 31, anul 1862 : 

1. Pentru ţişnitori în grădină cari funeţio- 
nâză numai pe timpulii verei să se plătâscă pe 
anii galbeni cinci în loc de dace câti se plătea 
până acumă. . 

II. Cândă însă ţişnitorile rori fi legate de 
ţevile ce dă apă pentra trebuința casnică şi 
cândă proprietarul mal plătesce taxă după nu- 
merulă odăilor, taxa pentru asemenea ţişnitori 
va fi numai de duoi şi jumătate galbeni în loc 
de dece galbeni. 

III. Iară pentru ţâşnitori isolate să se men- 
ţie taxa de dece galbeni pe ană dâca alimen- 
tarea se face în toti cursulii anului precumii 
pentru florării, vestibuluri ete. ' 

REGULAMENTU 
Pentru precupeţii ce speculă objectele de mân- 

care şi alte articule de îndestulare publică 
în Bucuresci. : 

„1. Ori cari va voi să esercite acestii comer- 
cit (eu escepţiunea celoră de la art.3 de mai 
josi), va fi dâtoriă să afbă prăvălie sc loci în- 
chiriată întruna din pieţele publice scii prin 
suburbiele din capitală. 

9, Osebitii de acâsta, va fi dâtorii sa mârgă 
a face declaraţiunea sa la stărostia respectivă 
în terminii de 30 dile de la publicarea presen- 
tului rugulamentii. . 

Acsstă declaraţiune o va însogi de anii certi- 
ficat de onestitate şi bună conduită a sa, care 
“certificatii va remânea în cancelaria stărostiei. 

Declaraţiunea o va face în modul următor: 
a. Va ar&ta nunele, prenumele și locuinţa 

sa, de când întreprinde acestă ineserie şi unde 
o exercită. , . 

d. Va arăta numărul şi numele servitorilor să). 
In casii de a'şi strămata domiciliuli va în- 

cunosciinţa acâsta Ja'stărostie, 
Asemenea va urma şi cândii ra schimba şi 

înlocui pe servitorii săi. |. 
3. Aceia ce întreprind meseria de precupeţi 

ambulanți cu cozurile, cu cărucire mici sâi pe 
mâni, vorii fi dâtori şi ei să se presinte la stă- 
rosfia, respectivă, ca să facă declarațiunea în 
modul de mai sus, 

4. Stărostia va fi dâtâre a priimi declaraţiu- 
nea fie căruia şi vădândit că, acela care voesce 
a fi înscrisă între precupeţi, se află în condi- 
ţinuile cerute, îlă va înscri într'uă condică cei 
se va da de la Primărie cu rubricile arătate la 
aliniatulă ali 3-lea, art. 2. 

5. După îndeplinirea acestei formalităţi, stă- 
rostia va da celui înscris în condică : un bilet, 
prin care să se constate că are dreptulii să e- 

dă dată şi alte bilete cu numere din condică 
-l pe numele fie căruia din servitorii sti pe cară 

îi va declara, ca şi elă să le dea, acestura, spre 
a fi recunoscuți ca servitori al stă cândii se vor 
găsi dc agenţii comunei sei at Prefecturii ca- 
pitalei. 

6. După condica de care se vorbesce la ar- : 
ticolul 4, stărostia va trage uă Jistă conformă. 
pe care o va trămite la Primărie, spre a se rer, 
cunâsce cel înscrişi de precupeți. Stărostia va 
fi dâtore a încunosciinţa autoritaţii comunale, 
şi când unii din precupeţi îşi vori schimba 
domiciliulă sii pe servitori. | 

7. Toţi precupeţii, bărbaţi sei femei, stă- 
pâni s6ii servitori, în exerciţiulii comerciului, 
Joră ambulantă, suntă dâtoră a purta, pe d'asu- 
pra îmbrăcămintei, ast-felii cum să fie vădutiă 
ună semni cei se va da de autoritatea comu- 

“Îmală, spre a fi cunoscută de toţi ca precupeţii. 
S. Precupeţii nu suntă liberi a cumpăra ob- 

jectele spre a le revinde, de câtii numai după. 
amiadi de Ja 12 ore înainte. | 

9, Nu suntă liberă să iasă afară din bariere 
ca să întâmpine pe săteni în drumă spre a le 
cumpăra productele, legumele, pasări, ouă, 
lapte, untă, brânzeturi, şi altele spre a le re- 
xinde că în capitală; sunti liberi însă a merge, 
să aducă asemenea objecte de pe a satele a- 
flate în depărtare de Bucuresci de la uă poştă 
înainte, , , - | 

In acesti casă însă, ca să se încredinţeze 
funcţiunarii, administrativi respectivi că pro- 
ductele sâii objectele nu suntii cumpirate din, 
giaruli capitalei în distanţa otărită mai sus, 
precupeţii suntă dâtori a le presenta dovedi le- 
galisate de primarulă comunei de unde le-ai 
cumpăratii, prin care să se constate cumpără- 
trea loră din acea comună. , 

10. In oborii, precupeţii nu roriă putea cum- 
păra asemenea objecte de câtii numaă în dilele 
de târg; adică : numai Marţea şi Vinerea după, 
amiadi, iară în ajunurile acestori dile, nici du- 
pă amiagi nu le este certat a face cumpărătore. 

11, In casură de abatere, precupeţii vor fi 
supuşi la următârele penalităţi. | 

a. Cânâii se va dovedi că aii cumpăratii ob- 
jecte înainte de ora fizată, precupeţulii întâia 
Gră va perde jumătate preţulii acestor objecte, 
a duoa, ră va perde preţulă întregă alii objec- 
teloră, a treia Gră, pe lingă perderea, preţului 
întregă ală objecteloră, i se va suspenda, pen- 
tru ună timp de uă lună până Ja gâse, dreptul 
da esercita acâstă profesie. Objectele se vorii 
vinde, şi din preţulă loră ce s'aă disii mai sus: 
că va perde abătutulă jumătate se va da desco-. 
peritorului abaterii, fie funcţiunarii, fie parti-. 
cularii, iară jumătate se va adăugi la venitulă 
casei comunale, . 

Cânai luerulă cumpărată nu va fi plătit, ci:       numai arvunitiă, precupeţii voră perde artuna, .
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care se va face venită în casa comunală 
d'uă dată elă va da şi let dece amendă la ac6- 
stă casă, : E 

Vindătorulii va fi liberă a vinde marfa după 
regulile întocmite, - 

b Cândă precnpeţulii va da lipsă din greu- 
tatea ce a vîndut, va fi obligat a restitui cum- 
părătorului înşelatii lipsa înduoită şi tot d'uă 
dată a da lei qece amendă în profituli casei 
comunale; la a duoa abatere, asemenea şi leă 25 
amendă, iară la a treia 6ră pe lingă amenda de 
lei 25, se va opri abătutul din exerciţiulă me- 
seriei s6le pentru unii timpii de la nă lună p&- 
nă la şese, ” 

c. Când va cuteza să vină objecte stricate, 
ecâpte scă vătămătâre sănătăţii, acele objecte 
esaminându-se de domnil medici respectivi, se 
voră arunca în locuri destinate pentru arunca- 
rea gundelori, şi vindâtorulii va fi supus la a- 
mendă, cumii s'a prescrisă la aliniatulii d de 
mal susii, MN : . i 

"d. Cândă va cnteza să exercite precupeţia 
fără să fie în condițiunile cerute prin art. ], 2, 
3 şi 7 va fi supusi la-amendă pentru prima 6ră 
de lei 10, pentru a duoa 6ră lei 25; iară la a, 
treia Gră se va trămite în judecata Tribunalu- 
lui competinte, 
"e. Ori care sătânii sâi grădinari se va, dore- 

di că nu vinde Ensuşi marfa până la amiadă ci 
este numai uă mască a vre unul precupeţii, va 
plăti amendă la casa comunală let 10; iară pre- 
cupeţulă va plăti amenda, prescrisă la alinia- 
tulă a de mai susă, 

12, Ori-ce caltivator de legumi, oră-ce pro- 
ducătoră de objecte de mâncare, are precădere 
a ocupa pieţele publice înaintea precupeţilorii 
şi a'şi vinde marfa în tote dilele, de diminâţă, 
până la prânză fără nici uă plată de chirie; va 
îi dâtori însă a se conforma, reguliloră din îns 
sciințarea autorităţii comunale de la 25 An 
gusti trecut No. 5558, adică :'1, să ţie curate 
locurile ce rorii ocupa; 2, să aşede objectele lor 
aşa în câtă să rămâe drumuri destulă de largi 
printre locurile ce roră ocupa, ca, să nu fie co- 
municaţiunea publicului nici de cum împedi- 
cată; 3, să nu aducă în piețe în care stă în că- 
rue objectele lorii, de câtii numai pe s6ră sâă 
diminţa până în diori, să le descarce îndată, 
iară după descărcarea loră să scâţă carele sâă 
căruțele din pieţe, să măture gunâiele ce vor 
face şi să le depună la nă parte celi se va arăta 
de împiegaţii comunet. 

13, In fie-care piaţă publică se va înălța di- 
minâţa câto unii stâgiă albi în vârful unei pră- 
jine, şi va sta înălțatii până la 12 ore spre 
sciinţă că în timpulă acesta nici ună precupeţ 
nu are voe să cumpere nimic de la țărani, iară 
de la 12 ore şi până sâra stâgulă se va cobori 
spre sciinţă că precupeții potă să cumpere ob- 
jectele rămase nevindate la orăşani. , 

14. Comisarii comunali respectivi şi capulă 
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şi tot | dorobanțiloră sunţiă îndâtoraţi ca, diminâţa în- dată după răsărirea sârelui să se afle în pie- țele publice şi până la 8 ore să revizuiască ne- contenitii tâte obiectele de consumaţiune ca să vEdă deca sunti de bună cualitate, şi cu în- destulare, dâca, se vindi de către Ensuşi gră- dinarii s6ă proprietarii loră, iară na de pre- cupeţi. " 

Disposiţiuni transitoriă 
"15, Se va ruga domnu ministru de interne 

ca să pună în vederea tutuloră locuitorilor din judeţele Iitovi, Ialomiţa, Vlașca, Dâmboviţa, Prahova, Buzăă şi Muscelă, de unde vin locui: torii țărani cu totii felul de producte Ia obor 
şi în capitală de vîndâre, măsurile de mai sus. 
Totii d'uă-dată se va invita şi domnu prefeeti 
ali Poliţii capitalei ca să dea seriâse ordine căpitaniloră de pe la barieri a na îngădui pa 
nici un precupeţ să intre cu objectele de hrană în capitală, de nu'şi va înfăţişa biletulă ce se 
cuprinde la art. 9. Tăranii şi grădinarii suntă 
dispensaţi de acestă obligaţiane. 

- Asemenea să dea ordine seriâse şi celor-alți 
agenţi ai onorabilei Prefecture ca să veghieze 
a se pizi întocmai disposiţiile de mat susiă, și 
pe celă abătată să'lă trămiță Ja Primărie cu 
desluşire de felulii abateril spre a se supune la 
penalităţile prescrise. 

Arte 16, Aceste disposiţiuni se vor pune în 
esecutare de la 1 Januariă viitori 1865, învi- 
tându-se şi toţi locuitorii din capitală ca ori 
care din domnia-lori va întâmpina vre uă ne- 
mulţumire în'cumpărătârea proviziilor de hra- 
nă, sâi va dovedi vr'uă înşelătorie urmată de 
către vre uni precupeţii s'o facă cunoscuti în- 
dată funcţionarilorii comuuali sâii polițienesc 
respectivi, spre a lua măsuri ca să se aplice a- 
supra abătutuloi penalitatea otărită. 

Acestii regulamentă s'a rotații şi s'a adop- tată de Consiliul comunală în şedinţa sa de 
la 30 Octomvrie anulă 1864, şi s'a aprobat da 
domnulă ministru do interne, agricultură şi lu- 
crără publice prin adresa cu No. 30316. 

0 

REGULAMENTU 
de poliţie comunală în oraşulii 

Bucuresci 

Art, 1, Stradele împreună cu trotuarele lor, 
de la uă margine până la cea-altă a proprietă- 
țilorii, fiindă de domenii public, trebue a fi tot d6-una libere pentru înlosnirea comunicaţiunei. 

Este dâră oprită cn totulă a se depune pe dânsele I4QY, butâe sâă coşuri cu marfă sâiă fă- 
ră marfă, coşuri sâi copăi cu flori, tarabe, 
mese, băngă, scaune, mangale, cherestea, cără- 
midă şi ori ce altă ce împedică circulaţiunea
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publicului: Intrună cuvântii nimică să nu iasă 
afară din linia casei să a împrejmuirei. 

Este asemenea oprită ori cuia trece pe tro- 
tuare călare orl cu trăsurile s6i a lega cail 
dinaintea caseloră oră prărălielori. 

Trăsurile de oră ce fel nu potă sta po strade 
de câii pentru uă trebuinţă neapărată. Insuşi 
în casulă acesta ele nu voră putea staţiona de 

- câtiă în marginea estremă a stradei lingă tro- 
tuare şi pentru puţină timpă, până ce trebuin- 
ţa se va împlini. | 

Nick aă dată şi pe nică nă stradă nn e per- 
misi să mârgă mai multe care sâi căruţe în 
rândă unuli după altul fără a lăsa, după fie 
care duoă din acele care sâii căruţe câte uni 
spaţiă celă pugini de uă trăsură cu caii sti în 
lungă. E NR 

Birjarii şi căruţaşii cu un cal, neprinşi (fără 
masterii) nu potii staţiona de câtă numai în 
pieţele destinate pentru dânşii, 

Art, 2. Marchizele sâă perdelele pentru a- 
părarea prăvăliiloră de sâre, trebue a fi aşe- 
date mai în susă de statura, omului, adică cel 
pugin ducă metre de la suprafaşa trotuarelor 
în susi, ca trecerea pe dedesubtulă lori, să se 
facă totii-dâ-una liberi. Lăţimea lorii, în nici unii casă, nu va trece peste lățimea trotuarelor, 

Art, 3, Atârnarea de marfă de ori-ce feli 
d'asupra uşilorii sc ferestreloră prăvăliiloră 
pe din afară, este oprită, 

Cei cs voescii a face cunoscut publicului tre- 
cătorii natura, comerciului ce esercită, sii felul 
objectelorii co vândă, "şi poti ajunge scopulă 
puneudă asupra uşilorii prăvăliiloră câte uă tablă cu inscripţianea trebuinciâsă, sâă la fe- 
restre cartâne cu arătare în amănunt de specia 
mărturiloră puse în vindere, 

Art. 4, Mangalele în cari se vândă cârnaţi 
şi alte cărnuri, nu suntă permise nu numai pe 
trotuare, ci nici în faga prăvăliiloră la uşi; ele 
trebue să stea în dosulă sâii în fundul prăvă- 

«liiloră într'ună loci de unde fumulii ce scâte 
carnea pusă a se frige să iasă prin coşii. 

Art, 3, Florile ţinute în vase prin baleâne 
trebue să aibă totii-dâ-una de desubt alte vase 
în cari să se scurgă apa din udare, pentru ca 
acea apă să nu cadă pe trecătorii de pe strade. 

t, 6, Urlsele pentru scurgerea ape! de pe „ învelitorile caseloră sâă prătăliiloră situate în 
faşa stradeloră, trebue a fi prelungite până în 
suprafaga, stradei, (Pentru prelungirea acestor 
arloe, cum s'a disii, se dă proprietarilori uni termin de uă lună). 

Art, 7. Tâte locuriie libere din capitală tre- bue să fie împrejmuite. o Imprejmuirea lori în partea despre stradă 
este obligătâre pentra proprietari. Ea va fi 
construită după prescripțiunea art. IX din re- 
gulamentuli pentru inanținerea curățenieă în oraş, adică : de zid, de grilaj, de scânduri sâă 

de uluce, Construcţiunea împrojmnirii se va, 
face într'ună modă ast-felă ca; trotuarul sâă 
spațiulă ce ţine loci de trotuarii, să fie cu de- 
săvergire liberă, plană, şi ca circulaţiunea pe 
d'inaintea acelui loc să nu fie împedieată. Pen- 
tru împrejmuirea locuriloră libere se dă pro- 
prietarilorii uni termini de ducă luni. 

Arte 8. Cândii cine-va va voi a'şi face vă; 
construcţiune din nuoă sii a repara una veche, 
situată în faga stradei, va fi dâtorii a împrej- 
muj eu scânduri stelagiulă (schelele) ce va, a- 
şeda pentru urcarea lucrătorilorii în partea de 
susă a construcţiunil. Imprejmuirea nu va pu- 
tea cuprinde din lărgimea stradei ună spaţii 
mai mare de duci metri, . .: 

Găurile şi orl-ce stricăciuno va face proprie- 
tarulă în pavagiii cu aşedarea stelagialui şi a 
împrejmuirii, se va repara de densulii îndată 
după terminarea lucralui pentru care a fostii 
făcutii acelii stelagiii şi împrejmuire. 

Proprietarali e dstoră a rădica îndată după   terminarea construcţiunii s6ă a „reparaţiunii 
totă materialulă ce va fi rămasă pe stradă din 
acea lucrare. o | 
„Art. 9. Nici uă construcţiune sâă împrej- 
muire din nucă, nici uă reparaţiune a unei con- 
strucțiuni s6ă a unei împrejmuiri vechi nu se 
va putea, face fără ună bilet de permisiune din 
partea Primăriei. | i 

Art, 10. Este oprită cu totulii în centrul 
oraşului şi în apropiere de centru exposiţiunea 
s6ii depositarea de ori-ce objecte destinate es- 
clusivii pentru înmormântări, cum : sicrie, re- 
spetie şi alte asemenea, precum şi staționarea 
pe strade a carelorii funebre, . 

Comercianţii de asemenea, obiecte nu le vor 

propiere de locurile destinate pentru cimitire 
și acolo însă ele vorii trebui a fi închise în ma- 
gazii situate în întrulă curților fără vedere 
în stradă,   ceremoniile funebre în oraşi; ele sunt libere a 
cânta numai la cimitire. Prin musice se înțe- 
lege şi lăutarii. 

Arte 11. Toţi acel ce transportă prin oraşăi , 
objecte cu mirosă greii, scârbâse sâii do ună 
aspectiă urât, precum şi cenuşe, pei şi carne de 
vite tăiate, sunti obligaţi a avea aceste o0b- 
jecte învelite cu pânză ssă muşama pusă pe 
d'asupra trăsurei, -" 

'trăsurile cu cari se transportă băligar, tre- 
bae să aibă paturile şi loitrele. bine încheiate 
şi să fie bine înfundate în formă de ladă, ca să 
nu curgă biligarnlă pe strade. : 

„Arte, 12, Cel ce se va abate din prescripţiu- . 
nile acestui regnlamentă, va fi supusi la pe- 
nalitatea prevădută prin art. 386 din codicele - 
penale, 

Art, 13, Presentul regulament va deveni e- . 
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putea ţine de sâtă la marginea oraşului în a-. 

Este asemenea oprită cântarea musicelor la, .



954 

secntorii după dece dile de la publicarea lui.(1) 
„Art, 14%, Toţi comercianții din comună sunt 
obligaţi a veni cu măsurile lorii sei a Je tră- 
mite la, biuroulii întreprindătorului, spre a se 
verifica şi marea cu nuvulii timbru ali anulaj, 
în primele trei luni, adică până la 1 Aprilic. 

Comercianţii ce xorii deschide din nuoă pră- 
vălii după 1 Aprilie,. vorii fi dâtori a se con- 
forma acestei disposiţiuni în termin de uă lună. 

Cei ce nu o voră face în terminele arătate se 
voră considera ca abătuţi din regulamentul 
municipali conform legii, spre a se supune să 
plătescă amendă către comună şi taxa marcă- 
rii, către întreprindătorii, (2) 

REGULAMENTU . 
pentru manţinerea curăţenici în stradele 

-Şi pieţele capitalei 

Art, 1, Proprietarii şi chiriaşii vorii îngriji 
ca, trotuarele înaintea caseloră, prăvăliiloră, 
curţiloră, grădinelori şi altor localităţi să se 
măture în tote dilele şi să se întreţie neconte- 
nitii în stare curată. ! 
"In stradele care nu ai trotuare, locuitorii şi 

chiriașii vorii îngriji ca să se măture şi să se 
întreţie în stare curată spaţiuli înaintea pro- 
prietăţiloriă, cari ţină locă de trotuarii, într'uă 
lăţime de 1,40 metri (6 palme). 

Nordele, zăpegile, ghiaţa şi tâte necurățe- 
niile adunate din măturarea şi curățirea tro- 
tuareloră ori a spaţiului care ţine locii de tro- 
tuariă, se vor aşeda în grămedi între trotuari 

- şi stradă şi se voră depărta de către antropre- 
norul curăţirii stradeloră publice. 
„Art. 2, Măturarea zi curățirea trotuarelor 
va fi terminată, în timpul verei (do la 1: Apri- 
liii până la 31 Octomvrie), până la ora 1 după 
medulii nopţii; în timpul iernei (de la 31 Oc- 
tomvrie penă la 1 Aprilie) până la 3 ore di- 
mindţa. 
"În casă de contravenţiune se ra mătura şi 

curăţi ex-oficio în socotăla proprietarilorii ori 
chiriaşiloră, trotuarulă oră spațiulii care ţine 
locii de trotuară, 

În timpulii de vară trotuarele se 
înainte de a se mătura. 

Arte 3. Proprietarii şi chiriaşi! caseloriă şi 
locurilorii din stradele şi pieţele cari nu aă nici 
pavagiă, nici trotuară, voră îngriji cu adencă- 
turile şi inegalităţile din suprafaca stradei in- 
naintea proprietăţii, care ţine loci de trotuar, 
întruă, lărgime de 1,40 metri, să fie împlute, 
aplanate şi întreținute în stare curată. . 

vor stropi 
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Art, 4. Cultivatorii, grădinarii, şi toţi co- 
mercianţii şi industriaşii, cari espunii în hale, 
în pieţele publice şi în strade, productele şi 
mărfurile loră spre vîndare, voră îngriji ca lo- 
cul ce ei ocupă cu carele şi cu objectele de rin- 
dâre, să fie cu desărtrşire curată, voră aduna 
după vîndere paele asternute pe loculă vindă- 
rii ori răsipite din care, precum şi rămăşiţele 
producteloră şi comestibilele stricate şi le tor 
depărta cu carele ork cu coşurile lor, In cas de 
contravențiune, loculă se va mătura şi curăți 
ex-oficio şi în socotsla acelora care 'lă ocupă 
cu mărfurile lor, . . : ÎN 

Art, 5. Proprietarii şi chiriaşii caseloră şi 
prăvăliiloră, vorii îngriji ca paiele, hârtiele și 
alte objecte risipite pe stradă, cu ocasinnea 
descărcării din care a diferitelorii objecte şi cu 
ocasiunea despâchetării buţiloră, lădilor şi al- 
torii colete cari conţinii. marfă, să se adune și 
să se depărteze îndată. ! 

Arte 6. Brutarii şi alţi meseriaşi şi comer- 
cianţi suntii opriţi de a aşeda pe trotuare ori 
pe strade înaintea casii putini stă alte reser- 
vre de apă. | 

Cârciumarii, băcanii şi alţi industriaș! şi co- 
merciauţi suntii opriţi de a vărsa pe trotuare,. 
strade şi pieţe publice, ape necurate provenite 
din spălarea vaseloră, brânzei, pastramei şi a 
altorii objecte comestibile, 

Pescari! suntă opriţi de a vărsa pe pieţele şi 
stradele publice, apă provenită din spălarea 
pescelui sărati şi nesărată. e 

Bărbierii sunt opriţi de a vărsa pe trotuare, 
strade şi pieţe ape necurate, provenite din ra-" 
dere şi spălare. Este de obste oprit a se vărsa 
pe trotuare, strade şi pieţe, lâturi şi oră ce alt 
fuidii necurată. 

Art. 7. Penă la construirea canalelorii spe- 
ciale menite de a depărta lăturile şi alte flui- 
de necurate, din fie-care casă în parte şi de a 
le conduce în Dâmboviţă în josulă oraşului, , 
fie-care proprietară va fi dâtori a construi pe 
proprietatea sa ună puțiă absorbinte, destinat 
pentru priimirea acelor fluida. Puţurile ork has- 
nalele absorbinte, cată să se sape până la stra- 
tulii de nisip, să se căptuşescă şi să'se aco- 
pera cu capacii sc cu boltă. . 

- Proprietarii din culorea de Roşiu şi din stra- 
dele principale din cele-alte colori voră îngriji 
pentra săparea puţuriloră absorbinte pe pro- 
prietatea lor, în timpul de duoi ani, iară îu cele- 
alte strade în timpii de trei ani, de la data, pu- 
blicaţiunii de fașă. In suburbiele cară sunțiă si- 
tuate numai cu 1,50 metri şi mai pugin asupra 
nivelului Dâmboviţei, puţurile absorbinte, na   se roră înfiinţa de cât după ce albia gârlei va 

  

(1) Aceste 13 articole s'a votată şi a'a adoptat do Consiliul comunală în şedinţele sâle de la 15 și 27 ali 
anulă 1866, şi sa aprobată de către domnu ministru de interne prin adresele No. 16,593 şi 17,714. 

(2) Acestă articolă s'a votată și adoptată do Consiliulă comunală în şedinţa de la 23 Noembrie anulă 256%, 
şi s'a aprobată de domnu ministru de interne prin adresa cu No. 18,584 acelaşi anii.
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fi regulată şi săpată mai adâncă de cât astădi, 
Arte 8, Este oprit de a se pune pe trotuare, 

pe stradele şi pieţele publice necurăţeniile, a- 
dunate, din măturarea caselorii, prăvăliilor şi 
curților, guncele şi ori ce alte materii din raio- 
nulă caselorii şi carţilorii, fără osebire dâca 
strada respectivă este pavată sii nepavată. 

Materiele adunate din măturarea caselor se 
vorii pune în lădi, vase ori coşuri, se vorii pă- 
stra în întrulii caseloră, curţiloră ori prăvălii- 
lori şi se vor deşerta în carele serviciului mă- 
turatului stradelor, când ele vor trece înaintea, 
aceloriă case. | 

Este oprit de a deşerta, în acele cara pundele 
din grajduri şi escrementele omenesci din ca- 
sele şi curţile domniei lori. 

Art, 9. Fie care proprietate din raionul ca- 
pitalei, va fi împrejmuită de zidi, de grilaj de 
scânduri ori de uluce. 

Imprejmuirea proprictăţilori se va face în- 
trunii modii ca trotaaruli (ori spaţialii care 
ţine locă de trotuară), să fie cu desăvârşire li- 
berii, planii, şi ca cirenlaţiunea pe dinaintea lo- 
calui aceluia să nu fie împedicată. 

Proprietarii voră îngriji de demolirea ruine- 
lor aflate pe proprietăţile locuite ori nelocuite, 
cari eşindi din limitele otărite prin deliniaţie, 
ocupă şi loculă desținatii pentru trotuare, şi 
voră lua măsuri pentru astuparea gropiloriă şi 
adencăturilorii aflate la. marginile stradeloriă 
aceloră proprietăţi. 

Art, 10. Proprietarii şi chiriaşii vor îngriji 
ca curţile caseloră lorii să se măture cel pugin 
de duoă ori pe săptămână, ca adâncăturile şi 
inegalităţile din curţă să se nivelese şi să se 
înlesnescă scurgerea apeloră de plâe. 

Plimbătorile (latrinele) se voră întreţine ne- 
contenitii în stare curată. 

Se va opri scurgerea pe strade publice a es- 
crementelorii din hasnale şi din grajduri. 

Se roră deşerta gunâele din curţi celii pugin 
Ja câte duoă luni, se vor dezerta hasnalele cel 
puşină la câte patru lunt şi numai în timpulă 
nopţii. | 

Art, 11, Materiele escrementale din hasnale 
şi latrine, se voră pune în but6ie bine închise 
în timpul nopţii între orele 12 și 4 (afară deea 
se deşertă cu maşine pneumatice, cari suntă 
libere a funcţiona, şi în timpul Qile!), şi se vor 
transporta afară din barierile capitalei la, 10- 
culii arătat mai la vale. Gonele din grajduri 
se vor transporta în care bine închise în câtii 
să nu se risipâscă pe strade, 

Materiile escrementale cari nu se întrebuin- 
țEză pentru scopuri agricole se vorii transporta 
în girlă în josulă oraşalui la Dudesci, ori la lo- 
culi concedut stabilimentului Marasich afară 
din Bariera Spirei. - 

Gunsiele din grajduri şi alte necurăţenii so- 
lide (afară de escremente omenesc!) se vor pu- 
tea depune la oră ce loc afară din barieră, de- 
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părtate de locuinţele şi drumurile de comuni- 
caţie de 100 metri. - . . - 

Proprietarii şi chiriaşii vor îngriji ca, cada- 
vrele animale să se transporte la câmpul Colin- 
tinel în gropile destinate pentru aceasta, într'uă . 
depărtare de 2 kilom. de la spitalulii Colintiney. 

Este oprita depune pestradele, pieţele, mai- 
danele şi alte locuri din întrul capitalei ori-ce 
cadavru animală fără deosebire (fă chiară de 
pasăre). 

Art, 12, Este cu desăvârşire oprit a dupune 
pa stradele şi piețele publice nâuă şi ghiaţă 
din curţile caselor, Depărtarea şi transportarea 
zăpegilorii din proprietate privesce pe fiă-care 
proprietar în parte. 
"Ele se poti depune la câmpă liber afară din 

barieră. Transportarea zăpedilorii şi ghiețeloră 
din trotoare şi din spaţiul care ține loci de 
trotoar, privesce pe antreprenorulii curăţirii 
stradelorii şi proprietari) şi chiriaşii voră îngriji   numai ca acele locuri să se curețe; ca ghiața 
şi zăpada sii se taie şi să se aşede în grămedi 
şi ca să se aşterne în timpulii iernel puţin nisip 
ori cenuşe pe trotoar oră pe supra-facia stradei 
care ține lociă de trotoar, în tâte dilele de oră - 
fi înghieţate, ast-felă ca să nu dea ocasiuce de 
alunecare, . 

Art. 13, Se va opri scurgerea, pre stradele 
şi pieţele publice de ori-ce materit din raionul 
caselorii şi curţilorii afară de apele de plâie şi 
apel» provenite din spălarea caselorii și curţi- 
loră. Aperturele în zidulu caselori şi curțilorii . 
Şi în împrejmuirile curțilorii prin caro se vârsă 
escrementa pe 'strade, se vori astupa. 

Art. 14. Nu este permis a conduce în strade 
şi pieţe fumul din sobele caselorii, Țevele sobe- 
lori pentru deşertarea fumului cari nu'l vârsă 
în coşuri şi nu'l condace la virful casel, ci cari 
se deschid în zidulii caselor spre stradă, ork în, 
aperture speciale în uşi şi ferestre, se toră 
desfiinţa. ! 

Este oprit de a aprinde mangalele în pieţele 
şi stradele publice ori la uzile prăvăliiloră de 
unde fumul şi gazul cărbunilor se vârsă pe stradă. 

Art, 15, Este oprit a arunca în apa Dâmbo- 
viței ori a depune la marginea ei, sâi sub po- 
duri ori ce materii fără deosebire. Proprietarii 
şi chiriaşii de pe marginea girlei, voră îngriji 
ca malurile să se întreţie într'uă stare de cu- 
răţenio perfectă ; la cas de contravenţiune, ma- 
lulă se va curăţi ex-oficio în socotela proprie- 
tarilorii şi chiriaşiloră respectivi. . 

Art, 10, Proprietarii şi antreprenorii de con- 
travenţiuni și de pavage, vorii îngriji, ca pă- 
mentuiă, molozul şi altii materială remasii 
după asemenea, lucrări, să nu ocupe pieţele şi 
stradele publice, ci să se depărteze imediatii 
după terminarea construcţiuniloră. 

Art, 17, Orl-ce abatere din acesti regula-   mentii, se va globi cu amendă de lei cinci No.5 
până la, duot-deci şi ciuci No. 25, conformii
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comunală, 
(Acesti regulamentă s'a votatu şi Sa adop- 

tatii de autoritatea comunale din Bucuresci în 
şedinţa de la 11 Martie anulii 1866 şi s'a apro- 
batii do către D-li Ministru de Interne prin 
adresa No. 7952 acelaşi an). 

1867, Octombriă 19. 

În 

REGULAMENTU 
pentru industriele insalubre 

Art, 1. Comercianţii, meseriaşii şi fabrican- ţii cari voră voi să înființeze în raionulii Capi- talel un aşedământii nesalubru, vorii cere per- 
misiunea Primăriei prin petiție în care se va 
descrie lămurit modul şi felulă industrie! oră comerciului şi loculă unde petiţionarulii voe- Sce a 0 exersa, 

Art. 2, Suntii privite ca aşedăminte nesalu- 
bre tâte depositele, magasine, fabricaţiuni şi 
meseri], cari prin materialele depuse ori între- 
buinţate prin productele dobândite ori prin ră- măşiţele fabricaţiei înfectă aerul, puţurile, 
girla, ori care vatămă sănătatea locuitoriloriă 
oră a animalelorii domestice într'an altă mod. Art. 3. Aşedămintele nesalubre se voră îm- părţi în trei clase, 
Aşegămintele nosalubre de clasa I-iii nu se 

voriă putea înființa în întrul Capitalei ci nuinai 
afară de bariere într'uă depărtare de cel puiu 
300 metro de la barierile actuale, rămâindă 
supuse regulilorii prescrise prin regulamen- 
tul pentru manţinerea curățenii în Capitală. 

- Aşedămintele nesalubre do clasa II-a se voră 
putea înființa şi în quartierele mai puginii po- 
pulate ale Capitalei (ocolulii III-lea). 

Aşedămintele nesalubre de clasa, III-a, se vor 
putea înființa în ori-ce parte a Capitalei, ră- a. 
mâindă însă supuse privegherei neincetate ale organeloră poliţiei sanitare și administrative. "Art, 4. Suntii privite ca aşedăminte nesa- Îmbre de clasa I-iii : 

" Argăsătoriile. 
Cărămidăriile, 
Fabricile de cleiă. 

> > cOrde din maţe,. 
> > focuri artificiale şi materii de- 

tonante. 
> > gaz luminăt, (petroliă destilat) 
». > hârtie, 
> >. luminări de săă. 
> > 6le de pămentii ars, 
> > pergament (ţiplă). 
» > sobe şi alte producte de pă- 

mentii arsi. 
> > săpună. 
> > scrobâlă, 
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art. 383 din Codali Penală si 77 din legea Fabricile pentru topirea, seulu, 
> de locurile pentru uscarea, picilorit 

crude. . 
> poverne de cereale, 
> spălătoriile de lână, 
> tăbăcăriile, 

> > zallianalele pentru fabricarea 
de pastramă şi pentru topirea seului după si- 
stemuli vechiă, 

Arte 5, Sunt privite ca aşedăminte nesalabre 
de clasa II-a: ” a 

Berăriele, 
Boiangeriile. | 

* Manganeriile pentru producerea seminţei de 
gogoşi de mătase, Pa 

Magaziile de piei neargăsite crude ori nscate. i > > seii netopită. | 
Pescăriile pentru sărarea . pesciloriă şi sp& 

larea pescioră săraţi, 
Stabilimentele pentru topirea seului prinapă 

caldă (baine marie). | 
„ VUlairiile, | 

Văpsitoriile de piei. 
Arte 6. Sunt privite ca aşedăminte nesalubre 

de clasa a III-a : 
Bragageriile. | : 
Cârnăţăriile (charcuterie). 
Destilăriile (nu poverne de spirtă, ci făbrici 

pentru prepararea de lichieturi şi rachiuri dulci 
ori aromatice din spirt). 

Fabrici de acetiă (oţetă). 
-Tote fabricile de comestibile. 

> > cari lucrâză cu substanțe to- 
nice (otrăvitore). 

Măcelăriile. 
Manganeriile 

mătase. | 

Maşine de vapori. , 
Pescăriile pentru vîndarea pescelui prâspăt 

şi sărată, , , _ 
Art. 7. Dâca cine-va va voi a înfiinţa în ca: 

pitală vr'uă industrie nesalubră neprevălută în 
regulamentulă de facă, Consiliulii Comunală 
după ce va asculta părerea consiliului de hy- 
gienă publică şi salubritate, va arangea acea in- 
dustrie îu una din cele trei clase de mal susii, | 
păzindii într'acâsta tote formele prescrise pen- 
tru formarea şi promulgarea regulamentelorii 
de poliţie Comunală. 

Arte S. Aşegămintele nesalubre de clasa I-a, 
care esistă astă-Qi în Capitală în contra pre- 
scripţiunilorii regulamentului organică, se vor 
muta din întrulă Capitalei celă maltă până la 
Sf. George anulă 1868, cu deosebire pentra ro- 
turile date. | 

„ Pentru cele-alte aşedă minte nesalubre de cla- 
sa L-a care există astă-ŞI în întrală oraşului 
nu se ra permite nici uă reparație, nică uă re- 
construcţie, urmândi ca şi ele să se strămute 
cu timpnlă afară din oraşi. - 

Arte 9, Vitele bovine destinate pentru apro- 
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pentru crescerea gogoşilor de
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visionarea Capitalei cu carnt prâspătă se voriă 
tăia şi jupui la zalhanaoa comunală ; acolo se 
vor şi spăla burţile şi maţele. - : 

Nu se voriă putea tăia vitele bovine înainte 
de a fl visitate printrună funcţionari sanitară 
ali comunei delegati ad-hocii. 

Marcarea, vitelorii şi cărnurilorii de către co- 
misaruli tăierii şi de către sub-veterinară nu 
va înceta. 

Art, 10, Este oprită d'a aşeda scaune de mă- 
celărie pe locuri neparate, 

Măcelăriile nu vorii serși de câtă pentru vin- 
darea cărnuriloră; dară nici de cumă pentru ju- 
puirea vitelor şi pentru tăerea vitelor mărunte. 

Ss vorii aduce în măcelării cărnurile curate. | . 
Este oprită d'a grămădi în măcelării pieile. 
Este oprită d'a aduce în măcelării burţile şi 

maţele necnrățate. Burţile şi maţele se ori 
spăla şi curăţi afară din oraşii. 

Este oprită d'a grămădi în măcelări! scă în 
cantități mai mari, ci seulă se va depărta din 
ele în timpul verei în tâte ilele 6ră în timpul 
ernei cel puţină la câte trei ile, 

Măcelazii şi calfele lor vorii purta şorţură 
curate, , 

Pavagiulă măcelăriilorii şi trotaarulă îna- 
intea, loră se roră curăți şi spăla în tâte'di- 
ele, asemenea se rorii întreţine în stare curată 
scaunele din măcelării, uşile şi păreţii, : 

Inlunele căldurâse, carnea rămasă nevîndută, 
se ra păstra în locuri răcorâse şi ventilate, 

Art, 11. Este oprită d'a se tăia miei, viței, 
porci, şi alte vite mărunte în pieţele publice. 

Pentru tăierea vitelorii mărunte distinaţe 
pentru vîndare se va, destina unii anume locă. 

Art, 12, Pescele nu se va săra în pieţe ci la 
locuri maă depărtate de centrul oraşului cu 
precauţiune ca saramura şi alte fiuide organice 
provenite din pesce, să nu stagnese, ci să se 
scurgă pe dramuli celii mai scurti în girlă în 
josulă oraşulai ori în canalele publice. 

Asemenea este opritii d'a se spăla în pieţele 
publice, pescele sărată,  urmândii ca acea ma- 
nipulaţie, să se facă tută cu precauțiunea ca 
fluidele organice provenite din spălarea, pesce- 
lui, să nu stagnese, ci să se scurgă pe drumul 
coli mai scurtă în gîrlă în josalii oraşului oră 
în canalele publice. : a 

Art, 19, Maşine de vapori nn se voră “putea 
instala de câtă în clădiri specialeycari nu'seză 
dreptă locuinţă, şi nici etajulii d'asnpra ma- 
şinei nu va putea servi dreptiă locuinţă, N 

Zidurile acelorii clădiri speciale vori avea 
grosimea proporționată cu puterea maşinej. 

Acoperemântnlă lor, va fi constraiti de ma: 
teriale mai uşure şi separati de acoperementul 
caselorii contigue, - 
„Art, 14, Nici ună stabilimenti iînsalubru nu 

se va putea strămata de la ună locă la altulă 
fără permisiunea specială a Primaruluj. 
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Art, 15. Ori-ce abatere din acestă regula- 
mentii se va pedepsi dapă legile în vigâre, 

Acestii regulamentă s'a votată şi sa adop- 
tată de Consiliulă Comunală în şedinţa de la 
26 Aprilie anulă 1867, şi s'a aprobatii de către 
D. ministru de interne prin adresa No. 11,843... 

REGULAMENTU 
PENTRU PRIVEGHEREA PROSTITUTIUNII IN 

COMUNA BUCURESCI 

TITLUL 1 

Inregistrarea femeiloră prostituate 

Art. 1, La fie-care comisiune poliţienâscă 
se vori înființa duoă registre unuli pentru în- 
scrierea tutor caselor de prostituțiă, şi cel-alt 
pentru înregistrarea tutor femeilor prostituate. 

Art. 2, Registrele caselorii de prostituţiă 
voră conţine : 

Numărulii curentă, , 
Clasa în care s'a arangeati stabilimentulii 

(vegi art. 27), o 
- Numărulă condicuţer stabilimentuluj, 
Numele, prenumele şi etatea feimeiei care di- 

rige stabilimentul, - 
Suburbea, strada şi numărulii casei, 
Numărulii condicuţelorii şi numele femeilor 

carii locuesci orii frecuentă acea, casă de pro- 
stituțiă, 

* Arte d. Registrele femeilorii prostituate tor 
conţine : - ! 
Numărul curentii, . 
Clasa (art. 22), | 
Numărul condicuţei, ' 

" Numele şi prenumele, 
Etatea, ”   Loculă nascerii, Pa 
Domiciliulă, o 
Numărul condicuţei casei de prostituție în 

care locuesce, ori pe care frecuentă, - | 
* Numele femeiei care dirige acea, casă de pro- 

stituţiă, : 
“Arte 4, Se va privi ca casa de prostituție 

(bordel ori maison de passe) : - 
„4. Locuinţa unei factoriţe care ţină una ori 
mai multe femei prostituate. 

b. Localuli unde una ori ma! multe femei se 
adună pentru prostiţuţie fără de a avea acolo 
locuințe stabile, 

c. Liocuința a ducă orl mat rulte femei pro- 
stituate, chiar dâca elle nu se află subt patro- 
nagiuli unei factoriţe. . 

d. Liocuinţa, unei singure femel! prostituate, 
dâca, ea servă drepţii locii de întilnire pentru | 
mai multe femel prostituate, 

Art. 5. Se vorii înregistra ca femei prosti-:



tuate fără deosebire dâca ele suntii măritate, 
ori nemăritate, întreţinute de cine-va, or nu: 

a. Tâte femeile cari până astădi aii fost supuse 
visitaţiunilor medicale ale medicilor de culori, 

b. Tâte femeile de la 16 ani în sus a cărorii 
prostituţie publică se va constata prin provo- 
caţiunea directă pe strade, prin notorietate (cu- 

- noscința) publică, prin arătarea lori proprie, 
prin aflarea lori în casele de prostituție, pre- 
cumii şi femeile cari se voră preumbla, adesea 
ori în societatea altoră femei prostituate, ori 
femeile de uă conduită suspectă cari se vorii 
găsi bolnave de bâle venerice la visitarea fă- 
cută în urma denunciărilor priinite că, elle ar 
fi transmisă bâla unai altă îndividii. . 

Art. 6. Comisarulă şi mediculi înregistrând 
uă femeie prostituată care s'a mutat dintr'un 
altii arondisment, în culsrea D-salle, va vesti 
pe colegulii stă din acelii arondisment prin- 
tr'uniă buletină scurti. ! ! 

Art. 7. Afară de funcţionarii executivi ai 
Prefecturei poliţiei şi ai comisiuniloră pojiţie- 
nesci, sunţii în drepti să câră înregistrarea u- 
nei femei prostituate, ori unei case de prosti- 
tuţie pe basa art.4 şi 5 din regulamentul 
de facă : 

Mediculiă şef, e 
Medicii de culori fie-care în raionul săi 

proprii, i 
Medicii spitalelor şi medicii particulari prin 

miglocirea medicului şef, ori a medicilor de 
culori. - - 
„Art. 8. Se vorii şterge provisoriii din regi- 
strele femeilor publice, rămâind supuse prive- 
Shercă poliţienesci pentra un timpii de 6 lunk 
până la uni ani. | 

a. Femeile publice cari se voriă mărita. 
b. Femeile cari printr'uă petiţiune către co- 

misarul polițienesc şi medicul culorii vori ex- 
prima dorința de a părăsi prostitaţia şi de a 
duce uă vicţă onestă, arătândă midlâcele cu 
cari voiesc a trăi, : 

c. Femeielă cari voră fi reclamate de către 
părinţii oră epitropii loră. i 

Deca aceste femei şi după ştergerea lor pro- 
visorie voră urma d'a exersa prostituţiunea, 
aturică ele voriă fi înscrise din noii. 

Art, 9. Se vorii şterge definitivi din regi- 
strele femeilor prostituate a unui arondisment : 

a. Femeile publice cari vor înceta din viaţă. 
b. Femeiele publice cart vor pleca din Bucu- 

resci pentru un timp mal mare decâtii G luni, 
„C. Femeiele publice cară se vor muta dintr'nă 

calore într'alta, după ce va fi constatat că ele 
ai fost înscrise în registreie unei alte culori, 
d. Femeiele publice cari voră fi condamnate 

la închisâre ori reclusiune pentru un timp mal 
mare decâti unii ani, 
"e. Femeiele cari fiind şterse provisorii (în 

virtutea, disposiţiunilorii art. 8) aii arătată în 
acelă timpi uă conduită bună, 
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Arte 10. Funcţionarii însărcinaţi cu prire- 
Sherea prostituţiei voră înlesni întârcerea,.fe- 
meieloră publice la vă vicţă onestă prin tote 
midlocele cari suntă la disposiţiunea lori. 

Art. 11, Fie-care femeiă prostituată va priimi 
uă condicuţă (model No. 1) care va conține: 

Numărală condicuţei, 
Numiărulii registralui,. 
Clasa, 
Numele şi prenumele, 
Btatea, 
Signalimentele, 
Locul nascerii, . 
Domiciliul (cul6rea, suburbea, strada, No, 

casei). , 
„ Numărulă condicuţei a casel de prostituție 
în care locuesce, or pe care frecuentă, 
"Numele femeiei care dirige acea casă de pro- 
stituţie, 

TITLUL II 

Casele de prostituție 

Art. 12. Ori care femee va voi să deschidă 
uă casă de prostituție, va adresa cererea comi- 
sarului polițienesc şi medicului culorii cu ară- 
tare lămurită a casei unde voesce a o instala.   

  

Bărbaţii nu sunță liberă să deschidă case de 
prostituție. | 

Comisarulii şi mediculii voră resolva, petiţiu- 
nea celă multă în timpă de opt dile de la data 
priimirii, 

Art, 13, Fie care femea care dirige uă casă 
de prostituție va priimi aă condicuţă (modelii 
No, 2), care va conține : 

Numărulii condicuţei. 
Numtrală registrului, 
Clasa, : 
Numele şi prenumele jemeii caro dirige sta- 

bilimentvlă, 
Etatea ek. 
Cul6rea. 
Suburbia, strada şi numărulă casei, 
Numă&rulii condicuţelorii şi numele femeilor 

cari locuiescii ori frecuentă acea casă de pro- 
stituție, ! ! 

Art, 14, Case de 
chide : 

În vecinătatea bisericiloră şi scâlolorii, 
In vecinătatea imediată a grădinelor publice, 

în oteluri (pentru călători), birturi şi cârciumi, 
Art, 15. Femeia care dirige un stabiliment 

de prostituție, e âât6re să arâte comisarului 
polițienesc şi medicelui culorii în care locuesce 
schimbarea domiciliului a femeiloră aflate sub 
protecțiunea, sa în cursă de 24 ore după acea 
schimbare, ! 

Art. 16, Femeile cară dirig case publice de 
prostituţiuno suntii responsabile pentru man- 

prostituție nu se vor des-
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ținerea bunei ordine şi a regulamentului în sta- 
bilimentele lori, 

Art, 17. Primarul va ordona inchiderea sta- 
bilimentelorii de prostituție pentru uni timpi 
mărginită, sei pentru toti-ds-una, deca acele 
stabilimente voră călca în nat multe rânduri 
regulamentulă de facă. 

Art, 19, Nici uă fâtă ori femee nu pâte lo-|. 
cui s6ă petrece într'unii stabilimentă de pro- 
stituţie, fără de a f înzestrată cu uă condicuţă 
conformă art. 11; pentru călcarea acestul ar- 
ticolă se va pedepsi mai cu sâmă femeile cari 
dirigă stabilimentele respective, 

Art, 19, Femeile cari dirigii stabilimente 
de prostituție şi cari nu suntii măritate, sâă 
cari, fiindă măritate, nu trăescii cu soșulii lor, 
de tor fi mai mice de câtă sârata de 45 ani vor 
fi supuse la visitaţiunile medicali prin urmare 
înzestrate şi cu uă conâicuță pentru persna lor, 

Arte 20, Și servitorele din casele publice de 
prostituție de nu voră fi mai mari în vârstă de 
câtii 40 ani, vorii fi supuse regulamentului a- 
cestuia întocmai ca femeile publice. 

Art, 21, Nici ună stabilimenti de prostitu- 
ţie nu se va putea muta dintr'unii local în al- 
tulă fără permisiune, care se va da pe basa u- 
nei petiţiuni după modulă indicatii la art, 12. 

Acestă formalitate se va îndeplini şi în ca- 
sul cândă casa de prostituţiune se va muta în- 
brună altă locali din toti acea culGre în care 
se afla. . | 

TITLUL III 

Clasificațiuuea femeilorii prostituate - 
si taza 

Art, 22, Femeile publice se vor împărţi în 
patru clase : . ” i 

Clasa I, va cuprinde femeile publice cari şed 
singure (şi nu în stabilimente pablice de pro- 
stituţie sub patronagiulă unei alte femei), şi 
cară voră preferi să fie visitate de către.medie 
in locuinţa lor, fiind supuse la plata unei taxe 
mai mari de câtă femeile de clasa II, 

Clasa II, va cuprinde : femeile publice cari 
şediă într'aă casă publică de prostituţiuna do 
clasa I (bordel), s6ă cari frecuentă uă casă pu= 
blică de prostitnţiune: de clasa [], (maison de 
passe vedi art. 25),-şi cari vorii prefera, să fie 
visitate de către medicii în acea casă publică 
plătindii uă taxă peatra visitaţie, 
„Tâte femeile cari locuescii sâii frecnentă una 

şi aceeaşi casă, trebue să fie înscrise într'uă 
singură clasă, 

Clasa, III, va cuprinde femeile publice cară 
locuescii singure şi cari se vor visita la dispen- 
sorii nefiindi supuse la nică uă tază. ! 

Clasa 1V, va vuprinde femeile publice cari 
locuesc într'vă casă publică de prostituție sub 
patronagiulii fomeii care dirigo acelii stabili- 

  

| căria luni, 

| cea nucă lei 4 parale 20. 
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mentii, şi cari se rorii visita, la dispensorii ue- 
fiindă supuse la nici uă taxă. 
"Art, 29, Fie-care femee publică îşi alege 

singură clasa în care voesce să fie aranjată. 
" Arte 24, Fie-care fomee publică e liberă să 
schimbe clasa, însă nu mai multe ort de cât la 
câte trei luni, , . 

Art. 25, Casele publice de prostituție se vor 
împărţi în patru clase : 

blast, Î, va cuprinde casele publice de. pro- 
stituţiune cari sunt locnite de femei cari pre- 
feră să fie căutate de către medică în locuința 
lori (femee de clasa II). 

“ Clasa II, va cuprinde acele case publice de 
prostituție în care nu locuesce' nici uă femee 
publică, şi cazi servă numa! drepti locă de în- 
tâlnire stă adunare (maison de passe), deca fe- 
meile respective se vor supune visitaţiunii me- 
dicale în acelă stabilimentii. * 

Clasa III, va cuprinde casele publice de pro- 
stituţie, cari suntă locuite de femei cari se vi- 
siteză, la dispensoriii. 

Clasa 1Y, va cuprinde casele publice de pro- 
stituaţie cari nu suntii locuite do nici aă fe- 
mee publică, ci frecuentată de femel cari se vi- 
siteză la dispensoriăă. - 

: Arte 26, 'Laxa care o vorii plăti femeile pu- 
blice gi femeile cari dirigii stabilimentele de 
prostituție, nu se va putea privi nick-de-cum 
ca, unii felii de patentă, care dă acelei meserii 
drepturile întreprinderilori oneste, ci numai ca 
uă mică contribuţiune la cheltuelele ce privi- 
gherea prostituţiunii causeză comunei (tipări- 
rea registreloră condicuţelor etc. etc.) şi plata 
Dirjii pentra medici. 

Arte 27, Femeile do clasa I, vor plăti pen- 
tru visitaţiunile medicali lei trei-deci, şi şâso 
No, 36 pe lună plătiţi înainte la începutul fie- 

Femeile de clasa II, voră plăti pentru visi- * 
taţiunile medicali câte lei 20 pe lună, aseme- 
nea înainte la începutulă fio-căria luni, 

- Pemeile do clasa III şi IV, nu sunti supuse 
Ja nici nă taxă pent?a visitaţianile medicali. 

- Arte 25, Pentru condicuţe cari cată să fio 
legate, femeile de clasa I şi II, voră plăti câte 
lei şse No. 6, , . ! 

Femeile de clasa III şi IV, vor priimi pentru 
prima, Gră condicuţa, gratisii, iară în casă de 
perderea condicuţii, dânsele vori. plăti pentru 
condicuţa cea nuoă leă trei No. 3. 

Femeile cari dirigiă casele publice de prosti- 
tuţiuno de clasa I şi II, roriă plăti pentru con- 
dicuţa stabilimentului lei 9; femeile acelea cari 
dirigi stabilimentele de clasa III şi 1V, voră 
priimi cea d'ântâiă condicuță gratisii, iară în 
casii de perdere ele or plăti pentru condicuţa, 

“ Art. 99, 'Paxele şi plata condicuţelor so vor 
percepe da către medicii de culori, - ”   "La priimirea taxelorii mediculă va da chi-
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tanţă tăiată dintr'uă condică ă souche şi sigi- 
lată cu sigiliul Primăriei, U& treime din taxa 
pentru visitațiunile medicali se va vărsa într'uă 
casă, specială pentru tipărituri şi condicuţe tre- 
buinci6se, pentru serviciulă prostituţiunii şi 
duot treimi se voriă popri de medicul de cu- 
lâre dreptii plata birjet, 

TITLUL IV 
.Visitarea medicală 

Art. 30. Femeile publice de tâte clasele vor 
fi supusela uă visitaţie regulată pe fie-care să&p- 
tEmână. 

Art, 31, Pentru visitaţiunile femcilori de 
clasa AII şi 1V, Primăria va destina ună locali 
în fie-care calore. 

Art, 32, Atâtii pentru visitațiunile făcute 
la dispensorii, precum şi pentru cele făcute la 
domiciliulă femeiloră, se va ţine unii jurnaliă 
cuprindendi numărulă curenții, luna şi giua, 
No. condicuței, numele şi prenumele femeii, 

- clasa, starea sănătăţii, observaţia. 
Art, 93, După fie-care visitaţiune ordinară 

s6ă regulată se va înscrie în coadicuţa femeii 
respective diua, ora şi resaltatulă visitaţiunii 
şi se va sub-scrie de mediculă care a făcut și- 
sitaţiunea. | 

Pentru starea sănătăţii, mediculii are să se 
serve de patru calificaţiuni : sănătâsă, sorocii, 
suspectă (dubie) şi bolnavă de bâlă contagi6să. 

Art, 34, Femeile de clasa Işi 1] cari voră 
priimi nota suspectă se vori visita de către 
medicii âncă uă-dată în locuinţa, loră în cursul 
de 4 ore. - ii 

„ Femeile de clasa III şi IV cari vor priimi 
nota suspectă se vorii presenta după trecerea, 

-- de 48 ore la dispensoriii pentru visitația extra 
ordinară. 

Art, 35, Femeiloră cari la visitaţia medi- 
cală voriă priimi nota bolnară, li se va da uni 
biletii de intrare cu care vor merge îndată, sin- 
gure la spitală. * 

Dâca acele femei nu se voră afla la spital 
în timpul de 6 ore de la priimizea biletului, se 
va pune la cale aducerea loră la spitală cu un 
giandarmiă ală Poliţiei, " 

Arte 96. Numa! în casuri extraordinare se 
va permite căutarea femeiloră publice bolnave 
în casele particulare dâră nici-de-cum în sta- 
bilimente de prostituție cu ori-care medici. 

Asemenea casuri se vor comunica îndată me- 
dicului şefă, 

Art, 97, Tote femeile publice, fără deose- 
bire de clase, se vorii presenta medicului în 
timpi de 24 ore după eşirea din spitalăi, ară 
tându'i biletul de eşire priimitiă de la medi- 
culă spitalului. 

Art. 3$, In fie-care cameră a stabilimentu- 
lui de prostituție şi în Jocuinţa femeiloră de 
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clasa I şi III se va afla totii-df-una câte ună [i- 
ghânii, ducă vase cu apă curată, săpun şi duot 
prosGpe curate pentru trebuinţa bărbaţilor cari 
frecuentă casa respectiră. 

TITLUL V 
Măsurile poliţienesci generali, 

Art. 39, Este opriti femeiloră prostituate 
de a şedea la ferestrele deschise. 

Perdelele ferestrelorii din casele de unde ]o- 
cuescii femeile publice vorii fi lăsate josă totă- 
dâ-una. ! 

Art, 40, Este opriti femeilor prostituate de 
a şedea înaintea locnințeloriă lori, 

„ Arte 41, Este oprită femeilor prostituate de 
a se preambla, prin strade îmbrăcate într'ună 
modii indecentiă, 

Art, 42. Este oprită femeilor prostituate de 
a se arăta mai multe împreună pe: promena- 
dele publice in orele cândii ele suntiă obicinuit 
frecuentate de publicii. 

Sunt oprite femeile publice de a intra în sa- 
lele publice din restaurante, . 

TITLUL VI 
Ponalităţile . 

- Arte 49, Orl-ce călcare a acestui regulament 
din partea femeilorii prostituate ssii a femei- 
lor cari dirigă stabilimentele de prostituţiune, 
se va pedepsi cu amenda de la 15—95 le! sâă 
cu închis6re de la 24 ore până la 5 dile, conform 
art. 77 din legea comunală şi art. 393 şi 394 
din codulă penali, . 

Art, 41, Femeile publice fără locuință fixă 
se voră trămite ca, vagabunde înaintea, 'Fribu- 
nalului de [lfovă, spre a fi pedepsite conformă 
art. 217—-222 din codulă penală. . 

Art, 45, Se va închide pentra totă-dâ-una, 
ori pentru uni timpă mărginită uă casă pu- 
blică de prostituție care ra călca acesti regu- 
lamentii în mal multe rânduri, 

Art. 46, Se vor depărta din capitală femeile 
prostituate străine, cari voriă călca acestă re- 
gulamentă în mai multe rândari, |... 

Art, 47. Femeile de clasa I și II cari nu vor 
plăti taxa la timpulă otăritii, voră f înregi- 
strate în clasa III şi 1V. , 

Acestii regulamentii s'a votată de Consiliul 
comunali în şedinţa sa de la 7 Iuliă şi s'a a- 
probatii de D. Ministru de Interne prin adresa 
cu No. 15,600 din 28 Iuliă 1867. - 

REGULAMENTU. 
PENTRU TRASURILE DE PIATIA SI DE REMISA 

DIN BUCURESCI ! 

Arte 1. Fe-care stăpână de mai malte iri 
fie trăsură de piaţă sâii de remisă, este dâtoră
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ca în termini do 15 dile de la publicarea; ace- 
stai regulamenti, să se'presinte la Primăriă, 
spre a se înscrie în condica formată în astă 
privinţă și a depune garanţiă că se va confor- 
ma, regulilor poliţienesci fări a putea avea re- 
cursii la protecţia de care ar depinde, precumă 
şi"a'şi priimi livretuli pentra dreptulii de sta- 
ţionare: *. era 
“Art, 2; Ori-ce întreprindătorii de asemenea; 
meserie, va fi respundătoră pentru ori-ci'snime, 
scule, hârtii, sei ori-ce lucruri ar dovedi uni 
muşteriă că a vitati-în trăsura sa... 

" AFt. 8, Ori-te conductori de trăsuri, va ju- 
stifica printr'ani actă ali notabililori subur- 
biei, subsâmnat şi de starostele raspectiviă, că 
areprobitaţia cerută şi este capabila conduce cu 
sciința trebuincisă pentru siguranţa, publică, 

Arte, 4 Domnuli Staroste, este detor a tră- 
mite Primăriei .pe fie-care triinestra uă listă 
esactă de totălulă birjilori ca se aiiă în fiinţă, 
cu aretare de domiciliulii loră, îngrijindă totă- 
ds-una-ca să : încunosciințeze despre :cej cari 
nu'şi voră avea îndeplinite formele prescrise, 

Arte 5 Primarul sâii delegatul săi, este în 
drept a revisui ori cândii va 

detoririle acestui regalâmentiă pe de uă parte 
se vori supane la amendele prevădute de lega, 
iară pe de alta va da terminii de uă lună, după 
care găsindu-la în aceeaşi stare le va desfiinţa. |. 
art. 6. Prăsutile: trebiie să fie cutate” şi îu 

Stara bună, precuinii şi caii (hrana cailor va fi: 
ten, orzăă şi ovizi); căci orl-ce asemenea, tră- 
suzi se voră vedea derăpănate; cumă şi caii în 
stări de slăbiciune, sa vorii: popri de ă mai cir- 
cula prin capitală, i ie 
„Art, 7; Conductorii vocii fi îmbrăcaţi curați 

si cu haine cuviineiâsei te iii 
= arti $. Tâte trăsurilg sorti av6a'nopteafe- 
linareie-apririse, îndată după: abrinierea lam- 
peloră de 'pe strade,:- *: - iC aa 

p- 
   

-- Atte.9e Fic-care conductorii este obligatii a 
cunâsce tâte uliţile cu numirea lori; spre 'care 
sfirşită va fi supusă â da esamenii la stărostia 
respectivă, n a iti ma, 

Arte 10. Nică an conductor de birje nii'va' A 
tolerat a se sui pe capră până nu va avg ver- 
sta celă puţinii de 21 ani, iti: m ta: 

Art, 11 Este poyrit ca' birjarulă să fumeze 
! a în timpulii cât are musteriii. î.! ii. 

4 te 12, Fie-care birjarii, de piăţi va fi d&- 
tori. a av numsruliă sâii scris în cifre albe în 
migioculi tablei! din-dreptulii trăsurii,: așeme= 
nea suntă ciire roşii po stielele felinarutui pe 
câte trele părţile 'vidibilo;, acestii număr va, 
fi după direrisiiledăte de Primărie: 'Trăsurile 
de remisă vor purta număr albastru la, felinare. 
"Arti'19, Fiă-care- trăsură va avea lipit “pe 

uă tablă aşedată sub capră, spre a fi tot-dt-ura 
în vederea, meştărialui,  tarifa tipărită după 
modelulă ce se va da de Primărie, coprindendă 

    găsi de trebaință |. 
fiacărele, şi de nu le va găsi conforiie cu în-|, 
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numărulă birjii, numele şi prenumele proprie- 
tarului birjii, cum şi taxa. Acâstă tăbliță va, 
fi sub:serisă de Primar şi sigilată cu'sigiliuli 
Primăriei şi se va da gratis, ti iii 

> Art, 14, Preţurile suntii daterminate, pre- 
Com Urma6ză pe i ee 

; 

  

  

  

iz stu + Prăsure de-piaţă, 
Ca după locuri s6ă cu scaun dinainte. 

i Del n Dani 
iesi "9 ad 

    

"Ora ti , 

Cursa i,          

   | Trăsure de remisă ... 
Da Dama ? .. 

Calesce cu patru locuri și trăsnri închise. a 
mt pi e ap it Lei Bani fe 
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- Nora.Acestet axe S'aii mo'liticat de co misiunea: 
interimară în şedinţa dela 22: Octoinhriu 1870, astii-felă : ta oa nt Tai a 
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: 'Trăsure de clasa 1” 
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„+ (Numerele cn colârea albă),: 

= te: Lei-ni/ Bani. 

  

  

   Fr de tu 

     Vă oră iei aaa: : 
3. Cursa 'ce.nu tiece peste ju- 
mătate Oră. er arenei ae capteze 
„dem 'de la gare în oraşşi:-ri 

1. 

din oraş la gure s, i     

  

      i Trasue de clasa, 

N 
af. 

  

cu colre Roşii) îi: 
0 Leln Bani 
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merele 
      

    
   

    

Mă 0Tă ccaas 
_Cursă, ce nu trece peste ju- 
mătate oră, pe, e i tt 
„dem de la gare în oraş şi 
din oraş lă gas: -.: 

  

  

   

  

      

  

„. Bifjarii de ambels;el 
priimni în trăşurele lori 

        

    

     

    

   

  

; Drasurdiînthise 
tie iuti rul 
int „(Cărrete) , 

  

„tort. i sri 
=: Cursa ce nu trece peste ju=: . 

su Leia. Bani. . : 

  

ial      
mătato oră. : al 
“ Cucierulă. va fi “bine : îmbrăcată 

    sl BO ta 
(uniformă: 

otărită) mânuşi: în mâni, capelă în capă şi. cai 
buni. Carretele se voră-nunerota.de la No. le 
"Arte 15, Aceste preţuri :suntii: pentru! tot, 
dilele - îiră deosebire: de lucrătâre :s6ii :sărbă-, 
târe şi pentru totă rada oragnlui, „i: nici i 
* Art..16, Este popritii orl-ce birjară. .!: . . 
“a, A se preumbla pe uliţă fără mușterii. -. ș 

: b. De a eşi, mergân tă pa stradă, din regula, * 
6 e 
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prescrisă, care este da a ţine în tâtă vremea 
pe drâpta. -..» . | 

c. De a staționa prin. locuri dosite şi alte 
părți, decâtii la staţiunile otărite de Comună. 

d. Trăsurile de remisă voră staționa în re- 
mise plătite şi întreţinute de proprietari! lorii, 
şi pe care le voză facecunoscute Primăriei. A: 
ceste remise vori purta uă 'talbă pe care vori 
fi scrise cevintele : Zrăsură de remisă, nâptea, 
acâstă tablă va, fi luminată. - 

e. De a astupa drumulii, oprindu-se pe uliţă. 
f..D'a conduce caii din trăsură să de a se depărta de lingă dânsa, cândii se va da josă 

de pecapră. . . : i 
9. 'a merge pe 

trâpătulă cailoră.. : 
Art, 17, Ori-ce birjari se va găsi beată se 

va aresta de celă d'ântâiă agentii ali Poliţiei, 
şi când se va dovedi beată pentru a treia răi 
se va rădica voia daa mai conduce caii pe viitor, 

Art, 18. Orl-ca birjară cânâii întră dintr'nă uliţă într'alta, sâi la întorsulă trăsurii, este 
dâtori a conduce caii în pas, spre evitarea ori- 
căruia accidentă s6ă neorândueli sar putea 
causa de repediciune. 

Art, 19, Este cu totulă proprită birjariloră 
d'a insulta vre-un muşteriii sub ori-ce pretest. 
La cas de neînţelegere pentru plată, scă alte 
împrejurări, se va adresa la cel d'ântsiă agent 
al Poliţiei şi vorii merge împreună cu numitul 
funcţionar la Prefectură sâă comisiă, ce se ror 
afla mal cu apropiere, unde va face arătarea 
remulțumiri! şi'şi va reclama dreptulă. 

Art. 20, Nici ună birjară aflându-se staţio- 
nândi în locurile destinate nu pote refusa de a 
merge cu unii muşteriii de ori-ce condiţie fie 
sub oră-ce pretestii. 

Art, 21. Orl-ce obiectii s6ă bani s'ară uita 
de unii muşteriii în birje, fără ca conductorul 
să'lă cunâscă pe densnlă ac locuinţa sa, în a- 
semenea casă birjarulă va depune îndată la Po- 
liţie acelă obiectii ort bani nitaţi, cu hârtie de- 
sluşitâre despre dânsele, locurile pe unde a um- 
blati acel muşteriii, de la ce oră şi până cână, 
iară la casii de tăinuire din partea birjarului 
50 va da judecății potrivită condicei penale, 

Art, 22, Nici ună birjară nu va fi liberă a 
priimi amaneturi 
de a se refasa otărita plată de vre-uă persână 
el se va adresa Ja cel d'ântâiii agent al Poliţie. 

Arte 28, Nu este liberă nici unii birjazră de 
a trasporta în trăsura sa bagaje să alte obiecte 
de la orele 9 sâra, în semestrului de +cră şi de 
la orele 5 sâra în semestruliă de târnă, iară în 
casii de se va doredi contra următorii, se va a- 
duce la Poliţie cu trăsura şi cu acele obiecte, 
spre a i se decide penalitatea prevedută de lege 
în asemenea casuri. ! 
„Art, 24, Fie-care birjariă va priimi gratis 

untă livretă, spre a avea în vedere dâtoriile la 
care este chiămatii şi a se conforma întru tâte!, 

uliţă mal tare de câtă în 

  

  pentru plata birjii, ci la cas|. 
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în tocmai, în casiă însă de a perde acestă ltvret va fi obligată la priimirea altuia, plătindă taxă 
de unii ivi nuoi. 

Art, 25, Fie-care conductori de birje este 
obligatii a avea tot-dâ-una, cu dânsulii cândă 
ese cu birja mai multe bilete, partând numerul 
Dirjii şi preţurile conformii modelelorii ce se ta otă-i de Primărie, şi îndată ce se va urca uă 
porsână în trăsură să'i dea în mână unulii din 
acele bilete. , 

Arte 20, Acastii regulamentii se va pune în 
aplicare , după ce se va vota de onor, Consilii 
comunalii, şi se ra aproba de domnuli „mini- 
nistru de interne, conformiă legii. 

Presentulă regulament, puiudu-se în vederea 
Consiliului comunală, s'a votati şi s'a adoptat 
de dânsulă în şedinţa de la 9 Aprilie 1868. 

e . . 

.- REGULAMENTU. 
PENTEU SERVITORI 

CAPITOLUL I 
"Arte 1, Servitor se numesce ori-tine îşi anga- 

giază serviciul cu uă plată Gre-care că se an- 
Imesce salariii scă simbrie. Intre acestia însă nu intră şi ucenicii .scă caltele de industriaşi şi 
meseriaşi, 

Arte 2, Toti individul bărbată scă femee, fi pământeană, fie străină care arii voi să facă 
pe servitorulă subt ori-co denumire, cu anulii și 
cu luna, va fi dâtoră a se înscrie la biuroalăi constituitii la Prefectura Poliţie. 

Cei-ce nu se ror supune acestei obligaţiuni, se sori aduce de agenţii polițienesci, cari nu 
vorii permite nici unuia a sta prin locuri pu- blice, solicitândii stăpâni. 

Art, 3. Orl-ce servitorii de ambele sexe este 
dâtorii ca în termină d'ua lună după publicarea 
acestui regulamentii, să se presinte la biaroul 
respectiviă spre a'gi lua câte uă condicuță după 
forma aci anexată, e 

Arte 4, Acestă condicuţă i so va libera de 
biuroii numai după ce servitorii de ambele sexe, 
străini s6ă pământeni voră da garanţii pentru 
nedosirea lori. 

Art, 5. Fie-care servitoră, priimindu'şi con- 
dicuţa, va plăti celă cu leafa penă Ja lei 18, 
52 bani pe lună (adică le! 50 vechi), bărbatulă 
lei; 2 25 bani, sâă 3 sfanți, şi femeea 1-69 bani 
s€ă 2 sfanţi : — De la lei 18, 52 bani, penă la 
lei 37, 8 bani (adică 100 vechi), bărbatul Jei 
3, 36 bani, s6ii 4 sfanţi, şi femeia lei 2, 25 bani 
să 3 sfanţi, de la 37 lei 8 bani în susii pentru 
fie-caril 18 lei 52 bani mai multă câte 85 bani 
(s6ă 1 sfanţii) şi pentru bărbată şi peutru femee. 

Vizele de permutaţiune, de trecere de la un 
stăpâni la altuli, se voră plăti cu preţală ju- 
mătate ală condicuţelorii din nuoii, cumă s'a 0- 
tărită mal sus. 
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Arte 6. Ori-care va garanta pentru persâna 
“anni . servitorii, va avea în vedere că este res- 
ponsabilă pentru dânsulă ori unde s'ară afla 
“servindii în capitală sâă eşită în provinciă; ser- 
vitoralii însă în acestă casă de plecare din ca- 
-pitală, va fi detorii a'şi viza condicuţa la biuroiă. 

Acestă viză nu se va putea da de câtii cu 
consimţimântulă garantului sâii cu uă altă ga- 
ranţie speciale. e 

Art, 2, Orl-ce servitori. de ambe sexe, pă- 
menteani sâii străină, la intrarea în serviciă, 
este detoră u încredința condicuţa în păstrarea 
-stăpenului, la care va sta în toti timpul ser- 
'viciului şi despre care este responsabilă stăpâ- 
nulă; €ră vind a eşi din serviciulii în cares'ar 
afla, este dâtorii a încunosciința cu 15 dile în- 
nainte pe stăpânulii săii şi vice-rersa, . 

Art 8, Toţi servitorii câți esă din serviciă 
-sunt obligaţi a se presenta în termin de 48ore 
Ja biuroulii respectivi, ca să presinte condicuța 
şi ca să declare de mai voescii a fi servitori sâă 
nu pentru ca în casulii d'ântâiă să se trâcă în 
condica destinată pentru recomandaţiunea la 
vrună stăpână şi în celă d'ală duoilea a ga-|. 
ranta midlocele sâle de vieţuire, Dâca însă vre 
unulii fără motiv bine fondată va refasa pen- 

» tra a duoa 6ră ocasiunea cei so va presenta d'a 
se stabili la stăpână, s6ă nu va putea să con- 
state midlocele de vieţuire, va, fi considerat ca 
vagobondă şi se va trămite justiţiei, 

CAPITOLUL II 

„ Ină;toririle stăpânilorii 

Art, 9, Nimenea, nu pote priimi în serviciul 
- stă orice servitorii, care nu va avea condicaţă 

în condițiunileprevădute prin acest regulament. 
Art. 10, Stăpenii sunt obligaţi să noteze 

în condicuţă conduita servitorului la eşirea sa 
din servicii şi servitorală nu va fi credută nici 
uă dată că a perdutii condicuţa fără a proba 
acesta prin înscrisă declaraţiane a stăpânului, 
în care 6răşi va nota conduita sa. 

Art, 11, In casă când ună servitor ar fagi 
din servicii, stăpânulă stă este detor în 48 ore, 
a încunosciința la biuroi, presentânăii şi con- 
dicuţa, ca prin garantuli săi să se pâtă găsi 
câtiă se va putea mai curândă, .  .. ” 

Art, 12, Ori-care stăpâni sâii servitorii va 
contraveni disposiţianilor acestui regulament 
va fi trămis înaintea justiţiei după ce mat ân- 
tâiă îndată agenţiy poliţienesci voră constata 
contravenţiunea, 

„CAPITOLUL II | 

Administrarea servitorilorii - 

Arte. 13. Pentta esecutarea acestui regula- 

  

963 

mentii se instituie unii singură biaroi la pre- 
fectura poliţiei, şi se desființeză tote cele par- 
ticulari constatate de prejudiciose administrării 
servitorilor. SR 

Art. 14. Personaluli acestui biuroii, se va 
compune în chipul următori : . 
__a. Uni gefă care va păstra banii, dândi ga- 
ranţiă suficientă, cu apuntamente lunarie de . 
lei nout ...... 220 — 
„d. 2 ajatâre, idem unul 160 . ... 320 — 

e. 2 copişti, idem unul 90... 180 — 
d. 6 agenţi de serriciii unifor- 

maţi(1) din cari 2 călări cu apun-. 
tamente lunare unulă lei74 ,,., 148 — 
"- e, 4 pedestril, idem unulă 55., 220 — 

f. Pentru cheltuiala cancelariei 55 
pelună .... 

1143 — 
- Art, 15. Totă venitulă ce va produce plata, 

condicuţei, se va vărsa, la fie-care finit de lună. 
în casa muncipale, şi totă acâstă casă va plăti 
cheltuielile prevădute la art. 14, precumă şi 
confecţiunea conăicuțelorii. " - 

Art. 16, Registrele pentru ţinerea acestei 
comptabilităţi se voră da de Primărie, 

. ........ 

Disposiţii transitorii - 
Art, 17, Toţi servitorii şi servitârele ce vor 

fi avendă condicuţe, conformi regulamentelor 
precedenţi, vor fi obligaţi a preseuta la biuroi 
în termini de uă lună condieaţele loriă spre ri- 
zare fără nici uă plată, servindu-ae cu dânsele 
până la finele anului curentii, 

Acesti regulamentii s'a votati şi s'a adop- 
tat de Consiliuli comunale în gedinţele sâle de 
la 28 Iunie, 24 Tuliă şi 16 Augusti 1868 şi s'a 
aprobată de d. ministru de interne prin adresa 
cu N. 13,710. 

REGULAMENT 
PENTRU FABRICAREA SI VÂNDIAREA LUMINA- 

„RILOR DE CERA IN CAPITALA 

Art, 1. Oră cine va voi să fabrice în capitală 
luminări de câră, va însciinţa capnlii corpora- 
ţianii luminărariloră şi bumbăcariloră, care din 
parte'i va raporta primarului, 

Art, 2, Nu este permis a fabrica sâă a vinde . 
în raionaliă capitalei luminări de câră falsifi- 
cată, ci numai de câră curată, fără nică un a- 

„| mesteci de substanţe străine. 
Art, 3, Capul corporaţiiloră luminărarilor 

şi bumbăcarilori, este în dreptă și obligată a   priveghea fabricarea şi vindarea luminăriloră 
4 

1) 0ă șapcă de pela nâgră, aă tanică postav civit, pantaloni serj, cisme, centirone piole negră și sabie. Manta cabană.
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de osră,: şi oră de câte oră va avea bănuială că unii'stabilimentă fabrică s6ă. vinde: laminturi. de coră falsificată, va- însciinţa pe'Primarulă,; cara va pune la cale constatarea faptului prin 
&meni esperţi'şi organele poliţienesci, : „:;: Arte 4. Luminările de ceri fulsificate, se vor 
contisea -contormă.art;: 336 din. coduli.penalii şi arde, iară culpabilulii se va da în judecată. : Arte:5. Nici un comereiante de.lumiriări:de câră nu vă putea, fi apărată de confiscațiunea luminăriloră falsificăte, sub pretest' că nu sunt fabricate de eli..: - i iz. aa în 

Art. 6. Măsurile. meriţionate: la art, 4, :se 
vor: aplica de-uă potriră asupra: luminăriloră fabricate în comtină! Bucuresci, preeuin şi asu- pra celoră introduse:din altă parte, =: i! 

it 

Arte 7e Primarul-oră.de câto oră va-fi vestit. 
că în raionul sâă comuna Bucuresti, se fabricii 
lumină ri, de câră falsificat», va însciinţa pa, pro- curorele respectivi, pentru: darea, în judecată a culpabiluiui ,, conformii art. 330 „din codulă Penală i tic ate iii Art, $. Luminările de câră falsificate, aflate 
în comerciii se! vorii. desliinţa, și topi în timpul 
maximal de ună lună de, ile, de la: data: pro- mulgării acestui regulamentă, | Art. 9; Culorarea luminărilorii de câră, cu 
chinorară, este cu desăvtrşire oprită. - 
„Arte î0. De patru ori pe ană celii puțin; ;se va visita. de mediculă- culorii,- tâte stabilimnen- tele unde. se-fabrică lutinărilo de, câtă, şi se va, raporta Primătică despre cualitatea lorii,..... . 
Acestii regulamentii sa votat şi s'a adoptat 

de Consilinti comunalii ,. în şedinţa. sa de la 
19 Augiistă espiratii, aprobândn-se. şi de dotu- 
nală mivistră de -interne, prin adresa sa cu 
Nr, 16,371, de la 7. Octomvrie turent::1 868 aa FER Pais î în ta ha titi 

    

REGULAMENTI 
din anul 1817, Jiaiă 10, pentru deposite de 

iertă, de puşei şi 'spirtă 
Ta, ocolulăi I să-un “fie volpicii a so mnaă ţine de nimeni în prăvălia sa seă într'alte, încăperi, icrbă de puşcă “de vinddre,, volnicindu-se a o vinde uumai în, ocolulă al 2-lea, şi. acolo iarăși fără a ține în cătățime marg, ci: numai pe cât arti trebai pentru alişverisi şi vindere vremel-; nică ; învă cătățimi, mai îusemnătore, de vor fi având, să fie dctori să le țină şi să le. păştrize sub desăvârşită priveghere la locuri ferite în o- coluiii ali lil-jea.. AER Ra 
Să lipsescă ca totul covăceriile, :cazange-i riilo, ferăriile şi, vărăriile, asemenaa şi spirtu- riie, afară numai ea, cârciumarii şi rachierii să potă ţinea în pivnițele. prăsăliiloră ce vorii fi avendă, duoă stii trei bsţi de spirtii, pe câtă le-ară fi de trebainţă spre a se scrvi la al. lori alişverişi, fără de.a A volnici a avea întracest 
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ocoli, magazii: de spirturi ssă poverna pentru făcutulă rachiului sei ală spirtului, urmând şi pentru acesta din urmă temeiul statornicit mai din-ainte,-de a.fi adică, .volnici 5ă şi le ţină și să le aibă: după niodelulă otăritei construcții numai în ocolulă ali.3-lea,: .. i 

  

„su REGUDANENTU, aș 
"din anuli: 1868 pentru depositareă şi tran-- 

«, Sportarea petroleului erudit (țitea) şi disti- 
"lată (gaz),"şi pentru chibrituri. 

; pa ua i. 
  

„Ii Este opritii do:a se înfiinţă în întrul ba 
rieriloră Câpitalei fabrici pentru distilaţia pe- troleului şi producerea altori diferite fiuide in- famabili, cari se ală în comerciă sab denumire de pazii,: maia Da 
"2s-Pentru:inființărea-d asemenea fabrici a- fară din barierile capitalei, Primăria nu va dă 

  

'| permisiune, :d6că localitatea, respectivă nu: va i depărtată de bariere ceiii puțin 'cu 150 stân= jeni şi do:elădirile ciriumvecine coli pugină cu 39 stânjeni tii îi tz, - Be. Ori cine. va voi.să depte la unit Î6e în în- truli capitalei cătăţimi. mat “mări de 20 oca petrolii distilatii ouă nedistilați,- s6ă de gază luminătorii, ori de unii-altă fluidă inflamabile fabricată diri. petroliă “pentru” vindare,. pentu, iluminarea oraşalui scii pentru ori ce alt scop, va trebui mai ântâiă a cere permisiunea Primă. miei comunei, e 
4. Nu seva permite întinţarea'de deposite de :gază iluminătorii- oră de petroliii nedistilat în cuantităţi mai mari de.20 oca,. de cât.în piv= | niţe boltite, ori în magazine şi prăvălii boltite, 

„£ Dică acele localități surtii destinate şi pen- tru alte sabstânţe, atunci loculă reservat pen- tru fluiicle inflamabile,:-va fi despărțită prin- tr'unii grilagiii cara ya purta 'd'asupra înserip- țiunea : eSe aprinde,» i i. Me Asemenea deposite:nu voriă fi permise sub. 
niciun caventă in ocoluță 1 al capitalei, iară în cele-alte ocâ!e, autorisațiile.se voră da. după apreeiarea Primăriei, i DI: :- de Este oprit da a ilumina depositele ŞI -ma- gaziile de gază ilominătoră altă-telă de câtit cu felinare. bine întreţinute, i 
2: Este opriti de a intra în magazinele şi de-. positele de finide inilamabile fabricate dîn pe- troliii cu luminarea! aprinsă liberă (fără feli- nare), cu lampa, cu țigareă, oci cu pipa aprinsă, 

6. Cuantităţile mai mici de petrolii, disti- Jatii ori nedistitatii, ssă de alte fluide in4ama- bile fabricate dintr'ensulii, se vorii depune în prăvălie la ună locă osebiţii, de câre nimeri să 
nu-se apropie cu ţigarea ori pipa-aprinsă, ori 
cu luminarea aprinsă nenusă în tslinară, * 

  

-* de Cuantităţile mat mic! de gază se vor ţine. 
în butoe legate cu.cercuri da. teriă,: ori în rase
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bine astupate de tinichea, de altii metal, ori 
de pământ ars şi vor purta inscripţiunea <gaz>. 

$. In tâte prărăliile, magaziile şi depositele 
cari conţină gază luminătorii ori petroliă di- 

"stilati, orl neditilată, chiar în cuântităţi mai 
mici se va afla uă cătăţime suficientă. de nisip 
spre a putea înăbuşi aprinderea :aceloriă fiuide. 

- .9e: Buţilo în care.se transportă petrolinl di-, 
stilati şi gazulă (luminători) vor fi înseninate 
pe fundii şi pe capacă cu inscripţiunea, : «Se 
aprinde». 

Oameni? însărcinaţi cu transportarea acelor 
buţi suntii opriţi de a fuma, 

Transportarea acelor fluide şi deşertarea lor | 
dintr'ună vasă în altul se va face cu tâtă în- 
grijirea spre a nu provoca uă aprindere. 

10. Vindătorii ambulanți de gază sunt d6- 
tori a avea, gazul în burie legate cu cercuri de 
ferit, scii în vase de metală oră de pământ ars, 
şi sunt supuşi la tâte măsurile de îngrijire cu- 

„. prinse în articolii de mal sus. 
11. Depositele de chibrituri în capitală sunt 

poprite cu totuliă. 
Asemenea deposite nu se mai poti face de 

“comercianţi de câtii afară din barieră ori în 
magaziile loră, sâă în acelea ce se vorii con- 
strui de comună pentru mărfurile de transită ; 
spre acestă sfirşitii se acordă, comercianţilorii 
respectiri terminuli de unii anii, iară până a- 
tunci depositele de chibrituri se voriă face în 
părțile oraşului din ocolulii alii 3-lea, în case 
de zidi isolate şi pentru care se acordă termi- 
nuli pent la 15 Augustii viitorii 1868. — Ma- 
ximulă de chibrituri ce se va putea ţine în ma 
gaziile din oraşi, după “sifiinţarea, depositeloriă 
în ocolul ală 3-lea și apol afară din barieră, nu 
va putea fi tolerată de câtii nă ladă de dimen- 
siunile celoră actuală. 

12, Pentru ori-ce contravenţirne la re- 
gulamentulă de facă contrarenitulă se va su- 
pune la uă amendă de lei 5, până la 95, con- 
formă cu art. 383 din codulă penală şi art.77 
«din legea comunală. 

REGULAMENTU 
Pentru ţinerea prăvăliilorii închise în dilele 

de sărbători 

In tâte dilele de Dumineci şi de sărbători 
mari se vorii ţine închise tâte prăvăliile în ge- 
nere, afară de acele prăvălii în cari se vindă 
lucruri de mâncare şi cari se vorii putea, ține 
deschise numai după terminarea oficiului divin 
prin biserice, - 

După 10 orede dimincţă în acele dile, comer 
cianţii voră fi liberi a deschide uă jumătate a 
uşei prăvăliel; acâsta însă numai pentru în- 
Jesnirea trebainţelorii dumnâlori personali, fiind 
opriţi de a face vr'uă vindare, 

2:96ă + 

pita Nuimărea serbătorilorăi, 3 și 

“1, Anulii nugă, la 'fis Tanuarii. :* pi 
22. Botezul Domriului, lă “his lanuariă, -> 
28, Sti Ioan Botezătoralii, 14 îhs Tanuariii, 
* 4. Intempinârea Domnului, fii Fevruariti. 
2 ap ai 24.93: vid ile , 5. Buria- Vestire .: la E Ai .. 

+6. Bântele Pasci trei dile.. ;, . 

„i St George, :da SApiiee.  ai -i 
8. Diua de 10 Maiii, sărbătore naţionali, 
9. Inălţarea Domnului, la 40 dile după Pasce, 
10. Sfinţit Costandin şi Elena, la 21 Ai 

"Ii. Sânţi! Petru şi Pavel, la 29 unit, 
192. Schimbarea la fagă, la She Augustii. 
13. Adormirea Maicii-Domnului, la 15/22 Aug, - 
14.: Nascerea Maicii Domnului, la £/20 Sept, 
15. Inălţarea Sântel Cruci. la '*j20 Sept! 
16. Sântulii Dimitrie, la 25 Qetomsrie. 
17. Intrarea în biserică a Maycil-Domnului, 

la 2 Noemrrie. 

18. 
. Decemrrie. 

Sfântulii Nicolae, la *hs Decemvria. 
19. Nascerea Domnului (Crăciunul) trei-dile, 

ORDONANȚA 
primarului pentru curățirea pomilorii de cui- 

urile omidelorii 

  

    

  

Primarulă comunei Bucuresci invită pe toţi 
domnii proprietari şi chiriaşi, co aii grădini și   

  

pomi sădiţi pe locurile din cuprinsul acestei 
comune ca să pue a se curăţi îndată toţi pomil 
de cuiburile în cari se adună sămânță de omidi. 

Acestă disposiţiune fiindii luată în interesul 
generalii ali locuitorilor din comună, îmi place 
a crede că toţi domnii către cari mă adreseză 
prin acestă ordonață, se vorii grăbi a împlini 
invitaţiunea ce le fac şi că ast-felă voii fi scu- 
tit de neplăcuta posiţiune de a recurge Ja mt- 
surile prescrise de art.374 din condica penale. 

ORDONANȚA : 
primarului No. 1969, Lunii 21, anul 1869 

pentru culori otriivitore 

Primăria s'a încredinţatii că domnii cofetari 
din capitală fabrică şi vindă cofeturi colorate 
cu colori otrăvitâre, precum : stubeciă, chro- 
matii de plumbi, chinovarii, miniă, smaltiă, 
şarii etc., şi că domnia-loră vindiă chiarii coloră 
otrăvitâre în natură pentru colorarea colivelor, 

Spre a se evita dâră ori ce pericol sănătăţii 
consuinatorilor, primarul comunei invită prin- 
tracâsta pe toţi domni! cofetari ca să se con- 
forme instrucţiilorii publicate de onorabilulii * 
Consilii medical superior la 14 Fevruarie 1862,
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pentru colorarea cofeturiloră, încunosciințân- | Albi : sachari, serobâlă albă. 
du' că se va cere aplicarea legiloră penale în | Galbeni : şofranii, şofrană sălbatică, rădt- 
contra acelora dintre domnia-loră cară vor mai | cină de curcumă, gălbicră (calendula). 
ţine în prăvăliile, laboratoriile ori fabricile |  Roşiu: Băcan roşiu, chârmes vegetal (Phy- 
omniel-loră, cofeturi colorate cu materii to- | tolacea), chtrmes animală (coccenila), zemă de 

xice ori color otrăvitâre cari serviă la colora- | afecle şi de smeură. : 
xea coteturiloră şi colivelorii. ' Albastru : Indigo, lacmus, băcani negru, 

Colorile cari se recomandă domnilor cofetari | Verde : zâmă de spanacii, amestecăturile co- 
în loculii celoră poprite suntii cele următâre : | loriloră permise albastra şi galbenă. 

Îi
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LEGĂUIRI ALE SERVICIULUI TELE- 
 GRARO-POSTALU



„a. Trănsmitere de comunicaţinni telegrafice 
DEI Me, : 

miterea unui espresii. 

    

2 TIPUL 
. Art, 1, Statală îşi roservă dreptulii scă mo- 

    

    

  

   
a DOBIG BOD 
n PELEGRAFOZPOSTAT E, 

* (Decretii No, 1279 din 6 Decembrie 1904): îi: ci: 

  

aie 

e ni ICE ri 

unui oraşiă stii comună: (loco-transporti) este 
| permisii însă nu se va putea stabili fără auto- 

nopolul telegrafo-postale.care consistă în trans-. 
mvitere de comunicațiuni prin. firulă electrică 
şi transportulă de obiezte şi pereâne prin poste, |- 
şi acestea în modulă armătoră :.. .: ;: 

prin firă; . mal! NR 
d. Transportulii serisorilorii, afară de casuri 

escepţionali, relatate mâi jos; - „i e: , 
c. Iransportulii de persâne cu schimbarea, mi- 

dlâceloră de transportă, adică releuri postali 
cu stațiuni fe ci 

Ca scrisâre se înţelege ori-ce împărtăşire sci 
încunosciinţare, scrise sâă tipărite, închise sc 
sigilate, şi adresate către persâne âbsinte din 
loculii de unde se espediază, i: . 

Art. 2. Ori-ce scrisâre emanată dintr'un Joc 
unde nu esistă stabilimentii postale, ssăi ce so- 
sesce dir străinătate spre a remâvea în: ţeră, 
sc pentru trecere în transitii, trebue să fie pie- 

„ sentată Ja celă d'ântâii biuroă postale pentru 
ansportarea Ja distanţă, d&că adresantulă nu 

"+. "sce chiară în oraşulă să comuna acelui 
otv postale, * pe 

Art, 8, Transportulă de scrisori fără, midlo- 
cirea postei pote avea lucă numai. cândă core- 
spondința emaneză de la una şi aceeași personă 
către familia sa sâă către corespondentele, sâă 
toti în modulii prescrisă în acestii articolă, 
se pâte aduce şi respunsuli la întârcere, , 
„Se înțelege că asemenea transmitere de co- 
repondinţă nu se'pâte efectua de câtii prin tră- 

Art. 4. 'Fransportulii de scrisori şi obiecte 
este permisă fie-căruia, cândii acestea sunță de- 
stinate pentru Joculii unde nu esistă comani- 
caţie postale, .. i... : i 

Arte 5. Transportul de scrisori în coprinsul 

, 
E ia IL: ia pai , i 

(1) Ceile mat inulte din aceste legiuiri stau abrogată, modificat și inlocuit prin altolu din 1551 şi. 1872, ce se vor trece in ântâiulă Appendice, 

  

risația Guvernului unii serviciii pentru predarea 
de diferite corespondinţi şi prelevarea de taxe. 

„» Art, Ge Nici unii secuestru nu se pâte pune 

  

.   

-| pe accesoriile serviciului postale, şi anume, pe 
cai, trăsuri, hamură, furagiă și venită; asemenca 
pe ori ce obiectii predat postei spre transpor- 
tare, nn se pote pune secuestru înainte de pre- 
darea lui la adresă. Curieri, stafete, trăsuri de 
postă şi cai în mergere şi întorcere pentin ser- 
viciul postei şi toţă personalală serviciului 
postalii, suntă scutiţi de tâte taxale do sosele 
Şi poduri, 
„Art, + La întălnirea postei cu transportuli, 

erbzi de pnşcă pe la puncturi locuite, posta va 
sta, pe. locii până va trece transportulă, 6ră la 
întâlnirea pe câmpii, transportul deiârbă va 
sta pe loci penă va trece posta de lină den- 
suli în pasi, spre a nu se întâmpla pericole din 
scânteila ce potii eşi din poteâvele cailorii.. . 

». Art, S, Arestarea personalului telegrafo-po- 
stale în eserciţiulă săă, secuestrarea, obiccte- 
loră ce le suntă permise; În asemenea casuri     

, 

se pâte aplica numai măsura de escortare a po- 
stei până la ânttia staţiă,; dâcă va cere necesi- 
tatea, spre a nu dosi abătutulă. 
- Ori-ce arestare trebue mal. ântâiă încuno- 
sciinţată şefalui biuroului respectiră să Di- 
recţiei generale; în casă însă cândii acesta este 
într'nă depărtare în, câtă gă urmeze întârdiere 

| şi ast-felă comunicaţia să nu: se pâtă face în- 
aintea arestării, atunci însărcinatulă cu aresta- 
rea trebue a îngriji de unii locoţiitoră compe- 
tentă provisoriu în loculii persânei, ce este a se 
aresta, soro a nu suferi serviciulii postale,   „Arte 9. Tote autorităţile administrative: şi 

aa ! 
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militare, poliţia şi autorităţile comunale sunt 
dâtâre a da tot adjutorulă personalului postale 
ce "i s'ară cere pentru esecutarea serviciului. 

Art, 10, Scrisorile stii obiectele postal! pen- 
tru care nu este respunsă taxa pe deplinii, se 
voră reţine de administraţia postale până la 
respunderea portului întregă. - 

Art, 11. Taxa telegrafo-postale scă remă- 
giţele din veniturile telegrafo-postale, se oră 
încăsni de autorităţile competinte după. recla- 
maţiile stabilimenteloră postali. 

Art. 12, Ori-ce obiect postale ce nu s'a putut 
preda adresantalui sâă întârce predătătorului, 
va remânea în folosulti casei telegrafo-postale, | : 
şi acâsta după împlinirea următârelorii forma- 
dtăţi : : 

a. Prin avisulă afişată în termină de unii ană 
în stabilimentulă postale de priimire. : - 

b. Dâcă după trecerea de ună ană de la data 
avisării nu se va reclama obiectuli, Direcțiunea 
generale va publica de trei ori în Monitoralii 
Oficiale în intervaliă de trei siptămâni, 

c. Şi decă după trecere de trei luni nu se va 
ivi reclamantul, obiectul se va vinde prin li- 
citaţie coriformii regulelorii prescrise într'ac6- 
sta, şi productul se va vărsa la casa telegrafo- 
postale, după scăderea: portulni şi altorii chiel- 
tueli ce trebue să figureze în venitul postale. 

Art. 13, Antreprenorii de diligenţe şi trans- 
porturi de persâne ce facă curse regulate, sunt 
obligaţi a transporta fără plată, după cererea 
administraţiei postati, pachete în gente inchise, 
obiecte de valore, scrisori şi diare pentru locuri 
ce traversă pe totă întinderea, cursei ce facă 
penă la destinaţia loră, şi a garanta, pentra 
buna păstrare şi predarea loră cu sigiliele sâ 
semnele postei neatinse, Ori-ce antreprenori 
de transporturi de persâne este ââtoră a cere 
şi a obţine mai ântâiă autorisarea Ministeriului 
de interne prin Direcţiunea generală a poste- 
loră şi telegrafelori. Marşrutulă acestor între- 
prinderi se va compune şi modifica de Direcţia 
generale, după trebuinţă, fără de care este iu- 
tergis antreprenoralui a efectua acest servicii. 

TITLUL III 
Art, 14. Personalul telegrafo-postale va 

păstra inviolabilitatea telegrameloră şi scriso- 
rilorii sub penalitatea dictată de legi. : 
Statul, prin administraţia telegrato-postale, 

- va despăgubi în casă de perdere de telegrame, 
- scrisori, s6ii obiecte, ori sţricăciunea, acestoră 

“ din urmă predate serviciului telegrafo-postale 
după regulele prescrise şi anome: . . 

a; Pentru uă telegramă 'se va, înapoia taxa 
- dâcă telegrama se va fi perduti, sâă dâcă se va 
constata că acesta s'a greşită în chipulii de a 
nu putea îndeplini scopulă ef, sei dâcă se va fi 
predată destinatoralui mai târgiii de câtă dâcă 
B'arii fi trimisă prin postă. 
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b. Pentru vă scrisore recomandată ce s'ar per- 
de, pe lîngă taxa plătită la predare, şi 4 gaibeni 
în despăgubire. 

c. Pentru uă stafetă, pelingă taxa plătită Ja 
pornire, 6 galbeni. 

d. Pentru uă scrisore şi gropă în val6re de- 
clarată, după declaraţia valorii. 

e. Pentru pachete fără declaraţia valorii, 
pentru ună chilogramă 5 lei. , 

f. Pentru bagagiuli fâră declaraţia valorii 
10 lel. 

Reclamaţiile pentru perderi trebue să fie 
făcute : ! 

a. Pentru telegrame, scrisori şi gropuri, în 
timpi de duoă lani din dioa predării la stabi- 
limentuli telegrafo-postale. : 

b. Pentru bagagiulii de călători, îndată după 
sosirea postei la loculă destinaţiei la priimirea 
bagajului. 

„ Reclamaţiile se facii la oficiurile telegrafo- 
postale prin presentarea adeverinţeloră de pri- 
mire şi doveditore predării. . 

Art. 15. Administraţia telegrafo-postale nu 
ia nici uă responsabilitate pentru nepredarea 
telegrameloră, scrisori şi altele, decă din lipsă 
de adresă complectă nu s'a putută afla desti- 
natorulii. -   

  

Art. 16. Ori-ce obiectă are grentatea con- 
statată la priimire, şi care nu se vede vătămată 
pe din afară s6ă priimirea unui obiect de către 
adresantii fără nici uă observaţie, nu pâte da 
locii la nici uă reclamaţie de despăgubire, afară 
numai în casti de falsificare, 

Art, 17, Obiecte şi scrisori recomandate per- 
dute stii întârdiate în transportă scă predare, 
nu dai dreptiă la nici vă despăgubire. . 

Administraţia postale este asemenea dispen- 
sată de ori ce îndâtorire de despăgubire în ca- 
surile următâre : . ..... - 

a. Dâcă perderea sti stricăciunea a provenit 
din forţă majoră din afară. 

b. Dăcă perderea sâii stricăcinnea obiectului 
este provocată din negligenţa presentatorului, 
stă d6că, în casi de stricăciune sâii întârdiere, 
transportarea s'a efectuati pe risiculii şi peri- 
colulă presentatorului şi după declaraţia sa. 

Art, 1S, Administraţiatelegrafo-postală ga- 
ranteză numai pentru scrisori şi obiecte ce cir- 
culeză în întrală ţerei şi penă la frontieră. 

Art, 19, În casii de resbeli sii pericule în 
genere, administraţia postală făcândiă pnblica- 
ţiuni oficiale în Monitorii, este în drepti a re- 
fusa ori ce garanţie şi a priimi obiecte postale 
pentru transportii pe risiculii presintatorelui. 
n asemenea casii este permisă fie-căruia a tră- 
mite obiecte de valore prin ori ce altă midlocă 
va găsi cu cale. : ” . 

TITLUL IV 

Art, 20, Oră cine va transporta scrisori a-
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fară din casurile jrevădute prin art. 3 şi 4 
din acâstă lege, se va pedepsi cu amendă dela 
10 până la 20 lei de fie-care scrisâre, ii 

Art, 21, Celă ce va transporta persâne cu 
schimbarea midlâcelorii de transportă, adică 

- releari de cai, conformii art. I, se va pedepsi cu 
amendă de la 50 până la, 500 lerafară de casu- 
rile prevădute la art. 13,. e 

Arte 22, Ori cine va sustrage taxele postale 
în parte să în totală, va respunde serviciulni 

- postale suma sustrasă îndecită, şi nică într'an 
casă maj pugină de 10 lei. 
Sustragerea se consideră predarea la poste 

în transport a, scrisorilor sâii obiectelor în- 
truni chipi fraudulosă, i 

Arte 23. Ori cine va întrebainţa posta pen- 
tru călătorii fără a, plăti taxa cuvenită, va fi 
supusi la amendă îndecită acelel taxe ce se cu- 
venenea a plăti. | .. , 

: Art. 24, Pe lingă penalităţile prevădute mai 
susă, se vor împlini în ori ce casă taxele su- 

. strase case postej. po „i 
Art, 25. Orl cine se va servi cu insigniele 

serriciului telegrafo-postale fixate prin deose=! : 
bit regulamentă, 
la 500 lei. 

Arte 20. Ori ce întreprinderi de transporturi 
particulare neautorisate de Ministerulă de in- 
terne sunt supuse la amenda de Ja 100 până 
la 500 lei şi confiscarea trăsuriloră, căilorii şi 
altori obiecte cu care se săvârşia asemenea 
transporturi fraudul6se. :: - ! 

se va amenda de la 50 până 

Arte 23. Dâcă antreprenorul unui serviciă |. 
de transportă autorisatii, va refusa priimirea, 
transportarea şi predarea de pachete şi obiecte 
ale postei, stabilimentele postali sunt indri- 
tuite a le trămite în costulii acestui antrepre- 
noră cu ori ce midlocă şi preţă vori găsi. 

Pepeţindu-se refusulii a noa Gră, se va opri 
acelui antreprenoră dritulă de transportă pen- 
tru totă-dâ-una. .*. ou 

Art, 28, Dâcă ună asemenea antreprenori 
se abate fără autorisare de timpulii prescrisă 
pentru pornire şi călătorii, se va supune la uă 
amendă de la 50 până la 100 Ie). a 

Art, 29, Mai multe abateri din legea de fa- 
gă în acelaşi timpi, suntii supuse la diferite a- 
mende în parte. . . a. 

Recidiva, va fi supusă amendei înduoită şi 
pentru a treia Gră îndecită,  . .-, ; 

Productulă amendelori va face parte şi va 
figura între venituli casei telegrafo-postale. 

Art. 30. Prescripţia institutului postal pen- 
tru taxele sustrase scii  amende este fixată la 
trei ani de la data comiterei faptei ce a pIo- 
vocatii amenda,: - E 

1 

    
  

E Hei 

Art, 31, Pentru cercetarea şi aplicarea de 
amende, administraţiunea postală va încheia 
totii-d6-una procesă-verbale cu espunerea de 
motivii şi va cere îndeplinirea lori prin pute- 
rea administrativă. - i 

- AFte 82, Antreprenorii de transporturi, au- 
torisaţi conformă Art, 13, suntîrdâtoraţi a se ' 
supune inspecțiunilorii din partea administraţiei 
postali a midloceloriă lorii de transportii, precam 
şi a încăperilor pentru păstrarea obiectelorii; 
tot personalul acestui serviciă funcţioneză sub 
directa responsabilitate şi garanţa antrepre- 
norului, . 
„Antreprenorulii cu totii personalulă este d€- 

torii a observa şi a urma întocmal legiloră şi 
regulamentelorii postale. : 

Art. 39, După cererea administrației po- 
stale, amploiaţii poliţiei şi acei at finanţeloră 
sunti obligaţi a coopera Ja ferirea, şi descope- 
rirea prevaricaţiuniloră postal. 

TITLUL V 
Art. 34, Gurernulă este antorisat a infința 

stațiuni telegrafo-postali şi a desființa dincele 
esistente după necesitate, precum şi a stabili 
şi schimba tarifele telegrafo-postali. 

nfiinţarea , suprimarea s6ă schimbarea cur- 
seloră .postali şi a reglementelorii se face de 
Direcţiune cu aprobaţiunea, Ministerului de în- 
terne. . | „- 

Art, 35. Distanţele se voră forma în kilo- 
metre postal. i a 

Administraţia telegrafo-postală va forma 
marşrutele cuvenite în kilometre, după care 
apoi se vorii determina taxele postale, - . 

Art. 36, De plata taxeloră şi a porturiloră 
suntă scuțite numa! : i 

a. Corespondenţa Domnului şi a cancelariei 
s6le, cu ori-ce autorităţi şi particulari. ' 
„de Corespondenţa ministrilorii, 

„€. Corespondenţa, prin postă a Senatorilorii 
şi a Deputaţiloră, în totă timpulă sesiunii. 

d. Corespondinţe oficiale între autorităţi, A- | 
cestă corepondenţă trebue să fie investită cu 
sigiliulă oficială ală autorităţii respective, să 
porte numărul şi numirea, autorităţii de la ca- 
re. emaneză : . a 

e Corespondența, oficială a Agenţilori sâii 
Consali acreditați pe lingă Guvernă şi care în- 
deplinescii formele prescrise la $ 2... 

Art, 3. Legea de facă. se va pune în aplica- 
re de la 1 Januarie 1865. De la acea dată 
sunt și remân abrogate oră ce disposiţiuni con- 

.y . - o 

trarii acestei legi...



Pi a , 
Ai oa "DECRETU 

îi LEGIUIRI | 

Bin 18 Deer ie 1664, pene 1 adnptaria Calendarul Gregorian în serviciulă * 
.. 

ARE  Telegrafo-postalii (1564) i 
.. 

“ârt 1; Sire inlăiturarea pctiţelegriloră ce anului corentii 1864, se întroduca. câlendarală "se ivesciă în „corespondințele telerafo-postali Gregorian. în întregulă servicii „ali telegrafe- 
cu steăintatea, de de uă dață tă, cu esprirarea , i 

  

ze „Au 

1, Suntăi admişi a contura ca elevi telegrafşti 
acei cari vorii satisface coridiţiunile urinătâre: 

a. A fi Romănii stă din părinţi naturalisaţi ; 
b. A avea vârsta, de 1$ ani în sus care se va 

proba prin actele de” nasccie; ! 
„6.4 area ună certificată de studie consta= 
tândă că a absolvitii celă “pugin: „cele d ânteiii 

„patru clase Symnasială. 
2, Elevii cari :vori fi absolvit: an gimnasiă, 

suntii dispensaţi de i concurs. 
3. Toţi amploiaţii de ori-ce gradii, atâtii din 

administraţiunea centrale câtă şi din oficiele 
telegrafice şi postali centrali, şi ai garelori 
din Bucuresti, suntă obligaţi-a urma cursurile 
scOlei, fiind scutiți de cursuli decomptabilitate |! 
numaă D-nii şefi de servicii şi de oficiit.. 

"4. Voră fi scutiţi, de examen inilitarii de la 
gradulii de sergent inclusivă în sus, cârl vori 
îi designaţi de D, ministra deresbel „Spre a arma 
acest; curs. 

Directore generale, A A T. Zisu. 

Program de objeetele e co sustii a se preda 
în scola de telegrafieclectrică din Bucu- 
resci, ce este a se deschide la 1 Septem- 

"bre 1870. | 

PARTEA L e 

1. Debaiţiunea cur întului telegrat, 
2. Istoria telegrafului în genere, 
3. Diferitele feluri de telegraf. 

| 4 Telegrafală electro» “magnetic, 

"PARTEA 
Despre magnotisnii 

5. Magnetismuliă, 
6. Proprietăţile magnetismului, ee | 

Y 7. Magneţi naturali. şi magncţă artificiali, 
3. Polii şi linia nentră. 

A PROGRAM Îi ii pei 

    

oră şi posteloră din Romănia, 
, 

    

„DE ADMITEREA IN SCOATA DE IRLEORAFIA A (1870) 

9. Acţiunea mutuale a polilorit, + e 
10) Tlipothesa asupra. aceloră - ducă fluide 
magnetice. : - 

II. Diferinţa între substanţele magaeție şi 
magnsţi.' pa 

12, Magnetisarea prin înaenţă, 
13, Forţa 'coercitivă, . ai 
14. Esperienţa magneţilori apți. n. 

"18; Acţiuncă magneţiloră asupra tutuloră , 
“| corpuriloră, : - î. . 

"- 16, Corpuri diamagnetice. 

“PARTEA II 
„Despre magnelismulă pământesc, - 

17. 'Magnetismulă pământese şi busola. - 
18; Acţiunea directrice a pământului asupra 
magneţiloră, - 

19, Părechia magnetică păndateseă. .. 
„20. Meridianală magnetici. - SI 
93, Declinaţiunea,.. Aa 

2, Variaţiunile declinaţiunir. 
29, î seculare 

1.94,» anuale. : 
25, „> .*. Qiarne, i 
26. > „accidentale scă perturba- 

ţiunile. . 
27. Variaţiunile busolei de dectinaţiure: 

Ce > 

228. Inclinaţiunea. pi 
30. Fcuatorui.magnetie. 
31.:Busolă de inclinaţiune. : 
192, Acul şi sistemul astatic, a? 

“PARTEA mw. 

“ Despre n agnelisare 

mnatină, - EU : 

33. Magnetisarea. 
24 Legea acţiunilori magnotice. 

“90. Surse de magnetisare, 
36. Saturaţiunea.  



TELEGRAFO-POSTALI 

37. Magnetisare prin simplă atingere „sâii 
Îrecare, 

38. Magnetisarea prin atingere separată. 
39. Magnetisarea prin atingere înduoită,; - 
40. Ma gnetisarea prin acţiunea pămentulti, 
41, Pucăţile magnetice, . Sa 
42: Armăturile inaeneţiloră. a 
43. Legea atracţiuniloră şi respingerilorii 

magnetice. , 
41. Intensitatea; şi dstrboţanea magneti- 

smului pământesc. , 

„PARTEA Y 

“Despre elecinieitalea. statică it 

45. Electricitatea statică. 
.. 46. Hipotesele asupra naturei scle. : 

47, Electricitatea „statică şi electricitatea, 
dinamică, i 

48. Desvoltarea electricită   ţii prin frecare, . 
49. Pendula electrică, - ! N 
30. Corpi conductori şi copi neconduetori. 
SL Corpi isolanţi, xeservorulă comuni. 

2. Distincţiunea între cele duo electriciţăţă, 
53. Teoriele lui. Franclin Şi Synumner, î * 
54. Acţiunea, corpurilor electrisate' unăle 

asupra altora, 
„59. Legea electricităţii prin frecare, 
56. Diverse Surse, de ele tricitate, 

“ PARTEA VL: 
j a e 

Despre înăsurele fortelorii decirice NI 

  

ăi. Legile atrac 
Jectrice. 

58. Electricitatea morgo 
rilor conductori.. 
"59. Influenţa formei corpurilor asupra acu- 

mulaţiunii electricității. pia 
60.  Comunicaţiunea şi distribaţiunez elec- 

tricităţii asupra corpuriloră, -..... 
GL. Perdorca, electricităţii în aeri, 

2. Perde rea electricițăţir în soli. Pia 

PATRA! VII. E 
Despre actiunea cor: -pirrilorăi elcotisate: așuiră 

cor, purilorii i în starea neutră ; i machihele e- 
lecirice,” - Dn ae 

țiunilorii si. respingerii e- 

pe suprataga, corpu-   
Eee aa e 

63. Electzisarea prin intenţii scii prin în- 
drcţinne. 

64. Limite la electrisarea' prin infuenţă 
' 65. Teoria lui Faraday asupra electriaţiu- | - 

niă prin influență. . : 
656. Comunicaţiunea electricităţii la distanţă, 

"07. Mişcarea corpârilorii: clectrisate, 
"68, Machine electrice. - & 

69. Conductori secondari. i [ 
  

ga: 

= PARTEA VIII 

Despre condensaţiunea electricităţii 

70. Condensatorii și tcoriatorii, 
71. Electro- metrul condensator al lui Volta. 
12. Diversele efecte ale electricităţii statice. 
73, Efecte! a fisiologice. 
4 o “ luminâse, i 
75, >: mecanice: îi": 

„70. 2. chimice, ce 
iti 

i PARTEA IX. + Dio 
Despre dicctricitatea î în starea, dinamică 

. 77. Fiectricitatea dinamică. - 
"98. Pila voltaică şi modificaţiunile sâle, 
79. Experiența şi teoria lui Galvani. 
80. Ixperienţa, luă Volta, pa 
81, Teoria Ini Volta, -. ui 
$2. Pila îvă Volta, 71 

„:83. “Pensiunea pilej. a 
81. Poli, electradi, curentii, i 

„85. Diversele inodificaţiunl. . 
86.. Teoria, 'chinică, a pi. 
87, Electricitatea degag geti în aţi chi- 

mice, : 
$8, Teoria chimie ia „pilei cu uă singură, pă 

rochii elemente.” 
89. Teoria pilet Cu nai "multe părgclii ele- 

mente,. :, 
90. Slăbirea exiental Î în pie, creaţi sc- 

cundari. , :. E 
„9, Polaritatea. . 
“92. Pile cu duoă licuide, . 
93. Pila lui Daniel, 

„94. Pila cu unii Mienidi, RE 
95. Pila lui Smee. : ARI 

     

  

. fu „n 

   

  

    
Tu „ei 

Efecte diverse ale pile 

„Dicyre ejecel e pitdor i 

96.    

  

97. >»  fisiologice. i 
95. >» caloritice, ' 
99, >  luminose,, pi 
100. >» mecanice.! 

„= 101... » „mice 

  

PATUT A XI 

Despre. clectro- maqietsm. E 

  

"102. Blectro- miageetismii. cp 
103; Experiența lut Bersed, Jegealui Ape 
10[. Teoria galranometralui. bi 
.105. Construeţiunea, galvanometrului.. ! 
"105. Gradaţiunea gaivanoinetrului,: |. 
107, Intrebuinţarea g galranometrului. 
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„108. Legile acţiunilorii curenţilori asupra 
magneţilorii. 

109. Acţiunea directrice a magneţilori asu- 
pra curenților. . 

PARTEA XII 
Despre electro-dinamică, atracţiunea şi respin- 

gerea curenţilorii prin curenți 

110. 
trică, | 

111. Legile curenţilori paraleli. 
112, > > unghiulară, 
113. Legea curenţiloră sinuoşi. 
114. Direcţiunea curenţilorii prin curenţi, 
115. Acţiunea unul curentă rectiliniă inde- 

„Acţiunile mutuali ale curenţilorii elec- 

finită asupra unui curentă rectunghiular sei | : 
circular, 
„116. Rotaţiunea curenţilorii prin curenţi. 
117. Rotaţiunea unui curentă orizontale in- 

definită. 
118. Rotaţiunea unui curentii verticale prin 

unii curentii circularii orizontale. : 
119. Rotaţiunea magaeţiloră prin curenţi. 
120. >__ Curenţiloră prin magneţi. 
121. Selenoidii. ” 
122. Cowmposiţiunea unui selenoidii. 
123. Acţiunea curenților asupra selenoidilor. 
124, Acţiunea directrice a pământului asu- 

pra, seneloidilorii. 
125. Acţiunile mutual ale magneţilor şi se- 

lenoidilor. -, 
120, Acţiunile mutualt ale selenoidiloră. 
127, Teoria lui Ampere asupra magnetis- 

mului. “ " 
128. Curent pământescii. : 
129, Acţiunea pământului asupra curenților. 
130. Acţiunea directrice a pământului asn- 

pra curenţiloră verticali. 
131. Acţiunea pămentului asupra curenţi- 

lor orizontali mobili împrejurală unui acii ver- 
ticale, . 

182. Acţiunea directrice a pământului asu- 
pra curenţilorii închişi, mobilă împrejurulă u- 
nui acă verticale. 

PARTEA XIII 
Despre magnetisarea prin curenți, electro-mag- 

neţi. Telegrafia electrică 

133. Magnetisarea prin curenţi. 
134. Electro-magneţi. : 
135. Magnetismii permaninte, 
186. Miscarea vibratoriă. şi sunetele pro- 

duse prin curenți. : 
137. Diferitele telegrafe electrice, 
138. Telegraful cu cadranii sâii cu litere. 
139. Telegrafal electrit scriind, al lui Morse. 
140. Alfabetulă lui Morse. .   

LEGITIRI 

141, Aparatele lui Morse. 
142. Manipulatoruli. 
143. Busola. 
144. Releuli, 
145. Morsele, i 
146. Schimbătoruli de liniă, 
147. Parafulgeralij sâii paratrăsnetulii: 

PARTEA XIV 

Despre legarea aparatelorii Morse între ele şi 
cu alle staţiuni 

148. Impărțirea legăturilor şi a stațiunilor. 
149. Legarea de staţiuni finali. 
150. o» > inidlocali, 
151, >. > translatorică. i 

PARTEA XV 
Despre ridicarea de planuri a legăriă aparate- 

-loră în diferite stațiuni telegrafice. 

152. Planii de staţiune finale. 
153, >» „> midlocale, 
154 >» , >  translatorice, | 

PARTEA XVI 

Despre construcţiunea liniilor telegrafice 
şi obiectele mecesariă 

155. Sirmă de aramă. 
156. Jsolatorii de sticlă. 

-- 157, Sirmă de feri, 
158. Isolatori de porțelană. 
159. Sirmă în gutta-perca. : 
160. Sirma isolată cu mătase, 
161. Instrumentele necesarii Ja construe- 

ţiuni de linii. , 

Comptabilitatea telegrafică 

1. Despre taxarea telegrameloră, - O 
2. Aplicarea taxelor interne şi internaţionali. 
3. 'Taxele calculate pe via cea mal puţin co- 

stisitre, variaţiunile lori în casuri de între- 
rumperi sâii interdicţiuni. - . 

4. Taxele telegrameloră recomandate, cu a- 
dererire de priimire, !cu adrese multiple, cu es- 
tafetă espresii sâii postă etc. A 

5. Incheerea şi înaintarea compturilor men- 
suală ale unei staţiuni. aa 

6. Controlarea şi certificarea condiciloriă â 
souche, Ni 

7. Clasarea telegrameloră după categorii şi 
formarea lor în acte, chitanţele lor de înmânare. 

8. Jarnalalii de detalii şi condicele de re- 
nită şi cheltaieli, vărsământală venitului 14 
casierie,
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9, Restituirea depositelozii, plata expreselor 
şi stafetelorii. 

19. Bonificarea în compturi taxele de midloc. 
13. Verificarea compturilorii străine după 

10. Incheerea şi înaintarea compturiloră a- | contrâlele de frontieră facerea observaţiilorii 
nnali ale unei staţiuni. 

11. Incheerea compturiloră mensuali cu sta- 
tele vecine Austro-Ungaria, Rusia, 1 
Serbia. 

şi contra observaţiiloră. 
14. Incheerea compturiloră pe trimestru, de 

Turcia şi | comptuli generale, licuidarea, saldosulni. 
- . | | ” _ . 

  

REGULAMENT () 
PENTRU FIXAREA TAXELOR POSTALI IN ROMANIA 

(Decretii No. 1296 din Septemtrie 1870). 

Art, 1, Serviciulii postale se compune din : 
a. Serviciulii corespondinţelorii. 
b Serviciulii mesageriilori, PI 
c. Serviciul transportului călătoriloră prin 

diligenţe. 
Art, 2, Serviciul corespondinţelor conţine : 
1. Scrisorile odinare; francate şi nefrancate, 
2. Scrisorile recomandate francate; 
3, Scrisorile ordinare si recomandate oficiale; |. 
4; Diarele şi imprimatele de toti felulă; 
5. Probele de mărfuri. 
Art, 3, Serviciulii mesageriilorii conține :, 
Bani, valori şi objecte de greutate. 
Art, 4. Serviciul transportului călătorilor 

cu diligenţ> conţine : . . 
Transportul călătorilor şi al bagagiului lor, 

A. Serviciulii corespondinţelorii Ă 

Art, 5. Taxa postale a scrisorilorii în inte- 
rioruli României ori-care arii fi distanța şi cu 
escepțiunea prevădută la art. 6, se fizăză la : 

a. 10 bani pentru uă scrisre francată în 
grentate până la 15 grame; : 

V. 20 bani pentru, uă serisdre nefrancată în 
greutate până la 15 grame. 

Pentru fie-care 15 grame sâă fracțiune de 
15 grame mai multi pentru uă scrisore fran- 
cată, se va adăuga 10 bani şi pentru uă scri- 
sâre nefrancată 20 bani, Afară d'acesta pentru 
aducerea objectelorii sosite cu posta de scrisori 
la 1ocnința adresantului se va plăti 2 bani de 
fe-cara objectă în profitulă factorului, escep- 
tându-se imprimatele de ori ce natură. 

Art. 6. Cu escepţiune pentru scrisorile de- 
stinate a se distribui în interiorală comunei, 
unde aii fostii depuse, francarea se fixtză la 
cinci bani, pentru fie-care 15 grame să frac- 
ţiune de 15 grame, şi, în casă de nefrancare, 
la 10 bani, pentru fie-care 15 grame sâii frac- 
ţiune de 15 grame. 

Art. 7, Impachetarea sub acelaşi plic a mai 
multorii scrisori cu adrese diferite se consideră 
ca ună contravenţiune monopolului postale. În 

  

  

cas de bănuslă, serviciul postale este în drept 
a, cere destinatorelui ca plicul să'li deschidă 
la biuroulii de destinaţiune în presenţa impie- 
gatului postale. 

Este opritii a se adresa veri unui biuroii po- 
stalo sub unii convertii mai multe scrisori cu : - 
adrese diferite; în asemenea casiă fio care din 
aceste scrisori se va taxa ca nefrancate. 

Arte S$. Scrisorile sâă plicurile recomandate 
se taxâză după tarifa scrisorilorii francate or- 
dinare cu adăugire de 20 bani ca dreptă fixă 
de înregistrare, şi cu condiţiunua expresă de a 
fi francate. - 

Arte 9. In casă de a se perde veri uă scri- 
s6re recomandată, administraţiunea postelori 
va plăti expeditorelui sâi destinatorelui uă in- 
demnitate fixă de lei 50. Acestiă drept se perde 
dăca nu s'a făcut nici că reclamaţiune în ter- 
mini de 6 luni. socotită din diua cândii s'a în- 
iegistraviă scrisârea perdută, 

„ Arte 10. Imprimatele, litografiile, gravu- 
rele, fotografiele, autografele, probele de măr- 
fură neconstituindi prin ele însăşi nici Dă va- . 
l6re venale, francate şi puse sub bandă ast-fel ! 
în câtă să se potă verifica cu înlesnire conţi- 
nutulă oră, suntii supuse disposiţiuniloră ur- . 
mătore : | - 

a. Taxa de francare în interiorul României, 
ori care ari fi distanţa, se fixeză la tre! bani 
pentru 40 grame, sâă fracțiune de 40 grame, . 
afară de escepţiunile prevădute la aliniatulă c, | 
în favorulă publicaţiuniloră periodice; 

b. Imprimatele, etc., nu trebue să conţină 
alte scrieri de mână de câtă numat acelea cari 
nici într'unii modă nu potii da objectului ex- 
pediată caracterulii unei corespundințe; 

c. Pentru publicaţiunile periodice francate 
prin bande timbrate pe cari şi-le potii procura, 
editorii de la direcţiunea generale a poateloră, 
se fixeză la 1 şi jumătate bană pentru fie-care - 
numără simplu s6ă iusogită de unii supliment 
ce nu Ya trece în totală pesto uă greutate de 
40 grame; * Ia 

d. Probele de mărfuri se vor puna sub bandă 
  

(1) Vegi notiţa precudentă (pag. 969).
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stă ast-felă în câtă să nu se lase nici uă bă- 0, Pentru bani şi valori, câte 10 bani pir. „nuslă asapra naturet loră,: şi nu voră conține 
nici uă altă seriere de mână de câtii ndresa de- 
stinatorelui, numerile,.preţulă şi ui marcă de 
fabrică s6ă de 'comerziante; -.. aa 

e. Greutatea inaxinium a unui imprimati, 
probă de mărfuri, ete., so fiseză la 950) grame ; 
„fe Imprimatele ete. nefrancate, se vor taxa 
după tarifa serisorilorii, mr 

Arte [1.. Francarea tutulorii taxelor postei 
de scrisori se face prin timbre postali emise da 
administrațiun: a postelorii şi vindute! drepti 
valorea lori nominale; presentatorii 'scrisari-. 
lor vor aplica acele timbre pa partea cara cou- 
ţine adresa objectelorii ce voesce a franca, 
Francarea se va controla de către persohalu! 

„ postale, caze este ditoră & aplica, asupra tim- 
breleră întrebuiuţiite stampila cu data biurou- 
lui expeditoră. . Pi ie ai 

La gtcutatea scrisorilotii 56 va adăuga și 
greutatea timbreloră postal, er 

Intrebuinţarea unui timbru postale" care â 
val sersitii deja peritra francarea altui object 
„ste considerată că tii contravențiune monono- 
alui postale şi pedepsită în consecință, '* 1: 

"Objectele postei de serisori nesaficiente fran- 
cate sunt taxate ca sciisori nefrancate, ţinen= 
u-se însă conipt de val6rea timbrelorii postali 
îipite pe dânscle. .  - :: it A 

Objectele reexpediate, din causa schimbări! 
«do locuinţă a destinatorilerii, nu suntă pasiblli 
de nici uă taxă nucă, afară G6că numar fran- 
«area este valabile pentru interiorulți anet co- 
NE mt 
„Arte 12, Administraţirnea postelorii! prii- 

uiesce prin oficiurilo: sele 'aBonameite la jur- 
nnle, pentru care peste platii abonainentutui "și 
reservă urii dreptii fixi, ort-eare arii fi darâta 
"bonamentelui, sub-seris Qu tret-deci bani pent 
“ra jurnalele interne, şi d€ 50 bani pentru celâ 
it a 

  

străine, * i 

De Serviciulii mesageriilorii:. -* 

Art. 10, Basele pentre taxarea” objecteloră 
de' mesagerii în interiorul României suntă :- 

a. Distanţa. ii e te 
b. Greutatea sâă valrea, îi: 

"e. Dreptul de înregistrare, îi 
"Distanţa este calculată în liniă Arâptă sară 

nu fâră a se' ține scmă de calci ce se pareură; 
ca se fixtză pe zone: - : E 
Cea dântâiii zonă se întinde penă la 100 kil. 

  

  

Aduoa 203 io 900! > 
"A treia >! > a, :» i -800 
A patra io. > 2 în 4005 
A cincea oo it gi! 500: > 

„A ştsea >» de la 500 înainte. 
“Taxă co urmâză n se percepe se calculâză : 
a. Pentru objcetele de: greutate câte dece 

bani de fie-care kilogram pe fie-care zonă. 

tru fiz-care 500 lei, pe fie-care zonă. , 
Pentru fie-care ohjectii espediat se fizâzi. un 

dreptă de inregistrare învariabilă de 30 ban, 
-. Arte 14. Objectele de valâre în generali, sc 
vorii taxa după: valorea declarată; dâcă însă 
taxa pentru greutate ară fi mai mare, se vz. a- 
plica, taxa după greutate, 
— Cândii mai multe obiecte de mesageri sunt 
expeiliate, sub aceeaşi airesă, taxa pentru îia- 
care' object este calculată separată după grzu- 
tate, sfii valore, dică nu se percepe de cât ar- 
“mal uă singură taxă de înregistrare. 
„+ Este intewlisii a se aşeţa la ună locii mui 
multe objecte închise cu diferite adrese car! 
separate nu ar avea uă grâutate nai mara d: 
5 Bilograme; ii ae 

      

„Este asemenea opriti: de a ta expelia p. 
alti miglâce-de câtă acelea de: cari dist 
posta. a Pa _ : 
- "Art 15.: Presintatorele unui object 6re-ci = 
are facultatea de a declara valerea după. 
în casă de perdeie seă stricăciune, despăgu!; 
rea nu pote trece nică uă dată peste valorea ce 
clarată... -: ai aa a i 

Art. 16, Administrația postelorii pote: 
fuza de a tran 
dispune :* -*- 

    

     

  

  

    

e   

  

rora manipulare le-arii putez ocasiona stri- 
căciune, e ia 

d. Objcetele acelea a căroră proporţiuni as 
aduce dificultăţi la încărcarea şi transportuli 
lorii; saă acelea pentru cari ssră cere uă în. 
grijire deosebită, e ie e zi 
"e. Objectele de'uă greutate: scii de uă €:- 
mensiune care. nu s'ariă putea transporta cu 
migi6cele de cari dispane adininistraţiunea. 

art, 17, Este oprit a se sersi de poste per- 
tru transportarea objeetelorii cari ar fi espu 
la fermentaţiuna (ferbzre), s6ă patregiciune, = 
se inflamu stii a face explozie precum de exeri- 
plu- praful de puşcă falminate, chiorisuri sc: 
alte objecte perniciâse, î: iz 
„"Ozi-cine ari expedia prin poşte ună 'asenu:- 
nică objectii, fără a'i declara conţinutul, va fi 
pasibile de penalităţile provăduto de lege. .. 
"Afară de acesta 'culpabilulii va fi respunde- 
toră şi de strităcianile co arii resuita,. e. 

Arie 18. Ori-ce objectă de mesagerie trebe 
să poite adresa serisă 'desluşitii.. 

Art. 19, Objectele sie 'mesagetii: servesc:   drept despăgubire, pentru taxele cu cari sur: 
incăreate dâcă destinatorele ară refusa priimi- 
rea şi d5că expeditorele este necunoscută s6? 
nesolvabilă, în asemenea casă după mai malte 
publicațiani decă nu'se va presinta nimeni pen? 
în termină de un ană de la data expedierii ot- 
jectulai, aDninistraţianea posteloră este autc-   risată a se despăgubi de taxele rămase în sar- 
cina sa prin vinderea acelui object. .. : i 

rta prin midlocele de cau: . 

:-a, Objectela prea fragile, sti. acelea a că-. 

  

m
r



TELEGRAFO-POSTALI 
pa : Dică destinatorele și expeditorele suntii ne- cunoscuţi de administraţia posteloră suma ce 

va maj prisosi peste taxa acelui objectă se va 
vărsa, la casa postale; IE , 

C. Serviciul transportului călătorilor 
prin diligențe - : 

Art, 20, Pentru transportulii pers6neloră 
prin deligențe în interiorul României taxa pen- 
tru fie-care kilometru parcuraţiă se fixâză după 
cum urmeză; . ID o 

20 bani pentru ună loci clasa 1, 
5 >» >» >» >.» II. 

Art, 21. Fie-care călătoră are dreptulă ai se transporta gratis 20 kilograme de bagagiti. 
Prisosulii se va, taxa după tarifa obiccteloră 

de mesageri). - - Bei : 

[e Si 

Disposiţiuni generali o 
(A dai Ă pa m? Art. 22, Condiţiunile de transportarea „co- respondinţeloră şi obiectelori de mesageri din şi pentru străinătate. suntă determinate prin convenţiunile: specialf. încheiate scii cari se vorii încheia cu Statele străine, , 

« Art, 23. In biurourile postali: principali se va pune la disposiţiunea pers6neloră carț zorii 

, dz i Ie ai tu ata Ma face cerere, căsuțe speciali în, carii sa vor de- pune corespundinţele ce le,suntii adresate,: ;i.. - Taxa ce trebue să se plătescă pentru uă că- suță, se fixeză la duoi lei pelună, cca. ... Dreptul de a avea-uă căsuță nu scutesca pe nimeni de la, plata. imediată a taxelor cu cari Suntă încărcate corespondinţele, scutesca însă de dreptulă cuvenitii factorilorii. PI „ Arte 24, Taxa ce urmeză a se plăti pentru. uă recepisă liberată de staţiunile postati, fie pentru scrisorile recomandate, fie pentru objec- tele de mesagerii se fixâză la 5 bani. IER „. Livrete de recepise se voră vinde personelor carii. vorii face. cerere, „Taxa .ce trebue să se plătâscă Vinainte pentru fie-care înscriere s6ă chitanţă de liberatii din acesti livretii se fi- 
xâză la 3 bani (centime.) ., cui: sila 

Art. 25, Se consideră ca, închise sâii sigi- late tâte objectele închise prin sigiliuri, cuie,   gomă, cusatură, închidttori sii ork-ce alt mid locă care :pentru a se putea scâte „conţinutulii lorii ar.cere ca împachetarea, să fie sfărămată, tăiată ss ruptă scă.să se întrebuinţeze :chey s6ă alte instrumente. 1. i m carti re a a Disposiţiuni, transitoriă . um. puo: ;Art,:26, Ori-ce disposiţiuni contrarii.:ace- 

4 . 

stul regulament suntiă şi rămânii: desființate. 

  

.. nea 
DESI IDR 

Sa 2 REGULAMENT ai 
; pe UE II SIE | i PENTRU DAREA IN INTREPRISA, A. TRANSPORTULUI VOIAGIORILORU, ' CORESPONDENTIEL.ORU „m. SI OBIECTELORU DE MESAGERII (1870)... i 

+ 

  

aa Pi ue, ÎN CAPITOLUL [+ 
15 vu a 913 dvi: dia Dal „ Disposițiuui generali. 

- : [fi adjudecată 

o . x capia ia: unde urmeză a se da în întreprisă serviciul, pre- cum şi ja tote oficicle telegrafo-postali din țeră. Art, £. Intreprenorele, asupra căruia .se.xa 
ună serviciă,,nu pâte trece con- 

Rt mite, lecatii uni 4 te trece con Art, 1, Servicială transportului vulagiorilor, | tractulii săi unei alte. persne fără ;consimţi = 
2 

“orespondințeloriă şi obiectelorii de meșagerii e dă în întreprisă; el na pote î adipflecat de posteloră, âtii după uă licitaţiune orale, făcută, în con- ilţiunile statornicite delege,.. 
Arte 2, Pentru a avea dreptul de a concu- a, trebue mai ântţiă a depune garanţia pre- 

crisă prin caetulă de însăreinări, - 
Arte 3. Caetulă de însărcinări va, fi la dis- 'osişiunea publicului, la reşedinţa judeţului 

4 

inentulă direcţiunii generali a telegrafelorii şi! 

Drepturile aceordate întreprenoriloriă 
- Art, 5. Guvernulă “concede întreprenoralui pentru drumuli. care "li va lua; în întreprisă = a. Dreptulă (1) acordat gucernului prin con- 

  (1) Se reproducă aci articolilo relative din condiţiunile pentru concedarea postelorii de caY:în vigâre :- Art, 21, Jumttate din 
rnaluy, adică : porniri 
upă rândală cereriloră 
La casă însă 
$E, precumă: și a casă ca cursele. scle 

ca. voră face, .: 

At..49. In tâtă durata contractalay intreprenoriY se vorii folosi : , 

numărulii, cajloră fie-căruia releă se voră ţinea în totă-di-una pentru trebuinţele ga- de diligenţe, cariole, curieri, stafetu ete. €ră cea-altă jumitate se va da particulariler 
, e 

i * ii Da 
i ? . ” ! 

ca guternnlă :să albă trebuinţă de totă numizulă cailoră, va avea dreptulă ai întrebuința pe să se pâtă efectua cu mai puţin de namtrulă te întrebuințacprin: autorisaţiunea direcţianii, în trebuinţele partienlarilorii, | 
ce'și reservă, restală se 

62
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dițiunile pentru concedarea postelor de cai din 
totă România din 31 Maiii 1868, de a între- 
buinţa fără plată de progon a patra parte din 
caii unui releă, precumă şi dea plăti pentru 
caii întrebuinţaţi peste acesti numirii progo- 
nul fixaţii la art. 49 din acele condițiuni de 
optii bani de kilometru. Cu tâte acestea între- 
prenorul nu va putea beneficia de aceste avan- 
tagie de câtă numai până la espirarea condi- 
ţiunilorii cu cari suntii date în întreprindere 
actualmente postele de cal, pe parcursulii că- 
rora s'ar înfiinţa serviciulă de facă, 

Este bine înţeles că caii nu voră putea fi 
înţrebuințaţi de câtii numai pentru trebuinţa 
trăsurei principale (diligenţa) şi la casă de tre- 
buinţă pentru acea suplimentară (cariolă) cu 
cari se vorii efectua transporturile postali. 

d. Dreptul d'a înființa releuri, de poste şi de 
a libera cai de poste pe dromulă ce va fi luati 
în întreprisă, şi unde astă-di nu voră fi deja 
înfiinţate 'releuri pe basa veri unui contractii 
deja esistinte, conformându-se întru tâte pre- 
scripţiunilorii cuprinse în caetul de însărcinări. 

c. Dreptul dea transporta voiagiori şi bagage. 
d. Dreptul de a încredința personalului po- 

stale ali Statului îngrijirea înregistrării voia- 
gioriloriă şi bagageloră' precumi şi perceperea 
taxeloră respective, acesta fără prejudiciulii 
disposiţiuniloră prevădute la art. 12. 

CAPITOLUL III 

Natura şi importanța expediţiunilori 
„postali i 

Art, 6. Transporturile co urmeză a se efec- 
tua de către întreprenori pentru comptulii di- 
recţiunii generale a telegrafelorii şi postelorii 

" consistă ; 
“a. În totă ce este cuprinsă sub denumirea 
generale de corespondență atâti în România 
câtă şi în străinătate, ae 

b. În totă ce este cuprinsă sub denumirea 
generale de obiecte de mesagerie stii posta grea 
adică : bani, valori, mărfuri împachetate, în- 
chise sâii sigilate, până la greutatea de 5 kilo- 
grame; maximum greutăţii unui pachetii sâă 
coletii, este fixatii Ja 50 kilograme. 

LEGITIRI 

Acâstă mărginire de greutate nu se aplică 
şi la gentele, valisele sâă sacil postali. 

Art. 7, Afară de casurile de forță majoră 
legaleinente constatate, întreprenorele va fi d6- 
tori de a transporta la destinaţiune în timpul 
prescris, totii ce i se va fi predată de oficiele 
postali de oraşe stii gare. În casti de abatere 
de la acâstă disposiţiune, va fi responsabile pen- 
tra reclamaţiunile cari s'ară ivi fără prejudi- 
ţiulii amendeloră prevădute priu art...  - 

- Art, S. In casă cândă totalitatea obiectelor 
de transportă nu arii încăpea în trăsura princi- 
pale (deligență), obiectele rămase vor fi trans- 
portate prin uă altă trăsură suplimentară (ca- 
riolă) care urmeză a, se da imediată de intre- 
prenore cu cheltudla sa, şi care va umbla ne- 
curmatii înaintea trăsurei principale; se ra da - 
preferință, obiectelorii postali asupra tutor ce- 
loră-alte, pentru a fi încărcate pe trăsura prin- 
cipale; maximum greutăţii ce D. întreprenore 
este îndâtorată a transporta în uă cursă pen- 
tru comptuli direcţiunii generale a telegrafe- 
loră şi postelori, se fix€ză la 500 kilograme. 

î “CAPITOLUL IV. 
Despăgubirea cuvenită întreprenorului 

Art 9 Intreprenorulă va priimi de da Stati   drepti despăgubire pentru serviciulă ce va e- 
fectua, subvenţiunea ce va resulta la licitaţiu- 
ne; afară de acesta va percepe uă taxă pentru 
transportulă orl cărorii obiecte de mesagerii 
de uă greutate mai mare de câtii 5 kilograme 
afară de acele oficiali, . | 

Acâstă taxă va fi fixată în caetulă de însăr- 
cinări în proporţiune cu distanţa percursă. Ea, 
nu va putea fi în nici uni casă superiră : 

a. Pentru uă distanţă pent la 50 kilometre, 
la 2 lei pentru 100 kilograme; 

b. Pentru uă distanţă de la 50 kilometre penă 
la 100 kilometri, la 1 lei pentru 100 Filograime, 
şi 100 kilometre sâii fracțiune de 100 kilome- 
tre mai mare de 20. In fie-care lună se va a- 
duna suma, greutăților constatate în fie-care i. 

Art, 10, Decomptulii acestoră transporturi,     basată numai pe grentate, va fi făcutii după 
fie-care cursă pe foia de încărcare de către o- 

  

„a. De subrenţia annale ce va rezulta la licitaţiune pe numiral cailor ce va area prin poste, a căruia plată 
se va face prin anticipaţiune în trei termine : 

„* La 1 Septembre, ls 1 Januariă și 1 Maiă al fic-cărut ani. Ea 
3. Din progonulă cailoră ce se voră întrebuința atătă de particulari, cât si de gurernă, cari se fixdză după 

cumă urmeză : 
a. Pentru călătoriele particulare, 13 bani pe ună cală de kilometru, 
d. Pentru călătoriele în comptulă Statului, 8 bani pe unii cală de kilometru. 
c. Pentru uă căruţă de postă, 50 bani de fie-care postă do 14 particulară. Călătoriile în comptul Statului sunt 

scutite de taxa cărui. 
Art, 52. Jumătate din numtrulă cailoră ce dapă art.21 sunt opriți pentra serviciulă guvernului, întrepreno- 

rii sunt obligaţi a da cai! prevăduţi în tabloală litera A pentra serviciul expediţinniloră Statului, cu dili- 
genţă, cariolă şi căruţă fără plati de progonă, după cererile.co li se vorii face prin fol, modelă litera g. 

Pentru cai! întrobainţaţi preste acestă numiri se va plăti progonulă firată la art. 49 do S bani. 

3



TELEGRAFO-POSTALI 919 Âciulă situată la punctulii estremii ală cursej, 
şi indemnitatea, sâi produsulii, plătită în fie- 
care lună întreprenoralui prin mandate de că: 
tre direcţiunea generale a telegrafeloră și po- 
stelori. Oficiul care va, face decomptulă va fi 
dâtorii de a trămite la finele lunei la direcţiu- 
nea generale foile de încărcare pentru a fi Ye- 
rificate, păstrândi copie, conformă cu decomp- 
tulă trămisă, ME . 

CAPITOLUL V. 
Modulii expediţiunii. | 

Art, 11, Expediţiunea Statalui va fi pura- 
rea îusocită de ună conductore alii Statului, şi 
la trebuinţă, şi de ună dorobanţi sâă soldatii; 
locurile pentru conductore şi pentru soldată se 
voră da de cătra întreprenore fără plată, 

Art, 19, Intreprenorele are dreptuli de a 
avea in ojiciurile postali unii amploiată al stă 
pentru înregistrarea voiagiorilori şi baga gelor, 
s€ă de a lăsa acâstă sarcină amploiaţiloră Sta- 
tului, în care casă eliberarea bilcteloră pentru 
pasageri şi bagage se va face din uă condică & 
souche şnaruită şi sigilată de direcţiune şi în- 
treprenori, 6ră vărsarea baniloră către între- 
prenore se va efectua pe fie-care stiptămână sub 
Juare de chitanță. ea : 

. Conductorii Statului vorii fi dâtori a face şi 
serviciulii întreprenorelui în ceea: ce privesce 
voiagioril şi bagagele lori, dâca întreprenorele 
nu va voi să încredinţeze acestă servicii unni 
amploiatii speciale ală săă, Intreprenorele este 
în drepti a cere şi a dobândi de la direcţiunea 
generale a telegrafelorii şi posteloră revocarea, 
conductorului ce ar dovedi că nu'şi îndepline- 
sce dâtoria şi aduce pedici serviciului. 

CAPITOLUL VI 
 Trăsurile 

Art. 13. Diligenţele şi trăsurile suplimen- 
tari, conformă modelului sii planului anexată 
caetului de însărcinări, sunt date de întrepre- 
nori care are dâtoria, de a le întreţine în cea 
mai bună stare. Ele voră fi pe, arcuri şi dis- 
puse în modă: . : ai - 

a. Ca corespondinţele, sacii de mesagerii sâă 
valisele precumă şi gropurile de bani şi obiec- 
tele de valâre să potă fi închise într'u% ladă de 
îeră alipită de trăsură şi având uă brâscă sâă 
încuetâre solidă ; : a 

- Be Ca obiectele alii cărorii volumii s6ă greu- 
tate n'aă putut fi introduse în sack s6ă valise, 
să pâtă fi aşedate convenabile şi bine acoperite 
prin ună burdufă de pele grâsă, 

€. Ca unii numării de locuri acoperite şi co- 
mode, determinati prin cactulă de însărcinări, 
să fie puse la disposiţia voiagioriloră. 

” Direcţiunea generale are dreptulă de ase 0- 
pune a întrebninţarea trăsuriloră cari n'ar fi 
conforme cu modelulii sâă planală anexat cae- 
tului de insărcinări, şi după trei luni de la data 
avisului ce va da întreprenorului de a le înlă- 
cui pe comptul întreprenoralui prin altele con- 
formă modelului prevădutii şi prescripţiunilor 
celorii cuprinse în articolulă precedinte, 

CAPITOLUL VI. 
“Imhămarea mi 

Art, 14. Inhămarea cailor la trăsuri armâ- 
ză a fiîn raportă cu greutatea acestora şi cu 
iuțela cerută. Nu se va putea întrebuința de 
câtii cai buni şi avândii harourile bune. 

„ GAPITOLUL VIII 
Cursele, orariulăi și timpulii acordatii 
Art. 15, Numărulă curseloră cari urmeză a 

se efectua, este fixată prin caietele de însărei- 
nări; acesti numării pâte, fi îmulţitii după un 
avertismenții prealabile de 4 săptămâni. 
„In acestii casă se va spori subvenţiunea pre- 

vădută în contractii în proporţiune cu sumele 
curselor adăogite, -.: . 
„Art, 16, Orariulă este regulat de direcțiu- 

nea generale a telegrafeloră şi postelorii care 
îl pâte modifica dapă trebuințele serviciului;a- .. 
câstă modificare va fi anunciată întreprenorulul 
cu 15 dile înaintea punerii în aplicaţiune, -- 

Art. 17, Timpulă prescrisă se fixeză defini- 
tiv prin caetal de însărcinări. In nici un cas nu 
se acordă mai mult pentru percuraul distanţei. 

-1, Pe şes şi la coborâş : a 
a. Pe căile şoseluite, 6 minute de kilom.; 
d. Pe căile neşoseluite, 8 minute, 

- 2, La suis. o. 
c, Pe căile şoseluite, 8 minute; ..-. ... 
d. Pe căile neşoseluite, 12 minute.   

  

Arte 18, Cândă plecarea, este pusă în coin- 
cidinţă cu sosirea unel diligenţe, unul tren, 
scă a unul vapor, pornirea va putea fi amânată 
cu 4 ore maximum do către şefulă oficiului te- 
legraficii postale, dâca ar întârdia serviciul co- 
respondinte. Pentru uă întârgiere mat mare'nu 
se va putea amâna de cât prin bună înţelegere 
cu întreprenorulii, a 

Art. 19, Cursa urmeză a se efectua în tim- 
pulă prescrisă. Pentru fiă-cara carţă de oră de - 
întârdiere, se va aplica întreprenorului .uă a- 
mendă de 5 lei. Acâstă amendă va putea fi îm- 
pătrită câudiă întârdierea va fi avut de conse- 
cinţă lipsa de coincidință cu ună servicii 00- 
respondinte. i . 

-Casurile de forţă majoră, legalminte consta- . 
tate, sunt cu tâte acestea reservate, 

“Art, 20, Este cu totulă interdisi întrepre-
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norului de a eşi din drumulă postale, sâii dea 
şe opri înalte părţi decâtii la oficiile telegrafo- 
postali sâi stațiuni postală. Timpulă repaosu- 
lui este determinaţi prin orariă. i 

+ “CAPITOLUL IX 
“Aplicarea taxeloră. 

Art, 21. Taxele ce are a preleva întrepre- 
norulă se fisâză precum urmeză : 

a. Voiagiori, 20. bani, de kilometru pentru 
ună locii clasa I şi 15 bani de kilometru pen- 

"tru unii locă clasa JI cu 20 kilograme bagagiii 
gratisi ; a 

V. Bagagii, după tarifa 
grele sâi de mesagerie ; - aa . 

c. Cai de postă (fără subvenţiune), 20 bani 
de kilometru; :: - =: ARI 
Intreprenorulii ars facultatea d'a micşora a- 

ceste taxe de'i va conveni... i, 

"CAPITOLUL X - 
n Penalități Da 

Art, 22, Pentru ori-ce infracţiune co s'ar a- 
duce disposiţiunilorii regulamentului de facă 
scă stipulaţiunilorii condiţiuniloră din castuli 
de însărcinări, direcțiunea generale a telegra- 
felorii şi postelorii are dreptul de a aplica în- 
treprenorulul amenq! disoiplinari de la 2 până 
la una sută lei. Ea va putea asemenea, supune 
la amendi pe întreprenore, pentru prejuăiţiile 
causate fiscului” pria sustragerea. taxelorii de 
transportă la cari ara dreptă Statulă, dâră a- 
ceste amendi nu voră putea trece peste suma 
îndecită a pagubei la. câre 'ar dă loci infrac- 
țiunea comisă. Acestea fără prejadiţiulă pe- 
depselori prescrise de lege; ammendile ce să vor 
aplica întreprenorului se” vorii reţine din su- 
mele ce ar avea să priimâscă de la direcțiune. 

CAPITOLUL XI --- 
Terminulii și resiliarea contractului, . 

Art. 23. Contractele pentru darea în antre- 
prisă a acestor servicii. se vorii încheia pentru 
unii termini de 5 ani sâii mal pugină, după cum 
se va prevedea în caetulii de însăreinări, 
„Art, 24, Direcţiunea generale a telegrafelor 

şi posteiorii aro dreptul de a pronuncia în ori-ce 
timpă resiliarea unul contractă, cândiă va con- 
stata, în: modă autentici, prin uă comisiune 
compusă de delegatul direcţiunii, de pretectul 
şi primarulă comunei unde a avută locă licita- 
țiunea şi adjadecaţiunea, că antreprenorulă nu 
a respectati condiţiunile și că, după trei aver- 
tismente din 15 in 15 dile ce i s'a făcută prin 
înscris: ele aii rămasă fără efectii. In acestă 

postale a poster 
: ia tru uni ană. 
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casii se va procade imediatii la uă nusă” licita- - 
țiune pe comptulii întreprenorului în terminul 
celă mar. scurti, previdutii de legea comptabi- 
lităţii Statului. 

- Arte 25. La casii de suprimare definitivă, 
totale s6i parţiale a serviciului concedatii, di- 

:| recţiunea generale a, postelori şi telegra felor, 
va avea dreptul de a resilia contractulii făcut, 
prevenind pe întreprenore cu 4 săptămâni îna-. 
inte; deră ea va avea a'i plăti, drepti despă-. 
gubire, uă sumă egale ca 'jumitatea subven- 
ției care arii fi avută să priimâscă din momen- 
tulă cândă contractulă ar inceîa d'a mai avea 
efectă din causa resilierii anticipate. Acestă 
despăgubire nu va putea cu tâte astea fi supe- 
ri6ră subvenţiunii prevădută prin contract pen-- 

„CAPITOLUL XI 
Cauţiuuea 

„* Arte 20. Pentra asigurarea găvernului că 
serviciulii concedatii întreprenorului va fi înde-' 
plinitii conformii condiţiunilorii regalamentu-. 
lui de faşă şi caetului de însărcinări, întrepre- 
norele vă avea a depune uă cauţiune în nume- 
rarii stii în efecte d'ale Statului, cari se fixeză 
la 1000 lei pentru fiă-care 10 kilometri sâi 
fracțiune de 10 kilometri, pe lingă caro va servi 
ca garanțiă şi tot materialul întreprenorului, 

Art, 27, Intreprenorele va putea beneficia: 
totii-d6-una de interesele sei dobândile nume-: 
rariului s6i efecteloră Statulol depuse ca cau- 
țiune şi cari, prin îngrijirea, direcţiunii gene- 
rale a telegrafeloriă şi postelori se va depune - 
la; casa de depuneri şi consemnaţiani.. 

Ministru de iuterne, 27, Tostaki. - - 
Directore goner. al teleg. şi post., 4. 7. Zisu. 

Caetii de îusărciuări 

Licitaţianea publicată în No:. . . al Afoni- 
torului oficiale din. . . . 1870, relativă 
la darea in intreprindere a transportului voia- 
gioriloră,, corespondințeloră şi obiectelorii de 
mesageriă consistă în exploatarea prin între- prinderea subvenţionată şi prin midloculă de 
diligenţe a drumului postale dela. . .. 

Intreprenorele se: obligă a efectua pe fiă- 
care săptemână . , -. curse adică: 

a. În direcţia de la-. „la. . in dilele. . : 
b. În direoţia de Ja . .Îa. . în dilele. , 
"Distanţa de parcurati între punctele extre- 

me, se socotescedrept:. „-., kilometri, îm- 
părţiţi precum urmeză : 
Del... la, . Kilometri. 
> ae. i 
DD e ae o > 
Pa e... . >
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Deh. ha. + + + kilometri, 
Pee a e 

Plecarea de la... va avea loc la...0re,.. minute, 
" Sosirea la, , . va avealoc la...ore,:.ninute,.. 
In direcţiunea inversă : . : 
“Plecarea de la... va avea loc la ore... minute... 
"Sosirea lu... va avea loc Ja,.... ore... minute... 

Pentru stațiunile intermediari, întrepreno- 
"zele se va conforma indicaţiunilor tabloului de 
“curse postali. Iuţela de 1, ,...., la... 
este calculată în : " tă Q.. cre, . ki- 
lometri pe şesă; - d 

db... , ore. , „minute pentru . ; 
kilometri pe suişă ; 

Ce e c.0re,., 
kilometri pe coborişăi, 

Eră în total în. , 
ae pâna, 

In sens invers juțâla dela. .. 
este calculată în : 

Q. , „0re, 
"ilometri pe şesui ; 

, „ore, 
kilometri pe suişii ; . : 

Ce o ei + OT. . „minute pentru. , . kilometri pe coborişii.: | 
Iară în total, în. . 

la la, 
Aşteptările reglementari pe la biurourile po- stali nu sunt cuprinse în aceste iudicaţiuni ; 

ele se voră însemna în orariulii generale. * 
„ Orariulă (adică orele de plecare şi de sosire 

la diferitele 
şteptările: la localităţile intermediare) ,. este 

+ minâte pentru. . 

„minate pentru . „i 

„ore, | . . minute de 

ala 

. + minute pentru .. | 

„ „Minute pentra, „., 

„0re. .. minute de 

fixat de direcţiunea generale a telegrafelori şi. 
postelorii, care "şi reservă dreptulă de a'1 mo-- -difica după trebuinţele servicinlui, - 

Intreprenorele va fi ţinută de a se conforma orariului într'an termină mazimam de 15 dile 
"din diua cândi '! se va fi comunicată. îi Diligenţele de uă constracţiune solidă, bine 
aşedate pe arcuri, şi confecţionate după mode- |. lală aci anexată, dati de direcţiunea: generale şi după prescripţiunile regulamentului. men- ţionat mai jos, vor fi dispuse în mod cai... roiagiori să pâtă şedea cu înlesnire; cariolele vorii fi asemenea pe arcuri şi confecţionate după modelulii aci anexață, „ , ' Intreprenorele va: înfiinţa cu'a sa cheltuclă cel pupini, diligenţe conforme-icu modelul No. şi cel puţin. .'.. . cariole,: Intreprenorele va fi liberii de a întrebuința diligenţe încăpătâre de- mat. multe. persne de cât cele ce se fixâză may susă, cu obligaţiune insă de a le confecționa după 'anulii din mode- lorile aci anexate, 
Intreprenorele pâte însă întrebuința. diligen- |- țele şi cariolele cari Je 

Stată, chiară. cândă ele 
-modelurile aci anexate, 

va fi cumpărată de. la: 
nu ar fi conforme cu 

oficiuri s6ă staţiuni precum şi a- | 
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” Locurile 'în diligenţele încăpătâre până [a 
patra pers6ne inclusivă se voră socoti ca locuit 
de clasa I, şi întreprenorele va percepe taxa în 
consecuență; pentru diligenţele încăpătâră de 
mal multe persâne, întreprenorele va stabili şi 
locuri de clasa 17, ast-felă după cumii se șede 
insemnatii pe modelurile anexate. - i 
"Diligenţele voră porni de la oficiuri şi de la gare la orele fixate de administraţiune, €le se voră afla în tot-de-una la biuroulii postale uă 

jumătate oră înaintea orei fizată prin orariii. 
„Pe căile neşoseluite în timpulii iernei (1 No- 
embre—! Aprilii) cândă dromul va deveni im 
practicabile, întreprenorele va putea, cu auto- 
risaţiunea, direcţiunit generale a posteloră şi 
telegrafeloră, suspende cursele de diligenţe, şi 
a le înlocui cu cariole,. : i , 

Namestiile postali astăgi esistinte la punie- 
turle. 

se pună Îa disposiţiunea întreprenoreluf, sâ'vă 
face ună inventariii subsemnată de întrepre- 
nore şi de delegatuliă guvernului de starea a- 
cestoră namestii pe cari întreprenorele se o- 
bligă a le preda gavernului în aceeaşi stare la 
expirarea contractului. |. : 

Ori-ce adausii de namestii, ori-cereparaţiuni, 
nu dati dreptiă întreprenorelui la nici nă despă- 
gubire din partea guvernului. 

: Prin aliniatul b, art. 5 din regulamentul aci 
anexată, întreprenorele are dreptulă de a în-" 
fiinţa releuri postali pe acele drumuri pe unde 
agi nu voră fi deja înființate releuri pe basa 
veri unui contractă deja existinte, - 

Infiinţândui acele releuri, întreprenorele este 
detorii a comunica direcțiunii generali a telegra- 
feloră şi postelorii numele" aceloriă. releuri, şi 
numărală eailoră fic-căruia releă: îlă va pane" 
la disposiţionea publicului; nă dată înfiinţate, - întreprenorele nu le pâte destiința decât 15 dilo   

culă surugiului „depeicapră, va'plăti uni ală 

  

în urma comunicaţiunii ce va fi făcutii diree- 
țiunii. Inhămarea cailorii” la trăsure se va face în modulii următoră : - , 

". aa ori-ce trăsură închisă sâă deschisă cu . 2 locuri în întru: 4 cai mânaţi de pe capră; 
.(6 cai iârna pe căile neşoseluite). 

In casă de a voi călătoralii să dispună de 10- 

cincelea, calit mai mulţii. pe care întreprenorele!' este liberii a'lă'înhăma s6ii nu, 
-: B. La ori-co trăsură indiiisă s6ă dasehisă cu 4 locuri în întru : G'caă (3 icrna pe căile neşo- seluite). ? ! 
i 6. La ori-ce trăsură încăpătâre mat mult de 
6 locuri în cară intră şi cele de pe capră: 8 cai, (10 iârna pe căile neşăstluite). IE 

De la 4 în susăi, căițise vor mâna d'a călare. 
Iarna; se'socotesce dela: 1 Nocmbre şi penă 

Ja Aprilia: 
" "Nimeni! nu va putea fi 'admisii la licitaţiune 

“până ce mai ântâiă nu va depune uă cauţiune . 
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provisoriă calculată pe 200 lei pentru 10 kilo- 
metri sâă fracțiune de 10 kilometri. 

Statulii va plăti întreprenoralui prin. direc- 
țiunea generale a telegrafeloră şi postelorii şi 
în mandate asupra thesaurului publică, uă sub- 
venţiune anuale de lei... 
în trel termine şi în trei rate egali: la 1 Ia- 
nuariă, 1 Maii şi 1 Septembre ală fie-căruia an. 

In termină celă inmulti de uă lună după con- 
Armarea licitaţiunii, întreprenorele va depune 
mă cauţiune în valâre de lei... , . . . .; 
în casă contrarii, cauțiunea provisoriă depusă 
la licitaţiune rămâne câştigată Statului, şi di- 
recţiunea generale a telegrafelori şi posteloră, 
este în dreptii a procede la uă nouă licitaţinne, |: 
tote acestea fără a da dreptii la veri uă pre- 
tenţiune din partea întreprenorelul, „ 

Sarcinile şi avantagele întreprenorelui de 
câre nu s'a făcuți menţiune în presentuliă caet 
de însărcinări suntă' prescrise prin regulamen-   
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tulă pentru darea în întreprindere a transpor- 
tului yoiagiorilorii, corespondințeloră şi obiec- 
telorii de mesagerie cu data din 23 Sept. s. v. 
escoptându-se reservele ce s'ar face în presen- 
tulii caetă de însărcinări. 
” Se anex€ză pe lîugă acesti casti do insăr- 
cinări ună exemplară ală regulamentului men- 
ționati la care se referă direcţiunea generale 
a telegrafelorii şi posteloră spre a evita, repe- 
tiţiuni de prisosă, * « 

„ Contractulă se va încheia îndată după con- 
firmarea licitaţiunii şi va intra în vigâre de - 
Ia... 

Reservându-se casurile de resiliare prevă- 
dute în regulamentulă susii menţionată, acest 
contractă va area durată de. . . .. „ani 
Şi e + e. -luni, socotiți dela. .". . 
şi pânăla . . «- s + în caretimpănu va 
putea f resiliatii de întreprenore. 

  

INSTRUCȚIUNI 
- PENTRU PUNEREA IN APLICATIUNE A REGULA MENTULUI PENTRU FIXAREA TAXELOR | 

POSTALI IN ROMANIA. . . | SE 
(Aprobatiă prin decretu No. 1296 din 7119 Septemtrie. 1870) 

“Abrogarea Decretee - 
loră și Regulamente= 
loră vechi, a 

i fagăi 
Introducerea Regua 

lament. asupra nuoe- 
lor taxe, 

niloriă şi tarifelori, 

Art, 1, Suntii abrogate după 2/.; Octombriă 1870, decretele şi regula- 
mentele privitâre 1a, taxele postalt interne, astă-di în vigâre, precum și tâte 
disposițiunile reglementare sâă instrucţiunile cari arii fi contrarii disposi- 
țiuniloră Regulamentului din 1ho Septemvrie 1870 şi cu instrucțiunile de 

„Arte 2 De In S/rs Octombriă 1870, Regulamentulă sasi numitit şi in-- strucţiunea de facă voră intra, în vigâre. 
Aplicarea după 2/1 Octombriă, 

va fi considerată ca fiindă resultatulă unei intențiani 
a reguiamentelorii anteridre,. instrucţiu- 

"culpabile şi pedepsită în consecință. 

A, SERVICIU INTERN 
- Intinderea serviciului postalii 

Intinderea monopo- 
alui, . | 

“a. A cpreepondințeloră; 
d. A obiecteloră 

Art, 3, Posta are monopolulii transportului :: 

e mesageri până la greutatea de 5 kilograme şi pâte 
„refusa transportul obiectelor având uă greutate superidră la 50 kilograme.. 

„0. A roiagioriloră prin midloculi releurilor, NR ” . , 

+ Ie Serviciul corespondințelorii 
- Întinderea serv, co 

_xespondinţeloră. în 4 clase, adică : 
Art. 4. Serviciulă corespondințeloriăi în interiorulii Românieă se împarte 

|. Scrisorile ordinare, (nedândă loc la nici vă înregistrare şi cari urmeză 
a fi depuse în cutielo de scrisori). , II, Scrisorile recomandate (supuse la înregistrare şi cari urmeză a fi di- 
stribuite sub Inare de chitanță). - |
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III. Imprimatele de totă felul. 
IV. Probele de mărfuri. . 
Art, 5. Grentatea unui obiect al postei de scrisori nu trebue să fie sn- 

periâră la 250 grame. 
Art. Ge Ori care arii fi distanţa, taxa ce urmeză a se aplica corespondin- 

țelor este acea gisă unică ținându-se sâmă numai de clasa la, care aparţine” 
obiectuli. i | 

Se escepteză taxa prevădută pentru scrisorile distribuabile în cireum=: 
seripțiunea comunală de Ia loculii unde se găsesce sitoati biuroulă postal 
la care ele a fostă depuse. . 

Acsstă taxă escepțională ia denumirea de : tază locală. 
Art. 7, Fie care vbiectii ală postei de scrisori este taxatii după greuta- 

tea sa în care se cuprinde şi aceea a timbrelori postali cu cart a fostă 
francată,. 

Pentru scrisorile recomandate se mai percepe unii drepti fixă, disii de 
înregistrare, . 

Arte S. Prin porto simplu se înţelege ânttial grad ală taxării, al scării 
greutăţii care servă de basă la taxarea diferiteloră clase de obiecte apar- 
inândă serviciului coresponâinţelorii, Asti-felă : 
a. Pentru scrisori se percepe unii porto simplu de fie care 15 grame sâă: 

fracțiune de 15 grame a greutăţii totale constatate. 
b. Pentru imprimate şi probe se percepe ună porto simplu de fie care 

40 grame sâă fracțiune de 40 grame a greutăţii totale constatate. 
Art. 9. Francarea scrisoriloră ordinare este facultativă, însă taxa unei 

scrisori nefrancate este dublă celia unel francate de aceeaşi greutate. 
art, 10. Francarea scrisoriloră recomandate, a împrimatelorii de toti 

felul şi a provelonit de mărfuri este obligatorie. 
Art, 11. Taxa unel scrisori ordinare simple este fixată pentru înteriorul 

România : Ia 
La 10 bani, în casii de francare, şi Ia | 
La 20 bani, dâcă portulă urmeză a se percepe 'de la destinatore. 
Art, 12. Taxa disă locală, aplicabile în condiţiunile descrise la art, 6, 

este fixată : Ia a 
„La 5 bani, în casă de francare, Ii IN . 
La 10 bani, dâcă portuli urmeză a se percepe de la destinatore. 
Art. 13, Taxa unet scrisori recomandate este egală cu aceea a unei scri- 

soră ordinare francată de aceeaşi greutate, cu adăngirea dreptului fiză de 
30 bani. - i ! 

  

  

max |] „TAXA . ME lmaxal TAXA . 
locală “în interiorul locală lin interiorul 

GREUTATE _Homâniei || GREUTATE Românie! 

lalea lila] E | 
SI PROGRESIUSE | Ș| &|| 3 || srenocnesiuxe || 2 | £| E a 

: ă a a a 8 . - 8 & a a - = - ai „- = - - ua se ej E 

    

  

Penă ia 15 grame! 5! 101.10 |. 20 
„2 90 0 

Până la 150 gr.|] 50]100] 100 200) 
, > lo] 20| 20| 401; > > 165 >» || 551110! 110| 920 

          
> > 45 >:1[15] 80] 80 60| >. > 180 » | 00 120 120. 240, > > 60 > [20] 401.40 | 80| » > 195 > | 65/10] 130| 260) > > 5 > [25150] 50| 100| > >» 210 > |170|140| 140! 280 
> 290 > [80| 60| 60 | 120|: ». »'225 » [15|150! 150['a00]. > >105 > [35470] 70 | 140]. > >240'> | S0[160] 160] 320 > 13120 > [40 80| 80 160). >> 250-> | 85[170] 170| 340 > 2139 > 145199 991180 — — — — NOTA. — Pentru scrisorile recomandate a se adăuga 30 bani la francările sus indicate! 

    
Art, 14. Scrisorile insuficientă francate, trebue să fie tratate, stă ta- 

xate ca acele nefrancate, scădendu-se, îns, valârea timbreloră postali a- 

ESEMPLE PENTRU CALCULAREA TAXEI SCRISORILOR - o 
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Greutatea mazimem 
admisă, 

Definiţiunea taxei, 

Basa taxej. 

+ Definiţiunea portu- 
la! simplu şi progre- 
siunea taxărei, 

Scrisori ordinare, 
Francarea facultativă 

Scrisori recom., im- 
primate, probe. Fran- 
carea otbligătore. 

'Taxa aplicabilă scri- 
sorilorii. 

Tara locală. 

Taxa scrisorilor re 
comandate. 

Tabloul pentra cal- 
cularea tarey. 

Francarea insuficien- 
tă a scrisorilori,



Taxa imprimateloră 
şiprobelorii. „ji. - 

Tabloi pentru cal- 
cularea taxel. 

Imprimatoşi probe. . 
Francareu insuficien- 

tă, s6i nefrancată. 

i îndată 
dreptulă la greutatea de 40 

Inchiderea scrisori- 
lori recomandate, 

LEGIUIRI 

plicate ; în asemenea casă se 
pă modulă armătoră : 

va procede în câtă privesce taxarea lori du- 

  
  

E, 
i i 

O PINELA | | 15 cnane 

1 SCRISORI | , 
L_ | i 

  

-20 onamng 45 Gnamp” 
    : i 

Francate cu .., 5 
| 
| 

    " Urmâză a fi tal!   

  
J 

'zate canefrancute! ! 20 - 40 60 | Scăgendu-se va-l!, | - lrea timbreloră | 5: AB 20. 
„Taxa ce trebue] TI Re a ! În se aplica este, . 15, | 25 | 40. | 

Art, 15.. Taxa imprimateloră. ca ş 
” fixată la 3 bani de fie car 

în loc del bani! 15 în loc de 20 bani'20 în locde 30 bani - 
i aceea a probeloră de mărfuri este 

e porto simplu." - - - Cu escepţiune, publicaţiunile periodice nu suntii taxate. de câtă numai cu 1'/e bani de fie care porto simplu, E 

  

  

  

    
Art, 16, Imprimatele 

rate, în ori ce privinţă (g 
francate. 
Imprimatele şi probele 

ESEMPLE PENTRU CALCULAREA TAXEI IMPRIMATELOR SI. PROBELOR 

GREUTATEA SI PROGRESIUNEA TAXA - TAXA e pa ee PRINCIPALA :: ESCEPTIONALA - 

„Până la 40 grame... 0 "8bani * “1!h bani oo 80 a Go 3 bani » > 120 oc. 9.» dia în! 160 a... 512» 6. » > 9200 oi 15 .»* Tia >» 940 [oo 9 ra > > 950 » ... | 25 >» 10 ip > 

      

    
şi probele de mărfuri nefrancate vori fi conside- 
reutatea, progresinea şi taxa), ca şi scrisorile ne- . 

nesuficientii francate, vori fi considerate în ace- laşi chipi precară şi in ori ce privinţă ca: şi scrisorile nefrancate, fiind că ce ună imprimată să probă: nu 'suntiă francate după regulă pierdă- 
grame pentru unii porto'simplu. 
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i 
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"ESEMPLE DE TAXARE PENTRU IMPRIMATELE ŞI PROBELE | 
i i 7 PENE Lac. | "| 15 ana | 30 cnaue | 45 aname | 60 Game! | 
. Îi | 7 — ” 

„ Fracate prin , .. 1 “fe în loc| 2 în locă |3 în locă | 5 în locă | i Re de3b.! desb; | de6b-'| de6b.: 
Trebue să fie taxate ca | | iscrisorile nefrancate . . . ..| 20 bani [.40 bani ! 09 bani | 80 bani .. A sescade valârea timbre- |L!Ja drepti]. Ma ' ” loră aplicate .: „5... | Lbană |! a: 3» 5,_> | Taxa a se aplica. ..... 19 bani | 38.2 | 575 [75 3 

  
    

        
Art, 17, Inchiderea si sigilarea scrisorilor recomandate aparţine tră- „ miţătoriloră şi acâsta după cum vorii crede mai nemerită; administraţiu- nea posteloră le iasă ori-ce libertate în acestă privință, dâră declină orice
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vesponsabilitate a consecinţelorii ce arii putea resulta, din causa uneă închi- 

deri sâi sigilări neindestulătore. Aa 

Art. 18. Pentru localităţile fără biuroii postal, administraţiunea poste- 
Joră se mărginesce a transporta corespundinţele până la biuroulă celi iai 
apropiată de destinațiune unde le va ine la disposiţiunea destinatorilor în 

timpă de trei luni, după care vorii cădea în rebut. (1), : i 
Ni . . 

Art, 19. Trămițătorulă unci scrisori recomandate nu este obligat a lua 

ză vecepisă, deră decă arii cere una, i se-va da plătindii ună drepti fixă, de” 

„5 bani; dreptulă redusă la 3 bani este numai pentru persânele cari dispunii 

de ună libret de recepise. : DN 
Art, 20, Cânâii trămițătorulă unei scrisori recomandate află scii presu- 

pune că ca n'a sosită la destinaţiunea cf, adică wa. fostii primită, de de- 

stinatorulă ej, sâă ar dori s% aibă dovâdă despre priimirea ei, este în drept 

de a reclama, de la binroulă postal unde â predat'o, espeduirea unei foi do. 
reclamațiune pentru fraricarea căria va plăti 40 bani adică taxa unei scri- 
sori recomandate. | E Ma 

Acâstă reclamaţiune dresată în regulă şi pe deplină francată în presenţa 

reclamantului, ra fi trămisă la destinaţie prin ântâiulă curieri, fascriind'o, 

ca, scrisâre recomandată. N i 
- Acestă reclamaţiune urmeză să fie înapoiată cât se va putea mai curând, ' 

în acelâşi condiţinni, asupra căria biuroui de destinaţiune va scrie respun- 
sul cuvenită dăca remiterea către celii în drepti n'a putută fi âncă efec-“ 
tuată stii la casii contrarii, urmeză să fie investită de nă declarațiuue din, 

partea destinatorului ce a priimit!o în bună regulă.” i Ai 

In acestă din urină cas precum şi dâcă neremiterea a provenită din uă. 

Localităţi “nedeser- 
vite do veri ună biu- 
roi postal. 

Recepise facultative 

Bcrisori recomandate. 
Constatarea sosirii: 

la destinaţie. 

causă străină serviciului postal; reclamaţiunea este remisă, sub Inare do''- 
chitanţă, de la acelii care a cerută espeduirea, în ori-care âltii casă, ea va 
î, îndată, trămisă direcţiunil generale a postelorii, francarea plătită se va, 
restitui reclamantului şi pusă în'sarcina celui care se va fi găsit culpabiliă, 

Art. 21, Reclamaţiunile trebue să fie înscrise în unii registru ad-hoc 
îndată ce ele ai fostă formulate, şi soluțiunea îndată ce se dobândesce, - 

Art, 22, Câna perderea unei scrisori recomandată este constatată, biu- 
roulă de origină va'raporta imediatii direcţiunil generale a postelorii că- 
tre caro urmâză a se adresa trimiţătoruli pentru a'şi tere indemnitatea, 
care i se va plăti în terminti de 30 gile socotiti din giua,cândă perderea 
a fosti constatată, INN a 

Art, 23. Administraţiunea postelorii nu îa'nici uă responsabilitate des- 
pre perderea scrisorilor nerecomandate; d6ră ea pâte, îh interesul regu- ,. 
Jarităţii, cândii i s'ară adresa cereri basate pe declarația, destinatorului, -. | 
că mari fi priimitii scrisorea, să ordone uă anchetă administrativă. - 

Art, 24. Impachetarea sub acelaşi plicii a mai multorii scrisori cu a- 
dreșe diferite, constituindii uă contravenţiune monopolului postalii, în, casii 
de bănuială, este de dâtoria fie-căruj amploiati postali de a,semnala ob-, 
jectele ală cărori conținută arii părea 'să fie în oposiţie' cu acâstă dispo-,. 
sițiune: * - | 

Decă bănudla are locă la biurouli de espediţiune scă la acelă de transit, 

Reclamaţiuni. Mo- 
dulă de a le,trata. 

Scrisorile recoman- 
date pierdute. 

Scrisori ordinare ca- 
ri n'ar fi fost remise, 

HI] 7 a. 

  

Oprirea d'a so împa- 
cheta sub acolași plic 
mat multe scrisori, ! na 

I 

„câsta unii plumb roşiu, pe adresa obieitului semnalati cuvintele : verific 
şefuli biuroului scă locoţiitorulii sti va înserie, întrebuințândă pentru: a- + 

  

rea reservată, , EI aa 
„Şetală biuroului de destinaţiune va invita pe, destinatari a se presenta, | 

Ja biuroi pentru î, deschide în presenţa sa obiectulii, semnalată (bănuitii).,, 
Dâcă elictulii este constatată, se va dresa pe dată unii procesă „verbală... 

care se va espedia d'impreună cu piesele relative, prin ântâiulă curieră di- -..-.»;. 
recţiunii generale a, posteloră care va avisa scă decide, „eri 

In casulă contrarii, destinatorulă va lua, fără altă formularitate, poses-.. 
siunea obiectului caro î-a fostă destinată. 

Art. 25, Este cu totuli opriti, de a adresa unui biuroii, sâi amploiaţă Oprirea d'a se espe- 

  

7 
  .$ 

[43] Prin rebut se înţelege obiectele cari se inajoiază administrațiuniI contrale spre 

a se desființa, . ! . dai ii al
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dia scrisori pe adresa 
prirată a unut amplo- 
iat postal scă biuroă, 

Interdicere d'a face 
inscripţinnl particula- 
re pe adresele obiec- 
teloră, 

Reexpediţiant. 

Uă scrisâre 

deplină cu ,.   
i 
| 

Ise va maiadăugi. '| 5 > 1.10» 10 > | 20 b.|15 b.| 30 b.| 20 b.['40 v.| Va fi deră taxată pe ” ! | 

| 

| LEGIUIRI * 
postali una ssii mal multe scrisori, ete., adresate sub unii plic la diferite persâne. .. . a pi Cândă biurouli postalii va priimi ast-felă de trămiteri, francate sâii ne- francate, are dâtoria d'a înscrie cu plumbi roşiu scă albastru pe adresa fie- căria scrisori care s'a găsită în plică, numele oraşului de origină şi a taxa fie-care scrisâre cu taxa scrisoriloră nefrancate depuse în cutia de scrisori a oraşului deorigină.. .. i | e In casă cândi scrisorile etc. n'ară fi pecetluite precum şi dâca destinato- rulă ară putea cunâsce conţinutulii mai nainte d'a fi luat posesiune, aceste „Yorii fi tratate ca cădute în rebut. 
Imprimatele stă probele espediate în astii-feli de condițiuni nu se oră distribui. E a E Si „Art. 26. Biuroul espeditor sâii cel de destinaţie vorii şterge de pe seri- sorile nefrancate ori ce notițe sii inscripţiune care n'ară face parte din adresă. ” i i | , Art, 27. Reexpediţiunea la uă nuox destinațiune în interiorul ţăre!, pâte fi reclamată şi repetată pentru corespondinţele de ori-ce natură, Cererea de reexpediţiune trebue să fie făcută, prin scris, s6ă transcrisă în presenţa doritorului într'ună registru ad-hoc. | LL | | * Reexpediţiunea nu dă locă la aplicaţiunea unei nuot taxe de cât numai atunci cândi acele scrisori aii fosti francate sei taxate după taxa, disă lo- cale, pe când nuoa destinaţiune la care ele urmeză a A espediate este afară din circumscripţiunea comunale. i Aa In ceea ce se atinge de scrisorile francate, se va percepe unii adaus egal de porto cu preţulă francării deja plătită; pentru scrisorile nefrancate se va înduoi taxa deja, aplicată, 

ESEMPLE DE APLICAȚIUNE | 
| Penă la 15 grame'iPenă la 30 gramelbenă la 45 gramel până la 6V grame; 

  

francată| taxată |francată | taxată francată| taxată lifrancată taxată j 

  
prin = prin— —prin - 

  

  
—prin— 

_5 b.] 10 b.] 10 b.[ 20 b.l15 vb. ao v.loo. 40 b. 
  
  

    

      

4 

i 

; H 

i 

,                 aan | 521 20b.l[10d.[ 40 b.[15 bl 60.20 v.| 80 p,         
  

Drepturi fise. Boni-: 
ficaţiunea acestora, 

Aplicaţianea timbre- 
loră postale, 

„_tivă remiterea în mânile amploiatului postale, 

Arte 25, Ecuivalentulii francăriloră şi drepturilorii fixe de orf-ce natură " (înregistrare, recipise, reclamaţiuni), plătite de espeditori trebue să fie re- presentatii prin timbre postale aplicate pe faca obiectalui. Ca escepţiune, pentru livretele de recepise ecuivalentuli preţului de cumpărare plătită va fi representată în timbre postale pe contra-pagină, a condiţiunilor descrise. Depreciarea timbreloră postale aplicate pe recepise, libretele de recepise şi reclamaţianile urmeză să fie operată imediată prin midloculă stampilei de di, curati aplicată pe fie-care timbra. | 
Administraţiunea "şi reservă dreptulii de a nu lua în consideraţiune ori- ce reclamaţiuni cari n'ară 6 sprijinite cu recepise conforme.cu condiţiunile susiă descrise, | i ! ” “Art, 29, Aplicaţianea timbreloră postale pe ori-ce obiectă francatii ne- recomandati trebue să fie făcută, de espeditorii carele este asemenea dstor ali depune în cutia de scrisori, afară namai deca rolumală săă mari MO- 

Afară de împedicare absolută, tote timbrele postali trebue să fie apli- cate pe faca adresei obiectului francatii. - Pentru trămiterile sub bandă, timbrele postale trebue să fie aplicate pe bandă, sâii pe obiect chiar, este interdisii a se lipi timbrală între bandă | şi obiectă, - 
4
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Art. 30. Tote obiectele postei de scrisori, trebue, în momentuli chiar 
ală depunerii lori, scă atunci când sunti lnate din cutiile de scrisori, să 
As stampilate cu stampila de di. Stampilele se vor aplica cu data din mo- 
nientulii presentării scă aducerii de la cutie iară nu acea a dilei când a a- 
vută locii espediţiunea. Totii ast-felă se va urma şi Ja sosirea obiectelorii 
la destinaţie. - . o ! 

Art, 91. Stricarea sâii depreciarea timbreloră postale trebue să fie efec- 
tuată d'uă-dată cu aplicaţiuea timbrelorii prin stampila, de di şi prin mid- 
loculi acestei stampile se va deprecia fie-care timbru în parte,  . -: 

Art, 32, Intrebuinţarea unul timbru postală care ai mal serviti deja la 
francare se va, considera ca uă contravenţiune monopolului postalii şi tre-' 
bue să fie pedepsită ca ast-felă, fără prejudiţiuli decisiunilori administra! 
ţiunii posteloră dâcă calpabilulă atârna de ea; amploiaţii postal aii deto- 
xia, de îndată ce arii observa ună casii de asemenea, natură, de a se abţine 
d'a strica sâă deprecia timbrul postale presupusă că ari fi fostă întrebuin- 
ţată din nuci, de a dresa imediatii unii procesii-verbalii şi de a'lit espedia,: 
însoțitii de piesa relativă, sub plicii sigilatii şi recomandati oficială, către 
şefală biuroului postală de destinaţie. — - a i 

Acesta va invita oficialmente pe destinatoruli obiectului bănuitii sâii 
semnalată, a'i face cunoscutii numele, prenumele şi. domiciliuli espedito- 
ralui pentru a fi transcrise în procesuli verbatii care va fi înaintatii direc- 
ţiunii generale sub plică recomandati însoşitii de corpulă delictului, pece- 
tluită din nuoiă de către şeful biroului, după ce va opri uă copie a con- 
ținutului. . . Pa 

Art, 83. Imprimatele şi probele trebue să fie espediate sub bandă mo- 
bilă, în saci sâă cutii închise în modii ca, xerificaţiunea conţinutului să se 
pâtă lesne efectua, a 

Cu tâte aceste, avisele de comerciiă, însciințările de căsătorie sti de 
mârte poti fi espediate sub formă de bilete nesigilate, precum şi cartele de' 
visită depuse în plicuri deschise. a 

Art. 34, Publicaţiile periodice ce s6 vor adresa directii de către editori 
la abonaţi şi cari urmeză a se remite în regulă binroului postale,: poti 
beneficia numai ele, de taxa escepţională prevădută în favoruli editorilorii 
şi aplicată în condiţiunile descrise la art.35, 36 şi 37. RE 

Art, 35. Domni editori cari arii dori să profite de taxa escepţională a- 
cordată în favârea, publicaţiunilorii periodice urmăză a se cunforma dispo- 
siţiunilorăi speciale introduse pentru acâsta, şi a'şi procura de la direcțiu- 
nea generală a, postelorii bandele timbrate destinate pentru învălirea im- 
primatului şi scrierea adresei destinatorului. Aceste bande vorii fi vindute 
în ort-ce cantitate, deră comengile sâă cererile urmeză să fie făcute cu opt ' 
gile înaintea predării, " A : 
„Arte 86, Sub uă bandă timbrată nu se va putea pune de cât uă singură 

foie a jurnalului editată. Uni suplimentii specială publicaţiunii espediate : 
va putea [i admisă fără adăugire de taxă, decă greutatea totală nu va fi 
superioră la 40 grame, | . DI 

Pentru publicaţiunile periodice de la 40 până la 80 grame, administra-, 
țiunea, va putea, în.urma unei cereri a editoriloră, să prepare banda tim-: 
brate pentru preţulă de 2 bani. Câtă pentru acele cari arii avea uă greu-! 
tate mal mare francările vor putea fi deplinite prin timbrele postale ordinare. . 

Art. 37, Publicaţiunile periodice, puse regulată sub bandele. timbrate, 
nu potii fi depuse în cutiele de scrisori, ele trebue remise biuroului postal, 

„Acele depuse în cutii ori fi txate ca scrisori ordinare nefrancate. - . - - 
„Arte 98. Denumirea de imprimate se întinde la tâte reproducţiunile ob- 

ţinute prin tipografie, litografie, metalografie, fotografie şi alte procedeuri 
mecanice, . - : .- a pc - 

Scriptele prin midioculă maşinelorii de copiată nu se cuprind în acâstă 
denumire. - DE ” DN 

Imprimatele nu poti avea alte indicaţiuni manuscrise de cât semnătura, 
trămiţătorulai, locul şi data espediţiunii; în fine adresa destinatorului. 

e 

987 

Aplicaţiunea stampi- 
elor cu dată. 

Strioarea s6ă depre- . 
ciarea timbrelori po- 
stale, .. . 

Intrebuinţarea din 
nuoti a unul timbru- 
postal carea mat ser- 
vită deja. 

- Inchiderea imprima= 
teloră, şi probelorii. : 

Remiterea pablica- 
ţiuniloră periodice. 

Formalităţile relati- 
vela pablicaţiunile pe- 
xiodice, 

Oprirea do a pune 
uo0ă foi scă numere. 

sub uă singură bandă, 

emiterea publica- 
ţiuniloră periodice. . 

Imprimate, Condi- 
ţiuui de espediţiune. 

. 

Liniele verticale pe mărgini avândă de scopii a atrage atenţiunea, lectoru- 
lui asupra unni pasagiii ală imprimatalui sant autorizate. !
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„Cu escopţiune : corecturele, sâă adnotaţiunile neavendă do locii caracte- rulă unei corespondinţi relative la compunerea şi la imprimarea făcută pe corecturile de imprimerie suntă admise şi manuscrisulii li se pâte alătura. „. Împrimatele purtândă alte serieră, indicaţiuni sâii notiții afară de acele autorizate mal susiă si în generală acele cari n'arii îndeplini condițiunile cerute, suntă tratate ca cele însufivientă francate sâă nefrancate, adică ta- i mt ate ca și scrisorile; ie | RR ad 2obele, condiţianile „Arte 39. Probele:de mărfari espediate în condiţiunile descrise la artico- e espediţiune, | luli 33 de mai susăi, nu poti conţine nick uă val6re venală, (mercantilă). „ Indicaţiunila manuscrise, autorisate pentru probe, sunt : numele sâă de- - numirea espeditoralui; marca fabricii sii a comerciului şi numerile, în fine p7* , adresa destinatoruli, A N : - „Probele purtânăii alte scrieri, indicaţiuni sâi mărci afară de acele au- " torisate, si în generală acele cari n'ariă îndeplini condiţiunile inai sus de- scrise voriă fi tratate ca, cele insuficientă francate scă nefrancate, adică ta- xate ca şi scrisorile... : . - . o Căsuţele pentru co- ' Art. 40. Ori care persână care ară dori să'și priimâscă, singură ' core- respondinţi. spondințele de Ia biuroulă postalii, pote cere ca uă căsuță specială să'i fie pusă la disposiţiunea sa pentru acesti sfirşită, De ” ;. Obţinerea unei căsuțe are de consecuenţă, încetarea. ori-căria distribu- ţiuni de corespondinţi la domiciliă. Cererea. urmeză să fie făcută pe un for- - mulară ad-hoc care rămâne în depositulii biuroalui postalii pe timpulă cât titularulă nu va manifesta dorinţa de a renuncia la dâtoriile şi avantagiele a căsuţei care'i a fosti pusă la disposiţie, „Cezditiunile pentru. Art, 41. Taxa co trebue a se plăti pentru uă căsuţă se fixâză la 2 let pe evținerea tnok căsuțe, lună, dâră uă căsuţă nu pâte fi acordati mai pugină de câtă pentru uni trimestru. 
. IN Acâstă taxă plătită. înainte la începută pentru 3 luni esto esigibilă în tâte lunile prin anticipație, ca pote fi percesă în ori-ce timp până ia 31 De-. cembrii. - Ia - » Recepisele liberate pentru abonamentele la căsuțe nu sunt pasibile de „nici ună dreptă, . . e Ra o pp agptarileşi pica Art, 42, Posesiunea unei căsuțe dă dreptuli de a reclama corespondin- căeaţă. 6 țele sâle în timpulii oreloră reglementare de deschidere a biuroului pentru, DIE 7 Publică, afară însă de momentele cândă personalulii este ocupati ca distri- obtii buirea Corespondinţelorii. -, a a, : _Căsaţele suntiiper=: Art. 43, Este oprită de a pune în vă căsuţă corespondinți pentru duoi sonale, s6ă mai mulți abonaţi, | 

Abonatulă pote, însă, cere ca să se aşede în căsuţa sa corespondințele a- dresate la persânele casei sâle sâii către altele alii cărorii nume "li va, în- o semna prin scrisă. a ci pd Arte 4, Corespondinţele depuse în căsuțe nu trebue să fie remise de cât ezişeţ. ri i: 2 persânelorii îndrituite, Acâstă autorisare prin scrisă trebue să fie întăqi- îi şată de către acelă care este autorisată formali, şi acesta de câte ori va fi invitată aşi arăta procura. 
- Comptabilitatea că- Art, 45. Biurourile postale suntii dstâre a face în fie-care lună, uă listă scţelori, de, abonaţi la căsuțe şi a. trece în jurnalulă casei do venită produsul a- -„ bonamenteloră, e - : Drepinl defactaziă. Art, 46. Pentru scrisorile şi probzle de mărfuri aduse, de către. factori - ” "la domieiliulă destinatorilorii, acestia la voră plăti câte 2 bani de fie-care obiecţii, ori-care "i-ară fi:greutatea sâă taxa, ă ” „ NOTA, Piesele de 5 și de 10 bani fiindă denumite în limbagiulă populară : ' „Cele de 5 bani : «jumătate banii.» DE ! » > 10 bani: aan banii.» Aa | „o | Se crede oportună a aminti că aceste denumiri n'a nici ună raport cu „. Gifrele de factagiii susi-indicate, 

Pentru avisele obiecteloră de inesagerii ce se trămite destinatorilorii nu se va plăti nici unii dreptă de factagiă. - .: , îi "iebut, „Arte 47. Corespondinţele interne, cari pentru diferite motive, n'a pu- Izayoiarea, tută fi remise destinatoralui scă ai fostă refusate de către acestia; cu alte cuvinte obiectele căgate în rebut, trebne să fie inaintate în fie-care lună 
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direcțiunii generale snb plicii sigilată şi însogite de vă listă detailată a a 
dreseloriă şi taxelorii.: 

Suma, taxelorii acestori scrisori va fi scădută din totalul venitului de 
scrisori pe acea lună. - f 

Şefil de staţie suntii responsabili de declaraţiunile inexate. | 
Art, 4S. Biuroulă centralii ali comptabilităţii are dâtoria + Licuidarea scrisori-. 
a. Da stampila, îndată după verificarea exâctei treceri în compt, cores- loră căgute în rebat. 

pondinţele cădute în rebut cu uă anume stampilă : «Rebut.» 
b. D'a procede la verificarea, motivelorii de ne-predare şi d'a face fără Se ae 

târdiere tote demarzele tindendă a asigura remiterea la destinaţie ali ace- 
lori serisori alii cărorii motivii de ne- predare nu "f-arii părea destul de ba- 
sată s6ii ar îi fostii resultatulă unei însciinţări greşite,  .. 

e. De a păstra închise pe acele cară aii rămas spre a se dispune conforină 
regulamentului. : 

Art, 49. La plecare, tâte obiectele postei de strisori trebue să fie, pe  Aplicaţiunoa stam- 
faa fie-căria, scrisori şi pre câtii se va putea la unghiul superior din drepta, pilei de şi. 
stampilate cu stampila de di, iarii la sosire, stampila de di se aplică pe do- e 
sul scrisorii, în condiţiunile descrise la art. 30 de mal s: sasă., “ n 

or Pi 

x, Serviciulii mesageriilorii 

  

Intinderea -mesage- Arte 30, Serriciulii mesa geriiloră cuprinde :: na 
| . ".- Tiek, 

a. Obiectele de greutate; N a 
d. Banii, şi : - | ÎN Rea 
c. Valorile. E e : 
Arte le Administraţiunea postelorii a are arepti esclusivit ai transpor- întinderea monopo- 

tului ori-cărui obiect sigilati(1) (închisă), până la greutatea de 5 Lilo- Luat Și ală branspor- 
grame, cu tâte acestea esploatarea sa, 'se întinde şi la obiectele d'aă- greu- ” 
tate mai mare, luându- -ŞI sarcina d'a le transporta în aceleaşi condițiuni 
ca şi pentru acele ce i s'acordă prin monopolă.  * 
ăi - Administraţia postelor pâte refusa d'a transporta prin migtâcele de câri, 
ispune : : 
> Obiectela Gui greutate mai mare de câtă 50 kilograme: '.. îi; 
2, Obiectele prea, fragile s6i acelea, a cărorii manipălaţie le- -ar puteai 0- 

casiana stricăciune; . 
3, Obiectele acelea a căror proporiune s6ă volumii ar aduce! dificultăți 

la încărcarea și transportulă lori săi acelea, pentra cari s' ar cere vă ă îngri- 
Şire deosebită. - : 

Pe câţi va fi posibilii, refasarile trebuescii evitate, când se va tere, ie 
fusurile se vorii motiva în scrisă, . 

Este cu totulă oprită a se servi de poste pentru transportareă obiectelor: 
cari ar fiespuse Ja fermentaţiune (ferbere), putrediciune, a se înflama sci a 
face esplosie; este de detoria fie-cărui amploiatii postală cândă presupune, . 
că unii obiectă ce'i este înfăcişatii ar conţine astii-felă de materii, d'a a- MR 
trage atenţiunea espeditorulni asupra prescripțiuniloră reglementare şi al 
invita, în asemenea casil de a declara că pachetulii scă coletală presentatii: 
nu conţine obiecte âlii căroră transportii este oprită de regulamentii:. :: | , 

Art, 52, Obicetele de mesagerie trebue să: fie bine împachetate. şi, sigi” copinehiderea SEl pe 
late cu adresă desluşită. OCE raid 

Nu se dă nici uă prescripţiune speciălă în câea ce privesce împachetareai 
şi închiderea sâă sigilarea, aceste trebuo să fie făcute în raportii cu volu-: 
maulii, greutatea şi valdrea s6i natura: -coziținutului.. E Ia pi ta aa 

Administraţia Postelorii recomandă, pentru sainele mici în numerarii în- 
trebuinţarea pânzei grose fără cusături aldcăreea căpătâie sa vorii strânge. 
şi lega cu storă, plecetaindiă căpăteiele sforei cu csră roşie, pe uă bucăţică 
de cartonă grosi asupra căruia, se va, scrie e adresa, 
  

1 . 

(1) Se consideră ca închise sei sigilate tâto obiectele închise prin sigiliu, goma, cu- 
sutară, închidători scă orl-co altii miglocă care pentra-a se putea scâte conţinutul lor. 
ară cere ca împachetarea să fe sfărâmată totă scă ruptă, scă să se întrebuinţezo , chelt. 
stii alte instrumente,
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Adresele de po ob- 
jectele de mesagerii, 

Valdrea; declaraţiu- 
nea facultativă. 

Taxarea obiectelor 
de mesagerie, 

LEGIUIRI 

„. Valorile închise în plicuri subțiri ordinare de scrisori nu vor fi priimite, Art. 59. Fie-care obiectă trebue să pârte adresa complectă surisă chiar pe obiectulă &nsuşi, bine lipită de acesta sei pe ună micii cartonă anexată ia obiect precumii se prescrie la art. 53 de mai susi, : “ Pentru interiorulii. Românie! însoţirea unui objectii de mesagerie cu uă scrisore de însogire (avisii, frahtii), care nu pote în nică ună casii dispensa pe espeditore d'4 nu scrie adresa complectă chiarii pe obicctulă de inesa- gerie precumii se descrie maj susă, este facultativă, dâră nu se pote între- buinţa pentru acestă avisă de câtă vă fâie volantă, a “Art, 54, Espeditorii unuf obiect Gre-care aii facultatea de a declara ra- l6rea după voie. - AR | “În casă de perdere ssii de stricăciune, despăgubirea nu pâte trece nici uă dată peste valârea declarată; cu tâte acestea indemnitatea pâte fi mai mică, dâca s'ar constata că valrea a fostă mai mică de câtii acea declarată sâi dâca stricăciunea n'a Ocasionatii de câti uă pierdere parţiale. Nu se acordă nici uă indemnitate pentru stricăciunilg causate obiecte- loră fără valâre declarată. | Art, 55, Obiectele de mesagerii sunti taxate în interiorulă României : a. După distanţă, calculată în linie drâptă, de la biuroulii de origină, să de la frontiera de intrare în România până la loculii de destinaţie sâi până la frontiera de eşire, a ” | Acâstă distanţă, este împărţită prin zone de 100 kilometri, ori-ce fracţia “+ de 100 kilometri urmeză a se socoti dreptă 100 kilometri, 

Recepiso facultative, 

Oprire d'a grupa. 

. 

Teritoriul României coprinde 6 zone şi anume: -- Autâia se întinde până la 100 kilometri, 
Aduoa - > >» 20y » 
A treia. » » :> 800 -» | 

, A patra > > : » 400 > 
- A cincea» >.» 500... » A ş6sea > de la 500 > înainte. d. După greutate scii valâre. Aceste duaă taxe nu trebue să fie aplicate duă-dată în nici ună casă, pe teritoriulii României; se va aplica numai oră. taxa, pe greutate ork pe valore, care din duoă va fi mal favorabilă fiscului, “Taxa, este fixată ; 

1. Pentru obiectele de greutate; câte 10 bani de fie-care kilogramii pe fie-care zonă; . SE 
„2. Pentra bani şi valori, câte 10 bani pentru 500 lei, pe fie-care zonă. Ori-care fracțiune de kilogrami se socotesce dreptă unii kilogram şi oră- co fracţie de 500 lei âreptii 500 lei, - aa Uă taxă mat mică de câtii acea fixată pentru uni kilogrami sâi 500 lei nu se va putea aplica nici uă dată. - „La taxele statornicite mai susă urmâză a se adăugi ună dreptă fixă de înregistrare de 30 bani, pentru fie-care obiectiă. ” - Cândă mat multe obiecte de mesagerii sunt espediate sub aceeaşi adresă taxa a se aplica este calculată. separată ca, și cumii fie-care obicetii ari fi fostă predată în parte. : Pentru aplicarea taxeloră a se vedea tabloulii aci anexată, în care suntă cuprinse tota elementele taxei, : , Art, 56. Totă astă-felii ca şi pentru scrisorile racomandate espeditorul unul obiectii de mesagerie nu este obligată d'a lua recepisă, dâră dsca va esige una, i se va da în condiţianile însemnate la art. 19 de mat susă. Art. 57, Este cu totală interdisi a se așega sub unii singură ambalagiiă nai multe obiecte închise cu diferite adrese care separate nu ar avea uă greutate ma! mare de 5 kilograme; acâsta fiindii ună prejudicii adusii mo- nopoluiui postalii, personaleliă postal are dâtoria, cândă presupune vre-uă contravenţiune de asemenea natură, de a semnala faptulă comisă biurou- lui postală de destinație, care la rândulă săi, invită pe destinatore a pro- ceda în presenţa sa-la, uă verificare a conţinutului, Ă - Dâcă contravenţiunea este constatată, se va adresa pe dată ini proces- verbală, în dullu, din care unulă se va trămite direcţiunii generale a po- stelorii şi celii-alță se va remite autorităţii judecătoresci competinte. 

.



TELEGRAFO-POSTALI 

Taxa ce urmeză să plătescă destinatorulă va fi egală cu aceea a obiec- 
telorii împărţite şi taxate ca şi cum ar fi fostă espediate separati. 

Art, 5S. Nici unii obiecţii de mesagerie nu va putea fi predatii adresan- 
tului mai nainte ca acesta să fi achitati taxa respectivă şi iscălitii chitan- 
ţa în regulă, ! o . , , 

Cândă destinatoruli nu este cunoscutii de către personalul postal, ceea 
ce se pote întâmpla adese, cândii obiectele de mesagerie suntii adresate 
<poste reslant», predarea nu se va putea face de câtii numai atunci cândii 
reclamantulă va dovedi identitatea sa ; constatarea identităţii destinata- 
ralui în acestii casii, patendu-se demonstra prin iînfăgişarea de documente 
autentice, săi ai se cere uă declaraţie înscrisă a persnelori recunoscute 
morale sâă solvabile cari urmeză să atesteze că în aderării reclamantul este 
celă în drepti. | E 

Art. 59. Plata taxei şi mai cu stmă semnarea chitanţei de către desti- 
natorele unui obiect de mesagerie ai valârea unci declarațiuni din parte-i 
despre priimirea în bună stare şi fără reservă a disului obiectă, 

Art. 60, Cândii destinatarulă unui obiectii de mesagerii este necuno- 
scutii, cândii nu se pâte găsi, sâă că a plecată fără a'şi lăsa adresa, aseme- 
nea şi dâca, obiectulă este refusatii, biuroulă de destinaţie va da pe dată 
de scire celui de origină, acestii din urmă va invita pe espeditoruli obiec- 
tului a face directii, prin scrisâra francată, comunicaţiunile s6le biuroului 

„de destinaţiune. - . 
" Decă, după unii termină de 15 ile, acesta n'a priimit nici unii respuns, 
elă va înapoia obiectulii de unde a venitii şi se'va descărca cu taxa care ar 
Â urmat să pere&pă de ja, destinatore, taxându'l din noi după distanţa re- 
spectivă, N , i o Ia 

Art, 61. Espeditorulii este dâtorii a repriimi obiectulă săi plătind taxele 
cu cari a fostă încărcată. - | A Sa 

Dică este nesolvabilă, obiectul va fi considerată ca căduti în rebut 
şi espediatii biuroului postale central, ca ast-fel, însoţitii şi de procesulii= - 
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Distribuţiunea. 

Descărcarea. 

Obiecte de mesage- 
rio cari nu se poti 
distribui. 

Obligaţiune de a re- 
priimi obiectele, 

verbale constatator de insolvabilitatea espeditorului, la rândul săi biuroul - ae 
„postale centrali, ia finele fie-cărei luni, încredinţeză obiectele înapoiate 
secţiunii comptabilităţii descărcându-se de taxele cu cară s'ar fi încărcatii 
în conformitate cu art. 47. : : 

III. Voiagiori 

Art; 62. De la 3hs Octombre 1875, taxa pentru transportulii pers6nelor 
prin deligență va fi calculată după distanța kilometrică parcurată şi com= 
partimentuli ocupată. e , ” 

Aceste se fixeză precum urmeză ; . : aa 
„4. Pentru unii locii clasa I-a, 20 bani de kilometru ; i 
Vb.» > 3 ol, 15 > >» pi , Sa 
Pentru a se evita ori-ce neînțelegere în ceea ce privesce denumirea fie- 

căria clase a trăsurilorii postale se amintesce aci că : e 
a. Cupeulii este partea - de dinainte a trăsurii. Cândii acestă comparti- 

mentă nu este închisă cu ferestre, dâră numat cu perdele de pele, ia denu- 
mirea de cabrioletă şi locurile se vor taxa ca locuri de clasa Il-a. 

b. Interiorulii este partea care formăză centrulă trăsurii, | 
c. Rotonda este partea de dinapoi a trăsuri... : .: a 
Art. 63, Fie-care călătorii are dreptulă a i se transporta gratisă 20 ki- 

lograme de bagagiă, o Pe | E Prisosulă se va taxa după tarifa obiecteloră de mesagerie. A 
Art, 64. Administraţia postelori nu respunde de câtă pentru bagagiul' 

Di 

"Taxele pontra tran- 
sportulă voiagiorilor. 

| “Bagagiii gratuită. . 

Garanţie pentru ba- 
care s'a predată în regulă, adică, despre acela care este înscrisă în fâia de * Basiă- 
drumii. , , 

Art, 65. Tarifele pentru călători sunt statornicite, ca şi acele a cores- 
pondințelorii şi a obiecteloră do mesagerii, de direcţiunea generale a po- 
steloră, aceste sunt Ja disposiţia publicului, . | | 

” Biurourile cari nu le ar fi avândii, trebue să le câră imediată, * 

Tarifele.



Schimburile inter. 
naţionale, 

Modul aplicarii ta= 
xeloră, 

Suprimareă zetar: 
recepisei, 

Oprirea d'a întârgia 
- liborarea recepiseloră 
seă duplicatelo. 

Plicurile oficiale. 
Recomandaţiunea 

facaltutivă. 

Inapoiarea tarifelor, 
interne anteridre, p 

i 

Tarifele etc., a se 
pune Ja disposiţia pu- 
bliculuy, - 

Tabloă de distanţe. 

Distanţocarise pre- 
supună groşite. - -- 

Desluşiri, 
Reclamaţiy. 

” - LEGICIRI 

> B, SERVICIULU INTERNAȚIONALU | 
Art, 66. Nuoa tarifă internă pentru corespondinți nu are nici nă înriu- „Tire asupra taxeloră de cari sunt pasibile schimburile internaţionale a po- 'stei de scrisori, Insă, tabloulă de distanţe şi tarifele pentru greutate Şi Va- lre transcrise pe cele 4 pagint ne numerotate, care nrmeză pe acele 8 ale * Jtarifei Austro-Ungare No. 2 şi înstrucțiunele relative la priimirea şi espe- dierea obicctelorii de mesageriă; nu se vor mai aplica ca taxe cuvenite bo- „mâniei, pentru serviciulii internațională, de 1a 2/15 Octombriii 1870, nuolii ftabloii de distanţe, calculati în linie dreptă, ca şi nuoa tarifă a mesage- riiloră care statornicesce taxele după greutate sâii după valore, urmeză a fi aplicate objcctelori de mesagerii din şi pentru străinătate, întocmai ca aceloră înterne,- a "Cât pentru taxele a se aplica sâă a se percepe pentru comptul administra- ţiunilorii străine, birourile Române zori urma a consulta tablourile de di- stânţe şi tarifele internaţionale cari sunt în vigore de la Z-iii Apriliă 1969. 

"0. DISPOSIȚII GENERALE 
Hi , 

* Art, 67, Pentru taxarea corespondinţelori şi obiecteloră de mesagerie, se, va întrebuința cernâlă sei plumbă, roşu: sâii albastru. A 1 Oricce taxă a se pârcepe de 14 public trebue să fie esptimată într'uă sin- "gură samă pe adresa obiectului care motiveză, perceperea. 
: dal. . "Destinatarii vorii refuza a, plăti uă sură superiâră celia, ma mare în- scrisă pe obiectulii care le este predată. . .. ae 

Art. 68, Reter.recepisele nu mai suntii admisă în serviciulă intern. ; Persânele, cari arii, dori să “şi procure prin interinediulă postale, uă do- vadă de priimirea în regulă de către destinatari, urmeză să procedă după cumiă se prescrie Ja art. 21 de maj sus, i Pa „Art, 69. Este cu totulă oprită personalului postală de a-libera recepisa în oră care alti tiimpă de câtă în momentulă chiar, cândă obiectulă pentru cara espeditoruliă are dreptulă d'a reclama una, este depusă... .. | Arte 70. Recomandaţiunea corespondinţelorii oficiale nu este obligătore şi amploiaţii postali ab dâtoria de a pune acâsta în vederea espeditoriloră, în interesulă uşurării serviciului, pi 
Arte 11. 'Tâte tarifele cari servă astăgi la aplicarea taxeloră de ori ce natură în serviciulii postală internă precumiă şi tabloulă de distanţe calcu- „ latiă pe ore nti va mai trebui consultatii după diua de 2f Octombriă 1870. „ Aceste tarife şi tabloulă de ore preiumii şi piesele relative în timpii de 24 ore după introducerea disposiţiilorii instracţiunei de facă voră fi trămise direcţiunit generale a, postelorii; DE RE Art, 72, Noulii tabloii de distanțe stabilit pentru fie-care biuroii care va trebui să'l ia de basă la taxare va fi, dinpreună cu tâte tarifele de cari di- spună biurourile, pusă la disposiţia persânelor cari arii dori să le consulte, : Art, 79. Afară de tabloulă de distanțe statornicită pentru usulă biu- rouriloră, biurourile de schimbi internaţionale, pentru .obiectele de 1nesa- serii voră mai priimi âncă unulă,. calcalati de Ja punctele de frontieră de tasare penă la diferitele destinaţiunii din interiorală țării, pentru a putea verifica francările percese scii bonificările înscrise, şi pentru a aplica taxele, cArte 74, Cândă anii hiuroi presupune că indicaţiunea unei distanţe este Sreşită, scăi decă observă că pentru acelaşi parcursă biuroulii coresponden: nu ar aplica, aceeaşi taxă, trebue să refereze imediată direcţiunii generale. care după verificare, va face rectificarea necesară, în tabloul generale alu distanțeloră.. E DR E | „In acestă din urmă casă, precamii şi dâcă cifrele semnalate ca greşite ar fi recunoscute ca esacte, se, va face ul comuuicaţiune biuroului de unde a plecată avisulă precumă şi celor-alte cărora modificarea adusă "i-ar putea interesa, | Pa . 

Arte 29. Pentru a se evita neinţelegerile cari ară putea, resulta din es- plicaţiuni neinţelesa sâă rii interpretate de către acei cari le ari fi pro-
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vocată şi apreciaţiunile cari le suntă câte uă dată consecința, direcţiunea generale a postelorii, rogă pe persânele cari "i-ară cere deslugiri scă "I-ară adresa reclamaţiuni, să bine-vocscă ai se adresa, directii la densa la cari se va grăbi a respunde; bine-înţelegându-se întru câtă deslușirile date de biu- rouri nu le ară fi satisfăcetâre, | | | 
-  Bucuresci, 30/12 Septembre 1870, Directoralii generale ali postelorii şi telegrafeloră, A. 7, Zissu, 

ESEMPLE DE APLICATIUNEA TAXELOR ASUPRA OBIECTELOR DE NESAGERII IN CARI SE C0- PRINDE SI TAXA DE INREGISTRARE 
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LEGICIaI 

INDICATORUL GENERAL 
A, CURSELOR DE DILIGENTIE SI CURIERI IX ROMANIA PRECUM ȘI A DEOSEBITELOR SER- 

VICIURI STRAINE DE TRANSPORTURI, CU CARI SUNT PUSE IN COINCIDINTIE 
Cu începerea de la 20 2artie (1 Aprilie) 18609 

ODSERVAȚIUNI,-— Tâte locurile în dili- 
genţă sunt numerotate. Ele se clibereză după 
ordinea cereriloră. Preţul locului angugiat de 
unii pasigeră se plătesce imediatii şi în nume- 
rariă. In chitanţa ce-se eliberezi 'se face men- 
țiune de numărul locului şi taxa priimită, Bi- 
letele de abonamentă Ja diligențe, nu sunti 
valabile de câtă pentraidilele fixate prin ele. 
Nimeni nu. pâte pretinde restituirea sumelorii 
plătite pentru abonamente. A 

- Călătorii înscrişi a biurourile postali unde 
'deligenţele nu facă de câţi a trece, nu potă 
pretinde de cât locurile disponibile în diligen- 
ţa, ce sosesce. Când uni, călători,va trebui a 
preschimba -trăsura. în călătoria sa, spre a'şi 
continua drumulă printr'uni- servicii de coin- 
cidenţă, îşi perde drepţulă câştigată la loculii 
ce'lă ocupa, ne mai putândă “pretinde de câtii 
locul disponibili. Fiecare călătoră, are drep- 
tul la ună transport gratisii, de. bagagiii' în 
greutate de-15 chilograme. Escedentul, adică 
ceea, ce va trece înai multă peste acâstă grreu- 
tate, se va taxa după tarifa obiccteloră de me- 
săgerii,. Bagagiul. urmeză :a se depune la biu- 
roarite postale celii pugin cu'30 minute înainte 
de ora plecării diligenţelori. Bagagele cu xa- 
a Ă i 

- i i. 

  

lâre declarată sc predaii la postă cu regulile 
prescrise pentru mesagerii. Biurourilo de'aili- 
genţe nu priimescii de câtii bagage fără valâre 
declarată. Administraţiunea nu respunde de 
câtă pentru bagagele predate regulat la postă, 

Tâte diligenţele 'şi curieri portă cu sinele 
corespondinţele şi obiectele de mesagerie desti- 
nate pentru localităţile prin tară trecii precum 
şi pentru. tâte destinaţiunile de dincolo de fron: 
ticră, Ca indicațiune. generale se adaugă că 
pentru străinătate :. a. Vestul României espe- 
diază prin Orşova s6ă Hermanstadt; d. Cen- 
tralii şi Sudi-Vestuli prin Cronstadt cu'escep- 
ţiune a. Nordului Germanici, Rusia ete. pentru 
care calea Cernăuţi esto mai preferabile ; e. Cen- 
trulă Vestii şi: Nordul prin Cernăuţi cu escep- 
țiune pentru Transilvania, Bucovina și sudulă 
Ungariei, cari priimescă mai repede prin Su- 
ceva, Soosmeză şi Unter-Sinoutz..-- Fc 
„.Direeţiunea generală a posteloriă va fi recu- 

noscâtâre către domnii călători când vor bine- 
voi a'şi da ostenslă să'i semnaleze supărările 
s6ă desagrementele ce.vorii Î arutii, pretuniă: 
şi neregularităţile ce vorii fi constatat în căl&-: 
toria domnielori lori. :.. e 

“1 —Bucureseă-Iassy, prin Bacitii | 
|». "Distanţa 4201] țilomelrei îi: i 

Diligența de 10 locuri penă. la Adjadi şi 'da 6 locuri din Adjudă 

? î 0 SERCIGIU DILNIG. | ! 
Plecarea din Bucuresci Ja 10 s..: | : Plecarea din Iassy la, 6—e. -: + :Ploesci. ,: „5 d. Sosirea la  Podulă Iloai „840, » » Mizilă - „9 » Plecarea din „- „915, » m - Buzăi » „2 se. n: » 'Tergu-frumosi „12 —:d.. » » Rimnicu-Sărati „ 5 30, n: ». Romană . . pm gi m m Focşani , „1030, n op. Bacăă.- sl—s. - » Puţu-Haretă „1304. a». Adjud - „.9 80, » a Adjudă - „5— mm Poţu-Hareti „12 304. » „ Bacăii „l—s n m Focşani „4—d » „ Roman „6—,, » m» Rimnicu-Săratiă „ 830, » » Tirgu-frumosă „11 10 , n» Buzăă „ 12 30 s Sosirea la Podul Iloai „ 1104. nn Mizilă „4920, Plecarea din , x. „2—,„ » n Ploesci „10 —,„, Sosirea la Iassy „440, Sosirea în Bacuresci „4—d 

Coincidinţele 
In niergere : La, Buzăiă de Ş or! pe săptămână : 

pentru Tecuciă, Galaţi, Brăila, Vaslui vedr No. 13 
pentru Galaţi veţi No. 14, la Puţu-Haretă 
şi 8, la Adjud pentru S6smeză, Tirgul-Ocna
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vedi No. 15. La Bacăii pentra Piatra vedi No. 16, la Roman pentru Nemţu, Folticeni, Sacâva, (Ceernoritz) vedi No. 5. La Podu Iloai pentru Botoşani, Mihaileni, U. Sinoutz (Czernovitz) , ve No. 9... n . | a NR Star CU La întârcere : din Roman, aceleaşi coincidinţe ca la mergere, cu adăugire la Ploesti pentra "Cronstadt veţi No. 22. ICE a cae : 

2. — Iassy-Mihaileni-U. Sinoutz. (Czernovitz) 
! Distanţa 158 hilometre . 

Diligenţa de 4 locuri 

„SERVICIU DILNIO. 

Plecarea din'lassy ja 4 — d.. | Plecarea din Czernovitz lall — d: “Sosirea la Podulă Iloai .... „6 40 » » n Unter-Sinuotz „6 35 s, Plecarea din , 2 1.180, » a. Mihaileni:  „.-8— „i m: în Latăi | ».3 50.s. n “m Botoşani . | ».3—d. »: . in. Botoşani on 12 —d. „ni „. Datăi „1040, "Sosirea la  Mihaileni a. 5 3854 Sosirea la Podulii [loai,.: „610, - „ .Unter-Sinouiz.., 8—, Plecarea din , pi as. a m „Czemnovitz „ 850. Sosirea Ja Iassy. 1... 9404: 
| | Coincidinţele | 

" „La Czernovitz cu trenulă pentru Lembergi, Viena, Berlin: : La Podulă Iloai, la întârcere, cu diligenţa pentru Bucuresci, vedi No. 1. 

3. — Iassy, Tecucii, (Galaţi), prin Vaslui 
: „Distanţa 160 hilometre | 

ae Diligenţa de 4 Jocuri 

a Scunse ee SEPTENASA a „Plecarea diri Iassy iapă 0 — d... | Plecarea diri Tecuciă .: : . la "5.— q. (Lunea, Mercurea şi Vinerea) | „__” (Marţea, Joia şi Sâmbăta)! Plecarea din Vaslui la 2—d. | Plecarea din Bârladiă la 2 45, > m Bârladi m di st i Vaslui * „ 93—d. „Sosirea la 'Tecuciii n 8— i Sosirea la  Iassy „ 4308, 
Coincidinţele 

«In mergere : La Tecuciă peitra Paţu Haretii vedi No. 13 şi pentru Galaţi veai No. 13, „La întorcere!: La Iassy pelitin Bucuresci şi Mihaileni (Czernovitz) vedi No. 1, 2. : „ 

4..— Jâssy-Seuleni . : 
» Distanţa 15 kilometre 

| „ Cariola ” a 
| : e 3 cunsr re SEFTENANA:, i, “Plecarea din Iassy „la 7— d, |. Plecarea din Sculeni li 2 —8 „____ (Luni, Mercuri şi Vineri) “ (Marţi, Joi şi Sâmbătă) Sosirea în Sculeni »10— d. .|:;Sosirea în lassy  -. la 5—s, 

5, — Româii-Fălticenr-Suceava 
:: Distanţa 108 hilometre 

: Diligenţa de 4 locuri 

SERVICIU DILNICU „Plecarea din Romană la 11'— s.. | Plecarea din Suceava la 12 — s. a» 'Cristescă »„ 4904. n Nimericeni „ 290, Sosirea în Fălticeni | m 840 „: | Sosirea în Fălticeni Sa Plecarea din , ».940.„-.|: Plecareadin ,„ . > 6 — “Sosirea în - Nimericeni „12108. |: mm i» Cristeşti.>O„10.10,... n», Suceava . m.3 ia | -Sosirea în Romană m 9
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 Cotucidinţele : 
In mergere : La Cristești pentru Nana şi Pâtra (vegi No. 16) la Sucâva pentru Crernoșit, (drumi de ferii).. 
La întorcere : La Cristești ca şi la merger, la Roman cu diligenţa Tassy-Bucuresci, vedi No,1.. 

6, — -- Lassy -Bolgradii, prin Fălciti 
Distanţa 228| lilometre 

Cariola 

3 CURSE PE SEPTEMANA 
Piecarea din Iasi . i 1410 —a.: Plecarea din Bolgradii „la 12 — s. " (Luni, Mercuri şi Vineri) (Marţi, Jnoi: şi Sâmbătă) Plecarea din Vaslui. lau 5—d. Plecarea: din Cahulă “la 9 830 s. non Hussy - 12 —s, îi „ Fălcii 3» 13800, „ „Leova i „915, n.» Leova mn 11804 nn - Făleiă. „915 „: mm Hussy n  , 545, Cahul . ». 7104. » m VaslulL 7 0, 3—s. Sosiea în -Bolgradii . » 4 50 s, Sosirea în -lassy- -: -„ 480, 

1, — Galati-Bols radi-Ismailii, 
;.-. Distanţa 108 1a lilometre.. 

Cariola 

i în 8 CURSE PE SEPTEMANA | . 
Plecarea din Galaţi la 6'—s. Plecarea din Ismail la 10 — d. (Marţea, Juoia şi Sâmbăta). (Lunea, Mercurea şi Vinerea) 
Plecarea din Reni la. 9 15 s, Plecarea, din Bolgrad la 8—s 

» Bolgradă . | 6 —d. „ Reni „ 5454. 
Sosirea la Ismail :. - „6 —ss, Sosirea Ia Galaţi 1 9—, 

8 —  Ismailii- Chilia 
_ Călăreţiă 

2 CURSE PE SEPTENANA i 
Pornesce din Ismailii 1 4 — d |: : Pornesce din Chilia la 12 — s, -.: - „(Mercurea şi Vinerea) . pe Ce (Marţea şi Taoia), 
Sosesce la Chilia a L— s. .] Sosesce la Ismailă .; : la: “9 = si 

9. —: Chilia-Vilcoyii 
Călăreţi 

2 CURSE PE SEPTEMANA 
„ Pornesce din Chilia, la 5—a. Pornesce din Vilcovii la 2—a. 

(Jaoia şi Sâmbăta)... (Marţea şi Vinerea) 
Sosesce la, Vilcovă ' la 2. —s. |. Sosesce la Chilia, la 11 — q.. 

10,:— Bolgradit-Cubei 
Clireța 

„+- d CURBE PE SEPTEMANA * 
Pornesce din Bolgradii “la 8—a.. Pornesce din Cubei la 4—s. (Marţea şi Sâmbăta) ] (Lunea şi Vinerea) 
Sosesce la Cubei la 9 30. Sosesce la Bolgradii la 530. 

11. — Bucurescă-Craiova 
Distanţa 222 kilometre 

Diligenţa de 6 locuri : 

“SERVICIU DILNIC 

Plecarea din Bucuresci la 7—a9, Plecarea din Craiova la 11 —d, > » Găesci „ 8458. Di „ Slatina - „5—s.



„ Plecarea din Brăila "li 9— d. Plecarea din Puţu lui Haret la 
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Plecarea din Pitesci. : .' la 9455. Plecarea din Pitesci - „la 4—d, 
îs» Blatina -» 1.404, n. n Găesci  -: „ 945, 

Sosirea în Craiova. 112408. | Sosireain Bucuresti, .  :„ 5408, 
E Coiueidinţele i 

La Găeset pentru Tergu- Vester vedi No. 39. 
» Pitesck „  Câmpu-lung vedi No, 18.. 
„ Slatina "Caracal vedi No, 29. 
„ Craiova , e Bechet şi Calafat vedi No. 12; '26, 27. 

— Craiova-Turnu- Severin: Orsova 
- Distanţa 135 1]a kilometre 

Da i Diligenţa do $locarr 2 ct 
n SERVICIU DILNIC 

Plecarea din Craiova |. „la 2—s. Plecarea din în Qisora la T7—ă, 
p. n ginţăreni a 9— ». Vâreiorova  . :„ 9—, 
nn "barnu Severin "11 —d. n» Tornu-Severin: „ 1—s, 
în» Vârciorora +, 8—s, „ Tinţăreni . „ 8—ă, 

Sosâca la Orsova 4 ul Sosesce la Crâiova 1, 910, 

Cohuiciinţele 
În mergere la Tinţărent pântra Târgu-Jiul, Vedi No. 29, 
n» 1a Vurnu-Severin pentru “Baia de aramă, vedi No. 30; 
La, întârcere la Craiova pentru Bucuresci, Bechet şi Calafat vedi No. 11, 26, 27, 

13. — Brăila-Galaţi-Tecuci-Puţu lui Haret 
| Distanţa. 224 ve ilometre | 

Diligenţa de 6 locuri -: NL . 

SERVICIU DILNIC E 
1 304. 

_ Galaţi aim 2 —-s,..|. Sosirea, la Tecuciiă n 3 90 
Sosirea Ja, Tecuciă 840, Plecarea, din Tecucii »„ 4 905 
Plecarea din Tecuciiă „1940, “Sosirea la Galaţi „d —s. 
Sosirea, la Puţu lut Haret „1140, » » Brăila „d —a 

Colneidinţely 
In macrgere și la întârcere de trcă ori pe săptămână pentru Vasluii şi Iaşi; vegi No. 3. 
În mergere la Puţu ini Haret cu diligenţa pentru Iaşi.ete. vedi No, 1. 
In întârcere la Puţu lui Haret cu a diligenţa de Iaşi pentru Bucuresci vodl No. 1. 

14..— “Buzăii-Brăila- Galaţi 

“Distanţa 243 1 țilometre 
Diligenţa de 4 persâna 

: A 3 CURSE PE SEPTEMANA -, 
Plecarea din Buzăă -. : la 2—s. Plecarea, dir. Galfă 

FI) 

  

. “la 2—s, 
(Marţi, Juoi şi Sâmbătă), (Luni, Mercuri: și “SVineri), 

Sosirea la Brăila, -8 50 a Plecarea din Brăila . la 5—s, 
> la Galaţi » 11 — Sosirea, la Buzăii „11404. 

Coincidinele . 
La Galaţi pentru Tecuci, veți No. 13. Lă Buzăă pentru Ploesci şi. Bacuresci, vedi No, 1. 

15. — Adjud. Soosmezd- Lârgul- Oena-Batiiu: 
din Adjud la Bacău - 

Distanţa (ai Agia! la Socor | l 1 
Cariola | 

| 3 CURSE PE SEPTEMANA | _ | 
Plecarea din Adică -- î la 43504. Plecarea din Bacău .: la l—s. 

(Lunea, Mercurea, şi Vineri), , (Dumineca, Marţea şi Juoia), | 
Sosirea la Filipești - . la 115s. | Sosirea la Târgaulii-Ocna l12—d. 

1 ! nsitometre 
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Sosirea la Soosmeză .. , 6— n „Plecarea din Târgul- Ocna  „5— ” m» Târgul-Ocna .. „ 4380, m m Boosmeză:- 340» Plecarea”, din Târgul-Ocna -: „10 — » -.. (Lunea, Mercurea, şi. Vineri), | Sosirea la Bacău . i „10 —d.. Sosirea la Filipești „ 880, . | n, „Adjud | | m 5958, 
16. — Bacău-Nemţu- -Cristeşti, prin, Petra. 

. Distanţa 109 4]a hilometre”. 
_Diligenţa de 2 scă 4 locuri 

ir "8 ounsa pe SEPTEMANA . Plecarea din Bacăii la. l—s. | Plecarea din Cristesti . la 4—q; (Lunea, Mercurea şi Vinerea). (Lunea, Mercurea şi Vinerea) Plecarea din Buhuş la 6— 8. Plecarea din Nemţu n10—d. Sosirea la Pâtra „Il 30, Sosirea . la Pâtra, „m Ga, Plecarea din Pâtra 9— d Plecarea din Petra 12—a. (Aarţea Jnoia şi Sâmbăta), (Marţea, J uoia, ai Sârabiita) Sosirea la Nemţu'* la 5—s. Plecarea, din Bahuş a T=—a n m Cristești m 980, Sosirea la Bacău ml n, 
Ă Cointidinţelo Ia plecare şi la sosirea la Cristeşti cu diigența Roman-Sucâva, vei No. 5. pna Ba acăi 5 Bucâresci-laşi, vegi No. IL: 

17, — - Gești-2otlaşi. 
. a Călăireţă or E 
2 CURSE PE BEPTENANA Pornesce din Găeşti la 4—s, Pornessce din Potlogi la 4—d. (Marţea şi Vinerea). (Marţea şi Vinerea), Sosesce la. Potlogi la 8 - —s, Sosesce la Găeşti - . la 8—d, 

15, — Piteşti- Câmpulung 
Distanţa 50 1] Tilometre. 

„ Cariola 

3 cunse PE SEPTEMASA 

  

Plecarea i: Piteşti „la 6—d, Plecarea din Câmpulung | la, 6—a. ! Marţi Juoi şi Sâmbăta). (Lunea, Mercurea şi Vinerea), Sosirea . la Cambea „la 5—a, Sosirea Ja Piteşti . : la 5 —s, 
19, — Botoșany. Burdujan 

Călăreţa 
2 cunsă ve BEPTEMANA. | Pornesce din Botoşani “fila 4—d: Pornesca din Burdujani la 3—s. (AMarţea şi Vinerea), ” (Marţea şi Vinerea). Sosesca Ia Burdujaul + apt “la 9—a. Sosesce la Botoşani - la S—s. 

20, — Botoşani. Suliţa 
Calirtga 

  

. 2 CURSE PE SEPTAMANA Pornesce din (gr 2o ora. la 4—d, Pornesce din Suliţa la. 4—s. atea şi Vinerea). ” (Marţea și Vinerea). . Sosesce Ja Suli pa la. 8—d. Sosesce în „Botoşani la S—s, 
2. - — Botoşant- Stefănescă, 

Câltreţă 

2 CURGE PE SEPTEMANA Pornesce din Botoşani la 4—aă, Pornesce din Stofăneşti la 2—s. “ (Marţea. şi Vinerea). E (Alarţea şi Vinerea). Sosesce la Stelăneşti dal —q, Sosesce Ia Botoşani la .9—s.
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22, —- Bucuresci-Cronstadt 
Distanţa 166 lilometre 

Diligenţa de 10 locuri 

SERVICIUL DILNIC 

Plecarea din Bucuresci la 4—s, Plecarea din Cronstadt --! la 4—ă. 
- 5 „ Ploesci:» »ll—s Opresce' la Predeal (vama) . 

»* n Câmpina “a 82804. Plecarea din Predeal a 8—, 
» „ Predeal »ll—a | ia „ Câmpina „9—s. 

Opresce la Ober-Tomâs (vama). ..» Ploeşti » 1301 
Sosirea la Cronstadt la 3—s. "Sosirea la Bucuresci „1806. 

Coincidinţele 
La mergere : la Ploeşti, pentru Tergorişte, vedi No. 39, la Cronstadt pentru Pesta şi Viena. 
La întorcere : la Ploeşti-pentrn Galaţi, laşi, veţi No. 1, 13, 14. 

23. —. Bucuresci-Cronstadt 
Distanţa 166 kilometre 

Căruţă de poşte ...- 

e ii „> SERVICIU DILNIC t : 

Pornesce din Pucuresci “la 9—s, Pornesce din Cronstadt l a 5—s. 
» „ Ploeşti ai DĂ |. „: Predeal PE A 
» „ Câmpina „9—., a» Câmpina „1125, 
n „ Predeal „83—s. ai a Ploești „ 92204. 

Sosesce la Cronstadt: „5—d Sosesco la Bucuresci „Ti 

"24. — Bucuresci-Oltenița-Călăraşi 
Distanţa 131 !]2 kilometre 

Diligenţa ca 2 seă + locuri 

3 CURSE PE SEPTEMANA Ă 

Plecarea din Pucuresei ... -la:10 —d, Plecarea din Călăraşi. a 4—d. 
(Aarţea Juoia şi Sâmbăta). | (Lunea, Mercurea şi Vinerea). 

Sosirea la Olteniţa la 10 —s, Plecarea, din Olteniţa la 10 — s. 
nm Călăraşi m 4—d. | Sosirea în Bucuresci „„l0—d. 

"25. — Buenrescă-Hermanstadt 
Distanţa 274 !]2 kilomeire 

Cariola E 

3 CURSE PE SEPIEMANA PÂNE LA RomxiCC- VALCEA SI 4 DE ACOLO PENA LA HERMANSTADT 
Plecarea din Bucuresci ---: : la':7—d. ' 1' Plecarea din Hertâanstadt la 8—d4. 

"* (Lunea, Mercurea şi Sâmbăta). ' _ (Dumineca, Aarţea, Juoia şi Sâmbăta). 
Plecarea din Piteşti la 4—d, |; Plecarea din Câineni la 330. 

(Dumineca, Marţea și Juoia). Sosirea la Râmnicu-Vâlcea .„ 3—d. 
Plecarea din Curtea de Argeş la 12 — d. Plecarea din .,. a Ba 
Sosirea la Râmnicu-Vâlcea la 7—s, (Dumineca, Mercurea'şi' Vinerea). 
Plecârea din n pa 8 Plecarea din Curtea de Argeş la 12 — d. 

(Lunea, Mercurea, Vinerea şi Sâmbăta). Sosirea la Piteşti » „ 1lăs. 
Plecarea din Câineni la 9—a.. Plecarea din - , » „4—d. 
Sosirea la Hermanstadt „,345s..], Sosirea. la Bucuresci p 540s. 

26. — Craiora-Beclet 
Distanţa 64 hilometre 

Cariola 

- „9 CURSE PE SEPTEMANA e 
Plecarea din Craiova  : ::1a:*3—s. "Plecarea din Bechet la 06—s. 

"(Aarţea, Juoia şi Sâmbăta). (îimnea, Mercurea si Vinerea), 
Sosirea la Becheti la 5154. Sosirea la Craiova, la 8154...
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Rd, — Craiova-Calafat; 
Distania 85 1/2 hilomnetre 

Cariola | 

S CURSE PL SEPTEMASA „Plecarea din Craiova | - la 3—s, „Pornirea din Calafaţ |  "lal2—s, (Marţea, Juoia şi Sâmbăta). (Lunca, Mercurea şi Vinerea). 
i o la 7—a, 

Sosirea la Calafat „1.4210 54. | Sosirea la Craiova 
| Coincidinţa : - „Pentru Vidin 

„28. — Slatina-Caracal 
„. Distanţa 36 1 kilometre. 

Cariola 

3 CURSE PE SEPTEMANA Plecarea, din Siatina la: 9—q. | “Plecarea din Caracal la 7—q, 
a (Marţea Juoia şi Sâmbăta). : (Lunea, Mercurca şi Vinerea). 
Sosirea la Caracal la 5 —s. '| Sosirea la Slatina la 3—s, 

29, — Tînţăreni-Târgu-Jiul 
"Distanţa 65 tilometre: 
. Cariola ” 

, 3 CURSE PE SEPTEMANA 
Plecarea din Ţinţăreni ! Ja 5 a. Ț Plecarcă din Târgu-Jiul la 5—a, (Marţea, Joia şi Sâmbăta), (Lunea, Mercurea şi Vinerea), Sosirea la Târgu-Jiul la 7—s, | Sosirea la TinţărenY la 7—s, 

30. — Turnu-Severin-Cerneţi-Baia de aramă. a Cărți o. 
"9 CURSE PE SEPTEMANĂ 

Pornesce din Turnu-Severin la 6 — d, | Pornesce de la Daia de Aramă la 6 —q. i (Marţea, şi Vinerea). - i. : (Lunea şi Juoia). Pornesce din Cerneţi la 7 —-d. -| “Pornesce din Cerneţi la5 —s, Sosesce Ia Baia qe Aramă » 6— ss. Sosesce la Turnu-Severin | „6-—, 

3 — Dorohoiii-Merţa-3amorniţa a Călireţă PR | . | | "9 CURSE PE SEPTEMANA | Pornesce din Dorohoiii la 6—aq, Pornesce de la Mamorniţa la 1 — s, " (Marţea şi Sâmbăta). (Aercurea şi Vinerea). . Sosesce la Herţa * : la Îl —ad. Pornesce din Mera la 2 —.g, » Mamorniţa „12 —,, Sosesce la Dorohoiă _ »71—,j 

32. — Dotonoiit-Cocureni (Botoşani) 
Distanţa 15 1] tilometre 

Cario!a 

A CURSE PE SEPTEMANA 
Plecarea din Dorehoiă la $ —s, Plecarea din Cocureni la 2—aq. (Lunea, Mercurea şi Vinerea). «Marţea, Juoia şi Sâmbăta). Sosirea la, Cocureni la 1l — s, Sosirea la Dorohoiă la 5—q. 
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38. — Târgu-Hârlău-Lătai 
0 Cănăreţă 

2 CURSE PE SEPTESANA 
Pornesce din Tergu-Hirldu la 7 — d. | Pornesc6 din Lătăi la 11 —a. Sosesce la Lătăi „10 - * Sosesce la Târgu Hirlău . la 2 —s (Marţea şi Vinerea), : --: "* Glarţea şi Vinerea). * 

„ 

  

> 84.—Bucuresci-Urziceni . 

  

„Călăreţă 
| „1 2 CURSE PE BEPTEMANA Ia i Pornesce din Bucuresci - “la 10 —q.. "Pornesce din Urziceni la 06—ad. (Sarea şi Vinerea). . | (Lunea şi Mercurea). Sosesce la Urziceni la: 8 —.s, -Sosesce la Bucuresci la 4—s, 

35, — Bucuresci-Giurgiu 
„ "Distanţa 60 tilomelri - i: 

Diligenţo cu î0 locuri € 
"SERVICIU DILNIC | 

Plecarea din Bucuresci la 10 — d. |,. Plecarea din Giurgiu la 12 — s, Sosirea la Giurgiu „5—s Sosirea Ja Bucuresci ada 
„+ iCoineidinţele . - ă 

La Giurgiu pentru Alesandria, Zimnicea, Turnu-Măgurele, vegi No. 36, 

36. — Giurgiu la Alcsandria şi 'Purnu-Alăgurele 
:. Distanta 113 kilometri, . 

Diligenţa de l+ 2 până îa 4 persne 

3 cunse ve SEPTEMASA 
Piecarea din Giurgiu. . la. 1.—s, Plecarea din Turnu-Măgurele la 8 — d. (Marţi, Juoi şi Sâmbăta). (Luni, Mercuri şi Vineri). Sosirea, la Alesandria, * . „la:5 304, Plecarea din Piatra * -.  la:3 30. » „Piatra, » 12 80 s.. , „ Alesandria » 10 30. n n Turnu-Măgurele „s8-—, Sosirea Ia Giurgiu a 9—d. 

Coincidinţele 
La intârcerea la Giurgiu prin Bucuresci vedi No. 35, 

37, — 'Durn u-Măgurele-Islas 
- Călărețăi ! 

„i 2 ovnse pg SEPTEMASA * | Pornesce din Turnu-Măgurele la 6 — a. | - Pornesce din Islas ” la 4—s. _ (Lunea, şi Vinerea), | | (Marţea şi Sâmbăta). Sosesce la Ielas la 8 — d. | Sosesce la Tarnu-Măgurele, la 7 — s, 

38. — Piatra-Zimnicea 
Distanta 35 hilometre 

. Carioli 
. 3 CURSE PE SEPTEMANA 

Plecarea de la Piatra la 130s, | Plecarea, din Zimnicea la 8— a. (Barțea, Juoia și Sâmbăta). (Lunea, Mercurea şi Vinerea). Sosirea la Zimnicea - la 8—s. Sosirea la Piatra *. | la 2 30 s,
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39. — Plocsti, Gilozti prin Târgu-vestei 
Distanţa 73 hilometre | Diligenţa de 4 pers6ne 

_ - ta i 28 CURSE PE SEPTEMANA i o Plecarea din Ploesci. , li 4—d, Plecatea din Găesci.. . ;-... la 5—q. | (Luni, Mercuri şi Vineri). (Marţi, Juoi şi Sâmbăta). Plecarea din Târguvestei la 8.-— s. |. Plecarea din Terguvestei la 130. Sosirea la Găescy Na 9, " Sosirea la Ploesci la 10 —s. 

sr. Coineidiuţe,, La Ploesci pentru Bucuresci, Cronstadt, Galaţi, şi Iaşi regi No. 22, 1, 13 şi 14. 

10. — Ploâser-Filipescă 

  

Călăreţă 
| îî3': B.GURSE PE BEPTEMANA . -.. 

Pornesce din Ploesci - la 2 —:s. “| - Pornesce din Filipesci la 6—d. (Lunea şi Vinerea). , iii (Lunea şi Vinerea), Sosesce la Filipesci | la “6 se, | Sosesce la Ploescă la 10 — , 

„41. — Ploesci-VălenY 
o Călăreţii 

2 CURSE PE SEPTEUANA 
Pornesce din Ploesci „„;. la 5 —d, „Pornesce din Văleni, .... ;la 2 —s, (Alarţea şi Vinerea). (Lunea, şi Juoia). Sosesce la Văleni - lall —ad. Sosesce Ja Ploesci . la 8—s, 

42: — Alpesci-Urlâtzi 
Călăreţă 

2 CURSE: PE SEPTEMANA | 
Pornesce din Albesci --.. :: la 7—d. Pornesce din Urlaţi; : 1212 —s. „„-- (Mlârţea şi Vinerea), " (Marţea şi Vinerea), : Sosesce la Urlaţi la 3—ad, Sosesce la Albesci la 1—s, 

| 43. — Focşani-Odobesci , 
Călăreţă 

. 2 CURSE PE SEPTEMANA | aa . ” Pornesce din Focșani la 6—a. Pornesce din Odobesci * ]a12 —s. (Sarţea şi Vinerea). 1 [o ou, (Marţea şi Vinerea), Sosesce la Odobesci la 8—q. Sosesce la Focşani la 2—s. 

44. Monhst. Caşini-Grosesei 
Călăreţă 

A 2 CURSE PE SEPTEANA 
Pornesce de la Mon. Caşinu la1l—aq. Pornesce din Grosescă la 2—s. (Lunea şi Vinerea), . | (Lunea şi Vinerea). Sosesce la Grosesci la 1.— ss. Sosesce la Mon. Caşină la 4 —s. 

45. — DBacăii-Moinesei 
Călareţii 

2 CURSE PE SEPTEMANA | . Pornesce din Bacăă . „la 1—s. Pornesce de la Moinescl.. .1a 4 —d. (Alarţea şi Sâmbăta), | 
Sosesce la, Moinesci „la 9—s. 

- - - (Lunea şi Vinerea), 
Sosesce la Bacăiă la ll — d.
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46. Râmnicu-Vâleea,-Horesi 
Cilăreţii aa 

„ 2 CURSE PE SEPTEMANA 
Pornesce din Romnicu Vâlcea la 6 d, 

. (Mercurea şi Vinerea), E 
Sosesco la Horesă la 3 — s. 

41 — Râmnicui-Vâlcea;-Drăgăşiani Să 

"9 CURSE PE SEPTEMANA 
Pornesce din Râmnicu-Vâlcea la 5—ad; 

(Mercurea, şi Vinerea), 
Sosesce la Drăgăşiani la 8 — s. 

  

48. — Râmnicu-Vâlcea-Qena 
+ Câlăreţă 

" 2 CURSE PE SEPTEMANA 
Pornesce din Romnicu-Vâlcea la 7 — d. 

(Mercurea şi Vinerea). 

Pornesce din Horesă la 9 —q.) 
.. ! (Marţea şi Juoia).. 

| Sosesce la Râmnicu Vâlcea la G—s. 

Călăreță . . 

Pornesce din Drigăşiani la 4-—q. 
| (Marţea şi Juoia), | 

Sosesce la Râmnicu-Vâlcea . la: 7 — s, 

Pornesce din Ocna la 12 —s. 
| "(Vinerea şi Mercureaj. 

„ Sosesce la Râmnicu-Vâlcea la-3 — s.: 
Sosesce a Ocna la 10 —a. 

NB. Serviciile de diligenţe indicate sub N, 16, 24, 80 și 89 nu se vorii efectua de câtit cu începere do la 1 luniă st, v,; €ră până atunci suntiă înlocuite prin cariole, . | pi „Directorele generală ali Posteloră şi Telegratelorii, COCIU. 

a 

| CONDIŢII 
PENTRU CONCEDAREA POSTELOR DE CAL DIN TOATA ROMANIA 

(1868) | 

CAPITOLUL, | 

„Disposiţii generale 

Art, 1. Serviciul postale de cai din tâtă România, se dă în antreprisă subvenţionată 
pe termin de cinci ani, cu începere de la.1 Sep- tembrie 1868, până la 1 Septembrie 1873. 

Pentru releurile ce se află concedate prin 9- sebite contracte, şi a cărora termine espiră la 1 Maiii 1869, terminulii concedărir după con- diţiunile de facă se consideră de Ja data espi- tării aceloră contracte şi până la 1 Septem- brie 1873. 
Art, 2. Releurile postale se împart în sec- ţiuni după tabloul litera (4), ele se conced în parte, uă personă pâte lua uă secțiune sâă un numără de releuri dintr'uă secțiune. - Art, 3, Se va ţinea licitaţie orală pentru fie care releii în parte, şi se va confirma asupra persâne], care va oferi preţul celă mai scădut, 

CĂPITOLUL 11 
"sI Caii, hamuri, trăsură de postă, personalii 

"şi namestii 

Arte 4. Numirulă cailor va fi în fie care rele iarăşi după tabloulă litera (A), cail roră fi dresați, sănătoşi şi bun! de serviciă, 
- Mesura cailorii va fi de la 12 şi jumătate 
pumni în susii, ” 

- Arte 5. Pentru fie care pereche de patru cai 
va fi câte uă căruță, şi câte nă saniedupă mo- 
delii,- şi câte uă pereche de hamuri, precum 
urmâză, : 

a. Gurele de hamii, vănările, opritorile, frâ= 
nele, hăţurile şi şelele yoră fi de curea şi după 
modelulii presentaţă la licitaţie, şi sigilatii de 
direcţie şi antreprenorii. , 

V. Şleaurile voriă fi de cânepă smolite, iarăşi 
după modelii. -
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Personalul 

Art. 6. Personalulii care 'urmâză -a se afla 
neîntreruptă în serviciulă postale de cai se va compune precum urmeză : 

2. Ună căpitană cu sciinţă de carte. 
D. Uui cenuşă, i 
€. Unii surugiii de fie care patru caj, „Arte 7 Căpitanil voră îndeplini şi funcţiu- nea de expeditori postali pe la punctele unde nu voră fi biurouri ale guvernului, însă numai pentru posta de scrisori francate. 
Art, S. Toti personalulă în serviciul po- stale de cat este sub-ordonată ordineloriă şi in- strucțiunilor direcției generale a telegrafelor, vostelorii privitâre la acestă servicii, 
Art. 9. Pentru abatere de. la detorii, în- strucții, regulamente, şi buna-cuviinţă către autorităţi şi cătrepublie din partea impiegaţi- lori postali, abătatulă so va amenda pentru. prima Gră cu lei 10, a duoa 

treia va fi destituiţii. ME . 
Antreprenoriă voră fi dâtori a depărta în ter- mini de 5 dile după cererea direcțiunii pe cel abătutii, contrariă vor fi pasibili de uă amendă 

de lei 10 pe fie care di peste terminul prescris, Dent în diua înlocuireii i 
Amendile aplicată personâlului sc vor, împli- ni din sumele cear avea a priimi antreprenorii, pentru cari voră fi încunosciinţaţi spre a'şă re- -gula despăgubirea de la celă abătuti, . 
Art, 10. Spre constatarea celor mai de sus direcţiunea generală a telegrafeloră şi poste- loră va depune câte uă condică în fie care relci, în care călătorii voriă înscrie mulţurmirile să nemulţumirile ce aă avutii. 
Art. 11. Nu este permis călătorilor, fie par- " tăcularii, fie agenţi af guvernului a pretinde de la amploiaţii postei ună servicii mat mare de 

câtii cel prevădută, prin coniițiuni şi regula- mente, asemenea nu le este permis a ataca sâii 
insulta pe amploiaţii postei de ori ce categorii, -şi veră cână s'arăi constata uă asemenea, faptă, calpabilulă va fi predatii justiţiei. 

Art, 19. Căpitanii, cGuşir; Surugii 
servitorii postei sunt 
îmbrăcaţi curată, . *: e i 

Antreprenorit suntă obligaţi a'stărui şi ese- cuta disposiţiile privitâre. la îmbrăcămintea personalului... :: : - 

Gră cu lei 20 şi a 

I şi toți 
obligaţi a fi totii-d6-una 

E XNamestiile - „ 
- Art. 19, Namestiile şi încăperile postale a- stă-di în fiinţă se voră preda antreprenorilor 

în starea în care se află prin inventariă sub- scrisă de delegatulii direcţiei generale a tele- 
grafelorii şi posteloră şi antreprenori care este 
obligatii a le preda la espirarea contractului 
în starea în care le-a priimită, -. , 

- Art, 1%, Ori ce reconstrucții şi adausală de namestii scă încăperi, oră cereparațiuni nu dai 
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dreptiă antreprenorului la nici uă despăpulire, 
€le se voră inscrie în dată în inventariă ȘI tao 
mână ale guvernului Ja espirarea contractului, 

- Art, 15, Antreprenorii sunţă obligaţi az. 
vea încăperile necesarie pentru toti persoar- 
lulii postei şi aă cameră îmbrăcată cu un pat 
cu aşternatii cuviinciosă, şi încăldită în timp. 
de iarnă, pe care o vorii pune în tot-dâ-una |; 
disposiţia călttoriloriă, 
„În faga casei de postă va aşeda uă lampă pe 

ună stâlpi în înălţime proporţionată cara s 
va ilumina în tâte nopţile fără, escepţie, sub 
lampă se va aşeda uă tablă er inscripţiunea 
secțianei, şi numirea releului postală, 

Art, 16. Pe la localităţile unde nu voră fi 
namestii antreprenorulii va construi sc închi- 
ria nomestiile necesarii, pentru care va priimi 
la începutulă antreprisei lei 200, dreptiă des- 
păgubire pentru tâtă durata contractului, 
“Namestiile construite remână ale guvernu- 

lui conform art. 14. 

CAPITOLUL, III: 
Liberarea și înhămarea cailoră     Art, 17, Liberarea cailoră de. poste atâtii 

pentru trebuințele guvernului, cât şi ale par- 
ticulariloriă, se va face de către antreprenorulii 
s6ă delegaţii domniei sâle, prin luare de bian- 
quetii după modelulii litera (B), în dosulii că- 
ruia se va însemna progonulă priimită după 
distanţele fixate în marşrutulă sub litera (C). 

Asemenea se va, însemna, în blanquetă diua 
şi ora pornirei, şi la casă ca călătorulii să'şi a- 
mâne plecarea, va fi dâtoră a o încunosciinți 
cu 0 oră înainte spre a se' putea elibera acei 
cai unti alte persone; la cas contrarii va per- 
de progonulii celei ântâiii poste în folosul an- 
treprenorulai. | Na 

Art. 18, Căpitanii suntă dâtori a trămite 
cai la locuinţele domniloră pasageri la diua şi 
ora însemnată în blanquetiă, 'surugiii nu vori 
aştepta plecarea mai multi de câtii jumătate 
oră de la sosirea lori, după care voriă dehama.   

  
cail, şi se voriă întârce la postă. In asemenea 
casă călătorulii va perde progonul unei poste. 

art, 19, Sub nici uni pretextii cfilătorii nu 
poti fi conduși de câtă la casa postei unâe se 
va face schimbul cailori; în fie care rele po- 
stale căpitani vor însemna în bianguetele ci- 
tate la art. 17, ora, sosirci și pornirei curselor, 
spre 2 se putea cunâsce dâcă cursa s'a făcut în 
orele fixate, | | " 

- Pentru acestii sfirşită, antreprenorii suntă 
obligaţi a depune în fie care relei câte uă peu- 
dulă, care în orașe şi terguri, vorii fi regulate 
după acelea ale oticiurilori telegrafo-postale. 

Art, 20. Fie care pereche de cai dintr'nă 
postă nu pote face mal multă de cât uă cursă 
în 24 ore, afară de casurile extra-argente ale
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Statului, drept aceea spre a se putea constata, 
în totă-dâ-una şi cu tâtă înlesnirea atâtă gu- 
vernulă câtiă şi de călătorii numărul cailori 
întrebuinţaţă pe fie care di, antreprenorul va 
depune la fie care releă câte uă condică nume- 
rotată, şnuruită şi sigilată de direcţia gene- 

"rală a telegrafelor şi postelor în care căpitanii 
suntii dâtori a trece număraulii cailoră eşiţi. 

Art. 21. Jumătate din număruli cailoră fie 
căruia releă se vorii ţinea în toti-de-una pen- 
tra trebuinţele guvernului adică : porniri de 
diligență, cariole, curieri, stafete, ete., iară cea- 
altă jumătate se va, da particulariloră dară 
rândul cererilori ce voriă face. * a 

La cas însă ca gurernulii să aibă trebuinţă 
de totii numărulit cailorii va avea dreptul a'i 
întrebuința pe toţi, precum şi Ja casă ca cur- 
sele sâle să se pâtă efectua cu mai puținii de 
numtrulii ce'şi reservă, restulă se pâte între- 
buința prin autorisaţia direcţiei în trebuinţele 
particulariloră. | : a 

Art. 22. In nici ună casii antreprenorul nu 
pâtă refuea guvernului sâă particularilorii caii 
de care ară avea, trebuință, afară numa! când 
arii proba, că în momentuli cererii toţi caii 
fiaţi prin tabloulii litera (4), s'ar afla duşi în 
cursă; din numărul totală alu cailoră se vor 
scotea accă reservaţi pentru guvernă, conformă 
art. 21. ! CI 

Art. 20. La casii ca călătorii fie particulari, 
fie agenţă ai guvernului, sosindii la uă postă nu 
vorii găsi caii necesari, spre a urma voiagiulii 
pe basa blanquctului ce ară poseda şi din con- 
dica prevădută la art. 20 nu sarii justifica a 
câstă lipsă, vorii fi în drept a lua cai cu chirie 
îu comptulii antreprenorului, reri de unde arii 
găsi, şi cu ori ce preţii. a 
“Asemenea chirii se voră reţinea, din sub-ven- 

ţia şi progânele ce vor avea, a priimi antre- 
prenorii. 

Art, 24. Numai pentru. trebuinţele gruver- 
nului şi estafete va fi obligati antreprenorele 
a libera caii de postă şi afară din drumalii po- 
stei, nu însă într'vă depărtare mai mare de cât 
trei ore. După un repaus de patru ore, se pâte 
întârce cu aceiași cal, 'socotindu-se progonulii 
pe orele parcurate. .: Ec i 

Art, 25, Caii de postă vor face cursele Sta- 
tului pe timpulă de vară 12 Filometre de oră, 
iară cele particulare 10 kilometre pe tâte căile, 
pe timpul de iârnă 10 kilometre pe căile cu 
şosele şi 7 kilometre pe căile fără şosele, pen- 
tra tâte cursele, e 

Timpul de iarnă se socotesce de Ja 15 Noem: 
vrie pănă la 15 Martie. 

Art, 20, Pentru oră ce cursă neefectuată în 
timpuli presetisă, antreprenorulă va fi amen- 
dată cu 5 Iei de fie care oră de întârdiere afară 
de casuri de forţă majoră, pe care antrepreno- 
sele este ţinutii a constata. 

Prin forţă majoră se înţelege greutatea tre- 
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cerii apeloră sti rumperea trăsutrilor şi vifor. 
Art. 97. Inhămarea, cailoră se va face în 

modulii următorii : Au 
a. La uă căruţă sâii' sanie de postă cu uă 

persână şi 20 kilograme bagagii, duoă cai. : 
"b. La uă trăsură deschisă (droşcă) cu duvă 

persâne şi unii servitorii, patru caă; iară fiindi 
mai multe persâne şâse cal. . 

c. La vă caretă închisă de duoă persone şi 
unii servitori şâse cai; iară fiindă mai multe 
persone optii cai, . 
"d. La cariolele guvernului patra cai. 

e. La deligeuţe, până la 4 persânc, în inte-. 
rior șăse cai; la cele încăpătâre de mai multe. 
persone, optii cal, | i 

Pe timpulă de iarnă, cânâit va fi dromulii 
greii, se vor adăuga duoi cai mai multi, afară 
de căruțele şi săniile de postă la cară se punii 
patru cai, la cariolele şi diligenţele Statalui, . 

Art, 28, Inhămarea şi mânarea cailor pent 
la şăse cai inclusivă, va, fi de pe capră; iară de 
la şese cai în susii, M'acălare. . 

Art, 29, Este permisii numai la deligenţă 
a se Sahăma caii buzisii, dâcă va fi ună loc li- 
beri în interiorulit trăsurii spre a'] ocupa con-. 
ductoralii, care cedeză locul de pe capră suru- 
giului, Asemenea se vor putea înhăma buzis. 
şi la trăsurileparticulare cu învoirea călătorilor, 
„Arte 90. La casă ca trebuinţele guvernului 
să csră strămutarea de cai de Ja unii releii la | 
altulii, şi de la ună secţie în ajutorulă alteia 
pe ună timpi mărginitii, antreprenorulii este 
obligatii a se conforma întocmai disposiţiuni- 
loră şi încunosciinţărilorii direcţiei generale a 
telegratelorii şi postelorăi, cari disposiţiuni i 
se vorii comunica cu 24 ore înainte, . 

Art, 81. Pentru fie care cală strămutată, 
antreprenorele va, priimi pentru fie care 24 ore 
câte lei &, sub titlu de progonă şi diurnă fă- 
cândă sâă nefăcândă cursă. | 

" Acestă plată se va considera din (iua fisată 
a sa afla caii în postă unde 'suntii destinaţi în | 
ajutorii, şi nă qi inclusivă după săvergirea tre- ! 
buinței. - a 

Art 52, Guvernul pâte opri circulaţia par- 
ticularilorii cu cai de postă; în asemenea cas. 
antreprenorul va. fi detorii a se conforma, în- 
cunosciințării ce vă priimi de la direcţiunea ge-, 
nerală a, telegrafeloră şi postelorii având drep- 
tulă din diua, reţinerii şi până în diua eliberă-, 
rii la uă despăgubire egală cu progonnlă unei 
curse pe Qi, precădute la art. 50, pentru servi-. 
ciulăi particulariloră pe numărulă cailoră,. ce 
după art. 21 suntă destinaţi. în serviciulă pu-- 
blicului. Acâstă despăgubire se va da numai 
atuncia cândă caii reţinuţi nu aă făcutii curse 
în 'serticiulă Statului constatându-se înst că 
antreprenorulii a contravenitii eliberândă caii, - 
va, perde dreptulii de despăgubire, şi 'va fa 
mendati în folosul fiscului cu val6rea progo- 
nului ce a bonificaţă, Ia
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CAPITOLUL, IV 

Porniri de curieri estraordinară 
ŞI estafete 

Art, 39, La porniri de curieri estraurgenţi 
al guvernului, se vorii libera, la momentă caif, cari voră face cursa unei poste cu uă jumătate oră mai puţinii de câți timpuliă fixată pentru cele-alte curse. La casă de nepaza, acestei dis- posiţiuni din partea antreprenorului prin ne- darea, cailor, sii întârgiere pe drum peste tim- „Bulă fixată, antreprenorulă va, fi supusă la uă amendă de 10 lei de fie care relei unde se vorii urma asemenea neregularități, plus amenda prevădută la art. 26, pentru fie care oră de în- târdiere, ia 
Arte 9f. La, cerere de porniri de estafete a- tâtă pentru guvernă câţ şi pentru particulari, îndată după presentarea blanquetului model litera (D), ce se va libera pentru asemenea curs do către oficiurile telegrafo-postale şi numai în localităţile unde nu sunt asemenea oficiuri de către agenţii antreprenorului. . Antreprenorul va fi dâtorii a trămite îflată din postă în postă ună surugiii călare pentru inaiutarea stafetei la destinaţia sa, şi va prii- mi de fie care oră progonulă înduoită de.unii calii,! însă iuţâla cursei are u se face, în orele prescrise la articolulă precedenti. pentru cu- rieri estraordinari, ” 

Estafetele se vori socoti acelea a căror mă- rime va fi ca ună plică s6ă pachet, şi în gren= tate până la 2 kilograme, spre a se putea. purta de surugiă, . | 
Arte 35. Taxa unei estafete se va număra de particulari îndată pentru tâtă întinderea, drumului ce are a parcura, ca se va percepe de către oficiul telegrafo-postale sc releul unde se presintă estafeta şi pe lîngă progonulă cur- sei se va percepe şi taxa de espeduire în profi tulă fiscului, conformă legii telegrafo-postale. Espeditorul estafetei va priimi uă recepisă cu indicarea taxei percepută şi ora depunerii e- "stafete, a i 

“Art. 36, Căpitanii cart percep taxele pen- tru estafete le oră înainta pe dată oficiului telegrafo-postală celă: mat apropiati, totii a- semenea șa urma şi releul celă din urmă la care remâne blanquetulă cu care a circulaţă estâfeta. Când estafeta este adresată într'uă localitate unde esistă oficiulă telegrafo-postal, ea so predă oficiului împreună ca blanguctali. Art,,87, Progonulii ce se cuvine fie căruia antreprenore pentru estafetele ce ai circulati în cursul unei luni prin releurile sâle se Ta a- chita prin mandată la finele lunei de către di- recţiunea generală a telegrafelorii şi postelor, după, compturile presentate de antreprenore şi “recunoscute de controlă, . 
Art, 3S, Spre a se putea cunâsce parte de 

. 
LEGIUIRI 

Ă 

| progon ce se cuvine fie căruia antreprenore pen- 
tru estafetele ce ai circulat prin releurile săe, 
blanquctele litera D , ce se libereză pentru cir. culaţia estafeteloră vor fi însogite de cupâne, 

Cup6nele 'rorii fi în numără de atâtea câte 
releuri are a, circula estafeta, iară restulă r& 
mâne la a souche,. ele pârtă numării sub care 
s'ai presentatii estafeta, numele releului, pro- gotuli cuveniti, se sub-serie de şeful oficiu- 
lui sâii căpitanul releului de unde s'a eliberat, 
La sosirea estafetei, fie care releii tae Şi opre- 
sce cuponnlă ce i se cuvine, Aceste cupâne se 
înainteză, de către antreprenorul, direcţiei ge- 
nerale a telegrafeloră şi postelorii, nă dată cu 
cele-alte compteri lunare. . . 

Fie care antreprenorii pâte opri de uă dată 
tâte cupânele ce i se cuvine pentru releurile ce 
succesivă urmâză să se parcure. 
„Art, 39, La fie care postă căpitanul va, tre- 

ce in blanquetă giua şi ora sosirel şi pornirei 
înainte, La sosirea ei la destinație se va în- 
mâna îndată adresantului, luându-se adeverin- 
ţa de ora predării, şi cn cea ântâiă espediţie se 
va înainta acâstă-dovâdă biuroului de origină. 

Arte 40. Zăbovirea une) estafete peste tim- 
puli prevădutii se va amenda; cu lei 10 de fie. 
care. oră de întârdiere, iară perderea, sc va a- 
menda, conformii art. XIV din legea telegrafo- 
postale, cu plata progonului și 6 galbeni.   

  

Art, 41, Amendele prevădute Îa articolul 
-] precedentă pentru estafetele particulare se vor 
respunde celoră în drepti prin oficiile unde s'a 
priimitii estafeta, după presentarea actelorii ce 
ară dovedi s6ă perderea sâti nesosirea estafetei 
la timpul fixată, , . 

Aceste amende precum şi acele pentru esta- 
fetele guvernului şi ale curierilorii, se vor opri 
din sub-venţia sâii progânele ce ar avea a prii- 
mi antreprenorii, . E 

CAPITOLUL V. 

Lipsele constatate şi “disposițianile- 
” ce se roriă-lua : : 

Art, 42. Antreprenorii suntii dâtori a avea 
totă-d6-una în fiinţă atâtii personalulă câtă şi 
caii, hamurile, namestiile și cele-alte accesorii 
întocmai precum este stipulat prin condiţiile 
de fașă. De aceca se decide următârele : 

a. Pentru lipsa de căpitani, ccușă, surugiă : 
şi alţi servitori, dâcă în termină de 5 dile de 
la data lipsei nu se voriă înființa, autrepreno- 
rul sc va amenda cu câte lei 5 de fie care per- 
sână lipsă.. " 

D. Pentru lipsa unui cală se va amenda cu 
uă a patra parte din subvenţia: anuală pentru 
fie care cal lipsă, „ 

€. Pentru hamuri, căruţă, sănii şialte obiecte - 
ce ari lipsi, se va amenda antreprenorulă cu 
câte 5 lei pentru fie care căruţă scă sanie, şi-cu
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câte un leii pentru fie care pereche de hamuri. 
-“-Art, 48. Amendele prevădute mai sus vorii 
A în foloxulii tesaurului, şi se vorii reţinea din 
ori'ce' Dani va avea ă priimi antreprenorulii, a- 
dică progâne şi subrenţiune,' şi la neajungere 
din valrea cauţiunei. m 

Art, 41, In urma acestora, dâcă antrepre- 
norulii în termină de dece ile de la data în- 
cunosciiiițăriă nu îndeplinesce lipsurile consta- 
tate; guxeruulă este în drepti 's6ă a pune po- 
stele în licitaţiune pe comptul cauțiunei depusă | 
de antreprenoră, scă a pune serviciul în sta- 
rea prevădută de condiţii, procedândii imediat 
la indeplinirea lipsuriloră prin uă comisiune de |: 
trei menibri: Trei coiistatări succesive asupra 
nedestoinicieă cailorit de a face cursele în'orele 
prescrise; constitue âsemenca uă abatere de la 
condiţinui, cară atrage'disposiţiunile din acest 
articolă. - Re 

Art, 43. Antreprenorulii! va fi incunosciin- 
ţată a asista în persână sei printr'unii dele- 
gată la îndeplinirea lipsuriloră, în casă de re- 
fasă din parte'i, în terminiă de 24 ore se va 
proceda în lipsă "ii il 

Art, 46. Pentru înfiinţarea lipsurilor, con- 
- formă" art: precedentă, ' guvernalii "va: dispune 
mai ântciii de sumele ce ar dâtora antrepreno- 
rului, şi Ia'casă de neajangere din valârea tau- 
țianei, pre care antreprenorul este obligat'ă 
0 complecta în terinihutii cel: multă de 40 dile 
de la data încunosciinţării, 'în casă contrariii, 
guvernulă” este în'dreptă a pute în licitaţiuhe 
postele îu 'comptulă restului cauţiunil, 2-4! *- 

Art. 47. Lipsurile se voriă constata, prin pro- 
„cese-verhale la-faca locului, sub-scrisii! de a- 
gentulă însărcinată cu inspecţiunea şi 'da căşi- 
tanulă postal cati represintă pre antrenrenore. 

In lipsa acestuia constatarea! se “tă face în 
presenţa autorităţilor comunale; : : î: î!” 

Căpitanulii sci delegatuli anţreprenorului 
pâte înscrie în procesulă-verbală întiinpinările 
ce ar avea asupra constatărilorii făcute, 

Art, 4S, Reclamaţiunile asupra ncefectuării 
curselorii în orele fixate, se voră adresa, la cel 
ântâii oficii telegrafo-postală, pentru partea 
parcurată, care va constata după blanchet ora 
pornirii şi ora sosirii. Asupra acestora se va 
încheia, proces-verbal sub-semnatiă de şefulă 
oficiului şi călătorul; totii astii-felii se va urma, 
şi pentru cursele Statului, 

CAPITOLUL VI 

Drepturi acordate antreprenorului 

Art, 49, In tâtă durata contractalui antre- 
prenorii se vori folosi + 

a. De subvenţia anuală ce va resulta la li- 
citaţie pe numărul cailor ce va avea prin po- 
ste, a căruia plată se va face prin anticipație 

„ în trei termine. 
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La 1 Septembrii, . | , 
La 1 lanuașii, i... , 

La 1 Mai ali fie-căruia ani. 
” d. Din' progonulii cailor ce4' se vor între- 
buinţa, atâtii de particulari, câtii şi de guvern, 
care se fixâză după cumiă urmeză : -. 

a. Pentru călătoriile particulare 
unii cală de ună kilometru. 

d. Pentru călătoriile în comptulă Statului 
S bani, po ună cală de unii kilometru. . 

c. Pentru uă căruţă de postă, 50 bani de fic- 
care postă de la particulari, călătoriile în comp- 
t'ulă Statului sunt scutite de taxa căruţii. 

Art. 50, Direcţiunea' generală a telegrafe- 
lorii şi postelorii va, forma unii marşruti de di- 
stanţe în kilometre de la ună releii a altul 
după măsurătârea ce va, face prin personalulii 
săi, 'care va servi de basă la perceperea 'taxe- 
lori, şi unii tabloii de ore basatii pe disposi- 
ţiunile art. 25 care va servi de'borină la efec- 
tuarea curselor,” - 1 : 

Art, 51, Pe căile unde nu suntă şosele, m&- 
surătârea 'se vă face pe drumurile! astă:qi în 
circulaţie, înființându-se şosele sc va face uă 
nudă măsurătăre pă şosele şi se vori introduce 
rectificările cerute în marşruta, menţionată la 
ait. precedentii. ” AA 

“iArta:52.' Jumătate din numărul cailoră ce 
după art. 21 suntii opriţi pentru serviciul gu- 
vernului, antreptenorii sont obligaţi a da caii. - 
ptevăduţi în tabiculă litera (A), pentru servi- 
ciulu espediţiuniloriă Statului, cu deligenţă, ca- 
riole şi căruță fără plată de progonii, după ce- 
rările ce li se voră face prin foi model litera G. 
“Pentru caii întrebuinţaţi pestă acestă nu- 
mără: si va plăti progunulii fixati la art. 49 
de Sbani, ar 

tului, se vor libera antreprenorilorii foi de po- 
stă ce se vor achita prin, direcţiunea generală 
a telegrafeloră şi postelorii la tinele' fie-căreia 

câtă numa! foile acelea cari vorii îndeplini for- 
malităţile prescrise prin ele. 

Art, 5t, Plăţile de subvenţiune, progâne, 
diurne şi ori-ce alte dâtorii către antreprenori 
se vorii efectua de autorităţile respective, la 
terminile otărite de condițiuni, prin mandate 
asupra tesaurului publică, şi conform presczip- 
ţinnilori legii asupra comptabilităţii generale 
a Statului. 

Cauţiile 

Art, 55. Pentru asigurarea gărornului că 
serviciulii postal de cai va fi întreţinut în tâtă, 
durata contractului, conformă condiţiunilor de 
facă, antreprenorii sunt obligați ca în termină 
de uă lună după aprobarea licitaţiunii să de- 
pue ]a direcţia generală a telegrafelorii şi po-   stelorii uă cauţiune în valâre egală cu subven- 

luni. Nu se voră considera ca bune de plată de: 

18 bani pe 

_ Arte 53, Pentru călătoriile în comptul Sta-
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țiunea ce va priimi de unii'anăi, pe numărulii | înfiinţa, căi ferate, şi trebuinţa ar cere a se des- cailoră din releurile rămase asupră-le. fiinţa releurile postale ce suntă pe acea direc- Acsscă cauţiune pote fi în nunierariii, efecte | ţie, antreprenorii nu se vorii putea opune la a- ale Statului, scă în ipotecă legalisată conform | cssta, şi nici voriăi putea avea vre uă preten- legilorii, a aa ţiune de despăgubire, fiind înconosciințați cu Art, 56. La casă de abatere de la cele sti- | şâse luni înainte. : " pulate prin condițiuni, guvernulă 'îu virtutea, „Vă asemenea suprimare nu dă drepti antre- dreptului ce'i acordă condiţiile va usa de cau- | prenorelui a renuncia la contractii pentru re- țiunea depusă de antreprenorii fără interven= | stulti releurilorii ce ar rămânea ne desființate, ţiunea justiţiei, | Art, Gl. Cancelaria antreprenorelui relealui Tote păgubile ce ar decurge din uă asemenea Bucuresci, va fi în acelaşii locală cu a direcțiu- m&sură privescii pre antrepronorul respectivii. | nii generale ali telegrafelor şi posteloră şi am- Art. 57, Acelaşi actii de cauţiune de şi ară | ploiaţii acestei cancelarii se vorii supune ordi- întrece valorea, cerută, nu pâte însă servi de cât | nilori direcțiunii privitâre la serviciul loră. pentru uă singură secţinne, - „| Ministru de interne, IL, Brătianu, Actul de cauţiune va conţinea declaraţiunea |  Condiţiunile de mai sus s'a aprobat de consi- espresă, că valorea cauţinnii liul ministrilor în şedinţa de la 31 Mai 186$. 

i este supusă fără 
nici uă reservă tutulor disposiţiunilor cuprinse | Semnaţi D-nil N. Golescu, Anton Arion, 

. D. Gusti, P. Donici, G. Adrian, | | 

    

            

    

    

   

    

    

   

în condiţiile contractului. 

Iuspecţiunile . . 
  "Art, 5S, Spre a se putea cunâsce în tot-06- 

una starea posteloră, administraţiunea va face 
prin delegații săi ori câte inspecţiuni ra găsi 
de cuviinţă. ÎI Ia 

Pentru duoă din aceste inspecții generale pe 
fie-care anii, antreprenorii voră fi detori a eli- 
bera, câte şăse cai fără plată de progoni, atât 
pentru mergere, câtă şi pentru întâreere, |. - 
„At, 59, La casti de a se ivi vre uă necesi- 

tate pentru vre nă cercetare în afaceri postale, 
progonulii cailorii întrebuinţaţi va fi în comp- 
tulă vinovatului, Acâstă disposiţiune se aplică 
şi pentru constatarea ce urmeză a se face în ur- ma terminului de 10 gile prevăgutii la art, 45, 

Disposiţiuni transitorii 

ARTICOL ADIȚIONALU 
“Art, 1 Asupra înţelesului art, 20 şi 52 din condiţiunile pentra concedarea postelori cu 

prin jurnalulă No. 6, din 31 Maiiă, se preciseză, 

torul unei secțiuni imediată vecine, | : 
". Dica caii ce suntă a se libera pe fie-care di fără plata de progonii, nu s'aă eliberati, nu potii fi raportați şi adăugaţi în serviciul unei alte qile, fie în parte sâă în totalii, 
„Ministru de interne, 1. C.- Brătianu, _ 
Aprobat de Consiliul de ministrii în şe- „.*. țdiaţa de astă-di 4 Tuliă 1868. Sa Art, 60. Deca în durata, contractului sevor |  Semnaţi : P, Donici, A. I. Arion, D. Gusti. 

SR. Toxtulă articotiloră No, 4, 95, 27 gi 28 diferă de acele publieate în Monitorulă oficială No. 131, fiind "corectate conformă aprobaţiunir jurnalului onorabilulul, Consilii de ministriy încheiată în ședința dela 5—17 Au gustii 1868. . Pa i ' ae Baa PR . 

subvențiune, aprobate de consiliul ministrilor, . 

a. Dislocările de cai se facii numai în adju-..
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(Anexa litera A) TELEGRAFO-POSTALI 1009 

a les SIE PERSONAL 
E Ss |gge| a E 
& “NUMIREA = $ 58 = Bd : . 

3. 3. |ical| a za z -. = 
5. SECTIUXILORU SI A RELEURILORU ||: e . 228 zi E & a g 
z A sa a a E 3 = 

„r Ea tă a = 3 | a IE A 3 5 

SECȚIUNEA 1 |: . 

FEsclusiră din Bucuresci la Sta ai 
N Focşani : | Ii 

1 Bucuresti. e. kk... E: „8 3 s. . 1 d 8 
2 | Săttica cc... AB | 22| 21 12 
3 || Potigrafuli. 48 |. 12 12|. .12|..1 “1 12 
4 Ploesci.:. . . . . ...... 56| 14 14 „4: 1 d 14 
5 Albesci cea... -40|.:.10 10 |..10.j--1|- 1 10 
6 Mizil e... ... 40 |. .10 10] .10|..-1 1]: 10 
i Ulmeni î..... ..... . 40 10 10 |. .30 |. .1|. 1 10 
8 Buz în no eme e e ase 56 |. 1 14 14 1 1 1 
9 AlnăĂ, oc... .... 32 38| 35|. 1 1 

10 || Râmnicu-Sărată ......, 32 8 8 8 1| 1 8 
11. || Cuca... î...| 32 8| ..8|.-8 “1 1 3 

| SECȚIUNEA 7 456 114 iz „114 nN| UL, 114 
SI Nb - , 

Din Focșani la Bacăii şi lateral! - e 
Fiatra şi târgulit Ocna i i Ea i 

1 || Pocgani e... i so aaa lao au 
2 || Puţulălui Haret .......:[[:: 48|. 12|..12 |. .12 1 1 | 12 

3 Adjud e e ec... ... "|| 80 9 9|.. 91..1l: 1] 9 
4 || Berescă ec... - 82 8|..8.|..8)..1| 1 8 

5 Cleja. în aeee sate. 32 |. 5 8]. 81| 11|. 1 A 
E ACR tie 40 | 10|. 101. 1 

S Caiuţulă (din adjud) 16 |: «4 4] 4 1 1 4 
8 || Filipesct. .. 1... 16 44 doo 

9 Terguli Ocna. . ..... . 8 2 2 2 1 1 2 
10 || Buhuşii (din Bacăiă) . 16 4 44 1 1 4 

70| Piatra. 8 2 2 2] 21| 11| "21| 
12 || Oitusulă (din Piatra). s 2 22|. 9 1. 142 

SEOTIUNEA 111 316 79 19 19|: 12| 12 79 
N , . 

, Esclusivii din Bacăii la Po- - - 
. dulă Ilbă : : Mi 

1 Galbeni, ic. 32 s|  s|..8 | i 8 
9 | Romanuli,. cc... 36 9|...9|..91|..4 “1 9 

3 | “Mircesci, e. 32 s|.::s': s8s| -a| 1 $ 
4 || Terguli-Frumosii. . 32 8|...8|. Sl... 8 

SECȚIUNEA IV” RSS papa A . . 

'E'sclusiră din Puţuliă lui Haret 
prin Tecuciii la Iaşi şi Sculenă 

“1 ||: Tecmeii ....... da | 48| |nr] 12 
2 Berheciă, <<... .... 32 83|.-:8|.--s8|--1|-1 8! 

ae 89 |: 20| 20| 20| 2 21| 201
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II _ Iz58 2 „PERSONAL | „2 N 3 |szE| 4 d, A & > "NUMIREA = ls = zi N 9 , -. . - 9 » Ze 2 [2 z - = Ș || BECTIUNILORU SI A RELEURILORUI g Sa 35 E £ a Şi 4 E Peg e lelEle ei : 
-. Ș ZE a Ş 3 “a 

- Reportă 30 20 20 90.|. .9 2 20 3 Pereschivii. cc... 32 8 8 38| 1 1 i 4 Bâradi. ..... Pe... 32 s|.:8 8|..1 1 8 9- | Strimtara. 32 8 8 83|. 1 1 s 6 Tergu-Docolina. .. 32 8 8 8 1 1 8 7 Vaslui cc... 40 10 | .10 10 |.-1 1 10 8 Movila. cc... | 32|  s8|..8 8]. 1 1 8 9. Solescă. . cc... 32|: 8 S$|..8|. 1 1 “8 10 Poiana-Cârmnului. ,...., '932| . 8|. s8 S|. 1 A 3 N Poenile. ...... î...... "92 8|..-8|..81|.1 1 8 12 Îşi eee... 32 8 -8|.- 88|. 1-8 13 Sculeni, cc. 8]: 2[..2[..21..qy 1 2 | | | 416 | 104 | :104 [104| 13115104 i SECTIUNEA V pe : 
* Esclusiv din Bucurescă la 

Pitesci şi laterală Tergovisce şi. : - 
ÎN A „ Câmpu-lungă , i 

1 Bucurescă . 32 81| .8| _s „Ilie 3 2 Urătrea. 40 10 10] 1011 19 3 Tărtăşesei. cc... 40 10 10 10 1 1 10 4 Sălcuţa . "40.10 10 |. .10 LI 10 5 Găesci. cc... 40 | * 10 -20 |. .10 aia 10 6 Cârcinoviă, cc... 40 10 -10 | -10 |. 1 1 10 7 Pitesci. cc... 483 |:.192! 19] 39 -1 1 LB 8 Livezenii (din Pitesci). . . 16 |: 4 4.4 1 i 4 9 || „Câmpu-lungă,., i, 8 2 9-21 1 1 2 “10 Nucetu (din Sălcuţa). . . , 16 44 ați. 1 4 1 “Tergovisee. . e... 16| 4 A 4 za. 1 4 . ” 335 | s4| Esi ist SECTIUNEA VI i a iai “ & 
Lsclusiv din Pitesci la Slatina, ! . Craiova şi lateral la Caracal | , 

1 Lunca Corbului... 32 3 S$|. s8 1 1 8 2 Colonesci ,.,.., o... 32 83|. 8 8 1 1 8 | 3 Mogoşesci. 32 3 838| Ela 1 83 | 4 Slatina 40 10 10 10 1 ] 10 5 Mira i 24 6| 61. 6 -L| 1-6 6 Tesluiu .. .-. 24 1- 6| 66|. .G a 1 „6 7 || + Brâncorenii (din Slatina). .. 16 4 A 411 4 8 1: Caracali. î.. ... 12 3 8-3 3 | i a [55555518 35] SECTIUNEA VII SCI Ra i 
Din Craiova prin Severin la 

: Virciorova şi Terga-jiului 
| 1 | Craiova aci „48| 127 12] 2] a al a! 2 | Coțofeni... 1-16 4 4 4 1 1 4] 

i 6z 16 [16 3 21 160%
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, i E | 8 | pensomu + 
a. "E lEZe| a 3, 
= NUMIREA a lăzi 8 | EI 
3, 5 las? za sa z - ui 

_ş SECTIORILORII SI A RELEURILORU si |Eză [i gogu 8 3 5. 

Z | aoleşe| e es lelala. 
- IE II Sex sa < « > 

Să |E 5 5 „la 

“Reportă, . . 64| 16| 16| 16|. 2] 2|. 16 
3 Ținţăreni . . ........ 20 5 Sul 1 5 
4 Pestrihaia e... .... 16 4] 44. 1 4 
5 Isvorani. . cc... 16 4 4] 4 11 4 
9 Gata. ee un... ... -16 ue 4 , 4 4 1 1 4 

7 ||: Turnu-Severin, , ..... [| - 16|: 4] 4 Ad Li 4 

8 Vircioroya, . e so. .... - 8|-.:2| 2| a 1| 2 2 
„9 |. Serdănescii (din Ţinţăreni), „16 4] | 4 11| 2 "4 

10 Rovinari. ........... 18 4 4 All „1 4 
un Terga-Jinlai . ........ [+ 12|: 3 3 3|. 1 1 3 

Pe „1 7..200 [|..750 50 50 ll ll 50 

SECŢIUNEA VIII mpi 
: . sie A) 

Esclusivii din Pitesăă la Curtea „e 

de Argeşii, Romniculii- Vâlcei , 

aici NI a NN Ra IER 
-l Aimiceseit (din Pitescd) . „16 aia arţoai 4 
2 ||. Curtea de Argeşi. . ..... 16 4| 4 4 11 4 
3 | Pimocu i. ec. sc... 16|: 4] 4] 4 1]. 4 
4 | Romnseu- Vâlcea... [| 16| 4 4 41| ul d 

51|: Cozia, te a co... .. „8 2] 22| 2 11 .9 

6 |. Oălimănescă. e... ||. 8 2] 22| Li 11| 2 
i Câineni. . .. . Î 1... ... i 8 2 2 . 2 y A aa i 2 

MR e - 88| 22| 22|. 22|. si r-1]| 22 
SECŢIUNEA IX 

Esclusivă din Ploesci la Predilii ha, 
gi Bărginenă pe ae Pe ț 

1 | Duoăcâreiumi. [16 [i- 4 E 4 Ia 4 
2 Câmpina. ..... ae 164| 44 L-a „4 

:3 Comarieală io... . 16|: 4] 4] 4-a 4 
“4 Sinaia e. co... Îi 16 |: 44| 4 d. 1-1 4 
5 Î|: Predă. a... [| 12 3| 31. 83|] 1 3 
-0 1 Mărginenii (din: oose) „ |L_12 Sp 9 Bel 3 
|. a3 20| 022 0 sl 2 

SECȚIUNEA X DR RDIă a A 

Tisclusivăi.din Buztă la Brăila | i A ” IS 
, Şi Galaji N iti RI ME m 

1 Căii eco al 6 6l-6l--1|oal 6 
2 || Făurei. cc. 24] 6 | -6[--e6 11| „6 
3 ||: Ianca e se e ee ese |: 2£[:: 6 6[ 6 1-1 6 
A Ne Aaftiae  c ce e e 24|, 6 | 6-6 ia “6 
5 | Brăila see. 24|. 6] -Gţ--6 1 1 6 
'6 | Wădeni, ceea e i 24] 66 6 1 1 '6 

! 144| 7361 86] 56 6 6i 36
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„e LEGIUIRI , 

Dă ai : a SEel ELE PERSONAL |! 4 ă S |gsE| Z PNI CON & NUMIREA 3 3 Es = a: TI =] 3. ; Le 23 pe 5. 55 a za E z = i 3 j 5. || SECTIUNILORU SI A RELEDRILORU| - g: |[Ez5|..S.E e Be 
IN 

Ss? A a ă = Dog | E n o - 

2 „a i ii ui , SECŢIUNEA XI | : N Ia je 
o 2 Din Galaţi la Tecuciii : : i pu E ii 
1 | Galaţi. aci Îi ao ao | 0-0 alia 10 „2 ||, Serdarulă d. N 82 8 8|..8 1] că “8 "3 ||: Şerbescă, cc. 32|: 8| -gl. ai... 1 1 8 4 Pencu .. cc... m [i 921 8| 1-8 i 8 „d 8 5 Fundeni. m, [32| 8.8 SN: 1 d 8 "6 Torcescă, «i ae ee [| 52| 8] sI ..8liq: A -8 aa 77 ÎI7200 507550 so 

SECŢIUNEA XII , 

Din Iași la Dorohoi şi , , | , Michaileni i E 
1 ÎN Tag... î... 32 8|:'8|:: 8] il. 8 2 Poduli-Il6ei. ,.. e 64 16 16| 16] 11 1 16 3 Spinâsa cc... „82 8 8 8 1 1 8 A | Soci, ic, [sa] 8| 8-1 8 „5 Î|. Lătăr d. . .. | i: -8[...8]..81.; 1 "1 8 6 armniţa e... N: 321| "8 8|..8|..a1: 1 8 „1 |. Botoşani... cc. ||. 32 8 8|..8|ia 1 8 „8 Cocoreni. ..... ese a Iu 24 6| ..6 61... 116 9 Dorohoi . e... | 16| 4 4.4: 4 4 10 || Bertea din Cocoreni,.... |: 24|: 6| . 6| 61| 1 6 11 | Michăileni, cc... 2316 |. 4 4 4 1 1 4 

33| 841| gi! Br Ls SECTIUNEA XIII | 
FEsclusină din Roman la Falti- - ceni, Nemericenă şi tergu Nemţu DR „d 

1 Nisporesei, .î..... ||: 241.61 6 6 Iri 6 2 Cristesci, , +... i 246 6 GI Lut 6 3 | Capulă Dâlulmă [tr I6 i 4] 4: Aa 1 4 -4 Fălticeni cc. 16| 4] 4] 4 ia 4 5 || Nemericeni......... 38|. 2| 2] 2 ala -2 6 || 'Tergu-Nemţu (din Cristescr) Si: 2 2 | +2 1 1 9 Da ia 96| “zi 2 ai sea 
SECȚIUNEA XIV , 

Esclusiv din Vasluiii prin Huşi 
la Bolgradii ri i, 

1 | Cordeni.... cc... 16 4 4 4 1 i 4 2 Huşi cc... . 16 4 4 4 1 1 4 3 Leova ,...... ...... 16 + 4-4 1 i 4 E Păcii e. a [| 16 4 4] dili 1.4 9 || Constantinofea,..... . 16|..4 Taloi | 6 Cahul, cc... 16|. 14| 4-4 1|..1 4 7 Găina ii: 16| A Aaa 1] 4] i 12 „28 "98 | 28 7 7 28 |          
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TELEGRAFO-POSTALI 

, o <ss z n 
i „a | > las] 5 | ă PERSONAL. : 2. [552| a î : 
"ET NUMIREA * | .$ 1522 E legi 

o - „0 is_a tei = „d, ta e . SECTIUNILORU SI A RELEURILORU , . =28 "5 a Li E [5ă Ş 

Ss “ : Ş lesa! a & & â & 

SECŢIUNEA XY | , 

Din Bolgrad prin Ismail la IE ! 
. i Jeni inclusiv, | ii 

„1 Bolgrad... ee N 046|: Gi-6 Tia 6 
"9 | Mashunar oi IG Țar god “1 1 4 
9 || ISail ca... .. 12 3|-- 3:31 1 3 

4 Hagi-Abăula . 16| 4: 4-4 1 1 4 
„5 Reni... pe 16| 44-41 1 4 
6 „Cubei (din Bolgrad)... 8: gi: al. 2 "1 1 2 

53 55236] | 
SECȚIUNEA Svr 5 Be] 

Esclusiv din Craiova la Calafat. : : ÎN E DE 
, şi Beche. pt . | 

1 | Proăia cc. aa e 16 [e ao ați 1 4 
2 || Radovanu. .. cc... 16 44 1 4 

„3 Cioroiu .. sc... ||, 16 4 ale 41 1 4 
4 Scripetu. , cc... 1... |: 16 4-a 4-a Ţ 1 4 
5 Calafatul .. cc... = 19 3|:- 81| --8|:--1 1 3 
'6 ||. Branovesci (din Ciaora). 12| 3|-- 81:31 1 3 
7 || Dobresci... ....... se 127 3 3-81 1 3 
8 Bechetu. ...... .... 8] -.2|.. 27 2 1 1 2 

108| 27| 3 27 sai SECȚIUNEA XVII | 2 s| S|-2 
Esclusiv din Bucuresci la Olte- 

nița şi Călăraşi. . 

1 || Bocuresci......... . 12 3 3 3 ] 1 3 
2 Glina. e... . ...... 16 4 4 4 1 1 4 
3 Buciumeni, 16 4 4 4 1 1 4 
4 Gura-Luici .. .... ... 20 5 5 5 1 1 5 
5 Olteniţa. .. 16 4|.4 4 1 1 4 
6 Civricel (din Gura Luici) . 16 4 4 4 1 1 -4 
7 Mora Săracă 16 4 4 4 1| 1 4 
8 Valea Vişinei. 16 4 4 4 1 1 4 
9 | Călăraşi, cc... 12 3 3 3 1 1 3 

140 i „9 35 
SECŢIUNEA XVIII % 3 3 9 

Din Giurgiu la Turnu-Măgu- 
rele şi Zimnicea, ! , 

1 | Giurgiu... .. .. 38| 2 2 2 1 1 2 
2 Hodivâca .. ... 16 4 4 4 1 1 4 
3 Cacaleţii cc... 16 4 4 4 1 1 4 
4 Alexandria. 16 4 4 4 1 1 4 
5 FPrumâsa, ... 16 4 4 4 1 1 4 
6 Piatra, cc... 20 5 5 5 1 1 5 
7 Purnu-Măgurele ... 12 3 3|.3 1 1 3 
8 | Zimnicea (din Piatra)... 8 2 2 2 1 1 2 

” 112 23 28 28 8 38| 28]  



  

      

          
  
            

10:4 pi LEGIURI |. | 

pi al alsgsl se [ră PERSONAL | 
E | NUMIREA. 3 [ăe E la i 
3 - oo [sta za z _ = | 
â SECTIUNILORU SI A RELEURLORU Ess. E q, 8 sg 

|. SI EEE - Fc 2 5ă E S 5 o. a 

RECAPITULAȚIE A E | 

“Secţia [. | cca... 456 |..114 | 114 | 114 11 |. 11| 114 
> II. î.... ..... 316 79 79 | 19 12 1. 12| "179 
> II... o... | 1321; 83 [8831-33-41 41| 33 
> IV... a... .. 416 | : 104 104| 104 10 10 | 104 i 
> Nec... . . | 336 |. 84 "84|: 84 Mu 1 „84 
> VL cutie... 212 53 '53'| ':53 8 8 "53 
> VII ste. || 200 | 50 [50 501 11|" 111| 50 > VII i. s8 | 22| 22| 221 7] 17| 22 
> IX... .. 88 22 22 22 0 6 22 
> Xe... .... 144 36'[::36 |'::86 6| :.6. 36 
> Nec... 200 50 50 | .50| -6 6 50 

, > XII d. 336 84 84 84 JM, 1 „84 
> XIII si... | 96 94 24| '924|'.6]|, 6 "24 
> XIV cc. 112 28 283 | “98 77 28 
> Vcc... 92 |. 23 "98| 23 "6 |. 06| 93 

> XVI cc cc... 108 |. 27 "27| 27 '8|' 8 97 
> XVII, sc... 140 |. 35 35| 85 9['.9 35 
> XVIII; . 112 28 28 23 -8 .8 23 

. l'8584 147 | 147 | 59 

  
„896.1. 896 
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DIRECŢIA GENERALA A TELEGRAFELORU ŞI POSTELORU 

  

  

  

    

  

  

    (Sigilat)     (Sigilat)     

ALT MODEL 4 

? n mal. Cupow - cupon 
BLANCHET DE STAFETAĂ - 

| ANC ! DE TAE ID] Stafeta-cu No. DD | Stafeta cu No. . 2 
N ta ema ma mm... ia. [Ea 
Stati O | Pornită din-, ....1] O | Pornită din... O 

aia n eee | a circulati prin po Îa|a circulati prin po a 
Releulă „i cico. Esta cc... 12 sta. co... Ea 
Statie cei - Jeurilă vosta-“ E | 'cărnia sc' cuvine lei | 2 | căruia se cuvine lei za 

aţi e s6ă releuriie posta- | cp „bani, 1R[.......: bani. 22 

ledola .. cc... 9 Șeful staţiei: - : O Şctulă staţiei O 
d Fi j Antreprenorul IPA Antreprenorul Pa 

până A... . .. .... i (Sigilat) |. (Sigilat) - _ 

inclusivă vorii libera ua po-' EA fe — Fo 

stalion călare pentru tran | | Stafat Cupon Staf 4 Cupon 
= afeta cu No... ' afeta cu No. . . 

sportul stafetei depusă de D.. 2 luna ... sii În... 2 luna .-. sr. în... 2 
au a 9 „Pornită din 19 Pornită din. .:. 3, 3 

a circulată prin po-. a circulati: prin po- ÎI] prin p ali prin | — 
.... . . . ..  ... d... — eee ase PER Sta. oc... . [CE 

astădi în... ore . a căruia se cuvine lek za căraia se: cuvine lei Ea 
, , Doe... „bani d. c.... bani , 

minute adresată D-lui . . = Şefulă staţiei = Şefulă staţiei . = 
ai "A | Antreprenorul EA | Antreprenorul. RR 

n. e (Sigilat) = (Sigilat) * 

la... la Cupon = C i a i eee... ca p FA Upon : a 
a Ei Stafeta cu No. £— |. Stafeta cu No. =— 

i - ma în luna în 
Pentru care s'a Print PIO- | a | Pornită din ..,.. <a | Pornită din... E 
gonulii de lei . „bani, ! a circulati prin po- | a circulati „prin p6- 

dică let 5, Stai... .. | E Sta. en ce... . 
adică lei ... e ÎI „căruia, se cuvine lei 3 căruia” sc. cuvine loă = 
bani. . pentru guvernă şi Jajce: bani... Dee o. . bani . 
lei bani brozârele anl EA Şeful staţiei - E: Seal staţiei = 
e... . bani progânele -an- Fă Antreprenorul : , Fa Antreprenorul | Pa 

-treprenorilor până la destina- | "24 (Sigilat) is. (Sigilat) - | Fa 

ție 186 a & a ee ii. -Cupou : „Cupon [FE 
luna ÎN... Stafeta cu No... DS Stafeta cu No. ;.. o 
Semnătura şefului sta mila... în. :aluna . în... 

secului staţiei - | | pomită din 1... ESI Pornită din... | 
î.... |... cc... cn... 2 | a circulată prin po-:[ 23 | a circulati prin po- | Ea 

, RR Dista. cc... . Oi sta, cc... MOD 
EI] cărui e leii Fi cărui vine ci | (2 

Semnătura antreprenorului Fa m se caini . Fa a * Tau AR 3 
Cu a Setalii staţiei | 1 Sefală staţiei — 1 
Di | Antreprenorul VF Antreprenorul ' a  
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Stafeta s'a depusă de D. 

Ja releă 

Directorii generalii. 

Am priimit progonulii de lei-. 
tru guvernii şi lef . . 
portulă stafetei. No. 
predată acestui releii, de pi! 
cu destinaţia de la. 
până la . 

Şefulii staţiei 
Antreprenorul 

186... luna; 
= 

  

voră libera un postaliou călare! „pentru transportul sta- 
fetei No. până lă releă . . alcă- 
ruia progoitii în total este suma de el, . ..bani,., e 
adică lei... bani pentru guverni şi ” 
lei e bani pentru îireprenoră, șa a depas astăţi în orele . 
priimit de liberatoruli acestui banchet. 

la biuroulă telegrafo- postal” ENI 

unde i s'a liberatiă talonul drept recepisă, 

“PRIDIUIREA: PROGONULUL. | 

ani 

LEGIGIRI 

ANEXA LITERA D. ..:: ANEXA LITERA D.i | 
” „| 

Staţia . 
No... Staţia ..,., Teleul î... . 

: No. . . blanchetul 
„Releul . Detaşat 

7 TALON 

“BLANCIIEP DE STAPERĂ m 
Căitanală postelorii din secţia ii DR 

luna. în 
-s6 certifică că ID. 

minute .. 

cu adresa 
uă stafetă 

“drept care am priimit pen- 
“tru garern după lege lei. 
bani” „şi progonul 
condiţionatii pentru antre- 
prenor în suma de lei. AD

Ă 
A 
E
E
G
 

EȘ
TO
RU
 

ŞI
 
P
O
S
T
E
L
O
R
U
 

    
- bani pen- [-gă bani. 

+ +" pentru trans- j-EA 

. EI] Semnat 
. '.' 1. 1 e. O 

. Şi cu adresa | . i ia ÎI geto stație. 

Ea 
ZI |  Antreprenorulă 

cc. în -.|Aa e 

  

Estafetele se voriă socoti 
acelea a căror mărime va fi 

[ca un plic sâii pachet, şi în 

greutate până la 2 kilogra- 

ms spre a se putea purta de 

surugiii, 

Art. 40. Zăbovirea unel 

estafete peste timpul provt- 
dut, se va amenda cu lei 10 
de fie-care oră de întârdiere, 
iară perderea .se va amen- 
da conformii articolului 14 
din legea telegrafo-postale     cu plata prugonului şi 6 gal- 
ben). . 

N ARȘRUT UL STAFETEI 
Căpitanii postelor suntit detori a însemna în tabloul de mai 

josii, ora sosirei şi pornirei acestei stafele în fie-cart re- 

leii numele şi numiruli postalionului cu care se pornesce. 

  

                  

i | | | 
Pornit 3 Timpul astă ti. ||. La 
d [E Ei La ale] ——— [sosită Lat] —— Iscălitural 

ri & ! s o. 3 
releă IE E]. Janet 13 || releă ali .|2 căpitanula! 

£ Ia . sRISUILIE ,  |2 js|a| = | |s|a . |la |   
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Anexa litera C. 

| MARŞRUTU : | 

De distan ţa: în lilometre şi ore de la uni releii la altulii, precum şi taxa 
cuvenită pentru unit cală 

(Art. 50 din condițiuni) 

  

  

  

                                                                        
  

| n “| PROGONUL | 
NR pentru un cal, DISTANTIA 

E | , z z == Lana 

s , “ze | sl | 3 _ransa 
a E E ză | Ea Sal esse 
a. DE TA... LA. ES ESI Sol E | Ssloas 
z . E Bia *ă [all 5 le LlsEs 

i i 1! „A = = = o = | 
n : E el slelsloelEi 0 lee he sleslzl era 

„SECŢIUNEA 1-. SI ae | 
Lsclusivii din Bucuresci | 

1]  Bucuresci o Săftica 18 jum. ! 2]40| iț48| 1/33] 1[51/ alss: 
2] Săftica Potigrafa [22 2la6| 1|76] 1|50! 2|12i 3! si 
3] Potigrafa Ploesci 16 jura, [['2)14| 1]32) 1]23] 1]se] 2120 
4) “Ploesci Albesei . iz: 1 2[21].1]86]-1jo5] 1]s2! 2195] 
5 Albescy | Mizil 18 =... || 2[84| [44] 130! 148) 2153 
GI Mizlă . O» | Ulmeni „az lalea] ala alei a|az! oloa! 
1 Ulmeni: | | Bază: 16 um. || 2|4] 182] alea] 1|s0/ 2/20 

8] Buzăă - Cana Oa lila —lsel les al ci alea 
9 Câlnăii „|. Romniculă-Sărată | 19 - 9147) 11521 3135 [54| 942. 

109 Romniculii-Săratii Cucu - 21 jum. || 279| 1ţ72l 1148] 2| 9! 3! 4; 

1] Cucu Focşani 16 2| s| 1128] 1120) 1]36] 27 

ARE SECŢIUNEA W 

"Din Focşani la Bacăă şi laterali Pitra | 

* şi Zergulă Oena 

1 Focşani - Puţu-Haret 23. 2199! 1|84| 1155) 218 8/17 

2 Puţulă lui Haretiă Adyudii 21 2|73| 1|68111145!| 92| 6] 84— 
3| Adjud Beresci .:*: : 1:15 jum. || 2| 1| 1124 1118) 11831 2112 
4] Berescă Cleja „h 93: - | 2199] al8al als! og] 3h5i 
5 Cleja: pi Bacăă „loa 2186! 1|76! 1l50l 22! ai 8 
Gl Adjaai o | Căjuţa -. | 24jum. | alis] loc] 2] 3] olozl ales 
îl Căjuţa . |  Pilipesci || 21 jura. | 2]79] al2! 148] 2] 9! 3] 4! 
Fl Pilipeser - -. |  'Tergulă-Ocna 16: || 2los! aloe! aloo! 1]a6] 2la7; 
9] Filipesci Qitusu. | 24jum. [| 8/18] 1]96/ 2] 3] vl27| 312, 

10| Bacăiă 0 Buhugulă 92! 2l86| 1176 1[50| 212] 3] e 
1] Bahuşiă; Pstra [| 29 jum. || 3/83] 2|36] 2l2st 257 «jul 
19 Poţar Haret Tecuci 19. 2147] 11524 1[351 1154] 2142 

SECTIUNEA Ur 
Esclusivă din Bacăi la Poduli-Il6ei | | 

1| Bacăii | Galbeni 18: 2/34] 144| 1l30j 1l48! 233 
2| Galbeni . Romană '** * | 18jam. || 2140| 1|48|- 1138 1| 5] 2l3s 
ȘI Romanii Mircesci 20 jum.'-|| 266| 164| 143| 2 3 2|54 
4] Mircesei .. 7 'Tergulii-Frumosii 21 jun. 2|79| 1[72 1|48 2| 9 3! 4 
5. Tergulă-Erumosă - Podalăi-Il6ei 19 | 2474 1[52] 1J954 1[54 2424 -
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PROGONUL DISTANTIA 
"pentru un cal N = z ţa pent an ca TD 

z e a 5 | 20" anna 
5 sa les Ele lzr S DELA.... LA. ji s& ES Ez 25 [55 Ea S ; a | fal ss stă 4 Das R". = . > e £2 |e 

2 er]e. haje.ll e] zel zl e 

SECȚIUNEA IV | 
„„ kselusiră din Puţu luă IIaretă prin | 

- ....„.Tecuciă la Iaşi şi Sculeni | | 
1] „Tecuci E Berheci 14 1|S2| 1]12 1J10/ 1[24] 2|- 
2| Derheciă + .. | . Pereschivii 14 182| 1|12| -1|10| 124] 2 
3] Pereschivi Berladii 15 jum || 2| 1| 1|24| 1/18] 1|33| 2 
4| Berladă pi Strimtura 13 jum. | 1[75| 1| 8 41| 8! 1|21| 1 

5 Strimptura T. Docolina 183 jum. || 1[75| 1] 8| 1| 8) 1(21] 1 Gl "7. Docolina . Vasluiă 20 jum. | 260| 1[G4| 1[s3] 213] 205: 
7  Vaslniă Solescă . 13 1|69| 1| 4| 1 15; 1|18|.1 
| Solesct Movila 11 jum. || 1|49|—/92|—(58) 1] 9) 1 
9 Movila Poiana-Cârnului | 14: |1|82]'1[12] 1 10 124| 2 

10,  Poiana-Cârnului "Poenile 13... 1]69]:1| 4] 1] 5] 118| 1 
11||  Peenile Ma laşi .. 17 jum. | 2|27| 140 1J28) 1145] 2 
12] Iași „o Sculeni 21 jum. | 279| 1|72| 1148] 2| 9] 3 

” SECŢIUNEA V 
Lsclusivii diu Bucuresci la Pitesci şi laterali 

” Tergovisce şi Câmpu-Imugiă Aa | 
1] Bucuresci 2 Urlătâre - > || 16 jum. | 2|14[ 1[82] 1]28] 1]39| 2 
2) Urlătâre Tărtăşesci 17 jum. || 2|27 1/40 ] 25 145| 2 

3] ărtăşesci 1 Săleuţa , 2 1 13jum. [1|75 1|08| 1 8 1J21| 4 1] Salcuţa | Găosci | 21 jum, | 2|79| 1|72| 148| 2| 9] 3 5| Găescii : .. * | Cârcinori 20 jum. || 2|66]-1|64| 143| 2] 3| 2|5: 
6 Cârcinoiiă Pitescă 19 jum. || 2|52] 1[56/ 1[38) 1157] 2115 
7 Pites. Livezenii 20 jum. || 2166] 1164] 1[43) 2] 3] 2(5: 
8| Livezeni Câmpu-Lungiă 30 [| 3190| 240| 2(30/3|—[4 
9| Sălcuţa Nucetii „i | 15 jum, || 2:01] 1124] [18| î[R8! 2 

10| Nucetă Tergovisce 13 2]54] 11441 1130] 1148! 2 
| -.. “SEOŢIUNEA VI 

i Lsclusicii din Petesci la Slutina, Craiova şi 
! laterali la Caracalii . : 

1] Pitesci "1 Tumea-Corbului 23 2:99 1]84] 1[55| 2]18] 3 2] Lunca-Corbului Colonesci 12. | 1]56/—[961 1 — 1|12 1 3| Coloneser . Mogoşesci 16 208| 1|28, 1[20) 1|56| 2 
4]. Mogoșesci . .. Slatina 19 [| 2147] 152] 1(85 [5412 
E] Slatina Mirila 20 jam. | 2[66/ 164| -1[43] 2] 3] 2 G Mira o: Teslui . 9 jum. || 1[23|-—176] —148—1[57| 1 î| 'Tezluiă Craiova 12 jum. || 1|62j 1|—| 1! 3] 1jî5i 1 
S| Slatina Brâncoveni 15 jum. | 201| 1|24/ 1 18 113| 2 
9| Brâncoveni Caracali 21 1 2[73| 1|6SI| 1452] 6[3 

| SECŢIUNEA VII | | | | 
“i Din Craiova prin T. Severin la 'Verciorova 

şi Tergrlă- Jiului | 
I| Craiova Coțofeni 21 jum. 279 12| 1048; 2] 9 3 4 
21 Coțofeni “Pinţăreni - 14 jum. sa! i 1113, 12 2! 4 
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enocosur, DISTANTIA 

& <£ = ae IARNA 
3 - E a 22| Boll Iz isa 
9 DE LA... LA... as 22| 5-23 si leu 

= A . a pa ea 5 25 ef 

ter. ha] +.) e [al el2] ș| 5 

| | 
3| 'Vinţăreni “Pestrihaia 17. 1] 2421] 1]864 1125 1142] 2 
4]  Pestrihaia Isvorani 18 jum; || 2153] a[56) 1 38 157| 24 
5i Isvorani Gatu 16 jum. || 2|14| 1|32/ 1 [23] 1139] 2 
6 Gutu ” 'Purnulă-Severiniă * || 20 juni. || 2|66|.4 GA 1 [431 2] 3| 2[5 

1) 'Turnuli-Severin. ':| ; Verciorova "||. 18 jum,»+]| 2140) 1148] 1 [33| 1(5t| 2 
Si inţăreni . : „ Sărdănesci 22 ..:.| 2186! 11761 1.150] 2]12| 3 
9! Sărdănesci |: Rovinari 26 . “| 8158] 2108 210] 2180] 3 

10 Rovinari.» - Tergulă-Jiu 16.  ,[| 2] 8| 14281 1120] 1136] 2 

| SECŢIUNEA VIII * Da 
Fsclusivă din Pitesci la Curtea de Argeşiii a 

„ Râmnicu- Vilcii şi Câineni N | [ 

1] Pitesci .- . : |: Manicesci 14 jum. | 1|88| 1[16/ 113; 14274 2 
2| Mamicesci, - : ; Curtea de Argeşiii |:20. - 2160! 1|60| 1110, 2—! 2 
83|: Curtea de Argeşiii :| . 'Timocii. 14. 182 1|12| 1 [1011 24] 2 
4] 'Timoci Râmniculă-Vileii || 20 2160 1/60) 1 [40 2|—] 2 
5] Râmnicul-Vilcei Cosia . 22 jum. || 2|92 1180, 1 [53| 215| 3 
6, ' Cosia " Călimănescl 16 jum. |.2|14|:1 32 1 [23] 1|39| 2 
7] Călimănesci Călneni „| 18 1 2084] 1144] 1 (80 1148] 2 

| SECŢIUNEA IX. | E A | | 

Esclusivă din Ploescă la Predă şi Dărgineni | | |. I| 
“A. Ploescă . .:» :| : Duoă-Cârciume - | 24.:.. - | 2[18] 168] 14512 6| 8 
2|. Duoă-Cârciume - - Câmpina 15 1|95| 1120) 1 15, 1130| 2 
3 Câmpina - "1  Comarnicu 18. || 254| 1|44j 1130 1[48| 11: 
4! Comarnicu : "Sinaia . „| Me ium.. |'1188] 1116] 1 [13] 1[27| 2 
5] Sinaia | Rredâlul 20 2|60| 1|60, 1 [10 2|—| 2 
6! Ploesci Mărgineni 22 jum. 2|93|, 1180, 1 [531 2|15] 3 
7! Mărgineni 'Tergoviscea 18 jum; |! 2140] 1]48! 1133] 151| 2 

- SECŢIUNEA X | 
Ă „Esclusivii din Buzăi la Brăila şi Galati a | 

1 Buzăă. : “* Cilibia.- „19.3. || 247] 1ţsai 1135] 454] 2 
: 2) Cilibia Ei Faurei : 18. ; | 2|34 1]q4l 130| 14481 9]; 

3 Faurei.:.; :.: Ianca. :-- „NB 2199] 11841 1 (55| 2|18| 3 

4 Ianca -: i: Mutt „| 20 jum. |] 2166 1|64, 143 2! 3! 9 
5] Mutt 00| Brăila 18 jum. „|| 240| 1|as! 1 [33] 151] ale 
6: Brăila " Vădeni. : 10. +. + [| 1[50|—[80|— lol. 1] 1 
7  Vădeni ! "Galaţi i 9 11171—|721— |45)—151] 1 

SECTIUNEA XI 
Din Galaţi la Tecuciii IERI) n 

Galaţi  - : _ Sardari -. 3 jum... || 11104— 68|— 431—[51| 4 

"Sardari  - Şerbescl -: 10. -:| 1|80|—[80j— [50).î|—| 1]: 
Şerbesci. | Peniu i. -10 jum. . || 1[36/—[84—-[53] 1] 3 1]: 

" Peniu - - :, Pandeni . - 13 jum. || 1[75| 1| 8] 1] & 1121] 15: 

- Pandeni - - Torcescă. 18. „| Alea] aja! 1 [80] tis] 2 
Torcesci . | Tecuci” - 16. rs 2108], £ 28 1 [20, 1|36| 2                            
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SECŢIUNEA XII; 
| De la Iaşi la Dorohoi şi Mihăileni . ÎI PR 

] Iasi Ă „ Podulă-Il6ei "25 jum. “|| 331| 2 4 2 8 2133] 3 
„a Podulu-Jl6ei Spinosa | 13 | 1)69 1] 4] 1! 5i 118 1 

3 Spinâsa - "Soci 12 jum. | 1[62| 11—] 3] 3! 115] 1 
"4 Soci o. Lătai || 15 jum. || 2101] 1l24!| 1 18| 125 2 
|  Lătai : Varnița 16 . 2]08| 1 28; 1|20,| 136| 2 

"6| Varnița Botoşani . i 22jum..| 2192'-1(80/.1 53 215] 3 1] Botoşani - | Cocorani 12 1156|—196] 1] —! 1j12| aj: 
S _ Cocorani | Dorohoii 15 jum. 2101] 1|241 1[18] 1[33| 2 
9, Cocorani a Bertea „[|'18"-- - - [1 2|84/ 1144] 1|30! 1J48| 2 

10| DBertea -: |: Mihăileni i “lat. ::: ll 9l7a 1168] 145] 2| 6| e 1) Mihaileni i În Dorohoi... 13 sam. |] 2/27] 1140: 1]28! 1[45| 2 a a Dă Ei ' «|. : 

SECȚIUNEA XIII i: | , 

Esclusiv din Roman la Folticeni, Nimericenă i 
. şi Zerguli- NeEmţu 

1| Romană Nisporescă 25 1] 325| 211 2] 5! 2180].3J8: 
2 Nisporesci | Cristesci 21 jun. 1] 279| 1|72| al4s! 2l 9; 3 5] Cristesci -: |. Capulă:Dâlului - [19 247| 1152] 1|85) 154| 2 
4 Capulă-Dâlului „| Folticenk 18. 2]34| 1]44):1|301-1448| 3 
5| Folticeni : N Nimericenk 13. 169| 1| 4 11! 5 18] 1 GI Ceistesci : , Tergulă-Nemţu 18 . 2134 1144] 1180) 1148] 2/3 

| “SECŢIUNEA XIV. 
| | Lsclusivii din Vasluiă prin Iluşi la Bolgradii . -, | 

1] Vasluiă Cordeni ss 17 | 224] 1]36] alo5t-1l42] 2 
2] Cordenl , n. Tuşi 14 1|82| 1|12, 1110] 1124] 2 A uşi | Leova: 26 jum, [3144] 2112] 218] 2l39] a[4: 4, Leova , =" Palciă 16 "|| 2| S| 1|28| 1|20/ 1|86] 2 5 Fălciă . i „_ Costantinofea 21 jum. .|| 279| 1172] 1]48|2| 9| 3 "6. Costantinotea |: Cahulă: 22 jum, | 292 1]80) 1/53] 2|15] 3 d Cahul | „| Gavanâsa 20! + | 21601 1460] 1]40t 2|--l ai: S| Gavanisa ". l: Bolgrad 22 | 2186] 1|76i 1150! 2112] 3 

SECŢIUNEA XV | Ș 

Din Bolgrad la Ismail și la Reni inclusivii po a 

1] Bolgradă „ Taşăi-Banar 23. 2]99| 1841 (55; 2118! 3l17 | Daune | smallă, 25: 8]25] 2l—] a] 5lalsol a | 38| Bolgradă " Hagi-Abdula 20 [i 2|60| 1|60| 1]40/ 2|—[ 2 | *44  Magi-Abaula Reni 23 jum. || 3]05| 1|88| 1|58] 2j21| 3/20. 5 Re Galaţi, | 17: |ol2i] 136| ajosi [42] 2[25! 
F 6, Bolgrad Cabeiii 17 jum. | 2]27| 1 40] 1[o5) 145| 21294 
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 SECŢIUNEAXVI | 
! Lsclusiv din Craiova Ta Calafatii şi Becheti 

|. 1 Craiova | Prodila + 12 1[56|—[96! 12|] az] ase 
2 „Prodila - Radovanu 12 jum. || 1(62| |—| 1] Si 1[15|-1446, 
-3| Radovanu Cioroiu | „| 18 234| 1|44| 1180 148| 2188; 
A! Cioruiu , . Beripeţu | 22 jum. | 292| 1|80| 1153 2|15| 3/12 
5 Scripeţu .- Î.  Calafată. 20 jam. || 2|66| 1[64| 11131 2| 8 2154 
6|. Craiova  : Brânoveci . 91 2|75| 168| 1145! 2].6 3|— 
7] „Branoresci Dobroesci . :. | 92 2|86| 176| 1|50! 2l1g| 3! 8 
8 Dobroesci | Bechetă. N 21 2|73i 1]68 11451.2|;6| 3l— 

„SECŢIUNEA XVII J | | 
isclusiv din Bucuresci la Olteniţa şi Călăraşi : TI 

ji Bucuresei OO |: Glina. o O0OCOr4 1|82|. 1|1211]10'- 1]24| o] 
2! Glina | „| +  Bociumeni -. . || 16 2108] 1128] :-1120!| 1lac! ol47 E “Buciumeni -. - Gura-Lmicii | 17 2l21| 156! 1251.14 '905! 4 Gura-Luicii | “Olteniţa |. 12 jum. | [62] a|—| a] | als 146 
5) Gara-Luicik „| .- Ciorieel . -... 1] 20 2160! 1[60| 1lz0'9|_— 3 50 
6! Cioricel „Slora-Săracă 17 jum... | 9(97].1140)! '1l28! 1]45| alo 

7] “Mâra-Săracă |: Valea-Viginei” 18 : . | oloqlu] 44! 7 30, 18! 2133) 8 Valea-Vişinei "|. Călăraşi, |. 19 jum. | ol5a| 1156! 1!38! 1|57| 2145 

SECŢIUNEA XVIII! | 
Din Giurgiu la Turnu Măgurele şi Zimnicea , 

1 Giurgiu „ Hodivoia - - . 116 -- 1l olosl-1ag!. 1120 1/36] :9/17 2! Hodivoia “Cacaleţi. . - | 17jum. | alozi also! los! 1l45! aloo 
|. şi Cacaleţi . . ... | . Alexandria 20;. 2160! 1169! -] 40) 21_| 2 52 

i 4) Alexandria |. . Petra - 24 jum. | 38 1]90 2 3] 227| 8/28 
| 5 Pâtra | Măgurele - 35. :-- | 4[55| alsol olssil alao| şi | Pâtra imni 2 | 23 L 64 Pâtra | | Zimnicea, , 35 4135] 2180] 2155] 3/30|. 5|— 

PIINE R | Ş "FOAIE DE-CURSĂ -. 
| Conforinii art. 51 din condițiuni, căpitanulă releului 
| va libera pentru gina —— luna.—-i— SE anulii 18—...... numărul de I|rommmmmem- cal fără plată de progoni pentra transportulă cursei cu... de ata 
Va CU CONĂUCLOTULĂ one ee aa a i 

Directorele generală ală telegrafeloriă şi poştelorii. i NO acnee luna : aaa: diua „18 Liberatorulă fâici a - “ Şefală oficinlui - | | : 

ATD CÂFCDIată rOlenlă-marii În Gia de ii Bi ; Conductoră: | a E 

| Se atestă că în Qiua,....... matca —— 18.——mi s'a eliberat din releul....... „| numărulă de... cal pentru complectarea numărului de................ caă prevăduţi mai susii cari s'aă eliberati mpi 'nainto după No i   aere AIN-anenneane-- conductori,
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EX[IUNE de POSTĂ ÎNTRE ROMÂNIA și AUSTRIA 
(868). .....". 

Guvernulă Maiestăţiă stle Imperatorelui Au- 
strică, rege alii Bohemici etc. şi rage aposto- 
lic alii Ungariei etc., şi guvernulii „Alteței 
scle serenisime Domnitorului Principatelor, 
Unite, ; 

dorindă a regula serviciulă corespondinţei între 
Statele respective, prin midloculii unei conven- 
țiuni: postale, pentrn acestii scopi ai namitii 
ca plenipotenţiari ai lorii pd sub-semnaţii, cari 
ai convenită despre articolele următâre': 

Arte 1. Între administrația postelor din cele 
două teritorii de Stati ale Mâiestății sâle im- 
periale şi regale apostolice dă uă parte, şi ad- 
ministraţia posteloră Principatelori-Unite de 
altă parte, va îi unii schimbi periodicii şi Te- 
gulati de scrisori, de probe de mărturi şi im- 
primate de ori-ce naturi, precumii şi de articole 
ale postei grele (Fahrpost) originare din ţările 
respective, stii provenindă din ţări la cari ad- 
ministraţiunile contractante servă sii vori pu- 
tea servi de intermediă, : : 

Art. 2, Acestă schimbii se va efectua prin 
midloculi serviciilorii stabilite, sâă cari se vor 
stabili între teritoriile “ţărilorii contractante, 
pe căile următore cari sunt: -- i. 

1. dutre Sinoutz şi Michăileni; 
2, Între Suceva şi Fălticeni prin Nimericeni. 
3. Între Soosmezi (Poiana Sărată) şi Adjna 

prin Filipesci; o. 
':4. Între Braşorii şi Bucuresci prin Tomosuliă 

do susă şi Predeli, -_: - i 
5. Între Sibiii şi Romnicii prin Turnu-Roşu 

şi Căinen; . . a. 
6. Între Orşova şi Turnu-Severini prin Ver- 

ciorova; . -. : 
7. Între porturile Dunării prin midi6cele de 

cari dispunii administraţiunile contractante, 
sci vor putea dispune în fiitorii, pentru schim: 
bulă trămiteriloriă postale între aceste porturi, 
precumă şi cu interioruli țărilorii contractante | 
şi cu Turcia şi Schelile Levantului, 

Art, 3. Dicaadministraţiunile postelor con- 
tractante vor crede nemerită a stabili un ser: 
vicii de postă pentru schimbulii mutuală ali 
corespondinţeloră, şi obicctelorii postei grele 
în alte direcţiani de câtii acele menţionate la 
art. precedent, ele lo vor putea organisa după 
ce se vorii înțelege reciprocă în acâstă privință, 

Ari, 4. Numirulă şi organisarea serviciiloră 
de postă pe căile indicate în art. 2, precum şi 
orele de plecare şi sosire a corierilorii, se vorii 
regula prin comună înţelegere între: admini- 

  

  

straţiunile respective după trebuinţele servi- 
cialui. 

Art, 5. Pie-care administraţie va purta chel- 
tuelile transportului pe teritoriul săi propri. 
". Cu tâte acestea dâca administraţiunile con- 
tractante vor găsi de cuviinţă a trata cu ace- 
laşi antreprenor pentru ducere şi întorcere în- 
tre biurourile de fruntarie, ele voi purta chel- 
tuelile proporţional cu distanța străbătută pe 
teritoriile loră respective. Ra 

Arte 6. Cheltuelile transportalui pe Dunăre 
a trămniterilorii postale schimbate între admi- 
nistraţiunile. contractante, se vorii purta de 
către administraţiunile postale în cele două te- 
ritorii de Stati, ale Maiestăţii sâle Iinperiale 
şi regale Apostolice până la, Orşova; în josă de 
Orşova, ele vor fi în sarcina administraţiunii 
postelorii Principatelori-Unite, 

Dica străbaterea între porturile opuse (Giar- 
giu şi Rosciuc, Vidin şi Calafată etc.) se'va face 
prin alte midlâce de câtă prin batelarile cu va- 
pOre, cheltuelile se voriă purta pe jumătate de 
către administrațiunile contractante. 

Art, 7 Administraţiunile contractante rorii 
denumi prin comună înţelegere biurourile prin 
care va trebui să se facă schimbul depeşilori 
închise, şi obiectele postei grele. 

Ele se îndetorâză a' efectua transportul tră- 
miterilorii postal iaternaţionali şi a acelor în 
transitii, prin mediile cele mai accelerate de 
cari voră putea dispune. i 

Ele” vori intocmi şi 'și voră comunica mu- 
tualii tabelele coprindătâre de. direcția ce se ra 
da trămiteriloră postali, ” DR 

Arte S, Se va espedia prin posta de scrisori : 
Scrisorile fără valore declarată, probele de 

mărfuri, diarele şi imprimatele de ori-ce natură. 
Pondurile scrisoriloră, probelor şi imprima- 

telor nn va trebui să trecă pesto 15 loţi 
(200 grame)... i 

So vorii espedia prin posta grea (Fahrpost) : 
Scrisorile cu declaraţie de valâre, propurile 

cu bani, şi pachetele (colete) cu sâti fără decla=. 
raţie de valore,  : a cp 
„Arte 9. Francarea scrisoriloră ordinare, a=. 
dică nerecomandate şi fără valore declarată. 
care voră fi espediate din una din ţările con- 
tractante cu destinaţiune pentru cea-altă este. 
facultativă. Ia 

Espeditorii voră putea dapă voinţă să plă- 
tâscă portulă lori înainte până la destinaţie 
stă să'lă lase în sarcina destinatoriloră. 

Art. 10. Portulii ce:se va percepe în cele:
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două teritorii de Statii ale Maiestăţiy sele Im- 
periale şi Regale Apostolice, va fi ficat, adică : 

Pentru fie-care scrisâre simplă: francată 
destinată pentru Principatele-Unite la 10 crei- 
țari austriaci; . - 

2, Pentru fie-eare scrisâre simplă nefrancată 
originară din Principatele-Unite la 20 creițari. 

1n reciprocă portul ce se va percepe în Prin- 
cipatele-Unite va fi fixată, adică : 

1. Pentru fie-care scrisore simplă francată de- 
stinată pentru cele două teritorii de Stati ale 
Maiestăţii sâle Imperiale şi regale Apostolice 
la 25 bani. : 

Pentru fie-care scrisâre simplă neftancată, o- 
riginară din cele două teritorii de Stată ale 
Maietăţii scle Imperiale şi Regale Apostolice, 
la 50 bani. 

Art. 11. Prin escepțiune ]a disposiţiunile 
art. precedenti, taxa simplă a serisoriloră ori- 
ginare din Principatele-Unite destinate pentru 
Bucovina, pentru districtele Bistriţa şi Nes- 
zad, pentru districtele limitrofe penă la riulă 
Mureşi şi partea fruntariei militare limitrofe 
cu Primcipatele-Unite până la Moldora-Nouă şi 
vice-versa, va fi redusă; 

a. La 5 creiţari (15 bani) în cas de francare şi 
d. La 10 creiţară (25 bani) în cas de nefran- 

care, 
Art, 12, Vor fi considerate ca scrisori simple 

acelea ale cărorii pondă nu va trece peste unii 
loth, decă ele vor fi espediate din cele două te- 
ritorii de Stati ale Maiestăţii. sele Imperiale 
şi regale Apostolice pentra Principatele-Unite, 
şi ali cărori pondă nu întrece 15 grame, dâcz, 
ele roră fi espediate din Principatele-Unite |. 
pentru cele dou: teritorii de Stat ale Maiestă- 
ţii sâle Imperiale şi regale apostolice pentru 
Priacipatele-Unite, şi ali căroră pondii nu în- 
trece 15 grame, deca ele vorii f espediate. din 
Principatele- Unite pentru cele două teritorii 
de Stat ale Maiestăţii s6le Imperiale şi regale 
apostolice. - 

Din loth în lot (din 15 grame în 15 grame) 
se va adăoga ună portă simplu mat multă. 
„Art. 13, Administrațiunile posteloră în cele 
două teritorii de Stată ale Maiestăţii s6le Im- 
periale şi regale Apostolice voră plăti admini- 
straţiunii postelorii Principatele- Unite pentru 
scrisorile francate destinate pentru Principa- 
tele-Unite, 4 creițari, şi pentra scrisorile ne- 
franeate originare din Principatele-Unite S crei- 
țari pentru âe-care portă simplr, 

- Administraţia posteloră Principatele-Unite 
va plăti admiristraţiuniloră postelorii sus dise, pentru scrisorile francate destinațe pentru te- 
ritoriile susii gise, G creițari (15 bani), şi pen- 
tru scrisorile. nefraneate originare din disele teritorii 12 creiţari (30 bani) pentru fie-care 
poztă simplu, - 

Procusulă taxeloră cscepționali ce se roriă 
percepe în virtutea art. 11 va rămânea întreg 
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în profitul administraţianii prin care taxele 
se rori fi percesă, . , 

Art, 14, Scrisori recomandate voră putea fi 
espediate din una din ţările contractante pen- 
tru cea-altă, și pe cât posibile cu destinaţiune 
pentru ţările la, cari administraţiunile contrae- 
tante servă să vorputea servi de intermediă, 

: Portulă scrisorilorii recomandate va trebui 
în tot-d€-una să fie achitată din "nainte, până 
la destinație, a 

Ori-co scrisâre recomandată adresată din una 
din ţările contractante în cea-altă va plăti la 
plecare , peste taxa aplicabile unei scrisoră 
simple ordinare francată de acelaşi pondă, ună | 
drepti fixii de 10 creiţară sâi 25 bani după ca- 
suri. Acestii drepti fizii va rămânea dobândită 
oficiului espeditoriă. 

Probele de mărfari şi imprimatele de ori-ce   natură recomandate, adresate din una din ţă- 
rile contractante în cea-altă, voră plăti peste 
taxa moilerată fixată prin art. 17, dreptul fixă 
susă disii, şi în ori-ce altă privire sori fi tra- 
tate ca scrisori recomandate. 

Scrisorile recomandate nu vorii putea avea, 
nici uă declarație de valdre. , 

Trămiţătorulă ori-cărui obiectii recomandat 
va putea, cere în momentul depunerii obiectu- 
lui, să i se dea avisă despre priimirea, sea de 
destinatoră. ! 

_ Ia acestă cas va plăti din "nainte pentru 
portul avisului nă taxă uniformă de 10 creiţari 
scă 25 bani, după casuri. | 

Acâstă taxă va rămânea dobândită oficiului 
espeditoriă, 

Art. 15, Foilede reclamaţiune adresate după 
cererea trămiţătoriloră din una din ţările con= 
tractato în cea-altă, vor trebui să fie francate 
piătindi uă taxă de 10 creiţari, (25 bani), d&ca 
trămiţătorul n'aă plătit un aris de recepţiune. 

Acâstă taxă va rămânea dobândită admini   

  

strațiunii care o va fi percesii. 
- Dăcă însă reclamaţiunea, va fi fostă produsă 

pri uă er6re a postei, reclamantul va, putea, 
"| cere înapoierea taxei sasi dise. 

“Art. 16, În cas când unii obicetă recoman- 
dati, espediată din una din ţările contractante 
pentru cea-altă s'arii perde din greşsla vre 
unui amploiată ali postelorii, aceea, din admi- 
nistraţianile contractante pe teritoriul căria,' 
perderea va fi avutii loci, va plăti trămiţăto- 
rulul uă indemnitate de 20 florini (501. n.) în, 
termină de nouă luni din diua reclamaţiunii. - 

Dreptuli de a reclama: espiră după şâse luni - 
din dioa remiterii scrisorii. - 

Trecând acestii termină, reclamantulii nu 
va avea dreptii la nici uă indemnitate. " 

Art. 17. Probele de mărfari şi corecturile : 
(Epreures) de imprimerie purtândi corecţiuni 
tipografice, precumiă şi manuscrisela alăturate 
la aceste corecturi și cari se raportă la dânsele, 
diarele, gazetele, operile periodice, cărţile bro- 

53
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gate sâii legate, brozuri, note de musică, cata- 
l6ge, prospecte, anunciuri, preţuri curente etc., 
imprimate, litografiate sâii metalografiate, es- 
pediate din una din ţările contractante in cea- 
altă, vorii fi francate până la destinaţie plă- 
„tindă uă taxă de 2 creiţari, respectivi 5 bani 
„pentru 2 !/e loţi (40 grame), ssă fracțiune din 
„acesti pondi. -. DN 
„„. Art, 15, Taxa de 2creiţari (5 bani) prevăgutii 
pentru probe, imprimate, etc., se va împărți 
iîntre administraţiunile contractante, adică : 
„3 bani pentru administraţiunile postelor în 

cele duoă teritorii de Stati ale Maiestăţii Sâle 
imperiale şi Regale Apostolice, şi 2 bani pen- 
tru Principatele-Unite. 
„Prin escepţiune Ja acâstă disposițiune taxa 
probeloră, imprimatelorii, ete., preschimbate 
între Principatele-Unite şi provinciele limitrofe 
menţionate ja art. 11, va rămânea întrâgă în 
profitulă administraţiunii care o va fi percesă. 

Art. 19. Probele de mărfuri nu voră putea 
fi espediate de cât împlinindii conâiţiunile ce- 
rute de legile vamali ale fie-căreia ţări. 
„Ele nu vor trebui să aibă nici uă valore ve- 
nală, să fie puse sub bandă sâii astiă-felă ca să 
nu lase nică uă înduoinţă asupra naturii loră; 
ele nu vor trebui să porte altă scriere da mână 
de câtii adresa destinatorului, uă marcă de fa- 
brică, s6ă de comerciante, numere de ordine şi 
preţuri. 

Corecturile de imprimerie corese şi manu- 
scrisele ce vorii fi alăturate voriă trebui aseme- 
nea să fie puse sub bandă şi nu ror putea con- 
ţine nici uă literă sâă notă avândii caracterulă 
unei corespondinţe s6ii putândii să'i ţie loci. 

"; Diarele şi imprimatele de ork-ce natură vor 
trebui asemenea, să fie puse sub bandă şi să nu 
pârte nici uă scriere, cifră s6ii semnii Ore-care 
de mână, afară numai de adresa destinatoru- 
lui, semnătura trămiţătorului şi data. 

Probele de mărfuri, corecturile şi imprima=- 
tele de ori-ce natură cari n'ară reuni condiţiu- 
nile mai sus esprimate, sâi alii căroră porti 
ară fi lăsată în sarcina destinatoriloră, voră fi 
considerate ca scrisori şi tratate în consecinţă. 

Art. 20. Trămiţătorulă ori-cării scrisori re- 
comandate espediate din una din ţările con- 
tractante în cea-altă va putea cere în momen- 
tulii depunerii scrisorii, ca ea să fie remisă de- 
stinatorului prin unii espresă, îndată după so- 
sirea sa, cu condiţiune însă ca scrisârea să fie 
destinată întruni loci unde csistă uni biuroi 
de postă. . 

In acesti casă va plăti din nainte pentru re- 
miterea prin espresă uă taxă fiză de 15 creiţari 

"respectivă de 40 bani; acestă taxă va reveni 
întregă biaroului de destinaţie. 

Art, 21. Administraţiunile contractante 'şi 
vori putea libera reciprocii descoperită (ă de- 
courert) scrisori, probe de mărfuri şi impri- 
mato de ori-ce natură cu destinație s6ii origi- 
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nare din ţări străine la cari ele serră sâă roră 
putea servi de intermediii. 

Corespondinţele cu destinaţie pentru statele 
Germane şi marele ducată de Luxemburg sâi 
originare din aceste State, voră fi tratate în 
tâte privinţele ca corespondinţe preschimbate 
între administraţiunile contractante, 

Administraţiunile contractante, 'şi vor plăti 
reciprocă pentru corespondinţele cu destinaţie 
scă originare din ţări străine taxele fixate prin 
convențiunile respective în vigâre sâă cati se 
vorii încheia în fiitoră. 
-Administraţiunile posteloră în cele duoă te- 

ritorii de Statii ale Maiestăţii Sâlo Imperiale 
şi Regale Apostolice vori plăti administraţiu- 
nei posteloră Prinsipatele-Unite pentru cores- 
pondinţele francate originare din ţări străine 
cu destinaţie pentrn Principatele-Unite, şi pen- 
tru corespondinţele ne-francate originare din 
Principatele-Unite cu destinaţie pentru ţări 
străine, aceleaşi sume ca pentru corespondin- 
ţele preschimbate între țările contractante. 
-Prancarea facultativă s6ă obligatoriă până 

la destinaţie sâii până la uă limită Gre-care a 
corespondinţelorii. menţionate în presentulă ar- 
ticolă, condiţiunile ce ori trebni să împlinâ- 
scă probele de mărfuri pentru a se bucura de 
taxa moderată, condiţiunile recomandării seri- 
soriloră, etc., vor depinde de stipulaţiunile di- 
selorii convenţiuni postali, 

Art, 22. Taxele ce se vorii percepe pentru 
corespondințele preschimbate între Principa- 
tele-Unite şi biurourile de postă I. R. stabilite 
în Turcia voră fi fixate, adică : 

1. Pentru corespondințele între locurile 1i- 
mitrofe (Vidini şi Calafatu, Giurgiu şi Rusciuc, 
Cerna-Vodă şi Călăraşi). 

Taxa unei scrisori simple francate va fi fixată 
la 5 creiţari (15 bani); taxa unei scrisori sim- 
ple nefrancatela 10 creiţari (25 bani) taxa pen- 
tru probe şi pentra imprimate la 2 creiţari 
(5 bani) pentru 2 1/2 loţi (40 grame). 

Aceste taxe voră rămânea întregi în profitul 
administraţianii care le va percepe. 

2. Pentru corespondinţele între locurile di» 
înteriorulă Prncipatelor- Unite de uă paste şi 
Vidin, Rusciuc şi Cerna- Vodă de altă parte : 
Taxa unei scrisori simple francate va fi fixată 

la 10 creiţari (25 bani), taxa uncă scrisori sim- 
ple nefrancate la 20 erciţari (50 bani). 

Taxa pentra probe şi pentru imprimate la 
2 creiţari (5 bani) pentra 2 :J= loţi (10 grame). 

Aceste taxe vori fi împărţite în proporţiu- 
nca de 2/i în profitală administraţiunii Princi- 
pateloră-Unite, de 1/+ în profitul administra= 
țiunilor postelorii din cele duoă teritorii de Stat 
ale Maiestăţii Scle Imperiale şi Regale Apo- 
stolice. 

3. Pentru corespondintețele între Principa- 
tele- Unite de uă parte, şi biurourile de pestă 

7 
I. R. stabilite pe ternurile mărci Negre şi în
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Turcia de Furopa (afară de Albania şi de în- 
-=sula Candia) : . : a 
- :? Taxa unei scrisori simple francateva fi taxată 

la 15 creiţari (40 bani); taxa unei scrisori sim- 
-;plă nefrancată la 25 creiţari (60 bani). : 

'.- Taxa pentru probe şi pentru imprimate la 
-4 creiţari (10 bani) pentru 2 1/ loţi (40 grame). 
---- Aceste taxe se vor împărţi după cum urmeză : 

Administraţiuneloră postelorii în cele duoă 
teritorii do Stat ale Maiestăţii S6le Imperiale 
gi Regale Apostolică le voră reveni : 10 creiţari 
„Pentru uă serisGre simplă francată, 15 creițari 
-prentru probe şi imprimate pe 2 î/ loţă (40 gra- 
„me). Restulă va reveni administrațiunii Prin- 
cipatelori-Unite. : i 
» 4. Pentru corespondinţele între Principatele 
Unite de uă parte şi biurourile de postă I. Î. sta- 

-bilite în Turcia de 'Asia, în Zgypt, în insula 
Candiei şi în Albania de altă parte : 

- Taxa unei scrisori simple francate va fi fixată 
la 20 ereiţari (50 bani); aceea a unei scrisori 
simple nefrancate la 30 creiţari (75 bani); aceea 
*pentru probe şi pentru imprimate la'4 creiţari 
(10 bani). pe 21J2 loţă (40 grame). - 

Aceste taxe vor fiimpărțite după cum urmeză: 
Administraţiunile poşteloră în cele două te- 

ritorii de Stat ale Maiestăţii sele Imperiale şi 
regale Apostolice e vor reveni 15 creițari pentru 
-uă scrisore simplă francată, 20 creiţari pentru 
nă scrisâre simplă nefrancată, şi 3 creiţari pen- 
tru probe şi pentru imprimate pe 2!fe loţi 
(40 grame). î o 

Restulă va reveni administraţiunii Princi- 
pateloră- Unite, Ia 

Art. 23. Francarea corespondințelorii de ori 
ce natură se va putea efectua în ţările contrac- 
tante prin timbrele de postă respective, 

Art, 24. Când val6rea timbrelor de postă 
cu cari uă scrisâre este investită va fi inferiori, 
taxel stabilite pentru a, se franca, acâstă, seri- 
sra va trebui să fie considerată, ca nefrancată 
Şi tratată, în consecinţă, cu deducţiune de va- 
J6rea timbrelori de postă nesuficientii între- 
buinţate. - : = 

Obiectele sub bandă, admise la beneficiuli 
unei moderaţinni de taxă, midlocind francarea 
„obligatorie, voră fi taxate în casă de francare 
„nesuficientă ca scrisori nefrancate, cu deduc- 
“ţiune a paețului timbrelorii de postă aplicate. 

- Art. 95, Corespondinţele de ori-ce natură răă 
:adresate sâă răi dirigiate voră fi înapoiate fără 
întârdiere pentru preţul cu care oficiul trămi- 
“ător le va îi trecut în comptă celai-altă oficii, 

Corespondinţele cari pentru ună curentă 6re 
"Care nu se.vorii putea remite destinatoriloră, 
"vor trebui să fie înapoiate deuă parte şi de alta, 

Acele cari vorii fi fostă trecute francate, vor 
"fi înapoiate fără taxă, nici de comptiă; cele cari 
"voră fi fost trecute în compt, se tor da pentru 
“preţii cu care ele vori fi fostă originar comp- 
state de oficiulă trămiţătoră, - 
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Art, 20, Corespondinţele internaţionali re- 
espediate în urma schimbării de residenţă a de- 
stinatoriloră, pentru acâstă reespediţiune :nu 
voriă trebui supuse la uă taxă suplimentară. 

“Dâcă însă schimbarea de residenţă ară aduca 
uă sporire a portului, destinatorulii va î ţinut 
să plătâscă uă taxă suplimentară, complectând 
portuli, pe care espeditorulii sâi destinatorul 
ară fi trebuită să plătâscă, dscă scrisârea ară 
fi fostă originară adresată la nuoulă loc de de- 
stinaţiune,. O- ..- a 
“„ Corespondinţele recomandate în casii de re- 
espediţiune voră fi tratate ca astii-feli, fără a 
fi supuse la unii noii drapt de recomandaţiune. 
"Art, 27, Corespondinţa esclusivă relativă la 
diferitele servicii publice, adresate dintr'uă țeră 
în cea-altă, şi a căroră cireulațiune scutită de 
plată va fi fostă autorisată pe teritoriulă ţărei 
la care aparţine autoritatea sâii fancţionarală 
de la care einană acâstă corespondenţă, va fi 
transmisă scutită de ori-ce plată de portii. 

Decă autoritatea sâi funcţionarulă la care 
ea este adresată se bucură asemenea de scuți- 
rea de plată, ea va fi liberată fără taxă; în ta- 
sulă contrarii acâstă corespondență nu va 
snpusă de câtă la taxa teritorială a țărei de 
destinaţiune, E 

art, 25, Administraţianile contractante se 
îndatoreză a face să se transporte pe teritoriile 
loră depeşile închise ce birourile de postă res- 
pective voră putea avea a schimba cu biurouri 
străine. “ E i 

» Administraţiunile posteloră celorii două te- 
ritorii de Stâti ale Maiestăţii. sele Imperiale 
şi regale Apostolice, vori plăti administraţiu- 
nei postelor Principateloră-Unite pentru tran- 
situlă depeşiloră închise ce biurourile admini- 
strațiuniloră susii dise vor schimba, cu biurou- 
zile de postă ], R. în Turcia : : 

a. 15 bani:pe 30 grame pondii-neto pentru 
scrisori, şi a 
"d. 50 bani de kilogramă pondii-neto pentra 
probe şi pentru imprimate. | a 

Administraţiunea postelorii Principatelorii= 
Unite va plăti administrațianilori susă (lise 
pentru transituli depeşilorii închise ce biurou= 
rile de postă ale Principatelorii-Unite voră pu- 
tea avea a schimba cu biurourile de postă, ale 
Confederaţiunei Germaniei de Nord: i 

a, 10 ereiţari pe 2 loţi pondii-neto pentra 
scrisori, şi .- i 

” B. 30 creiţaride kilogram pondit-neto pentru 
probe și pentru imprimate. . SE 

Dâcă în fiitoră biurourile de postă ale uneia, 
din administraţiunile contractante vori avea, a 
schimba depeşi închise cu biurourile de postă, 
ale altor ţări străine, preţurile transportalui 
acestoră depeşi închise se vor fixa, în asemenea 
casă, prin comuna înţelegere a administraţiu- 
nilori contractante,   "Se înţelege că pondaliă corespondinţelorii de
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ori-ce natură cădute în deposit (torhhtes en re- but) precumă şi acela ală- foiloră de avisă şi „alte chârtii de comptabilitate resnltânâă din schimbul corespondințeloră în depeşi închise nu va, fi coprinsă în cântărirea scrisorilor, pro- beloriă şi imprimatelorii, pe cari vor trebui în- : tocmite preţurile transportului fixate prin pre- sentulii articolă, . i Ii . Art. 29. Birourile de postă ale administra- ţiuniloră contractante voră priimi și efectuă re- ciprocii abonamente la diare, publieate” fie în țările contractante fie în străinătate, şi se vor „însărcina şi cu espeduirea acestori iare, : Taxa ce administrațiunile contractante vor percepe pentru efectuarea abonamentului şi es- pediţiunea diareloră cari apară în ţările lori respective, va fi de 250 din prețulii neto ală „diarului, abstracţiune făcută de drepturile de finanţe, şi va fi împărţită pe din două între Qi- sele administraţiuni, . . a Minimum acestei taxe este fixati la 80 crei- “țari (2 lei nuoi) pe ani. a „.. Art. 30. Birourile de postă ale Administra- țiunilorii contractante 'si voră trece. reciprocă diarele publicate in striinătate cu preţuli cu cari abonaţii plătesc în propriile lor ţări când : priimescă aceste diare prin postă. Art, 31, In scopul de a'şi asigura reciproc integralitatea produsului corespondințeloră schimbate între ambele țări, administraţiunile contractante se îndâtoreză a împedica prin tâte migl6cele cari sunt în puterea loră, ca aceste corespondinţi să nu trecă priu alte căi de câţă prin-postele lori respective, : .. Art, 32, Francarea articolilorii postei grele originare din una din țările contractante cu de- stinațiune pentru ceacaltă este facultativă, | Trămiţătorii vor putea după voinţa 1or să plătescă portulă înainte pEnă la destinaţie scă până la fruntaria Principateloră-Unite, scă "i Yor putea lăsa întreg în sarcina destinatorilor, Art, 35. Taxele vori f percese după tarifele în vigâre în ţcra de origină şi ţera de destina- ţiune, adică : . 
Pentru pereursulă în cele două teritorii de stati ale Maiestăţii scle Imperiale şi regale Apostolice după tarifele în vigâre în aceste te- ritorii, şi pentru percursul în teritoriulii Prin-4 cipateloră-Unite după tarifele cari sunt, în și- gore în aceste țări. .. PE Art, 34. Trămiţătorulii ori cărui articol ală postei grele va putea cere în momentulii depa- nerii obicctului să îi se dea avisă des;re recep- țiunea sa de către destinatoră, In acestii casă va plăti înainte pentru portul avisulul taxa stabilită prin articlulă 14, 

Acestă taxă uniformă va rămânea dobândită oficiului espeditoriă, - "Art, 35, Scrisrea de transportiă care va în- Boţi coletele postei grele va fi scutită de ori-ce 
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unui lotă, respectivi de 15 grame; în cas con. trariă ea va fi taxată ca scrisâre ordinară (ar- ticolele 10 şi 11), 
Art, 36, Cândă mai malte colete vori 6 în. soţite de uă singură scrisâre de trăsură, taxele vor fi însă percese separat pentru fie care coleţ, Art, 37, Articolii postei grele înapoiate locu. lui de origină pentru ună cuvântă ori-care şi articoliă reespediați-în urma schimbării de resi- dență a destinatorilor vor f supuse la uă nonă tasă, ca cum ar fi fosti puse din noii la, postă. Art. 98, Articolif postei grele ce antorită- țile însemnate'la art.27 vor schimba între ele, voră fi espediate scutite de porti. - . 

„Art, 39. Espeditoruli unui articol al postei grele va avea facultatea de a, declara valârea   
conţinutului pentru cara va fi garantată în cas de perdere sti de stricăciune a obiectului : 

In casă de perdere scă de stri:ăciune a unui articolii ală postei erele, indemnitatea se va plăti după valârea dcelarată afară numai dâcă 2dministraţiunea va aduce probe că val6rea de- clarată este snperidri valorei reale aarticolului, In acesti casti administraţiunea nu este 0- bligată de câtă la plata acestia, - . Cândi espeditorală nu va fi făcută vre uă declaraţie de val6re, nu va avea dre;ită de câtă la uă indemnitate corespondentă la perderea   

  taxă suplimentară, numai să nu escâdă pondul 

reală sâă la stricăciunea reală, care indemni- tate nu va putea întrece 1 florin şi 50 creițari (3 lei nuoi 75 bani) pe! kilogramă s&ă pentru ori ce fracțiune din acestă pondă. 
"Ia regula generală indemnitatea se plătesce espeditorului obiectului. o. Cu tâte acestea ea se va putea achita în mâ- nele destinatorului dsca espeditoruliă o va cere espresti, sâii dâcă acesta este necunoscuti sii nu se pote găsi. 
Art, 40. Administraţiunile nu voră fi nici responsabile ici ţinute a despăgubi perderă sâit |. stricăciuni resultâna din un cas de resbel, nu- mai publicul să fie prevenit din 'naiute că posta înceteză ori ce responsabilitate; de ună viciă propriii lucrului scă din erdrea espeditorului, „Ele nu suntă iarăşi responsabile pentru pă- Subi indirecte şi beneficii nerealisate. Administraţiunile nu iai asuprăle nici uă responsabilitate în casurile următâre : 1. Decă stricăciunile mai fostă constatate îndată la sosirea obiectelorii şi "nainte de prii- mnirea Ioră de destinatoră, 

2. Dâcă ambalagiulii nu cuprinde nici nă ur- mă esterioră de stricăciune sti de udătură. 3. Dâcă, cândă este vorba de ună pachet cu ral6re declarată sâă de uă scrisâre conținendă bani, pondulă obiectului la sosire în loculă de destinaţie se găsesce conformii cu acelii con-. statati de biurouliă espeditoră. Art, £1, In casă de întârdiere, fie în tran- sportu fie în remiterea obiectelor, administra ţiunile contractante nu suntă responsabile în
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marginea art. 39 de câtii cânăii întârdierea ar | 
fi avută de consecinţă a deteriora cu totul sâii 
parțialii şi pentru totă-d6-una conţinntuliă pa- 
chetului. RI 

În nici unii casă administraţiunile nu voră 
ţine s&ma de variaţiunile cursurilor scă pieţelor. 

Art, 42, Uni termină de şse luni, înce- 
pendi din diua depunerii obiectului, este acora 
datii espeditorului pentru -a susţine drepturile 
sâle la uă indemnitate, . 

Trecendă acesti termini reclamantul nu va, 
mal avea drentă la nici uă indemnitate. * : 

Art. 49. Administraţinnile contractante vor 
respunde reciprocă pentru perderi şi stricăciuni 
-după principiile stabilite ia articolii 29 la 42 
şi pe percursulă lori, i 

Cândă uă perdere sţii stricăciune se va pro- 
duce pe anii percursă străinii părţiloră con- 
tractante, administraţiunea în joci va susţine 

Lo 

“| monedă, şi saldulă va fi remis la casa pos 

Aceste compturi vor avea de bas 
stificaţiune adeverin 
de r6ception) ale tr 
sulii peri6dei mens 

ă şi de ju= 
țele de recepţiuni (accusâse 
ămiterilur efectuate în cur- 
uale la care se rapârtă,. 

Saldală va fi plătit la espirarea fie cărui tri- | mestru pe basa unui comptă generale care se 
va întocmi prin îngrijirea ministeralui R.. Un- 
gară ală Agricalturei, Industriei şi comerciu- 
ini la Pesta, 

Plata va avea; loc în monedă sunătâre (bani) 
sâi prin poliţă "pentru suma întrâgă în disa 

telor 
E. la Pesta în monedă austriacă, ssă la Mini- 
sterul finanţelor la Bueuresci în lei nuoi şi bani, 
apă 'cum una stă alta: din administraţiunile 

contractante vă remânea dâtâre către cea-altă. 
Plata va trebui efectuată în cels trei luni 

cari voră urma trimestruli la care comptulă 
generală sa va raporta, e     lingă administraţia străină reclamaţia espeai- 

torului pentru nă indemnitate cu acelaşă inte- 
resă ce ară pune pentru propriele s6le trămi- 
teri şi conformă cu disposiţiunile convenţiuni- 
loră esistente între administraţiunile contrae-     tante şi administrațiunea străină. 

Art, 44. Articolii pustei grele schimbaţi în- 
tre Priucipatele-Unite şi ţările străine espediate 
prin cele duoă teritorii de Statii ale Maiestăţii 
Sele Imperiale şi Regale Apostolice suntiă su- 
puse, pentru percursulii pe teritoriulă Princi- 
patele-Unite, la acelea-şi tarife şi reglemente 
ca obicctele originare scă cu destinaţie pentru 
țările contractante, pi 

Câtii pentru percursulă de la fruntaria Prin= 
cipatelor-Unite pent la destinaţie şi vice-versa, 
aceste obiecte șoră fi supuse taxelorii şi regle- 
menteloriă în vigâre între cele duoă teritorii de 
Stată ale Maiestăţii Ssle Imperiale şi Regale 
Apostolice, şi ţările străine respective. 

Art. 45, Administraţiunile contractante vor 
admite espetiiţiunea prin estafete a scrisorilor 
şi alte obiecte fără valora declarată... - : 

Resuitatul diferinţolor relevate 
turiloră unui trimestru se v 
trimestrului următoră,: -- 

Licuidarea compturiloră va avea loeă pe pi- 
sioruiă de 1 florină monedă austriacă pentru 
2 lei nuci 50 bani (1 leii nuoă sâii 100 bani cu 
lfancă), si o 
„“ârt, 47, Administraţiunile contractante vor 
opri printr'ani reglementii forma compturilor 
şi ori ce altă măsură de detalii şi de ordine ne-.: 
cesarii pentru a asigura esacta esecuţiuneapre- : 
sentei convenţiuni. Aa 

Este înțelesă că măsurile denumite mai sus 
voră putea fi modificate de administraţiunile . 
contractante, ori când prin comună înţelegere, 
ele oră rezunâsce necesitatea loră. 
Art, 45, Presenta convențiune va avea, tă- 
ria şi valOrea la 1 Ianuarie 1869 şi va remânea 
obligătâre din ani în anii, până cănd una din 
administraţiile contractunte va anuncia celel- 
alte, deră cu un an din 'nainte intenţiunea sa, . de a'l face să înceteze efectele, E 

asupra comp- 
a trece în comptul 

  Taxele estafetelorii voră trebui să fie totă- 
d&-una achitate d'inainte până la destinaţie. 

In casulii cânâi ună obiecţii espediată prin 
estafete ară ajunge să se pârdă din culpa unui 
amploiată de postă, adniinistraţiunea pe teri- 
toriulii căreia perderea arii fi avuţii loci va re- stitui trămiţăcorului taxele plătite pentru tran- sportulă estafetei, şi'i va plăti uă indemnitate 
de 20 florint (50 lei nuoi). o 

Reclamaţiunea provenindă din perderea unui obiecții espediată prin estafetă, nu va fi admi- 
sibilă de câtă în timpă de şâse luni, socotiti 
din iua remiterii obiectului, 

Art, 46, Administraţiunita contractante vor întocmi în fie care Innă compturile resultândă din transmisiunea corespondințeloră, depezilor 
închise, articolelorii postei grele şi stafetelorii 
<e'şi voră trece reciprocă în virtutea disposi- ţiunilori presentei convenţiuni. 

  

In timpulă acestui din urmă ană couvenţiu- 
nea, va urma de a avea esccuţiunea sa depliuă. : 
şi intregă, fără prejudiţiul licuidăriă şi soldărit: ; ! 
compturiloră între administraţiunile contrac= . .: 
tante dapă espirarea gisuluj termină, - . 

Presenta convenţiune se va ratifica de guver- 
nele respective, şi ratificaţiunile se vor schim= 
ba la Bucuresci în celă mai scurt timp posibil. 

In puterea cărora plenipotenţiarii ati semnat . 
presenta convenţiune, şi "i-ai aplicată sigiliul 
armelorii lorii. . i mi 

- Făcută la Viena în o4'alii 1868. - 
M. Greway  . , 'X6n]. Falcoiaun 

Coasilier la ministerulă Directore” generale ală 
R. Ungară al agricalturel, . postelor şi al telegrafolor 
industriei şi comerciulal,  Principateloră-Unite,. 
dir, şef al postelor B.Ung. - ” : 

Consilieri la ministerul 1. R. 
- = “Fri Pilha), 

[es] [es] [es]. 

. al comerciului. 

  

a PER
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REGULAMENTU 

“ LEOIUIRI | 

DE DESVOLTARE ADAIS INTRE ADMINISTRATIUNEA POSTELOR PRIN CIPATELORrUNITE Sr 
ADMINISTRATIUNEA POSTELOR AUSTO-UNGARA, PENTRU PUXEREA IN LUCRARE A CON- 
VENTIUNEI POSTALE INCHEIATA LA VIENA SUB DATA 24 1ULIv 1868. - 

„ DISPOSITIUNI GENERALE 
-Concernândii esploatarea şi schimburile 

Art. 1. Punctele la frontiere de eşire. — Ser-| 
viciile internaționale prevădute la art. 2 din 
Convenţiune vorii fi create şi esploatate pre- 
cum urmeză : Sa 

a. De administraţiunea posteloră Principa- 
telori-Unite : 

| „Pe uscată -, 
Intre Sucera şi Folticeni. 
„>  Soosmeză şi Adjudii, . : 

>  Cronstadt şi  Bucuresci prin Ober 
'Tâmos,. . i i 

latre Ermanstadt şi Râmnic prin Rothen- 
thurm, . a 

Intre Orsova şi Turnu Severin prinV ârciorova 
b.. De administraţiunea posteloră Austro- 

Ungară : 

„e 1. Pe uscată 
Intre Unter-Sinatz şi Mihăileni." 

2. Pe apă 

Intre Orsora şi Galaţi, 
> Calafată şi Vidină, 
> Giurgiu şi Rusciuc. 
>  Tuleia şi Galaţi. 

Cu tâte acestea dâca vre una din administra- 
ţiuni ară veni să constate că pâte sfectua vre 
unul din aceste servicii pentru un preţiă” may 
avantagios, va fi permis administrațiunei cate 
îlă face'de a'l continua în condiţiunile propuse 
do cea-altă administraţiune s6ă în casulă con= 
trariă de a renuncia în favorulă ei, Uă propu- 
nere de acâstă natură nu se va putea pune în 
lucrare de cât după uă încunosciinţare preala- 
bilă de treă luni. . e a 

Art. 2+ Orariii serviciilor. — Va fi un ser! 
” Yiciă cotidiană. aaa 

Intre Bucuresci şi Cronstadt, 
>  Sinutz şi Mihăileni, 
>  Orsovă şi Turnu-Severin, -.. 

De patru oră pe săptămână 
Intre Romnică şi Hermanstadt,. * 

  

  

- De trei oră pe săptămână. 
Intre Sucâva şi Folticeni. 

n  Soosmeză şi Adjud, 

De cinci ori vara şi de trei oră iarna: 
„„Intre Giurgiu şi Rusciucii.. 

„De duoă ori vara şi uă dată iarna 
. Intre Galaţi şi Pulcia, 

"De trei oră vira şi de ducă ori iarna 
Intre Calafată şi Vidini. 
Orariulă acestori servicii va fi regulat ast-— 

feli în câtă să fie puse, atâtii la plecare câtă 
şi la ajungere, în coincidență imediată cu ser- . 
viciile corespondente cele mat importante cari, 
ajung la s6ă plecă din punctele de schimb ale: 
administraţianilorii Austro-Ungare. 

Art, 5, Repartiţiunea cheltuelilorii. — Ad-. 
ministraţiunea, prin îngrijirea căreia se voră 
efectua transorturile pe uscat, va priimi de Ja, 
administraţiunea corespondentă,pentru percurs. . 
pe teritoriulii săi, de fie care chilometru per- 
curatii pe ori-care direcţiune, uă indemnitate 
ce se va fixa, la finele fie căruia trimestru pe: 

-.| basa compturiloră respective. 
"Arte 4. Schimbulii depeşiloriă (1), anexa A, 

1 şi 2. — Schimburile depeşelorii pentru co- 
respondenţele şi trămiterile mesageriilor(2) se 
vori efectua după tablourile aci anexate, lite-— 
ra4,lşi?. : 

Art, 5 Transmiterea; anera B, 1 şi 2. — 
Transmiterea corespondinţeloră şi obiecteloră 
de mesageril va fi efectuată după prescripţiu= - 
nile tablourilor B, 1 şi 2, anexate ia presentul: | 
regulamentii. 

Art. 6, Reionuli limitrofă. — Biurourila 
depostă ale monarhiei Austro-Ungare, a cărora, . 
corespondențe pentra Principatele-Unite Şi vi- 
ce-versa se bucură de taxa redusă fizată prin 
articolul 11 ală Convenţiunii din 24 Iulie 1868 - 
suntă arătate prin tabloulii C, anexată la pre- 
sentulă regulamentă. 

Aplicațiunea taxelorii a 
Art. 7, Corespondinţele descoperite (a dicou- 

tert) espediaie în transit, anexa D.—'Tabloulă 

  

(1) Prin depeşe se înţelege postii pachetă. 
(2) Prin mesageril se înţelege poste grele gi de raldre, 

e
a
 

S
g
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anexată la presentulii reglement sub. litera, D, 
arâtă condiţianile cu cari părţile contractante 
își voră libera corespondențele Principatelorii- 
Unite pentru ţările cărora administraţiunile 
Austro-Ungare poti servi de intermediare şi 
reciprocă. O OC n. " i 

Art, $. Tarifele mesagerieă.— Tablourile de 
distanţă şi tarifele necesarii pentru calcularea 

. taxelorii mesageriiloră (Fahrpost-Taxen) vorii 
fi comunicate reciprocii în cel mai scurtă ter- 
mină posibilă, : EI E a . 

Modulii de a trata trămiterile .. 

Art. 9. Adresa. — a. In general. — Adresa 
ori -căria obiectii alii postei de scrisori precum 
şi aceea a scrisorilorăi de transportă (letres 
de voiture — Begleitbriefe) însogindii trămi- 
terile prin. mesagerii şi a acelora care nu sunt 
însoţite, trebue să conţie lămurită numele de- 
stinatorului şi locul de destinaţiune complec- 
tată prin tâte indicaţiunile utile pentru zii a- 
sigura regulata remitere. | 

Câti pentru obiectele de mesagerii numele 
destinatorulai ra putea fi înlocuită prin ini- 
ţiale şi cifre carii voriă fi esactii reproduse pe 
scrisorile de transportă cari le însogescă. 

Pentra scrisorile, imprimatele şi probele ne- 
recomandate, adresate poste-restante, numele 
destinatorului pâte fi inlocuiti prin iniţiale 
să gifre, .... e 

Singurile indicaţioni aâmise pe adresa '0- 
biectelor de a se espedia prin postă sunt ace- 

„lea cari voriă tinde a'i facilita sâi ai asigura 
xemiterea destinatorului, scit a'i face cunoscut 
pe trămiţător ori-ce alte adnotaţiuni sii note 
vorii trebui să fie şterse astii-felă în cât să fie 
iisibile, m. 

Dâcă trămițătorulă cere ca să i se procure 
uă adeverire de primire de la destinatorii, fie 
pentru uni obiectă ali postel de scrisori, fie 
pentru uă trămitere prin mesagerii, va înscri 

„clă €nsn'si pe adresa obiectului. ce espediază 
subscripţiunea, «contre accust de reception» (cu 
adeverire de primire) şi'şi va face cunoscută 
numele şi domicilinlă biuroului espeditoră.: 

Biuroulii trămiţător. va anexa formula uce= 
ste adeveriri de priimire la trămiterea Ja, care 
so rapârtă. — Acestă, formulă va fi redigiată; 
în franţuzesce. e 

d. Jurnale şi imprimate. — Împrimatele de 
ori ce natură, probele de corecturi sâă fără ma- 
nuscriptele. ce reproducii, trobuesciă a, fi espe- 
diate deschise sâă puse sub bandă mobilă. - 

Preţurile curente, gifrele de bursă şi circu- 
Jările de: comercii potii conţine şi comunita- 
ţiuni scrise anunţândă preţuri s6i schimbări 
de preţuri şi numele călătorulni, - 

'Trăsuri s€ii semne pe marginea jurnalelor şi 
imprimatelor făcute cu scopul de a atrage aten- 
ţiunea lectornlui suntii asemenea autorisate. 

e. Probe cu mărfuri, — Probele cu mărfuri 

  

    

trebuescii a fi puse sub bandă în cutit sei î 
saci legaţi şi nepecetluiţi, astii-fel în cât;.să fe 
totii-de-una lesne a se verifica, conţinntuliă. 
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Scrisori nu potă însogi aceste trămiteri pen-. ; 
tru care nu este admis alte adnotaţiunt de cât 
acelea tindendi a face eunescuti numele şi fir- 
ma trămiţitoralui, marca fabricel sâii a co- 
merciuluj, designaţiunea detailată a mărfei, . 
numerile şi preţurile. | . 

d. Scrisori exprese. — Scrisorile a se remite 
destinatorelui printr'ună espresii îndată după 
ajungerta lori la biuroul de destinaţiune, vor 
trebui. să pârte pe adresă afară de adnotaţiu- 
nea : «recomandată» stă «charge» inseripţiu- 
nea <par exprts> (prin înadinsă) inscripţiune 
pe care biurouli de trămitere va sub-linia bine 
cu creionii roşiu sâii albastru. | : 

- Biurouli expeditor va anexa la scris6rea, ex- 
presă uă fâe de remitere (pe chârtie roşie) re- : 
digiate în franțuzesce, 

e. Trămiteri prin mesagerie. — Oră ce obiect, . 
care nu aparţine prin natura sa serviciului co- 
respondinţeloră, remis la postă pentru a fi ex-. _ 
pediatii prin îngrijirea sa, trebue să fie solidii 
împachetat; cu câtă distanța de percurată. 
este mare, greutatea, şi dimensiunea conside- 
rabilă şi valorea importantă, cu atâtă acâstă 
împachetare trebue a fi solidă, practică şi în 
asemenea casură impermeabilă. | 
"Valorile în numerariă şi în chârtie, sculeleşi 
în generalii obiectele pucinii voluminâse, dâră 
de mare valre, trebuescă a fi cu soliditate îm- 
pachetate în chârtie gr6să, în pânză, în pele: 
sâi mai bine în cutii învelite în muşarma. Îm- 
pachetările învelite cu chârtie sâii pânză vor fi 
legate cu sforă; acelea în pânză sii în pele tre- 
buescii pe câtă posibilii să fie fără cusături. | 

Cânâă: din causa unei împachetări nesnfi-. 
ciente stii vici0se, uă trămitere va trebui să 
fie pusă sub uă nucă împachetare, cheltuelile. 
cari resultă se voră pune în sarcina destina- . 
torului. , 

'Trămiterile de oră ce natură trebuescă a f ... 
pecetluite stă plumbuite. -. 

Pentru trămiterile expediate sub forma de -. 
gropii, pachetii, coletii, ladă, etc., pecetele tre- -. 
bnesci să fie aşedate pe tâte înduoiturile, cu-. ... 
săturile să adausele, astă-felă în câtii deschi- 
derea să fie imposibilă fără a strica veri una... 
din peceţi. 

Pentru sacii de pânză sc pele grâsă după 
ce se vorii întruni extremităţile, să se strângă 
cu sforă grâsă care să le pringti pe tote şi să 
trâcă prin ele, iară vârfurile storei să se întru- 
mescă în uă singură pecete pusă pe uă bucăţică . - 
de metalii (fiche) su de cartonă. 

Ori ce valâre declarată trebue să fie espri- 
mată în moneda ţărei în care se face consig- 
națiunea. Ea va î înscrisă în şifre atât pe scri- 
sorile de transportă câtă şi pe ori ce obiect al 
mesageriei.
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„Cândă mai multe colete cu valâre declarată se rapârtă la uă singură scrisâre de transport, - acesta va, trebui să arcte valârea specială a fie-căruia din ele, . - « Cândi uni trămiţători cere ca un obicctă ce depune să nu fie francată de câtă numai până la frontieră va trebui să stipuleze acesta în termini precişi pe adresa obiectuluj, , Art, 10. Obiecte ce nu se pot transporta cu posta. — Este oprită de a se priimi şi espedia, prin postă obiectele prin ală cărora trausport oferă vrun pericolă şi în speciali acelea, care se potii lesne aprinde. prin frecare, prin con- tact cu aeră, prin presiane ete., lichidele co- „Tosive (care rde, mănâncă) şi productele dea- semenea natură, | - Pers6nele cari ascund prin declaraţiuni false natura unorii asemenea trămiteri, precum şi acelea cari nu le declară, conţinutulă sunt re- sponsabile de tâte pagubile ce poti resulta şi pasibile de penalităţile prevădute de lege. Art. 11, Obiectele admise eu condițiune, — Lichidele, obiectele care sa potii lesne strica ssă descompune, obiectele, d'uă dimensiune dis- proporțională, precum arbori, copaci şi alte a- semenea obiecte, animalele vii potă îi escluse din transportă de către oficiurile postale, Administraţiunea postelor nu dă nici uă ga- ranţie -pentru obiectele de acsstă natură cari se voră putea adinite în transportă nici pentru obiectele fragile ambalate în cutii -cândă ară suferi în transportul lori uă stricăciune sâă perdere causată prin natura chiară a conţinu- tului trămiterii scă prin natura ambalagiului. Cândă trămiterile care conţine licuide nu suntă declarate ca: ast-feliă, espeditorulă este obligati a, despăgubi păgubile ce transportul acestoră licuide țoră putea causa la alte tră- miteri postale, 
Pondulă unui pachet (ladă, 

nu trebue în generală să trâcă 
tatea, de 50 livre, | a Art. 12, 1Zodul de procedare pentru trămi- terile. neregulamentariă anbalate, pecetluite sei adresate. — Ori ce obiectă a căruia adresă, suscripțiune, ambalagiă să închiderea nu este conformă preseripţinniloră reglementare pâte A înapoiată expeditorului pentru ca eliă să'f a- ducă moâificațiunile utile, | Deâcă, cu tâtă acâstă înapocre, despositaruliă cere ca trămiterea să, fie expediată în starea în care o presintă, elă ra putea fi satisfăcută după dorinţa sa, însă numai atunei cândii din acea trămitere nu se va prevedea că pâte re- sulta defectuosităţi constatate carj 'să strice cele-alto trămiteri postale ssă să producă per- turbaţiune în serviciulă de exploataţiune. Depositarulă va trebui în asemenea casă, să declare formali că renunciă la ori ce indem- 

butoiaşii, etc.), 
cu multă greu- 
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nisare şi că cere ca trămiterea sa să fie făcută pe risiculă şi pericolulă săii; aceste va fi invi- tată a le scri şi subseri cu mâna sa chiară pe adresa coletului. Acâstă declaraţiune se va re- produce țextualii pe recepisa ce se va libera de- positaruluj,  .. , . Priimirea fără observaţiune din partea biu- roului postal a unei trămiteză Gre care nu dă dreptul depositarulai la nici uă indemnisare şi na'lii scutesce. de respunderea ce trebue să'lii privescă pentru ori ce daună arii resulta din YI'uă neregularitate în adresă scă inscripţiune, in sruă disimulaţiune scă nedeclaraținne a, conţinutului, în fine din defectuositatea, amba- lagiului s6ă a închiderii obieetaluj predată. Pentru trămiterile cari nn potii fi espediate la destinaţiunea, lor fiind că chârțiile ce ie în: sogescă nu suntă regulate, serisrea de tran- sportii va putea fi înapoiată singură şi fără cheltuiala biaroului de consignaţiune, dâcă o- misiunea pote f îndreptat ntmay prin midlo- cul acestei piese. Decă este necesari de a se înapoia chiarii coletul pentru a fi complectat după regulamentii, acestă coletii nu se va taxa: pentru acâstă înapoere nick pentru a duoa es- pediţiune penă în loculă pe unde s'a înapoiat, admiţend că la consignațiane un esamin prea- labil și după materialul de care dispune biu- rourile de postă, permitea dea descoperi cu înlesnire în ce consista neregularitatea trămi- - terii. Debursele particulare făcute în espedi- țiune vor putea fi solvate de administraţiunea postale respectivă cu sarcina pentru funcţiona- rulă culpeşiiă de a le împlini., 
Trămiterile nesuficientă ambalaţe şi acele stricate în timpul transportului nu trebuescti a fi refusate cândă se transmită de uni biaroă de postă la unii altulă, dâră ele trebuescii să fie ambalate din nucă, deca se pote, conserrână pe câtii posibilii ambalagiulă primitivă, : Constatarea unei asemenea trămiteri nesu- ficientă ambalate, se va anuncia biuroalui de postă espeditoră cu prima carsă. 
Art, 19, Scrisâre de transportă ' (begleit- brief) (1).— Ori ce obiect espediat prin mesa- gerii afară de scrisorile conţiindă valori decla- - rate trebuescă a fi însoşite d'uă scris6re de transportă, . - 
Mai multe colete adresate aceluiaşi desti- natoră, potă f însoşite de uă singură scrisâre de transportă, cu condiţiune însă că aceste co- lete să nu fie unele cuvalâre declarate şi altele fără valore declarate, 
Suntă priimite ca putândă a le ține locă : „ Serisorile pecetluite neconţiindi nici nu- merariă nici hârtii de valâre nici alte obiecte avândă uă ralăre venală, 
b. Simplele fot avândă celi puţină dimen- siunea pătraraluj unei coli. 

  (1) Fraht,
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Scrisorile de transportă nu trebue să repro- 
ducă numai inițialele şi cifrele (numerile) în- 
scrise pe coletele ce însogesc, ci să aibă adresa 
destinatorului, destinaţiunea şi unii facsimile 
ală peceţii întrebuințată în pecetluire; ea tre- 
bue să conţie asemenea uă arătare curată şi 
precisă a coletului şi să arte natura conţinu- 
tului săi şi dâca 'şi-are loc valârea declarată. 

Art, 14, Declaraţiuni de vamă. — 'Tâte o- 
biectele espediate prin, mesagerii, cu escepţiu- 
nea acelora cari nu conţinii de câți valori în 
chârtie sâă în numerarii, trebuese să fie înso- 
gite de declaraţiunile necesarii pentru împlini- 
rea formalitățitoră vămii la frontieră. 

Administraţiunile posteloră nu ia asupră-le 
nici uă responsabilitate în ceca ce privesce e- 
sactitatea ucestorii declaraţiuni, trămişătorul 
remâindi a suferi singură consecinţele iregu- 
larităţii ce s'arăi constata, ARE 

Art. 15, Cintăritul şi indicăţiunea pondu- 
lui. — Unitatea pondulul pentru obiectele de 
mesagerii este livra=500 grame 30 loţi sub 

" divisaţi : = 
a. Pentru trămiterile originare din Princi- 

patele-Unite în grame. : 
d. Pentru trămiterile originare din monar- 

chia Austro-Ungară, în loţi.: 
„Cândii pondntă unui obiect al postei de seri- 

soră va fi superiori aceluia fixat pentru portul 
simplu, biuroulii trămițătorii să nefăcând el, 
biuroul de schimb va indica la unghiul stâng 
superioră ală adresei, numărulă porturiloră 
simple pentru care acestă trămitere va trebui 
a se număra, | Ă 

Pentru obiectele de mesagerii conţiindă va- 
lori declarate în chârtie, în numerariă, obiecte 
preţi6se, etc., pondul va trebui să fie indicatii 
pe câtă posibilii mai esactă. Pentru tote cele- 
alte, fracţiunile sunti indicate până la a decea 
parte dintr'ună lotă. E 

Aceste indicaţiuni se vorii face chiar pe tră- 
miteri şi pe scrisorile de transportă ce le în-| 
sogescă. ; 

Cândi mai inulte colete sunt insugse ue vă 
singură scrisâre de transportă, ponâul acestor 
e "ate se va indica osebit pentru fie-care coleţ, 

Pentra a opera reducţiunea pondului metric 
în pondul germani şi vice-versa, biurourile de 
schimbi se vorii servi de tabloulă anexată la 
presentulă regulamentă. e 

Art. 16, Aplicaţiunea timbrelor. — Se vor 
stampila cu ani timbru umed, argtândi lo- 
culă de origină şi data corespondențeloră (0- 
biectele postel de scrisori), trămiterile mesa- 
geriel neînsogite de scrisori de transport şi scri- 
sorile de transportă. „ 

Aceste timbre vor fi în regulă aplicate pe 
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partea adresei trămiterilorii şi scrisorilor de 
transportulii care suntii însoțite. 

Biurourile de schimbi vori aplica, timbrele 
loră locale purtând data pe partea opusă a a-. : 
dresel corespondinţelor ce vor avea a reespedia, 

Trămiterile recomandate vori fi âncă stam- 
pilate pe partea adresei cu timbru «charg6>. 
s6ii recomandată ; (de către binrourile ungare 
cu timbru ajânloit). Obiectele postei de seri- 
soră nesuficiente francate se vorii stampila cu 
timbru ; 
carea nesuficientă). 

Trămiterile francate până la destinaţiune ss 
vor stampila cu timbru P. D. şi acele francate |, 
pentru uă parte a percursului numai cu tim- . 
brau P.P,. 

ffranchissement însuffisant,. (fran- 

“ Art,17, Adnotaţiunea francării. — Preţal | 
francării unui obiectii ală mesageriei va trebui 
să fie notătiă pe scrisârea de transportă sâil pe 
adresa obievteloră cari nu suntii însoşite. 
„Acâstă indicaţiune se va face. în ducă sumo 

osebite prin uă bară transversarie (1); aceea, 
pusă d'asupra bari va rcpresenta partea cu- 
venită administraţiuni! espeditore; acea pusă. 
de desubt bonificațiunea, cuvenită administra- 
ţiunii corespondență, : 

In casulă cândă mai multe obiecte voriă a- - 
parţine unci singuri scrisori de transport, fran= 
co privindă pe fie care din aseste obiecte seva | 
nota în deoscbi. 

Art. 18. Retragerea de către espeditoră a -! 
unită obiectii consignatii (2). — Oră ce obiectă * . 
ali postei de scrisori precum şi ori ce ohiectă. 
ali mesagerici va putea A retras de trămiţă- ... 
toră în totii timpulă 
dispune de devsulii. Lu , | 

“Retragerea se pâte efectua fie la biuzoul de 

în care posta va putea 

consignaţiune fie la acelă de destinaţinne şie- 
scepţională atâti în câtă să nu resulte din a- 
câsta nică ună inconvenientă în vr'ună biuroă E 
intermediari de reespediţiune,   asemenea casuri ale țării în care a avutii lociă 
consignaţiunea. 

Pentru acesta trămiţătoruli va trebui să se : 
conforme disposiţiunilori reglementare pentru . 

Deca obiectulii reclamat este deja în cursul ' 
espediţiunii, reclâmantul va, trebui să dea în 
scrisă uă cerere destulă de. lămurită pentru 
care Oră ce dubii să fe imposibilă... 

Trămiţătoruli pâte cere ca reclamaţiunea sa, 
să fe făcută prin pustă asi prin telegrată.: A- 
câstă reclamațiune va fi redigiată şi într'ană 
casii şi într'altulă prin îngrijirea biuroului po-.. 
Stală şi se va visa de reclamant.  . . 

Remiterea trămiţătorului a obiectelori re- 
trase şi cari santă deja în cursul espediţiunii 
se va efectua în condiţiunile următâre : 

  

(1) Linie âreptz. 
(2) Predaţă, 
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1. Obiectele postei de scrisori sub luarea 
taxei care ari fi trebuitii să fie plătită de de- 
stinatoriă. Dă : o 

2. Obiectele de mesagerie sub luarea taxey 
pentru dusii şi întorsii calculată pentru tra- 
zeul în realitate efectuati, : .. 

Art. 19. Liberarea anticipată destinatori- 
lori, — Destinatorul unui obiect Gre care re- 
misă la: postă pentru 'a fi transportati prin 
miglâcele sâle, va putea, după ce va, constata 
pe deplină identitatea sa, să obție în ori care 
biuroi intermediară de reespediţiune liberarea 
disului obiecţii, deră acesta pe atâta numai pe 
câtă din ea nu va putea să resulte nici un in- 
convenientă pentra serviciul postalii şi admi- 
straţiunea, se va crede pe deplină asigurată că 
acâstă remitere nu va putea provoca! nici nă 
protestare. Aaa Mă 

Deca va fi uă trămitere franeată, remiterea, 
se va efectua fără alte spese şi fără restituirea 
vre unei părţi a franculu! plătită. 

Deca va, fi unii obiectii taxatii, liberarea se 
va face prin luarea taxei, a 

În fine deea obiectului nu se aplicase nici uă 
tază, acâstă tază se va stabili după distanţa 
în realitate percursă,. -: . 

Art, 20, Beespediţiunea. —' Destinatorală 
ori căruia obiectii, ali postei de scrisori scă al 
mesageriei, care nu'l va fi priimitii acolo unde 
îi este adresat, pote cere ca să îifie reespediat 
la ori care destinaţiune. a 

Uă cerere de reespediţiune pâte asemenea 
emana din partea trămiţătorului, dâră nu tre- 
bue în asemenea casă, să fie luată în conside- 
rațiune de biuroul de reexpediţiune de cât nu- 
mai deca "l-ar parveni prin intermediul biu- 
roului la, care consignaţiunea a fosti facută, 

Cererile de acâstă natură se voră face totă- 
dâ-una în scris şi vorii trebui să fie iscălite de 
autorulii loră. o : 

Cândii uni biuroă de postă cunâsce positiv 
nuoa residenţă a unui destinatori, scrisorile, 
imprimatele şi probele ordinarii precum şi trâ- 
miterile recomandate ce'i sunti adresate, i se 
voră espedia, la nuoulă domiciliă, afară numaj 
când se va disposa alt-fel într'un mod formal. 

Obiectele mesagerie se vor încărca cu taxele 
legale pentru nuoa distanță percursă. 

Art. 21, Deposite. — Se voră tracta ca în 
deposită : -: 

1. Trămiterile de orice natură 
natorii cari nu se potă găsi. 

2. Acele refusate. 
3. Acele postă-restante nereclamate întrun 

termin de 3 luni socotit din diua ajungerii lor, 
4. Acele cari nu vori conţine.de câtii unica- 

mente bilete sâă planuri de loterii, la care în 
virtutea legilorii ţării s€le destinatorul nu are 
reptulii a se interesa, dâră cu condiție numai 
ca ele să fie înapoiate biuroului postal imediat 
după ce sati priimită şi deschisă. 

pentru desti- 

LEGIUIRI 

      

  

D 

Trămiterile mesageriei cuprinse sub No.1 de 
inai susii nu vor trebui să fie tratate ca în de- 
positii de câtiă numai după ce biurouli de de- 
stinaţiune se va fi asigurati de la biuroulă de 
espediţiune că uă. adresă, mai complectă nu'i 
pâte da. . AI E io 

Deca casulii prevădut sub No. 2 de mat sus 
se presintă, şi numai deca, va fi pentru unii 0-,. 
biectă alii mesageriei, biuroul de destinaţiune: : 
trebue imediată să pue în posiţiune pe acelă 
de consignaţiune ca să anuncie pe espeditor să 
dea, dăca îi convine, instrucţiunile scle întrun 
termini maximum de 14 dile, la, espirarea că- - 
ruia comunicaţiunea va fi tratată ca nulă dâca 
nu s'ariă fi respunsi, . - 
"Oră ce trămitere postale cădute în deposită, 

acele ale mesageriei menţionate la ultimele ducă 
aliniate ce precedă, se vor înapoia imediată ; 
biuroului de origină. E 
"Motivulă înapoerit va trebui totii-dâ-una să 

fie indicată pe adresa chiarii a obiectului în= 
napoiatii stă pe scrisârea de transportă, 

Deca va fi mărfuri cari să nu potă suferi ter-; 
minuli de aşteptare, animale cari să reclame-. 
îngrijiri, sâii trămiteri de uă altă natură su-!, 
puse la descompunere, biuroui de destinaţiune. . 
va avisa la miglâcele de a efectua vinderea în - 
profitulă trămiţătorului. 

Se va face procesă verbală asupra acestei o- 
peraţiuni şi se va trămite biuroulu! de origină 
cu suma produsă din vingare după ce se voriă 

3 

scădea, dintr'ensa taxele cu care coletulă era | 
încărcată şi cheltuelile vinderii. 
Administraţiunile respective nu sunt ţinute 

a priimi înapoi ca cădute în deposite, de câtă 
trămiterile a cărora închidere n'a fostii dena.. 
tarate, afară de acele conţiindă bilete sâă pla= 
nuri de loterii (ţifra 4 de mai susă). 

Deschiderea, de destinatorii sâii de împuter. . 
nicitulii săă a unei scrisori de transport ce în- 
sogesce ună colet, ecuiraleză cu priimirea co- 
letului. 

Cândii mai multe trămiteri se raportă la a- 
ceeaşi scris6re de transportă, priimirea s6ă re- 
fusulii nu se pâte aplica de câtă la tâte tră- 
miterile. . 
"Scrisorile cară se vor fi remisii la uă persână 

cu acelaşi nume şi se vară fi deschis de dânsa, - 
trebuesci a fi repecetlaite cu pecetea biurou- 
lui postalii de destinaţiune, şi faptulii și mo- 
tivulă deschiderii se voră atesta, de acest biu- 
roi pe plicul scrisorii. * 

Obiectele postei de scrisori cădute în depo- 
sită se oră înapoia reciprocă. pentru preţulă 
cu care s'aii trecutii de oficiulii trămițători. 
-- Trămiterile mesageriei voră fi taxate pentru 
percursal ce ai a face din nuoii şi acestă taxă 
se va cumula la deburse. 

Art, 22, Scrisori recomandate. — 'Trămi- 
terile recomandate pe deplin francate trebuesc 

la f tratate ca ast-felă chiariăi cândă vor fi fost
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aruncate în cutiile de scrisori de trămiţători, 

Dâcă francarea nu este suficientă se vor trata 

ca, scrisori ordinare. 
Cândi uă trămitere recomandată este din 

erâre espediată ca trămitere ordinară, cel ân: 

tii biuroi care bagă de sâmă trebue a o trata 

pentru reespediţiune s6ă distribuţiune ca şi deca 

“ară fi parvenitii regulată în scrisă şi a avisa 

prin celă ântâiă curierii biuroul corespondent. 
4 ” i . 

Abonamentii Ja jurnale 

Art, 23. Transmisiunea. — Jurnale, al că- 

rora abonamenti a fostii subscrisă prin înter- 

mediuli administraţiunilori contractante vor 
fi reciprocă espediate fără a se trece în compt 
în faturile de schimbi. - i 

'Transmiterea oră cărora alte jurnale s6ă pu- 
blicaţiuni periodice se va efectua în modulă 
prescrisă pentru imprimate în generală. 

Arte 24, Preţulii abonamentului. — Oficiu- 
rile contractante îşi vorii transmite la timpul 

cuvenit, pentru ca biurourile loră respective 

să potă fi puse în posiţiune a efectua în regulă, 

cererile de abonamente sâă de reabonamente 

pentru care publiculii va reclama intervenirea 

lorii, condiţiunile şi preţul cu care aceste a- 
bonamente poti fi priimite. -. --. 

Pe câtii timpi uă administraţiuno nu va face 

cele-alte comunicaţiuni relative la modificațiu- 

„nile cari s'ari fi adusă” conâiţianiloră de abo- 

namenti ale vze-unui jurnal s6ă publicaţiune, 

acesta va, fi fondată a admite că condiţiunile 
indicate în urmă continuă a servi de basă. 

Arte 25, Biurouri de cereri, — Sunt disi g- 
naţe ca biurouri deplinii autorisate a'şi trans- 

mite cereri de jurnale : - 
a. Din partea Principatelorii-Unite : Bucu- 

resci, laşi şi Craiova. RR 
d. Din partea monarhiei Austro-Ungară :Vie- 

ma, Pesta, Cronstandt, Hermanstadt şi Czer- 
nowitz. . e 

Art. 26, Espediţiunea jurnaleloră, — Es- 
pediţiunea jurnalelorii abonate prin interme- 

iul postei se va efectua pe cât posibil direct. 
Biurouli însărcinată cu espediţiunea jurna- 

leloră este ţinută a efectua acâstă espediţiune | 

directă localităţiloră care'i facii uă cerere im- 

portantă s6ă care: în lipsă de espediţiune di- 

rectă arii suferi întârdiere în priimirea acestor 

trămiteri, i 
Art, 27, Jurnalele lipsă. — Jurnalele cari nu 

se priimescii la biuroulii de destinaţiune, și în 
privinţa cărora nu s'a făcat nici uă comunica- 

ţiune de biaroulă corespondentă, rebuescii a 

ți reclamate 3 .: a a 
a. Pentru jurnalele cari aparii regulată : în 

termină de 24 ore socotitii de la ajungerea cu- 
rieralui, afară numai cândă cnrieruliă 'şi va e- 
fectua întârcerea după un timp mai îndelungat. 

b. Pentru jurnalele car! apari în epocă ne- 
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determinate : Indată după ajungerea număru- 
lui următori. + DO 

Jarnalele cari nu se voră reclama în timpul 
susă citatii, voriă fi cu tâte acestea procurate 
prin întermediulă biurouriloră postale, deră cu 
spesele destinatorilorii dâca nu se voră putea, 
libera gratis. - 

Art, 28, Stabilirea şi regularea compturi- 
loră. — Biuroui postali care face cererea tre- 

bue să achite fără întârdiere biuroului dela care 
cere jurnalulă preţulă săă în dată ce a priimit 
comptul relativ şi "I-a verificat esactitudinea. 

Compturile jurnaleloriă trebuesciă să fie sta- 
bilite în a duoa jumătate a lunci a treia a pe- . 
riodului abonamentului în valGrea monetară a: 
administraţiunii postelor la care plata trebue 
a fi efectuată, Până la stabilirea adică până ia 
plata, acestui comptii, administraţiunea care 
face cererea este dâtâre, dâca i se cere, să verse 
acompturi în termină de cinci dile, 

„„Serviciulăi stafetelorii 

Art, 29. Drumuri, taxe şi tarife. — Drumu=. 

ile pe care stafetele vor putea circula şi pre- 

ţurile a se plăti pentru circularea lorii voră fi 
iadicate în tablourile ce.se oră comunica re- 
ciprociă. ! = : - 

“Art. 30, Formalităţile de espediţiune şi de 
emitere. — Adresa şi condiţiunea obiecteloră 

a cărora espediţiune este cerută a se faca prin - 

stafetă, trebuesce să fie conformă trămiterilor 

de aceeaşi natură espediate prin midlocele de 

transportii ordinare. a EI 
Obiectul a se espedia prin stafetă trebue să 

fio stampilată cu timbru purtându data şi nu- 
mele biuroului de origină, elă trebue să aibă 
încă inscripțiunea eu caractere ar&tâse <par 
estafțetie»> şi să fie reînchis prin îngrijirea biu--. 
roului espeditorii într'uniă plică care se va pe- 
cetlui şi se va adresa biuroului postală de de- 
stinaţiane însărcinat cu remiterea lui sub lua- 
rea de chitanţă de la destinatori. Acest plică:.: 

sâii pachetă va trebui, să aibă afară de adresa 
biuroului de destinaţiune inscripţiunea <espe-- 

ditio par estafette>. ci 

Ori ce obiectii remisi unui biuroii. postală » 

pentru a fi espediată prin stafetă trebue să fie 
francatii până la destinaţiune. Chitanţa ce se- 
va libera trămiţătorului va trebui să indice cu 

"| esactitate ora consignaţiunii şi să fie reprodusă. 

pe dânsa adresa complectă a destinatorului şi . 

destinaţiunea,; precum şi binrouliă de postă în 

care depeşa va trebui să fie depusă prin sta- ! 

fetă: Uă îce de drumi va trebui să însogâscă. . 

txămiterea pentru care stafeta a fostă cerută, : 

Acâstă fe de drumii va, trebui să conţie indi- 

caţiunea locului şi 2 orei pornirii stafetei pre- 

cum şi aceea a trecerii sâle prin diferitele re-- 

Jeură. Ea se va adeveri de celii ântţiă binroii   de peste frontieră şi se va înapoia cu surugiul
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pentru a se 
a plecati. | 

Art, 31. Celeritatea 
feteloriă va, 

putea întârce biuroului de la care 
E IE AR E (1). —" Celeritatea sta- fi ecuală cu aceea a curieriloriă,, . poe e Doi - 

| "BIUROURI DE SOuinip 
-- * Moanlă transmisiunii 

Art, 82, Conformaţiunea şi transmiterea de. Deşelor cu scrisori, — Anexele F, GH şi L.— Fie care depeşă schimbată între biurourile po- stale a1e făriloriă contractante va trebui să fie însoşită de unii avisă (fatură de scrisori). - - Pentru schimbarile între biurourile Austro- ngare şi acele ale Principateloră-Unite se va întrebuința formulele Fi ŞC Pentru acele între biarourile Principatelor. Unite şi biurourile stabilite în Turcia de admi- nistraţiunea Austro-Ungară se'ya întrebuința, formulele H.şi[...;. i a Fatura de scrisori se va espedia chiar atunci cândă nici uă inscripţiune w'ară fi de făcut îu- tr'ensa precum şi atunci cândă'.ca n'ară fi în- „ soşită de nici uă trămitere, e La facerea unsi depeși obiectele cari voră trebui s'o compue se voră clasa pe. categorii după indicaţiunile faturei de scrisori, - * Inscripţiunile ce urmiză a se face în faturile e scrisori pentru trecerea, în comptă și boni- ficaţiunile respective, suntă de duvă naturi, adică : Sa a ! de numerile porturilorii simple, „ de sumele taxelorii scii bonificaţiuni! di, Bonificaţiunile gi trecerea reciprocă în compt 56 Yor esprima d'uă parte şi de alta în monota țării în proftulă căreia bonificațiunea, şi tre- cerea în comptii trebuescii a fi făcute, ... Indicaţiunile sumeloră urmândi a servi de basă bonificaţiuniloră şi treceriloră în comptii "se vori face la unghiulă stângă inferioră ală adresei în ţifre roşii pentru obiectele francate şi în cifre albastre pentru cele nefrancate, şi Se Yor esprima pentru cele d'ântâiă în moneta țării în destinaţiune, pentru .cele-alte' în no- neda ţării de espediţiune, Suma representată prin timbrele postale aplicate pe trămiteri ne- suficiente francate adresate dintr'uă ţâră con- tractantă în cea-altă se va trece în credituli administraţiunii țErei do destinaţiune. | In consecinţă biurourile expeditâre de schimb Yorii indica valorea timbreloru postale între- buinţate în gifre mică roşii şi în valârea mone- tară a ţărei de destinaţiune, imediată de de- Subtiă sâă alături de timbrele postale. Valsrea timbreloră postale va fi calculată pentru 1 krei- țară 21 banţ. | IN Obiectele nesuficiente francate vorii fi tratate 
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ca scrisori nefrancate şi soontite ca astii-felii la biuroulii corespondentii ae schimhii, . ; Scrisorile şi cele-alte obiecte recomandate -; vorii fi înscrise cu tâte indicaţiunile prerădute în tablourile preparate pentru acesti scopă, ' Dâca ună obiectă recomandati este însogită.. de ună avisă de priimire, presenţa acestui arvis - va fi enubciată prin indicaţiunea R, R.(Retură . Recipisă) pusă alături de inscripţiune. ; - Pentru scrisorile recomandate a se remite prin expresii, se va adăuga în rubrica «desti- nation> a tabloului susă „Dienţionată,; adnota- ținea : par erpris, - * ” 
Osebit de acestea se vor iuseri âncă în avise : ; Q.. Avisele de priimire la întârcerea loră; .       

„| comandate; . 
_b. Reclamaţiunile privitâre la obiectele .re- 

... - ” Ă 
! - „G. Avisele de reetificări, Mi „d. Depeşele cari voră trebui să transiteza în. pachete închise 

corespondente. , 
"Ori-ce stersătură, răsătură S6ă supra-încăr-. care va trebui să fie parafată de autoră, Cândă va fi uă rectificare de făcută, cifra de schimbati se va sterge prin uă trăsură și noua cifră se va înseri d'asupra sâii de desubtulii a- cestia.. E , + Obiectele fie-căria diferite categorii ale fa- turci de scrisori se voră întruui şi se vor lega cu uă sfâră sub care se va pune uă etichetă a- . rătendă sub-divisiunea şi No. corespondenți, . Timbrul creco:nandatii» <Chargă» s6ă «ajdu- - loti> va trebui să fie aplicată în capul fie-că- . | ruia avisă cu ins ripţiunea obiectelorii reco- mandate. - : E Ori-ce depeşă schimbată fie între biurourile administrațiunilor contractante fie cu biurouri străine va trebui să fe închisă întruni sacă, scă săculeţ, sâi învelită cu chârtie grâsă într'uă cuantitate destulii de mare pentru a resista frecărilor, şi legată cu sfâră pe din afară şi pe- ceiloită cu sigiliulă biuroaiuţ postal expedi- toră. Sfora cu care se va lega depeşa va trebui - să fie totă-de-una fără nodă. - DOR -. Sacii şi săculeţii se voriă înapoia regulatii biuroului expeditoră cu celă ânteiă curieră, , - Dâcă uă depeză conţine scrisori a se distri- bui prin expres, acâstă circumstanţă va trebai să fie notată pe pliculă depeşci, Arte 93, Primirea depeşelor cu scrisori. — Anexa K. — Remiterea tutuloriă depeşelorii în- ternaţionale sâii de transit la binroul de schimb de pe frontieră se va face sub chitanţă pe for- mulariulă K. .. : 

La priimirea uney depeşi, biurouli pentru   care ea este destinată va înseri pe fatura ce o însogesceora reală în care î s'a făcut remiterea. După ce se ra proceda la uă verificațiune e- 
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(1) Iaţaa.: 

pe teritoraliă administraţiunii
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sactă de trecerea în compt, bonificaţiuni şi di-] 
- ferite inscripţiuni, biuroulii de destinaţiune va, 
prepara dâcă 'şi are locul, avisele de rectificare 
necesari pentru ca să potă fi trămise biurou- 

-lal expeditoră prin celui ântâiii curierii... 
Avisele de rectilicare se vorii înapoia, inve- 

stite de priimirea biuroulni la care suntii adre- 
sate, biuroului care le-a emisii şi se voră anexa 
- de acesta la avisele respective. . 

Deca verificaţiunea făcută în momentaulii 
priimirii n'a dată locă expediţiunii la nici un 
avisă de rectificare, prin întârcerea, curierului 
se va adinite, până ce se va produce probe con- 
trarii, că tăcerea echivaltză la uă adeverire de 
„bună priimire. 

Art. 34, Conformaţiunea şi transmisiunea 
depeşelori prin mesagerii.— Anexa L, M, N, O. 
—Tâte inscripțiunile obiectelor prin mesagerii 
se vorii face pe faturile de pe modelele anexate 
sub literile L, AM, N, O. o 

Chiarii cândii în momentul plecării nică un 
obiectii n'ar fi de espediatii, nă depeşe însoţită 
d'vă fatură negativă totuşi va trebui să fie es- 
pediată in formă ordinară.. : 

Fie care obiectii ală mesageriel trebuie a fi 
înscrise pe fatură sub numărulii stă de ordine 
i conformii rvbriciloră stabilite, Scrisorile de 
transportii (Begleitbriefe) ce le însogescii se 
vor menţiona în rubrica respectivă, * 

Mai multe colete aparţiindă la aceeaşi scri- 
sâre de transportii se voră înscri ca şi dâca ar 
Î fostii însoșite fie-care d'uă scrisore de tran- 
sportă, dâră acâata nu va fi înscrisă de cât uă 
singură dată pentru tâte. 

Dscă obiectul expediatii este însoșit de de- 
claraţiuni, acestea vorii trebui menţionate pe 
linia ce urmeză fără, Nr. speciali deră amin- 
tindă acela ali inscripţiunei trimiterii Ja care | 
aparţină. 

„ Oră-ce răsătură, stersătură sâii supra-încăr- 
care va trebui să fie parafată de fancţionarulii 
expeditoriă. 
După terminarea inscripţianiloră se rorii a- 

duna nu numai şifrele, represintând taxele sei 
francările, dară âncă şi acela indicândă numă- 
rul bucăților şi numărul scrisorilor de transport. 

Şi de uă parte şi de alta tote indicaţianile re- 
lative la francări, debursări şi taxe voriă fi es- 
primate în moneda ţării în profitulii căreia, tre- 
cerea în compt sâii bonificaţiunea este făcată. 

Deâcă scrisorea de transportii care însoșesce 
vă trimitere este d'un ponâă superiori de 
15 grame sâii 1 loth, se va încărca cu tara, re- 
gulamentară a, unei scrisori nefrancate. : . 

Suma acestei taxe se va indica imediatii sub 
aceea a coletului ce însoșesce. şi întrunită cu 
acâsta prin uă acoladă (cerc), Dâca trămiterea 
este francată, honificaţiunea, se va face în ace- 
eaşi formă. a 

Cândă importanţa schimburilor va face ne- 
cesariă trămiterile fără valore declarată de vă 
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parte, şi trămiterile cu valore declarată de altă 
parte se vorii înscri pe faturi speciale. . y 

. Pransmisiunea trămiteriloră prin mesageriă 
se va efectua ]a biuronl de schimb de la fron=. 
tieră, descoperite (ă deconvert).prin înterme-" 
diulă conductorilorii cari voră fi dâtori de ai 
da chitanţă de predare, după rerificaţiunea 
contradictorie. .. -... 

Conductorii sunt dâtoră a aşeda tâte ohiec- 
tele ce iai în priimire, în saci, săculeţe, lădi 
sii coşuri, putendi fi bine închise. şi pe care 
administraţiunile respective le yoră pune la 
disposiţiunea lori, ....: E 

Art, 35, Priimirea. —. Conductorulii după 
ce va descărca totă ce are în trăsură, va intra 
în biuroii unde va transmite, mai ânteiu fatu- 
rile pe care suntii înscrise obiectele ce are să 
predea. .. 

„Va proceda în urmă la deschiderea sacilori, 
lădilori, etc., şi va remite conţinutulii loră, bu- 
cată cu bucată, funcţionarului priimitorii. După 
acâstă operaţiune pe deplină împlinită funcţio- 
narulă ya declara, prin punerea iscăliturei s6lo 
chiarii pa fatura şi în presenţa conductorului, 
că a priimitii tote bucăţile înscrise şi va indica 
numărul loră. : 

În casii în care una scii mai multe bucăţi ar! 
lipsi ssă s'ară constata vre uă stricăciune, se 
va face menţiune chiară pe fatură şi acâstă 
adnotaţiune ţiindă loci de procesii-verbali se 
va iscăli de funcţionarii şi conductori. 

Unii avisă relatândi conţinutulii procesului 
verbală încheiată se va expedia, prin celă ân- 
tâiii curieri biuroului corespondentă. . 

Acest avisii se va, înscrie în. fatură, cu adno- 
taţiunea. . 

« Procesul verbal relativ la expediţiunea cu... 
In casii de neindeplinire a acestorii disposi-. 

ţiuni, ra fi admisii, până la probă contrarie, că : 
biurouli priimitori a priimită trămiterea com- 
plectă şi în bună stare. . 

Deca sa constată erori sâă diferinţe în in- 
scripţiunile faturii la recunâscerea depeşei, va 
trebui să se facă modificaţinnile utile evitândii 
supra-incărcările pentru ca textuli primitivi 
să rămână lisibilă. Uă adnotaţiune, esplicândi 
motivul corecțiunii făcută să se transcrie chiar 
pe fatură şi avisii de rectificare recomandată, 
să se trămiţă cu primulii curicră biuroului de 
unde a, plecatii depeşa, : 

Dsca corecţinnile făcute aii 6re-care impor- - 
tanţă, avisulă de rectificare vatrebui, pe atâti - 
pe câtă .va fi posibili, să fie îscăliti de duci 
foncţionari. a ANI 

Biuroulă de la care a plecat depeşa după ce 
va face în registru săi de expediţiune modifi- 
caţiunile indicate în avisulă de restificare, va 
visa, acesti avisii şi'Lă va înapoia biuroului prin 
intermegială cărnia “lu ară priimi. Acestă din * 
urmă biuroă va anesa acestii avisii la fatură ca   actii justificativă. |,
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„Arte 80 Jlesagerii. — Transitu în depeşi 
directe, — Administraţiunea «postelorii Austro- 
Ungară "și va putea expedia transitii prin Prin- 
cipatele-Unite în depeşi directe descoperite, o- 
biecte de mesagerii, cu aceleaşi condițiuni şi 
preţuri ca şi deca era supuse la uă reexpediţiune 
în Principațele-Unite. : „o 
î - Conductorii postei Române, voră priimi în 
forma ordinară trămiteri de. asemenea natură 
adică în acelaşi modă ca şi acele ca destinaţiu- 
-nea pentru oră-ce alte biurouri şi rămâindi res- 
“ponsabili până în momentulă în care le voră 
remite sub luare de chitanţă biurourilor de pre- 
ste frontieră, s6ă conductorilorii postei I. R. de- 
legaţi cu priimirea lozii la frontieră pe terito- 
riulă Principatelorii-Unite. a 

Ună duplicati ali fie-căreia faturi de expe- 
diţiune se va remite de către biuroulă Austro- 
Ungarii de plecarea conductorului postei Ro- 
mâne cândiăi va lua în priimire expediţiunea. A- 
cestii duplicată va putea să nu conţie de câtii 
Nr. de ordine, valorile şi pondurile obiecteloră 
faturate, desluşiră cari voriă servi de basă pen- 
tru stabilirea prin îngrijirea administraţiunii 
posteloră Principateloră-Unite, taxe de tran- 
sportiă de la frontieră până la frontieră calcu- 
lată după tabloulii de distanţă servind de basă 
pentru taxare în Principatele-Unite, i 

Compturile relative Ja acestii transporţii se 
vorii stabili şi regula conformii cu disposiţiu- 
nile convenite pentru tâte cele-alte schimburi 
s6i trămiteri, : 

COMPTIBILITATEA 

Art, 37, Estracte mensuale.— Anexele P, Q, 
R,S, T, U. -— Biurourile de schimb vor face un 
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estractii mensualii de suma tacselori şi numt- 
rulă porturilorii simple de ork-ce natură tiga- 
rândiă în fie-care fatură de Bcrisori şi de mesa- 
gerii. Vorii întrebuința pentru acestă sfirşitii 
formulele aci anexate P, Q, R, S, T, U 

Art, 35.— Prin îngrijirea fie-căreia admini- 
straţiuni se va face în fie-care lună şi pentru 
fie-care depeşă cu scrisori şi obiecte de mesa- 
gerii ună estractii sumarii de taxele, numărul 
porturilorii simple de oriă-ce natură după fatu- 
rile de expediţiune şi ţiindu-se compti de mo- 
dificaţiunile ce li s'ar fi adusă după avisele de 
rectificare ce le vorii însogi. , iti 
„Se va face asemenea unii compti mensualii 
pentru serviciulii stafetelorii basatiă pe foile de 
drumi adeverite pentru depeşile transportate. 
„+ Compturile făcute prin îngrijirea adraiuistra- 
țiunii -posteloră Pincipateloră-Unite se voră 
transmite în cele d'ântâii cînci-spre-dece dile 
ale lunel viitOre pentru a fi supuse verificaţiu- 
nii biuroului comptabilităţii postelor la Pesta. 

Reciproc compturile făcute de biuroul comp- 
tabilităţii postelorii la Pesta se voră transmite 
n cele d'ântâiă cinci-spre-dece dile ale lunei 
pentru a fi supuse verificaţiunii direcţiunii ge- 
nerale a postelorii la Bucuresci. pa 

După prompta comunicaţiune a diferințelorii 
găsite, aceste compturi ror fi definitiv admise, 
şi acâsta pe câtă se va putea face în cursulă 
luncă în care voriă fi fostă stabilite. . ... 

Aceste compturi vori forma basa comptului 
trimestrială prevedutii de articolul 46 ali 
Convenţiuni!. Sa „2 

Făcuti în două originale şi iscălite la Pesta 
în 29 Decembre 1868. | 

Girvay, Radu Ionescu, Pilhalu, 

  

CONVENŢIUNE 
INTRE ADMINISTRATIUNEA POSTELOR CONFEDERATIUNIL GERMANIEI DE NORD SI ADMINI- 

STRATIA POSTELOR ROMANIEI PENTRU INTRODUCEREA UNUI SCHIMB POSTALE DIRECT 

INTRE AMBELE TERITORII 

(1868) 

Arte 1e Schimbulă reciprocii. — Intre ad- | înţelegere biurourile prin care ra trebui să se 
ministraţiunea posteloră Confederaţinnii Ger- | efectueze schimbulii depeşelorii (pacheteloră). 
maniei de Nord, şi administrsţiunea postelori Art, 2, Definiţinnea obiectelor de transport. 
României, va fi ună schimbă reciprocii de o-| — Schimbalii reciprocii va cuprinde : 
“biecte ce se voră transporta, prin posta de scri- 
sori, atâtiă în serviciul internaţionale, câtii şi 
în transitii. 

Ambele administraţiunt se îndetoreză a face 

1. Scrisorile ordinare, 
2, Diarele şi alte imprimate, 
3. Probele de mărfuri. . . 
4. Obiectele de corespondenţă a se trămite 

să se transpârte trămiterile ce voră schimba | prin espresă. 
între ele pe teritoriile respective, prin mediile 
cele mai repedi: Ele vorii denumi prin comună 

5. Obiectele recomandate. 
6. Mandatele depostă.
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Ponduli maximum ală obiecteloră enume- 

rate sub No. 1—5, nu va putea trece peste 

15 loţi ss 250 grame, 

Art. 3. Taza scrisorilorii. — Taxa scriso- 

zii simple, este fixată după cum urmâză :, 

A. În casă de francare. “ 

1. Plecândi din confederaţiunea Ger- 

2. Plecând diri România . . . . . 25 bani. 

B. În casă de nefrancare. 

1. Plecândă din România . . . + „.4 Sroşe. 

2. Plecândii din confederaţiunea Ger- 

maniei do Nord la . ... ss. e. e» 50 bani. 

Voră fi considerate ca simple scrisorile ală 

cărori pondă nu va întrece 15 grame, Seriso- 

mai mult pentru fie care pondiă de 15 grame 

sâii fracțiune din acestă pondă, 
Art, 4, Diare şi alte imprimate. — Taxa 

qiareloră şi altoră imprimate este fixată după   cum urmeză : 
A. Plecând din confederaţiune la $]+ groşe. 

B. Plecând din România la . . . 10 bani, 

pentra 40 grame să fracțiune din 40 grarae. 

-- Sub acâstă denumire santii cuprinse diarele, 

operile periodice, cărţile broşate sâu legate, 

note de musică, catalâge, anunciuri, -gravure, 

litografii, autografil, fotografii, şi ori ce altere- 

producţiuni obţinute prin procedeuri mecanice. 

Francarea esto obligătore. Trămiterile tre- 

bue să fie puse sub bandă, sâi numai în- 

dnoite.: | 

Ele potii lua forma unei carte de adresă sâă 

de avisii. | 

Este interdis a se adăuga alte „scrieri, gifre, 

sii ori ce semne de mână, de cât adresa desti- 

natoralui, semnătura trimiţătorului şi data, 

cu indicaţiunea locului de espediţiune, 

Cu tâte acestea este permis a se însenina de 

mână în preţurile curente sc circulările, pre- 

ţurile mărfarilor şi numele voiagiorilor de co- 

merci, - - . 
Se pâte chiar atrage atenţiunea cititorului, 

printr'anii semn marginale, asupra unui pa- 

sagiii determinati. | 

Corectarile (6preuves) de imprimerie potă 

conţine corecţiuni de mână, privitâre la con- 

“fecţionarea operei, li se pote anexa manuscrisul. 

Diarele şi alte imprimate nefrancate, ssii a 

căroră espediţiune n'arii împlini condiţiunile 

prescrise, voră fi considerate ca scrisori nefran- 

cate, şi taxate ca ast-felii, cu deducţiunea va- 

lorii timbrelori aplicate, ! : 
Art, 5 Probe de mărfuri. — Probele de 

mărfuri voră fi supuse la aceeaşi taxă ca dia- 
xele şi alte imprimate. - 

Ele vor trebui să n'aibă nici uă valOre ve- 
nală, trebue puse sub bandă ast-felă ca să nu 

lase nici uă înduoinţă asupra naturei tori, şi 

să nu porte altă scriere de mână de cât adresa 
destinatorului, numele espeditorului, mărcile 

de fabrica sâti de comerciii, numerile de ordine 

şi preţurile. , 

Este permisă d'a reuni întraceeaşi espedi- 

ţiune probele şi imprimatele (articolul 4) cu 

condiţiune de a plăti taxa după pondul total. 

- Francarea este ohligătâre. + - RI 

Probele nefrancate, sâi cari Tor fi espediate 

fără împlinirea condiţinniloră prescrise, vor fi 

considerate ca scrisori nefrancate, şi tasate ca 

ast-felă, cu deducţiunea valorii timbrelorii a- 

plicate.. E: IER 

Art. 6. Recomandaţiunea. — Recomanda- 

ţiunea este admisă pentru scrisori, giare şi alte 

imprimate precum şi pentru probe, cu condi- 

ţiune de a plăti, peste porti, ună drepti fizi 

de 2. groşe plecând dia Confederaţiunea Ger- 

maniei de Nord, şi de 25 bani; plecând din Ro- 

mânia, .. E | | 

Francarea va fi obligatorie. - 
Deosebitii de acestea va fi liberă espeditorul 

a cere să i se înapoeze recepisa destinatorului, 

Pentru acâsta va avea a, plăti înainte vă taxă 

suplimentară de 2 groşe, pornindă din Confe- 

deraţiune, şi de 25 bani, pornindă din România. 

„In casă de perdere a vre unei trămiteri re- 

comandate, administraţiunea culpeşă va plăti 

espeditorului vă indemnisaţie de patru-spre- 

dece taleri, să cinci-deci franci esceptându-se 

casarile de forţă majoră... .. ! 

“Ambele administraţiuni voriă avea faculta= | 

tea de a declina ori-ce responsabilitate în ca- 

sură de resbelă; în asemenea, casă publiculă va 

fi încunosciințatii. - - 
Ori-ce cerere tindândii a fi indemnisată pen- 

tru perderea vre unui objectii recomandată, Ta 

trebui făcută, sub pedepsa de perderea dreptu- 

lui, în termini de şâse luni socotită din gioa 

depunerii obiectului la postă. A 

“Art, 7, Dnpărţirea taxelorii. — Proâusulă 

taxelorii ce se vorii percepe va fi împărţit ast: 

folă că administraţiunea, postelorii României 

va priimi de fie-care portă simplu : 
10 bani pentru scrisorile francate originare 

din Confederaţiune sâii din România. . 

90 bani pentru scrisorile nefrancate origi- 

nare din Confederaţiune sâii din România. 

4 bani pentru diarele sâii alte imprimate şi 

proba de mărfuri, originare din Confederaţiune 

sâi din România... -: . A 

Restul produsului taxelor ce se vorii per- 

cepe va fi în profitulă administraţiunii poste- 

lorii Confederaţiunii Germaniei de Nordii. 

După aceste base se va face şi împărţirea 

produsului taxelori pentru trămitezi trecândi 

peste pondulă simplu.» DN . 

Dreptulă fixă de reromandaţiune şi taxa de 

achitafii pentru avisele de recepţiune a objee- 

telorii recomandate, vori rămânea dobândite 

în totalitate oficiului care le va fi primită. 

Arte 8, Cheltuieli de transitii. — Corespon-,   dințele roră fi schimbate în depeşi închise prin
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intermediul administraţiunii postelor Austriei. 
Cheltuielile de transitii cari vor trebui a fi plătite administraţiunii postelor Austric) pen- 

tru percursuli Austriacă vori privi 2/5 pe ad- 
ministraţia posteloră României şi restul pe administraţia posteloră Confederaţiunir. Ger- 
maniei de Nordă..  - 

Art, 9. Zisprese, — Publiculă va avea facul- 
tatea a cere ca, remiterea unet scrisori stă vre unui altă obiectii de corespondință,; să fie ime- 
diată efectuată la domiciliă, prin ună factori |: speciale s6ă comisionară.. 

Pentru acâsta espeditorulă va serie de mână 
pe adresa acestoră scrisori sâi obiecte, într'un modă vidibile <a se remite 
suplimentariă pentru remiterea 
este fixată precumă urmeză. 

A. Pentru efectuarea ori-cărei remiteri în 
localitatea, chiari unde se aAă, biuroală postei 
de sosire. o 

la 212 groşe in Germania, şi 
la 30 bani in România, 
B. Pentru efectuarea ori-cărei remiteri a- 

fară din acâstă localitate : | 
la uă taxă ce se va determina de fie-care ad- 

ministraţie de destinaţiune. 
Câtii pentru obiectele cu destinaţiune pentru 

România, remiterea cu espresii, nu se va efec- 
tua, provisoriii de câtă în localităţile unde se 
află ună biuroii de postă. .. - " 

In casulii (A) taxa pentru espresă pâte fi a- 
chitată s6ă nu după voinţa espeditorului, , 

In casul (B) taxa, pentru espresii va fi în sar- 
cina destinatorului, 

In casii de refusii ali destinatorului taxa se 
va împlini de la espeditoră. * -: 

Taxa pentru espresii revine întregă biurou- 
lui de destinaţiune. . 

Scrisorile şi alte obiecte a se remite prin es- 
presii vorii putea fi recomandate, şi voră fi su- 
puse în acestă casii la taxa suplimentară ce- 
rută pentru acesta. | RI 

Deca, esperienţa va demonstra că facultatea 
d'a nu se achita d'inainte taxa pentru espresă, 
dă locă la necuviinţe, ambele adininistraţinnă 
se vorii înţelege pentru a întrodace, de la ună 
epocă ce se va determina, obligaţiunea plăţii 
prealabile a taxcă fixe. 

Art. 10. Reclamaţiuni. — Ambele admini- 
straţii vori esamina cu îngrijire reclamaţiile 
ce le suntă adresate. 

Foile de reclamaţiuni schimbate reciprocii 
în urmarea cererii espeditorilorii, voră putea 
fi supuse unei taze; caze va fi determinată de 
oficiul punctalui de plecare, - 

Produsulă acestei taxe, care trebue să fi 
plătită înaiute, se va percepe de oficiulă espe- 
ditori. n 
Art. 11, Timbre postali.—Stă în voința fic- 

cărui espeditorii a se serri pentru francarea 
corezpondinţeloriă de ori-ce natură, de timbre 

prin espresă 
rin espresii.> “Vaza |: p p 
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postali, emise de administraţia punctului de 
plecare. | | 

Trămiterile 4 cărorii francare ară fi jasufi= 
cientă, voră fi considerate şi taxate ca scrisori 
nefraucate cu deducţia valorii timbreloră a- 
plicate, 

Cu tote acestea fracțiunile taxei. suplimen- 
tarie, vorii fi rotunjite până la nă jumătate 
&roşă în Confederaţiune, şi la cinci bani în Ro- 
mânia, a 

Art. 12, Mandate de poștă. — Ambele ad- 
ministraţiuni ale posteloră suntii antorisate a 
se înțelege asupra unui servicii internaţionale 
de mandate de postă după basile următore : 

DMazimulă unui inandat de postă este fixată 
la 50 taleză sâă 1871 franci... 

'Laxa nu va putea fi mai mare decât: | 
+ groşe sti 50 bani pentrn mandatele până 

la 25 taleri scii 932; franci, şi 8 groşe stă fr. 
pentru mandatele a căror valâre intrece 25 ta- 
leri să 93%, franci. | | 

- Ambele administraţiuni roră garanta publi- 
cului plata sumelor vărsate, 

Taxa se va achita tot-ds-una înainte de expo- 
ditorii şi se va împărţi pe din duoă între ambele 
oficiuri. . ” 

Art. 19, Abonamente la diare. — In ceea ce 
privesce giarele şi operile periodice, publicate 
fie în Confederaţiunea Gerimanici de Norăii, să 
în România oră în străinătate, pentru care si 
va face cerere prin intermediulii biurouriloriă 
de schimbă ale celor ducă oficiuri, s'a convenit 
că aceste diare se voriă da de fie-care admini- 
straţiune celei-alte cu preţulă ce se va plăti 
editorului, cu adaosul porturilorii scă provi- 
siunelori calculate după regulile stabilite în 
fie-care teritoriă,. | . 

Biurourile de postă iusărcinate a împlini for- 
malităţile cerute de acestă servictăi voră fi de-- 
numite prin comună înțelegere. 

Stipulaţiunile ce precedă nici acele de Ia ar- 
ticolulii 4, nu vorii infirma întru nimic dreptul 
co potă avea Guvernămiutele respeetive a nu 
efectua pe teritoriile lorii transportul diare- 
loriă şi altor imprimate în privinţa cărora nu 
se va fi satisfăcută legile şi decretele caril re- 
guleză condiţiunile publicaţiunii loră şi a cir- 
culațiuii în ambele ţări ; de asemenea ele nu 
voră împedica facultatea ce ară putea avea tic- 
care Administraţiune de a opri predarea scă 
debitulii diarelorii prin calea de abonamentii, 

Art, 14 Transit descoperi: (ă diconvert).--- 
Administraţiunea posteloră Confederaţiunei. 
Germaniei de Nord, și Administraţiunea poste- 
lor României, vorii putra să'şi transmită reci- 
procii descoperit scrisori şi alte corespondinți 
originarii s6ă cu destinaţiune pentru ţările 
străine cu carii ele suntă în relaţiune. 

Ambele Administraţiuni voră regula prin 
comună înţelegere condiţiunile de schimb, coin- 
binând, după cum coresponâințele suntii fran-



cate stii nu, taxele determinate prin presenta 

» Convenţiune, cu învoirile esistente între Con- 

foderaţinnea Germanici de Nord, sâi România, 

işi oficiurile străine. . _. i... ” 

Art, 15. Zransitulă de pachete înclise. — 

Se acordă Administraţinnii posteloră Confede- 

raţiunii Germaniei de Nord, transitulii în pa- 

chete închise pe teritoriulă României espediate, 

din Germania către ţările străine, pentru care 

România, pote sei va putea servi de interme- 

diara şi vice-versa, midlocindi preţurile -ur- 

mătâre : Ia: Ia 

15 bani pe 20 grame, pondii-neto pentru 

şerisori. i Da 

50 bani de kilogram pond-neto pentru diare, 

alte imprimate şi probe.  - “ MN 

Suntă scutite de preţul transitului obiectele 

cădute în depositii (tombâs en rebut) objectele 

văii dirigiate seii reespediate pentru schimbare 

de residenţă, corespondinţele cari circulă fără 

plată şi mandatele de postă. i 
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  Cândii administraţiunea, poştelori României 

ya dori să usese de unii transitii prin-pachete 

închise pe teritoriul Confederaţiunii Germa- 

nici de Nordă, ambele administraţiuni se voră 

înţelege asupra, condiţiuniloră speciale şi pre- 

ţurile transitului. “ o ! 
Art, 16. Colete şi articol; de finanţe. —Co- 

letele și articoliă de finanţe originare din Ger- 

mania de Nordii, sei din ţări situate diu-colo, 

cu destinaţiune pentrn România şi vice-versa,     

      

vor fi preschimbate descoperit prin intermediul 

Administraţiunii postelori Austriei, ” 

"Taxele se vor percepe după tarifele în vigăre. 

Art, 17. Saldul.—Uficiurile postelorii Confe- 

deraţiunii Germaniei de Nord, şi ale României 

vor întocini în fie-care trimestru compturile' ge- 

nerale ale transmisiunii reciproce a corespon- 

dinţilori şi a transportului depeşiloră închise, 

şi aceste compturi după ce vorii îi fost desbă- 

tute şi oprite contradictorii, se voră plăti în 

cele cincă-spre-dece dile, socotite de cândă elo 

voriă fi fostii definitiviă oprite... a 

Pablicatulii compturilor se va stabili în mo- 

neda oficiului creditor. Sumele înscrise în mo- 

__meda oficiului debitorii, vor fi reduse după cal- 
cululă de uă groşe pentru 12!/2 bani. ” 

. i IRI 
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Saldulii va trebui să se plătâscă în moneda, 

oficiălui creditorii prin trate asnpra Berlinului . 

sâi asupra Bucuresciului, + a 

Ori-ce cheltueli ale plăţii. suntă în sarcina 

oficiului debitori. - a e 

- Art. 18, Corespondinţa din şi pentru marele 

Ducat alii Hessei.— Disposiţiunile Convenţiu- : 

nii de fașă întru câtă ele privesce Postele fe- 

derale, suntii de uă potrivă aplicabile biuroa- 

rilor postale situate în Provinciile Aarelui Du- 

cat de Hessa, care nu face parte din Confede- 

raţiunea Germaniei de Nordi. Ia 

“- “Ata 19. Zfesuri de esecuțiune. — Ambele 

Adininistraținni-voră determina prin cale re- 

glementară, măsurile d& esceuţiune a Conven=" 

țiuniă, mai cu sâmă în ceea ce privesce: - - 

1.Amănuntele serviciului. 
2. Comptabilitatea, o 

"8. Condiţiunile relative la trămiterea diarelor 

şi altoră imprimate, precumii şi a probelorii. 

4. Condiţianile speciale asnpra transitului 

descoperiti. : ERIN Ia m 

5. Disposiţiunile ce se vorii aa, în privința 

scrisorilor şi. altor 'objecte cădute în deposit 

(robatii), precum și a scrisorilor a se reespedia . 

în rmarea, schimbării domiciliului sâi altoră 

motive, o 

„6. Schimbală mandatelor de postă şi saldul 

la care va dalocă, 
” Art. 20, Psecuţiunea Conenţiun îi.—Con- 

enţiunea de facă se va pune în esecaţiune la 

3 lannariă 1869, 
“Ea va remânea, obligătârie din ană în ani 

până ce una, din ambele administraţiuni con- 

tractante va, a.nuncia, celei-alte cu ese luni 'na- 

inte întenţinnea, 'sa de.2 face să înceteze €- 

fectele, - a 

Păcută în dublu ia Berlin, în 14 Tali 1868, 

ja Bucurescă în 3 Augustă 1808. " 

; 

_- Pentra administraţia 

postelori României. 

I0n I. Fălcoiauu. 
- Pentra administraţia -: 
posteloră Confederaţianii 
Gormaniei de Xordă, | 

Philipsborne! -.- E 

——. N ——, 
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O BBGULAMENIU 
PENTRU ESECUTAREA CONVENTIUNEI INTRE ADMINISTRATIA POSTALA A ROMANIEI 

„SI INTRE ADMINISTRATIA POSTALA A CONFEDERATIUNII GERMANIEI DE NORD 

„2 Din 24, Tulie (5 August) 1868 a 

Pe basa art. 19. ală Convenţiunii, încheiată 

între administraţia: postală a României şi în- 
tre administraţia -postală a Confederațiunii 
Germaniei de Noră, din 24 Ialie (5 Aug.) 18608, .- 

a... a... n a ” . 26 . RS
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sub-sernnaţii aii stipulată următârele disposi- 
țiuni pentru aplicarea sus disei Conveuţiuni, 

__"$1. Taxe de trausitii - 
“Taxele de transită cari trebue să fie plătite 

administraţiunci postale Austriacepentrutran- 
portarea pachetelorii de scrisori închise, în- 
tre Germania de Nord şi România în transită 
prin teritoriulă Austriacii, se vori plăti până 
la uă altă disposiţie, de către administrațiunea 
postală a Germanici do Nora, conformii Con- 
venţiunii esistente între Confederaţiunea Ger- 
maniei de Nord şi Imperiulă Austriacă, rela- 
tivă la transitele pustali pentru pachetele în- 
chise, precum urmeză : .. . | 

1 Silbgr. sâă. 12 :J2 bani pentru ună loth 
(15 grame) greutate-neto a, unei scrisori, şi 

3 Silbgr. sâă 37 12 bani pentru unii tzol- 
fant (Je kilogram) greutate-netto a tipăritu- 
riloră şi probeloră de mărfuri. . 

Administraţiunea postală a României con- 
form art. 8 al Convenţiunii din 24 Iulie (5 Au- 
gusti) 1868, va plăti administraţiunii postale 
a Germaniei do;Nord, duoă-a cincea (2/5) din 
taxele de transită, plătite, adică: . . 

*/5 Silbgr. sâii 5 bani pentru ună tzol-loth 
„(15 grame) greutate-noto a scrisorilor, şi ; 

1 */e Silber, sii 15 bani pentru ună tzol- 
funt (500 grame) ereutate-netto a tipărituri- 
lori și probeloră de mărfuri, .. a 

Dica administraţiunea postală a României 
va putea obține condițiuni mai favorabile pen- 
tru transitulă prin teritoriul Austriei, atunci 
va trece taxele do transit administraţiei po- 
stale Austriace şi va incasa trei din cinci părți 
a sumei plătite do la Administraţia postală a 

„ Germaniei de Nordiă. 

$ 2. Oficiurile postale de schi mhă 
Schimbuli reciprocă ală pachetelor de scti- 

sori.se va face : : 
Din partea Germanici de Nord. Pa 
1. Prin Biurouli postalii No. 5 ală drumului 

de ferii Breslaii-Oderbergi. 
2. Prin Biuroulă postală No. 21 ali drumu- 

lui de feră, Leipzig-Dresden. 
3. Prin Diuroalii postal No. 10 Căln-Frank- 

furt a/[Main. p. 

Din partea României. 
1. Prin biuroulă postalăi Bucuresci. 
2. Prin biuroulii postalii Iaşi. 
3. Prin biurouli postali Ploesci. 
Prin ună schimbii directii de facturi între : 
a. Biuroulii postală No. 5 ali drumului de 

feri. Breslaii-Oderbergii cu Bucuresci şi Iași. 
d, Biurouiii postală No. 10 alii drumului de 

feri Câln Prankfurt a/Main cu Bucuresci. 
"„c. Biuroulii postalii No. 21 alii drumului de 
feră Leipzig-Dresden cu Bucuresci şi Ploesci, 

" Ambele Adiministraţiuni postale se vorii în- 
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sciinţa, reciprocii despre timpulă pornirii fie 
căria. espediţii de scrisori. | 

„$ 3. Grentatea serisorilorii 
Până la punerea în aplicaţie a sistemului me- 

trică pentru greutăţi în cuprinsulă teritorului 
postalii al Germaniei de Nordi, greatatea re- 
lativă la plata taxei pentru scrisorile espediate 
din şi pentru România este fisată precumă 
urmeză : E | 

1 Tzol-loth, inclus==15 grame, şi 
dif > > > =40 » 

„Acestii sistem va servi de basă oficiuriloră 
postali priimitore la înregistrarea espediţiani- 
lorii, la esaminarea taxelori şi la numărul în- 
semnată ali portului simplu pe adresele sosite 
de la, oficiurile postali de origină. 

Ş 4. Trămiterile recomandate 
Scrisorile recomandate preschimbate între 

ambele administraţiuni postale potă fi împa- 
chetate şi închise ca scrisorile simple, 

„ Constatarea greutăţii la scrisorile recoman- 
date se va face ca şi la cele simple, prin urmare 
numai în casă cândă scrisârea va fi d'uă greu- 
tate mai maro se va supune la uă taxă mai 
mare, ..... E : 

_„ Dâcă presentatorulii va cere uă recepisă de 
înapoiare (retur-recepisă) ea trebue anexată la 
obiectul de espediţie. 

Retur-recepisele sub-semnate de destinatori 
se voră înapoia imediată, fără veri ună adaus 
de porto, biuroului de presentare. 
„a casii de stricăciune a veri unei trămiteri 
recomandate nu se va da nici uă despăgubire. 

- La, casă de perdere, presentatorulă, pe basa 
unci declaraţiuni înscrise este în drept a trece 
pretenţiunile sâle la despăgubire, destinato- 

| rului. 

$ 5, Trămiterile priu stafele 
La trămiterile cu espresă (stafetă) biurouli 

presentatore trebue să sub-linieze cu cernâlă 
albastră sâi roşie notarea cererii a se trămite 
cu espresiă, spre a fi mat vidibilă. | 
"La trămitere cu espres francate se va face 

bonificarea, sumei de franco respectiv, care se 
va trecesub rubrica III, a faturei de scrisori— 
adausuli însă ali sume! de porto pentru scri- 
sorile cu espres nefrancate va fi trecutii sub 
No. ală faturei de scrisori. 
;.5 Atâtiă trămiterile cu espresă francate cât şi 
acelea cu espresii nefrancate, se vor împacheta 
împreună în pachetulă care va conţine trăni- 
terile recomandate, , 

" Nefiindă, însă, scrisori recomandate de es- 
„peduitii, colo cu espresii se vorii împacheta cu 
faturile de scrisori. 

| Ş 6. Stampilarea 
Tâte trămiterile relative corespondințeloră



-tea adresei cu stampila oficiului de origină, con- 

“tinendă şi data, .  ! - 

Dâcă ele sunt francâte atunci pelingă stam- 

pila sus arătată li sc va aplică stampila fraico 

precum şi aceca'P. D. pe 

La, colo recomandate se va aplica stampila 

Recon. stii Chargie. Ia 

Ta scrisorile insaficient francate se va aplica 

stampila, Unzureichend franliri s6i insufi- 

„cient francată, s6ă afranchissement insufjisant, 

„$.7. Fdia de reclamaţie | 

| Presintatorul pâte pretinde espediarea unei 

i 4oi de reclamaţie relativă la obiectele predate 

:_ postel a cărora valâre, după Conrenţiune, este 

„garantată, zl DC a 

Asemenea foi urmsză a fi resolvate imediat, 

Taxa, ce reclamantulă are să 'plătâscă va fi 

egală cu taxa portului, unel scrisori simple 

îrancate, a 

TELEGRAFO-POSTALI 

'înternaţionale,: urmieză a fi stampilate pe par- | se vor trămite cu prima, cursă locului de de- 
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stinațiane, unde se va, încasa numai portulă 

care se cuvine la trămiterile în regulă. ” 

--Dâcă asemenea scrisori sati înapoiat ofi- 

ciurilor cart.aă espediat'o greşit, atunci taxa 

scrisorilorii se va scădea din fatura în care a 

fostă trecută: e 

- Inapoiarea unoră asemenea scrisori trebue 

efectuată imediată. - -* DI 

Toti ast-felă se va urma, şi cu scrisorile a- 

dresate greşită e 

-$:10, Scrisori neînmănate 

_ Scrisorile cari din vezi uă causă nu vad pu- 

tută înmâna destinatorului,:se voră înapoia 

reciprocă îndată ce se va constata după regu- 

lele serviciului interior că nu s'a putut preda 

destinatorului, , i | , 

Obiectele adresate. ePoste.restante» se voru 

înapoia, după trei luni, _, :   “Acâstă taxă se va restitui reclamantului, 

după cererea sa, din partea acelel administra- 

ziuni postale de unde a provenit iregnlaritatea. 

In oră ce casii retrămiterea foc de reclama- 
„fie se pâte face scutită de portu sub denumirea 

do Postsache s6ă Afacere postale. LL 

Poile de reclamaţie se vori trece în faturi 

întocmai ca unii obiectă recomandat, : 

$ 8, Reespediarea 

In privinţa trămiterilor de scrisori cari din 

causa schimbării rezedinţel destinatorului ur- 

-msză a se trămite după elii, se va observa ur- 

mătârele reguli : a 

1;-Dăcă reespeduirea se:face în limitele roio- 

nului postale unde scrisârea 2 fostii destinată, 

atunci nu se va face nici an adausiă la porto. 

9. Asemenea şi la rcespediarea de la un reion 

postal Ja: altul, precum s'a stipuial sub 4,.nu 

se xa face nici un adausiă la porto. e 

,3.. Cheltuelile consistândă, atât în porto în- 

ternii cât şi în porto sorisorilorii sosite din vă 

a treia ţeră cu porto internaţionali :se voră 

trece în compt la retrămitert (reespedieri),. , 

Acestă disposiţie se aplică şi la acele trămi- 
“4eri recomandate, cari: după regulamentul în- 

terioră ;a uneia din. ambele administrații po- 
stale, şi în întruli unuia sâiă altui reioni po- 

stale, ar A sosit nefrancate. ' 

„2 4.:Dâcă administraţia postală a Germaniei |: 
de Nord stii administraţianea postală a Româ- 
nici mari fi încasat uă parte-din porto pentru 

transportul unei scrisori care urmeză a so tră- 

mite ;după :destinatori, atunci administraţia, 

respectivă devine poses6ră a portului în pro- 

porţiunea taxei interne de la frontiera de in- 
“trare până la locul de destinaţie. :... -. . 

89, Tirămiteri greşite. scii erori - 
"de adresă 

““ Serisorile.a cărora espednire a fostă greşită 

„Causa neînmânărei trebue notată pe scrisori, 

Dsca sigiliulii unei scrisori, co se înapoiază ! 

este stricată, nu se pâte xepriimi; se escepteză 

însă, acele scrisori cari din erore ai fostii de- 

sipilăte de persânele cari pârtă, acelaşi nume. 

In acesti cași se va nota în dosul scrisorii a- 

cestă causă. . . , . - 

La reespediarea, serisoriloră neînmânate nu 

se va adăuga portulii de retur. Dica, acestea 

la espediare aii. fosti francate,a, tunci înapoia 

rea so va face fără alaus de taxă. . 

Jară dâcă acestea, aii fostii nefrancate la .es- 

pediare, atunci 12, reespediare se Ya trece nu- 

mal portulă cn care a fosti încărcate la es- 

pediare, e i 

„Scrisorile ce: urmsză a fi înapoiate se voră 

împacheta, totă-dâ-una împreună cu acelea, ce 

se xoriă espedia în urmă. 

Ş 11. Trămiteri conținând, obiecte supuse 
a tasi vamale. 
„.. Scrisorile a căroră greutate de trei 1oţi şi 
mal multă, dâcă cuprinsulă loră nu conţine 

scrieri şcii documente ci numai obiecte supuse 

taxei vamale, nu se voră priimi şi nu vorii .pu- 

tea fi trecute în faturile de scrisori ale oficiu- 
rilor postale din România cu destinaţia pentru 

biurourile de schimb ale Germaniei de Nordă. 

_+$ 19 Pransitulă desenisii 
„ Condiţiunile pentru predarea obiectelorii de 

postă uşâră, cari pe basa art. 14 ali Conven- 
țiunii se predaii prin transitii deschisi între 

ermania de Nord şi România şi între ţările 
cari servă de intermediare Germaniei de Nord 

suntă cuprinse în aci anexată Tabela A. 

 * Ambele administraţiuni postale se voră în- 
ţelege asupra condiţinniloră cu cari se Ya pu- 
tea; efectua predarea, trămiteriloră, prin posta   de scrisori” (uşâră: după înţelesulă articolului
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sus menţionată spre a se preda ca transit des- ||. Dâcă însă ana din ambele administraţiuni 
* chisii între România şi Germania de Nord, şi 
între ţările cari servă de intermediare Româniel, 

„$ 13, Transitulii închisii : 
Decă vorii sosi pachetele de scrisori închise 

ale administraţiunii postale a Germaniei: de 
Nord în transitii pentru România, şi dâcă vorii 

" sosi pachete de scrisori închise ale administra 
(unii postale a României în ţransită pentru 
ermania de Nord, atunci pentru a se constata 

greutatea netto a acestori pachete, se va ob- 
serva următorele reguli : | o 

Greutatea netto a scrisoriloră, imprimatelor 
şi probelorii de mărfuri cari se transiteză în 
pachete închise trecendii din teritoriulă postal 
ali Germaniei de Nord sâii din acel alii Ro- 
mâniei, trebue constatată de Ofciurile cari 
pregătescii pachetele închise notând'0 în gra- 
me şi însemnând'o atâtii pe adresa pachetului 
câtii şi în fatura care se -predă administraţiei 
ce operăâză transitarea. - : a 

Biuroulii postali, căruia se remite pachetul 
de transit, are facultatea de a constata greu- 
tatea recântărindu'lă şi decă 'va găsi veri uă 
diferinţă, o va comunica biuroului posta! care 
i Vaii predatii pentru a face cuvenita rectifi- 
care în fatura respectivă. 
Administraţia postală a României va invita, 

pe acele administrații postale cu cari aă con- 
veniti a'i face transitală închisă pentru Ger- 
mania de Nord ca la priimirile sc espeduirile 
pachetelorii de scrisori închise să observe mo- 
dulu susi arătată, -: 

- Administraţia postală a 
ia asupră'i totii aceeaşi obligaţiune în ceea ce 

. 

concerne transitulă prin teritoriele străine a |. 
pachetelor de scrisori inchisa pentru România, 

Acea, administraţie care espediază sâă prii- 
mesce pachete de scrisori închise trecând în 
transită prin teritoriulii celei-alte administra 
ţiuni va face pentru fie-care pacheti de tran- 
sită, ună lisţă:i cc 

a. De greutatea netto a scrisoriloră. : 
d. De greutatea netto a imprimateloră şi 

probeloră de mărfuri. ... ... COE 
La espirarea fie-cărui trimestru listele se vor 

trămite impreună cu cele-alte conturi admini- 
straţiunii care a operati transitulii, 

Taxele de transită calculate pe basa acestor 
liste se vorii trece în comptuli generală. - 
„. Berisorile înapoiate, faturele de scrisori, 
precum şi alte compturi cari se raportă la Co- 
respondinţa espediată în pachete de scrisori 
închise preschimbate între diferitele admini- 
straţiuni postale, retrămiterile după destina- 
toră din causa, schimbării regedinţei, scrisorile 

a cărorii adresă a fostă 'greşită precum şi co- 
respondința, oficială scutită de porto şi manda- 
tele postale, nu se rori numtra între obiectele 
supuse taxei de transitii pentru greutate. 

Germaniei de Nord - 

postale ru avea a plăti unei a treia admini- 
straţii postale veri uni porto de transită pen- 
tru obiectele menţionate, atunci acea sumă se 
va plăti reciprocă. - 

"$ 14, Pregătirea postei de scrisori 
Pentru faturilo de scrisori se va întrebuin- 

ţa formularele B, la plecarea cu destinațiune 
pentru România şi C, la plecarea din România. 

Factura de scrisori se împarte în cincă părţi, 
Partea ]. Carespondinţa francată. 

:> ÎI, Corespondinţa nefrancată.: 
> „Il. Corespondinţele recomandate şi 

acele cu espresă. Ra Da 
Partea 1V. Greutatea totală netto a cores- 

pondințel. a 
: Partea V. Pachetele de scrisozi 
transită, - PTR . 

Comptulii taxelor de porto din care una din 
administrații are a se despăgubi ssă a le trece 
în comptuli celei-alte. administraţiuni pentru 
corespondinţele indicate sub partea I, II și III, 
se face în modulă următorii : .: 

Se constată numărulă taxelor de porto sim- 
ple şi se înscrie sub numărulii respectivi alti 
faturei de scrisori în rubrica porto simplu ră- 
mâindă rubrica Ie bani g6lă.. 

Suma francării sâii a portului de pusă în 
socotâlă constatată prin adunarea sumelor no- 
tate pe deosebitele trămiteri se va înscrie sub 
numărulii respectivă ali faturel de scrisori în 
rubrica Lei bani lăsândii în albă rubrica porto 
simplu. , : - : 

A. La înregistrarea numărului porturilor 
simple se va întrebuința : . 

1. La pornirele destinate României (formu- 

închise de 

laruli B). IE Se 
: a, Pentru scrisorile francate din Germania 
de Nord şi din ţările mat depărtate cu desti- 
națiune pentru România (Nr. 2 ali faturei de 
scrisori). : E . 

-b. Pentru tipăriturile şi probele de mărfuri 
francate destinate României (Nr, 4 ală faturei 
de scrisori). : : 
-c. Pentru scrisorile nefrancate din Germa- 
nia de Nord destinate României (Nr. 7 ali fa- 
turei de scrisori), a 

2. La pornirile din România (formularul C). 
- "a: Pentra scrisorile francate din România, 
şi din ţările mai depărtate destinate Germa- 
niei de Nord (Nr. 2 ală faturei de scrisori). 

d. Pentru tipăriturile şi probele de: mărfuri 
francate din România şi ţările mai depărtate 
destinate Germaniei de Nord (Nr. 4 ală fata- 
rel de scrisori). - , 

c. Pentru scrisorile nefrancate din România 
destinate Germaniei de Nord şi ţăriloră mai 
depărtată (Nr, ? alu faturei de serisori).: 
- Pentru a putea constata taxele de porto sim-   plu, este necesară ca tOte espediţiele (trămite=
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îN] 
zile) postei de scrisori dâca ele trecă peste 

greutatea simplă, să fie marcate în colţulii 

“stângă de sus, de biuroulă postalii espeditor 
y .. 

: cu ună număr mică, care va arăta câte adause 

  

- eotâlă. | , 

Nu este trebuință a indica pe trămiterile în- 

semnate mai susă sub a) nici francarea nici 

taxa de porto pusă în socotâlă. : 

B. La înregistrarea corespondinţelor cu in- 

dicarea sumelorii feancului sâii portului se va 

întrebuința : “ a 
:1. La pornirile destinate României (formu- 

lară B). - . . IN 
a. Pontru trămiterile recomandate şi la a- 

cele prin stafetă (Nr. 1 ali faturei). i 
“9, La scrisorile, imprimatele şi probele de 

-mărtari francate destinate pentra țările străine 

+recândă transitii prin. România (Nr. 3 şi 5 al 

faturei de scrisori). -. -: Me a 

e. La scrisorile ete. nefrancate renindii din 

ările străine cu destinaţie pentru România 

(Xr, 8 ală faturei de scrisori). 
d. La scrisorile înapoiate (retour) şi la cele 

reespediate dapă adresant ete. (Nr. 9 ali fatu- 

zei de scrisori). „- NE 

„- 2, La pornirele din România (formular Q). 

a. La trămiterile recomandate şi la cele 
prin stafetă (Nr. 1 ală faturei do scrisori). 

9. La scrisorile, imprimatele şi probele de 

mărfuri francate xenindă din România şi mer- 
gendă în ţările străine (Nr. 3 şi 5 ală faturel 
de scrisori). | CR 

- 6. La scrisorile nefrancate venind din ţările 
străine şi mergândă în Germania şi în ţări maă 

depărtate (Nr. 8 ali faturel de seriseri). - 
d. La scrisorile înapoiate (retour) nefran- 

cate şi la cele reespediate după adresantiă ete. 

(Ne. 9 ală faturei de scrisori). 
In privinţa corespondinţei despre care se face 

menținne la Lit, B, oficialii postal espeditor 

- va însemna pe tâte trămiterile francate B,1,a, 

3, B, 3, a,b, cu ţifre roşii, desluşite pe partea 

stângă a adresei fie-căria scrisori suma totală 

a francului ce este a se trece în socotelă. Ase- 
menea, se +a urma şi cu espediţiile nefrancate 

-B,1,c, şi d, B, 2,c, şi d, cu singara osebire 

că suma totală 'a portului ce se însemnă pe 
partea stângă a pachetului să fie scrisă cu şi- 
fre albastre. : . AID a a a 
„Prin urmare francarea se va însemna. cu 70- 

-şiu şi portulă cu albastru. „ti 
: La trămiterile nesuficientii francate, oficiul 
postală espeditori va însemna valdrea mărei- 
foră întrebuințate, sub sâii lângă ele, cu ţifre 

mici roşii şi în le bani. . i 
Valârea mărcilorii întrebuințate se va plăti 

administraţianii postale priimitâre sub Nr. 6 
ală faturei. a ag 

: Totă-d'aă-dată portulă ce ară urma să se 

- 4râcă în socotâiă la espediţiă pentra trămiterile 

de porto simplu: trebue să fie trecute în s0- |: 
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nefraneate se va însemna cu gifre albastre în 

stânga pe adresa fie-căria trămiteri şi se va 

tzec& în: socotâla, sub Nr. 10. ală. faturei de 

scrisori, ...-: PE IE Nae 

Din ubricele imprimate se vede modul după. 

care urmeză a se trece: e. cc 

a. Trămiterile recomandate şi stafetele sub 

partea III a faturei de scrisori, . .-_: 

1, Greutatea scrisorilorii, imprimateloră- şi 

probelorii de mărfuri sub partea IV, şi | 

c. Pachetele de scrisori închise trecând tran- 

sită sub partea V a faturei de scrisori. A 

: Faturile de scrisori se voră trămite în unii 

singură esemplară.: . ... | 

„De pe înscrierile în părțile „III, IV şi V se 

va reţine mă copie. Numerile înscrise din păr- 

ţile 1 şi [1 se voră trece întruă listă de espe- 

diţiune (condica de pornire) ($ 16)... - 

La casă când nu se vor afia obiecte de espe- 

diat so va trămite uă fatură în alb (en blanc). 

„8 15. Deschiderea pacnotelor de seri-. 

„. sorlşi revisiunea lor 

Oâciulii postal care priimesce uă espediţie va 

controla imediatii. cuprinsulii. ei şi va face în- 

registrarea necesară... -- i 

“Mai ântâiă va constata dscă pachetul cn 

scrisorile recomandate esistă, şi dccă este în 

bună stare precum şi decă pachetele de scri- 

sori trecândii în transită suntă. în numărați 

însemnatii în faturi şi nestricate. - 

'-. Susii gisele verificaţiuni trebue să se facă   
| şi causele rectificăriloriă făcute; 

e 
în presinţa unui ali duoilea împiegatiăi stă a 

unui martoră. E 

După acâsta se va constata, cuprinderea pa- 

chetului cu scrisorile recomandate ete. . 

La constatarea sumelor. trecute în (carte) 

faturiă, nu este permisă ca gifrele originari! să 

devib vielisibile sâă nedescifravile prin rectifi- 

cările ce arii urmaa se face, ; 
“Dea ari fi necesariii a se rectifica nă sumă 

nai însemnată, atunci, dâcă se pote, trebue a 

se chiăma ună ală duoilea amploiatii, să ani 

marturii care va îscăli împreună: cu armploia- 

tul manipulantă acea fatură. ACR aaa 

Rectificările făcute de biurourile postal ale. 

Germaniei de Nord, în faturele de scrisori a- 

1e oficiurilorii postali. ale României se vor co- 

munica îndată din partea birourilor Germa- 

piei de Nord prin uă fâie de înapoiare.reco- 

mandată (formular D) în care s6 vorii însemna 
acâstă foie se 

Ya trămite de biuronrile Germaniei de Nord la 

oficiele de origină cari ai espediată fatura, 

.Oficiulă postal pe basa sus (isei comunica- 

ţiuni va faca rectificările necesare în registrele 

lunare, învestindă comunicaţia cu notiţa recu- 

moscutiăi cu data şi semnătura, înapoind'o biu- 

roului de unde a emanată. |. pa 

Aceste avise de rectificare se. vor anexa la 

  

  faturile respective. r
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postale a României în faturile Germaniei de 
„Nord se va procede toti asti-felii. 

„ Decă la deschiderea pachetului arii lipsi fa- 
tura de scrisori scă pachetul scrisorilor :re- 
"comandate. 

Dâcă la pachetulă cu scrisori recomandate 
s'arii observa tre uă stricăciune stii dâcă la, 
desfacerea specială a pachetului se se va găsi irc- 
“gularităţi, 

Dâcă uă scrisâre recomandată ară psi 
Dâcă s'arii observa la uă scrisâre recoman- 

dată veri uă stricăciune, 
Decă lipsesce' unii pachetiă de transit în- 

chisii sâii decă este stricati. 
Dica, mai multe din susă disele iregularită ți 

ati locii sâă decă una din ele s'ari observa la 
“mai multe obiecte, atunci pentru tote aceste 
"casură se ra face imediată ună proces verbalii 
în: dubiu, fără prejudicii pentru îndeplinirea 
formalităţiloriă şi măsurilor de prudinţă care 
suntii otărite prin prescripţiunile interne ale 

" Be-cărnia biuroi postală, 
Din aceste dnoă procese verbale, care trebue 

„să fie sub-semnate de amploiaţii şi de marturii 
"presinţi la deschiderea şi constatarea pachetu- 
„lui, se va trămite uni esemplară prin ântâiul 
cuvierii sub recomandațiunea 'oficiale către ge- 
ful acelui biuroă postală carea espediati pa- 
chetuliă, 

Ali duoilea esemplară se va înainta autori- 
"tăţii superidre a acelui oficii postal către caro 

a fostă destinatii pachetulă. 
" Acesti esemplarii trebue să fie însoţitii de 

convsertulii pachetului şi de peceţile atâtii ale 
- pachetului cu scrisorile recomandate: cât şi de 
“întregul numără al faturiloră cu care s'a 
“trămisă pachetulă. 

Decă susii disele prescripţiună nu suntă în- 
„ deplinite, atunci priimirea penă la proba con- 
trariului este considerată necontestată, 
“In tote casurile grave se va face, mai întâiă 

” şi fără prejudiţiii de procedarea' de mai susii, 
după chibzuirea biuroului respectivă, uă comu- 

„ Ş 16, Listele mensuale 

Oficiurile postale' de. schimbi vorii nota în 
listele ce se închee în! fie-care lană după for- 
“mularele E şi: F, sumele! ce resultă din fatu- 
rile espediate şi cari urmâză, a se pune în so- 
cotâlă, -. 

Aceste liste de plecare (espediţiane) sa vorii 
îndrepta ps basa recomunicărilorii făcute du- 
pă315. 

Sumele însemnate din faturile priimite se 
-vorii nota totă în acelaşi modă în listele men- 
suale de sosire intrebuințându- se acelaşi for- 
mulariă. 
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  Aceste liste însoţite de faturile respective, 

La zectificările « ce se roră face de biurourile | şi de recomunicările făcute, se voriă trămite pe. 
fie-care lună antorităţii superiore. 

CĂ Comptabilitatea 
Pentru a i regăti compturile se va esamina , 

mai ântâiă dâca listele de sosize suntă con- 
forme cu faturile. 
„ După acâsta se va face unii tabloă compae 
rativă pe basa, formularelori G şi H, cari se 
voriă trămite împreună cu listele de sosire, cu 
faturile şi cu recomunicările către cea-altă 
administraţie în fie-care iună sâă cel mai târ- 
di penă la 25 ale lunci viitâre. 

Astă administraţie, compară : 
1, Listele de pornire cu listele de sosire res- 

pective, carii se trăinite de biurourile de schimb 
şi d6că s'ar- găsi veri-uă diferinţă atunci su- 
mele trecute în faturi, eventual, arătările re-- 
comanicărilor aprobate vor fi luate ca esacte. 

2. Listele cu tabloul comparativ, 
După verificarea făcută, în acest mod, pie- 

sele justificative se vor înapoia celă mai tărgit 
trei: stptimâni după priiinirea lor, împreună 
cu arttările diferinței către acea administrație 
care a făcutii tablonlă, acâstă adininistraţie 
esamină arctarea Jiferinței şi determină defi- 
nitivi resultatulii tabloului. 
După ce s'a făcută acâsta, a administraţiunea 

Romăniei va trămite câtă se pote mai carândi 
tablourile sâle pe ună trimestru întregă admi- 
nistraţiunii Gennaniei de Nordă. 

Administraţiunea Germaniei de Nordii după 
csaminarea verificărilorii priimite unesce resul-. 
tatele ambelori verificări întruni comptă de-. 
finitivi, care însogitii de resultatele verificării, 
se va trămite adninistraţiunii Române spre a 
fi esaminată şi aprobată. 

La casă de uă intârdiere peste terminulă de 
1£ gile fixat prin art..17 ală eonvenţiunii, re- 
lativă la saldulii sumelorii, acea adminisira=- 
țiune care întârdicză va a plăti pentru suma a sal 
dului 500. 

$ 15. Corespondinţa i jnrnaleloră 

Preţul jurnaleloră espediate prin interme- 
diulă oficiurilorii postale ale Germanieide Nord, 
se pote vedea din preţuli corentă ali jurnale-- 
lorii ce apare în fie-care anii publicatii de comp- 
tuarulă din Berlin. . 

Preţurile corente şi suplementele loră se 
vorii trămite îndată după publicarea, lori ad- 
ministraţiunii postale a României din partea 
comptuarului de jornale. | 

Administraţia postală a României va îngriji 
asemenea, a trămite în fie-care ânii comptua- 
rului de jurnale din Berlin uă listă de preţu- 
zile jurnaleloră şi scrieriloră periodice cari poti 
î espediate prin intermediulă oficiuriloră po-: 
tale ale României comunicândă tot-A6-una mo-- 
aicirile ce se voriă face în corentuli anului.
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Espediţiunea jnrnalelori se va face de uă 

“camâată din partea Germaniei de Nordi prin 
comptaaruli jurnalelorii din Berlin, şi prin biu- 

ronji postale din Colonia ; din partea României 

prin biurourile postale din Bacuresci şi Iaşi. 

-- Binrogrile postale respective şi comptuaruli 

jarnalelorii din Berlin, îşi voră trămite. reci- 

procă în cea din urmă lună a trimestrului comp- 

" turile jurnaleloră şi le vor regula, 14 (ile după 
priimirea lori. a 

$ 19. Aandatele postati. 
Ambele administrații postale se voră înţe- 

lege asupra condiţinnilorii speciale subă care 
se va face trămiterea, reciprocă a mandatelorii 
postali, şi voră stipula după o înţelegere co- 
mană în ce modă se vorii regula pretenţianile 
reciproce resultândiăi din acâstă, ramură de tran- 
sacţiune. - 

$ 20. TYerminul punerii în esecuțiane 

Regulamentulii de fașă va avea aceeaşi du- 
- zaţă ca şi convenţianea încheiată .la "24 Iu- 

lii (5 August) 1868 şi se va pune în esecuţiune 
totă în acelaşi timpă. ! 

Revisuirea acestul regulamentă este după 
„împregiurări reservată ambelorii adninistra- 
ţiuni postale; spre încredințare, făcindu-se ducă 
esemplare s'a sub-semnată şi sigilată. . 
Făcută în Bucuresci în 10 Aprilii. 18609. 

„Făcută în Berlin în 13 Februariă. 

  
Cociu v, Phinipsborn Ra 

Es [Es] 

INSTRUCŢIUNEA a 

Speciala pentru .oficiurile Bucurtsci, Iaşi şi 
Ploesci în calitatea lorii de biurouri însăr- 
cinate cu schimbulii corespondinţeloră între 

- România şi Confederaţiunea Germaniei de 
„ Nordă, - 
A (1869). : * 

„ Acâstă Instracţiune se împarte în 6 capi-. 
ţola, adică : Ă : Sa 
„a, Imtroducțiunea $$ 1, 2,2. 
..b. Espediţiunea $$ 4,5, 6,738, . ... 
-€. Recepţiunea, $$ 9, 10, 11 şi 12... 
d. Comptabilitatea $Ş 13, 14. 
e. Formularile $ 15. 
f. Observaţiuni generale $ 16." 
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: a. Introdueţiuue 

-$ 1; Oficiurile de schimbi susii menţionate 
suntă dâtâre a studia Convenţiunea încheiată 
între România şi Confederaţia Germaniei de 
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Nord cu data din 24 Lulii (5 August) 1868. 
Regulamentulii de apticaţiune ali Convenţiunii 
şi disposițiunile tarifei coresponăinţeloră No. 3, 
spre a putea controla şi aplica în, modă. grab- 
nică şi regulată disposiţinnele coprinse în ele. 
__$9, Oficiurile de schimb 'vorii controla fatu- 
zile ce priimescii de la binrourile interne cu cari 
sunții în'coresponâinţă, vorii corige erorile s6ă 
omisiunile de veri ce natură şi la casă de a na 
se putea face nică nă îndreptare, vorii înapoia 
la origina loră, trăraiterile cari după prescrip- 
ţiunele esistinte nise voră putea înainta, 
Ele voră nota iregularităţile comise de cele- 
alte biuroari şi afară de casurile mici voră re- 
fera pe cele importante Direcţiunii, . 
_$3. Osebitii-de acâsta Oficiurile de schimbi 
voră' îndrepta erorile şi omisiunile ce Biurou- 
rile de schimbi ale-Germaniei de Nordii arii co- 
mite în transmisiunile corespondinţelorii pen- 
tru România. : NE E 

b, Espediţiunea 

-.$ 4. Pachetele postale voriă conţinetote seri- 
sorile, imprimatele, probele ordinare recoman- 
date sâă a se distribui prin expresă cu desti- 
naţiune pentru teritoriu! postale alii Germaniei 
de Nord compusă de tâtă Germania şi marele 
Ducat, de Luxemburg, afară de Baden, Bavaria 
Wirtemberg, . .. .. - 

Corespondinţele pentru ţările dincolo de Ger- 
mania de. Nord, se vorii espedia în pachetele 
din România cn destinaţiune pentra Germania,   

“| din tarifa No. 3. 
: [ii b.: Pentru obiectele 

de Nord, numai atunci când via Prusiei va, îi 
preferabilă acelei a Austriei. . Ie 

$ 5, Inainte de a procede la, formarea unei 
fatari, Oficiulă de schimb se va asigura .decă 
tote trămiterile coprinse în ea corespund pre- 

|] scripțiunilorii tarifei Corespondinţeloriă Nr.:3. 
“Eli va aplica stampila, sa cu data pe partea, 

opusă a adresei tutuloră obiectelor postel 'de 
scrisori, precum şi pe partea adresei acelorii 
cari prin omisiune nu vor fi fost stampilate de 
Diuroulă espeditore, .. „i. i: 

$ 6. Regulamentul pentru esecuţiunea Con- 
venţiunii postale între România şi Confedera- 
ţinnea Germaniel de Nord prescrise la Art, 14 
tote indicaţiunele necesare asupra modului de 
procedăre pentru formarea faturelorii,. - - 
„Se va mal observa, însă, şi următârele : 

“| a. Suma, preserisă din I'ranco cuvenit Ger- 
- | mamiei de Nord pentru scrisori, imprimate şi 

probe de mărfuri: ordinare sei recomandate şi , 
cu expresii, se va, înscrie conformii preseripţiu- 
nilor din Tablourile Î, [1 şi MI precum şi$ 5 

reespediate din causa 
schimbării reședințe! destinatorilor, se va trece 
în comptulă Administraţii, corespondente (la     Art. 9 ală faturei) numai taxa ce destinatorele 
ară fi trebuită să plătescă în România.
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: &. Corespondinţele 'răă dirigiate şi cari ur- „mâză să se înapoeze locului de origină (Art.,9 : Alin. 2 din Regulament) se espediază fără a se trece în veri ună comptă, de re ce s'au scă-  dută uădată conformi Ş 9 următoră, . . d. Corespondinţele ce suntii a se înapoiu ofi- ciului espeditore ca neputendii a se remite de- stinatoriloră (Art. 10 al Regulamentului) sunt transmise: Dica santii francate, fără a se trece în comptii, în casul contrarii se încărcă Ad- ministraţia respectivă sub No. $ al faturei cu portul cu care.a fostii încărcat Oficiul Român, e. Pînă la ună noi ordin, nu se va face nici vă inscripţiuue în tablouli No. 5 al faturei (pachete închise de transit), 
_$ 7. Inainte de a se închide pachetul, se ra „scote copie după fatură (feuille d'aris) pe ta- „bloulă de expediţiune, formularul No. 242, $ $. Espediţia se va încliide în saci sâi pungi de care dispune Oficiurile. Sacii s6i pungile se vor pecetlui cu pecetea biuroului espeditore, In lipsă de saci se pungi, espediţia, se va ambala în hărtie grâsă, astă-felă în cât să - formeze unii pachetă solidă. Acesti pachetit” --se va lega cu sfâră, se va, pecetlui şi se va în- vesti cu adresa, indicândiă cu caractere mari - numele biuroului către care este destinati, se va ajuta la adresă stampila de gi a biuroului : espeditore. : o. . 

ce Recepținnea: 
„__$ 9. In urma deschiderii pachetelorii cu es- - Pediţiuni înaintate de Oficiurile Germaniei de » Nord, Oficiurile de schimb vor esecuta opera- ţiunile prescrise de Art, 16 din regulamentul - de esecuţiane. E 

» D&ca pachetulă conţine obiecte răii dirigiate cară nu potă fi espediate direct la. destinaţiu- nea lori, se scadă din fatura, la. care aparţină - şi se înapoiază oficiului corespondenti. . ': | ”- Suma francului, pentru scrisorile transi-: tândă prin Germania de Nord cu destinaţiune “pentru România, va trebui să fie conformă cu 

din tarifa de corespondenţă No, 3. !-: „Se atrage atenţiunea -asupra diferenţei în greutatea caro servă de basă la calca!el numă- 

sumele indicate în rubrica 4 a tabloului No. 1!: 

” rului porturilor simple prevădută la Ş 3 al re-, glementulut de esecuțiuue. * 
Ş 10, Scrisorile nefrancate se vorii încărca ” cu taxele prevădute prin rubrica 3 din tabloul No. 1 a tarifei coresponâinţeloră Ny. 3. Para- '. grafii 1 şi 7 din acâstă tarifă, conţine tâte in- _dicările necesari! asupra taxării obiectelor ne- |, suficient; francate, - Obiectele încărcate uădată cu taxa cuvenită României şi care urmeză a se reespedia din causa schimbării domicilialui destinatorulai se „Voră reespedia fără nici un adaoa de tază; în casii contrarii se va încărea cu portulii intern 

“LEGIGINL | 

  

  

care se va trace ca, cuvenit României (aliniatul 4 de sub art. 8 din Regulament). . | 
"5 11. După ce se va, efectua taxarea în con- formitate cu ceea ce precede şi se va aplica stampila de Qi în dosuli tutulor obicetelorii, conţinute în pachetulii priimitii, se va deosebi corespondinţa locală de acea destinată pentru cele-alte oficiuri din țâră, şi se va arma, con- formi instrucţiuniloră, Mi 
$ 12. Ori-ce fatură (feuille W'avis) priimită se ra transcrie în tablourile de ajungere (for- mularele No. 241 şi 245): -::: 
Tabloul formular No. 241 servă a statornici sumele dâtoriei cu care este încărcat biuroul de schimb către administrația Română, 'Tablouli formularii No. 245, formeză basa Comptabili- tăţii între administraţiunile României şi Con- federațiunii Germaniei de Nord. . -- 

d. Comptabilitatea 

"Ş 19, La finele fie-căreia luni Ofâciurile de schimbă trebue să adune ţifrele cari fipureză în tablourile de sosire şi pornire (form. No.241 242 şi 245) şi să transmită aceste tablouri Di- recțiunii Generale însogite de faturile priimite 
cari se voră clasa în regală şi după dată, : 

Ş 14, Serviciulă comptabilităţii va procede : 
„a. pentru comptabilitatea cu Administra» 
țiunea Postelor Confederaţiunii Germanioi de Nord conformi cu $ 18 din Regulamentul de 
esecuţiune. -- . a : 

d. pentru Comptabilitatea cu biurourile. de schimb după sistemul în vigâre pentru servi- 
ciulă interni, 

' e, formularele | 

Ş 15, Se va întrebuința pentru schimbul co- respondinţelorii între România şi Confederaţiu- 
nea Germaniei de Nord, formularele următâre: 

" Fatari de scrisori (fevilles d'avis) Nr, 240. „ Tablouri de Espediţiune. .-. . . 942. 
„- > recepțiune: „i, „941, 
>» > . „245. 

Avis de rectificațiune, . 244, 
Peclamaţiuni ., . , 237. 

„Retur recepise pentru trămiterile recoman- date , - n a 239, 
Buletinuri 'de predare pentru scrisorile cu înadins ei „+ 238. 
Cereri de rotragere :.:... 236. 

f. Observaţiuni generale 

$ 16, Acestă instrucţiune va intra în rigâre la l-iă Tuliii 1869; direcţiunea Generală Teco- 
manda funcţionarilorii cari ar încerca veri-uii 
nedomerire a-i cere esplicaţianile necesarii. Directore General Cocin. 

nem eaee
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CINCI INSTRUCTIUNI ci 

PENTRU SERVICIUL, POSTALE INTERNATIONALE: +» Isa 

870) a | 
r 

INSTRUCȚIUNE No. 1: 
Pentru abonamente la diare 

Ş 1, Fie care oâciii va dispune de ună tarită 
cu nomenclatura giareloriă şi publicaţiunilorii 

"periodice şi cu arttarea preţurilori: şi condi- 
fiuniloră cu care se pot efectua abonamentele 

e către serriciulă postale. i. : . 
_ Conform tarifei abonamentele se facă : 

La 1 Ianuarie pentru 2, 6 şi 12 luni. 
La 1 Aprilie pentru î luni. . 
La 1 Julie pentru 3 şi 6 leni. 
La 1 Octomvrie pentro 3 luni. ..:: 
$ 2. Oficiurile postale santi obligate a prii- 

mi şi efectua, conform condiţiunilor din tarifă, 
- abonamentele ce li se cerii. Preţurile abona- 
mentelorii se percepi înainte şi în numerariii. 

La casii cândii s'ară presenta. cereri de 'a- 
bonamente pentru diare sâă alte scrieri perio- 
dice ce nu figursză în tarifă, oficialii respectiv 
a cere indicile necesarii, asupra acelorii diare 
biuroului de gazete din Bucurescă, Iaşi sâă 

- Craiova pe basa cărora, sâii va satisface cere- 
xea, de abonamentii conformii regulelor stator- 
nicite, s6ă va încunosciinţa pe persona respec- 
tivă, că nu pote serri: de intermediarii. 

$ 3. Cererile de abonamente şi taxele înca- 
sate se vor înregistra, după ordinea presentă- 
rii, în registrul (formular No. 250), care ser- 
vă şi de diară alu casei de abonamente. În co- 

- Ina numtrulă curentă, se va însemna numă- 
xulă recepisel ă souche eliberată sbonatului. 
.- Ş 4. Pentru taxele percepute se va elibera 
persâneloră în dreptă vă chitanţă (formulari 

-No.'173) tăiat din ă sonche. Asoucha rămasă va 
"- conţine aceleaşi indicaţiuni ca şi chitanţa li- 

berată.. n . 
"$ 5. Numai 'oficiurile : Bucuresci ,: laşi şi 
Craiova, staii în relațiane directă cu străinăta- |: 
tea, tote celu-alte oficiuri -facă abonamentele 
prin biurouli gazeteloră do la Bucuresci, Iaşi 
şi Craiova, însă : La Bacuresci şi laşi pentru 
selaţiunile cu Austria, şi Germania de-Nordii ; 
La Craiova numai pentru Austria. 7 n: - 

; Cererile de abonamente se facă! către unul 
" din oficiurile susii indicate, celi mai apropiat, 
prin formulare No. 255 ale căroră colâne ur- 
mâză să fie complectate cu tâte iniicaţiunile 
necesarii. . e 

Asemenea, cereri urmeză să fie insogite şi de 
banii cuveniţi, fără care nu voră fi satisfăcute. 
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:. Diforinţele ce s'arii putea ivi în preţuri, se 
vorii regula între oficiari pe câţă posibilii mai 
curândă; BE o 
... Pentru fie care diar sii -scriere periodică, se 
va forma câte unii formularii No. 255, care va 
purta în capă numărulă de otdine al rogistru- 
lui unde s'a trecută abonamentulă. -.. - 

Adresa complectă, terminul abonamentului, 
preţul, precumii şi veri co alte indicaţiuni, ur- 
meză să fie inserate :în cererea de abonament, 
cu cea, mai mare claritate. şi esactitate, Veri- 
ce iregularitate cade în sarcini oficiului cul- 
Pabil i . 
8.6, Diarele să alte foi periodice ce suntit 
a se espedia de la unii oficiă la altulă, se.vor 
împacheta separati, de veri ce altă corespon- 
dință. Cândi numărală lor este prea mică, se 
pună sub bandă... . e, 

$ 7, Imeâiatii după deschiderea pachetelor, 
se vorii controla. cu minuţiositate qiarele so- 
site, confruntândule cu registrul No. 250. Dia- 
rele găsite lipsă, şi asupra cărora, oficiul tran- 
smitătoră nu comunică causa netrămiterii, se 
voră reclama de la biuroulii gazetelor care ai 
tăcut: abonamentul prin: trămiterea, unei fok 
(form. No. 259) şi în terminele aci indicate. 
__a. Ca prima cursă, pentra diarele ce apară 
regulată, în scie , 

: b..În dată după sosirea unui al duoilea, nu- 
mări pentru diarele ce apar în dile neotărite. 

„ Diarele care - nu s'a reclamatii în terminele 
prescrise se voră procura celoriă în dreptii, plă- 
tindu-sa taxele respective, dâca nu va fi posibil 
a se procura gratisă;: Asemenea plăţi vorii fi 
în sarcina oficiului, când sc va constata negli- 
genţă din parte'i, ..., -..: i 
“$'8,. Oâciulă priimitoră va aplica stampila 

| sade qi pe fie care diarii sâă fâie sosită, şi d6- 
că se pote chiară pe foie, iară nu pe bandă. 

„Ş 9. Diarele etc. sosite din ergre la un oficii 
în loculii altuia so înainteză cu prima cursă 0- 
ficiului de destinaţie. Erorile do asemenea na- 
tură repetate. se. voră „refera Direcţiunii Ge- 
era, n 
1.8 10, Diarele sii scrierile periodice care în 
urma cererii. destinatorelui se trămitiă în altă 
localitate de câţi. aceea unde s'a abonatii nu 
suntii supuse la nici ună suplimentii de taxă, 
ci ce espediază franco, fie în interiorulă ţării 
sâii în străinătate. : ...::.- pe 
«8 11, Diarele şi.veri ce alte fo se vor distri-   bui destinatoriloriă prin personaluli respectiv,



tote prescripţiuniloră $15—20. 

- cererea celor-alte oficiuri române, 
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este cu totulă intergisi împiegaţilorii telegra- 
to-postali a desface şi citi diarele-ce nu le sunt 
adresate personală scă a permite să se cițâscă 
de alte persone străine, , a 

$ 12. Diarele etc. neremise la destinaţiune 
pentru uă causă Gre care se vor înapoia unuia 
din biurourile de gazete, Bucuresci, Iaşi stii 
Craiora, prin care se va îi făcut abonamentul, 

Causa, neremiterii va, fi arătată în scrisă pe 
banda diarului, iară refusulii de priimire va fi 
certitieat pe câti posibile de către destinatore. 

$ 13, Abonamentele se efectuă numai prin 
inţermediulă oficiuriloră jos indicate, care stai 
în directă corespondiuță zi . - : ” 

"1. Pentru relaţiunile, cu Monarchia, Austro- 
Ungară. 

- a,'Din partea Romaniei : “Bucuresci, Iaşi 
“şi Craiora..:... : pa Nita 

d. Din partea: Monarchiet Austro-Ungată : 
Viena, Pesta, Cronstadi, Hermaiistadi şi Cer- 
năuți, 

2. Pentru relaţiunile cu Germania de Nord: 
a. Din partea României : Bucuresc, Iaşi. 
b. Din partea Germaniei de Nord : Comptua- 

rul gazetelori din Berlin și biuroulă din Co- 
“lonia (Koln), : : : 

Ş 14. Biurourile de gazete din Bucuresi, din 
aşi şi Craiova suntă obligate:. + „i? 

a. A se conforma, întocmai prescripțiunilorii 
Ş 4, 6—12 din acestă instrucțiune privitâre la 
abonamentele ce li se ceri directii de publicul 
localii..- Ic Ratia 

b. A observa ca prescripţiunile $1—12 să 
- fe îndeplinite cu esactitate de către oficiurile 
române respective cu care sunt în relaţiune, e- 
“rorile şi omisiunile comise de aceste -oficiuri, 
să fie rectificate în timpul prescrisi, şi în fine 

"a raporta direcţiunii generale casurile im- 
portante. -. .: e i 

c. In cualifatea lori de binrouri de gazete, 
stândii în relaţiani directe cu 'străinătatea şi 
editorii din Romania, 'se voră conforma întru 

-$ 15. Tote abonamentele efectuate de biu- 
rourile de gazete atât după cererea ce li s'a a- 
dresati directii de publicul localii, cât şi după 

s6i străine, 
de la aceste din urmă, pentru diarele ce apară 
în “România, se vori înregistra în registrul 

" formaulară No. 251. . 
Inregistrările se voră face pe partide des- 

- chise pentra fie care diară în parte, calculată 

- namenteloră făcute într'ună 

ast-felă, ca lefile destinate unui diară să fie 
suficiente pentru înregistrarea” tuturoră abo- 

anii la 'acel diar. 
Inscripţiunile în registrul No. 251 'se.vorii. 

face după natura, loră în colânele respective la 
cari aparțin. Ma 

Se atrage atenţiunea asupra înscrierilor ce 
: suntii a se face în colâna a patra (No, diarelor 
abonate pentru fie care .pătrară de anii), su- 
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mele ce voră figura în colânelo I, II, 1 şi IV 
urmeză să represinte numărulii esemplarelorii 
abonate pentru ună trimestra, la unală şi a- 
celaşii diarii; spre esemplu : 

La 1 ulii s'a făcuti G abonamente la In- 
dependinţa Belgică pentru 3 luni, şi 8 abona- 
mente pentru 6 Inny, se însemnă în eolona, III 
ție 6, şi ţifra 8 sub 6, atât în colâna, III cât 
şi | 

Ali doilea esemplu. 
La 1 Januarie s'a făcutii “următărele abona- 

mente:: [o 
12 esemplare pentru 12 luni. 

; 10 esemolare pentru 6 luni. ae 
20 esemplare pentru 3 luni, cari se voră în- 

registra :.. , : 
12 in fie care colână No. I, II, LII, 17, 
10 în col6na I şi IÎ, şi 20 în colâna-l. Prin 

armare totalulii: din fie care coloni, va repre- 
senta numărul csemplareloră pe fir care tri- 
restru. A Ta 

În colâna (No. curenti) se va însemna nu=: 
merulii foei prin care s'a făcuti abonamentulă 
la oficiurile străine. E a 

$ 16. Biurourile de gazete vorii face cere-— 
rea, de abonamente (locale sâă altele) către biu- 
roarile străine prin: formularulii No. 253 ssă 
254 după importanţa comandei. Pentru fie care 
diară în parte. se va întrebuința, câte ui fâie 
din citatele formulare. Mar multe abonamente 
la unulii şi acelaşi diarii pot fi înscrise într'uă 
singură f6e, e 

Numărulă de ordine sub care s'aii înscris a- 
bonamentuliă în registralii general va, fi scris 
în capul f0ei (form. No. 253 scii 254). 

Decă f6ia cuprinde mai multe abonamente, 
se însâmnă atâtea numere câte abonamente 
suntă, iară preţulit abonamentelor numal în 
suma cuvenită administraţiiloră străine, iară 
nu totalulă percesii de la abonaţi în .care se 
cuprinde şi partea cuvenită administrației ro- 
mâne. N - 

$ 17, Cererile de abonamente din partea 
biurouriloră străine adresate biurourilorii de 
gazete, pentru diare din România, voră A în- 
registrate de acestea în registrulii general de 
abonamente (form. 251). Iară comanda 'către 
editori se va face în cel mai scurtii timp prin 
foi (form. No. 257) în care se va însemna şi 
preţali abonamentului cuvenită editorului. 

„Comptabilitatea 
Ş 15, Pe lingă registrulii de abonamente 

(form. No. 250) şi registrulă generalii de abo- 
namente (form, 251), Biurourile de gazete, Bu- 
curesci, Iaşi şi Craiova, voră ţinea şi uă con- 
dică, Diarulă caseă şi uă altă condică, Contu 
curentii. E 
"Diarulă cască va conținea : 
]. La luatari : | , 
Suma totală după unii trimestra cin regi-
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stru No. 251 adunată de la abonaţi, şi priimite 
de Ja oficiurile interne şi internaţionale. 

9. La datorii : sumele înaintate Ja oficiurile 
străine şi redactorilor din ţeră, şi sumele văr- 
sate la casă, ca productiă ali admivistraţiunil 
române. 

Condica «Contulii curentii» va, serși pentru ! 
vesumarea, operaţiunilori făcute : 

1. Cu editorii din România pentru abonamen- 
“tele făcute în străinătate prin oficiurile române, 

2, Cu oficiurile străine pentru cererile de a- 
bonamente făcute de uă parte şi de alta. 

3. Cu casieria generală pentru sumele văr- 
sate ca productii cuvenitii din abonamentele e- 
fectuate. 

SI 1. Comptaninitatea « cu editorii 
din țcră i 

păitorit suntii ţinuţi a presenta biurourilor 
de gazete la jumetatea fie căraia trimestru, 
contuliă cu preţurile diarelorii abonate şi pre- 
date şi recunoscute definitivi, voră fi achitate 
imediate, 

2, Comptabilitatea | cu oficiurile străine 

Se va regula cu monarchia “Austro-Ungară 
conform art. 98 din regulamentulă, de esecu- 
ţiune şi cu Germania de Nord conform art. 18 
din regulamentă. 

3 Comptabilitatea en direcția generală 

Sumele încasatedin provisiunea cuvenită Ro- 
mâniei (art. 29 ali convenţiunii cu Austria) se 
vori trece în giaruliă casei de venituri în total 

_1a finele fie cărui trimestru: şi în tabloulă ge- 
nerali la venituri estraordinare :la care se va 

. anexa recepisa casieriei de vărsare. . 
Cererile de abonamente din partea oficiurilor 

române şi străine, conturile presentate de ofi- 
ciarile străine şi editorii din ţâră, pe. basa că- 
rora s'a făcută plăţile se voră regula în formă |. 
de dosari, după ordinea primirik şi. se rorii în- 

„nainta, direcţiunii împreună cu uă copie curen-. 
. tă, iară nu pe partidi după registruli de abo- 
namente (No. 251) la finele fie-căruia trimestra.. 
"-Directora generali, A, Cociii, . 

ad 

INSTRUCŢIUNEA. No..2 

Privitâre pe ofi ciurile interne însărcinate a pre- 
schimba, direct pachetele de scrisori. şi mesa- 
gerie cu oficiurile Austro-Ungare “din amo- 
narchia Austro- Ungară, şi cu acele stabilite 
în Turcia, , i 

SUMARIU,, | 
I. Disposiţiuui generale, -: î, , 

„IL. Sehimvulii pachetelor: de scrisori, ! 
a. Espediţiunea. ” 

sI 

_V. Primirea. , 
II. Schimbuliă mesagerică (postei grele). 
a. Espediţiunea., Pe | 
d. Pie. 

- de Disposiţiuuuă generale 
"Ş 1. 'Tabloul form. No. 201 îndică numărul 
pachetelorii ce sunt a se espedia şi preschimba 
pe fie-care di între oficiurile romine şi acele 
Austro-Ungare. N 

$ 2. Oficiurile de schimbă suntii obligate a 
controla şi verifica faturile ce priimescii de In 
oficiurile interne cu cari stai în relaţiuni di- 
recte, ş şi voră corecta erorile sâii omisiunile de 
veri-ce natură, abătute do la .prescripţiunile 
convențiunil, regulamentului şi tarifelor No. 2. 

- La casii de a nu se putea face nici uă îndrep- 
tare, voii înapoiă fatura cu obiectele ce conţi- 
nea, oficiului respectivi. Casurile de asemenea 
natură şi de uă mai mare importanţă se torii 
refera, Direcţiunii. | 

Ş 3. Osebiti de acâsta, oficiele de schimbi 
suntă obligate a controla şi verifica şi omite- 
rile ssă erorlle comise de oficiurile Austro-Un- 
gâre cu cari suută în corespondință,. . 
-$ 4 In interesul serviciului, şi spre înlă- 

turarea responsabilităţiă ce asomeză. asupră-le, 
oficiurile vor studia, cu atenţiune conrenţiunea, 
regulamentală şi iustrocţiunile respective spre 
a putea „ast-felii aplica cu precisiune disposi- 
țiunile ce conţinii, | 

a 

“11, Schimbalii pachetelor de scrisori 
a. “Espediţiunea, i 
$ 5.  Faturile: şi pachetele espediate de ofi- 

ciurile române oficiuriloriă Austro-Ungare, vor 
conţine tâte scrisorile, imprimatele, probele or- 
dinare sâii recomandate şi espresă cu destină=. 
țiunea pentru : . 
„1, Monarchia Austro-Ungară.. ... 

2. Prineipatulii de Liechtenstein. şi oraşulă 
Belgradă din Serbia (cari facii parte din teri- 
toriulă postale Austro- -Ungarii). . 

3. Regatulii Bavariei şi W îrterberg, i ma- 
rele ducatii de Bade. .... 

4. Elveţia, Italia, Turcia. Europână , “tota 
Asia, precum şi pentru. tote cele-alte teritorii 

  
| între cari Austria pâte servi de intermediii în 
condițiuni mai avantagiose,. de câtii Germania 

- | de Nord, atât în privinţa g grabnicei espeduiri, 
câtii şi a taselorii. .. .. 
“Disposiţiunea din urmă se va a abserva după 

ce se va pune .în aplicăţiune 'convenţiunea cu 
Germania de Noră, pent atunci înst Austria 
serră de intermedieri pentru tâte ţrile, 

$ 6, Mai "nainte de ase procede la împache- 
tatea faturilorii şi obiectelorii. ce conţinii, ofi- 

” j ciurile de schimb suntii obligate. a controla și 
“|werifica fie-care obiectă în, parte Spre a se în- 
credința d&ca corespundii întoemâi reseripțiu-- 
niloră din tarifa corespondinţelorii No. 2.  
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După acâsta va aplica stampila, sa de di pe partea adresei scrisoriloră şi tuturoriă celoriă- alte obiecte ce emană de la acelă oficiă, şi pe partea opusă adresei tutulor celor-alte obiecte |. priimite de Ja alte oficiuri. 
La casti însă ca veri ună Obiect, să nu pârte stampila oficiului espeditor. pe partea, adresei, 

din scăpare de vedere; se va stampila 'cu stam- pila oficiului de schimbi, -. i 
"$ 2e Pachetele sa vor espedia în direcţiunile indicate prin tabloulă formulară No. 201. 

Manipulaţiunea postei de scrisori DR 
$ 8. Formarea, faturiloră şi împachetarea o- biecteloră va fi conformă prescripţiuniloră ar- ticolului 82 din Regulamentulii, de esecuțiune al convenţiunii "încheiată: între' România şi 

Austria; se va observa strict disposiţiunea' din acestii articolă privitore la transmiterea; unei .. tatari pe fie care di chiară şi cândă. nu arii e- sista veră unii obiecţii, * a RE „-$ 9, Pentru scrisorile și tâte obiectele ce a- parţin postei de scrisori cu destinaţiunea pen- “tra, Austro-Ungaria sei prin intermediulă a- cesta, se va întrebuința faturile form. 205, iar pentru oficiarile Austro-Ungare stabilite în Turcia, se va întrebuința faturile forna: 206. : -$ 10. Pe lingă cele prescrise de art, 32 din  Regulamentulă menţionatii la $ precedinte, se „va observa cu punctualitate şi următârele : 

Schimbulii cu Austria , 
"- 1. Scrisorile, împrimatele şi probele ordinare 
(nerecomandate) ce se. espediază din-România, 
cu destinaţiunea pentru localităţile limitrofe “din Austria (veţi pag... din 'tarifa No..2) nu "se trecă în faturi, iară acele recomandate de- stinate pentru localităţile limitrofe se trec în  tabloulă No. 3, însă fără: a se indica taxa în col6nă : fl. kr, DE Taxa espreselorii, la scrisorile destinate pen- „tru localităţile limitrofe, se va trece în totală în josulă citatului tabloii No.3 pe contra pa- gină, ca pentru tâte scrisorile de asemenea na- "tară destinate pentru alte localităţi, - -- „2, Diarele sâiă alte scrieri periodice. ală că- „ori abonamentii s*aii efectuati prin înterme- diulii serviciului postale 'se anex6ză la-faturi tără a f. trecute în veri nă, colână din faturi. „9. La art, 2, 4 şi 7 din fatură 'se trece atâ- - tea porturi simple câte 15 grame stă fracţiu- „ne de 15 grame compuniă. scrisorile ce suntiă a se espedia; iară pentru imprimate şi probe so- cotit pe numărulă de atâtea 40 grâme sâă iracţiune de 40 grame, : - : a 
„4. Suma în fl. şi kr. cuvenită adminisraţiu- „xii Austro-Ungară pentru espediţiunile fran- „cate se va calcula : CP ' „GQ. Pentru' scrisori conformi indicaţiuniloră „din col6na 11 de îa tabloul No, 1; din tarifa No, 2,:. Da 

  

“de esecuțiune. cae NE 
: $11. Faturele destinate pentru oficiurile din 
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„0 Pentru imprimate conform indicaţianilor 
din colâna, .9 de la tabloulii 2 din acecasi ta- ii 

c. Pentru probe după tabloul No; 3 din tarită, 
5. Da'art. 8 ali faturei nu se va face nică 
uă inscripţiune, fiind'că de uă cam dată nu se 
efectuă nici ună transitii deschisi pentru alte 
țEri prin România. * Da 
„6. La art,9 (scrisori în deposită, etc.) se va 
trece: 

-. "a. Pentru scrisori în 'depositii sâii răă diri- 
giate numai suma cuvenită Austriei. e 
„b. Pentru 'obiectelo reespediate taxa ce ur- 
ma a se percepe de la destinatore, dâca i Sarii 
fi predată scrisârea, - ! : aa 

7. La art, 10 (scrisori insuficiente francate) 
se va, trece taxa aplicată la asemenea scrisori, 
socotită câte 25 bani de fie'care 15 grame fă- 
ră osebire de catigoria obiectelor, de Sre ce im- 
primatele şi probele nesuficientă francate sunt 
taxate ca scrisori ne francate, scădându-se ra- 
l5rea timbrelorii aplicate. 
"8. In tabloulă A, (totalulă taxelor a se per- 

cepe de Ia destinatori) nu se va face nică uă in- 
scripţiune până la ali duoilea ordini, ., 

9. În tabloulii No. 4 se voră trece pachetele 
închise ce se vorii espedia transit prin Austria, 
cu destinaţiane, spre esemplu, pentru Germa- 
nia de Nord. „i 

25. Schimbulă cu oficiurile Austro- Ungare 
din Pure e : 

1. Formolariul No. 206 prevede fârte 1%mu- 
rită, natură inscripţiunilor ce suntă a se face. 
“Taxele în fl. şi kr, ce se'cuvinii oficiuriloră 
Austro-Ungare din Turcia, vor fi calculate pen- 
tra fie care porto:simplu, conform indicaţiuni- 
lor din tablourile No; 1 (cotâna 11) No. 11 (c0- 
l6na 9) No: 3, 4 şi 5 din tarifa corespondinţe- 
lori NO. 9. ii. Da 
"2. Formulariulii No. 263 se: va întrebuința 
ca etichete conform art, 32 din regularnentulii 

Austria să voră înregistra în registrele formu- 
larele No. 210 şi 265, şi acele pentru oficiurile 
dia Turcia “în registrele formularii No. 212 

i 266, . 
: $ 12. In ceea ce privesce împachetarea şi 
inscripţiunile ce suntii a se face pe pachete, se 
vorii observa cu punctaalitate disposiţiunile 
prescrise Ia finelo art. 32 din regulamentii. 

D. Priimirea. 
_. $ 18. Indată după priimirea pacheteloră, o- : 
ficiurile de schimbii vor proceda conform pre- 
scripţiuniloră art. 39 din regulamentuli de e 
secuţiune. i 

Ş 14. Pentru tâte scrisorile . presentate în 
Austro-Ungaria, tâtă Germania şi la oficiurile 
din Tarcia, greutatea de 1 loth 16%/a grame re-
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presintă unit porto simplu, stii portulii simplu 
este socotiți pentru fie care greutate. de loth 
162/ grame, iară la scrisorile presentate în 
România li se aplică portul simplu pentru fie 
care greutate de 15 grame. Ia 

$ 15. 'Tazele pentru corespondinţele nefran- 
cate penă la destinaţiune, şi care, se trecă în 
faturi în totală (A. și Er.) iară nu în porturi 
simple (art. S din fatura ce se întrebuințăză de 
oficiurile Aastro-Ungare, şi art. 8 şi 9 din fa- 
turele ce întrebuinteză oficiurile din Turcia) 
vorii fi verificate după tabloulă No, 1 col6aa 5 
şi după tabloulă 2 colâna 4, din țarifa cores- 
pondințelori No. 2 i 

$ 16. Sumele constatate de neesacte, se vor 
rectifica conformii tarife, însă întruni modă 
ast-feli ca ţifrule aflate neesacte să se pâtă 
citi ori cândi. 2 . RI 
"Rectificările făcute se vorii comunica oficiu- 

luide la care emană fatura, cu cea ântâiii cursă 
prin formul. No. 235, a 

$ 17, Pe scrisorile, imprimateie, etc. nefran- 
cate până la destinaţiune, se va aplica portul 
cuvenitii conform prescripţiunilorii din tarifa 
No. 2 iadicate : pentru scrisori în colâna 4 ta 
blouli 3; pentru imprimate în colâna 3 ta- 
blonlă 2 și $Ş 1 şi 4 din observaţiunile pentru 
obiectele insuficientii francate, 

Ş 1S. Obiectele încărcate uă dată cu taxa 
covenită României, şi care urmeză a se reespe- 
dia din causa schimbării de domiciliă, .se vorii 
reespedia fără nici unii adausă de taxă, con: 
trariă se voră încărea cu portul internii care 
se va trece ca cuvenitii Romaniei. (Art. 26 din 
convenţiune), .. 

3 19. După ce s'a aplicatii taxele respective 
conformii celoriă ce precedii, se va aplica stam- 
pila de qi pe dosulii adresei tuturor obiectelor 
ce conținea pachetele, după care s6 vor înainta 
Ja destinaţiune conformă reguliloră - prescrise 
întru acesta, pă 

$ 20. Faturele sosite din Austria se vor în- 
registra imediată în registrulă form. No. 210 
şi 265, şi acele sosite! din Turcia în registrul 
form. No. 212 şi 266 despărţirea” respectivă, 
Tablourile form. No. 265 şi 266 represintă su- 
melecu cari sunt încărcate oficiurile de schimb. 

Tablourile No. 210 şi:212, formâză basa 
comptabilităţii între România şi Austria, 

a * 

UI. Schimbulii mesagerică (posta grea) 
a.Espediarea, ci 

"$21. Toto obiectele cu sâă fără valâre cu 
destinaţiune pentru ţările cu care România nu 
aro relaţiuni postale stabilite prin conven- 

- țiuni speciale, sa vorii:espedia prin 'ofciarile 
Austro-Ungare, în direcţiunile indicate prin 
tabloulă form. No 201, iii 

Ş 22. Mai "nainte de a, procede la formarea 
faturelori oficiului de schimbi, se va asigura 
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ca tote, obiectele. si îndeplinâseă condiţiunile 
prescrise în tarifa mesageriilori No. 2, maY'cu 
osebire în ceea ce 'privesce adresa, ambalagiul, 
indicarea greutățilori şi piesele .ce urm$ză, să 
însoysscă pachetele sâii gropurile '(declaraţin- - 
mele sâi scrisorile). 
"*Ş 23.' Ofciurile de schimbii voră fi respon- 
sabile de consecințele 'ce ară decurge din causa 
espeduirii . în străinătate a 'obiecteloră ce nu 
îndeplinescii întru -tâte. condiţianile prescrise 
prin regulamentele şi instrucţiunile în vigâre. 
Uni controli minuţiosi este neapăratii nu nu- 
maj în interesulii serviciului, dâră şi ală îm- 
piegatului manipulant, ri, 
_$ 24. Faturile so voră forma conform 'regu- 
lilorii prescrise prin art. 84 din regulamentulii 
de esscațiune, OO 
"- Numătrulii de ordine 
trecută obiectulii, ra fi notatii 
declaraţianea, ce'lă însogesce, | 
“* Pentru obiectele ce se transmiti oficiurilor 
din Austro-Ungaria, se va, întrebuința fatuta 
form, No 209, e 
"$ 25; Tote obiectele ce aparţinii mosageriei 

şi care se vorii presenta nefrancate,. adică cu 
porto, se vorii espedia de oficiurile respective 
oficiurilorii de schimbi interne, fără a, li se în- 
semna portal cuveniții. Oficiurile de'schimbi 
suntii singure însărcinate cu taxarea unorii a- 
semenea obiecte conform tabloului de distanţe 
şi tarifel No. 2, aplicândiă însă numai portul 
cuvenitii României, care se va nota pedeclara- 
ţiunile ssii scrisorile. co însogesc obiectele, sâi 
pe adresa 'obiecteloriă, atunci cândi nu suntii 
însocite de uă declaraţie sâii serisore. |... . 

- -$.26, Asemenea şi pentru obiectele francate, 
oficiurile de schimbă suntă însărcinate 'â des- 
părţi partea de franco curenitii. țărilor străine 
care se va transforma în îl. şi kr. şi conformii 
prescripţiunilor de la $... din instrucţiunea a- 
supra tarifei No. 2, se va însemna pe declara- 
ţiuni scă obiectele la care se raportă, ... | 
„.$ 27a: Obiectele. destinate pentru Turcia, 
fiindă francate până ln frontieră; oficiurile de . 
schimbi nu aji de adăugit nici uă taxă pe lingă 
acea notată de oficiulă espeditore. :: --: : 
"898, Administraţia Austro-Ungară vă; fi în- 
cărcată în colna 12 din fatura form. No. 208; 
cu portulă carenitii României asupra obiccte- 
lor nefrancate, ce se va însemna în leă şi bani. 
„In colâna'16 se va însemna în fi. şi kr, suma 

cuvenită Austriei şi celor-alte ţări străine din 

i Sati: | 

ali faturei sub care s'aii 
şi pe obiect sâi 

taxa obiectelorii francate. * , : , 
".$ 29, In colâna 17 din fatură, oficiurile de 
schimbi se vor încărca numai cu totalul fran- 
culai percesii pentru obiectele presentate la a- 
cele oficiuri, iară nu şi pentru acele presentate. 
Ia cele-alte oficiuri, 0 e cir. 
” Aceeaşi procedură vor urma, şi pentru obiec- 
tele destinate în Turcia, încărcându-se ca fran-.-   co în colâna, 10 din fatura No, 209, *
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Ş$ 20. Col6na 14 (porto. pentru "Monarchia, Austro-Ungară) se șa lăsa albă pentru ca, ofi- ciurile Austro-Ungare să se încarce singare cu taxele cuvenite. - a 
Ş 31. In colâna 11 (deburse şi porto-străin) se vor trece numai taxele cu care este încăr. catii oficiulii de către cele-alte oficiuri interne sc esterne (de esemplu pentru obiecte” ase reespedia s6ă înapoia). i a 

"$ 32, Faturile destinate pentru oficiurile din' Austria, se voră înregistra în repistrulii for- mularii No. 211 şi 268 şi acele pentru oficiurile din Turcia în registrul form. No, 269, 
Ş 33. In urma acestori înscripţiuni, se vor adiţiona sumele din colânele 2, 3, llpânăla 17 din fatura No. 208 şi din col6nele 2, 3şi 10 din tatura No. 209, după care se va înregistra fa- tura în condica de predare compusă din form. No, 208 şi 209, - ” 
Ş 34. Cu uă jumătate oră înaintea timpului 

fixati pentru pornirea cursei, se va preda con- ductorului espediţiunea bucată cu bucată după ordinea, înscrierii în fatură. Conductorele este obligatii a se asigura, dâca numărul bucăţilor, 
val6rea şi greutatea lorii este egalii cu indica- țiunile din fatură; uă dată aceste constatate, va adeveri de priiinire prin sab-semnătură în condica de predare, menţionândă numărul bu căţiloră şi ală declaraţiuniloră s6i scrisoriloră 
ce aii priimiti, .. . pr 
"$ 85. Iu urma, acestoră operaţiuni, amploiu- tulă respectiv va înscrie în presenţa conduâto- relui, faturele predate în marş-rutii şi fatura generală, conformă xegaliloră stabilite pentru torespondinţa internă. 
$ 56, Conductorii vorii fi esecntaţi a aşeda epediţiunea în saci, gente sâii lădiţe ce voră a- vea la disposiţiune, ast-felă în câtă obiectele să fio bine asigurate de veri ce eventualităţi, 

“0. Priimirea : 
Ş 37, Indată după sosirea cursei conducto- rele va transporta în oficii, geanta sâă sacală cu espediţiune, şi va presenta, amploiatului res- pectivă marg-rută și fatarele. Impiegatulă pro- cede la priimire, cerând bucată, cu bucată espe- diţia coprinsă în faturi după ordinea: înscrierii, După terminare va adeveri priitnirea în fa- tari şi marg-rat în presența conductorelui, men: ţionândi numărul bucăţilor primite, . ? Ş 38. La casii ca dintre obiectele înscrise în 

taturi să lipsâscă veri unul, scă ambalagiul să fie atacati, se va urma întru tâte conform in- strucţiuniloră relative li asemenea caşari pri- vitâre la serviciul postale intern. Pre lîngă pro- 
cesul verbale ce urmeză a se încheia asupra 0- peraţiuniloriă de asemenea natură, se va face menţiune şi în fatură, pe scurtă, unde va sub- semna şi conductorele, - 

$ 39, Cu coa ântâiă cursă so va comunica, 0 
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ficiului trausmitător. un avis care va, coprinde sumariul procesului verbale; incheiaţii asupra, lipsei si deteriorării unui obiect, 
> Aceste avise se transmitii înscrise în faturi cu adnotaţiunea. Procesul verbal relativii la fa- tura din... . (fatura în care era trecută o- biectulii despre care tratează procesul verbale). “$ 40. Cânaiă disposiţiunile prescrise la arti. colii precedinţi nu aă loci; se presupune legal- mente că oficiul a priimită espediţiunea com- plectă şi în bună stare, rămâindă responsabil pentru veri ce iregularităţi, . 
"Ş 41. Sumele înscrise în faturi, formândă basa. comptabilităţii, urmeză să fie verificate de oficiul priimitoră în modul următoră : 

1. Pentru deburse şi porturi străine, împie- gatul se va 'mărgini a constata dâca sumele ce figarâză în colânall a faturei, corespundii cu acele notate pe declaraţiunile scă scrisorile ce însogesci obiectele; în casă de diferinţă va lua de bune sumele notate pe declaraţiuni şi obiecte, o - 
2. Portul cuvenit administrațiunii Austro- 

Ungare (colâna 12 a faturei) se va verifica, după tabloulă de distanţe şi tarifa No.2.. 
"3. Suma francului cuvenitii României asupra 
obiectelori francate la destinaţiune se ra ve-     

  

rifica totii după tabloulii de distanţe şi tarifa 
No. 2. | , i "-$ 42. Erorile constatate în urma verificaţiu- 
niloră făcute se voră rectifica în fatură, însă într'ună modă ast-felă în câtii sumele primi- 
tive să rămână lisibile, a 

„Tot uă dată se va redigea şi transmite, 
cu prima cursă, oficiului de origină un avis 
de rectificaţiune (form. No. 235). Dacă co- 

„Tecţiunile făcute sunt maj importante, avi- ; 8ul de rectificaţiune va fi sub-semnat de dnoi 
amploiaţi. - - 
"$ 49, Oliciulii de origină priimiudă avi- 

sulă de rectificare; va verifica şi rectifica la, 
rândulă. săi sumele înscrise în registepli 
de espediere, va, trapoia avisulă oficiului 
espeditore, cara îlă 'șa anexa şi lipi la fa- 
tura la care se rapârtă. - 

$ 44. Oficiurile de schimbă suntii obli- 
gate a transforma, în lei şi bani, porturile 
esprimate în fl, şi kr. asupra obiectelor ne- 
francate sosite; şi-resultatulii îli.. vor nota 
pe fie care declaraţiune sâă scrisorile ce în- 
sogescii obiectele. La acele sume vor adăuga 
portuli interni cuvenită României după ta- 
rifă, şi suma adunată care urmeză 3 se per- 
cepe de la destinatore de către oficiulii re- 
spectivii, se va, nota în gifre bine marcate. 
-$ 45. Obiectele francate numal până la 

frontiera României, se vorii încărca ea por- 
tulă internă care se va nota conformă regu- 
liloră prescrise. i 

„+ 940. Taxele cuvenite României asupra 
„obiectelor tu porto să francate numai penă 

“
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la frontieră, se vor înscrie în faturile în 
cari ai fost trecute, adică în colâna 14 din 
faturele sosite din Austria, şi în colâna 11 
a acelorii sosite din Turcia, - ME 

Ş 43. Faturile sosite din Austria, se vor 
înregistra în registrulă form. 211 şi 208, şi 
acele din Turcia în registrali form. 269. - 

$ 48, Operațiunile de vamă asupra tutu- 
loră obiectelor sosite, supuse la asemenea 
taxe se voră efectua numai do către oficiu- 
rile de schimbii în modul cum se va stabili 
prin osebită instrucţiune. - 

Ş 49, Taxa vamel se va însemna de asu- 
pra tasci postale (Ş 44 şi 45 precedent), şi 
se Ya încasa de la destinatore de către ofi- 
ciulii respectiv.: Asemenea taxe se trecă în 
quitanţa de predare, iar încasarea în comp- 
tură se va efectua, conformă instracţiuni- 
lorii ce se voră da întru acâsta. . |   
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Ve Formularele | 

$ 50. Pentra manipulaţiunea serviciului | 
postale internaţionale cu Austria şi oficiu- 
rile stabilite în Turcia, s'a adoptată în co- 
man acordă formularele următore : INIE 

- Serviciul corespondinteloriă : . * 
i No, -! 

Patura do scrisori (cu Austria şi |, 
Ungaria) ie a, 905. 

Fatura de scrisoră (cu Turcia). 206 : 
„„ Etichete de scrisori (cu Austria 

„si Ungaria), . « | 968 
"Etichete de scrisuri (cu Turcia). 264 

„„ Tabloii de instrădarea pachetelor - | 
şi scrisorilor conţinute în ele ... 202 şi 2 

Registru de plecare (cu Austria, 
şi Ungaria) . cc... 
„abloă de port-pachetă ,.... 
Registru de plecare ca (Turcia). 212 —266 
Registru de sosire (cu Austria și ; 

. .. 1... .. .. . .. 

..... ... ...... .. 

03 

201 — 265 Ungaria), cc... 
Registru do' sosire (cu Turcia) . 212 — 266 
Foio de rectificaţiune ..,.,. 235: 
“Recepisă de înapoere. , . .. „e. 289 - 
Fie pentru scrisorile cu expres. 238 . 
“Cerere de înapoere , 936 
Peclamaţii cc... ... 997 
Tabloii de reâacere ,,.. „210 

Serviciuli mesageriei - . - 
e -No 

„ Fatura de Mesagerii (cu Austria a şi Ungaria)... se 2 « 208 
» Patura de Mesagerie (Turcia). .'209 

tegistru de expediţiune [ ) 267 
a »eu Am e: 
stria şi Ungaria) ; „e cc. OUL şi 268 

'] Ungaria pentru 
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. - No; 
Registru de sosire (cu Austria şi. 

Ungaria) : 211 
„ Registru de sosire (cu Turcia) .. 269 
Tabloi de port-pachete. ., . , 202 

„. Tabloi de instrădarea pachetelor 

şi. 268 

şi scrisorilor conţinute în ele . . . 202 . 
-- Fie de rectificaţiune . . .:. . ; 235 
;, Recepisă de înapoere ...... 239 
„. Verere de înapoere, . ....... 236 

Reclamaţiune,. ....,, „231 
„Declaraţie de vamă .,., ... . 262 
:.. Declaraţie , „ „(fracht) ., 9261 
; Tabloul de reducerea greutăţii. 204 
pata valârei, , 270 

„ Foie do francare. . 260 

INSTRUCŢIUNEA No. 3 
„Asupra distribuţiuneă prin espresă 

$ 1. Distribuţiuuea -prin espresă este pre- 
Scrisă : 

a. Prin convenţiunea încheiată cu Austro- 
„scrisorile recomandate, (vedi 

tabloulă No. 5 din tarifa corespondințeloră 
"| No. 2) şi 

b. Prin conrenţiunea închâiată cu Germania 
de Nord pentru scrisori, iimprâmate şi probe de 
marfă (vedi Ş.:: din :tarifa "corespondințelori 
No. 3). 
" $ 2. Instrucţiunile privitâre la aplicarea ta- 
rifelorii susi menţionate conțină disposiţiunile 
necesarii asupra manipulaţiunii la presentare 
şi plecare a obiectelor cu espres destinate pen-. 
tru Austro-Unizaria şi Germania de Nord: -: 
, ", Remiterea Ja destinatori 
 $3, Obiectele a se preda prin espres, se Vor 
remite destinatorilori, imediată după sosirea 
curselorii printr'ună curieri sân portatore es- 
pres, care va pleca îndată fără alte obiecte de 
câți acele esprese, . pu 

„ Destinatorele va, certifica priimirea obiectu- . . 
luă, sub-semnândi fâia do espres cu care curie- 
rul s6ă portatorele justifică remiţerea, Pentru 
obicetele cu espres şi recomandate, -destinato- 
rele a sab-semna şi chitanţa de. predare; ca 
pentru uni obiectii recomandati. E 

Ş 4. Obiectele cu espresii sosite 'se vori în 
registra în condica de sosire a, serisorilorii 're- 
comandate, Chitanţele de predare vor purta 
numerulă de ordine. sub care s'a înregistrată 
obiectulă, ua 
_$ 5e Taxa de espres (40 bant) asupra scriso- 

rilosi presentate în Austro-Ungaria, se plă- 
tesce totii-dâ-una de presentatore, prin umare 
nu s6 va percepe nici uă taxă de la destinatore. .   Registru de expediţ. (cu Turcia). 269 — "9 6+ Taxa de espres asupra obiectelorii din
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Germania de Nord, se percepe sâii de la presen- tatore s6ii de la destinatore, dup condiţiunea ca care s'a presentată, In casul din urmă (de la destinatore) seva percepe de la, destinatore ca taxă de espres, 30 bani: (art. 9 din Conv.) - pentru tâte obiectele ce se: vor remițe în reio- nulii oficiului de destinaţiune,. iară pentru a- cele afară din'reionii: câte 10 bani de fie care kilometru, socotită de la oficii, în nici un cas însă taxa nu pâte fi-mat mică de câtii 30 bani. Ş 7. Taxele asupra espreselor francate sunt în profitulă administraţiunii, iară "asupra! ce- lorii nefrancate 'în profitulii portatorelui,: însă numai dreptulă de espresă adică 30 bani ce îi va încasa de Ja destinatore ; la casii însă de a nu se putea remite espresul, nu pote avea drept la nici uă despăgubire, 
Ş $, Scrisorile sâă obiectele 2 se remite prin espres, şi care din diferite cause nu sai putut preda, se voră înapoia şi trata după „regulile stabilite pentru obiectele în deposită.. 
Ş 9. Foile de espresăi formate în dosarii se voră înaiuta direcţianii la, finele fie căria lune, uă dată cu compturile-mensuale,: -.; 2 în 

” INSTRUCŢIUNEA No, ba. 
„d Fspedițiună prin estafete +... : «, 

2 1» Disposiţiuni generale : 
$ 1, Nu se potii priimi şi espedia prin esta fetă, atâtă în interiorali țării, câtă şi în Au- stro-Ungaria, de câtă scrisori s6ii obiecte fără valdre declarată, şi a cărora: greutate ru este mai mare de câtă maximum î kilograme. : .: Ş 2, Numai scrisorile s6i obiectele cu desti- naţiune pentru localităţile din Austro-Ungaria, prevădute în tarifa aci anexată, şi unde esistă oficiuri postale, pot fi priimite şi espediato prin estafetă, i. e 

$ 3. Obiectale a se espedia'prin estafotă ur- " meză să fie bine impachetate şi sigilate cu trei s6ă cinci sigiliari. Adresa, de pe plicii sii con- vertii va conţine : Numele şi pronumele desti- natorelui, loculii destinaţiunii şi veri ce alte indicii cari potă facilita şi asigura remiterea, Obiectele de uă 'greutate pesto 500 grame voră fi împachetate în cartonii sci pînză. : Ş 4, Obiectele presentate' a se espedia prin estafetă, se vori înregistra în condica de chi- tanțe forinularii! No, 272 şi chitanţa detașată, de la ă souche, careva cuprinde şi taxa percesă, se va libera presentatorului. Număralii de or. dine 'sub care s'a înregistrat estafeta, sc va în- semna pe colţulii stângi ali adresei pachetu- lni.: Sub acestii numării se va aplica stampila de gi a oficiului presentatore. . ac Ş 5. “Tara cuvenită pentra întregul parcurs 

: | sentatii estafeta,. 

+ 
" "LEQIVIRI 

! calculată pe calea cea mai scurtă, se va perce- pe de la presentatore,.:. 
Acestă taxă se va compune : 
a. Pentru parcursulă pe teritoriul Român : Diu taxa prertdată prin regulamentul de taxe, pentru care se vor lipi mărci şi progonul fixat prin condițiunile postale... ..: ! : --b.. Pentru parcursul pe teritoriulii străin : din-taxa fixată prin taria aci anexată, . - :$ 0. Estafetele ce conţină obiecte supuse la plata dreptului vamale roră fi însoşite de pre- sentatore de uă declaraţiune de ramă, : E 

A Zspedițiunea 
:$ 7, Indată după îndeplinirea formalităţilor susti-citate, oficiulii presentatore va. împacheta estafeta întruă altă convertă, şi o va adresa o- ficiului de destinaţiune. Pe adresa acestei con- verte se va înscrie cuventaliă estajelă, şi numă- rulă de ordine sub care s'aă înregistrată, $ S, Estafeta ast-felii împachetată se va e- spedia însoţită de uă f6a de estateţă model No, 271, în care releurile postale vor nota, ora 

sosiril şi espedisrii, şi de uni blanchetă de e- stafetă, investită 'cu formalităţilo prescrise de condiţiunile postale pentru toţii percursul până la celă ântciii oficiii străinii de frontiară, 
Ş 9, stafeta se va preda celui ântâiii oficiă de frontieră (spre esemplu: Cronstadt, Orso- va etc.) care va achita priimirea, pe fâia de e- stafetă, formular No. 27], : | 

Ş 10. Surugialiă şi curierulă ceai transpor- tatii estafeta, luând foia de estafetă O va pre- 
da la întârcere celui ântâiă oficii intern (spre 

  
înainta cu prima, cursă întruni converti ofi- cială şi recomandaţii oficiului. unde s'aă pre- 

- Priimirea .. 
“Ş 11, Estafetele presentate în străinătate 

cu destinaţie pentru România, se roră preda 
celorii ântâiă oficiuri de frontieră interne, care le vorii priimi, adeverindă prin semnătură în 
îdia de estafetă. : : - 

$ 12, Indată după priimirea unei estafete, 
oficiurile interne! de frontieră, le voră espedia 
la destinaţiune conformându-se regulilorii ur- 
mătore:, 0: 

1, Estafeta sosită se va înregistra toti în 
condica formulară No: 272 notând numele de- 
stinatorelui, diua şi ora presentării şi Joculii 
destinaţiunil, iară în col6nele de taxe dinâ,     sonche şi talon, cuvintele : sosită din străi= 
nătate, - , 

2. Pe colţulă adresei se va nota numărulii 
sub care s'a înregistrat, aplicându-se şi stam- 
pila de di. „. CE 

3. Se-vor îndeplini tâte formalităţile şi pre-   scripțiunile de la S$..eo. de mai susă, după care 
se va espedia, ... 

esemplu :- Predeal, Mihăileni, etc.) care o va,, 
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$ 13. Oficiulii de destinaţiune, priimindă e- 
stafeta, o va înregistra în condica scrisorilorii 
recomandate sosite, şi o va remite imediat de- 
stinatorelui în contra unei chitanţe de predare 
sub numărul sub care s'a înregistrat. Destina- 
tarele va achita priimirea, însemnândiă giua, şi 
ora reimiterii., F6ia de estafetă, se va înapoia 
“oficiului espeditore după regula stabilită la $10. 

$ 14, Dâca după 24 ore de la sosire, estafeta 
nu s'a putut remite din causă că destinatorele 
este absentii stă "şi-a schimbati domiciliul, o- 

“ficiul va îucunosciinţa despre acâsta pe oficiul 
de origină prin uni avisă oficiale gi recoman- 
“dată, ca ast-feli presentatorele să potă fi pus 
în posiţiune de obiectalii săi în: modul cum va 
găsi de cuviinţă. - a - 

Cererile oficiului de origină, în urma avisului 
dată, se vorii esccuta de acel de destinaţiune. 

- $ 15. Cererea ca obiectulă să fie reespediat 
mai departe toti prin estafetă nu se pâte ese- 
cuta, decă nu va fi însoţită de plata taxelorii 
respective în numerariă şi anticipată, . | 

$ 16. Reespediţiunea, se pâte efectua, tra- 
tândă obiectulă sâii ca serisâre simplă, :'s6i ca 
obiect de mesagerie: încărcat şi într'uni cas 
şi în altulă, cu portulii cuvenită pentru distan- 
ţa ce este a parcura. . . - - 

$ 17. Conformi cereri! presentatorelui scii 
în lipsă după 21 dile de la data, avisuluY pre- 
vădutii la $ oficiulă destinatore va înapoia, 0- 
“biectulii priimită prin estafetă, oficiului de o- 
zigină trecuti în fatura mesageriilori, şi. în- 
“căreată cu taxa respectivă pentru distanţa ce 
este a percurge. : : 

$ 18, Motivele neremiterii uni obiectii so-|. sită prin estafetă, se vorii înscrie pe convertul 
obiectului şi în condica de sosire unde s'a în- 
registrati. . în 

. Comptabilitatea -.. , 
$ 19. Taxele percese de oficiurila interne 

pentru estafetele presentate şi espediate, se vor 
- înregistra în giarulii casei sub data cândii s'aii 
percesă, şi în tabloul de venituri în colâna ve- 
viturilor estraordinare, cu următârele inscrip- | “țiuni : taza estafeteloră, No... No... ete, . NE 

$ 20. Tote oticiurile fără escepţiune vor în- nainta, Direcţiunil generale la finele. fic-căria lani uă listă model No... de' tâte estafetele espediate şi sosite în cursulii lunei, împreună şi cu foile de estafetă şi chitanţele de predare întrunite în formă de dosieră, 

Disposiţiună transitoriă 
$ 21. Tâte disposiţiunile prescrise prin ac€- stă instrucţiune privitore la estafetele interna- ţionale, se vor aplica şi pentru estafetele inter- ne cu-următârele escepţiuni: „ 
a. Pentru estafeta în interiorulă țErii, pre- sentatorele pote cere adeverinţă de înapoere (R. R.) plătindi taxa respectivă, şi : 

      

MASE Pi Tavăța pa e l 
| rr — — 

E BLIOT Sa carea. 

r
o
z
a
 

-d, Taxele briimite de În căpitanii 'depoştă: 7 | +96 din-condiţiuni, .se_soră trecă 
conformă ar 
în diarul casei şi în tabloul de venituri cu ad- notare : priimită de la căpitanulă releului,..... $ 22, Împiegatulii postale care va causa perderea sii deteriorarea unei estafete internă s6iă internaţionale, va fi supus la despăgubirea dreptului acordatii prin lege şi convenţiuni, . 

INSTRUCŢIUNEA. No, 3 -| 
AManipulaţiunea corespondinței simple şi 

de valdre .. Sa 

Disposiţiună generali ă E 
_Ş 1. In serviciul postale atât internă câtii şi internaţionale, oficiurile se împartă în două categorii :. : .”. E IE 

1. Oficiuri de schimbi si de transit, să. - 2. Oficiuri simple. a ra Ş 2, Numai oficiurile aci notate, şi cărora, Ji s'a dată numirea de oficiuri de schimbă, suntii puse în directă corespondinţă cu străinătatea, în modul indica: în tabloul No. 201 şi anume : 1. Verciorova. "+ 12.-Târgu-Oena. - 2. Turnu-Severină, .: 13. Bucuresej. 3. Calafată, 11 14. Romnicu-Vâleg, "4. Turnu-Măgurele. - 15. Predeală, :"5, Crajova, „16. Adjud. 
6, Pitescă, 

7. lassy,! 
8. Fălticeni. 

„10. Brăila, - 
18. Galaţi. -, 

19. Giurgia.. 
9. Michăileni, - ": 20. Ploesei, * "10. 'Tecuciii, » + 21. Câmpina: "11. Focşani, . "22, Botosani. Tâte cele-lalte oficiuri stai în relaţiuno cu oficiurile de schimb interne, dela cari priimesc, şi la cari espediază, corespondințele internaţio- nale simple şi de -valăre. mt 

IE     Posta de scrisoră -.- 
a Espeduirea îi ae   -Ş.9 Corespondinţele postei de scrisori se vorii înainta, oficiurilorii de schimbă cu fatura, formularii No. 74, înregistrate pe facă < Serui- ciulă internaționale», aa Toti în acâstă fatură se vorii înregistra, pe faga opusă, şi scrisorile interne cu destinațiu- nea pentru oficiulii la care se espediază fatura. Regulamentulii desvoltătorii conrențiunii cu Austria, instrucțianile sub No. 2 şi 8, tari- fele şi observaţiunile ce le însogescii, prescriii într'unii modă detailatii şi desluşitoră, condi- : țiunile sub cari suntii admise corespondințele destinate pentru străinătate, şi cari servă de regulă generală pentru tote ofisiurile, 3 * 

67 
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„ $. 4 Asupra scrisorilor internaţionale cu por- 
to, oficiurile de origină (espeditore) nu voraplica, 
nică mă taxăuşi. le vor înregistra în fatură, indi- 
când numal.numărul bucăţilorii ca la acele fran- 
cate; de 6re,ce numai oficinrile.de schimbi sunt 
însărcinate cu tacsarea,objecteloră nefrancate. 
'. “Scrisorile recomandate şi cu espresii interna- 
ționaje, se vorii înregistra mai ântâiă în bloc 
şi apoi fie-care în parte în josulii faturei. 

In colâna cobservaţiuni» se va nota dâca scri- 
sorea este cu adeverinţă de înapoiere sâă espres, 
întrebuințândă pentru acesta, abreviaţiunile : 

RR şiespres,r site 
Ş 5. Scrisorile internaţionale cari nu s'aiă pa- 

tută remite adresanţiloră, şi urmeză.a se îna- 
poia, se vorii înregistra în fatură Ja, categoria, 
ce aparţin «scrisori înapoiate», notând şi por- 
tulă cu care sunti încărcate, spre a se putea 
ast-fel controla gifra cu.care s'a scădutii oficiul 
cu acele scrisori din altă fatură, a 

$.6. După regulile stabilite pentru manipu- 
)aţiunea internă, faturile urmeză să se îuregi- 
streze în jurnalulii pentru scrisorile espediate; 
totii ast-felii se va procede şi pe viitorii, cu deo- 
sebire că în colâna bucăţi, se va trece numărul 

„total ală scrisorilorii interne şi internaţionale, 
„ce conţine ambele fege ale faturei, 6ră în co- 
l6nele porto. sâii franco se. va trece numai 
porto sâi franco asupra scrisorilor interne. 
Pentru uă mal mare înlesnire, se va tran- 

sporta numărul bucăţilor de pe partea faturei 
internaţionale pe partea internă, înscriindu'l la 
<suma adăogită» şi totalul adunat va represinta, 
numărulii bucăţilorii de pe ambele fece. 

Ş 7. Oficiurile de schimbă vor manipula co- 
respondinţa sosită din străinătate şi destinată, 
pentru oficiurile interne la care: urmâză a o 
reespedia, în moduli indicată la $$ următâre : 
„88, Faturile de scrisori sosite din străină- 

tate se vori înregistra întocmai în registrulii 
„formularii No, 210, 212, 265 şi 266, conformă 
$ 20 din instrucţiunea No. 2, după care rotii 
deosebi corespondinţele pe staţiuni, voriă taxa 
scrisorile nefrancate, şi apiicândă stampila de 
Qi pe tâte objectele, le voră espedia. Registrele 
„No. 210, 212, 265 şi 266 servă, câte unulii pen- 
tru fie-care oficiii cu care se corespunde, în care 

„se trec faturile priimite de la acel oficii pe fic- 
care di. zi - 

$ 9. Oficiurile de schimbi, fiind încărcate cu 
portulă tutulor objecteloră cupririse în fatura 
în care suntii înscrise, fără destincţiune de lo- 
calitate, urmâză neapăratii să se descarce cu 

„portulii objecteloră destinate pentru alte 10- 
calităţi. : - i 

Acestă descărcare se va face pe fatura prii- 
mită în modulă următori. „- . 

| Esemplu : 
Ploescii priimesce uă fatură din Cronstadt, 

cu care este încărcatii cu 20 lei porto. Intio a- 
4 

  

  

LEGIUIRL 

ceste scrisori sunt unii numără pentru Ploesci, 
ală cărorii portii, se-urcă Ja 5 Jei, ră restul: 
pentru Buzăi, Brăila şi Mizili. Se va nota dâră 
pe fatură în josul respmatnlui generale : Scă- 
dere la : Buzăi, Brăila şi Mizilă în 1/4 (data fa- 
turilor cu care se trimit acele scrisori la Buzti, 
Brăila şi Aizil) 15 lei, din 20 rămână 5. | 
::$ 10, iinediat după acestă. operaţiune se vor 
forma faturile No. 74, pentru oficiurile la care 
suntii destinate scrisorile scădute din fatura 
înţernaţională, şi cară vorii purta aceeaşi dată, 
pentru ca controlul să recunâscă sumele scăgaute, 

Inscrierile în faturi se vori face pe partea 
destinată serviciului internaţionale, şi oficiu: 
vile la cari sunt adresate vori fi încărcate nu 
numai cu portulă scrisorilorii, ce le sunt direct 
adresate, dâră şi cu acele transit destinate pen: 
tra alte -localiţăţă prin intermediulii scă; spre 
esempla, Fălticenif, priimesce de: la Supâra 
10 scrisori cu porto 5 lei, dintre cari 4 sunt 
pent;u'Târgu-Frumos. Va înscrie dâră în fatura 
pentru Roman, 10 bucăţi cu porto 5 lei, rămâind 
ca Roman să se descarce după regulile stabilite. 
_S 11, Scrisorile înapoiate din străinătate, o- 

ficiurile de schimbă le voră înapoia la rândali 
loxă, locuriloră de origină înscrise în faţură la 
categoria, la care aparţin, şi de vor fi.cu porto, 
încărcaţe cu suma cu care ai fostii încărcate 
oficiurile :de schimbi. “Rămâindii oficiurile de 
schimbi încărcate numai cu scrisorile presen- 
tate şi înapoiate, cară se voră păstra în depasit. 
"$12, In urma operaţiunilor prescrise la Ş 9, 

faturile priimite din străinătate, se vorii înre- 
gistra din nuoă în registrulă pentru scrisorile 
sosite interne, formulariuli No. 23, în care se 
va însemna portulă ce figurâză asupra oficiului 
în urma scăderiloră făcute, şi număralii bucă- 
țilorii. calculate pe atâtea porturi simple. 

$ 13, Faturile destinate pentru oficiurile in- 
terne, se voriă înregistra în registrul scriso- 
rilorii espediate interne în totală, adică, atâti 
bucăţile şi portulă internaţionale, câtă şi acel 
internă, deca va fi formulânâi suma totală pe 
partea, destinată pentru serriciulă internii a, 
<suma adăogită» bucăţi şi porto. — Deca însă 
fatura va conţine numai corespondenţă inter- 
naţională, atunci se va înregistra numai acâsta, 

Ş 14. Oficiurile interne de schimbi şi simple 
snnțiă puse în relaţiune directă unul cu altul 
conforinii indicaţiuniloră din tabloulii No, 202, 
şi faturile ce'şi espediază vor conţine corespon- 
dinţele indicate în acelă tabloi, atât pentru 
interiori câtă şi esteriorii, pentru aceste din 
urmă, întru câtă nu vori fi puse în directă co- 
manicaţiune cu oficiurile internaţionali, con- 
formă iudicaţianilorii din tabloulă No. 201. 

In consecinţă oficiurile în relaţiune sunții o- 
bligate a'şi espedia faturi în dilele fixate chiar 
şi cândii nu ară avea nici uă corespondinţă; în 
asemenea caz se espediază uă fatură albă pur- 
tândă stampila dilei.
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Ş 15, Oficiurile de schimbă în relaţiuni di- 
oste cu străinătatea, suntii pentru unele loca- 
Jităţă şi pentru“vă spege de corespondinţe puse 

“în catigoria, oficiuriloră simple, adică nu cores-- 
“pundi cu nici unii oficiii internaţională. -- - . - 

În asemenea cază, corespondinţa este diri- 
geată asupra oficiului interni de schimbi, 'cu 
care este pusii în relaţiune, conformă tabloului 
“No. 202, şi care corespunde cu străinătatea. : 

Este însă de dâtoria oficiului a căuta să di- 
rige acestă corespondinţă pe' calea cea mai 
scartă. ! DR E Iei IA 

0. Primirea. i! 

.. $ 16. Conform celor prescrise la Ş 14 şi 15, 
faturele adresate unul oficii roră conţine co- 
respondinţe atâtii interne cât şi internaţionale 
pentru tâte localităţile cu care este pus în re- 
laţiune. a a a i tă 

- $ 17. După dispoșiţiunile faturei:No. 74 «ser- 
vicuulă internaţionale», oficiul căruia se adre- 
s€ză fatura, este încărcată atâtă cu corâspon- 
dinţa locală câtă şi cu acea transito. . 
„1 19. Indată după priimirea une! faturiă se 
va ptocede conformă reguliloră. stabilite, a a- 
plica stampila de qi; asupra tutorii objecteloră 
sosite, şi deosebindă acele locale, se vorii înere- 
dinţa portatorilorii, înră acele transitii se voră 
scădea din faturi la colOna «scăderi», spre e- 
semplu : a a 

Bolgradiă priimesce uă fatură din Galaţi, în 
care este încărcatii cu corespondinţ6 pentru 
Ismailti, Cahul, Huşi, se va'scădea în parte cu 
sumă ce revine fie-căruia din aceste oficiuri, în- 
„dicând data, faturei pe lîngă care i saii trimis; 
totaluli scăderilorii se va sustrage din suma 
cu care ai: fostă încărcată, şi resuliatulit re- 

LI 

gradă rămâne încărcată,  ::.. -.- i 
“Scăderile asupra corespondinţei interne, se 
voră efecțua ca şipenăacnmă. - i: 
"819, Indaţă după acestă operaţiune se va 
procede la formarea faturilorii şi espedierea co- 
respondinţei destinată pentru cele-alte loca- 
ltăţă, contormii prescripţiuniloră $ 3,14 şi 15, 
şi- acesta, cn prima cursă sâii chiară cu cursa 
sosită dâcă este posibilă. PRR 

$ 20. Faturile sosite se .voră înregistra în 
diurnilulă scrisorilorii interne sosite, după ce 
se va'aduna într'un totală suma'bacăţilor şi a 
portului cu care a- rămasă încărcată! oficiulăi, 
atât cu scrisorile interne cât şi internaţionale. 

Ş 21. Oficinrile de schimb ce sunt în directă 
corespondinţă cu străinătatea, priimindă faturi 
de la oficinrile interne cari conţină corespon- 
dinţa internaţionale, suntă scutite de operaţiu- 
nile indicate la Ş 18, de Sre ce nefiind ncăr- 

cate cu portuli scrisorilor pentru străinătate, 

nici uă.scădere nu pâte avea locă. 

_„_r Berisori înapoiate 

23, Scrisorile internaţionale înapoiate ofi- 
ciurilorii interne de origină, se vori trata ca 

şi acele interne, adică inserate în lista scrisu- 

Tiloră înapoiate, se 'voră scădea din diurna) la 

finele lunei, şi se vorii înainta direcţiei. 

esagerii (postă grea) 

Ş 23, Instrucţiunea No. 2, şi tarifa mesage- 
riei No, 2 preseriă în detalii modulă de ma- 

nipulaţiune şi condiţiunile cu care se admită 

şi espediază objectele mesageriei. Tâte oficiu- 

rile fără escepţiune suntii ţinute a studia şi a- 
plică acele disposiţiani.. ; a 
"$ 94, Ohjectele presentate la oficiurile in- 

terne. simple, cu destinațiune pentru străină- 

tate şi acele sosite la.pficiurile de schimbă pen-. 

tru oficiurile interne, se îuregistrăză şi €spe- 

diază de la unele la cele-alte,; cu fatura gropu- 

riloră formaulariă No. 20, în colona 12 şi 15 
sesternii». : . A aa 

":8'95, Ofciarile de schimb se vorii scădea din 

faturile internaţionale cu portul. ohjectelorii 

destinate pentra alte localităţi, cu care Yoră 

încărca pe oficiurile unde le espediază, îuscriinc, 

portul în colâna 183 din formulară No. 20. -. 

$ 26. Faturile sosite şi acele espediate se   
presintă suma adevărată cu'care oliciulă Bol- 

voră înregistra! de .tâte oficiurile în jurnalulă 

de sosirea şi eşpedierea gropurilorii, contormit 

regulilarii, stabiliţe. pentru serviciul internă, 

în care negreşitii 'se va înscrie sumele. cu cari 
rimâni încărcate oficinrile. «tir 

„ Predaica la conductori - . 

fie internaţionale; se predaă la conductori după 

oficiarile de schimbă Ia oficiurile interiaţionala 
de frontieră, se trec în tabloul formul. No. 207, 
-1$ 98, Paturile de 'val6te şi objtctele ce conţin 

se predaii la conductori aturici cândiă sunt de- 
stinate a circula în interiori, transcrisa în con- 
dica de predare la conductori, form. No. 1; îă 

frontieră, se predaii conformă preșcripţiuniler 
dela $ 33 din instrucţia No. 2. 

rală, conformă regulilorii esistinte. .   Directore general, Cociue 

  

$ 27, Objectele postei de serisori, fie înterne,, 

regulile stabilite pentru serviciulii internă, cu, 
deosebire că post-pachetele ce se espediază, de 

faturile: Gestinate'pentrn' oficiurile de preste . - 

- $.29.: Paturile şi objectele predate condac- . 
toriloră se inscrii în' marşrută şi fatura, gene- - 

- $:30. Uă instracţiune specială va d6termina! 
moduidaregalarea compturilor şi presentărilor,
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REGULAMENTU 
PENTRU TRANSMITEREA CORESPONDINTIELOR OFICIALI PRIN TELEGRAF SI POSTA: 

| -.. (Decretă No. 1725, din 10 Decemnvrie 1$20) 

PARTEA I 

Corespondinţa- prin postă . 

Art, 1. Suntii scutite de plata taxei şi a por- 
turiloră prin postă numai : . 

a. Corespondinţa Domnitorului și a cancela- 
riei s6le cu ori ce antorităţă şi particulari, -: 

d. Corespondinţa ministrilor cu autorităţile 
constituite, - E o. | 
-€. Corespondiuţa senatorilor şi deputaţilor 

cu autorităţile constituite şi numai în timpul 
sesiunii. _ a 

d. Coresponâinţele oficial între autorităţile 
> constituite, Acestă corespondință trebue să 

fie investită cu sigiliul oficiale ală autorităţii 
respective, să pârte numărul și numirea au- 
torităţii de la care emaneză, i | 

e. Corespondinţa oficialea agenţilor stă con- 
suliloră acreditaţi pe lîngă guvernă, adresată 
guvernului sâii vice-consuliloră, agențilorii şi 
stărostiilorii dependinţi de dânşii. . - 

Art. 2, Ori ce corespondinţă de către anto- 
rităţi către persâne particulare va, fi supusă la 
plata de taxă; se escepteză numai comunica- 
țiunile în cestiunile relative la interesele Sta- 
tului, cari, la presentarea lor la biurourile te- 
legrafo-postali, vorii fi însoţite de uă declara- 
țiune (modelă No. 1).: 

Aceste declaraţiuni priimescă timbrul de 
dată ală biuroului telegrafo-postale, şi suntă 
păstrate de către şefii staţiuniloră ca, actii ju- 
stificativă, ” 

Art. 3, Corespondinţele oficiali nu pot con- 
ţine nici scrisori, nici bilete, nici chârtii sâii 
chiarii însemnări, nici obiecte străine serviciu- 
lui. Oră ce urmare, contrarie disposiţiunii de 
facă, va fi considerată ca uă contravenţiune 

* monopolului postale şi pedepsită în consecință, 
"Art, 4, Niciuă corespondinţă oticialenu pote 
îi admisă la formalitatea de recomandare ex- 
oficio de cât însoşită de uă cerere (mod, No. 2) 
sub-semnată chiarii de funcţionarul trămiţă- 
tori sâii delegatulii săii, care remâne în depoul 
biuroului ea actă justificativă, . 

Art. 5. Pentru espediarea fără, plată a ba- 
nilorii sâii valorilor de către autorităţi şi fune- 
ţionari, se va observa aceleaşi prescripţiani ca 
gi pentru particulari. , 

Art, 6. La sosirea de bani sci valori la biu- 
roulă de destinaţiune, şefulă staţiunii trămite 

  

  

îndată unii avisii (modelă No, 3) autorității 
s6ii funcţionarului cărui suntii adresate. - * 

Aceştia suntă dstori a le rădica sub Obser- 
varea formalităţilor prescrise de lege, în ter. minii de 24 ore, după priimirea avisuluj, 

- Autoritatea sâi fancționaralii, care ară voi 
să însărcineze pe ună delegatii cu priimirea de ban! si valori de la postă, trebue să comunice oficiale şefalui stațiunii numărulii procurei ce este dată delegatului, numele. şi calitatea sa. Delegatulă este dâtor a înfăşişa, biuronlui pro- 
cura sa, în originalii. - ! : 

Art. 7, Tote autorităţile şi funcţionarii vor priimi corespondinţele postali Ia biuroarile te- legrafo-postali ale localităţilor respective, spre acestii sfirşiti voră delega unii om de servicii. Asemenea delegaţiani se: ror comunica, oficiale şefilorii staţiuniloră telegrafo-postali. . 
Art. 8. Șefii staţiuriloră oră trămite unii avisăi (modelă No. 4) autorităţilor şi func: ţionarilor cari nu reclamă, corespondințele ce le sant adresate în cursul gilei sosirii curierilor, Art. 9. Toţi amploiaţii telegrafo-postali 

voriă esersa cea mai scrupulOsă supraveghiare- spre a opri transmisiunea în plicurile oficiali a scrisorilor s6ă obiectelori nescutite de taxă prin legea, telegrafo-postale. 
- Arte 10, In cas de îndoială fondată asupra conţinerii depeşilorii, sâă că bănuiala, nasce la biuroulii de espediţiune, sâă la ună biuroă de transitii sâă la biurouli de destinaţiune, ace- sta va invita, pe destinatorii a se presenta, la biuroă pentru a deschide pliculă sâii pachetulii bănuitii înaintea sa. - 
- Deca delictulii este constatat, se va dresa pe dată. unii procesii verbale care se va espedia d'impreună cu piesele relative prin ântâială cu- rieră direcţiunii generale, care va lua, disposi- țiunile necesatrii pentru încasarea taxelor, con- form art. 22 din legea telegrafo-postale, şi ur- mărirea culpabilului. . *: 
Art, 11. Când destinatorele va refasa de a so presinta la biuroii scii va întârdia mai mult de 24 „ore, se va procede la deschiderea; plieu- lui sâă pachetulni bănuită, fagă cu procarorele locale. 

PARTEA II 
Corespondinţa prin telegrafii 

Art, 12, Suntiă scutite de plata taxei prin 
telegrafi numai :
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.a. Corespondinţa Domnitorului şi a cancela- 
ziel s6le cu ori-ce autorităţi şi particulari, 

b, Corespondinţa ministrilor cu ori ce au- 
toritate şi cu particulari în cestiani cară ating 
interesele Statului. | - 

€. Corespondinţa autorităţilor dependinţi de 
ministeră, însă: :: - Ia ca 

Ministeruliă de interne |” 

Directorii, 
nistrului; iai 

Prefecţii de judeţe ; 

pinde; 
Prefectulă poliţiei din Bucucuresci şi Iaşi; 
Comisarii de poliţie de pe căile ferate numai 

cu ministruli ; : 
Prefecţii de poliţie şi de judeţe şi cn colegii | 

lori de pe aceeaşi linie; 
Medici! de districte numai cu Ministerul, de 

interne; ” 
Directorele generale ală telegrafelori şi po- 

steloră. : 

Şefii staţiunilorii telegrafo-postali numai cu 
direcţiunea. „. 

» Ministerulă finanţeloră 

ală a mi- 
Secretarulii generale, 

- Directorii după delegaţianea, speci 

nistralui., E i 

Preşedinţii curţii de compturi.. - 
Procurorele curţii de compturi. - - - - 

Inspectorii finanţiari numai -cu Ministerulii 

fivanţeloriă şi diferitele servicii finanţiare. 
Casierii generali de jndeţe numai cu Mini- 

sterolă finanţelor. a i 

Advocaţii publici numai cu Ministerul fi- 

nanţeloră. A 

Şefii biurouriloră vamali numai cu Ministe- 

rulă finanţeloră. 

Ministerulă justiţie - - - 

Directorele, după delegaţiunea speciale a mi- 

nistrului, 
“Primulă preşedinte şi primulă procurore ali 

curții de casaţiune, MI 
Preşedinţii şi procurorii curțiloră de apclă. 
Preşedinţii, judecătorii de instrucţiune şi 

procurorii de tribunale. - . 

Ministerul cultelorii şi instrucţiunii publice 

Di ectorele,după delegaţiunea specială a mi- 
nistrului. 

Primatuli României şi mitropolitul Aoldo- 
vei şi Sucsvei. CEI 

Archiepiacopii şi episcopii de eparchii nu- 
maj cu Ministerulă, 

Inspectorii seslelori numal cu Ministerul 
respectivii şi profesorii şefi de scoli. 

după delegaţinnea speciale a mi- | 

Sab-prefecţii numai cu prefecţii de cari de- |. 
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Ministerulă lucrăriloră publice 

.: Directorele, după delegaţiunea specială a 
ministrului, a 

Inspectorii numai cu ministrul. - 
“Inginerii şefi şi autorităţile administrative, 
Inginerii şefi numai cu ministruli şi inspec- 

tori ia î 

_: Ministerulii de resbelă 
Directorele, după delegaţiunea speciale a 

ministrului, .:: i: 
Şefii de comandamente militari. - 
Întendentulă generale ali armatei. 

-. Sefii de corpuri, Eta . . 
Sefii de comendi detaşate numui cu Ministe- 

rulă de resbelă şi şefii corpuriloră loră, 
,. Preşedintele curţii militare de revisiuni. 

Auditorulă generale ali armatei. ' 
Preşedinţii comisiunilorii criminali militari. 

Comandanții de pieţe din Bucuresci şi laşi. 

: Ministerul de externe 

Directorele, după delegaţiunea speciale 2 
ministrului, . ia - 
„Art. 19.'Voră putea corespunde asemenea 

gratisii, prin telegrafii, autorităţile şi fancţio- 

narii de cari nn se face menţiune la articolulii 

'precedinte, cândiă vorii fi priimitii ordină de la 

Ministerulă respectivă de a respunde prin tele- 

grafă la veri uni ordin dat „precum și oră cine 

va fi delegati din partea vre-anui ministru în 
afaceri ale Statului. . o 

- Art, 14. Autorităţile şi funcţionarii auto-   risați a corespunde prin telegraf fără, plată se 

sorii servi de acesti motirii de comunicaţiune 

“numai în casuri de servicii și de urgenţă abso- 

aţă, adică cândi sotuţiunea afacerii nu s'ar fi 

pututii efectua, fără prejudiţiii prin postă, 

“Arte 15, Telegramele oficiali vorii fi redac- 

tate intrunii modii câtă se pâte mai abreviat, 

conţinândii numal relatarea faptului, 'detaliu- 

rile urmândă a se espedia prin postă. 

Afară de casurile cari intereseză ordinea pu- 

blică, sâii cândiă se cere de către chiar ministri 

relaţiuni detaliate, telegramele, oficiali nu 'vor 

coprinde mal multă de, 
tră,: adresa, numărul, data şi iscălitura ș te- 

legramele oficiali voră purta neapărat sigiliul 

aatorităţii da la care emană, : 

Art. 16. Telegramele oficiali, destinate pen- 

tru locuri unde nn esistă binrouri telegrafice, 

so voră espedia prin telegrafă la staţiunea cea, 

mai apropiată de Joculă destinaţiunii lori, de 

acolo se voriă trămite de către autoritatea ad- 

ministrativă locale. NT 
Arte 17, Teleg-amele oficiali se predai la 

locuinţele funcţionarilor s6ă la cancelariile lor. 

Art, 18. OEciurile sunt dâtâre a refasa prii- 

mirea, telegrameloră oficiali cândă ele conţin   cestiuni de afaceri private, sâii când ele nu ar 

fi conforme cu preseripţiunile prevădute la ar-
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ticoluli precedinte; amploiatulii biuronlui de 
presintare este dâtorii în asemenea casă a seri 
pe originaluli depeşii motivele cart. lă-a -în- 
demnatii a refusa priimirea telegramei, | 
„Am casti de trămiterea unorii. asemenea core- 
spondințe fără plată, taxa cuvenită este în sar- 
cina amploiatului priimitoră la casă, O... 

Art. 19, Sunti d'uă potrivă culpabill : am 
pioiatulii telegrafo-postale de Ja biuroulă de 
destinaţiune şi:aceia de la biurourile interme- 
diali cari se vori dovedi că ai avut; conoscință 
despre espedierea unei telegrame netaxate, de 

„ şi nt însuşia condiţiunile, unei telegrame ofi- | 
ciale, şi cari nu voră fi încunosciinţatiă de .în- 
dată pe direcţiune, -.. i i: 

În asemenea cas, direcţiunea, osebitii de alte |. 
amengt |! pedepse desciplinarii,. va putea aplica 

de uă val6re equale cu costul acelei telegrame. 

„PARTEA III 
Disposiţiună generali 

„Arte 20. Ork-ce negligență din partea fanc- 
fionarului telegrafo-postale, la priimirea unei 
corespondinţe oficiale, neinvestită d6 formele 
prescrise; scit în conformitate cu cele prevădute 
în presentulii regulamentă, se pedepsesce cu 
plata taxei fără prejudiţiali ped epseloră dis- 
ciplinari! ce "i se pot âplica de direcţiunea ge- 
nerale.. i i , 

Art. 21, Direcţiunea generale pote descărca 
de penalitate pe funcționarii telegrafo-postali, 

„cari presință uă justinicaţiune întemeiată prn- 
tru iregularitățile ce le sunt atribuite, 

Arte 22, Tâte disposiţiunile contrarii regu- 
lamentului de facă sunt şi rEmâniă abrogate. 

- „. îm  Modelă No. 1. 
(Numele autorităţii de 

claraţiu de faşă.. . 
No. eşirii la registru) 186 ... . luna ...... 
In virtutea celorii stipulate prin art, 2, din 

“înaltulă decretă No.:1725, do la 10 Decem- 
bre 1870, se înainteză staţiunii telegrafo-po- 
Stale din... . s anexatele. ,.. + oficială 
în numără de ... ., .' şi anume: 

Acea cu No;... . pe adresa ].. la... | 
detocu No... .:..  deto da. 
deto cu No, . . ...:;'; deto 

Cari, fiindă în interesulii 
“mitii cu scutirca de plată. 

(Iscălitura) N 
” Sigiliulă autori- 

tăţii de unde e- 
maneză, . 

Statului, se tră- 
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Modelă No, 2. 
„(Numele autorității de unde emansză, „No. registrului Ia cşire), .. 

In virtutea 'celori stipulate pri art. 4, din înaltulă decretii, No. 1725, de la. 10 Decem- bre 1870, se înainteză staţiunii telegrafo-po- stale din... .. . spre expedaire prin postă cu recomandaţie ex-oficio anexată ....,.. converte ce conţinii corespondinţe de impor- tanţă ale Statului şi anume; -. IPEE 
Acea cu No... 
Deto ......: 
„Deto .; î... 
(Iscălitura) 

pe adresa D, . N la... 

  

Sigiliulă: autori- A 
tăţii de unde e-|. - . 

maneză, , p.       

o Modelă No. 3, 
- (Nuinele autorităţii de unde eman6ză), 

Declaraţie 

« î . urmândă a se 
în... ........ Suma de 

lei... cursulă tesaurului, se predaii onor, 
"staţiuni telegrafo-postale din... . în... 
gropuri sigilate şi anume : : 

Din ici 
trămite     

unde emaneză de- 

ea al 

Gropulii No, 1, în valâre de lej, . „., moneda 
„cu... sigiliuri, - 

Gropulii No. 2, în valâre de lei... . moneda, 
eee ee CU ee e Sigiliu), 0 o 
„Gropuliă No. 3, deto . ... deto . . . deto. 
'Tâte sigiliurile portă inscripția. .. 

= Aceşti bani fiindă ai tesaurului publică, se 
trămită prin postă franco, 

... (Iscălitura) Aa 
  

Sigiliulă autori- 
tăţi! de unde e- 

manâză, 

No... 
186... | - 

| Modelă No. 

| AVISU 
Staţiunea telegrafo-postale din... 

are onore a vă însciința că a sosită cu posta 
gropuri cu bani în sumă de ler .,.... pe 
adresa . 
cari voriă sta în depositi 
către D-vostră de aici. 

      

4 

. ... 

pânt se vor priimi de   Șefulă staţiei. 

Îi)
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TABLOU - 

DE ORGANISATIUNEA DIRECTIEI GENERALE A SERVICIULUI ŞANITAR DIN 

| PRINCIPATELE-UNIȚE 

(Decretii No. 681 din 1862) 

  

  

  

    

  

    

  

  
    

          

pir 

: PIE CARE - o 

. IE îi "PE LUNA - TOTAL 

NUMIREA POSTURILORU '. Teri | Dina E ANY 
Lei. Ley Lei 

| Inspectoră generale , . . s:. . . ... 1,500 | 5001 24.000 
1; . Vica inspectorii 1,000| 500| 18,000 

1 Şefii de divisie . „o 1,000 |: 250| 15,000 

1 Revisore pentru materială. şi cormtabitteă pitiloleri PIN Ma: 

i”  şiainstituteloră . ..... . „e i 11000 250| 15,000 

1, Prim veterinari . . . 806 : 9,600 

4! Şef de biuroi cu câte let 500 16fă şi 950 diaraă . 2,000 | 1,0001 36,000 

4 Gub-şefi din care 2 cu câte lei 300 164% şi. 200 diurnă şi d 2 
cu “câte lei 300 şi 150 diurnă . "1,200 7001 22,800 

3: Copişti din care 4 de clasa I cu câte lei 200 Ieri şi i'200 dur: E ! - 

i nă şi 4 de clasa II cu câte lei 150 l&fă și 150 diurnă | 1,600 | 1,2001 33,600 

Ji „Registratoră ..-. - 300| 150| 5,400 
1 Adjutorii ali sti .. „1. 150|: 150; 3,600 

i 'Taxatoră farmacisti . . | 400| 200: 900 

IN Himistă . „| 500| | . 6,000 
Ai -. Camerierii „i 100| :;:20; 1,440 
1 Rindaşi . . .. » 80 960 

4 Dorobanţi cu câte lei 80 16fă şi 40 diurmă i. „1 320| 1604. 5.760 
- 

e e a 

| e 3 004300! 
E Consiliul medicali superiorii ! E i - 

| Diurna pentru 9 membri câte ler 200 „N 1,800 | 21,600 
)|i  Secretară li . „1. 8001 -.200: 6,000 

Î. | 
i | „Capitala Bucuresci | i. 

| 1 Medicii şefă cu retribuţiune din fondurile municipale . — li — 

| 14 Secretari ală acestuia . o „1 800 200 i 1 6,010 

| 1 Copistă eee... E "41501 150 1. 3,600 

i Ii Dorobanţi . . eee Îl 80| 40 | 2 1.440 
1 "Medicii legistă . | s00| 200 |. 12.000 
1] Mamosii şi medicii copiilor găsiţă . | 800| 200 12,000; 
14 Medicii poliţiei sanitare . aa 800| —- i 9 “600 | 

li Dantisti, ,. PRAI 50| — 6,000: 

3, Doctori de colori cu câte lei 800 . . . 4,000 |. —. îi -18,000i 
5) . Sub-chirurgi cu câte Iei 200 14fă şi 150 diurnă . i 1,000 750 | 21,000 ; 

5 Moşe cu câte lei 200 16fă şi 100 diurnă. .'. 1,000 „il: 19,000! 

9%.  Sob-veterinari cu câte 1eă 300 16fă şi 100 diurnă ii 600 200! i. 9,600 ;
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aa 

= = i i ai | 
| FIE canR i DOTAL 

PE LUNA i | “ . 
—— PPE ANU il NUMIREA POSTURILOR Letă | Diurny . 

i 
i Le! Lek Lei » 

| 
! a | 

Serviciul medicalii 'de: orase. 
i De | Oraşulă Iaşi a a Pa ! | 1 Medicii şefă cu ditiznă de iei 300 polună e [300]: 3,600; ! 1] Hirargă şi mamosă CEPE 800| — 9,600! | 6| Doctori de enlori câte ler 700 ..:.. mate ecace, a 1] 4,200 30,400; i 6 Mâşe > 2 > >» 200... oma ee |] 1,200 14,400 1] Dantistă . Pe ea e a. | 500: — 6,000 I| Veterinară. . oii: 300| 200 6,000: 1" Sab-chirurgă pentru vaccină 300| 200 6,000 1| Revisorăi ală.morţiloră . Pee oaie ce ÎL 2 300[ — 3,600 1] . Ajutoră de corespondinţă ali medicului şefă i. 1. : "300| — 3,600! 1 Dorobanţă Pe 80 40 1,440 

| Medicii de oraşe | , 18 - Medici de oraşe câte lei 600, iară alu Craiovet 800. . . 11,000 | -—. 1 132,000 „di Medici la oraşul Huşi. ec! „600| — -1- .- 7,200 i 31 - Sub-chirurgă la oraşuli Brăila, Ploesci şi Craiova cu câte IRI IDEE idila IEI 200 şi 150 diurnă e ac 1600 450 12,600 + 2] - Veterinari la Brăila şi Craiova asemenea. . .... 400 | -.300||. 8,400 2 Dantisti - [| 400]. .3001|- - 8400 21| MOşe câte lei 200 pelună . ii: » [| 4,200. — 1 50,400 
| i Serviciulii nicdicalii de distriete, a, pe | 33| Doctori de districte din care-unulii, pentra' coloniile Bul- Mi | | || garecâtelei 800 . îi eee: [20.400] || 316,800) il; Medici de arondismânte cu câte lei 500 ee ee a 11 8500 — 11 102,000, 143| - Sub-chirurgi ai plăşilor cu câte lei 200 1efă şi 150 diurnă. || 8,600! 6,450 !- 180,600 | 15] Ldem la judeţele de peste Milcovii, fără a mai lua cai de |i! |. . | sate, cu câte lei 300 lâfă şi 200 diurnă . ss e 211 4,5001] 8,000 90,000 4) Veterinari la distr, aşi, Sucâra, Covurluişi Ismail asemenea | 1,200]. 800|. 24.000: il4| Sab-chirurgă de spitale cu leă 200 Iâfă . e e m ce e 198001. — 33,600 || 3] -Iconomi la spitalele Brăila, Bază şi Argeş cu lei 200 18fâ- |: |... 4 : Lu şi 150 diurnă [ae ee... 600| 450: 12,600: ; l| Secretari pe lîngă doctorulă districtulai Doljiă.. . . .. “|: 200| 150! 4,200) AU] Infirmmieri la spitalele distr. cu lei 50 16fă şi 20 diurnă . || 3,200 800| 48.000; po. i Ă | , ta “ , i 

! | Servicialii portarilorii de pe liuia Dunării i | 
i Portuli Brăila şi Galaţi o | i 21 Căpitani de porti cu vâte lei . . - eee a e 600“ 111,200] — Îi 14400 2| Mediciasemenea . , i 600. || 1,200! — ii 14,400 92|  Dragomani E nau ratate ese 300 Îl "600| — | * 7200 31| . Copişti din cară unulă la portulă Ismail, . . . 300 „900| — | 10,800 3 Piloblidem. 22150 „450|. — || - 5,400 8 Goardieni ,. i: o ee 100 „800| .— | 9,600 

Porturile Severin, Bechet, Giurgiu, Olteniţa, Ştirbei, | i A Reni, Ismailă şi Chilia | N 3 i] N | 8) . Căpitani de portă câtelet . o 400, 1 8,200| — 1 38,100; 16! . Guardieni a eee ce e = 100 1600] — 1 19200. || Peste totii leX unit imilionii şese sute duo-deci şi optă rii IL E] patra-deci, ..., ul 1 1,528,040 
3 
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REGULAMEN ri 

PENTRU ORGANISAREA coNSIrUL0L MEDICAL, SUPERIOR. Iu 

Durată, No. „1541 din 10 Noenrie 1865) a 

VITLUL 1: | 

„ Disposiţiuui gtnetale” . 

Art, 1; Consiliul: macdicală superiori, este 
autoritatea: medicală -superiâră în ţeră şi de- 
pinde de Ministerul de interne, 

PIETLUL II 

„Atribuţianile Consiliului 

r Art, 2, Consiliulă medicali superior are a- 
tribuţiunile următâre : 

a. Eli esercită controlulă superiori asapră' 
lucrărilor de medicină legală.- 

V. Elă esercită controlulii asupra tutorii lu- 
crărilorii de igienă şi salubritate publică, 
e. Elă privigheză asupra eserciţialul medi- 
cincă și tote ramurile el. 

d. El verifică titlurile personalului sanitar, 
esamineză şi acordă dreptulii de libera prac- 
tică mediciloră, magistrilori şi patroniloră în 
chirurgie, veterinariloră, farmacistiloră, In6- 
'şeloră şi dantistilori. 

e. Eli cercetâză calităţile: candidaţilor pen- 
tru diferite funcțiuni medicale. 

Cândi se presintă mai mulţi aspiranţi, Con- 
siliulă medicali superiori supun e la concursă, 
merituli fiind egali ; românii vor fi preferaţi. 

-f. Elă se pronunţă asupra greşeliloră în arta 
medicală. 

g. Eli se pronunță asupra tutuloră cestiu- 
nilor sciinţifice medicale, care i se presintă de | 
diferite ministere, 

h. Elă studiază și urmăresce progresul sciin- 
ţeloră medicale şi “propune aplicarea lori prac- 
tică în diferite ramuri ale serviciului, : 

î. La finele fie cărui ani, Consiliulă elabo- 
râză uă relaţiune asupra stării şi trebuinţelor | o 

- sersicialui medicali din ţeră; 
3. ELă priveghiază eserciţialii farmaciei. 
hi. El revisuesce şi preface la trebuinţă far- 

macopea şi taxa farmaceutică, 
1, Directorulă generală ali serviciului sani- 

tară şi inspectori generală ali spitalelori ci- 
vile, ca delegatii din partea ministeralui, in- 
spectâză stabilimentele sanitare, atât cele pu- 
blice câtă şi cele private și vegheză asupra 
împlinirii dâtoriiloră medicilor şi agenţilorii 
sanitari din acele stabilimente. , 

|. 

Acăstă delegaţie se vote întinde şi astra 
celoră-alţi membri ai Consiliului, ca ocasia ine 
specției diferiteloră spitale din feră.. | 

m. Consiliul medicali superiorii eserciteză 
diferitele atribuţiuni de mai susiă,. sab direc- 
ţiunea directorului generali alii serviciului sa.- 
nitarii, | PE a . 

TITLUL, UL 
"Compunerea Consiliului 

Art. 2. Consiliul medical superioră se com- 
pune de? membri, ast-felă ca diferitele specia- 
lităţi şi servicii medicale să fie representate 
într'ensali, 

Art, 4, Directornlă generală ală serricia- 
lui sanitară, ca delegatii alii Ministerulai, este 
de dreptă preşedintele consiliului; îu lipsă cel 
mai în etata membru va presida Consiliul. 

: Art, be Membrii Consiliulai medicală supe- 
rioră se numesce de Domni, după recomanda- 
ţia ministrului do interne, 

Art. 6. La, casă 'de trebuință, Consiliul esta 
în drepti de a chiăma în şedinţă spre constl- 
tare bărbaţi speciali competinţ. 
Art. 7. Secretarul Consiliului trebze să fie 

doctorii în medicină. : 

AIPLUL IV. 
"Pr ocedarea Consilinlui 

Ar t 8, Pentra înlesnirea lucrăriloră medi- 
co-legale ale Consiliului medicală superiori,   medicali legist alii direcţiei generale â'ser- 
viciului sanitară, în cualitate de membru Coa- 
siliului, va cerceta înaintea şedinţelor acele 
acte şi visa reperta, care reclamă unii studii 
osabitii şi va da Consiliului desluşirile trebuiu- 
ci6se. 

Art. 9 Vote lucrările chimico-legale ale 
chimistaloi direcţiei generale a serviciului sa- 
nitarii, destinate” pentru Consiliulii "medicali 
superioră, se voră face în înţelegere cu medi- 
culii legistii ali direcţiei, care ra funcţiona cs 
referendă şi pentru acele lucrări, remâindii ca, 
în căsă de trebuinţă, Consilialii medicală supe- 
riorăi, să invite şi pe chimist ca să ia parte la 
şedinţă.   Art. 10. Pentru tâte lucrările medico- legăle
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vaai importante, ce se vorii esecuta în raionul capitalei, mediculă legistă alti direcţiei gene. 
vale alii serviciului sanitar va conlucra cu me- 
diculi legistă ală capitalei, | . 

Art, 1. Pentru lucrările farmaceutice se a- 
taşâză pe lingă Consilii uă comisie farmaceu- 
tică permanentă, compusă de î farmaciştă nu- 
miţi de ministru şi presidată de unulii dintre 
membri Consiliului medicală superioră. : 

Arte 12, Comisia farmaceutică se va, ocupa cu studiarea chestiuniloră farmaceutice co î se vor trămite de Consilii, propuindii Conailiu- luă ori ce îmbunătăţire privitâră la eserciţiulii farmaciei, 
Art. 18, Comisia. farmiacuntică va ţinea, cel pucinii ducă ședințe po lună... 
Protocolul şedinţeloră se va, ţinea de ună 

funcționari alti direcției, ataşat pentru acâsta, 
“n ! 

EI i e „i 

LEGIUIRI 

Arte 14. Consiliul pronunță părerile şi de. 
cisiunile după majoritatea voturilori;, mino- 
ritatea va fi dâtore să'şi dea opiniunea mo- 
tivată. _. 
„ La, paritatea, 
preponderentă. 
„+ Arte; 10. Decisiunile, Consiliului medicali 
superiori, nu santi esecutorii mai "nainte de 
a se aproba de ministrulă de interne. 

Art. 16, Consiliulă nu va, putea funcţiona 
cu mai puţinii de 5 membri presenţi. 

Art. 17 Consiliulii ţiae ducă şedinţe ordi- 
nare pe săptămână; şi ori de câte ori va cere 
trebuinţa, preşedintele convâcă şedinţa estraor- 
dinară, e 

Arte 18. Secretarul Consiliului ţine proce- 
sele verbale ale şedinţelorii şi contrasemneză 

voturilor preşedintele are roţ 

  

  

tote actele Consiliulai. 

i a 

DOCUNENPELE SCOALEĂ DE MEDICINĂ ŞI FARILACIE 
„ “REGULAMENTU . 

-Idoptatii: la Consiliul administrativi 
“eztra-ordinar. prin jurnalul încheiat 
la 29 Iulie 1837, şi aprobat de Prin- 
cipele. Alexandru D. Ghica, Caima- 
camulii țării Românesci, prin decre- 
tulit No. 1902: din 16 dugustii a- 
nulă 1855. i i 

$ 1. Scopulii şi organisaţia seolci 
Art, 1. Scâla naţională de medicină şi far- 

inacie este d'a forma ofigeri de sănătate şi far- 
macisti pentru serviciulă sanitari ală armatei, 
a spitalelorii și distrieteloră, Scâla trebue să 
formeze şi veterinari pentru campanii, . - 

Art. 2. Numărul eleriloriă este fixată la 
110 din care: . as . 

110 destinaţi pentru armată, E 
50 pentru districte, şi 
2 elevi în farmacie. : e Ea Art. 3. Elevii la eşirea lorii din scolă, vorii 

E împrăștiați în principat, Fie-care sub-ad- 
ministrație va avea celi puţinii ună medicii. 

Art. 4, Ca sculă naţională de medicină şi 
Țarimnacie, predarea sciințelorii medicale va fi 
complectă, şi va păstra de basa predării, pro- 
grama' scâlelorii din Francia, care s'a şi prii- 
mită. (Ofisulă No. 155. de la Ss Martie, a- 
nulă 1856). - Ai 

Art, 5. Sedla română nu va da diplumă de 
doctori în medicină : ea va trămite pe cel mai 

buni dintre elevii săi la facultatea din Paris 
spre a dobândi acâstă diplomă. 

Elevil urmeză ca înaintea plecării lori să 
dea examenile bacalaureatalui în sciințe, con- 
formii regulet universităţii Franciei din 3 Au- 
gusti 1857. e A 

Arte 66. Scola "şi păstrăză dreptulii de a da 
eleviloră săi, după examene speciale şi rigurâ- 
se, diplomele şi titlurile sciințifice, cari voră 
corespunde cu titlurile de oficeri de sănătate 
şi maestrii in farmacie şi de veterinari, 

Art, 7. Materiile predării cuprindă : 
1. Fisica, chimia şi farmacia. | 

„2. Istoria naturală medicală și materia me- 
dicală, 55 Aa 
„8. Anatomia şi Fisiologia. 
„4. Pathologia externă, bandage și legături 

de fracturi, - 
5. Clinica externă şi medicina operatâre, 
6. Pathologia internă şi pathologia generali. 
7. Clinica internă şi therapeutica. 
8. Obstetrica, Bâle de femei şi de copii. 
9. Hygiena şi medicina legală. . 
10. Arta veterinară, 3 
Art. 3, Scâla va aveă optă profesori titt- 

lari şi patru profesori ajutori. 
Art, 9, Profesorii titulari şi profesorii aju- 

tori se numesci de către escelenţia sa domnul 
ministru ală instracțiunii publice, după pro- 
punerea direcţiei scâlei.” 

Numirile se întărescă de şefală Statului. 
Art. 10. Profesorii titulari şi ajntori trebze 

să fie doctori în medicină scii farmacisti prii-   miţi întruă scâlă specială. 
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Art. 11, Profesorii titulari şi ajutori, afară 
de întâia numire, se numescii la concursii după 
uă programă specială, ridigttă de direcţie în 
adanare cu profesorii scolei. : . 

Art, 12, Scola ra mai area uni şefi de lu- 
crări anatomice, conservatori ală Muzeului de 
anatomie, ună prosectorii, ună preparator de 
chimie şi de istoria naturală, ună bibliotecari. 
Aceştia voră fi aleşi la concursiă dintre elevi. : 

Art. 13. Direcţia generală a Scolei va fi în- 
credințati medicului inspector şefii ali arma- 
tei, care va da socotslă de adininistraţia sa 
controlului generalii, potrivită regulilor comp- 
tabilității. 

Directorul va area în ajutorii și ascultarea 
sa : Uni sub-directoră alesi dintre medicii ar- 
matei. Unii ofișerii de administraţie, însărci- 
natii cu comptabilitatea. ! : 

Unii oficerii comandanti militară, însărci- 
nată cu disciplina. a EI 

Daoi sub-învăţători însărcinaţi cu surveghe- 
rea şi inspecția studiiloră, nu însă din oştire. 
Uni seriitoră pentru cancelarie, idem. 
Patru sub-oficeri. . 
Uni toboşarii. PR 
Duoi-spre-gece soldaţi. 

$ 2, Recrutarea şi priimirea eleviloriă. 
Art, 14, In toti anulă, la îuceputulă. fie- 

cărui ani scolasticii, se va face ună concursii 
pentru priimirea în scola de medicină. 

Art, 15. Condiţiile priimirii sunt următârele : 
Concurenţii trebue să fie născuți s6ă natu- 

ralisaţi români, şi să renuncie cu totulă orl-că- 
rii protecții străine.  - ae 

Art. 10. Trebuo să fie în vârstă celă puțin 
de 16, şi celă multă de 1Sani.  : 

Art, 17. Trebue să fie recunoscuţi destoi- 
nici d'a servi cu activitate în armată, destol- 
nicie ce se ra justifica printr'anii certificat de 
medicii militară, verificaţii de inspectorulii ser- 
viciului de sănătate, care va presida concursul 
lui de priimire, IO E 

Art, 18. Trebue să trâcă celii puţini prin 
patru clase gimnasiale; aceste studii trebue să 
fie constatate printr'ună certificată de profe- 
sorii la alii căruja cursă ai urmată... Certifica- 
tulă va, fi legalisatiă de Eforia scâlelori. 

Art. 19, Trebue să se îndatoreze, prin în- 
scrisii, ca să serve statului, sâii în districte ssiă 
în armată, în timp de patra ani după studiile 
săverzite. iu Ea 

Art. 20. Concursulii are drepti object ma- 
teriile ce sunt predate în timpulii de patru ani 
de scolaritate a gimnasiului; şi se compune 
din ducă probe : una în scrisă cea-altă verbală; 
totulă conformă cu ună programi publicatii 
mai d'înainte de către direcţie, " 

Art. 21, Cercetările se vori face înaintea 
unui jurii compusii din dircetorul sc6lei şi de 
duoi profesori. - | 
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Art, 22. Clasificaţia elevilor este întocmită 
după notele concursului. La merite egale, ju- 
riulă de priimire pâte prefera, fiil de militari 
sâii de amploiaţi de Statii în pensie.: 

Art, 29. Cursul stadiilori este otărită pe 
cinci ani. In timpulii acestori cinci ani, elevii 
vor fi consideraţi ca simpli soldați pentru dis- 
ciplină, fără ca să fie luaţi în cadrele oştirei. 
“ Art, 24. După cei cinci ani de studii theo- 
retice, elevii șorii fi detori d'a urina în timpii 
de trei ani serviciulă spitaleloră, : 

In timpulă acestori trei ani de practică, 
elevii roră fi consideraţi ca ajutori de servicii, 
potrivitii regulilor sanitare ale armatei şi spi- 
taleloră civile. . ... a: 

Art. 25. Indată ce studiile practice vor în- 
cepe, nu va mai fi permisă d'a priimi în spita- 
lele oraşului alţi chirurgi de câtii elevii scolei, 
cară în timpaulă acestoră trei ani voră face ser- 
viciulă spitalelorii. Unii concurs speciali se 
va întocmi pentru iocurlle vacante. .. : 

"$3, Direeţiunea şi controlulă studiilor 

„Art. 26. Scola este pusă sub autoritatea di- 
„rectorelui în'ale căruia atribuţii mal particu- 
lară intră survegherea superiGră şi disciplinară 
a personalului întrebuiaţată în scâlă şi contro- 
lală a tatuloră părţilor învăţăturei. EL ve- 
gheză la instrucţiunea eleviloră, reguleză îm- 
-părțirea timpului, se înțelege cn profesorii a- 
supra programului a fie-cărui cursă în parte, 
surveghâză esamenile semestriale şi anuale, pre- 
sidă, concursurile şi esamenile eşiriy, şi iscâle- 
ace diplomele slobodite de sc6lă. . 

Aceste diplome se contra-semnâză de domnul 
ministru alu instrucţiunii publice," 

. Arte 27, Trebuinţele instrucţiunii întingen- 
du-se până la servicialii bolnavilor şi ală am- 
fiteatralui, directorele va provoca măsurile ad- 
ministrative necesare pentru conciliarea ace- 
storă trebuințe, şi se va înţelege în privinţa a- 
câsta cu Eforia ospicieloră. 
„Art, 25, Elesii fiindă cazernaţi aprope de 
spitalulă inilitarii, directorele reguleză orele 
cursurilor, conferințeloră, repetiţiilorii și eser- 
ciţiuniloră practice, astiă-felă în câtă elevii să 
pâtă concura la serviciulă spitalului. .. 

Art, 29, Pie-care profesori este dâtorii d'a 
însemna pe uă f6ie specială, observaţiunile ce 
potii a'i pune în vedere purtarea şi gradulii a- 
tenţiunii eleviloră.::; =: i 

Arte 30, Cândă va lipsi vr'uni profesoră, 
elii va fi înlocuită prin ună altul însemnatii 
toti de direcţie. Inlocuitorulii va priimi lefu- 
rile titularului în tâte lipsirile acestuia, * 
„Art, 31, Tâte cursurile suntă objectulă în- 
trebăriloră şi conferinţeloră sâii repetiţiilorii, 
fie parţiale, fie generale. Eserciţiile :suntii di-   rigâte de profesorii ajutori.
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Art, 82. Clinicile spitalului militarii, nepu- 
tendă da cite midl6cele iustrocţiunii, elevii vor 
„A conduşi succesiră la spitalele“ civile spre a 
arma, clinicele speciale, * + 
 Art,.38, Profesorulă clinicet- medicale va 

exersa elă 6usuşi pe elevi la diferitele metode 
-ale esploataţiunii şi la tâte amănuntele „diag- 
Hosticulul i. 
Art, 34, Protesorulii clinici diirargieale va 

exersa pe elevi la căutăturile, la practica, mi- 
celorii operaţiuni, la aplicarea aparatelorii, la 
„asistarea, mareloră operaţiuni; 

„i Arte B5e' Profesorulii obstetricei se va apli- 
ca a familiarisa pe elevi la, diferitele moduri de 
exploraţie şi 'Y va face să iea parte, activă da |: 
practica, obstetricei, . Da 
„Art, 26. Șefulii lucrărilorii anatomice sur- 

veghâză mai speciali disecţiunile, trebue să 
dea lecţiuni de anatomie şi a face să se esecute 
sub ochii săi injecţiunile 'cadaverice, 

Art, 27, Fie-care elev este cercetat cal pu- 
gin uă dată pe lună. Resultatul fie-cării intero- 
gaţiuni se exprimă printr'uă gifră de la 0—10. 

Art. 88. Paporturile acestori interogaţiuni 
“so depună direcţiei, care, după ce a reviduitii 
saporturile diferitelorii cursuri, formeză cu a- 
ceste note clasificarea semestrială a elevilor, 

Art. 39. La finitulă anului se va face. ună 
esameniă generalii asupra fie-căraia din curșu- 
zile urmate, Acestii esamenă se va face înain- 
tea unei comisii de trei profesori. Elii consistă 
într'uă cercetare scrisă pentru care esta.'otă- 
rită uă oră, şi uă cercetare verbală care tre- 
due să ţie 10 minute, 

Art, 40. Resultatulii acestorii esameno va 
îi constatată precum s'a disii mai susii la arti- 
colulii 48 şi aceste note voră servi cu notele sc- 
mestriale a forma, clasificarea la Anele anului, 
„Arte 41, Elevii nu.voră putea rămânea're- 

petenți la acele: studii ale anului de câtii nu- 
mai prin uă deliberare espresă a direcţiei, care 
se va înţelege cu profesori! asupra gradului de- 
stoiniciei şi aplicaţinii studentului, 

$ 4, Esamenile cşiriă i din scâlă pentru gra- 
duliă de oficeri « de sănătate 

Art; 42, „Esamenilo santă cincl; materiile 
suntă împărţite precum arin6ză,. 

. :T esamenii. Anatomia şi fisiologia cu uă cer- 
care de disecție şi uă preparaţie anatomică. . 

II esamenii, Pathalogia generală, internă şi 
esternă. Aparate de fracturi. Operaţiuni. 

III esamenii, Istoria naturală, chimia. me- 
dieală şi farmacia. Fisica medicală, - 

IVesamenii, Materia medicală şi therapeu- 
tica, hygiena, Medicina legală. 

V esameniă, Clinica internă, clinica esternă. 
Obstetrica. 

Art, 13, Elevii nu vor putea să se presinte 
Ja ânteiulă loră esameniă de câtă după cei 
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cinci ani de studii ticoretice. Esamenile se pot 
face succesivi după ună intervală de trei luni. 

Art. 44, Esaminatorii suntii în numără de 
trei. Preşedinţa se cuvine unuia din profesori, 
"Art. 45, Elevii asemenea în numării de trei, 

suntă întrebaţi în timpii d'uă oră şi jumătate. 
Fie-care din judecători esamină „pe fie-care 

elevă în timpii de dece minute. : * i. 
: Art. 46. Elevii carii trebue să dea unii esa- 

mcnă, sub-scrii unii registru speciali, şi ordi- 
nul loră de înseripţie determină ordinuli în 
care suntii chiămaţi la esameniă. 
„BI suntă clasificați în seri! de trai, în ordin 

alfabeticii. 
Art, 47. Direcţia otărasce cu 15 dile înainte 

diua şi ora esamenului. 
Lista membrilorii jnrialai esamenului sepu- 

blică numai în ajună. 
Art, £S, La ânteiulii esamenii. Anatomia şi 

fisiologia. Candidatulii face asupra cadaveru- 
Iul în salele de disecţie uă preparaţie anato- 
mică pentra care i se acordă patru ore. La e- 
samenuliă 'care se face în aceeaşi gi cu prepa- 
vaţia, candidatulii face descripţia înaintea Pro- 
fesoriloriă, apoi răspunde chestiuniloră care "i 
suntii adresate. 

Art, 49, La ali duoilea esamenii. Patholo- 
giă internă, esternă şi generală. Independente 
de răspunsurile .chestiunilorii asupra 'acestoră 
materii, clevulii.este supusă unci cercări de 
medicină operatoriă şi aplică ani aparati de 
fracturi. Cercarea practică precedă esamenali 
şi trebue să ţie celă paginii unii cuartă de oră 
pentru fie-care elavi. 

Art. 50. La ală treilea esamen. Istoria na- 
turală, fisica, chimia, farmacia. Candidatalii 
răspunde într'uniă. chipii: demonstrativit che- 
stiilorii ce "i suntă adresate asupra substanţe- 
loră chimice şi planteloriă medicale. _“.”. 
“Art, 51, La ali patrulea esamenii.. Alateria 

medicală şi therapeutica, hygiena şi medicina 
legală. Candidatulii redige în timpauli seauţei 
diferite formule ; şi unii raportii de medicina le- 
gală asupra unui subjectă arătat do profesori. 
- Uă oră se acordă pentrn redacţia acestui ra- 
porti... 

Art. 52, Cercările pentru ali cincilea esa- 
menă,. clinica, consistă : 

“1. Întruă composiție scrisă asupra unci che- 
stii medicale ssă chirurgicale, ali căria sub- 
jectă se trage la sorţi de candidaţi. 

“Trei ore se acordă pentru acâstă composiţie. 
2. In esaminarea a mai multori bolnavi în 

anulii din spitalele oraşului, în urma căria can- 
didaţii arstă giagriotica ce aă ficatii şi tra- 
tainentulă ce credă că se cuvine a adopta. 

“Profesori. facă în urmă uă serie de chestii 
de medicină şi do chirurgie practică. 

Art, 53, Indată după fie-care esamenii, esa- 
minatorii, procedă Ja alegeri. 

După ce s'a otăritii şi îndată după actă, ei
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redigâză raportulii ce este subserisă de fie-care | pentru toţi cencurenţii dintr'acceaşi seanță. 
dintr'ânşii, -: , 

Art, Bt, Otăririle jurilorii de esamene sunt 
întărite de direcţie, se publică printr'uni afişă 

manascrisă lipită (placardată) la se6lă. - . 
Art, 55, Jurii esamenelori vorii putea, de 

vară socoti de cuviință, duvă resultatulii cer- 

cărilorii, impune candidaţilori uă amânare a 

" căria durată nu pâte fi mai puţină de şâse luni 
nici mai mare d'uni ani. 

REGULAMENTU 

Pentru concursulii de externatii. Elevi 
atașați pentru pansamente în divisiu- 
mile medicale şi chirurgicale spitale- 
lori civile şi militare, . - Mă 

Art, 1, Elevii scâlei naţionale de: medi- 
cină în etate de 17 ani, ce aăi obţinntă după e- 
șamenulii anului ântâiii unii certificată, suută 
chiămați a culege instrucțiunile practice în spi- 
tale, priimindu-se prin concursă de esternatiă 
a face serviciulii în divisiunile medicale şi chi- 
'rurgicale, şi apoi după duci ani de practică 
“mulțămitâre, potă să fie priimiţi la 'concursii 
de medici de bataliâne (clasa superi6ră) sâii la 
concursii de interni at spitalelorii civile. * -.. 
„Art, 2, Locurile se daii prin concurs public 
şi na sc poti admite între concurenţi de câtă 
după ce ai terminată ună anii de stadiii theo- 
retică în scâla naţională de medicină, fiind o- 
bligaţă a presinta certificate, actii de nascere 
şi vaccină ; concurenţii vorii fi români sei na- 
turalisați şi liberi de ori ceprotecţiune străină. 

Arte 3. Concursurile la 'trebuinţă s> ţină în 
„fie care ană în cursalii lunci lui. Aprilie şi Qe- 
tomvrie, inspectorală generalii prin înțelegere 
cu şefii de servicii ai spitaleloră, decide cu vă 

" lună, înainte numărul externiloră de care ai 
trebuinţă. --  : ." II 

Art. 4. Direcţiunea sc6lei de medicină tran- 
smite administraţiunil sanitare lista elevilorii 
concurenţi cu certificatele lor, optii dile înain- 
tea deschiderii concursului. -: - - :. 
"* Art. 5. Concursulii se: compune din. ducă 
chestiuni. Ă II „a mi 

1. Cercetarea verbală după reflecţiune. - 
2, Cercetarea în scrisă 'sâii composiţiunea 

pentru proba verbală ; se acordă concarentului 
10 minute de reflecţiune şi 10 minute de vor- 
iti ; pentru cea scrisă cel multă 4 ore.. | 

Art. G. Cestiunile suntii dirigiate de jurii 
concursului imediatii înaintea seanţei şi trase 
la sorţi de candidaţi. Chestiunea scâsă este una 
şi aceeaşi pentru toţi din acea, seanţă. .. 
Pentru seanţa viitâre va fi alta, însă tot aceeaşi 

“Arte 7 Externii santii numiţi pe duoi ani; 
după acestă timpi fancţiunea oră înceteză, a- 
fară numai dâca.în urma, terminului acesta 
vorii fi admişi prin concursii în clasa superidră 
s6ii interni. In urmă pâte să priimâscă uă de- 
stinaţiune conformii regulamentului scolei, în. 
armată sâă în districte. - -. - 

" Art, S, Externii suntii supuşi direcțiunii 
sub:chirurgilori şi internilorii, ei îi ajută şi le 
ţină loculă; ună numţră determinati este a- 
taşatii special fie-căruia dintre dânşii ca să fie 
întrebuinţaţi ca auziliari în diferite âtnănunte 
ale serviciului. ! 

Art, 9, Ei urmeză regulată visitele medici- 
lorii; supuindu-se ordineloră loră. să acelorii 
ce Îi se transmiti de sub-chirargi și interni : 
atâti pentru tratamentele bolnavilor din spi- 
tală, câtă şi pentru consultaţiunile gratuite şi 
priimirea bolnaviloră, cândii sunt otăriţi pen- 
tru acestă sexriciă. - o, e. 

Art, 10. Ei execută sub respunderea şi cu 
concursul mediciloră secundari, sub-chirurgi- 
loră 'şi:interniloră, pansamentele şi diferitele 
operaţiuni de mica chirurgie, Ei trebue să ai- 
bă tot-dâ-una aparate în bună stare şi umplute, 
cu seamă, comprese, şi alefii prescrise; nu îre- 
buesă încâpă pansamentele mai "nainte d'a pre- 
găti totii, ca rănile să fie câtuşi de pagină es- 
puse aerului esterioriă.. 

Art, 11, Este co totul 'popriti lori d'a 
lua sânge şi a facealte operaţiuni de mica chi- 
rurgie, afară numai când vori fi în presenţa 
şi sub respunderea, medicilorii, sub-chirurgilor 
şi internului de servicii... " - 
- Art, 12, Ca să se pâtă esecuta totii servi- 
ciulă cu înţslă, esternii trebue să se afle în să- 
Jile lorii respective unii cuartii de oră înaintea. 
sosirel mediciloriă primari. , 2 

Art. 13, Trebue să sâdă în toti timpul vi- 
sitei şi să nu părăsâscă sălile până cândă pan- 

eşirii din spitală arii sosi înainte d'a'şi'fi pu- 
tut termina pansamentele, atunci trebue să 
le încredinţeze: medicului, sub-chirurgului sâă 
internului de guardă. |, | A 

Art, 14, Ei ajută mediciloră, sub-chirurgi- 
loriă şi cleviloră interni la ţinerea foilor şi cae- 
teloră de visită şi facerea. copielorii şi tranâpo- 
siţiunilorii acestorii caete, însă sub responsabi- 
litatea medicilâră, sub-chirurgiloriă- şi interni- 
lorii de către care se certifiază şi sub-scriă a- 
ceste lucrări, a 
Art. 15, Ei sunt speciali însărcinaţi a ţine 
în regulă foile regimului alimentarii. Prescrip- 
ţinea regimului “alimentarii. se face. totă-d6- 
una cu glasă tare, ca fie care bolnavii să scie 
ce trebue să i se dea. Unii estern însemneză 
îndată porțiunile pe tabletulii bolnavilor ; sub 
dictarea medicului secţiunii, ună altii esternii   însărcinată cu acâstă îngrijire, scrie f6ia regi- 

samentele nu vorii fi terminate; d€ră dâca ora . 

.
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mului alimentarii; acestă f6e trebue sub-scrisă | de sorţi ; acela din candidați care are numă- 
„de şefulă serviciului şi controlată. de medică, 
sub-chirurgulă ssă internulă de guardă (con- 
form art.29 din regimulă alimentarii). 

Art, 16, Na pâte lipsi nică uă dată fără uă 
pricină bine-cuvântată şi constatată dedirecţiu- 

- nea scâlei de medicină. Domnii medici primară 
vorii da în fie-care trimestru uă listă esactă a- 
rătătore de esactitatea şi aplicarea fie-cărui e- 
levă. Raporturile se trămitii scolei de medi- 
cină care inainteză copil la, fie-care trimestru 
administraţiunii generale. 

Art. 17, Ei trebue nu numai să esecute cu 
cea mal mare acurateţă totă ce le este ordo- 
-nată, ci trebue âncă să facă să concure tste 
faptele lorii spre a asigura mulţăwmirea, bolna- 
viloră esecutândi totii serviciul sanitari, 

Art, 18. In spitalele unde nu suntă ataşaţi 
patru medici, sub-chirurgi sâă elevi interni, 
serviciulii de guardă trebue să fie făcută de la 
a 4-a in a 5-a di, esternalii celii d'ântâiii după 
concursii intră in rândiă de dejurnă. - . -: 

Art, 19. Esternulă de guardă se bucură în 
cursă de 94 ore ale serviciului de tâte dreptu- 
rile elevilorii interni în spitalele civile. 

Art. 20, Elevii esterni nn potă intra în sa- 
l0ne, de câtii însoțindă pe mediculii secundari, 
şi trebue să iasă îndată ce ai terminată ser- 
viciulii ce le-a fostă confiată. 

REGULAMENTU- 

Pentru concursulii de internati 

Art, 1. Foncţianile de înternatii precumi 
şi acelea de esternati se daii prin concurs. Nu- |: 
mai esternii după duoi ani de practică, potii 
“concura. Concursurile: suntii asemenea publi- 
cate şi se facii în luna, lui Noemvyrie în fie-care 
anii. Numărulii posturiloră, funcţiile disponi- 
bile şi dilele concursalui suntii publicate d'in- 
nainte de către administraţia generală. * 

" Condiţiile concursului 
Art, 2. Concursul pentru internată în me- 

dicină şi chirurgie consistă în 3 esamine, cari 
suntă regulate după cum urmeză : n. 

1. Chestia orală, Da 
2. Composiţia în scrisă. 
3. Proba practică. : : 
Cele d'ânttiă duoă se facă în localulă scâlei 

scii administraţiei, celii d'alii treilea în spitală 
„la patulii bolnavului. 

Art, 3, Chestia orală consistă într'uă che- 
stie de pathologie medicală şi chirurgicală; 
15 minute se acordă, fie căruia candidatii, după 
15 minute de reflezie ; chestiile otărite de jurii 
suntă în numără celă pușină înduoită de ali 
candidaţilorii şi puse pecetluite într'nă urnă, 
Unu şi aceeaşi chestie va fi pentru toţi concu- 
renţii unei seanţe, - - 
“Art, 4, Rânduli concnrenţilorii este decisii 

  

  

rală l-iă trage chestia la sorţi, şi după 10 mi- 
nute de stare în cabinetuliă de reflecţie, trece 
numărulă următoră. |, E . | 

Membrii de juriă nu pot adresa nici nă che- 
stie concurentului; preşedintele singară pote 
observa, invita pe candidaţi, ceti chestia şi a 
o restrânge în limitele ci. e 
î: ATte 5, Composiţiile în scrisă se fac asupra 
unei chestii de anatomie descriptivă sâii de se- 
giani, cu aplicare de medicină şi la chirargia 
practică. Aceste chestii permită candidaţilor 
de a'şi arăta înclinarea inteligenţii loriă şi d'a 
da pe facă gradulă sciinţei ce posedă, 

Jurii poti apreţui chipulă lori d'a gândi şi 
a scrie : maturitatea de methodă şi tendinţa 
loră asupra practicei începătore. 
“Art, 6, Aceste trei chestii importante sunt 

redigiate 'după deliberaţia juriloră imediatii 
înaintea intrării candidaţilorii în seanța de re- 
dacţie. — Ele suntii trase la sorţi şi aceeaşi * 
chestie pentru toţi. 
„.* Ata e Se acordă 4 ore pentru redacţie, fără 
carte stii note, sub privegherea unui membru 
de jurii. — Acesta pecetluesce tâte composi- 
țiile şi le dă preşedintelai, care nu le deschide 
de câtă în presenţa juriloră. | 
- "Art. S, Pentra piactică se face a d-a Qi la 
patuli Dolnavilori, în spitalulii designat pen- 
tru acâsta; jurii vosii alege ună rând de nu- 
mere de paturi din secţia chirurgicală şi me- 
dicală,. şi fie care candidată trage câte unală 
din fie care secţie din acele nninere şi esami- 
neză boinavii cari voră eşi la sorţi.. 

Art, 9, Duoă-spre-dece minute celă puşinii 
se acordă fie-cărui candidată spre esaminarea 
aceiorii duoi bolnavi; după acest interval vor 
da relaţie juriloră,. cari pot să'i mai facă una 
ssii mai multe chestii pentru fie-care bolnavii. 

. Apreţuirea concursului. .. + 
Arte 10: Scara de apreţuire. esto coprinsă 

între O şi 20. .. a . 
* Arte: 11. Fie care membru de jurjă va nota 

în parte fie-care probă pentru fie-care din can- 
didaţi, va ţine aceste note secrete pâni la sfir- 
şitulii concursului. E 

Art. 12, Composiţiile santi citite de can- 
didaţi în seanţă specială de jurii. Eli verifică 
esactitatea cititorului şi ţine în sâmă curăţenia 
şi scrierea redacţiel. Candidatul care "i-a citit 
composiţia, va sta lingă candidatulă co citesce 
actualmente pea sa, ca nu acest din urmă să 
adauge -sâă să schimba ceva din câte a scrisii, 

Art. 13. După acestă ultimă săanţă prege- 
dintele adună foile notelor de la toţi membrii 
pecetluite în parte de fic-care din ei, şi le tră- 
mite administraţiei, care procedă la clasifica- 
rea candidaţilori, îmulţindă notele parţiale cu 
coeficienţii următori: î. 

Composiţia 19, 
- Proba verbală 6,
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Practica 7. 
Art, 14, Clasificarea este supusă Ia jurii, 

care sub-scrie procesulă verbală după verifica 
ție. Lista candidaţiloră se publică în Monitor. 

Art. 15. Dăinuirea internului ţine. 2 ani, 
A6ră la espirarea acestui termină pâte dobândi 
de la administraţie uă prelungire. 

Art. 16, Acestă prelungire pâte fi acordată 
estra-ordinarii pentru cei ce aii dobândită pre- 
miulă I, şi de uni ani pentru alţi noi interni 
ce se torii fi deosebită la concursă, : 

Art, 1€. Inaintea internatulni sa face” prin 
trecerea de la ună spital afară din capitală 
Ja en altul din capitală şi maă superior în mid- 
lâce de instrucţiune. , , IN 

Art. 18. Ordinea spitalelorii în privința in- 
stracțiunii, clasificată după cum urmeză : 

1. Mărcuţa, - pr 
2. Panteleimonii, * i 
3. Filantropia, . 
4. NB. Colintina, 
5. Spitalulă copiilor, 
6. Colțea. , | 
7. Spitalulă de nascere.. ...  - 
Art, 19, Internii aă locuință, lemnele, lumi= 

natală, priimescă nutrimentulii din partea Ad- 
ministraţiei. - DI - 

“Ditoriile şi atribuţiile internului | Ă 

Art, 20, A urma în tratamentulii bolnatri- 
loră patii cu pată visitele şelorii do cari sunt; 
ataşaţi, DI a | Art. 21. A asista la consultaţiunile gratuite 
când suntii numiţi pentru acesti servicii, 

Art. 22, A scrie foile şi caetele de visită, a- 
semenea, și de darea, medicamenteloră; să sur- 
veghieze și să controleze distribuirea medica- 
mentelori. . E II 

Art, 29, A Ina sânge şi a aplica aparatele 
de fracturi, făcândă cu uni cuventii tâte pau- 
samentele de ori-care importanţă, „, o 

Art, 24. A surveghia aplicația tutulor pan- 
samentelorii do mica chirurgie, care sub res- 
ponsabilitatea interniloră pot fi confiate ester- 
nilorii. E ; . Arte 25. Va priveghia, ca pânsamentele con- 
fiate esternilorii şi sub-chirurgilorii să fie con- formii articolului precedenti, făcute cu tâtă îngrijirea cerută, făcândi şi nsuşi cu mâna sa pansamentulă rănilor delicate sâi rănilor de operaţie esecutată, care'i sunt special confiate 
de medicul primarii, ae Art. 26. Internulă trebue să îngrijâscă ca totiă-A6-una aparatele esternilori şi ale lor de roservă să fie în bună stare şi umplute cu bânde, comprese, scamă şi alefii prescrise, veghiândi ca esternil să nu încâpă pansamentele mal "nainte d'a pregăti totii, ca rănile să nu fie es- puse multă timpi aerului atmosferică, 
Asemenea nu trebue să părăsescă salânele 
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mai "nainte d'a termina tote pansamentele du- 
pă cuviinţă, - ... Se . 

Arte 27, Internii vorii priveghia ca esternii 
să scrie pe tablete diagnosele cu acurateţă de 
pe tabla de diagnostice, concurândi astii-feli 
la stricta esecutare a totii ce le este ordonaţii | 
şi silindu-se prin midlâce dulci mulțumi pe 
bolnavi. N 
"Art, 928. A revizui în tâte dilele dea distri- 

buirea medicamentelorii şi darea hrăncă s'a ur- 
mat intocinaă după, prescripţie, priveghiând ân- 
suşi esecutarea rigurâsă a acestuia şi revizuind 
condica medicamentelor prescrisă pe fie-care di. | 
"Art, 29 A visita uă dată 'sâă de duoă ori 

„țîn intervalulă visiteloră medicului sei chirur- 
gului şefă bolnavii ce le suntii specialii Teco- 
mandaţi. e 
“Arte 30. In intervalulă de la uă vizită la 

alta, internii poti, conformă indicațiiloră foi-   lori sâă caetelorii de visită şi regulamentelor 
alimentarii, să facă restrictă s6ă să prescrie 
medicamente s6ă alimente cari li se voră părea 
necesarii, după - schimbarea venită în starea 
bolnaviloră, cu îtidtorire însă d'a da uă strictă 
lămurire şefului de servicii la viitârea visită. 
„Arte Sie Va face în tote serile Ia orele fixate 

visita pe la paturi, preseriindă cele necesarii ; 
în acestă prescripţie însă se va sili a urma î- 
deiloră medicului primară, jară în casă 'd'a di- 
feri în părere, va arăta a duoa di la visita mne- 
dicului primară, cuvintele ce a avută spre a 
face schimbările.” i A 

Arte 32, Raporturile de sfixşit de lună sunt 
făcute de internul fie-cărui serviciă şi sub res- 
ponsabilitatea sa, Mediculii primar le controlă, .: 
sub-scrie raportul din 'secția sa şi apoi se con- 
tra-semneză de internulii serviciului, .... - 
„Arte 93, Celi mai vechii dintre interni | 
strânge raporturilă secţiiloră 'în parte ale co- - 
legiloră să, î.en 

El face raporturile semestriale şi do sfirşi- 
tulă anului de starea spitalului intregă şi ţine -   

  
tote registrele sciinţifice, raporturi de autop- 
sii ete, er. n 
„Arte 84. Dâcă unulii din medicii primari e. 

ste bolnavii sii în congediii, iaternulă de ser- 
viciă s6ă celă- mai vechiii îlă va, înlocui -vre= 
melnicesce.. :. IN e 

Art. 35, Celă mai vechii dintre interni e- 
ste însărcinată cu păstrarea şi conservarea 
instrumentelorii, care trebue să le ţie totii-d6- : 
una gata şi în perfectă stare pentru trebuin- 
țele neapărate ale serviciului... :: 

Art, 30. La fie care servicii este dati. ca 
ajutorii ună elerii în farmacie, care ia special 
note de medicamentele importante, ca să pâtă 
priveghia stricta esecntare sub responsabilita- 
tea internului. IE i : 

Art. 27, Elevuli în farmacie are aceleaşi 
îndâtoriri ca esternii, gata, a satisface cererile 
neprevădute de medicamentele ce i se faci. In 

03
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casuri importante va însciinţa pe farmaecistul- «şefii spre a se putea esecuta în grabă ori ce trebuință, a Art. 58. Fie care internă este responsabilii de eseiuţia reglementului de faşă în ceea ce concernă serviciul secţiei la care este ataşat. Eli nu. trebue să părăsescă. salele de câtă upă ca. s'a asigurații că sai împlinită cu e- „sactitâte pansămentele şi ori ce altă ordonanţă a medicului: Va priveghea şi controla distri- buţia medicamenteloră, informândă pe inter- nulă de guardă de oră ce Incru estra-ordinară şi recomandânda'i specială bolnavii grei, pen- tru cari trebue să aibă uă îngrijire deosebită. Art. 39, Celă mai vechiă dintre internă re- presintă pe colegii săi la administraţia, gene- rală, căria trebue să'% dea tâte amănuntele în Sencrălă asupra spitalului, prin înţelegere cu economul, care" dă relaţie de diferitele obiecte necesarii serriciulul ce trebuese înfiinţate, re- paraţiile ce sunti de făcută, etc. In lipsa me- dicului primar şi afară de internul de guardă, toţi cel-alţiii sunt dâtori supunere şi ascaltare, 

Atribuţiunile înternului de guardă 

Arte 40. Garda începe la sfirşitulă visitei de diminsță după distribuțiunea medicamente- lor şi se sfirzesce a duoa di tot la aceeaşi oră. Ari. 41, Internil faci servicii de guardă după clasiticarea priimirei prin concursti. | Acestă tablă va remânea, neschimbată. pen- tru totă dăinuirea funcţiunii loră, 2 
Art, 42. Internulă de guardă trebue să fio caraţii îmbrăcată, gata a da în ori ce moment  ajutârele necesarii, şi nu se pote desbrăca în timpi, de 24 ore ale serviciului săi, „- Art, 43, Numele internului de guardă va fi afişată pe fie care di la cancelarie şi la uşa o- dăii de priimirea bolnaviloră. Nu va eşi din spital sub nick ună cuventii, nici nu-pote să pue po altul în locu'i, afară de casuri de bs- lă, cândă se va ramplasa de colegulă săă ce urmeză, | N E 

Art, 44. Trebue să guste alimentele bolna- viloră, să vegheze de curata lori distribuţiune şi să controleze tote persânele prepuse servi- ciului bolnavilorii, ca să pâtă da uni raportă esactii medicului primară. II . Art, 45. Deca are vr'uni bolnavi plângere scă reclamaţie, internulă este dstorii să'lă as- culte cn blândeţe, să facă dreptate şi apoi să raporteze la cea d'ântâiă visită şefului de ser- viciă. - A a ” art, 46, Da câte ori va fi chiămată de în- firmieră sâi de vruniă altii amploiată la vr'un casi gravă neaşteptat sc primejdiosă , va merge pe dată şi va ordona sti va întrepriade acea ce va găsi de cuviință, afară, de acâsta bolnarii greă şi cel noi operaţi trebue visitaţi de mai multe! ori diua şi chiară nâptea, con- 
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formă recomandaţiunii speciala ce ra priimi de la mediculă primari, 
"Art, 47, In tâte casurile grave și estra-or- dinare va însciința grabnicii pe şefali de ser- viciă, iară elă îndată ia măsurile c2 crede de cuviinţă, chiămând, şi pe cei-alţi interni de co- legii spre constatare, face operaţiunile urgente în casă de mare primejdie, astă-fel : aplicarea pacturilorii, comprese sâi legături de arterii, iară decă gravitatea casului îlă opresce d'a o- pera singurii cu colegii să, Juândă astii-fel pe semă responsabilitatea, trebue să însciinţeze grabnicii pe mediculi primar alti secțiunii res- pective, pentru ca'să via să'lă sprijine cu au- toritatea specialităţii scle, a „Art, 48, Va îngriji ca aparatele de pansa: mente să fie tot-dt-nna parnisite cu tâte cele necesari nu numai pentra trebuințele jurna- liere, dâră şi pentru accidente estra-ordinare, precumă răni grave, fractari, ete, 
Art, 49. Va veghia asemenea ca rufele bol- naviloră greii şi a acelor ce ai fost supuşi la operaţiune, să fie schimbate cândă va fi tre- bainţă prin îngrijirea intendentului.: , Art. 50. Internală de guardă este dâtoriă să ingrijâscă ca bolnavii îndărătnici ce nu voescii a lua medicamentele prescrise, să ia, medicamentele de facă cu dânșii, potriviti or- donanţei medicale; d&că va întempina aneroin- ță, se va sili a face pe bolnavă să înțelegă cu vorbe bune; dâcă şi atunci nu va voi, să rapor- teze şefului de servicii la visita viitore! - - Art, 51, Va priveghia ca pers6nele străine, părinţii sii 'rudele bolnaviloră să nu intre în sală înaintea prândului sâii după 4 ore sâra; dâca acestea, sară întâmpla, îl va face-să în-" țelâgă cu vorbe delicate, dâră în casă de nesu- ! punere, va chiăma pe portari, care este dâtor . să'i poftescă afară, o 

Art, 52, Va veghia ca: bolnavil să se culce la ora fixă, adică 7 ore vera şi 6 ore iarna; - - Art, 53, In visitele de inspecţiune ce se fac nâptea, să pue cea mal mare linisce ca să nu supere somnali bolnaviloră, observând special . pe acei 
ril loră. | 

Arte 54. Nu va lăsa să între în sala: bolna- vilorii nic anii aliment afară de cele prescrise de şefulă serviciului, asemenea va, îngriji ca salonele să fie aerisite şi bolnavi! să se ție în curăţenie, ce cei. 
Arte 55, Va priveghia la curăţenia, salâne- loră spitalului, la acâsta însă de şi are în dis- posiţiune personalulii servitoriloră, se va înţe- * lege cu iutendentul care va priimi ordinile ne- cesarii de la administraţiune, astă-felă ca a- menduoi' formândă: poliția administrativă a spitalului şi a raporta fie-câre în ceca ce'lă concernă la autoritatea competentă, : 

Art, 56, Cândă în prognosticulă unui bol- navă se prevede mârtea, internulă de guardă 

greii bolnavi sâă recomandaţi îngriji-



MEDICALE! 
șa anunţa pe intendent ca să se pâtă invita 
din vreme preotuli religiunii murindului, :ast- 
felă ca asemenea bolnavi să nu mâră nici-uă 
dată fără a fi primită sântele taine, ! 

- Art, 52, Cândii ună bolnarii mâre, internul 
este dâtorii a"! constata mârtea, a libera inten- 
dentului certificatulă ce șa, coprinde şi ora fixă 
a morţii şi care se dă autorităţii competinte! 

art, 58, Este asemenea însărcinată a face 
autopsiele în presenţa medicului primar ;'dâca, 
acesta nu va putea asistă, va face uni raportii 
prin scrisă despre acâsta, : 

„i. Primirea bolnavilorii . 
Art, 59. Internulii de guardă dă cuvenitulă 

ajutoră medicului primari pentra: priimirea 
bolnaviloriă. Da i 

Art. 60. Bolnavii ce nu spe fi primiţi, prii- |. 
mese consiliurile medicale şi'ajutărele trebuin- 
ci6se în medicamente, Flebotomia, 
se esecută pe dată în presența sâi prin inter- 
nulă de guardă; bolnavilor ale cărora infirmi- 
tăţi merită a fi priimiţi prin alte spitale, li se 
va da bilete pentru: Filantropie, Panteleimonă 
să spitalulă de copii. n 

Art. 61, EI priimesce sub responsabilitatea 
sa pe bolnavii cari se voră presinta în înterva= 
luli de la uă visită la alta şi le ordonă medi- 
camentele de neapărată trebuinţă. . -: ; 

Arte 62. Insărcinatulii cu. priimirea bolna- 
viloră intraţi în spital, după ce a inscris nu- 

" mele, profesiunea, religiunea, şi a dată 'biletă, 
ordonată medicamentele necesarii, trebue să, 
ia cu îngrijire sciinţă de tâte amănuntele b5- 
lei ca să potă raporta. Dâcă, bolnavulă nu va 
putea respunde la întrebări, trebue să se în 
sciinţă de la conducătorii săi. „i: 

Art, 63. Trebue să aYbă băgare de ssmă spe- 
cială asupra naturei b6lei, data începerii şi mid- 
16cele de vindecare întrebainţate până la intrare, 
să însemne cu îngrijire dâcă are vreme ună în- 
ceputii de tratamentă în'alti spital ssă acasă, 
înseriindă tote'acestea pe fol ca observaţiuni. . 

Art. Gt. După darea biletului de intrare ra 
însoţi pe bolnarii la patulă săi în secţiunea, 
medicală, chirurgicală, să syphilitică, după fe- 
lulă bâlei şi ordinului 
se cu tabloul nosografică otăritii de admini: 
strațiune. Biletul de intrare, după esvcuțiunea 
medicamenteloră,, se va trămite la cancelaria, 
spitalului. i 

Arte 65. Va îngriji să pue pe bolnavii să 
spele mâinele şi picidrele, decă însă va socoti 
că nu este în contra stării lai, a 

Art. 66. Internulă de guarâă priimesce în 
fie-care dimiueţă de la altă internă ivforma- 
ţiune de starea bolnavilor mai greii, ca să pâtă 
îngriji de denșiă în cursul serviciului de 24 ore 
ale guardei sâle. ' 

Art. 67, In fie-care di face ună raportii de 
starea bolnavilor şefului din fie-care secţiune; 
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acestii raport va cuprinde numărulă bolnavi- 
lori intraţi şi eşiţă în timpii de 24 ore precum 
şi deosebitele evenimente. Aa 
"Art, 68, Este dâtora ţine registru de guar-- 
dă.; -acestii registru trebue să cuprindă numă- 
rulă bolnaviloriă. din fie-care'secţiune cu desse-. . 
bitele, bâle, numărulă bolnavilor intrați şi 
numărulă celoră eşiţi în timpulă de 24 ore. A- 
cesti registru este supusă în tâte dilele la cel 
mai vechiă medicii, care'lă subserie, Teţi me- 
dicii primari suntăi invitați a scrie obsertațiu- : 
nile ce arii găsi de cuviință asupra stării şi ţi- 

„| merii spitalului să asupra conduitei interni= 
lorii sâă esternilorii ataşaţi la serriciulă lorii. 
> Art 69. Acestă condică şnuraită şi pecet- 
luită, se va revisui celii puşin uă dată pe lună 
de unulii din raembrit administraţiunii. 

: ut . 
„. Disposiţiuni disciplinare...   şi ventuse |. Art, 70, In lipsa medicului s6ă. chirargului 

şefă, suntă obligaţi a informa; pe directori şi 
intendenţi de totă ce se pote întâmpla estra- 
ordinari în serviciul ce le este confiatii, In- 
firmierii le suntă. dâtori supunere absolută şi 

imediat de totii ce se atinge de serviciul boi- . 
navilori, E ” 
"Art, 71, Internii şi esternii spitalelor sunt: 
supuşi în privința serviciuloi sanitară ce le e-., 
ste confiată, şefilorii lorii respectivi; pentru a- 
ceea, ce se atinge de administrațiune, 'trebua. j să se înțelegă cu, intendenţii şi directorii spi=si:! 
talelorii Ja care sunt atașați. * 

- At. 12, Pentra disciplină sunt supuşi 'mâ=: 
dicului primarii, care urmeză în casă de tre- ii. buinţă să însciinţeze pe direcțiuneaiscâlei ded e: 
medicină, m 

Art, 79. In fie-care di înaintea visitei toţi elevii interni şi esterni sunt dâtori a sub-serie uă listă pentru aflarea de facă, ce se transmite 
apoi regulată împreună cu raportul de gi. administraţiunii, - i E 

Art, 74, Internulă de guardă va fi respon- 

    

  
priimitii, cunformându- |. 

  

sabilă de ori ce neorânâuială s'ar întempla din neesecutarea, regulamentelor de faţă în timpi de 24 ore. ” , 

„1 REGULAMENTU  * 
De concursi anualii ali mediciloră de: 

batalionii şi sub-chirurgilorii ariatel 
- detaşaţi ca interni despre concurs în . > 

serviciulii spitaleloru civile, 

„Arte 1, La sfirzitul fie căruia ană scolastie 
în luna, Talie, medicii de batalionă şi sub-chi- 
rurgii interni în medicină şi chirurgie ai spi- 
talelorii sunt supuşi Ja un concurs care trebue 
să constate cunoscințele theorețice dobândite 
în scOla de medicină şi progresele practice rea- 
lisate în serviciulă spitalelor,
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toţi internii, numai uă bâlă seriâsă bine con- 
statată în cursuli anului pote să'i sontâscă, - 

Art. 3, Orl ce motirii se consideră ca neva- 
labilă ; internulă ce negligeză acestă dâtorie 
se socotesce ca demisionatii şi asti-felă oprită 
d'a'şi urma serviciulii în spitale; 

Arte 4. Refusarea d'a concura maj atrage 
consecuențe grave asupra viitorului eleviloră interni, căci nu pote fi înaintaţă în funcţie de 
câtii după camâradii săi,» - 

Art. 5, Juriulă concursului se va compune 
de 5 membrii aleşi dintre medicit: spitalelorii "şi profesorii scâlei de medicină,» . i 

art. 6, Fie care internii trebue să redigeze în cursulă anului ună memoar asupra unui su= 
jet meăical să chirurgical după cum va alege; 

Art, 2. Ori care cercetare bibliografică, a- 
supra pathologiei s6ii materiei medicale, tre- 
bue să fie depărtată de. acestă redacţie, care 
trebue să so mărginâscă cui esactitate numa! 
la descripţia, faptelor observate şi la cunoscin= țele cară decurg din ele. Fie care din preposiţii trebue să, fie basate pe observaţii detaliate şi verificate de şefii serviciuriloră, ... î.* Arte S, Memoarele se voră depune Ia biu- roulă administrații sanitare celii mult până la 
3 Iulie. Volumulii lorii nu trebue să trâcă pe- ste 80 de pagine, scrise forte lisibile şi caligra- 
fice pe chârtie in-folio albă obicinuită în can- 
celarie; coucurenţii roră pune numele arii 
întruni plicii pecetluit ataşat lingă memoari 
şi astă-feliă ca, membrii juriului să na pâtă să 
Je cunâscă, Mae a 

Art, 9. Indată după depunerea memoarului, 
jariulii convocaţii le împarte prin sorți. După 
dece dile celii multii, membrii fac raporturile 
lori, cari se citesc în şedinţă particulară, du- 
pă deliberaţie; memoarele sunţă “clasiticate, 
priimindii uni numără de ordină şi notă după 
uă scară de apreciare între 0 şi 20. 

Art. 10. Fie-cure candidati: trebue să pre- 
senteze ducă piese de preparaţii anatomice, e- 
secutate după alegerea sa în cursul anului; 
fie-care piesă pârtă un plicii pecetluit conțiind 
numele autorului, .- Na 

Arte 11, Aceste picse suntii adunate în lo- 
„ calulă de şedinţă ali juriloră, cart lo clasâză 

după merită dându-le unii numără de clasifica- 
ție şi uă notă a căria 'scară de apreciare este 
între O şi 20. Pentru esplicarea; acestori piese 
să so acorde 30 minute. O . 

Art. 12, Notelo şi clasificați acestor probe 
voră fi sub:serise de toţi membrii juriului şi 
pase într'uni plică pecetluit şi remân secrete 
până la sfirşitulii concursului, | 

Art, 19, După terminarea concursului, pie- 
sele anatomice se vorii depune în muzeul scâlek 
de medicină în a căria proprietate vor remânea, 

Arte 14, Probele definitive consistă în ; 
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Art, 2, Concursulii este obligatoriă pentru |. a. Vă chestie scrisă, pentru care se acordă 4 ore de redacţie. 

d. Ună respunsă verbală după ună cuarţ de oră de reflecţie. i Arte 15. Sujetulă probelor a şi d, va fi mai specială asupra anatomiei, physiologiel şi me- dicinei operătâre sâă asupra pathologieci gene- rale şi anatomie! pathologice, , . - Art. 16; Composiţiile în serisă sunt cetite în seanța, juriului de auditorii loră, e 
Art. 17 Pentru probele orale fie-care juriă va vota în parte pentru fie-care candidat şi va. ţine aceste note secretii până la terminarea, | concursului: | - 

"Art, 15. După ultima seanţă, preşedintele adună foile noteloră de Ja toţi membrii; pecet- . laite în parte şi le trămite la administraţie . - împreună cu clasificarea, și aprecierile memoa- relorii şi ale pieselori anatomice. .. INI Art. 19. Jurii voră' face ună raporti deta- liatii âsupra meritului în generalii şi acela ală, | candidaţiloră în particulară; ei decidă dâca premiile trebue să fe date sci nu, şi dâca câţi . va din candidaţi merită uă menţiune specială. "Art, 20, Administraţia procedă la clasica |. rea concurenţilor, Clasificaţia se supune mem- |. brilorii jurilorii carii aii sub-scristi procesulă . verbală după, verificare. e - 

ORGANISAȚIA MEDICILOR DE ARON- 
-. “DISMENTE di 

ŞI. Ierarelia, subordinaţia 
„i Arte 1. Spre desroltarea şi amelioraţia ser. . . viciului sanitară ali districtelor sa instituat, prin jurnalul Consiliului ministriloră din şe- i - dinţa de la 11 Martie 1862 şi aprobat prin în- ! naltuliă decretii din 31 Martie 1862, 17 medici. . de arondismente cu scopă..d'a crea în fie care . district, după doctoruliă primară, funcţionari .. d'ună ordină superioră a chirurgiloriă şi a sta- bili ast-feli uă ierarchie fixă, invariabilă. Medi- "| cul de arondisment să fio aşedat în localitatea. | cea inal populată şi mai depărtată de capitala . județului ca să pâtă să ţie loculii doctoralui în înteinplări obicinuite și .estra-ordinare prevă- dute în acestii regulamenti, şi să dea ast-felii cele d'ântâiă ajutâre in întâmplare de rănire, în vreme de epidemie şi epizootie, (a Art, 2, Medicul arondismentului se adă sub; ordinele imediate a doctorului primară ali di- sttictului, 'și e cu sub-prefectulă: arondismen-.. tului (plaiului să plăşii) în totă acezaşi rela- ție în care se află doctorul primar cu prefec- tulii districtuluj, 

"* Art, 3. Medicii de arondismente nu pâte să! raporteze d'a dreptulii z administrațiunii sani- tare, tâte chârtiile se adresâză sub formă de „| raportă şefalui stii direct, Corespondinţele lor:



, | | ATEDIGALE 
cu sub-prefectaliă, consiliile sătescy şi sub-chi-]. 
rurgii sci veterinariă să albă forma de adresă, 

$2, Composiţiunea personalului, * 
admisiunea şi înaintarea -- 

Art, 4, Medicii de arondismente se vor alege 
dintre medicii de batalion ai armatei, sâi dintre 
sub-chirargii districteloră, sâă din ai anmatei 
după duoi ani cel pugină de servicii în spitale 
cirile şi militare, Numirea lori se va face după aceleaşi concursuri cară suntii întocmite şi pu- 
blicate în Monitorulă &stet No. 6 și 8. 

Art, 5. Medicii de arondismente se împart 
în dnoă clase : cea d'ântâiii cu rangul de medic de batalioni clasa I, şi cea de a duoa cu ran- gulă de medică de batalionii clasa II. 

Art. 6. Nimeni nu pâte să fie admisi între 
medicii de arondismente dâca n'a servit cel pu- 
şin daci ani ca sub-chirurg în spitalele civile şi 
militare și un an ca sub-chirurgii în districte. 

Art, 7, Pentru înaintare se șa considera, pe lingă concursulă şi listele de conduită a con- curenților, adică dâca duoi sii maj malţi con- 
curenți vorii dobândi totii acelaşi rangiă stă notă, preferința, va fi aceluia, a căruia listă 
de conduită, va fi cea mai bună. Concursu- 
rile se vorii face Ja fie-care ană împreună cu a- 
cele ale medicilori de batalionă. ay armatei, după condiţiile deja, stabilite. 

: tr . 

$ 3. Atribuţiile şi d6toriile -; 
Art, S, Să dea tutuloră bolnâviloră din 

rondismente ajutorală medicală, 
. Să dea locuitorilor strmani, dorobanțilorii 
şi grănicerilor (şi familiiloră lori) medicamen- 
tele necesara din farmacia, portativă, fâră d'a 
avea drepti să priimâscă de la unii bolnavi să= 
raci, de la ună dorobanţi sâi grănicerii vr'uă 

“plată pentru medicamente scă consultaţiane, 
ârt, 9, 

copiii locuitoriloriă arondismentului, pe doro- 
anţi şi pe grăniceri, Actele de vaccină,: care 

mediculă primară alii distrietulul le va da co- 
piiloră vaccinaţi cu bună succesă, voră purta 
contra-semnătura medicului arondismentulu;, avendi amenduoi uă responsabilitate solidară pentru regulata, efectuare a vaccinațiel. 
„Art, 10. Până la înființarea, veterinarilorii 

speciali, medicul arondismentulai are să în- 
deplinâscă şi serviciulă veterinar, adică să dea 
ajutorii viteloră bolnare,. să ia măsuri spre a „întempina isbucnirea şi întinderea, epizootie- loră, să, întrebuinţeze tâtă influenţa morală 
spre a îndemna pe cultivatori la îmbunătăţirea rasei viteloriă şi la uă crescere a vitelorii, mat înțelâptă. a | 

Arte 11, Mediculă arondismentului îndepli- 
nesce pe lingă Sub-prefectură şi funcţia unui 
medici legistă pentru acele pricini poliţienesci 
unde timpulă adevărată sâii probabilă a năor- 
balui nu escedă 12 dile. 

a 
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Art, 12, Tâte pricinile corecționale scă cri- 
minale, sii acelea unde nu se pâte prevedea 
deca vorii fi de caracterulă poliţienescă sâă co- 
recţionalii, sâii unde esisti, probabilitatea că 
durata morbului va trece peste 12 dile, nu sunt 
de competența medicului arondismentului. 

Art, 13.:Mediculă arondismentului e şi în 
dreptii să se declare incompetinte pentru con- 
statarea l6siunilor unde timpul probabilă ssă 
adevărată ali b6lei nu va trece peste 12 dile, 
ori cândi dânsulii va avea 6re care îndoială. 
In asemenea casuri elă va da ajutâre medicale 
reclamate de starea bolnavului şi va raporta, 
grabnică medicului districtului, - . : 

„ Art, 14, In contra lucrărilori medico-legale 
a medicului arondismentului, Sub-prefectura 
are dreptulii de apeliă la doctorul primar ali 
districtului, iară particularii a dreptulii la a- 
câsta numai prin canalulă Sub-pretecturei. 

Art, 15. “Vote lucrările medico-legale a me- 
dicului arondismentului vor avea forma de ra- 
porturi, dâră nici de cumi acea a actelorit sc 
certificatelorii. Tâte. lucrările medico-legale, 
mediculii: arondismentului le ra trece într'uă 
condică şnurnită, sigilată şi legalisată de către 
Administraţia sanitară, - + 

Arte 16, Mediculă districtului Ia revisia ce . 
a face cancelariei medicului 'arondismentului, 
va avea, dreptulii să vedă şi dosarele Sub-pre- 
fecturei cari voriă cuptinde lucrările ' medico- 
legale, spre a sa convinge de regularitatea lu- 
crăriloră din partea medicului. Dâca, Sub-pre- 
fectura se va, crede în drepţi d'a refusa rovisia, 
dosareloră, dânsa ra motiva acelă refusii prin- 
tr'uă adresă formală către doctoruli primară 
ală districtului, . :, E ” 
„Art, 17, Sub-prefectulii împreună cu medi- 

culă arondismentului represintă poliţia sani- 
tară a arondismentului. : 

Art, 18, Mediculă arondismentalui visiteză 
scâlele comunale (împreună en .consiliulii co-   

  

munală), casarmele dorobanţilorii şi pichetu- 
rile grănicerilorii (împreună cu ofigerii respec- 
tivi) aresturile Sub-prefecturel (impreună cu 
sub-prefectulii) priveghiază starea lori hygie- 
Dică, şi cere intervenirea doctorului primar ali 
districtului la casuli cândă nici consiliulti co- 
munală nici Sub-prefectura nu voră ţine numi- 
tele localități întruă stare salubră, i... 
„. Art, 19, Medicul arondismentului de facă 
cu consiliul comunală, visitâză cârciumele, ha- 
nurile şi băcăniile de mai multe ori pe ană, si- 
gil€ză. împreună cu consiliul -comunală ali- 
mentele şi băuturile vătămătâre, şi dâca, acele 
objecte suntă numa! stricate, fără d'a conţine 
substanţe otrăvitâre, mediculii arondismenta- 
lui ia însuşi înţelegere cu Sub-prefectura pen- 
tru desfiinţarea, abuaului şi pedepsirea vîndă- 
torul mi, ce a 

Arte 20. Cândii objectele sigilate conținii 
elemente otrăvitâre, sâi cândă fără ca acele
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substanţe să fie otrăvitâre, pricina e de carac- terulii corecţionali, pentru recidiva culpei vin- dătornlui, atunci lucrarea este de competinţa doctorului primară ali districtulaf,. . „ Art. 21. Medicul arondismentului împreună cu Consiliulă comunală visitâză de ducă ori pe ană magaziile de rezervă a comunelorăi, şi ra- porteză doctorului primarii alti districtului a- tât despre cualitatea precum, şi despre cuanti- tatea bucatelor reservate. La âcele visitaţii me- dicul va cercota, dâca porumbul nu e stricat prin parasitele mucesinâse (Epiphyte şi Entophyte). Art, 22, Mediculă arondismentului va vi- sita vitele şi carnea ce se taie la măcelăriile din sate câtă se va putea mai desii. Iar Ja zal- hanale nu se va, tăia nici uă vită fără autori- saţia în scrisă, semnată de doctorulii primari ali districtului şi de mediculti arondismentu- lui, cari aii amândaoi a responsabilitate soli- dară; în acâstă privință medicul arondismen: tului va veghea ca să se păzescă cu strietitate regulamentul pentru zalhanale, şi ca acele - stabilimente să nu devie 
pentru comune. .. EI - - 

Art, 23, Medicul arondismentului împreună cu sub-prefectuliă șa, veghea ca, cimitirele să nu infecteze 
ţeloră, nică puţurile a cărora apă să bea. Art, 24, La isbucnirea unei epidemii sâă c- pizootii, medicul arondismentului vestesce prin - migloculii celă mai grabnică pe doctorul pri- mari ali districtului, până la venirea celui din urmă în faşa locului, medicul arondismentu- „lui îndeplinesce în raionulă epidemiei sâii epi- zootiei îndetoririle doctorului primară ală di- strictului relative la LOlă, și ia tâte măsurile Pentru îngrijirea e]. , .: a 
Art, 25, Deca la isbucnirea unei epidemii -S6ii unei epizootii, consiliul comunei respec- tive nu o va raporta îndată, medicului arondis- „Mentului directă s6ă prin Sub-prefrctură;-me- diculă arondismentului prin midlocirea docto- rulu: primară ală districtului, va cere darea în judecată a acelui consiliă comunală. Totii așa sa va urma, cândii uă comună nu se va confor- ma măsurilor prescrise de medicul pentru măr- ginirea unei epidemii stii epizootii, -- 
Art, 20, Mediculă arondismentalul esecută măsurile luate de doctorulii primar ală distric- tului pentru mărginirea bâleloră sifilitice. Arte 22, Mediculă -arondismentulai va lua măsuri în contra; întinderii. şarlatanieă medi- cale de prin raionulii săi, şi aflând asemenea abateri, le comunică doctorulul primar ală di- atrictulul împreună cu actele doveditâre (din 

partea consiliului: comunală, dsră legalisate de către Sab-prefectură), 
Art, 28, Mediculă va avea în vedere că mid- Joculă cel mal sigară pentru sterpirea şarl:- taniiloră medicale, e uă purtare umană, înțe- J&ptă şi desinteresată a medicilor, şi va trata 

€ 

vetre de insalubritate 
Sa | "| ico-legale, 

nică aerulă în vecinătatea locuin-   
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| pe acei rătăciţi, cari aă cădut în mâna şarlata- 
nilor, cu cea mai mare blândeţe, instruindu'! cu răbdâre despre adevărata stare a lucrurilor. Art, 29, Liberarea acteloră medicale pen- - tru reforma grăniceriloră şi dorobanţilor e de: competința doctorului primari ală districtu- lui. Liberarea actelorii medicale peutru scutire de contribuţie e asemenea de competința doc- torului districtului, însă mediculii arondismen- 
tului va putea face provisoriii certificatul pen- tm care doctorulii districtului va face revisia cuvenită sub iscălitura sa, 
Art, 20. Afară din cele numite, medicul va, 

îndeplini tâte dâtoriile funcţiei, care .mediculii primară alii districtului pentru hygienă şi sa- lubritate publică va găsi cu cale. , 
Art, 31. Mediculă arondismentului are să ție cancelaria sa în cea mal bună stare; can- celaria lui conține : | . i 

: 1. Unii jurnală ală corespondințeloră, 
"2. Uă condicuţă de transportii. i 
3. Registrele copiiloră vaccinați. | 

„4. Condică pentru însericrea lucrărilorii me- 

„5. Condică pentru consultaţiuni gratuite, „6. Registrulă pentru înscrierea întrebuință- 
rii. medicamenteloră din farmacia portativă. 

Aceste condice șnuruite şi legalisate de ad- ministrația sanitară... 
7. Listele de bolirea şi mortalitatea vitelor, 8. Listele de bolirea şi mortalitatea locai- toriloră. . e 
9. Dosarulă instrucţiiloră şi dosarul cores- 

pondințeloră. a i. ; 
Art, 32, Medicii de arondismente aii si cu- JEgă materialuli pentru uă statistică esactă a mişcărilor populaţiunii și a morbelori, Pen- tru acestii sfirşită, dânşii ai să fie în relație 

cu preoții şi candidaţii sătesci, e 
* Arte 88, Ori-ce falsificare a listeloriă staţi- 

stice sâă ori-ce negligență în redigiarea lorii, 
care va schimba, resulțatele, se va privi ca un 
delict grei şi va trage după sine pedepsele disciplinare, sâii chiar penale. - Art, 34, Medicali urondismentului are să 
fie zestrată celă'pugină cu uă trusă de instru- 
mente chirurgice, reglementare pentru med:- 
culii de batalionii, Mediculă arondismentului 
pe lingă farinacia, portativă, ra avea âncă uă mică reservă de medicamentele cele mai indis- pensabile, Acestea voră fi liberate după ordina doctorului primară ală districtului, : Art, 85. Pe mediculii arondismentului îlă șa ţine totă-dâ-ana în curentulii sciinţel doc- torulă primară ali districtalui, îi va inlesni prin tâto miglâcele studiuli şi perfecţionarea sciinţelorii, va veghea 'ca dânsulii să posede nă 
mică der al6să bibliotecă medicală. Doctorul 
primarii ală districtului va avea Jista de cărţi 
care conţine biblioteca particulară a fie-cărui medici de arondismenti, i --



Ş 4. Esamenulii anualiă . 

Art, 30. La, fie-care anii, medicii arondis- 
inentului sorii avea să supue la, spitalulă di: 

„„ strietulni lui ună esamen spre a dovedi înain- 
„„ tarea loră în sciinţe, Esamenulă acela va fi in 
scrisă şi oralii şi va cuprinde tâte ramurile ser- 
viciului și a seiinţei medicale.: Dee 
„Art, 37, Objectuli esamenului în scrisă, ca 
„Să fie unnlă şi acelaşi pentru toţi esaminaţii 
(din totă ţera) se va otări de inspectorul pe- 

„Deraiii care va, trămite chestia într'ană plică 
pecetluitii care se va deschide numai în mmo- 
mentulă esamenului. e 

Art, 95. Elaboratele scrise se voră înainta 
Administraţiei generale a serviciului sanitari, 
Esamenul se va tace înaintea unei comisii com- 
pusă de doctorulii primară ală districtuiui (pre- 
şedinte), de doctoruliă oraşului,:şi deca în resi- denţa districtului se rorii afla âncă alţi medici 
în funcţiile statului sc ca şefi de servici la spitale, s6ii ca medici de regimente, şi aceştia, 
roză lua parte la comisie. În lipsă va fi rugat 
profesorulă sâă inspectorulă scâlei să iea parte 
din jurii, ae 
Doctorul districtului pâte să invite d'a Jua 

parte la comisia esamenului şi pe ună medică 
care nu se află în funcţie publică. Resultatulă 
esamenulul se va comunica atât Administra- 

- ției generale a serriciului sanitară, precum şi medicului esaminată, . i: 

Ş 5. Liste sâă formulare de conduită | 
Art. 39. Uă dată pe fie-care semestru doc- torală primară ali districtului va alcătui li- stele de conduita mediciloră de arondismente, 

care voră conţine, afară de notele dobândite la esamenuli menţionatii $ 7, observaţii asupra * activităţii şi esactităţii în servicii a fie-cărul 
medică, asupra purtării sâle cu locuitorii şi cu autorităţile publice, asupra pedepseloră disci- 
plinare ce a priimită. --. a 

Art. 40, Listele de condnită voră fi 'comu- 
nicate atâții Administraţiei generale a serșiciu- 
lui sanitară precumă şi medicului pe care pri- vese, Admivistraţia generală va îngriji ca me- ritele şi serviciele eminente a mediciloră de a 
'zondismente să fie obştite prin Monitoruli me- dicală. - Da 

$ 6. Disposiţii disciplinare »i 
Art. 41. Pedepsele disciplinare a medicilor de arondismente pentru. abateri din. dâtoriile 

serviciului suntă de 5 clase: . a 
1. Observaţie printrană orâină simplu din- 

partea doctoralui primarii ală, âistrictaluj. 
2. Observaţie din partea doctorului primari 

ală districtului, basată pe ună jurnală încheiat 
de densulă, copia căria se va comunica Admi- 
nistraţiei generale. - 

"MEDICALE |! 
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pectorulni gene- | 
rală ală serviciului sanitară, basată pe un jur- nală ali medicului primară ali districtului, şi obştită prin Monitorul medicali, 
„: 4 Escluderea de la concursuri pentru înain- 
tare pe termină de 'sse'luny pânt la ună ani, 
şi obştirea pedepsei prin Monitoruli medicali, 

5. Suspendarea din funcţiune şi ! 
: „6. Arestulă după regulile oștirii. , 

Art, 42, Medicul arondismentuluj pe lingă 
fancţia sa medicală, are şi uă mmisie morală, civilisătâre.. Medicilă arondismentului cată să fie purtătorulă civilisaţiei prin 'comunele să- tesci şi spre a ajunge la acestă scopă, purta- 
rea medicului trebue să'i dobândâscă încrede- 
rea țeranului; nă purtare brutală şi arogantă 
ar fi cu totulii contrarie misiei sâle ; Medicul să convingă pe ţeranii că casa, sa este insalu- 
bră şi să'lă îndemne s'u facă atât de bună cât îlii vorii erta miglâcele, că mâncarea sa e ne- . potrivită cu trebuinţa, că crescerea fisică care . 
0.dă copiiloră e neînțelâptă şi causa mortali- 
tăţii celei mari a copiiloră, că vitele lorii nu   sunt bine îngrijite şi slăbiciunea şi marea mor- talitate a lori este causa acestei neingrijiră, 
şi să'i arcte cumi-ară putea să îndrepteze a- cele greşeli. RE 
"Mediculă acela, care se va creds destinati 

pentru ceva, mai mare de câtii ca să fie învă= 
țătorulii ţeranului, nu va deveni nici nă dată 
unii medicii consciinţiosii, nic! funcţionar bun. 

NOI BĂRBU DIMITRIE STIRBELU STĂPE- 
NITORU ALU ŢERII ROMÂNESCI 

"Către sfatulă administratia estra-ordinarii 
Vădândi raportulă Departamentului ostă- 

şescii cu No. 460, de la Februarie trecut, prin 
care Ni se supune proiectulii pentru organisa- . rea scâlei de mica, chirurgie, ce Noi ami în- fiinţat âncă de la 4 Decembrie trecut pe lingă 
spitalulă ostăşese de la Mihaiii-Vodă, unde aă 
a se forma felceri în trebuința oștirii; 

Avendii în vedere şi raportulă Departamen- 
tului din întru cu No. 10810, de la 24 Noem- 
brie ali anului trecută, pe lingă care Ni s'a 
supusă jurnalalii încheiat de comisia ce a fost 
orânduită a cerceta propunerea de a.se uni sc6- 
la de felceri a spitalelor civile cu aceea a fel- 
cerilorii ostăşesci, 

Noi descărcă mii Eforia spitalelorii de înde- 
torirea de a mai ţine osebită scolă pentru fel- 
ceri, si aprobândi orsanisarea, scâlet de 'chi- 
rurgie ce se înființeză pe lingă spitalul de la 
Mihaii- Vodă, întocm:| după alătaratele aici 
statute întărite de Noi decretăm cele următâte: 

1. Pentru ântâia ajutorinţă a acestei scoli, 
Nol o înzestrăm cu un capital de 240,000 lei 
din suma, de lei 256,193, parale 26,. agonisită din dobângile sumelori ce alcătuescii casa be- | 
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neficiului recruţiloră, precumă în raportul De- partamentului ostăşesci cu No. 575, de la 21 Februarie se arâtă şi însărcinămii pe d-lui .. gefalii oștirii, pe şeful Departamentului finan- țelorii şi pe șeful Departamentului dreptăţii, să îngrijâscă a pune totă-dâ-una acesti capi- tală la dobândă, şi interesele ce voră resulta să serve acestei scâle de subrenţie anuală; iar rostul de lei 16123, parale 26 'din susă-disa, " Sumă, se va slobodi pentru cheltuelile Scolei în anuli Vântăiă, N 2. Rentru întreţinerea, celoră 23 elevi, in- terni pe sâma spitalelorii din judeţe, se va r&s- punde din fondulă sanitarii 30,000 lei pe ană, socotindu-se câte 1200 lei de fie-cara elevii, 3. Uă sumă de 10000 lei pentru ântâia sta- bilire a acestei scoli se va slobodi din reser- 

- PROGRĂNMA 
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vele pe anii trecuţi ale spitalelor de judeţe, "4. Lefa profesorilorăi în sumă de duoă-deci mii patru sute, lei 20400 pe ană se va întâm- pina din casa EforieY spitaleloră. Iară pentru învățăturile pregătitâre în limba română şi la- tină, se voriă înlesni de către Eforia sc6lelor in- stitutori provisorii pentru un curs de duotani. 5. Directoră ală scâlei numim pe Ober-Stah doctorul Davila, care va fi şi membru ali co- mitetului de inspecţie. împreună cu protome- dicul Gusi și sub breşedința d-lut Banului Na- sturelă Herăscu, mădularulă Eforiei spitalelor, Sfatul va da acestă ofisă alt Nostru în cu- noscinţa, Departamenteloră respective spre a, se aduce întocmaf la îndeplinire. 
(Urmeză sab-scrierea, Mărit-S6le). : No. 453. 6 Martie, 1856. 

GENERALĂ 
pentru scâla de chirurgie de la Aiaiu- Vodă, conformii scâlelorii | |» Secundare din Francia - 

2. Semestru de iarnă 
| Anatomia, 
Disecţia. 

navului, ca să se deprindă cu obiectele 

| Esplicaţie clinică şi visită lîngă patul bol- 

care se atinge de mica chirurgie. 
3 Cursul metodică de bandage. -4 Limba latină, . i 

1. Semestru de iarnă. i 
1. Anatomia şi disecţia, Fisiologia. 

2, Clinica chirurgicală şi cursul de bandage. 

3, Limba latină. . 

ANULU | 

5 Limba laţină, 

“AxuLu II e, 

2. Semestru de vtră 
1 Mica chirurgie complectă: | 

[ Clinica chirurgicală, 
Cursul de bandage. 

3” Fisica şi chimia elementară, 
Istoria naturală elementară, . - : 4 4 Botanica medicinală, 
Culegerea şi deosebirea, erburilorii.” 

| Pi - 

„+ 2. Semestru de veră 
1: Pathologia chirurgicală, 
: | Clinica chirurgicală. 
2 Aplicaţie de aparate, 

Fracturi şi luxaţii, 
3  Veterinaria. 
- | Farmacologia. 

Materia medicală. 
Botanina medicinală, 
Culegerea şi deosebirea erburilorii. | 

„  ANULU III 
” 1. Semestru de iarnă : 

1 | Prescurtarea anatomiei” pe regiuni şi di- | „Secţii. „: Da . 2 l Clinica chirurgicală şi începuturi de medi- „Î_ cinu operatoriă, 
3 Materia medicală şi arta d'a formula, 

2, Semestru de vtră 
1. Pathologia chirurgicală şi medicală, 
2. Clinica chirurgicală şi medicală 

„Veterinăria, 
[4. Teoria moşitului, 

D
e
 

N 
N 
N
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AnuLU IV | 
1. Semestru de iarnă i | „2. Gemestru de câră 

1.  Pathologia chirurgicală şi medicală. : Clinica Şhirurgicală şi medicală, . n notoală ai minat 2. . a de moşitii. 2. Clinica chirurgicală şi medicală, 3... Medicina legală şi toxicologia, 3. Clinica de moşită. ' 4. 'Therapia. Rai 
4, Materia medicală şi arta d'a formula, 5.  Hygiena. 

IN NUMELE IMPERATULUI FRANCESILORU : MINISTRU SECRETAR DE STAT LA DEPARTAMENTULU INSTRUCŢIUNEI PUBLICE 

Avendă în vedere articolile 5 şi 12 din re- 
galamentulii de administraţiune publică de a 
22 Augustă, 1854; . o 

Avendii în vedere regulamentulă din 22 De- 
cembrie 1854, relativă la priimirea ofigeriloriă 
sanitari; ” 

Având în vedere depeşa din 8 August 1857, 
în care d, ministru ală afaceriloră străine face 
cunoscutii organisaţiunea sc6lei de medicină 
şi de chirurgie fondată în Bucuresci (Valachia) 
prin domnu doctor Dazila, şi esprimă însciin- 
țarea că elevii dintr'acâstă scâlă pot schimba 
inscripțiunile loră în contra celorii ale facul- 
tățiloră din Francia, după ună modă adoptat 
de către scâlele preparatâre de medicină şi 
farmacie; o 

Avânâii în vedere decretul Domnească din 
6 Martie 1856, care dă scOlei de medicină şi] 
chirurgie ună caracteri publică; .. - 

Avândii în vedere programul de învețătură 
din menționata scâlă; pe 

Având în vedere 'raportulă favorabili al 
inspectorului ordinului medicinei al imperiului; 

Decide : 

Art. 1, Eleșii scâlei de medicină şi chirur- 
gic din Bucuresci caril vor justifica patru ani 
de studii în numita sc6lă şi cunoscinţe ana- 
loge celor carii so ceră în Francia pentru baca- 
laureatul în sciinţe, vorii putea, după ce vor 
face cu succesii ună esameni de ală treilea an 
înaintea facultăţii de medicină din Paris, fi 
autorisaţi a lua aci cele din urmă patru in- 
scripţiuni şi a aspira la doctorată. : ia 

Art, 2, Elevii sc6lei de medicină şi chirur- 
gie din Bucuresci carii vorii voi să profite de 
avantapgele enumerate la art. 1, vorii trebui să 
plătescă mai nainte la secretarulă facultăţii 
de sciințe din Paris plăţile cuvenite pentru ba- 
calaureatală în sciințe, şi la sccretarulă facul- 
tăţii de medicină din Paris preţulii a duoă-spre- 
ece inscripţiană corespundătâre celorii patru 

ani de studiii a lori, | 
Arte 3. Certificatele constatând studiile a- 

naloge celorii care se ceră în Francia pentru 
bacalaureatulii în sciințe şi certificatele de în- 
&cripţiuni luate de la scâla din Bucuresci în pa- 

ani, trebue să fie investite cu semnătura 

ŞI ALU CULTELORU - 

directorelui scOlei şi să pârte timbrulii numitei 
sc6le; afară de acâsta vori fi vizate şi certifi- 
cate de adevărate de către consululă-generală 
ală Franciei, îi ! 

Făcută la Paris, la 23 Noembrie, 1857, 
N Semnati : Rouland. 

Pentru copie conformă. - 
Agentuli şi consolulii-generalii ali Franciei 

Semnată : L. Beclard, 

NOI PRINŢUL ALEXANDRU DIMITRIE 
GHICA CAIMACAMUL ŢERII ROMÂNESCI 

Către departamentulă credinţii 

Domnu agentă şi consulii-generali ali Fran- 
cică în principate, prin nota sa de la 9 Decem- 
brie curenti, împărtăşesce guvernului nostru 
disposiţiile luate de domnu ministru ali în- 
strucţiunii publice şi ali coltelorii în Francia, 
prin care scâla de medicină şi chirurgie din 
Bucuresci, fiindii asemnită scâleloră pregăti- 
tore de medicină şi farmaciă din imperii, se 
îngăduesce elevilorii din scâla nâstră do mai 
susă, diza, specialitate, care vori voi a merge 
să'şi săvârşescă studiile medicale la Paris, a 
trece acolo cele din urmă esamene şi a dobândi 
diploma de doctorii.     

  

Noi santem fericiţi a împărtăşi departamen- 
tului instrucției publice textul acelor disposi- 
ţii, prin care împărătesculă guvern ali Fran- 
ciei, deschidând uă cale de prosperitate scolei 
române de medicină și chirurgie, înfiinţată âncă 
din anulii 1842, ne dă astădi uă nouă dovedă 
de înalta bună-voinţă pentru desvoltarea şi re- 
pedea, propăşire a sciințeloriă în România, şi 
poruncimii acelul departamentă a face într'a- 
câsta, şi punerea la cale ce']ă privesce, potzi- * 
vită mai susii diseloră disposiţii,. î... -! 

" Domniarlui şeful Departamentului credinţii 
şi ală instrucţii publice, prin înțelegere şi cu 
Eforia sc6leloră aii a aduce la îndeplinire acest 
decretă, dândui-se enviinci6sa publicitate. 

(Urmâză iscălitura Măriei Sâle). ii 
“Secretarulă Statului, Gheorghe 21. Ghica. 
No. 1788. 18 Decemb, 1837. ;
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Jurnalul Consiliuluă administrativi 

estra-ordinarii, aprobând regula- 
mentul scolex naţionale de medicină 
şi farmacie... n 

Supuindu-se astă-ai la chibzuirea Consiliului 
administrativă estra-ordinară, de'către dom- nia-lvi şefulă Ministerului culteloră şi ali în- strucţiunii publice projectulă de regulament ală Scolei, naţionale de medicină şi farmatie, care prin jurnalulii încheiată în scanţa de lo, 18 Ianuarie din nrmă, a fostă îndetorată a re- „ digea domnulă doctor Davila, directorulă reor- ganisaţii acolii scie, sa vădati cuprindândii cinci-deci de articole reduse în patru paragrafe, adică :, a : 

1. Scopulii şi organisaţia scâlei, 
2. Recratarea şi priimirea eleviloră. . 
3. Direcţiunea şi controlul studieloră. "- 4. Esamenele eşirii din sc6lă-pentru gradul de ofiţerii de sănătate şi programa, studiiloră însoţită de anii budgetii cu remunerările ae- tuale ale profesoriloră în activitate, Ul ră În a pa După aceea esaminându-se cu de-amărantul: în tâtă a lui întindere, şi vtdându-se' că im- brăgişeză întrună chipii sistematieii ordinea şi disciplina ce urmeză a se ține întruni aseme- nea stabilimentă. ÎN 
Consiliulă după deliberaţiile ţinute, declară acesti projectii de regulamentii priimit, și gă- sesce cu câle'a se supune la aprobaţia 2nălţi- mil S6le Prințului Caimacamă prin Ministerul respectivi recomandându-se toț întrnă vreme meritulă şi zelulă domnului doctori Daviia, la recompensa înaltuiui guverni, ai (Semnaţi) Const. Cantacuzino, Const. Gr. Ghicap-C. Bălăcânu, N. Creţulescu , B. Vlă- doianu, Gr. Bengescu, N. Lorănescu. 

"29 Iulie 1857. 

NOL PRINȚUL ALECSÂNDRU DIMITRIR GHICA CATĂTACANUL “ŢERII ROMÂNESCI 
Ciitre departamentul credințiă 

Videndă raportulă acelui departamentii cu No. 2229, din 31 Iulie d. u. pe lingă care ni se supune jurnalulă: încheiată de Consilinlă ad- ministrativă estra-ordinară, la 29 toti ale a- - celiă luni, asupra projectalui de regulament al Sc6lei naţionale de medicină şi farmacie din Bucuresci. i, | 
Luândă în consideraţie atât nuoal. program ală învățăturilor cătă şi regulile disciplinare şi de administraţie, aşidate în nuoulii regnla- mentii, | e 
Noi aprobămi projectulii de regalament al Scâlei naţionale de medicină şi farmacie, aşa precumă s'a priimitii de Consiliă, şi poruncim 

2 se pune în lucrare cu începerea anului Scolar viitoră. “ 
Domnia-lui şefali Departamentului credinții va aduce la îndeplinire acestă ală nostru ofisă. (Sub-serisi). Alecsandru Ghica. , Secretarului Statului, Gheorghe AL. Ghica, No. 1092, | „1858, Anguatii 16. 

NOI VITTORIO EMANUELE II, REGELE 
SARDINIEI ete, ete. . 

Vidu legea din 22 Junie, anulă 1857 des- pre administraţia instrucţiunii publice, Vădută Regescalii Nostru biletii din 22 De- cemrrie 1838, privindii pe străinii aspiranți la următori pentru grade în Universitățile Rega- tulai, :. : 
Vidutii decretulă de la 6 Martie 1556, al AL. S. Prințului B. D, Știrbei penten ccuibilirea Scâlii de medicină şi Chirurgiv din Ducaresci, " Vedutii părerea Consiliului “su perioră şi ulii instrucţiunii publice cu data de a 18 Iulie ]S53, după propunerea minisirulY Nostru secretarii de Stati de instrucţiunea publică. 

-“Amii ordonată şi ordonănii: - -.: EA „Art, 1. Elevii ScOli! de medicină şi chirur- sie din Bucuresci, cari voră da probă că aă fă-   cută în întinse întregală cursă de 4 anŢ şi aă trecut esamenele relative, vor putea, prin con- simțimentulă Nostru a intra, după ce mai ân- teii vor face cu suecesit esamenul de Diiimire despre materiile josă însemnate, voră fi auto- risaţă a, face în universităţile Statelor Nâstre alii 0-lea anii medico-chirurgică, Şi în urmă a se presenta la Laurea. 
Arte 2, Esamenali de „priimire despre care 

la articolulii precedentii se vorbesce, va rorbi despre următârele materii : anatomia, physio- logia, pathologia generală, pathologia specială internă şi esternă şi materia medicală. >: 
Art. 3, Atâtă esamenulă de priimire câtii 

şi esamenele private, câti celă public de Lau- rea, rorii fi susținute de susii arctaţii elevi în 
limba italiană, francesă scă latină. pe 
„Arte 4, Pentru esamenele do admistune vor 
corespunde la dreptulii stabilită pentru esame-     nulă din anulă ali 5-lea din cursii, - şi “pentru esainenele private şi cel public al anului a] 6, 
voră corespunde la drepturile relative impuse studenţilori din ali Nostru Regată. - 
„Arte 5. Certificatele doveditâre de studiile 
făcuta şi esamenele trecute în scâla din Bucu: resci, voră fi formate de directorulii scâlei şi 
întăzite cu sigiliul scâley de medicină, şi afară de acâsta să fie legalisate şi de consulul Italian. Ministru Nostru Secretară de Statii ală in- 
strucţiunii publice este însărcinatii d'a esecuta acestui decretii. | SE 

„- Datii în Tatiana în diua de 15 Augustiă 1858. 
(Firmati) Vittorio Fmannele.   (Contra-firma) G. Lansa,
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NOI PRINŢUL, ALECSANDRU D. GHICA 
CAIMACANIUL 'ȚERII ROMĂNESCI 

Avemii fericita ocasie d'a împărtăşi ustă-Al 
Departamentnlui instrucți! publice nă nouă do- 
vâdă de.vie solicitudine către Români şi viito- 
rulă loră ce una din Inaltele puteri garante 
vineane da.  . . , Aa 

Domnul agentii şi Consulii-generaliă pe 
lingă nota sa de îa 3/15 Septemvrie cmentii, ne 
împărtăşesce depeşa ce a priimit de la domnu 
conte de Cavour, însogită de decretul ce Maie- |. , 
statea Sa Regele Sardiniei, însuflețită d'uă sin-. 
ceră simpatie pentru populațiile Principatelor 
a bine voit a subscrie la 15 August d.u., st, n. 
şi prin care se disposâză cele următâre : 

Arte le Elevii Scolei de medicină şi de chi- 
rurgie-din Bucuresci, carii vorii dovedi că ai 
urmatii în acâstă scâlă cursulii întreg de 4 ani 
şi că aii trecută esamencle relative, vorii putea 
cu ali Nostru consimţimântii, şi după ce vorit 
da cu succesă unii esamenii de admitere asupra 
materiilorii espuse, să fie antorisaţi a urina în 
Universitățile Staturilorii Nâstre cursuli anu- 
lui ală 6-lea medico-chirurgicală și a dobândi 
diploma. ;. „i E 

Art, 2. Esamenulă de admitere, menționat 
la articolulă precedenti, se va da asupra ma 
teriiloră următâre : Anatomia, physiologia , 
pathologia, generală , pathologia specială in- 
ternă şi esternă, materia medicală. - . 

Art. 3. Atâtii esamenulă de admitere câtă 
şi esamenele private şi publice ale Iaureaţiloră 
se vor putea, îndeplini de arătaţii elevi în lim- 
ba italiană, francesă sâă latină. . 

Art. 4, Pentru esamenul! de admitere se va 
păzi rânduiala, otărită pentra esamenulii cur= 
sului anului ală cincilea, iară pentru esame- 
nele private şi publice ale anului alii. 6-lea, se], 
va păzi rânduiala otărită pentru chiar studenţii |- 
indigeni ai acestui Regatii. EI 

Arte 5. Certificatele cari vor cuprinde stu- 
diile armate şi esamenele îndeplinite în scâla 
din Bucuresci, vori 'trebui să He sub-semnate 
de directorulă scolei şi însogite cu sigiliul ace- 
stel scâle, âncă vorii fi şi legalisate de Consu- |. 
luli, Sardiniei. . o 

Noi dândii cele mat de susă în 
celui departamentii, porune 
acâsta punerea la cale ce'lii privesce, . 

_„ Domuulii șefi al Departamentului credinței 
şi instrucției publice, prin înțelegere cu Eforia 
scOlelorii va aduce la îndeplinire disposiţiile cu- 
prinse întracestă oficiă, cărnia îi va da şi cu- 
siinciosa publicitate, 

(Urmeză iscălitura Mărici Sâle). — . 
(Semnat) Secretarul Statului. G. UL. Ghica: 
No. 1230, „+1 Septemvrie, 1858, ' 
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NOI ALECSANDRU IOANI  <C- 
Cu mila lui Dumnedeă şi voința națională 

Domnii Principatelor-Unite, . 
La toţi de fașă şi viitori sănătate, 
Constatândii Noi Insuna numerosele servi- 

cil făcute armatei şi în timpaulă taberii de că- tre elevii de medicină sub vrednica şi zelosa di- 
rigere a domnului Davila, doctorulă căpetenii 
armatei Românesci. | - 
Amă ordonati şi ordonămii : : 
Art. 1, Inălţămă pe: 
D.D. Constantin Chercea, 

Nichita Andriţoiu, . 
Coastandin Conţeseu. 
Michaili Popescu. 
George Anastasiadi, 
J6n Vercescu... 
Constandin Popescu. 
Dimitrie Ciocârdia, 
'Iân Frumuşânu şi 

'—.. Sergie lanota, SE e 
La rauguli de meâici de batalion Clasa III, 

asimilați. la gradul de sub-locotenentă şi cu 
1Gfă de trei sute trei-geci şi trei (No. 333) lei 
pe lună, şi ordonămi ca acestă 16fă să fie plă- 
tită din $ taberii, până la sfirşitul annlui, iară 
de la 1 Ianuarie să intre în budgetuli oştirii. 

Arte 2, Numiţii elevi, potriviti decretelorii 
organice şi regulamentelorii scâlei, voră re- 
mânea âncă trei ani, formândii uă.clasă supe- 
rioră de aplicaţii pentru sciințele medicale şi 
supuşi: regulamentelorii direcţiei; ei voră & 
casernați şi voră face servieiii în spital şi pen- 
tra a dobândi ast-felă prin-contacti jurnalier 
cu bolnavii esperienţa trebuinci6să unui medie. 

Art. 3, şi celăi din urmă. Ministru Nostru 
secretară de Stati la Departamentul afaceri- 
lori militare este însărcinat cu esccutarea or- donanţei de fașă, . . 

(Urmeză sub-serierea, Măriet Sele.) 

I
T
I
!
 

  
cimii a face întru |. 

  

No. 76, ihs Septemvrie 1859. : 

„NOI ALECSANDRU IOAN 1 
„Ca mila lui Dumnegei. şi voinţa Naţională 

Domni. Principateloră-Unite, . . 
La toţi de fașă şi viitori sănătate, 
După raportul ministrului Nostru secretar 

de Statii la Departamentul de resbel No. 4629; 
Vedendu-se necesitatea institațiey. corpului 

ofişerilor sanitari al armatei, ală cărora pto- 
jectiă ni s'a supusi. . IERI 
„Noi aprobându'lă, ami ordonati şi ordonăm 
ce urmâză :.. a 

le Composiţia personalului 

Art. 1. Este instituată ună corpă de oficeri 
sanitari ai oştirii coprindendă : .. - . :. 

a. Medici însărcinaţi fără ossebire de pro-
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fesie cu eserciţiulii medicinei şi chirurgiei în corpuri de trupă, spitale şi ambulanţe. d. Farmacistii însărcinaţi cu eserciţiul far- maciei în depositele de medicamente, spitale şi ambulanțe. - 
- 0. Veterinarii însărcinaţi cu îngrijirea cai- loră armnatei şi corpuri de trupă. | . Art. 2, Acţiunea acestui corpă se- îndepli- nesce în armată şi în interior sub autoritatea Ministerului de resbel, delegată, inspectorului generală al servicialui sanitari, * * - 

$ 2. Erarchia 
Art. 3. Erarchia ofişerilor sanitari cuprinde 

gradele josii însemnate ce formeză nă erarchie distinctă, asimilată gradeloră armatei. - 

A. Corpulii medicală 

Asimilaţia "Numirea 
Generală . Inspectorii generală Colonelii Medicii principală cl. I Locot.-Colonelii . >] 

ajoră . > : de regim.. » I- Căpitani a. a > Ul Locotenentii . » Qebatal, >» 11 Sub-Locat. >» > >» IE 98 Serg.-Majori, Sub-chirurgi 50 

B. Corpul de farmacisti 
Majori ,, Şefă, farm. de reg. Cl.I 1 
Căpitanii .. > » >» >» JI 3 
Locotenenţă, -.. >» o>bat. »I 4 Sub-Locot. . > > > 1 8 Serg.-Majori, Sub-farmacişti - > I. 92 

C.: Corpulă veterinariloriă 
Majorii . Veterinară de regim. Cl.I- 1 Căpitan, . o. >» >: 3 Locotenentă > > escadr.> 1: 6 Sub-Locot,, .. a: >: >I[ G Serg.-major.  Sub-veterinari > 1 16 . şa, 

Art, 4. In ceea ce privesce disciplina gene- rală, toţi ofigerit sanitari suntăi supuşi autori- tății ministrului de resboiii, delegată, inspec- torului generală ali serviciului sanitară con- formă. reglementeloră de disciplină ce esistă pentru ofigeril armatei, : . .. . A Art. 5. Intre medici, farmacisti Şi veteri- nari, acțiunea se esersă de la gradulă superior la celă inferioră ; în rangiă egală. Medicii co- mandâză farmacistiloră şi veterinariloră ; sub= ordonaţia directă a farmacisțilori şi veterina- Tilori este ca Şi aceea a medicilori. Art, 6. Pentra serviciulă spitalelorii, ofiga- rulă sanitară celi mai înaintatii în gradă şi vechime eserseză, autoritatea, pentru esactita- tea în visite, liniscea şi buna regulă intro per- Ssonalulă stă, : 
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Art. 7, Pentru uă garnisonă, oficeruli sa. nitară şefulă spitalului, esersă autoritatea a. supra întregului personal sanitar şi corespunda pentru toti ce atinge servicială cu comandan- tulă garnisonel,. 
Tâte plângerile personalului sanitar se vor adresa medicului garnisonii ; acesta le tran. smite inspectorului generaiii, care este respon- sabilă către Ministeră.:.- 
Art, 8. In ceea ce privesce disciplina ge- nerală a tatulorii oficerilorii sanitară, că santii "| supuşi autorităţii ofigeriloră generali, pentra : 

ofişerii sanitari auto- | 
serriciulă de garnisonă, 
rităţii comandanţiloră acestei garnisone, — In ceea ce privesce serșiciul în corpuri de tru- pă, ofişerii sanitară ataşaţi regimentelor sunt "| Sapuşi colonelului, locot.-colonel sii ofigerului ce'i ţine loculăi, : ,     
$ 4. Cadrele, admisiunea ŞI înaintarea 
Art. 9. Oficeriă sanitari af armatei formâză uă erarchie specială separată, asimilată cu a- ceea a oficeriloră armatei, 
Art. 10, Cadrele se compună de uă cam- dată din : Pa 

- 1 Inspectoriă generală,   „1 medici principală clasa I. 
2 medici principali >» II, | 
5 >: deregim. >» 1, 
18 >» >» >» > II. 
18 >: > bata. 3» 1, 
28 >». >». » > II. 
50 sub-chirurgi. | 
Art, 11. Nimeni nu pote dobândi brevetulă de medică de regimenţii clasa I, denu va fi doctorii în medicină şi chirurgie cu drept prii- mită de la Consiliulă medica! d'a esercita arta sa în ţcră după legile în vigâre, - 
art. 12, Nimeni nu pote dobândi brevetul de medică principală de clasa I, de nu va fi servită cel pugină duo! ani în gradul de me- dică principală clasa II. | 
Art 13, Niinent nu pâte dobândi brevetiă de medici principală clasa II de nu va fi ser- vitii celă pugină daof ani în gradul de medic de regimentii clasa |. A , 
Art. 14, Nimeni nu pâte dobândi brevetul de medică de regimentă clasa I, de nu va fi serviti celă pușină trei ant în gradul de me- dicii de regimentă clasa IL. - Art, 15. Nimeni nu pâte dobândi brevetul de medici de regimentă clasa II, de nu va fi servită celii pagină duoi an! în gradul de me- dicii de batalionă clasa I, din care ună ani ca medicii de arondismentă clasa I, asimilati cu acelaşi gradii, IE Art. 16. Nimeni nu pâte dobândi brevetul de medică de regimentii clasa II, de nu va fi 

magistru în medicină şi chirurgie recunoscută   d'a esercita în ţâră de Ia consiliulă medicală. 
Art, 12. Nimeni nu pâte dobândi brevetulă
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de medică de batalionii clasa | de nu va fi ser- 
vită cel puginii daoi ani în gradulii de medic 
de batalionă clasa II din care ună anii ca me- |. 
dici de arondismentă clasa [I, asimilată cu 
acelaşii pradii. Ce 

Art, 18, Nimeni! nu pâte dobândi brevet de 
medicii de batalionii de nu va fi servită celi 
pușină duoi ani în spitală ca secondarii şi d6- 
ca nu va fi în posesia diplomei de bacalaureat 
în sciințe, - 

Art, 19, Nimeni nu pâte dobânai brevetală 
de medică de batalionii clasa II de câtii după 
concursulă de înaintare şi de nu va fi servitii 
celii puţină duoi ani în gradul de sub-chirurg, 
din care anii ană în districte. | 

Art, 20, Nimeni nu pâte dobândi brevetul 
de sub-chirurgă clasa [, de câtii după concurs 
de esternatii, conformă regulamentului scâlei 
de medicină, publicatii în Monitorulii Ostei 
No.ăşi 6. m e 

Art, 21. Inaintarea la gradă, până la gra-. 
dulii de medică de regiment clasa I inclusiv, 
să aibă locii prin concursii după uă programă 
redigiată ad-hoc de inspectorul generală şi a- 
probată de Ministeră, o. RE 

Art, 22, Nominaţiile la gradele superisre 
de la mediculă de regimentii clasa I, în susi 
sori fi după alegerea domnitorului pe temeiul 
raportului Ministerului de resbelă, basati pe 
proposiţia motivată a inspectorului generalii. |. 

Arte 23, Medicii civili, doctorii în medicină 
şi chirargie cu drepti d'a esercita arta loră 
după legile în vigâre, ce voriă dori d'a intra în 
serriciulii armatei, nu voră putea intra, şi a- 
cesta numai în casi de trebuință estra-ordi- 
nară de câtii cu gradulii de medicii de regi- 
mentii clasa, I[, după unii concursă specială. 
Programul acestui concursi va fi publicată 
trel luni de gile înainte, . : i: i, 

$5. Admisiunea şi intrarea... | 
„..:farmaecistilor * -.: aia 

Art, 24. Nimeni nu pote dobândi brovet de 
farmacisti de regimentii clasa I[ ââcă nu va fi 
magistru în farmacie cu drept de la Consiliul 
medicali d'a esercita arta în ţâră după legile |. 
în vigore, A a 

Art, 25, Cadrele se compună : |. „i 
1 farmacistă şefi. a 
5. farmacişti clasa I (reg, clasa ID, 
4 >» > Il(hat. o» 1). | 
8 >» „> Il (bate clasa ÎD), - | 
22 sub-farmacişti, i | 
Art, 26. Nimeni nu pâte dobândi brevetul 

le farmacisti de regimentii clasa | de nu va îi |. 
ervită celi pugină patru ani în gradă de far- 
macisti de regimentiă de clasa II. E 
Art, 22, Nimeni nu pâte dobândi brevet de 

armacisti de regiinentă clasa II, de nu va fi 
ersităi celă puşinii duoi ani în gradiă de far- 
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macistii de batalionă clasa I, din cari uni ană 
în farmaciile civile. îi : N 

Art. 2$, Nimeni nn pâte dobândi brevetă - 
de farmacistii de batalionii clasa ], de nu va fi 
servită celă puginii duoi ani în gradulii de far- 
macistii de batalionă de clasa Il, din care uni 
anii în farmaciile civile. o 

Art, 29, Nimeni nu pâte dobândi brevetulii 
de farmacisti de batalion clasa, I, până ântâiă 
nu va depune esamenulii de bacalaureat în 
sciinţele fisice şi naturale conform regulamen: 
tului în vigâre. 
„Arte 30. Nimeni nu pote dobândi brevetul 
de farmacisti de clasa ÎL de nu va fi servit cel | 
pugină duoi ani în gradul de sub-farmacistă, . 
din cari ună ani în farmaciile civile. - | 
„Arte 31, Nimeni nu pâte dobândi brevetulă 
de farmacistii de batalionii clasa II, până mai 
ântâiă nu va depune esamenulă de internată 
în farmacie, . - Da 

Art, 32, Nimeni nu pâte dobândi brevetulii 
de sub-farmacistii de câtii dapă, concursul de 
esternatii şi internat, conform regulamentului 
scOlei de medicină. . . Da 

* Aris 89, Inaintarea la grade până la gradu! 
de farmacistă de reg. clasa II inclusivii, să aă- 
bă locă prin concursii după uă programă re- 
digiată ad-hoc de inspectorul generală şi a-! 
probată de Ministeră, . 

Art. 94, Nominaţiile Ia gradele de farma- . 
cist clasa I va fi între farmacistul de regiment . 
clasa. I] după alegerea Domnitorului pe temeiul 
raportului Ministerului, de resbelii, basati pe 
proposiţia motivată a inspectorului generalii, |. 
“Art. 35, Farmacistii civili, - magistrii în 

farmacie cu dreptă da esersa arta lor în țâră, 
după legile în vigâre, ce vorii dori a intra în 
serviciulii armatei, nu voră putea, fi priimiţă - 
cu :unii gradii mai susă de'câtii acelii de far- 

! | - „| macistă de batalioni 'clasa I, şi acesta numai » 
după anii concursi- specială, 

„_ Programauli concursului aprobatii de Mini- 
sterulă de resbelă, va fi publicatii cu trei luni 
de dile înainte, a 

i» Ş6. Admisiunea şi înaintarea | 
a veterinarilor 

"Art. 96. Nimeni nu pâte dobândi brevetulii 
-1 de veterinară de reg. clasa II, dâca nu va fi 

magistru în veterinărie cu drepti de la Consi- 
linlii medicală d'a esercita în ţâră după legile 
înrigore: .-. : 
- Arte 87, Cadrele se compuniă : 

„1. Veterinari şefă (de regimentă clasa I).: 
3 îi >: >.(de regimenti clasa II). 

6. > > (> escadroni »- 1): 
0 > > (o > .» 10). 

16 sub-veterinari. .. -! . RI 
„Arte 98, Nimeni nu pâte dobânâi brevetul   de veterinari de reg, clasa ], de nu va fi ser-
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vitii celă pugin patru 
narii de reg. clasa I[. 

Art, 39, Nimeni nu pâte dobândi brevetală de veterinari de regimentă clasa 7, de nu va fi serviti celă pușinii duoi ani în gradulă de veterinari de escadronii clasa I, din cari ună ani în districte, , . Art. 40. Nimeni nu pâte dobândi. brevetul de veterinară de escadronă clasa I, de nu va f servită celă puginii duoi ani în gradulă de ve- terinari de escadronă clasa II, din care un an în districte, Ă Art. 41. Nimeni! nu pote dobândi gradul de veterinară de escadronă clasa I, până mai ântâii nu va da ună esamenă de bacalaureatii conturmii legiloră în vigore, : * 
Art, 42. Niineni nu pote dobânai brevetul de veterinară de escadronă de clasa II, de nu va fi servită celă puşină duoi ani în gradulă de sub-veterinară, din care un ană în districte, Art. 43, Nimeni nu pâte dobândi brevetul de veterinariă de escadronă clasa I[, de nu va poseda diploma de patronii în veterinărie după esamenele rigarâse ale scâlej, : Arle 44. Nimeni nu pâte dobândi brevetulii de sub-veterinară de câtă după concursurile 

ani în gradul de veteri- 

„„ speciale ala scâlei veterinare, 
Art. 45. Inaintarea la grade Până la gradul de veterinară de regimentă clasa 1], inclusiv, să aibă loci prin concursii după uă programă redigiată de inspectoruliă generali şi aprobată de Ministerulă de resbeli, " 
Arte 46. Nominaţiunile la gradele de va- terinară de regimenti clasa II, după alegerea, Domnitoralui pe temeiulă raportului Ministe- rului de resbelă basată pe proposiţiunea moti- - Yată a inspectorului generală. 
Art. 47, Veterinarii civili, magistrii în ve- terinărie cu dreptii d'a esersa arta lorii în ţsră după legile în vigâre, ce voră dori a intra în serviciul armatei, nu vor putea fi priimiţi cu ună gradă mai susă de câtă acelui de veteri- mari de escadron clasa 1, şi acesta numai de cât după ună concursă specială. . 
Programulii concursului aprobati de Mini- sterulă de resbelii va fi publicată cu trei dile „mai "nainte, , 

Ş 7. Disposiţit comune pentru îuainta- 
rea în serviciul sanitar al armatei: 
Arte 48, Spre a îi priimită în serviciulă sa- nitarii trebue să fie născută sâă naturalisată Română ; acei ce suntă străini şi doresciă a intra vorit declara în serisii pria petiție că re- nuncie la ori ce protecţie străiai pe tot timpul serviciului şi vor presinta autorisaţia din par- tea consu'atului respectivă. 
Art, 49. 'Timpulii servicinlui cerută prin articole spre a se trece de la nnă Bradă la al- tulă, va putea în timpulii: de resbeliă să fie re 

  

LEGIUIRI - 

dusii la jumătate, însă numai după ună raport desluşită şi bino motivatii ali inspectorului generali. -- - 
Art. 59, 

batalionă şi 
potă înainta 

In timpulă de resbeli medicii, de 

fără concursă. 
Art, 31, Vechimea ' pentru înaintare, va fi determinată prin data brevetulul de gradă, şi prin clasarea între ofigerii de sănătate ală că- Tora brevetii este din aceeaşi dată, a Art. 52, Ofigerii de sănătate nu potă sări nici ună gradă cu înaintarea lori. 
Art. 53, Ofigerii serviciului de sănătate, că- rora Îi se încredințeză vr'uă 

resbelii şi chiarii afară din țeră sunti conside- rați ca făcândă serviciul în inactivitate ori câtii ară dura timpulă comisiunii lori. Arte 54, Ofigerii serviciului de sănttăte puşi în ueactivitate prin suprimarea fancţiei loră ., se vor 'bucura de tâtţe drepturile. ce le dă gra: dulă lorii, afară de dreptul de a înainta penă „| în momentulă cândă voră f puşi iară în acti- . vitate şi atunci li se va considera vechimea, fă- Tă nici uă întrerupţiune, 
Totii asemenea voră 

făcuţi prisonieri. - 
“Art, 55, 
sebire de mnedicii militari de uscati şi vor de- pinde de inspectorulii generală. . “Art, 56, Permutaţiile suntă permise! între . medicii militari eşiţi din scâla de medicină, carii vori fi din spitalele civile însă, numai pâ- nE la gradul de medic de regiment clasa II, imclusivă, 
“Art, 57 

fi remuneraţi și pensionați în timpul retrage- rii ca oficeri, acordându-le totii acel6şi drep- turi în timpii de resbeliă şi de pace. 
Art, 58. Elevii scâlei de medicină, de far- macie şi de veterinărie, conformă decretului de organisațiune, sunti considerați ca soldaţi şi suntă dâtori să serve patrn ani ca graduli ce voră dobândi după ce aii terminată cincă anl | de studil teoretice conform programniui scâlef. Art, 59, La ori ce gradă voră ajunge prin 

concursurile constituate, ci nu potii demisiona   înaintea terminării acestori patru ani de ser- vicii, de câtă numai! dâca soră rambursa Gu:   vernului tâte sumele ce acesta a; cheltuiti cu denşii pentru crescerea lori în timpii de sco- laritate. Pa 
Art, 60, Elevii trămişi în faculiăţile străi- ne spre dobândirea diplomeloră de doctorii în medicină, magistra 

terinară suntu asemenea dâtort să serve cinci ani după dobândirea diplomei ori unde va gă- si de trebuinţă gavernulă, - | 
Asemenea nu potă demisiona de câtii numal înapoindii Guvernalui sumele ce acesta a chel- -tuitii pentru crescerea şi întreţinerea loră în 

medicii do regiment de a II clasă 

comisiune din par-' 
tea Guvernului afară în districte în timpi de. 

Ofigerii serviciului de sănătate vor 

"Medicii de flotilă voră fi fără deo-! - 

în farmacie sâii în arta ve- 

fi consideraţi şi medicit . ” 

*
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"totă timpul de scolaritate şi întreţinerea.-lor | 
în străinătate. . 
„Art, 61, Acei din ofigerii sanitară ai arma- 

tei carii la data promulgării acestei ordonanţe 
nu roră poseda diplomele şi titlurite sciinţifice. 
cerute de gradulii lori, vor fi dâtori să se con- 
formeze întocmai, şi pentru acâsta se acorda 
duoi ani spra regularisirea posiţiei lori, con- | 
formă legilorii şi reglementelorii sanitâre asu- 
pra eserciţiulni medicinii. Iară dâcă la 
rea acestui termină dobândind titlurile 
prin ordonan 
demisionaţă, 

cerute 

MINISTERULU CULTELORU ȘI INSTRUCȚIUNII PUBLICE. — Q a RILOR DE INSTRUCŢ i 
Şedinţa XVIII din 21 Septeinbrie, 1862 

Programa seGlei naționale de medicină ap 
Cursurile elementare 

AxuLu | 

1. Anatomia, 
2, Zoologia, 
3. Mica chirurgie, 
“4. Baudage, 
5. Fisiologia, | 
6. Aparate de fracturi, |. 
7. Botanica, - 
8. Pansamente în spitală, 
9. Limba latină, N 
10. Limba, francesă. 

Axurv Il |. 

1. Anatomia şi fisiologia, (Autopsia cadave- reloră şi disecţia), , 
2. Zoologia, 
3. Botanica, 
4, Minezalogia-Gcologia, | 
5. Elemente de fisică şi chimie, 
6. Farmacognostica, 
7. Arta d'a formula, 
8. Pansamente în spitală, 
9. Limba latină, ., - 
10. Limba francesă, 
Notă. In aceşti ani se voră priimi prin con- cursă elevi în vârstă de 15 ani celă puţină, şi caril ai săvârşită învăţăturile prescrise pen- tra clasa I şi a II gimnasială, a 

  
Programa cursurilor valorând iuserip- 

țiunii facultăţiloră de medicină din |. - 
retelorii |: Paris şi Turin, conform dee 

francese şi italiane, : i 
In anulă acesta (ali 3-lea) se vor priimi d'a dreptulii prin concursii elevi ce vorii avea vâr- sta de 16 ani cel pușinii, carii vorii fi săvâr- |! Şiti cursurile clasei a 1Y gimnasiale.'   

curesci În 21 Augusti, anulă 186 
espira- |. 

ţa de fașă, se vorii considera ca 
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Art, 62, Tâte reglementele şi ordinile ante- 
riâre decretului cu care se promulgă acestă 
ordonanţă ge rorii considera ca desfiinţate. 

Art, 63, şi celă din urmă. Ministru secretar 
de Statii la Ministerulă de resbelă este însăr- 
cinatii cu esecutarea, ordonanţei de faşă, care 
se va pune pe dată în lucrare. | : 

Datu-s'ai în Domnâsca Nâstră reşedinţă Bu- 
2, 

Alecsandru I6n 

“Ministru de resbelă : 
Generalii Ioan „Ghica. 

ONSILIUL SUPE- 
1UNE PUBLICA Ira : 

! Axoru 3. I 
. Anatomia descriptiră-Disecţia, 
„Pisica-Ousmografia, ,. . 
» Mineralagia şi Cristalografia, 
+ Pathologia chirurgicală, 
. Pathologia medicală, 
Fisiologia, 

„ Botanica, | 
» Chimia anorganică, | 
„ Zoologia şi anatomia comparativă, 

10. Clinica chirurgicală.. : IE 

Asurt 4], 
1. Anatomia descriptivă, Disecţia, 
2. Chimia anorganică, ' 
3. Pathologia chirurgicală, 
4. Pathologia medicală, : 

"9. Curs special pentru percusie şi auscultaţie,. 
6. Fisiologia, ! DN 
7. Botanica medicinală, 
8. Materia medicală, | 

"9, Clinica chirurgicală, « 
-10. Clinica medicală, : 

AxuLu 5, III -. 

1, Anatomia, generală, histologia şi disecţia, - . „2. Pathologia chirurgicală, 
3. Pathologia, medicală, - : 

- Materia medicală şi arta d'a formula, 
. Obstetrica (teoria), Re 
. Clinica medicală, 
. Therapia, - ” - 
. Clinica chirargicală şi medicina operatorie, 

Axuru 6. 1V 

. Anatomia pathologică şi disecţia, 
Medicina operatorie, .-:- 

» Materia medicală şi arta 4 
. Clinica bâleloră de copii, . 
+ Clinica, obstetricală, 
. Pathologia generală, 
. Therapia, . 
. Istoria medicinei. 

C
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Clasele superidre de aplicaţiune la medicina 
Da „militară 

-Anuru 7, V. 

1. Anatomia chirurgicală, 
"2. Medicina, operatoriă, 

3. Higiena, N 
4. Medicina legală, 
5. Bolele mentale, 
6. Recrutaţia şi reforma, | - 
7. Clinica sifilitică şi dermatologia, 
8. Clinica ofthalmologică, 

AnuLu 8. VI 

1. Anatomia, chirurgicală şi medicina opera- torie, a , 2. Bâlele şi epidemiile oştiriloră, 
3. Higiena şi medicina legală militară, 
4. Chimia aplicată la higiena şi medicina le- gală militară (tozicologia),   5. Parmacia militară, 

taxarea medicamenteloră, 
„6. Studii chimice şi microscopice asupra fal- 

sificaţiuniloră bromatologice şi farmaceutice. 

comptabilitatea, şi 

Programa se6lek de farmacie 

Anuru |, 

1, Elemente de fisică, 
2, Elemente de chimie, 
3. Mineralogia, Cristalografia, 
4. Farmacia techuică, 
5, Manipulaţia farmaciei, 
6. Zoologia, “ 
7. Botanica, herborisa 
8. Limba latină, 
9. Limba francesă. 

Anu II 

ţia, | ă 

1. Fisica, . - 
2. Chimia anorganică, 
3. Istoria naturală a medicamentelorii (ve- 

getale), a 
4. Zoologia, , 
5. Botanica, herborisaţia, 
6. Farmacologia, 
7. Farmacognostica, 
8, Limba latină, 
9. limba francesă. 

Axseru III 

1, Fisica, Cosmografia, 
2. Chimia organică, . 
3. Istoria, naturală a medicamentelorii (a- 

nimale), - : 
4. Botanica medicinală, 
5, Farmacologia, 

1 

herborisaţia,     6. Farmacognostica, 

LEGIUIRI 

AxuLu IV . 

1. Chimia, analisa organică, ' 
2. Materia medicală farmaceutică, 
3. Istoria naturală a medicaraentelorii. (ti- 

nerale), ! ' 
4. Arta, d'a recepta, | 
5. Farmacia, legile farmaceutice, 
6. Comptabilitatea farmaceutică, 
7. Higiena, „i 

. 

Axuu V 

1. Chimia, analisa organică, 
2. Esorciţiii de chimie asupra falsificaţiei a- 

limentelori şi a medicamenteloră, 
3. Chimia industrială şi agricolă, 

: 4. Medicina legală farmaceutică (toxicologia),- 
5, Farmacia militară, comptabilitatea şi 

taxarea medicamentelorii, 
6. Higiena. 

Programa se6lei veterinare 

AnuLu i 

1. Elemente de fisică, 
2. Elemente de chimie, 
3. Istoria naturală (zoologia, mineralogia), 
4, Zootoniia, : “ 
5. Botanica; herborisaţia, o 
6. Arta potcovitului; anatomia unghieloriă, 
7, Visitarea infirmeriei animaleloră, 
8. Limba latină, ” 
9. Limba franceză, 

Axurv II 

1, Fisica; Cosmografia, 
2. Chimia anorganică, 
3. Zootomia, 
4. Zoofisiologia, 
5. Istoria naturală a, anim 

"6. Botanica; herborisaţia, 
7. Arta poteovitului (pathologia unghieloră; 

practica potcovitului), i 
“8. Zoopathologria, 

9. Clinica animalelor, 
10. Limba, latină, 
li. Limba francesă, - 

AxuLu III . 

1. Chimia organică, - :. 
2. Zootomia; disecţiunea cad 
3. Exteriorulă eailorii; descrierea defectelorii 

esterne; descrierea colorei şi a variaţiuneloră 
ei; îngrijirea hergheliei, mândiloră, văcărici 
şi vițeiloră, i 

4. Farmacologia, 
5. Istoria naturală a, medie 

getale), 
G. Progeneraţiunea animalelorii domestice, 

alelorii domestice, 

averelorii, 

amenteloră (ve-:
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7. Zoopathologia, 
3. Clinica animalelori, : 
9. Obstetrica teoretică și practică, 

„10, Agricaltura. a 

Axuru 1V 

1. Zoopathologia 
2. Farmacologia, 
3. BOlele epizootice, - 
4. Chirurgia veterinară, 
5. Clinica animalelori, 

„6. Materia medicală veterinară, . . . 
„7, Arta d'a formula, : : - 

8. Higiena. ? . 

şi 'Therapia, . 

i Axuru V 

"1. Medicina legal 
2. Agronomia,' - | 
3. BOlele cpizootice şi contagiâse,:- -:!. 
4. Operații şi cura b6lelorii esterne, : 
5. Bolele ochiloră, | 
6. Clinica animaleloriă,: : 
7. Higiena. : 

A 

ă veterinară, : 

Ministru N. D, Racoriţă. 

PROCESU-VERBALU 
alii Consiliului superiorii .de instruc- 

„ ţiune publică 

Consiliulii superior de instrucţiune. publică 
priimindă în deliberaţiune, prin resoluţia dom- 
nului ministru de instrucţiune publică rapor- 
tulă directorului scâlei naţionale de medicină 
care cere ca să se admită, afară din elevii mi- 
litari, elevi interni din gimnasiă, şi ca să dea 
dece stipendiuri : cinci de 
dincolo de Milcoră. a 

Consiliulii superioră în şedinţa sa de 
- lie 1864: a - 

- Vedendii decretulii de la G Martie, 1856, ală 
1 AL. 8. Prințului Ştirbei, care organiseză acestă 
"- scâlă, adoptâză pentru dânsa programulă scâ- 

leloră secundare de medicină din Francia; 
Văgendii decretală imperatorului Francesi- 

lori de la 23 Ncembrie, 1857, şi acela ală re- 
gelui de Sardinia de 15 Augustii, 1858, care 
dai eleviloră din sc6la de medicină din Bocu- 
resci dreptulii d'a termina celii din urmă ani 
de studiă “la facultatea, de medicină din Paris 
scă Turino şi în urmă a aspira la doctorată;. 
VEdândi decretele de Ja 18 Decembrie 1857, 

„şi cel de la 7 Septembrie 1858 ală Prințului 
Alexandru Ghica, Caimacamulii ţării către Mi- 
nisterulă cultelorii, care publicândii decretele 
susmenţionate, întemeiază aceste drepturi ele- 
vilorii scâlei de medicină din Bucurescă ;. | 

Vădândi jornalată Consiliului administra= 
tivă, estra-ordinarii de la 18 Ianuarie 1858, și 

Ja 16 Iu- 

decretulă No. 143 de la 22 Februarie, 1858, 

| fisice şi naturale, conformă p 

dincâce şi cinci de | 
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| care daiă scâlei de chirnrgie de la Mihaii-Vodă 
numirea oficială de Scslă naţională de medicină 
şi farmatie, şi care întăresce noul regulament, -. 
ce otărasce cinci esamene rigurose pentra do- 
bândirea diplomei de licenţiatii în medicină, şi 
chirurgie, şi acela, de bacalaureatii în sciinţele 

rogramei Univer- . 
sităţii Franciei din 3 Augustă 1857, - o 

Lmându-se în vedere înaltulă :ordină de (i 
din Tabăra, de la Floresci No. 79, dea 1/13 Sep- 
tembrie 1859, ală M. Sale Prințului „4lesan- 
dru IOn 1, prin caro crează clasa superi6ră de 
aplicaţie; e . 
„Vădendii regulamentulii externatului şi în- 

ternatului spitaleloră civile din Bucuresci, a- 
-.] probat cu înalta resoluţie a MM. S. asupra ra- 

portului Ministerului instracțiuinil publice şi 
ală cultelorii, publicată în Monitorulii oficialii 
No. 61 din 13 Martie 1860; : - 

- Vădendă decretul No. 253, de la 31 Mar- 
“tie 1862, care organiscză serriciulă sanitară 

ali populaţiunii rurale prin creaţia medicilorii 
!de arondismeute; şi decretulii de la 10/22 Au- 
gusti, 1862, care otărasce după anii de studiii 
tâte inaintările ofigeriloriă sanitari a! armatei 
prin concurs, adoptând de principii şi în punc- 
tulă de plecare regulamentuli scâlei şi acela 
ală externatului şi internatului; + | 

„Vădândii asemenea jurnalulii Consiliului su- 
periorii de instrucţiune publică în şedinţa 18-a 
din 21 Septembie, 1862, prin care se otărasce 
deosebirea programelorii scâlci de farmacie şi 
veterinărie, fixând asemenea la duoi ani stu- 
diile elementare spre formarea, sub-chirurgilor” 
trebuincioşi. atât in armată cât şi în spitalele 
districtuale, admitândi elevi din a l-a clasă 
gimnasială; 

Văgândă că acesti jurnală ca şi regulamen- 
tulii scolei la $ 2, articoluli 18, prevede că nu 
se va mai admite în viitorii în scola de medi- 
„cină cu inscripţiuni valorândiăi inscripţiunile fa- 
cultăţilorii de câtii numai elevi cel: puşinii în 
etate de 16 ani'şi care rori: fi absolvată celii 

  
puținii 4 clase gimnasiale ;.. . - 
„Decide celeumnăţâre;: o 
Art, 1, Spre înlesnirea' şi desvoltarea stu- - 
diilori medicale se va putea, admite de acumii 
îriainte în sc6la de medicină; afară din elevii 
militari, şt elevii 'civiii carii toră fi absolvatii 
6 clase gimnasiale dovedite prin certificate spe- 
ciale aprobate de rectorii universitățilorii, 
„Arte 2, Spre complectarea studiilor uma- 
nitare, elevii scâtei de medicină în cursul stu- 
diiloră speciale vorii urma cursurile sciinţifice, 
conforni programei de bacalaureaţii în sciin- 
ţele fisice şi naturale, ce se cere în decretalii 
irâncesii de la 23 Noembrie, 1857, psntra ad- 
miterea, în facultatea, de medicină din Paris. 

Acestii esamenii va fi presidatii de un mem- 
bru ală-Consiliulai superiorii de instrucţiune 
publică, -   

t)



1040 

Art, 3. Cincă stipendiuri din Universitatea 
din aşi şi cinci stipendiuri din Universitatea 
“din Bucuresci se vor da prin concursă elevilor 
din gimnasiă carii vor avea cualitățile cerute. 
"Art, 4, Aceşti elevi din gimnasiii vorii pu- 
tea lua în timpi de 4 ani 16 inscripţii şi vorii 
trece la fie-care ani unii esamen general înain- 
tea a trei profesori, conformi: $ 3, art. 39, din 

_ xegulamentulii scâlej. | 
Art, 5. Elevii din gimnasiă voră fi admişi 

a culege instrucţiunile practice în spitalele ci- 
vile şi militare, a obţine prin concursă titlul 
şi avantagele co dă regulamentul de externat 
şi internată ale spitaleloră civile şi militare. 

Art. 6, In cursulii semestrului alii 8-lea al 
studiiloră, şi după ce vorii fi luat 14 inscripţii, 
aceşti elevi voră putea începe esamenile rigu- 
râse de licienţiată în medicină, după intervale 
de câte uă lună de dile, conformi $ 4, art. 42, 
din regulamentulii scâlei, ca astii-felă după ob- 
ţinerea, diplomului de bacalaureată în sciinţele 
isice şi naturale, conform legii asupra stipen- 
diştiloră, promulgată prin decretulă do la trei- 
deci şi una Maiă, anulă 1860, să potă concura 
pentru stipendiiă în străinătate. 

Concursul pentru obţinerea stipendiurilorii 
la facultatea de medicină din Paris şi din Tu- 
rin se va face după regulamentuli aci anexat. 

Art, 7, Conformă aprobaţiunii A. $. Prin- 
ţului domnitorii asupra raportului ministrului 
de interne cu No. 4948, pentru jurnalulii Con- 
siliului ministrilori în şedinţa de la 9 Iulii, 

. anuliă 1863, elaborat după acela al Consiliului 
medicali superioră cu No. 384, de la 26 Iunie, 
anulă 1862, şi conform decretului de la 22 Au- 
gustii, 1862, $ 7, art. 60, elevii stipendişti în 
medicină, după ce voriă termina studiile lor şi 
vorii obţine diplomulă de doctorati, voră fi d6- 
tori a servi în funcțiuni medicale unde gurer- 
nulă va găsi de curiinţă.. | 

Art, 3, Consiliul constatândă progresele 
deja realisate în învtţământuli şi programele 
scâlei, esprimă dorinţa că transformaţiunea în 
facultatea de medicină să se facă câtă mai cu- 
rândă cândă va esistă unii numără destulii de 
însemnată de medici români cu diplomaliă de 
doctoră din vechile facultăţi de medicină alle 
Europei, ca atunci să se pâtă institui concur- 
surile pentru fie-care catedră a facultăţii ro- 
mâne de medicină, iară până atunci ra urma a 
purta numele de Sc6lă naţională de medicină, 

- dând pe fie-care ană elevi carii, conform art. 6, 
se vorii dovedi capabili prin concursii a se tră- 
mite la facultăţile de medicină din Europa, 
spre a'şi complecta studiile medicale, şi a ob- 
ţine gradul de doctor în medicină şi chirurgie. 

(Sub-semnaţi) : Vice-preşedintele Consiliului 
- Aron Florian. 

Membrii : Poenaru, Laurian, Zalomit, 
Daria. 
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REGULAMENTU . . 
de concursul pentru trămiterea în facul- 

tățile de medicină în străinătate 

Art, 1, Elevii Sc6lei de medicină, bacalan- 
reaţi în sciinţele fisice şi naturale, carii posedă 
diplomulă de licenţiată în medicină, sunti în 

| dreptă a se presenta la concursă pentru trămi- 
terea în străinătate cu stipendiuli guvernalui 
spre a dobânai diplomul de doctor în medicină. 

Art. 2, Fie-care candidati trebue să. pre- 
sinte cu dece dile înainte de concursă, a. duct 
piese anatomice preparate de eli, B. unii me- 
moriă scrisă în cursulă studiilorii sâle asupra 
unuf,subjectiă alesă de dânsulă şi c. unii her- 
barium de uă sută speciY culese şi determinate 
de dânsuli. . a - 

Art. 3. Memoriul cara trebue să trateze de 
fapte basate pe observaţii clinice, piesele ana- 
tomice şi herbariul portă fie-care câte un plic 
pecetluit în care se cuprinde secret numele au- 
torului. Acestea sunti depuse lu Museulii sco- 
lei de medicină în a căruia posesiune voră rt- 
mânea în urma concursului. 

Art, 4. Tâte aceste objecte înaintea sean- 
ţei concursului, se voră arangea după părerea 
şefului de lucrări anatomice şi preparatorului 
de botanică într'uă sală, purtândă fie-care în 
facă numărulii după categorie, şi apoi se vorii 
lăsa la apreciarea juriului esaminatorii, care 
noteză rneritele fie-cărci piese numerotate. 

Art, 5. Juriul concursului se va compune 
de cincă membrii aleşi dintre doctorii în me- 
dicină, profesori la sc6lă, care va fi presidatii 
de unii membru delegat din Consiliul superior. 

Art. 6. Concursul se va ţine în fie-care an 
(la trebuinţă) în cursulă lunei Septembriă. 

Art, 7, Probele concursului consistă în : 
a. Uă probă practică. 
b. Uă chestiune orală. 
c€, Uă composiţie în scrisii. 
Art, S. a. Proba practică va consista : |, în 

preparaţia unei piese de anatoinie extempora- 
ne, făcându'i descripţia topograficesce; 2, în 
trei operaţii practicate pe cadaveri pentru fie- 
care candidati. : — - 

Art, 9. Pentru diseețio se acordă candida- 
ţilor ducă ore. In timpulă acesta suntii opriți 
d'a consulta note sâi cărţi. 

Pentru descripţia, piesei se acordă fie-cărui 
candidatii 20 minute. . - - 

Art, 10. Sujetulă operaţiiloră va fi destinat 
prin sorți şi se voră face îndată după desetie- 
rea piesei. Lista operaţiiloră se va redigia în 
seanţă şi numărulii loră va fi întreitii de acela 
ali candidaţilor. 

Art. 11, Inainte d'a începe operaţiile, can- 
didatuli descrie diferitele metode şi procedeul, 
şi dă cuvintele pentru ce în favorulii cutăria 
metode şi procedei.
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- art, 12, Fie-care din juriii este în dreptii 
să esamine operaţiile făcute cu cea mai inare 
"băgare de semă,; şi să facă objecţiile ce va crede 
de trebuință. 

“ Arte 15, d. Chestia orală va fi asupra ana- 
tomiel pathologice şi pathologiei generale. Una. 
şi aceeaşi chestie, trasă la sorți, va fi pentru 
toţi candidaţii unei seanțe. Uă jumătate oră 
se acordă pentru desroltarea acestei chestiuni. 

Arte 14. c. Composiţia scrisă va fi asupra, 
anni subjectii din pathologia medicală şi din 
pathologia chizurgicală. Se acordă 4 ore pen- 
tru scrierea acestui subject fără carte sâi note 
sab privegherea unui membru din jurii. 

Art. 15, Fie-care membru din jurii notâză 
în parte pentra fie-care candidatii şi la fie-care 
probă ţiindii în ssmă desteritatea loră la ope- 
Tații, facilitatea, cu care se esprimă în limba 
română şi stilulă serierei şi ală redacției com- 
posiţiilorii sâle. , . 

Art, 106, Notelo de apreciare vorii fi după 
scara de la 0—20. - 

Art. 17. Preşedintele va îngriji ca după fie- 
care seanţă să încheie cn toţi membri! juriului 
anii procesii-verbalii deosebită, constatând re- 
galaritatea Jucrărilorii, Procesulă-verbalii îm- 
preună cu catalâgele se vor pune întrun plică 
pecetluit, care vorii rămânea secrete până la 
terminarea concursului. : 

Art. 18, La ultima seanţă preşedintele îm- 
preună cu membril juriului procedă Ia clasi- 
caţia concurenţilorii, îmnlțindii notele parţia- 
licesce cu coeficienţii următori : 

Proba practică 8. 
Chestia, orală 7. 
Coimposiţia 10. 

“ Memoriulii 10. 
Piesele de anatomie 9. 
Herbarium 
Art. 19. In acâstă seanţă sâii a duoa di pre- 

sedintele împreună cu membrii juriului, redi- 
giază ună procesă-verbalii deosebiti asupra 
meritului generală alii concurenţiloră, precum |'- 
şi asupra, meritului în particulară, eX otărăscii 
dâca stipendiurile trebue date ss nu precum 
şi număraliă stipendiştilorii. . 

Art, 20. După acesta preşedintele trămite 
direcţiei scâlei catalgele, procesele verbale şi 
"composiţiile scrise ale candidaţiloră, -: 

Resultatul concursului va fi publicat în Mo- 
xitorul oficiali împreună cu celii din armă pro- 
cesă-verbalii, redigiată de juriulii esaminator. 
„NB. Dâca stipendiile acordate de Guvernii 

voriă fi în numtră mai pucini de câtă acela ce 
s'a determinată de jurii, candidaţii propuşi de 
stipendişti şi rămaşi, se voră trămite la va- 
canţă fără alt concursii. 

(Sub-semnaţi): Vice-preşedintele Consiliului 
„Aron Florian 

Membrii : Poenaru, Zalomit, Laurian, 
Davila.   
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CONSILIUL MEDICAL SUPERIOR 

i . Procesiiererbalii 

Consiliuli având în vedere neajunsurile ser- 
viciulu! medicali în unele districte, din causă 
că nu se găsescii lesne medici buni într'un nu- 
m&ră îndestulători pentru serviciulă districţe- 
loră şi ali oraşelorii; ” 

Imândi în semă împărţirea neproporţionată 
a mediciloră în eră, avendă capitala şi unele 
oraşe mai mari un numă: de medici mai mare 
de cât cere trebuinţa; de vreme ce alte oraşe 
sunt lipsite de unii ajutor medicală suficiente; 

Considerândii că chiar în momentulii de facă 
mai multe postari medicale suntii vacante de 
mai multe luni, din causă că nu se găsese con- 
curenţi cu cualităţile trebuinciose a le ocupa. 

Considerândi că art. 60, din înaltulii decret: 
din 21 Augusti 1862, nu este aplicabilii de cât 
pentru elevii scâlei naţionale de medicină și - 
farmacie din Bucuresci, decide : 

1. Toţi medicii şi veterinarii cari aă stu- 
diatii cu.subvenţia Statului, voră fi dători să 
serve Statului în servicii publică întrun timp 
celă pugină egali cu timpulă câtă aii fost sub- 
venţionaţi de Guverni şi în orl-ce postă medi- 
cali ori veterinară va găsi Guvernulă de tre- 
buinţă ai numi. 

2. Medicii şi veterinarii carii aă studiatii cu 
cheltuiala Statului, şi caril nu se voră supune - 
a priimi serviciulii publici în care Guvernulii 
îi va numi, vorii fi detori a respunde tâtă sub- 
venţia cu dobângile legiuite. 
(Snb-semn.): Preşedintele Consiliului Darila. 
Dr. Theodori, Dr. Feliz, Dr. Athanasotici, 

Dr. Protiă, Dr. G. Folizu, C. Ziirner. Secre- 
tarulă Consiliului A. Fotino. 

No. 334, 26 Iunie, 1863, 

„ CONSILIULU MINISTRILORU 
Procesii-verbaliă 

In şedinţa sa de la 9 Iulie, anulă 1863, Con- . 
siliulă mimstriloră, luândii în băgare de sâmă 
referatulii domnului ministru Secretar de Stat; 
la Departamentul de interne No., relativă la 
decisiunea luată de Consiliulii medicalii supe- 
rioră pentru medicii şi veterinari ce studiază, 
aceste sciinţe cu cheltuiala Guvernului sub nu- 
mărul 384 din 26 Iunie; 
Având în vedere consideraţiunile pe cari 

se basâză domnu ministru pentru a propune a- 
plicarea acestori disposiţiuni, — se unesce în- 
tru tote cu opinia domnului ministru de interne; 
şi otărasce : A , 

Ca disposiţiile prevădute prin jurnalulii nu- 
mărul 384 din 26 Iunie espirati ali Consiliu- 
lui medicali superiorii, să se aplice tutuloră 
medicilori şi veterinarilorii carii studieză a- 

!esstă sciinţă cu cheltuiala Statului. . .
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Acâstii jurnală-se va aduce la îndeplinire de 
domnu ministru secretară de Stat la Departa- 
mentul din întru, după ce mai ânttii se va 
dobândi înalta Mării Scle aprobare: 

(Sub-semuaţi) : N. Creţulescu, L. Ghica, Ca- 
targiu, C. Iliescu. | Ia 

RAPORTU. 
Apostila M. 3. Princi- 

pelui Domnitor. : 

«SE APROBA> 
Alexandru Ioan, : 

Prea înălțate Domne 

„ Jarnalulă onorabilului Consilii ali ministri- 
loră încheiatii în gedinţa de Ja 9 ale curentei   
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lune, relativă la disposiţiile chibzuite prin jur- 
nalulii Consiliului medicală saperior, d'a se a- 
plica la toţi medicii şi veterinarii care stadiază 
în străinătate cu cheltuiala Statului, supuin- 
do'liscu totii respeatulii la cunoscinţa, Înă]ţi- 
mel Vâstre, sub-semnatuli vă râgă plecată 
să bine-voiţi a'i da îrialta aprobare. 

Suntii cu celă maY profunăă respectă, 
Prea înălțate Dâmne, - 

- Ală Ariel Vostre, . 
"Prea plecată şi prea supusi servitoră 

Ministra secretară de Stat la 
Departamentulă din întru. 

(Semnati) : N, Creţulescu. 

No. 4948, 22 Talie, 1968. 

  

»ecnETU 
No. 196 pr 18 FEBRUARIE 

e 

1867 PENTRU INSTITUIREA UKEI FACULTATI DE MEDICINA 
' “IN BUCURESCI. - . 

(1567) 

Art, 1, Se institue în Bucuresci uă facul- 
tate de medicină, conformă prescripţiuniloriă 

" actualcă legi asupra instrucţiunii publice... 
1. Facultatea va începe cu începutuli anu- 

lui scolari 1867—63, Bi “ 
2. Facultatea ce medicină va cuprinde ur- 

mătârele catedre : Mu 
a. Anatomia descriptivă, isteologia. 

_D. Fisiologia. umană, comparată, împreună 
"ca Zoologia medicală, . . E , 

e. Fisica şi clinica medicală, . . --: 
d. Clinica chirurgicală şi medicina operătore. 
e. Anatomia pathologică şi pathologia me- 

dicală. , , 
f. Pathologia chirargicală, protesa şi apa- 

rate do fracturi, | a 
g. Pathologia şi therapia generală împreună 

cu maferiu medicală, - a 
h. Clinica medicală şi therapia.. . 
i. Obstetrica theoretică şi practică bâleloriă 

lăuzelorii şi noii-născuţiloriă, 
-Î. Igiena, medicina.legală şi toxicologia. 
3, Catedrele cuprinse în articolele de mai 

sus, esistente astăd! la sc6la secundară de me- 
Gicină, se transformă în catedre de facultate cu 
începere de la anulă scolară 1867—68. . 

4. Profesorii titulari ai acestor catedre cari 
aii titluiii academicii de doctori în medicină, 
se numescii profesori de facultate în condiţiu- 
nile prevădute prin. art. 366 .alii legii asupra 
instrucţiunii publice, socotindu-se terminulii 
provisoriă de trei ani, de la începutul fancţio- 
năril facultăţii de medicină.   

5. Facultatea de medicină ra cuprinde cinci 
ani de studii. Facultatea, de medicină va con- 
feri dreptul de licenţiatii şi doctoră în medi- 
cină ; cu tâte acestea facultatea nu ra conferi 
titiulă de doctoră.de câtii la finele anului 1870 
—11, adică când profesorii actuali, cari se nu- 
mescii profesori provisorii, rorii deveni profe- - 
soră definitivi. i | 

6. Uni regulamentă specială, ce se va ela- 
bora de către ministrul instrucţiunii publice, 
cu concursulii consiliului actual aliă scâlei se- 
cundare de medizină, va determina modul cum 
se vorii face înaintea facultăţii esamânele a- 
nuale, precum şi esamenulă de licenţă şi de 
doctoratii. Acestii regulament se va pregăti 
penă la începutuli anului noă scolari, cândă 
va începe a funcţiona facultatea. - 

Asemenea, regulamentă. specialii elaberatiă 
totă în condiţiunile de nai sus va, specifica, 
condiţiunile şi modulă de admisiune în facul- 
tate ală actualilor elevi ai scâlei de medicină, 
şi clasificarea lor în anii de facultat respectivi. 

7. Junii cari nu vor aspira a dobânai de cât 
licenţa în medicină, vuriă putea ti priimiţi şi 
de acum înainte în internatulă esistente astădi 
pe lingă scâla secundară de medicină, 'cerân- 
duli-se ca 'condiţiune de admisibilitate pentru 
facultate numai patru clase gimnasiale, 

8. Se voră institui un număr de burse pen- 
tru încuragiarea eleviloriă esternă celoră mai 
săraci ai facultăţii din fondurile anume alocate 
în budgetulă Ministeralui instrucţiunii publice 
şi cultelori. , - 

Î aaa
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“REGULAMENTULU 
FACULTATII DE "MEDICINA ELABORAT. DE 

OXOR. MINISTER AL CULTELOR. SI, INSTRUCTIUNII: PUBLICE 

A. Admisiunea - 

Art. 1. Veri cine doresce a fi inscris ca stu- 
denții în facultatea de medicină pentru gradul 
de doctorată, trebue să presinte certificatulă 
de trecerea esamenului generali ali cursului 
învtţăturilorii din licee, conformii art, 264 din 
legea instrucţiunii publice. . TRE 

Elevii actuali din sc6la de medicină din di- 
feriți ani vorii fi admişi în facultate cu retro- 
gradarea d'un ană, şi în urma unui esamenii 
asupra materiilorii ultimului anii respectiv din 
scâlă, şi nu voriă putea lua înscripţiunea XVII, 
dâca nu va presenta, diplomulii de bacalaureat 
în sciințele fisice şi naturale, după programul 
actuali. Licenţiaţii voră fi priimiţi în anulă 
ală patralea de facultate, fără vr'an esamenii, 

„Art, 2, Acela care aspiră la gradulă deli- 
cențiată cată să aibă certificatele constătătâre 
că a trecuti patru clase gimnasiale. | 

Art, 9. La înscrierea sa, studentulii este de- 
torii să presinte secretariatului *, . 

1. Actulii de nascere. ÎN 
2, Decă este minoră, ună acti de consiinţi- 

mentul în scris ali părintelui săă sâă ali tu- 
torelui. . A - : 

"3. Adresa sa. * | E 
Aceste acte se păstreză în dosarul studen- 

tului, care conţine şi ună f6e cuprindătâre de: 
4. Inscripţiunile luate şi numărul corespon- 

dentă alii registrului, .. - -. 
5. Esamenele trecute şi nota obținută. . 
6. Esamenele în care studentulă a fost res- 

pinsii precumi şi alte obserraţiuni. - 

  

. B. Inscripţie 
„Arte 4, Pentru luarea înscripțiuniloră se a- 

fiă la secretariată ună registru deschisă dela 
15 până la 30. Septemvrie, .de la 15 până la 
30 Decemvrie, de la 1 până la 115 Martie şi de: 
la 1 până la 13 Janiă. Pe fie care ani studen- 
tală trebue să ia câte patru înscripțiuni. ..: 

Art, 6, Inscripţiunile se iaă în persănă şi 
la începutulii fie-cărui. trimestru, afară de ca- 
surile recunoscute valide de facultate. . .. : 

Art. 6. Inscripţiunile obţinute în facaltă- 
ţile străine de medicină suntă valabile ca in- 
scripţiuni corespundătore eu acele ale facultății, 
de medicină din Bucuresci, însă namaY. din fa- 
cultăţile acelea în' cari suntă valabile inserip- 
ţiunile facultăţii române, şi tot de uă dată ju- 
stificând trecerea esamenului general din liceă, 

.| mătâre : Chimia 
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- s. . o. . 4 pr : î , , . 

pă trecerea primului esamenă de fine de ană, 
a IX, după trecerea secundului esamen de fine 
de anii, a XIII, după trecerea esameuului ali 
treilea de fine de anii, şi a XVII, după trecerea 
esamenului ală patrulea. o ” 

Arte 8,: Veri ce studentii în medicină care 
se prosintă să ia vă inscripţiune, trebue să fi 
fostii presinte la 2/3 minimum din lecţiunile fie- 
cărui profesori, afară de casurile judecate va- 
lide de facultate. E 

a C. Studiile | E 
Art, 9, Programul sciinţelorii şi ali stu- 

diiloră este acela, aprobată de onor. Ministeră 
ală culteloră şi instrucţiunii publice. . 

* Arte 10. Studenţii sunt obligaţi să urmeze 
cursurile cuprinse în programul facaltății, fără 
întrerupțiune, în ordinea, prescrisă într'ensulii, 
"Art. 11. Studenţii suntă dâtoră a urma cli-, 

nicile conformii programului ;. însă studenţii : 
esterni şi intern! carii, din causa serviciului, nu 
poti frecuenta clinicile anilorii respectivi în 
care se află după programi, aii facultatea d'a : 
f-ecuenta disele clinici în alte semestre. 

Di " D. Esamenele . 

-Art, 19, Studenţii suntii dâtori a trece la: 
finele fie-cărui- anii câte unii esamenii asupra 
materii cursuriloră ce ai urmati în acelii an. 

Art. 12, Sunt patru esamene de fine de an; 
l-iuli esamenii se face asupra sciinţelorii ur- . 

şi fisica, botanica şi zoologia 

, 
     

  

mătâre : Anatomia, fisiologia şi histologia.. |. 

nerale, interne şi esterne. | 

Art. 4, Aceste esamene .se faci „de, la 15. 

„Art, 15.. Juriulă, esaminatoră se cpmpune. 

„Art, 16, Stadeaţii refusaţi la acesţă epocă 

"Arte 1, Studenţii refusaţi;şi în urma esp 

denţii, în acestii casii, nu voriă putea, lua nici, 
ta te iii 

„Art; 18. Valorea :esamenelorii de doctoratăi   Art, 7. Inscripţiunea V, nu se dă de cât da- 
error aarar n 

medicală. . . , „ 
2-lea esameiii se face asupra sciințelori ur- 

-B-lea esamenii se face asupra, Pathologiei ge-.: 

ce idei 4-lea esamenii se face asupra Igienii, medi- 
cinei legale şi obstetricei;țheoretice.... . - 

penă-la 30 Iuniii, în fie-care anii scolastică. . 

din profesoril anului respecțivii şi esaininză,. 
fie-care asupra materiei ce-a predatii. -! 

santii amănaţi la deschiderea: cursului,analut ' 
viitorii scolasticii, adică la 15 Septemvrie. .. 

menului, din Septemvrie, vară fi amănaţă până . 
la, 15 Iunie, anulă. viitorii. În toti anulă stu! 

uă inscripțiune. .;- 

trecute la vre-una din facultăţile de mediciuă
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din străinătate va fi judecată de către Consi- 
liulă profesoralii ală facultăţii, - 

Art, 19. Pentru obţinerea gradului de doc- 
torati în medicină, candidaţii suntit dâtoriă a 
trece cinci esamene de doctoratiă şi uă thesă, 

Art, 20, Candidaţii nu poti începe trecerea 
acestori esamene de câtă după Inarea inserip- 

„ţiunil a XVII şi nu potii susţine thesa pentru 
promovare, decât după luarea inscripţiunei XX. 

Art, 21, Materiile celorii cinci esamene de 
doctoratii suntii cele următâre : 

l-iulă esameniă : Anatomia, fisiologia, histo- 
logia şi nă probă de disecţiune. | 

2-lea esamenă : Pathologia generală, înter- 
nă şi esternă şi uă probă practică de medicină 
operatorie, . 

3-lea esameuii : Istoria năturală medicală şi 
farmacologia. „ 

4-lea esamenii : Higiena, medicina legală, 
therapeutica şi materia medicală. - : 

5-lea esamenă : Clinica internă, clinica e- 
sternă, obstetrica theoretică şi practică. 

Arte 22, Juriulii esaminatoriă ali fie-cărui 
esamenii de dortorată se compune de trei pro- 
fesori, cari interogii succesivii pe fie-care can- 
didatiă în timpă de 15 minute asupra materii- 
lorii respective. Preşedintele juriului este celiă 
d'ântâii după ordinea tabloului profesoralii. 

Art, 23, In fie-care serie de esaminare, sunt 
„câte trei candidaţi, maximumă la ală cincilea 

esamenă numai duoi şi la susţinerea thesei 
pentru promoţiune, numai unulă. 

Arte 24, La ântiulă esamen, candidatulii 
face sub control, pe cadavru, în sala de disec- 

“-țiuni, nă preparaţiune anatomică ce i s'a dati 
diminâţa, la 8 ore, de către preşedintele juriu- 
lui, în qisa sală; peste Qi respunde la esame- 
nulă orală atâtă asupra modului preparațiunii 
părţii ce a avută a lucra, cât şi asupra, cestiu- 

- niloră de anatomie, fisiologie şi histologie, - 
Art. 25, La ală duoilea esamenă respunde 

la diferitele cestinni 'de pathologie generală, 
internă şi esternă şi face uă operaţiune pe ca- 
davru. , N E 

Arte 26. La al treilea esamenă, respunde 
la diferitele cestiuni de chimie, fisică, istoria 
naturală şi farmacologie. - pc. 

Art, 27, La ală patrulea esamenă, candi- 
datulă respunde la diferitele cestiuni de medi- 
cină legală, igienă, therapeuţică şi materia 
medicală, In timpuli esamenului, fie-care can- 
didat redige câte tre! formule medicale şi câte 
ună raport medico-legal asupra unei cestiuni 
date de către jurii, DCI 

Art. 28, La ală cincilea esamen, candidați! 
facii sub controlă uă composițiune asupra pa- 
thologiei interne, Aceste cestiuini sunti date 
de către preşedintele juriului, la 8 ore dimi- 
mâţa în localulii facultăţii, peate di, candidaţii 
esamin€ză câte duoi bolnavi dintr'ună spitală, 

i 
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după aceea sintii interogaţi asupra acestori 
bolnavi, şi totii atunci şi asupra obstetricei, 
Art, 29, După fie-care esamenă juriulii de- 

liberâză asupra, capacităţii candidatului și în- 
semneză notele sâle pe catalogă. 

Notele de apreciaţiune se însemneză prin 
cifre esprimate pe uă scară de la zero până la, 
duoă-geci, corespundătore cu semnificațiunile 
următâre : , 

1 nota 0 (zero) până la 11 cu răii—refusată. 
1. 2 > 13 binişor—priimit. 

3 o 14... . 15bine : >» 
4 >». 16... 17 prea-bine » 
52.18. 19 forte bine >» . 
6: > 20 „ — priimit cu laudă. 
Arte 80. Decisiunile juriului esaminator se 

aprobă de către facultate, după acâsta notele 
sunti încunosciințate candidatului îndată, şi 
apoj, la finele lunci, sunti afişate întruni ta- 
bloi generali. | ” - 

Art, 31. Dâcă candidatul este refusată la 
vrunul din aceste esamene, nu sc pote presin- 
ta, pentru a. duoa 6ră, de câtii după unii inter- 
vali de trei luni. Juriulă pâte prelungi acest 
termini, decă va găsi de trebuinţă, chiar până 
la ună ană. 

Arte 32, După trecerea esamenului al cin- 
cilea, candidatul se pâte inscri pentru promo- 
țiune; atunci presintă îacultăţii mannserisul 
thesei sele, cercetati de către preşedintele pe: 
care şi']ii-a alesii. Facaltatea va depune acâstă 
thesă la visa rectorelui, apoi o înapoiază can- 
didatului spre a o imprima. ” 

Art, 33, Acestă thesă va conţine uă diser-: 
taţiune asupra, unui object alesi de candidat 
din una din ramurile învățământului medicali. 

Arte 94. Jurială esaminatoră pentru thesă * 
se compune din cinci profesori ; acestia interog. 
succesivii pe candidată asupra, veri ce cestiune - 
din subjetulă thesei ce susţine candidatulă, 
"Art, 85. Cu dacă gile înaintea promoțiunii, 

candidatul este dâtor a depune la secretaria- . 
tulă facultăţii 50 esemplare de thesă, 

Arte 36. Doctori în medicină şi chirurgie . 
străini,- cari aii terminati stadiile loră în fa- 
cultăţile străine până la anulii 1872, nu rori 
putea fi admişi a esercita medicina în România, 
de câtii după trecerea unui esameni înaintea 
unui juriii compusă din senulii profesorilor fa- 
cultăţii de medicină şi în condițiunile precisate - 
printună regolamentă specială. 

Art, 37. Doctorii în medicină şi chirurgie . 
străini, cari ai terminat studiile în facultăţile 
străine, în urma anului scolasticii 1872, nu pot 
fi admişi a esercita medicina, în Romănia de 
câtă după trecerea celoră cinci esamene şi a 
thesei, înaintea profesoriloră facultății de me-. 
dicină, conformându-se regulilorii ce se păzesc 
de cel-alţi studenţi ce'ză începii studiile medi- ” 
cale în România.  : Decani, doctor Poluysu. 

e e o A,
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DECRETU 
No. 602 pin 6 APRILIE 1870 PENTRU VERIFICAREA TITLURILOR ACADEMICE DOBAN= 

DITE IN STRAINATATE, PRECUN SI ESAMINAREA CAPACITATII MEDICILOR, FARMACISTI- 
LORU, VETERINARILORU SI MOASIELORU, CARI. CERU PERMISIUNEA DE A ESERCITA ARTA 
LOR IN TIARA. » 

70) 

Art, 1. Verificarea titlurilor academice do- 
bândite în străinătate, precum şi esaminarea 
capacităţii medicilarii,: farmacistilorii, veteri- 
nariloră şi mâşelorii, cari ceră permisiunea de 
a esercita arta lorii în ţâră, se va face de către 
facultatea de medicină din Bucurescă, care: va 

tulă ministrului de interne, pentru darea certifi- 
catului de liberă practică şi facerea publicaţiei, 

Art, 2, Disposiţiunile jurnalului consiliului 
de ministri, încheiată în şedinţa de la 27 Oc- 
tomvrie 1869, sub No. 4, şi prin care acestă lu- 
crare s'a trecut în atribuţiunea consilinlui me- 

comuniea pentru fie-care casii speciali resulta- | dicală superiori, se desfiinţeză. . : 

  

_. DEORETU | 

No. 1888 prv 15 pecExvRIE 1869,PENFRU CONCURSUL DOCTORILOR IN MEDICINA, 

a (1869) Să 

Art, 1. Toţi doctorii în medicină români, 
cu dreptul de libera practică în ţâră, suntă 
admişi la concursii. : IE | 

Art, 2. Concursul consistă în trei probe : 
uba înscrisă, una practică şi ana orală. . '- 
.. Arte 3, Proba înscrisă, va trata despre vă ce- 

” stiune de igienă publică sâă de medicina, legală. 
'“Pentru acestă probă, se acordă candidaţilorii 
câte 4 ore, şi vor fi surveghiaţi spre a nu con- 
sulta cărți stă note. a 
„Art, 4. Proba prâctică ra consista în face- 

rea uni autopsii şi în redigiarea actului asu- 
pra celoră constatate la cercetarea cadavrului, 
cu părerea motivată asupra caasei morţii. - 

„Pentru acâstă probă se acordă candidaţilor 
câte trei ore. a 

Art, 5, Proba orală va consista într'uă ce- 
stiune de medicină legală sâii de igienă publică. 
"Pentrn acâstă probă se acordă fie-căruia can- 

didatii câte 5 minute de reflexiane şi câte dece 
minate pentru respunsă. Pa 

Art. 6, Probele înscrise şi cele orale vor fi 
aceleaşi pentru toţi conenrenţii. - : : : 

Art, 7, Concursul va fi publici şi se va face 
înaintea unui juriii compusii din cinci. riemnbri 
ai consiliului medicală superiori. 

Art. 8, Concursul se va face numai în limba română, ii 

“Art, 9. Clasificările se fac de fie-care mem- 
bru ală juriului pentru fie-care concurenti și 

„„ pentru fie-care probă în parte, dându-se notele 
de la 0 penă la 20. : IE Sa 

Arte 10, Notele date de către membrii ju- 
riului pe fie-care qi, după prealabila discuţiune 
a meritului concurenţiloră, se vorii pune în- 
trună plicii sigilat ca să remână secrete pâ-. 
nă la terminarea concursului. . - i. 

- Arte 11. In ultima şedinţă, juriulă proce- 
dâză 1a, deschiderea plicuriloră, resumarea no- 
teloriă şi redactarea procesului-verbalii asupra 
saeritulut fie-căruia, din concurenți, care se va, 
înainta, împreună cu tâte actele, consiliului 
medicală superioră, ': * E 

Art, 12, Concurenţii cari voră area mat pu- 
gin de 180, ca gifră generală a notelor dobân- 
dite la cele trei probe de la cei cinci esamina- 
tori, nu suntiă admişi, E aie 

Art, 13, In cas de egalitate a notelor con-   curenţiloră, cel cu practică şi serviciă mai în- 
delungă ai preferinţă. -" pr : 

- Arte 14, Concursul se face de trei ori pe an, 
din 4 în 4 luni, pentru tâte posturile devenite 
vacante în acestă timpi. a i 
"- Art, 15, Celă Wântâtii 'dintre concurenți, 
după clasificaţie, are dreptulii de a'şi alege ju- 
deţulii unde preferă a servi. Da 

Acela care nu voesce a priimi postă, în cure : 
de 4: luni după concursii,- perde dreptul şi tre- 
bue să se supună la unii altă concurs pentru, 
dobândirea unui posti. . 
-"* Arte 16, Durata concursului va fi de 15-dile 
celă multă.   „la 20 FPevruarie, 
„Art. 12, Celă d'ânttiă concursii se va face 

[a
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INSTRUCȚII 
PENTRU MEDICII PRIMARI AI DISTRICTELOR - ei 

I. Numirea, coordinația, subordinația 

1, Medici! primari ai districtelorii atârnă d'a 
dreptulii de Direcţia generală, a serviciului 
sanitari, şi se numescă pe basa recomandaţiei 
inspectorului generali alti serviciului sanitară, 
"2. Medicii primari ai districtelorii suntii 
coordinaţi şi -nu subordinaţi, prefecţiloră de 
districte şi ai să fie în relaţie intimă cu Pre- 
fecturile. Amândouă serviciurile ai să Increze 
în înţelegere reciprocă. - 

3. Medicul primarii ală districtului este 
singuruli represintante ală Direcţiei generale, 
în districtul săi şi'va avea prin urmare a in- 
specta şia dirigea totii serviciul dia districti, 
adică : 

Serviciul sanitarii 
riloră, - - 

Serviciulă sanitară de prin comunele rurale, 
Spitalul districtului, şi - 

„.Carantinele, .. n 
- 4. Serviciurile următâre nu voră atârna de 

la medicii primari at districtelorii, ci vorii co- 
responda d'a dreptolii cu Direcţia generală a 
serviciului sanitară, ... ij 

- a, Serriciurile spitalurilorii centrale ori ci- 
vile, cari aă osebiţi medici, şi cari nu se diri- 
gEză de medicii de-oraşe. | i : 

+ d. Serviciurile. spitalurilorii centrale şi filiale 
Șf. Spiridon. .. ..: Sa 

"e. Spitalurile administrate. de către Eforia 
spitaleloră civile din Bucuresci.,. . .: 

„. d, Serviciurile medicale ale capitalei şi a o- 
raşelorii Iaşi, Craiova, Ploesci, Brăila, Galaţi, 
Focşani şi Botoşani. aa 

-. de Mediculă primară ală districtului, - are 
-să menţie înțelegerea cea maj colegială, intre 
totă personalulă sanitari âlă districtului, şi 
are să trateze pe toţi medicii ca adovăraţi con- 
fraţi. Medicii primari ai districteloră nu vori 
scăpa din vedere, că întruni corpii sciinţificii 
adevărata superioritate nu consistă, nică în po- 
siția ierarhică, nici în mărimea apuntamen- 
telorii. : aa: 

ali oraşeloră şi târgu- 

  

II. Detoriile mediciloră primari ai qi- 
| stricțelori ..... 

„6. Îndtoririle. mediciloră primari de di- 
stricte suntă cele următâre: * 1, 
„. d Dirigerea poliţiei sanitare... “0: 

- VW. Dirigerea şi esecutarea lucrăriloră niâdico- legale. . CO 
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c. Căutarea bolnaviloră sermani mai cu 0- 
'sebire de prin comunele rurale. 

d. Dirigerea, serviciului veterinară. 
"e. Dirigerea studiiloră personalului 'sanitarii 

subalterni, . - ! Si 

„+ "IH, Poliţia sanitară. o: 

7.. Prefectulă cu mediculă primarii ală di- 
strictului represintă Poliţia sanitară a distric- 
tului. . 
„+8, Acolo unde nu esistă medici de arondis- 
mente, pentru poliţia sanitară a arondismen= - 
telorii, mediculă primară alii districtului se în- 
ţelege cu Sub-prefectura, ori directii, ori prin 
Prefectură. : “ : 
"9, Pentru lucrările medico-poliţienescă . de 
importanţă mai mică, medicali primară ală 
districtului autoris6ză pe sub-chirargă. 
"10, În casurile cară cerii uă lucrare urgentă, 
mediculii primarii ală districtului cere de la 
Sub-prefectură asecurarea imediată a lucrări- 
lorii medico-poliţienesci, fără intervenirea Pre- 
fecturei, pe care o vestesce în urmă, “ 
"11, În casuri estraordinare, mmediculă pri-, 

mariă ali districtului se înţelege d'a dreptuliă 
cu consiliurile comunelorii rurale şi le cere d'a 

| dreptulă esecutarea măsurilorii de poliţia sa- 
nitară fără intervenirea Prefecturei ori Sub- 
prefecturei, sub'a sa responsabilitate. : 
_19,. Medicul primară ală districtului este 
dâtoră să viziteze celii puginii, .uă dată pe anii,. 
tSte comunele din districtul stă, 
"13. Cu 'ocasia acelori vizitaţii, medicul 
primar al districtului va revizui scâlele comu- 
nale, casarmele dorobanţiloră, aresturile Sub- 
prefecturiloră, cârciumile, hanurile, băcăniile, 
grajdurile” postale, magasiile de reservă, zal- 
hanalele, măcelăriile, diferite fabrici şi alte 
stabilimente industriale, cimitiriele, şi de va 
găsi că nu corespundă cu cererile higienei şi 
salubrităţii publice, va interveni la Prefectură 
ori Sub:prefectură pentru îndreptare; în' ra- 
portulă, generali semestrală va figura uă re- 
laţie asupra acelorii vizitaţi, * ÎN 

14. Mediculi primară ali districtului îm- 
preună cu mediculă oraşului respectivă va vi- 

|zita farmaciile din districtiă, cel puţini de. 
două ori pe anii, şi se va încredința decă con- 
ține materialele farmaceutice de cualitate bună. 

| si într'uă cuantitate suficientă, dâcă se' confor- 
meză farmacopeel legale, dâcă tacsâză 'ordo-. 
nanţele medicale conformă cu taxa legală, şi”
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dâcă personalul farmaceuticii s'a supusi for- | . Proprietaruliă vitelorii. care se tae la zalha- 
malităţilorii înscrierii în registrele Direcţiei 
generale a serviciului sanitară. Raporturile a- 
supra acestori vizitaţiuni se vorii face conform. 
cu formularuli No. 1.. . - pe 

15, Medicul primari ali districtelori va 
„aa inăsură spre a preveni isbucnirea'orl întin- 
. derea epidemiilorii ori epizootiilorii, şi va, re- 
gula serviciulă săă astă-feli, ca să fie totii- 
dâ-una informaţii asupra tutuloră mişcărilorii. 
sănătăţii publice, atâtă prin organele sanitare, 
precumii şi prin Prefectură, Sub-prefecturile, 
şi în casaril» urgente, directii prin comune. 

16, Mediculă primară ali districtului su-. 
prareghiază vaccinarea în districtii, vaceineză 
şi în persână şi îngrijesce ca toţi copiii din di- 
strictii să fie vaccinaţi. aa 

17. În acele districte unde nu esistă, medici 
ostăşesci, pentru serviciuli dorobanţilorii şi 
grănicerilor, medicul primar al districtului îX 
vaccin€ză şi revaceinsză, ori în persână, oră prin 
medicii de arondismente şi prin sab-chirurgi. 
” Asemenea mediculă primari ală districtu- 
lui va îndeplini Incrările recrataţiei şi refor- 
mei în acele districte, unde nu se află medici 
ostăşesci însărcinaţă cu acâstă misie, .. . 

15, âte actele de vaceină, pentru cupiii din 
comunele. rurale,. vor fi sub-serise de către 
medicul primară ali districtului şi contra: 
semnate de către mediculă arondismentului, 
ori sub-chirurgulă care a vaccinati. . 

19, Meâiculii primară ală districtului va 
trece întruni registru şnurnitii numele și pre- 
numele, vârsta, secsulă şi locuința fie-cărui in- 
divid, vaccinati de dcusuli, ori de către fanc- 
ţionarii sub ordinile sâle. No. erentii ali re- 
gistrului va f tot de uă dată numărul actului de 
vaccină. La începutulă fie-căruia anii se va în- 
cepe un alt registru. păstrându-se cel vechii 
în archiva medicului primar ală districtului, 

20. La finitulii fie-căreia luni, în timpulă de 
vară, şi la câte trei luni în tiinpauli ernei, me- 
„diculă primari sli districtalui va trămite di- 
recției generale uă listă asupra numărului în- 
divigilorii de ambe sexe, care s'aă vaccinaţă în 
districtiă în luna încetată, conformă cu formu= 
larulă No. 2. MI a ae 

21. În timpulă lucrării a -zalhanaleloră, 
mediculii primară alii districtului va vizita fie- 
care zalhana, din districtă celii pugini la două 
săptămâni uă dată în persână şi de dout'ori pe 
'stptEmână prin mediculii arondismentului ori 
sab-chirarguli. " ii 

-.. Nu-va putea intra în zalhana,: nică uă 
vită, fără biletulă medicului primarii ali di- 
strictului, priri care dânsul adevereză, că ci- 
reda sâii vita respectivă este sănătâsă. Pentru 
vizitarea viteloră care întră în zalhana; medi- 
culii primară ală districtului :va putea delega 

"pe mnedicul arondismentulni, pe sub-chirurgul,   
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nale, va, îngriji pentru transportulă funcţiona. 
rului însărcinatii cu vizitarea lori, * 
„23 Nici uă ciredă de “vite. neputându-se 
transporta de la uni district la altuli fără 
biletul . medicului: primară. ali districtului, 
prin care se constată că cirda esta sănătâsă, 
proprietarul acelorii vite va îngriji pentru 
transportulii medicului primară, ori funcţio- 
narulii delegati de dânsul ca să o viziteze. 
Biletele respective se vor faco conformii cu mo- 
deluli No. 3. .: i . 
„24. Fără autorisaţia specială: a Direcţiei 
generale a serviciului sanitari, nici unii func- 
ționarii sanitarii nu va putea vizita vitele în- - 
tralti districtă, de câtii în acela: în care are 
locuinţa. Na PRE . 

25. Mediculă primară ală districtului va 
studiea bolele endemice . şi ;enzootice din di- 
strictulii săă şi causele lori, şi va refera asu- 
pra lor Direcţiei generale, ori în raportul gene- 
ralii (semestralii), ori prin raporturi speciale: 
-“ Asemenea mediculă pritnarii ală districtului 
va studiea întinderea bâleloră venerice în di- 
strictii.s6ii va lua măsoară în contra loră şi va 
raporta Direcţiei generale. ... - : 

26, Mediculă primarii ală districtului va lua, 
măsuri în contra şarlataniei medicale, și: va 
„veghia ca nimeni să nu .eserseze arta -medi- 
cală ori farmaceutică în tote ramurile ei, me- 
dică, chirargă, mamos, dantistii, oeulisti, vi- 
terinarii, farmacisti, assistenti ori elevă de 
farmacie, fără autorisaţia Direcţiei generale. 

IV. Lucrările medico-legale 
2%, Mediculii primari ală districtului înde- 

plinesce funcţia de medici legisti. pe -lingă- 
tribunalulă districtului, şi în casuri. estraor- 
dinare şi pe lîngă Curtea apelativă respectivă. 
„95, Medieulii primară ali districtului înso- 

cesce pe procuroruli tribunalului la escursiuni * 
în districtii pentru cercetări. asupra cadaveri- - 
lori, asupra rănirilorii mai grave şi asupra al- 
toră împregiurări,. care reclamă presința me- 
diculul la faga locului; ;, E ta 
„29, La acele cercetări se va, privi ca regulă, 

ca să asiste ori mediculii arondismentului ori 
adjutoralii (secretarul) medicului primarii ali 
districtului, ork celă puginiă ună sub-chirurgă 
şi numaj -în casuri escepționale :mediculii, pri- 
mari ali districtului va Îmcra singură. -. ...: 
„30. Mediculă arondismentului,: orl. adjuto-- 
rulii (secretarulii), care a asistatii la cercetare 
va contra-semna actul medicală. „:, : 

- 81 Cândă mediculă primarii ală districtu- . 
lui însogesce pe procurorul, -celiă. din urmă are 
să îngrijâscă pentru transportul, .:" pu 

32, În orașele. şi tergurile. cercetările me:.. 
dico-legale asupra cadaveriloriă, rănirilorii ma: 
grave, violări, facultăţiloră mintale,: putinţiă .   a. 

... 
pe viterinarulă ori sub-viterinaruli, .., secsuale, sarcinii, facerii,. abortului i şi asupra .



. 

gulă de medicii de regimentă clasa, 11.) 

dicale pentra cercetările medico-legale 'este 
" dâtori ca să'şi dea părerea osebitii, dâcă nu 
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marii ală districtului, împreună cu mediculă 
oraşului, şi decă se pâte cu unii ală treilea me- 
dică (adică medicul spitalului civilii ori ună 
medicii ostăşesci, care ocupă celii puțină ran- 

33, Fie-care dintre membrii comisiei me- 

consimte cu opinia celoră-alţi membri. 
Tote părerile se'scrii pe acelaşi actii, şi 

decă nu ajunge uă singură câlă de hărtie, se 
şnuruesci tâte câlele şi se sigilâză cu sigiliul 
oficialii ali mediciloră şi ali procurorului. 
“8%, Mediculi care priimesce invitarea pro- 

curorului, invită pe cei-alți. membri ai comi- 
sici medicale, dâcă dânşii n'a fostii deja in- 
vitaţi de către procurorulă. . 

89, Actuli medicali se dă în priimirea pro- 
curorului, celă multi 24 de ore după săvârşi- 
rea cercetării. . au - 

86. Medicul primară ali districtului va ţi- 
nea unii registru şnuraită şi sigilată, pentru 
însemnarea tutuloră acteloră medicali şi cer- 
tificatelorii, fâră deosebire, ce va libera. | 

Numărulii curentă ală registrului va fi totii 
de uă dată şi numărul aceloră acte.   „Ye Căutarea boluarilorii sărmani 

37. Medicală primară ală districtului are'a 
se ocupa mai cu osebire, cu căutarea săteni- 
lorii bolnavi. a 

38, La isbucnirea unel epidemii, mediculă 
primară ali districtului se va duce la, faga, lo- 
cului, îndată după ce o va, afla, ori prin comu- 
nicări oficiale, ori prin sciri particulare, va da 
ajutornlii inedicalii şi va stărui ca să se ese- 
cute măsurile medico-poliţienesci. -... - 

39. Fie-care sătânii, care nu este proprie- 
tarii (ci clăcaşi) are dreptul la ajutorulă pu- 
blică (gratuitii),. dâră şi proprietarii sărmani 
nu se escludi de dreptulă acesta. 

+0. Ca ocasia escursiuniloră şi reviziiloră 
prin district, Mediculii primară va da consul- 
taţiuni grataite, pentru bolnavii sermani. | 

41. În acele oraşe şi terguri, unde suntă a- 
şedaţi medicii de oraşe ori de târguri, denşii 
ati detoria ca să caute gratuită bolnavi ser- 
muani şi ca să le dea ordonanţe gratuite. 

42, Şi mediculii primară ali districtalut 
pâte să dea ordonanţe gratuite, pentru locui- 
torii sermani din capitala, districtului, cu e- 
scepţia acelorii oraşe mal mari, unde serviciul 
sanitari alii oraşului nu atârnă de medicul 
primarii ală districtului... . 

43, În acele districte, unde: medicală pri- 
mară ală districtului, este totă uă dată şi me- 
diculii: ordonatorii ali spitalului districtaală, 
densulă are dâtoria ca să den regulată, în tâte   dilele, când se află în reşedinţa districtului, 
consultațiuni gratuite în localulă spitalului Ia | 

LEGIUIRI . 

otrăvirii, se vorii face de către medicul pri- ! uă oră fixată, care se va publica prin tâte co- 
munele districtului, atâti 
şi pentru săteni. . , 

44. În cele-alte oraşe şi târguri, medicii de 
oraşe vorii ţinea acele consultaţiuni gratuite 
regulate, atâtă pentru locuitorii oraşului, pre- 
cumii şi pentru sătenii carii vină în oraşii, 

La acele consultaţiuni se potă presinta bol- 
navii sărmani, de ori-ce nație şi religie, atâti 
din districtul acela, precumii şi din alte di- 
stricte, şi chiari străinii, ă 

45. La începatală fie-căruia ani, Direcţia - 
generală a serviciului -sanitară' va comunica 
medicului primară ală districtului suma alo- 
cată în budget, pentra consultaţiunile gratuite 
din districtulă. respectivi, Mediculi primară 
ală districtului nu va putea cheltui peste suna 
aceea. Ordonanţele gratuite nu vorii conţinea 
de câtă adevărate medicamente, escludândiă ori 
ce drogă care mare uă putere curati thera- 
peutică şi ori-ce preparată de lucsii. 
"46. Ordonanţele “gratuite vori fi scrise e 

formulare tipărite şi însemnate cu sigiliulă Di- 
recţiei generale a, serviciului sanitarii şi nu: 
voră avea trebuinţă de nică uă viză ori lega- 
lizaţie ulteriră, semnătura medicului fiinat 
de ajunsă. : a E MI 
"47, Fie-care ordonanţă gratuită se va în- 

semna într'uă condică şuuruită :şi sigilată. 
Numărulii corenti ală condicel va fi totă da- 
uă dată şi num&rulă ordonanţei. La finitult 
trimestrului, farmacistulii respectiv va înainta 
Direcţiei generale, prin mediculă primară al& 
districtului, tote ordonanțele gratuite în ori- 
ginală cu lista şi contul loră în numărulă în-! 
doită şi va fi despăgubitii îndată după cerceta- 
rea ordonanţelori. o E 

43, In oraşele unde esistă mai multe Far- 
macii, bolnavii sărmani aă dreptulă să'şi alâgă 
singură farmacia care să lucreze ordonanța 
gratuită. - 

pentru orăşani câți 

NI, Dirigerea serviciului veterinară 
49. In tâte districtele, mediculă primar al 

districtului dirigiază şi serviciulă veterinară. 
50. La isbucnirea de epizootie, medicul pri- 

mar ală districtului merge la faca locului, re- 
guleză ajutorulii medicali, ordonă măsurile de 
poliţia sanitară, şi lasă pe sub-veterinarul ori 
sub-chirurgulă la faga locului. ' - : : 

51, In casulă de epizootie contagrissă, me- 
diculă primară ală districtului, are dreptul să 
puie sub carantină, nu numay ciregi aflate pe 
suhate dâră şi chiar uă Comună întrâgă, şi să 
câră de la Prefectură. ori Sub-prefectură, în- 
fiinţarea unui cordonii carantinesci de pasnici 
sătesci, CC ii a 

52, Ori-ce asemenea disposiţii se vor comu- 
nica prin midlâcele cele mai grabnica Direcţiel 
generale a serviciului sanitară. : o 

59, Numai Direcţia generală pote sii câră.
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înfiinţarea unui cordoni carantinescii de gen- 
darmi, grăniceri, ori trupe de linie, pentru mal. 

“multe comune, ori pentru ună arondisment în- 
tregii bântuită de epizootie, ; 

54, Medicală primară ală districtului con- 
troleză dâca consiliurile comunelorii rurale pă- 
zesciă regulamentele pentru mărginirea epi- 
zootiilorii, le dă desluşirile cuvenite şi cere de 

„la Prefectară darea orii în judecată, în casii 
de abatere, . . , 

55, Mediculi primară ali districtului pote 
să câră închiderea imediată a unul drumiă po- 
stali, ori laterală, pentru transportulii de vite |: 
din arondismente bântuite, 

56. Medicală: primară ală districtului, vizi- 
teză în persână grajdurile posteloră şi a jan- 
darmiloră şi are şi dreptulii să viziteze şi graj» 

- durile particularilori, dâca, va cere trebuința, 
32. Oprirea bâlciuriloriă şi târgurilor de vite, 

mediculă primară ală districtului o pâte cere 
numai prin midlocirea Direcţiei generale, 

IS, Este de competinţa medicului primară, 
al districtului ca să se înţel&gă cu Prefectura, 
pentra luarea măsurilorii carii ai scopulii d'a 
îmbunătăţi rasele de vite. 

ŢII, Dirigerea studiilorii personalalui 
medicală subalternă 

59, Mediculă primară ală districtului va re- 
ghia ca elevii din Scâla naţională de medicină 
din Bucuresci, cari se află în serviciulă în di- 
stricte ca medici de arondismente şi 'sub-chi- 

" xurgi, să'yi complecte studiile, şi va avea d6- 
toria să controleze progresulă lori, | 

60. Medicală primară ali districtului va di- 
rigia, conferințele sciinţifice pentru personalul 
medicali subalternii care sc voriă ţinea regu- 
lată la câte duoă luni uă dată în capitala di- 
strictului, şi se va înțelege cu medicali spita- 
lalui, mediculii oraşului și medicii ostăgesci a- 
flaţi în districtul sc, ca să dea sonforințelor 
cea mai mare întindere posibilă, Modală după 
care urmâză a se ţinea conferinfele se desluşesce 
prin ordinulii circularii No. .. . din Monitorul 
medicalii No. 14 din 1 unie 1862, 

61. Medicală primară ală districtului va în- 
griji ca medicii de arondismente şi sub-chirur- 

„gii eşiţi din scâla de medicină din Bucuresci, 
să aibă câte uă mică bibliotecă medicală şi cel 
pușină uă trusă cu instrumentele chirurgice. .. 

VIII. Cancelaria mediciloriă primari 
de districte . 

62, Aledicii primari de districte vor regula 
corespondinţa lor astă-felii, ca nici dânşii, nici 
subalternii lorii, să nu pârdă timpul cu lucră- 
rile zadarnice. Direcţia generală de uă parte   
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regulă, iar de altă parte va, înlesni medicilorit 
primari de districte lucrările: respective, prin” 
tâte miglocele posibile ca să nu'şi perdă tima- 
pulii numai cu lucrările cancelaricesci, 
„Cancelaria unui medici primarii de districti 

va conţinea : -- UE E 
Registrul corespondinţelorii, - 
Registrulii copiilorii. vaccinaţi.. 
Condica consultaţiuniloră gratuite. 
Registrulă lucrăriloră medico-legale. 
Condica de transportiă a corespondințelorit, 

„ Ş&pte dosare din tio-care ani a nume :, 
Pentru staturi, personalul şi apuntamentele. 

> lucrările de poliţia sanitară, ! 
ducrările medicinel legale. . 
xecrutaţia şi reforma. 
lucrările sciinţifice, . 

- înstrucții. 
> Imcrările statistice, 

Colecţia Monitorului medicală, şi 
Unii inventar ali cancelariei şi alti archivei. 

„69 Spitalută districtului va avea uă osebită 
ancelarie. i 

(2) 64, Madiculii primar ali districtului, va 
trămite Direcţiei generale a serviciului sani- 
tară, regulată la finitulă fie-căreia luni (cel 
multi şâpte dile după espirarea lunci), rapor- 
turile următore : 

a. Îabloulă lunari de mişcarea populaţiei 
districtului, alcătuită după sciinţele priimite 
de la prefecţii de oraşe, de la sub-prefecţii de 
arondismente, de la medicii da oraşe şi de aron- 
dismente şi de la sub-chirurgi, cari va cuprinde 
numai numărulii celori morţi şi născuţi în o- 
raşele şi arondismentele districtului respectiv, - 
după modelulă No. 4, - 
"d. Lista consultaţiunilor gratuite ce s'a datii 

în luna espirată, la spitalulă districtului, în o- 
raşuli şi în diferitele.arondismente, după mo- 
delulă No. 5. a - : 

"e. Lista mortalităţii vitelorii” din luna înce- 
tată, după modeluli No: 6. ” , 

"d. Statulii lunară a personalului sanitari 
şi a apuntamenteloră după modelulă No, 7. | 

e. Lista copiiloră vaceinaţi, model No. 2. 
-f, Lista visitaţinniloră femeilor prostituate, 

modelii No. 8. 
9. Lista vitelor de măcelărie visitate înain- 

tea tăierilori, modelă No. 9. -..:: 

y 
v
w
 $
:
 

„.. h. Lista femeilor lehuze operate de cătra m6- 
şele aflate în funcțiunea Statului, model No. 10. 
"65. La finitulă fie-cărui trimestru, medicul 
primarii ală districtului, va trămite Direcţiei 
nă listă a tatulorii actelorii medicale şi certi- 
ficatelor eliberate în trimestrulă încetat, după 
formularulă No. 11; .. ii sea 

66, La finitulă fie-căruia semestru, medicul 
due 

va cere ca cancelariile să fie în cea maj bună |primară ati districtului va trămite Direcţiei 
i 

aa 
  

() In textuală originală şi oficială lipsesce art. 64, care nrma a se pune aci, ceea ce s'a: și făcut şi din care 
causă s'a pus în contiunațiune numeraţia cu câte ună numirii în plus vis-ă-vis de originală. Pi
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generale unii raportă generală, ceprindenâă 
tote progresele şi îmbunătăţiri ale serviciului, 
neajunsurile cu reformele trebuinciâse, nbser=" 
vaţii sciinţifice şi listele statistice, asupra mniş- 
cării poporaţiunii şi mortalităţii viteloră, nu- 
me&rulă vaccinaţiuniloră, consultațiunilor gra-. 
tuite, visitaţiuniloriă. fe meiloră prostitate, vi- 
telorii tăiete, femeilor Jchuze operate de către 

- moşele plătite din fonduri publice, observaţii 
sciinţifice.şi statistice asupra epidemiiloră, şi 
epizootiiloră, ete, ” 

67, : Asemenea se va trămite Direcţiei gene- 
-rale la finitulă fio-cărnia semestru, listele de 
conduita personalului subalternii, după formu- 
arii No. 12, e. 

68. Ori-ce întâmplare cstraorăinară se va ra- 
porta Direcţiei generale îndată. Isbucnirea e- 
pidemiilori, epizootiilorii, mediculii primară al   
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districtului o va comunica prin midlâcele cele 
mai grabnice, şi va lua îndată măsurile trebuin- 
ci6se, fară ca să aştepte deslegarea Direcţiei. 

69. Iu timpulă epidemiiloră şi epizootiiloră 
medicii primară de districte vor trămite Direc- 
ţiei raporturi cu listele statistice respective de 
stptămână în săptemună, modeli No. 13. : 
„40. După închiderea zalhanaleloră se vorii 

trămite Direcţii generale listele asupra numă- 
Talui şi felulii viţeloră tăiete, modelă No. 14. 

După finirea recrutaţiei se vori trămite Di- 
recţiei listele, modelii No. 15. „ 

- 71. Medicii primari af districtelor, cari se 
mărginesciă cu Turcia, voră trămite direcției 
la 1 şi la 15 dioa a fie-căria luni, ună raportii a- 
supra'stării sănătăţii locuitorilorii şi a vitelor! 
din partea limitrofă a Turciei. 
n „ Inspectoră generalii : Davila.. 

  

- STATUTELE SOGIETĂȚII MEDICO-CHIRURGICALE 
tamas! (Decrelăi No, H69din 1867) 

IL. Societatea Medico-chirrgicale are scopul 
„de a cultiva sciințele medicali în tâtă, întinde- 
rea lori şi d'a urmări progresele lor prin pro- |: 
cedări şi comunicaţii mutuale, prin scrieri şi 
prin esperimente sciinţifice. . 

II. Poţă face parte în acâstă societate toţi 
doctorii în medicină, recunoscuţi în țâră, cari 
vorii adresa biuroului societăţii cererea de a fi 
priimiţi ca membriţ. Aceste cereri trebue îscă- 
lite și de trei membrii titulari ai societăţii. 
Priimirea se adoptă prin majoritatea voturilor. 
„INI. Societatea se. ve compune de membrii 

titulâri, cari locuesc în capitală şi de membrii 
corespondinţi. | a a 

Cei din urmă, oră câudii se voră afla în Ba: 
curesci, se vor bucura de tâte drepturile mem: 
briloră titulari, îi i - 

IV, Societatea este representată şi admini- 
strată printruni biuroii compusii de : 

Unăpreşedinte, 

 STATUTELESOCIETĂȚII AEDICO-OHIRUROICALE . 
DIN BUCURESCI" 

-- CAPIIOLULI 
Scopulă Societăţii 

Artil, Socictatea Medico-chirurgzicală are 

  
Sai - . : -: (170) 

Duoi vice-preşedinţi, - 
Dooi secretari şi see 
Uni casieră, . -... 
Biuroulii so alege dintre membrii titulari 

„| prin scrutină şi cu. majoritatea relativă, pre- 
şedintele şi 'vicezpreşedinții,- pentru unii ană, 
secretarii şi casierulă pentru duoi ani. , 

V. La începatulă fic-căruia 'anii societatea 
îşi face budgetulii şi otărasce contribuţia. | 

Societatea decide asupra diareloră de abo- 
namentii şi cărţisorii.de cumpăraţi, ” 

VI.. Şedinţele societăţii voră fi publice şi se, 
vorii ține în ântâia şi a treaa Marţi a fie-căria 
lună, la 7orosâra,.. i 

Se va putea ţine şedinţă decă vor fi presenţi . 
celii pugină a treea parte a membrilor titulari. 
-VII. Pe totii anul societatea ţine uă şedinţă ' 

publică în cea din urmă săptămână a lune OQe- 
-| tombre în care 'se voră espune lucrările socie- ” 

tăţii din anuli încetată, 

  

p- 

a ÎN e 

- Vternitate. între - medici prin întrevederi mai 
dese; a apăra drepturile corpului modicalii şi 
a-judeca veri-ce faptă ali unui melică,- care 
ară atinge demnitatea întregalui corpă. 3 

„ Arte 2. Societatea. se va ocupa cu.tâte ce-. 
de scop a cultiva sciințele medicale în tâtă în- | stiunile medicale de ună interesă generalii stă 
tinderea, loră; d îalesui legăturile “de 'confra- | locală, pe care le va studia, discuta, şi în casă
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de trebuinţă, va comunica decisiunile eă.auto- 
rităţilorăi competinte, ., E 

CAPITOLUL II: E, 

- « Admiterea membrilorit 
- 

Art, 3. Membrii societăţii sunt de trei ca- 
tegorii : aq. Membrii. onorari ;. b, Membrii re- 
şedinţi, şi c. Membrii corespondinţi. ! 

Art, 4, Veri-ce doctorii în medicină, care 
posedă dreptulă de 'a esersa arta medicală în 
țsră, pote face parte din Societatea Medico- 
chirurgicală. i i 

Art, 5. Sunt scutiţi de acestă condiţie mem- 
brii onorari, şi corespondenţii din străinătate. 

Art, 6, Veri ce doctor în medicină care do- 
resce a deveni membru, trebue să presinte ună 
lucrare megieală ad-hoc, scrisă si tipărită, şi 
însoţită de uă petiție; unii membru reşedinte 

„va depune la biurou lucrarea și petiția cn pa- 
tru-spre-dece dile inainte de a se pune la ordi- 
nea dilei priimirea candidatului, — In acesti 
intervaliă fie-care membra este în dreptă a da 
părerea sa motivată contra admiteri). 

Art, 7, Lucrarea presentată va fi esaminată 
"de unii jurii compus de trei membrii, carii vor 
„espune printr'unii raportii estractuli lucrării, 
“şi meritele săle, şi pe urmă se va proceda, la vot. 

Art, $. Votarea sc face prin scrutin secret. 
Numa! duot treimi. din număruli membriloră 
presinţi decidii priimirea. : CC 

Art, 9, Fie-care membru va sub-semna, sta- 
tutele societăţii, obligându-se astă-felă a le 
respecta. Ia : 

- Art. 10. Membrii onorari poti fi numiţi 
doctorii din ţeră sâi din străinătate, carii prin 
meritele lori sciinţifice aii ficutii să progre-, 
seze veri-una din ramurile sciinţelor medicale. 

Ari, 11. Pentru a se acorda acestii titlu o- 
norificii, trebue uă propunere din partea a trei |. | 
membri,.pe care biuroulii o « pune în discuţie şi 
în urmă la votă. : 

Art, 12, Societatea are facultatea de a pune |. 
în discuţiune şi rotare escluderea vre-unui mem- 
brau în şedinţă secretă şi în următârele casuri: 

- a. Compromiterea personală gravă. .;,. 
V. Atingerea demnităţii corpului medicali 

întregi, NOE a 
€. Neplata cotisaţiiloră anuale. ..! .::: 

CAPITOLUL IN: 
Despre biuroit și atribuțiile sâle :.: 

Art, 19. Biuroul societăţii se compune din : 
Uni preşedinte, 
Patru vice-preşedinţi. 
Patru secretari. 
Unii casierii. 
Ună architari.  ? , 

Nem a e 
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„Art. 14, Binroulă se alege în fie-care anii, 
dintre membrii reşedinți prin votii secretă, în 
prima şedinţă a lunei Noemvrie, dată care se 
consideră ca începutul anului Societăţii. Mem- 
brii fostului biuroi poti fi reuleşi. 

Art. 15. Preşedintele dirige tote şedinţele; 
elă decide convocarea şedinţelorii ordinare, şi 
estravrdinare; elii, cu vice-preşedinţii,. repre- 
sintă Societatea, oficiali şi are parola în tâte 
ocasianile solemne, * Ia 

- Arte 16. Preşedintele păstrâză sigiliul, tâte 
documentele de valâre,, decretele cari privescii 
Societatea, şi supraveghiază stricta înplinire 
a statutelori, . E 
"Art, 17. Vice-preşedinţii, în lipsa preşedinte- 

lui, înteplinescii tote îndâtorinile: menţionate 
în articolii precedinţi, n. 
sa Art, 1S, Secretarii suntă dstori a ţine uni 
registru esactii de toţi membri! Societăţii, vor 
rezige procesele verbale ale şedinţelorii şi le 
vori trece întruni registru, a: 

La finele anului voră elabora uă dare de ss- 
mă generală a tutulorii şedinţelor, precur şi 
a enumera membri actuali, nuci admişi, demi- 
sionaţi şi inectaţi din viaţă, af 

Art, 19. Casiezulă adună regulată cotisa- 
țiile annale, efectuază plăţile, conformii bud- 
getului presentatii şi votată de Sucietate în 
cele dântâiii şedinţe ale anului. a 

Tâte cheltuelile neprevădute într'acelii bud- 
getii vorii fi efectuate în urma votului Socie- 
tăţii. Cotisaţiunile voră fi adunate până la f- 
nele lui Martie; casieruliă va comunica Societă- * 
ţii numele membrilerii- cari nu vor licuida co- 
tisaţiunile până la acestă termini. . .. 

Art. 20, Archivaruli păstrâză ţote lucră- 
rile sciinţifice, cărţile Societăţii, corespondin- 
ţele, actele şi documentele, şi va ţine nui în- 
ventariă esact de tâte lucrările sus-menționate, 
cât şi de mobileleşi tâte proprietăţile Societăţii, 

CAPITOLUL IV.     
„| Lunea ântâia   

Despre şedinţele Societăţii . 

Art, 21, Şedinţele Societăţii sunt ordinare 
şi estra-ordinare; — şedinţele potă fi secrete 
cândii Societatea va: cere. . 

Art, 22, Şedinţele ordinare se voră ține în 
e şi a treea a fie-căreea lună, la, 7 o- 

Te stra. i a 
Art, 23. Şedinţele estra-ordinare se decidii 

şi se convâcă de preşedinte în casuri urgente. 
Arte 24, Pentru tâte şedinţele, atâtii ordi-. 

nare, câtă şi estra-ordinare se voră face învi- 
taţii speciale; anunțândă totii-de-nădată şi o- 
biectulii principalii alii şedinţii. — Când pre- 
şedintele va crede că obiectulă nu se pâte di- 
vulga, învitarea va purta formula <pentru che- 
stiune importantă». - 

Art, 25. In casă cândii preşedintele nu con:
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vâcă Societatea în timpii de uă lună, cinci 
membri aă dreptulă a'l aminti convocarea, şi 

" decă în urmă totă nu se chiamă Societatea: a- 
tunci acei cinci membrii vorii avea dreptulă a 
convoca directi Societatea în numele lor, pen- 
îxu a ţine şedinţă, - A 

Art. 20. Ori-cândii se va propune de cinci 
membri oportunitatea unei convocări estra-or- 
dinare, preşedintele este dâtorii a corespunde 
acestel cereri. a 

Art, 27. Orâinea şedințeloră atâti ordinare 
câtii şi estra-ordinare va fi cea următore : 

a. Apelulă nominală. - - 
d. Citirea procesului verbală ală şedinţii 

precedente. - . - 
e. Citirea corespondinţelorii şi presentarea |- 

Jucrăriloră. 
d. Presentarea bolnavilor şi discuţia asu- 

pra loră. : 
e. Chestiunile cari suntă la ordinea, dilei, 
Art, 28, Preşedintele regulăză mersulă di- 

scuţiei, şi are toti-ds-una parola. 
Art, 29, Unii membru nu pâte lua de câtă | 

de duoă ori parola în aceeaşi chestie, 
Art. 30. Şedinţele sciinţifice se putii ţine 

cu gece membrii, pe cândii cele administrative 
cu număruli de cinck-spre-dece.- Membrii ono- 
rari ai numai voce consultativă. 
"Membrii reşedinţi cari lipsescii de la şedin- 
ţele Societăţii în timpii de trei luni, nu potă |. 
avea votă deliberativiă până la finele anului, 

Art. 31. Societatea are vacanţă anuală de 
la 15 Iulie până la 15 Septemvrie. 

Art. 92, In cea din urmă săptămână a lunci 
Octomvrie, Societatea va ţine ultima sa şedin- 
ţă anuală. — Acâstă şedinţă este solemnă şi 
publică ; toți nembrii se adună în vestminte 
festive, Preşedintele va face. uă espunere de 
lucrările Societăţii în anuliă decursii, va, da, sc 
va midloci biografia pe scurtă a membrilorii 
defuncţi, Membrii Societăţii voră contribai la 
mărirea solemnități!, printr'uă disertaţie sciin- |. 
țifică, relativă la igiena publică şi privată a 
poporului Românii. Acest discursă s6ă memo- 
riă trebue anunciată Societăţii. ” 

CAPITOLUL V 

Despre schimbarea statutelorii 

Art. 33, Propuneri pentru modificarea sta- 
îmteloră nu poti fi făcute de câtă în prima, şe- 
dinţă a lunei Noemirie (adică la începutulii a- 
nului Societăţii). n 

  

  

4 LEGIUIRI 

Arte 34. Veri-ce propuneri de natura acâsta,. 
pentru a se lua în consideraţie, trebue făcută 
în scris şi susţinută cel.pugin de cinci membri. 

Art, 55, Pentru a se priimi modificarea sta- 
tuteloră va fi necesariii uă majoritate de ducă 
treimi a membriloră presinți. —. - 

CAPITOLUL VI! 
Despre fondurile societăţii ' 

Art. 36. Fondurile Societăţii se compună : 
a, Din taxa admiterii care este fixată la 

20 lei.nuoi. | - 
V. Din cotisaţia anuală în sumă de 20 lei nuoi, 

- €, Din suplimente voluntare de sub-scripţie, 
d. Din venitulă fondului de reserră. 
e. Din legaţiuni şi donaţiuni, . 
Art. 97. Meâicil din străinătate, cari voră 

trămite Incrări sciinţifice solicitândă titlul de 
membru corespondentă, suntă scutiţi numai. 
de cotisaţia anuală, 

Art. 25, Membrii corespondenţi din eră ai 
tâto obligaţianile şi drepturile membriloriă re- 
şedenţi; ci plătesc numa! 1/2 din cotisaţia anuală 
pe cândă dreptulă de intrare este obligatoră 
pentru toţi. , 

Art. 39, Fondurile Societăţii se împart în : 
Fonduri de cheltueli anuale şi | 
Fonduri pe reservă. 
Arte 40. Fondurile de reserră se vor forma 

din rămăşiţele fondului cheltuelelorii anuale, 
şi se voriă depune de casierii cu dobândă la uă 
casă de siguranţă. 

Art, 41, Fondurile de reservă nu potă fi a- 
tinse de câtă numai după ună rotii espres'ală 
Societăţii. 

CAPITOLUL VII - 

Despre încetarea societăţii 

Art, 42, Societatea va fi considerată ca di- . 
solvată cândă numărul membriloră reşedinți 
va fi mai mică de dece. | 

Art. 43, Celii din urmă casierii va, fi dâtor 
a depune fondurile esistente cu dobândă la uă 
casă de sigoranţă, luândi chitanţă în regulă. 

Art, 4, Aceste fonduri potii trece la altă 
Societate medicală sciinţifică, care se va forma 
în urmă, şi la care rori participa celii puginiă 
cinci-spre-dece membrii din Societatea disol- 
vată. ,
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PROEOIU. 
PENTRU CONSILIURILE DE IGIENA SI SALUBRITATE PUBLICA DIN BUCURESCI SI IASI, 

(Decretăi- No. 786 din anul 1862) 

$ 1. Destinaţiunea cousiliarilorii 

“Arte 1, Pentru capitala Bacuresci şi pentru 
oraşulii laşi se înfiinţeză câte unii Consilii de 
igienă şi salubritate publică, care vorii secon- 
da Municipalităţile respective în tâte lucrările 
sanitare şi cari se voriă afla în relaţie directă 
cu Consiliulii generali de igienă şi salubritate 
publică. (Consiliulă medicală superiorii). 

$2. Composiţia Consiliurilorii 
art, 2, Consiliuli de igienă şi salubritate 

publică ali capitalei Bucuresci, se va compune 
de nucă membri, adică : . 

De preşedintele Municipalități capitalei, ca 
presedinte; de medicii şefă ali capitalei, ca 

„ Yice-preşedinte; de cei cinci medici de culori 
(de comisii). 

De unii architectă şi 
De nnii inginerii. E 
Municipalitatea va numi pe nuulii dintre 

: funcţionarii săl secretarii ală Consiliului. 
Art, 3, Consiliul de igienă şi salubritate 

publică din Iaşi se compune de nucă membrii, 
adică : e 
De preşedintele municipalităţii, ca preşedinte; 

de czi ştse medici de despărţiri, din care unul 
medicul şefi ali oraşului laşi, ca, vice-pre- 
şedinte, 

De unii architectii şi 
De unii ingineri. 
Municipalitatea va însărcina po unul dintre 

funcționarii săi cu fancţia, de secretarii alii 
Consilinlui, - 

$ 3, Atribuţiile consiliurilorii 
Consiliurile de igienă; şi salubritate publică 

"so toril ocupa : | - 
Arte 4, Ca studiarea şi propunerea de mid- 

16ce pentru salabritatea (assainissement) reio- 
nului lor, şi pentru delătararea de orl-ce mia- 
sme din reionă. | , : 

Art, 6. Cu ameliorarea tatuloră condițiilor 
sanitare ale populaţiei, mai cu sâmă a, clasei 
săraciloră, i 
"Art, 6, Cu salubritatea caselorii publice şi 

private, afară de acelea a cărorii priveghiere 
sanitară este în competinţa Direcţiei generale 
a serviciului sanitară, (precum spitalurile, în- 
stituţiile de alienaţă şi de copil găsiţi, închiso- 
ile, aresturile), cu crearea şi esecutarea unui 
„regulamentii igienică pentra clădiri spre a se 

  

opri în viitorii construirea, de case nesănătâse 
şi spro a se aduce cele esistente într'uă stare 
sănătosă. i 

Art, 7, Cu cereri de suspendare ori depăr- 
tare do diferite stabilimente industriale şi co- 
merciale nesănătâse, cu propunerea regulilorii 
trebuinci6se pentru ferirea lucrătorilor din ase- 
menea stabilimente de influenţele vătămătâre. 

Art, S. Cu priveghiarea de aprâpe (împreu- 
nă cu funcţionarii esecutivi) a tutulorii băutu- 
riloră şi comestibililoră ce se vîndii oră se pro- 
ducii în reionulă Consiliului; cu priveghiarea 
de aprope a pieţeloră, a băcăniilorii, a cârciu- 
melorii, a măcelăriiloră. . 

Art, 9. Cu regularea, înființării voarieloră 
(locurile pentru îngroparea cadaveriloră ani- 
male), a canaleloră, cn regularea modului de a 
transporta din reionii escrementele omenesci 
şi animale şi diferitele substanţe organice din 
manegiurile şi stabilimentele industrială. 

Art. 10. Cu regularea cimitirelor, alegerea 
locurilorii afară din 'oraşii şi desființarea cimi- 
tireloră din întru barierelori; 

Art, 11, Cu revizia fontâneloră şi a puţuri- 
loriă, cu revizia riariloriă, care trecii prin reio- 
nulă Consiliului, în tâte privinţele igienice, cu 
maşinele de filtrată apă. - - 

Art. 12, Cu propunerea şi esecutarea mă- 
surilorii în contra epidemiilorii şi endeiniiloră, 
epizootiiloriă şi enzootiiloră, 

Art, 13. Cu tâte cele-alte lucrări igienice 
care se vorii propune de către Municipalitate. 
ori de către Consilii şi care nu suutii de com- 
petinţa esccutivă a altorii autorităţi. 

S4 

Art. 14, Consiliurile de igienă şi salubritate 
publică voră ţine uă dată pe stptEmână uk 
seanță regulată într'uă di otărită şi în orele 
de seră în localulă Municipalități respective; 
iară la trebuinţele estraorainare câte una sâiă 
mai multe seanțe estraordinare totii în orele 
de sâră. - 

Arte 15. Consitiurile aă numai unii vot con- 
sultativii. - i 

Art, 16, Consiliurile nu vor putea ţine seanţe 
decă nu se voră afla presenţi celă pugini şâse 
membri atâtiă la Consiliulă din Bucuresci câtii, 
şi la acela din Iaşi. i 

Art, 17, Pentru ca ună actii alii consiliiloră 

Seanţele consiliurilorii 

  să aibă validitate, trebue să fic resultati celă
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puşin din cinci voturi pentru Bucuresci, şi cel 
puţinii din şese voturi pentru celă din Iaşi, 

Art, 18, Se va ţine uă condică pentru tre- 
cerea, deliberaţiiloră Consiliului şi pentru con- 
statarea, presenţii membriloră la seanță, 

Art, 19. Protocolulă fie-căria seanțe se va 
subsemna de către toţi membri şi se va pu- 
blica în Buletinulă municipală şi în Alonitorul 
medicală, după împrejnrări, pe scurti ori în 
extenso, - - a - . 

Art, 20. Regulamentele igienice şi ori cealtă 
lucrare de uă putere mal mare, care vori eşi 
din sânul consiliurilorii locale,-se voriă supune |-. 
Consiliului generală de igienă şi salubritate 
publică spre aprobare. | e 

“$ 5. Poliţia bromatologică 
Art. 21. Pentru controlarea comestibilelor, 

a btuturiloră, a pieţeloră, a măcelăriilori şi a 
diferitelor, localuri unde se vind şi se fabrică 
comestibile "şi băuturi,. medicii de culori din 
Bacuresci şi ce de despărţiri din Iaşi vor face 
Tevizil sistematice fie-care în arondismentulii 
stă, fiindă însoţiţi de. fancţionaril municipali 
ori poliţienesci. - Da ai   

LEGIUIRI 

90 Art. 22, Medicii şefi (vice-prezedinții con-- 
siliurilorii) vori face şi ci asemenea, revizii și 
vorii controla esecutarea lori de către medicii 
de sub ordinile lori, - 

Art, 23, Cu ocazia aceloră revizii se voră 
face din cândă în cândii analise chimice cuali- 
tative. Obiecteloră bănuite Ji se voră analisa 
âncă vă dată cualitatea şi euantitatea prin 
midlocirea Direcţiei generale a serviciului sa- 
nitară' și cu cheltaiala vingătorilorii ori a fa- 
'bricanțiloră respectivi, dâca, dânşii voriă. fi cul- 
pabili do călcarea legilor Ori a regulamentelor. 

escursiuni sistematice prin reionulă lori pen- 
tra studiarea diferiteloră locuri, ce reclam sa- 
lubritate (assainisement). 

“$6, Raporturile lanare 

Art, 95. La finitulă fe-căria lant, vice-pre-. 
şedinţii consiliuriloră locale vor comunica con- 
siliului general de igienă şi salubritate publică 
uă prescurtate a lucrăriloră lor din luna pre- 
cedentă. . 

  

„DEORETU 
25 OCTOMBRIE 1869 PENTRU CONCEDAREA DREPTULUI DE A | 

DESCIIDE FARMACIE IN TIERA PRIN CONCURSU O: 

No. 1889 pix 

Ss 

(869) 
Arte 1. Dreptulii d'a deschide uă farmacie 

noă se acordă numai în urma unui concursii, 
Concursul se publică în Monitorul oficiale 

cu termină de 60 dile, .. Ri i 
Nepresentându-se la concursii de cât un sin- 

sură petiţionarii, acesta va fi supusă unui esa- 
menă, care va consista în aceltşi probe ca pen- 
tru concurşii. îi E A 

Art. 2, La concursii se admită numai far- 
maciştii români cu diplome de mnagistrii (licea- 
țiaţi) în farmacie, cari ai vârsta de celă puşin 
25 ani şi nu sunt proprietară aă altor farmacii. 
„„In lipsă de farmacisti români, se admitii la 
concursă şi străini, ... IE - 

Fannacistii cu diplome din scâle străine ur- 
meză a presinta şi certificatul de libera practică. 
„Art. 9, Concursul va fi public şi se va face 

la Direcţia generală a serviciului sanitar, înain- 
„tea unui jurii compusă din duoi membrii ai 
consiliului medicali superiorii şi de comisia 
farmaceutică, . DI 

Juriul este presidată de unulă din membrii 
stY, alesii. i. . ar 

Arţe 4. Concursulă consistă în 5 probe : 
Una înscrisă, una orală şi trei de manipulaţii, 
Proba înscrisă va trata despre uă chestie de   

farmacognosie şi pathologie; cea orală va con- 
sista întruă chestie de chimie anorganică și 
organică. * ! i _ 

Din cele trei probe manipulative, una va cori- 
sista în recunâscerea a 5 substanțe farmaceu-. 
tice, una într'uă analisă chimică cualitativă a 
unui amesticii de diferite substanţe, şi cea-altă 
în confecţionarea a trei medicamente, după or- 
donanţe medicale. 

Art. 5. Timpul acordati fie:cărul concu- 
rentă pentru proba înscrisă este de duos ore; 
în timpul acesta concurenţii vor fi priveghiaţi 
de aprâpe de către unulă din membrif jurinlui 
spre a nu consulta cărți sâii note, 

Art. 0. Pentru proba orală din chimia a- 
norganică și organică se acordă, concurenţilor 
câte 10 minute de reflexiune şi câte alte 10 mi- 
nute pentru a respunde la fie-care cestiune. 

Pentru recunâscerea substanțelor farmaceu- 
tice se acordă concurenţilorii 10 minute, per.- 
tru facerea analisei trej dile şi pentru confec- 
ţionarea celorii trei inedicamente uă oră. 
„Arte 2, Juriulă va pune trei cestiuni pentru 
fie-care din cele 5 probe menţionate la art. 4. 

Rândulii în care roră' respunde concurenţii 
se fiseză prin tragere la sorți, - 

Art, 24. Membrii consiliurilorii vorii face
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Cel cu No. 1 va trage câte uă chestie din fie- | plică sigilată ca se rămâie scerete până la ter- 
care probă, care va servi pentru toţi concurenții. 

Art. S,..Chestiile puse de juriii precum şi lu- 
crările concarenţilorii vor fi în limba română, 

minarea concursului. 
Art, 11, In ultima şedinţă, presedintele cu 

membrii procedăză la deschiderea plicuriloră, 
Art, 9. Clasificările se fac de fie-care mern-.! resumarea notelor şi reilactarea, procesului rer- 

bru alii juriului pentra fie-cara concurentii și 
pentru fie-care materie în parte, dându-se no- 
tele de 0—10.. .. i 

Art. 10. Notele membriloră juriului se vor |: 
pune pe fie-care (li, după prealabila, discuţiune 
a meritului candidaţiloră, sub-scrise, într'uniă 

bal asupra merițului fic-căruia dia concurenţi, 
pe care îlă înainteză, împreună cu tote actele, 
consiliului medicalii superioră, spre aprobare. 

Art. 12, In casii de egalitatea notelor con- 
curenţilorii, se ra preferi cel cu practică mai 
îndelungată, 

  

REGULAMENIU 
PENTRU PRIIMIREA SI. ESIREA SMINTITILOR DIN SPITALELE DE SMINTIZI 

i (Decretu, No. 1012 

Art, 1. Ori-ce individ declarații de smin- 
tită prin ver-unii acţi medicali, se pâte priimi 
în căutarea spitalului de smintiţi, după cererea 
unei autorităţi sâii a unui particalari, --. 

n cele-alte spitale nu'se poti priimi smin- 
tiţi de câtii provisoriii pentru fisarea diagnosei 
s6ă ca transitii (aflaţi în transportă pentru un 
ospiciă de smintiţi). - - EI A : 

Art. 2. Autorităţile, cari suntă în dreptă 
de a Ina iniţiativa pentru aşedarea unui smin- 
tită întruni spitali specială, suntii instanţele. 
judecătoresci, Prefectura poliţiei, şi în lipsă, 
Prefectura de judeţi, Primăriile urbane şi pen- 
tru comunele rurale Sub-prefecturile ; acestea 
din urmă voră raporta îndată Prefecturilorii 
respective. Ma a 

Art, 3, De câte ori nă autoritate înainteză 
pe rer-ună smintiti la, spitalulă de smintiţi, 
trebue să/lii însoscâcă de uă hârtie formală 
către niediculi primară ali stabilimentului, 
îasoşită de actii medicali în originală s6ă în 
copie legalisată, iară decă smintitulă este in- 
tergisii, în locă de acti medicali, elii va, [i în- 
soţitii de ună extractii de sentință, judecăto- 
rEscă, prin care.a fostă intergisii. i 
: “Arte 4. La casuri grave, unde s'a constatatii 
acte de violinţă comisă 'în publică, smintitulă 
sc pote înainta, la ospiciii şi fără, act medical, 
însă atunci autoritatea, administrativă, care va 
fi luată acâstă măsură, vă arăta anmne acâstă 
împregiurare în adresa ci'către mediculă ospi- 
cinlui, i a 

: Art, 5. Particularii cari suntă în drepti a 
cere .aşedarea unui smintitii în spitalulă de 
smiatiţi suntii : părinţii, curatorii, epitropii, 
rudele acestuia, şi, în lipsa loră, amicii scă 
chiarii vecinii. Ia 

Art, 6. Dscă sminţitulă este fără midlâce, 
particularii cari voră lua iniţiativa pentru a- 
şedarea lui în spitalii, sc vor adresa către au- 
torijtăţile administrative oră poliţienesci, , ce- 

  

  

din 15 Iulie 1507). : a 

rândă a se constata „de medici starea lui men- 
tală, spre a se putea înainta apoi la spitalul 
de smintiţi. | ea 

Art, 7, Particularii cari vorii fi constatată 
starea mentală a pacientului printr'uă consul 
taţie privată de medici, se potă adresa d'a drap-, 
tulă administraţiei spitalicesci de care depinde 
spitaluli, cerendă pe temeiulă unui actii me-, 
dicalii, aşedarea smintiţiloră în acelii ospiciă. 

Art, S. Cererea de admitere făcută către au- 
torităţile citate în art. G şi 7 va fi dată în seris 
sub-serisă de cei în drepti şi legalisată de au- 
torităţile administrative locale; în acâstă hâr- 
tie se va arătu numele, pranumele, profesiunea, 
religiunea, etatea, domiciliul atâti ală păti- 
mașului câtă şi ali petiţionarului, însemnân- 
du-se totii-uă-dată. şi gradulă de rudenie, ori 
felul ds relaţiune ce arii fi avendii acestă din 
urmă cu smintituliă, . 

Art, 9, Certificatul: medicală, menţionatii 
la art.3 și 7, trebuie să arcte felulă şi gradulă 
alienaținnii mentale; precumii şi tâte particu- 
larităţile.: Aceată certificată nu pâte servi d2 
câtii 15 qile de la eliberarea lui, e 
„drt, 10. La casă de urgenţă, mediculii pri-, 
mară ală spitalulni pâte'priimi provisoriă pe un. 
individă şi fără certificati medicali; se va ra- 
porta în 24 ore despre acâsta administraţiei 
speciale de care depinde şi care orânduiesce uă 
comisie medicală spre a examina, starea min- 
tală a individului, Dâcă admiterea, de urgență 
a fostii provocată de către uă autoritate ad-, 
ministrativă,, acesta va fi dctore:a îngriji ca, 
în termină de 3 dile, constatarea sus menţio= 
nată să se împlinâscă, ic 
„Arte 11, Autorităţile alministrative cari ai 
ordonată aşedarea unui smintită majoră în 
spitalulă de alienaţi, suntii dâtore d'a înzuno- 
sciința fără întârgiere (celă meltă în termină 
de 3 dile) pe procurorul locală, scă decă smin- 
tituli este din altă districtă şi.pe acela ali 

79
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districtului respectivi, (câtă se va putea mat 
curândii) asemenea aii să urmeze şi admini- 
straţiile spitalicesci, cândă particularii se a- 
dresâză la dânsele. 
"Art, 12, Intendantulă ospiciulal va ţinea uă 

condică şnuruită, numerotată şi sigilată, de ad- 
ministraţia spitalicescă superiră, de care de- 
pinde stabilimentuli, în care va, înscrie îndată 
după priimirea unui smintitii numele, prenu- 
mele, profesiunea, etatea, religiunea, naţiona- 
litatea şi domiciliuli stă, precumă și ală ace- 
luia care a cerută admiterea lui în ospiciă ; 
decă bolnavulă este trămisi de veri-uă auto- 
ritate, se va însemna acâsta, numărulă hârtiei 
şi dosarul unde s'a depusă hârtia, se va men- 
ționa sentinţa judecătorâscă de interdicţiune, 
decă esistă, şi numele epitropului, asemenea şi 
certificatulă medicală de priimire, 

Se va mai însemna într'acâstă condică, data 
admiterii bolnavului precumi şi acea a eşirii 
Ink sii a morţii, cu arătare de număruli dile- 
lori câte s'aă aflată în spitală, 

Art, 13. Îndată ce unii smintitii 'şi-a redo- 
bânditii sănătatea şi mediculii primari îlii de- 
clară că este în stare a eşi din ospiciii, se libe- 
TEză prin ordinulă săă fără nici uă amânare, 
dânda-i-se în mână unii biletă de liberare din 

LEGITIRI 

Art. 14, Dăcă însă, individul este nevârst- 
Nică sâă intergisii, ori acusatii de veri-uă crimă 
înaintea unei instanţe judecătoresci, medicali 
primari alii ospiciului va însciinţa acea auto- 
ritate care la trimisă la ospiciă. 

Art, 15. Dâcă veri-uă rudă, curatori sâii e- 
pitropii ală unui smintitiă s6ă chiarii şi parti- 
culară, care va fi cerntii almiterea lui, reclamă 
W'a se libera acelă individ înainte d'a fi vin- 
decatiă, se pâte elibera d'a dreptulii, dându-se 
în sema reclamantului după cererea lui în- 
scrisă şi formală; dâcă îns€ pacientulii ară fi 
primejdiosă pentru elă Ensuşi, atunci mediculii 
ospiciului va raporta despre acâsta administra- 
ţiei şi nu'lă va libera de câtă după autorisaţie 
Şi după temeiulă garanţiei formale ce va fi dati 
postulantuli d'a îngriji ca smintituli să nu fie 
în posiţie de a săvârşi nici unii fapt vătămător, 

Art. 16. Îndată ce un smintită se priimesce 
în ospiciii, ese sii more, mediculii primară va 
face unii buletini unde va descri causa admi-. 
terii, eşirii scă a morţii individului, numărulă 
acelorii aflaţi în fiinţă, pe care 'lă va înainta: 
administraţiei superidre de care depinde sta- 
bilimentulă, , 

Preşedinte, Dr. Capşa.   ospiciii, fără arătarea diagnosei bâlei de care 
a suferită. 

Doctorii : Prolici, Teodori, Polizu, G. Ale- 
zianu, Turnescu, Atanasovici. a 

  

„REGULAMENTU 
PENTRU COMERCIULU CU OBJECTE MEDICAMENTOASE SI OTRAVITOARE IN ROMANIA 

(Decret. No. 1758 din 30 Noembrie 1867) 

CAPITOLUL 1 
Disposiţiuni generali - 

Art, 1. Pentru apărarea publicului în contra 
otrăviriloră, înveninăriloră voluntarii şi acci- 
dentali precum şi pentru mărginirea căutării 
bolnaviloră prin Gmeni neîndrituiţi de a esersa 
medicina, vingarea substanţelor medicamen- 
tse şi otrăritre nu se permite de cât farma- 
ciştiloră şi materialiştilorii îndrituiţi, 

Afară de farmaciştii şi materialiştil recu- 
noscuţi de către Direcţinnea generale a servi- 
ciului, nimeni nu este în drepti a face unii co- 
merciă cu substanţe medicamentâse şi otrări- 
tra, cu escepţia objectelorii însemnate la, ca- 
pitolulă IV, art. 20. 

Art, 2. Fabricile chimice oră alte stailimente, 
cari producă materiale otrăvitâre în privinţa 
comerciului cu productele lor, se voră privi ca 
muaterialişti, supuindu-se pe de uă parte dispo- 
siţiunilorii acestui regulamentii, cră pe de altă 
parte ele voră păzi tote regulile igienice ce 

autorităţile sanitare competinte (consiliulii de 
igienă publică, medicii primari de districte) 
voră ordona în interesnlă lucrătoriloră din a- 
cele stabilimente şi ală publicului. 

Arte 3, In acele locuri unde nu se află far- 
macii publice, mediculii (doctorulă ori licen- 
țiatulii în medicină, magistrală în chirurgie) 
este în dreptii ca să prepare singuri medica- 
mentele pentru bolnavii aflaţi în căutarea lui. 

CAPITOLUL II 
Farmaciştii 

Art, 4. Regalile ce ai să păzescă farma- 
ciştii la espediarea medicamentelorii şi sab-. 
stanțeloră otrăvitâre, suntii cele stabilite în. 
regulamentulă farmaccuticii anexată pe lingă 
taxa farmaceutică. - - 

CAPITOLUL III 
>. Materialiştiă |     Arte 5, Nimeni nu va putea esersa negoţul
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ca materialistii (droguist) care nu posedă ma- | 
tricula de materialistă din partea Direeţiuniy 
generale a serviciului sanitari. . 

Art, 6. Nu se vor matricola ca, materialiştă 
decât 0menj, cară vor ânsuşi calităţile următore: 

a. Să aibă drepturile civili şi să nu fi fostă 
nici uă dată osînditii pentru cause criminali 
infamante; iară la casă dâcă e străin să se su- 
pună printr'uă declaraţie înscrisă şi legalisată 
Jarisdicţiunii ţării în totă ce privesce comer- 
ciulă sti de materialistă, - | 

b. Să scie a citi şi a scrie românesce. 
Nu este destulă ca să scie numala subsem- 

na numele să, 
c. Să dovedâscă înaintea unei comisiuni nu- 

mită ad-hoc de Direcţiunea generale a serviciu- 
Îni sanitară că posedă cunoscinţele de farma- 
cognosie, . 

„Arte 2, Pentru materialiştii deja esistenți 
se va acorda terminulă de 3 luni de dile a în- 
cepe de la publicarea acestui regulament pen- 
tru îndeplinirea, disposiţiunilorti art. 6, 

Art, 3. Dâca după trecere de uă săptămână 
de dile după mârtea, unul materialistă, moşte- 
nitoriă nu vorii administra drogueria printr'un 
altă materialistă recunoscuti şi matriculatii, 
„Sevaretrage concesia şi seva închide drogueria. 

Art 9, Materialiştii aă voo a ţine şi vinde 
tote materialele crude din care se faci medica- 
mente în starea lor primitivă, preparaţiile chi- 
mice crude şi nelucrate, estracturile plantelor 
străine, plantele (rădăcini, flori, frunde, fructe) 
simple şi neamestecate cu mai multe feluri, 
t6te substanţele otrăvitore crude treboinciâse 
pentru stabilimentele indastrială şi pentru me- 
seriaşii aflați în raionulă drogueriei respec- 
tive şi tote culorile (văpselile, boelile) crude 
“şi preparate. N 

Arte 10, Materialiştii suntă opriţi de a ţine 
şi a vinde medicamente compuse lucrate în eră 
ori introdase gata din străinătate şi medica- 
mente secrete, , 

Art, 11. Nici unii materialistă nu va putea 
să vindă substanţe medicamentâse cu parali- 
culă, ci numai în cătăţimi mai mari, adică : 

Balsam de copaiă (copaiva) cel puşin 1 libră. 
Cubebe ,......p..> > > 
Cantharide (gândăcei). .. >» >  4uncii, 
Foldesenă. ...,.. > Gunsiă, ..> 
Jodur de potasă (kali hydroyodicum) 4 uncii. 
Ioduri de natriu, . . .:. cel pușin 4 uncii, 
Nitrat de argint (pâtraiadului) >» 1 unciă. 
Oleii de pesce (oleum jecori Aselli) 6 libre. 
Preparat.dechinină şi chinină pură !/ unciă. 
Sulfat de magnesiă (sare amară) . 1 libră, 

şi eele-alte substanțe medicamentâse totii în 
acestă proporţiune. . . 

Art, 19. Substanțele medicamentâse, cari 
nu se întrebuinţâză în industria vsitată la noi 
în ţeră, materialiştii nu le voră putea vinde 
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Art, 19. Substanțele otrăvitâre, materia= 
liştii nu le voră putea vinde de câtii la farma- 
cişti! şi la fabricanţii ori meseriaşii cari le în- 
trebuinţăză în industrie ori meseria ce esersâză,, 

Art, 14. Fie-care materialistii va ţine unii 
osebitii registru şnuruită şi legalisat de către 
autoritatea sanitară (mediculii-şefă, vice-pre- 
gedintele Consiliului de igienă publică, medi- 
culii primară ali districtului) pentru materia- 
lele medicamentâse şi otrăvitâre, în cari ra în- 
scrie cuantităţile acelorii substanțe cumptrate 
şi vindute, arătând anume de către cine şi când 
le-a vinduti, adeverindă şi cumpărătorul prin 
sub-scriere în condică, subsemnândă singuri, 
ori, nesciindi carte, prin marturi. - 

Arte 15. Snbstanţele otrăvitâre şi medica- 
mentose se vorii ţine -în dulapuri ori câtă de 
bine închise, şi materialistulă va purta grijă 
ca otrăvurile să nu se amestece cu alte mate- 
riale, mai cu osebire cu comestibile. , 

Art, 16. Se vorii întrebuința osebite cum- 
pene (balanţe) şi măsuri pentru substanţe o- 
trăvitre, Materialistul va îngriji ca balanțele, . 
măsurele,. tâte ustensilele şi alte objecta cari 
vinii în contactă cu substanţe otrăvitore să se 
ţină curate. | 

Art, 17. Fie-care droguist (materialist) e- 
ste responsabile pentru esecutarea acestui re- 
gulament de către calfe şi ucenici (practicanți, | 
elevi), şi pentru ori ce abatere dela dânsul, en- 
suşi inaterialistul se va supune la amenda le- 
giuită. _ - - | 

“Art, 18, Pentru oră ce abatere din acestă 
regulamentiă, materialistul sa va supune pen- 
“tra prima 6ră la nă amendă de lei 500 cursuli 
fiscului, la a daoa 6ră de lei 1,000, şi la a treea 
Gră va perde dreptulii de materialistii, retră- 
pândui-se matricula. 

CAPITOLUL, IV. 
„Băcanii şi alți asemenea comercianți 

Art, 19, Băcanii şi alţi neguţători cari aă 
prăvălie (dughână), suntă liberi, a vinde mate- 
rialele următâre, cari suntă de neapărată tre- 
Dbuinţă pentru esersarea diferitelorii meserii şi 
industrii : 

Acidă citrică, acidă tartarică, alumine (pE- 
tră acră), amoniă moriaticii (ţiperig), borace, 
camforă, coccionelă (cârmâzii), feri sulfuricii 
(calaicau), terebentina, tote parfumurile: nea- 
mestecate cu substanţe medicamentose. | 

Alte materiale medicamentse, afară de cele 
enumerate în acesti articolă, nu se pot vinde _. 
de către hbăcani ori alți comercianţi, cari n'aiă 
dreptulii de materialişti. Ă 

Art. 20, Ori-ce abatere în contra acestul 
regulament comisă de către băcani ori alţi 
comercianţi, cari nu sunt înmatriculați ca ma-   la nimeni afară de farinaciştii reecunoscaţi. terialisti se va pedepsi pentru prirua 6ră cu a-
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restii de una penă la dună gile, pentru a duo, 
oră cu arestii de trei dile, iară pentru a, treea, 
6ră se vorii da în judecată corecţionale,: 

Art, 21, Se i vor confisca'tâte materialele o- 
trăvitâre ori medicamentâse, 'afară din; cele 
namite în articolulii 19, ce-se vorii găsi.la en 
băcană ori alti comercianti, care nu este în 
dreptii a le vinde. 

Materialele confistate se vor vinde și banii 
ce vorii resulta se voriă vărsa în casa Munici- 
palității, or a comunei unde s'a confiscatii. : 
Art, 22, Suntii opriţi a vinde substanţele 

LEGIUIEI. 

medicamentâse cuprinse în articolul 19,. toți 
acel cari n'aă dughene (prăvălii) fixe, precum ; 
mămularii; pocceagiii, colportorii, cari se pre- 
umblă 'cu marfă de la uni locă la altul şi acei 
cari fără d'a avea uă prăvălie, espun spre vin- 
dere marfa lorii pe la locuri publice. şi pe la 
bâlciuri (ermarocuri). 

- Contraveniţii se vorii pedepsi cu confiscarea 
acelorii obiecte şi cu închisore de ducă gile. 

“Art, 93. Regulamentulii es esistentii într' ac6- 

sta, remâne desfiinţati, : 

  

JURNATULY CONSIT:IULUI MEDICAL. 

“DIN 5 MARTIE 1862 sI - 

INSTRUCTIUNI RELATIVE LA, CULORILE BONBOANELOR, COLAYI, macara, ze. | 

(1862) 

Consiliul medical în şedinţa s sa de la 14 Fe- 
vruarie anulii 1862, luândii în desbatere refe- 
ratulii comisiunii însărcinată “d'a specifica cu- 
lorile otrăvitâre şi vătămiitâre sănătăţii cu 
cari se văpsescă, une-ori obiectele do zahar 
de către cofetari şi alţii, precara şi propunerea 
ce face de a so întrebuința în locul acelora 
alte culori nerătimătâre; avândii în vedere, 
chibzuirea, făcută întracâsta care privesce la 
măsurile igienice ce ati să se păzescă -de către 
cofetari şi tâte! stabilimentele industriale şi 
comerciale .carii fabrică şi vindii obiectele de 
zabarii, şi aprobândă următârele instrucţiuni 
decide să se publice, adncendu-se: toţii într'uă 
vreme rugăciune domnului ministru de interne 
d'a ordona cele de cuviinţă spre a se pune în 

* tocmai în esecutare. î ii, 

Tustr ucțiună pentrii culoarea * 'cofeturiloră, 
bombonelorii, lizirurilori, (rachiurilor aro- 
matice, saccharate), colici şi altorii obiecte , 
de zahari. - a, 

1. Suntă poprite culorile următâre : 

Albi : 

Carbonatiă de. plumbă (stube) esyă de zinc 
(cul6rea, albă de zincă). * 

Galbeni - i 

Gummi” gutta, chromati de plumbi (galbea 
do'chrom), oxydi ds plumbii.  Anripigmentii 
(rismă galbenă), reaglar (rizmă portocalie), 'Tote 
culorile ce conținii arseincăă sei i plumbi, Di 

pa 
. Roşiă i 

Chinorarii, miniă, Tâte culorile ce caini 
Arsenicii, argintii viii și plumbii. -- :? .   

,  Abastru . 

Bergbla, erlincblaii, smalt,. 
ce conţină arsenici. a 

“Verde 
Șarii (acetat de cupru). Tote culorile ce e cu 

prindă cupru şi arsenicii, Aurii şi argint. Tote 
imitaţiunile, | ! 

„9: In loculă celori ponrite, se recomand 
culorile următ6re: . . - 

aa Na tu 

T6to calotile i 

Zahar, amilon (Scrobâlă).: - 

Galbeni, a 
roca (şofrană), saflor (socant stibatecăj 

rădăcină de curcumă: Calendula (eălbiâră), de- ă 
coctii de orleană cu sodă. A 

  

: ,  Doşii . , 
Lemn de fernambue (băcană roşii), oby to= 

-[lacca, (chermes vegatale), coccionela; Zemi de 
sfecle şi "de smeare, . E 

  

pi Albastru | . 
Lacmus,; indigo (lulachiă),. lignum: cammpâ- 

“| chianum' (băcan egru), zema de micşunele. : ! 

Do aa “Pare Si 
Zâă de spanacăi, amestecăturile culoriloră 

îngădaite albastre şi galbene, aa 

i “ Aură şi argizută -. 

Aurii şi argintă curată: +. 
3.. Poliţia sanitară. nu va face nică nă “dif 

rință îutre obiectele de zahari destinate pen-: 
tra mâncare şi flori, obiecte de tragantă ete, 

a.
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destinate pentru împodobirea obiectelor de 'za- 
harii şi nu va suferi ca să se vinţlă în cofetării 
nici anii lucru, sub oră ce nume, culorat cu cu- 
lori vătămătâre. : - - Ne 

4. Hârţiile ce se întrebuinţăză pentra înve- 
lirea şi împachetarea cofetuzilor sei pentru căp- 
tuzirea cutiiloră de bombone să nu fie culorate 
cu culori otrăritore, cr: i 
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5. Ingheţata să nuzăbovâscă pastenopte în cu- 
ţiile matalice destinate pentru fabricaţiunea ei. 

0. Vasele de aramă întrebuințate de cofetari, 
să fe sâii nespoite- lucide, sâi bine spoite şi 
fără pete. - ..i e . 

"1. Cofetarii 'n'aii voe să vindă biscuite, co- 
feturi sc ciocolate cari. cuprindă substanţe 

A medicamentâse. | . 

  

 RBGULAMENTU 
PENTRU SERVICIUL VETERINARILOR DE JUDETIE - 

(Decret No. 1213 din 21 Iunie 1569). ... 

Art, 1. Veterinaril de judeţe sunt şefii ser- 
viciului veterinară in județele respective.. . 

Ei trebue să fie medici veterinari cu diplo- 
mele recunoscute. - pe 
„FĂ suntii sub-ordonaţi medicului primar de 
judeţă şi veterinarului şefii din raionul res- 
pectivi.. .- . EEE IEEE: 

Art, 2, Ei sunt dâtori a veghia asupra e: 
secutării regulamenteloră privitâre la epizootii 
sila zalhanale, e ee cr: 
. AT. 8. La. casură de epizootiy, ei suntii-dâ- 
tori, pe de uă parte, a resti îndată pe meâicul 
primară ală judeţului, arstândă natura bâlei 
şi numtrulă vitelorii bolnave; iară pe de alta 
a lua măsurile prescrise de regulament contra 
epizootiilori, : Na „ 

Art, 4, Ei suntă dâtori, în timp de epizootii, 
a visita comonele bântnite celii pugin de ducă 
ori po săptămână, a controla aplicarea măsu- 
rilor luate contra bâlei şi a raporta medicului 
primară şi veterinarului raionului despre na- 
tura, mmersulă şi darata bâlei, despre mortali- 
tatea vitelorii în raportă cu cele înbolnăvite şi 
cu cele sănătâse şi deapre modul aplicării mă- 
suriloriă luate. : IRI ara 

Art, 5, Ei dirigii şi priveghiază desinfecta- 
rea locurilor unde ai zăcatii vitele bolnave şi 
unde s'aii găsită mortăciuni de vite şi a tatu- 
loră lucrărilorii cari ai fosti în'amestecă cu 
densele, precum şi a 6meniloră cari aii îngrijit 

„de acele vite, în moduli următorii: RI 
-Locurile, ande a cădut vitele bolnave, tre- 

buie curăţite cu cea mal mare îngrijire; gu- 
noiulă, 'ce s'arii găsi în grajduri fără .podini, 
se va, răni bine până la. pământulii curati şi se 
va transporta cu cai la loculii unde g'aii îngro- 
patii ori sai arsă vitele morte, . 

La grajduri cu podinile do lemnii, acestea se 
vorii scâte, se voră da la rîndea şi apoi se vor 
spăla” cu” leşie tare ; “iară podelile de' pâtră se 
soră scâte numai şi se vorii spăla. După sc6- 
terea podeleloră, se va rădica şi uniă.strat.de 
pămentii până la celă curată, :.: .   

*Bslele, grătarele şi tâte obiectele de lomni 
statornice trebue răduite. şi spălate de mai 
multe ori cu leşie de cenuşă fârtă, apoi cu apă 
de vară sâă cu apă clorată, o 

” Păreţii se vorrădui or) tencui sâii lipi din noii, 
“"Tote objectele de feri se vor trece prin foc. 

„Locurile unde ai zăcută vitele, închidendu- 
se bine, se supune la fumegaţiunile desinfec- 
tante ale lui Gnyton de Morocau, compuse din 
sare (chloruri de sodii), oxid de mangan şi a- 
cidă 'sulfuricii dilut (în proporţiuni egale), scii 
numaj din nă parte sare şi acidii sulfarică; sc 
a lui Schmidt corâpusă din duot părţi praf do 
salpetru (nitru depurat) şi uă parte de apă tare 
(acid sulfuric concentrat);, . . | 
"Grajdurile de nuele nelipite se voră lipi forte 

bine şi pe din întru se vor vărui, cele din nuele 
lipite se vor vărui numai din nuoii. După ter- 
minarea acestorii operaţiuni, amânduoă aceste 
fozme de grajduri se vorii supune desinfecţiu- 
nei prin una din met6dele ma! susă arătate. 

Hamurile, căpestrele, strengurile şi tâte cele- 
alte obiecta ale vitelori: se vorii spăla de mai 
multe orl cu uă soluţiune concentrată de ca- 

| laican (sulfată de feri) uă parte calaicană şi 
dece părţi apă şi se vorii aerisi, 
"Nutreţuli care se află în podulă grajdurilor, 

stii care a, fostii în contactii cu vitele, se va 
pune în locuri mai depărtate ;şi -numai :după 
aerisirea, lul în timpi de 20 gile;se.pâte între- 
buinţa,. pentru hrana unui altiiasciă” de vite, 
8. e. de la boi la cal şi Vice-versa, ;care.nu are 
înclinare la epizootia esistentă. . 
„: Carele şi obiectele, ;cari ai, fostii întrebuin- 
ţate la transportarea;tadayrelor:de mite, -se vor 
spăla bine cn leşie ferbintede;eenuşă, apoi se 
voră liinpezi cu apă, [se-șor unge:pu suluţiuue 
de chloruratii de calce, juă parte-chlorurată de 
calce şi 20 părţi de apă, „s6ă:cu agidii carbonic, 
şi se roră aerisi mai multe dile;:: 
„.Persâuele cari a îngrijit de vitele.bolnave, 
scii cari aă transportati cadavrele lor, se vorii 
spăla bine cu săpun pe mâni și pe obraziă.
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Incălţămintea lori se va curăţi cu apă de 
chlor (uă parte chlorurat de calce şi 20 părţi 
de apă). Vestmintele de lână, blănile, etc., se 
vorii supune la fomegaţiuni de chlorii, uă parte 
chloruratii de calce, duoă părţi acidă muriatic 
şi trei părți apă, într'uă cameră inchisă bine, 
iară rufele de inii şi de bumbacii se vorii spela 
cu leşie prâspătă. | 

Art. 6. La epizootii întinse şi grave, vete- 
rinarii de judeţe suntii detori a raporta de ur- 

„_genţă medicului primarii şi veterinarului-gefă 
din acelii raionii. 

Art. 7 Veterinarii de judeţe pot cere, prin 
medicul primară, punerea în lucrare de inăsuri 
escepţionale, la cas de trebuinţă,. Acestea însă 
nu se aplică fără autorisaţia prealabilă a Di- 

”reeţiei generale a serviciului sanitari. 
Art, $. Veterinari de judeţe suntii detori a 

se conforma, disposiţiunilor art. 17, 18, 19, 20 
şi 21 din regulamentulii pentru zalhanale, pu- 
blicatii în Îlonitorulă oficială No. 135 din a- 
nulă 1868. | - : 

Art, 9, Fă suntii dâtori a visita ciregile de 
vite cari se transportă la terguri, s6ă cari sunt 
destinate a eşi din judeţii, şi, găsindu-le sănă- 
tâse, liberâză certificatul prevEdută la art. 17 
din regulamentulii contra, epizootiiloră, 

Art. 10. Ei suntă dâtori: a inspecta tâte 
târgurile de vite din judeţele loră şi a opri, cu | - 
ajutorulii antorităţilorii poliţienesci, introdu- 
cerea vitelorii bolnave, sti a vitelorii şi produc- 
telorii de vite fără dovâda prevădută la art. 17 
din regulamentulă contra epizootiiloră. . 

Art, 11, Ei inspectăză tote zalhanalele din 
judeţele lori cu uă lună înainte de a se începe 
tăinrea vitelor, şi raporteză medicului primar 
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dâcă aceste stabilimente se afă în condiţiile 
prescrise de regulamentul pentru zalhanale, 
Art. 12, EI inspectâză de ducă ori pe ani 

tâte comunele urbane şi rurale, suhaturile, er- 
gheliile, stânele şi zalhanale, (aceste în timpul 
funcţionării lori) din judeţele lori şi raporteză 
cu deamănuntulii medicului primară ali jude- 
ţului şi veterinarulul-gef din raionul respectiv. 

Art, 13. Obiectele inspecţiunii tori fi înal 
cu osebire : 

a. Starea igienică a vitelor cornute mari şi 
mici, a cailoră şi a celoră-alte vite domestice; 

b. Localitățile bântuite de epizootii, natura, 
mersul şi durata bâlei epizootice, mortalitatea 
vitelorii în raportii cu cele înbolnăvite' şi cu 
cele sănătâse; 

c. Culegerea une) statistice esacte a epizoo- 
tiiloră, după furmaularulă Direcţiei generale a 
serviciului sanitară; IE 

d. Controlulă aplicării măsurilorii regula- 
mentare contra epizootiilori şi observaţii asu- 
pra dificultăților întâmpinate la aplicarea lor, 
precum şi midlâcele d'a le înlătura. 

e. Propunerea de midlâce mai nemerite pen= 
tru sterpirea epizootiiloră, după starea, loca-. 
lităţiloră; i . 
-f. Causele car! ai provocat şi aii contribuit 
la întinderea epizootiiloră; . 

g. Arttarea midioceloriă pentru ameliorarea 
raseloră la vite. 

Arte 14, In judeţele unde, din lipsa unui 
medicii veterinar, se află în fancţie numai un 
sub-veterinarii, acesta va îndeplini atribuţiile 
veterinarului de judeţii, insă numai după dele- 
gaţia dată de mediculă primară ală judeţului 
pentru fie-care cas în parte. - 

  

DECRETU ŞI INSTRUCŢIUNI 

PENTRU VETERINARII-SIEFI DE RAIOANE 

e - (Deeretii No. 782 din 21 Aprilie 1869) 

Arte 1. Rainele de acţiune pentru patru 
veterinari-şefi, ce suntii prevădaţi prin budge- 
tulă anulul curentă, spre combaterea, epizoo- 
tiei din ţâră, se voră compune în moduli ur- 
mătorii : : | 

Raionuli I, din judeţele Dâmbovița, Muscel, 
Prahova, Buzăă, Brăila, Ialomiţa, V aşea şi Il- 
fosii, cu reşedinţa în Bucuresci. 

Raionuliă II, din judeţele Teleorman, Roma- 
aţi, Olt, Mehedinţi, Gorjii, Vâlcea, Argeşiii 
şi Doljii, cu reşedinţa în Craiova. _ 

Raionulii III, din județele Romnicu-Sărată, 
Putna, Covurluiă, Ismaili, Bolgradă, Cahală, 
Făleiă, Tecuciă şi Tutova, cu reşedinţa, în 
Bârlaai. |   

Raionulii 1V, din judeţele Dorohoiă, Snceva, . 
Nemţu, Romani, Botoşani, Vasluiă, Bacăiă şi. 
Jaşi, cu reşedinţa în Jaşi. - 

Arte 2, Instrucţiunile elaborate prin cară se 
precisâză atribuţiunile acestoră veterinari-şefi 
se aprobă de noi întocmai precum ni s'aii pre- 
sentată prin menţicnatală raportii. 

INSTRUCȚIUNI 

Pentru veterinarii-şefi de raione 

Art, 1, Fie-care veterinară şefii este capul; 
serviciului veterinară din raionulă săi,



MEDIC ALE 

EL se află sub ordinele Direcţiunii generale 
a serviciului sanitari şi lucreză în numele ei. 

Art, 2, Veterinarulă-şefii este coordonatii 
prefecţiloră şi medicilerii primari de judeţe. 

Art. 3. Eli priveghiază împreună cu me- 
dicii primari şi cu întregul personalii veteri- 
nară din judeţele respective asupra 'sănttăţii 
vitelorii din raionulă stă. | 

Art, £. La casuri de epizootii mai întinse, 
şi acolo unde personaluli veterinară din loca- 
lităţile bântuite nu este suficientă, elii va, fi 
dâtorii a visita în persână comunele bântuite 
şi a aplica mnăsurile contra bâlcă. . 

Art. 5. Cândi s'arii simţi necesitate d'a se 
ma măsuri estraordinare contra epizootiilorii, 
veterinarulii-şefii va face mai ântâiii cunoscutii 
acele măsuri şi oportunitatea lorii Direcţiuniy 
generale a serviciului sanitarii, carei dă des- 
legare de procedare. ” 

Art. 6, Fie-care veterinari-şefii este dâtor 
a inspecta, celii puşinii de duot ori pe an, ser- 
viciulă veterinari din raionuli sti şi uă dată 
pe ani suhaturila, ergheliile şi zalhanalele, în. 
timpul funcţionării loră, şi a raporta imediat 
Direcţiunii generale a serviciului sanitarii re- 
sultatele obținute în inspecţiune, 

Art, 7, Obiectulii inspecţiunii va îi mai cu 
osebire : 

a. Starea igienică a viteloră cornute mari 
şi mici, a, cailor şi a celor-alte vite domnostice; 

d. Localitățile bântuite de epizootie. Natura,. 
mersulii şi durata bâlci epizootice. Mortalita- 
tea, viteloră în raportii cu cele înbolnăvite şi 
cu cele sănttâse; 
"e. Culegerea unei statistice esacte a epizoo-| : 
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tiiloră, după formularul Direcţiunii generale 
a serviciului sanitari; o. . 

d. Controlulii aplicării misurilorii regula=- 
mentarii contra, epizootiei şi observaţii asupra 
dificul tăţilorii întempinate la aplicarea lori, 
precumi şi inidlocele d'a le înlătura; 

e. Propunerea de midl6ce mai nemerite pen- 
tru sterpirea epizootiilorii, după starea locali- 
tățiloră; N : 

f. Causele cari aă prorocată şi ai contribuit 
la întinderea epizootiei; o 

g. Arătarea midlâceloră pentru ameliorarea 
raseloriă la vite; | 

h: Relaţii asupra aptitudinei în serviciă a 
personalului veterinari din raionulă săi, , 

Art, 8. Fie-care veterinară-şefi este dâtor 
a inspecta, în timpulii epizootiei, tergurile cele 
inară de vite din raionulă stă, 

Art, 9, Afară de raportulă generali asupra 
inspecţiilorii, fie-care veterinară-şef, când îns- 
pecteză uă localitate bântuită de epizootie mai 
întinsă s6ă cândă priimesce relaţii asupra unei 
epizootiă în raionuli s&ă de 1a autorităţi, este 
dâtorii a raporta îndată Direcţiunii generale 
a serviciului sanitară în modulă prescris la 
litera d, din art. 7. 

Art, 10. Veterinarul-gefii va îndeplini tote 
lucrările privitore la epizootie cari i sc vorii 
trămite de Ministerulii de interne. | 

Art, Ul, Veterinarulă-şefii corespondăză cu 
Direcţia generală a serviciului sanitar, cu pre- 
fecţii, cu medicii primari, cu sub-prefecţii, cu 
veterinarii judeţeloră din raionuli săă şi cu 
cei-alţă veterinari-şefi. 

"Ministru de interne, A. Cogălniceanu. 
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PENTRU POLITIA VETERINARA ATINGETOR DE EPIZOOTII (BOALE MOLIPSITOARE 
INTRE VITE) 

(Decret No. 512 din 5 Jarlie 1569) 

Art. 1. La ivirea vre-unui cas de bâlă, care 
dă bănnială d'a fi molipsitâre, fie-care proprie- 
tară sei îngrijitoră de vite este dâtoriă a de- 
clara acâsta îndată primarului local, sub prii- 
mire de adeverinţă. - 

Art, 2, Primaruliă, în înţelegere cu proprie- 
tarul vitelorii, otărasce ună locii pentru ose- 
birea viteloră bolnave şi bănuite de cele săpă- 
tose, şi raportăză îndată sub-prefectului local, 
carele la rândulă sâii, face cunoscut Comitetului 
permanentă. i . A 
„Comitetulă permanenti trămite pe medicul 

sâi veterinarul judeţului în faca locului spre 
a da instrucţiile trebuinciâse. 
„Art. 3. Indată după sosirea în comuna mo- 

lipsită, mediculii sc veterinarul judeţului,   

împreună cu sub-prefectul şi primarulii comunci, 
se constitue în comisiune, care păşesce maj ân- 
tâiă la, constatarea, felului bleă şi, în casii de 
epizootie molipsitâre, formâză cata grafie esactă 
de tote vitele aflate, începândiă cu vitele sănă- 
tose, trecendii apoi la cele bănuite şi în sfirşit 
la, cele bolnare şi otărasce punerea, în lucrare 
a măsurilorii veterinare poliienesci. 

Art, 4. Comisiunea, după cercetarea făcută, 
conform art, 3, încheiă unii proces-verbal, în. 

| esemplare înduoite, în care se va arăta numă- 
rul totală ală vitelor din comună, numărul. 
celoră bolnave şi bănnite, numele proprieta- 
raului acestora, firea, bâlei, qiua îvirii bâlei, nu- 
mărulă vitelor perite şi ucise şi măsurile cari 
S'aii luată împotriva bolei.
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" Ună csemplar din aceste procese-verbale ră- 
mâne în cancelaria Primăriei, iară celi-alt se 
trămite Prefecturei judeţului care'li înainteză 
Ministerului de interne. i 

Art, 5. Vitele bolnave și: biinuite' se bun în 
„Jocuri ferite, unde să se pâtă adăposti, adăpa 
şi păşuna fără a veni în amestecii cu alte vite, 

“fiindi păzite de Gmeni într'adinsă orândoiţi. 
Art. 6. Vitele bolnave se însemnâză în frunte 

cu litera M, (molipsite), iară cele bănuite cu 
litera. B, (bănuite) cu uă văpsea (boia) roşie, : 

Art. 2, Comuna în care s'a ivit bola mo- 
lipsitre se pune sub carantină, (ţep), care va 
ține unii timpă mai lungă sâiă maj scurt, după 
firea b5lei epizootice, conformă arţ. 15. - 

Când uă comună se compune din mai multe 
cătune depărtate unulă de altul cu 500 me-| 
tre (250 stânjini) cel pucină, şi se ivosce epi- 
zootie molipsitâre în unul din acele cătane, 
atuncă se pune în carantină numai acel cătun. 

La epizootii forte molipsitâre, precum la ciu- 
ma vitelori (typhus borin) comuna molipsită, 
după otărirca comistunii, pâte fi Supusă unei ca- 
rantine complactă, - LR 

In casuliă acesta, chiară locuitorii din acea, comună snnti opriţi d'a comunica cu comanele 
vecine (afară de casurile de forţă majoră). 
"La barieriie- comunelor molipsite se va a- 
şega indată după declararea epizootiei, ună 
semn şi anume-: duoă corne pe tă prăjină, 
cari să arcte din depărtare că vitele din acea, comună suntii molipsite, - - 
„Asemenea se voră pune 1a tâte barierile co- 

muneloră molipsite străjuitori pentru prive- 
" gherea şi oprirea intrări! Şi eşirii locuitorilorii 
cu site cornute, E 
Numai transporturile cu cai aii voe dea 

trece, 
Art, S. Tâte vitele din comuna molipsită, 

se consideră ca bănuite şi se nărginesce în co- 
mună, neputendu-se nică a se duce la vre-uuă 
tergii sc obori de vite, nici a sluji ca, vite de 
transportă de cât numat pentru acea comună. 

Vitele âucă sănătâse din comuna molipsită 
se poti tăia pentru hrană, însă numa) în acea 
comună şi numat pe câtii trebue în fic-care di, 
sub condiţiile următâre : 

a. Vitele să fie revisuite şi declarate de să- 
nătâse de către medic sii veterinară, 

D. Ele se voră tăia numai la măcelar şi nu- 
“mai după ce măcelaruli va dobândi, în urma 
declaraţiunii medicului, voia înscrisă a prima- 
rului pentru număralii cerută de vite, cari so 
vorii scădea din lista de eatagrafie, | 

€. Măcelarulii este dstoriă a tăia acele vite 
în sorocii de 24 câsuri după voia dată, (celă 
multi). Ă 

d. Blăcelarulă să nu între în 
turmă, Me 

Art, 9, Cândă comisiunea dovedesce că epi- 

coşar sâii în 
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răpeiugă, ordonă uciderea pe dată a viteloră 
bolnare. - 
"Pentru acâstă lucrare trebue să se facă unii 

procesii-verbali prin care se ra, arăta bâla de 
cari aii fostii atinse vitele, felulii şi numărulă 
acestora şi numele proprietarului. « 

- Acestă actiă se va sub-scrie de membrii co- 
misiunii şi de proprietarul vitelor ucise şi se 
va trămite Prefecturii judeţului care'lă înain- 
tâză Ministerului de interne. - : : 

Art. 10. 'Vitele ucise să perite din bâla e- 
pizootică se cresteză în deosebite locuri pe pele 
si se transportă îndată la “ună locii otăritiă şi 
departe cu 500 metre (250 stânjini) de raza co- 
munci şi feriti pe câtii se pote de comunicaţia 
viteloră, spre a se arde scă îngropa. 

Transportarea viteloră morte se face cu vite 
de unii soiă nepriimitoră:de molimea celoră 
mârte, spre escmplu vitele mârte de ciuma vi- 
telori (typhus bovin) se transportă cu cai; 
iară caii morţi de răpeiugă cu boi, ” 

Dică proprietarul aceloră vite nu arii avea 
inidlâcele de transportii, autoritatea va îngriji 
de transportii pe socotsla proprietarului. 

Gr6pa trebue să fie adâncă cel puginii de an 
stânjin şi totii pămentulă scosă dintr'ânsa se 
va arunca peste vita mortă şi se va bate bine, 
piindu-se spini d'asupra pentru ca să nu'l p6- 
tii scormoni dobitâcele. : o 

Locurile unde sai îngropată vitele vor fi 
înseinnate şi oprite în timpă de trei ani d'a î 
lucrate scă păşunate. i 

Art. 11. Cândă se vor găsi mortăciuni de! 
vite aruncate în gârlă, pe cămpi, pe drumuri, 
în păduri, primarulă comunci respective va în- 
griji ca ele să se îngrope pe dată, conformi 
art.:10. 

Art. 12, Porci, câni, pisici, paseri şi alte 
dobitâce dovedite că aii fostă în amestecii cu 
vite bolnave sâiă cu mortăciunile acestora, se 
voii uciuc şi ingropa la locuri ferite şi depăr- 
tate de comună... E 

Arte 19. Loculi unde aii zăcutii vitele bol- 
nave şi unde s'aii găsită mortăciuni de vite şi 
tote lucrurile cari aă fostă în amesteci ca 
densele se voră desmolipsi, conform instrucţiu=- 
niloră speciale. aa 

" Asemenea şi personalul trebue să se supună 
măsurilorii prescrise pentru desmolipsire, 

Art, 1£. In toti timpulă câtă va, ţine mo- 
lima, atâtii sub-prefestuli câtii şi primaruliă 
suutii dstori d'a priveghea stricta csecutare a 
măsuriloră prescrise. i 
Primarul este dâtorii a raporta mersul b5- 

lei din 7 în ? dile Prefecturii, prin sub-prefec- 
tală locală, iară prefectul raportâză . Mini- 
storului, ! ” " 

Art, 15; Epizootia se socotesce stinsă în- 
truă localitate numai atunci cândii nu se mai 
află acolo nici uă vită bolnară, când s'a săvâre 
şitu dosmolipsirea grajăuriloră, a tututor ob- 
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- jectelorii cari aă fosti în amestecii cu vitele, 
a îngrijitoriluri loră şi cândi, de la celă din 
urmă casii de mârte scii de îmbolnăvire a vre- 
“unei vite, a trecuti pentra ciuma viteloră (ty- 
phus borin) 21 dile, pentru răpeingă şi cârtiţă 
15 dile şi pentru cele-alte bole  molipsitâre 
10 dile, fără d'a se mai îmbolnăvi vre uă vită. 

" Declarându-se epizootia, ca stinsă, comisiu- 
nea închee unii procesii-verbală, în esemplare 
induoite, în cari se arctă numtrulă vitelor îm- 
bolnăvite, mârte, ucise şi însănătoşite, dăinui- 
rea şi felulii bolei, puterea oi şi chipuli cumii 
s'a pusă în lucrare măsurile Juate. 

Uni esenuplariă române în cancelaria Primă- 
riei, iară celi-alti se va trămite Ministerului 
din întru prin Prefectura judeţului. 

Ari, 10. Primaruli, atât la ivirea bolci cât şi 
la încetarea ei, este dâtor a însciinţa formal şi 
în timpuli celii mai scurt pe toţi primarii din 

„comunele vecine despre esistența şi felul bolci 
„molipsitâre, iară sub-prefectulă pe toţi pri- 
marii comunelorii din plasa sci plaiul săii şi pe 
toți cei-alţi sub-prefecţi din judeţul respectiv. 

La epizootii întinse prefectuli însciințâză a- 
semenea şi pe prefecţii districtelorii vecine. 

Art, 17. Chiar în timp când nu csista, epizo- 
„otie,mutareaviteloră dintr'uă comună în tr'alta 

scii ducerea lorii la târgul de vite, zalhanale 
şi măcelării, este supusă rogaleloriiurmnătâre : 

a. Vitele mai "nainte d'a fi pornite se vori 
revisui de către medic scii veterinar şi în lipsă 
de către primarulă comunei, caro dă proprie- 
tarnlui uă dovâdă înscrisă în care se va arăta 
numărulii, felulă şi destinaţia viteloră, (adică 
dâcă sunt vite de tamaslic, de muncă, de tăere, 
de lapte) precumiă şi că cte vin dintr'uă loca- 
litate sănătâsă. De 

V. Cândii din asemenea vite s'arii vinda pe 
drumi parte din ele, vindătorulă este dâtor a 

“lua de la actoritatea, localităţii uă dovedă în- 
tocmai ca cea d'ântâiii pe care o dă cumpără: 
torului, iară în dovâda d'ântâii să arste despre 
acâsta, înseinnându-se pe ea număraulii vitelo 

" vindute şi numele cumpărătorului, - .:. -- 
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"6. Cândă provrietarulii viteloră vinde tâte 
vitele unci singure persâne, elă îl predă dovâ- 
da d'ântâiii. o - RI 

Art, 1$. Carnea de vită, prâspătă şi sărată, 
lâna, pelea şi alte remăşiţe alo vitelorii cari 
Sari aduce la tergii spre vîndâre, trebue să fie 
însoşite iarăşi de dovedi, ca acele:pentru vite, 
precum sa arttati la at,17, 
i.» Peile nedubite, (neargăsite) la ori co casă, 
sunţă cu totuli oprite d'a se întrebuința seii. 
vinde ; ele se vor confisca şi arde de către au- 
torităţi ori unde s'ară găsi. 

„ Arte 19, Dscă epizootia se declară în vre-un 
Stati învecinati,. guvernul ordonă îndată au- . 
torităţilorii graniţei respective a opri întrodu- 
cerea de vite ori de pei şi a nu o îngădui de cât 
sub condiţiunile următore ; 

a. Atâti vitele câtă şi peile să fie însogite 
de uă dovâdă în regulă că ele provină dintr'uă 
localitate nebântuită de bălă. . - 
"- BD, Bă se supună vitelo Ja uă carantină (ţepi) 
de 10 dile în locurile otărite pentru acest:scop, 
fiindă ele sub priveghierea veterinariloră şi a 
autorităţilorii locale. -. -. . , 

c. 'Tâte peilo de vito să fie dubite (argăsite). 
Art, 20. Cândiă epizootia va fi încetatii cu 

desăzârşire în Statulă învecinatii şi guvernulii 
va lua încredințare 'sigură despre acâsta, atât 
din partea agenţilorii săi, câti şi din partea 
representantului oficial alii Statului învecinat, 
se pot rădica tâte opririle arătate în cele ducă 
articole de mai susi, lăsându-se slobodă intra- 
rea în Statului României a vitelorii şi a mate- 
riilorii mai susii arătate, fără nici uă condiţie. 

Art, 91, Prefectulă, sub-prefestulă, prima- 
rnliă şi în genere toţi agenţii administrativi şi 
sanitari, precum şi particularii cari vorii călca, 
una, sâii mai malte din disposiţiile -prevădute 
în acestii regulamentii, vorii fi daţi judecății 
ca să'şi îa, pedâpsa după articolele 8318 şi 385 
din codulii penali şi după articolul 90 din le- 
gea poliției rurale.. NR 

- Arte 22, Regulamentulă esistentii îutr'a-   câsta rămâne desfiinţată. 

  

PENTRU TAMADUIREA DURERILOR DE GURA SI DE-PICIOARE LA VITELE CORNUTE 

(1864) |. 

Simptomele 

Dobitoculi bolnavă şâde întristatii, cu capul 
lăsată în josii; cele cornute şedi mai multi 
culcate, şi se sclă numai după uă mare silin- 
ţă schiopătândiă. Pelea lori esto uscată, părul 

sbircitiă, ochii roşii înecați în lacrămi, părţile 
gurii sunti ferbinţi şi emit uă mulţime de bale 
însogite de uă răsufiare ferbinte, ai forte pu- 
gină poftă de mâncare, le place să ţie gura îu 
apă, rumegarea lori este stii cu totuli oprită 
sâii forte slabă, se balegă vertosă, să în urmă
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cufură.— Gingiile, cerul gurei, mărginile lim- 
bei şi une-ori chiarii tâtă limba până în giitii 
se află acoperite cu nisce brobâne de mărimea 
meiului, de nă cnlâre albă, sâii galbenă, schim- 
barea cnl6rei acestorii brobâne în cea venătă 
sâii micşiunea dovedesce pericolulii celii mai 
mare, cândă atunci încep a se mări, ajungând 
mai târdiă la grosimea mazării şi chiarii a bo- 
Dului, în care se află uă materie conformă cu- 
lorei. lori, * : 

In totă vremea acesta, dobitocul perde multe 
bale, gura lui este plină de spumă, bea adese- 
ork, deră puţinii de uă dată, nu mănâncă, nu 
rumegă, şi după mare suferinţe more în 10, 
maultii penă în 12 dile, cândiă apoi şibolaa 
luatii ună caracterit forte molipsitorii. . 

Cura . | 

Cura este totii-de-una atâti de sigură sub 
vă priveghere şi nă manipulaţiune bună, în 
câtă multi în 4 până la 6 dile se şi tămădue- 
sce bla. : o. 

Avendă dobitoculi căldură, şi fiind mem- 
branele gurei roşii, calde, răsuflarea ferbinte şi 
bătaia inimi d'abia simţităre, cere trebuința a 
i so lăsa din vina jugalară ceva sânge, afară 
din animalele slabe şi prostă nutrite, după Jă- 
sarea de sânge menţionată, se va da pe din 
întru spre răcorire : , 

Ia silitră curată 12 dramuri. 
Sufată de potasă (sare îndoită) : 24 dra- 

muri. | : 
Decocţiunea (96mă) de rădăcină de nalbă 

loca. ! - 
Mestică bine şi dă dobitocului pe gât de nă 

dată. Urmândă astii-fel celii maultii duoă ile. 
Apoi se va lua uă mână de făină de secară, 

uă linguriţă de sare măruntă, oţetii tare de 
. vină câtă va cere trebuinţa, ca să fie uă cocă 
mal subţirică, şi prin ajutorulă anui pămătuf 

„ muiată într'acestă composiţiune se va freca gu- 
ra dobitocului bine de trei ori pe di.—Spărgân- 
du-se băşicuţele printr'acesti midlocii urmati 
2 scă 3 dile celă multă, bâla nu nai cere altii 
remedii de cât spălarea gurei animalului bol- 
navă toti prin ajutorul unul pămătnf curatiă 
cu apă de vară, care se va găti cum urmâză. 

Ia vară nestinsă 1 oca, 
Apă de puţă 15 » . 
Stinge'lii şi după ce se va fi limpeditii licui- 

duli strecurată se va conserva în sticle bine 
astupate.   

LEGQICIRI 

In lipsă de apă de varii, folosesce şi zema de 
jaleşă sâii uă fertură a cojei de stejari tânără 
sâă în fine apă cu piatră acră. 

La întâmplare cândă băşicuţele menţionate 
voră avea uă culore renătă, sc va întrebuința 
în locă de oţetii, acidii de sare diluată (acidă 
hidrotoricii amestecată cu apă), avândi în ve- 
dere ca să nu fie mai acru, de câtă ca să stre- 
pezâscă dinţii gustătorului. | 

Hrana să consiste de tărițe, mălaiii stă u- 
ruială muiată cu apă pugin sărată, mai târdiă 
cu fână banii; odihna şi curăţenia suntii până 
într'atâtă necesarii, în câtă fără acesta dobi- 
tocalii va redobândi forte anevoe sănttatea sa 
anteridră. 

Măsurile medico-poliţienesci 

Animalele bolnave trebue despărțite cu to- 
tulii de cele sănătâse şi chiară Gmenii ce caută 
cele bolnave, să nu se apropie de rele sănătose. 
— Murdalicurile precumi băligarali, urina, 
balele ş.c.]., se voră răni în tâte dilele şi se 
vorii arde. 7 

Despre durerea de piciore 

Fiind-că aprinderea unghiilorii (paronichea) 
care s'a întinsii acum între vitele mari cornute 
şi între cai, se vede a fi numai uă bOlă secun- 
darie a durerilor de gură, şi se arctă mai mult 
Ja călcâi şi forte rară pe la corâna unghiiloră, 
drepti aceea recomandămii că uă dată cu cău- 
tarea dureriloră de gură să fie bine căutate şi 
unghiile unde se va găsi pe dânsele puriie, 
trebue d'ântâiă bine sptlate cu leşie și apoi cu 
oţetii tare amestecată en apă de vari într'uă 
cătăţime de uă potrivă, în fine legate cu câlţi, - 
cârpă sc pele, asti-fel să fie ferite de contacţ 
cu murdăriile. - 

Unde purdiele s'ari fi înmulţitii prea tare 
şi arii fi cum-va şi puturâse se întrebuinţeză cu 
folosii, untă de nefti cu câlţi sâă buinbaciă, 
întrebuinţândă pe lingă acâsta spălături cu 
zemă de stejari, de cucută sâă de salcie ple- 
tâsă, celii puţină de duoă ori pe di. 

Aceste instrucţiuni fiind încuviinţate de Con- 
siliulii medicală în şedinţa sa de la 20 Decem- 
brie, să se tipărâscă spre a fi împărţite atâtii 
la toţi amploiaţii administrativi, câtă şi pe la 
tâte comisiile sanitare de prin districte, spre 
întoemal esecutare. 

(Sub-semnatii) Inspector general Dacila.
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REGULAMENTU 
ARBIERI 

(1363) 

CAPITOLUL, 1 
Concesia de bărbieri 

Art, 1. Concesiunile pentru deschiderea băr- 
bieriilor se vorii da în raiânele consiliuriloră de 
igienă publică şi salubritate de către acele con- 
siliari, în cele-alte oraşe, terguri şi comune de 
către medicii primari ai districtelorii şi nu șoriă fi 
valabile de cât pentru raionulă autorităţii sani- 
tare care le-a dati, adică concesiunile date de 
către Consiliali de igienă publică şi salubri- 
tate în totii oraşuli unde residă acelă consilii, 
cele-alte concesii în totii districtulă. : 

Art, 2. In raionulii oraşelor unde se află un 
consilii de igienă publică şi salubritate conce- 
siunile daţe de mediculă primară ali districtu- 
lui na suntă valabile. 
„Art, 3. Autorităţile sanitare de uă dată cu 

emiterea concesiei vor şi însciinţa dregătoriele 
poriţienesci, a nume” în capitală și în oraşulii 
Iaşi Prefectura poliţiei, în cele-alte oraşe şi 
comune Prefectura districtului, - 

Arte 4, Nu se va da nici uă concesie de bir- 
bierie persGnelorii cari nu posedii dreptul de 
a esersa mica, chirurgie, sub cuvânti că se vor 
mărgini de a, rade şi de a tunde; prin urmare 
nimenea nu ya putea deschide prăvălie de băr- 
bierie fără ca să posede cualităţile prescrise în 
capitolul [I, $ 9 şi 11 ală acestai regulament. 

Art, 5. Fie-care autoritate competintă de a 
da concesie de bărbierie va forma câte un re- 
gistru-matriculă pentru înscrierea atâtiă a tu- 
tuloră bărbieriloră din raionulii respectiv, cari 
după lesi şi regulamente astă-di în vigâre po- 
sedii dreptulă de a avea prăvălie de bărbierie, 

de bărbieri şi ucenicilor nu este de competința 
autorităţilorii sanitare. , 

CAPITOLUL II 
„ Dobândirea concesie 

Art, S, Candidaţii pentru dobândirea con- 
cesiei vorii adresa în scrisă cererea loră autori- 
tăţii sanitare competinte de a da concesia prin 
petiție subscrisă de ânsuşi petiţionarali. 
“Art, 9. Candidaţii cari ai frecuentaţii în 

capitală cursulă specială pentru biărbierii şi 
pentru sergenții companiei sanitare, pot prii- 
mi concesia de bărbierit în ori ce raioniă sani- 
tară ali Principatelor-Unite-Române, pe basa 
certificatului din partea profesoriloră însărei- 
naț, cu predarea acelui cursii, constătătorii că 
aii depusii esamenuliă cu bunii succesii şi lega. 
lisat de către Direcţia generală a servicinlui 
sanitară. |. , : ME 

Art, 10. Acolo unde midlâcele o vor permite, 
Consiliurile de Hygienă publică şi salubritate 
vor organisa, într'un spital al raionului lor cur- - 
suri sistemaţice pentru învățământul bărbieri- 
lor şi infirmierilorii supuindă programa la a- 
probaţia, Direcţiei generale. 

Arte 11. Candidaţii carii n'a frecuentată 
ursul speciale de mica chirurgie, care însă ai 
servit celă puţină trei ani ca călfi (adjutâre) 
la ună bărbier concesionată şi G luni într'unăi 
spitală publică ca infirmierii, ori care a ser- 
vitii trei ant numai ca infirmierii (gard-maladi) 
într'un spitală publică, pot priimi concesia de 
bărbier după depunerea cu bun succesă a imui 
essameni din mica chirurgie înaintea unui ju-   precum şi acelora care de acum înainte vor do- 

bândi concesia de bărbierie, (Se înţelege deră 
de sine că Regulamentulă nu este retroactivii). 

Pegistrulă-matricula va conţine numărulii 
curentă, numele şi prenumele, vârsta, religia, 
loculii nascerii, protecţia bărbierului, anal, lu- 
na şi diua, imatriculării, arătarea actului în 
virtutea cărnia s'a imatriculată şi loculă pen- 
iza care i s'a dat concesia modelului alăturat, 

Art, 6, La darea concesiei fie-care bărbieri 
va priimi unii certificati caprindendă “unii e- 
stractă din faga respectivă a registrului-ma- 
tricula, sub-semnatii de autoritatea sanitară 
care "i-a dati concesia şi înzestrată cu sigiliul 
autorităţii acelia,. 

si convocat Ad-hoc de către autoritatea coma 
petintă de a da concessia şi în residenţa acâley 
autorităţi. 

CAPITOLUL, III 
Esamenul de bărbieri 

Art, 12, Esamenul se va face numai de două 
oră pe anii, în primă-vâră şi în tâmnă, 

Art, 13. Juriulii pentru esamenă se va com-- 
pune de trei Medici. — Esamenulă va fi oral 
şi practic, adică la patulă bolnavului, ori la ca- 
daver şi se va compune de 2 ori 3 chestii, din- 
tre care cel pușin una cu aplicaţia practică, a   Art, 2. Imatricularea caltelorii (ajutorelor) nume cu esecutarea, unei manipulaţii ori ope =
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raţii din mica chirurgie. Esamenul întreg pen- 
“tru ună candidat nu va putea dura mai multi 

de cât 45 minute. - | - 
Art. 14. Nu se voriă putea face candidatului 

întrebări de cât asupra objectelorii care sunt 
tratate în opulii «Mica chirurgie de doctorul 
G. A. Polysu, Bucuresci 1859.> ” | 

Art, 15, Candidaţii carii n'a satisfăcntii 
juriulă esaminatoră nu se pot presinta la un ali 
doilea, esameniă de câtii după trecere. de 6 luni. 

Art, 16, Candidaţii carii aii fostă respinşi 
la, esameniă într'ună raion, nu se pot presinta 
la unii altii esamenă întruni altii raionii în- 
ainte de a repeta esamenuli în raionulii celii 
dântâiă pentru care sfirşită so va însemna po 
actele presintate de candidaţi de către cine şi 
cândii aă fosti respinşi, : - 

„CAPITOLUI, IV 
Competinţa bărhierilor” . 

Art, 17, Concesia de bărbieriă dă posesoru- 
lui ei.dreptuli de a escrsa mica chirurgiă 

Art. 15, Bărbierii suntii competinţi a ese- 
cuta manipulaţii şi operaţii din nica chirur- 
gie însemnate mai jos după ordonanța, specială 
înscrisă şi prescrisă în limba Română de către 
unii Medicii care posedă: dreptul de a esersa 
artea medicală în ţsră şi a nume : | 

- Venesecţii, a , 
Aplicări de lipitori. - 

' venduse, 
mMoxe. | 
visicători. | : 
cataplasme şi fomentaţiuni. 

„>. Pansamente, bandageşi legături. 
Primenirea, fontanelelorii. | i 

„Legarea şi schimbarea setoneloră, 
„egarea şi primenirea rănilorii. 

” „Aplicarea de clystire şi injecții. 
Scâterea măselelorii şi dinţiloră, 

“ Tragerea, ungerea şi frecarea. - 
" Art, 19, Bărbierii sunt opriţi a deschide ab- 

scese şi fontanele, a trage panglice (setone), a 
vaccina (haltui), a 'aplica catetherul şi a, face 
ork-ce altă operaţiă care nu este menţionată 
în Ş 18. m 

Art, 20. Călfle (adjutâre) nu suntii în drept 
de a esccuta 'manipulaţii şi operaţii din mica 
chirurgiă de câtă în presența şi sub responsa- 
bilitatea bărbierului concesionată.. - 

Art, 21,Ucenicii de birbierie nu pot esecata 
manipulaţii și operaţii de mica chirurgiă sub 
nici uă'condițiă, a 

“CAPITOLUL V 
Dâtoriile bărbierilorii, - ... 

v
w
 

Yv
 

Art. 22, Fiă-care bărbieră va, ţine în pră- 

LEGITIRI 

văliă instrumentele trebuincidse în bună stare 
şi în numârulă suficientii a nume: 

a. În capitală şi în reședințele Prefecture- 
lori de districte. - 

S Lanţete de luată sânge. 
3 Șnepuri de lvată sânge.. 
2 Snepuri de venduse cu 24 sticla de venduse, 

"2 Ciystire mari. 
1 Clystiră midlociă. 
1 Clystiră mică. . i 
1 Vasă de măsuratii sângo cu însemnare de 

unciă, i o 
b. În cele-alte oraşe, târguri şi târguşore. 
2 Lanţete de luati sânge. 
2 Snepuri de luată sânge. i 

„1 Snepii de vendusecu 12 sticle de venduse, 
1 Ciystir mare. 
1 Ciystiri mie. - : 
1 Vas de mtsuratii sânge cu însemnare de 

unciă, 
“Arte 29, Fiă-care bărbieră va ține în pră- 

văliă tot-de-una celii pugină 200 lipitori de 
cualitate bună pe care le va vinde en preţulă 
ficsatii priu procesul verbal ali Consilialui 
“medicali superiorii No. 330 din 5 Iuniii 1863, 
aprobatii prin Înaltul Apostiliă ală Mărici Sâle 
Domnitorului din 4 luliă anulă curentă şi pu- 
blicatii în Monitorul Medicale No. 21-din 25   

  

Jvliii 1863. Vramelnicesce se îngădue numtrul 
de 100 lipitori ca obligatorii, acolo unde Me- 
dicil primari o voră găsi de trebuinţă. 

Art, 24. Bărbierii se vorii supune visitațiu- 
nilorii perioiice ce se vorii face de către'auto- 
rităţile sanitare a raionului lorii a nume de că- 
tre Medicii d'Arondismentă, Medicii de oraşe, 
Medicii primari de Districte şi Consiliurile de 
Hygienă publică şi salubritate, spre a se con- 
stata dâcă ţine lipitori şi instramente în cna- 
litate şi euantitatea preserisă, -.--: 

Art, 25.. Birbierii vori fi Qâtori: să vie în 
adjntoralii bolnariloriiîn ori-ce oră de di ori de 
nâpte, îndată după ce vori fi chiămaţi spre a 
esecuta cele ordonate de Medic. 

„. CAPITOLUL VI 
Penaliiăţi și retragerea concesică 

"Art, 20, Ori-ce abatere a bărbieriloră din 
Regulamentulii de facă care nu este supusă la 
uă pedâpsă mai mare provădută prin Codulă 
Penale, se va globi pentru prima Oră cu lei 50, 
pentru a doua ră cu lei 250, iară a treia ră 
cu închiderea prăvăliei pentra 'ună termină 
mărginită de 1 pină la 5 luni. Iară în casulă 
cândi bărbierulă nici atuntă nu se ra îndrepta 
i se va retrage concesia pentru tot-dâ-una. 
“Art, 27, Ună bărbieră care va fi supusă vi- 

ţiului beţie, ori care va comite erori de arte 
în eserciţiulă micei chirurgii i se va retrage 
concesia pentru unii timpă mărginită d'oă lună 
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pent la 5 luni şi în casuli dâca nici atunci nu. 
se va îndrepta i se ra retrage concesia pentru 
tot-ds-una, Asemenea se va retrage concesia 
unui bărbierii pătimaşiii de epilepsie. pentru 
unii timpi mărginită, până la redobândirea să- 
nătăţii scle. | : i 

Art, 28. Penalităţile şi retragerea concesică 
menţionată: în $ 26 şi 27 se voriă. otări de că- 
tre autoritatea sanitară de la care a emanatii 
concesia pe basa unui Proces-verbali încheiat 
de densa, care se va supune la aprobaţia, Di- 
recţiei generale a Serviciului Sanitară. 

Art. 29, Banii adunaţi din glObo prevădute 
în Ş 26, se vorii vărsa, în casa Municipalităţii 
ori comunci în raionulii căria s'a comisă, a- 
baterea. - . 

„ CAPITOLUL VII . 
Corporaţia bărbierilorii :.. 

„Art, 30. În fiă-care oraşiii ori târgă birbie- 
rii potii forma uă corporație (stărostie): pen- 
tru cultivarea intereseloră lori comerciali şi 
pentru adjutorulă reciprocă, alegândă unii Sta- 
roste (Capul corporației) care so va întări de 
către antoritatea medicală competentă de a da   

Î. a 

  

n RROULAMENII 
i 

e 

Art, 1, Acâstă tasă este singură legală. şi 
obligătoriă pentru prețuirea medicamentelori 
în totii coprinsul Principatelor-Unite- Române. 

Art, 2, Fie-care Pharmacistă este dâtoră a 
expedia medicamente pentru fondurile publice 
cu scădimentă de 25%0, esceptândă p'acei ce 
arii avea deosebite contracte cu stabilimentele 
publice, | 

Art, 9, Fracţiuni, în preţ mat mie de câtii 
uă para, se vorii taxa dreptă uă para întrâgă. 

Arte d, Prescripţiuni de substanţe atâtii 
simplice cât şi compuse, şi nu suntii coprinse 
în Pharmacopea Români, nici în taxa legală, 
se vorii preţui cu analogiă pe basele adoptate 
la elaborarea acestei taxe. Medicamentele pre- 
scrise întroduse gata şi sigilate din străinătate, 
care aii dobânditii aprobaţia Consiliului medi- 
cale superiore, se vorii taxa după preţul cu 
care se vinde Ia locul fabricaţiunii, conside- 
rându-se ca equivalente pentra ună francă : 
Lek 4 par. 20. - 

axă Dă . (Aprobatii prin decretulă Ar. 671 din, Oct. 1863). 
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concesia, de bărbieriă în raionulă respectivă în 
înţelegere cu. Prefectura districtului (în Bucu- 
resci şi Iaşi Prefectura, Poliţiei). - . - 

Art. 31, Autorităţile sanitare n'ai dreptul 
de a se amesteca în afacerile interisre ale Stă- 
rostieă bărbicrilori,, . 
„Arte 82, Imatricularea călfiloră şi ucenici-. 

loră -este de competinţa Starosti (Capului Cor- 
poraţici). Autorităţile sanitare suntă compe- 
tinte de a revisui Registru-Matricula, Starostiei 
în care s'aiă înscrisii călfile şi ucenicii, * 

CAPITOLUI, VIII 
" Disposiţii generale 

- Art, 93. Regolamentuli de față se va pune 
în lacrare a începe de la 1 Ianuariii 1864. Con-- 
siliurile de Hygienă publică şi salubritate, şi 
Medicii primari de districte suntii autorisaţi 
să modifice Art. 52 acolo unde se.va cere tre- 
buinţa, i: i 

(Iscăliți) Preşedintele consiliului DAVILA, 
Dre Polizu, Dr. Felix, Dr.Jul. Theodori,. 

Dr. Capşa, Dr. Protică, C, Ziiruer, : .* . 
No. 674, 1863, Octombre 2. 
-*. Bucurescl. mat 

pi PL 

PARIA CEUTICU. 

e 

| Dlica. că vinde medicamente mai eftin de cât; 
prețuirea adoptată în tacsă. Pote însă să vendă 
medicemente cu preţulii scădutii escepţionalii 
pentru săraci, însemnând pe ordonaţiune a- 
tâtiăi preţul după tacsă, câtă şi scădemântul, 

Art, 6, Substanțele însemnate cu cruce nu 
se vorii putea, espedia de câtii pe basa unet or- 
dinaţiuni medicale din partea unul Medicii a- 
vendi dreptulii d'a esercita, 

Art, 7. Ori-ce ordinaţiune cu vr'uă substanţă 
mai energică pentra întrebuinţarea interidră, 
nu sc ra putea ecspedia de câtii uă singură 
dată şi celii multii după trecere de cinci dile 
de la data ordinaţiunii. Repetiţiunea unci ase- 
menea ordinaţiuni pu se va putea efectua de 
Pharmacistii de câtă numai în urma unei cs- 
prese însemnări din partea Medicului. 

Art, S. Ordinaţiunile ce conţinii espresiunea 
«secunde mec prescriptionems <după pres- 
cripţiunca mea» «pilulas meas» şi alte aseme- 
nea nefiindă inteligibile pentru toţi Pharma-   " Arte6, Nici un Pharmacist nu esteliber a pu- ciştii, suntii opritecu totulii a se ecspedia,
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Ari, 9, Fiă-care ordinaţiune trebuie să fă 
trecută în copiă de către receptariulii în regi- 
strulă ad-hoc, însemnându-se cu numărală cu- 
rente ală registrului, cu sigiliul Pharmaciei 
respective, precumii şi cu preţulii ficsati de 
tacsă. Asemenea să fiă şi fiă-care medicament, 
care va purta vă etichetă, cu firma Pharmaciei, 
numărul registrului, modulă administraţiunii 
şi data espedierii. . , 

Art, 10: Tâte medicamentele expediate 
după ordinaţiune voră fi sigilate: 

Arte 11. Elevii în Pharmaciă suntii opriţi 
a expedia medicamente eroice fără controlul 
Pharmacistului. 

Art, 12, Mediculii prescriindii medicamente 
eroice într'uă dosă msi mare de câtă se obici- 
nuesce de majoritatea Medicilorii, va însemna 
în ordinaţiune printrună semnă de esclama- 
ţiune ori prin cuvântul «sic volo! că n'a fă- 
cut'o din erâre, . DN 

La casă contrarii Pharmacistuli va avea 
detoria d'a reduce dosa la cea obicănuită în- 
sciinţândii îndată pe Mediculă prin înscrisii, 

Art, 13, Ordinaţiuni iligibile nu se potii ex- 
pedia. i 

art, 14, Ordinaţiuni ce coprindi prescrip- 
ţiuni de medicamente eroice fără însemnare, 
cumiă să se ia de către cine urmeză a, se între- 
buinţa, nu se potiă expedia de către Pharma- 
cistă. 

Art, 15. Gerantele ori asistentele Pharma- 
cici este responsabile în parte pentru ori-ce ex- 
pediţiune făcută de dânsul. Pentru elevulii 
respunde gerantele ori asistentele care a fost 
tagă la expediţiune, i 

Art, 106, Ori-ce abatere din regulamentulă 
de facă, din taxa de facă, oră din prescripţiu- 
nile Pharmacopcel române, expedierea, şi ţine- 
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rea, în pharmaciă de medicamente de cualitata 
prâstă ori nu conformă cu prescripținnile phar- 
macopeei, lipsă de materialulii trebuinciosă în 
pharmacii, expedierea medicamentelorii după 
ordinaţiunea prescrisă de men cari n'ai drept 
a exercita medicina în Principatele-Unite-Ro- 
mâne, schimbarea felului ori a dosei medica- 
mentelorii din partea pharmacistului şi ori-ce 
abatere din prescripțiunea ordinaţiuniloriă pre- 
cum şi vindarea medicamenteloră secrete ne- 
recunoscute, refusarea d'a expedia ordinaţiuni 
în regulă în ori-ce oră de di ori de nâpte. 

Se voră supune unejamende pentra prima 
oră de lei 50 până la 100; pentru a doua 6ră de 
lei 150 până la 800 şi pentru a treia ră de 
lei 1000, care o va plăti culpabilele (gerantele 
responsabile ori asistentele), şi dâcă asemenea 
greşeli şi abateri se voră întempla mai multi 
de câti 3 ori, atunci se va retrage culpabilelui 
gerante ori asistentelui dreptul d'a exercita 
arta pharmaceutică pentru ună timpă mărgi- 
nitii de trei luni până la unii anii; amendele 
prevădute în articolul de facă nu se voră aplica 
în acele casuri, în care condica penală prescrie 
uă penalitate mal mare. - 

Aceste amende nu se voră putea aplica de 
câtii în virtutea unui proces verbale încheiată 
de catre Consiliul Medicale Superiore.   Art. 17, Uă Pharmaciă care nu va fi aprori- 
sionată cu materialurile trebuincidse princi- 
pale şi de bună cualitate pentru unii timp mai 
mare de câtii duoă săptămâni de qile, ori care, 
în lipsa gerantelui responsabile pentru un timp 
mai mare de câtă trei ile, nu ra avea unii di- 
rigente recunoscuti ca Pharmacist-Asistente, 
se va închide pentru uni termine tnărginit şi 
proporționati cu gravitatea casului şi împre- 
giarărilorii speciale după ordinulii speciale ală 
Direcţiei Generale a Serviciului Sanitarii.
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_ LIBRA, || UNCIA IDRACIIMAI GRANUDM 

A. - ——— e n = 

Lei |par. || Lei |par. | Lei | par.|] Lei |par. 

ț : - - sa 
tâceton . ., 1. 1. . cc... . — | —l--1— 210 [-—-][— 
Acetum . .. . . |. . . cc... 1[—[—|5]—|—|—1— 

— aromaticum. . . . . . . . cl —— 114 —|[—1—1|— 
Ţ— colchici e mo Ul = — 
O TOSa rm ss... | 7|—[—]3]—[—1—]|— 

— abia e 1 — 1] — 130 — | —l—]|— 
— oscila. .. el 16.— | —l—[— 

Acidum aceticum aromaticum . == a4a—l—1—]—]— 
= — cone. purum 1,040. „| 9 |— | a1l—l—|—]—1— 
— — dilutum . . | 3 — 115 —[——1|— 
— —.glaciale . . . . . . | = 1 — | 9] — 1] 1120|1—][— 
— benzoicaom . = l—1—1|5]—]—]— 
— boracicum ,. . === 12 |—][— 
— citricura crystal, . .. „i —]—1 31 —[—]|201—|[— 
— — — pulverisat, „el — 1] — [14120 |[.— [30] — | — 
— gallicara cc... ll 1— 1 2 [101 —]|— 

ț —  hyărochlorie. conc. crudom . . 2 [ 3115]—118]—|[—|—]|— 
t — — — purum. sl 91 —]—][361—[—l|[—]— 

— — dilatum — [| 3115 — [18| —1:5]—|— 
ț —  hyărocyanicun . - a 1 —l—1—1831—1—] 3 
—dactăcam e se ste e — 1 —1 6 [120] —][— 

ț —  nitrico-nitrosum . . . . . | —[l— [301 —|[—([—]— 
Ț — nitricumeone.crodum . . ., 420| —1 24| —[—l|—]|— 
= purme ss 3 —j1l—l—|—l—]— 
dit — a a-l] 5] 

T — „phosphoricum cone. 3, 139... ::.1—|—|3]—l—f20]|—]|-— 
— — diluat. 1, 050 . . . 1 —1— || 14201 — [10| —]|— 

T — — glaciale a — =] — [| 1]201— | — 
— pyrolignos. “crudum, eee a e 2] — 110| —l—1—l— 

T. — — rectificat . 0 412011 — 124| —[—l—[— 
— osalicum.. . . = l—1—[—]30[|—]|— 
—  Succinicum empyreumatic e ll —l— | —1 210| —|— 

P —  sulphuric.anglican. . . . . . || 3155 —[181—[—1—]|— 
i —  sulphur, concentrat purum. . . .| 6[:304—|36|[—|—|—|]— 

— — dilatum O— . . , [| 2[101—|10(—[—|—]|— 
Ţ — —  Nordhusiense, . . . . || £120|—]201 —|[—|—|— 
ț — tanmicam. . cc... cc. == |—l—[80l—[a1 

—  tartaricum. . . . . . . . . sh — || 2120 | —1|—l—|— 
—_— sabt. pulv. .. . I— | — 3] 10| — [20] —i — 
UTC e e. e. cc. so ——|—1|0|—lj—]|— 
—  Valerianie, . ,-. . . . . e e —|—1— 1101 ——] 9 

T Aconitina. . , . il —al— 
1 Aether aceticus 0, 890] 4|—]—(3]|—|— 
ir hydrochlorat, chlorat. ; ll l—l—]—l 6[3801—]| — 
Ţ — moriaticus, ss... cc. 1 — | —]— | 21201 —|[— 
= nitric, ii l= i =li—]— 
ț — sulphuricas. . . . see | — 111201 — [15] —]|— 
Î. — — "proinbalatione. .. .| —|—| 3|—[|[—[20|—]|— 
+ Agaricus albus. ... e e ll 1— | 1120] —1—l—1— 
îi — — subit, puly. - ee | —1 31 —1—1201|1—]— 

— chyrargorum . eee e | 1 [30| —1L0j—][—
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. | LIBRA - | UNCIA; DpActlA GRANUM | 
Ă, . | ———— 

jet | par. Lei | par. | Lei | par. Lei |par j 

+ .Aloă nepatica - cc. .. — | — | 1|20|| — | 154 —-|—f 
Ț — — în pulvere - IA Îi — 1 — 2 [—1—j—|— 1] 
T — sucecotrina. . , Î . . .. . — 1—1—130611.—[—1|— — | i —înpulvere, — = 210 ]—|DI—|—] Alumen crudumin pulvere, „...., — j—1— 112 p1— [| 21 —ţ—] 

—  ustumin pulrero eee — = —1361— | 5 
Ambra grisea .., ll == l-a a 
Ammoniacum în pulvero . În . — | —21—— 1 Bi— 1] — 

+ Ammonia pura liquid 0,935. 8 |:—||—.136.]| —1— | —]— 
Ammonium acetic, liquid - — j——1321— | 6[[—[— 

— carbonic sicez. —1— | 2|—1—115]|—]— 
_ chlorat. depur. | . 9I—N 1 5i—]— [i 

— — — in pulv, — | — 1120) — 10] — | — 
— — ferratum, , asi — [—1-312011— 1] 01— [| — 
— “carbon. PYro- -oleosum. = 1020] —]— 
— — — solut, ., — |— 1 2:]20 [|-—l--— | 
— —_ solutum , — 24 [4 — 1 — 
— phosphoricum . . — [= 60 [—h11—ll—]|— — „ suecinie. pyro- -oleos, sol.. e O ti —l—[— — uricum ss [——] ls] —[|— 10. 
— valerianicum | ——[—l.8]—l|— 15 

Amygdalze AMA e ll 195 | — | — 122 
— dulces . , : —|—1—120[—]|—l—|— 
— a excorticat. — [= 1] |6l—[— 

f Amygdalina. — illa 
Amylum jodatum . — p—1—1— 1-1 120] —|— 

— Marantho . ,, as ete || 13 1:20 112011 — [| — 
—  triticum în pulvere see tell 41:20 — 1201 —|—l— | 2 

Antrakotali. .. eee | 4 —1— [201 —]— T Aqua amygdalar. amar, conc. eee i 251 
— — lt] —:1 10 [[-— | 21 —]|— 
— anisi , Î. . .. .. — [= — 710| — | —— | — 
— antihysterica fotida * | co. ee — [41201 —1—l— | — — aurantioram cortie. ,„ . e -—0—:110 | — | — —]|— 
— — flor. PR — |-— 1-1. s—1 sl—1|_ 
—  aromatica, spirit, .... — 0180 1 — — 
— caleis . ma 1 1-10 || — |: 60 —[— | 
— “carminativa simgl. - Pe — == al 12 
—  carvi : [a . — 10010] 2 
—  castorei concente, eee [i zi — 
— simples, cs [| — 1:| 10 |.— 38| —|— — cerasorun — e — 010 iz 91] 2 
—  chamomilla .'. ii, - — i 7121 — | —— 12 

Thor, — loa [412 
— cinnamomi , cc, — 1 1.—1 10 [3 — | 2 
— e SPITE la l—1 gp | —  cochlearize simplex . ete === 
—  coloniensis oc 9110 l—1 151.12 
— foenicali -, i, o... — II 10 [il 
— fragorum, 5 ap — ți [2 
— glandium . - . — Țar — 
— janiperi : , .. . .. . . — 0 2[-10 [i — || 2 
— Ereosoti , — 60 = li 
— Dabaraque . | 36: — | — | — 
— lactucre sativ, ap lt bai 
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” AB. 

Lei | par Lei |par. Lei | par, Lei | par. ÎN TI ls Aqua lauro-cerasi , . , a la] —[—lw | —|—! 
+ —  Iauro-ceras, concentr. . : —|— 1 4[—]— [20 2 =] —  lavandulae — 1101 — 12 

— melissae . . , — 101 2 
—  menthae crisp . —1—1— 1161 — 1 = 12 
— — piper . ete ll —|—1— [16 — | — — nicotianae, . | — 1386-11 — — pi. .. ee DI — 620| 1] ț — phagedaenica decolor . tel 21 — | — SI — 11| — 

Ț — — Alava. : 92| —|— 81 — || 
Î — — nigra. e 32 —l——]— 

— picea . îs ll 11901 — 6 — 11 — —  uassiae Rademacher. = — 136 — 021| 2 
"— Tosarum , li dl ao 22 
—  rubi-ideai, | 40212 
—  salviae. = 12] 
— samburi , oi 2 —| 
— sedativa, Raspail m ti 160|] 
— simplex destiilat [36 -— [| 4] 
—  sodae carbonic. . po 21— | — 1 — 
— tiliae . 47160 [i 
—  Yalerianne 3 oil] 
—  Yegeto-miueral. Goalard. La — 
—  vulnezaria acida, | 21201 — 110| —| 212 — — spirtuos. e 4 [162 — Argenturn foliatum Folium ANM ss. | Si] 

T — nitricum erystal. N d] 8]-- 1110 
+ — — asume i al gi il 
? — — fusum ce, nitro p. u: e ÎI R a IN | 8|—[— 110 3 Arsenicum album , . ., — 1 —— 20:11 — 

—. — în pulvere” — 0 —1—|a | — 1101 —[— Asparaginuni . — === | — | 30: Asa fetida îm pulvere — 1 —1| 3] — i 2 20 i —|— 
T Atropina. Pe. — == 3] li  — sulphuriea Pe. — === 1—1 3] — |  Arrow-Root, 31201 1|201|—|— | 2 [| 2 1 Anrum foliat. Folium num. -PO4 ali 

—  metallic praepar. l-a 
Ț — natronatochlorat . , N! == —— | — 2 | — Î — trichlorat., . ae! | — ===] 3| — Axungia Î.. „| 3120) — [15 —[—1—|— 

B | Baccae junipari , 5 —] 5: — 1] — — — contus, cc. | 11201.—110|-— —! — [— lauri în pulver. subst, . — = —Ţ36l|—p—i—j— 
—  Mezerei, - — 3|—1—l20 = — Balsamum canadense. — | = 355] — — copaivae ... — [= 2120-16 [— 
— Fioraventi .. —[—2[10|—|[—j—]|— 

de Mecca verum —1—]—1—lalol—l— 
mervale c. lagena ad. — | Dl =l— - — perurianum nigr, . — 1 —|-601— | — i — | — tolutanum . . —l— 6l— = —l— 
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BO - 
i Lei |par. Lei | par. Lei | par. || Lei | par. 

Balsamum tranquillaus . —|-—1| 2110] —]—l[—[— 
— vitae Hofimanni. — | —]| 2[10[-— | —l—|— 

+ Baryta acetica. . —]—| 3|15ţ—|30|—i— 
— carbonica. —|— 31151 —]30]1—]|— 

+ Baryum iodatum . — i Bia — 
—  chlorata . — | — [| 2[101 — | 20] — | — 

Benzoi in pulvere. —|— | 4[—1—]%1|—l|— 
Benzinum — | — 11201 —]10|—|— 

+ Bismuthum subnitricum — [= 31—l—1 4 

Bolus alba in pulvere —|—j— 120) — | 4—1— 
— armena  — —|— 1 — [201 — 4) —|— 

1 Bromum. cc... . —1—j—]|— 5i— 0 
— . chloratum . —— == 00| —|—|— 

+ Brucina . . Ă 1 —1— 130 

+ Bulbus colehiei. o. | — | — 1 — [181 — 1 —l|—]— 
Ț — scilaeree. . . .. . —|—1—]181— | ——]|— 

— — inpulvere. , . —|—| 2 ]—j—1 31|—]— 
Butyrum cacao. | —|—1 4 |—l— 19% 1|—]|— 

—  Yaceini rec, == a —1— 181 —1— 

C 

Cadmium carbon . [i —1—[| 6] 5]—1— 

— sulphuric . hp 5 | —1—1— 
„ Calcaria carbon. dep. pulv. . . . = ——1——1— 

— caustica ordin. . . . . e. N 1 —— 4———1|— 
— — pura « | | —— 1161 — ji —ll—1— 

— — — pulv. == aAl—|—l—]— 
—  chlorata. . Si —l—120|—]—1—]|— 
— hydrica e 1 ie „hi 21201 —| 6]—l—i—1— 
—  hypophosphorosa . —1— 281 — || 41—1—] 3 
—  phosphoric . . . —j—[— = 110 51|—1— 
—  sulphnrâta în pulv.. . —|—— 1361 —1—l—]— 

Calciun chlorat . 10| —l—]—| riol—|— 
— sulph ydratum „i —]— 1.2110 —]—][—]— 

Camphora . . ai 
— in pulvere . — |— 5 — 1 — [35 |— 1 

+ Cantharides in pulvere . — | —1.4]20 1 — 1301 —|.1 
| 4 Capita papaveris contns, . . — | —— [160 l—l—]|— 

Capsulae cum bals. Copaiv. a 50 seat. 1 . 6130| —|[——][—[l—]— 

— — — : —  Mothes gallicae.|i 11 [101 — | — [| — | — — 

— —  copaiv. extr. cubebar Mio = ———1—]|— 
—  gelatinosae vacuae No. , — || —l— 1 — 

Caragaheen . . — | — [| —130]—[—1—1— 

Carbo animalis e carne . — | —1 8|— 1 1120] — | — 
— — ex ossibus. —1—1—1— 1 —1301|—]|— 
— — “e sanguine, —p— | 4|—1—]30|—]— 
— — espongia., , . - „i — 1 — 1 21301 — 120| —]— 
— vegetabilis în pulvere . — | —l— 120 —1—| 21 — 

+ Carbonoum sesquichlorat . —|—)— 1 — 27 | — [010] 30 
Ț -— sulphurat —|—1| 1120 | — [10| —|[— 

Caryophylli subt. Puls. + — | — 1 11201 — 11011 —]— 
Carminum . — ii — 12 
  

(1) Ună scrupală 10 Ivă și grannlă 30 parale,    
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C . il = Î. 
Lei | par. | Lei | par., Lei | par. Lei | par. 

- | 
Castoreum anglican . , —|—il—lalaoi—|— 

— — în pulsere . —|— | 91—l—1 8 
— moscoritic, in toto in pulvere . — 3115 

1 Cassia în fistulis . —|—]—]30|[—]—]—|— 
1 Catechu , . = |=—josl— i] 

— în pulvere — 1 —1 11—1|—] 81 —1|— 
Cera alba 18|—! 1130 I—jioj—l— 
— citrina, 15| —( 11201—|] 91—|— 

Ceratum cetacei . eee — | — li 1] 30 | — 10 |—1— 
— CN el 11 — | 
— ad fonticulos . — | —] 120 — | — 
—  labiale , —|—] 3120 20 il — | — 
— „simplex. —j—| 22| 15 | —|— 

Cetaceum . . —— 1 113 10 | —!— 
Charta antirheumat. "Folium unum . 3115 —1—|—ll—1— 

—  cerata, Folium unum. ph] 
Chininum aceticum . — |] ——1o5 

— arsenicosum , — == —l—ls 
— -cătricutu — 1 — == — — | 95 
—  ferroccitric, — | —ji— == la 
— ferro-hydrocyanie . — | —j—[— i —1——la0 
—  hydrochlorat — ii 118 
—  jodatum — = —l—l0: 
—  lacticum — | —1— 1 ——l—l—[3 
—  phosphoric, — i 1—1—la3 
— pat e... — | — | ——1—]—1l— 130 
„—  sulphuricum . = — al —jo5 [19 
— î tannicum, 0 ——1—1—1—1n 
—  tartricum, — =] —|—]—1—10% 
— valerianicura . = —1—1l—]30 

Chinioidinum .. . —|——1— 2 ARIE NP ae, 
+ Chloroformium. — | — 55| — 1|—j—]— 

Cinconina, a. — = — —|—j— | 8! 
—  sulphurica. [5 

Coccionella în pulvere . —|—1 61 — ji 
+ Codeina . — 1 —[—]|— — qi 

„ Cofieina., = jl—]—laln 
—“ citrica, — = ii 1110 

Cold-eream . gl 
Collodium . , —— ai —l— [801 — 1 — 
Collyrium adstringens luteum, — II 8i— | —l— | 
Colophonium . II —V18|—|—— [| — 
Concha in pulsere — | —i—o4l— | 4 

+ Coniinum. Ca. —|—ji—1—1— | — 1| 10 
Conserva, rosarum - Î. . .e. — = 1]|— ial |— 
Corallia rubra în pulvere , Ă — = — 1 8|— | — 
Cortex adstring. Brasiliens, scisa, — = 110] —[—l—]|— 

-—  angusture ver , . — = 21 —— | — 
—  aurantior, flaved, sciss . =] 3120 — 1 — 

DT —  iînpulvere. —|—t 4a]2o0l—[301=]|— 
— — cum parenchymate sc, — | a—t8121— 
— canellae albae, —1—l 11 81—| 81 —l|— 
—  casearillae , ———la 61| 
  

(1) Ună scrupală 5 leY şi granulă 12 parale. 
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Lei par.| Lei |par.|| Lei |par. Lei | par. 

i 
Cortex cascarille in pulvere. . —|—N 1 [10| —[| 81—|— "— » casin, ae 107 —) 11| 81—| 8|—|— — —inpurere , — 1 —| 11801 — 124 —1— — china fese. aud, tus, " — [= 4l—l— 1241 —]— — — — svbt. pulver. —|—N 51 —l]—1830[1—]— — = reia tus, — = 7|—11[— [| — o subte pulver,. . —]—] 81201 1110|—|[— — — vubrerud. tus. , . — | — | 8|—1 11101—|— — — — subt.pulver, . —]—] 9]201 11151—|[— — cinnamonimi rud. tus, . — | — 4 j—— [21 |—1— — — subt. pulver, - —|—1 5]—]— 3801 —|— —  granator, rad, rud. tus, . — | —]| 1]830| —]10|—|— — — subt. pulver. . — 1 — 21101 — 116 ]|—|— —  hippocastan, sciss, . . , —l—i— 9014 —1—]—]|— Ţ —  mezerei sciss, - . — pu 1 —|—1 6|—|— —:— subt. pulv.. —1—1 3]—1— 1201 — | — — nucum oglinda —1—[10 | —|—j—]|— — quassie ligi, i... —]|——|28 IZizil=|= — — saht.pulv,, , — | 1125-1101 —|— — Quercus sciss,. . n, — == Ol ——ţ— —— subt.pulr,, —|—[—[36]—]| 61—|— —  salicis alba sciss. , . —|—l—12]—]|—l—]|— — simarube . ! —1— | 11251 —|10)]—][— mic... — — | 24| —1—|—]— — vinteriane rud, tus,. — | — i 112011—]101[—]— — vinterian. subt. puly, — [1 212011 —"1961]—|— Crocus austriac. . — | —1—[— 1138120] —] — — — cubt.pulr.. —4—]—[— 115 [20] — 112 —  gallicus . —|—i—|— 720| —]— .— —  subt. pulv — 01 91—l—| a Cubebe cc. ml ===] — — inpulvere . . —]|— 1 3]—1—]201— | — Cubebina crystal. ——— [| — 25] —1 1[20 + Cuprum acetic. cryst, —|— | 3|—|—120[|—]|— Ț — —  basicum, . — = 1 1—] 6]—]— p— — — în pulvere. — | 21| —|— [121 —]— Ț .— aluminatom. ... —l=i—|—1— li —]|— Ț — Ditricum . —|— | 2|— 1 115—1— Ț — oxydat. nigr, —i—i 81 —| 12|2]|—[ a T —  sulphurie. . A 116 H1—1 381— | — + — — ammoniat, — == 21 —l—l a 

p. | 
Decoctum alb, Sydenh. (Corn. Corv.). . . 3|— 1 —la51—i—l—]— T — Pittmanni fort, . 2.11.6130 l— = —]—  — Mite e ll 490| all 
Destrinum e.  4loph— 20î—|—]—|[— + Digitalina alb. cryst, . i — | — — 1 —|—]—1 2110 

E, 

+ Elaylum chloratum . . — | 32 20 | — | — î Elaterina. — === —al— 
Îi — i — Eau 16 bi nai 

  Eleosacahar. aurantior..,  
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=> 
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Elaeosacehar. anisi . . . . 

par, Lei | par. Lei | par. Lei |par. 

cajeputi . | 
16 —| — 
16 | i 

  
valeriane . 20 

— cari e. . . . . . . 16 
— cassie lign. . + 16 
— chamoiniile , — 
— cinnamomi ver, . 30 
— citri, 16 
— fceniculi. . . 10 
— macidis, , 16 
— menthe crisp. . 20 
— persicorum , 38 

vaniglia, . 30 
Flectuarium aromaticum   — — cum opio. 

— diascordii . | 
— lenitivum , i, 

Elemi . : | 
iEmetina . -. 

Emplastrum Ammoniaci. .. 
” anglicanum (_ţollă . 
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— 1 — | — 

— — 4 | 20 

— aromaticum — — 120| —|— 
— cantharidum . PI 30 — 120 [|[—|— — — perpet. .. — l pa — conii macul. Î.  . 20 — — — diachyl. compos, . «, 13 12 | — — | — — simplex. , e 32 | — — | — 
— galban. crocat, | — — | — —|— 

1 — 1 hydrargyry, 25 20 | — — | — 
— meliloti, e 15 20 | — —|— 
— „mMinii adust, seu noric , . . ll — 12 | — — | — 
— miraculos. Rademacheri. — —j—]151—]|— 

ț — opiatum; . — — | 1 —l—]|— 
— oxyeroceum. .,.., — 2 —l—]|— 
— picis Burgund s. resin. . — 20 | — [10 |— | — 
— ad rupturas. — 20. — [10| —|— 
— saponat. camphor. — 20 | — 110 [[—1—. 
— de Vigo ce. mercurio . — — | — 180| — | — 

Emulsio amygăalina . . 2 10|—p—l—|—. 
—  oleosa, | 4 16 || —|——|— 

i Euphorbium in pulvere . . . — — = 15] — 
Extractam absinthii . . — —1— 1201 —1— 

— aconiti e succo , . — — 1 —j—]|2 
— — — — în pulvere . — —|I|=—|—I1il 
— —  alcoholicum, RR _ — 1.3] —1—] 3 
— —  alcholicum siccum. — —1—1.2]201—]| 3 
— aloe, e — —]|— 11301 
— amaricans e. rheo , . ., | — — [2 —l—l|= 
— amomi spirituos . [| — —|—..5]30|— |] 7 
— ami — 1 — =] — 9 -1[20|—]|— 
— aurantior. cort. flav. alc. . — == |—21—l—1— 

î— belladonne alcoh, E —1—=1—18]—]—] 3 $ — o — înpulv. —[—[—1—1 2[20|—]| 8 — — sueco, „|| —j——[— | 11—]—]a2 
i — — — pur hill



„1126 _ LEGIUIRI | 

    

    

    

  

        
                                        

! 
| o LIBRA || UNCIA Io nacnual GRANUAL 

|. E oala 
| Lei |par.| Lei | par. | Lei | par. | Lei |par. ; 
! po : 
| Extractum calami aromat. ale. | 2 [3] : 

—  campechiani ligni . — = — = 1[2|—p—i 
cannabis indice , 27 

—  cardui benedicti, Dj al—]-! 
— cascarille, o... | — 21 —l|—|—i 
— centauri minor . = ——la—|—i 
— chamomille i 1241l— —] $ —  cheidoniialeohol . . Iza 

+ — a — succo , — === 112! 
— chin» flara == 51—l— |) 
— — fas ei [li —|—1 3ţ201—[— 
— — frigid parai. . —|——[— | 61—1|—]— 
— cichorei, o... —] — | —— 24 —]— 

i — cine ether, —|—j— | 381—[|—]D 
ip — coloeynthid spirit . = | — | —|—|0]—l—]8 
| — colombe spirit. . . — | ——[—9 3] —1—]|— 
(+ —  conii maculat, alchol. . || 3|——l3 
i — —— — înpulr. . — 7 —li—pţ—]| 21201—] 3 
Lp — — — esuceo, == — | 2 
| po — — — — pu iai 

+ — croci alchol. .. . | — | 1— 018 ]—]— 120) 
— cubebarum zther | — i—|—] c]so|—|—! — — alchol. aquos. -. . | —|—]i—]—]| 2]2]—]— 

+ — digitalis alcohol. .. | —i—]—1 3]—|—]| 3 
+ — — aquos., . . — 1 —i— | — | 1|—|—]|2 

| — duleamarze — | —1—]|— E! — 1 — | — Lp daterii, ll a[—l—1ni | — enulealeohol, scz —lolnol=[=] 
ip filicis marie sther | —1—i 91 —1l— 110 
| — fumarie . ja —]— 
| — gentianz -. . [15 —]|— 

— graminis liquid . ip 12—]|— 
— — Spiss —|—h-—0—ţ—]20]—]— 
— granati cort. rad. spirit ,, - — îi —l— =] 21201 — |] — 

Ț — gratiole aquos . —|—i—|—1—130|l— | — 
— guajaci aquos —|—1—]|—3]15]—]|— 

T — * hellebori nigri —|—i—p[—3]—l—1— 
+ —  bhyosejami alochol , — > —]—1| 31—1—] 3 
+ — —  alcoh. in palv. —|—ţ—]|—pi 2120|—| 3 
T — — e succo, , — | —i—1—lal—]—]| 2 
Ţ— — 0 — înpulv,, — === 
o — e seminibus —|—j—j—i 31201 —] 4 

: — juglandis folior. e succo . — 1 — 1[—)—|— 
! — —  nucumesueo. , , — [== il] 
| f —  lactuce viros, spirit . — == 3.|—l—|—ij 

—  liquiritie frigid. parat. .. — = — 112| —]|— i — lupuli spirit . . . —|—)|—)—t 981201 — | — ! — “malatisferri,. . — | —i—|—i—1301—|— 
| i — mezerei alcodol . , ===] 

— millefolii . „i — = —lal|—]— 
— munesie , za sil —1— 
— myrrhe — || 2 11201 —|[— 

| T —  Dicotiane spirit . — | —l—|—1 31150 —[— 
Ț —  nucis vomice aqnos , — | —l— 10201 —]| 2 | 2 spirit, lol 5lo]|-l 6 

 



  
MEDICALE 

    

  

  

      

  
  

| LIBRA || IUNCIA “ocna! GR ANU 

E E, | o 

- Lei |par. Lei |pa "Lei |par. Lei |par. 
i 

+ Extractum opii aquos — = l— | — 1 171201 — | 3 

T — pulsatil!a aquos. ha — | —130]1—]|— 

T — — spirit, = [0— 3]—1|—]|— 

—  quassia. 2 —]—1| 3|—i—l— 

—  ratanhe 131 —]|— 

„— hei aquos, i ll — 1 420] —|— 

+ — sabine frond. spirit. n zi oi—i— | — 

— salicis .” i 1—l—1— 

— “saponarie, | 21 —1—1— 1301 —|— 

— sarsaparille . . . i 1 — [| 3]—1—]|— 

Ţ — scill:e bulbi spirit . . . | | — | — 1|——l— 

Tr —  secalis cornuti (Ergotin) . 2 — 1 — 1 6130] —] 10 

—  senega, . , 5 —li—l— 

Li — stramonii spirit. — 1 —1—1—1-31—1—1| 3 

Îi — — o sueco, DI a-ţi 

— taraxaci spissum i —|l— 1901 —|— 

— tormentille . — | —|—1— 1120[—|— 

— .  trifolii fibr, — | = —[—l—ţ20]|—|— 

— valeriane . — | jj— [= 1|0|—[— 

pF 

Fabze cacao in pulvere 13 190| 11204; —][—|—|— 

Farina amygdalar . si _l—j12l—l—j—l— 

—  fabarum. . 3 —1—|—]— 

— ini placentarum . 9| 1-81 —1—l|— 

— —semin. . 3l201|—l16l—]|—l—|—! 

—  secalina. zi 01 — | — 

—  sinapis, nigri . 3120 —l16[—1—1—|— 

Fel tauri inspissat. = —ji—las—1— 

+ Ferum bromatum . . . e — | — 101 — |— | 10 

—  carbonicum , . — | — 18| —|| 21201 —|— 

— — saceharat, - . — | 81| 1|10]—1—. 

—  citricum . —|— 10] — 1[20[|[—| 2 

p —  hydrocyanat. —|—]|—]|—l6[20]—| 5 

1 —  aydrogenio reduct. — | ——|— 1 1]20 | —] 2 
—  îodatum —]|—120]|—i 3]10|—] 3 

— —: saecharat . . — | 81 —1 1110|—1|— 

— lacticam . , . . la] 8-1 

—  limatara aleoholisat . . — | => 10—1— | 81— | 2 

—  oxydato-oxydulatum . — | — 61201 11'51—[— 

—  oxydatum aceticum liq. — | — 2 |—|— 16 —|— 

— —  hydricum in aqua. — | —1|1j21—|[—l—|— 

— 2 —  nativum n pulvere . — | —| 2 |20|[—j—l—l|— 

—  phosphoricum oxydat . — | ——1— 311204 —.].— 

a — oxydulat . — 11 —1l—]— 

 — sesquichloratum cryst. . — 1 —01-31—1— 1201] — | — 

— — solut. . — = 2] —|— | B|—|— 

— salpharicura cryst. pur . — = 61—|— 

— — venale. . 1|20|— | 83|—1—l1—]|— 

— îannicum. . . = —|—]—[21|—| 2 

—:  valerianicum,. . ZI —1— | 

Flores acacie . , . . . . e ===] 

— aie e |. i — | — 1 8 | —1——]|— 

— amice sciss, . — 016 —i——l—   
  

  

  
  

  

  

  

                  

  

  
  

     



        

  

    

              

        

        

11:35 LEGIUIEI 
| 

i 
LIBRA DNCIA RAGantA GRANUA F ——— ——— 

| Lei |par. Lei | par. | Lei | par.| Le. | par. 

Floras aurantior. — 3 —l—[—1—]|— —  boraginis .. — 29201 —1—1—]— p —  braver sciss, (Cousso). — | — 1 3 —[— 120 — | — | — 0 — în pulvere . —]—]| 4201 —l30 | — | — | — chamomille roman . = 30] — [li —[— — —. vulgares , — 1 — 1 —1 20 — | ——]— — — — percribr, , —|—— 12381 —1—1]—[— — — — in pelvere,. —|— 1] S1—1 8|— ij — — lavandula RN , — | — [aa — 1 51 | — malv» arbor. .. — == 212 — — vulgare . . , , — | — 1 3! —]—[][—]— | — millefolii. A — === 2122 — papavar. rhoados . — | — 1| 8 8 — — rosarum , PR —]|—] 3|—1—lop]— -— — . în pulvere — 1 — [| 3] —ll— 126 — — Sambuci | i — | —p— 1901 —j 2 2 | — — per cribrum, — 1 —|— 1281 — [| — | — 4 — | he, — oi 11| ! — verbasci . — 9 — | — | — violarum . —|—]| 9]—1 1120 — | Folia althea 4] —]—[161—]|— — —  anthos — i [00| II | —  arnicee, . i—|—j—[201—1| 421| —  aurantiorum, .. — 11 — 6l—|— — — in pulvere „. — | —J 1201 —l10[—|— T — belladons sciss, . RE — | — | — 1201 — | 21| — a — În pulvere gross. — | —1]|— 128 | — | ——]—  — — — sub, —|—l—1361—[—1—] 6 — buc. , .: AR —1—| 2]1 | — [16] —|[— — cardui benedicti — | —ji— [ea] 2] — —  cichorei , — | —1—1 90 | — =] — cochlearie — [= 11201 — |] —  — digitalis. una. - —]—jl—180t— | 12 | 2 Î — o — subtpulw, , — | —1 1120 |l— 100 —[ 1 — farfarn . .- — | —— 11612 | 2 —  hedera tesrestr. , — | —l—120%— | —1|— 1 — Ţ —  hyoseyami PI — | —1—[201— | —1| 21 —  — — împulw. grosso. . — | — 1 — 1281 — 1 —]|—[|[— Îi — — — subt, — ai si 1|— | —  juglandis „ 4120 || — [201 —|— — — malvie vale, 3] —l=— |n] — —  melisse citr, , — 1 — = [3611— 1 6]l—]|— — menta crips, — | —j—136]— |] 6121 — — —. Piper, —|—l—]381—1| 61[—[— T — nicotiau indigen. — | —1—[1301—1 51— | — —  pulmonariae, —I——j2pii— 1] — — rorismarini . —|—] 2[30i—t161—|— ! — Salvia .. . — | —l— ati — | —t—1|— | — — în pulv. subt, — | — N 11 8|— | 8-1 — —  scabiosae, , —|—|—l[a4ll— 121| 2 —  seolopendrii. . — | —1l—[201— | —j— 12 — sennaealexandr, . . — 1 — 9] — 12 || — | — — — — n pulr. — | —| 83| — 181| — | — — — sine resina, —|—|| 381201 — [201 — | — —  stramonii, = = 24U— | — | —[|— 

  
      

                

                                  
                        

  

  

       



  

      
  

    

  

            
  

    

  

  
    

    

    

  

MEDICALE 1129 

LIBRA || UNCIA o eacarual GRANUM 
FGAH n o) 

_ Lei | par. Lei | par.| Lei par. Lei | par, 

+ Folia stramonii în pulvere gross , —|—)—]321|— | —]|— | — —  taraxaci, , a. —|—|—1201—|—l—ţ— P —  tozicodendri. cc... — = 2110— 151 —]|—  — — în pulvere subt. —|—l——1— 1201 —]|— — trifolii fibrin . . — = 
— re ursi, — = — 12| —|—— 1 — "—  verbasci . —|—1|— 120] —1—]|—|— + Frondes sabine , . — 1—1— 136 6|—|— Î — — în pulvere,. — | —]| 2] —. 12| —|— Fructus anisi stellati . . — 1 — | 11101 — [| — | —1— . — — — înpulere, — | —|| 21101 — [151 —|[— —  citri recens No.1. . . — 130] — [| —[—]—[|— | — Î —  colocynthid. sciss. e, seminib, — 1|20[—|—1—[— —  rubiidzi siceat, . . — | — | 21101 —1—l|—|— — tamaridorum. . . —1-—]— 116 —— 1 — 

G. | 

Galbanum cc... —|—I1 1201 —|—][—|— — în pulvere . a. — ||| 21104 — [15 [—]|— Galle quercus turcice pr. mod, cont, . —|— 120| —|— [| —1— — — — subt. pulv. —]—] 21101 —]15]—|— Gelatina liquiritiae . cc... —I— 21 —l— 1-1 Glandes quercus tost. în pulvere 4] — 161 —| [| Glycerinun .. , o. 1 — i 112041 —|—— 1 Graphites elutriat . .. —j——124[1[— [|] 5 —]|— Globuli ad Erysipellas . . . . — 130] — 11 Gummi arabic. elect. în toto. — = 11 81— 11| — — — :— în pulvere,. —1—N1|8 — 121| — | — —. guajaci în toto . . —|—| 2110 —j—l|—|— ” — — — în pulvere, — =. 31—— 1201 —]|— i ——  Gutta în pulvere , — = 31—1— 1201 — [1 — 

H 

Helmintochorton .. , , — 1 — 1] — 130] — | 61 — Herba abrotani . —1— 1 83| — | —l— 1 — — absinthii .., , — 121| | 2 Ț — aconiti .. . —|—l— 120] — | —]— | — —  adianti capill. vener. . — [— 1 — 130| — | —[l[— 2 —  agrimonie —1—l—loa4| Ii T —  chelidonii, . — | —l—1201|— 1 — || 2 : —  chenopodii ambros . — == — centaur, minor ... —|—l— 201| Ţ —  conii maculat . II 16 [1 —]—l—j— Î  — — în pulvere, gross. , Pa 420| — 1201 —|—]|—1— T— — — — subt... — = 11—|—] 81 —|— —  equiseti Î. . — = 16l—1——|— — fomarie — — 16| —  galcopsid. grandiflor . —I—— 1307 — | ——1— T — gratie , —|—1— [201] —1—l— 1 — —  hyssopi —|1— 1 — 1301 — [| — 1 — | — —  jacex , . 161| —l—— 1 — T —  lobelia infat — | — N 41—1— 13801 — 1 — —  majorana. —|—b— 301 — li [=            



  

    

      

    

    

    

  

    

  

  

  
        

        
  

                                        

1130 LEGIGIRI 

i 

| LIBRA UNCIA PRACHtA | GRANUM LILI K | 
Lei | par. Lei | par. Lei | par] Lei | par.| 

Herba marubii — | — | — | 106) — 12| 
—  matico . — |— 2: — 1 — 12 —|— 
— — în pulvere —|—] 3|—l|— 120| —][— —  meliloti —1—1—]20]|—1—l|[—j— — — în pulvere — | — II |a0i— 7 — ij — —  millefolii . — [—— [20 — | —|l—]|— —  origani — 1 —l—1201—]| = 212 
—  polygal amar —1—l—130h0— | 
—  pulegii — | —l|—1l200] —1— | 

T — “ pulsatilla . Î.C. — ]—[[— 120) — | — 1 —]| — T —  rhododendri crysanth, . —|— [| 3]—1—]20 || —1— —  Thuris corarior, : . — | —1— 1201 — [1] — — rute | . —|—p— 1301 — | —l—1l— — saponarie ,..., a. —j——0161|— 1 —1—]|— —  satureie . RR — | —Năl 8I—|--1—|—! —  scordii, . —1—1— [201 — | — | —l— 
—  serpylli PR — == 101| — + —  solani nigri . . — = 1201 —1— | —]— —  spilanth. olerac. . =] — 3|——]|——1— —  tanaceti Ă i — 1—11— 19201 — 1 —1l—l|— Hordeum mundat | — | —l—[16[—1——]|—] - Hostie , Taba.| 10 | — | — | — [| —l|—1[— ? Hydrargyr, bichlorat. ammon,. — = — 1 —Ț23|—[ 1 T — —  corros, pulr.. —|—ll—]—t— [20] —|1 1] Ț — biiodatum rubr. .-, —1—p—]—1 81201 — 3 T — chlorat. mite pulv. . .. — === 1] s-a i — —.— per vapor ———1—1|— 130| —[ a — depuratum . . . —1—|. 3]—1—[20f— 1 — Tr — iodatum flavum . . —|—l—1— 1 31—1—1 3 T — orydatum rubr. pulv. . —|—=l— 360 —l1 T — oxydulat Hahnemanni . . —]|—[—|—1 21—l—] a Tr — sulphurat flavum. . —]—1]—]— | 1120] —|— T — — Digrum. . . — == 1] ——[|— T — — rubrum —|— | 21 —1—12561—]— T — —  stibiatum. — == —ţ— Hydromel infant , ., . Ip I[ 10 — == — Hypophosphas caleis. i —1—l—]—] 41201 —] 5 | — sodae Î—[—1—1—] 4[201—| 5 

I 

Iehthyocolla sciss, -, —|——1— 2110) —[— Indigum pulv. A —|—l—1—] 21—1—]— Infusum laxativ, șienens . — = 5i——— 1 — T, Iodina gallica, . —1— 112] —] 2] —l|—] 3 

Y 
+  Jalapina (res. jalapae decolor.) . — Ip — 110] 

E 
| Kali acetic. solot, . 1 | 30 12| —|— | — bicarbon ic pulv. . . . — | — 3|—:]—|20]— [| — | ț — bichromicum ., . . 1112 101 —|—i       
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DRACEMA 

  

  

  

  

  
  

      

  

  
  

  

    

    

    

LIBRA || UNICIA | GRANUAM 

KI — m | 
Lei | par. Lei | pur. Lei | par. Lei | par. 

Kali carbonica depur. e potassa . 9|— | —:136]i—[——l— 
— — pare cremor, tart. . — 1 — | 6 Ll—l—|— 
— — solutum . —|— | 2110]1— 116 ([—]— 

+ — causticum fusum pur - —|— 1 4]—1— 130| —]— 

Ţ — — pro balneo , —1— | 1120] — [121 — | — 

—  chloricum pulr. —|— | 92| ti — | — 
— ferro-tartaricum pro usu înterno. — === —l—]— 
—  ferro-tartaricum . 20 | —|| 21| 10i—i—]—|—. 
—  natronato-tartaric . — |— 1-|12]—[ 81—]|— 

— — — în pulvere. — 1 — | 2] —[|— 12| —|— 

— nitric, depurat. . . 7|—|— 130 |—]| 51 —|[— 
— — — împulvere . , .: — PI —— 1361 — | 6] — | — 

+ _— stibiato-tartarie, în pulvere — === 36i— 1 
—: sulphuricum pulver . . — | —|— 1301 — | 51— | — 
—  tartaricum acid. în pulvere, . . —|—]:2|—|— 1121 —]|— 
—  tartaricum boraxat . —1—1 3]—]— 12011 — | — 

— — neuter —|—1:3]20[|1 — 1241 — | — 

+ Kaliom cyanatam . —]|— | 3 130| — 1241 — | — 

— ferro cyanat, fav. -. —|— 21201 —|[(—j—]— 

— ie Adatum, —|—j— = 12] 51—]— 

—  sulphurat pro balneo 6[30|—|301—[—j—|— 
— — —. usuinterno. . —|—l5|—l—l30i— [1 

Kino i în pulsere . . . —|— [21201 —|1646— | — 

Kreasotum seu Ereosotum. — 2040 — [| — 

T - 

Lac magmnesize . a... — | 21301 — | —[—1— 

Lacea, florentina în pulver î. . —|— 1 3]—|— 1201 — 1 — 

+ Lactucarium austr, „» cc... —|—l—1— | 6|—ll—i 6 

+ — gallicum (Phridace) ——1—1—1 21201 —| 3 
Lapides cancror. în pulrere e — | — || 3120 | — [241 — [| — 

—  pumicisin pulvere. .,.. - — ji 24l—]| 4 —1— 

Lichen islandic. sciss. .. . ... . e — | —1— [38] —]—l—|— 

tr a... — 1] — == — 
Lignum anacahuit. sciss, , — | — 1 1120 |—l—l—]— 

—  campechian. — [== 6 —— | — 

—  fernambuc. . — = 1l—j—]——1— 

— guajaci. î a. .. — 1 — 12 |[—|—l|—|— 

— juniperi seiss. , . . cc tr il —]—((—][— 

—  quasize sciss, —1—]—:120 | —|—|—|— 

—  santali rubr. sciss. —|—]|—:1]201—l—l—1— 

— — — în pulvere, —|—| 2110|— [12| —|— 
—  sassafras sciss. . —|—[|— 120| —1—j— 1 — 

— visciquercin . . . . —]|—1|—120p—]|—li—|— 

Limonada citrat, magnesie . . 10 |—]| 1]—1—[—j—|— 

—  citr. magnes, atrate (gazeuse) 12î—N-1110[[—|—]—]— 
— citriea e... . . 2 [20 || —110.|—]|—]l—|[— 
—  sulphurica . : 1|)20|—| 8s|—|—|—|— 

Liniment ammoniat —]—1— 136| —]|—l—]|— 

a —  camph, — | — N 1 110[——[l—]|— 

—  saponat. camph. . —]|— | 11301 —l—l—|— 

Linteum carptum (Olarpie) ! —|—[3|—[|—120 6 —1— 
+ Lăgquor acidus Halleri . | — | — 1|20 || — [10| —|— 

+ O— Belostii . . . . . . .... —j—biţ——t 6] —l— 
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1132 

| | | „cr | , x] ; : . | | LIBRA UACIA |DRACHMA | GRANUM LUN Ă || n 
“ Lei |par. |Lrfar Lei | par. Lei |par. 

Liquor Van Swieten . . —1—1—]20|— | 4 — Looch alb. . — 1 — | —1— Lupulin . —L—l— 1 —l|a1l|s5 1 

Ji 
Macis , Pe. — | — 1 2] — | —. 12| —|— “Magres, carbon. . , —]|—| 2] 38| — | 81—|— — citrica, —|—1 51——1301— | — —  sulphurica , II — 916] — | —ji— 1 — —  usta — | — 6|—|— [361 —|— — — în aqua. — [212 
Maltum hordei . . 2|201.— 110) — | —l— 1 — Manganum hyperoxyă, . — | — | —1241— 1 —|— | — "Manna calabr. seu gerace —|— 2] ——1ul— | — — canellata . , — | — 4 28 | — | — i Mannitum . — | 1—a]— |—|— ! + Massa pil. anethin, —1—]—1—1 2 l391_— | — Î- — — Cynoglossi. — | ——1— li — hai. ., — | 1|— 11.20 | — | — Mastix in pulvere . —|—li—[—laf10l—]|— 
Medula, ossinm depurata. —|—1 31 —l—]|—|—1— | | Mel despumat , . 4120|—]20]|—|—1|—|— i —  rosatum. . 6130) — 1301 — 111 — Mixtura gummosa, — | ——1o4 oa + Morphium acetic . — [il [o T — hyărochlor, — | —p— [11 — 130 Ț — purum . ——l—1—— 1 —1— [30 T — sulphuric . — = 011 —1l— 180 Moschus . o. —|—l—[——1—1| 31 — Mucilago cydonior. —j|—j— 150] —1| 51—|— — “gummi arabic. —|—l—[36]—1| 61—]|— — ——_ tragacauth , —1—1]—180[—[] 51| —][— Myrrbha gr. mod. cont. . —]— |] 31 — 1 — 20 | — | — în pulr. subt, — 4 — 1 — 04 | —|—]| 

| | i N 

| 
! 

- 

4 | Natrium chlorat, pulv. . , == si-a Ț —  iodatum, . —|—]—1—1| 3121-13 Natrum acetic. crysţ, „| . — | — || .1]20 (| — 1101 —]|— j — arsenicoa, — | 2l]5 —  bicarbonie. polv,. . —|— [| :1]—]—1 81 —|— —  boracicurm puly, — | —j 20201 — 110| —1|— — carbonic. crystal, 210| — [191 —|— |—|— — = site, inpulr,,, — | —9 1.0 —1— | s81—|— —  chloricura . —1—]—]|—]| 21301 —|— h —  nitricum în pulvrere . —[—l— [301 — 1 5-1 — —  phosphorie , —1—1.1]30[—|18 I— | — —  sulphurie, cryst, . . — 1 —1— 1121 —]| 2 |— | — ] — —— ice, inpule,, — | —I130]— | 5 —[— Nuces noschate în puly, —|—|| 3110] —j20i—| 1] —1 alis al 
| —  vomice in pulvere 
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MEDICALE 

: LIBRA UNCIA RACEIRA GRANLM 

0 n — —: 
Lei |par. Lei | par. | Lei |par, | Lei | par. 

o 
Oleum abzinthii , —]|—)—1[—1 3120 l|—l— 

$ . —  amygdalar. aether. . — | — 4 —l— 1 — 
— — dulce. press. . — | —1 21101 —115]|—l— 

$ — animale Dippelli, —-|—]—1—] 1[20[|— | — 
— anisi, A — | 1| 5|—1— 
— anthos , . 1211 — 
—  aurantior. cort. | —[li— 1 ——]|— 
— — for... | — 184 — [i — 
—  avellanar. press. ., N — II 2110] —p—l—l|— 
—  bergamottae —|——]—[|-11201— | = 
— betule . | — 1190 |...1—[— | — 
—  cadini — 01 
—  cajeputi. — | — [ii — 1281 — 
—  calami aromat, . —|=—l—p—aţ2a]l—]|— 
—  camphorat. . | — Il 21100 —j13]— 
— carvi, . . sii 1— 136 1|— 1 — 
— caryophyllor . . 20] 
—  casi lign,, . —|— | —[—] 1] 380 — 
—  cedrato. . — = — | — 1 | 20 ["— 
—  cerae, Ă — | ——|——130|— 1 — 
—  chamomillae aether . . —|—l—|—l19]—]—]20 
— — coctum . — | — 1|—[—|— — 
—  cânnammomi verum . , —|—l—]—oţ—l—r1o 
— citri. . — = — 1[101—|— 

î —  conii mac. coct, , — == — | 
—  coriandri — == —l3i—l—]— 
— cornu cervi, — | — | — 120| —1— — | — 

î —  cxotonistiglii. — = l|—lajnbl-—|oe 
—  cubebar, ther,! — | = j—] 3 
—  îcuiculi, —|——1—— 1361 — | 

T — hyoscşami coct, , == [2 
 — —- sem. press, — | > 41201 — [30| — | — 

— hyssopi - —[—i—1)—1| 81—ţ— | — 
— jasmini. —|—l—1—la1[2]—[— 
——  Jecoris aselli alb, 15 | — i 1[20|—|—|—]|— 
= — —  Aavum, 9|— 1 — 
— = rubrum 9 |— | [== 
— Juniperi, ” — == 10i— [= 
— lauri press, . — II 1120 |[— [ip — 

i —  avandule . . —Ti—]— ll l—[|— 
—  linirec. expr, . .. — | 2 —l— | 1—|— 
— — venale. . 7. —|—130|l—1—p—|— 
—  macidis, , —1— 1 —1—1.1][20 [| — 9 
—  majorane , . — — 3] —i—|— 
— „ melisem, . — — 10 |—]|—|12 
—  menthe crisp, , —|——1—1 21201 — 3 
— —  pip.angl, —|—1—]—ls]—l—i 
—  nucis moschat, dest, — = |— 1] 84—]— 
_ — -— Dress, D= ll —]— 
—  olivarum provine, . — al [ol] 
— —  venale, . —|—ii— 120| —1—|l—|— 
—  origani, . a. — 121 —]— 
— ovorum, . ST —— 11201 — | — 
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: LIBRA UNCIA PRactbtă GRANUM h | 0 P DIDI PRR | 
Lei |par. || Lei |par.|] Lei |par.] Lei |par. 

Oleum papaveris alb. . a] s1— | — —  pulegii , . — | — 1 21| 
—  raparum press, — | — 100| — 1212 —  riciniree, expr, , — 3 
— 1— venal, — = 
—  Tosarum, .. — == 1—15t | — 1 |— Pata, —|— = |— 1 2110] —1— Ț — sabine, e ——[— | 1 p——1— — salvie — | — 2] 101 — — — serpylli. — 2 | — | — | 80 | — | — Ț —  sinapisather. -|=—l=|—] 192| — | — 112 —  succini rectif, — — ==] | —|— —  tanaceti, — | 4l—i—l5 —  terebintina, 11 — | — | — 

— rectif, — 1 [201| — — - valeriana , —— | —l| 41201 — 5 Olibanum în pulvere . — | — 20| —[—1—|— i! 7 Opium in pulvere . — —]|—]| 319201 — | 4 | Ossa sepia puly. .. — 1 — 1 —]301— | 61 —1— + Ovum gallinaceum .. . No. 1. — 1151 — | — | — T Oxymel gruginis —|— [| 2|—l— [51| IT — sila, — | — 36 ||— i —j—]—! | > — simplex, — | —]— log | — ii —|—: 

P | | 
1! 7 Pasta caustic. vienens — | — G|— | 1|—l—]— : —  gummos, albuminata. — | zl — liquiritize, . —I—N1130i —— | — | Pastilla DBilin. scat, major. 6|30|—[——]|—l—1— | — — 0— minor, 4[20 | — [| —]—]— |. Paullinia sorbilis (pasta guarana). — | —1—1—1| 6 |—l—1 5 Pepsinum. . —|——]—10[— 1] s Petroleum alb. rectif, —1—1 1]20 || —1101— 1 — | — rubrum. ——j 1] —1—]| 811 — + Phosphorus . . ——l—[—1—1951_—| 3 — . amorphus, —|—— [1 31212 3 + Picrotoxinum . — | — | — la] + Pilula Ancthini. —|—1—1—1 31101] —]|— Î —  Augustini, .. —1—— 1 —1 11101 —1|— —  Dupuytreni Dosis una. 3| 20| —|——[—l—l— î' —  Dzondi . n. 420| —l—]|— Pinghawar-Djambi (Palea Cibotii) . — | —l—]—al2)—1|— Piperinum cc. . | — == | — 83 ţ— i =] | Piper nigrum în pulvera —|—1—1301—] 6 | — | — 4 Pix liquida , . . —|—l—l2%j|—[—i— | | — navalis, . — | —l—l10—|— | — | — | — norvegia. . — li —| + Plumbum acet. dep. pulv, —|—1|a1la2l—110 E N — acet. solutum —| 161 | + — carbonpulv,. Pi — | —li—t001— | — | —|—!l Ț —  aceticum basicum solut , . . —1—l]—]2]-—]- i —|—] Î —  tanicum (Ungt. ad decubitum) . 4 2j—|— — Ii — — siccum. a... — 10| — | 1120|— =] E —  hyperoxydat, rubr.pulv , , , || 30 | — 5 —         
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MEDICALE 1135 

Ă LIBRA UNCIA DRACIIAl GRANUM 

PR , | n | 
Lei | par. Lei | par. Lei | par. Lei | par. 

+ Plumbum iodatum flavum === ri 

— “oxydatum pulv. — 1 — 1 —71301—1| 51—]— 

Potio James Henry purgativ + —|—— 124] — | ——]— 

— Riverii . — | 1——i— | — 

+ Propylaminum. — la] —1—110i 

! Pulpa cassi , —|—] 2|20|—1|—1—1—] 

ip — colocynthidum . — | — 161 ——]—1i— |] 

E - — înpulvere , — 1 —171— 11 5|—1—] 

—  prunorum. — ÎI] — | 

—  tamarindorum —|—11|30|—l—i—]|—!l 

Pulvis aerophor. s. Dos. 12. e, scat, —|—| 3151 —|—|—|—j 

— — — Una . — == AIB2i—]—1—]— 
— aăroph. Seidlitz. Dos..12. e. seat. - 6 30 | — ||| — 

— — — una — | 30 === 

$ — alterans Plammeri . . — 1 —4—]— 1130|—] 2 

 — Enaupiiadstring. . . . ——1.3]—1—]20]|[—]|— 
—  antihectico-scrophulos, == 2 ol —[151—]|— 
—  aromaticus — | — | 2110[—115|—|— 

+ —  Cosmi — 1 0—1—]20]|[—]|— 

—  dentifricius alb . —|—l3[—l—|—]—]|— 

— — niger — | — | 2|120[|—1|—ţ— | — 

— — raber —|—] 3110 ||—1——]|— 

+ — Doweri. | —|——j—l— 30-a 

-—  faeniculi comp. — | — 21101 —[(—1—|— 

—  fumalis nobilis , — | — | 2110[—|—1—|— 

— — ordinar, —|—] 230| —|—l|—|[—! 

—  gummosus, — | — 1120 | —110—1—j 

— Liquiritize comp. , — | — 1 1120) — 110| —1— 

—  mMagnes, c. Theo. — 1 — | GI — | 1 1— 

—  panisusti, — == — 1 —l|—]|— 

—  purgans Roge — — 38| — | | — 

— stypticus , — | — 1 30 1 —1(— 

—  tyliz carbon — | —1—]20i— | —— 1 — 

R 

Radix alkanuze sciss. , — 1 —1— 1201 —]—l—]— 

—  althaeae alb i. — | — 1 — 1301 — 1 —1|— 1 — 

— 2 — în pulv, subt, —Î— 1 11 20|[—[(—1—]|— 
— —  nigr, gross. mod, pulr. . —1—p—]938]|—[—1—]|— 
—  angelicae . | — | 211—1—l(—]|— 

—  aristolochiae rotund - — = 1112 —|——l|— 

—  arnicae |. — | —1—1361—1—1—]|— 
— = în pulv, subit. —|— || 1120] —1—l—1— 
—  artemisiae sciss, — 13001 — 1 |— 

— — în pulv | — 11901—|—l—]|— 

—  asparaginis sciss, — | —1— 12411 —]—l|—]|— 

—  bardannae sciss — 1 1161—1—|—]|— 

+ —  belladonnac sciss. - — = 24l—1——|— 
+ —  belladonnae sciss. în puly. subt. . —1— 1 1] 838| —1—|—]— 

-—  bistortae sciss.: . — | —1— 1205 — 1 —[[—]|— 

ț —  brşoniae, — | —l0241—|—]—]— 

—  caincae , — 1 — | 510| —1——]|— 

—-  calami arom, sciss. —|—1— 1201 —]|—||—|— 

— — — în palv, gross. —|—9—1361—]—"—l—    
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i 
LIBRA || UNCIA 'onacunual GRANUM 

R o 
| Lei | par.!| Lei | par. Lei | par.|! Lei | par. 

Radix calami arom. în pulv, subt. „l— 1[20 1 — —|— -—  caricis arenar. sciss, i — — [12 [— 1 —l—]— —  carlinae,, . i — [| — = 120 — 1] -—  caryophyllatae — = — [924 ||— — | — —  chinae nodos . —|—11— [30| — — | — — cichorei , — = 16] — 1 —l|— 1 — —  colombae sciss, . — | — 1 8|—[—|—|— — —— în pulvere subt , —|—1 19301 — | —1—]|— —  cureumae gros, mod. cont, — 1 —1— [20] —]|—l—]— — -enulae . — 1 — 116 — 1 — — în puly, gross, — i — 130 — 11] = — flicismaris., . — || — 24 — | — — — — în pulvere subt — | 2i—l— | — | —  galangae | da — === —  gentianae sciss, . | —1— 1 — 120 = —l—1— — — în pulv. gross, , = —li— [30] —]|—li— _ — subt.. = 1 81— [| —]|— -—  graminis sciss, == 0 — || — T —  gratiolae A = — 12 Ț — — în pulv. subt, ph 1. 3— [= Ț —  hellebori nigri. . Ip i— 2011 — i — | Ţ — — — înpuly,. == ai — | — | imperatoriae sciss,. . — = 024112 — — gross. mod, —|—— 136] — | — — T —  îpecacuanh. gross. mod. e. ——1—]— 1120 — Tr — — în pulv. subt, . — = ]— | 2120] —[ o —. îreos florent. . — 80 — 1 —1— 12 — — — pro parvulis, . — = aa — — — în pulr. subt. —1— 1 11201— 110 — Ț — jalapae ebnt. . — | — 6 —l——l— | Î — — în pulr, subt. — | 9116 —|— i A —_ tost, în pulv,, —|—i—]— 2 | 30| — 3 —  lapathiacuti . 2 — 12 — levisitiei, — | —|—[301— |] 2 —  ligniritiae sciss, , == 16|] — — excort, . . — | —— 041 — | — — — în pulr. gross.. — 136] — | — — — — — subt,, — 130] — 1 Djl, — ononid spinos.. . . —. — |12 =! —  petroselini , i — 30 |— | — 1 _i —  pimpinellae. — 30|—|—]—|-—! —  pyrethri. — | —1—]361—1 01—[| 2 —  Tatanhae sciss, — || 2120] — 1151 — | — — pur... —1—] 3|s0— 1241 — [ll —  Yhei moscov, sciss, Pal 2 [|] — — îm pulv, subt, =] — 118| —1 21301—]| o, — — tost, pal, —]——[—l]| 313 | — 4] — rubiae tinct. sciss. , = —l— [30] — | — [2 — saleprud. cont. , , -|—|—1| 21201 — 116 | — | — — 2 — sabt, pnl, -|—]—] 3110] —] 20 i—|— —  Saponariae sciss. , , == — [10| — i — | — — » sarsaparillae Hond. . „24| — || 2201 —|— Ii —]|— — — înpul,. = ——1—1]—130 | —|— — — Lisabon. 35| a]20]—[—]—]2 —  senegae sciss,, ph 1l— | 
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| LIBRA ! UXCIA [DRACIRIAJ GRANUA ! R $ | | 
” || Ley |par.! Lei |par.! Lei |par.! Lei |par.! area e a | === = | 
Radix serpentariae seiss, II 2 aja: 
— sumbuli, RR —]—1 31—1]— 120 |—]— — Smphyti — == 
—  taraxaci. i 101| 2 I—|— 
— tommentilae . ,„. — = j2—[——]— $ -—  torpethi, a. | —1 oil la6l— —, li —  valerianae sciss, , | ao ls | —|—i i —- — înpulv. . — | -—1| 21201 2.110 a —  zedoariae sciss. —|—[— 730| —1 512 | —  zingiberis . — 11110) —! sil — —i — — in pulvere . —|—[2]|—|l—|p [i Rasura cornu cervi! , — | ——1101—] 2] —|_—i Resina alba , — 1 —1— 1181 — 1 — [i Ţ — jalapae. . —)—1—1—]| 6 —|— d | —  laceae în granis , — 1 r[30]—]——]—! i Rhum jamaica. . — | 27101] — Roob ebuli — |] 1[20|[—[—l—]— — Juniperi , [=] 30 | ri | 2 —  Liafiecteur — | — 11 1]301— [11 — —  mororum. 

—|— pu: 21101 — |] — samburi , — | — 1 17201 — [|] — —  spinae cervin! —— ÎI [201| 2 — Rotulae menthae pip. e — i rog [21| 

Snccharum album... A | — 1 —1—]20]—1| 1212 — — în puli, — 1 1— 1301 —1 54 — — — candis, . —|—— 130| — | 1212 — — înpulv., —I— N 1i—j—l ol] — Inctis în pulv. —|—l 120) —110]—1 Sal marinus venulis | e Dl 22  —  purgans (Marienbad artic) o [2 21101151 — = — thermar, Carolinar, , —1—1313Q01—l20]|—| 
— — —  lagena une, 4, 13 [201 — | — [| _— — ——8 27 |— [4 — — —artifie, , ÎI aa [II Salicina i, 1 oil 2 Sandaraca în puly. -, , i —]—1 alaol—Ta6]l 1 Sanguis draconis. în puly, . „i ——i a]%ol—l3o0 [=] + Santonina pura | „i — I—]—1 520 —] Sapo amygdalinus « |: la] — —|20 | —|— — — în pulvere | — | 412| —l30]_—1|_ —  arabicus , , az 
— communis alb. Ă — 15 — | — — | i — jalapinus,, , | ——]|[—1|3!1o01__1|_ —  piceus , -. . — = IȚ30|—|— li — — venetus în pulv. . — !1[10 | 84| —viridis,, [e Bo] T Scammonium Aleppo în pulv. supt, —, | — |— | 51301—1| 3 Sebum oxile. . , . , — | — doo 121 T Secale cornut in pulvere —|—i 4]oa01— 101| 7 Semen anisi rulg. . „200 — 212 — — in pulvere „| —) 1110) —| s]—|_— — canabis, | roio[-II2                 

_ t
o
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: ' 
IABRA  UNCIA pracnyal GRANUXI 

S i | 
Let | par! Lei par.| Le ei | par. EI 

- | . ! i Samen cardamom, in palvere i — | — 1180) —|[— 
— cardei marie . — 1 — 00 — [| 5]: 
CAT a... — | 20] —]|—1l— —] 
—- — în pulvere, . — = |Bi—[ si-i: 

:$ —  cocculi de levante in pulvere —— 1 —ji—l[—j—l—j 
o — coffe tost. pule, . —p—p 2|—[— | L—ţ 

Ț —  colchici în pulv. gross, . —|— E 2110p—[1l—[—y 
—  entiandri . —p Ii = 
— cydoniorum . —|—], 2120| — 115 i—l—j 
Ca... — a — | 7—]|— 
— —  cundit, ii di 7i—|— 
— — învpule subt, it — | — 1130 —113[ 1 — 
„— feniculi vulg. . = ——aţ— [i] 
— — în pule, = | — 1 s]—|— 
— Imi. == —[—li—1— 
—  Iycopodii ae | 2120 — aa —[—j 
—melontm sh——i—laal—] 4-1 i 

| — panaver, alb... . , —|—1—]30 i — 5Si—[—j 
i — phellanăr. aquat. . . —|— | — [20| —| 31 —|—“ 
i — — în pulv.. —|—j 12| —[1o—1—j 
| — quatuor frigid. major — = ial] 
ip —  sabadille în pulv, subt. — 1 —] 1120[— 11001 — | — 
i — sinania alb. .. e i 120 — 1 —]—]— 
! Serurm lactisacidum . . ei 9Ţ 80 — [15 —1—l—]— 
i — — aluminatum . | 3| 50| — [15] —]|—1l—]|— 
i — — commune , . 41 20| —Ţ181— | —]|—]|— : 

— tammarindinatum 4130| — [181 —[—li—|—] 
+ Solutio arsenical. Fowleri . — === 5— 1] 
|. „Species, althaene Fernelii. — Bi [=] 
| —  —  vulgares 50| —jarţi ll 
| —. amaricantes ... ——[— 150] — |] 
! —  aperitivae e. vheo — | = 81 

— — sine rheo — 1 180f—|——j—f 
— “aromatice , cc. 6| 301: — [30 |— —|—|—j 
— — în pulv. grosso .. Di — jap] 

| — emollientes ,. e SȚ200 [5 [hi 
| — — in pulvere gross. - i Gali] 
i —  Kaempfii emmoll. PPR — = All — 

— — pisceral. , —|— i — 1200 — | — 
| —  laxautes St. Germain — | — | 2] 10 | —|—ţ—j— 
i —  lignorum 838| —1|— 136 i— [fi] 
$ — narcoticae , — | — 30| — | — 

—  pectorales . „7920 — [80|] — i Spiritus neteris et == oil] I — chlorati ial —l—l30t li — — nitric , it 41300 | 
; —  angolicao comp. . . „| Mi ali 
e camisi, otto 
! — aromaticus, ij — PI at — 
! „= camphoratus „P— | — IŢI i) 

— carri bl 2 pi | 
—  cochleariaa. pai lao fiii 
—  ferri chlorati aethor | — ot 10] — 
— formicarum == Lo — | — !, —  juniperi, i oo —      



  
  

  
    

        
                            

MEDICALE : "uraa 

| LIBRA UNICIA [onacrnral cnasuar 

| _S i i li 2 
i | Lei | par. eă | par. Lei | par. Lei | par.!| 

[ Spiritas larandulac . . . . o. . . | i-l | : 
4 . . . € Ș 
i — mastichiscomo, , . e... ai | 
i —  menthae crisp. A == 20|! —|-—i 
ș — — piper concetr. , , „| — joia] 
i —  rorismarini AIR . i — [=== 
i —  salis ammoniac. anisat, d [— 110 —|—i"—j 8: 

î — — — avand. — | — 1120[—]— | —| 81 
| — sapomatus , a ilie 
i — serpi, cc... —1—[— [361| —[— i — | — 
i — viniabsolut . . . . - 18|—h 21 — 
ţ — — aleoholisat, 0,310-15 15 —[i 120 =: — 
i — — rectificatissim. 0833-33 * i 7| 20| —1830(—1—i—|— 
i — — rectificatus 0,850. ... . | 6 — [| —|05 a-i 
Pilat 090 51|] 

| Spongia corata . o. —|——1—[| 2]10'—|—ij 
i — pressa. . — 3-1 — | 
+ Stibium ehlorat. solat. [= 21-a 

„— deportatam ss - — ==) 
$ — oylatum . , a — [| —] 8|— PI1|0i—|— | 

ip —  sulforatum aurantiacum . , —=—l— = aia i 
! — — aige, în pur, — li [6-1 — | 
Ț. —  rabreum a. . ——i—p—i—|——1 3 i 

Stipites dulcamar. . . + = al îi — ! 
Storax liqaida . . —|-—h 1120] — 1104 —1—i 

:. Strobili lapuli humuli —| 11201—| 9 | — | — | 
i —. pini. . —1—— 194 — 4 i — — | 

i $ Stryehnin. nitricum | [— — | —'! 80 | 
i Ț — purum a. . — 1 —U0 | — lar — [i — 3 | 
ii — safari me sc... — = 1|— 1 — [30 

Succinum raspatum . . . si-i 
: —  pulrerisat . | —|—0 2161 — i 

Succus citri receus .. — = 2 ai 
i — iqnivitiae depur.. . . | 2 iii 
| — — venal. Martueci, =] — i Il gt] i 

—  plantaram rec. mi opt | — | ji 
Sulplur praccipitat . o a 31120 ij 

— sublimat. lotum . . . 1] | Ii isi — | 
Syrupus, acetic... . i — | —la3i | i ! 

— althacae .. a. Pai avi 
| —  amygdalin, pai iai | 
1 — amlijodat., , 0130 — i 
a asparagiois hat ala | 
f —  aurant, cort, ah imi e ZII al 0] [ — capilor, von, . Papa 
i — cerasotum zi ij 
. — ehamomillae, Bo tii 
: — cichoreic. rheo. til 10 PL i 
a — cinnamomi bl | = i— ii 
ii — tri see, a i pro zii 
Podeni isi 

i TO a gli d 
— eșdonior e, i sai—i 
italia — — ji 

—ricitrici d. ii alia i
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2140 

| | 
E LIBRA UNCIA DRACHMA! GRANUAL i 

SI _ 
o Lei |par.| Lei |par. | Lei |par.ii Lei par.! 

ÎN — 
7 Syrupus ferri jodati „ par] i 
j —  foeniculi A gat j 
i „—  gentianae , , — [= —|=—! 
il — gemmosus, , , — 036| — —|— 
| „2 — gumm. tragacanthae . | ij a61— —|— 
și — ipecacvauhze —b—1 12] | — | — 
i —  Kern:csinus a — =] st] — 

— lactucarii Aubergier . 0-9 10] e — 
| — — simplex —p—|-— 36, — i —l—|— 
| — opun i, —|— 1 1[20]— 1] —1l— | — mannatus .. . — = 1] 81—|— —|— 

—  menthae crisp, li — | — i — 1821 — | —|i—1— 
—  mororum , dati] i 

| — ononidis .. : paote 
: —  papaveris albi A ip —j—a32— 1 —|— 
i — — rhoad. li | — i 36] — 

—  persicor, flor . . „= | — 1120 === 
—  phytolaceae . , ÎN E 0 | 120 —[—[—]|— 
—  pomorum acid. . Ă aril] 
— tibi , . == i 1 | 10 = i — .— 
—  Tubi idaei , 10 | — I 1-1 10|—|—1i— | — 
—  earsațparillae cempositus , —|—1'3]30]—|—[—]|— 
—  sambuci Cc. . — | — i — 36| — 1 ——1— 
—  scillae „ — | — j — 130 — i — 

| — senegae, . —| =] 5 
i — simplex. , i — 194 e — |— | — — 
i —  tolutanus , = 10 — [= 
| —  violarum —1— 3|— J— =— | — 
| | | | . 

| T | | 
i Pabulae altlacae . .. . a i—t 1] 20 _ — 1] — | — Tafletas vesicans! , -E] . 10 —i—1— 

Terebinthina cocta .*. , == 35!—| 6l—]|— 
Terebinthina ccmmrnis ; . === [— 

— veneta . [= i — 18 — 1: 61 —]1— 
"Tinctura absinthii. . , | — 13011 — ll —1— 
: — — comp, . țel — | —i—— 
—aconiti e. | —1—13 l—| s—[— 
tr — — aetherea = [= 255| 
i — — “ex herba rec, | —1 1110 = 3|—|— j — acori,. . — == 380i—l—l | Ti alois comp. qi i—[25|—|— 
Mp simpil —|—|— 36| —|—j—|— 
i — amara — 1 — |— 95 |— — 1|— 1 — 
: ambrae aetherea ij [— 4120] —].6 

— — _ moschat . === |10 | 20| — | 12 
| an gelicae, . = |—li—1821—[—]—]|— 
. —  arecaenuc,, . n 381 — ——1— 
| —  arnicae flor. , a — — 1301 —|—l—]—. 
i — —  plantae totius , — illa 
| aromatic, acid, - Ă — 1 —4 3110 — || — 
i Îi Îi spirit . o l— — 1 25 4 
i asae foctidae . . , d —[—j 1[10i —[—]|— 

aurantior. cort. .                      
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MEDICALE 

_ ă i ; | 
p IABRA | UNCIA IDRACIIALA: GRANUM 

. sir tr 

LU Lei par. | Lei jpar | Tucă Lei |par. ||: - 

i i 
Tinctura balsamica . ! „4 La 

-—  balsami totulan Di Ii — 
| —  belladonnae . = 30: zii 
ip — — ex herba rec. Te age 9 

i — henzois , — III — Si — 
ip o .—  cantharidum Ti l Dam 
bf —  capsici annai , pa II BI — 

—  cardamom. compos. .. . Zis 
—  cardui mariae . AZI 22|! 
—  cascarillae . | 2] 2 1 Za i: 
—  castorei anglicani. ZI Za lo zii 
— —  moscoritici , ITI Citi, 
— catechu . , izbi 

chamomillae , , : — | Dlim ii l 
i —  chelidonii ex herb.ree. , DCI: 

—  “henopodii . . ZII II Bi: — 
—  chinae comp. — = za > 
—. — simpl, OZ BI— [| — 
—  cinnamomi cassie. ZIZI 12 —[—i— 

Ţ —  colehici semin,, Aa ===] 
= colocnthil .. , ZIiZi-Llzl=|—— 
—  colombae a. ZIZI 151 — 10: — 

+ —  cornii macul, ex herb, rac, .; ZIZI Il] OT 
— rosi austr. Aa III — 

Ţ - cupri acetic. Radem. ZIZI2I7 | 35| 
Ţ — digitalis, ZIZI SzIIai > 

| A —  actherea ZIS 6 — 
Ţ — — ex herb rez, . ZI 2351 —|B5:— 

— enulae ZIZI [0 — | ss; — 
$ — cnphorhii N ZII 

—  ferri acetici aether ZIZI 3.51 — ui Ai 
—  — —  Radem , ZIZI 20| [B5,— 
— — pomati , , ZIZI Si = |2:— 
—  filices maria aather . , II 1 D= pi 
—  galangae , TD | 3 | — | —: 20 — 

-- - galbaui , ! TIZI 1 [bip] 
— galaram -. : E A | [== 
—  gomtianae DI | Il 
— aaa , _ TI mpi 
— —  ammaiata | 1101 —| — 

Ţ — helebori, _ i 1]%|—]— 
d — hyoscvami , . ZII 35 — S i — 

— 2— ex harba ree, 2 TSD ii 
IȚ —  ipoeacaanhao , | | [10 —[-8 

Ț — olapae,, | 2 6 i — i 
= botu. Bi = Hi — 
Î —  Ralina Zi 2| 0 —|55— 

— kim. ZI ZI 2) Di— | — 
— Jaseae aq... DI, l o 
—  lactucac ex a re i ! === 

; —. Jienoram berba roc, | 2 ! Li — 
— loboliaa ind. Di lizlzi= 
— apali humuii, ZIZI 1 39 — | Bi — 
— mâeidis , NI ZI ZIZ 
— masti ! i ZI ÎS] lg lapă =
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aa bai Lei |par.| Lei |par. Lei | ar] Let par.) 
  
  

Tinctura, menthae crisp. „ —|2 -- — — piper, ! —|8 
i — + mezerei bacearum, 2 | 10 : — moschi . | — — myrrhae. a... 

— . nicotianae ex herba rece. : 
nucis vomic, 

— opii crocat., 
>= simplex, 
—  pectoral, Wedel 
—  pimpinellae. .. 

$  — ” pulsatillae ex herb. rec.. 
—prethri - . 
——  Quassiae, . 
—  -Yatanhae . 
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lo — 

— ] — 

— 1] — | — hei aquos IR — 1412 — : — — — e. aqua menth, . „— 1130 | = i — — “ Darelii vinos — N 9 ['10 — | — i : — —— ce. vino mal — 3115 — |— : ; m —  spitituos, —] 2110 — 1 — i: $ — “'sabinae . . —j 1 —j — | — i | + -—  scillae . — 1 —" —.]|— : 1 —-  secalis cornuti , — 1 1190 10 — i "—  spilanthi oleracei . .. =] 1 — 23 | — ! 7 — stramonii ex herb. recenț, . . „i. — LII 8 i — : p.— — seminum , — | 1] — Ti — i — succini ,. — | 1120 — i — i  —  thujae occidentalis —j 15 —1— j —  universalis , la! — | — i _—. - valerianae . —--|oa6i — | — i — — aetherea —j 22 -i—]|—i: — vanillae . . —7]|— Si: —  visceralis Hoffm. . . — N 1120 |: —  Warburgii nostr. Dos. l.edr.5; — | 6 [20 —l—j—i Tragacantha in pulvere , „- — ph 3fo0! 35I—1—: 'Trochisci bechici ai —i 5 30; —|— — castorei . , — = 7|—j 51| — —. - 5pecacuanhae . —|—l51— 391 - | —j Tatia in pulrere . | i — [| 2110 l54—|—i 
! U. | ! ! | - Unguentum aromaticom .. ip 12441 — — Autenriethi . sp —— 1 21920] — 11 : | — . basilici . == == mil! iq — belladonnae . = 2[201—[51i—[—i — calendulae pp 2201-15 —l[— Ţ — cantharidum, 1 210| i — | — cermssae, a | || Iu] 

— tă camphorat . . . =] — ! 10| —|— | — | — — citrinum . , | — | — ——[—i—]|—] — comitissae . .-. = [2 1[20|—|— | —|—) | — conii maculati . —|— 220 —118 | — | | digest, Li Bi 02 —l——|-i Ip — digitalis, [la -20 = 5 | —|—] - — cleme |] 2 ami   
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MEDIDALE _ 

= | => 

E LIBRA | USCIA DRACI GI NUM 
UYV AZ —| | 

| Lei | par.i Lei pari Lei | par. Lei par. 

e | - 1 , po 

Unguentum emollieas Galeni . . 22 | 20| 2110 | — | H—]—: 

+ — hydrareyri ab. | —)— | 230 |—p165]—|— 
+ — —  ciner, forte” — — 31] ]—— 
+ — — citrinam , — [| —]| 21101 — 1-1 —, 

— — mitius .-. 20| —| 2|—|— 2]: 
? — -— rubram, — = 1——1—1—|—i 
ț — hyosejami . —|—9 21901 — 115 I—|—, 

| — jeniperi -. —|— 16 5]—|—]—j—i: 
j — kali jodat. —1 = 3i——|Bil]——i 

: — linariae . , —|—1 a[20l—[1i—1—i 

| — macidis , . Pai, 
| — majoranae . . — | — 21201 p[(—]— | 

+ — mezerei e, extract. . = — | 38| —l—1=1—l—i 
? — —  coctum. „ ao: 
+ — opiatum . , , — 0 —] 3120]—1251—|—: 

' — plumbi acetic. . . —|— 1] 54-11 —]—i 
[ — pomadin. alb. . , —|—p 120 |—[—l-[-, 

— populei. . „a — i —2]—1—]—]—]—i 
— sabadillae —]|— 1 1]201—|— 1 
— sabinae . — | = 11201—|[—]—]— 
— sa!viae —|—h 1130 —[—i—i— 
— simplex . . 10| — 1 5i— ji 
— spermat. cocti . „1221201 2110 |—|[—|—|—i 
— styracis . | —|— 11205—i—1|—]—i 
— sulpharatum „110| — 1 dili: 

— terebinthin. . . | 9|20| 1 —i 
p 2 veratrinae , —|— 3110-21 —|—i 

"— inci oxydati | — 21.20 Ii — 

Vrem, ... | — a], 
—  nitricum a —— ||: 

| Y Iu 
. . ! | ! 

Vanila. = ii2%0(—| 6: 
1 Veratrina. „— — jiji 

1 Vinam antiscorbaticum . ao i 

— aromatic. Boachard. . —|—lal2di—][—l—[—, 
— Bordeaux (Butellia) No. 1. 21 | — 220] —|—i—|—! 
— * Chinae e vino generos, , 151301 11204 —|—j—1—j 
— — e. — Bordeanx v, Mal, . 23 | — | 2 | 20 i — | — | — i 

+ — colehici. . — | 3I——|——|—: 
—  generosum. . . 3|—i—20j——1—j|—i 

 —: ipecacuanhae. . —|— 3120 |— li 
| — Malaga. . 15| — 1 1[204—[—]—[—i! 

p — scilae . . . . — [| — 21201 — | —]—|— 
+ — stibiatun . . . — = 2 — 112 I— | — ! 

'/, i ). ! 
. ! : | 

Zibethum. — pa] 1] —| 
+ Zincum aceticum , . —|—l— — 130| — 1] 
7 —  chloratum. cc. . . —|—1|— — 136 | — 1! 
p — cşanatom. . . . . —1—[|—1- 10130] —] 6) 
$ — ferro-cyanatam . . . . —|—=i—lg 1 | 20 || — 2! 

— oxydatam, e. | — a —30|—]|—] 

$ — solphuoricum. . .. —|—]— 15| — 6! — —| 
$ — valerianicom. , . a 51915!  
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| LIBRA „UNCIA '-|' DRACEMA 
ABC | 

i Lei | par. || Lei | par. | Lei par, 

î Acetum crudum .. . g „| — 30 — D= — : Acidum acetic, conc. crudum . . | — — a 24 [i — — i —  dilutamm, a — — j 12 | — — Î —  hydrochlor. cone, crud, . | 38 —, | — MAp — — ; — — diluţ,, 2 | — — | 838| — — „$ —  nitricum conc. cred. , 4 20 | — |.18 i — — ! —  pyrolignosum , . || 2 — — Ss | — — if —  sulphur. anglic, crud. . | 3 — N — 14 | — — “1 Aether crud, , | N II 10 |..1 10 | — — : 7 Aloă lucida în pulvere . NR | — — ] sl — — Alumen crud. in pulroş. „2 == Ss | — — "—  ustumin pulver, . . | — — — [p-00 | — — »î Aminoiia pura licuid, . | 6 30 | — 28 — —: , Ammonium pyro-olcos. solut, . 3-1 20 1 — 15 — — ! — chlorat. pulyv. , 7? — | — 30 | — — | Amylam (Tritici) în pulv. . — — | — "15 — — „Aqua caleis, . — 30 N — A — — "Pf -— chlori. Go — || — 24 — — | —  destillata — 36 | — |A4 — — i — kreosoţi, „ 4 — II — — it —  phagedaenica decolor, 1 20 — G — — i — — lutea. . 1 20 — 6 — — | —  vegeto-tnineral. Goularăi , 1 — — 4 — — -T Argentum nitricum fusum. Gran, 6 — — i — "$ Arsenicura album în pulv. . o — — —. 50 — 10 „Asa foctida în pulvere , . i — — | 2 20 | — 15 ;. Axungia porci . . | 3 i Ii ! — — 
B ji | ! 

Baccae juniperi rud. ius, jr 20| — 3 — — + Bolbus scillac pulv. . ]i — dl — — 6: ; , . ] a : 
C ! ! , 

Calcaria causticae pulv. „| — — [i — IG | — — ; —  chlorata, „4 20 | — 20 | — — | Camphora pulr. = — i 4 20 |. — 50 : + Cantharides pulv. . N — — | 3 — i — 20 „i Carboigni prlv, . 9 20 | — 115] — — i Cera flava .. | — — a 10 | — — + Chloroformiuu. . . .-., „| — — 4 20 i — 20. i Cortex eassiae în pulv. gross... = — 1 10 | — — ! —  chinae fusc. pulv. gross. . Pi 3 20 20 i —  quereus pulv. gross, „4 20 | — 20. | — — —-  salicis puly, gross,” AR 4 [20 1 — 20 — — : $ Cuprum subacetie, crud. puly, gross, . | — —. | 2 — i — — ! —  sulphiiricum pulv, gross, . „E — | 20 | — — 
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LIBRA | UNCIA "DRACHMA 
EFGHUR i — | | 

- | Lei _par, | Dei -] par. || Lei | par. 
EI TI DI D= 72 i == ———_— = = i 

E | | 
Euphorbiumn în pulvere . îi — — 2 — — | 5 
Estractum Belladonnac e sueeo . . . i] — | '— — — 1 —: 

F | 

Farina, ini placent, 1 20 — 6 — — 
—  secalina — — — d — — 

Ferrum sulphuricum vonale 1 20 — 6 — — 
” Flores arnicae , — — — 12 | — — 

—  chamomillae vale. . — — — | 16 — — 
— — în puler. gross. — — — 21 — — 

Folia athaeae sciss. .. 3 — — 12. || — — 
—  digitalis in pulvere , — — 1 | — 1 — — 
— — în toto, — — 240 — [| — 

Folia hyoscyami + i — 16 — = 
—_ — in pulvere - - — | — — 24 — — 
—  malvae 2 20 || — |.10 — —. 
— “nicotianae . — —_ ji — 20 aa — 
—- salviac — — — 20 — 

— ? — în pulvere gross. — — — 30 | ,— — 
—  toxicodendri. . — — 1 20 |.— 12 

G cr, 

Gallae quercus per cribrum,. .. — — 1 | £0 | — — 
— —  tostac în pulrore, 3 — — — i — 

Gummi arabicum per cribrum. — | — 1 .20 = — 
— guajaci, -— — 9 3 — — 

UL E 
Herba absinihii — — — 16 — — 
—  belladonnac. Îî.. — — — 18 — [| — 
— — in pulvere gross. | — — — 21 — — 
—  conii maculat. îl — - — 14 — = 
— —2— m pulv gross, ll 4 — — 20 | — — 

Hordeum crmdum . . . e — — — 4 —. — 
Hydrargyrum byehlorat. corros. pulv, — — — i — 20 

— chlorat. mite. — — — — 1 — 
— "oxydat, rubr. pulv, = — — — 36 

— stibiato-sulphurat. — — — — 1 — 
— sulphurat. nigrum. — — — — 1 |. — 
— — rubr. (facticium), — — — — — 20 

dun n — — — — 1 20 

Ii 

Kali carbonic. erad. . . 4 — — 16 = | — 
—  causticum fasur venale - — | — "1 | 20 — 12 
— nitricum per cribram. 4 20 | — 18: | — — 
—  stibiato-tartarie, în pulv, subt. = — — — 36 
— sulphuricum per cribr. — | 04 i. 
—  tartaric, acid. dep. per eribr. — '1.1. 20 _: —



  

  

      
    

      

  

  

  

                  
    

      
  

  

1146. LEGIUIRI 
sr, 
| | | LIBRA USCIA 1 DRACHMA | ' MNO-PR 

i —j E i , |Lei | par. î Lei | par i Let | par. 
- ! 

? Halium jodatum, — — i | i —  sulphurathum renale . 5 — ij | |  Kreosotum sel Kreasotum, .. . . —_ | i i - i ! 
i AM - i : 

Magnesia carbon, pulv, . sc 1 = — — sulphurica sicca per cribr. -, -; | — 0 | — — — -—  vennliscryst, Ri — — Melcommane . , 8 — — Ayrrha în pulv, gross , . = a 2001 — — 

N : i | 
! ! 

Natrium chlorat per cribr. i — a + - — Natrum boracicum per cribr, . Li | — —  sulphuricum eryst. . — i | ID i — — —_ siccum per cribr. .| — — i — 241 — — ? Nnă vomica în pule. gross, . . i — — oa i —, — i „i 
0 | i | i 

| 
Oleum animale aethereum , i ! 1 20 — o Doetidum, oi 

$ — arotonistigiii, ,l — Ti — | 1 — î —  hyoseyanti fol. coct, e — — 1 E i — i 15 oo — — — ini semiu. venale. . . | 8] — Pa 80 p— — — olivarum venale. „lt ap i — 90 i — — 
— ricin venale . . 410] — 1 — | — = |. — terebinthin, commun. 9 — o — — + Opium purum pulv, . | — 4 — [3 20 

| 
P | i 

| Petroleum 9 — 1 — 1 — — | Pisliquda . „N "4 20 | = 20 i — — d navali — 4 — 10 i — — î Plumbum acetic. crud. . . il — 24 — — — —  basicum solutum . . 5 04 — — Ț. carbonic, pulrer, d — pi — —  _ — osydatum pulver, D130 i — — + Pulpa colocynthid. pulver. . — OT — i — — . | i 

R | | 
* Radix althaeae sciss. non decortie. , „I. — — | — 20 | — — — — pulrer. gross, a — — ] — 23 || — — » —  angelicaeseiss, , , al | | ot | — | — — — o pulv-grozs, . | — pi | — — armicaeseiss, .. — — Î = 26 | — — — 02— 0 pulv. gross, , ao | — — cnlamiaromaf. sciss, .,,, e — — | 20| — — | — — —. Ppulv. gross... | 3 — — 2 | — — | — enulae sciss.inpolv, ., || — — 0 — — 

o 
p
a
 

2  



  

    

MEDICALE 

  

  

  

  

  

  
          

  

: i i 
! LIBRA 4 O UNCIA | "DRACENA 

RS | 
Și i Lei | par | Dei | par. | Lek 

== e e | poze i : 
+ +] Ei 

Radix filicis maris. pulv. gross, , | a — i — 
- —  gentianaepule. gross, . ll 17 i — 30 |. 

ș —  helleborinigri sciss. 1... d — ip 20 tt — 
Ț — — pulv. gross, . . ll — = — 36 — 
Ra salapae pulv, subtil. . . ls — 1 

ÎI Ț —  ipecacuanhae pulv. sabii. 7 a — — 2 
i —  quiritiae pulv. gross... , , ŢI — 90 i — 

—  rheipule, gross,. , , — 1 — — ! 2 
—  valerianae sciss, , o. 7 — d — 30 | — 

: —  pulver, gross. , „|| 10 — 1 5 — 
i — veratrialbi scie, . za — 14 — — puli gross, — — 1 — | = 1 —  zingiberis pulv, gross. . — — Hi 20 — 

| 

, 
$ | 

Saccharum alb. sub. pulv. a — — i — 50 ii — 
Sapo alb. commun, puly, ch — i — 15 4 — 
— —- senetus, pule, — —_ 301] — i — 
— iris, -- — — 30 | — 

1 Sebum ovillum Pi , — — —: 20: || — 

| + Secale cornutum pulv. gross. cc... —. — 3 304 — 

Semen anisi vulg. pulv. gross. ll — — — 6 i — 
— carvi N — — — 26 — 
— cine -— — — 1 20| — 
—  foeniculi o. — — 1 i 
—. Jini in toto. a — — | s | — 
— — pure, „ 3 20 6 
— yholanării aqnat. pulv. gross. a — — 6 i — 
— sinapisalb.intoto. . . . „| — — Iv i! — 
— — nigriintoto. ,, — — — 10 | — 
— —  — Pulver, gross, 3 20 — 10 - — 

+ Solutio axsenicalis Fowleri. — — A — — | .— 
Species aromaticae. , . . „: 6 & — 30 | — 
— — în pulvere gross, 9 — 1 i. 

Spiritus camphoratas ., ., 12 — 1 Di — 
— saponatus, . , . , 5 — — 90 pn — 
—  vini rectifie, 0,850.. 5 — — 20 | — 

Spongia pressa, |... | — | — — 2 
+ Stibium solphurat. aurant. caballin al — — 3 | — 

— — nigrem . d — — — 50. — 
 Stochninu puram . . e Gran. | 80 — i 

Sulphar sublimatum senale ., ... . Libra] — | — 20 | — 
— — lotum. — — 1 —— 

7 
Terebinthina cocta. . .. 7 — — 20 | — 

— “communis, e AO [2 — 
— veneta  . = — 

Tinctura arnicac for, . . . To — — 20 | — 
-— —  plabtaetotius . î . . 9 — 1 — |.— 

 — —  beladonnae, . . 1 — | — | 8 | — 
 — cantharidum , [| — 1. | % | — 

—,  evphrasiae. , , a — — 1 1 —           

. 
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Hi 

: LIBRA UNCIA DRACEMA ! 
i UZ , = i 
] Lei | par. | Lei | par.-|| Lei par, + 

i Tinctura, iodii . : — | 210|! i — “myrrhae. — Vl 10 | — — | Ip copii simul. — | 51—|-—|ai 
U N | i ' : 

J Unguentum cerussa, , 0. 9 — To — — i 
— digestivum, 12 — 1 10 — — 

14 — hydrargyri mite, 18 | — 9 — i 
i — plumbi acetici. . . 9 — 1 — — — 
| — simplex, . 9 — 1 — — — 
! 

| d A N 
| Zincum oxydatum, . — 4 — i — 30 
ii —  sulphuricum în pulvere . — — — 36 || — 6 

DPACSA 

PENTRU LUCRARILE PHARMACEUTICI: 

z < - = < | SEL SIEIE | | z 8 „5 > 5 
i CD „A = | s| = [.l | 
. | —— = = m i 
| Let |par. Lor|par. Lei par. Lei) ear Let|nar Lei | ar | 

| ! 
i Cataplasmă,—Peutru preparaţiunea u- ! 

“| mei cataplasme pânăla. .-. —]—]—1—l—120/—[20] 11! 5 || 
Colatura.— Pentru strecurarea unui li- | 

'| cuidă penă la una libră (1). . „22 10 |—.|_— | Peste 1, Librii.— Pentru fiă care Unciă - 
mat multă , — | — 12 31—[-|—[-l---l | Clar ificaţiune,- Pentru Jacrareainclu- 
i sive cu albuşulă de ouă și strecorarea (Co- _ | E i latura) până la . —]|——1—]—]— 1 zor — 27 IL Peste 1 Libră, — fă care Unciă înclu- - : 
j| sive cu albuşulii de ouă şi strecorarea,. „i 3] III : Decocţiune,—Pentru decocţiunea de i. ! | d' oră penă la uă rămăşiţă de, A . —|—|—|—l—j—[—l-—lao0l/—[ i 
i Peniru fă care Libră mai multă —|—]—[—— [1 l-loo]— 2 | Pentru uă decocţiune de !/ oră pent i 
la uă rămăşiţă de. PE iai zl _h i Pentru îiă-care Libră mat multă „22202 30|—|_j i Pentru că decocţiune d'uă oră-până la - | „| uă rămăşiţă de . —1—]—]—]—]—]—1—1 1190]— —j ! Pentrn fiă-care Libră de remășiţă ina | : ' i multă . ml lazi 2 

  - 0) Pentru fiă-eare libri mat multă 5 parate. 
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par. 
  

  Pentru fiă-care oră mai multi, şi pen- 
tra fiă-care Libră de rimăşiţă ... . 

Destilaţiune, — Pentru destilațianea 
obicinnită din Aparatulii destilatoriă (A- 
lembică) penă la vă libră, . 

Pentru fiă-care bă mai multă . , 
Pentru uă destilaţiune dintr'uă Retortă 

penăla pă libră 
" Pentru fiă-care Libră mai molţă . . 
Digestiune. — Pentru digestiunea unui 

Henidii "mă Libră pânăla G.ore . . 
lore... 

— — — dor , i 
Pentru fiă-care 24 ore mal multă . .! 
Pentru fiă-care Libră mai multă uă 1 la 

parte din preţulă de mal susi ..., 
Dispensațiunea unui medicamentii şo- 

      
Pesteuă libră pentru fiă-care Unciă mai 

muti e. 
Divisiune, — Pentra împărţirea prafu- 

riloră subţiri de fiă-care dosă împreună cu 
Capsela 

La întrebuințarea de capsule ficute 
din chărţiă cerată pentru fiă care dosă îm- 
preună cu capsula . 

Pentra împărţirea de prafuri grâse specii 
şi în generale de corpuri solide, pentru fiă- 

i care dosă împreună cu chărtia şi dispen- 
“saținnea pânăla, ul 
i Pentru fiă-care Unciă peste uă Libră . 

NB, la. «dentur tales doses» este d'a se 
socoti cătimea întregă ale materialelorii, î- 

' dem amestecătora împreună si divisiunea. 
Electuariă (Magiumii). — Pentru pre- 

iparaţiunea sa pânăla. 
Peste nă Libră pentru fiă care Unciă . 
Plutriațiune, — Împreună cu apa de- 

stilată pentru fă care Unciă î. . . | 
Emulsiune.— Pentru preparaţiunea în- 

Clusive cu strecorarea pent la, 

IL]
 

Eespediţiunea nocturnă, —Pentru ees- 
pediţiunea, unei Recette după închiderea 
Pharmaciel adecă : între 11 ore sâra până 
la 5 ore dimindța se va socoti afară de pre- 

| __ NB. Accetă adăogire să se însemnese pe 
!Recetă într'ună decsebitii articulă cu ccs- 

i presiunea « Pro ezpeditione nocturnă», fă- 
cânduse acâsta însemnare atâtii pe Recetă 
câti şi în condica de copiatii şi timpulă ex-     
lidă cu chărtia şi signatura până la — 

| 
Il

 

Peste uă Libră pentru fiă care Unciă .|— 

„țuli aesei încă . . —     pediţiunei în tocmai. 
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—— ——— 

Lel |par. | Ley | par .| Lai 
        

  

Expressiunea (Storcere). —Pentru stor- | 
3 cerza rece cea d'âuteiii (prin midlocirea tes- 

: eului) a unei grăsimi, scii a unci alte sub- 
"“stanțe în pondera până la, 
„Pentru fiă care următârea stâreere rece 
idapă acâsta până la, 
!  Pentrustoreerea caldă cea dW'ânteiă prin 
; aaidiocirea tiscului a unui corpere gras în 
i pondere pent la. co. 
:  Peuiru fiă care singură storeere caldă 
„ormătore toti pântla. „| 
i Pentru stâscerea era dânteiă prin ani-, 
i] Qlocirea tăseului a unui corpore negrasii în 
! pondere penă la, ll 
i Pentru fiă-care singura storeere urmă-! 
i tore penă la PD .|- 
i - Evaporaţiuue, — Pentiu cvaporaţiu-! 
mea întună cuart doră  .... „= 
i Pentru evaporaţiunca până la una oră | — 
i - pe fiă care oră 
WMĂTe a. „| — 

Filtraţiune. — Pentru filtraţiunea li-! 

  
    

  

  
| cuideloră (cu escepțiunea unturilor grase)! 
nea Pee 

Peste una Libră pentru fiă-care Unciă'! 
Murmătere îl 
4 Pentru îiltraţiunea unturiloră grasse 
PENE Re 

Peste una Libră pentru fiă-care Uuciă 
următâre e 

Galatină, —Pentru prepazaţiunea unei! 
gelatine pânăla O... el 

Citimea lipsindă intr'aceste însemnări 
s2 va socoti pentru fiă-care  -., , .: |— 

Infusiune, — Pentru preparațiunea u-| 
net infusiuni până la. -] 

Peste una libră de fă care Libră urmă- 
tare eee 
Lezătură, testură, signatură şi dopă £ 

de plată el 
Maceraţiune.— Pentru uă maceraţiune || - 

pănă la 3 Libre d'uă cătime de licuidă, .ll— 
Ce este mai multe peste acestă cătime | 

4 

N 
4 

  

    e
r
 

  

>. 

de fiă-care Libră următore . . . . l— 
Miestiune. — Pentru amestecare unui! 

:leridă ponă la pă Tibră li 
Pentru adăogirea în licuidii prin ame-i 

„stecarea unni stă a mai multori prafuri;     nisolubile , i 
Pentru amestecarea mai maltorit pra- | 

» fim scbțiri pontaj 
7 Cătimea ponderală lipsindă intareste: 
„Înzeranări se va secoci pentru fiă-care, „i 
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PRIN 1 ap . . | 3 -Z 5 z s . 
: | DN i „8 7 Z Z £ ! . pg s > % = op Elia leță [ , — - ec « — i 
PO = —— i: 

,Leă | par.| Lei par, | Let |par.| te) par. | Lel |par.] La: |par. 

4 
Pentru amestecarea prafurilori grâse! | . | 

ia speciilor pont la, i 5|—]10]—15|--120!—-18y 
Obdecţiune, — Pentru învălnitulăi pi- ' 

„luleleră cu tvi d'argintţă, aur scă cu vr'un!i 
vernice pentru fiă-zare. , i 30 fl — il — 

Nb. Foile Wargintă, aură sză vornice.t 
„se vorii socoti deosebită 

Pasta.—Pentru preparaţiunea unei pa- ji 
tla, , ;i—]—1— 130] 1120! 2110! a]opi—i— 

  
  

i
 

: ste până Păi 
NB. Cătimea ponderală lipsindă întra- 

  
i ceste inscumări se va socoti peutru fii-eaze, | — 3|—j—jZi—— 
| Pastile; Tablette și Trochisei. „ș—t2ă| 4— 
| Peste una Unciă pentru fiă-care Drach. 
+ următâra eee tă otil 
4 Pilule şi Joli. — Pentru frământarea !! 
|. masei inclusive cu tâte soluţiunile nece- 
serie până la, ca ist 202212 
£. Pentru fiă-care Drachmă trmătâre, „-- Sil 
| Pentru formațiunea fiă-căret Drachme. | —|20 4 — | — || —t—|—j 212] 
Past ao 02022 
e idemenpânţă  —— 0... t— = 2] — = 12 
j idem ea mătasea — — i ao ZII ZI ZI ZZ 

îi împreună cu chărtiă cerată, învălitura şi i 
signatura pentru fiă-care . . I— 
Pentru dizpensaţiunca plastrului în! 

magdaliâne (eylindre) cu chărtiă cerată,iu- i ' 
vălitura şi signatura până la. . . .. i—l—|— 19| —]20[— 130] 11—|— 

ț 

  Yentru dispcusaţiunea plastrului intins | 

| 
) 

or
 | | | | | i l l | . .             

NB. Cătiinele ponderale lipstnde întra-l! 
ceste iusemnări se voră socoti pentru fiă- i 
Care iti 

Peste una Libră de fiă-care Unciă ur- | 
pmătore câte ... > 2 

Pentru preparaţiunca unui plastru sc | | 
"a vr'unui ceratiă prescris magistraliceşte | 

; sc pentru amestecătura şi malaceațiunea | 
+ mal multor plasturi până la. . ., [2 30| 1120 
£ XD Cătimele ponderale lipsiude într'a- i ! 
j ceste însemnări se roră socoti pentru fiă- 
CATE e, | „Pentru preparaţiunea plastralui ete. | |. 
peste una Libră pentru fiă-care, . . 

i Ponderaţiunea. — Pentrn ponderaţiu- 
! mea s6ă măsurătârea fiă-cărei substanţe, 
+ care este prescrisă cu eranulă sâă cn pică-! 
: tura până la unii scrapulăi inclusivă 

  

to
 

_
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 e —_
 

st
 l | 

i 
i a 
! 
! —p oii] 

  

i—1—]—j 9 
i   

  

  

  
:NBe La cătimi peste unii serupuli nu i | i] = mai trebuesce nimici d'a se scoţi pentru | ! „ ponderațiaue, RI . Pulverisaţiune, — Pentru pisatuli şi -  aleoholisaţiunea unei substanţe care nu oste!! 
* menţionată în tatsă ca ună prafiă subțire 
pont la e. „—30j 1! 20 3120 5120 9 — Ă . ] , 
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Let |paz.] Lei | par. 

ji
 

—— i 

| 

  

NB, Cătimnea ponderală lipsindă într'a- 
ceste însemnări se va socoti pentru fiă-care, 
„Pentru pisatulă şi numai cernutulii a- 
cestoriă substanţie penă la, . , . 

NB. Cătimea ponderală lipsindă într'a- 
ceste însemnări se va socoti pentru fiă-care. 

Pentra singura sdrobire ale acestori 
substanţe până la Ce. 

Saturațiune. — Pentru saturațiunea 
s6ă nutralisațiunea până la vă cătime de li- 
coidă duă Libră, cc, 

Sigilaţiune. — Pentru sigilaţiunea . 
Sinapismii, — Pentru preparaţiunea 

pastei de muştară pînă la. . . 
Soluţiune.— Pentru uă disoluţiune rece 

fără întrebuințarea şiuliţei şi fără consi- 
deraţiunea cătimei ali corporelui disol- 
vente, . cc... | 

Pentru uă disoluţiune cu întrebuințarea 
unei piulițe pent la uă cătime de licuidă . 

Pentru,uă disoluţiune cu întrebainţarea 
căldurei penă la uă cătime de licuidi . 

Însemmnare. — a) dâca totii într'acea 
micstură suntă d'a se disolva mai multe 
substanţie, atunci cată să se ia în conside- 
rațiune ceea ce se cuvine pentru dicoluţiu- 
ne ca să se socotâscă numal ună dată. b) Di- 
soluţiunea sărurilorii care suntă însemnate 
în Tacsă într'uă stare erystalină şi pulve- 
lurentă, cată să se socotâscă numai cea 
erystalisată sare, dâcă nu-este prescris cu 
espresiune «<pulrerisatii. 

Pentru uă disoluţiune caldă de phosphor! 
în ethere sâii în unturi seva socoti fiă-care 
Unciă de soluţiune . . . o. 

Subacţiune, — Pentru subacţiunea bal- 
samurilor sâii ale reşinelor, unturilor, ete. 
penăla. . . . 

Supositoria.— Pentru preparaţiunea şi 
formațiunea masei, de fiă-care bucăţică 
câte oc... 

Peste una Unciă din substanţia supusă 
subacţiunci pentra fiă-care Drachmă ur- 
Mătore cc... 

Syrupi. Pentru preparaţiunea unul sy: 
rupă inclusirecu întemplătârele decocţiun 
infusiuni ete. şi cu strecorarea stii filtra-! 
iunea până la. cc... ci 

NB. Cătimea ponderală lipsindă într'a-! 
ceste însemnări seva socoti pentru fiă-care ! 

Peste una Libră pentru fiă-care Unciă | 
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    jurmătore . 

Taesaţinue, — Pentru fiă-care tacsare       “o
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iei |par. Lei ear. 

| “| Ă - ale ordonanțelorii (rețetelorii), care se va ii 
ţi cere de autorităţile judecătoresci admini- | 
i strative şise la sută din costulă ordonan- ! 
"telor, i 

| | Priturațiune, — Pentru triturațianea,! 
i neconfenită până la unii cuart doră , „ll 
i Pentru fiă-care cuart d'oră următoră . | ——]—]|— 
1 Unguente şi Linimento.— Pentru pre- ; 

   

  

  

     

      

| 

! paraţiunea fiă-care slifi pe calea uscată: 
„Bene la . ... i 

  

  

              
eee ll 120) pl — Pentru fiă-care Drachmă care se gă-: 

„i esec lipsind într'aceste înscmnări ponde- | 
Te lol 

; Şi peste una Libră pentru fiă-care Unciă * : 
FINĂ gl 

Pentru preparaţiunea cu întrebuinţarea, | ! 
căldurei până la . ll —1—180! 129 __ Pentru fiă care Draclmă care sc găsesce ; i | 
lipsindă întraceste însemnări ponderale . | — 3|—|—|— 2 

: Sipeste una Libră de fiă-eare Unciă nr! 
mătâre , , -|—]—1—] 8]—|— 

NB, Dica din întâmplare va fi necesite ||.     ; Ca se face soluţiuni, acestea, se vor socoti || 
„deosebiti după relaţiunile însemnate mai | | 
sus, ! |   

  

“PACSA VASELORU 

       (Vitra alba) 

Sticle albe până la duvă Uncii.... [38] Sticle ordinarie penă la două Uncit 
| 3 — şsse Uneii 

— una Libră 
— 11: Libră 
— dont Libre 
— tel Libre 

  

pm — ese Unei, [-- 

  

— == — una Libră,., 1| 5 — — 
pm — he Libră, | 1180 — — a — două Libre, | 9. 10] — -— 
trei Tâbre, ll alt — — 

  

STICLE ALBE CU DOPU DE STICLA 

(Vitra alba cin epistomio titreo) - 
Stiele albe (şipuri scă flacone cu dopii do sticlă pent la una Unciă, 

   

     

                      
PENTIU ESPEDIEREA MEDICAMENTELOR 

STICLE, (SIPCRI SEU FLACOSE) ORDISARIE 
„ip (Vitra ordinaria) 

    

ducă Uucii, , Tm — patra Unei, Ea ste Unii, e 
— opt Une 2 = ace Unei 

  

  

  

        
    

__ 
LX | ar. 

—])—]—]—1—130 
—|—|—]—[—l20 

1420| 21101—|— 

21107 3]15)—|— 

  

1 3130       3 
4 [20          
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două Libre , 

  e “iL|p. 

Sticle albe (şipuri stă flacâne) cu dopi de sticlă până la una Libră. . . .[7|— 

ah Dibre. | y9|— 
Pa a 10 |— 

  

STICLE (SIPURI SEU FLACONE) SEGRE 

(V'Era nigra) 

  

  

    

Sticle (gipuri ss flacone), penă la ducă Unei eee ee | [30 
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fiindă că s'a priimitii prafulă de sachară albi drepti basă de calcalaţiune, 

acestă vasă cu preţuli dumitate.   lot patru și parale daoi-dect. 

| 2)10 

Nota 1. Pentru prafuri voluminâse, urmuiză d'a se calcula acea cutiă, care trece peste votaminole prescris, 

Nota ÎL. La espedierea unui medicamenti întruni vasă do sticlă sc de porcelană înapoiată, se ra tara 

Nota 311. Medicamente compuse, întroduse gata, şi sigilate, se voră socoti după costul loră : Pranculă cu 
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REGULAMENT 
PENTRU. VERIFICAREA MORTILORU 

TITLUL 1 

Despre mediculă veriicator şi procedarea 

- “sa a verificarea morţii 

Art, 1. Mediculi verificatorii, va fi luat de 

oficeral stării civile pentra constatarea morţii 

sâă se va putea, chiăma, de însăşi familia mor- 
tului. 

Art. 2, Cândiă mediculii rerificatori va sosi 

la mortă înaintea, ofişerului stării civile, el va 
proceda la veriticare, după ce maă întâii va în- 
cunosciinţa, pe ofişerulii stării civile, 

Art, 3. Mediculă verificatoră, când va sosi 

la inspecţiunea cadaverului, va cere de la fa- 

milia mortului biletulă ce medicult, să medi- 
cii curanți voră fi dâtoră a scrie şi snb-scrie cu 
arătare de numele, prenumele şi locuinţa, mor- 
talui, diagnosa și durata bâlei, şi cea din urmă 
di a vizitei medicale. 

- Arte £, Până la sosirea verificatorului, ca- 
daverulă va rămânea în starea în care s'a aflat 
în momentată încetării din vicță, şi persânele 
ce se oră afla pe lingă unii bolnavii în ora 
morţii sâle, nn'lă voră înrăli sâi acoperi faca, 
no'lă voră strămuta din patulă zăceril spre a] 
depune pe altii aşternuti, s6% în cosciuguri, 

nu'lă vor espune pentru mai multi timpii 12 

ună frigii mare în timpi de iarnă şi nu voră 
face nimic ca ar putea opri înturnarea la visţă. 

Art. 5, Scăldarea şi învestmântazea, corpu- 
lui mortii, nu se va putea face, de câtii după 
constatarea morţii, iar închiderea cosciugului 

şi înmormântarea nu voră avea loci, de câtă 
după espirarea, complectă de 26 ore de la data 
încetării din viţă. - - 

In cazurile de epidemie, medicul verifica- 
torii va putea permite înmormântarea după 

24 ore, cândă după acestii timpii s2 vor arăta 
semnele sigura ale morţii indicate la art. 9. 

Art, 6. Este oprit a rădica chipuri prin apli- 
care de ghipsi, de muşamale s6ă alta materii 

pe faca mortului şi mai cu sâmă a face autop- 
sie, a imbălsămi s6i a mumifica cadaverele, 
până ce mârtea nu va, fi constatată. 
„Art, 4, Veriticatoruli nu este dâtor a veri- 
fica mârtea îndată după încetarea din visţă, 
ci elii.va aştepta, câte=va ore spre a putea con- 
stata mat lesne simptomele cadarerice, afară 
de casarile cândă i se va raporta că esistă bă- 
nulă de mârte aparinte. i 
„Art, Se Dâca mediculii verificatorii, la cea 

d'ântâiă inspecţiune a cadaverului, nu va pu- 

tea, constata mârtea cu siguranţă după simp- 

tomele arttate la art. 9, atunci el va face uă 

a duoa vizită după trecere de 12—24 ore. 

Art: 9. Mediculă verificatoriă, este obligatii 

să, viziteze corpulii întregă, mai alesii ia copiii 

nuok-născuţi. Elă va esamina, dâcă unele părţi, 

ma] atesii pintecile, aii începutii a se colora în 

verde ori în albastru verde, dâca se arâtă pe 

spete, pe şedutii oră pe părţile declive (po care 
so r&zemă corpulii) pete mortuare, adică pete 

de culâre vinătă. - 

Art, 10, Dâca mortea nu se va putea con- 

stata prin simptomele numite la art. 9, apoi 

verificatorulă va face uă a duoa inspecţiune 
după trecere de 12—2+4 ore şi dâca nici atunci - 

nu va putea dovedi petele, apoi elă va faca uă 

a treia, revisie după trecere de 24 ore. - 

Axt, 11, La cadaverele de copii noni-nă-. 

scaţi, mediculă verificatori va lua îinformaţiune, 

dâca copilul a trăită sâi nu, şi va avea 0se- 

bită atenţiune asupra casuriloriă, unde s'ar p1- 

tea bănui prunc-uciderea. : E 

Art, 12. Cândă medicul verificator va con-   

  

stata întrun timpi relativă scurti, raâi multe 

casuri de mârte provenită din una şi aceeași 

bolă cari dai bănuială de presința s6i emi- 

nenţa unci epidemii, el va raporta îndată în 

Bacuresci, directorului serviciului sanitar, iar 

în cele-alte oraşe, medicului primaral judeţului. 

Art, 13, Mzdiculă verificatoră, constatândii 

mârtea, provenită din rărsatalii celă nare (va- 

riolu) va ordona ca objectale, prin care Sar. 

putea transmita contagiulă, precumi aşternu- 

tulă, hainele şi pânzele pe care a şedut bolna- 

vulii să se spele cu leşie şi să se acriseze, în 

urmă medicul: verificatoră, va sta facă la a- 

câstă operaţie şi va încheia un proceati-verbali, 

constătătorii că desinfecţia s'a făcutii conform 

cu prescripţiunea de facă, pa care "] va înainta 

Consiliului de igienă şi salubritate publică, şi 

în oraşele unde nu se află asemenea consiliuri, 

medicului primară ală judeţalui. 
cf, 14. Dâca în casii de morte după văraat, 

familia mortului va refuza, punerea la cale a 

desintecţiei objectelor după prescripţiunea ar- 

ţicolului precedinte, atunci se va cere intorve- 

nirea poliţici. E 

Art, 13, Când medicul verificator, vă des- 

coperi că încetatulă dia visţă, îuaintea- morţii, 

a fosti trataţă de vrun omil care n'are drep- 

tul d'a esercita medicina, eli va însciința de- 

spre-acâsta atât pe Primărie precum şi pe Con- 

silială de hygienă şi salubritate, şi în oraşele
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unde nu esistă asemenea consiliari, pe mediculii 
primară ali districtului. - 

Art. 16. Mediculii verificatori, informându- 
se despre mortea unei femei însărcinată în cel 
puţinii şepte luni, va chiăma, concursulii unul 
altii medicii şi va opera îndată cesarotomia 
pentru scăparea pruncului, 

Art, 17, Mediculii verificatoriă ra inspecta 
tot-d6-una loculii unde individuli vizitat a în- 
cetatii din viâţă şi chiar în acele casuri, când 
g'ar fi strămutată cadaveruli, în contra pre- 
scripțiunilorii acestui regulamenti, * 

Art, 18. Dâca medicali verificator va cere, 
familia mortului îi va ar&ta ordonanţele me- 
dicale prescrise în cea din urmă bolă şi restu- 
rile medicamentelorii. - - 

TITLUL | 

Despre mârtea aparinto: 

Axte 19, In tâte casurile unde nu se arctă 
semnele sigure ale morţii menţionate la art. 9 
se presupune mârtea aparinte, mai cu osebire 
însă la aceia carii a muriti imcdiati dopă vă 
spalină, ori bucurie mare, din sufocare, din 
înecăciune, din intocsicare cu gazul de acid de 
cărbuni (din punerea capacului la sobă, înainte 
de a fi stinsă flacăra), ari altoră gaze vătimă- 
t6re, din aerul stricat din puțuri, cloase, has- 
nale, pivnițe umplute cu btuturi ori alte sub- 
stanţe cari se află în fermentaţiune, din lovi- 
tara fulgerului, din spendurare, din frigii ac- 
cesivii şi imediati după abusulii buturiloră 
spirtose, 

Art, 20, Persânele găsite de curând înecate 
se vor aşeda, orizontalii într'uă parte şi cu pep- 
tul şi capul puţin mai jos de cât cu pântecile, 
„Art, 21, Persânele aflate într'uă stare de 
mârte aparinte din respirare de gaz de ocsidă 
de carbonii (din punerea capacului la sobă) ori 
din multe biuturi spirtose, se vor aduce în- 
truă altă cameră unde se vorii deschide fere- 
strele, orf afară din casă, se vor freca cu cârpe 
uscate, şi din 10 în 10 minute ]i se va turna 
apă rece preste capii. 

Art, 22, Tote persânele, cari se află într'uă 
stare de mârte aparintă în urma celor alte ac- 
cidente arstate la art. 19 so voriă aduce intr'uă 
cameră lumin6să, în timpul ernei la un locă 
încăldiţii, se rorii aşega pe unii pată scă pe uă 
m6să cu faca în sus cu capulă pugin rădicat, 
so vori desbrăca şi apoi corpulii se va freca cu 
cârpe uscate celii pușinii quot ore întregi. 

Art. 23. In tâte casurile de mârte aparinte, 
medicul verificatoră, pe de uă parte va între- 
buinţa tote midlocele prescrise de sciință pen- 
tru reinturnarea la vicţă, iară pe de alta va 
cere imediat concursulii unui al duoilea medic.       

LEGIDIRI 

- TITLUL III 

Despre mortea violentă 

Arte 24, Bănuiala de mârte violentă esistă + 
a. Cândi unii cadaverii arâtă răni ori alte 

alteraţiuni grave provenite din lovituri (fără 
să fie constatată origina şi dăinuirea lori). 

b. Cândi cineva a muritii în dată după prii- 
mirea răniloră ori toriturilori, produse cu ar- 
me tăiâse, oră cu arme de focii, ori cu obiecte 
obtuse (timpe) ori cândi cea, din urmă bâlă, de 
care a zăcuti, a fostii urmarea acelor răni ori 
lovituri. 

e. Când cineva, pucin timuii după ce a băut 
ori. a mâncati uă btutură ori mâncare bănui- 
târe, s'a bolnăvit cu rersături, durere de inimă 
oră eşire afară şi a murit curând după acesta. 

d. Cândii cineva a muritiă aflându-se în cău- 
tarea medicală de 6meni, carii nu posedă drep- 
tulă d'a esercita medicina. 

e, Cândă a murită unii copilii nuoii născut, 
a cărui nascere s'a tăinuită, . 

f. Cândi se găsesce unii cadaverii pe drum, 
ori în locuri ascunse, oră în apă, 

Art, 25, In casuri cândiă se ra face uă cer- 
cetare medico-legale asupra unui cadaver, me- 
dicul legali, afară de raportulii săi medico-. 
lepistă, va scri şi unii certificatii de verificarea 
morții, care sul-scriindu-se şi de mediculii ve- 
zibicator ordinar se va trămite ofigerului stări! 
civile, 

TITLUL 1V 

Disposiţiuni generali 

Art, 26, Celii mult trei dile după espiraraa 
fie-căria lună, mediculă verificatorii, va trans-- 
mite Direcţiunii sanitare, prin Consiliul de- 
igienă publică şi salubritate stă prin medici 
primari de județe, raporturi statistice asupra 
morţilorii rerizniţi, cu atiarea bâlelor de care 
a murită, - 

La finele anului, medicii verificatori, voră 
trămite Direcţiunii sanitare unii tabloi stati-- 
sticii prescurtătoră asupra tutoră raviziiloră 
făcute în cursulă anului, - | 

TITLUL V 

Disposițiuni transitorii 

Art. 22. Pânt cândii se oră înființa medici” 
verificatori în comunele urbane, serviciulă ace- 
stora se va îndeplini de medicii, carii se vorii 
însăreina, pentru acâsta de Consiliul medical 
superiorii, iară în comunele rurale de primarii 
xespectivi, 

Ministru secretarii de Stată la departamen- 
tuli de interne : Jon Ghica,
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REGULAMENE 
PENTRU ADMINISTRATIA ASIEDIAMINTELOR EFORIEI SPITALELOR CIVILE DIN 

BUCURESCI SI EPITROPIEI SANTULUI SPIRIDON DIN IASI 

(Decretii No. 955 din 8 Iunie 1868) 

Art, de Stabilimentela Eforiei spitalelor ci- 

şile din Bucuresci şi acele ale Epitropiei sân- 

tului Spiridon din lazi, precum şi averea, ace- 

storă stabilimente se voră administra de către 

numite administraţiuni spitalicesci, sub prive- 

gherea, Ministeralui de interne, după un bud- 

geti projectatiă de densele, care budgetii cer- 

cetâuau-se şi încuviințânda-se de Ministerul de 

interne, se va presenta de dânsul camerel spre 

aprobare. RE 
Art, 2. Ambele administraiuni depindă de 

Mimisterali de interne. „- 

Ministerulă control6ză şi revizuesce prin de- 

legaţi sei, administraţia averei aceloriă case şi 

tote serviciele dependinte de dânsele, Admini- 

straţia bunurilor este supusă la aceleşi reguli 

ca domenarile Statului. 
Art. 3. Destinația specială a acestorii aşe- 

dăminte, fiind : . 
„a. Da da căutare bolnavilorii sermani pe te- 

meiulii actelor de fondaţie, şi în marginea mi- 

dJocelor de cară dispun. - 
b. D'a ţine în bună stare bisericile şi schi- 

tarile afiătore pe fondurile loră. - 

e. D'a face pomenire ctitorilorii după asulii 

păzită până acumii. - : 

Art, 4. Ele nu vorii putea face nică uă schim- 

pare în administraţinne nici construcţii din noii 

oră reparaţiune de câtă în limitele budgetului. 

Pentru ori ce construcţii din noii, trunsfor- 

mări a, acelorii vechi, precumii şi pentru repa- 

„rațiunile, cari vorii trece peste 1000 lei, admi- 

nistraţia acestorii stabilimente va supune pla- 

nurile şi devisurile la aprobarea Ministerului 
deinterne, O RR 
„Ele nu soră putea schimba, destinaţia. ver- 

unui edificii, fără autorisaţia Ministerului, “ 

Art, 5. Fie-care din aceste administrații 

ţine duoă şedinţe ordinare pe săptămână; celii 

nai în etate dintre membrii presidză. 

Art. 6. Inchiăerile administraţiiloră în ce- 

stiuni însemnate se vori constata printrană 

procesii-verbală. In casii de diverginţă de opi- 

niuni, majoritatea va decide cestiunea, iar mem- 

-Brulă rămasă în minoritate este dstorii a'şi da 

opinia motivată în scrisă 
Tâte corespondinţele administraţiilorii vorii 

6 subsemaate de celii puginii duoi dintre mem- 

"briă lorăi. 
Art, 7. Toţi medicii primari a Eforiei spi- 

  

tatelor civile, cară locuescii în Bucuresci și acei 

a Epitropiei sântalui Spiridon din Iaşi formâză 

câte unii colegiii medicali pe lingă administra- 

ţia respectivă. Acesti colegii va fi presidată 

de unul dintre efori sii epitropi şi în lipsăă 

de celii mai vechii dintre şefii de serviciil. 

Art, , Fio-care din ambele administrații 

va consulta, colegiul medicali po lingă dânsa, 

în chestiuni medicale sciinţifice, fără însă ca 

opinia cuiegiului să fie obligătore pentru ad- 

ministraţie. 
« 

Art. 9, Colegiulii medicală se va aduna uă 

dată pe lună în şedinţă ordinară şi în casii de 

trebuinţă administraţia 5lă va convoca în şe- 

dinţă estra-ordinară - 

Art, 10, Colegiul medicali se va ocupa : 

a. Cu deliberaţia asupra întrebărilorii ce va 

priimi din partea administraţiei, căria îi va 

supune raportă speciali pentru fie-zare cestiu- 

ne în pante. : : 

: d. Cu studiarea altoră cestiuny, cari privesc 

higiena spitalelorii.. 

-. Ca studiarea projecteloriă pentru contract 

spitalicesci, . N 

d. Ca desbaterea asupra vaporturilorii sta- 

tistice şi asupra, obsersaţiilor sciinţifice culese 

în aşedemintele administraţiei respective. 

2. Cu diferite propuneri pentru îmbunătăţi- 

rea, serviciului spitalicescit. 

Arte 1, Colegiulii emite părerea după ma- 

joritatea voturiloră ; minoritatea este dâtore 

a'şi da osebită, socotință motivată. 

Art, 12, Celă mai tânării dintre medici ţine 

protocâlele şedinţelori colegiului medicali cu 

ajutorulă unui funcționarii din cancelaria, ad- 

ministraţiunii. ”. a 

Art. 13, Cologiulii medicală va culege din 

protocdlele şedinţelorii şi din observaţiile sciin- 

țitice materiele cele mal interesante, cari se 

voră publica la finele anului împreună cu ună 

raportii generali şi statistică asapra tutulerii 

aşediminteloră administraţiei respective. 

Art, 14, Amândr. administraţiile numesc 

funcţionari în serviciulă loriă cu apuntamente 

până la lei noi 120 pelună. Toţi funcţionarii, cu 

apuntamente de Ja, 120 lei în sus, se numesc 

ca la tâte ccle-alte administraţiuni publice. 

- Art, 15, La, cast de vacanţă, posturile me- 
- 

dicale se voră da prin concursă, ală cărui pro-   gramii se va projecta, de administraţia respec-
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tivă, şi se va supune aprobării ministrului de | tatului să fie esecutate cu cea mai mare stric- interne, - 
Art. 16, 'Toţă fancţionarii aşediminteloră 

ambeloră adninistraţii se află sub ordinile di: 
recte ale administraţiei respective, 

Art. îi, Intâmplându-se abatere însemnată 
„din partea veri-unni funcţionarii, numită prin 
decret Domnescii, administrația cere de la mi- 
nistru revocarea lori, arctândă motivele unei 
asemenea cereri. - 

Art, 1$; Spitalele filiale dependinte de E- 
foria din Bucuresci (în care intră spitalele din 

„Ploesci şi Craiova) şi de Epitropia din Iaşi se 
voriă. cârmui de administrații filiale, compuse 
de câte trei membri, adică de ună membru ali 
Consiliului comunală, de unii membru propusii 
de Etorie oră Epitropie şi de unii membru ală 
Coinitetului permanentă. - 

Administraţiile filiale vorii purta titlul de 
administrații spitalicesci şi membrii lor se vor 
numi de Domni, după recomandaţia făcută de 
ministrulă de interne pe basa presentaţiiloră 
administraţiilorii centrale respective, 

Art, 19. Fie-care administraţie filială de- 
pinde directă de administraţia centrală respon- 
sabilă, căria îi dă scma da tâte lucrările stele, 

Art, 20. Membrii administraţiei filiale vor 
avea îndâtoririle următâre : 

a. Ei voră regula chiăltuelile institutului 
după budgetulă co li se va trimite de către 
administrație, " 

b. LĂ vori priveghea ca tâto serviciile spi- 

teţă şi conformii cu regulile prescrise. 
c. Ei voră recomanda administraţiei centrale 

tote îmbunătățirile cevoriă socoti necesare pen- 
tru prosperitatea stabilimentului. 

d. [ă xorii forma, projectulii de budget, celă 
multă în cursul lanci Augusti, ală fic-căruja 
ană, pentru anală următori. 

e. Ei vorii trămite administraţiei centrale, 
la finele fic-căria luni, socotelile stabilimentu- 
lui cu actele justificative şi la finele anului sc- 
ma generală a Daniloră priimiţi şi cheltuiţi, 

f. Ei voriă trămite administraţici centrale la 
finele fic-căruia semestru, unii raportă general 
asupra stabilimentalui.  - 

iirt, 21. Socoteiile administraţiei atâtă a 
Eforiei câtii şi a Epitropiei, vori fi înaintate 
la epocele determinate de legea comptabilită- 
țil generale a Statului, către Curtea, de comp-, 
turi în conformitatea art, 32 ală legii compta- 
bilităţii privitâre la Cartea de compturi, .: 

Comptabilitatea spitalicescă se va ținea, du- 
pă legea şi regulilo comptabilităţii generale a 
Statului . 

Art. 22, Consiliul medicală superiori, ta 
vizita uă dată pe ani stabilimentele sanitare   de sub administraţia Eforică şi Epitropiei prin 
unulă s6ă mal mulţi din membrii st şi va faca 
raportulă stă către ministralii de interne asu- 
pra stării acelorii așegăminte şi a imbunătă- 
țiriloră de introdusă, : 

  

L E G E 

PENTRU RESCUMPERAREA EMBĂTICURILOI CASEL EFORIEI SPITALELOR. CIVILE 
DIN BUCURESCI 

" (Decrelu No, 250 din 16 Zerruariă 1570). 

Arte le Se autorisă rescumpărarea locurilor 
şi viiloră casci spitalelorii Eforiei din Bucu- 
rescă, suppuse la plată de embatic, milj, otaş- 
tinii, Kirii scă ori que alte îndâtoriri, sub ori 
ce denumire se vor afla, conform legii şi re- 
gulamentului privitor la proprietăţile Statului. 

Art, 2. Cu capitalulă ca se va dobândi din 
aceste rescumptrări, Eforia va înfiinţa anii 
stabilimenti de băi publice, unde mat cu sâmă 
clasele neavute să pâtă, cu ună preţii re- 
dusi,: a'şi îndestula acestă mare trebainţă 
igienică. .



EFORIEI SPITALELORU 

 REGUL 

1161 

AMA 
, PENTRU APLICAREA SI ESECUTAREA LEGII PENTRU RESCUMPERAREA 

LOCURILOR S1 VIILOR CASEI EFORIEI SPITALELOR, SUPUSE LA PLATA DE EMBATIC, 

CIIIRII, OTASNITIA SAU ORI-CE ALTE. INDETORIRI. 

(Decretii Ao. $38 din 15 Maiii 1870) . 

CAPITOLUL 1 

Despre atribhuţiunile Eforiei 

Art. 1, Esecutarea şi aplicarra legii de la 
16 Februariu 1870, pentru rescumpărarea em- 
baticuriloră. ce aparţini casei spitaleloriă ci- 
vili, din partea României de dincoa de Milcov, 
este reservată Eforiei spitalelorii din Bucu- 

“ resci, care este chiămată pentru partea ce 
9 privesce a opune în accord cu legea şi regu- 
lamentul pentru vîndârea domenielor Statului. 

Art, 2, Atribuţiunile sâle sant: | 
&. Constataraa tutulorit îimmobililorit ce a- 

parţin casei acestei Eforii, şi cari ar fi suppuse 
la plata de embatic, Ririj, otaşniță şi difterite 
alte îndâtoriră; 

b. Verificarea şi controlarea tutulor lucră- 
riloră făente de către commissiunile distric- 
vuali relative la constatările şi preţurile ace- 
storii immobile; A - 

c. Comptabilitatea sumelorii provenite din 
rescumpărarea, acestori embaticuri de ori-ce 
natură ; i 

d. Darea deslegăriloră în vegularea casu- 
riloră neprevădute de acesti regulament pen- 
tru punerea în aplicare a legii de facă în acord 
cu legea şi regulamentul privitoră la proprie- 
tăţile Statului; PL 

€. Corespondinţa cu tâte autorităţile pentru 
lucrări relative la applicarea şi esecutarea legii 
de facă - 

CAPITOLUL II 

Despre comisiunile districtuali 

Art. 3, Comisiunile districtuali, despre cari 
se vorbesce la art. 5 din regulamentulii legii 
pentra înstrăinarea bunurilor Statului, vori 
da concursulii lorii Eforiei casei spitalelor în 
„ceea ce se atinge de esecutarea şi aplicarea le- 
gii de facă. - 

CAPITOLUL III . 

Despre atrihuțiunile comisiunilori 
districtuali | - 

Ari, 4, Atribuţiunile comisiunilorii distric- 
tuali suntă : 

  

  

a. Priimirea tutulori cererilorii de rescum- 
părare din coprinsulii districtului; 

VW. Constatarea tutulor şi inventorarea acc- 
stori bunuri decise a se răscumpăra; | 

c, Cercetarea tutulor contestaţiuniloră îs- 
rorite din constatări sâii estimaţiuni şi supu- 
nerea acestorii casuri la deslegarea Eforiei; 

d. In fine tote iucrările relative la aplicarea 
acestei legi, 

CAPITOLUL IV 

Despre constatarea bunurilorii 

„Arte 5, Bunurile Eforiei spitaleloră pe cari 
comisiunile districtuali sunt chiămate a le con-. 
stata, suntă : 

1. Tote locurile virane, locurile înfundate, 
locurile cu case, grădinele, livegile de fân,.pruni 
şi munţi de păşiune, date cu embatică, chiiii 
şi oră ce alte îndâtoriră; . 

2, Tote morile, pivele, ferăstraiele sâi alte * 
usine de asemenea natură, date în aceleaşi con- 
diţiuni ca la aliniatulii I-iii; . 

3. 'Tote viile cu embatică şi otaşniţă, 
„Art. 6, Fie-care bunii ală Eforiei de cate- 

goria, celorii descrise mai susi, îndată ce se 
constată de comisiune, se trece într'uă tabelă 
specială, (formularulă lit. A). 

Art, 7, Comisiunile voră lua ca base în con- 
statarea bunurilorii Eforiei : 

a. Documentele stă titlurile ce se vorpresinta; 
b. Posesiunea şi chitanţele de plată în lipsă 

de documente. 
“Art, S, Pentru orik-ce băntuială fie asupra 

esactităţii sei sincerităţii actelori presintate 
de posesori, fie asupra posesiunii, comisiunea, 
este dâtâre a cerceta şi resultatulii descoperi- 
riloră îlă va supune Eforiei, chiămaţă a se pro- 
nuncia definitivi, . 

CAPITOLUL V 
Modulii rescumptrării 

Art, 9. Casa spitalelorii Eforiei din Bucu- 
resci, singură are dreptulii a se pronuncia de- 
finitivii asupra rescumpărării tutuloră imobile- 
lori ce aparţinii de casa spitalelori, gi cari ar
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fi supuse Ia plată de embaticii, chirii, otaşniţă ! 
sâii ori-ce alte ingajamente. 

Eforia în faşa lucrărilorii ce i se voră pre- 
sinta, pronunciă decisiunea. sca în tote casurile 
de asemenea natură, 

Art, 10, Preţulă rescumpărării pentru cei 
ce vorii cere în cursii de duoi ani de la promul- 
garea legii, adică de la 16 Februariă. anul 1870, 
şi penă la 16 Februarii 1872, se calculeză în 
modul următori : 

a. Pentru locurile îufandate, locuri virana, 
locuri cu case, grădine, livedi de feniă, de pruni 
şi viile cu embaticii şi chirii, prin plată de 30 de 
ori â cifrei embaticului sâă chiriei anuale; 

b. Pentru mori, pire, ferăstrae, ete., cu em- 
batică scii chirii, Grăşi prin modulii prescrisii 
Ta aliniatulă a de sub acesti articol; 

c. Pentru! tâte imobilele notate la alimia- 
tele a şi , a cărori dare anuale ar fi în mate- 
riale, precum unt-de-lemui, ceră, vină, rachiii, 
(otasniţă), ete. 

In asemenea casuri se va lua de normă pre- 
ţuli de midiocă alii mnaterialului, în natură, 
s6ii în bani ce va f plătită embaticarulă în cei 
din urmă cincă ani, şi acest preţă se va imalţi 
cu 30, conforinii aliniatului a „de sub acestă 
articolă. 

Art, 11. După espirarea celoră duci anY de 
la promulgarea legii, adică de la 16 Februariă, 
anuli 1872, embaticarulă care nu se va fi ar&- 
tatii cu cerere de rescumpărare în acestii înter- 
vali, perde avantagele arătate prin articolil 
precedinţi, şi răscumpărarea nu se va putea, 
face de câtii îmulțindu-se prețuli embaticulul 
anuale de, 50 ori. | 

Art. 12, Sumele de bani dstorata de emba- 
ticari dn anii trecuţi se voră răspunde cu pro- 
cente de 10 la sută, pe anii, uă dată cu răscum- 
părarea. .- 

Arte 13, Eoria, îndată ce priimesce de la 
comisiuni, vre uă tabelă de constatări, face a 
sa cerceta şi verifica, : 

a. Dsca, constatările şi estimațiunile suntă 
ficute în tâtă regula; 

b. Dăca plata anuale este achitată scă nu, 
pen la data cererii de Tescumpărare. 

Art, 14, Asupra acestei lucrări Eforia de- 
cide apoi deca admite rescumpărarea sâii este 
neroe, de niscai-va alte lucrări stă constatări, 

Art, 15. După ce Eforia admite rescumpi- 
rarea, numele rescum;trătorului se trece în- 
trună anume registru, cu arătarea imobilului 
care a cerutii rescumpărarea, a preţului calea- 
lată pentru rescumpirâte şi a sume! dâtorite 
din trecuti, precumă şi a procentelorii acestora, 
(formula litera D).. 

Se va elibera apoi embaticarului ună avisă 
sub-scrisii de şefulă serviciului comptabilităţii 
către casieruli Eforiei, sâii casieriei generale 
de districte spre a vărsa preţuli rescamperării, 
(formalarală lit, c). 

  

" LEGIUIRI ALE 

Art, 16. După ce embaticarulii va aduce re- 
cipisa casierului pentru justificarea sumelorii 
vărsate, se va pregăti actulă de rescumpărare, 
(formularuli lit. d.), care subscriindu-se de e- 
fori se va, elibera embaticarului dintr'uă con- 
dică cu matcă (ă souche), pentra care va a ade- 
veri de priimirea lui, 

Art, 17, Comptabilitatea Eforiei este obli- 
gată a forma actele de rescumpărare, precum 
şi a păstra unii registru speciale, împățitii pe 
districte, după diferitele categorii Ge bunuri 
rescumpărate, în cara se va trece sumele răr- 
sate în casa Eforiei de către rescumptrătorii 
acelurii bunuri. 

CAPITOLUL VI | 

Disposiţiuni generali 

Art, 13, Pentru acele locuri ui embutică în 
priviuţa cărora nu s'ar face rescumptrarea îu 
terminali prescris de acestă regulament, pre- 
țulă dării anuale în viitor va î sporit cu 509 
în tote casurile de transmitere a dreptului ar- 
mată prin vindare sei donaţiune, 

Art, 19, Eforia 'şi reservă dreptul de a a- 
dăuga plata anuale cu 50 la sută, în tote ca- 
surile de transmitere pe trecatii cari s'ari do- 
vedi că a urmată fără uă prealabile încuviin- 
țare a celoră în drepti. 

Art, 20. Cândă unil din embaticari, peste 
întinderea terenului coprinsi în actele lor, ar 
fi cotropitii şi alte întinderi de terenă, atunci 
suntă obligaţi a rescumpira ş şi pe acestea, 

[n asemenea casă se preţuesce venitulii lo- 
cului cotropitii după modul prescris la arti- 
colul . .. şi preţulă de midlocă allă aceloră 
din urmă 5 ani se adaugă la prețulă anuale al 
embaticutai, şi apol rescumpirarea se calcu- 
Jâză după gifra ce va resulta din acestă esti- 
maţiune, 

Cotropirea, de care se vorbesce mai susă ur- 
meză să aibă uă dată cel puțină de 10 ani, 

“care s'ar constata că are clădiri scă sădiri, şi 
“nu va putea trece peste induoita întindere pre- - 
vădută în acte; în casă contrarii se va urmări 
delicuentulii, conformă lagiloră ţăriă. 

Art, 21, Arendaşii cărora le este acordată 
prin contractele de arenduire dreptul de 2 priimi 
embaticurile de ori-ce natură, aflate: pe pro- 
prietăţile ce țină în arendă, se vorii scădea cu 
echivalentul acestoră embaticuri penă la es- 
pirarea, contractelorii. 
Art, 92, Arendaşii moşiiloră casei spitale- ă 

lorii Eforiei din Bucuresci pe cari se află imo- 
bile în condițiuni de a fi rescuwmperate, precum :. 
locuri, vii, etc., cu embaticii scăi diferite alte. 
indetoriri, şi de cari se bucură prin contrac- 
tele de arenduire, suntii distori a presinta co- 
misiunilorii respestire liste detatiate şi nomi-
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nale despre tote persânele ce ar posede aseme- 
nea imobile. i . 

* Art, 23, Inginerii otarnici, silvicultorii, gar- 
dianii de otare, pădurarii şi ori-ce alţi agenţi 
ai Eforiei spitalelor, sunt obligaţi de a da tat 
concursală loră coinisiuniloră distriatuali, în 
constatarea bunarilorii prescrise în regulamen- 

62. 

tuli de fașă, şi mai cu semă în constatarea a- 
celoră proprietăţi în categorie de embaticuri, 
cari nu ar fi cunoscute Eforiei. + 

Pers6nele private sunt rugate a veni în ase- 
menea casuri în adjutorulii Eforiei şi sii co- 
|simoiloră districtuali, 

- 
  

ESPLOATAREA PĂDURILORU BPORIEĂ SPITALELOR 
PE PERIOADA 1569—1$S4 

(1869) 

CONTRACTU 
Partea de pădure de pe proprietatea casei 

spitaleloră .. ..din judeţulă ,.. plasa... se 
dă în esptoatare domnului. .. domiciliat în... 
pe termin de... . ană silvic], socotit dela 1 Oc- 
tombrie, anulii 1869, pent la 1 Aprilie 187... 
cu suma de lei. . , pe fie-care ani, şi cu urmă- 
târele condițiuni generală şi:speciali : 

CUNDITIUNI GENERALI 

TITLUL 1 

Despre adjudecaţiune 

Art, 1, Afară de clause speciali, tote par- 
chetele de pădure ce se daii în tăere se vor ad- 
Îmdeca în totală fără garanţie de întindere, de 
numărulii de arbori, de etate şi cualitate. In- 
treprenorele nu va fi în dreptii a face nici ună 
pretenţiune în scopii de a dobândi reducere de 
preţ ssă schimbare de parctetii pentru poeni, 
locuri gâle, lacuri, smârcuri, şa". drumuri, 
locuri ce ar presenta dificultăţi pentu scute- 
rea lemnelor din parchetul care intră în rând 
de esploatare, etc. 

Arte 2 

tare portra peri6da de cinci ani, de la 1869— 
1874, 6ră preţulă ce va resulta va fi arenda a- 
nuale ce cată a respunde întreprenorele pentru 
fie-care parchetii. 

Art. 3. In ceea ce privesce procedarea, lici- 
taţiunii, se va urma conformă regulamentului 
pentru arendarea bunurilorăi Statului, -inserat 
în Alonitorul oficial No. 118, din 1869, avend 
întreprenorele a se conforma punctualmente 
celor prescrise prin acel regulamenti fără 

„nici uă opunere din parte”i. 
a 

„_ Arte 4, Intreprenorele, pentru câte se ating 
- de condiţiunile gen-rali să specială als esploa- 
tării pădoarii, precum şi garantele stă, va, îi su- 

Afară de clause speciali, vinderea 
se face prin licitaţiune cu strigare uă dată pen- 
tru t6tă partea de pădure, ce se pune în esplua- 

. 

pusi legilorii ţărei, atâta în terminul întrepri- 
sei sele, câtă şi în totă timpul, până la desă- . 
vâraită refuire, fără a se putea aptra întru ni- 
mica cu adjutorulii protecţianii ce roră avea, 
nici dânşii, nici altăi-cineva sub curântii de to- 
varăşi si moatenitori ai loră. N 

Art. 5. Orl-ce cestiuno nu va putea fi vala- 
bile, de câtă cu consimţimentuliă Eforiei şi ală 
garantului. . 

Art. 6. Dclaraţiunea adevăratului între- 
prenor cată a se face chiar în şedinţa licitațiunii, 
Dea concarentuli va posede cualisăţile ce- 

rute pentru a fi admisă Ja licitaţiune şi nu va 
face altă declaraţiune în şedinţă, se va consi- 
dera, Ensuşi'de întreprenoră, E 

MIIULIUI 
az 

Despre prețulii vîndării şi alte obli- 
gațiuni accesorii 

Art. 7. Preţul adjudecaţiunii îl va respunde 
întreprenorele la 20 Augustă ali fie-cărui an, 
din coi mărginiţi pentru intreprisa sea. la ca- 
sieria Eforiel, Bucuresci, strada Colţei, No. 38, 
în monstă după cursulii fiscului. | 

Pentru annlii ântâiiă însă preţul adjudecării 
se va respunde la 10 qile după aprobavea lici- - 
taţiunii şi întreprenorele numai după acesta 
va avea dreptul a priimi biletul de esploatare, 

Art, S. Afară de preţulii adjndecaţiunii, în- 
ireprenorele va respunde Eforiei lei nuci 300, 
pentru duoi guarqi de pădure. a 

Eforia are facultate a înfiinţa scă nu acesti 
goardi fără ca întreprenorele să'și pâtă crea 
ver-uni dreptii de pretenţiune şi fără 2 putea 
considera pe guardi ca sertitori al săi. 

Art. 9. Suma arătată mai sus o va respunde 
întreprenorele pentru fie-care ană, la terininele 
fixate prin art. 7 la casieria Eforiei. Sub nici 
ună cuvânti îutreprenorii nu se voră putea a- 
păra e plată la terminele fixate a sumelor pre- 
vădute la: art. 7, remânându-le dreptuli d» a 
reclama în urmă la, instanţele jndecătoresci,  
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ori-ce despăgubire se vori crede în drepti a ja se trata printrună altii modii, de câtii tăie- 
cere de la Eforie. rea de parchete, cu sâii fără reservă de arbori, 

Art. 10, Oră-ce neplată la terminele fixate. | se fixcză prin clause speciali. 
prin art. 7, dă dreptă Eforiei a pune din nucă | Art. 16. Întreprenorele este obligat a lăsa 
in licitaţiune partea de pădurea sfii cuantita- | netăiat numărulii de arbori de reservă ce se e- 
tea lemnelorii neesploatate de întrenrenoră, şi | splică şi fixâilă prin clausele speciali pentru 
dificitulă ce ar resulta, va, privi în sarcina în- | fie-care parchet, precum şi la fie-care parchet 
treprenorelui abătatii şi a garantelui săi, ne- | alături cu stâlpulă câte ună arbore din 200 me- 
putându-se acesta din urmă sustragere do la | tri pe liniile de otară. i 
obligaţiunea sea, în casă cândii Eforia arii usa|  Dâcă întreprenorele nu va lăsa arbori de re- 
de dreptulii stă păsuindii pe întreprenorii. In- | servă şi cel-alți precum se arâtă mai sus şi 
templându-se a resulta sre-ună beneficii din | carii voră fi însemnați prin clause speciali, elii 
Yearendare, acesta va fi în folosulă casei spi- | va fi dâtoră îndată dnpă constatarea acestia 
taleloră, fără a putea face ver-uă pretenţiune | de agintele Eforiei, să plătescă case! spitale- întreprenorulă sâă garantul. | lorii val6rea împătrită a arborilorii ce vor lipsi, 
„Acâstă disposiţiune nu va putea opri întru | estimaţi după preţurile cu care se ror fi vin- nimicii pe Eforie de a se cere tot-d'uă-dată şi | dută de intreprenore asemenea lemne. iutervenirea legii de urmărire asupra între-| Art, 17, Întreprennrele este obligată a face prenorului pentru a respunde banii ce ar d4-| cunoscutii Ffotiei pe împuternicitul săă pe care tora, precum şi de a obliga pe întraprenore la | î] va însărcina cu exploatarea. - plata dobândel pentru sumele ne rEspunse Ja |. Acelii împuternicitii este detoră a presenta timpi până la dioa răfuirii Joră . ori de câte ori i se va cere de agintele silvicii Arte 11. Pentrn veri-ce întârdiere de res. al ei, registrulă ce este obligații a ţine pentra punderca sumei anuale la terminulii fixati la vindarea lemnelorii, potriviti art. 7 din codi- 

art. 7, întreprenorele va plăti Eforiei 15 la sută, | cele comerciale, şi agintele silvică va fi dâtorii adică dece la sută ca procente, ră cinci la sută a ”] visa şi a" lui; acestii registru va fi lega- daune-interese. lisatii cn semnătura şi sigiliulă Eforiei, Art, 12. Părţile de pădure în esploatare nu! Art, 18, Ori ce întreprenore, care înainte de se vor considera, ca şantică sâi magasie a ad-| a începe tăerea va declara că nu se află în par-. "judicătorilorii, şi lemnele ce se vorii afla tăiete chetulă ce urmâză a esploata în anulii acela, sc ne tăiete, fasonate sâii ne fasonate, voră arborii de reservă în numărulii, esenţele, di- putea fi secuestrate în casă de falimenti con- | mensiunile şi cualităţile prevădute prin clau- form disposiţiunilorii art. . . din codicele civilii | sele speciali, se angagiadă prin chiar decla- ŞI art. 203 din cel comerciali. rațiunea lu! a plăti îndară câte 25 lei pentru „Art. 19. Intreprenorele va respunde de la | fie-care di, ce ară întrebuința agintele silvică sine impositele şi taxele fiscali, judeţiani ssii pentru constatarea celorii declarate; se înțele- comunali, atâtii cele esistente câtii şi cele ce ge că întreprenorele este supusă la acestă pe- S'ară maj înfiinţa, fără a avea unii drepti de | nalitate numai în casulii de a se constata con- despăgubire, " trariulă de ceca ce a declaratii, ! 
Ă Ui asemenea declaraţiune făcută dupa ce TITLUL II a începută tăcerea, va fi considerată ca nulă şi 

. va trage după densa aplicarea tutulor pena- 
Despre esploatare, sedterea lem- lităţilorii prerădute pentru tăcrea arborilorii 

ueloră din pădure, predarea parehetelorii | reservaţi. A 
şi priimirea lori . Art. 19, Întreprenorele este obligată ca la 

| 1 Septembre al fiă-cărui ant al întreprisei sâle Art, 14, Afară de clause speciali contrarie, | să adreseze la Eforiă cerere în scrisă pentru a esploatarea părţii pădurii vîndate se va urma |i se libera biletulă de esploitare al parehetu- în curs de cinci ani silvici, de Ja 1 Octom- lui eserciţiului acelui anii. brie 1869 şi penă la 1 Aprilie 1874, cu obliga-| Prin acea cerere va arăta oraşulă, tergali ţiune ca în fie-care ană să se esploateze partea | scii comuna unde urmeză ai se trămite bile- ce se va delimita şi care se va arăta în clausele tulă, precum şi adresa sea; acâstă formalitate specială ale esploatării fie-căria păduri şi în | lipsind, cererea se va cousidera ca ne priimită. Tândulii însemnatii prin acele clase. Biletul se va elibera întreprenorelui după Veri-ce abatere de la acest articol s6ă schim- respunderea, arendei anuale. barea, de ordine a esploatării să esploatare| Art. 20, După priimirea biletului întrepre= prin anticipaţiune, va constitui unii delict care | norele va cere de Ja Eforiă liberarea unei a- va obliga pe întreprenore la plata întreită a | drese către Prefectura districtului în coprin- val6rei lemnelorii esploatate şi urmărirea ga- | sulă căreia se află pădurea, spre a î toleratii ranţiei şi a averii s6le. si înc€pă esploatarea în diua de 1 Octombre Art, 15, Esploatarea în pădurile regulate | al fic-căruia anii. 
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Art, 21, Agintele Eforiei va deschide mai 
înainte pe faca pământului liniile necesarii, 
încheinâu pentru acestă lucrare unui proces- 
verbale în unire cu Primăria locale unde se va 
lăsa copiă. Întreprenorele priimindăi de Ja Pri- 
măriă parchetul, va semna aceclii proces-ver- 
bale care va remânea în cancelaria autorităţii 
comunale, sci va subscrie nă chitanţă pentru 
priimirea parchetului. ” | 

Art, 22, Afară de clause speciali, lemnele 
se voră tăia tote da rânduli fără osabira mari 
și mică cu toporulă la Lă centimetre cel multi 
dasupra fegei pământului, Ast-fel în cât apa 
de ploie să nu potă sta, pe tulpină, adică, tile- 
rea piedişă, Rădăcinele însă voriă rimânea în- 
tregi şi neatinse, Asemenea se vorii tăia scii 
potrivi din noă, tulpinele cele vechi dându-li-se 
tăetura prevădută nai susii, . 

Art, 23, Iste opriti întreprenorelut a des- 
coji (jupui) lemnele mai înainte de a le da jos 
la pănentii, sub penalitatea de a plăti valbrea 
loră estimată totii ca, la art. 106. 

Art, 2£, Pe unde va trece vădată cu tojo- 
rulă, întreprenorele nu ra fi liberii sub nici un 
envântă a se mai întOrce cu tăierea, la contra 

“ urmare va plăti valârea întreită a lemneloriă 
ce va tăia în urmă pe unde aii trecută deja cu 
toporulă, estimată după ralorea locale. 

Art, 25, "Tăcerea lemnelorii va fi liberă în fie- 
“care anii de esplontațiune numai de la 1 Qc- 
tombre până la finele lui Marte, când va fi tâtă 
pădurea curăţită de lemnele tăiete, afară de 
clause prevădate.în condiţiunile speciali. 

Art, 96, liste opritii întreprenorele în totii 
cursul întrevriseă scle de a băga stii de a, lăsa 
să păşiuneze vite de ale scle scă strtiine în 
partea pădurei vindute, esploat:.ts sii în curs 

e esploatare, cum şi de a vătima lemnele de 
reservă ori prin vite, ori prin neîvarijirea $- 
meniloră scă cu carele de transportă ; la din 
contra va fi responsabile întreprenorele de vă- 
tămarea ce va aduce pădurii. 

Art, 27, Sub nică unii cnventi îatrepreno- 
- ele nu va putea face cărbuni în coprinsul nă- 
durii, afară de pădurile unde după posițiunea 
locului s'arii prevedea -uă asemenea permisiune 
în clausele specialt ale fie-cării păduri în oseli. 

Acâstă călcare va da drepti Eforici a ce:e 
uă despăgubiro împătrită a prodneţiunii ce ar 
da locurile lăsate, în timpi de 15 ani. - 

Art, 28. In diua de 1 Aprile se va drasa unii 
proces-verbale, de către unii aginte silvicii, o- 

_ rânduitii pentru acâsta de Eforiă, fașă fiinuii 
şi întroprenorele sâii împuternicitul lui, prin 
care se va constata că tote lemnele tăiate pre- 
cum şi mărăcinii şi aschiele provenite din for- 
marea lemnelorii, s'a ridicatii de întreprenore 
şi s'a scosii afară din pădure. ' 

Acestă clausă, i nefiinâii îndeplinită pentru 
mărăcini şi aschii, se va face de către aginţii 
silvică în comptulii întreprenorelui. 
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Lemnele nttăiate scă cele tăiate, dâră care 
ja acelă termini de L Aprile al fiecăruia anii 
se voră afla pe partea esploatată, vorii dereni 
proprietate a Etoriei fără drepti de despăgu- 
bire pentru întreprenore, liberă fiindă Eforia a 
le vinde ori-cărui şi cândii ar voi. 

Toti în acestă proces-rerbale se va coustata 
dâcă în cele-alt: privinţe întreprenorele a fă- 
cutii esploatarea acelui parchet întocmai după 
condiţiunile stipulate sâii de a urmati abateri 
sei neîmplniri şi care anume, 

De s'a urmată abateri, agintele Eforiei le va 
evalua pe fie-care pe basele condiţiunilurii gre- 
perali și cele speciali ale esploatării pădurii 
şi întreprenorela va fi detorii a respunde pe dată 
volorea lori întreită. 

Din acceaşi (i piarehetulii va, trece sub iime- 
diata priveghere a guardilori caii vorii avea 

' îngrijire ca nică ui vită so nu mai calce în 
parchetii. , 

Arte 29, L.emnele tăiat>, întreprennrele le 
va, butea aședa ori unde în. parchetulii de e- 
sploatatii în anulă acela chiarii şi prin pocni, 
destaulii să nu aducă vr'uă stricăciune arenda 
toriloră meşici în beneficiulii cărora, suntii lă- 
sate aceste poeni. . 

Act, 30, Suntă obligaţi antreprenorii : 
1. A îngriji ea drumurile din întrul pădurii 

puse în esploatare să fie libere tot-dâ-una spre 
a nu se întrerupe ssii împedica comunicaşiunea, 

2, A vestatornici și a repara acele drumuii, 
movile de otare, podeţe şi ori-ce alte strică- 
ciunt vor ocasiona cu tăerea şi scâterea lem- 
nelorii din pădure. 

Art. 31. Dâca din esploatarea pădurii sarii 
strica ună drumă comunale stii podurile şi po- | 
dețele aflate pe elă, întreprenorele ra fi ditar 
a face tote reparaţiunile trebuincidse pentru a 
fi pusi în stare de uă bună reabilitate, întruă 
întindere ce nu va putea fi mai mare de una 
sută metri do la marginea parchetului în e- 
sploatare. | - 

Arţ, 32. Cârciuma ce se obicinuosce a se în- 
fiinţa, pe timpulii esploatării, o va azeda în- 
treprenorele în una din marginile pădurei date | 
în tăere; vitele acele ce se vorii aduna acolo, 

nu vorii putea păşiuna în pădure scii în tăe- 
tură snb nici unii cuventi, | 

Art, 35. Ferestracle co'se vor fi aflândii. po 
proprietăţile ale cărorii păduri se daii în e- 
sploctare, de nu voră fi angagiate de mai îna- 

inta eu contraztă speciale către alţi întrepie- 

nori, se vor da în priimirea, întreprenorelui 
păduriloră, prin înventariulă de starea în care . 

se găsescii și la espirarca, terminului întrepri- 
sci suntii îndetoraţi a le lăsa în starea în care 

le-aă priimitii, remânenaii în folosulii Eforiei 
adnosele sei îmbunătățirile ce vor fi făcut Ta 
acele ferăstrac, fără a cere vr'nă despăgubire, 

Art, 34. Intreprenorele. va fi obligatii ca la 

finele esploatării cantonului ce a luati să pre-
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dea în bună stare stâlpii, scii tăbliţele puse Ja 
fie-care capi de parchetii, precumă asemenea 
suntă detori a face şi moşorâe în jurulă ace- 
loră stâlpi. : . 
„Art. 35. Oră-ce violare a acestor condițiuni, 

Şi constatată sâii de agintele Eforiei s6ă de 
autoritatea adininistrativă locale, constitue E- 
foriei afară de dreptul de despăgubire, prevă- 
dută prin articolele precedinte, şi pe acela de 

LEGIUIRI ALE 

resiliare a contractului şi rearendarea pădurii 
în comptuli antreprenorelui şi garantelui cu 
ori ce preţii.. | 

Art, 36. Întreprenorele ia asupra sa tâte 
casurile fortuite, atâtii cele ordinare câtă şi 
cele extraordinare, şi nici uni motivă de casă 
fortuitii, atâtă prevedutii câtii şi neprevădutii, 
nu i va putea da drept la cereri de despăgubire 
s6ă la ori ce pretenţiune. 

  

ARENDĂRILE IMOBILELORU CASEĂ EFORIEI SPITA- 
- LELORU CIVILE o 

(1869) 

CONTRA 0CTU 
Axt. 1. Proprietatea casei spitalelor .. . 

Schitali ... din judeţuli ... plasa... cu 
cătunele stă pările... se dă cu arendă pe 
termini de... ani D... domiciliată în... 
cu începere de la 23 Aprile 187... şi până la 
23 Aprile 187 cu preţul de Jeă nor... pe 
fiă-care ani. 

Art, 2, Trupurile, cătunele, viile sâă ori-ca 
altii, cu numiri ce nu suntii prevădute într'a- 
cesti contractă, şi cari voră fi făcutii sâă se 
vori fi pretinsă că faci parte din totalulă a- 
cestei moşii. arendaşuiii nu numai va putea 
avea vre uni dreptă asupră-le, dsră este obli- 
gată chiari a încunosciinţa pe Eforie oficial- 
rcente, şi pe dată cândă ar iîntempina unii ase- 
menca casi; căci la din contra va fi respousa- 
bilă elii și garantuli săi, chiar rămâind acele 
părţi năpustite şi în necultivare, de toti veni- 
tulă în timtulă pe câtă vorii sta întruă as2- 
menea posiţiune, până la a lor arendare şi după 
preţulă ca va resulta la dânsa, . i 

Ari. d, Preţul adjudecaţiunii se va, res- 
punde de arendaşi duvă cursulii tesaaralui în 
patru de uă potrivă părți, adică la 15 Pebrua- 
rii, la 15 Maii, la 15 Augustă şi la 15 Noem- 
brie ală fie-căruia ană de şi arendaşulii va in- 
tra în posesiune în urma terminului Vântâiă 
(S£. George). 

Versarea banilor se va face la casieria Efo- 
riei fu Ducuresci. 

Art. 4. Când arendaşuliă nu va plăti câştiu- 
vile la terminele fixate mai susă, Eforia are fa- 
cultatea a pune scă nu în rearendare propric- 
tatea şi a o adjudece» cu ori-ce preţi în comp- 
tul garanţiei şi averii arendaşului abătut fără 
a fi obligată a'lă încunosziinţa de acâstă rea- 
rendare sti ali pune în întârdiere printr'uă 
notificaţiune de nerespunderea arendii, cără 
prin singurul fapt de ner:spunderea, arendii la 
termin, va fi pusi în intârdiere fără a fi nece- 

-: sitate de notificaţiune.   

Diferenţa în minus ce va resulta din acâsta 
se va împlini din garanţia depusă şi din orl-ce 
avere a arendaşului, . | 
Asemenea rearendări se vorii face printr'aă 

simplă publicaţiune prin Monitorulă oficială. 

"Art, 5, Rearendarea moşiei în comptuli a- 
rendașului abătută de la vre una din conâiţiu- 
nile acestui contractii se face cu tâte semănă- 
turile aflate în pămentiă, cu tote îmbunătăţi 
rile făcute, şi cu tâte productele neculese âncă, 
fără ca aceli arendaşiă să aibă dreptul la ver- 
uă despăgubire, și fără ca Eforia să aibă către 
noul arendaşiă ver-uă respundere pentru pro- 
dusulă moşiei, 

Art, 0. Arendaşuli va plăti procente la su- 
mele ce va, aâtora Eforiei din dioa în care era 
obligati a le respunde până la desfacere, adică 
15 la sută fără prejudiţii de despăgubiri mai 
mari ce lforia "i pote cere. , 

Sub nici ună cuventii arendaşulă nu va pu- 
tea opri respunderea câştiurilori, Mai nainte 
de a vărsa câştiurile în casa Eforiei, arendaşul 
nu va putea întenta nici uni procesă contra, 
Eforiei provenit din contractul de arenduire, 
* Art, 7 Deficitul proveniti din rearendare, 
se va împliri îndată pe tot cursul aniloră până . 
Ja expirarea contractului arendaşiului, în soco- 
tâla căruia s'a arendatii moşia fără ca conte- 
staţiunile rădicate de dânsul să potă împedica 
acestă împlinire a deficitului, . 

Fostulă arendaşiă nu pote pretinde pentru 
acesta nici ună procenti, după cumiă nu pote 
pretinde diferinţa în plus ce pote resulta la 
rearendare. 

Dâcă însă arendaşiul va oferi Eforiei uă ga- 
ranţiă îndestulătâre pentru regulata plată a 
deficitului resultată la rearendare, atunci ra fi 
priimitii să plătescă deficitulă în câştiuri la 
epocele cândii se plătesce și arenda. 

Art, $, Arendaşii nu suntă liberi a sub-a- 
renda fără uă prelabile încunosciințare şi a- 
probare expresă a Eforiei.



 EFORIEI SPITALELORU 

În casulii acesta sub-arendarea; nu se pote 

efectua, de nu va fi însogită de consimţimentul 

in scrisă şi autentică ali garantelui scii de uă 

nouă garanţiă. 
Art, 9. Prelungirea terminelorii de plată 

sc de diferite alte înlesniri ce pâte găii de 

cuviinţă Eforia a acorda arendaşiloră, nu pote 

fi invocată de garanţi pentru a sc descărca de 

consecinţele garanţiei lori. 
Asemenea, nu se te plânge arendaşiul scă 

garantele săii dâcă, Eforia va găsi de cuviință, 

cu ocasiunea rearendării, a cere de la concu- 

renți garanţie de altă natură de câți aceca 
care s'a dati de arendaşiulii în socotela căruia 
se rearendiză moşia. , 

art. 10. Cândă arendaşiulii din diferite îm- 
pregiurări se pune în posiţiunea de a'şi vedea 

moşia scâsă Ja licitaţiune, persâna care a ga- 

rantată este în drept a cere de Ja Eforiă con- 

cedarea moşiei pe sâma sa, fără altă ticitaţiu- 
me dâcă se înțelege, va. priiini-o cu aceleaşi con- 

diţiuni, plătindi densulă sumele dstorite de 

către garantulii stă, 
Arendaşul pentru plata regulată a câştari- 

lorii, va fi supusă legii de urmărire. La casă 
de ai se acorda vrună terminii si păsnire, 

Eforia este în dreptii aL cere altă garanţiă pe- 
ste cea depusă - 

Art, îl. La casii când s'ară face yruă rec- 

tificare s&ă eorecţiune asupra delimitării locu- 

riloră cedate foştilori clăcași, arendașiulii nu 
va avea dreptul de coreri de despăgubire chiar 

d&că s'ar lua ver uă porţiune de pămentă din 

partea remasă proprietăţii, şi carei se aren- 

dezi printr'acestii contractă; se înțelege însă 

fără a se ataca trcimea garantată proprietă- 
ţii de legea, rurale. 

Art, 12, Aflându-se pe proprietatea Eforici, 

locuri pentru fabricarea cărămidii scii esploa- 
tarea nisipului ori a petrelorii, sâă elemente 

pentra fabricarea, varului ori a ipsosului, aren- 

daşulă pâte profita de acâsta după uă preala- 

bile autorisare a, Etoriel. Eforia va determina 

întrună asemenea cas condiţiunile şi modală 
esploatării, precum şi partea de care trebue să 

profite Eforia peste preiulii arenduirii. Se în- 

țeloge că acâsta nu se aplică la acele proprie- 

tăţi pe carl se fabrică cărămida, varulii ss 

ipsosulă ori se esploată nisipul ssă petrcle, 

înainte de licitaţinnaa, actuale, care voră Ccon- 

tinca ca şi în trecută, a fi pe sima arendaşu- 

lui respectivă, . 
- Eforia îşi reservă dreptulii de a, esploata a- 
ceste materiale fără ca arendaşulă să pâtă a- 
vea vre-uă pretenţiune, a 
Art, 19, Fiind vii pe moşia Eforiei cari nu 
s'a arendată deja ia alte persâne prin deosebit 

contractii, arendaşulii se sa, bucura de dânsele, 

şi va fi d&torii a le lucra la timpi, a le pune 

haracii trebuincioşi, a complini cu butaşi lip- 

surile ivite pe fie-care anii, 2.0 lucra astii-feli 
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în câtă la espirarea terminului, viea să remâie 
în cea mai perfectă stare. 

Art, 14. Asemenca vorii procede arendașii 
şi la moşiile unde sunt livegi cu pruni, nuci etc., 
nevândute prin deosebit contract Ia alte persâne.: 

Suntiă obligaţi a complini cu a înşile chiel- 
tustă, lipsurile sâi uscăciunile ivite în timpul 
arenduirii precum şi a le curăți de mărăcini şi 
bălărit. ! 

Art. 15. Arendaşii sunt obligaţi a ţine în cea 
maă bună stare podurile stătătore, s6ă plutitore 
cari se voră afla în întinderea moşiei şi cari 
nu sunt angagiate sâii în posesiunea judeţului 
ori a, coninnei căci asupra, celoriă avgagiate şi 
asupra, celorii din urmă, nu voră area nici un 
drepti stii dâtorie, Eforia nu este responsabilă 
pentru distrugerea în parte sâă în totală a po- 
duriloră din ori-ce causă ar proveni. - 

Art. 16. La casii cândă statul, Eforia stii 
judeţulii arii construi pe moşie poduri nout de 
pâtră, de feri, de cărămidă sâii de lemniă, în 
loculă celoră astădi esistente, întreţinerea lor 
nu va mai privi pe arendaşă, şi taxele ce voră 
produce voră privi pe comptulă Statului, Efo- 
rică sâ judeţului fără vruă pretenţiune de des- 
păgubire din partea arendaşului. Dica între 
ducă părţi ce formâză trupulii întregi al mo- 
şiei se află uni poâii, locuitorii de pe acea pro- 
prietate vorii fi apăraţi de ori-ce taxă pentru 
trecerea în trebuinţele moşie), iară pentru spe- 
cule particulare voriă plăti taxa cuvenită a- 
rendaşului, 

Art, 17, Taxele ce urmâză a se lua pentru 

trecerea pe asemenea poduri sii pe acelea pre- 

văidute la, Art, 15 vor fi cele legiuite stă ori 
cum va regula Guvernulii. 

Art, 18. în casă cândi tablele de taxe sar 
strica, sâă starii sterge literele de pe dânsele, 

arendaşulii este obligati a le preface cu a sa 
chieltuială. - 

Art, 19, Arendaşii suntii şi remână respou- 
sabili pentru 6menii angagiaţi în serviciul po- 
durilorii, şi cari vorii fi pe compta lori. 

Arendaşul Ja intrarea în stăpinire, va priimi 

podurile ce privesc pe sema proprietăţii, de la 

vechiul arendaşii cu inventariă de starea în 
care se află şi conformă cu Art... 

Dâcă podurile vor fi în stare prâstă scii în- 
tun număr mai mic de cât le a priimit fostul 

arendaşii, şi dscă nouiii arondaşă nu va refera 

Eforiei, atunci do la întâia lună după priimi- 

rea loră, noută arendaşii este presupusi că lo 

a priimitiă în cea mai perfectă stare şi în nu= 
mări complectii, : 

Art. 20, 'Tâto morile aflate pe moşiă, pri- 

vescii pe sâma arendaşuiui, afară de acelea pe 

cari Eforia le va, fi arendatii la alte persâne cu 

deosebiti contractă, 
Arcndaşulăi este âstorăi a preda morile la 

espirarea contractului, totii în starea în care .   le-o, priimitii; luându-se ţanciă pietreloră, şi la
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espirarea, contractului va fi dotoră a lăsa, altele 
nuoi totii de aceeaşi cualitate şi mărime, 

Pentru ori câte alte “i va, mal trebui şi le va 
procura singur, fără a putea cer șre nă des- 
păgubire pentru acâsta, precum și pentru ori 
câte alte reparaţiuni vor fi trebnineiâse la mori, 
zăgaze, lese, stăvilare şi lumini, pe care aren- dașulii este dâtor a le face cu propria sa chiel- 
tuială, 

Arte 21, Cândă în urma vre unei măsuri gu- 
vernamentale. stii accidenţi de forţă majoră 
morile sâă morişcele se vor desfiinţa cu totul, 
zi guvernul nu va mai îngădui a se nai înfiinţa 
ja locii, arendaşulii va fi despăgubit cu câte 
lek vechi 1009 pe anii, şi pe timpulă câtă nu 
vorii fi fosti în fiinţă, . 

Cândii însă dujă constatarea ce so va face 
se va, dovedi că ori care din acestea a produsă 
unii venitii mai micii, atunci despăgubirea a- 
rendaşului se va face conformă acelui consta- 
tări. —Or in ce casă despăgubirea nu va putea, 
trece veste sumele fixate mul susă, 

Sub nici un alt cuvânt arendaşul nu va pute 
dobândi despăgubire pentru mori scă mourisce, 

In casă de a se permite reinfiinţarea mori- 
loră s6ii moriscelor arendaşul este detor, după 
încunosciinţarea ce i se va face de Eforie a le 
reinfiinţa precumii aii fostă, cu a sa propriă 
chieltuială, fără a pretinde ver uă despăgubire, 

Arte 22, Dâcă morile stii morişcele nu se vor 
fi arendatii împreună cu moşia, ci prin deose- 
bitii contractă, atunci arendaşulii moşiei nu 
va avea nici anii drepti asupra lori, nici dea 
cere ver uă dezpăgubire. 

Art, 23, Câtii pentru morile cari servea în 
trecutii pentru trebuința monastirilorii, schi- 
turilorii scii metâceloră, arendaşulti este dstor a măcina fără nici nă plată cuantităţile de pro- 
ducte necesare pentru întreținerea monastiri- 
loră, schiturilorii sii metocelorii, 

L.a casii de neînțelegere arendaşul se va con- 
forma decisiunii Iiforiei, 

Arte 24. Pentru piro arendașulă se va bu- 
cura do aceleaşi drepturi şi inditoriri ce “i su 
acordă pentru'mori, cu deosebire numai pen- 
tra despăgubirea care va fi de 800 lci vechi pe 
anit în casulii prevădutii la art. 21. 

Arte 25, Eleştaele nn privescă pe sima a- 
rendaşului moziei de varii îi arendate prin dleo- 
sebitii contractă, 

Arte 26, Arendaşali nu este liberi să to- 
„pescă teii ssii cânepă în cleştae scă bălți po- 
pulate cu pesci, nici a vâna pescrle prin tăerea 
elesteniul, fiind obligat a se conforma cu ouale 
măsuri ce se vorii lua pentru pesenită. 

Arte 27, In timpul sărsării apeloră când 
pescele intră în bălți, ori-ce pescuire cata în- 
terdisă, 

Art. 25, Arendaşii suntit obligați au îm- 
pedica în otă ce chipii, intrarea pesritor în Lăl- 
ţile ce comunică una cu alte. 
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|» Art. 29, Arendaşii sunt cu deosebire o 
lea la curățirea privalurilorii, şi a riulcţeloră ce 
facii comunicaţiune între bilţi cu ar.ele curgă. 
târe a le săpa mai josi de câtii nivalulă bălți- 
lor spre a nu se putea, scurge apele dintr'ensele, 

Art, 20. Deea însă arenilazul va voi să Con- 
strutscă vor-unii barazii necesari pentru iri- 
gaţiune, va face a sa deciaraţiune Etoriei care 
va procura, de va gâsi provnnerea sa avanta- 
gi6să, ori-ce înlesniri de cari pâte dispune pcu- 
tru esecutatea unei asemenea, lucrări fără însă 
a îi obligată, 

Propunerea acesta va [i res 
deea nu se va alătura pe lingă dânsa aproba- 
rea uuui omii speciale, și cca nu va fi însoţită 
«e oblivațiune cumii că asemenea persână va presida lucrarea până la finitulă ej, E 
Când arendaşulă va voi să draiueze ună te- 

râmii Ore-care, simpla sa cerere aprobată de 
Eforie, este de ajunsi, e 

Art, 5le Arendaşulă este actorii la espirarea 
contractului să lase bine cuzățita canalurile ce facă comunicațiune între“ bălți cu apele cur- 
wătore, | 

Art, 2, Tin moşiile unde vor fi păduri atât 
prin ostrâve câtii şi în cele-alte părţi ale mo- 
şici, arenda şiă sunti obligaţi a plăti de la sine 
salarielo pădurariloră.orinduiţi de Eforie câte 
Ici vechi 500 pe anii de fie-care, 

La respunderea fie-căruia câştiii de arendă, 
arendașulii esto detoră a presinta şi depune Ia 
Eforie «hitanţele pădurariloră, legalisate de 
Primărieie Iceali prin cari să se constate prii- 

jinirea salatielorii lori, 
Da la unul pent In 500 pogân» pădure se 

va numi ună pătdurară ; penă la 1030, duot pă- 
durată, până la 2000, trei vădurari, şi de aci 
inainte pentru fie-care mie câte ună pădurar, ă imăruld lor să trecă peste (lece, 

riţă 

pinsă d'a dreptul, Pi 

? 10,   

fără îns€ ca nn 
ori câții de întinsă ar & pădurea. 

| Pădarari se vor considera numat aceia cari 
i Yorii avea biletele Etoriei pentru acâstă însăr- 

! cinare; cu tâte acestea, arerilaii vor [i resnon- 
zi-le pentru i:aza păduriloră Şi ai 

ti-o anii controlă asupra păiurariloră 
Prin urmare ar-udaşulă duvedindii că pădu- 

razii nu'și înteplinzse dstosiile lor cu sânţeniă, 
lăsârăii a se comite delicta în pădure, prin au- 
tozitățile locali administrative să constate 
faytalii zi săPlă inennosciinţi ze ne dată Eforiei 
trâmițendu-i actulă de constatare formulată 
depă orinduială, și rcomantândii în acelast 
tiinnă persone! cu va cunâsea că însuşesc cuit= 
litățule cerute pentru acestă însărcinare, 

bemâne bine în i că Eforia are deplină 
facultate» a aproba sci nn recomanlațiunele a- 

ireniasului, a lăsa pe vechii pălurari în eser=. 
ciţiulii fancţianii lori să ai înlorui prin alţii 
după alte informatiuni ce va lua. 

Arendaşulii rimâne apărată de plata numar 
a aceloră delicte, urmate în pă 
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va supune Eforizi €ră pentru ori câte altele va 
fi încunosciinţată Eforia prin pădurarii săi, să 
rin alto persâne, arendaşii sunţii obligaţi a 
plăti valârea lori după estimaţiunea -ce se ra 
taca, conform art. 53, neputândii a se scuti dân- 
şii chiarii cândă Eforia ar împlini-o de la deli- 
„cuenţi, de 6re-ce despăgubirea ca se precisă a 
„face el casei Eforiei nu este admisă de câtă ca 

„-. venalitate pentru sarregherea ce este obligat 
"a area singurii sc prin Omenii săi asapra mo- 
şiei şi asupra pădurilorii. . .: Ia 

„2 Iu acesti scopă pădurarii vorii fi obligaţi a 
xaporta celii puină ună dată pe lună Eforiei de 
starea pădurii; raportulă loră a'liă da arenda- 
şului sâii împuternicitului săi, care avisândulii 
că încredințarea loră este adevărată sălii şi 
înainteze Eforiei,  :..:. ! : 

In tote cele-alte casuri pădurarii rămân in- 
dependenţi de arendaşi, şi Eforia este în drept 
i depărta, ori cândă va fi informată că a per- 

„tmisii arendaşului să facă tăeri în păduri neau- 
torisate. do. Eforie şi cândă dânsa, se. va con- 

- vinge că ci nu'şi implinescă cu scumpătate d6- 
toriile lori." Pa pi 

„Arte 33, Ori-ce 'tăere, stricăciune stii să- 
„enire de ori-ce „val6re și natură făcută în pă- 
dure şi constatată numai de agenţii Eforiei că 
s'a urmati directii s6ă indirect de către aren- 

„. daşiă, dă dreptii Eforiei că pe.lingă despăgubi- 
rea ce va lua de la arendaşă de valdrea întreită 
a lemnelorii tăete sii vătămate să'lii depărteze 
“îndată din moşie, casândii contractulii şi aren- 
dând moşia cu ori-ce chipă şi preţii, îu comp- 

„ tală garanţiei şi averiă arendaşului.: .». 
Arendaşii nu vori putea, nică într'ani modă 

-.a nu sa supune constatării alegerii și estima- 

* ce se va, elabora... 
ţiunii ce vorii face agenţii Eforiei de pe tarifa 

. Arendaşii sunt obligaţi a urmări pe deli- 
cuenţi şi a încasa banii înaintându'i Eforiei, 

„. Arte 34. Intâmplându-se ca, în cursul aren- 
duirii, s6ă chiarii şi de mal nainte să fi fostii. 
„sc să se pus în esploatara pădurea ce se afli 

: pe moşie, arendaşulii moşiei nu are nick unii a- 
„mesticii în totii cursul arehduirii în părţile de 
pământiă ce vor intra, în rând de esploatare.— 
“Nu pote cere nici uă despăgubire pentru mi- 
cile prejudiţie ce i se pote causa cu ocasiunea, 

” acestei tăeri, sei pentru cârciumile co va voi 
să înfiinţeza cumpărătorul pădurii în interio- 
rulă sei gura, pădurii precurn nici pentru dru- 
muril+ ce vorii „trebui deschise spre a se scâto 
lemneie din pădure, i 

Poeniile, livegile de fân ce se vor afla în pă- 
duri, rămânii în folosul arendaşului a cosi fâ- 

„nulă de pe dânsele fără însă a băga vite ca să 
- le păguneze; nici a le ara, şi fără a se. opune 

ca esploatatorulă pădurii să'şi asede lemnele 
- pe unul sâă duo pogâne dintr'ensele în totii 
-„cnrsulă anului d6ca pădurea arii fi pusă în es- 
ploatare, -.. e 
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"La casii cândil Eforia ar voi să însămențeze 
unele din aceste ochiuri sâii poeni, arendasulii 
nu pâte avca-drept de cereri de despăgubire. 

Ori-ce. stricăciune causată .la păduri de a- 
rendaşulii moşiei, se va constata şi arendașulii 
va, plăti-o fără judecată urmărirda-se con- 
formă art. 33, - . 

Art. 35. Îndată ce se vori organisa de Efo- 
zie 'brigade forestiere, arendaşii nu vorii mai 
avea, nici nă responsabilitate pentra paza pă- 

-l duriloră. — Vorii respunde atunci Eforiei câte 
500 lei vechi pe anii pentru fie-care pădurară 
ce este obligatii a ţine în virtutea acestui con- 
tracti şi dândii pădurarilorii în serviciii pog6- 
nele necesare sei din poenile pădurii sc din 
trupulii moşiei. " : 

Art, 26, Păşiunarea vitelorii în tâte pădu- 
rile proprietăţilorii casei spitaleloră civile este 
cu desăvârşire interdisă, ! aa 

Art, 37, Pe proprietăţile. Eforiei unde emn- 
baticurile se obicinnia a se strânga de arenda- 
şulii moşiei, se voră strânge şi de acum înainte 
totii de densulii conformit cu titlurile embati- 
carilorii. pe PE 

Art. 95. Dâca embaticurile de cari proâtă 
arerdaşuli se vorii desființa s6i rescumpăra 
prin ver-uă nouă leginire, arendaşulii va fi scă- 
dutii pe fie-care trimestru din arenda anuale 
cu uă sumă egală cu valorea dreptului de em- 
batici ce a perdutii. E | 

Acesti scădământii se va opera la celii dV'ân- 
tâiii ani, ce va urma eliberarea actului după 
cars se va face desfiinţarea, sâi rescumptrarea. 

Arte 39, Arendaşii suntii dâtori a observa, 
sub a lorii respundere ca embațicarii să nu 0- 
cupe mai mare întindere de loci de câtii.cea, 
cuprinsă în documentele ce le posede nici a po- 
sede locuri destinate pentru vii fără a avea vii | 
cultivate pe dânsele, . - 

În casti contrariă va raporta îndată Eforiei 
făcândii în acelaşi timpii a lorii reclamaţiune 
de respingere la autoritatea districtului, 

Îndată după intrarea în posesiunea, moşiei 
arendaşulă va fi detoră a da Eforiei relațiuni 
detaliate şi pe a sa respundere de: numărulii 
embaticarilorii de pe proprietatea ce i'se aren- 
d6ză, de titlurile şi drepturile loră.” i 

" Arte 49, Venitulii bâlciurilorii şi tergurilor. 
privesce po stima proprietăţi! şi arendaşii vor 
profita de dânsulă în condiţiunile regulate de 
gavernii, şi plătindi de la sine ori-ce taxe puse 
asupră-le. — Sub nici unii pretextii arendaşul 

-] nu se:pâte opune-la deschiderea stă formarea 
bâlciuriloră oră terguriloră. - . - 

- Arte 41, Arendaşii suntă detori a întreţine 
cu a €Enşile chieltuială, tâte clădirile aflate pe 
moşie astii-feli în câtii la espirarea contractu- 
Jui să le lase în starea în care le-a priimită.. 

Art, 42, Arendaşii vor plăti tote dările fis- 
cale, precumă şi dările comanale şi judeţiane, 
cari privesc pe persâna sa şi pe proprietatea 
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ce ţină în arendă, atâtii cele esistente, câtii şi 
cele ce star mai înfiinţa în fiitorii. 

Art. 43, Pentru otarele moşiti se va urma 
conformii art.32, pentru paza pădurilorii orân- 
duindu-se însă ună gardiană de otare când mo- 
şia va avea uă întindere de la unu până Ja 
cinci mil pogâne în sus; și respundându-le pen- 
tru fie-care câte lei vechi cinci sute precum se 
reguleză la articolulă gardianilor de pădure. 

Arendaşii sunt asemenea obligaţi a respecta 
gi a face să se respecte de vecini, liniele şi mo- 
vilele de otare, cânilă proprietatea va fi otăr- 

- nicită, iară cândi nu va fi, va susține statu-co 
după posesiunea, foştilorii arendași. 

Art, 44, Arendaşii nu aii nici un amestecă 
în interioru!i monastirelorii, schituriloriă, să 
metâcelor, ce so vor afla în coprinsul moșiei,— 
Totă-de-uă dată ei vori lăsa în -disposiţiunea 
superiorilor respectivi grădinile de legume sc 
arbozi fructiferi pe cari aceştia le vor fi pose- 
dândă la facerea acestui contractii. La cas de 
neînțelegere, arendaşulă se va'supune decisiu- 
nii Eforiei. 

Art. 45, Arendaşil sunt dâtori a da tere- 
nele necesarie pentru construirea linielori fe- 
rate şi a, şoselelori precumiă şi pentru întreţi- 
nerea Jorii, fără nici unii felii de despăgabire, 

Art, 46, Aflându-se pe moşie mine, miniere 
stii cariere ne puse âncă în esploatare, dâră pe 
cari Iforia ar voi să le esploateze, arendașulă 
este dâtorii a da terenele trebuinciâse pentru 
asemenea esploatare priimindă drepti despă- 
gubire lei duoă-deci de fie-care pogonă ce i se 
va lua din posesiune. i 

Eli nu va avea nici unii dreptă asupra celorii 
puse deja în esploatare cari suntii şi rămână a 
se arenda prin osebitii contractii. 

Acea despăgubire recunoscută uă dată de 
Eforie, se va opera în fie-care trimestru din a- 
rendă până Ia finele contractului. 

Arendaşulă nu va priimi nici uă despăgubire 
cânlă va îi elă Ensuzi concesionarulă rninci, 
minierei sâi carierei. 

Art, 47. Arendaşulă ra priimi moşia în sta- 
rea în care se află astădi posedată de Eforie 
conformi cu noua lege fără nici uă responsa- 
bilitate din partea Eforiei, nici pentru întinde- 
rea nici pentru cualitatea ei, şi fără ca Efuria 
să fie obligată a i-o da în priimire, 

- Se înţelege că arendaşulii va respecta, con- 
tractele speciali încheiate deja de Eforie şi prin 
care s'a concesii vr'uă parte Gre-care din moşie 
altei persâne, privindă învederatii venitul a- 
cestora pe casa Eforiei. | 
“Deca se va întâmpla îusă ca în cursul aren- 

duirii să se adauge stă să se ridice din pose- 
- siunea arendaşului ver-uă porţiune de pământ 
în urma ver-unei judecăţi, atunci atât adaosul 
cât şi perderea privesce pe arendaşiă. 

Arte 4S. Arondașii sunt dâtori să prenoiască 
brazdele otareloră, movilelorii şi ori-ce semne 
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i cu a loriă cheltuială şi pe a loră respundere. — 
Voriă justifica despre acâsta la finele fie-căruia 
an printr'uă aretare înscrisă încredințată şi 
de comuna locale, 

Art, 49. La moşiile undo suntiă si se vorii 
face pianuri econoinice, arendaşulă va fi dâtorii 
nu numai a îngriji să nu se preschimbe ver-u- 
nuli din semne, dcră se va conforma întru tâte 
planului economic, ne putând face nică ună moâi- 
ticaţiune fără speciala autorisare a Eforiei. 

Art, 50, Proprietari! moşiiloră invecinate 
cu acelea ale Eforiei nu potă lua în arendă pe 
acestea din urmă nici prin ei &nşile nici prin 
ver-ună orânduitii din parte-le.— Urmând ast- 
felii Iforia are facultatea de a'lă depărta din 
moşie fără judecată şi a'lă supune atât pe dân- 
sul câtii şi pe garantulă săă la paguba ce va 
resulta din rearendare. — Deca în cursul con- 
tractului arendaşuli -va deveni proprietarii pe 
moşia vecină atunci rămâne în facultatea Efo- 
riei a resilia contractuli. . . 

Art. 51, La proprietăţile de baltă unde se 
vorii afla păduri de salcie, se voră împărţi a- 
cele păduri în cinci părţi, arândă arendaşulii 
pe fie-care anii dreptulă de esploatare pi păgu- 
nare numai în partea ce i se va destina pentru 
acelii anii, 

La casii cândi arendaşulii s2 va abate din 
condiţiunile prescrise de silvicultorulă Eforiei, 
asupra modului esploatării aceloră părţi de pă- 
dure, urmarea sa considerându-se ca delict va 
fi supusii la despăgubire după cumi prescrie 
art. 35 către casă, fără judecată. 

Art. 52, De la terminulă arenduirii moşiei, 
şi chiar de la priiinirea contractului arendaşul 
va avea, dreptulă Eforiei, pentru a constrânge 

  
“| pe fostul arendaşii ca să asiste la inventaria-, 

rea generală a moşiei şi a tutulorii ecareteloră 
scle, ce arendaşul este obligat a face împreună 
cu autoritatea administrativă în coprinsuliă că- 
ria este situată moşia şi în presenţa delegatu- 
lui Consiliului comunali, 

Inventariele însă se voră face în trei esem- 
plare, sub-scrise de toţi cei presinţi şi dintro 
cari unulă se va conserva la comună, altuli se 
va încredința arendaşului, şi altul se va înainta, 
Eforiei, celii multă în intervalii de 15 dile după 
terminarea sa. - | - 

Arendaşulii este obligată a anuncia Eforiei 
mai din vreme de diua decisă pentru facerea 
inventarieloră şi cândă ea nu va trămite unii 
delegatii din parte" atunci inrentariulă se va 
forma şi în absenţă”, 

Cândă arendaşulii ce nu va forma mazimum 
în termină de trei luni aceste inventarie se va, 
considera că a priimitii moşia şi tâte ecaretele 
s6le în cea mai bună stare, după enmii şi ur- 
meză a le preda. - . 

Lipsa de destre a moşiei nu dă noului aren- 
dași' nici uni drepti de a cere ver-uă despă- 
gubire, nici stricăciunea acareteloră nu'i con-  
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KI 
stitue drepti de a pretinde reparaţiuni, sâă 

= ver-uă indemnisare, | 
Art, 53, Arendaşulii la finele contractului 

sâi la eşirea sa din stăpânirea moşiei este d6- 
tori să predea, în termini de uă lună cel mult, 
noului arendaşiă totă starea moşiei, după în- 
ventariulă făcută la intrarea sa “în stăpânire, 
conformii art. 52, cumă şi tote acaretele înfiin- 
țate de dânsuli în timpul arendairii, căci după 
acest termin, Eforia s&ă arendaşulă coli noă, 
va avea, drepti să facă în absenţă acest inven- 
tariă, şi dumnelui va fi supus, fără să pâtă ob- 
jecta, la despăgubire fără judecată a ori-căror 
„stricăciuni se vor constata prin inventariă, că 

- a adusă moşiei seii ecaretelorii sâle conformii 
estimaţiunei ce sa va face de autorităţi) ad- 
ministrative locali, chiară cu ocasiunea acelui 
inventariă. . . 

Art, 54, In genere orl-ce stricăciuni făcute 
la moşie şi constatate pe calea prescrisă de ar- 
ticoluli 58, arendaşuli rămâne respundătorii a 
lo plăti fără judecată. 

Art. 55, Arendaşulă ia asupra sa tote casu- 
xile fortuite aţâti cele ordinare câtiă şi cele e- 
stra-ordinare, şi nici unii motivii de casă for- 
tuitii atâtii prerădută câtă şi neprevădatiă nu 
va: putea da dreptii arendaşului la cereri de 
scădământii seă la ver-ce alte pretenţiuni. 

art, 56. Revisori! şi ori-ce agenţi ai Eforiei 
aii dreptulă de a inspecta aplicarea şi esecuta- 
vea condițiuniloră de fașă, 

Art, 57. Arendaşală este liberă a face orl-ce 
îmbunătăţiri scă construcțiuni pe moşia Efo- 
riei, cu ale sâle proprii cheltueli. 

Aceste aimelioraţiuni sei construcţiuni remân 
proprietatea Eforiei, şi arendaşuliăi nu este în 
dreptă a cere ver-uă despăgubire, atunci chiar 
când din causa sa contractulii s'ar desfiinţa mai 
nainte de espirarea terminului de arenduire. 

Art, 55. Arendaşulii ce ar voi a face pe pro- 
prictate construcţiuni de zidă şi magazii siste- 
matice, va adresa în scrisă cererea sa către E- 
forie, însogită de planurile şi devisurile lucră- 
rii elaborate de unii architectii recunoscuti şi 
în numără înduoită, care cercetându-se de E- 
torie, le va aproba de va găsi de cuviinţă şi va 
fisa” toti de uă dată suma cu care va rvi să 
contribue la acâsta. - 

Art, 59. Arendaşii moșiiloră Eforiej suntii 
liberi, afară de casulă prevăduti la articolul 

. următorii, a face pe tâmnă la tinele contractu- 
lui, ori-ce arături şi seminături vorii voi, şi 
dâca nu voră mal lua în arendă moșia, arenda- 
gulii celii noii 'va face secerişulă şi treerişulă 
semănătauriloră şi roduli îli va împărţi pe din 
duoă cu arendaşuli celii vechii, iară midlocind 
neînțelegere pentru acâsta, vechiulii arendaşiă 
va face totă chivltuiala pentru strângerea a- 
celori semănături şi va da celui noii deciuiala 

. înduoită,, E 
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lui arendaşă, prin administraţiunca locală că, 
esto gata a face dânsul arăturile de tomnă, 
atunni vechiul arendaşii este dâtor a da nou- 
lui arendaşii tâte facilităţile pentru a esecuta 
asemenea arături, îngăduindii păşunatulii vi- 
telorii cu care se va servi nouliă arendaşi. 

Se înţelege însă că noul arendaşii este d6- 
torii a lucra astiă-feli în câtă să nu vatime în- 
tru nimicii dreptăţile vechiului arendași sci 
strângerea productelorii sâle. - 

Pentru semănăturile ce vori găsi actualii a- 
rendași făcute de foştii arendaşi în tomna ace- 
stui ani, se vori conforma contractelor în vir- 
tutea cărora aii posedat moşia vechii arendaşi. 

Art, 60. Arendaşulii este obligat a da Eto- 
riei-şi ori cărori agenţi ai sti sciințele înscrise 
sâii verbali, de cari rorii avea trebuinţă, rela- 
tive la moşia ce ţine în arendă dându-le şi tot 
ajutorulii stii pentru ori-ce anchete şi lucrări 
cumi şi pregătindii chiar martori şi ori-ce alte 
asemenea vor fi de trebuinţă fără a putea cere 
ver-uă despăgubire privindi în comptuli săi 
plata corespondenţei ce va întreţine cu Eforia, 

Art, 61, Orl-ce violare a acestor condițiuni 
şi constatată numai de agenţi! Eforici, consti- 
tue Eforiei dreptulii de a desfiinţa contractulă 
şi de a arenda moşia în moduli prevădutii la, 
articolul 4, - 

Art. 62, Garanţia depusă de arendaşiăi, nui se 
pote elibera de cât în urma unei cereri înscrise 
către Eforie, presentândii următârele acte : : 

1. Chitanţa ce va posede pentru depunerea 
acelei garanțiă. 

2. Inventariulii ecaretelorii subscris de noul 
arendaşii şi legalisatii de autoritatea comunale 
locale, constătători că aceste ecarete nu aă su- 
feriti nici uă stricăciune. o 

3, Declaraţiunea silvicultorului că nu a fă- 
cută nici vă stricăciune pădurii de va fi pe 
proprietate, | 

4. Chitanţa, casieruluj Eforiei de achitarea 
arendei prescrisă prin acestă contractii, 

5. Recipisele de respunderea impositeloriă fi- 
scali, juieţiane şi comunală, 

 REGULAMENTU | 
Pentru concursulii de externatii la 

spitalele Etorică - 

(1868) 

Art. 1, Elevii scâlei naţionale de medicină 
ce aii obţinută certificatulă esamenului anului 
ânteiă, sunti chiămaţi a culege instrucţiunile. 
practice în spitale, primindu-se prin concursii 
de externati a face serviciul în divisiunile me- 
dicale și chirurgicale, şi apoi după duoi ani de 

-1 practică mulțumitâre poti să fie admişi la con- 
Deca însă noul arendaşii va declara vechiu- | cursă de interni aă şpitalelorii civile.
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Art, 2, Concersurile vorii fi publice, la tre- 
buință se ţină în fie-care ană în cursulă- lunci 
lui Avrilio şi Octombrie, | a 

Art. 3, Coneuisulii se compune din două ce- 
stiuni: a IN 

a. Cercetarea verbală după reflecţiune. | 
b. Cercetarea înscrisă stă coinvosiţiunea pen- 

“tra proba verbală; se acordă. concurentului 
10 minute de refi:cţiune şi 10 minute de vor- 
biti; pentru cea, scrisă celă multi 4 ore. . ” 

Arte 4, Cestiunile sunti redigiate de jurii 
„.. concursului imediată înaintea seanţei şi trase 

„. la sorţi de canilidaţi. Cestiunea scosă este una, 
şi acecaşi pentru toţă din acea scanţă. | 

Pent:u seanţa siitore va.fi alta, însă toti a- 
ceeazi pentru toţi concurenţii dintracecaşi 
seanță, , 

Arte 5. Externii suntii : numiți pe duoi ani; 
după acestă timpii funcţinuea, lori încetsdă, a- 
fară numai decă în urma terminului. acesta, 
vorii îi admişi prin concursă ca interni." 

Art, 6. Externii suntiă supuşi internilor, ei 
îi ajută şi le ţină loculă, ună numără determi- 
nati este atașati speciali fie-căruia dintre 
denșii ca să fie întrebuințaţi ca auxiliari în di- 
ferite amănunte ale serviciului. Pe 

Ari, 7. EI urmeză regulatii visitele medi- 
cilori, supuindu-se ordinilorii lorii sâit celor ce 

"li se transinitii de interni : atâtă pentru trata- 
mentele bolvaviloră din spitali, câtii şi pentru 
consultaţianile gratuite şi priimirea, bolnavilor, 
cândit suntii otăriți ţentru acesti servicii. 

Art, $, Ei execută subtii respunderea, şi cu 
“ concursulii medicilor secundari şi al internilor, 
pansamentele şi diferitele operaţiuni de mică 
chirurgie, Ei.trebue să aibă totă-dâ-una apa- 
rate în bună stare şi umplute cu seamă, com- 
prese şi alifii prescrise, nu trebue să încâpă pan- 
samentele mai înainte d'a pregăti totu, ca ră- p 9 . 

bile să fie cătuşi de pucinii expuse aerului cx- 
terioră. ! i 

Art. 9. Le este cu totulă popriti dea lua 
sânge şi a face alte operaţiuni de mică chirurgie 
afară numal cândă voră fi în presența şi subtii 
respunderea medicilor şi internului de servicii, 

Arte 10. Ca să ze pâtă executa tot serviciul 
“cu iuţălă, externii trebue să se afle în sălile lor 
respective un cuart de oră înaintea sosirii me- 
diciloră primari. o 

Art, 11. Trebue să sâgă în toti timpulii vi- 
“sitei şi să nu părăsescă sălile până cândii pan- 
samentele nu voră fi terminate, deră deca ora 
eşirii din spital ar tosi ma! nainte d'aşi fi putut 
termina pansamentele, atunci trebue să le în- 
credinţeze medicului scă internului de guardă. 
„Arie 12. Ef ajută mediciloră şi elevilorii in- 

terni la ţinerea foilorii şi caetelorii de visită şi 
" facerea copielori şi transposiţiunilorii acestor 
caete, însă subtii responsabilitatea mediciloră 

"si interniloră, de către cari se certifică şi sub- 
scrie aceste Jacrări.   

LEGIUIRI ALE : . - 

Art, 19, Ei suntă special însărcinați a ţine 
în regulă foile regimului alimentară. Prescrip- 
iunea regimului alimentar se face tot-dt-una . 
cu glasii tare, ca fie-care bolnați să scia ce: 
trebnesăise dea, Uniicxternă însemniză îndată 
porțiunile pe tabletulii bolnaviloră, subtii dic- 
tarea medicului divisiunii, anii altă externă 
însărcinată cu acestă îngrijire, serie foia regi- 
mului alimentari; acestă foiă trebue subserisă 
de şeful serviciului şi controlată de mediculii 
sâi internuli de guardă (conformii art. 29 din 
regimulă alimentară), - | 
„ATf, 11. Nu pote lipsi nici uă dată fără uă 
pricină binecuventată şi constatată de direcțiu= 
nea scâlei de medicină. „i 

D-nii medici primari voră Ca în fie-care tri- 
mestru-uă listă esactă arstătâre de osactitatea 
şi aplicarea fie-cărui elevă. Raporturile se tri-, 
imită scolei de medicină care inainteză copii la 
fie-care trimestru Eforiei. , 

Art, 15. Ei trebue nu nuinal să esecate cu 
cea mai mare acurateţă totii ce le este ordo- 
nat, ci trebue âncă să facă să concure tâte fap- 
tele loră,spre a asigura malţămirea bolnavilor 
'esecutândă toti serviciul sanitară. 

Art, 10, In spitale unde nu stntii ataşaţi e- 
levi interni, seiviciulă de muardă trebue să fie 
făcutii de. la a 4-a penă a a S-a gi, externulii 
celi d'ânteii după concursăi intră în rândi de 
dejurnă, Ea i 

Art. 17, Externulii de guardă se. bucură în 
cursii de 214 ore ale serviciului de tâte dreptu- 
rile cleviloră interni în spitalele civile, . 

Arte 15, Elevii externi nu potă intra; în sa- 
16ne de câtii însocindă pe mediculii secondari, 
şi trebue să 6să îudată ce ai terminati. servi 
ciulă ce le-a fostii confiată, 

REGULAMENTU 
Pentru concursulii de internatii la 

spitalele Iforici 

(156$) , 

Art, 1, Funcţiile de internati precumii şi 
acelea d» externată se dai prin concursii. Nu- 
pat externil, după duoi ani de practică poti 
concura, Concursurile sunt asemenea publi- 
cate şi se facă în lina lui Noembre ali fie-că- 
ruia ani, Numtruli posturilori, funcţiile dis- 
ponibile, şi dilele concursului suntii publicate 
dinainte de către Etoria spitaleloră. 

Condiţiile concursului. 

Art, 2, Concursul pentra internată în me- 
dicină şi chirurgie consistă în tre! probe carii 
suntă regulate după cumii urmeză :
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a, Cestia orală; -:, 
V. Composiţia inscrisi; 

„€, Proba practică; - 
- Cele Vântâii două se facii în localul Eforiei, 

"celă dal treilea în spital la patul bolnavului. 
Art. 5. Cestia orală consistă într'nă cestin- 

ne de pathologiă medicală sâi chirurgicale; 
15 minute se acordă fie-căruia candidatii. După 
15 minute de reflecţie, cestiunile otărite dejuriă 
sunt în numării celi puginu înduoiță de ali 
judecătoriloră şi puse pecetinite într'uă urnă. 

Una şi acceaşi cestiune va fi pentru toţi con- 
„curenţii unei seanțe. 

Art, 4, Rânduli coacurenţilori. esta decisă 
de sorţi. Acela din candidaţi care are. numărul 

- TI trage cestia la, sorți și. danii 15 minute de 
stare în catinetulă de reflecţie, trece numărul. 
următorii. 

Membrii juriului nu pot adresa nici uă cestie 
concurentelui, preşedintele singur pâte observa, 
invita pe candidați a citi cestia 

Art, d. Composiţiile inserisăi 'se faci asupra 
unei cestii de anatomie deseriptiră sc de re- 
giuni si alta de medicină sâă chirurgie, Aceste 
cestii permită candidațiloră de a'şi arăta îneli- 

- marea inteliginţei lori şi de a da pe facă gra- 
dulă sciinței ce posedii. 

Jurii potă apreţui chipută liră da gânăi şi 
a serie, maturitatea de methodă şi tendinţ: Jor 
asupra practicei începătâre. 

Art, 6. Cestiile asupra cărora tor îi probele 
suntă redigiate după deliberaţia juriiloră, ime- 
diată înaiutea intrării candidaţiloră în scana 
de redacţie. Ele suntă trase la sorţi și acecaşi 
cestie pentru toţi. , - ! 

Art. 7e Se acordă 4 oce e pentru redâcţi fără 
carte sâi note, sub privegherea, unui: membru 
ală juriului. 

Acesta sigilză tâte composiţiile şi le dă pre- 
şedintelui, care nu lo deschide de câții în pre-!. 

- sea: jurilorii. 
ir, S. Proba practică se face la. patul bol- 

navului. în: spitalulă designată pentru acâsta. 
Juriă voră alege ună rând de vumere pe paturi 
din secţia. chirargicală şi medicală, şi fie-care 
candidati trage câte unulă din. fc- „care secţie 
din acele numere, şi esamineză bolnașii cari vor 

- eşi la sorţi, . 
Art. 9 Dout-siiie- “dece minate celă. „paginii 

se acordă fie-căruia candidatii spre esaminarea, 
aceloră duoi bolnavi, după acesti întervalii vor 
da relaţia, jurilori aa Ea 

- Apreţuirea concursului. i Rai 

Art 10. Scara de aprețuire este € co.; însă 
între 0 şi 20... 
“Art: 11. Fic-care Membra ali sasiulut Ta 
nota în parte fie-care probă pențru fie-care din 
candidaţi; va, ține aceste 00 seerese e până la 
sfirzitulti concursului, aa tu 
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Art; 12, Composiţiile suntii citite de candi- 
daţi în scanță specială de juriă. Eli verifică, 
exactitatea cititorului şi ţine în sână curăţenia, 
şi scrierea redacţiei. Candidatuli care "şi-a ci- 
tită composiţia va sta lingă cundidatulă ce că- 
tesce actualmente pe a sa, ca nu acestii din ur- 
mă să adaoge sfii să schimbe ceva din câte a 
scrisă. 

Art, 19. După acâstă, altimă. seanţă preşe- 
dintele adună foile notelor de la toți membrii, 
sigilate în parte de fie-care din ei şi le trămite 
Eforici, care procedă la clasificarea candidaţilor 
îmulţindă notele parțiale cu coeficienţii ur- 
mători : 
„Composiţia 10. 
Proba verbală 6. 
Practica 7. ” 
Art, 14. Clasificarea estesupusă Ja jurii, care! - - 

sabserie procesul-verbale după verificaţie. Lista 
candidaţilorii se pubiică în <Mlonitori». 

Arte 15, Durata internului ţine duoi ans, dâră 
la „espirarea acestui termină pote dobândi de 
la Etorie uă prelungire. 

Art, 16, Acestă prelungire pote fi acordată 
estraordinară pentru cel ce ai dobândită pre- 
minli 1-jă şi de ună anii pentru alţi duot in- 
terni ca se vorii îi deosebiti la conzursii. 
„Arte 17, Înaintarea internatului se va face 

prin trecerea de la unii spital afară din capi- 
tală şi mai superior în midloce deinstrucțiune. 

Art, 18. Ordinea spitalelor în privința în- 
strucţiunii e clasificată după cumii urmeză : 

a. Spitalulă de Nascere;. i 
V. Idem Colțea; -. 2 
e. Spitalul Copiilori; 

. d. Filantropia; 
e. ldem Colentina;, 
f. ldem Mărcuţa; 
g. Panteleimon; : . . 
Art, 19. Interniă, ai locuinţa, lemnele, lu- 

minatali şi nutrimentuliă din partea admini- 
strațiunil.. , 

După unii anii de funcţionare într unii spital 
internii sunt constrânşi a merge, întp alt spital. | 

- Dătoriile şi atrivuţiuniie internalui 

“Art, 20. A urma în tratamentulă bolnaviloră 
pat cu pat visitile şefilor de care sunţ ataşaţi, 

Art, 21, A asista Ja consultaţiile, gratuite 
cândii suntii numiţi pentru acesti serviciă. | 
„Art,92, A scrie foiele şi caetele de visită ase- 

vaenea și de darea medicamentelor, a surveghia 
şi a controla distribuirea: medicamentelor. | 
„Art, 93, A lua sânge, şi a aplica, aparatele 

de fractură, făceadă cu unii curentă tote.pan-. 
samentele de ori care importanță. ;,  ; 

- Art, 24, A surveghea aplicaţia: tutulor pan- 
samentelorăi de mică chirurgiă care, sub res- 
ponsabilitațea interniloră, potii fi confi ate ex=- 
ternileră. e ii i NE
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At, 23. Va priveghea ca pansamentele con- 
fiate externilorii se fiă conformii articolului 
precedenti. făcute cu tâtă îngrijirea cerută, 
făcendii şi Ensuşi cu mâna sa pansamentulii ră- 
nilorii delicate sâii rănilorii de operaţie ese- 
cutată, care'i suntii specială confiate de medi- 
cul psimară, | 

Art. 26. Interulă trebue să îngrijâscă ca 
tot-de-una aparatele externilorii şi ale lorii de 
reservă să fiă în bună stare și umplute cu ban- 
de, comprese, scamă şi alefii prescrise, veghind 
ca, externii să nu încâpă pansamentele mat na- 
inte de a pregăti tot ca rănile să nu fie expuse 
multi timpii aerului atmosferei. i 

Asemenea nu trebue să părăsâscă salânele 
mai înainte de a termina tote pansamentele 
după cuviință. “ , 

Art, 27, Internii voră priveghia ca externii 
să scrie pe tablete diagnoselecu acurateță după 
tabla de diagnostică, concurând astă-felii la 
stricta esecutare a, totii ce le este ordonatii şi 
silindu-se prin midlâce dulci a mulțumi pe 
bolnavi. | 

Art, 2S, A revisni în tâte jilelo dâcă distri- 
buirea medicamentelori şi darea hranci s'a ur- 
matii întocmai dapă prescripţie, priveghinâi 
ânsuși rigorosa esecutare a acestuia, şi revi- 
suindii condica medicamentelorii “prescrise pe 
fie-care di. E 

Arte 29, A visita uădată sâii de ducă ori în 
intervalulă visitelorii mediciloră, bolnavii ce le 
suntii specială recomandaţi. 

Art, 30, In interrală de la uă visită la alta, 
înternii pată, conformii indicaţiilorii foiloră 
sâii caetelorii de visită şi regulamenteloriă ele- 
mentarii, să facă restrictă s6ii să prescrie me- 
dicamente sâi alimente, cari li se rorii părea 
necesarii, după schimbarea venită în starea 
bolnavilor, cu îndâtorire însă de a da uă strictă 
lămurire sefului de servicii, sâii secondaruluY 
la viitârea visită, Ia 

Art, 31. Internuliă fie-căruia servicii va a- 
compania pe mediculi secondarii la visita de 
scră, sâii internulii va face singuri visita de 

- s6ră, în absenţa medicului secondarii, şi după 
autorisațiunea acestuia sc a mediculai primar. 

Art, 332, La fie-care servicii este dată ca a- 
jutorii unii elevă în farmacie care îa specială 
note de medicamentele importante ca să pâtă 
priveghia stricta esecutare, sub responsabilita- 
tea internulvi. . E , 

Art, 35, Elevulă în farmacie are acelâşi în- 
detoriri ca esternii, gata a satisface cererile 
neprevtdute de medicamentele ce! "i se faci, 
In casuri importante va însciinţa pe: famaci- 

„ stalii-şefii spre a se putea esecnta în grabă ori 
co trebuinţă. i 
“Art, 34, Fie-care internă este responsabilii 

de esecuţia reglementului de facă în ceea ce 
concernă serviciul Ja care este ataşaiii. Eli 
nu trebue că părăsescă salele de câtă după ce 
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s'a asigurată că s'a împlinit cu esactitate pan- 
samentele şi ori ce aită ordonanţă a medicului, 
Va prireghia şi controla distribuţia medica-. 
mențeloriă informândii pe internulă de guardă 
de ori-ce lucru extraordinar şi recomandându'i 
speciali bolnavii greii,: pentru cari trebue să 
aibă uă îngrijire deosebită. 

Art. 95. In serviciile unde nu sunt externi, 
internii facii tote pansamentele şi caetele, 

Atribuţiunile internului de guardă 

Art. 36. Guarda începe la 7 ore diminâța, - 
şi se sfirşesce a doua di la aceeași oră. 

Arte 37. Internii facă serviciulă de guardă: 
după clasificarea priimirei prin concursi. 

" Acâstă tavlă se va afişa deosebită la, fie-care 
lună. 

Arte 33. Internulă de guardă trebue să fie 
curatii îmbrăcatii, gata a da în ori-ce moment: 
ajutorele necesari, şi nu se pote desbrăca în 
timpă de 24 ore ale seiviciului săi. 

Art. 39. Numele internului de guardă va fi 
afişatii pe fie-care di la cancelarie şi la uşa, 0- 
dăii de priimirea boluavilorii. " 

Nu va eşi din spitalii sub nici ună cuvânt, 
şi nică nu pote să pue pealtulă în locu'i, afară 
de casuri de bâlă cândă se va ramplasa de co- 
legulii si ce urmeză. : 

Art. 40. Trebue se guste alimentele bolna- 
vilorii, să vegheze Ia curata lorii distribaţiune 
şi să controleze tote persânele ataşate serviciu- 
lui bolnarilorii, ca să potă da unii ast-felă de 
raportii esacti medicului primarii. : 

Art, 41, Dâcă are vr'unii bolnavii plângere 
sâă reclamaţie, internulii este dâtori să'li a- 
sculte cu blândeţe, să facă dreptate şi apoi să 
raporteze la cea d'ântâiii visită medicului. 

- Art, 42, De câte ori va fi chiămatii de în- 
iirmieri sc de vre uni alti amploiată la vre 
unii casii gravă neașteptată s6ă primejdiosă, 
va merge pe dată şi va ordona sti va între- 
prinde cea ce va găsi de cuviinţă; afară de a- 
cesta bolnavii grei şi cei nuci operaţi trebe 
visitaţi de mai multe ori diua şi chiarii n6p- 
tea, conformă recomandaţiunii speciale ce va 
priimi de la mediculi primară. 

Art. 49, Internulii de guardă în tote casu- 
rile grave şi extraordinare va însciinţa grab- 
nici pe şefulii de servicii, cră elii îndată ia 
măsurile ce crede de cuviință, chiămândă şi pe” 
cel-alţi interni de colegiă spre constatare, face 
operaţiunile urgente în casă de mare primej- 
die; ast-fel aplicarea aparaturiloră, comprese 
s6iă legături de arteril, cră Q6că gravitatea ca- 
sului îi opresce de a opera singurii cu colegii 
săi, luândă ast-fel pe semă responsabilitatea, 
trebue să însciințeze grabnică pe medicul pri- 
mară, sii pe mediculă secondară şi în absența 
lorii pe veri ce altii medicii ală spitalelor care 
va avea locuinţa maicu apropriere de spitalii.
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Art. 44. Va îngriji ca aparatele de. pansa-! să pâtă raporta. Decă Dolmavulă nu sa putea 

mente să fie tot-d6-una garnisite cu tote celene- 
cesariă, nu numai pentru trebuinţele jurnalicre, 
dâră si pentru accidente extraordinare, pre- 
cum răni grave, fracturi ete. : „- 

- Art, 45. Va priveghia asemenea ca rufele 
holnarilori gravi, şi aceloră ce ai fostii supaşi 
la, operaţiune, să fie schimbate cândă va fi tre- 
buinţă prin îngrijirea intendentului. 

Art, 46, Internulă de guardă, este detoriă 
să îngrijâscă ca bolnavii îndărătnici ce nu 
voesciăă a lua medicamentele prescrise să ja me- 
dicamentele de facă cu dânşii, potriviti ordo- 
nanţei medicale; decă ra întâmpina anevoinţă 
se va sili a face pe bolnari să înţelegă cu vor- 
be bune, dâcă şi atunci nu va voi, să raporteze 
şefului de serriciă la, visita viitore, — 

Art. 47, Va priveghia ca. persâncle străine, 
părinţii s6ă rudele bolnaviloriă. să nu între în 
sale înaintea prânzului sâii după 4 ore sera, 
dâcă acâsta, s'arii întâmpla, îi va face să înțe- 
l6gă cu vurbe delicate, dâră în casă de nesupu- 
nere va chiăma pe portari care este detoră 
să'% poftecă afară. 

Art. 48. Va priveghia ca bolnavii să se cul- 
cela ora fixă, adică la S ore vera şi la 7 ore icrna. 

Art, 49, In visitele de inspecţiune ce se fac 
nâptea, să pue cea .mat mare linisce ca să nu 
supere somnuli bolnavilor, observândă spe- 
cialii pe cel grei bolnavi sc recomandaţi în 
îngrijirea lură, . 

Art. 50. Nu va lăsa să între în sala bolna- 
viloră nici ună alimentiă afară de cele prescrise 
de şefală serviciului, zscmenea va îngriji ca Sa- 
l6nele să fie aerisite şi bolnavii să se ţie în cu- 
răţenie. 

Art, 51. Cânâă în prognosticuli unui bol- 
navii se prevede mârtea, internulă de guardă 
va ahuncia pe intendentă ca, să se pâtă învita 
din vreme preotală religiunii murindalui, ust- 
fel ca asemenea bolnavi să nu nâră nici uădată, 
fără a fi priimit consolaţiunile religiunii s6le. 

Art, 52, Câzdă unii bolnavă mâre; internuliă 
este dâtorii a'% constata mârtea, a libera inten- 
dentului certificatulii ce va coprinde şi ora fixă 
a morții și care se dă autorității competinte. 

„Priimirea Dolnavilorii : : 

Arte 53, Internulă de guardă dă cuvenitulii 
adjatoră mediculvi primară 'pentru priimirea 
holnarilorii. - - E - ” 

Art. 54, Elă priimesce sub responsabilitatea 
sea pe bolnarii ce se xorii presinta în interva- 
lulă de lauă visită la alta şi le ordonă medica- 
mentele şi alimentele de neapărată trebuinţă. 

Art, 53. Insărcinati cu priimirea. bolnavi- 
loră intraţi în spitali, după ce a înscrisă nu- 
mele, profesiunea, religiunea, şi a dată biletii, 
ordonatit medicamentele necesare, trebue să ia 
cu îngrijire sciință de tote amenuntele bâlei ca 

  

respunde la întrebări, trebue să se ia sciință 
de la conducătorii să. . . 

srt. 56. Trebue să aibă băgare de temă 
specială asupra naturei bâtei, data, începerii, şi 
midlâcele de vindecare întrebuințate până la 
intrare, să însemne cu îngrijire dâcă are vre 
ună începută de tratamenti în altii spital sii 
a casă, însemnândă tâte acestea pe fot ea ob- 
servaţiuni. - - 

Art, 57, Dapă darea biletului de intrare va 
însoși pe bolnavi: la patulii săi în secțiunea 
medicale, chirurgicale sâii sifilitică, după felulă 
bâlei şi ordinulă priimiti, conformându-se cu 
tabloul nosograficii otăritii de administraţiune. 
Biletul de intrare, după esecuţiunea medica- 
mentelor se va trămite la cancelaria spitaluiui, 

Art, 5S. Va, îngriji să pue pe bolnav să spele 
mânile și piciârele, dâcă însă va socoti că nu 
este în contra stării lui. , 

Art, 59. Internulă de guardă priimesce în 
fie-care diminsţă de la altii intern informaţiune 
de starea bolnavilorii mai gravi ca să pâtă în- 
griji de dânşii în cursulii serviciului de 24 ore 
ale guardei sâle, . 

Art. 60. In fie-care qi face unii raportii de 
starea bolnaviloră şefului din fie-care secţiune, 
acestii raportă va cuprinde numărul bolnavi- 
lori intrață şi eşiţi în timpă de 24 ore, precum 
şi deosebitele evenimente. 

Art. G1, Este dâtoră a ţine registrulă de 
guardă, acestii registru trebue să copringă nu- 
mărul bolnavilorii de fie-care secţiune cu deo- 
sebitele bâle, numirulă bolarilori intraţă şi 
număralii celor eşiţi, în timpi do 24 ore. A- 
cesti registru este supusi în tote dilele la cel 
mal vechiii medicii care'lă sub-scrie. Toţi me- 
dicii primari, suntii invitaţi a scri observaţiu- 
pile ce arii găsi de cuviinţă asupra stării şi ţi- 
nerii spitalului, scă asupra conduitei interni- 
Jorii sâii externilorii atașați la serriciulă lori. - 

Art, 62. Acâstă condică şnuruită şi pecet- 
Iuită, se va. revisui.cel paginii nă dată pe lună 
de unuli din efori. 

Disposiţiuni disciplinare 

Art, 63, In lipsa medicului să a chirurgu- 
luf-şefii, suntă obligaţi a informa pe directoră 
şi intendenţi de totă ce se pote întâmpla ex- 
traordinari în serviciulii ce le este confiatii, 
Tnfirmierit le suntii dâtori -supunere absolută 
şi imediatii de totă ce se atinge de sersiciulă 
bolnavilor, a 

Art, G£, Internii şi externii spitalelor suntiăi 
supuşi, în privinţa serviciului sanitar ce le este 
confiatii, şebilorit lorii respectivi; pentru aceea 
ce se atinge de administraţiune, trebue să se 
înțelâgă cu intendenţii şi directorii spitalelor, 
la cari-suntă ataşați. : Ii   Art, 65, Pentru disciplină, suntă supuşi me-
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„dicului primară, care urmeză în casă de tre 
buinţă, să însciinţeze pe Eforie, - 

Arte 66, In fie-care di înaintea visitei, toţi 
"elevii interni suntii dâtoră a sub-seri uă listă 
"pentru aflarea de față ce se transmite apoi re- 
gulată împreună cu raportulă. de di admini- 
straţiunii, A : 

Arte 6, Internuli de guardă, va, fi respon- 
sabilii de ork-ce neorândusță s'ară întâmpla din 
neesecutarea regulamentului de facă, în timpii 
de 24 ore. - , IE 

INSTRUOȚII 
Peniru medicii secondari ai spitale- 

lorii Eforiei : 

(1565) - 

dirt. 1, Medicii secundari suntă subordinaţi 
Eforie şi mediciloră primari al serviciuriloră 

„Ja cari suntă atașați, 
Arte 2, Medicii secundari vori priveghia 

d'aprâpe pe internii şi externii de servici, ca 
denşii să indeplincscă îndâtoririle lori cu tâtă 
esactitatea cerută, - . 

Arte 3. Medicii secundari vori priveghia 
seivitoriă servicielor, ca dânşii să'ai împlinâscă 
dâtoriile lori cu cea mat mare esactitate şi să 
trateze bolnavii lori, cu cea mai mare bună- 
voinţă şi umanitate. Asemenea mediculă se- 
cundarii va susţine disciplina între bolnavi în 
lipsa medicului primară. - 

Art, £. Medicii secundari vorii îndeplini cu 
esactitate tote ordinile medicali ale primaru- 
lui, asupra tratamentului bolnaviloră. 

Medicii secundari se vorii conforma întocriai 
sistemului medicilorii primari. Asemenea voră 
ține cancelaria, serviciului şi ror îndeplini tote 
lucrările în serisă şi alte ordine de serviciă, 
D-lor voră asista pe primari la. iâte operaţiu- 
nile şi voră face nsuşi pansamentele în casu- 
rile mai grave şi maj delicate. 

In casuri escepţionale cară reclamă uă îngri- 
jire forte de aprope, medicii secondari se vorii 
confurma întocinai instrucţiunilorii mediciloră 
primari. ap " , 

Arte 5. Medicii secundari vorii avea locuinţa 
în spital sii aprope de spital, însă acâsta 
numai după decisiunea specială a; Eforiel. In 
lipsa d-loră se va îngriji ca intermulă de servi- 
cii să scie unde pote să'i păscacă, | 
“Art, 6; Medicii secundari Ja orele otărite 

pentru visita matinală, și după trebuinţă şi 
mai 'nainte, voră fi dâtori a se afla prin sald- 
nele boinavilorii, şi în timpul visitei tot-dâ-una 
lîngă mediculă primarii. Va raporta în scurtă 
primariloră despre starea bolnavilorii. 

Art, î. Medicii secundari în tote dilele, în- 
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tre 4 şi 5 ore după amiadă, vorii face singuri 
contra-visită asistați de interni.și vor ordona 
prescripţiile necesarii bolnaviloră, iscălindi în 
condicile respective. : 

Art, $, Medicii secundari rori fi dâtori a se 
încredința în tâte gileie, dâcă alimentele și bău- 
turile suntă bune și suficiente. - Afară de zisi- 
tele susă citate voră fi dâtoră a inai revisui sa- 
lOnele âncă uă-dată înaintea miegului nopţii. 

Are 9. Medicii secundari vor pregăti în tâte. 
gilele raportuli de mişcarea bolnavilor şi “li 
voră trămite Eforiei tot-d6-una la 10 
minâţa, - 

Art. 10, Medicii secundari vorii 
a Jorii responsabilitate, să se ţie în regulă re- 
gistrele de intrare şi eşire a bolnarilori, foile 
de visită şi tabletele; el vor obliga interniă 
serviciului, voriă îngriji asemenea ca 'observa- 

ore di-- 

îngriji sub - 

țiunile medicali, însemnările tratamentului şi. 
a diferitelori operațiuni, să fie lucrate cu acu- 
rateţă şi esactitate din partea interniloră,: 

- Ata Îl, Medicii secundari voriă fi dâtori ca - 
toti-dâ-una Ja începutulă fie-căria luni să pre-- 
sinteze Eforiel unii raportii numericii, precum 
şi la finele fie-căruia anii ună asemenea raportă 
anual. . 
„Art. 12, Medicii secundari suntii dâtori a 

priini în păstrarea d-lorii instrumente şi ot- 
jectele pansamenteloră, şi le voriă conserva in 
bună stare având pentru densele şi unii inven= 
tarii, . - . 

Instrumentele perdute se vor plăti de d-lor. 
Art, 19, Medicii secundari, la cas de: inârte 

a vre unuia din bolnavi, vorii face cuvenita în-. 
specţie mortului, şi vor îngriji să nu fio trans- 
portatii din salon, de câtă trei ore după înce- 
tarea lui din viâţă, liberând în urmă bilctă de 
constatarea morţii. . . , 

Art, 14. Medicil secundari voră fi dâtori a 
face disecţie pathologică morţiloră, şi, în casă: 
de ubacuţă a primarului, vori dicta protocolul: 
autopsiei, , 

Voră face singuri pentru museal patologic 
ală spitalului tâte preparaţiile patologice cele 
mai însemnate, conformându-se.pentru acesta 
regulamentului speciale şefului iucrăriloră a- 
natomo-patologice. 

Arte 15, Medici! secundari, la casii de ab- 
senţă a primarului, voră fi dâtori a derigia sin- 
guri serviciulii cu cea mai mare esactituadine, 

Art, 10, Medicii secundari, cu' permisiunea, 
celoră primari, poti lijisi de la serviciul d-lor 
2 ore, Cră pentru mai multă timpi vor fi A6- 
tori a cerea Eforiei unii congediii, anexândă şi: 
permisiunea medicului primarii, în acestă casă - 
mediculii primarii va face visita de scra, 

Art, 17. Medicii secundari voră fi necăsăto- 
Tiţi, atândă locuinţa în spitală. Acestă regulă ! 
nu se pâte moâifica de câtii în casuri cu totul 
cscepţionali şi cu autorisaţiunea Eforiei.   Art, 18. Durata eserciţiului inedicului se-
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cundară Ja spitalele Eforiei, va fi de trei ani de 
la data intrării în funcţiune, conformii jurnalu- 
lui Eforiei sub No. 29, din 28 Februariii 1867, 
publicatii în Jlonitoruli Oficiale No. 61 din 
16 Martiă .-: ă : ea 

„ REGULAMENTU 

Pentru şefulă lucrărilorii anatomo-pato- 
» logice ale spitalelor Eforici 

7 (1808) 

Dâtoriile, şefului lucrăsilorii anatomo-pato- 
logice vorii îi următorele : -. E 

1, Eli are se dirigeze şi să survegheze mu- 
seulăi anatomo-patologicii ală Eforiei, elit aro 
să culgă piesele importante găsite la Autopsie 
şi are să ia în priimire piesele trămise din di- 
verse spitaluri s6ă din altă parte, 

1. Şefulii lucrărilorii anatomo-patologice 
este şi şefulii camerii morţilorii, şi totă perso- 
„nalulă respectivă este subtii ordinile sele. 

J1l. Elă are să dirigeze autopsiele la spitalul 
Colțea în presenţa medicului primar respectiv, 

1Y. Autopsiele se facii tot-dc-una dimincţa 
în timp de iârnă de la 9 1/2—10 1/2 după visită, 
în timpii de veră de la 7—8 înaintea visitei. 

Autopsiele suntă esecutate chiarii de şeful 
lucrăriloră însuși, facă fiind unulii din medicii 
divisiunii respective. a a 

V. Resultatul fie-căria autopsie se descrie în- 
trună registru generali redigiati după unii 
modelii speciali.— Registru va fi deschisi tot- 
de-una pentru toți medicii ai spitalelorii Efo- 
riei care se intereseză pentru resultatuli au- 
topsiei.respective. Pentru spitalel escentrice 
şetulă lucrăriloră va fi chiămatii de către me- 
diculi primarii, cândă autopsia presintă unii 
interesă notabili. _ - -- . îi 

VI. Piesele mai importanto găsite la autopsie 
se prepară şi se păstrâză pentru museii acom- 
paniate cu notițe cuvenite, : - rc 

VII. Fie-cara cadaveră va fi însoţită de ună 
biletii complectă la intrarea maladului şi ter- 
minatii după morte conforimii modelului. . 

“VIII. După fie-care trei luni elii are să pre- 
senteze la, Eforie unii raportii asupra, stării şi 
progresului ali muscului. ':: 0 ne ci 

IX. "La finele fie-căruia anii clii are să facă 
unii raportă detailatii şi sciinţificii asupra tu- 
tulorii autopsiiloră ce S'aii făcutii în anuli de- 
cursii, a PI ea a 
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PROGRAMA 
Pentru coneursulii medicilorii secundari 

de la spitalele Eforiei ! 

(1861) '- 

Art, 1, Posturile medicilorii secundară vorii 
fi date prin concurs înaintea unui jurii spe- 
cialii numiti de către Eforia spitalelorii civile 
şi compusi de cinci membri aleşi dintre medicii 
spitalelorii şi profesorii scâlei, eare ensuşi alege 
pe presidentalii. A - 

Arte 2. Cei co vor dori a se presenta la con- 
cursă, urmâză a fi doctorii în medicină, şi a c- 
gexsa, cn drept profesia, lor după legile în vigore, 

Art, 3, Concursulii se va, compune de trei 
probe, adică;  -: - | 

„a. Proba Inscrisă. | . 
b. Proba Verbale. - 
e. Operaţiuni pe cadavre; | . 
Art. £, Chestia înscrisă va area de scopii 

vă întrebare medicală scii chirargicală, Acâstă 
chestie este trasă la sorţi de unulii din candi- 
daţi, şi va fi tot aceea şi pentru toţi concurenţii. 

Pentru acâstă lucrare se otărasce.4 ore de 
redacțiune şi va avea locă în cancelaria Eforiei 
sâi la una din sălile spitalelor. , , 

Candidatul trebue să scrie în limba română 
şi p'are voe să consulte nici cărţi nică note. - 

Candidaţii vor fi sub priveghierea unui mem-' 
bru din jurii. Pa | 

Art, 5, Proba verbale se va face la patuli 
bolnarilorii din spitale; ea este mai cu sâmă 
practică. Juriulii va alege pentru acesti copi: 
ună rândi de numere de paturi, atâtii din divisia 
medicală câtă şi chirurgicală, şi fie-care can- 
didatii traga după sorţi câte unii numără de 
bolnari atâtii medicali câtii şi chirurgicati. 

Art. 6. In timpulă esaminării bolnavilori, 
candidatul are drepti a cere retragerea tu- 
turorii persânelorii, afară de duoi membri ai 
juriului şi duoi candidați concurenţi, cari însă 
se vor ţine într'uă distanță de patul bolnavului. 

Art, î.. Pentru fie-care bolnavii se acordă 
candidatului, 15 minute spre esaminare, şi după 
trecerea acestul intervalii va face relațiune ju- 
riului înaintea publicului la patulii bolnavului 
în termin de 15 minute pentru fie-care bolnav. 

Art, S. Concursulii verbală, chestia şi res- 
punstlă vorii fi date în limba română... 

Arte 9, Operaţiunea asupra. cadaverului. se 
va face în amfiteatru spitalului pentru care sc 
acordă candidatului [1 minute. .-. : 

Art. 10: Juriulă va redacta chestiunea ope- 
raţiunilorii în numără înduoită de numeărulii 
candidaţilor, şi candidaţii: trage după sorţi 
operaţiunea, e. 
„Arte 11, La finele seanţei după uă discuţiune   prealabile; notâză, fie-care membru din Jariii
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pentru fie-care candidat în parte şi pentru fie- 
care probă, ţiindă sâmă de redacțiunea obser- 
vaţiunilori, uşurinţa şi sagacitatea cu care e- 

„secută operaţiunile, stilulă compuneril lori şi 
înlesnirea de a vorbi limba română, dându-le uă 
notă după seara de apreciare între 0 şi 20, 

Art, 12, Preşedintele va îngriji ca pentru 
fie-care seanţă să se sub-scrie de toţi membrii 
uni procesi-verbală deosebiti, constatând re- 
gularitatea lucrărilorii. | 

Procesuli-verbalii împreună cu notele mem- 
- briloră se rorii pune într'uniă plicii sigilată, ca 
” asti-feli să rămâie secrete până la terminarea 
concursului. - . 

Art, 13, La ultima seanţă preşedintele îm- 
„preună cu membrii juriului procediă la clasifi- 
carea concurenţilorii, sumândi notele din dife- 
ritele probe şi redigeză ună procesă-verbal a- 
supra meritului generală ală concursului şi ca- 
pacităţii ce a putută să desvolte fie-care can- 
didatii în parte. . 

Art, 14, După acâsta preşedintele trămite 
la Eforie catalâgele şi procesul-verbal sub- 
scrisă atât de preşedinte cât şi de membrii ju- 
riului, împreună cu composiţiile şi observaţiile, 

Art, 19, In casă de diverginţă de opiniune, 
minoritatea va avea dreptul de a esprima o- 
piniunea sa motivată în scrisă. 

PROGRAMA 
Pentru concursul de farmacisti la spita- 

lele Eforiei 

- (1861) 

Art, 1, Postulii de farmacistă va fi dată prin 
concursii înaintea unui juriii compusă de cinci 
membri, dintre care anii medică ali spitalelor 
Etoriei, doui profesori ai scâlei de farmnacie, de 
unii farmacisti care va fi delegată de corpori- 
ţiea farmaciştiloră din capitală şi de unii su- 
pleantii agregati ală scolei de Farmacie. 

Art, 2, La acesti concursă se admitii acei 
candidaţi carii posedă diploma de magistru în 
farmacie (licenţiatii). - 

Art, 3, Concursulii consistă în trei probe: 
a. Proba Orală. 
d. Proba Inserisii. 
c. Proba Practică. 
Art, 4. $1. Proba Orală va fi asupra, chimiei 

organice si anorganice, 
$2. Proba Inscrisăă va fi în două chestil : 

"“a. Asupra botanicei şi farmacologiel. 
d. Asupra comptabilităţii farmaciei. Patru 

ora se acordă candidatului pentru rodaețiune, 
sub preregherea unui din membrii juriului. 
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$ 3. Proba Practică consistă în prepararea: 
unui productii chimică şi uă analisă coalitati- 
vă, însoţită de descrierea modului procedării. 
la analise. 

Arte 5, Din fie-care din aceste materii şi 
pentru fie-care probă, se vorii pune chestii du- 
ble de numărul candidaţiloră şi vorii fi trase 
la sorți, remâindă uă singură chestie pentru 
toţi candidaţii din acea serie. 

Art. 6. Pentra proba Orală ge acordă can- 
didatului dou&-deci minute, pentru reflecţiuae 
şi alte două-deci pentru espunere. . 

In timpul de reflecţiune candidatulă va f 
separati: de colegii sti şi surveghiatii de a- 
prope da nu consulta pe nimeni. 

Arte 7, Pentru proba Practică şi analisa cua- 
litatiră se acordă candidatului maximum şepte 
dile, Aceste lucrări se esecută în localulu de- 
stinatii de Eforiea spitalelorii, care le libereză 
în acelaşi timpii şi materialul r: + nsariă la a- 
ceste lucrări. Productele obţini:: !a acesti 
concursii. remânii proprietatea Efvi.vi. Timpul 
jurnalieră pentru analisă va fi destinată fără a 
putea consulta pe cine-ra sei cărţi şi lucrarea 
co ova face pe fie-care di, se va închide înplică 
separatii, Uă di va fi destinată pentru obser- 
vurea redacţiunilorii. 

Art, S, Chestiile şi respunsurile se vor face 
în limba română. Fie-care membru noteză pen- 
tru fie-care candidatii în parte şi pentru fie- 
care probă, ţiindă stmă de ordinea ideilor şi 
modulii redacțianii. Notele vorii fi după scara 
de apreciare între zero şi dou&-(leci (0 şi 20), 

Art. 9. Preşedintele vă îngriji ca pentru fie- 
care şedinţă să se sub-scrie de toţi membri! - “ 
uni procesit-rerbalii deosebiti, constatândi re- 
gularitatea lucrărilorii. , 

- Art, 10, Procesele-verbale, împreună cu no- 
tele membrilor, se voră pune într'uniă plicii 
sigilatii ca ast-feli să rămână secrete până la 
terminarea concursului. 
„Art. 11. La ultima seanţă preşedintele, îm- 

preună cu membrii juriului, procedă Ia clasifi- 
carea concurenţiloră, redigiasă unii procesii-ver- 
balii asupra meritului generali ală concuren- 
țiloră şi capacităţii ce a putută să desvolte . 
fie-care candidatii în parte, 

Art, 12, După acâsta preşedintele trămite 
la Eforie catalogele și procesală-verbală, sub- 
scrisă atâtă de preşedinte câtă şi de membrii 
juriului, împreună cu composiţiile şi obser- 
vaţiile. i 

Art, 19, În casii de diverginţă de opiniuni, 
minoritatea este dâtâre să exprime opiniunea 
sa, motivată în scrisă. . j 
„Art, 14, Decisiunea majorităţii juriului , 

fiindă aprobată de Eforie, remâne definitisă.  



- EPORIEI SPITALELORU - 

" PROGRANA 
Pentrn concursulii de chirurgă primarii 

la spitalele Eforiei şi la consultaţiunile 
gratuite, . 

(15609. 

Art, 1. Joriulă esaminatori se va compune 
de ş&pte membrii, din carii cinci aleşi de Cole- 
gială medicali ală Eforiei dintre şefii de ser- 
vicii al spitalelori din ţâră şi duoi de corpulii 
profesoral dintre profesorii scâlei. - 

Preşedintele va fi alesi de juriii. - 
Art. 2. Concursul consistă în 4 probe : “ 
]. Presentarea unui memorii. 
JI, Esaminarea a trei morboși. 
III. Composiţia scrisă. 
IV. Esecutarea a trei operaţii pe cadavere. 
Art. 3. Memoriulii presentată de candidati 

trebue să fic redigiatii asupra unui subiect de 
chirurgie, cu observaţii originale asupra ace- 
stai subiecti. ! 

Acestă memoriă va fi imprimată şi depusă 
în cancelaria, Eforiei cu 20 dile înaintea con- 
cursului. 
"Art, 4e Pentru proba clinică candidaţii vor 

fi esaminaţi pe rândă asapra câte unul morbos. 
Deca candidaţii sunt mai mulţi, cercetarea, 

se va face în mai multe şedinţe succesive, 
Pentru acestii scopii jurialiă alege un număr 

de pătimaşi egală cu numirnlii candidaţilorii 
şi câții se va putea cu morbe simile.—Eă vorii 
trage la sorţă după cum se va otări de juriii, 

Fie care candidatii esamineză pe pătimaş în 
„timp de 15 minute, îar în timp de alte 15 mi- 
nute va vorbi într'uă cameră destinată asupra, 
morbosului, şi în presenţa juriului, după 15 mi- 
nute de reflecţiune. 

" Art, 5, Probă scrisă consistă în descripţiu- 
nea unei morbe chirurgicale, care va fi una şi 
aceeaşi pentru toţi candidații şi trasă la sorţi 
în diua concursului. n 

Patru ore se acordă pentru acâstă probă, 
In acesti timpi candidaţii voră fi sub prive- 

gherea unni membru din jurii, . 
Art, 6, Susținerea memoriului de care s'a 

vorbiti mai susă, se va, face în chipulă urmă- 
tori. In fie-care gi se vori susţine ducă, şi fie- 
care va dura uă oră. Duoi dintre candidaţi vor 
face obserraţiile loră sciinţifice asupra memo- 
riuluj, fie-care în timpi de 10 minate, iar celi 
ce susţine va respunde în timpi de 20 minute. 

Ordina va fi decisă de sorţi... 
Art. 7. Proba scrisă se va, citi de autorulii 

stă, şi sub privesherea celui ec vine după den- 
sulii după lista sorțului. | N a 

Art. S. La a patra probă candidatuli prac- 
tică, în unulii din amfiteatrele spitalelorii, trei 
operații pe cadavre, i 

135. 

Art, 9, Lista operaţiilor se va, face de jurii 
în şedinţă; numărulă lori va fi întreitii d'ali 
candidaţilorii, ei vorii trage la sorţi câte una, 
şi pe rind vor practica-o înaintea, juriului. Dâca, 
numărulii candidaţilorii va fi prea mare, se vor 
otări mai multe şedinţe, iar de nu, se vor ese- 
cuta ura după alta, - . 

" Cânaă voră fi cadavere, juriul este liberă a 
da aceeaşi operaţie pentru toţi candidaţii. In 
acestii casii candidaţii carii urmeză nu poti a- 
'sista, la operaţie. 

Pentru esecutarea unei operaţii, se accorda. 
15. minute, eli va descrie diferitele metâde şi 
procedee şi va da rezâne pentru celii ce Pa a- 
doptati. pf 

Cândii uă operaţie cere unii timpi mai lungă, 
de 15 minute, juriulă pâte acorda timpulii ce 
va crede indispensabili. 
„Art, 10, Concursulii va fi publică. 
Art, 11. Fic-care Membra din juriii notâză 

pentru fie-care candidati în parte, şi pentru 
tie-care probă, țiindă sâmă de redacţia obser- 
vaţiilor, sagacitatea cu care esecuta operaţiile, 
stilulă compuneriloră şi înlesnirea de a orbi 
limba Română, dând uă notă după scara dea-" 
preciare între 0 şi 20 după prealabila, discuţiune - 
asupra meritului fie-cărui candidată. - 

Art, 12. Preşedintele va îngriji ca pentru . 
fie-care şedinţă să se subscrie de toţi mem- 
brii ună procesă verbali deosebiti, constatând 
regularitatea lucrărilor. Procesulă verbalii îm- 
preună cu notele membrilorii se voră pune în- 
trunii plic sigilatii ca să rămâe secrete până 
la terminarea concursului. : 

Art. 13, La ultima ședință, Preşedintele îm- 
preună cu membrii juriului procedii la clasifi- 
caţia concurenţilorii, redigeză unii procesă ver- 
bale asupra meritului general al concursului, 
şi capacitatea care a putut să desvolte fie-care 
candidată în parte, . 

Art. 14, Dapă acâsta preşedintele trămite la 
Eforie catalâgele, procesele verbale, sub-scrise 
atâtii de preşedinte, câtă şi de membrii juriu- 
lui împreună cu composiţiile şi observaţiile, 

- Art, 15, in casă de diverginţă de opiniune, 
minoritatea va avea dreptulii să'şi exprime 0- 
pinia motivată în scrisă. : 

  
PROGRAMA 

Concursului de medie consultant al Efo- 
rici spitalelorii pentru pathologia internă 

(569) 
“Art, 1, Juriulii esaminatoriă se va compune 

de şâpte membri dintre care cinci aleşi de co- 
legiulii medicală alii Eforiei dintre şefii de ser- 
vicii aă spitalelor din ţâră, şi duci din corpul 
profesorilor dintre profesorii scâlei.  
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Preşedintele va fi alesii de jurii... 
Arte 2, Concursul consistă în trecă serii de 

probe : - N 
a. Presentarea unui memoriă. E 
V. Esaminarea a trei. maladi luaţi din dife- 

rite spitale. a 
e. Composiţia înscrisă, 
Art. 8, Menioriulă presentatii de candidat, 

trebue să fie redigiatii asupra unui subiect me- 
dicală, după cumii va alege, sâii din practica 
sa nosocomială sâii din practica privată. 

Acestii memorii urmeză să fie tipărit şi de- 
pusii în cancelaria” Eforiei cu dnoă-deci dile 

înaintea concursului, -— Observaţiunile, rorii fi 
culese asupra unuia şi aceluiaşi subiect. — Nu- 
merulă observaţiuniloră redigiate nu va fi mai 
vicii de 5. - 

Arte 4 Pentru proba clinică, candidaţii vor 
trece în serii celi multă de patru pe di; pen- 
tru fie-care serie se voră-alege optă maladi şi 

"se vorii trage la sorți câte unulii pentru fie- 
care candidatii. Candidaţii având asemenea 
câte trei maladi vorii trece consecutivi unul 
după altulă în câtii fie-care candidată va face 
trei probe clinice. - - - 

Pentru fic-care probă se va alege dâca se pâte 
malagi presentândii afecţiuni ale aceluiaşi a- 
paratii, în acesti casă candidaţii care urmeză 
nu voră putea fi presenţi în timpulă espunerii; 
fic-care candidată esamincză în presența juriu- 
lui maladuli şti în timpă de 15 minute după 
unii egali timpii de reflecţiune, 

Ari, 5. Proba înscrisă consistă în descrip- 
ţia unci morbe din pathologia internă care va 
ti una şi acecaşi pentru toță candidaţii trase la 
sorţi în diua concursului. 

Numărulii cestiuniloriă.voriă fi egale cu acel: 
ali candidaţiloră, | aa - 

Art. 6. Se va face argumentațţia memoriu- 
luă de care s'a vorbită la art. $, şi în modulii 
următoră : : : DI 

So va constitui serii de patru candidaţi, în 
fie-care i se face argumentaţiuni, fic-care ar- 
gumentaţiune va dura uă oră. — Ccă duci can- 
didaţi vor avea fie-care dece minute maximum, 
sră susțiitorulii, timpulă -înduoită, 

Arte de Proba îuserisă se va citi de autoral 
stii, — Candidatul ce va citi va sub contro- 
lulii concurenţilor. ... 

Art. 8, Fie-care membru din juriă notâză 
în parte pentru fic-care probă, ţinend în sâmă 
redacția obserraţianiloră, stilulii lorii, precum 
şi facilitatea de a vorbi, dândule uă notă după 
seara de apreciare între 0 şi 20, :. 

Art, 9. Preşedintele va îngriji ca pentru fic- 
care seanţă să se subscrie de toţi membrii un 
procesii-verbalii, deosebiti, constatând rega- 
larităţile locrăriloră. o 

Procesul-verbal împreună cu notele membri- 
lor, se tor pune într'un plică sigilat ast-felă să 
rămâe secrete până la terminarea concursului, 

LEGICIRI ALE . 

Arte 10. La ultima, scauță, preşedintele, îm- 
preună cu membrii juriului procedi la clasifi- 
caţia concurenţilorii, redigiază unii procesă-ver- 
bală asupra meritului generale, alii concursa- 
lui şi capacitatea care a putut să desvolte fie- 
care candidatii în parte. : N 

Art, îl, După acâsta preşedintele trămite 
la Eforie catalogele şi procesulii-verbalii sub- 
scrisă atâtă de densuli câtă și de membrii ja- 
riului, împreună cu composiţiile şi observaţiile. 

" Art, 19, In casă de diverginţă de opiniune, 
minoritatea va avea dreptulii să exprime opi- 
niunea sa motivată în scrisă, . 
"Arte 19, Decisiunile majorităţii jurialui, 

fiind aprobate de Eforie, rimâniă definitive şi 
fără apeli, . . . PR 

„PROGRAMA - 

Pentru concursulii postului de Sefă al la- 
crărilorii anatomo-patologice din servi- 
cialii spitalelorii Etorică 

" (1564)   
  

  

Ş 1. Postulii de Şefii alii lucrăriloră anato- 
mo-patologice ală Eforici spitaleloră Civile din 
Bucuresci, va fi datii prin concurs înaintea 
unui juriă specială, numită de către Eforia 
spit. civile şi compusă de cinci membrii, din 
care trei să fie aleşi dintre medicii primari ai 
spitalelorii, şi duoi dintre profesorii scâlei, cari 
însuşi alege pe preşedinte, ! 

$ 2, Cei ce vorii dori a se presinta la con- 
cursii, urmeză a fi doctori în medicină. 

Ş 3. Concursulii se va compune : 
„a Din presintarea unei seril de piese anato- 

mo-patologice preparate de candidaţi. | 
V. Dintr'ună memorii, tratândi despre ace- 

ste piese care trebue a fi depus celii mai pugin 
cu ducă săptămâni înaintea dileă otărite pen- 
tru concursii în cancelaria Etorici. - 

Memoriulii trebue să fie imprimatii. | 
„€, Vaface uă autopsie înaiutea juriului şi va 

espune lesiunile anatomice ce găsesc, 
„ Timpul pentru acestă probă vafide una oră. 

d. Uă cercetare microscopică făcută asupra 
unui productii patologicii dații de Jurii. 

- Pentru acestă probă se acordă 25 ore. 
Ş 4. Piesele anatomo-patologice ror fi espa- 

se în dioa concursalui în amfiteatrală spitalu- 
lui Colțea împreună cu uă listă în care ele sunt 
însemnate după uni numără curentii, presentat 
şi juriul ra judeca asupra numărului pieselorii 
de fie cure candidată, asupra preparații şi cla- 

|rităţii, observând dâca se pote vedea bine pe 
piesă alteraţiile patologice descrise în memorii. 

Ş ă+ Juriulit va compara conţinntulă memo- 
riului cu piesele espuse, şi va lua în corisidera-



EFORIEI SPITALELORU 

țiune importanţa şi valOrea sciinţifică a piese- 
loră şi a memoriului. . 

$ 6. La finele seanţei fie-care membru al ju: 
riuiui va nota, pentru fie-care candidat în parte 
clasificaţia atâtii asupra pieselori câtii şi asu- 
pra memoriului dându-le note după scara de a- 
preciare între 0 şi 20. 

Ş î. După uă „discuţiune prealabilă, Preşe- 
dintele împreună cu membrii juriului procedi 

„la clasificarea definitivă a concurenţiloriă, su- 
mândii notele deferite şi redigiază unii proces- 
verbal asupra meritului general al concursului 

1184 

şi asupra meritului fie-cărui candidat în parte. 
*$ 8, După acâsta preşedintele trămite cata- 
lâgele cu procesulii-verbală sub-serisă atâtii de 
preşedinte cât şi de membrii jriului împreună 
cu memoriulă şi lista pieselorii espuse într'un 
plicii sigilatu la Eforie. 

$ 9. La casă do diverginţă de opiniune, mi- 
noritatea va avea dreptul să esprime opiniu- . 
nea sa motivată, în scrisă. E 

$ 10. Decisiunile majorităţii juriului fiindii 
aprobate de Eforie;remânii definitive şi fără 
apel.
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- UEGIUIRĂ FINANCIARE



- La casă de lipsa unui 
„compiecta printrună membru din coa-altă sec- 

FINANCIARE 

LE 
PEXTRU INFIINTIAREA 

(Decretă din 24 

TITLUL I 

Desp veinstituirea Curți de compturi 

CAPITOLUL 1 
Pentru organisarea Curții 

Art, 1. Uă înaltă Curte de compturi se în- 
stitue în Bucuresci pentru totă România. . 
„Art, 2, Curtea de conpturi se compune de: 
Ună preşedinte. .. - 
Optă membrii judecători, 
Uni procurore. 
Unii substitui. : . 
Opti referendari, 
Unii grefcră şi 
Personalul cancelariei mai josă arătatii. - 
Art, 3, Curtea de compturi lucriză ss în adunare generală sii împărţită în duoă sec- ţiuni de câte trei nembril. . 
Art. 4, Preşedintele presidă Curtea în ada- 

nare generală; asemenea elă presidă ori-care 
din ducă secţiuni va voi, Cea-altă secţiune se presidă de cel mai vechii dintre membrii după 
rândul numirii. 
"Arte 5. Incheerile 

făcute de câtă cândă 

  

unei se cțiuni nn poti fi 
vor fi facă trei membrii. 
membru, socțiunea se va,   

țiune numitii de preşedinte, NE 
Art. 6. Curtea de compturi va ţine regulat celă pușinii duos şedinţe pe săptămână în adu- narea generală. : . 
Preşedintele ra putea la casti de trebuinţă, a0 convoca şi estra-ordinar în adunare generală. Art, 7, Curtea nu pote ține şedinţa în adu- nare generală cu mai puţin de cinci din membrii, 

CAPITOLUL 
Despre admisibilitate 

art, s. Preşedintele și membrii Curţii de compturi sunt iînamovibili şi se numesc de Donnitorii după lista, de ] ă presentaiţe în număr |: înduoit de canilați, dat de Adunarea electivă. Art, 9. La casă de j 
ă vacanță deca Adunarea electivă va fi în lucrare Miristerulă de finanţe va referi adunării acestă casă spre a proceda la complectarea Curţii tot după moulii de maisus;   

ţii de casaţiune, și se dai în 
cel-alţi funcţionazi superiori, o 

Despre competința 

185 

GE | 

CURTII DE COMPTURI 
Ianuarie 1S01) 

iară dsea Adunarea nu va fi în lucrare, atunci 
Domnalii va numi în locul racantii după cea 
din urmă listă de presentaţie a Adnnării, . 

Art. 10, Procurorală şi substitutulii Curţii, . 
suntă numiţi Wadreptulii de Domnitoră după 
recomandaţia Ministralui de. finanțe şi suntii 
revocabili, , - 

- Art, 11, Membrii vori trebui să aibă etatea 
celă pugină de 35 ani, iară procurorulă etatea 
de 50 ani. . : - 

Ei trebue să fi2 români să naturalisaţi ro- 
mâni, RI 

Arte 12, Preşedintele, membrii Curţii şi 
procuroru:ii depun jurământul în mâinile Dom- 
nitorului, ră referendaiil, grefierul şi cei-alţi 
funcţionari înaintea Corţii. . DE 

Substitutulă “depune jurământulă înaintea 
Ministerului de finanţe. A a 

Azt, 13. Membrii Curţii de compturi nu pot 
fi rade să censcri între denşii până la a patra, * 
spiţă inclusivă. ps E 

Funcțiunea lori. precumii şi acea de procu- 
rorit este necompatibilă cu cualitatea di depu- 
tatii, precum şi cu ori-ce. altă funcţiune rotri- 
Duită de Stati. . IN De 

Ei nu potă fi interesați directă sâii indirect 
nică impicgaţi în vre=uă întreprindere sâă afa= 
cere supusă la, comptabilitate către Stată; scii 
la sre-una din administrațiunile publice ale că- 
rora socoteli suntii supuse rcrisairii Curţii, , 
„Nici unuli din membsii Curţii de compturi 

nu pote să ia parte Ja cercetarea unek pricini | 
supuse controlului ei, în care ar fi interesată, 
ori el sâi vre-uă rudă a sa, s6ă cuseru până 
la a patra spiţă inclusivă, | 
"Arte Ie Membrii Curţii de compturi pre= 

cun şi procurorulă cl, sunt justiţiabili ai Cur- 
judecată cu toţi 

TILL Ii 
Curţii de comp- 

3 

1 dul Şi procedura ci 

CAPITOLUL I. ..- 
| Despre competinţă 

Art. 15, Curtea este însărcinată cu cerce- 
tarea şi otărirea socotelitorii atingătâre de ve- 

75



1186 

niturile tesaurului, casieriiloră generale de ju- 
deţe, regiilorii şi ale administraţiilorii contri- 
Duţiunilorii indirecte, precum şi încheerea so- 
cotelilorii atingătore de chieltuelile făcute de 
toți agenţii comptabili. 

Veniturile şi chieltuelile, fondurile şi încă- 
suirile speciale ce isvorăscii din budgetele ju- 
deţelorii confirmate de şefulii Statului precum 
şi cercetarea şi licuidarea socoteliloriă caseloră 
comunale, municipale şi districtale, suntii ase- 
menea de competinţa Curţii. | 

Art. 16. Comptabilii din orf-ce ramură a ad- 
ministraţiunii, voră fi dâtoră a depune socote- 
jile lori atât pentru venit câs şi pentru chiel- 
tueli, la grefa Curţii în termină de tre luni 
după espirarea fie-căruia eserciţiii anuală. 

Art, 17, Comptabilii cari la terminile art- 
tate în articolulii precedinte nu voră depune 
socotelile, seror chiăma spre înfăgişare înain- 

tea Curţii şi dâca indreptările loră nu se vori 
găsi valabil , se voră osândi la uă amendă e- 
gală cu retebuţiunea lură de la uă lună pănă 
la trek,. E E | 

Curtea va putea la uă întemplare să ceră de 
la Guvernii suspendarea lori pe acelaşă termin 
s6ă şi chiar destituirea, lorii. 

Art. 18. Curtea va regula şi va verifica comp- 
turile care'i vorii fi fostii presintate; ea va sta- 
tornici prin încheere, prin otărire definitivă, 
dâcă, comptabilii sunti acuitaţi către Tesauriă 
sii di6ca aă făcut avansuri tesaurului s6ii dâca 
“i dătorescă vre uă sumă. 

n cele d'ântâiă duoă casuri ea va pronuncia 
descărcarea lori definitiră sâii restituirea su- 
melori avansate de dânşii, şi va ordona; anu- 
Jarea ipotecelorii sâii a secuestrelorii puse asu- 
pra averei lori, sâii a chezaşilori lori pentru 
întrebuinţarea sumelori a cărori socoteli sunt 
otărite de Curte. - 

In ală treilea casii ea "i va condamna a plăti 
dâtoria loră către Tesaurii cel multi în ter- 
minii de trei luni de la data otăririi. 

n tâte casurile uă copie după otăririle sâle 
va fi înaintată Ministerului finanţelorii, care va 
ordona aducerea loră la îndeplinire prin agen- 
ţii să speciali. ” 

Art, 19. Curtea va putea revisui uă socotelă 
asupra căria ea va fi dat uă otărire definitivă, 
cânâi comptabilulii o va cere într'adinsă şi 
va susţine cererea sa prin piese justificative 
dobândite de la data încheierei, scă când se 
va dovedi că în otărirea unei socoteli s'a co- 
misti uă erâre, uă scăpare din vedere, sâii că 
s'a trecutii de duci ori uă sumă în ducă părţi 

-. deosebite. 
Art, 20, Dâcă prin verificarea socoteliloră 

“Curtea va dobândi încredințarea că în vre uă 
socotâlă a vro unui comptabilii sunti plasto- 
grafii, ssii urme de mituire, să deturnări (sfe- 
terisire) de bani, ea va însciinţa îndată despre 
acesta pe Ministerulă finanţelorii şi pe acela 

  

  

LEGIUIRI 

alii Justiţiei spre a da pe vinovată în judecata 
tribunalelorii competinte conformii legilor. 

Art, 91. Otăririle Curţii în contra compta- 
bililorii se voră pune în lucrare de către mi- 
nistri respectivi, sâii de către administraţiu- 
nile interesate. Spre acestii sferşitii, procuro- 
rulii Curţii de compturi, va îngriji a trămite 
copie legalisată Mnisteriiloră şi administraţin- 
niloră respective. 

Art. 22, Cândii: unii comptabilă sâii cheza- 
gulii săi ra voi să atace nă otărire a Curţii de 
compturi sub curântă de violare a legii, sci 
de călcare de formă, “şi va indrepta cursul că- 
tre Curtea de casaţiure, fără ca acestii recurs 
să pâtă împiedeca esecutarea otăririi Curţii 
de compturi. 'Verminulii de recursii la Cartea 
de casaţiune este de trei luni, sccotit din dioa 
în care s'a dati copia de otărirea Curţii de 
compturi în priimirea părţii interesate. 
„ Art. 23, În tote casurile de recursiă la Cur- 
tea de casaţiune, procurorulii pe lîngă acâstă 
Curte înfăţişeză şi sprijină interesele fiscului 
şi ale administraţiunii publice ca represintante 
ală lorii legală; prin urmare şi ori-ce recursă 
în Casaţiune din partea, fiscului şi acelorii ad- 
ministraţiuni se va adresa Curţii prin procu- 
rorulă ci. . e 

Art. 24. Cândă Curtea de casaţiune va casa 
uă otărire a Curţii! de compturi, pricina se va 
înapoia în cercetarea aceleeaşi Carţi de comp- 
turi, care în termină celă mulţi de trei luni 
o va înfăşişa din noi în tot complectuli mem- 
hrilori ei şi va pronancia. - : 

Art. 25. Decă Curtea va stărui în otărirea 
sa de mai înainta, partea interesată va putea 
iarăşi în terminulii legiuitii de trei luni a face 
din nuoii recurs în Casaţiane. În casul acesta 
Curtea de casaţiune va judeca în secţiuni unite 
şi pronunţânăă definitivi asupra motirelorii 
recursului, va trămite pricina înapoi la Curtea 
de compturi, care se va conforma întocmai. - 

Art, 26. Curtea nu va putea în nici un cas 
întinde jurisdicţiunea sa, asupra orâinatori- 
loră, nici a refusa comptabililoră sumele care 
le vori fi plătitii pe temeiulii unei ordonanţe 
în regulă, şi întovărăşită atât da chitanţa per- 
sâneloriă în areptii câtă şi de piesele justifica- 
tive pe carii ordonatorulii le va fi recunoscatii 
că sunt trebuinci6se pentru achitarea acelei or- 
donanţări. 

Art, 27, Ună regulamentii specialii va de- 
termina amănuntele de procedură în verificarea 
socotelelorii. 

CAPITOLUL ÎI 

Despre formarea verificării socotelilor 
şi despre otăriri 

Art, 23, Preşedintele împarte lucrările 14 
fie-care secţiune. ”
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Art, 29, Una din secţiuni va cerceta totă 
ce privesce Îa venituri şi credite precumii şi la 
licuidarea compturilori administraţiunii ge- 
nerale şi administraţielorii districtale şi co- 
„munale şi esercită controlulii săii asupra tutu- 
Joră comptabililoră acestori administraţiuni, 
ncheerea comptaurilorii ei se va depune Cur- 

ţii prin raportulii care va statua asupra lori 
definitivă în Adunarea, generală. 

Cea-altă secţiune va, avea în sarcina sa es- 
saminarea şi controlalii cheltueliloriă, precum 
şi privegherea registrelorii dâtoriei publice şi 
a pensianilori. La casii de vre uă dificultate, 
secţinnea face raportuli săi către Curte, care 
asemenea va statua definitivi în adunarea ge- 
nerală, 

Art. 30. Încheerile Curţii în adunarea ge- 
„nerală, precum şi otăririle el, se pronunţă cu 
majoritate absolută a membrilor presenţă. 
Membrii minurităţil âncă sunt dâtori a inse- 

ra în jurnalul majorităţii părerea lor motivată. 
Arte 31. Preşedintele Curţii priimindă so- 

cotelile, le împarte la membri secţiunilor res- 
pective, şi fie-care din acestia cercetândii par- 
“tea ce li s'a încredințată, o supune la chibzui- 
xea secţiunii s6le. însugită de unii referatii cu 
observaţiunile scle, : 

Art, 32. Dâcă judecătoralii însărcinati cu 
verificarea unei socoteli va, avea trebuinţă de 
Vămuriri s6ă prin înfăcişare de acte, sâi prin 
înfăgişarea comptabilalni, "şi sa face raportul 
săi desluşit către preşedinte şi acesta, va cere 
actele sâi va chiăma pe comptabilulii. 

Chiămarea se va face cu uă singură, citaţie. 
Art. 33, Curtea trebue să aibă tot-ds-una 

și este în drepti să câră, sprea le avea îu ve- 
dere, esemplare după deosebite budgete ale fie- 
căruia eserciţiă, după registrulii dâtoriei pu- 
blice, precumii şi după lista de pensiunile în 
sarcina tesarului, ca după dânsele să potă 
compara veniturile, cu cheltuelile şi regulari- 
tatea loră. ! , 

Art. 34, Dafectele unci socoteli poti prisi 
scii pe guverni sii pe comptabiliă, pe guvern 
cândiă elă a ordonatii împlinirea de dări în con- 
tra legiloră, sâiă că-a efectuată cheltueli peste 
marginea budgetelorii şi a crediteloră. 

Găsindii Curtea asemenea defecte în cerce- 
tarea unei socoteli ea se va mărgini a le lămuri 
numai printr'ună jurnali de chibzuire, cara re- 
mâne apoi să se supuie Adunării elective uă 
dată cu presentarea socotelilorii, 

Defectele privescă pe comptabilă, cândii so- 
cotelile nu se vor găsi aşternute după regulă, 
cândii nu se va afla coprinse într'ensele parte 
din veniturile ce ei aă incasati sâă'a trebuită 
să încăsuiască, cândă unele din condicile de 
cheltueli nu vorii fi sprijinite cu doveqi îndes- 
tulătâre precumă şi pentru ori-ce alte neîn- 
depliniri. . - . , 

Art, 85, Referatulă fie-căruia membru - ra- 
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portorii, în câtii privesce pe comptabilă, tre- 
bue să coprindă aprecieri de trei nature : 

]. Cea, priritâre la încărcările sii scădtmin- 
tile ce i se voriă fi păruti că presinta diferitele 
paragrafe şi articole ale socotelilorit, 

2. Cea privitre la conformitatea priimirilor 
cn legile şi documentele finanţiare şi a cheltue- 
lilorii cu budgetele şi creditele deschise, 

3, Cea atingătore de apreţiarea validității 
actelorii și a dovediloră înfăgişate. 

Art. 36, Când judecata Curţii se va atinge 
de unii comptabilii, jurnalul chibznirii sâle 
va lămuri, dâcă comptabiluliă este răfaitiă, sâi 
dâcă remâne dâtoră; şi la acesti din urmă cas 
va otări măsurile de esecuţiuna şi de împlinire 
precumă şi terminulă în care trebue a se îm- 
plini banii. E a 

În acesti casii Curtea "gi-va da tot-dâ-una 
otărirea el în formă de sentinţă şi acestă o- 
rânduială se va păzi şi la casulă cândi Curtea 
nu ya încaviinţa uă cheltuială ordonată şi fă- 
cută de uni ministru sâă de uă altă admini- 
straţie, _. : 

Art, 87, Copii după otărirea se vor da păr- 
ţilorii interesate şi chezaşiloră lori, Ă 

Curtea este dâtoro a elibera copie legalisată, 
şi chiară după încheerile ce nu se voră da în 
formă de otărîre tutuloră părţiloră interesate 
carii le vorii cere. Ă 

TITLUL IL   
- Despre agenţii comptabili asupra 

cărora curtea de comptură are ju- 
risdicțiune ” 

Art, 38, Sunt justiţiabili de Curtea de comp- 
turi : . 

1. Toţi casierii generali al judeţeloră şi ai 
plăşiloriă. 

Il. Toţi şefii biurouriloră carii împlinesc 
tot de uă dată şi funcţianile de casieri pelingă 
acele biarouri, | 

INI. 'Toţi cassierii de regimentă sâă de cor- 
puri speciali precumii şi oficerii comptabili a- 
taşați pe lângă vre uă aâministraţiă inilitară 
şi carii aii uă mânuire de bani publici. 
"IV. Toţi economii de spitaluri, monastiri şi 

aşedăminte de bine-faceri. .- 
V. Toţi casierii municipali. i 
VI. Toţi primitorii de bani din administra= 

ţiunca veniturilor indirecte. 

TITLUL IV | 

Despre ministeriulii publicii 

“Art, 39, Procurorul ține uă listă generală 
de toţi comptabilii ai diferitelori Ministere şi 
administraţiuni publice. ,  
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Elii îngrijesce a cunâsce şi a afla decă ci aii 
înfăgişatii socotelile lorii în terminulă preseris 
şi cere aplicarea penalităţiloră în contra celor 
ce vorii întârdia a le presinta. - 

Art. 40, Procurorulă priveghiază esacta îm- 
plinire a serviciului Curţii, şi în casii de neur- 
mare, adresâză cererea, sa înscrisă către Preşe- 
dintele spre a lua măsuri de îndreptare. 
_ Art. 41. Procuroruli assistă la şedinţele 
Curţii şi iea conclusiuni când socâte de tre- 
buinţă; elă este în dreptă a cere de a avea cu- 
noscinţă de tâte lucrările atingătâre de compe- 
tina Curţii și a adresa Ministeriulul finanţe- 
oră, copie dapă tâte otărârile ej, . 

Art, 42, Cândi în cercetarea unei socoteli 
se va rădica vre uă bănuială de plastografii 
s6ii de sfeterisire în contra vre unui compta- 
bilii, Procurorulă va fi chiămatii în camera de 
chibzuire şi Curtea nu va putea statua nimici 
în acestii casti mai înainte de a lana Procuro- 
rulii conclusiunile sâle. . bre 

Art, 43. În lipsa Procurorului, funeţiunile 
lui se îndeplinescii do către substitutulă săă, 

Art, 44, Scriitorii trebuincioși în lucrările 
Ministeriului publică, se vorii da de către Pre- 
şedinte, dintre copistii cancelariei Curţii.. 

TITLUL V 

Despre conigediă 
Art, 45. Preşedintele nu va. putea acorda 

congediiă pe mai inultiă de uă lună. Cererile de 
congediii mai mari vorii fi adresate Ministeru- 
lui finanţelorii.: i 

Art, 46 Preşedintele Curţii nu va putea, a- 
corda congeliii de câtii pentru causă ne-apă- 
rată necesarie şi bine constatată şi numai în- 
tru câtă absenţa ceini care “li cere nu-va cau- 
ga suferinţa serviciului, La casii cândii conge- 
diulii va urma a fi cerutii de la Ministeriii, ccre- 
rea va trebni a fi însogită de declaraţinnea Pra- 
sedinteiui că servieiulii. permite aecă absenţă. 
* Arte dîe Ori care membru va lipsi fără cou- 
gediii, va pierde Icfa pe timpul lipsirii stle, 

care 16fă va intia la economii; jar dica acestă 
lipsire va trece peste uă jună, se va socoti de- 

misionată. , 
Art, 48, Nici unii congediii nu se va putea 

acorda ce câtii celă multi pentru două. lună 

în cursulii unui ani. - 3 _ 

Art, 49, Nu se va putea acorda nică cumă 
congediii deca nu se vor afla presenți cinci din 
numărală membriloră Curţii. 

PITLUL VI 

Despre referendari, greiă şi agentii 
Curţii | 

Art, 50, Referendarii asistă pe membrii 
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Curţii în cercetarea compturiloră, dai lămu= 
ririle trebuinciose Curţii şi membrilor în parte;. 
şi suntii detori a face şi alte lucrări în ajuto- 
rul Curţii după însărcinarea ce le va da pre-. 
şedintele. 

Art, 51, Referendarii se vorii numi de Dom- 
nitori după recomandaţia Curţii de compturi 
prin midlocirea Ministerului de finanţe, 

Ei vorii trebui să aibă etatea celii puţină de 
25 ce ani şi certificată că ai urmati cursulă 
de creptii adininistrativă sâi de sciință finan- 
ţiale, să fi servită celii pucină uni timpă de 
cinci anf în vre uni Ministeră. Se voră alepe: 
cu preferinţă dintre șelit de secţiuni și 'scfii 
comptabili ai acestori Ministere. a 

Art, 52, Grefierulă trebue a avea cetatea 'de 
30 ani, certiscat că a'urmat cursalii de drept 
adninistrativii sâii de eciință finanţiale şi ună 
servicii” celă paţinii de trei.aut în partea ju-. 
decătorsscă, elii'se va numi de Domnii, după 
recomandaţia. Curţii, prin nidlocirea, Ministe- 
vului de finante, . 

art. 53. Elă va asista la adunările gerierale 
pentru a nota opiniunile membrilorii şi a re- 
dige încheerite și otărîrile Curţii, Elă este în- 
sărcinatiă a ţine diferite registre precumiă şi 
pe acela ali deliberaţiunilorii Curţii, 

Art, St. Elă este însărcinată a îngriji pen- 
tru păziren şi conservarea originatelor otăriri, 
a faco să se espeludscă duși dânsele esemplare 
şi comunicațiile cuvenite, a conserra tâte ac- 
tele ce'i suntii încredințate şi tâte chârtiile 
grefei. 

Arte 55. Compturile depuse de comptabili 
vorii fi înregistrate după ordinuli numărului 
şi dilei în care aii fostă presentate, : 

Art, 36, Grefa Curţii va fi deschisă în tâte 
ditele afară de dumineci şi sărbătorile legale la 
orele fixate de preşedinte, ” 

Arte 57. Preşedintele va nota pe marginea 
originalelorii otăriri numele tutuloră mnembri- 
lori presinţi la şedinţă, ! 

Art, 5%, Originaluli unei otăriri va fi sub- 
scrisă de membrii ce aii luată parte la jnde- 
cată, si de grefierii, iară copiile se vorii espe- 
Cui sub semnătura preşedintelui şi a grefieralui. 

Art, 89, Porinula esecutorie a otăririloră 
Curţii va, fi redigeată astă-felă, ! 

«Nol (numele Prințului Domnitorii) cu mila 
«lui Dumnedcii şi voința naţională Domni Ro- 
«mâniei. Di ” 

<La toţi de fașă și riitorii sănătate,> 
«Curta de compturi a datii următârea otă- 

«rire : o 

Copia otăririi 

«Facem cunoscutii şi ordonămi la toţi a- 
agenţii competenţă de a pune în esecutare ac6- 
«stă otărire, şi la toţi comandanții şi oficerii 
«poliţienesci de a da concursulii loră când vor : 
sli jegalii ceruți.»
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«Spre încredințare, otărrea de facă s'aiă sub- 
“«scrisii de preşedintele Curţii şi de gretierii.» 

Art, 60. Gretierulii va subserie şi va libera 
certificate pratocolite şi estracte de tâte actele 
eşite din grefă, archive și deposite, precum a- 
semenea şi după corespondența Curţii la casii 
de trebuinţă. - E 

Preşedintele va numi uni ajutoră de grefă 
pentru asemene lucrări. 

Art, G1, Se va numi de Curte dupi presen- 
taţia grefierului, numărulă necesariii de impie: 
„gaţi pentru serviciulii cancelariei. 

TITLUL VII 

Disposiţiuui generale 
. > 

Art. 62. În fie-care an Curtea de compturi, 
cuuă lună înaintea deschiderii sesiunei ordinare 

„a Adunării va fi detâre = întocmi şi publica, 
prin Monitoruli oficiată uă-espunere generală 
“despre lucrările ei de preste anii, însoşită, şi 
-de ună tabloii relativă la starea socotelilor 6- 
samiuate de densa, 

TITLUL VII 

Disposiţiuni transitorii 
Art. 63, De la publicarea acestei legi, pent 

în cursii de cinci ani se acordă dispensă de con- 
diţiunea diplomei ssii certificatulii cerată prin 
articolii 51 şi 52, ! . 
„Art. G4, Ministerulă de controlii se desfiin- 

ţEză; tote registrele şi dosarele voriă trece la 
"Curtea de comptari, 

„Tâte socotelile cele vechi ale anilorii trecuți 
:88.Y0r jua îndată în cercetarea Curţii şi sevor 

  

  lămuri celă multi în.termină de duoi any. 
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Spre acest sfirşit se adangă provisoriă âncă 
duoi membrii şi duoi. referendari ale cărora 
funcțiuni voră înceta după espirarea acestui 
termină. - i Pa 

Arte 05, De uă cam dată la cea d'ânttiii for- 
mare a listeleră nu se vorii admite între can- 
didaţi pentru membrit la Curtea de compturi, 
de câtii persânelo carii se vorii fi destins prin- 
tr'aniă servicii de cinci ani celii pugină, may 
cu scmă în ramuli finanţialii, şi carii voră fi 
ajunși în erarhia serviciului pent la fancţianile 
de membrii la Curtea de apelii, preşedinţi de 
Tribunaluri, procurori “de Curți, membrii la 
fosta comisiune centrală, membrii sâii directori 
la fosta Eforie a seolelorii, directori de Aini- 
stere, prefecţii de districte şi casierii centrali, 

Art, 66; Unii regulamentii special va regula 
aplicaţiunea legii de facă, | 

TITLUL IX 

Despre statul Curţii şi retribuţiune 
Art, 67. Retribuţiunile membriloră. Curţii 

-j de _comptură santă fixate după cumii urmeză : 
Unii preşedinte, , ,. . palună lei, 3,000. 
Optii membrii a 2,500 . > > 90,000. 
Unii procurore. , ... >» 9,500, 
Uni substitută. ..... > > 1,200. 
Opt referendari a 1,200. > > 9,600, 
Unii grefieri ,...., > > 1,000. 

- Duoiajutori de grefă a 700 > > 23,400. 
Uni registrator ..,. > > 600; 
Ună archivisti, ..., > > 600. 
Optă copişti a 300... >  » 2,400, 
Uni şefii de ugieri. . >. >. ..250, 
Patru uzieria 200... >.» 800. 
Ună odăiaşi >» 150. . 

23,500. 

  

L E GE am 
ASUPRA COMPTABILIVATII GENERALE A STATULUI (L)!: -. 

(Decretii No. 1751 din 5 Decemb, 1864) 

CAPITOLULI. 
Budgetulii generală ală Statului 

art, 1 
ativă a finanţelor Statului suntă supuse le- 
gil de facă. - za 

Art. 2, Tâte veniturile Statului şi chieltue- 

, bd 
viciuri, aşedate conformă legiloră, trebuescii 
autorisate pentru fie-care. anii;;de-uă log a- 

. » nuală de finanțe şi formâză budgetală gâneral Serviciulă şi comptabilitatea legis-| ali Statului. 
i 

pia stalp d. 

Tâte veniturile se trecii în budgetuilii sveni=- 
turilor în întregimea loră, după legea specială 
a fie-căruia impositii, iară urmândii nevoie a,.. dile neapărăte spre îndeplinirea osebitelor ser- | se modifica, cătimea unui impositi, acâsta se 
    

"(1) Acestă lege esto.trecută astfel precum sa modificată.



1190 

va face mai întâi prin aă osebită lege, pri- 
vitore a nume pe aceli impositii, şi atunci nu- 
mai se va putea trece în budgetii cu acea mo- 
dificare, . 

Tote cheltuelile precumă şi acele ocasionate 
cu împlinirea dărilorii, se trecă în budgetulă 
cheltuelilorii. 

Art. 8. Budgetulă se presintă Adunării de- 
putaţiloră cu uuii anii mai nainte de epoca pu- 
nerii lui în aplicare, şi nu va fi detinitivi de- |! 
cât după ce se va vota de dânsa şi se va sanc- 
ţiona de Domni, 

Arte 4. Suută considerate ca făcendii parte 
dintr'uniă eserciţiii serviciile făcute şi dreptu- 
rile dobândite atâtii pe sema Statului câtii şi 
pe s6ma creditorilor săi în cursul anului pen- 
tru care este făcutii budgetulă respectivii. 

Fie-care ani finanţiară începe la 1 lanuarie 
şi se termină Ja 31 Decembre acelaşi anii. 

Cu tâte acestea, durata poriodului în care 
trebue a se îndeplini tâte factele de venituri şi 
de chieltueli ale fie-cărui eserciţiii, se prelun- 
gescă : a 

a. Pînă la 1 Februarie după finele anului f- 
nanţiarii respectivă, pentru a îndeplini în li- 
mitele creditelor deschise, serviciulii materia- 
lului a cărui esecutare începută nu s'ar fi pu- 

-tută îndeplini înaintea ultimului Decembrie 
pentru cause de forţă majoră sei de interesă 
publică, cari cause trebue a fi anunciate prin 
ui declaraţie a ordonatorului, anexată pe lingă 
ordonanță sâii mandată, 

b. Până la 31 Luliii pentru licoidarea şi or- 
donanțarea sumeloră datorite creditoriloră. - 

c. Până la 90 septembrie, totii după finale 
anului finanţiar respectivă pentru a complecta 
tote operaţiile relative la strângerea şi la plata 
chieltuelilori. i 

Arte Se Dâca budgetulii presentat Adunării, 
„eonformii art, 3, n'ar fi votatii în timpulă cu- 

veniti, atunci gurernulă îndeplinesce servi- 
ciile publice, conformă budgetalui anului pre- 
cedentiă fără însă a putea ci câtuşi de puțin 
din gifra chieltuelilorii votate în acestii bud- 
get, şi fără ca acestea să pâtă urma mai mult 
de câtii ună ani. 

CAPITOLUL IL 

Comptabilitatea generală 

$ 1. Venituri 

„Art, 6, După cererea guvernului şi prin un 
votii ală Adunării, badgetulii se va putea, rec- 
tifica în cursulii anului în părțile care na sar 
putea aplica. - ! ” 

Arte 7, Nici ună impositii nu pâte fi aşedat 
nici împlinitii deca nu este rotații de adunare 
şi saucționatii de Domnă. E 

Implinirea unui impositii nu se pâte face de 

  

  

LEGIUIRI 

câtii uă lună celă 
gii co'lii aşâdă, 

Art, S. împlinirea impositeloră de tot felul, 
directe si indirecte, se roteză numai pe un an. 

puginii după promulgarea Ie- 

La casii însă de prelungirea budgetulni pe ală : 
duoilea ani, conformă art. 5, atunci şi împli- * 
nirea veniturilori se va efectua pe ali duoi- 
lea ani, afară de acele escepţiunalii votate pe * 
timpalii mărginitii, 

Art. 9, Modulă licuidării, strângerii şi ali 
urmăririi, relativă la fie-care felă de percepere, | 
să deterinină de legile şi regulamentele speciali, 

Art. 10, Pentru ori-ce rărrământiă ssă tră- 
mitere de bani în numeratii şi alte valori fă- 
cute în casele Statalui pentru uni servicii pu- 
blică, se va da îndată de către comptabili uă 
recepisă cu talonă în care s: va înscrie vărsă- 
mentulii făcută și natura monedelor. , 

Acâstii recepisă este descărcătâre pentru a- 
celă care a făcută v&rsimântulă,- şi formâză, 
pentra el uni titlu în privința tesaurului pu- 
blică, sub îndetorire însă din parte'i, ca să fică 
a se viza recepisa şi a se tăia talonulii săi în: 
“timpi de 24 ore, de către funcţionarii şi agan- 
ţii administrativi însărcinaţi cu asemenea în- 
dâtoriri. 

Art. 11. Oră-ce intrare de fonduri în casele 
publice, din ori-ce serviciă ar fi, se face în s0- 
cotela Ministeriului de finanţe, carele centra-. 
lisă totă suma în registre şi în comptabilita- 
tea generală. . - 

Art, 12, Implinirea baniloră Statului nu se 
va putea efectua de cât de către unii compta- 
bilă ală tesaurului şi în virtutea unui titlu fă- 
cutii după lege. 

Arte 19. Funcţiunile de ordonatori şi de ad- - 
ministratori suntii necompatibile cu fancţiunea 
de comptabilă. E 

Afară din escepţiunile preridute de lege, ori 
ce agentă însăreinatii ca mânuirea banilor pu- 
blică, este privit ca comptabilă chiar prin fap- 
tulă priimirii acelor fonduri, constatată prin 
a sa chitanţă sâii recepisă, 

Nici aă manutenţiune (mişcarea baniloră de 
la uă mână la alta) a acestori bani, nu va pu- 
tea îi esercitată şi nici uă casă publică nu va 
putea fi gerată de cât de unii agentii pus sub 
ordinile Ministeriului de finanţe numit de den- 

“| sulii sâii după a sa presentaţiune, responsabilă 
către densulă pentru a sa gestiune şi justiţia- 
bilă altă Curţii de compturi, 

Art. 14. Funcţiunile de comptabil şi de ca- 
sieră sunt incompatibile cn eserciţiulă ori că- 
rel profesiuni de comerciă sii de industrie, 

Art, 15. Nici uni comptabil sâă casierii nu 
va putea, lua parte directă saă indirectă la adju- 
dicaţiunile de furniture sâă de Jucrări publice. 
"Art, 10, Nimeni nu va putea fi instalată în 
eserciţiulă funcţiunit sâle de comptabilii ali 
banilor publici, numai în virtutea titlului fanc- 
ţiunii scle, ci va trebui mai ântâiă să justifice
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că cit săvârşită sarămertulti şi că ai depusă 

cauţiunea în furma şi înaintea autoritățiloră 

prescrise de legi și regulamente. 

art, 17, Tesaurală prblică, conform legilor 

stabilite, are privilegiulă asupra averii ori- 

cărui comptabilă, casieră, depositarii sâă în- 

sărcinatiă cu mânuirea banilorii publică. 

Art, 18. Ori-ce corhptabilă este responsabil 

pentru împlinirea capitaleloră, a venituriloră, 

a taxelorii, a drepturiloră şi a impositeloră a 

ciirora percepţiune "i este încredinţată. 

Syre a putea obţine descărcare pentru articole 

neîmplinite, elă estedâtori mai ânteii de a face 

ca să se constate că neimplinirea, nu provine 

din a sa negligenţ şi că a intrebuinţat în tin:p 

oportună tote silinţeh» și urmăririle necesarii. 

Comptabilulă care nu a impliniti sumele d6- 

torite pâte fi silit a le plăti cu de la sine, cou- 

sidarându-se aceste some ca şi împlinite. La a- 

seci ca, casti, elă este snbrogati d'a dreptul 

în «+ anţele şi privilegile Statului în privinţa 

debitorilori. - 
Art, 19. Ori-ce priimitoră, casieră, deposi- 

tară sâă altă însărcinată cu bani publici, şi va 

putea ti descăreatii sub cuvont că i sad furat 

   

s6ă perdutii banii, de nr se va justifica că fur- | 

tişagul stii perderea ai provenit dintr'uă forţă 

majoră şi că s'aiă luatii tâte precauţiunilo pre- 

scrise de regulamente în acâstă pritinţă. 

Ainisteulă finanţeloriă, mai înaintea otăririi 

ce va da curtea de compturi, şi fără a preju- 

deca nimică, pote ordona ca să se, verse prori- 
sorii sumele furate, perdute sâii contestate, ,. . 

Arte 20, Ori-ce contribuţiuni directe ssă in- 

directe, altele de câtă acelea cari sunt antori- 
sate de legile de finanţe, 

ori-ce numiri sâi împliniri, suntă cu desâvâr- 
şire oprite. E - 

Autorităţile cari arii ordona împlinirea lor, 

fancţionarii cazil ară face repartiţia lorii, pre- 
cum şi listele şi tarifele, şi în sfirşit toţi fane- 
ţionarii publici, carii ar săvârşi împlinirea u- 

norii asemenea dări nelegale, se vor da sub ju- 

decată şi se.vorii pedepsi după legi, +: ,.:: 
Jar persânele carii vorii Â plătită dccă nu li 

sară înapoia îndată aceea ce ati dată, vor pu- 
tea în timpă de tre! ani să'şi câră banii îna-, 
poi, de la ori care fancţiovariă publici, ce va 
8 ordonată sâii făcutii împlinirea; şi nu vor a- 
vea trebuinţă spre a'şi esersa acţiunea lor îna- 

   

intea tribunalelori de nici uă prealabilă anto- 
risaţiune a guvernului. 

$ IL. Ohcltudi 
“Art, 21. Legea anuală de finanţe deschide 
fe-cărnia ministru, asapra ministralui de fi-: 
nanţe, creditele necesarie pentru cheltuelile 
prevădute pentru fie-care eserciţiă:: „:. „ii! 

Aceste credite se plătescii din midlocele co- 
prinse în budgetuli venituriloră. : 

  

sub ork-ce titlu să | ratei eserciţialui.. pe sema căruia 
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Ant, 22, Ministrii nu potii nică chiară sub; 

a lorii răspundere cheltui nici contracta înde-: 

toxiri de cheltueli peste creditele deschise fie- 

căruia din ei. . i 

Art, 23. Ministrali de finanţe nu pote nici 
chiart sub a sa respunâere autorisa plăți co-- 

virşitore creditelor deschise fie-cărnia ministru. 
Art, 24, Ministrii nu potă cresce prin nick 

ună midiocii particulară şi din pici.uă altă 

sorginte suma crediteloră afectate cheltnelilor” 

loră respective, prin trmare ori ce bani ar în- 

tra în casa Statului peste sumele venituriloriă. 

prevădute în budgetii, se vorit trece în budge-: 

tulii curentă, sub numire de venituri: estra-or- 

dinarii. PI e 

Cândi veri unele din.obiectele mobile sii. 
imobile ale Statului ară fi lăsate în disposiţia . 
ministrilori şi ne .inai liindă în stare a se în- 

trebuința, voră fi priimnitâre de a se vinde, a- 

tunci vendarea torii se va face prin licitaţie” 

publică şi eu concursul ministrului de finanţe 

sti ală delegatului sâă; iară sumele produse: 

din asemenea vendări so vorii trece asemenea, 

în budgetuli curentă, sub numire de venituri: 
estra-ordinarie. ; i i. 

'Totii în rânduiii. venituriloră. estra-ordinare 

ale eserciţiulul curentii se vorii trece şi sumele 

ce vorii fi fostii plătite fără cuviinţă” sc din 
greşălă, după ordonanţele ministeriale, şi cari” 
voriă trebui restituite în tesaură, precun şi a- 

celea carii, fiindii avansate în virtuteu servi- 

ciariloră cari nu s'a esecutată, ai rimasii fără 

destinaţiune, şi pe carii priimitorii nu le-ar fi 

întorsă de câtii după închiderea escrciţiului. 

Câtii pentru sumele întârse în cursulă du- 
s'a dati or- . 

donanţe de plată, Ministrii ordonatori vor pu-. 

tea, dispune din noi de aceste sume, pentru tre- 
buinţele lă cari erai afectate, însoqindă însă 
cererea, tort . către. ministrulă fivanţeloră de 
recepisa comptabilului care va fi priimitii acele -. 
fonduri, de numele persnei care a întorsii a- 
ceste sum în casa tesaurului, de ordonanța - 
de restituire şi de arstarea causelorii caril fae .- 
necesarie reîntârcerea acestei sume la credi- 
tele ministrului ordonatoră. .. i. 

Art, 25; Când creditele deschise de legile 
anuale de tinanţe, wajungii a acoperi serviciile 
la cari suntă atectate,: Domnulă, după cererea 

ministriloră respectivi, pote să le deschidă ere- 
dite suplementare prin ordonanţe domnesci, în 

marginile provădute printr'na articoliă special: - 
din legea budgetului.; 

. Aceste credite se. i ozil. supune Adunării la 
cea dânttiii sesiune, spre â se legitima. - : .:. 

Art. 20. Ordonanţele-Domnesci cari, în lip- 
sa, Adunării aii deschisi sub orl-ce titlu credite . 

ministriloră, nu se potă pune în lucrare de: 

către ministrali de finanţe, de câtii deca vură 
fi basate pe părerea Consiliului de ministri, ..   Ele sunti -contra-semnate de ministru câre a .
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cerută creditală, şi publicate îndată în Moni- torul Oficiale. 
Art. 27. Aceste ordonanţe se întrunesc tâte 

în ună singuri proiectă de lege și se supuni 
Adunării de către ministrulă de finanțe la 
cea dWântcii sesiane şi înaintea presintării bud- 
getuloi. : o ! - Art. 25, Facultatea de a deschide prin 0r- 
donanţe Domnesci credite suplementare con- 
formiă art, 25, nu se aplică de câtă la cheltueli 
privitâre la unii servicii votati şi a căruia: 
nomenclatură este cuprinsă în fiă-eare anii în 
legea anuală relativă la budgetnl cheltuelilor, 

Art, 29, Credite estra-ordinare se potii crea 
numat ]a trebuinţe cari nu s'a pututii preve- 
dea la votarea budgetalui, nici S'ară putea a- 
mâna până la întrunirea, Adunăriy, 
Domnul pote deschide ministriloră respec- 

tivi credite estra-ordinare în marginile prev&- 
dute prin uni articolă spaccialii din legea bud- 
getului. 

La casuri estra-ordinare, cari ai necesitate 
de deschidere de credite mai mari şi covârşi- 
târe acestui fondi, se voriă convoca Adunările, 
şi Ministerul va cere ună credită legislativă, 
propunândii totii de uă-dată căile şi inidlâcele pentru acoperirea ul. 

Regularea acestorii credite se va urma, con- 
formă art, 27, 

Art, 30. Fiă-care creditii estra-ordinar des- |: 
chisii unui ministru formâză ună capitolă ose- 
bit în socotâla eserciţialat pe sema căruia s'a 
deschisă acelii creditii. 

Art, 31, Creditele deschise prin legea anuală 
de finanţe, pentru cheltuelile unui eserciţii, 
na potii fi întrebainţate Ja cheltuelile unui alt 
eserciții, nici acele alocate pentru ună Mini- 
sterii nu se poti întrebuința la cheltuelile 
unui alt Ainisteriă. . 

Art, 32, Budgetuli cheltueliloră fie-cărul 
Ministeriii este împărțită în capitole speciale 
şi articole. Fie-care capitol cuprinde serviciuri 
corelative sâă de aceeaşi natură; articolii fie- 
căruia capitolii cuprindiă împărțirea amănuntă, a serviciului prevădutii prin acelă articolă. - 

Art. 33. Sumeie afectate de lega la chel- tuiala unui capitolă, nu se potă întrebuința la chieltuiala unni altii capitol, asemenea şi 
suma afectată la ună articolă nn se pote în- trebuinţa la cheltuiala unul altii articolă, 

Art. 34, Nici uă creare cu cheltaiala Statu- 
lui de drumuri, canalari, poduri, edificiuri pu- blice şi altele nu se pote face de cât în temeiul 
s6ă a unei legi speciale si a unit credit des- 
chisii unui cajitolă specială în budgeti. 

” În asemenea, casti, cererea celui d'ântâit cre- 
ditii trebue să fie neapărat însoşită de evaluarea cheltuelei întregi; . 

Art, 8, Ori-ce lucrări publice de vă mare importanţă precumă, căi ferate, canalisări de 
rîuri, dramuri, canaluri şi altele, fiă, a se face 
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cu cheltuiala Statului, fie prin companii par- 
ticulare, nu pot fi esecutate de cât în temeiul 
ună legi speciale. “ , 
"Acâştă lege trebue să fie basată pe uă cer- 

cetare administrativă, 
Art, 96. In fie-care lună, Ministrul de finanţe propune Domnitorului, după cererea color-alţi 

ministri, împărţirea fondurilorii ec fie-care are 
a întrebuința în luna viitâre. 

Art. 07, Nici uă cheltuială pe sâma statolui 
nu pote fi plătită de către ministrulă finan- 
ţelorii de câtă în puterea unei ordonanţe a mi- 
nistrului respectivi sâii a funcţionariloriă dele- 
gaţi de elă. 

Art. 95, Uă asemenea ordonanţare, ca săpâtă îi priimită de ministrulă de finanţe, trebue să 
se rapârte la un credită deschisă întrun chipă 
regulatii şi să fie cuprinsă în marginile împăr- 
țirii mensuale a, fondurilorii disponibile, 

Ari. 89. Ordonatorii suntiă responsabili de 
plăţile mandate de dânşii în contra legiloriă şi 
a regulamenteloră de administraţiune, 

Comptabilii şi casicrit, mai înainte dea pro- cede Ia plata ordonanțeloră şi a mandatelorii 
liberate pe sâma lori, sâti de a le viza spre a 
fi plătite de alţi comptabili sunt dâtori sub a 
lori răspundere a, se încredința că s'a obser- vatii tote formalităţile și s'aii produs tâte pie- 
sele justificative prevădute prin regulamente. 

Art. 40. Ministril na potii face nici un con- tractii, tocmâlă sâă adjudecaţiune care ar trece 
peste terminulă duratei unui budgetă; la din - contră contractul va rămâne fără efectii pen-. tru terminulii esceudentă , şi contracciulii na va putea trage la răspundere da cât numaj pe ministri, : 

Se esceptă din acâstă regulă contractele de arendare, inchiriere sâii de întreţinere şi repa- 
rațiune de lucrări publice cari potii fi tocmite 
pentra unii termină mai lungii; la acesti casă 
se va trece în fie-care budgetii partea de chel- tueli cuvenite în sarcina anulni la care se re 
portă budgetulă, : 

Art, 41, Nici uă creanță nu se pote licuida, 
de câtă prin ună ministru s6ă prin unulă din 
delegaţii sti- îu numele numai ală celorii în 
drepti. 

Art. 42. Titlurile a fie-căreea licuidări tre- 
Due să înfăişeze dovedile despre drepturile do- bândite asupra Statului, şi să fie redigiate în 
formele prescrise prin regulamentele speciale 
ale fie-căruia serviciă. - 

Art. 49. Ordonatorii cheltueliloră nu vori 
putea sub nici ană pretestii se încheie vre uă stipulaţiă de dobândă s6ă comisiune de bancă 
în folosul vre unui contracciii scă antreprenor, 
precumă nici a cere de la aceştia vre uni ase-: minea folosii. , E 

Art. 44, Nici unii avansii nu se va putea a- 
corda la închecrea unui contractii pentru lu- 
crări, furnituri scii transporturi, de cât pe ga-



  

FINANCIARE 
ranţia unei val6re ipotecate ss depositii de 
alte valori şi ponă la 1/10 parte din costul 
totală. 

Nici unii acontii nu se va putea da de câti 
numai pentru partea serviciului împlinitii. 
“Tâte aconturile liberâte nu voră putea trece 

însumate peste cinci părți din şâse din lucră- 
zile, furniturile s6ă transporturile efectuate, 

La fie-care acontii se va opri uă parte pro- 
porțională din aransii, în câți să fie acesta re- 
fuită la terminarea serviciului contractată, 

Art, 45, Tote tocmelile în numele Statului 
se voră face prin concurenţă şi publicitate, 

Art. 46, Se vor putea, însă face tocmeli prin 
bună învoire. , ! ” 1. Pentru predările, transporturile şi jucră- 
rile a căroră cheltuială nu va covârşi suma de 
lei 10 mil, sei dea, va fi vorba de uă toemâlă făcută pentru cinci ani 2 căria cheltoială a- 
nuală nu va trece peste suma de lei trei mii, 

2, Pentru ori-ce predări, transporturi sâă 
lucrări, cândă împrejurările voră cere ca ope- raţiilo Guvernului să se țină secrete. Aceste tocmeli trebue mai ântâiă să fie autorisate de Domnitoră după ună raportiă specială. 

3. Pentru obiecte a cărora fabricaţiune este esclusivă proprietatea cu brevet de invențiune 
s6i de importaţiune a celui ce le are. 

4. Pentru obiecte cari nu stară putea găsi de câtii la uă singură persână, 
5. Pentru lucrările şi obiectele de artă şi de „precisie a cărora esecutare nu se va putea în- credința de câtă la artişti încercați, 

„6. Pentru esploatările, fabricările şi predă- '7ile cari nu sar fi făcută de câti ca probe. 
1, Pentru materiale şi producte de hrană cari, după natura lori particulară şi speciali- “tatea întrebuinţări la care sunt destinate vor f a se cumpăra şi alege în locurile unde se Pro- 

ducă, sâă cari ori fia se preda de către osuşi producătorii fără midlocitori. Ia _8. Pentru predările, transporturile s6ii lucră- rile care nu voră fi dobânditii la licitaţie nici uni preţii, sci în privinţa cărora se vor î pro- pusă preţuri ce nu putea fi priinvite. 
9. Pentru lucrările, acelea, cari, în casă de urgență evidentă provocată de împrejurăui ne- prevăduto, nu vor putea suferi adăstarea ter- miniloră de licitaţie, * . - 
Art, 42. In casă cândă vă tocmâlă ce va “de natură a se face prin concurență şi publi- „citate, na s'ar puțea realisa din lipsa de oferte 

“SCU din esagerația prețuriloră propuse, va tre- bui să se facă uă nonă încercare de licitaţie în- “trună termin minimum de la 15 la 30 gile, iar pentru licitaţiile mat importante cani ar trece peste suma de una sută mii lei, acelii minimum va fi de duoă luni de la data publicaţiunii,: 
Art, 48. In casă când predările ce roriă fi a se da prin licitație nu vor fi de natură a găsi în ţeră vă concarență îndestulătâre pentru a 
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garanta preţurile cele mai avantagidse, publi- 
caţiunile se vori: face şi în străinătate. 

Art, 49, In condiţiile aşedate la începutii 
se vorii determina natura şi importanța garan-. 
țieloră ce contraceii s6ă antreprenorii tori fi 
detori a înfășiza, sâi pentru ca să fie priimiţi 
la licitaţie sâi pentru ca, să asigureze îndepli- 
nirea contractului. “Ele voriă determina asems- 
nea acţia ce administraţia, va esercita asupra a- 
cestor garanţii în casii de neîndeplinire a con- 
tractului. : 

Art. 50, Insciinţarea despre licitaţiile ce 
vorii fi a se ţine se va publica, afară de casu- 
rile de urgență celă pugină cu 30 dile înainte 
prin afise, prin jurnalele oficiale şi cele maj 
respândite prin ţcră şi prin tâte midlâcele de 
publicitate, iară pentru licitaţiile mat impor- 
tante cară ar covârşi suma de 109000 lei, ter- 
minulii publicaţiei va, fi de ducă luni cel puțin. 

Acâstă însciinţare va face cunoscută : 
], Loculă unde se poti vedea condiţiunile.   2. Autorităţile însărcinate cu facerea lici- 

taţiei, 
"8. Locală, dina şi ora pentru adjudicaţie, 
„Arte 51, Licitaţiile se facă prin oferte. O- 

fertele se vorii depune sigilate în şedinţa pu- 
blică. Cândi ministrulii respectivi sâă împu= 
ternicitulă din parte-i va fi determinat de mai 
înainte ună maximum de suirea preţului sc 
ună minimum de coborire, acest maximum sâă 
minimum va, trebui să se 'depună sigilată pa 
biuroii la deschiderea şedinţei. 

Licitaţiile se vor putea, face şi prin strigări 
dâcă acesţii modii va părea mai priinciosă, | 

Art. 92, Mat "nainte dc deschiderea oferte: 
lori se deschidă şi se cerceteză garanţiile, res- 
pingându-se acelea, ce nu ar fi valabile să n'ar 
îndeplini condiţiile prescrise prin cactele de 
însărcinără. : 

Apol se procede Ja, deschiderea: oferteloră 
respingendu-se mai ântâiă acele a cărora ga- 
ranţie w'a fostă îndestulătore.   

  

Art, 53, In casulă cândă mat mulţi doritori 
ară oferi acelaşă preţii, 
va fi cel mai de josăă din cele coprinse în ofer- 
“te, se va procede.la uă de isnâvă adjudecaţiă 
chiară în acea şedinţă, sâii prin nouă oferte 
SG prin strigări până la stingerea atrei fobură 
d'a rândul şi numai între doritorii carii ai o: 
ferit acelaşi preţii. , - 

Art, 54. Resultatul fe-căriă adjudicaţii se 
va constata printr'unii procesă-verbalii, care 
să arate tâte împrejurările operaţiei. | 

Acesti procesii-verbalii se va, încheia, în şe- 
dință, chiarăi îndată după deschiderea oferte- 
lorii, și se“va constata adjudicaţia facă cu toţi 
concurenţii, însenmându-se' atâtii numele fie- 
cărui concurenti câtii şi preţulii coprinsă în 0- 
ferta sa. Preţuli va fi scrisă nu numai în gifie, 
dâră şi în litere. | - în 

Acesti procesii-verbalii se va sub-semna nu” 
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şi cândii acestă preţă |. 

-
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numai de ministru sâi de delegatulii săi, şi de! sesiunii ordinare, împreună cu aie că observa- 
adjudicători, der âncă şi de cci-alţi concurenii. 

Nevoinţa sti nepatinţa de a sub-scric din 
partea acestora se va menţiona în procesulii- 
verbalii, 

Contravenirea, la aceste disposiţiuni se va, 
pedepsi conformă legiloriă. 

Art. 55, Adjudicaţiile şi de isnâvă adjudi- 
caţii voră fi tot-de-una supuse la aprobarea 
ministrului competinte, şi nu or fi valabile şi 
definitive de. câtii după acâstă aprobare. 

Art. 55. Ori-ce concesionarii este supusi, în 
casii de neesecutare a contractului, la uă ad- 

- judicaţiune din nnoi făcută în contra lui, 
Art. 57, Ori-ce licitaţie abătută din formele 

prescrise în acestă lege va, fi considerată ca 
nulă, 

Arte 53. Teatuli articolului 40 până la ar- 
ticolulă 57 esclusivii, va fi tot-dâ-una afişat în 
sala adjudicaţiiloră. 
Asemenea 'se va face menţiune în publicaţiu- 

nile ce se vori face despre aceste articole. 
Art, 59. Tocmelile prin bună învoire încheia 

te de către delegaţii unui ministru şi comp 
rătorea ce vori face, voriă fi asemenea supuse 
la aprobarea sa şi. vori trebui a fi însogite de 
actele justificative, . 

0 CAPITOLUL, III 
Regularea definitivă a budgetutui 

Art. GO, Regularea definitivă a unui budget 
- va face obiectulii unei legi speciale, pe lingă 
care se va anexa socotelile ministrilorii. 

Acâstă lege se va supune Adunării în acceaşi 
formă şi acelaşi cadru ca şi budgetuliă, 

Art. 61. Ună tabloă al budgetului încheiat 
va fi anexatu pe lingă proiectulii de lege pen- 
tru regularea fie-căraia eserciţiii şi va coprinde 
Jămuriri şi anume : 

a. In partea venituriloră 

1. Evaluaţiile veniturilor 
2, Drepturile constatate, asupra contribuţii- 

lorii şi venituriloră publice. 
3. Împlinirile efectuate, 
4. Pemăşiţele. 

vb. In partea cheltuelilorii 

1. Creaitele deschise prin legi. 
2, Creditele dobândite pe sema creditoriloră 

Statului, | îi 
3. Plăţile efectuate şi 
4. Cheituelile ce rmânii a se plăti. 
Art, 62, Guvernulă presintă Adunării soco- 

tâla fiă-căruia eserciţiii în terminulă mult de 
duo! ani de la inchiderea lui. Curtea de comp- 

pay 
tură supune Adunării uă lună după deschiderea 

  

  

ţiuni, comptulii generală ali stării aceluiași 
esereiţiă precuniii şi documentele sprijinitâre. 

Arte 63, Sumele realisate din remăşițele 
venituriloră eserciţiului încheiat sa oră trece 
da venitari în socotila anului în curgerea că- 
ruia se vorii împlini. 

Art. G£. Creditele sei plăţile de credite ră- 
mase neîntrebuinţate Ia închiderea, esercițiulul 
se voră anula în comptabilitate. 

Art. G5. Mandatele a cărora plată nu se va 
fi reclamată până la închiderea, eserciţiului se 
voră anula; plata lorii se va putea cere și e- 
fectua prin uă nouă ordonanţare în cursă de 
cinci ani socotiti de la 1 Ianuarie alii anului 
care dă numele sci esercițiului în care s'a dat 
mandatele. 

Arte 66. Cândă la închiderea unui esercițiă 
unele alocaţii din budgetii se qăsescii încăr- 
cate cu drepturi în favorea cn itorilorii Sta- 
tului pentru lucrări adjudecate «i în carsă «la 
esecuţiune, partea alocaţiunii necesarii pen- 
tru a plăti creanşele se va transfera la eserci- 
ţiulă curentă, | 
„Arte 67, Piăţile rămase a se efectua pen- 

tru cheltuelile unui eserciţiă încheiată, se vor 
ordonanța asupra fondului eserziţiului anulri 
în care sunti reclamate. : . 

Ele se voriă trece la unii capitolii speciali 
fără alocaţie de fonduri. - 

Arte 6S. Indată ce comptuliă definitivă ală 
unui eserciţii este încheiată, ministrii ordona- 
tori alcătuescii state nominative de creanţele 
neplătite la închiderea acelui eserciţiii şi tră- 
miti uă îndoită copie la ministrul de finanțe, 

Art. 69. Ordonanţele pentrn plata acelori 
creanţe nu se efectueză de câtă după ce mini- 
strulu de finanţe a recunoscuti prin acele sta- 
turi nominative că creanţele ordonanţate se a- 
plică la credite remase la disposiţia ministrilor. 

Arte 70, Cândiă creanţele bine constatate 
asupra unui eserciţiii încheiatii voră fi remasă 
netrecute prin legea de regulare a acelui bud- ': 
getii, partea alocuţiiloră care le ar fi fostii a- 
fectată nu se mai pote transfera la alte eser- . 
ciţiuri de câtă uumai prin uă anume lege. 

Arte dl. La espirarea terminului de cincă ani, - 
care se dă celoriă în drepti pentru a reclama. : 
efectuarea creanţelorii remase zeplătite, eser- 
ciţiulă încheiată la care privescă acele creanţe 
se socoteseu închisii pentru totă-dâ-una, şi cre- : 
ditele la care s'arii aplica acele creanţe se ant- » 
l€ză într'ună modii definitivă, 

Art. 72. Ministrulă de finanţe va trămite 
pe totă anulă la Cartea de compturi ună ară- 
tare de operaţiile relative la eserciţiuri înche- ; 
iate până la a lor definitivă închidere, una din 
copiele staturiloră nominative, menţionate la . 
art. 6S, pentru cei în dreptă cu creanţe recla- 
mate asupra aceloră eserciţiuri precunii şi ac- 
tele doveditâre pentru respunderea banilorii.



FINANCIARE 

Art. 73, Ministrii aşterni fiă-care în parte 
socotelile loră. 

Ele se alătură pe lingă socotela generală a 
esercițiului. . 

Art, 74. Aceste socoteli coprindii tâte ope- 
rațiunile ce s'aii urmati pentru fiă-care ser- 
vicii de la deschiderea şi penă la inchiderea, 
fiă-căruia eserciţiă. 

Art. 75, Socotelile fiă-căruia eserciţiii tre- 
bue tot-d'a-una făcute într'unii modă uniform 
cu aceleaşi împărțiri, aceleaşi capitole şi arti- 
cole ca şi budgetalii gisulni eserciţiii, afară de 
cheltueli!e nepresedute în budgetii şi pentru 
care se facii articole şi capitole adiţionale şi 
oscbite. o. 

Art. 76, Fiă-care Ministru înfăţişeză pe tot 
anulă Adunării legislative unii stati sumariii 
de tote adjudecaţiile, de tote contractele şi'de 
tâte cumpărătârele făcute în cursuli annului 
încetatiă, - 

Aceatii stată arâtă numele şi locuinţa păr- 
ţiloră contractate, dăinuirea şi principalile con- 
diţii ale contracteloră. ” : 

Art, 72. 'Totă averea mobiliară a Statului 
precumiă şi mobilile, se voriă trece într'ună in- 
ventariă după care se va depune câte ună e- 
semplară la archiva Ministerului finanţeloră, 
la curtea de compturi şi la Ministeriele sâă 
administraţiile respectire, 

Inventariile sc vor rerisui şi se vor îndrepta 
la finitul fiă-cărui anii şi la fiă-care schimbare 
de funcţionari în a cărora sâmă suntii date prin 
agenţii administraţiei numiţi de Guvernă. 

Art, $, Ministrii vor dala Curtea de comp- 
tur: - E 

1. Ună tabloii detaliatii de proprietăţile Sta- 
tului şi veniturile ce produci, - 

2. Copii de procesele-verbale după adjudica- 
ţii, taxe de poduri, tăeri de. păduri, închirieri 
s6ă arendări de proprietăţi, vândări de feneţuri, 
producte şi alte asemenea. 

3. Estracte de cătăţimea samelorii imposi- 
telor directe după roluri, împărţite pe districte 
şi comune, şi în genere de tâte documentele 
cari constată un drept dobândit al Statului. 

4. Un tabloii de tote procesele câștigate sei 
perdute de Stat cu însemnare de sumele ce are 
a plăti sâă a primi pe fiă-care anii, 

CAPITOLUL IV 

Despre stingerea creanțelorii contra Sta- 
tului prin preseripții şi prin oprită ja- 
decătoresci, - : 

Art. 79. Suntă proserise şi cu desăvârşire 
stinse în folosulă Statului tâte creanţele re- 
mase nelicuidate, neordonanţate şi neplătite în 
terminii de cinci ani, socotit de la deschiderea 
eserciţiului. - : . | 

Acestă prescripţiă nu se aplică la contracte 
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şi cumpărători care voră cuprinde unii termină 
mai scurti de prescripţie şi nu prejudecă întru 
nimici alte pzescripţiuni mai scurte prevădute 
de legi. , 

Art. S0. Cu tâte 
coinlui precedenti na voră fi aplicabile la ca- 
sul cândi creanţele nu s'aii ordonanţată stii 
plata lorii nu s'a efectuată la terminile pre- 
scrise, din fapta chiarii a administraţici scă 
din causa judecăţiloră ce s'aii armati înaintea | 
tribunaleloriă. 

Ovi-ce creditorii va fi în drepti a cere de la 
Ministru competinte să" dea unii actiă prin 
care să constate data cererii şi piesele aduse 
în sprijinirea ei. 

“Art, 81, Ori-ce mandată a cărui plată nu 
s'a reclamatiă în termină da cinci ani, înce- 
penâii de la Ianuarie a annuiui ce dă numele 
seii eserciţiului, este preserisă în folosulă te- 
saurului. 

Acâstă prescripţie însă nu privesce pe acele . 
mandate de plată cari se voră fi opriti în ur- 
marea veri-unci cereri de secuestru stii de o- . 

posiţie. ” , 
- Art, S2, Suma mandateloră de plată oprită 

prin cereri de secuestru stă oposiţiuni se va . 
vărsa în casa de deposite şi consignaţiuni, spre: 
a sta acolo pentru asigurarea drepturiloră a- 
celorii ce Ji se va cuveni. Prin acestă depunere 
tesaurulii publicii este cu desăvârşire liberatii. 

Aceste feluri de consignaţiuni nu daii drept 
de nici uă dobândă pesâma părţilor interesate, 

* Până la înfiinţarea unei case de consignaţiuni 
și deposite, asemenea sume se vorii depune în   casele tribanaleloră respective. .. :: 
„Art, S3, Sunt definitiv remase pe sema Sta- 

tului sumele vărsate în casele agenţiloră de 
poştii sc de drumuri de fer ale Statului, spre 
a se trămite la destinaţiunea lori şi a cărora 
lată nu s'a reclamatii de către cei în dreptă. . p i 

în termini de trei ani din dioa predării ace- 
loră sume. ! ” 

Art, Si, Ori-ce cereil de opriră sâi oposi-. | 
ţiuni asnpra sumeloră cuvenite a se plăti de 
cătră Stati, ori-ce semnificațiune despre ce- . 

acestea, disposiţiile arti- 

siunea sâii transportulă unoriă aseminea sume 
la uă & treia persână si ori-ce alte notificaţiuni 
cari arii avea de objecră a opri plata lor, tre= 
buescii sub osînda de nulitate, a fi date în cu- 
noscința ministrului pe care privesce plata sâii 
a delegatului stii în judeţi; 6ră Ja casii deur-, . 
genţă, chiară agentului tesaurului însărcinat 
a efectua plata. -- : 

. 4 

„CAPITOLUL V 
" Despre perderi şi defleituri 

„Arta. 83, Pe fie-care ană se adaogă la bud- 
“geti uă alocaţiune specială spre a acoperi şi a   regularisa perderile ce vor resulta din deficite, ..,
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evenimente estraordinare şi păgubi şi chieltueli 
provenite din procesele Statului. 

Asemenea perderi voră fi constatate de mi- 
nistru respectivii care 'şI va pune tâte silinţele 
spre a asigura despăgubirea Statului din cau- 
ţianile şi averea debitorilorii. 

Art, SG, Dâcă în curgere de cinci ant de la 
data otăririi curţii de compturi, creanţa des- 
chisă pe sâma Statului pentru cause de deficit 
s6ii de oiă-ce' evenimenti de forţă majoră, nu 
S'aii pututii acoperi, se va constată neputinţa 
împlinirii printr'ună proces-verbal care so ya. 
însoşi în sprijinirea comptulul general al Sta- 
talui. Copiă legalisată după ani asemenea pro- 
cesii-verbalii se va anexa la comptuli compta- 
bilulni însărcinată cu implinirea deficitului. 
„Art, 57, Funcţionarii însărcinaţi specială şi 

directii cu survegherea comptabililorii şi cu 
controlul comptabilităţii lori, suntii respon- 
sabili de ori-ce deficitii ce nu se pâte acoperi 
Şi care ară fi proveniti din causa lipsei de ve- 
Tificaţiune asupra gestiunii comptabilului ce 
se va afla în deficită, 

a ună asemenea casii, unii decretii Dom- 
nescii motivaţă fixeză, după propunerea 3lini- 
stralui de finanțe, totalulii sâii partea deficitu- 
ui de care funcţionarului este responsabili. 

Cu acesta însă nu se atinge dreptul acestuia 
de a se arăta cu cererea la Curtea de compturi 
spra ai se face legiuită îndreptare In casă de 
a fi năpăstuită, 

CAPITOLUL, VI. 
- Despre darea compturilorii 

„Art. SS, Orx-co comptii declaratii de sincer 
şi adevirut, este datat şi subsemnat de comp- 
tabilă care a încheiatii şi Va înaintată la au- 
torităţile competinte în terminele prescrise de 
legi, cu alăturare de actele justificative, 

Nici uă preschimbare nu se mai pote face la 
ele dnpă presentarea lori de câtii prin uă sen- 
tință a Curţii de compturi. 

Art, 59. Comptuli generală ală finanţeloriă 
Ya cuprinde patru compturi desroltate. 

I. Comptuli priimiriloră. ' 
II. Comptulii cheltueliloră. 
III. Coinpturile de gestiune. 
“IV. Comptală bndgetară, 
Art. 90. Corpurile speciale ale ministriloră 

voră cuprinde: 
1. Uă tablă generală pe capitole a tutulor 

Operaţiunilorii eserciţiului presentatii, 
"2. Arătarea desvoltată de cheltuelile consta- 

tate, plăţile efectuate şi creanţele remase a se 
solda. IN , 

3, Uâ tablă comparativă pe capitole a chel- 
tocliloriăi eserciţiului presintatii cu acelui care 
A precedatii, arttândi causele diferinţelorii. 

4. Tabela operaţiilori relative la eserciţiură 
încheiate. 

  

  

LEGIUIRI 

Art, 91, Ori-ce comptabilitate publică este 
basată pe seripte oficiale si pe documentele ju- 
stificative. 
„Seriptele prescrise de lege se ţinii în formă 

de dopia scriptură. , 
1. Intrună jurnală generală pentru înscrie- 

rea operaţiunilorii de tâtă gioa. 
2. Intr'uă carte mare de partidă în care se 

resumă tote operaţiunile după natura lori. 
3. In registre ajutătore în care se descriă 

acale operaţiuni în tote amănunţimile lori. 
Art. 92, In primele dece dile ale fiă-căria 

luni, casierii trămitiă ordonatorilori: secundari, 
horderouri de plăţile făcute în luna precedentă, 
pe eserciţii, pe ALinisterii şi capitole. 

La închiderea eserciţiulul ei adaogă borde- 
rouri de plăţile ce mai remâniă a se efectua 
pentru acelii eserciţiii cu arătare de natura cre- 
anţei şi de numele celorii în dreptii. 

Art. 93. Ordonatorii'secundari at creditelorii 
Minesteriale ţină uă comptabilitate strictă pen- 
tru tote operaţiunile ce le suntii încredințate, 
după cun: se espune în art. 91. . 

Art. 94, In-dece ale fie-căria luni, ei tră- 
mită către ministrii lori socoteli, mensuale 
aşedate în formele ce se vorii fixa prin regula- 
mente speciale. “ 

Un compt general este trămis de ci la închi- 
derea definitivă a eserciţialui cândi se voră 
închide toti uă-dată şi registrele lori. , 

Art, 95. Comptabilii sunti dâtori să adre- 
seze pe totă luna Ia comptabilitatea generală 
a finanţelorii ună borderoii de priimiri şi chel- 
tueli, însoţită de acte justificative şi adeverite 
conformii prescripţiunilorii regalamentarie. 

Art, 90. Ori-ce priimitorii sci agenti comp- 
tabilă ali diferiteloră administraţiuni fnan- 
ţiare este dâtorii a preda, pe fie-care ană şi nai 
"nainte de 1 Aprilie la Curtea de comptură s0- 
cotela gestiunii scle. 

Acestă socotslă cuprinde tâte faptele gestiu- 
ncă în curgerea periodului anuali, orl-care ar fi 
natara loră şi ori care ar fi serviciulă publicii 
s6ă particulară la cara ele se raportă. 

Aceste socoteli presintă : 
1. Tablouli valorelorii în fiinţă în casă şi în 

portofoliuri şi ali creanțeleră remase neim- 
plinite la inceputalii gestiunii anuale, sâă ali 
sumelori cu care arii fi deschisi comptabilaliă 
la aceeaşi epocă. 

2. Primirile şi cheltuelile de ori-ce natură, 
făcute în cursuli acestei gestinni, cu arttare 
anume a eserciţiilorii şi a drepturiloră la care 
sunti privitâre. 

Totalulă valoreloră ce se va afla în casă şi 
în portofoliul comptabilului, precum şi alii 
creanţeloră remase neimplinite la sfirşitală 
gestiunii anuale sâă alii sumeloră cu care ară 
fi deschisă la aceeaşi epocă. 

Art. 97, Socotelile şi registrele comptabili- 
loră de bani publici se închidă la 31 Decem-
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brie ali fiă-căruia ană sâă Ja epoca încetării 
funcţiunilorii lorii. 

La aceleşi epoce se verifică situaţiunea ca- 
selor şi a portofolielorii lor şi se constată prin- 
tr'unii procesii-verbalii de către agenţii admi- 
vistrativi orinduiţi pentru acesta, 

Art. 9S. Uă comisiune specială, alsă de A- 
dunare, va încheia jarnalulii și cartea mare de 
partide a coniptabilităţii generale la îinele lui 
Decembrie, şi va constata prin procesii-verbali, 
comunicată Adunării, concordanța socotiilorii 
Ministeriale cu scriptele centrale ale tinanţelor, 

Art. 99. Cândi se va intimpla ca compta- 
bilii Statului să fiă în același timpă priimitori 
ai banilorii comunelorii stii ai stabilimentelori 
publice, agenţii Guvernului verificâudi casa 
loră, voră veritica în același timpi și starea 
socotelilorii caselorii comunale districtuale, scii 
ale stabilimenteloriă -publice cu carii aceşti 
comptabili sunții însărcinaţi, fără a, se jigni 
însă cu acâsta drepulă de priveghere şi de con- 
trolă al autoritățilorii comunale, districtuale 
scă altele. 

Art. 100, Directozele comptabilităţii gens- 
rale veritică pe totă diun saldosulii casei cen- 
trale a tesaurului publică şi constată a sa con- 
formitate cu scriptelo centrale, 
- “Arte 101. Casierii generali rorii ţinea, în 
formă de dopiă-scriptură, o 

1. Registre de prima înscriere ţinute de sub- 
casierii primitoriă şi plătitori. 

2. Unii jurmalii resumândi operaţiunile pe 
fie-care (i. i MR 

3. Uă carte mare de partide. 
4. Registruri pentru desvoltarea cheltueli- 

lorii şi priimiriloră, , 
3. Carneturi de scatenți și alte registrari de 

portofoliuri. Di 
6, Registre de amenunte pentru cheltuielile 

aşedate pe Ministerii şi pe esercițiuri. 
7, Carneturi de ordonanţe înfășisândii pe ar- 

ticoli şi capitoli de budgetui suma ordonanţe- 
lori Ministeriale, emisiunea mavdatelorii de 
către ordonatorii secundari şi plăţile făcute a- 
supra, aceloră ordonanţe și mandate. * 

Art, 102. Casierulii centrali comunică pe 
tâtă sâra ministrului transcrintele,- bordekou- 
rile şi documentele carii justifică situaţiunea 
sa de qi. Eli comunică pe tâtă luna la direcția 
comptabilităţii generale horderouri desroltate 
arătândă amenuntele plăţilorii po esetciţiuri, 
Ministerii şi capitole budgetare precum și sta- 
turi sumarii de reţineri. Ii 

Asemenea şi statulii plăţilorii făcute pe c- 
serciţiură încheiate. : ” 

Art. 108, Comptuliă finală ali casicrului.|. 
centrali va preseuta plăţile făcute atâtii în- 
trună modă sumariii pe Ministerii şi eserei- 
ţiuri cât şi desvoltate pe materie prin uă tablă, 
anexată sub adeverirea direcţiei comptabilită- 
ţii pentru conformitate cu scriptele generale, 
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Art, 104, Toţi eci-alți casieri ai Statului 
voradresu la finele fie-căria săptămâni la comp- 
tabilitutea generală copie de pe jurnalulii lori, 
şi la finele fie-căria luni borderouri de ame- 
nunte cu actele justificatire şi cu balanţa car- 
tri mari de partide precum şi table de operaţiu- 
nile lorpe esercițiăi, pe Ministerii şi pe servicii, 

Art, 105, Pentru ori-ce plată din casa pu- 
blică achitarea se va înserie de priimitori chiar 
pe mandatulii de liberare în minutulă priinti- 
rii. Cândi priimitorulă no va sci să serie, elă 

este în dreptă a achita prin unii cunoscutii alii 
scii care va sub-semna pentru regulă, Cânâii 
nu va voi să se serve deacestii dreptii, elă este 
detorii să producă uă chitanță legalisată după 
formele prescrise de lege.  : i 

Art, 106. Comptabilii fondurilorii departa- 
mentali şi ă stabilimentelorii de utilitate pu- 
biică sunt detori a ţinea comptabilitatea lori 
în formă de dopiă-scriptură. :. 

degistrele loră, neapărat cerute de legi, 
voră ti ; , , 

I. Uă, condică cu. suşe pentru înscrierea şi 
tăierea cuitanțelorii, O 

ÎI. Uni jurnală generală pentru înscrierea 
priimiriiorii şi respunderiloră după ordinea, da- 
telori, i 

JII. Uâ carte de partie pentra îuserierea, 
priimirilorii şi a cheltuciiloră după natura al- 
cătuiriloră budgetare a fiă-căraia anii, 

Art, 107, Perceptorii comunal sunt dctori 
a ţinea uă comptabilitate regulată în formă de 
scriptură simplă. Registrele lori neapăratii 
cerute de legi roră fi: | 

I. Uă condică cu suşe pentru însericrea şi 
tăcrea cuitanţelorii. IE J 

Ji. Unii jurnații generalii pentru înscrierea 
priimiriloră și respunderiloră după ordinca da: 
teloriă, ” ! i 

Art. 10$. Comptabilitatea generală a finaa- 
ţelorii este însărcinată cu privegherea tutulorii 
comptabilităţilorii publice. Ea controleză pe 
acte justificative tâte elementele de coptabili- 
tate pentru priimiri şi respunderi câtei se îră- 
miti de diferiţii comptabili, recapitulândulz în 
Vorderoari Inuarii pentru tâtă ţera. Aceste 
borderouri servescii de bază pentru scrintele 
centrale ale comptabilităţii generale. 

Art, 109, La terminali prevădută prin le- 
gea Curţii de compturi; compturile de gestiune 
ale diferiţilori comptabili, suntii veriticate de 
către comptabilitatea generală care le trans- 
mite la Curtea de comptaii cu resumatele aşe- 
date pe departamente, pe clasa-de comptabili 
şi pe natura de servicii, a 

Art, 10, Compturile generale pe gestiunea; 
anuală și pe servicii, regularea definitivă a bud- 
gctelorii precumi şi situaţiunile finanţiale ce 
va. fi detoră guvernulii a publica pe tot anuliă, 
trebuo să fie conforme cu scriptele comptabi- 
lităţii generale. | RE
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Aceste resultate generale se voriă trămite 
Curţii de compturi sub forme de table compa- 
rative spre a se putea constata atâti esactita- 
tea lorii câtă şi conformitatea lori cu sentin- 
țele pronunciate de acea curte asupra comptu- 
riloră individuale ale diferiţiloră comptabili. 

Art. 111. Agenţii administraţiuniloră ge- 
nerale însărcinați cu privegherea, cu conserva- 
ţiunea sc cu întrebuinţarea materialului Sta- 
tului sunt responsabili de aceste materiale şi 
dai socotelă de dânsele pa fie-care anii la Cur- 
tea de compturi. Acâtă socotslă trebue să con- 
state cantităţile, calităţile şi valârele ce se află 
în magazii, întrările, eşirile, punerea în consu- 
maţiune, în vindare şi scădămintele precum şi 
părţile desfiinţate; constatările acestorii dife- 
rite mişcări şi prefaceri se facii prin protese- 
verbale. 

Aceşti agenţi sunt supuşi ca şi comptabilii 
de bani publici, a da cauţiune către Statii. 

“CAPITOLUL VII 

* Disposiţii transitorii 

Art, 119, Comptabilit carii arii contra-veni 
la disposiţia art. 10, vor fi sopuşi pentru ântâia 
Gră Ja uă amendă egală cu jumătate din l6fa 
Jorii mensuală, pentru a doua 6ră amenda va fi 
ecuivalentă lefii lorii pe uă lună, €ră la a treia 
abatere de acestii felă va fi destituită. 

" Aceste tâte fără prejudițiulii respunderii ba- 
niloră pentru cari! ar fi Jiberati uă chitanţă 
particulară şi caril nu ară fi intratii în casa 
Statului. , 

Art, 113, Uri-ce lipsă de bani din case pu- 
blice, bine constatată, va produce în favorul Sta- 
tului, fără prejudiţiă de alte penalităţi pro- 
nunţate de legi, dobândă legală, începândă de   
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la Qiua cândi vărsarea banilorii a trebuitii să 
fie efectuată, în casă, să de la aceea în care 
s'a ivitiă lipsa sii s'a făcută greşălă de cifre, 
care a produsi deficitul constatat s'au s'a 
respinsit actele justificative pe care s'arii fi li- 
beratii fără temei banii publici din casă. 

Guvernulii nu este în drepti a descărca prin 
modi de ertare pe comptabilii ce se roră găsi 
responsabili pentru aceste casuri nici în total 
nici în parte, - 

Art, 114, Ori-ce comptabilă va f£ făcută în 
eserciţiuli funcţiei sâle uă speculă de corer- 
ciă sti de industriă, sâii va fi participat la ad- 
judicaţiunile publice întrun modii directii stă. 
indirectii : va, fi pasibilii denă amendă până la 
trai miă lei, ” 
"Arte 115, Disposiţiunile legii de facă vorii 
fi esecutorii pentra totă România de la 1 Ia- 
nuarie 1865. - - - 

Se vor aplica însă îndată după promulgarea 
legii disposiţiunile atingătâre de facultatea 
ministriloră de a deschide credite suplimenta- 
rie şi extraordinare. 

Art, 116, Guvernulă va îngriji a alcătui re- 
gulamente speciale pentru aplicarea acestei 
legi şi instrucţiuni practice pentru ţinerea 
comptabilităţii publice atâtă în formă de do- 
piă-scriplură, câtă şi în formă de scriptură 
simplă, înfiinţândă şi carsură publice pentru a- 
câsta unde va fi trebuință. 

Articolii privitor la ţinerea comptabilităţii 
în formă de dopiă-scriptură pentru comptabi- 
li şi casierii Statului şi pentru cei orânduiţi 
la fondarile departamentale sc la stabilimente 
de utilitate publică, precum şi cei privitori la 
ţinerea comptabilităţii în formă de scriptură 
simplă , pentru toţi perceptorii şi comptabilii 
comunali, se voră aplica ună anii după pabli- 
carea regulamenteloriă şi instrucțiuniloră mai 
susii specificate. 

  

ORGANISAREA ADUINISTRATIEI CENTRALE A 
„ - MINISTERULUI FINANŢELOR 

(Decretii din 30 Alaiii 1862) 

TITLUL 1 
Art, 1. Administraţiunea centrală a Mini- 

sterului finanţeloră este organisată provisoriă 
după cumă urmeză : 

1. Secretariatuli generalii. 
2. Inspecţiunea generală de înanţe, 
3. Administraţiunea contribuţiunilor directe. 
4. Administraţiunea venituriloră indirecte : 

„sare, timbru, domenuri şi alte producte ale 
budgetului. . 

5. Direcţiunea vămiloră. 

6. Direcţiunea posteloriă. 
7, Comptabilitatea generală şi mişcarea fon- 

durilorii. 
8. Casieria centrală a tesaurului publică. 
Art, 2, Ministrulă este asistatii de ună di- . 

rector generale care are sub ordinele sele ime- 
diate, secretariatulă generalii. 

Ş 1. Secretariatulii generalii 

Art. 3, Secretariatul goneralii, care se di- 
rige sub ordinile ministrului, de directorul ge- 
neraliă ali Ministerului, asistatii de unii şefi
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- de secțiune, se compune de trei biurouri şi a 
nume : IN . 

Biuroulii personalului şi materialului. 
Biurouli de ordonanţare. 
Biuroauiă de espediţiune şi înregistrare. 

„Art, 4 Atribuţiunile acestor biurouri sunt : 

Biuroulii de personali şi de materiali 

Pregătirea dceretelori Domnesci şi decisiu- 
nilor ministeriale, privitâre la numirea în func- 

" ţiuni a agenţiloră finanţiari în genere, lucră- 
rile relative la dobândirea garanţielorii ce a- 
cești agenţi vor fi dâtori a da potrivit legilor. 

Lucrările inspecţiunii financiare, urmare la 
verificările ei. 

Priveghere asupra materialului de finanţe. 
Cumpărători, reperaţiuni, obiecte de cance- 

larie, distribuirea registrelorii la comptabili şi 
inventarii. - , 

Biurouli, de ordonanţare 

Alcătnirea budgetului speciali ală Ministe- 
ralui de finanţe, strângerea elementeloră ne- 
cesarii la acestă lucrare, ordonanţarea chiel- 
tuelelorii acestui Ministeri, borderouri perio- 
dice a transmite la mişcarea fonâurilori pen- 
tra mandatele emise. 

„Biurouliă de e spediţiune 

Priimirea, distribuirea şi espedierea cores- 
pondinţei administraţiunil centrale, afară din 
depeşele telegrafice sâă corespondinţa confi- 
denţială, care se deschide d'a dreptuli numai 
de ministru. “ 

Art, 5. Directorulii generală, pe lingă pri- 
vegherea ce'dă Jucrăriloră prescrise prin arti- 
colulii precedentă, are şi atributele următâra: 
- Pregătesce, prin şefulii de secţiune, cestiu- 
nile generale ce diferitele administraţiuni su- 
pună la decisiunea ministrului, şi diferenţele 
ce s'ar întâmpla între diferitele servicii ale ad- 
ministrațiunii centrale, s6ă între acestea şi 
particulari. ” 

Sab-sâmnă ordonanţele de plată să de de- 
legaţie, în virtute de uă specială autorisaţie 
din partea ministrului. 

“ 'Tire singură una din îndouitele chei ale ca- 
sei centrale a tesaurului, şi la casii de împedi- 
care, o depune Ministrului. - . 

Priveghiază şi controleză lucrările celor-alte 
administraţiuni. 

Ş II. Inspecţiunea generală de finanțe 

Art. 6, Lucrările inspecţiunii de finanţe se 
dirigi, sub ordinele ministrului, de inspecto- 
xulii generală care are sub ordinele sâle : 

2 Inspectort-de clasa I, 
6 Inspectori de clasa II şi 
1 Secretari de corespondinţă pentru Inspec- 

torul generală. 
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Inspectorul general represintă pe ministru 

în afară. a 

Ensuşi, şi prin concursulă inspectorilorii, re- 

visuesce tâte serviciele finanţare, verifică ge- 

stiunea şi casele comptabililor direcţi şi al re- 

giiloră financiari. . . 
Se asigusă despre buna, aplicare a reglemen- 

telorii şi instrucţiunilorii aşedate, _ 

Pane sub ochii ministrului ori ce neorân- 

dnială sâii viciuri ce ară găsi în sistemulii de 

administrare a diferitelor servicii, şi propune 

disposiţiunile necesarii de îndreptare, fără a 
putea da de la sineşi ordine directe. 

$ 111. Administratiunea contribuţiilor directe 

Art. 7. Lacrările acestui serviciii cari se di- 
rigii, sub ordinele ministrului, de unii ge, asi- 

statii de două sub-șefi de secţiune, se împartă 
la patra biurouri, formândii două despărţiri. 

Întâia Despărţire 

Constatarea mişcărilor materiei impossabile 

Operațiunile relative la aşedarea contribu- 
ţiuniloriă directe sâii a taxelori asimiliate lor, 
şi Ja decimele comunale. 

Întocmirea listeloră, rolurilor şi tarifelor, 
relative la aceste imposite. . Ia 

Comptabilitatea fondurilorii comunale. 

A duca Despărțire 

Lucrările retative la constatarea scutirilor, 
restituirilor şi perderilorii din contribuţiunile 
directe şi cereri de ordonanţare pentru aceste 
cheltueli. 

Soluţia la reclamările contribuabililoră şi. 
partea contencidsă. 

Lucrări statistice, în ceea ce privesce aceste 
imposite. ” , 

Urmare la raporturile înspecţiunii finanţiare 
în privinţa impositeloră directe. 

Ş IF. Administraţiunea venituriloră indirecte, 
timbru, domenuri şi protisoriii, sare. 

. Art, S, Acestii serviciii se dirige, sub ordi- 
nile ministrului de ună şefă, asistații de uni 
sub-şefi, coprindândă trei biurouri, cu atribu- 
ţiunile următâre : 

Lucrările relațive la administraţiunea sali- 
neloră, şi a esportăril. sării, atâtii pentru ve- 
nituri, cât şi pentru chieltueli; comptabilitatea, 
şi verificarea pe acte a gestiunii acestor servicii, 

„ Fabricarea, şi distribnirea “hârtiei timbrată 
şi comptabilitatea relativă. - | 

Priveghierea asupra bunurilor mobile şi imo- 
bile ale Statului, inventarii. : ” 

Asistarea, la vindarea obiecteloră diferitelor 
Ministere, ce nu mai suntă în stare de între- 
buinţare. . -
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$ V. Direcţiunea vămilorii 

Art. 9. Direcţiunea viimiloră se dirige, sub ordinile ministrului, de unii Directorii asistat de duci sub-şefi de secțiune, și se compune de duoă despărţiri, cu atribuţiunile urmăsore : Gestiunea vămilorii atâtă despre venituri, câtă şi despre cheltuieli, 
Aşedarea tarifelor, reglementelorii şi in- strucţiuniloră relative, 
“Percepţiunea dreptului de vamă, 
Verificarea pe acte a, scripturilor şi elemen- teloră de contabilitate n agenţiloră acestei regii. - 
Comptabilitatea relativă. 
Transmiterea rosultatelorii la comptabilita- tea generală, . , . 

S FI. Direcţiunea postelori 
Art. 10. Direcţiunea postelor se dirige, sub ordinile ministruluj, de ună directorii asiszaţii de unii sub-sefiă de secțiune, şi se compune de |. uni singur biuroii cu atribuțiunile următâre : Priveghierea asupra îndeplinirii stipulaţiani- lorii contractelor cu antreprenorii postelorii, Administrarea postei de scrisori şi a diligen- ţelori. i : Percepţiunna, taxelorii, 
Verificarea agenților sti comptabili, şi comp- tabilitatea relativă, 
Transmiterea reseltatelozii la comptabilita- tea generală, 

, 

$ VII. Comptabilitatea generală şi mişcarea 
“fondurioră 

art, 11, Coniptabilitatea generală şi 1niş- carea foniurilori se dirisra, sub ordinile mini- strului, de ună şef, asistat de doui sub-şefi de secţiune, şi se comvuiie de donă despărţiri, co- prindendi cea Vântâii 4 biurouri şi cea de a doua trei biurouri și anume : Da 

Despărțirea 1 
1. Biuroulii mișcării fonduriloră, 
2. Biuroulă dâtoriel pnblice, 
3. Biuroulă împlinirii contribuțiunilori di- zecte şi altorii producte, 
4. Biurouli împliniriy vezituriloră clerieale şi din domeniile Statului. . - . 

Despărțirea 11 
Binroulii Centrali. 
Două biurouri de scripturi. 
Ari, 12, Atribuțiunile aestorii dont despăr- țiră, suntă : 

"Despărțirea I 

“Lucrările relative la mişcarea fonduriloră 
. 
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pentru a asignra plata regulată a cheltuiele- loră ordonanţate de diferitele Ministere 
Pregătirea situațiunii mensuale, care să ser- ve de basă la distribuţiunea fondurilor de care potă dispune ministrii în fie-care luvă, con- formii Art. 30 din hegulaineut. ; | , " Lucrările relative Ia fabricarea de monete, la admiterea în circulaţiune a diferitelor mo- nete şi la regularea cursului lori, | 
Percepţiunea şi împlinirea imyositeloră di- recte, venituri din domene ale Statului şi cle- 

ricacle, şi incasarea celoră alte venituri efec- tuate prin regiile finanţiara. * - | Urmărire în privinţa întrării veniturilor de oră ce natură, remăşițe şi contenciose, 
Tinerea registrelor dâtoriei publice, pensiuni 

civili şi militare, indemnisaţiuni şi compen- sațiuni. - a 
Împrumaturi permanente , Aotante şi pro- 

visorii. 
Comptabilitatea relativă, 

Despărțirea Ii 
Verificarea pe acte a, scripturilorii şi a ele- 

menteioră «le comytabilitate ale tutulor comp- tabililorii direcţi,. afară de ăceia ai regiiloră finanţiare, . DRE 
ncheerea, socoteliloră de gestiune şi înain- 

tarea lorii la Controlă, +, 
Priveghierea pentru aducerea 

a lămuririloră Controlului. - : | 
'Tinerea scripturiloriă generale ale Statuluy, 
Pregătirea bulgeiului generalii ală Staţu- 

lui, atâtiă în venituri, câtă şi în cheltuieli, 

la: îndeplinire 

Ş VIII. Casieria centrală a Tesaurului 
Art. 19, Casieria, centrală a tesaurului se 

dirige de Casieruli centrali, asistată de ună 
sub-casieră principală şi de personalului copzins 
în «lăturatulă Stati, ÎN 

- Atribuţiunjie Casierici centrale suntii : 
ncasartă tutori vărsărilorii co se faci la 

Tesaură, - NE E | 
” Emiterea bouuritor de Tesaur şi mandatelor 

asupra diferiților comptabili ai 'Pesaurului. 
Efectuarea cheltuieiiloră publice ce se plă- 

tescă în Bucuresci, după ordonanţe directe saă 
mandate ale ordonatorilori secundari. 

„ Conservarta depositeloră, 

a PIPLULU IL 
Disposițiuui gencrale 

Arte 14. Uni regulam:ntă admivistratis i 
va determina într'ani modii precisă, atribuțiu- 
nile fic-cărui biuroă, raportulă între densele şi 
modul de inanipuiare, ast-fel ca să se asigure 
regulatulă mersi ali trebiloră, - 

Arte 19. Perzonalulii administraţiunii cen- 
trate, precum şi onorariulă „se reguliză după bă 
alăturatali Stat. !
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A FINANŢE ELORU - 

DESEMN AREA . RETRIBUTIA| RETRIBUTIA 

- . Î . PE LUNA PE ANU 

FUNCŢIILOR ŞI A PERSONELOR DE UNULU | PENTRU TOTI 

Ministru. . 5,000 60,000 
Directorele generale. Ă . 2,500 30,000 

| BIUROURILE 
Secretariatulii generalii | K 

1 Şefi de secţiune : C Racovicânu . -, . 1,500 18,000 
3 „Seti de biuroă : D. Morfa, C. Munu şi N, eobaresta . 700 25,200 
2 | Sub-sefi de biuroă : G. Stilescu şi G. Eliade. „. 600 14,400 
3 | Adjutâre clasa |: St, Dimulescu, A. Budacu .. 500 .|: 18,000: 
3 Adjutore clasa II : V. „ Nienlesea, 1 Vlabidi şi St. Racorii - 450 | 16,200 - 5 | Cozi... , 300 | : 18,000 

Inspecţia generală | - 
1 | Inspectore generalii: A. Cociu 2,000 | 24,000. 
2 | Inspectoră clasa [: C, Scurta . - 1,500 |.. 36,000 
6 Jdem clasa IM: Ef. Fotino, Nicolae Teolog, I, C. lonescu. e - 

I6n Bădulescu, C. Debenof şi C. Artino, .. 1,300 93,600 
1 Secretarii 2600 Î + 74200. 

Aaninisraţia contribuției directe 

1 | Şefi de secţie: C. Iliescu. . 1,500 - 18,000 
2 | Sub-gefi de secţie: |. Ghiţescu, A Figa ! . 1,000 24,000 
4 Şefi de biuroi: E. „Bosianu, T, Penescu, A. Tivaditu şi 

D. Stănescu. | . -'700 33,090 
1 | Archivar: A: Momăianu a . „600 7,200 
5 Verificatori clasa IL; G. Dorănesta, 0. Gălăşescu, G. Pe- | 

"| _ trescu, Î. Petrescu şi C. Bogonos. . . 500 30,800 
5 Verificaturi clasa II: “A, Antonese u, N. Bobesca, a Ve: . : 

nescu, Î. Odobescu şi G. "Teodorescu, - 450 27,000 
8 Copişti . .... Î. | 300 „28,000. 

Administraţia tenituriloră indirecte | 
1 | Șefii de secţie: G. Grecânu „1,500 18,000 
1 Sub-şefă de secţie : Al. Stăncescu . , 1,900 12,000. 3 | Şefi de biaroii: S. Talpa, A, Darma şi 7, Olcescu . -100 25,000 
1-1 Archirar: 7. Mărăcinenu . 600 "7,000 . 
3 Verificatori clasa 1 : D. Danielopolu, "AL Dimitrescu i . 

: C. Vivescu. , 500 18,000 
1 | Idemelasa l[:G. Mora, ML. ATardare: și St. Stefauesza , 450 16,000, 
5 Copişti -. A . :00 . 18,000 . - 

Div ccţia rănălorii. _ : 

1. | Directori: G. Niţescu , Due 2,000 24,000 
2 | Sub-zefi do secţie: P, “Mărculescu şi A. Lămotescu -1,000 - 24,000 
2 Controlori : Bacalola și Insef Zaharia . . - 1,000 24,000 
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DESEMNAREA ua | et 
LO SIILOR ȘI A PERSONELOR DE UNULU | PENTRU TOTI 

4 Verificatoră clasa I şi archivară : G. Penescu, E, Urlă- - 
___âuu, St. Hagiescu și M, Drusescu . . 500 24,000 

4 | Verificatori clasa II: G. Paspale, A. 4. Lomotescu, N. Dim- 
bânu şi Stefanu Fetescu. 450 „91,600 

Copiştă . î.. 300 21,600 

"Direcţia postelorii = 

1 | Directore : Panait Săvescu A 1,500 18,000 
1 | Sub-şefă de secţie : Th. Augustin . o. . 1,000 „12,000 
1: | Controloră: N. Petrini. , . e. 800 9,600 
1 | Şefă de biuroă: D, Boiarolu. . . 700 8,400 
4 | Adjutâre: C. Degânu, V. Rudărânu, C. 'Temeli și Scar- . 

lati Bădulescu. . 450 21,600 
5 Covişti , . RI 300 18,000 

Comptabilitatea generală , î 

1 | Şefi de secţie: Nicolae Nenovici . . . . 1,500 18,000 
2 | Sub-şefi de secţie : A. Duca şi S. Niţescu. .. 1,000 24,000 . 
7 Şefi de biuroi : |. Caracaşăi, C, Dobrescu, C. Capelenu! . - 

G. Nicolau, 1. Serghievici, A. 'Pamara şi I6n Gugiu. 100 58,800 
1 Archivară : N, Băltenu.'. . 600 "24200 
5 Sub-şefi de biuroi : G. Moraitescu, N. Petrescu, 7 Simon, i a 

N. Tudoriu şi G. Bălană . . 6090 36,000 
9 | Verificatoră de clasa 1: V. Jiosan, Y, Caracaşii, Gr. Bil- 

ciurescu, G. Dobrescu, N. Ipaty, N. Tucididi, C. Hri- 
sanoshi, G. Madârjac şi G. Lăpuşnânu . 500 54,000 

9 Verificatori clasa II: D. Joan, H. Ionescu, C Bălănescu, 
G. Jipa, C. Mardarie, D. Cârligânu, C. Ionescu, Iancu Le- 

ă rescu şi V. Roman. . . a .. 450 48,600 
Copişti . PE . „800 28,000 3 piş , , 

Casieria centrală - 

1 Casier centrală : . Anton Gudjiu . 2,000 2.4000 
1 Sub- -casieră principală : Constantin Bileiureseu . 1.000 12'000 
2 Sub-casieri : D. Lucovici şi P. Lucoviei, *1100 16.800 
1 | Șefă de biuroii: 1. 1. Bădulescu, . . 700 8'400 

_2 | Tiiţori de registre: St. Elefterescu și M. Ivantoglu, 600 14.400 
2 | Verificatori clasa 1: N. Dobrescu şi E, Duport. 500 12'000 
2 | Verificatori clasa II: D. Hagiescu şi George Ipaty. 450 10;800 
4 Numărăori: C. Gherasi, N. TonescuAl. L Lucovici a și ]. Si- ! 

mionescu. . . 
2 | Adjutore la numărătâre. |. . „ 450 21,600 200 4,800 

Omeni de servicii pentru toti Ministerulă . . 26,540 

| Totali pe ani . 1,297,44V 

RESUMATU 

Creditetele legislative alocate în budgetele anului 1860, 
„pentru serviciele prevădute în noua organisare, însă : 

In budgetulii Țării Românesci, . . . . . ,„ 893,320 
În budgetolă Moldovii, . . . . . . „ . 530.800 1,424,120 

_Btatulă de fagă poani. ... . « î. .b. i, :297, 440 

Se realisă uă reducere anuală de lei 126,650      
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Cheltuiala de personali pentru atelierulii |. 
timbrului care acum se urcă pean la lei 40,200 
şi care nn s'a prevădută în acestii stati pentru 
motivul de a semodifica totii în sensul de e- 
conomie şi după aderăratele trebuințe, rămâne 

„a se acoperi din creditulă disponibilă de mai 
sus de lei 126,680. 
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Cheltuiala, de personal a casieriei principale 
din Iaşi, care asemenea nu este prevădută în 
statul de facă, se crede că se va acoperi cu cre- 
ditele alocate pentru cele-alte duoă casierii a 
oraşului şi a distr. Iaşi, care tâte aceste trei 
casierii urmeză, în interesul Statulni şi în parte 

a serviciului, a se contopi într'una, singură. 

  

REGULAMENT 
PENTRU SERVICIUL INSPEGIIEI DE FINANTIE 

(Decretii o. 395 din anul 1862) 

CAPITOLUL I 

„Art, 1. Inspectorii formezii unii corpi, a- 
vândii misia de a verifica comptabilitatea tu- 
tuloră agenţiloră dependinţi de Ministerul fi- 
nanţelori, fie însărcinaţi sâi nu, cu mănuire 
de bani publici. (Banii publici sunt, ori-ce fon- 
duri, fie ale Statului sâă ale comuneloră, fie ale 
ori căruia stabilimeniă publică). 2 
“Art, 2, Inspectorii semualeză faptele, certi 

rectificarea neregularităţilori ce arii resulta 
din neaplicarea legiloră sţă a reglementelorii 
în vigore. — In t6te cele-alte casuri se vor re- 
fera, prin inspectorul generală, Ja ministru, 
fără a patea da ordine sâă instrucții directe 
s6ă indirecte, NE . , 

Art. 5, Inspectorii de finanţe aă drepti la 
sosirea lorii la vrunii aginte fiscală spre veri- 
ficare, a se opune la plecarea lui avândi acesta 
chiară congediii în regulă până Ja săvârșirea 
verificării. 

" Personalulii 

- Personalulă inspecției se compune de : 
"Unii inspectoră generală, : 
” Duoi Inspectori clasa 1, : 

Ş6se inspectori clasa Il .- 
"Uni secretarii ală inspectorului generalii. 

CAPITOLUL 11? 

Condiţii pentru admiterea între inspectori 

Art. 4, Nimeni nu vă Â admisă între inspec- 
tori, până nu va trece uni esameniă de capaci- 
tate, conformii ordonanţei domnesci din Sep- 
tembrie 1861, înaintea unei comisiuni ad-hoc, 
dapă un program ce se va, aşeda în fie-care an. 

. Arte 5. Ori-ce aspirantii la postulii de in- 
spectorii, trebue să fie în vârsta de. 25 ani. 

„ Art. 6. Aspiranţii cari voră fi admişi după 
esamenii vorii debuta în clasa ÎI, şi după me- 
rite şi vechime se rorii înainta la clasa I, şi la 
inspectorii generali. . 

CAPITOLUL, III 
Despre icrarşte şi atribuțiuni 

Inspectoi-ulii generalii - - 

- Art. 7, Inspectorulă general se numesce da 
Domnitorii, după presentarea ministrului, din- 
tre inspectorii de clasa I sii dintre şefii de ser-. 
viciii din Ministerulă finanţeloriă. * 

Inspectornlă generalii are reşedinţa sa o- 
bicinuită în Bucuresci. i 

Art. S. Inspectorul generală represintă pe 
ministru în afară, şi dirige singurii totii servi- 
ciulă iuspecţiunii. Elii priimesce de la ministru 
ordinile selu, pe care le pune în aplicațiune prin 
concursulii inspectorilorii, EEE 

Art. 9. Inspectorul generalii pote fi chiă- 
mată a participa la comisiunile însărcinate de 
a redigea să reintocmi proiectele de legi şi 
reglemente finanţiare. n 

Administraţiunea centrală comunică inspec- 
torului generali, spre a le transmite la cola- 
boratorii sti, tâte preschimbările sâă noui dis- 
posiţiuni luate de Ministerii în privinţa diferi- 
teloriă servicii. E IE 

Art. 10. Supune ministralui resultatul ve-! 
rificăriloră cu observările sâle. 

Art, 11, Propune tâte ameliorațiile nece-. 
sarii a se introduce în serviciul finanţeloră. 

Art. 12. Inspectorulă generali este dstoriă 
a face inspecţiuni generale, a cărora epocă se' 
va determina, de ministru, pentru a se încre- 
dinţa despre regularitatea serviciilorii, şi des- 
pre esactitatea verificăriloră făcute de colabo- 
ratorii săi. | 

Art. 13, In urma acestori inspecțiuni ge-.. 
nerale, inspectoraulii general presintă ministru- 
lal unii raport, care să îmbrăşişeze starea ser-. 
viciiloră în generală, , 

Art, 14, Inspectorulii generalii este dâtorii 
asemenea sub respunderea sa, a comubica spa- 
cială ministralut ori-ce neregularități arii do- 
vedi în lucrările agenţilorii fiscali, şi în veri-   ficările tăcuţe de colaboratorii săi, şi aştepta 
deslegarea Ministerului. ia



1204 LEGIUIRI 

Art. 15, Uă dată ce epoca şi preomblările | ţiunile necesarii pentru ca epocele cândă tre- 
regulate şi speciale ale inspectorilorii se voriă 
determina de către ministru, inspectorul ge- 
neralii este singurii în dreptii a desemna pe a- |: 
ceia din colaboratorii săi, ce roră trebui a face 
aceste verificări, şi a prescri direcţia ce va tre- 
bui să ia fie-care dintr'ânşii. 

Cu tâte acestea unii inspector nu pâte fi tră- 
misti de duoă ori pe rând în aceeaşi direcţiune, 
nică a se lăsa nai mult de patru luni în aceeaşi 
circumscripție, | 

Arte 16, La casti cândi inspectoruli gene- 
“ral va dovedi că vre-unulă din agenţii sti ai 
abusată de încrederea guvernului, elă va refera 
îndată ministrului. 

CAPITOLUL 1V 
Juspectorii 

„Art. 17. Inspectorii admişi conformii art. 4 
de mai susii, se numescă prin ordonanţă dom- 
nâscă după presentaţia ministrului -* »* 

Afară de preumblările regulate, reşedinţa lor 
obicinuită este în- Bucuresci şi sunt la disposi- 
ţia ministrului, regulându-se cu tote acestea 
preumblările lorii conform art. 12 şi 15. 

Art, 18. Fi suntii sub ordinile imediate ale 
inspectorului generali, care le prescrie locurile 
unde trebue să fie plasați, şi corespundă nu- 
mai cu elii. N , - 

Art. 19, Îndată co inspectorul general le va 
comunica ordinul de pornire, îlă ror îndeplini fără 
cea mal mică întârdiere, şi cu cel d'ântciă cu- 
rierii: vorii'raporta despre ajungerea lori a 10- 
cul destinatii, | 

Art. 20. Sub nici ună cuvântii nu voră pu- 
tea să se absenteze din judeţele prescrise de că- 
tre inspectorulii generală, afară numai dâca, 
voră cbţine unii congediii. - 

Art, 91, La fie-care 15 dile vorii transmite 
inspectorului generalii situaţiunea verificării 

„lor pentru tâte serriciile finanţiare, însemnând 
în raportă data începerii verificării şi timpulă 
ce ai pusi în acâstă lucrare, care împreună cu 
situaţiunca găsită şi verificarea făcută se vor 
înainta Ministerulni. 

Art, 22. Este cu totulii opritii inspectorilor 
de a priimi ospitalitate la agenţii ce trebue să 
verifice, sâii vr'uni serviciă do la ej, care arii 
putea compromite independinţa posiţiunii lor, 

Art, 23, Inspectorulă doveditii că a comisă 
-xPună abusii sâi a'trecutii cu vederea malver- 
sațiile despre care a avutiă sciinţă, va fi de în- 
dată revocatii de ministru, datii în judecată şi, 
şters pentru totii-dâ-una din cadrul inspecției. 

CAPITOLUL V 
Despre modulii de verificare 

Disposiţiuni generale 
Art, 91. Inspectoralii trebue să ia, precau- 

  

bue să eserse verificațiunile să fie cu totul ne- 
cunoscute de către agenţii tesaurului. 

Art, 25, Spre a fi recunoscuţi de către a- 
genţii tesaurului, inspectorii vorii purta totii- 
dâ-una cu denşii comisiunea dată de Ministerii 
în fie-care ani, : 

Art, 20, Îndată ce aă sositii la ună biuroă 
inspectorul procedeză imediati la socotâla va- 
lorelorii esistente în casă, atâti în numerariă 
câtii şi în efecte de portofolii, Indată visiteză 
registrele de casă şi comptabilitate, înscriindi 
tâte lucrările ce va face şi resultatele într'unii 
borderoă imprimată ce li se voră da pentru a- 
cestii sfirşiti, - 

Art.27, Inspectorul după acestă ântâiti ope- 
rațiune, coustată operaţia comptabilalui după 
scripturi, loândă pentru punctă de purcedere 
situaţia care esista la diua din urmă a, veriti- 
cărit, si în casă de a nu fi esistândii. uă ase- 
menea verificare, de la situaţia alâsă de pre- 
fectii Ja 31 Decembre, conformă art, . . din re- 
gulamentuli de casă, şi ţiindii sâmă despre o- 
peraţiunile efectuate de atunci: - 

Art, 28. Controlăză tote registrele prin mid- 
locul pieselorii justificative. 

Art, 29, Resultatuli verificării se va con- 
stata, prin ună procesii-verbalii, care se va sub- 
scrie de către inspectorulii şi de comptabilulit 
verificati, 

Art, 30. Ori-care ar fi situaţia comptabilu- 
lui şi chiară de ar presinta uni deficit, inspec- 
torulă nu mai pâte reveni asupra fapteloră şi 
îndată transmite procesulă-verbalii inspectoru- 
ltă generali. 

Art, 31, La casă când condicile sâii cele-alte 
elemente de comptabilitate nn roră fi îndepli- . 
nite potriviti reguleloră aşedate, inspectorulii 
după săvârşirea lucrărilorii prescrise prin arti- 
colul precedinte, va îndatora pe agintele ce a 
verificată, ca fără întrerupere, şi fără a ridica 
şedinţa şi sub ochii sti, să complecteze tâte lu- 
crările ce lipsesciă, - ME 

Art, 92, În tot timpulii şederei s6le într'un 
biuroi, inspectorulii trebue să s'asigure despre 
moralitatea amploiaţilorii, că sosescă la orele 
fixate de câncelarie, că serriciulă se face cn tâtă 
acceleritatea, că contribuabilii nu suferă întâr- 
diere Ia plata contribuţiunii, şi creditori! Sta- 
tului suntă plătiţi fără întârgiere. 

„CAPITOLUL VI 

Registrele inspectorilorii 

Art, 93, Registrele ţinute de către inspec- 
tori, suntă : o 

1. Un registru în care sa înregistreză pe fie- 
care di afacerile priimite de la inspectorul ge- 
neralii.     Acelii registru va coprinde numirulă înre-
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gistrării, data cândă a priimiti însărcinarea, 

Îucrarea ce s'a făcutii şi data cândii a transmis 

sesaltatuli. - + a 

2. Ună registru de torespondinţă , care va 

coprinde analisulă somariii ali raporturiloră 
sâle. ! ” 

- Art, 34, Cirenlarele şi instrucțiunile admi- 
nistraţinii centrale, se voră păstra la un do- 
serii separată, precumii şi tâtă corespondinţa 
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cu inspectorulii generalii, asemine va priimi şi 

va păstra Monitoraliă oficiali. 

: CAPITOLUL VII 
Art. 35. Inspectorulă general ra comunica . 

succesivă inspectoriloră, instrucţiunile ce ară 

socoti necesariii, şi acelea carii na s'au putută. 

detalia în acestă regulamentii, precumi şi tote 
modelurile imprimate cari "i concernă, 

  

LEGE 
CONSTITUTIVA A CONSILIULUI DE ADVOCATI PE LANGA MNISTERIU 

(Decretu Jo. 113 

1. Advocaţii acumi în fiinţă pe la jndeţe vor 
urma ca şi în vremea trecută cu îndeplinirea 
detoriilori lori. - 

9, Se va numi ună consilii speciale de trei 
adsocaţi eminență cari, sub nume de efori, se 
voră aduna în tâte dilele la Ministeră, după 
trebuință, spre a esamina procesele şi a pro- 
voca pe acelea ce trebuinţa arii reclama în 
favorulă dreptului vre unui aşedămenti pu- 
blică. , 

3, Acestii consilii se va ocupa regulată de 
cercetarea tutulorii proceselor stabilimentelor 
publice, dândii instrucţiunile trebuinciose pe la 
advocaţii publici de districte carii voră fi sub 
privegherea consiliului. 

din anul 1861) 

fi dâtoră a le apăra, conformă cu instrucţiunile 
înscrise ce voră priimi de la Efori. 

5, Ministerulă culteloră şi instrucţiunii pu- 
blice, prin înțelegere cu consiliulii advocaţilorii, 
va putea numi câte ună advocatii provisoriii pe 
lîngă advocatulă stabile cândii procesele vorii 
fi prea numerâse şi complicate; asemenea va 
suprima po advocatalii locale din acel district 
unde nu. se va simţi necesitatea unui advocatii 
permanenti. La aceste din urmă casuri se ra 
înââtora advocatuli districtului învecinat d'a 

se înfășişa pentru procesele ce se vorii întâmpla. - 
cu stabilimentele publice. 
„Ge Ună regulament speciale de administra- 
ţiune publică va regula punerea în lucrare a a- 
cestei legă.   ” 4, Procesele cele mai importante se vori a- 

păra de unul din Efori, iară procesele corente 
se voră încredința advocaţilor curenţă carii vor 

7, Etorii vor avea fiă-care unii remunerariii 
de lei una mie No. 1000 pe lună şi lei cinci sute 

| No. 500 pe lună ca, diurnă. 

  

. REGULANENTULU 
LEGEI CONSTITUTIVE A CONSILIULUI DE ADVOCAȚI n. 

(Decrelii No. 634 din anuli, 1561) 

Art, 1. Cousiliulii de advocaţi efori se va a- 
duna la Ministerii, conform art, 2 din legiuire 
spre a se ocupa de administraţiunea procese- 
Joriă, potrivită cn art. 2 şi 3 din legiuire, 

- Arte 9, Lipsa unuia din membrii consiliului 
nu va împedica pe cei-alți duoi a se ocupa de 
administraţiunea, proceselorii şi a le da, cursul 
ce va chibzui. A 
„Arte de Sera înființa uă masă ataşată la sec- 

iunea judecătorâscă pentru lucrările consiliului 
e advocaţi. i E 
At. 4, Eforil esaminând și deliberând pen: 

tru fie-care procesii în parte vorii încheea, jur- 
nală, prin care vorii esprima opiniunea lorii, 

po. 

, , Ma 

iară urmarea, definitivă, rămâne la apreţierea 
şi decisiunea Ministerului, -; :- : . 

Art, 5. Se va întocmi ună registru speciale 

pentru procesele verbale ce se voră'încheea de 

consilii cu nmmeraţianea'lorii, şi Incrările con- 
siliului se șor păstra în dosiere pentru fie-care 
procesiă în parte. n 

Art, 6, Cândă se va, ivi diverginţă de opi- 

niuni, jurnalul va coprinda opiniunea,fie-căruia 
membru în parte, me 

Art, 2, Spre îndeplinirea art, 5, din legiuire 

cândiă se va ivi treboinţă, sâii a se orândui ad- 

vocatii provisorii, sf a se suprima, din aâvo- 

caţi! judeţelorii şi a se îndâtora advocatulunui
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judeţă învecinatii cu procesele acelui suprimat, 
consiliul, motivândă trebuinţa, va înicheea pro- 
cesă verbalii pe care "li va supune la aprobarea 
şi decisiunea, Ministerului. 

Art. S. Orâinile către advocaţi! judeţelorii 
şi celoră de pe lingă Curți, pentru procesele e- 
saminate de consilii se voriă da toti de mini- 
stru comunicându-le chibzuirea consiliului, a- 
semenea și: ori ce raportă alii acestora, se ta 
adresa, ca şi în trecutii către ministru, 

Arle 9. Cândă se va socoti de trebuinţă ca 
unulă din Efori să apere vre ună procesiă con- 
formii art, 4 din legiuire, ministrul va otări 
pe Eforulii ce trebue să mârgă. 

Art, 10. Membrulă care va fi tratată vre un 
proces în contra Statului, mai nainte de a face 
parte din acâstă Eforie, nu va putea lua parte 
în deliberaţiunile ce se rorii ținea în privinţa 
acelui procesă, - pl 

Art, 11, Adrocaţii efori sunti popriţi d'a 
pleda contra Statului, iară câte procese vorii 

- LEGIuInI 

  
  

avea luate înaintea chiămării lori la acestă 
postă, vori înfăgişa lista ministralui, Mini- 
strulă va otări pe unul din cek-alţi duoi efori, 
s6ii unii altii advocatii pe din afară, ca să apere 
interesulii aședămintelorii înaintea instanțelor 
judecătoresci. , 

Art. 12. Consiliulă arend drept a priveghia 
pe adrocaţii judeţeloră ori cândi'se va încre- 
„dinţa din citirea otăririloră, că, apărarea loră 
wa fostii demnă, sâii va dovedi negligenţă, in- 
capacitate oră rea credință, va încheea procesii 
verbală pe care "lă ra supune ministrului, spre 
a lua disposiţiunile ce va, crude de trebuinţă. 

Arte 19, Congediurile se voră cete de la mi- 
nistru. , - 

Art, 14, Consiliulă va avea vacanţiele câte 
aii şi tribunalele sâiă Curțile judecătoresei, însă 
unulă din efori va sta în lucrare pentru împra- 
jurără mal urgente, 6ră la trebuinţă ministrul 
va putea să convoce consiliulă şi în timpii de 
vacanţă. 

  

 REGULAMENTU 
ASUPRA SERVICIULUI CASSEI CENTRALE SI CASSIERILORU. DE DISTRICTE 

(Decretu No. 352 din 5 Decembrie 1861). 

Art, 1. De la 1 Genare 1862, servicțul'casie- 
rilorii se va, face după regulamentul ceurmeză : 

CAPITOLUL ÎI 

- Cassa Centrală 

Art, 2, De la 1 Ianaarie 1862 serviciile de 
priimiri şi respunderi vor fi cu desăvârzire ose- 
bite unulii de altulii, rimâindă amândonă ea şi 
în trecutii sub ordinile casicrului centrali. 

Art, 3. Se vorii aşeda duoi sub-casieri din 
care unulă va fi însărcinată cu priiinirile şi cel 
altă cu respunderile.. - . e 

$ 1. Priimiri 
Art, 4. De la 1 Iannarie 1862 monedile stri- 

cate sc bortelite nu vori mai fi priimite la 
casa tesaurulai; uă însciinţare ce se va afişa va 
face cunoscută publicului acâstă disposiţie. 

Art. 5. Vărsările de bani ce se vor face către 
casa centrală de către diferiţii păstrători al 
baniloră publici, voră trebui a fi însoşite deuă 
însemnare amărantă despre diferitele monegi 
ce se varsă după natura lori, +, 

Arte 6. Monegile de arpintă se soră trămite 
în pungi cuprindend fie-care pungă câte 500 bu- 
căți.. pentru icosari, ruble, taleri, bucăţi: de 
5 franci, şi câte 1000 bucăți pentru sfanţi 
sfertii de irmnilie şi ruble scă alte monete de ar- 
gint de aceeași valore, aa   

Monegile de aură vor îi puse în rutouri (fă 
şicuri) de câte 50 bucăţi şi acestea băgate în 
pungi cuprindend fie-care pungă câte20 tăşicuri, 

Art, î. Fic-care pungă va purta sub afara 
ce o legă nă etichetă care să arâte suna ce ca= 
prinde; se obserră că în fie-care pungă nu se 
va pune decât monedile de aceeaşi natură şi 
de acceaşi valdre, - RR 

Fracţiunile de moned! se vor putea amesteca 
între densele pre cât ele vor fi de aceeaşi origină. 

Art, S, La sosirea lorii la tesauriă monedile 
de aurii şi arginti se vorii verifica în presența 
persnel însărcinate cu vărsarea banilor prin 
numărătOre în amănunţii. 

Art. 9. Pentru ori-ce vărsare făcută sc de 
uni comptabilii să de ună particulari, se va. 
da uă recepisă tăiată din condică sub-serisă de 
casieruli central, şi în casti cândăă se vă fi gă- 
sită vre uă diferență în mai mait sc mai pu- 
gin Îa trămitere scii la vărsare, aceste diferenţe 
se vorii constata în recepisă decă vărsarea pro- 
vine de la uni comptabilă, iară dâcă prorine 
din faptulii unvi particulară atanci osebirile ' 
în ai multă se vor lua înapoi şi lipsile se vor 
îndeplini îndată de către vărsătoră. 
„Art. 10. Făzicurile se voră face Ja loc după 
numărătâre prin îngrijirea sub-easieralui și a 
ajutâreloriă sele, şi suma, ce cuprinde fie-care 
făşicii se va fuserie pe cămaşa sa, i 
„Arte 11, Resultatele acestor verificări se vor
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tuece prin îngrijirea sub-casiezului respectiră 

în registru ce so va ţine pentru acest sfirşitii, 

Art. 19, Acest registru ţinut în colâne după 

patura monedilori se va controla prin confron- 

tarea însemnărilorii de vărsarea banilorii, pre- 

scrise la art. 8, şi resultatele sâle se vor veri- 

fica, şi se vorii încheea în fie-care sâră de direc- 
torulă Ministerului mai înainte de a se depune 

sumele priimite în casa de care se vorbesce la 

art. următori. ! . 

" Arte 13, In fie-care sâră casierulii centrali 
asistatii de airectoralii Ministerului fără ca să 
pâtă nici unulă împuternici pentru acest sfir- 
șită pe vre unul din sub-alternii lori, va bă- 
ga banii priimiţi în acea di în boltă şi "i vaîn- 
chide în case'osebite după natura moneteloră. 

Art. 14, Casicrulă central şi dircetorul Mi- 
sterului vorii avea, fie-care câte uă cheie de la 
casă ast-fel ca scâterea fondurilorii dintr'ânsa 
să nu se pâtă face de câtă în presenţa acestor 
duri agenţi superiori, - 

Art, 15. La 31 Decembre a fie-căruia anii, 
ministra finanţeloră va constata saldosul ma- 
terială ală casei şi va încheea ună proces-ver- 

_bală despre acâată verificare. - 

Ş 11. Răspunderi 

Art, 16, In fie-care di la deschiderea lucră- 
rilorii casieruli centrali asistată de directorul 
Ministerului va da sub-casieralui însărcinată 
cu răspanderile, fondurile necesare pentru ser- 
viciulă dilei. 

Art, 17, Predarea acestor fonduri către sub- 
casieră va trebui să se conbine ast-felii ca ba- 
niisă se numere celoră în dreptii de către sub- 
casieră fără ca elii să pâtă a se sluji cu fondu- 
rile sele personale ssă a face schimbări de mo- 
nedi cu publicul. 

-. Art, 18. Numărătârea ce se va fi „făcutii la 
băgarea baniloră în casa tesaurulni va putea 
scuti de a se face uă de izndvă numărătâre la 
socotela lorii şi plăţile se vorii putea face în 
pungi s6ă în făşicuri pe suma ce ele vor cuprinde. 

Art. 19, Priimitorii vorii ave însă dreptulă 
de a proceda personali la numărătârea bani- 
lorii din pungi sâii făşicuri ce li se voră fi dat, 
Reclamaţiile ce ei ari face nu vorii fi priimite 
de câtă numa! cândă verificarea se va fi făcut 
îndată. ” - 

Art, 20, Se rorii lua disposiţii interidre 
pentru a înlespi aceste operaţii. . 

Art, 21, Plăţile nu se șorii face de sub-ca- 
sierală cheltuielilor de câtă numai cândii i se 
va presenta de către casieralii central un bonii 
subscris de Directorulii Ministerului care este 
însărcinatii cu verificarea mandateloriă şi a ac- 
telorii justificative, în consecuinţă sub-casie- 
rulii cheltueliloră nu va avea a mal reclama de 
la priimitori nici uă altă dovadă. : 

Spre acesti sfirşitii se voră pune la disposi- 
ţia sub-casierului şi a publicaloi table de pre- 
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facere în ]că şi parale pentru tâte feturilo de 
monete cate aii cursă în ţâră; aceste tuble vor 
fi afişate. o . 

Art, 22, Treptati cu plăţile sub-casierulăi 
cheltuelitoră va înregistra bonurile după rân- 
dulă numerilorii arătânăi numele priimitoru- 
lui şi suma plătită. 

Art, 23. La sfirşitulă şedinţei sub-casierul 
cheltuelitorii va încheea uă socotâlă despre si- 

tuaţia casei sâle după co se va fi controlati cu 

biuroulii de verificare şi recunâscerea, saldosu- 

ai materiali rămasă în mâinile sub-casieru- 
lui se va faco de către casierulii centrali care 

“a încheea, registru sub-casierului specificând 

natura monedilori.  : _ - 
Art. 24, Spre a îulesni operaţiile privitâre 

la, încheerea socotelilorii jurnaliere ale casie- 

rilorii de priimiră şi respunderi, publicul nu 
sa mai fi priimită a, se înfăgişa la biaroulă de 
verificare după trei ore precise. i 

Art, 25, Uă însciinţare pentru publică se 
va afişa la uşa Ministerului, a biurouriloră şi a 

sub.-casierilorii, spre a face cunoscutii disposi- 
ţiile precedente care îlă prirescii. 

Art. 26. Cu tâte aceste operaţiile biroului 
de verificare şi ale sub-casierului se voră con- 

tinua până la complecta espeduire a publicului 
presentatii până la trei ore, . - 

Ă CAPITOLUL II | 
Casiorii esteriori 

Art, 27, Disposiţiile precedente voriă fi apli- 
cabile la toţi casierii dependinţi de Ministerul 
Finanţelorii afară de ceea ce privesce osebirea 

serviciului veniturilor de acela ali cheltuelilor 
care este aplicabilii numai la casieria centrală. 

Art, 28, Casierii. din afară findii însărci- 
naţă a area în viitorii uă mai mare participare 
în serviciul cheltuelileriă, vorii trebui să între 
în comunicaţie directă şi regulată cu secţia 
comptabilităţii spre a se putea proporţiona 
vărsările loră către casa centrală sc trămite- 
rea, fondurilorii ce ]e-arii fi necesare în trehuin-. 
ţele serviciului cheltuelilor din residența, lor. 

CAPITOLUL III 
. Penalități 
Art, 29, Casierali dovedită că aii denatu- 

ratii, modificată sci schiinbatii monedile prii- 
mite şi că aii favorisati midlocindi unii folosii 
fără autorisaţia specială pe vre-unulii din cre- 
ditorii statului prin dare de. monedi care arii 
avea unii cursă avantagiosii mai mare de câtii 
preţulii legali admisă de tesaurii, va fi suspen- 
dată îndată din funcţie. e 

Art, 80, Se va urma aseminocu ori-ce ca- 
sieră, care se va, dovedi că ai făcutii din. fon- 
durile casei ce-i este încredinţată, cu, să fără 
vre unii interes avansuri amploiaților sci an- 
treprenorilorii statulni.
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INSTRUCTIĂ 
PENTRU PERCEPTORII, CASIERII PARTICULARI DE PI,ASI ȘI CASIERII GENERALI 

CONTINAND REGULILE DUPA CARE URMEZA A SE TINE SCRIPTELE SI A SE SERVI CU ELE(1) 
(1864) 

SECTIA 1 | 
„ Perceptorii de oraşe şi sate 

Art, 1, Perceptorii de sate sâii părcălabii şi 
vorniccii voriă ţine : , 

1. Un registru de chitanţecu matcă (â souche) 
model No. 1. 

>. 2. Un registru recapitulativă, inodel No. 2, 
Arte 2, Perceptorii de oraşe însărcinați cu 

împlinirea, impositelor de la contribuabili sunt 
dâtori a ţine următârele registre : . 

1. Unii registru de chitanţe ă souche, mo- 
delă No, 1, - - 

2. Unii registru recapitulativii, model No. 2, 
3, Unii registru de amănunte, modelă No. 7. 
4. Ună jurnală de casă, model No. 4, 

Casierii particulară de plăşi 
Art, 8. Casierii particulari de plăşi însăr- 

cinaţi cu priimirea de Ja perceptorii de oraşe 
şi sate a impositeloră împlinite de dânşii de la 
contribuabili, cumă şi cu percepțiunea contri- 
buţiunilorii directe şi indirecte ce se văd în 
balanţă model No. 14, carii provină din cir- 
conscripţiunea postului lori, sunt dâtori a ţine 
următorele registre : 

1. Unii jurnalii de casă, model No. 4. 
2, Unii registru de recepise cu talonă, mo- 

deli No. 5. 
3. Uni registra de chitanţe â souche, mo- 

deli No, 3. bis. 
4, Unii registru de 

ţiuni, modeli No. 7, , 
5. Uni registru de partidi pe comune, mo- 

delă No. 6. .. ! 
Casicrii generali de districte 

Art, 4. Casieril generali în districtulă lori 
suntii însărcinaţi cu tâte priimirile veniturilor publice din contribuţiuni directe, indirecte, di- 
verse şi întemplătore, cumii şi cu efectuarea 
cheltuelelorii către creditorii tesaurului, ope- 
Taţii care sunt prevEdute în instrucţii speciale, ci sunță detori a ţine registrele următăre : . 

"a, Ună registru de chitanţe cu matcă pentru 
împliniri efectuate ca casier particulară, mo- 
deli No. 3 bis... . 

amenunte pe “contribu- 

  

  

b. Unii registru de recepise cu talonă, mo- 
delii No. 5. ” 

€. Uni jurnalii de casă, model No. 4. | 
d. Unii registru de partidi pentru tâte veni- 

turile, modelii No. 6. 
e. Unii registru de 

delii No. 7. , 
f. Uni registru de cheltueli, model No, 11. 
g. Un registru pentru deposite, model No. 17, 
h. Unii registru pentra capitalurile comunale 

ce sunții în păstrarea loră, moacl No. 12. 
Arte e In ceea ce privesce însă despre si- 

tuaţia fondurilorii şi iacheerea scriptelori ca- 
sierii de plasă suntii dâtori a trămite celoră 
generali : . 

La fie-care 15 gile din lună uă copie de Jur- 
naluli de casă, modeli No. 9. 

La finirea fie-căria lunt uă balanţă după, mo- 
delulă No. 14... . 

Casierii generali sunti dâtori a trămite la 
Ministeră : - 

“La fie-care 15 gile situaţia, model No, 10, 
Pe fie-caro lună bilanțulă mensuală, mo- 

del No. 16. însogitii pentru priimiri do talânele 
recepiselori cu borderouri specificate pe natura 
contribuțiunilori şi pentru cheltueli de tâte 
mandatele cu piesele lori justificative şi bor- 
deronrile speciale. i 

Toti nădată va trămite fie-căraia ordonator 

amEnunte pe plasă, mo- 

primari s6ă secondar borderourile, model No. * 
despre mandatele acuitate de ci. 

| SEOŢIA II 
Modelurile de seripte şi aplicaţiunea lor 

Perceptorii de oraşe şi sate 

Model No. 1 
Chitanţeă souche 

„ Art. 6, Contribuţiunile ce urmâză a sestrân- 
ge de către perceptorii de sate şi oraşe sunt: 
personale, şosele, patente, foncieră şi sumele co 
arii produce urmăririle înaintate de că asupra 
contribuabililoră întârgdietorii, 
„Fi suntă detori ca priimindii de la ună con- 

  (1) 'Tâte legiairile și instrucţiunile privitâre la contribuţianile directe sat abrogată, modificati şi înlocuită 
Ş 

prin legea şi instrucţiunile pentru constatarea şi perceperea contribaţiuniloră promulgate în 1871, carir sa xor trece în primulii apendice alti acestei colecţiuni. 

.
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“ribaabilă vre ui sumi de aceste imposite să | singuri rană de contribuţie câte se incăsuescii 

păzâscă regula următâre : 
n rubrica I, ra însemna anulii, luna și diua 

cândă operaţia de priimire se desăvârşesce de 
către elii, şi mai josă va insemna numărul cu- 

- rentii alu chitanţei ce urmeză a elibera. 
n rubrica ÎI va însemna număraliă : rolului 

unde acestii contribuabili este înscrisii. 
In rubrica a II, va însemna numele contri- 

buabilului pentru care se face încăsuirea, lo- 
-cuința unde este înscrisă la dare, timpuliă pen- 
tru care elă plătesce contribuţiunea, fiindii că 
cele-alte linii unde santă înşirate numerile con- 
tribuțiuniloră servi pentru a pune în dreptulii 
loră la rubricele următâte contribuţiunile din 
care încăsuirea se face, spre esemplu : 

In colâna 1V va însemna sumele ce se roriă 
„ încăsui din contribuţia personală. 

In a,cincea acele din şosele. 
În a gâsea acele din patente, 

„In a şâptea acelea din foncietă. 
In a opta acele din urmăriri pentru neplata 

la termin şi . . 
n a noua sumele totale din rubricile patru, 

cinci, sâse, şepte şi optiă. 
Aşedarea acestor sumo se va face precum s'a 

menţionat în rubricile anume indicate pentru 
fie-care contribuţiune şi în dreptul titlului lor 
şa col6na a treia, precum se vede în modelul 

o. 1. 
.. În chitanța ce trebue a da contribuabilului 
va însemna, după curm se vede în model, No. cu- 
rentii al chitanţei, data priimirii, numele con- 
tribuabilului, patura în parte a fie-căria contri- 
Duţiuni şi adiţionându-le de desubtii la totalii, 
perceptorul o va iscăli, va apoza pecetea sa, 
după caretăind'o drept prin miglocul talonului 
unde sunt înscrise vorbele contribuțiuni directe 

- şi până în marginea cei-alte chitanţe de alătu- 
xea, o va da contribuabilului. 

Art. 7, Ori-ce sumă priimită din contribuţii 
so va înscrie îndată şi în rolii în dreptul nu- 
melni contribuabilului acăria dare se achiteză. 

Art, S, Cândii nu s'ar putea percepe într'un 
anii tote impozitele privitâre pe acelă eserciţiii 
şi arii rămânea rămăşiţe a se împlini în anii ur- 
mători, atunci impositele sunt puse în trei ca- 
tigorii. 
„1. Imposite ale eserciţiulni curentă, 
“9. Imposite ale eserciţiului trecuti. 

3. Imposite rămăşiţe vechi, adică din anii ce 
a precedatiă pe celii trecutii, 

Art, 9, Avendii în lucrare trei eserciţiuri 
deschise, perceptorii suntă dstori ca or! cândii 
ar priimi de la vre-un contribuabil sume pentru 
mai mulţi ani să dea osebită chitanță pentru 
fic-care anii în parte, neputândii amesteca în- 
tr'uă singură chitanţă sumi încăsuite din anul 
trecută cu sumi din rămăşiţele vechi sâii din 
anuli curenţi şi vice versa, ” 

„Arte 10, Sumele dintrunii ană şi dintrunii 

      

uădată se vorii pune tote într'uă singută chi- 

tanță. - 
Art. 11, La casti cândii uă pagină din con= 

dica de chitanţe na arii fi de ajunsă pentru o0- 
perațiile din acea qi, atuaci totalulii acei pa- 
gine se va adiţiona jos la rânduli a se trau- 
sporta şi se trece din nuoii pe pagina următâre 
în dreptul rândului transportălă, : 

“ Art, 19, Tâto operaţiele de încasare săvâr- 
şite de perceptori într'uă di se vor adiţiona în 
fie-care sâră, şi totalurile dilelorii precedente 
va fi reproduse dedesubtulii acelorii de fie-care 
di. Aşa în câtii totalulă acestei condici să fie 
egalii cu aceli din condica recapitulativă. 
Art, 13. Errele de adiţiuni se vor îndrepta 

prin adăugire şi scădere, nefiind permisă sub 
nici ună pretext a se face prin dresături şi ră- 
sături. i : 

_- Condica recapitulativă 

Modelă No. 2. 

Art, 14, Acestă registru este menitii a pre- 
senta, totiă-dc-una situaţia complectă a fie-că- 
rui perceptorii asupra tutuloră serviciilor ce'i 
suntă încredințate. ., . 
„Dnpă ce la finele fie-căreea ile perceptorul 

a adiţionatii condica de chitanțe în care aii fost 
trecute vărsările co i s'a făcutii de către con- 
tribuabili, este dâtoră a facetransportul în con- 
dica recapitulativă după reguiele următâre : 

In partea stângă la priimiri; numele distric- 
tului a plăşii şi a comunti. E 

In colâna întâia data priiwmirii în conforni- 
tate cu acea din condica chitanţeloriă. În a duo: 
va însemna felulă contribuţiei, adică directă 
s6i din urmărire. In colânele următâre, de la 
patru pentla duoă-spre-dece, se va însemna su- 
mele contribuţiuniloră încăsuite, deosebindu-le 
pe natură şi pe fie-care anii după alegerea ce 
le va face din registrulii de chitanţe. | 

Art, 15. Ca şi ort-care alti registru, şi a- 
cesta se va adiţiona totii-dâ-una. la împlinirea 
fegei şi suma se va transporta sus la a duoa 
fașă, şi aşa mai departe până la finete anului. 

.. Adiţiunea se va face totii-d6-una cânâii per- 
ceptorulii va vărsa la casierulă particular vr'nă 
sumă do bant ce: să se pâtă face comparaţia 
priimiriloră cu a răspunderilori. Totii-dc-una 
cândi ună perceptorii va merge la casierulii de 
plasă ca să verse sumele împlinite, va înfăgişa 
registrulii de chitanţe şi acelă recapitulativă. 

Casierii do plasă 

Art. 16, Casierulii de plasă e dâtor la prii- 
mirea vre-unci sami de la perceptoți a observa, 
ca sumele încăsuite după registru de chitanţe 
să fie tâte transmise cu regulă în registrul re-   capitulativă, va îngriji ca registele să fie totii-.
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- dâuna curatii ţinute de perceptori şi adiţia- ; 
pate la timpi; şi la neumnare îi va supune 
pentru prima Oră la uă amendă de 10 lci,la a 
duoa Gri de 20 lei şi a treia Oră va cere de la 
sub-prefectii esecutarea lut a îndeplini lipsa de 
regală. Cădendă âncă în asemenea greşclă şi 

„pentru a patra Gră va fi depărtatii şi nepriimit 
mai mult în funcţii Ânanţiare. 

Cândă casierulii de plasă va încăsui vre uă 
sumă de contribuţiuni de la perceptori, va trece 
ânteiă în registrulă rceapitulativii la partea 
răspunderitoră : . a 

In colâna ânttia, data răspunderii banilor 
de către perceț torii. - 

In colâna a duoa, numărulii de ordine ali re- 
cepisci ce urmeză a'i elibera după inodel No, 5. 

- In colâna a treia, natura vărsăriloră şi 
În colna nrmătâre, sa trece sumele versate, 

specificati în parte pe eserciţiă şi pe natura 
contribuţiuniloră, după care făcândii suna to- 
tală vărsată va adeveri de priimire, făcândă 
transportulii şi adiţiunea până Ia finele anului. 

Art, 17, Casieruli particalară de plasă, pe 
lîngă observarea cuprinsă la art. 16, va mat 
priveghea ca nici uă dată asupra unui percep- 
torii la vărsarea banilor să rămâie niscai-va 
bani ne vărsâţi din cci încăsuiți, ci ttă suma 
încăsuită până la epoca vărsăril să so depue la 
casierul de plasă, fără a'l îngădui de a'Y vărsa 
a duoa di, scii altă dată. Cât pentru ordonan- 
țele de descărcare, ele se voriă trece în jurnală 
la venituri şi chieltueli, şi va fi scădută de la 
partide după instrucţiile speciale în asemenea, 

Jurnalii de casă, 

_ Modelă No.4, 
Art, 15, Jurnalulii de casă va servi la înre- 

gistrarea tutulor operațiilorii săvârşite de ca- 
sierulii parliculară, păzindi nestrămautat re- 
gula ca pentru ork-care trecere, la veniti să 
înserie : amii priimiti, şi pentru acele de chiel- 
tueli să gică : cheltaiţi, - " " 
"Ca celă ântiă articoliă de priimire casi -rulă 

de plasă este dâtorii a însemna în jurnalulă de 
casă la 1 Ianuarie numeralulii rămasă din sera 
de 51 Decembrie anulă trecuti, şi apoi: 

- Tote sunele de dânşii întăsuite în cursul a- 
nului curentă vor fi îndată înregistrate în jur- 
nalulit casei însemnâdii : 

Intre rânduri de-asupra la începutul fic-cării 
dile, data operaţiiloră de casă. 

In colâna ântâiăi, numărulit de ordine al jur- 
nalului casei care va continua de la 1 Ianuarie 
penă la 31 Decembrie a fie-căruia anii, şi care 
numeră_ se va nota în registrul de partidi în 
dreptulii operaţiei transmise acolo la partida, 
respectivă, cumiă se vorbosce Ia art, 2f. 

In colSna a duoa, numirulit curentii de la par- 
tida unde acâstă operaţie trebe a fi transmisă 
după cum se va vorbi la formularulă No. 6. 

LEGIDIRI 

In colâna a treia, numărulă 
partidi. “ " 

In colâna a patra, după camii s'a vorbit may 
susii după ce se va pune mat ânttiă data dilei 
în care se opereză priimirea sit răspunderea, va 
însemna numele vărsătorului şi natura. venitu- 
lu! s6i a cheltuelilorii, cumii şi epoca de care 
aparţine, - ” Ă 

In colOna a cincea va specifica snmele în parte 
pe natura loră şi pe eserciții vărsate sâă chel- 
tuite şi suma totală din acâstă colână pentru 
fie-care operaţie după natura ei se va trans- 
mite în col6na următâre. ' IN 

La fie-care sfirşitii de pagină se-va aduna 
josii sumele priimirilorii şi a răspunderilori, şi 
se va transmite sus Ja a duoa pagină, conti- 
nuându-se până la finele anului, 

Arte 19. La finele fie-căria dile operaţiile 
jurnalului so oră opri prin adiţiinea colnei 
şepte şi optii în modul următorii : 

Cheltueli 

paginei acelei 

  

Venituri 
  Totalul operaţii- ” 

lor gilei. . . , . .1 009,000[00 
Transportul dilei 

precedinte , . . | 000,000| 00 

Totalii în scra 

000,000 | 00 

00,000 | 00         000,000 00 [000,000 [00 Cc... 

Modelii No.5 

Recepise cu talonii 

Ari. 20, Pentru ori-ce bani ra priimi casie- 
rulă de plasă de la perceptori va elibera, rece- 
pise cu talonii unde se va însemna : 

La titlu, natura renitului şi eserciţiulti din 
care face parte, pe urmă : : ! 

- Numirea districtului. 
Numirea plasei de împlinire unde eli func- 

ționăză. - : 
Numărul jurnalului de casă unde acestă prii- 

mire a fostii înregistrată.   Numărul curenti ali recepisel care se va 
continua de la Ianuarie până Ja 31 Decembre. 
alii anului într'ună volum sâă mai multe câte 
arii consuma unii casieră de plasă, 

La titlu, însemnare, va pute suma baniloră 
priimiți. : i     Cnalitatea sa de casierii de plasă. 

Numele perceptorului vărsătorii şi de la 
comună, Ă “ 

Va tăia recepisa drepti prin midloculă lite- 
riloră Ainisterulii finanțelorii, şi o va da în- 
tregă împreună cu talonulă, iară perceptorul 
mergendii la sub-prefect o va viza şi va detaşa 
talonulă. Ă 

Arte 21. Casierulă de piasă este dâtor a'şi 
opri în suşa recepisci unde este însemnată nu- 
mărală ,.. şilei,.. uă estragere din operaţia 
recepisei, însemnândii numerulă curentă al re- 

ce. 
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cepisel, data, suma ce conţine, natura contri- 
buţiunii şi numirea comunei vărsătâre, 

Art, 92. Nu este ertat ca casierul de plasă 
să dea uă singură recepisă pentru mai multe 
soiuri de contribuţiuni, sâă pentru uni soiii de 
contribuţiune pe mai multe eserciţiuri, el este 
obligatii ca ori cândii uni perceptoră ar vărsa 
mai multe contribuţiuni şi pe diferite eserci- 
ţiuri să'i dea osebită recepisă pentru fie-care 
soiii de contribuținne în parte şi fie-care eser- 
ciţii în parte. _ 

Spre esemplu : uă recepisă pentru sume prii- 
mite din r&măşițele vechi, alta pentru perso- 
nalii din eserciţiulii trecut, şi alta pentru per- 
sonală din eserciţiulă curenti, alta pentra şo- 
sele din eserciţiuli trecutii şi alta pentru şu- 
sele din esercițiulă curerită, şi aşa mai departe 
Şi cu cele-alte venituri, 

Pentru urmarea celori mai susii stipulate, 
nică ună recepisă nu va justifica pe vărsătorii de 
sumeie' răspunse de ei la vr'uă casierie, până 
mai ântâiii nu va fi vizată de prefectă sâă de 
sub-prefectă după cumi s'a rorbitii la art. 21. 

„ Quitanţe ă souche 
Model No. $, bis. 

Art, 23, Casierii de plasă pe lingă priimirea 
impositelor împlinite de pereeptori, sant înd6- 
toraţi şi cu priimirea direct a impositelor fon- 
ciare şi de transmitere de Ia proprietățile din 
plasa sa cum şi cu încăsuirea sumelorii din a- 
rende pentru moşiile monastiregti din plasă şi 
procentele ce decurg din neplata lor la termin. 

Art, 24, Casierii particulari împlinindă în 
atestă casii rolul unui perceptorii, sunt detori 
ca ori când ar încăsui sumi din aceste venituri 
să dea uă cuitanţă ă soache, unde pe lingă 
păzirea regulilor prescrise pentru mâdel No. 1 
va însemna şi numirea proprietăţii pentru care 
se plătesce fonciarulă sâă transmiterea ; iară 
la sumi provenite din arende va mai însemna 
numele stabilimentului de care depandă pro- 
prictatea, şi la procente timpulii pentru care 
ele se plătescă. ” 

Art, 25, Recepisele cu talonii nu servi şi 
nu se torii putea da de către ună casieră altii 
cuiva de câți iarăși .unui comptabilă publică; 
pentru ori-ce alte priimiri de bani de la orl-ce 
persână particulară se vor da cnitanţe â souche, 

Art, 26, Fiindă că în partea, de dincolo de 
Milcovii contracturile de arenduire sunt -pe 
galbeni şi lei în cursul pieţii Moldovei, casic- 
ruli priimitori nu va putea priimi câşturile de 
câtă s6ă în galbeni, sci în lipsă de galbeni în 
altă monedă, calculată 1-ii po cursuli pieţei 
după cătimea galbenilorii sei a leiioră prevă- 
dută în contractii, şi apoi prefăcândi în cur- 
sulă fiscului va insemna în rubrică suma şi în 
cuitanţe cătimea, galbenilori sc a leilor prii- 
miţă încursul pieţei pentru căştiuri scăprocente. 
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Art. 27, Suma totală a priimirei coprinsă 
în cifre, la cuitanţă se va, reproduce şi în litere. 

Art, 28$, Ori ce operaţie de asemenea natură 
săvârşită de casierali de plasă într'uă di, sera, 
se va face venită în jurnalnlă casei, şi va da 
recepise cu talon pe numele stii, în cuprindere. 

<âm priimitii de la mine însumi ca percep- 
tor suma, de lei. , .., încăsuită astădi cu cui- 
tanţele No. . . din arende ete. etc., po eserci- 
ţiali cutare» şi aceste recepise vizate în regu- 
Jă de sub-prefectură , vorii forma, unii dossier 
specialii în archiva Casierului de plasă carele 
le va, înainta Casiernlui generală nă dată cu 
compturile. - | 

Art, 29, “inerea acestui registru de cui- 
tanţe este acea prevădută la art. 6 privitore 
pe perceptori. i : 

Art. 30, Pentru ori-ce alte încăsuiri făcute 
de elii din saline, vămi şi alto venituri de la 
comptabilă, arătate şi în balanţă va da numai 
recepisa, cu talonă. 

Model No. 6. 

Registru de partidi. 

Ari, 3, Casieralii particulară va deschide 
în acest registru atâtea, partidi câte feluri de 
venituri are de încăsuitii din plasa sa - din a- 
cele arătate în balanţe şi osebiti pe eserci- 
ţiulii din care provin, însemnând susă la, titlu 
natura venitului şi eserciţiul din care decurge, 

Art, 32. La l-ii Genarie a fie căruia anii 
priimindă constatările după roluri pe acelă an, 
va însemna în partea detorieă : în colona I-a   pentru personal şi şosele No, contribuabililor, 
iară pentru darea patentel, No. patentariloră, 

In colona 2 pentru foncieră şi taxa de trans- 
mitere venitul anuală ali tutuloră proprie- 
tățilorii supuse la aceste imposite, 

În colâna 3 No. ordinului cu care constata- 
rea a fostii încuviinţati de Jinisterii şi data 
publicaţiei. - - 

In colâna 4 ra însemna suma cuvenită te- 
saurului din acestă venită, . E 

Art. 39, Pentru fie-care rolă suplementariă | 
casierulii particular va opera ca şi pentru cele 
principale vorbite la Art, 82. 

Art, 34. In partea.2 la plată se va trece 
tâte operaţiile de încăsuiri săvârşite în contra 
acelui venitii, caro după ce se tori înregistra. 
în jurnalulii de casă se vor transmite în acest 
registru şi se vorii înscrie după ordinea încă- 
suirij, însemnându-se : . : 

.. In colona1, Nr. de ordine ali înscrierii în 
partidă, Nr. care urmeză a se îzsemua şi în 
Jurnalulii casei în dreptulii înscrierii. în elă a 
acestei operaţii, în rubrica a 2 precum s'a vor- 
bitii la, art. 13 şi care urmeză a se trece şi în   partida de amănunţe unde acâstă sumă se va 
transmite. i : -
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In colâna 2, Nr. de ordinealiă jurnalului ca- | 
sel unde acâată încăsuire a fosti înregistrată. 

In colâna 3, Nr. recepisci co s'a eliberată de 
casieruli de plasă de priimirea acestei sumi, 

In colona 4, Nr. de ordine al partidei coma- 
nelor ude urmeză a se transmite acâstă sumă 
cum se vorbesce Ja art. 43, 

In colâna 5, la contribuţiuni directe numele 
comuneloră vărsătore, iar la celezalte indirecte 
numele arendaşiloră șia proprietăţii, la vămi, 
saline, poste, telegrafă etc., numele Biuroului. 

In col6na 6, sumele încăsuite în parte pe fie- 
care di. , 

Art, 95. La finele lunci va adiţiona colâna 6 
şi totalul "1 va transporta în colâna 7. . 

Art, 36, Sub rubrica «vărsărilor>va însemna: 
In colâna 8, sumele vărsate din acesti ve- 

nitii către casierulii generali, 
Ia colâna 9, Nr. declaraţiei de vărsare, şi 
In colâna 10, Nr. recepisei co a luat de la ca- 

sicrulă general, . 
Arte 37, Atâtii sumele din colânele 1,2 şi 

4 cum şi din colânele 7 şi 8 se vor adiţiona la fi- 
nele fie-căreea pagine şi se va transporta suma 
la pagina următâre în rubricele lor respective, 
raportândă totalurile laniloră trecute, astfel 

- ca la finele anului să se pâtă cunâsce totalulă 
generală priimită după acestă partidă, 

art, 85, La 3 Decembre a fic-căruia anii 

LEGIUIRI 

Registru de amănunte 
Model No. 7. 

ari. 41, Precum registrulă de partide mo- 
delii No. 6, are menire a ţine în parte comptă 
fio căruia venită pe eserciţiă, asemenea și re- 
gistru de amănunte are menire a ţine în parte 
comptă casierului de plasă cu fie care percep- 
tori, ca să se cunâscă ceea ce dâtorează fic- 
care din acestia din diferite eserciţiuri şi ce aă 
plătită din actorie. . 

Art, 42, Casierulii va deschide în acest re- 
gistru atâtea partide câţi perceptori de plase 
şi oraşe are în circumscripția sa, regolându-le 
în trei catigorii şi ânume : 

Rămășițe vechi. 
Rămăşiţele anului precedentă. 
Sumele. cuvenite a se împlini în anul curent, 
Arte 43, în colânele 1, 2 şi 3 va pune lămu- 

ririle necesare după instrucţiunca cuprinsă la 
art. 34. cu osebire ca în locii de a se însemna 
ca acolo numai unii felă de venitii şi pe totă 
plasa, aicea urmâză a se însemha tote felurile 
de venită şi numal pe uă comună.. - 

Art, 44. Aceste venituri să se aşede în col6- 
nele loră respective la partea dâtoriei, astfel ca 
deschiQend uă partidă indată să se pâtă cunâsce   casierii particulari şi acei generali nu vor face 

nică uă operaţie de recete să cheltuieli, ci se 
vorii ocupa esclusivii cu recapitularea tutulor 
registrelorii alegând la partide remăşiţa și în- 
cheindă procese verbale pentru constatarea lor, 
chiar. în registru, închidândi condica recepi- 
seloriă şi a chitanţelorii, recapitulândă jurna- 
lulii de casă, şi alegânăiă numerariulă, la acâstă 
după urmă operaţie va asista şi prefectul di- 
strictului pe unde sunt case generale, sub-pre- 
fectulii plăşei pe unde suntii case pariteulare, 
şi vor sub-scrie atât în jurnală cât şi în du- 
plulă procesi verbală ce vor încheia pentru a- 
cestii numărară, unul din acele procese verbale 
se va înainta Ministeriului şi celi-altiă va ră- 
mânca la dosari. . - 

Art. 89, La începutalii acestui registru se 
va face uă tablă de materii, unde sc ra în- 
semna la ce pagină este deschisă fie-care par- 
tidă, fiindii că acesti numără de pagine este 
necesari a se însemna în jurnalulii casei in co- 
lSna a3, cum s'a vorbit la art, 18, - 

Art, 40. Spre a se cunâsce numerarulă din 
tâte casele publice a cărorii vărsări se faci Ja 
tesaurii, toţi şefii de staţii telegrafice, toţi 
sefil de biuroari vamale şi casierii salinari vor 
face operația de la art. 28, constatândii nume- 
rarulă chiar în registrele lori de casă, şi în- 
cheindii procese verbale sub respunderea, lori, 
a doua gi chiari le voră espedui prin prefec- |: 
tură Ministeriului de finanţe. 

totă dâtoria unei comune dintr'ună esercițiă, 
pe urmă la partea respunderilorii va trece ce 
s'aiă respunsii în contra dâtoriei şi tote opera- 
ţiile de încăsuire trecute din juraalulă casei în 
registrulă de partidă se voriă trece: din aceli 
de partidă în acel de amănunte, însemnănd : 
In col6na 1, o. curentă ali partidex'contri- 
buţiunii de unde acâstă sumă s'a transmisă 
în partida de amănunte. In colâna 2 se va în- 
semna. No. recepiselori eliberate de încăsuirea 
acestei sumi. In colOna 3 se va însemna nu- 
mele vărsătorului sâii No. ordonanţei de des- 
cărcare. 

In rubricile următ6re natura venituriloră în- 
căsuite, - 

Arte £ă. Acesti registru se va adiţiona şi 
suma se va tranșporta sus la pagina următâre 
a acele-ași partidă, fără a se confunda sumele 
unei partidi cu a alteia, 

Art, 46, In faca acestui registru se va face 
uă tablă de materii, unde se va înserana titlul 
fie-cărcea partidi şi numărul paginei unde este 
deschisă, 

Art, 47, Regula prescrisă la art. 34 pentru 
registru de partide se va păzi şi pentru acesti 
de amănunte, făcendă şi aice ca şi în acelă de 
ainănunte raportulii meusnală vădută la acelă 
articolă, ! Ă 

Funcțiunea casieriloră generali 

“Arte 45, Casieraliă   gensrală operâză în două 
moduri: -: ” a
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1. Ca casier particulari. 
2. Ca casier generali. , 
Art, 49. Operaţiile casierului generală ca, 

casierii particulară , constă în a priimi de la 
propr. etc. din district. ete, ori ce sumi s'arii 
aduce de către imposibalii din acele prevtdute 
în budgeti, afară de coritribuţiunile personale, 
gosele şi patente carele sant în sarcina percep- 
torilorii de oraşe şi a casierilorii particulari, 
aşa dârii în asemenea cas că vori urma art. 19, 
20, 21, 22, 23 şi 24. 

Art, 50, Operaţiile proprii ale casiernlui ge- 
nerală, consta: . . 

1. În ceea ce privesce veniturile, a încasa 
tâte impositele adunate de către casierii par- 
ticulari de plăşi, perceptorulii de residenţă şi 
a încasa tote veniturile, a cărorii percepere sa 
făcntii prin osebiţi agenţi fie din districtuli 
„sti sâii de aiurea, 

2. În ceea ce privesce cheltuelile, ci sunt d€- 
toria face tâte plăţile ce s'ar manda asupra lor. 

Art. 51, Casierii generali însărcinaţi a da 
sâma Ministeriului finanțelorii de administrţia 
averii publice finanţială în districtul lor, vor 
avea la ordinile loră pe toţi agenţii direcţi de 
finanţe din circumscripţia, lori, şi aceştia sunt 
îndâtoraţi a se conforma instrucțiilor ce li se 
Toră da. : . 

Disposiţii generale relative la recete 
şi cheltueli, 

Art, 52, Pentru ori ce sumă arii priimi în 
calitate de casieră generali, el nu voră putea 
da alte recepise de câte acele cu talonii vEdute 
la art, 20. “ , 

Art. 53. Casierii generali, rorii avea în ve- 
dere la liberarea recepiselorii, a nota, câtă a 
fostii numerarinli şi câtii a fostă cărţile de 
ordine. | 

Art, 54, Cărţi de ordine sunt mandatele ce 
se recomandă de casierali generali la: acei 
particulari, sâii ori cărui agintă în numele că- 
ruia sunt încredinţaţi banii publici şi care se 
aduci de aceştia acuitate. Ie 

Art, 55, Nici uă cheltuială făcută în conta 
"Statului nu va putea fi acuitată de către ca- 
sieride câtă în urmarea uncă ordonanţe deplată. 

Art. 56. Ordonanţele de plată sunt acele 
date cirectii de Ministeriii în numele unuia 

„S6ii a mai mulţi creditori al Statului în virta- 
tea unui credit deschisi în budgetul Statului. 

Art. 57. Ordonanţele de delegaţie sunt a- 
cele prin care ministrii autoriseză pe:ordona- 
torii secundară de a disposa de uă parte din 
creditele ce le sontă acordate prin budgetii prin 
migloculi unui mandată de plată dată în numele 
unuia scă amai mulţi creditorial Statului. 

Art, 55. Ordonatorii secundari nu vorii pu- 
tea emite nici ună mandată peste creditele ce 
le suntă acordate prin delegaţie, mărginindu- 
se în limitele autorisației lori. 
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Art, 59. Cândi ună casierii ar trămite vr'uă 
sămă de bani către altulă, şi la numărare 
s'arii găsi lipsă, acea lipsă so va nota în rece- 
pise, dâtâre fiind partea vărsătâre a se încărca 
la venituri prin jurnalulă de casă cu suma con- 
statată că a csit lipsă; astii-felă ca amâridouă 
sumele adecă aceea din recepisa priimită de la 
locul unde s'a trămisă banii, şi acea. încărcată, 
în jurnală la venită care s'a vorbită în urmă, 
să compue cifra totală trecută la cheltueli 
cânăă s'a făcută transportulă. 

Acâstă lipsă se va regula prin partide la in- 
trări extraordinare. . 

Art, 60. Numele şi calitatea fancţionarilor 
antorisați de ministrii ca ordonatoră secundară 
va fi încunosciinţată casieriloră generali de 
către Ministerul de finanţe. 

Art, G1, Nici uă cheltuiala nu se va putea 
face în sarcina casei Statului până mai ântâiă 
nu va fi justificată prin dovedi, care să constate 
drepturile câştigate de către creditorii Statului. 

Natura şi forma acestorii acte sunții acele 
determinate în generali prin art. 52 din regu- 
lamentulii de finanțe, şi prin regulamentele 
speciale, precam suntă acele ale Ministeriului 
lucrăriloră publice şi de resbelă. 

Art. 62, Validitatea: pieselorii justificative 
suntă sub controlulii ordonatorilorii secundară 
şi a casierilorii generali, 

Art, 62, În virtutea celorii stipulate Ia ar- 
ticolă 61 casierulii generalii va observa ca în 

mandatele sâii ordonanţele emise asupră-i, şi 

anaţ alesi la acele pentru cheltueli de perso- 

nalii să se trâcă, şi economiile resultate din va- 
cane de posturi, căci aceste fiindă economii, 

urmeză a se face venitii la fondulii pensiilori, 
Art, GE, Pentru deciueli de lefi se va opera 

ca, şi pentra economii; căci aceste fiindii pro- 

ducte speciale ale pensiilurii, trebue a fi speci- 

ficate în mandate, spre a se încăsui' de către 
casierii generală după regulele maijos stipulate. 

Art, 65, Cu tâte aceste partea priimitâre 

vrunei sumi pentra lefi va fi dâtore a sub- 

scrio pentru întrâgă suma trecută în mandatii, 

pentru ca şi achitarea să fie conformă cu suma 
din budgetă şi aceea din mandată. 

Art. 66, Tâte geciuelile şi economiele oprite 

de casieralii generală într'uă Şi se vor vărsa 

în casă cu declaraţie modelii No. 8, osebit pen- 

tru decinieli şi osebit pentru economii, şi pen- 

tru care 'şi va lua: în numele stii recepise cu 

talon, în dosul căria so specifică vărsarea), Bi- 

nisteriuli şi eserciţiulă „pe conta cărnia s'a 

făcută vărsarea, trecându-le în jurnalii întrun 

articolă specialii.. ” o a 
Art. 67. Dâcă borderoulă de emisiune nu 

este priimitii âncă, casierală generală este au- 

torisatii a refusa plata mandatului ori câtii de 

regulatii ară fi, Cu tâte acestea la asemenca 
casii va da uă declaraţie, de refusii arătândă în 

ea lipsa avisalui iară fiind borderoulii priinit
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lu casier, în monientulă cândiă va acuita man- 
datulă, este dâtoră a detaşa din acel borderoă 
partea avisului co'lă prireşceşi 1 va lipi cu uă 
bulină la mandată astii-felă că purutea man- 
dataliă să fie întovărăşită şi Q6 avisulă săă, | 

Art, 0S, Ordonatorii secundari nu sori pu- 
tea ordonanța de câtă asupra cassieriloră go- 
nerali. Cu tote acestea casierulii pentru îules- 
nirea publică şi a tesaurului, va putea viza plata 
ori la ce casieră din districtală stii, In capitală 
mandatele se voriă ordonanța numai asupra 
casierului centralii, şi acesta va putea viza 
plata întregă către alţi agenţi, s6ii a libera 
bonuri de casă. . : 

Arte 69. Pentru uă bună justificare a iden- 
tităţii părţii priimitâre, casierii generali voră 
cere câtii va fi cu putinţă ca mandatele să fie 
acuiate în presenţa lori prin persâna denumită 
în ele. Eară la casă cândii pentru priimirea 
banilorii este însărcinată uă altă persnă, pro- 
curaţia ce acesta va avea trebue a fi alăturată 
la madat. - 

Arte 20. Dâca partea priimitâre nu va avea 
sciinţă do carte, sub-scrierea o face prin duoi 
martori, carii însă nu vorii fi nici cumii din im- 
piegaţii din cancelaria casierului. 

Arte îl. Plata pensiilorii sâi a indemnisa- 
țiiloră de scutelnici se va-face conformii cu re- gistrele trămise de Ministeriulă fnanţeloră pe uă chitanță moldelă No, 15, sub-serise de par- 
tea, priimitore. Ear regulata ordonanţare se va 
face mensualii de către Ministerali finanțelori 
în temeiulii acelori acte justificative care tre- 
buc să se trămită la Ministeriă regulată la fie- care dece dile impreună cu un borderoii de suma, 
ce cuprind. : ” 

Registre de comptabilitate, 

Art, 72, Pentru serșiciulă de tresorerie ca- 
sierii generali vorii avea următârele condici : 

1. Jurnal de casă model No. 4. 
2, Registru de partide pe natura veniturilor, 

în care va fi deschise şi partidele cu casierit 
particulari şi perceptorii de oraşe, model No. 6. 

3. Registru de amănunte, modelă No. 7, 
4. Condici de recepise, model No. 5. 
5.» > chitanțe, modelii No. 3, bis, 
6. Registru de cheltueli, modeli No. 1], 
7, > _ de credite, modelă No, 12. 
Art, 33. Registrele arătate la puncturile 1, 

2, 3, 4 şi 6 vorii fi ţinute ca şi acele ale casie- 
ziloră particulari precum s'a vorbiti la artico- lele de mai susă, iară în registrală de partidi modelii No. 6, casierulii va desehide partidă şi 
pentru tâte cele-aite venituri indirecte! sei 
întemplătâre. | 

Art. 74. In registru de cheltueli se va des- 
chide atâte partidi căte Alinistera sunt, de a- 
seimenea şi pentru tresorerie şi altele precumă 

LEGIUIRI 

| Registrele speciale ale unui esercițiă sunti 
| deschise până la finele acelui eserciţiă, 

Art. 75. Susii la titlu <comptulă> va însemna 
Ministeriulă sâii titula cheltuelei din care face 
parte. ! - - 

In colâna 1 va însemna numărulii curent la 
înscrieri, în a 2, numărulă jurnalului de casă 
unde s'a trecutr operaţia făcută în acea di; în 
a 3, numărul ordonanţei ssă a mandatului, iar 
la sumele vărsate la alte case scii la rambursări 
se va însemna numele declaraţiei de vărsare, 

n col6na 4 după ce va pune mai ântâiii da- 
ta, dilei, apoi va însemna numele persânsi în 
dreptă a priimi banii, la sumele vărsate sâă 
rambursate se va, arăta numirea casieriei unde 
s'a trămisi banii, 

n 4 d se va însemna natura chieltueliloră. 
Acâstă înscriere se va face în terminele' cele 
mai scurte. 

n colâna 6, 1 şi 8, va însemna numărulă ar- 
ticolului, a $ şi a capitolului asupra cărora 
chieltuiala a fostă ordonanţată. 

În a 9, va însemna suma totală a fie-cărui 
mandată. . 

na 10, opririle ce suntiă a se face după 
mandatii. 

Sumele trecute în colna 8 se voră adiționa 
în fie-care di după rădicarea şedinţei, şi tota- 
luliă acelei dile se va, trece în colâna 1], şi a- 
poi în jurnalulă casei, 

n colâna 11 se va însemna numărulii acte- 
lori justificative. i 
“Sumele din colânele 10, 11 și 12 se vor adi- 
ţiona regulatii la finele fie-cării pagine, trans- 
portându-so pe a duva pagină. La finele lunei 
se va face uă recapitulaţie întocmai ca acea 
vădută la art. 15, în jurnatulă de casă la par- 
tea rispunderilor, pentru ca operaţiile să con- 
respungă cu balanţa care se încheie Ja finele 
fie-căreia luni. i . 

  
  
chide uă tablă de materi!, pentru ca să se p6- 
tă mai ca uşurinţă deschide şi vedea fie-care 
partidă, : - 

Registru de creditele deschise 

Modelă No, 12, 

cesti registru atâtea partide câţi ordonatori 
direcţi s6ă secundari ară avea. , - 

Art, 78, Casieruli generali îndată după 
priimirea vr'unui avis, model No. 13, sâii a tre 
unei încunosciinţări de deschidere de credit, 
modelă No. 18, va trece în acestii Tegistru în 
partea stângă: : 

n col6na 1, data ptiimirii avisului de încu- 
nosciințare,     sunt indicate în balanţă, 

In a 2, numtrulă avisului de încunosciinţare, 
n a 5, numărulă delegaţiei sii a ordonanţe- 

Art. 70. În faşa acestui rogistra se va des-. 

Art, 77. Casicrii generali vor deschide în a- . 
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loriă date de“ministri în contra cărora se face | va înregistra din noi ca cşit, dându-i-se iarăşi 
„chieltuiala, 

În colâna a4, capitolul budgetului unde oste 
alocată creditulii. 

na 5, numele persânel în dreptii a priimi 
banii după ordonanța ministerială, iar la înre- 
gistrarea încunosciinţărilorii de deschiderea, 
crediteloră se va însemna numele ordonatoru- 
luY secundar însărcinat cu mandatarea plăţilor. 

În colâna 6, se va însemua natura chieltae- 
Jei ce urmeză a se face. 

În colâna 7, sumele creditelorii deschise prin 
delegaţie, modelă No. 20 şi - 
„În colâna 8, sumele creditului deschisi prin 

avise pentru ordonanţele ministeriale directă 
emanate. | , 

Art. 19, Presentându-se ordonanța, modeli 
No, 20, sei mandatul de plată, modelă No. 21, 
casierulă este dâtoră a se încredința mal ân- 
teii dâca acea ordonanţă este trecută în regi- 
strnl de credita, dsca suma ordonanțată nu în- 
trece peste acea avisată, Da asemenea va ob- 
serra ca ţifrele articolelori capitol. şi $ să fie 
în conformitate cu acele din avise, căci la cas 
contrarii casierulă va intra în înțelegere cu 
Ministerulii finanțelorii pentru rectificarea ne- 
potririritoră. i 

Art. SO. Cândii ordonanţele si mandatele 
sunt în regulă şi casierală a achitati plata, 
îndată o va, trece în partea arâptă a registru- 
lui de deschidere de credite în modul următor : 

În colâna 1, data achitărei. - 
— 2, numărului mandatului. 
— 3, numele priimitorului, 
—  4,obiectuliăi chieltuelei, şi 

E 
— 5 sumatotală a mandatului achitat 

Servicii speciale 

Art, SI. Pe lingă cele-alte îndâtoriri ale 
casieriloră generali ei suntă însărcinaţi şi cu 
serviciulii păstrăzii fonduriloră comunale (în 
Moldova) şi acele a depositeloră, pentru acest 
finită vorii ţinea următârele condice : 

1.Registru pentru banii comunal mod, No. 14 
2.» > deposite >> 17 
Art, 52, Operaţiile pentru banii comunală 

"so vori face ca și acele din jurnalul de casă. 
Art, S3, Operaţile pentru deposite se vor 

face în modulă nrmători : a 
- In col6nu ], va însemna No. de ordine al re- 
gistrului. 
* In colâna 2, data dilei în care depositulă in- 
tră sâă ese. | 

In colâna 3, No. hârtiei cu care suma întră 
sâii ese din deposiţiă, : 

In colâna 4, va însemna natura depositului 
de la cine s'a priimită si cul s'a dată. 

In colOna 5, se va însemna valdrea de cura 
a baniloră priimiţi, : Cc 

Art, S4, Cândi depositulă este eerutii, se 

  

      

No. curent, data şi însemnarea în rubricele 1, 
2, 3, şi 4, şi suna eşită se sa trece în col6- 

-] nele 6 şi 7 după natura lori cumiă a fostă în- 
registrată la priimire şi în dreptulii înregi- 
strării cşirel, priimitorulă va sub-scrie în co- 
lâna 8. 

"Lută în col6na 8-a cândi depositulii ese se 
va insemua, în dreptuli înregistrării priimirei 
lămurire la ce No. de jurnali este înregistrată, 
eşirea acelui depositii, curmii se vede în formu- 
larulii mmudelii No. 17. - 

Jurnalulă depositeloră vu fi tot-dâ-una adi- 
ţionatii şi sumele de josii se .voră transporta 
pe a 2 pagină în colânele respective. 

Scripte periodice 

Art, 35, Casierii generali sunt detoră a tră- 
mite la, Ministerul finanţelor în fie-care di, prin 
telegraf, situaţia casei, model. No. 22. La 15 
dile copie după jurnalul de casă, model No. 10. 
De la a 15-a qi până la 20 a lunii negreşiti pre- 
sumțţia inensuală de încăsuiri, model No. 42. 
La finelelauei Balanța, mode] No. 16 dimpreu- 
nă cu compturile de cheltueli, model No. 93, 
«şi la Direcţia contribuţiunilorii directe un bor- 
deroii de tote operaţiile săvârşite din. capita- 
lurile comunale. La toţi ordonatorii secundari 
şi primară : uni borderoii de tote chieltuelele 
efectuate în luna trecută, modelii No. 24. 

Balanța, casierilorii 

Model No. 16şil4 o - 

Art, 86. Casierii la formarea balanței voră 
proceda în modulii următori ; - * 

Vorii trece în partea stângă a balanței în 
dreptulă fie-căria sumi de venită şi în rubrica 
eserciţiului de care face parte, cifra, încăsnită 
în cursul lunei Ianuarie, asti-felă cumii se e- 
splică mai josi: -. 

In col6na î, vorii trece situaţia rămăşiţelorii 
eserciţiurilor închise (adică afară de eserciţiulii 
1863) alese la 51 Decembrie 1863 şi acâsta 
în dreptuli titlului rămăşiți vechă şi din eser- 
cițiuri închise, apoi prin colânele No. 2, 3, 4 
şi 5 voră opera după esemplulii din trecuti şi 
conformii esplicaţiunilor din circulara, No, 758 
din 9 Ianuarie 1863, care nu sunt coatrarie in- 
stucţiuniă de facă, : - 

In colona 6 va trece rămăşiţele din venitu- 
rile anului 1863 alese la, 31 Decembrie acelaşi 
ani, şi prin colânele No, 7, 8, 9şi 10 vor trece. 
sumele încasate relativii la aceste rămăşiţe o- 
perândii totă după esemplulii de mai susi, iar 
la finele lui Septembrie 1864 sc la perioduli 
închiderii eserciţiului voră contopi sumele co-. 
lânel No. 6 cn colna No. 1, a 9cua4 şia 10 
cu a 5, din care se înţelege că încasările ce se 

   



1216 
LEGIUIRI 

vor mai efectua din recetele anului 1863 după | arii fi sosite, ele vor trebui nai ântâiii a fi scă- 
espirarea, lunei Septembrie. 1864 urmeză a fi 
trecute în amestecii cu cele de la partida eser- 
ciţiurilorii închise. - , 

În colânele No, 1], 12, 18, 14, şi 15, priri- 
tOre asupra recetelorii anului 1864 vorii opera 
toti ca, în trecutii, cu acestă deosebira însă că 
1a 31 Decembrie 1864 rămăşiţele colânei No. 15 
le va transmite fn colâna No. 6, spre a urma 
apoi cu operația asupra încasăriloră acestori 
rămăşiţe, contormii aliniatului de mai susă. In 
colânele No. 16 roră trece sumele colânetoră 
de card se citâză într'ensa, 

Art. S7, La facerea balanței pe luna Februa- 
xie sumele din colâna încăsuiţi în luna Ianua- 
rie se vorii trece în aceea împliniţi în lunile 
trecute, şi suma, lunci curente va fi aceea pen- 

-tru care se face balanţa. 
Art, SS, Sumele încasate din rămăşiţele vechi 

se vorii trece în colâna destinati pentru rămă- 
şiţe sub'titlu crămiişiţe vechi și ale eserciţiului 
trecuti.» : 

Art. 59. Rimăşiţele anului precedent tre- 
bue a se specifica pe natura. veniturilorii, pen- 
tru că aceste nu sunt calificate tot de aceeaşi 
categorie ca cele dise «rtmăzițe vechi» care 
sunt rămase din anii din urmă la finele celui: 
ală doilea ani, şi a căruia, eserciţiii esto âncă 
deschisă . - 

Art, 90. Numai de la 1 Octombrie eserci- 
țiulă do care s'a vorbită rămâne îuchisii, şi ve- 
niturile de atunci nu se mai înscrii specificate, 
ci ele trecă la colâna rămășițelor veci, căci 
după art, 4 din regulamentulă finanţiară unit 
eserciţiii nu se închide de cât la 30 Septembrie 
acelui ali 2-lea ani. 

Art, 91. In partea drâptă Ia cheltueli cas- 
sierii generali sor trece pe rândii tote cheltuc-. 
lele după cum suntă inserate în Model No. 16 
şi annme : IE 

Cheltuelile făcute pe sâma fe-cărui Mini- 
sterii şi po fie-care eserciţiă în lunile" trecute şi 
luna curentă să se specifice întocmai dapă ba- 
lanțe şi după cele cuprinse în ordinul No. 6754 
(vedi anexa A). , 

Pentru cheltuelele efectuate, casierulii ge- 
neral va fi dâtor a face borderouri speciale pe 
Minister şi pe eserciţii, Model No. 24, formând 
din actele de cheltucli dosare pe fie-care Mini- 
steră şi eserciţiii.. 

Arte 92, La casă cândiă casierul generalii 
mu va putea desface unii mandată intreg și va 
da acompt asupra luY, acel acompt se va trece 
în uă partidă specială cate o va deschide în 
condica de cheltueli, fără însă ali trece şi în 
jurnal, dândă pentru asemenea acompturi uă 
declaraţiune model No. 25, iar la finele lunci se 
va trece în balanţă pentru a se putea constata 
aderăratul numerar; totă în acestă partidă se 
va trece şi pensiele. Când se rorii acuita man- 
datele de acompturi sâi mandato de pensii ce 

  

  

dute din partida despre care s'a vorbiti, şi a- 
poi a se trece la cheltueli după regulă. 

Art. 93. Operaţiile de tresorerie se vor trece 
iarăși osebitii-ca şi cele-alte cheltueli, presen- 
tândii şi pentru ele unii borderoii; însocită de 
tâte dovedile care să justifice pe deplină tre- 
soreria. : : 

Arte 94, După săvergirea acestei operaţii 
casierul generali va face comparaţia venitauri- 
lori cu cheltuelile şi resultatulii va trebai să 
fie egalii cu acelă din jurnalulii de casă. 

Art. 95. Casicrii particulari în partea drâp- 
tă a balanței la cheitueli nu voră trece ca ca- 
sierii generali, aceştia vorii face numal unii 
borderoii pe lângă care vorii alătura tâte rece- 
pisele care să justifice vărsările făcute la casie- 
ria generală, în cursulii lunci pentru care se 
face balanţa; iară pentra cheltuelile lanelorii 
din urmă roră trece şi ei ca şi coi generali, 
vErsările specificate pe eserciţii, 

Art. 90. Casieril generali şi acei particu- 
lari vorii complecta borderoul din dosul balan- 
ţei în care să arte situaţia fondarilor remase . 
în casă, după încheierea ei, conform cu saldo- 
sul din balanţă ast-feli precum sunt aşedate 
în modele, . o. 

Art, 97, Casierii generali suntă dâtorl a 
înainta balanţa la Ministeră celi multă penă 
la 10 a lnnei a II-a, actele justificative din. 
preună cu tote borderourile despre care s'a 
vorbită vorii fi alăturate pe lingă balanţă. 

Art. 98. Casierii particulari vorii trămite 
cel mult până la 5 a lunoi a dona balanţa lorii 
la casieriile generale, 

Art. 99, Casierii carii voră întârdia cn tră- 
miterea acestui compti peste terminele preri- 
dute aici vor fi supuși la nă amendă de uă pă- 
trime din l€fa lori lunară. „o 

Dsca, întârdierea se va repeta de trei oră 
într'ună ani, osebit de amenda retribuţiei în-- 
tregi pe lună se vatrămite esecutor pe comp- 
ta lori. 

Dorderoii de cheltueli ' 

Art. 100, Impreună cu balanţa casierii ge- 
nerali sunt dâtori a trămite la Ministerul da 
finanţe direcţia comptabilitaţii şi următârele 
piese. | 

]. Pentru tâte mandatele trecutela cheltueli 
şi balanţe trebue a se face câte ună borderoii- 
după registrul chieltueliloră specificate pe Mi- 
nisteri şi pe eserciţiă în parta. - 

II. Din mandatele trecate în fic-cara borde-- | 
roii trebue a forma dosare alăturându-se lingă 
te-eare din ele actele lori jusificative nume= 
rotate şi fisolate sub sigilial şi subscrierea sea 
alăturendu-se apoi pe lingă balanță. | 

Borderouri pentru trămiterea recepiselor 

Art. 101, Prefecţii sii sub-prefecţii santă
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detori a ţine, conformă art. 86 din regulamen-, va răspunde banii trecândui n, cheltaeli, tulă de finance, unii registru, modelii No. 26, 
care li se va trămite de Ministerulă de finanţe 
pentru viza, recepiselor date de către casieri. 

Art. 102. Presentându-se la Prefectură sei 
la Sub-prefectură spre vizare uă recepisă în 
condiținnile prerădute la art. 20, prefectul sâiă 
sub-prefectulii este dâtorii a o observa ca su- 
mele din recepise să fie conforme cu acele din 
talon. — Vizarea se va face prin colânele indi- 
cate în modeli, ra pune No. de ordini ală vi- 
zărei şi tăindulă drepti prin midloculii titulei 
Principatele-unite o va da părţii vărsătâre o- 
prindă numai talonul. Acest registru va servi 
pentru viza tutalorii recepiselorii ori de ce na- 
tură ară fi. : “ 

Art, 103. La finele fie-căreea luni prefecţii |. 
"64 sub-prefecții fără întârdiere de uă di 

măcerii voră trămite cei ântâiii la casieria 
generală şi cei al doilea la acea particulară, 
tâte talânele oprite de ci însoţite de unii bor- 
deroi copiată după registru de vize, - 

Art, 104. Casierii priimindii talonele le vor 
împărţi pe natura veniturilorii în borderouri 
speviale pentru fie-care eserciţiii și natură de 
venit, şi le vor îrămite la Minister, din preună 
ca originalul borderoă priimit de la Prefectură. 

DBorderouri pentru ordonatoră 
Art» 105. Borderourile ce se vor trămite 

la ordonatori vorii trebui să arâte ce mandate 
şi ce sami a platitii după mandatele emise de 
elii, aceste borderouri se vorii face în parte pe 
Ministere şi pe ordonatori deosebindă chiarii 
în ele mandatele date asupra fie-căruia : eser- 
ciţiii în lucrare. , 

Secuestre 

Art. 106, Ori-ce secuestru. s'ariă apoza, la 
casierie asupra retribuţiei, pensiei, îndemnisa- 
țici, s€ă compensaţiei cuiva, casierulii la achi- 
tarea uncă asemenea plăţi, este dâtori a face 
reţinuta legală; pentra acestii sfirşitii, va trece 
la cheltueli întrâga samă cuvenită a se plăti, 
va face a i se achita. mandatul iarăşi pentru 
întrâga sumă în coprindere : Amuză primită su- 
ma de lei (acea cuprinsă în mandat săi cure 
nită de plată), însă lei... în naturăşilă. . . 
în unii secuestru prin autoritatea. ... „pentru 
sura oprită ca sccuestru va tăia îndată uă rece 
pisă, model No. 27, Va, face suma secuestrată 
venitii la operație de trezorerie, şi recepisa ca 
talonalii.o va trămite. prefectului Spre vizare, după detaşarea talonului căria o va înainta, la 
antoritatea secuestrată, - Art, 107. Autoritatea ce aii midlocitiă se- 
cuestrulă vrândă ali rădica din casă va reco- 
manda, prefectului pe persâua însărcinată a 
priimi banii înaintândui în acel timpi şi re- 
cepisa, pe care priimind'o o va viza în” dosă 
către casierii, şi acesta fără altă formalitate 
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crăși 
ca operaţie de trezorerie, . 

Casierulii centrală 
Art, 108, Operaţiele casieralui centrală 

suntiă ca şi acele ale casieriloriă generali. 
Art.109, Registrele ceeste detora aveasunţ:. 
1. Unii jurnală de casă, model No. 4.  - 

„2. Uă partidă de venituri, model No. 28, 
3. Uni borderoii de cheltuelă pe fie-care Mi- 

nisteriă, modelă No. 29, . 
4. Unii registru de recepise, model No. 5. 

-5, Uni registru de bonuri de tesaură, mo- 
del No. 31. , 

6. Un registru debonură de casă, model No, 32, 
'7.. Uni registru de declaraţii, model No. 25.- 
8. Unii registru de priimiri pe dilo şi mo- 

nedi, modelă No. 23. . 
9. Uni registru de plăţi. pe Ministere, mo- 

deli No. 33. 5 - 
10. Un registru de pensii, model No. 34, i al- 

tul de indemnisaţii, compensaţii, model No, 35. 
11. Ună registra de monedi ală boltei, mo- 

delii No. 36, . „ 
12. Unii registru de recepise pentru secns- 

stru, modelii No. 27. 
13. Un registru de scadenţe model No, 43. 
Art, 110, Operaţiele fie-căreca dile vorii fi 

consiguate şi în registrele respective, Ş 
Art. 111, Casierulii centralii este dâtoră a 

presenta, ministrului în fie-care di, ună borde- 
roă de operaţiile făcute, model No. 37. 

Unborderoiidepensiileplătite, modei No.38. 
Uă situaţie de starea numerariulai casei, 

modelit No. 3% E 
Art, 112, După ce ministrali observă bor= 

derourile No. 37 şi 39, le trămite la] Direcţia 
comptabilităţii, spre a se păstra la dosare. 

Art, 113, Declaraţiile de vărsări de bani. 
modelii No. 40, şi raportarile împreună cu re-. 
cepisele liberate de casier se trămitii direcţiei 
comptabilității spre a se viza şi a se păstra 
talonele Ja arhivă, , 

Art. 114, Bonurile de tesaură se trămită a- 
semenea la direcţia comptabilităţii spre a se 
înscrie în registru dâtoriei publice şi a se con- 
stata, vărsarea de directorul comptabilităţiă: « 

Art. 115. Pentru plăţile ce ară fi ordonan- 
țate asupra casieralui centrală şi care arii fi 
a se face afară din capitală, casierulă va libera 
bonuri de casă, după ce se va descărea la chel- 
tmelă cu întrâga sumă a mandatului și se va 
încărca la venită cn valârea aceloră bonuri, 
pentrn care va da în acelă timy şi rocepisa cu- 
venită. Asemenea bonuri spre a avea valâre se 
voră viza şi de directorul comptabilităţiă, * 

Art. 116, Pentru înlesnirea plăţii bonuriloriă 
de tesaurii, detentorii loră sunţi dâtori a se 
presenta, cu ele d'a dreptul la Direcţia comp- 
tabilităţii care aplică asuprăle nani timbra u- 
medii cu inscripția «bun de plută». şi cu sub- 
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scrierea directorului , cu acesti bonii vizată 
ast-felă se presintă Ja casier şi acesta fără altă 
formalitate de cât acea a adeveriril de prii- 
mirea banilorii îlii plătesce, 

La finele fe-căreea luni însă casiernlii pre- 
sintă biroului de ordonanțare ană borderoi, 
modelii No. 41, pentru bonurile achitate. 

Art, 117, Casieruli centrali la terminarea 
„ lucrărilor dilei constată numeraruli casei în 

condica, de moned! care se adeveresce şi de di- 
rectorul comptabilitățiă şi apoi se bagă banil 
în boltă. . 

“Art, 118. In fie-care gi casierulă centrații 
trămite direcţiei comptabilităţii borderoulă 
No. 38 cu chitanţele No. 15 de pensiile achi- 

- tate în diua precedentă, spre a i se emite man- 
datii de descărcare. 

Art, 119. La finele fic-căreea luni casierală 
centrală trămite fic-cărui orlonatorii secundar |: 
'şi primară uni borderoi de mandatele achitate, 
şi uă dată cu borderoulii trămite Ministerului 
de resbelii şi îndoitele chitanţe. - E 

- Art. 120, Tot la acel timp trămite şi direcţii 
comptabilităţii actele prevedate la art, 99, - 

- Art, 121, De la 1 Aprilie casierulii centrală 
na va priimi nici uni banii din ori ce venitii 
până mai ântâii raporturile sâii declarațiile de 
vărsări nu voră fi trecute în partidi la comp- 
tabilitate, indicândui-se pe raport partida la 
caro trebue să înscrie venitulii. 
„Arte 122. Ori-ce bari va priimi casierulii 

centralii de la ori-ce casierii sci comptabilii îi 
va trece la partida sa fără să'i specifice pe na- 
tura venitului. Banii priimiţi din arenqi d'a- 
dreptulii de la arendaşi se vor trece la partida 
casierului în arondismentul căruia este situată 
moşia, în numele căruia se va da şi recepisă a- 
xendaşului, iară, casierului de districtii i se va 
da anunciii de plata făcută în comptuli săiă la 
casa centrală, . 

Disposiţii generale 
“Art, 193, Orl-ce perceptorii sâii casierii ară   
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libera vre unul contribuabilă pentru priimiri 
de bani alte chitanţe de câtii acele tăete din 
registrul cu matcă. anume prevădutii în acâstă 
instrucţie, va fi supusă pentru ântâia Oră la uă 
amenâă egală jumătăţii din l6fa lor mensnală; 
pentru a doua 6ră, amendă l6fa întrâgă pe vă 
lună, şi la a treia abatere va fi destituati, res- 
pundândi şi banii împliniţi după chitanţe par- 
ticolară carii nu s'ar fi vărsat în casa Statului. 

Art. 194. Ori cara perceptoră sc casieră 
doveditii că ai negligiatii împlinirea, baniloră 
Statului şi nu ai aplicată la timpi legea de 
urmărire, va suferi consecuinţele art. 12 din le- 
gea urmăririlorii. . 

Art. 125, Ori-ce casier care ară neglige tră- 
miterea compturilorii la terminile ficsate prin 
art. 96 şi 97 va suferi amendile următore. 

Pentru ântâia abatere 1/3 din l6fa pe uă lună. 
Pentru a doua, l6fa pe jumătate, pentru a 

3-a va fi amendati cu l6fa întrâgă, iară pen- 
tru a 4-a va perde pentru totii-dt-una postulii. 

Art, 126, Până la punerea în aplicaţie de 
uă nouă lege şi regulament de comptabilitate, 
instrucţiile de faţă se vorii aplica întocmai. 
Art, 197. Tâte instracţiile date până astădi 

şi care ară fi în contravenţie cu instrucţia de 
fagă sunt abrogate. 

Art. 195, Perceptorii, casierii particulari și 
acei generali ori cândii vori avea trebuinţă de 
registre ssă modelele necesare serviciului lor 
voră arăta anume No. modelului şi cătimea de | 
care are trebuinţă cel pugin cu 20 gile înainte. : 

Art, 129, Biuroalii de personal şi material 
va ţine staturi de materialul dati agenţilori 
fiscali, în raportii cu trebuinţa, şi pentru t6te 
modelele ce voră strica sâii răsipi îi va obliga 
a respunde la tesaur costulă imprimării acelor 
modele. , 
„Art, 130. Acestă instracţie se va comunica” 

tutuloră agenţilori fiscali şi administrativi 
spre a o aplica întocmai. 

  

LE GE 
„PENTRU ORGANISAREA SERVICIULUI AGENTILORU, INSARCINATI CU ASIEDIAREA 

! - CONTRIBUTIUNILORU DIRECTE (1) 
(Decretii No. 1723 din 5 Decembrie 1864) 

CAPITOLUL I 
Despre agenţii însărcinaţi cu constatarea 

“ matorică imposabile și aşedarea contri- 
buţiunilorii directe, şi despre atribuţiu- 
nile lori. 

- Art, 1, Administrarea serviciului şi a agen- 

ţiloră însărcinaţi cu constatarea materiei im- 
posabile şi cu azedarea contribuţiunilor directe, 
este de atributulii unei direcțiuni centrale, a- 
taşată de Miniterulă finanţelorii. 
- Directorulă acestui servicii, cate responsa- 
bilă către ministrulă finanţeloră pentru iucră- 
rile administraţiei sele, 

- Art, 2, Inspectarea şi instruirea agenţilor 

  

- (ID) VegI nota precedintu.
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de prin districte şi ocâle, însărcinaţi cu consta- 
tarea materiei imposabile, se îndeplinesce de 
către controlorii generali, ataşaţi la direcţiunea, 
centrale a serviciului contribuţiunilor directe. 

„Aceşti agenţi principali, concură în parte, la 
îndeplinirea operaţiunilorii din întru şi din' a- 
iară sub imediata dirigeare a directorului con- 
tribuţiiloră directe. Ei suntii responsabili pen- 
tru tote operaţiunile loră şi pentru regulata 
conducere a lucrărilorii cu care suntii însărci- 
naţi controlorii şi sub-controloril, din circum- 
scripţiunea districtelorii date în inspecţiunea 
fie-căruia controlorii generalii. A 

Art. 3. Supra-veghierea și impulsiunea efec- 
tuării lucrărilorii ce comportă: serviciulii con- 
statărilori şi ali aşedării contribuţiunilor di- 
recte, prin districte şi ocle, este de atributulii 
prefectului și sub-prefectului. Ei suntii respon- 
sabili către ministruli finanțeloră pentra tâte 
lucrările de acestă natură, ce se roră opera în 
circumscripţia fie-căruia. - i . 

Art, 4, Lucrările menţionate la articolile 
precedinte, se îndeplinesci de către agenţi spe- 
ciali (controlori), institaiţi ad-hoci pentru a- 
cesti serviciă şi ataşaţi pe liugă Prefecturile 
districtelor şi Sub-prefecturile de oc6le. Ei sunt 
responsabili către directorele central al contri- 
buţiunilor directe de la Ministerul finanțelori. 

Art, 5. Autorităţile comunale, concurgii cu 
agenţii contribuţiunilorii directe, la tâte ope- 
raţiunile serviciului de constatarea materiei 
imposabile. . . 

> Art G. Prinoraşe,consiliurile comunale, vor 
- îi representate în operâţiunile de constatare, 
de câtre delegaţi speciali aleşă la fie-care duci 
ani, de către ategttorii comunali, câte duoi de 

"fie-care suburbie; iară, prin oraşele mai puşinii 
populate, câte duoi de fie-care despărţire. 

Art, 7, Operațiunile serviciului de consta- 
tare, de prin oraşele pe unde n'ară esista âncă 
controlori, se îndeplinesc de perceptorii locali, 
cu imediatalii concursii ali controlorului de di- 
strictii sâă de ocoli, până cândiă se rori putea 
înstitui şi pe acolo controlori speciali, 

Art. 3. Indstoririle -Direcţinnii centrale a 
contribuţiilură directe, ale controlorilorii gene- 
rali, ale prefecţiloră, sub-prefecţilor şi ale fie- 
căruia aginte de constatare, precum asemenea 
şi modulă alegerii delegaților comunali, se vor 
prevedea în detalii prin regulamentuli ce se 
va întocmi prntru aplicarea acestei legă. 

CAPITOLUL II 
Despre titlurile agehțilorii de constatare, 
" clasificarea lorii și autoritatea de car 
* depindiie | 

-. Arte 9, Agenţii instituiţi prin legea budge- 
"tului lucrătorii pe anul 1664, pentru serviciul 
esterioră ală contribuţiiloră directe, iai denu- 
mirea de controlori fiscali, ' : 
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Art. 10. Controlorii contribuţianilor directe 
depindii de direcţiunea, centrală de la Ministe- 
rulă finanţeloră. . 

Art. 11. Controloril fiscali, sunt de 4 grade 
şi anume : Mă | 

1. Controlori generali. 
2, Controlori de districte, 

-3. Controlori de oraşe şi 
4. Sub-controloră de plăşi, 
Art, 19, Controlorii de districte şi de oraşe, 

se repărţesciă în 5 clase, după importanţa, 10- 
calitățilorii unde residuesciă şi a. lucrărilorii ce 
aii a indeplini. + - 

Art, 19, Pe lingă controlorii de la distric- 
tele şi oraşele mai populate, suntă ataşate aju- 
tre de diferite clase, în proporţie cu acelea din 
cari facii parte acei controlori. | e 
„Art, 14, Personalulă direcţiei centrale şi 
controlorii de diferite grade, se vorii prevedea, 
şi regula pe fie-care anii, prin budgetulă Mini- 
sterului finanţeloră. .. -- .. 

CAPITOLUL III - 
Despre descentralisarea lucrărilor de cona 

statare, despre menirea controlorilorii 
de districte și sub-controlorilorii şi atri- 

- buţiunile cu cari vorii îi însărcinaţie 

Art, 15. Lucrările relative la constatarea, 
mişcării contribuabililori şi a materiei impo- 
sabile (statură trimestriale de prefaceri sâi 
matricule suplimentarii) care până acum, din 
lipsa agenţilori speciali, instituiţi prin legea 
budsetului 1864, se centralisaă la Ministerulii 
finanţelor, spre a se cerceta şi autorisa de către 
direcţia, contribuţiunilorii directe, se vor pune 
treptată în sarcina controlorilorii de districte, 

Arte 16. Controlorii de districte, carii voră 
proba prin lucrările lori, că ânsuşescă tâte cu- 
noscinţele speciale, despre mecanismulă aşe- 
dăril contribuţiuniloră directe, şi că “şi înde- 
plinescă detoriile serviciului cu esactitate şi la 
terminele fixate de legile finanţiare şi regula- 
mentele ad-hociă, voră dobândi titluli de Di- 
rectore districtualii ali serviciului contribuțiu- 
miloră dircete, în urma căruia, vorii fi însărci- 
naţi cu îndeplinirea, lucrărilorii prevădute la, 
articolul precedentă. , 

Art, 17, Sub-controlorii de plăşi, se vor pu- 
tea numi după uni stagiii de uni anii, contro- 
lori âe clasa V, îndată ce, prin regularitatea 
lucrăriloră loră, vorii -proba că potii conduce 
serviciul de constatare locali, în deplină esac- 
titate şi conformă cu disposiţiunile condicel 
contribuţiunilorii directe. 

După dobândirea acestui titlu, ci vor semna 
enşile tâte lucrările de constatare, şi vori co- 
responda directă cu şefulii constatăriloră din 
acelă district, 

EI suntă şi rămână responsabili către acestă   şefă, pentru regulata conducere a însărcinări
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lorit lorii, şi pentru îndeplinirea cu esactitate | constatăriloră, condiţiunile de admisibilitate 
a tutuloră operaţiuniloră de constatare din co- 
munele plăşei unde funcţionesii. 

Art, 1$, După ce operaţiunile citate ma! 
susii, voriă trece în sarcina directorului contri- 
buţiilorii directe de district, ordonanţarea. în- 
cărcăriloră la venituri pentru contribuabilii 
prevăduţi prin rolurile anuale şi trimestriale, 
descărcarea contribuţiilor celorii ce se voră 
scădea, şi restituirea sumelorii cuvenite vre u- 
norii contribuabili, pentru dările respunse mai 
multă, care se opersză acumii prin direcţiunea 
comptabilităţii generale, se vor efectua atunci 
de către prefectul fie-căruia district, sub viza şi 
xespunderea directorului contribuţiilor directe 
locală, asupra creditelor ce i se va deschide 
ad-hocii, de către Ministeruli finanțelor. 

Art, 19, In urma aşedământului de mai sus, 
resultatul cercetărilor ce se vori face, de către 
agenţii însărcinaţi cu constatările 'asupra re- 
clamaţiuniloră ce s'ariă ivi din partea: contri- 
buabililorii, se va supune de către directorulă 
contribuţiuniloră directe ali districtului, la 
chibzuirea şi otărirea Comitetului permanente 
ală Consiliului judeţianii. 
“Arte 20. Matriculile generale şi suplimen- 

tare, coprindătâre despre bazele aşegdării contri- 
buţiilor directe, se rorii forma de către agenţii 
de constatare, în unire cu consiliuile comunale, 
în urma revisiunilorii anuale şi trimestriale, şi 
„se vor investi cu sub-semnăturile lori. Rolurile 
contribuţiunilorii directe, se vorii confecţiona 
după aceste matricule, de către directorele ser- 
viciului districtuală, şi se voră supune sub riza 
sa, la verificarea şi întărirea prefectului; în ur- 
mă, rolurile se vorii publica în resumatiă la în- 
ceputulă fie-căruia ani, de către consiliurile 
comunale, dându-se apoi în priimirea agenţilor 
însărcinaţi cu perceperea dăriloră, spre a se 
încărca cu dânsele şi a le pune în lucrare. 
__ Arie 21. Ună regulamentă speciali va de- 
termina în amănuntiă : 
1, Atribuţiunile directorilorii districtuali de 
contribuţiuni, şi procedarea ce urmâză a face 
pentru esecutarea operaţiuniloră prescrise de 
acestii capitol. ” : 

2. Disposiţiunile relative la modul cercetării 
şi otăririi reclamaţiuniloriă ce sarii ivi din par- 
tea contribnabililori. - 

Penă atunci însă, serviciuli constatărilor se 
va îndeplini după disposiţiile prevădute la ca- 
pitolele, 11, LV, V, VI şi VII din legea de fașă, 
şi în asemănare cu regulile prescrise de con- 
dica contribuţiunilorii directe. 

CAPITOLUL IV 
Despre admisibilitatea agențilorii do 

o constatare 

- Art. 22, In cursii de un anii, de la promul- 
garea legii de facă, până cândiă adică, se vorii 
putea forma, agenţi speciali pentru servicială |   

a persâneloră ce se voriă numi în asemenea po- 
sturi, voză fi cele următore: - 

“1, A fi Români sâii naturalisată, 
2. A avea etatea'de 24 ani. 
3. A avea uă scriere curată şi ortografică. 
4. A cunâsce regulele de Aritmetică, 

* 5. A fi serviti în postură finanţiale sc ad-. 
ministratire. 
6. A nu fi fostii depărtată din postarile ca 

ai ocupatii pentru negligență, nemoralitate, a- 
busuri şi alte abateri. 

Art, 28, După espirarea terminului prer&- 
duti .la articolele” precedente, nimenea nu sa 
va admite în posturile de agenți de constatare, 
de câtii după ce voră fi trecută prin rangurile-- 
sarnumerariloră şi voră fi îndeplinitii obliga-- 
țiunile puse asupra acestora, . 

Art, 2%, Spre acestă sfirgită, se va institui 
de îndată uni corpi de surnumerari, pentru. 
pregătirea 'şi formarea lorii la posturile de a-: 
genţi de constatare. 

Art, 25. Număruli surnumerarilori va f,. 
până la dece pe lingă direcţiunea centrală a ser- 
viciului contribuţiilorii directe de la Ministe- 
rul finanţelor, şi până la duoi, pe lingă fie-care 
controlorii de districtiă şi de oraşii, ! 

Art, 26, Durata surnumerariatului va fi 
până la ună ană (onorifici). 

CAPITOLUL V 
Despre admisibilitatea surnumerariloră 
Art. 27, Spre a putea fi admişi în cualitate 

de surnumerarii aceia carii voră dori a îmbră= 
gişa specialitatea, serviciului contribuţiilor di-- 
recte, vorii trebui să justifice : 

1. Că este Români sâă naturalisată, 
2. Că are etatea de 21 ani minimum. 
3. Că a absolvatii cu suecesiă şi bună con= 

duită, clasele gimnasiale. 
4, Că aro uă scriere frumâsă şi citâţă, 
Art, 28. La casă cândă, după apelurile ce 

se rorii face prin organele publicităţii, nu se 
voră presenta în unele localităţi, persâne cari 
să însuşescă condiţiunila de mai susă, atunci 
se tor putea priimi în caajitate de surnumeraril 
şi aceia carii vori fi absolvată clasele primare 
şi vorii justifica că aii arută uâ bună conduită, 

„CAPITOLUL -VI 
Despre înaintarea agenţilor de constatare 

Art 29, Drpă un servicii gratait de un an, 
Surnumerarii admişi în condiționile de mai sus, 
vorfi chiămaţi de drept, după alegerea ministra- 
lui, la vacanţii, în postarile de subcontrolori. 

Art. 30. Sobcoatrolorii şi adjutârele contro- 
lorilor de clasa I! şi a III aă dreptulii de înain- 
tare la posturile de controlori clasa 1V şi III. 

Art, 31, Controlorii de clasa 1V şi III, adju- 
torele controlorilorii de clasa I, şi perceptorii
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de uă clasă ecuivalentă, se.vor înainta la po- 
sturile de controlori clasa I]]. - 

„ ATte 32, Controlorii de clasa II, şi percep- 
torii de aceeaşi clasă, se vor înainta la postu- 
rile de controlori clasa L. : 

Art, 33, Controlorii de clasa ], se vori pu- 
tea chiăma la posturile de Şefi de biuroii, în |: 
direcţiunea centrală a contribuţiunilor directe, 
în urma unul concursă cu cet-alţi împiegaţi i- 
mediată inferiori din. direcțiune. 

Art, 34, Şefii de biurouri din cancelaria di- 
recţiunii centrale, se voră înainta la posturi 
de controlori generali. | 

Art. 35, Controtorii generali, se vor chiăma 
la vacanţă, şi după alegerea ministrului, la o- | . 
cuparea posturilorii de şefi de secţiune. 

Art. 306, Şefii de secţiune se ror înainta la 
postul da directore central al serviciului con- 
tribuţiilorii directe, - 

Art, 87, Inaintarea de Ja ună grad la altul, 
se va face Ia vacanţii, în favorulii agenţilorii 
de constatare, carii vorii avea duoi ani de servi- 
cit, în posturile imediată inferiâre ale servi- 
cialai contribuţiunilor directe. 

Art, 38, Sornumerarii, carii se voră fi deo- 
sebiti prin zelă gi activitate, şi carii vorii ân- 
suşi cunoscinţele cerute, poti fi numiţi la va- 
canții, în posturile de gradul prevădut la art.29 
mai nainte chiară de împlinirea stagiulai de 

- Sarnumerariii, ! i 
„Ei vor fi asemenea însărcinaţi, a, ocupa pro- 

Visoriă postarile agenţilor suspendaţă, s6ii a- 
celca ce vor fi rămas vacante, penă la numirea 
celor în drept, bucurându-se în acest: întervai 
de jumătate din retribuţiunea acelor posturi. 

Arte 89, Toţi agenţii de constatare, pre- 
văduţi mai sus, voră fi supuşi, înaintea intrării 

„lor în lucrarea funcțiuni ce li se va încredința, 
Ja prestaţiunea jarământulni pescris de lege. 

„ CAPITOLUL VII 
Despre penalitatea agențilorii abătuţi 

"Art, 40, Pentru neregalarităţile săvtrşite 
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în lucrări, abateri de la dâtoriile prescrise de 
legile şi regulamentele în vigore, abusuri şi al- 
tele asemenea, comise de agenţii de constatare 
în eserciţiulă funcţiunii lori vorii fi supuşi la 
penalităţile armătore : a 

1. Observaţiuni, pentru simple neregularități 
2, Dlustrări, pentru neregularități mai im- 

portante şi simple abateri. 
. 3. Reţinerea unei părți din retribuţiune în 

folosul fondalui pensiunilorii, pentra abateri, 
neregularități mai grave şi absinţe repetate. 
_ 4, Supunerea la plata chieltueliorii ce se vor 
face, pentru constatarea neregularităţilorii şi 
îndeplinirea lucrărilorii înapoiate, 

5.. Degradareala uă clasă imediată inferidră 
şi reținerea diferenţei ce ra midloci la retribu- 
ţiune, peniru negligenţă, incapacitate, abateri 

e la detori! şi insubordonanţă. - | 
6. Suspendare din funcţiune, de la uă lună 

până la trei, pentru abateri recidive să proce- 
'dări păgubitore fiscului, ori contribuabililorii, 

“. Revocaţiunea agintelui, pentru. continue 
neregularități, incapacitate absolută, rea cre- 
dinţă, abusuri dovedite, 

In cele din urmă duoă casură, prevădute în 
paragraful precedinte, agentulă culpabilă se 
va da şi în judecată, |, MR 

Art, 41. Penalităţile de mai sasi, se vor a- 
plica gradată, potrivită cu abaterile comise, şi 
se voriă înscrie în registruli de note ce'se va 
păstra în direcţiunea centrală. 

Art, 42, Aplicarea penalităţilorii prevădute 
la $ 3, 4,5, 6, 7, se vori face în urma unnior- - 
dină ali Ministerului de finanţe, basati pe re-     feratulă directorului centrală, sâă ali inspec- 
toralui de finanţe respectivi. 

Art, 43. Agenţii carii voră fi fostă; supuşi 
Ja penalităţile prevădute la $3, 4, 5, 6, voră fi 
înapoiaţi de la dreptulii de înaintare, de la 
trei luni până la uni ani, de Ja data de cândă 
se va fi ivitii vacanţă. Aa 

Art, 44, Disposiţiunile legii de facă, se vor 
pune în lucrare după ună lună de îa promulga- 
rea ci.. . - ay 

„PENTRU SERVICIULU AGENTILORU DE CONSTATARE (1). 

(Decretă No. 1811 din 14 Decembrie 1964) 

OMIPLULI 
Despre atribațiunile directoralui central 

- al serviciului contribuţiunilar directe 

_ Art. 1, Directorul centrală administrză 

serviciulii contribuţiunilorii directe, sub auto- 
ritatea ministrului finanţeloră, în asemănare 
cu disposiţiile legilorii finanţiare şi a regula- 
mentelorii în vigore, cu concursulii 'şefilorii de 
secţiuni, ataşaţi la direcţiune, şi cu personalul 
dependinte... * - :, ia 
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Spre acestii scopă, elii îndeplinesce operaţiu- 
“nile următâre :' | 

1. Dirige lucrările agenţilor din întru şi din 
afară, şi ia disposiţiunile necesaril pentru e- 
sacta aplicare a legiloră şi regulamentelor ad- 
hoc, d'a dreptulii prin prefecţi, şi prin concur- 
sulă controtorilorii generali, dopendinţi de di- 
xecţiune. . 

2. Presintă la confirmarea ministrului, per- 
“sonalulă agenţilorii serviciului contribuțiuni- 
lori directe, şi ţine ună registru specială pen- 
tru totii personalul, în care înscrie notele fie- 
căruia agenti şi constată modul cum îşi în- 
deplinesce detoriile serviciului, . 

3. Referă ministrului, tâte casurile escep- 
ţionale neprevădute de legi scii regulamente, 

„ce arii întempina în administrarea serviciului; 
propune midlâcele de îmbunătăţire scii dispo- 
sițiunile ce ară crede de trebuinţă a se.lua, şi 

- solicită deslegare de urmare. 
_4. Supune la aprobarea şi semnătura mini- 
strului: - : 

a. Tote-lucrările ce arii conţine uă nouă dis- 
posiţiune neprevădută de legi şi reglemente. 

b. Notele ce se adreseză la diferite Ministere, 
e. Ordinile cari ară da locă la uă împlinire, 

„nă descărcare, uă restituire de contribuţiuni, 
"s6ă ară conţine aplicarea ver-unci penalităţi 
asupra agenţilor: dependinţi, sâă în fine de- 
stituirea. 
"9. Pregătesce proiectele de legi, de regle- 
mente şi de budgeti privitâre la serviciul con- 
“tribuțiunilori directe. Ă Na 

6, Pregătesco instrucţiunile necesarii şi le 
transmite Agenţiloră, întru ceea ce'i privescă, 
pentru operaţiunile următâre : 
"a. Recensimântulii generalii anuală şi con- 
statarea materiei imposabile şi a elementelor 
contributive. 

b. Modul repărţiril şi ali agegării contri- 
buţianiloră directe. - 

c. Confecţionarea matriculeloră şi rolurilor 
anuale şi trimestriale. SE 

d. Modul cercetării şi ali verificării recla- 
maţiunilorii priimite de a contribuabili. 

e. Descărcarea materiei şi a contribuabililor 
greşită impuşi, e 

f. Inchiăerea tablourilorii de venituri, des- 
cărcări şi restitairi. 

"__g, In fine, administră tâte lucrările relative 
]a serviciul general al contribaţiunilor directe, 
gi corespundâză d'a dreptulii cu autorităţile 
dependinte de Ministere. 

TITLUL II 

Despreatribuţiunile controlorilor generali 

Art, 2, Serviciulă controlorilori generali, 
se împarte în servicii din întru, şi în serviciă 
din afară. -   

LEGIUIRI , 

Serviciul din întru 
Art. 3, Controlozii generali, sunt detori, în 

timpulii şederit loră în capitală, a veni în tâte 
dilele de serviciii la direcţiunea centrală, și a 
conlucra cu şefii secțiunilorii, sub dirigerea di- 
rectorului de servicii, la tote operaţiile ce tre- 
buinţele serviciului vorii reclama din parte-le, 

' Serviciulii din afară 
Art, 4. In afară, controlorii generali ai mi- 

siunea, a îndeplini operaţiunile următâre : 
1, A inspecta pe toţi agenţii de constatare, 

din districte şi oc6le, asupra modulai cum îşi 
îndeplinesci îndâtoririle puse asupră-le. 
_2. A se încredința, dâca se observă cu esac- 

titate disposiţiunile legilor de imposite, regr- 
lamentelor de aplicare şi instrucţiunile ad-hoc. 

3. A cerceta deca constatarea materiei im- 
posabile şi a elementelori contributire, repăr- 
ţirea şi aşedarea impositelorii directe, şi cer- 
cetarea reclamaţiunilori, se face cu tâtă rega- 
laritatea şi la terminile otărite de legă şi re- 
gulamente. . : 

4. A observa dâca biarouli agenţilor de cun- 
statare, archiva, registrele, matriculele gene- 
rale şi suplimentari, tablourile anuale şi sta- 
turile trimestriale, sunt ţinute în bună regulă. 

- 5. A esamina, dâca surnumerarii, ataşaţi pe 
lingă controlorii de districte şi oraşe, ânsuşesc 
cualităţile şi condiţiunile cerute, şi dâca stă- 
ruescă în lucrările serviciului. : 

6. A inspecta la faca loculni, d&ca revisiu- 
nilo generale ce suntiă dâtori a face pe fie-care 
ană, agenţii din districte, s'aii îndeplinită cu 
ceruta regularitate şi conformii disposiţiiloră 
condicei contribnţiuniloră directe. 

7. A concura la trebuință cu agenţii de con- 
statare, pentru îndeplinirea lucrăriloră ce vor 
fi rămas înapoi, sâit care vor fi cerute cu grabă 
de către direcţiunea centrală, 
-8. A instrui pe agenţii de constatare şi a 

desvolta, cunoscinţele loră, atâtă sab punctulii 
de vedere teoreticii, câti şi sub acela practicii 
ali serviciului. 

9. A refera directorului centrală resaltatul 
constatată în inspecţiunile făcute, şi neajun- 
surile sâii anevoinţele ce ar încerca serviciulii 
din afară ali agenţilorii de constatare, 

10. A. propune midlâcele ce Li se vorii părea 
mai nemerite sei mai practice, pentru curma- 
rea aceloră neajunsuri şi îndreptarea lucră- 
rilorii serviciului, fără a putea din nainte im- 
pune agenţilor din districte vre uă disposi- 
ţiune ce n'ar fi autorisată de către directorele 
centrali ali serviciului, a | 

Art, 5, Oră-ce revisiune de natura arătată 
mai susii, se va face în basa unui ordini ema- 
nată de la Directorulă centrală ali serviciului, 
care va, indica localităţile, timpală și lucrările 
principale, asupra cărora urmâză de preferinţă
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a se întinde verificaţiile şi operaţiunile contro- | 
lorilorii generali. - 

Art, 6, Instrucţiuni speciale voră precisa 

n amănunt, modul cumi aă a procede con- 

troloriă generali în inspecţiunile lorii şi opera- 
ţiunile ce rorii trebui a esamina. 

TITLUL LII 

Despre atribuţinuile prefecţilor şi 
sub-prefecţilor 

Art, 7, Prefecţii în districte şi fie-care sub- 
prefectii în circumscripţia plăşei stie, suprave- 
ghiază şi ia iniţiativa la tote lucrările serri- 
ciutai constatăriloriă, spre care scopii, ei ai în- 

dâtoririle următore : a 
1. A Ga împulsie Ja toţi agenţii însărcinață 

ca serviciulă contribuţiunilorii directe, ca fie- 
care să'şi îndeplinâscă la timpă şi cu cerata 
regularitate însărcinările lori. 

2, A observa de aprâpe şi a înlesni aplica- |. 
rea legiloră şi regulamentelorii finanţiare, - 

3. A veghia la esacta repărțire şi aşedare a 
contribuţiuniloră directe. 
4. A priimi reclamaţianile contribuabililor, 

pentru sâii contra aşeării lorii la dare; a le 
transmite de la Prefectură în cercetarea con- 
trolorilorii de oraşe, sâii sub-prefecţilorii de 
ocâle; iară de la Sub-prefectură la Consiliurile 
comunale spre a proceda la cercetările cuve- 
nite, cu concursalii sub-controlorilorii, al Con- 
siliurilorii comunale, sâă delegaţiloră lori, ori 
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se da ocasiune de amânări, în espedicrea lu- 

crărilor, şi a veghia ca Surnumerarii, ce.st vor 

admite pe lingă .controlorulii districtulai, să 

îndeplinscă cu esactitate îndâtoririle lori în- 

trebuințândă timpulă în folosulă serviciului. 

TITLUL IV 
şi Despre îndâtoririle Consilielor comunale 

: ale delegaților de suburbii sii despărţiri 

Arte S$. Primarii şi în lipsă, adjutârele lori, 
prin comunele loră rurale şi prin târguri, sunt - 
dâtori a lua parte la tâte lucrările de consta- 
tare, împreună cu agenţii fiscali însărcinaţi 
ad-hoc. - . ” 

Art. 9, Prin oraşele din districtii, şi prin 
cele de reşedinţă districtuală, Consiliurile co- 
munale, sunt representate în lucrările de con- 
statare, prin delegaţi aleşi pentru fie-care su- 
burbie, în localităţile mai populate. 

Art. 10, Atribaţiunile Consilielori comu- 
nalo urbane sc ale delegaţiloră lorii, se măr- 
pinesciăi numai în operaţiun:le privitâre la con- 
tribuabili şi la proprietăţi imobile, de 6re-ce 
pentru patentabili esistă unii delegatii special, 
prevădutii de legea, patenteloriă, . 
„. Prin comunele rurale, primarii s6ă adjutârele 
lori, iati parte la constatarea tutulorii contri- 
buabililoră , patentabililorăi şi proprietăţilorii 
supuse la contribuţiuni directe, neesistândă în 
acele localităţi delegaţi speciali pentru paten- 
tabili. RI   ali arbitriloră chiămaţă de legi. 

5. A stărui ca fie-care contribuabili, să'şi 
dobândâscă. îndestularea în asemănare cu dis- 
posiţiile legilorii, şi reglementeloră finanţiare, 
prin calea formalităţilorii aşedate. 
6. A îngriji ca agenţii de constatare, să nu 
se abată de la dâtoriile lori, şi să se ocupe în 
fie-care trimestru a descoperi materia, şi pe 
contribuabilii ne impuşi la dare, şi a regula 
înscrierea loră în matriculile şi rolurile ce vor 
confecţiona la terminile otărite. “ 

7, A espedia snb semnătura dumnâlor şi con- 
tra-semnătura controlorului, scii sub-controlo- 
rului locală, tâte lucrările relative la serviciul 
constatărilor şi ală agenţilor instituiți ad-hoc. 

8, A certifica şi a investi culegalisarea dum- 
nelori, rolurile anuale şi trimestriale, confec- 
ționate de agenţii de constatare. | 

9, A indstora (prefecţii) pe controlorele di- 
strictului, să concure cu perceptoril din oraşul 
de reşedinţă districtuală, (pa unde nu suntă 
controlori), la îndeplinirea operaţiunilor de con- 
statare şi a merge pe la plasele. unde sub-con- 
trolorii vorii fi înapoiaţi în lucrăr), ca să”! ese- 
cute la îndeplinirea lori, lnândă şi densală uă |. 
parte activă pentru grabnica loră terminare. 

10. A observa ca biuroul şi archiva contro- 

Art, 11. Iudâtoririle primariloră, s6ă adju- 
târelorii ori delegaţiloră aleşi ad-hocă, prin co- . 
munele urbane, suntii cele următore : 
"1. A lua parte împreună cu agenţii fiscali, la 

„| facerea recensementelor anuale, la evaluarea ve- 
nitului proprietăţilor imobile, şi la constatarea 
baseloră după care se cuvine a fi impuși la dări 
contribuabilii de ori-ce catigorie, subseriindii 
împreună cu agenţii mai susii citați, matricu- 
lele ce se vorii forma în virtutea constatărilor 
operate. | 

2. Ingrijescă, ca nici ună contribuabili, sii 
vro uă proprietate din comună, care arii trebui 
să fio supusă la dare, să nu rămâie neînscrisă 
în matriculă, fie din cele ce s'ară fi scăpat din 
vedere, la recensimântă, fie din cele ce ai fost 
apărate de legi pe uni termină mărginită, şi 
va fi espirată acel termină, fie pentra contri- 
buabilii aşedaţi din nuoă în comună. 

3. Cercetâză împreună cu controlorulă res- 
pectivii reclamaţiunile contribuabililor, carii 
arii cere vre nă scădere, stii reducere la con- 
tribuţiuai, şi constată basele după care urmeză 
a se regula apărarea scă reducerea ce ar merita. 

4. Incunosciinţeză controlorului respectivi, 
pe fie-care trimestru, atât casurile prevădute 
la $ 2, şi 3 de mat susii, câtă şi strămutărilo   _lorilorii, să fie ţinute în bună regulă, spre ana urmate între contribuabili sei în titlurile de .
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stăpânire a vre unoră proprietăți imobile, spre a veni în comună (prin oraşe şi tergari) ca să procedeze împreună la constatarea şi regularea 
-acoloră casuri, 

5. Prin comunele rurale, primarii de uă daţă cu încunosciințările prevădute ma! sus, trămit sub-controloriloră de plăşi, şi certificate înche- cate pe a lori răspundere pentru constatarea unorii asemenea casuri.. o 
„6. Pablică în. bisericile comunei, resuma- tulă roluriloră, ales la începutul fie-căruia ani, şi 'ori-ce alte încunosciinţări se vorii a- dresa contribuabililorii din partea autorităţilor finanţiare, şi constată la finele rolurilorii, data peblicării espusului resumată, 
„Art, 12, 'Tote atribuţiunile de mai susă, în câtă privesce pe patentabilii de prin oraşe, se îndeplinescii de către delegaţii aleşi ad-hociă. 

TITLUL V 
Despre durata serviciului delegaţilorii Co- 

7 

munali de prin oraşe și despre modulă |- 
alegerilorii lori, 

Art, 13, Serviciulă delegaţilorii mai susă menţionaţi este onorifici. * ME 
Art. 14, Eserciţiulă fancţiunii lor, va dara 

duoi ani, 
Art, 15. Alegerea delegaţilorii comunală de 

prin oraşe, se va faca în modulă următorii : 
1. Consiliulă comunală, la espirarea termi- 

nului mandatului delegaţiloriă aleşi, convâcă 
în cele d'ântâiă gile ale lunei Aprilie, în fie- 
care suburbie a6ă despărţire pe toți alegătorii 
comunall domiciliaţi în acea localitate, - 

2, La alegere urmâză a se afla de fașă, 
- “4. Ună membru alii consiliului comunală, 

d. Ună agent ală fiscului.: 
c. Uni agent poliţienescă, pentru îndeplini- 

rea ordinilor preşedintelui colegiului electoral. 
3. Biuroulă electorali, se compune din mem- 

brulă consiliului comunală că, preşedinte, de a- 
gentele fiscului şi de duoi secretari. numiţi de 
preşedinte dintre alegători, a . 4. Votarea se face pe bilete scrisa de ale- 
gătorii, sâi de aceia în carii vorii avea încre- 
dere, la casuri cânâă vre unii alegători n'arii 
sci să scrie, | ” ” 

5. Alegerea se face cu majoritatea voturilor 
alegttorilorii presenţi, : , 
"6. Alegerea nu se va putea efectua, de câtă 
celi puginii cu jumătate din numărulă aleză- 
torilori, şi numai atunci când se șor fi priimit 
dovefli, că aii fostii încunosciințaţi toţi alegă- 
torii aflaţi presenţi în comună, şi cu tâte ace- 
atea, nu roră fi venită toţi în diua de alegere. 

7, Constatarea voturilor se ra face prin pro- 
cesă-verbalii subserisi de membrii biuronlui. 

Ș. Aleşii, se confirmă de către profecţi, după 
Tecomandaţiunea primarului cumunci. 

  

  

TITLUL VI 

Despre atribuţiunile controlorilorii de 
- districte 

Arta16, Actualele atribuţiuni ale controlo- 
ziioră de districte, se întemeiază pe disposi- 
țiunile condicel contribuţiunilorii directe, ele 
consistii în următârele operaţiuni: . -: 

|. A pregăti tâte Jucrările ce se voră priimi 
la Prefectură în materii de constatări, cu con- 
cursul copiştiloră Prefecturel şi a le supune 
cu prealabila lorii contra-semnătură, la sub- 
scrierea, prefectului, sâă în lipsă'i la semnă- 
tura directorelui Prefecturei, : 

2. A dirige şi a inspecta tâte lucrările rola- 
tive la aşedarea contribuţiuniloră directe din 
caprinsuli districtului. . . . 
"3. A concura la facerea recensemântelor Bee 

nerale, şi la confecţionarea. rolurilorii anuale, 
cu ajutorul agenţilorii de ocâle. ” 

$. A complini cu concarsulii agenţilor citați 
ia $ 3 formalele de patente, şi a controla aver- 
tismentele pentru câtimea, -dăriloră cu care 
contribuabilii suntă aşedaţi prin roluri, care 
trebue a fi pregătite de perceptori şi casierii 
particulari şi împărţite contribuabililorii la în- 
cepatuli fie-căraia ani, DI e 

5. A transmite casierului generală ali. dis- 
trictului, rolurile contribuţiuniloră directe, îm- 
preună cu formulele de patente pregătite și a- 
şedate pe comune şi ocâle, pentru că acest gefii 
de serviciă, la rânduli săi, să le distribue per: : 
ceptorilorii de prin oraşe şi casierilori particu- 
Jari, şi acestia din urmă, perceptorilori din a- 
rondismentuli loră, după ce maj ântâiă se vor - 
fi încărcată prin scripturi cu totalul roluriloră. 
"6. A da cursii reclamaţiuniloriă ce se vorii a- 
dresa Prefecturiloră,tin niaterii de constatare, 
şi a ie transmite agenţiloră competinți, spre a 
proceda la cercetările cuvenite. 

7. A da cursă tutulor ordinelori, referate- 
loră şi comunicăriloră priimite de la diferite 
autorităţă în materie de constatare, conformă 
cu disposiţiile prescrise de condica contribuţin- 
niloră directe, a [ 

8, A libera certificate (estracte de roluri) de 
câtimea, dărilorii la care suntă înscrişi contri- 
buabilii ce ar face asemenea cereri. 

9. A aduna la începutul fic-cărnia triraestru, 
de la sub-controloril de ocâle și de la controlo- 
Tii de oraşe, sâii de la perceptori (pe unde nu 
sunt controlori de oraşe), statură do prefaceri 
urmate între contribuabilii patentabili, şi pro- 
prietăţi imobile, şi tablouri noininale de pa- 
tentabili şi contribuabili ambulanți, pe fie-care 
trimestru. . .. e 

10. A cerceta acele tabloari şi staturi, a 18 
reuni şi a le înainta prin Prefectură la direcția 
contribuţiunilorii directe. * :
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11. Până cândi toţi agenţii de constatare, 
vorii cunâsce pe deplină atribuţiunile serviciu- 
lui lori, controlorele districtuală va prevesti 
ps fie-care aginte dependinte, ca uă lună maă 
nainte, despre lucrările ce urmeză a pregăti, şi 
transmite la Prefectură la terminele otărite, 
precum : i 
„* «Staturi de ordinea dileloriă fixate pentru fa- 
cerea rerisiunii generale, . pi 
„ «Statari nominale de prefacerile constatate. 

«Tablouri de constatări şi altele.» : - 
La cas de neurmare, va cere autorisarea pre- 

" fectului ca să mârgă în persnă Ja residenţa 
agintelui întârdietorii cn plata chieltueliloriă 
de transportii şi spese de drumi în sarcina a- 
celui aginte, spre a esecuta în grabă îndepli- 
nirea lucrărilor înapoiate, a 
12. A merge în pers6nă ca să cerceteze chiar 

la localităţile respective, şi în presenţa. auto- 
rităţilorii comunale seii a delegaţiloră lor, ca- 
surilo de constatări, ce ară presinta complica- 
țiani ori înduoeli asupra lucrăriloră făcute de 
agenţii dependinţi. Da 
"19. A inspecta uă dată pe fie-care semestra, 

biarourile agențilorii de constatare şi aginţilor 
de percepţiune din circumscripţiunea oraşelor, 
spre a se încredința despre esactitatea condu- 
ceril lucrăriloră de constatare, despre bana 
ţinere a registreloră, * matriculeloră, roluri- 
lorăi şi a diferiteloră documente ce le suntii 
date în păstrare, şi în fine, despre buna orân- 
duială a biurouriloră fie-căruia, referândii în 
urmă direcţiunil centrale, despre starea în ca- 
re a găsită serviciulă fie-cărnia agenti de con- 
statare. .- - : ” o 
- Verificarea perceptoriloră, va, consista în a 
se încredința, dâca tote sumele cuprinse în mat- 
cele registrelor de chitanţe sunt înscriso în ro- 
Vuri şi pe acolo unde perceptorii 'sant însărci- 
nați şi cu constatările, se vor inspecta asupra 

„tutuloră lucrărilorii de acâstă natură, 
Constatarea situaţiuni! în care se voriă găsi 

biurourile controlorilor şi ale sub-contro!orilor 
dependinţi şi registrele perceptoriloră, se va 
face; printr'uni procesă-rerbalii detaliată și 
subscrisă de agintele. inspectată şi de contro- 
lorulă districtuali, i 

" Acesti procesi-verbalii, va trebai a se anexa 
ia roferatulă ce se va trămite la Direcţiune, 

Pentru transporturile prevăgate la $$ 12 și 
13 de mai susii, controlorii de districte vor a- 
vea drepti la uă despăgubire anuală, din casa 
fiscului, care se va prevedea prin budgetul Sta- 

” tului, cu începere de la lanuarie 1865..' --. 
14. A aplica în matriculele districtului, pre- 
tacerile cuprinse în staturile trimestriale, şi a 
transmite autorisaţiile cuvenite agenților infe- 
tiori, de la care a priimitii acele staturi, 

: 10: A comunica, casieriloriă generali, de uă 
dată cu transmiterea rolurilră şi a patente- 
oră, estracte parţiale pentru fie-care:ocolă și 
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despărţire finanţială după tablourilo de resu- 
matulă roluriloră. _ 

16. A ţine registrele No. 24, 25 şi 26 dore- 
sumatuli tutuloră stateloră de prefaceri, au- 
torisata pe fie-care trimestru. |, | 

17. A încheia tablouri trimestriale de con- 
statarea venitului produsii de la patentabili şi 
contriboabili ambaulaaţi şi tablouri. anuale de 
constatarea definitivă a venituriloră contribu- 
ţiunilori directe. i 

- 18. A îngriji ca fie-care agentii să fie apro- 
visionat la timpii, cu imprimatele şi registrele 
necesari! pentru serviciulii de constatare, 

19. A merge uă dată pe fie-care semestru, 
şi mai cu osebire înaintea, revisiei generale, la 
'Tribunaluli respectivi şi la Municipalitatea 
de reşedinţă, spre a culege din registrele lori, 
tote sciințele relative la preschimbările urmate 
în titlurile proprietăţilorii imobile (zidite şi 
ne zidite) precum : Vindări, donaţiuni, moste- 
niri, clădiri, veelădiri şi altele, cari sunt de na=- 
tură a modifica basele aşedării impositeloriă, 
saii titlurile proprietăţiloră gi pe carl agentulă 
urmâză neapărat, a le avea în vedere în lucră- 
rile s6le de constatare, ! | 

20. A comunica tote aceste sciințe agenţilor 
respectivi, spre a le recomanda la terminele 
cuvenite prin staturi, şi a le serri Ja preface- 
rea matriculeloriă, - A 

21. A forma şi a trămite Direcţiunii cen- 
trale, la fie-care semestru, foi individuale des- 
pre conduita şi moduiii cumiă îşi îndeplinescii 
detoriile fie-care agentii. a 

22. A ţine arhiva separată pentru lucrările 
de constatare, cu începere de la 1 Ianuarie 1865. 
A păstra şi a ţine în bună regulă -matriculele 
şi registrele de constatare. DR 

23. A se ocupa, cu osebită îngrijire, de in- 
struirea şi regulata conducere a lucrăriloră 
serviciului de constatare privitâre la contro- 
lorii, sub-controlorii s&ii perceptorii din ora- 
şele de residență, şi din oraşele şi târgurile 
Jadeţului, precum şi de iniţiarea surnuimerari- 
lor, în tote lucrările de constatare, asemănat 
cu disposiţiile prevădute la urt. 27 şi 28 de 
mai josă. Si a 

24, A ţine unii registru de ordine, în care să 
înscrie regulatii în fie-care di, operaţiile sărâr- 
gite în serviciali săii. DE 

Copii de pe acesti registru se voră trămite 
prin Prefectură la Direcţiunea centrală, -la 
finele fie-căria luni, spre a putea judeca mar- 
şulii lucrărilorii serviciului şi futrebuinţarea 
ilelorii. - : a 
25. Biurouli controlorilorii de districte, va 

fi instalată în cancelaria Prefecturei, în acelaşi 
localii cu raportorulă statisticii cu care se va 
ajuta reciprocă, la espedierea, lucrăriloră ce 
sunt atribuite fie-căruia, îndeplinindă sarcinile 
unul altuia, în casură de lipsă motivată, sâă   concedii acordate, ,



TITLUL VII 
Despre atribuţiile controlorilor de oraşe 

s6ii ale perceptorilorit însărcinați cu lu: 
crările de constatare, prin localitățile 

"unde nn esistă controlori. 

Art. 17, Atribuţiunile agenţilori menţio- 
naţi în titlul de mai susă, sunt următârele : - 

1. A face unii recensimânti generală, vă 
dată pe anii, împreună cu delegatulii patenta- 
bililoră şi delegaţii comunală, prin tâte subur- 
biile despărțirii scle, spre a corstata preface- 
rile co se vor fi ivit între contribuabilii de di- 
ferite categorii. 

2. A face constatări parţiale, pe fie-care tri- 
mestru, pentru casurile de adaosă ce se vor fi 
descoperită: . 

“3. A căuta şi a descoperi ensaşi şi cu. con- 
cursul delegaţilorii prevăduţi de lege :..- 

- a. Proprietăţile cărori le va fi espirat ter- 
minulă scutirei lorii provisorii, spre a le aşeda 
da impositulii fonciariă. - 

- b. Contribuabilii carii ai ajunsi în stare de 
a fi impuşi la ver-uă dare şi pe aceia cart ar fi 
rămasii ne înscrişi în roluri, sâă ar fi venitii 
din alte comune, în fine, patentabilii car! se 
vor fi stabilit din noi, care'şi vor fi întins co- 
merciul ce esercită, saă care'şi ati reînceputii 

„_ negoţulii după ver-uă întrerupere 6re-care. 
„4. A proceda la constatarea casuriloră de 
scăderi, ce sarii descoperi în revisiunile par- 
ţiale, în urmarea reclamaţiunilor ce vor priimi 
g6i după încunosciinţările delegaţilori şi d'a 
dreptulii fără a adăsta reclamaţiunile contri- 
buabililorii; însă toti-dâ-una cu concursul de- 
legaţilorii ad-hoc, , 

5, A încheia certificate de constatare pentru 
tote casurile de prefaceri între imposabili. 

6. A forma staturi nominale, pentru prefa- 
cerile constatate şi a le înainta la Prefectură 
împreună cu certificatele închiăiate uă dată la 
finele fie-căruia trimestru. - , 

7. A confecţiona matriculile, rolurile, a con- 
trola avertismentele de cătimea dărilor lu care 
sunt impuşi contribuabilii şi a pregăti formu- 
lele de patente. - E 

8. A comunica perceptoriloră constatările 
făcute pentru descărcări, mai înainte de a se 

” autorisa, spre a se conforma disposiţiilor azrtico- 
lului 223 din condica contribuţiunilor directe. 
"9. A aplica în matricule, prefacerile auto- 

risate prin staturile trimestriale, a înscrie re- 
sumatulă acelor staturi, prin registrele No. 24, 
25 şi 26 ce sunt îndâtoraţi a ţine şi a trămite 

„în armă staturile la perceptori, ca, să opereze 
prin rolurile lorii acele prefaceri, în virtutea 
ordonanţeloră speciale ca vorii priimi. 

10. A constata clasa În care urmeză a se a- 
şeda comercianții ambulanți, a"! obliga prin 
concursulă agenţilor poliţienesci (de va cere 
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trebuinţa) ca să mârgă la perceptore a'şi lua 
cuvenita patentă. : . , 

11. A ţine registre No. $, pentru înscrierea 
patentabililor şi a contribuabililor ambulanți. 

12. A forma şi trămite Prefecturei la finele 
fie-căruia . trimestru, unii tabloii No. 8, sei 
No. 8 bis, pentru toţi ambulanţii cărora 1; sai 
liberatii patente sâă chitanțe de contribuţiuni 
prin perceptoralii despărțirii locale. 
"13. A ţineun registru special No. 2, în care 
se înscrie tote casele ce sunt în construcțiune 
s6i reconstrucţiune, cr arătare pentru fie-care 
clădire, de epoca, în care a devenit în stare de 
locuitii, precum şi anul în care acâstă clădire 
urmeză a se impune la contribuţia fonciară, - 
- „Controlorele șa parta cu sine acestii registru, 
în revisiunile generale, spre a se asigura, că 
nici uă clădire, reclădire, întruni cuventă, că 
nici uă proprietate care şi-a echimbată desti- 
națiunea şi consistenţa sa, ni: scapă din ve- 
dere spre a o aşeda Ia dare, înuută după expi- 
rarea terminului apărării, O - . . 

14. A preţui venitulă elădiriloră devenite 
imposabili în unire cu membrii comunală şi ar- 
bitrii chiămaţi de lege. ” o 

15. A încheia uă dată la finele fic-cărnia an, 
tablourile de constatare definitiv a tutor ope- 
raţiunilorii de modificări, şi transmite percep- 
torilorii în copie legalisate, îndată după a lor 
aprobare de autoritatea superiâră. 
„16. preface, uă dată la fie-care cinci ani, 

matriculile generale după modificările operate 
în anii precedenţi. “ 
„17. A da cursă ordinelor ce voră priimi de 

la Prefectură în materie de constatare, Şi co- 
manicaţiuniloră ce li se vorii face de contro- 
lori sii sub-controloril altorii despărţiri, 

18. A libera certificate după cererile contri- 
-] buabililoră pentru câtimea dărilor, cu care 

sunt înscrişi în roluri. 
19. A ţine arhivă regulată pentru tâte lu- 

crările lori, a păstra şi a ţine în bună regulă, 
matriculele şi registrele de constatare, 

20, A ţine ună registru de ordine, în care să 
înscrie regulatii pe fie-care di, operaţiile să- 
verşite în servicială săă, . 

Copii de pe acestii registru, se voră trămite 
ln Prefectură la finele fie-căreea luni, spre a sa 
putea judeca de d-nul controlorii ali distrietu- 
Iul, marşulii lucrării serviciului şi întrebuin- 
ţarea gileloră. 

21. Biurourile controloriloriă de oraşe, voriă 
fi instalate în cancelaria perceptorilor despăr- 
ţirii locale, ajutându-se unulă cu'altulă, în e- 
sacta îndeplinire a dâtoriilorii. puse în sarciba 
fie-căruia. . 

TITLUL VIII 
Despre atribuţinnile ajatârelor ataşate pe 
lingă controlorii de districte şi de oraşe 

- Art, 1S, Ajutârele controlorilor de districte,
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xoră coopera cu controloruliă şefă, şi sub direc- 
ţiunea lui, la tâte operaţiunile ce interesâză 
serviciul de constatare, precum la formarea, 
matriculetorii, a formulelori de patente, a ta- 
blouriloră de patentabill şi contribuabili am- 
bulanţi, a certificatelor şi staturilorăi de a- 
daosii, a tablourilorii generale, şi în fine la ţi- 
nerea arhivei în bună regală. 

Art, 19, Ei vorii fi dâtori a merge, la tre- 
buinţă, în ajutorali controlorilor de oraşe sâii 
sub-controlorilor de plăşi după găsirea cu cale 
a şefului loră. ” 

Art, 20, 
A trămise prin plăşi, ei se vorii împărtăşi din 
spesele acordate controlorului şefi, cu sama, 
ce de drepti li s'ar caveni, pentru serviciul 
îndeplinitii în locul şefului lorii, afară de ca- 
surile când aceste spese vor cădea, ca amendă, 
după disposiţiunile legii, în sarcina sub-contro- 
loriloră respectivi, în care casă, despăgubirea 
ajutâreloră pentru spesele de transportă, ete. 

„se orii acoperi cu amenda ce se va împlini. 
Art, 21. Ajutbrele controlorilorii- de oraşe, 

voră lua parte ca şi ajutorele controlorilori de 
districte, la tote lucrările din cancelaria con- 
troloriloră, la ţinerea archivei în bună regulă, 
şi la operaţiunile de constatări în afară, după 
găsirea cu cale a şefulai lorii directii. 

Art, 22, Controlorii de districte şi cei de o- 
raşe, pe lingă care acesti agenţi se găsescă a- 
taşaţi, sunt şi remân d'uă potriră responsabilă 
de ori-ce neregularități aduse de către ajutâre 
în operaţiunile serviciului lori. . 

TITLUL IX 
Despre atrihuţiunile sub-eontrolorilor 

. de oraşe - 

Art. 23. Atribuţiunile sub-controlorilori, 
sunt cele următâre : " 

1. A îndeplini însărcinările prevădate pen- 
tra controlorii de oraşe de la Ş 1 pând la 21. 

2. A contra-semna şi a presenta la semnă- 
tura sub-prefectului, scii în lipsă'i, la semnă- 
tura ânteiului ajutoriă, tâte staturile, tablou- 

“rile de constatări, rolurile, matriculile şi châr- 
tiele de corespondenţă. 

3. A da cursă reclamaţiuniloră, ordinelori, 
xeferatelorii şi comunicaţiiloriă ce se vor priimi 
de la Prefectură, Sub-prefecturi şi consiliuri 
comunale, în materil de constatări, conformii 
disposiţiilorii condicei contrib. directe. 

4. A aduna în cursul trimestrului, de la con- 
siliele comunale, tâte certificatele care se voră 
fi încheeat, pentru constatarea casurilor de a- 
daos şi scădămiute, urmate în fie-care comună, 
"5. A cerceta şi a îngriji, ca certificatele să 
fe încheeate şi redactate conform instrucțiilor 
în șigâre, a le regula pe categorii şi a le ataşa 
pe liugă staturile prevădute la $ 6 de la art. 17, 
de mai susii. N a 

Când ajutorele controlorilor, ror | 
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6. A lua îniţiatira şi a da impulsinnea nece- 
sarie consiliilorii comunale rurale şi agenţiloră 
însărcinați cu lucrările de constatare prin ora- 
şele şi târgurile despărțirii lori, ca'să trămiţă 
la timpi constatările ce suntă dâtori a face, 

7. A merge în persână, ca să cercetese chiar 
la localitatea respectivă, în presenţa autorită- 
ţilor comunale şi a arbitrilor chiămaţi de lege, 
casurile de contestaţiuni ce s'ară iri din partea 
eontribuabililoră, şi acelea carii arii da loci la 
îndoeli sâă neînţelegeri şi complicaţiuni în con- 
statarea şi apreciarea materiei imposabile, 

8. A travsmite casierilorii particulari, copii 
esacte de pe tablourile de resumatul rolurilor şi 
de pe acela. de constatarea definitivă, după ce; 
ele se vor fi aprobat, spre a se încărca la venit 
cu totalulă lor şi a le servi de normnă Ja strân- 
gerea dăriloră şi achitarea rămăşiţelorii. 

9. A se ocupa cu osebită îngrijire de consta- 
tările ce nrmâză a se îndeplini de perceptori de 
prin tergură şi oraşele aflate în ocolulă plăşei. 
„10, A ţine archivă separată pentru tâte lu- 
crările de constatare, a păstra şi a ţine în bună 
regulă, tablourile de constatare, precum : ma- 
triculile, registrele, şi alte documente. . .. 

11. A face revisiunea generală, prevădută la 
art. 156, din condica contribuţiunilori directe, 
avândă drepti la uă despăgubire anuală pen-. 
tru spesele transportului, ce vorii face prin co- 
mune, Acestă despăgubire se va prevedea prin 
budgetul Statului cu începere de la anul 1865, 

12. A ţine ună registru de ordine, în care se 
înscrie regulatii pe fie-care di, operaţiile săvâr- 
şite în serviciulii săi. - 

Copii esacte de pe acesti registru, vatrans- 
mite la Prefectură spre a se putea vedea şi a- 
preţui de D. controlorii alii districtului, marşul 
Vucrărilorii serviciului şi întrebuinţarea dilelor, 

Art, 24, Biuroulă sub-controlorilorii va fi 
instalatii în cancelaria Sub-prefectorei, şi vor 
fi ajutaţi la trebuinţă, în lucrările de consta- 
tare, de către cel-alţi amploiaţi administrativi, 
carii voră da cursi lucrărilori de constatare 
cerute de urgenţă, cândii sub-controloril ar fi 
duşi prin comune pentru serviciul constatări 
lori, s6ă arii lipsi în congediii, - 

TITLUL X 
Despre admisibilitatea şi îndâtoririle 

surnumerariloră, 

Art. 25, Admiterea surnumerariloră se va 
face în conformitate cu disposiţiile art. 27 şi 28 
din lege. . - aa . 

Art, 26, Ori-ce aspirant la surnumerariat , 
va trebui să reclame la Ministerulii înanţelor, 
admiterea sa' în rangurile sarnumerariloră, 
justificândi condiţiunile de admisibilitate de 
mai susă. :   - Arte 27, Surnumeraril vorii lucra sub ordi-
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nile şefilorii de binroă din direcţia centrală 
scă ale controlorilor din districte, pe lingă carii 
sunt ataşaţi. 

In armă surnumerarii de la direcţia centrală 
şi cei de la Prefecturi, voră fi ataşaţi pe lingă 
controlorii cei mai esperimentaţi de oraşe, cu 
cariă voră urma în fața locului şi biuroi, tâte 
lucrările practice relative la aşedarea contri- 
baţiuniloră. 

Art. 28, Controlorii însărcinaţi cu instrac- 
țianea şi formarea surnumerariloră, vori încu- 
nosciinţa pe Direcţia centrală, despre măsurile 
ce a luată, spre a produce serviciului celi mai 
buni folosii, prin zelulă, activitatea, esactita- 

ș tea şi inteliginţa surnumerariloră. 
„ Asti-felă, controlorii de distriete, vor î d6- 
tori să formeze pe fie-care trimestru, ună ra- 
portii specială în care să arâte Direcţiei cen- 
trale a contribuțiunilorii directe, desvoltările 

- Becesarii, pentru fie-care operaţiune, ce surnu- 
merarii aii fostii însărcinați să. facă, modului 
cum ai îndepliniţii acele însărcinări; conduita, 
gradulii de aptitudine şi zelulii ce a probat fic- 
care surnumerariă, : 

Art, 29. La casii cândă, ver-uni agenti de 
constatare, va lipsi de la postuli săă, în virtu- 
tea unni concediă mai îndelungat, sâă din vr'uă 
causă de b6lă recunoscută şi n'ar. fi în starea 
îndeplini timpurariă detoriile postului, ori va 
fi suspendată pentru vr'aă abatere conformă |. 
art.40 din lege, atunci unulă din Surnumerari, 
va trebui a'l suplini în tot timpul absenței ti- 
tolarului, avtndă drepti a priimi jumătate din 
rotribuţiunea agentului suplinită. 

Art, 30. Surnumerarii în genere, nu potă 
lipsi de la serviciuiă lori, de câtă în virtutea, 
unui concediii acordati. - , 

Art. 31. La finitulă surnumerariatului de 
“ună an, prescrisii de art, 26 din lege, surnu- 
meraril voră avea a transmite Direcţiei cen- 
trale unii certificati, liberată de către contro- 
„orală pe lingă care a lucratii, constatând con= 
daita, gradulă cunoseinţeloră şi activitatea cu 
care s'a osebită în lucrările de constatare asi- 
garând că surnumerariulii este în stare a eser- 
cita funcţia de sab-controlori, si de ajutoră 
de controlorii clasa III. 

TITLUL XI 
Casuri proibitiye şi de desființare 

Art, 32, Ori-ce surnumerariă, care în cursă 
de duoi ani, nu va fi putut justifica obţinerea 
"cunoscinţelori necesari, şi nu ra fi presentat 
certificatul de la art. 31 de mai sus, va fi şters 
din cardulă agenţiloră serviciului de constatare. 

TITLUL XII 
Despre înaintarea agenților de constatare 

Art, 93, Alegerea agenţilorii de constatare, 
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, | cari vor fi dobânditii dreptulii de a fi înaintați, 

  

  

se va face de către directorele centrali al ser 
viciului contribuțiuniloră directe, după notele 
ce va fi dobândită fie-care agentii la inspecția- 
nile făcute de prefecți, controlori generali şi 
de controlori de districte, şi cari note vor tre- 
bui a fi înscrise în registrulă specială ali per- 
sonalului acestorii agenţi, ce se va ţine în can- 
celaria Direcţiei, N , 

Art. 34. Ca să fia cineva admisă, în postul 
de sub-controlorii, sâă ajutară pe lîngă contro- 
lori, scii în serviciuliă administraţiei centrale, 
trebue a justifica : : - 

1. Că a trecntii prin rangurile surnurmerari- 
lori despre care tratză art, 95. iN 

2. Că în timpul câtă a funcţionată ca, sur- 
numerarii s'a silită a dobândi cunoscinţele ne- 
cesarii despre atribuţiunile agenţiloră de con- 
statare şi a datii probe de capacitate, zel şi 
integritate în totii cursul stagiului săi. 

Inaintarea agențilorii 

Art, 35. Inaintările se voră face gradat de 
la postuli de sub-controlorii, la acelii de con- 
trolori clasa 1V : 

- Dea postulă de controlorii cl, IV 12 c]. III. 
— controtoră cl. IMI la cl. II. 

controlorii cl. II la cl. |. 
controlor cl.] şef de biuroă. 
de șef de biuroii la contro- 

lor general şi așa mai departe, se va urma în 
conformitate cn disposiţiile art. 32 din lege. 

Art. 96. Nimeni nu va putea fi inaintatiă Ja 
uă clasă stii la unii gradii saperioră, de cât a- 
tuncă cândă va fi fancţionatii 2 ani în clasa i- 
mediatii inferisră, 

Art. 37, Titlurile ce se cer de la un aginte, 
spre a avea, drept la înaintare, sunt cunoscin- 
ţele, zelul şi esactitatea cu care a îndeplinitii 
serviciul; vechimea vine îndată după condi- 
ţiunile de mai susii. . ! 

Art, 9$. Amploiaţii direcţiunii centrale a 
contribuţiunilorii directe, aă acelşi drepturi la 
înaintare în serviciulă din afară, precum aă şi 
agenţii esteriori în sersiciulii din întra al ad- 
ministraţiei. a 
" Art, 39, Posturile vacante ivite parţial, şi 
intr'uni intervală mal pugină de 2 ani, se vor 
da agenţilorii cari se voriă fi deosebit prin zel, 
cunoscințe şi stăruinţe în servicii, 

Art, 40. In casă cândă duci sâă mai mulţi 
agenţi de constatare, voră avea drepturi câşti- 
gate de înaintare; atanci postuli vacantă se 
va da prin concursă între aspiranți, preferân- 
du-se celii mai capabilă. îi 

Arte 41. Concarsulă pentru postulă vacant 
se va face înaintea unui jurii compus din per 
s6ne. competinte în acâstă materie şi ardtate 
la art. 44 şi 45. ” 
Art 42. Concnrsuli va fi înscrisă și orală,
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Concursul înscris se va da asupra a duoă teme 
trase la sorţi din tote titlurile legislative şi 
reglementari cuprinse în condica contribuțiu- 
nilorii directe. | | 

Concursul orală, va fi asupra a trei teme 
trase iarăşi la sorţi dintre titlurile de mai sas. 

Temele voră fi unele şi acelâşi pentru toţi 
candidaţii. 

Art. 43, Resultatuli concursului se va con- 
stata prin proces-verbal sub-scrisii de mem- 
brii juriului. | 
„ Acestii procesii-verbali , din preună cu te- 
mele tratate de concurenţi, cu notele dobân- 
dite şi cu titlurile ce vorii posede, despre cuno- 
scințele acestei specialități, s6ă ori-ce alte ac- 
te justificative despre serviciile săvârgite, se 

i- oră supune do către directorele centrali ali 
serviciului, la cunoscința ministralui finanţe- 
lori, care va decide numirea celui meritândi, 

Art, 44, Pentru serviciulii interioră, juriul 
se va compune din directorele' centrală al .ser- 
viciului contribuţiunilorii directe şi de persâ- 
nele ce se voră numi ad-hoc, dintre fancţiona- 
rii principali ai Ministerului finanţelorii.: - 

Art, 45, Pentru serviciulă esterioră, juriul 
se șa compune din prefectul districtului ca 
preşedinte (iâr în lipsă'i de directorele Prefec- 
turei) de casierulă generală și de directorele 
stii controlorele contribuţiunilori directe ali 
districtului, 

TITLUL XII 
Despre residența agenţilorit 

Arte 46. Controlorele districtua! (mal târdiii 
directorele contribuţiunilorii directe al distric- 
tului) 'şi are residența în capitala judeţului.-. - 

Arte 47. Controloril cel-alţi 'şi ati residența 
loră în oraşulă şi cartierul unde sant numiți 
d'împreună cu ajutorele loră. . 

Art, 4S, Sub-controlorii "și aii residenţa la 
tactulă plăşii. 

Art, 49. Toţi agenţii sunt obligaţia locui 
chiară în circumscripția controtorului stabilit 
mai snsii ; ori-ce altă reşedinţă, trebue .să fie 
autorisată de direcţia centrală. 

Art. 50, Agenţii carii nu vor priimi, la ca- 
suri de neapărată trebuință a serviciului, să 
fie transferați dintr'uniă districtii la altulă, nu 
voriă putea pretinde la uă repede înaintare. * 

TITLUL XIV 

Despre congedii 

Art, 5l. În generală, nici uni aginte, fie 
din serviciulii interiorii, fie din celii esterioră, 
nu va putea să lipsâscă de'a detoriile postu- 
lui cu care este însărcinat, pentru vre uă causă 
străină serviciului stă, nici să întrerupă eser- 
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ciţiulii funcţiunel sâle, fără ună congediă ali 
prefectului, sâii fără uă autorisare a direcțiu- 
nil centrale a, contribuţiunilorii directe, 

Art. 52, Congediulă acordati de Prefectură 
unui aginte, nu va putea să covirgescă termi-. 
nulă de 8 dile. | . | 

- Arte 33, Agentul ce ra avea nevoe de ună, 
congediii mai mare, se va adresa prin Prefec- 
tură cu cererea la Ministerulii finanțelori, a- 
rătândi motivul cererii, persâna ce'lă ram- 
plaseză provisorii, şi asigurândii că serviciulă 
nu va suferi din lipsă'i vr'uă înapoere. , 

Art. 54, Sub-controlorii vor cere congediă 
de la sub-prefect, care nu va putea îi mai mare | 
de 8 dile. o i 

„ Deca trebuinţa ar reclama un congedii mai 
lung, autorisarea va trebui a se cere de la Pre- 
fectura districtului, de către sub-prefecţii 1o- 
cali, cu desluşiri, de măsurile luate pentru în- 
deplinirea sarcinilor sub-controlorilorii în tim- 
pulii congediului, | - 

Art. 55. Orl-care agenti arii lipsi de la po- 
stulii stă fără uă autorisare formală a autori- 
tățilorii superi6re, de care depinde, să va în- 
târdia de a veni la postii după espirarea con= 
gediului ce ari fi avută, va fi supusă drept a- 
mendă, la înduoită reţinere a lefii, pe toti în- 
tervaluli cât 'şi a negligiati dâtoriile postu- 
lu! săi, care-nu va putea trece peste 15 dile. 

In casii de recidivă, se va sapune penalită- 
țilorii prescrise de art. 40 din lege. . 

TITLUL XV 
„Despre interimatură 

Art. 56. In cas de absență, stii de vacanță 
a postului de controloriă al districtului, adju- 
torul stu este însărcinată provisoriii cu înde- 
plinirea, detoriilor postului acestut şef de ser- 
vicii; acolo însă, unde nn esistă adjutâre de 
controlori, ad-interimulii ra fi ţinută de rapor- 
toraliă statisticii ali districtalui. 

Art, 52. In casă de absenţă, sâă vacanţă a 
postului de controlor de oraşi, adjutorele a- 
cestuia, scii în lipsă, controlorul districtualii, 
ori perceptorulii locali, este însărcinatii cu în- 
deplinirea atribuţiunilori postului vacant, în 
virtutea unui specială ordinalti Prefecturii, - 

Art. 58, In fine, în casă de absenţă, s€ăi va- 
canţă a postului de sub-controlori ali plăşi, . 
adjutorulii controlorului districtual 'sâă verii 

„|unulă din surnumerarii cel mai capabili, 6ră 
în lipsă'i, adjutorele primarii ali sub-prefectu- 
lui, este însărcinat cu îndeplinirea timpora- 
riă a postului vacantii, . 

Art. 59. Surnamerarii (pe unde vor fi) ose- 
bit de casul previdut la articolul precedent şi 
celii de la art. 29 de mai susiă, ţină loculă a- 
gentului, pe lingă care se găsesci ataşaţi în   casii de absență, împedecare s6ă vacanță, iară
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dâca agintele va avea unii adjutorii, se va ob- 
serva în privinţa surnumerariloră, ordinulă de 
ierarşie, : , pă 

Art. 60. Surnuinerarii voră fi chiămaţi de 
drept a împlini provisoriă, vacanța ocasionată 
prin retragerea titularului, se vorii bucura de 
“Jumătate retribuţiunea, sâii indemnitatea afec- 
tată acestui postii, pentru săvârşirea diferi- 
telorii operaţii de constatare. 

TITLUL XVI. 
Despre predarea serviciului de către ve- 
chiul aginte în priimirea noului numit . 

- ŞI. Controlori stii directori de districte 

„Art, 61, Câudă controloruli districtual a 
inceta, din eserciţiul funcţiunii sâle, în distric- 
tulii în care fusese numită până atunci, spre a 
fi transserată în altii districtă, sâii din alte 
cause, vechiulă aginte este obligati ea, la eşi- 
rea sa din servicii, să predea în priimirea suc- 
cesoralui săi, archiva, matriculile, registrele, 
tablourile, staturile şi ori ce alte acte relative 
la serviciulă contribuţiuniloră directe, cu care 
a fosti însărcinată în acelă districtă, | 

Art, 62, Cu acâstă ocasinne se ra forma de 
către amenduoi ageuţii, unii procesii-verbalii de 
predare în ducă exemplare, în care se va detalia 
numărul şi natura vbiectelor predate, precum 
şi gradul înaintării s6ii înapoeri! lucrărilor ser- 
viciului de constatare din acelă districtii. 

Unul din aceste duoă exemplare, se va înain- 
ta la direcţiunea centrală a contribuţiunilorii 
directe, iară celiă-alti se va păstra în archira 
Biuroului contribuţiunilorii directe de district; 
-cle urmeză a fi sub-semnate' de amânduoi a- 
genţii şi legalisate de prefectii. 

0 MODELU 

Proces-erbal de predarea pieselor ce compune 
archiva direcțiunii districtuale 

„Astăgi la... . "Noi sub-semnaţii, 
adurândune la .. . . spre a recunâsce numă- 

„rul şi natura pieselorii ce compune archiva 
biuroului contribuţiunilorii directe, ami con- 
statatii resultatulă următori. 

  

| LEGIUIRI 

  

„_ Xatara 

pieselor matricu.| Diferite 
lele, registrele, 
tablouri, staturi,| Obserraţiani 

hârtii, ş.a. . 

  

No. bucăţilor 
volumelor sei do- 

sarelor predate 

ÎN
o,

 
c
o
n
e
x
 

  

  

            

Acest proces-verbal s'a făcut în dublu esem- 
plar, sub-semnat de nnă şivizat de Prefecturi, 
„Art. 63, Hârtiile și actele.ce voră fi fă- 
cendiă parte din operațiunile biuroului, iară nu 
din archivă, urmeză a fi dâosebite şi aşedate 
la sfirşitul procesului-verbal, cu observațiuni 
detaliate despre marşulă şi situaţiunea, lucră- 
riloră serviciului contribuţiuniloră directe. 

Art, 64. Efectuându-secu chipul acesta pre- 
darea, pieselorii de mai susă, noulă titular ră- 
mâne pe viitorii responsabilă de buna întreţi- 
nere a, acestorii piese, şi prin urmare de grab. 
nica terminare a operaţiilorii înapoiate. . 

-$ II. Controlorii de oraşe şi sub-controlori 

Art, 65, Tot cu modul de mai sus, se va opera 
şi predările serviciului de controlori de plăşi. 

Art, 60, Acumă cn ocasiunea instalării ac- 
tualilorii agenţi, în posturile de controlori, se 
va forma de către fie-care agent, uă dată pen- 
tru tot-d6-una, unii inventariă general, despre 
tâte actele şi documentele aflate statornică în 
Biuroii spre a se lua de basă la eşirea Jorii, 

TITLUL XVII 

Disposiţiună generale 

Art, 62. Controlorii de districte vor priimi 
concursul copistilor Prefectarel în tâte lacră- 
rile serviciului loră de constatări, 

Art. 68, Ei suntă scutiţi de ori co amestee 
în Jucrările generale ale Prefectorei, afară de 
casurile cândă arii fi terminată tâte lucrările 
loră din Biuroii şi din afară, şi ară sta fără lu- 
crare, sii când arii avea prea puţinii de lacru. 

Art. 69. Disposiţiunile regulamentului de 
facă, se voră pune în lucrare după uă lună de   la promulgarea lui.
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„INSTRUCŢIUNI 
PENTRU FORMAREA ROLURILOR (TABLE) DE NUMELE CONTRIBUABILILOR: CU. CONTRIBURIA 

ISTREGA, SUPUSI STRAINI INDETORATI NUMAI LA CONTRIBUTIA DE LEI 12 PE AN PEN- 
TRU PODURI SI SIOSELE, HOLTEI CU CONTRIBUTIA 

TOATE CATEGORIILE. (1)! - : 
DE LEI 20 PE AN SI PATENTABILI DE 

(1861) 

- Motivele pentru care se cere formarea. 
mouilor roluri (table) 

Condicile şi tablele de numele contribuabili- 
lori de prin comunele sătescă, mahalalele ora- 
şelorii şi târguri ce sunt astădi în mâinele îm- 
plinitoriloriă, datândi de ună timpi de aproape 
opt ani, adică de la 1 Ianuarie 1854, de când 
s'a făcut cea din armă catagrafie, putemiă dice 
cu dreptii curântii, că ele nu represintă adevă- 
ratuli numără de contribuabili ce se află în 
fiinţă în fie-care comună şi că asemenea ro0- 
Juri (table) nu poti justifica (învedera) pe de- 
plin, înaintea contribuabililor, titlul legal în pu- 
terea căruia, se cere contribuţiunile către Stat. 

Pentru aceste cuvinte, precum şi pentru ca 
implinitorit, să fie în stare a'şi da sâma pentra 
numErul contribuabililor de la care facii împli- 
nirile trimestriale şi în fine, spre a putea con- 
stata rămăşiţele ce vor rămânea ne împlinite 
dintr'unii trimestru în altuli şi a se depărta 
asti-felă greşelile şi confusiile ce s» poti stra 
cura în comptabilitate, Ministerul de finanţe, 
atâtii în interesată serviciului împlinirii, câtă 
şi pentru a feri pe contribuabili de acele decimi 
comunale ce ss împlinesci astădi până la patru, 
spre acoperirea contribuțiuniloră celoră ce aă 
lipsiti din table, după felurite împrejurări; a 
socotitii de neapărată dâtoria, a face uă lămu- 

„Tire numărului contribuabililori, şi a întocmi |: 
table (roluri) pentru cei în fiinţă, şi după ce a- 
ceste roluri, vorii trece prin tâte treptele de 
verificare, să se predea în mâlnele împlinitori- 
lorii, şi numal în puterea unor asemenea table 
să se facă strângerea contribuţiunilori chiarii 
de la 1 Ianuarie anulă 1862. : 
- : Spre acesti scopă d6ră, s'a imprimată uni 
numără de esemplare roluri (table). 
- Numărulii acestori roluri, se artă în deo- 
sebita circulară, cu care se trămite presenta, 

- instrucţiane, iară înscrierea în aceste roluri, 
se va face după povăţuirea de mai josă. 
- Pentru contribuabilii pământeni şi pămente- 
niţă ce răspundii contribuţia întregă de lei 48 
parale 28 pe an, între cariă intră şi patentarii 
pământenă supuşi la acestă dare. . 

  

pentru înscrierea contribuabililorii arătaţi în 

titlul de mai sus, : Ia 
„Art, 2, Scriitorii sateloră, sunt însărcinaţi 

cu acestă lucrare subii cea mal de aprâpe în- 
specţie a ajutOreloră I-ii de la Sub-prefecturi, 
iară prin oraşele unde essistă comisari finan- 
ţiari inspectarea înscrierii se va face de către 
dumnelorii chiară, - prin concursulă adjutoare- 
lorii şi împlinitoriloră, o 

Art. 3. Basele după cara are să se facă in- 
scrierea voră fi : Ia ăi 

Tabela No. 1 pentru populaţie a comisiei de 
recensiune ce sa va, preda, fie-căria comune de 
către domnu Raportoriii statistică prin cana- 
lulă Prefecturiloră, şi * i 

“ Bocotelile de cutii pe trimestrele anului co- 
rentii ce sonții în cancelariile comuneloră. -. 
“Art, 4, Mat 'nainte de a se începe înscrie- 

reă contribuabililorii ce respundii întrega con- 
tribuţiune, în rolele No.3 vorbite la art. 1 se va, 
chiăma.prin sate, comisia prevădută la art. 107 
din regulament, în care se socotesce şi preotul 
precum şi proprietarul sâi alii săi îngriji- 
tor, 'şi împlinitorui contribuţiuniloră (părcăla- 
bolii); iară .prin oraşe şi terguri, deputaţii de 
mahalale şi împlinitorii. 

Art, 5, Vestirea acestorii persâne ra fi'cu 
uă Qi două înainte prin bilete imprimate din 
cele ce se trămită cu acestă instrucţiune. 

Art. 6, Înaintea acestori persâne, primulii 
adjutorii al Sub-prefecturei, citesce pe rând nu- 
mele fie-căruia om din colâna 4-a tabela No. 1 
a comisiunei de recensiune; iară scriitorul co- 
munei sa uită în acceaşi vreme pe compturile 
comunale, -: Da 
” “Primulă adjutorii într&bă pe comisia sătâscă 
la fie-care individă cititi, dsca este în ființă 
statornicită în satii şi deca comisia respunde 
că este, însemnâsă pe tabelă înaintea numelui 
uă cruce ($), ceca ce va să dică ceste în fiinţă.» 
Deca comisia sătescă respunde că nu este în 
fiinţă, fiindă mortă, fugiti, seă necunascutii 
ori ns rolnici, atunci primulii adjutoră face 
semnulii (0) ccea ce însamnnâză «nu pote fi 
înscrisă între contribuabili». :     "Art, 1, Rolele însemnate cu No. 3, slujescii 

Să fe însă bine înţeles că cei ce vor lipsi din 
sat, duşi vremelnicesce în diferite Yocuri pentru 

  

- (1) Vodi nota precedinte.
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trebuinţi casnice, sc pentru muncă, aneia se 
voră înscri ne apărat în nouile table, de vreme 
ce căminulă stabilirii lor, este în acea comună, 
iară nu acolo unde sunt duși vremelnicesce. . - 

Art. 7, Citindu-se ast-felii fie-care nume de 
neamii bărbătesc, din. tabela No. 1, a comisii 
de recensiune, maisusii vozbită, scriitorul satu= 
luj, care cum s'a dis seuită în aceeaşi vreme pe 
socotelile de cutii, deca din cei citiţi de primulă 
adjutoriă, găsesce vre unulii între spornici s6ă 
holtei "! face semnul (C), care va să dică eci- 
tită> iar deea după citirea disei tabele, rămâne 
vre unii nume în socotelile de cutii necitit, a- 
tunci, nu'i fice ici unii semnii, înţelegăndu-se, 
că unulii ca acela trebue să se adauge la pres- 
criere preste cei lămnriţi din tabela No. 1. 

Art. 8. După ce d6ră, primuli ajutor ispră- 
vesce de citit tâte numele de n6mii bărbătescii 
cuprinse în tabela No 1, a comisii de recensiu- 
ne şi alege ast-feli: pe contribuabilii ce suntă 
în fiinţă statorniciţi în comună supuși la în- 
tregă contribuţie pers6nală, precumi şi pe su- 
puşi străini ce suntă îndâtoraţi numai la, cun- 
tribuţia de poduri şi şosele, şi în sfirşit pe hol- 
teil (tii de văduvă), de la vârsta de 20 ant penă 
la 24 împliniţi, caril plătescii contribuţia per- 
sonală în sumă de lei 20 pe anii, apoi tot în- 
naiutea comisii sătesci, numără individele care 
s'a lămurită a se scrie în nouile roluri (table) 
şi face socotălă câte câle din rolurile (tabelele) 
No.8 bis trebuesc pentru înscriere, pune îna- 
întea sa pe seriitorulă satului, şi acesta com- 
plinesce în titlu rolulni No.3 bis locurile ce 
sant deschise, spre esemplu. . . , 

Unde este însemnată districtulii se scrie na 
mirea, districtului, a : 

- dem plasa,-idem numirea plăşet,. 
Idem oraşulă, de va fi oraşii, să se serie nu- 

xoirea, orașului. . . , 
Idem comuna, să se trecă numirea comunei. 
Art. 9, După ce se vor trece tâte aceste nu- 

Ioiri, se va face unii titlu în colâna cn No. 3 
lăsată pentru nume şi prenume. 

Acestă titlu so va scri cu litere mai mari, 
ast-fel : Ia a, 

Contribuabilii pămentenă şi pământeniți ceres- 
pund contribuţia personală cu tâte rămurile ei, 

Art, 10, Setvoriă înscrie între contribuabilii 
„de care vorbesce acestă titlu : . 

a, Cei căsătoriţi în genere. de ori-ce vârstă 
vorii fi. - 

b. Cei necăsătoriți dâri, caril ai vârsta de 
25 ani împliniţi fie şi chiară cândă se vorii a- 
fa locuindii în casele părinţiloră Joră, 

c. Patentabilil pământeni „şi pămenteniţă, 
afară de patentabilii meseriaşi d'a 2-a stare, 

d. Respopii şi resdiaconii popriţi din slujba 
hisericii | 

e. Țircorniciă şi paracliserii recunoscuţi, a 
cărori apărare de contribuție după art, 72 din 
regulamentă privesce în povara cutiilorii. 

LEGIUIRI | 

f, Străinii verstnici de orl-ceprotecţie aşedați 
prin comune câți însă se tndeletnicese cu plu- 
găria, asemănată art, 71 din regulament. De 
la care laându-se actele de snditență, li se vor - 
da dovedi ca următârea cuprindere. 

De la d-li.. din comuna... S'a luat pas 
portulă s6i matricală N.... de 1a.... ale 
luni. ; . „'dinanul. ;.. fiindcă s'a găsit plugar, 

Iscălitura primalui ajutor, , . anul... . luna 
Art, 11. După acestă principiă, primul aju- 

toră dicteză scriitorului satului şi elă scrie, 
In colGna 1, No. 1, pentru celă d'ântâiă con- 

triboabilă, . , a CI e 
In colâna 2, dâca comuna este sat, nu scrie 

numirea stradi nici No. casii, — Acestea se șor 
| trece numai la oraşe şi terguri, Ea. 

In colOna a treia scrie numele şi prenumele 
(sinală) contribuabilului cu litere desluşite şi 
cu tote surnumirele (poreclele) ca să se potă 
citi fără greşclă, a : , 

„În colona a patra se va trece profesia, şi con- 
diţia în care petrece în societate, adică dca   este stăpână de sine, să se dică plugar stăpen, 
de va fi servitorii (slugă) să se dică, servitoră, 
argati ete, . a 
“În colâna a cincea seva trece vârata fie-căroia. 
In colOna a şesca și a ş&ptea destinată pen» 

tru adăugiri şi scăderi nu se va scri nimică de-   

  

uă-camdată, căci prefacerile de care vorbesce 
acestă colână au să se prevadă în cursalii anu 
lui 1862 cândii ele se vori ivi şi so voră auto- 
risa de Ministerii s&ă de administrație. 

În colâna a opta însemnată «titlulă sub care 
se apără unii dintre contribuabili» dâca contri- 
buabilul ce se scrie este ostașă i se dice ostaşi 
în slujbă; dâca, este scutit cu biletuli Ministea 
rului ostăgese, i se dice scutit cu biletul No, ., 
din anul... . ; dâca este dorobanţi, i se dice 
dorobanţi, d&ca este grănicerii în slujbă i se 
dice grănicerii în activitate, dâca este învăță- 
tori de satii i se dice, institator sătescii, şial- 
tele asemenea, iară dâca contribuabilulă ce sa 
serie, nu se apără sub nici uni title din cele 
aică arătate şi altele, atunci în acâstă, colână 
nu se scrie nimică, a 
“Col6na a noua şi a gecea se vori lăsa de-uă- 

camdată albe spre a se umplea după tarifele ce 
se voră publica în trimestrele anului 1862. 

Col6na a unspregecea destinată pentru ob- 
servaţii va servi a se arăta, într'ânsa desluşirile 
cerute la art. 20 pentru supuşii străini îndâto- 
raţi numai la contribuţia de poduri şi şosele. 
" Art, 12, Scriindu-se aati-felă celă d'ânte:ă 
nume al contribuabilulni, adjutorulă Sub-pru= 
fecturei urmeză cu dictarea numelori contr.- 
buabililoră şi scriitorulii trece după aceleaşi 
reguli mai susă arătate, păzind numărulii. cu- 
rentă ată contribuabililoră adică : 1—29—9—4 
şi la vale, penă cândă isprăvesce pe toţi con- 
tribuabilii lămuriţi atâtă dapă tabela No, 1 a 
comisiei de recensiune, cât şi cei lăinuriţi dapă
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foila de cutil, aceia adică cari nu aii fostii în- | prietariler acelor acte de suditenţă şi locuinţă, 
scrişi de cornisia de recensiune. 

Art. 13. După ce se vorii înscrie astu-felii 
toţi contribuabilii ce răspundii contribuţiunea 
întregă, să se mat citâscă âncă uă dată comi- 
siei sătesc şi în casă de a mai fi vre ună indi- 
vidii care w'a fostii înscrisii nici de comisiunea 
de recensiune nici prin foile de cutii, dâră care 
după condiţia sa socială şi verstă, va merita a 
se supune la vre uă contribuţie, se va scrie şi 
acela în nonile roluri (table). 

Art, 14, Nu se voriă înscrie în nouile roluri 
persOnele mai josii însemnate : 

«<Vădurele. 
«Bătrânii căduţi în nevolnicie. 
<Nevârstnicii până la vârsta de 19 ani îm- 

pliniţi, afară numai dâca vor fi căsătoriți, căci 
atunci formândi uă familie trebue a se înscrie 
între contribuabili cu respunderea întregă. 

<Poştii soldaţi şi dorobanţi cari posedă ac- 
tele guvernuini de apărare pentru servici în 
cariera armeloră. 

«Preoţii şi diaconii, câţi suztii în slujbă bi- 
sericescă. 

<Supuşii Austrieni (mocani) ce rinii tâmna 
cu vitele lorii spre pășune și se întoreii primă- 
vera, sei chiară şi acei mocani cari stăruescii 
pentru mai multă vreme cu dobitâcele lorii în 
câmpurile şi bălțile ţării în care timpii facă şi 
puţină plugărie numai pentru trebuinţele cio- 
banilorii lori. - i 

«Supuşii străini de ori-ce protecţie carii vin 
vremelnicesce în ţâră cu pasporte în regulă şi 
carii nu se vori ocupa cu munca pământului 
ori cu vre unii comerciii scii meserie Gre-care, 
căci esersândă vr'nă asemenea profesie, trebue 
a, se înscrie în rolulă patentabililorii.» 

Arte 15. La aceştă din urmă supuşi străini 
primuli ajutoră, să bage bine de sâmă, că de 
va găsi vre-unul care atârnă de protecţia Au- 
striacă cu pasportii, s6ă biletii matriculariă cu 
terminală espirată mai nainte de 15 Martie, 
anuli 1861 şi proprietarulii unni asemenea act 
va, fi de feli diu Transilvania, atunci să i se ia 
din mână pasportulă scii matricula şi-să i se 
dea uă dovedă în cuprinderea următâre : 

«De la domnulii (cutare) locuitorii în comu-, 
na... de origină din Transilvania s'a luatii 
pasportali sâii matricula cu No... de la... 
ale lanii ,.... anulă..., fiindiă-că s'a găsit 
cu terminuliă împlinită înainte de 16 Martiii, 
anulit 1861, 

(Îscălitura primului ajutoră). 
Anul ....luna.,.. : 

Arte 16, Asemenea acte consulare luate din 
mâinele supuşilorii Austriaci de origină din 
Transilvania şi cu terminulii împlinită înainte 
de 16 Martiii 1861, precumă şi ale aceloră su- 
puşi străini, prevădoaţi la litera f, de sub art. 10 
se voră pune într'ună cartoni (plici), se vorii 
preda Sub-prefecturei cu listă de numele pro- 

ca. şi dânsa, să le înainteze Prefecturei distric- 
tnale, şi ea asemenea la ministru de finanțe 
secțiunea contribuţiunilorii directe, spre a le 
observa şi a le trămite unde so cuvine. 

'Trămiterea acestorii acte consulare, va fi de 
uă dată cu rolurile No. 3. 

Art, 17, Săvârşindu-sa astă-felă înscrierea, . 
în rolulii No. 3 a tutulori persâneloriă ce voră 
trebui a respunde contribuţia întrâgă, primul 
ajutor trage vă linie cu cernâlă pe dedesubtul 
lorii la, colâna No. 1 destinată pentru numărul 
curentii şi pune pe scriitorii a trece aceste cu- 
vinte «peste totii (atâţea) contribuabili ce r&s- 
pundiă îutregă contribuţiune.> - 

Art. 1$. După ce se face adunarea în chi- 
puli mai susii arâtatii, să lase sub acâată a- 
dunare anii spaţii (loci) indestulătorii, care să 
fe de ajunsii pentru individele ce se vorii a- 
dăuga în cursulit anului 1862, după autorisa-: 
ţiile ca se vor da împlinitorilor, spre esemplu : 

Dâca numărul contribuabililoră, va îi de 
50 familii; să se lase unii locă de 5 individe. 

Deca, va fi da 100, să se lase do 10 individe. 
Idem > de 200, idem » de 20 indiride, 

şi aşa mai departe. 
Art. 19, După ca s'a lisatii acestii loc, cal- 

culatii după proporţia de mai susii, apoi se va 
scrie titlulii următorii cu litere mai mari : 

« Supuştă străini statorniciți în ţtră şi alți 
pământeni îndetoraţi la contribuţia de lei 12 
pe ană pentru poduri şi şosele după legea din 
2 Septembriii anulii 1960. -   Art. 20. Santi înscrişi între contribuabilii 
ce sub acestă titlu. 

$ Supuzii străini căsătoriţi de ori-ce vârstă 
voriă fi. 

Ş Cei necăsătoriți, d£ră, carii ai versta de 
25 ani îmmpliniţi, fie şi chiariă cândii se vor afla 
locnindă în casele părinţiloră loră. 

Ş Cei nevârstnici do la vârsta de 20 până |a 
21 ani împliniţi carii se cârmuescii ei Cnsuşi. 

Pămentenii de aceeaşi vârstă de la 20 până 
la 21 ani împliniţi carii se cârmuesci de sinule. 

$ Patentabilii meseriaşi de a duoa stare. 
Ş Patentabilii pămeateni holtei. 
$ Patentaitii supuşi străini. 
Aceste individe se vor culege, atât din ta- 

bela, No. 1 de populaţia a comisiei de recen- 
siune, câtă şi după listele ce esistă acumii 
ventru asemenea perssne totii dopă regula 
prescrisă pentru contribuabilii pământeni şi 
pământeniţi, păzindu-se numerulii curent, 1,2, 
3 şi la vale, 6ră în colâna de observaţii, se va, 
trece în dreptulă numelui fic-căruia, numărulii 
şi data pasportului sâii a biletului de suditență 
ce posedă, şi a nume protecţie la care este su- 
pusă, şi la întâmplare de a nu avea pasportiă, 
să se arsto că nu are pasporti âră pentru pă- 
mânteni să so dică <pământânii,»   Colona banilorii se va lăsa albă, totii pentru 

18
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cuventulii vorbiti la celi din urmă Ş'ală arti- : 
olu lui 11. 

Scrierea acestorii supuşi se face Grăşi inain- 
tea comisiei şi a împlinitorului, prin sate, ră ) 
în oraşe şi târguri, înaintea deputaţilor de ma- 
hatale şi implinitori. 

Art, 21, Nu se voră înscrie sub titlulii ace- 
stori contribuabili. 

a. Supuşii străini nevratnici, penă la vâr- 
sta de 19 ani împliniţi carii nu vor îi căsătoriţi. 

b. ldemn cei ce suntii veniţi vremelaicesce 
pentru unii scurtă termină, cu paspârte stii 
acte consulare în bune reguli. : 

-€. ldem nevolnicii, 
Art, 22. După ce se va isprăvi înscrierea 

persGnelorii de la art. 20, se trage 'sub dânşii, 
“în colâna No. 1 destinată pentru numărul cu- 
reutii uă linie cu cernâlă, şi se scrie aceste cu- 
vinte : «Peste toti (atâtea) persâne indâtorate 
la contribuţia de poduri şi şosele, 

Art, 28. Făcându-se operaţia adunării, se 
lasă sub aceste individe ună locă slobod după 
proporţia de lu arţ. 18, apol se scrie titlul ur- 
mători : | 

«Ioltei meverstuică de la rersta de 20 până 
la 24 ani împliniţă, cari respundă contribuţia 
prevădută la art. 105 din regulamenti. 
"Art, 24, Suntă înscrişi între contribuabilii   de sub acesti titlu : 

a: Holteii (fii de vtduvă), avendii vârsta de la 
20—24 ani împliniţi conform art. 105 Ş 1Y din 
'regulamenti. 

b. Nevârstnicii carii, esersândă comereiu stii 
industrie pe sema, los, sunt clasificați între pa- 
tentarii hoitei. | 

c. Ne vârstnicii holtel ce se administreză de 
sinele. 

Art, 25, Culegerea acestori trei categorii 
de nevârstnici holtei, se va face, atâtii după 
tabela de recensiune No. 1, câţi se vorii găsi 
în fiinţă, câță şi cei din foile de cutii, şi con- 
dici de patentarii holtci precum şi aceia carii 
n'arăjfigura nici într'una nici în alta, dâră carii 
s'ar găsi destoinici a figura între acesti holtei. 

Art, 26. Inscrierea, acestora în roluiii No. 3 
va fi tot după regula prescrisă pentru cel-alte 
duot categorii de contribuabili, adică păzindu- 

“se numărul curentă 1, 2, 3, 4, şi la vale penă 
“se va isprăvi numărulă lorii. 

Art, 20, Nu se vorii iînseri, 
a. Fiii de vtduvă până la versta de 19 ani 

împliniţi. 
b. Neverstnicii, carii, avendă versta de la 

20—2.4 ani împliniţi, trăesc sub ingrijirea ta- 
tălui săi a epitropiloriă lori, 

Art, 28, După ce s'a făcutii înscrierea și a 
acestor holtat, se face adunarea numărului br 
totală, tot aşa cum s'a disii şi pentru ceie-alte 
categorii de contribuabili, fără a se serie nimic 
în colona baniloră,   Art, 29. Isprăvindu-se şi adunarea, se lisă 
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sub nmnele acestori holtei ani loc calculati 
totă după proporţia de mai susă art. 18 şi apoi 
se face adunarea anerală scriindu-se ast-fel, 

Necapiiulaţie” 

(Atâţea) contribuabili cu răspunderea în- 
tregă. 

idem indetoriţi numai la contri- 
buţia de poduri şi şosele. 

neverstnică supuşi la contribuția 
de holtei. 

o. + Totalulă individeloră. 

Art, 50,După ce se face acâstă recapitulaţie, 
sa scrie cu litere, «peste tot contribuabili (a- 
tâţea),> şi apoi urmâză legalisaţia ast-fel: 

Principatele-Unite 

Comuna, (cutare) 
Înscrierea mai susă cuprinşilorii contribua- 

bili, făcându-se înaintea nâstră, în deplină e- 
sactitate şi conformă cu instracţia d. ministre 
de tinanţe cu No... .. din anulă 1861, adeve- 
rim cu ale nbstre iscălitură : 

(Cutare sin cutare) proprietară scii îngriji- 
torulii moşii. 

e mbrii comunei. 

(pecetea comunei). 

„ Scriitorul satului. 
. Primolă adjutori ali Sub- 

preiecturei (cutare). 

Art, 31, Prin oraşe şi terguri, inscrierea 
contribuabililorii de categoriile până aci vor- 
bite, se va face din casă in casă în presenţa 
persGneloriă prevădute la art, 4, 

Art, 82, După ce s'a făcut legalisarea vor- 
bită la art. 30, rolulii No. 3, bis, se socotesce 
isprăvitii cu desăverșire; primali adjutorii, îlă 
lasă în mânele scriitorului comunei şi trece în 
lucrare la altă comnră, până ce isprăvesce în- 
scricrea la tâte comunele din ocoluiă plășii. 

Art, 32, Scriitorulă satelui priimirdi ast- 
fel rolnlă No. 3 bis, scâte după elii, intocmai 
şi fără cea mai mică greşelă, răsătură, şter- 
sătară, seu săritură de nume, ori de numera- 
ție, alte trei esemplare roluri din cele insem- 
nate la colţ tot cu No. 3, der cu dicerea <pen- 
tra Minister, Prefectură şi Sub-prefectură, 
s6ă comisariatii» trece tâte adunările, recapitu- 
laţia, legalisaţia, le iscălesce de toţi membrii 
ce a luati parte la lucrare şi apoi, subscrie 
din partea comunei uni raport din cele impri- 
mate ce i se trămite cu acdata, 

Ari, at, Terminulă în care se ceri aceste
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olari în condiţiile mai susă vorbite, va fi pen- 
tru sate de 20 dile, pentra terguri asemenea, 
pentru orășele mai mici, de 30 dile, pentru o- 
raşe mai impopulate, precum Bucuresci, Craio- 
va, Ploesci, Brăila, Pitesci, Giurgiu, Tergovi- 
scea, se acordă ună termini de 40 qile. 

Art, 35. Sub-preiectulii de plasă, priimindiă 
-xolarile de numele contribuabililoră în condi- 
ţiile maj sus vorbite, face cercarea adunăriior 
fe-căria categorii de contribuabili, din câte pa- 
tra tabelile, şi sub adeverirea făcută de comună 
face şi sub-prefectulii nă nouă adeverire, chiar 
ca dicerile de mai josă. 

" Principatele-Unite 

<Sub-scrisulii sub-prefect al plăşii (cutare) 
districtul (cutare), încredinţeză esactitatea 
iuserierii contribuabililoră din acâstă tatelă. 

(Urm&ză iscălitura sub-prefectului). 
Anul, luna... 

Art. 36, Sub-prefectulă terminândi aceste 
legalisări în tote rolurile, atâtii cele destinate 
pentru implinitori, câtă şi cele destirate pen- 
“tru Sab-prefecrură, Prefectură şi Ministerii, a- 
“lega pentru fie-care autoritate din cele trei mai 
- susă vorbite, rolurile, le câse într'ună volamii 
„şi formândă ast-fel trcă volame deosebite, face 
la sfirşitulii fie-căruia volumii adunarea, gene- 
zală pe vă cOlă de hârtie albă, trecând fie-care 
comună cu numărul contribnabililor, ast-fel. 

PLASA (cutare) 

Adunarea generală a contribuabililor din co- 
munela acestei plăşi. 
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| feratuli sti, la, Prefectură în coprinderea ur- 
mătore. 

Principatele-Unite 

Domnule Prefecti ! 

Conformii instracţiunii d-lui Ministru de Fi- 
nanţe No. . . . săverşindu-se lămurirea, şi în- 
scrierea contribuabililor ce s'aii găsit în comu- 
nete acestei plăşi pentru anulii 1862, am onre 
a trămite Dr. rolurile acestor contribuabili cum 
urmâză : : 
(atâtea) roluri, adică câte una de fie-care co- 
mună pentru serviciul împlinitorilorii 

Trei Volume roluri adică : unulă pentru ser- 
vicinli acestei Sub-prefecturi, altul pentru 
onor. Prefectură, şi altulii pentru onor. Minister 
"de Finanţe. 

Uă Listă cu (atâtea) paspârte şi (atâtea) ma- 
tricule luate de la supușii Austriacă cu termi- 
nele espirate, mai nainte de 16 Martiă 1861, 
“Uă listă cu (atâtea) acte de suditenţă luate 

de la supuşii străini prevădute la art, 10 li- 
tera f, fiind că s'a găsită plugari. 

" (atâtea) Tabele No. 1 pentra populaţii ale 
comisii de recensiune, ce s'a fostii trămis Sub- 
prefecturei cu adresa Dv, No. . . . şi cu care 
S'aii servitii comunele la înscrierea contribua- 
bililoră. - 

Rugându-vă, Domnule Prefect, a face cele 
cuvenite. . . 

Anul 1861.   
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arte 97, Sab-prefectali terminând acestă 
„adunare la fie-care din cele trei volume, prii- 
mesce toti vădată da la primul ajutor, lista cu 

„actele consulare ale acelor supuşi Austrieni de 
fclă din Transilvania care so voră gisi cu ter- 
menile din paspârte sei matricule espirate mai 
minte de 16 Masti arelă 1861, precumi şi 
ale celorii de subti litera f, art. 10, şir face re- 

(iscălitura sub-prefectulul) 
D-lui Prefectiă ali Districtului „Luna, e e. 

Art. 33, Prefectura priimind rolarile şi vo- 
lumele vorbite în raportulii de mai sus, face şi 
densa legalisările cuvenite în fie-care rolă, aşa, 
cumi a făcutii şi sub-prefecţii de plăşi, insă în 
coprinderea. i 

Văgutii şi certifiezăi. 
Pretet, District. (cutare).. 
Ana 
Luna, ..... 
După acesta se ocupă a culege tote rolurile 

pentru împlinitori, le araugeză pe plăşi cu bă- 
gare de sâmă ca să nu lipsâscă nici ună rolă, - 
le l6gă cu sfâră pentru fie-care plasă separat, 
şi apoi tâte plăşile legate astă-teli parţial, le _ 
aşedlă într'ună singură trupit le pune nă ețichetă 
(ţidulă) d'asupra scrisă aşa (atâtea) roluri din 
tote piășile acestui District pentru împlini- 
tori, — jezuldză apoi pe acelea cui ui a 
servi pentru sub-prefecţi încredinţânii adu- 
narea gensrală a plășii cu aceeaşi Isgalisare de 
mai sus, «viduti şi certifiezit» şi în sfizşit ro- 
luriie pentru Prefecturi şi Minister cari sunt 
venite de la sub-prefecţi în volume cusute, le 
unesce întruni singuri trupii osebitii pentru 
Prefectari, şi osebitii pentru Mivisteră şi la 
sfirştuli acestori trupuri, face: pe uă câlă de 
hârtie albă adunarea generală pe plăşi cumă 
urmeză, : Ma  
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DISTRICTUL (cutare) 

Adunarca generală a contribuabililor pe plăşi, 
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Peste toti (atâţ ea) contribuabili cu respun- 
derea întregă, ţatâţ ea) idem numai la contrib. 
do poduri şi şosele, şi (atâţea) holtei. 
Prefectul District, (cutare). anul... Luna... 

Art. 39, După ce D-nii Prefecţi face acâstă, 
adunare după formula mal sus indicată, apot 
trămite tote aceste roluri la, Minister, spre ve- 
rifiere, din preună cu actele consulare ale su- 
puşilor Austrieni de felă din Transilvania cari 
s'a găsită cu terminile espirate înainte de 
16 Martie 'ariulii 1861, precum şi actele de su- 
ditență ale supușilor prevăduţi la art. 10 lit. f, 
şi cu listede numele şi actele de categoriile 
de mai sus pe lingă unii referată din parte'i 
cu aceeaşi coprindere ce s'aii insemnat la 
art. 37. Iară tabelele No. i, de populaţii a co- 
misiel de recensimentii le predă d-lui Rapor- 
toră statisticii. 

Pentru Patentarii pământeni și pă- 
mânteniți 

Art, 40, Rolurile însemnate cu No 4, bisă, 
servescii pentru înscrierea patentariloră arătaţi 
în titlul de nai susii. 

Art, 41, Înscrierea acestori patentabili, se 
va, face prin sate totii cu moduli arătatii pen- 
ru înscrierea contribuabililorii, iară pentru o- 
raşe şi târguri din prăvălie în prăvălie toti 
sub inspecția adjatâreiori I, de pe lingă Sub- 
prefecturi prin concursulii imediatit ali D-ler 
starosti și deputaţi de mahalale, iară în ora- 
gulă Bucuresci, Craiova, Brăila, Ploesci, Giur- 
piu, înscrierea se ra face de către D-ni co- 
“misari finanţiali prin concursul persâneleri 
nai sus arătate. 

Art, 42, Suntii înscrişi între patentabilii pă- 
mânteni şi pămenteniţi, însă : , 

«Persânele de ambe sexe ce figurezii acum 
în condicile şi listele de patentabili ce se gă- 
sescii în mâinile împlinitoriloră dară cară se 
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ori afla stabilite cu profesinnile lori, chiară 
în locurile unde sunți. 

<Idem cei ce se vorii găsi în ființă din cer 
cuprinşă în tabelele No. 2—3 şi 4 ale comisiei 
de recensiune, ca merite de a figura între pa- 

tentabili, şi carii n'ară fi înscrişi în condicile 
şi listele cu cară se slujeşcă astădi împlinitorii, 

«Idem cei ce se voră mai descoperi în ființă 
la, înscriere, cu merite d'a se aşeda între pa- 
tentabili, şi carii n'arii figara' nică în condicile 
şi listele împlinitorilori, nică în tabelele de re- 
censiune No.2—3şi 4, . - 

Art. 43, Mai 'nainte de a se începe înscrie- 
rea, rolurile No. 4, se roriă complini în titluri 
cu vorbirile cerute de acele titluri. . 

După aceea în colona No. 4 destinată pen- 
tru nume şi prenume se face titlu următoră. 

Partida I. — Patentari pământeni şi pă - 
menteniţi de tote clasele 

Apoi se începe înscrierea, păzinduse No. co- 
rentă şi complininduse rolurile cu tâte deslu- 
şirile cerute de colânele sâle. 

Art, 44, Cei ce fiind aşedaţi mat "nainte în- 
tre patentabili şi n'ar avea patente, fiindă per- 
dute, atunci în colâna destinată pentra No. pa-   

  

tentei se dice «perdută». — Cei ce se voriă în- 
scrie din nuoă, se va însemna în aceeaşi colână 
dicerea «din nuci» iară în colâna de obserra- 
ţiani, se va arăta, annme luna şi anulă de când 
întreprinde comerciuli, S 

Cu asemenea desluşiri se va urma scrierea 
tutulorii persâneloriă pămenteni şi pămenteniţi 
până când se va termina pe deplini numărulit 
loră, 

Art. 45. Col6na banilori va rămânea ne- 
scrisă, taxele se rori trece pe fie-care trimestru 
după publicarea, tarifeloriă, 

Art, 46, După ce se ra termina astii-feli 
înscrierea acestori patentabili, se va face aduna- 
rea prin sate la fie-care comună, iară prin o- 
raşe şi târguri, pe mahalale şi clase, bine în- 
ţelegendu-se, că prin comunele sătâsci, chiară 
de ară fi unii singură nomal patentariă, tre- 
bve să figureze elă singuri în rolulă No. 4 de- 
stinati pentru înscrierea patentabililoriă, 

Art. 47. După ce se va face adunarea se va 
lăsa sub acâstă adanare unii spaţii (loci) în- 
destulători, care să servâscă pentru scăderile 
şi adăogirile ce se voriă urma în cursulă anu- 
lui 6562 păzinda-se aceeaşi proporţie care s'a 
arttati la contribuabili art. 18. 

Arte 45. După lăsarea acelui spaţii se va 
face în acelaşi rolă No. 4, titlulă următoră : 

Partida 2. — Patentariă meseriaşi de a 5-a 
clasă (starea 2-a) aptrați de con- 

tribuția personală 

Art, 49, Sub acestii titlu so începe scrierea
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păzindu-se No. corență şi făcendu-se desluşirile 
cerute de colânele rolulai No. 4. 

Art. 50. Suntii înscrişi între aceşti paten- 
tabili cel ce lucreză mici meserii cari pentru 
a lorii strimtorată posiţie suntii scutiţi de con- 
tribuţia, personală. 

Culegerea acestorii patentabili se va face a- 
tâti după condicile şi listele ce se găsescă a- 
stădi în mâinile iîmplinitorilori, câtii şi după 
tablele No. 2, 3 și 4 ale comisiei de recensiune 
şi în fine cei ce se vorii mai găsi netrecuţi nici 
în unele nică în altele. 

Art. 51, După ce se va termina, și înscrie- 
vea acestoră patentabili, se va face adunarea 
generală totă după regula arctată la art. 46 
de mai susii şi apoi se lasă unii locii slobodiă în 
aceeaşi proporţie arătată la art 18. : 

Art. 52. După ce se lasă loculii slobodii mai 
susii vorbiti se face titlu ce urmeză: + 

Partida 3. — Patentari nexârstnici holică 

Art. 53. Sub acesti titiu se începe scrierea 
numeloră păzindu-se No. curentii şi tote de- 
sluşirile cerute de colânele rolului No, 4. 

Art, D4, Suntiă înscrişi între acesti paten- 
tabili. 

<Coi neverstnică carii facă comerciură sâi 
meserii şi carii sc găsescă în fiinţă din cei ce 
figurezii în condicile și listele cu care se ser- 
vescii acum împlinitorii. 

«Cei ce se voriă găsi în fiinţă din cei înscrişi 
de comisia de recensiune prin tablele No. 2, 
Si. - aa 

«Cei ce se vorii mai descoperi în fiinţă eser- 
sânâii vre ună comerciă sâă industrie şi care 
n'ară figura, nici prin tabelele sus menţionate 
nici prin condicile şi listele împlinitorilorii. 

Art. 55, Pentru cei ce arii avea patentele 
perdute, s6ă cei ce se rorii descoperi din nuoii, 
„se va face în col6na destinată, pentru No. pa- 
tenti, vorbirile arătate la art, 44 de mal susi. 

Art. 56. Terminându-se nscrierea şi a ace- 
storii patentari se face adunarea generală după 
regula arătată la art, 46, se lasă apoi uni locă 
în proporţiunea vorbită la art, 18 şi apoi se 
scrie titlulă ce urmeză : 

Partida 4. — Patentariă sudiţă 

Art, 57. Subtă acestă titlu se începe serie- |. 
vez, păzindu-se No. corentă şi trecendu-se tote 
desluşirile cerute de colânele rolului No. 4, iar 
în colOna de observațiuni se trece protecţia, de 
care atirpă, No. pasportului sâii matricula ce 
„posedă, anul şi luna. 

Art, &S, Sunţii înscrişi între acestă paten- 
tabili, . ! 

«Cei ce se voră găsi în ființă din cei ce fi- 
„gurez acum în condicile şi listele împlinitorilor, 

«ldem din cei ce figureză în tabelile No. 2, 3 
şi 4, a comisii de recensiune, 

1937 

«Idem cel ce se voră mai găsi din nuoii în 
prilejulii înscrierii de acum, şi carii nu_voră 
figura nică în tabelile de recensiune , nici în 
condicile şi listele împlinitoriloriă. 

Art, 59. Pentru cei ce voră avea patentele 
perdute din cei înscrişi de mai. nainte între . 
patentabilă, şi pentru cei ce se vor înscrie din 
noii, se va face vorbirila cerute la art, 44. - 

Art, 60. Terminându-se înscrierea şi ace- 
storii patentabili sudiţi, se face adunarea ge- 
nerală după regula preserisă la art, 46. Apol 
sa lasă uni spaţiii (loc) combinaţă în propor- 
ţiunile arătate la art. 18, şi în urmă după acest 
spaţii, se face adunarea generală a tutulor ce- 
lori 4 categorii, s6i mai puţini, câte vorii fi, 
asti-feliă : 

Recapitulație 

CLASELE E | 

TȚaaa]5|s! 
00|00190 

  

0000 Patentabili pămenteny 
000 Patentabili meseriaşi | 

de a 5 clasă (starea 2,)100100J00 

000 Patentabili (nevârst- | 
nici) holtel. 00 

000 Patentabilisupuşi stră- 
ini. a 

00J00j00 

00100100 

00,00[0000[00 

  cleo ooloohbo 1 
90]0'00;0u100[00 i 
    

Art, 61. Inscrierea patentabililori da cele 
4 categorii mai sus vorbite. se înţelege că seva 
face de uă dată cu înscrierea contribuabililor. 

Art. 62. Na se voră înscrie între patenta- 
Dilii de cele 4 catigorii mat susă vorbite. 

«Cel ce vândii obiecte de mâncare pe tablale 
rogojini, carucidre, . 

«Sacagiiă, 
„<Nisiparii, cărnţaşii, 

<Cârpacil. 
«Ţăranii carii pe lingă plugărâsca loră în- 

deletnicire, facă şi câte un micii comerciă, stii 
industrie accesorie, precum suntii cei ce lu- 
crsă, cofe (doniţe), 6le, străchini şi altele, 
scăunaşi de cereale şi de vite. 

«Calfele de prin prăvălii , pe câtă el nu vor 
avea, vre uă împărtăşire de câstig cu stăpânii. 

«Cel ce Imcrăză prin casele lor fără prăvălie. 
«Copiii nevtrstnici sâă şi chiarii vârstnici ce 

daii ajutori în prăvăliile părinţilor lori 
«Moşele, LL 
«Doctorii în genere. 
«Profesorii, 
«Pictori artisti (nu însă şi zugravi) jurnalisti. 
«Directori de pensionate. : 
e — de Teatru. .. 
«Actorii,   «Editorii de foi periodice (jurnalisti). 
«Proprietarii cultivatori de pământii pe câtii
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acâstă cultivare se mărginesce numai în pro- 
„prietăţile lori. 

Art. 63, Terminându-se astii-fel înscrierea 
patentabililor de catigoriile mai susiă vorbite, 
adjutârele 1, ale sub-prefecţilorii, adună tote 
rolurile lucrate prin sate, târguri și oraşele 
unde nu esistă comisariate şi le predă la Sub- 
prefecturi cu aceeaşi regulă ce s'a vorbiti la 
art. 33, pentru rolurile contribuabililoră. 

Sub-prefecţii faci adunările şi legalisaţia 
cuvenită. ca şi în rolurile pentrn contribuabili 
şi le înainteză prefectului cu unii referatii în 
cuprinderea, arătată la art, 87 ” 

Art, 64, Prefecţii priimindă aceste roluri, 
face adunările şi legalisaţia cerută la art. 38 
şi de espediază la Minister, după regula pre- 
scrisă la art.9, pentru rolurile contribuabililor. 

Art. 65. Pentru totii timpuli în care se va 
opera înscrierea contribuabililoră şi patenta-   

LEGIUIRI 

bililoră de tâte catigoriile mal susă vorbite, Mi- 
nisterulii de finanţe se angajă a plăti subi titlu 
de diurnă lei trei sute fie-cărnia primii adjutori 
de Sub-prefectură, care va inspecta lucrarea în- 
scrierii și câte lei 200 de fie-care adjutoriă con- 
tabilii de Sub-prefectură, celă ce este chiămati 
a ţine sarcina adjutâreloră, pe timpulii cât a- 
cesti din urmă, se vor ocupa cu înscrierea con- 
tribuabililoră şi pratentabililor, să aceluia pe 
care d-nii Sab-prefecţi sub respunderea lori îi 
va însărcina a ţine locul adjutoriloră primari. 
Cu aceeaşi diurnă de lei 30U, se vori resplăti 
şi Comisarii finanţiali de prin Capitala Bucu- 
resci, Craiova, Ploesci, Brăila, Giurgiu, cei ce 
suntii îndetoraţi a face înscrierea, scii adjutâ- 
reloriă lorii, iară cei ce roră ţine loculă comi- 
sarului subt respunderea sa, ze va bucura totii 
de aceeaşi plată de Ici 200 otărâţi pentru con- 
tabilii Subt-prefecturelorii. ' 

  

: "INSTRUCŢIUNI 

PENTRU VERIFICAREA, INCHEEREA Si PUNEREA IN LUCRARE A ROLURILOR - 
PE ANUL 1863(1) 

Verificarea și îuehcerea rolurilor în cane 
celaria Ministerului 

Art, 1. Dirceţiunea contribuţiunilorii directe 
îndată ce se priimescii rolurile de la Prefec- 
turi, procedâză la verierea lorii în modulii ur- 
mitorii : i 
-1. Esamină deea s'a priimită de la fie-care 

district rolurile tutuloră comunelorii, prevă- 
dute în indicele statistice și dâea fie-care rolii 
pârtă titlurile şi legalisările prevădute în in: 
strucţiunile de confecţionare. 

2, Controleză dâca toţi patentabilii pămen- 
teni suntii înscrişi şi între contribuabilii în- 
dâtoraţi la darza personală; dsea toți patenta- 
bilii meseriaşi d'a treia trâptă (carii sunt apă- 
raţi provisoriii de darea personală) s'aii trecută 
şi între contribuabilii de şosele şi dâca paten- 
tabilit holtei figurză trecuţi și între contri- 
buabilif holtei. 

3. Cerceteză dâca toţi contribuabili! holtei 
şi supuşil străină suntă trecuţi şi între contri- 
buabilii de şosele, 

4, Veorifiază dâca sumele venitului proprie- 
tățiloră imobile constatate prin procesele xer- 
bale încheiate de comisiile însărcinate cu con- 
fecţionarea rolurilorii, sunt reproduse ca,esac- 
“titate în roluri. . 

5. Calculză şi verifică deca scăderile bes- 
manuritorii (embaticuriloră) şi scăderile de a   

treia, a patra, şi a decea parte din venituri sunt 
făcute esactă şi în spiritulă legij. 

6. Inscrie în rolurile. celei d'ântâiă comune 
a fie-căruia ocoli, în dreptulă numelui fie-că- 
ruia contribuabilă sâi proprietate imobilă, su- 
ma, contribuţiunii ce dâtoreză pe uă lună, sei 
pe unii trimestru, după cătimea fixată prin ta- 
rifele publicate pentru anulă 1863. . 

1, Verifiază adunările generali şi înscrie la 
recapitulaţia rolurilorii menţionate în, $ pre- 
cedentii suma totală a contribuţiunii cuvenită, 
de la toţi imposabilii po uă lună şi pe uni tri- 
mestru. | 
„8. Esamină actele de suditenţă ce s'aii ră- 
dicată de la străinii domiciliaţă în ţeră dopă 
art. î, litera g, pagina 14 din instrucțiunile de 
confecţionare, controleză terminile pentru cary 
suntă valabile acele acte, profesiunea şi origi- 
nea celorii ce le-aii posedatii, și cerceteză dâca 
suntă bine înscrişi în roluri la contribuţiunile 
ce merită fie-care, în fine înainteză acele acte 
locurilorii competinte, adică pe cele cu terminile 
espirate, le înainteză domnului mninistra ală afa- 
cerilorii străine ca să le transmită domniloriă 
consoli, âră pe cele cu terminile ne espirațe le 
înapoiază Prefecturilor ca să le transmită pro- 
prietarilorii lori. In fine pe acelea cari de şi 
n'ar fi cu terminile espirate, deră ar fi însogite 
de niscarc-ra certificate constătătâre că pose- 
sorii lorii sunti de origină pământeni și aă do- 

  

(1) Yegi nota precelinte.
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Dânditii fraadulosii protecţii străine le înain- 

teză Ministerului din afară, cu rugăciune, câ 

să intervie pe lîngă domnii consoli respectisi 

pentru stergerea, lori din registrele protegia- 

tiloră străini. 
” 9, Rectifică orl-ce scăpări din vedere se vor 

îi comisii în roluri, . 

10. Numerotâză şi prepară legalisările ne- 

cesarii pe scorța fie-căruia rolă, spre a se sub- 

serie de domnulii secretarii generală și de direc- 

torulă contribuțiunilor directe şi în fine ia dis- 

posiţiuni pentru şnuruirea lori sub sigilinlă 
Ministerului. . ! 

11. Formâză tablonri de resumatuliă roturi- 
lorii pe fie-care districtă în parte însă : 

TABLOUL, LITERA A 
Pentru tâte rectiticările făcute în roluri şi 

pentru desluşirile ce urmeză a sc da asupra ne- 
potrisiriloră găsite la verifiere, 

'FABLOUL LITERA B - 

Pentru contribuţiunile ce se vorii constata 
din roluri că se cuvine a se împlini de la iîm- 
posabilă pe trimestre din urmă. 

" TPABLOUL, LITERA C . 
Pentru numirea enmuneloză, oc6leior şi-nu- 

mărulii contribuabililoră, pateatabililor şi pro- 
prietăţiloră imobile supuse la imposită, cu a- 
rătare de suraa centribuţiuniloră ce dâtoreză 
pe uă lună sâă pe un trimestru şi pentru toţi 
contribuabilii patentabili și proprictăţile apc- 
rate de imyosite. . 

TPABLOUL LITERA D 

De numtrnlă roluriloră şi ali tablourilorii 
ce se înaintăză la fie-care Prefectură. 

" TDABLOUL LITERA E 

De numărală totală ali contribuabililoză, 
patentabililorii şi renitali proprietăţilor imo- 
bile din totii districtulă şi de suma contribu- 
ţiunilorii ce produce. 

Art, 2, Verifiază staturile de presenţa fanc- 
ţiunarilorii ce aă colaboratii pe lingă comisiile 
însărcinate cu confecţionarea rolurilorii şi le 
înainteză cu notă din partea Direcţiei la biu- 
rouii de ordonanţare, cerendă emiterea, cuve- 
niteloră mandate către casierii generali de di- 
stricte pentru plata diurnelorii curenite, con- 
formă cu ecle prevădute ia art.3, faa 9 din 
instrucțiunile de confecţionare, 

Art. 3, Prepară antorisaţia cuvenită pentru 
confirmarea şi înaiutarea rolurilorii la Prefec- 
tură, împreună cu tablourile mai sus menţio- 
nate şi instrucţiunile necesarii de urmarea, ce 
aii a face prefecţii, sub-prefecţiă şi perceptorii 
ca espusele roluri şi tablouri, în fine popresce 
în cancelaria direcţiunii rolurile destinate pen- 

  

tru serviciul Ministerului, şi procedeză la com- 

plinirea lor cu formalităţile următore. 

1. Formeză la finele fie-căruia din registrele 

No. 1, 2, 3. 4, mă tabelă de resumatul general 

alii individilorii sâă ali proprietăţiloră pe ca- 

togorii cu ardtare de suma contribuțianiloră 

cuvenite de la denşii. 
9. Însemnâză la adunarea, fie-căruia ocoli, 

în Areptulii numirii fie-căzia comuni No, pagi- 
nii unde se află ataşatii rolul fie-căria. 

2, Inainteză rolurile poprite în cancelarie ja 

biuroală de materială, cerendii a pune la cale 

legarea lor cu scârțe şi transmite șefului archi- 
vei dosarele cu procesele verbale spre păstrare, 

Procedarea Prefeeturilor la punerea în 
" luerare a rolurilorii 

Art. 4, Prefecturile priimind rolurile şi au- 
torisaţia Ministerului pentru punerea lor în lu- 
crare face următorele procedări. 

]. Cercetâză dscă s'a priimită tote rolurile 
şi tablourile cuprinse în statul lit. D. 

II. Esamineză dâcă rectificările cuprinse în 
tabloulii litera A, precum şi sumele cuprinse 
în tablouli B, și C, suntii esacte şi deca recti- 
ficările sunt conforme cu spiritul instrucţiu- 
niler date pentru confecţionarea roluriloră. 

I1I. Formâză după tablourile sub literile A, 
B, C, D şi E, estracte parţiale pentru fie-care 
Sub-prefectară. 

1V. Imparte rolurile pe fic-care ocolă şi im- 
preană cu estractele parţiale şi cu uă autori- 
soţie conformă acelia ce a priimită de la Mi- 
nisterit lo înainteză fe-căria Sub-prefecturi. 

YV. Pcansmite d-lui casieră generali copii le- 
galisate după tablourile litera D şi C, şi după 
estractele parţiale trăinise la plăşi spre a"! serv; 
da normă la, încasarea venituriloră de la fie- 
care ocoli. . 

VI. Popresce în cancelaria Sub-profectarei 
rolurile destinate peutra serviciulă cancelarii 
s6le; ia disposiţiuni a se nota la 2dunarea fie- 
căria plăşi numărul paginei unde se găsesce 
atașată rolulă fie-căria comnne şi face punere 
la cale a se lega acele roluri cu scorţe tari, din 
speselecese libareză pentu chelutiala cancelarii. 

VII. Comunică îndată Ministerului resulta- 
tulii procedăriloră făcute asupra operaţiunilor 
citate moă susă, eu desluşire decă a priimitii 
tote rolurile prevădute în tablourile litera D, 
data cândii le a priimităi şi diua cândi le-a e- 
spediatii la Sub-prefecturi scă la comisarii de 
cartaluri. 

Inainteză unii referat în parte despre tote 
neesactităţile sâă lipsurile ce arii fi degcoperit 
în tablourile litera 4, B, C, Dşi E. : 

„VIII, Ja disposiţiuni ca să se constate şi să 
se comunice Ministerului ori-ce sciinţi sară 
cere prin tabloalii de rectificără litera A.   IX. Ia disposiţiuni prin d-nii sub-prefecță şi
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comisarii finanţiari (pe unde voră fi) ca pentru 
tote persânele ce se apără de contribuţiuni pe 
sarcina casei statului câte xorii fi înscrise în 
roluri şi care se prevădă în tarifele Ministeru- 
lui să se formeze staturi nominale pentru fie- 
care ramură de serviciă în parte, cu desluşirile 
cuprinse în esemplarele tipărire ad-hoc sub 
No. 20, 21, 22, 93, 24, 25, 26, și a le înainta 
îndată la Minister de uă dată cu tablourile de 
constatare No. 15 pentru trimestrulă 1 spre a 
se verifica și aprobându-se, să se predea d-lui 
casieră generală spre a'i servi do normă la 
împlinire şi încheerea, socoteliloră definitive. 

Procedarea Sub-prefecturilor la punerea în 
esceutare a rolurilorii 

Art. 5. Sub-prefecturile, comisariatele fi- 
nauţiale, s6ii despărţirile (quartalurile) de per- 
cepţiune, priimind de la Prefectură rolurile şi 
estractele litera A, B, C, D şi E; proceââză la 
operaţiunile următâre : 

I, Cerceteză dâcă s'a priimitii tote rolurile şi 
tablourile cuprinse în statulă lit. D, 

Îl. Esamineză dâcă rectificările cuprinse în 
estractul tabloului litera A, sunt, stă nu, prii- 
mitore de uuoi lămuriri după care ar trebui a 
se face vre uă nonă rectificare, şi la casii de a 
găsi, că nu sunt bine făcute acele rectificări 
va transcrie tabloulă litera A, în duble esem- 
plare cu adăugire de 2 colOne Ja marginea din 
drâpta şi după ce va, înscrie în una din aceste 
colone, desluşirile cerute pentru 'nepotrivirile 
găsito la, verifiere, să motivele pentru cari 
ari trebui a se face vr'uă îndreptare, le va în- 
ninta la Minister prin Prefectută ca să se trecă 
în cea-altă colână ce a rămasii deschisă, desle- 
gările ce se va găsi de cuviinţă a se da, şi a se 
înapoia unul din esemplarele trămise ca să se 
conforme cu întocmai urmare, 

III. Vezifică estractele tablouriloră B şi C cu 
recapitulaţia, rolurilorii, spre a se încredința 
decă sumele cuprinse într'ânsele conrespundi 
cu numărulă contribuabililor, alit patentabili- 
Îor şi cu venitali proprietăţiloră nemişcătâre şi 
dâcă totalnlii contribuţiuniloră este bine cal- 
culatii după tarifele Ministerului şi la casii de 
a găsi neesactităţi, le comunică Ministerului 
prin Prefectură, de uă dată cu esemplarele ci- 
tate la $ de ma! susă. 

1V. Îuserie în tâte rolurile comanelorii (cu 
adjutorulii celoră mai capabili scriitori comu- 
nali), sumele cuvenite a se împlini de la fie- 
care contribnațili, patentabilă sâii proprietate 
nemişcătâre după tarifele Ministerului, şi după 
esemplulă sumelori trecute de Ministerii prin 
rolurile celei d'ânttii comune atașată în re- 
gistrele destinate pentru serviciulă fie-căria 
Sub-prefecture. , 

V. 'Transmite (trădâză) casierului particu- 
Iară de ocolă estraete întocmai după tablou- 
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rile lit. B şi C, cu arătare de sumele banilori 
ce are a încasa, de la fie-care în parte. 

NB. Pont la înfiinţarea casierilorii particu. 
lară de ocoli, domnii sub-prefecţi scii comisari 
de cartaluri, voră îndeplini şi sarcinele d-loră 
şi pe acelea cese atribue casierilorii particulari. 

VI. Împarte fie-cărnia împlinitorii rolurile 
comunei sâle cu îndctorire ca să le publice, şi 
făcând cunoscută fie-căruia, contribuabilii da- 
rea, la care este înscrisă să procedeze Ja strân- 
gerea, contribuțiuniloră cuprinse Sntr'Ensele. 

Formâză îndată după sciinţele luate de la 
împlinitori liste de nuinele tutulorii persâne- 
lorii ce se află angagiate în vre-ună serriciă din 
acele previdute prin tarifele Xlinisterului, şi 
care sc vori fi aflândi înscrise în roluri, ast- 
felă după cum se desluşesce la $ IX de sub 
Art. 4 de mai susi, . - 

VII. Ia disposiţiuni ca îinplinitorii şi con- 
siliurile comunale s6ă municipale să îndepli- 
n6scă întocmai îndâtoririle de mai jos. 

Îndetoririle împlinitorilorii pentru defi- 
nitiva esecutare a rolurilorii 

Arte 6. Împlinitorii comunelor, priiminât 
rolurile de la Sub-prefecturi şi comisari finan- 
ciali, voră face următârele procedări: 

]. Voră presenta tâte rolurile de contribua- 
bili, patentabili și proprietăţi, prin sate Ja con- 
siliurile comunale, iară prin oraşe la deputaţii 
mahalaleloră, scă pe unde nu se află deputaţi, 
la consiliurile Municipale (eforii) cu cerere ca 
să le adevereze cu semnăturile Jorii făcândă pe 
dânscle încredințare despre dina în care s'a pre- 
sentati, în forma următâre: 

<Astădi la (atâtea) ale lunii (cutare) anulii 
<(cutare) împlinitorulă comunei sâii mahalalei 
«(cutare), presentând rolurile acestei comune, 
«ană Înatii însemnare de No. totală ali con- 
«iribuabinloră, patentabililoră, şi de venitulă 
<proprietăţilori înscrise într'ânsele, şi am pusă 
<la cale a se publica prin afişe, acestă resul- 
«tată precumă şi diua, în care ati sosită rolu- 
«rile în comună». 

semnăturile 
” (Sigiliulă Consiliului) 

II. Formându-se 3 până la 4 afişe de fie-care 
comună în chipulii arătatii mai susii şi pe esem- 
pare tipărite după formula No, 5, care se voră 
trimite de Ja Ministeră, se voră subserie şi pe- 
cetlui de către membrii Consiliului şi se vorii 
da împlinitorului ca să lipâscă conform art. 13 
din regalamentulă legii de urmărire însă : 

1 la porta, cancelariei consiliulaj. 
1 la porta Bisericii şi 
2 la respîntiile s6ă la locurile cele mai de 

căpetenie, unde se adună mai obicinuitii con- 
tribuabilii, pentru ca în acesti modă, să a- 
jungă la cunoscința tutuloră, epoca în care s'a
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publicatii resumatulii roluriloriă, şi să scie fie- 
care, că de la acea di, începe terminulă de 
3 luni, în care ati dreptulii a reclama, contra 
clasificării coli se va fi făcutii printwensele, la 
casă de a se crede asupriţi. ! 

III. Consiliurile comunale s6ă Municipale, 
după terminarea publicării rolurilorii, va, ra- 
porta îndată Sub-prefecturei stă comisarului fi- 
nanţiari respectivi, giua în care s'a făcută pu- 
blicarea în fie-care comună, şi sub-prefecţii vor 
înainta şi ef la Minister prin Prefecturi ase- 
menea sciinţi pentra tâte comunele deuă dată. 
Aceste sciinţi se rorii da deuădată cu trămite- 
rea esemplarelorii litera A, prevădute la $2 
Art. 5 de mai susă, cle se vor coprinde în- 
trunii stati în care se va arăta numirea fie- 
căria comune, luna şi diua în care s'a făcută 
publicarea. 

IV. Împiinitorii îndepliuindă însărcinările 
de mai susi, voră pune la cale a se forma prin 
ajutorulă scriitoriloră comunali, câte uă înseiin- 
țare pentru fie-care contribuabilă pe esemplare 
tipărite după formula No. 6, ce se va trămite 
de Ja Ministeră în esemplare tipărite în care 
va înscrie sumele contribuţianilorii ce datorâză 
le-care, şi îndată, sub a sa iscălitură, va îm- 
pârți acele însciinţări pe la casele contribua- 
bililorii, spre a cunâsce fie-care cătimea dării 
cu care este înscrisii, şi a se regula din vreme 
pentru plata banilorii. . 

- Y, Săvârşindu-se aceste lucrări, împlinitoriă 
vor adăsta la biurourile de împlinire, venirea, 
contribaabililoră, ca să'şi respandă dările, în- 
grijindă a so asemăna întocmai cu cele pre- 
scrise în regulamentulii iegii de urmăriri, în 
totă ce privesce împlinirile. 

VI. Împlinitoruli care nu va îngriji ca să 
dea fie-căruia contribuabilii însciinţarea prevă- 
dută la $3 de mai susă, în cele 'ântâiii 15 dile 
dapă priimirea roluriloră în comună, va fi en- 
suşi elă respundătorii pentru pagubile ce ară 
încerca fisculii din acestă neregnlaritate. 

Y IL. Consiliurile comunale şi cele manicipale 
sunt dâtâre atâtii în interesulă contribuabi- 
iloră câţi şi pentru propriulii lorii interesă 

ecimele comunale şi municipale) a esamina 
după trecerea terminului de 15 dile de la data 
Publicării rolurilorii, dâcă împlinitorii ai $m- 
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lurile comunei, însciințările de cătimea, dării 
la care suntă impuşi, şi la casă când ci nu ar 
fi îmdeplinită definitivă acâstă însărcinare, va 
stirui asupra lori, ca să se conforme îndâto- 
ririă ce aii. 

VIII. Când unii din contribuabili, ari lipsi 
vremelnicesce de Ja locuinţe lori, însciințările 
se voră lăsa, Ja 6menii cască sâă la îngrijito- 
rii lori, 

Asemenea se vorii lăsa prin case şi însciin- 
ţările aceloră contribuabili carii nu voră voi a - 
le priimi. | | 

IN. Când contribuabilii, vorii î morţi, fugiţă 
unde nu se scie, s6i strămutați cu totală în 
altă parte, şi din asemenea pricini, împlinito- 
rii n'arii avea cui să lase însciințările, atunci 
tâte acele însciinţări suntii detori a, le înainta 
cu uă listă la Sub-prefectura ocolului sâi laco- 
misarii (perceptorulii) îinanțială de cuartali, 
cu desluşiri înaintea numelui fie-căruia , de 
pricinile peatra care nu le-ai pututi împărţi. 

Art. 7, Însciințările pentru cei morţi săi fu- 
giţi unde nu se scie, precum şi pentru cei ce 
s'ară fi întâmplatii a fi scrişi de duoă uri în 
roluri, le voră înainta la sub-prefecţi împreună - 
cu dovedi încheiate de consiliarile comunale, 
prin care să se încredinţeze epoca de când a- 
cei contribuabili se află intraţi in catigoriile 
de mai susă, pentru ca domnii sub-prefecţi să 
înainteze însciințările culori strămutați, pe la 
comunele unde se vori arăta că locuescii, spro 
a le da în a lorii priimire și a cunosce unde tre- 
buc să'i urmărescă la casă de a nu veni aceiu,   ca să'şi răfuiască dările, sei a cere, la casii de 
trebuinţă, scăderea lorii de la uă comună şi a- 
dăugirea la alta; iară pentru cei morţi, fugiţi, 
înscrişi de ducă ori, să înainteze dovedile în- 
credinţătâre la Prefectura districtului, pe lingă 
uă, listă care va, fi formaţă în duble esemplare 
după formula No. 12, ce se va trămite de la 
Ministeri : cerând scăderea lori din venită. 

Asemenea liste împreună cu dovedile priimite 
de la sub-prefecți se vorii înainta și de prefect 
la Ministeră , sub semnătura prefectului ce- 
rend deslegare de urmare, a 

Sub-prefecţii sâii comisarii de cuartali, sunt 
d'a dreptul respundători pentru ori-ce ne a-. 
ducerea la îndeplinire a vrunora din îndâtori- 

Părţită pe la toţi contribuabilii înscrişi în ro- |rile puse asupra împlinitorilorii. 

  

LE G E 
PENTRU UNIFICAREA CONTRIBUTIUNII PERSONALE, SI A SCUTIRILORU DE CARI 

URMEAZA A SE BUCURA UNII DIN CONTRIBUABILI, 

(Decretii din 8 Ianuariii 1863, prom. la 28 Martie 1863). 

Art. 1. Suntă supuşi la contribaţiunea, per- | cială sc de profesii, avândi vârsta de 25 ani 
sonală, toţi locuitorii statorniciţi în sate, în | şi facultăţile lori fisice, 
târguri gi în oraşe fără escepţiă de condiţiă so- Asemenea sunt supuşi la contribuţiunea per-
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sonală acel carni, de şi n'aii vârsta de 25 ani, 
dâră administrezii enşii casa şi averea lorii. 
Art, 2 Cotitatea “contribuţiunii personale 

pentru vârstnici sâă căsătoriţi, se statornicesce 
la cifra de 36 Iei pe anii. 

Art. 3. Cotitatea contribuţiunii pezsânale 
pentrn nevâsstnici şi necăsătoriți, de la atatea 
de 20 până la 24 ani împliniţi (carii se admi- 
nistrezi de sine s6ă vorii fi agonisindă vre uni 
veniti pe sâma lor), pentru epitropisiţii de a- 

” ceeaşi vtrstă, carii se voră fi bucurâzidii de ve- 
niturile averiloră lori, se stasornicesce la șifra 
de lei 30, pe an:. ! 

Art. 4. Contribuţiunile în principiă, se voră 
plăti pe fie-care lună câte uă a 12-a parte, (con- 
tribuabilii însă vori putea respunde facelta- 
tivii contribuţiunile înainte pe unii trimestru, 
semestru sâii şi pe uni anii); cu tote acestea, 
în casulii Vânteiă, cei ce vorii întârdia plata   
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pe fie-care lună, nu roră putea fi urmăriți de 
cât în terminele prescris e de legea urmăririlor, 

Art. 5. Vori îi apăraţi de Contribuţiunea 
personală : : 

l-ii. Clerulă în genere. 
2-a. Patentabilit meseriaşi de a V-a Clasă, 

starea II-a din partea de dincâce de Milcor, 
şi cei de a III-a treptă de dincolo de Milcov, 
„De la I-iii Aprilie 1863, de cândă. urmâză a 

se aplica legea patentelerii acuuiii 7otată, pa 
tentabilii arătată i în acestă articolă, nu voră 
maă fi scutiți de darea personală. 

- 3-a. 'Tote persânele prevădute în  statulii li- 
tera A aci anecsatii. 

Art. 6. Legile şi disposiţinnile guvernamen= 
tale, cari aii zegulat penă acum cotitarea con- 
tribuţiunii personale şi a diferitelor scutiri, 
suntă şi rmână desfiinţate de la promalgarea 
legi de fașă. 

  

REGULAMENT Nae 
PENTRU CONSTATAREA PREFACERILORU CE SE URMEAZA INTRE CONTRIBUABILI 

(Decret o. 911 din 2 

TTILUL 1 

Despre prefaceri în generali 

Art, 1. După emiterea rolurilorii de contri- 
„ buţiuni anuale, casurile de adaus şi scădăment, 

ce se voril întâmpina în cur sulă împliniriloră 
înainte de revisiunea generală (prescrisă de 
art, 151 din condica contribuţiunilorii directe) 
precum şi după acestă revisiune, se vorii co- 
munica controloriloră districtului de către a- 
genţii însărcinați cu percepţia dăriloră Ia fie- 
caro vărsare de bani, spre a le constata şi re- 
gula aplicarea loriă.. 

Spre acestii sfirzită, perceptorii vorii forma 
statură speciale pentra adausii și pentru scă- 
dimeatii. după modelurile No. 9 şi 10. 

Cele de adausi vorii cuprinde lămuritii nu- 
mele şi prenumele indivilului, suburbiea, nu- 
mirea, stradei şi numerulă casii, dările la cari 
se adaugă şi epoca impunerii. , 

- Cele de scădimentă, voră cuprinde numărul 
rolului, anulă în care s'a emisă rolulă, numele 
şi prenumele contribuabilului, suburbia, strada 
şi numărulii casei, natura şi cătimea contribu- 
țianilori, timpul şi motiveie pentru cari se 
face descărcarea, 
Art. 2, Controlorii districtuali cu concur- 

sul ajutoreloră lorii. cercetâză tote casurile 
de prefaceri comunicate de perceptori. Aceşti 
agenţi constată âncă casurile ivite şi ajunse la 
cunoscinţa lurii, fie în urma informaţiuniloră 
luate de dânşii, fie în temeiulii reclamaţiunilor   

Tuniă 1567) 

contribuabililoră, (conform zegulilor prescrise 
de condica contribuțiunilorii directe şi inctrue- 
țiunile posteriâre), şi în urmă supune resulta- 
tul la apreciarea şi aprobarea prefectulri. 

Art. 3, Prefacerile ivite prin comanele ru- 
rale între contribuabili şi patentabili şi între 
locuitorii supuși la darea pentru răscompăra=- 
rea clăcei şi 2 dijmei, se constată de Consiliul 
comunală, se cerceteză şi se roguleză prin con- 
trolorulă districtului după disposiţiile legilor, 
regulamentului şi instrucţiunile ad-hoc, 

Art, 4 Prefacerile ivite între proprietăţile 
imobile din plăşi, sa constată de cantrolori cu 
concursuli sub-prefecțilorii, conform cu dispo- 
țiunile condicci contribuțiuniluriă directe, şi sa 
regulâză definitivii prin controlorulii distrietu- 
lui cu aprobarea prefectului. 

TITLUL 
Despre roluri suplimentare, ordonanțe de 

descăreare şi comptabilitatea loriă 

- Definiţiunea 

„AFte 5. Rolulă suplimentară este titlul e- 
secutoriii în care sc înscrie în ordinea alfabetică 
contribuabilii, patentabilii, etc., ce vin prin 
mod de adăugire a suporta sarcinile fiscale. 

Aceste rolură se formeză după regulile pre- 
vădate maj josii. 

Scădământii se numesce actulii administra- | 
tiv, prin care se acordă contribuabililor, pa-
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tentabililoriă, etc., descărcarea totală în casă 
de morte, strămutare încetare din comerciii şi 
altele; si descărcare parţială în casă de împo- 
vărată taxare, reducere a, operaţiunilor de co- 
merciă, etc, 

Ordonanţa de descărcare este piesa compta- 
bilă, care servă dreptă titlu, pentru liberarea 
contribuabilului dătorii. , 

Art. 6. Pentru tote modificările ivite asu- 
pra, inateriei şi elementeloriă contributiva, pre- 
vădute în rolurile generale stii în rolarile su- 
plimentare, câte se vorii constata esacte și se 
voră aproba de prefectii, controlorul formâză : 

; I. Pentru adausii 
Rolurile suplimentare (nominale) pe comune 

să suburbii (conformii ordinului circulară nu- 
măruli 17947 din 1865 Aprilii), cazi rorii cu- 
prinde şi adausul cuvenit pantru anii trecuţi. 

II. Pentru scădământiă 
Ordonanţe de descărcare (rominale) pentru 

contribuabilii ce urmeză a se scădea cin roluri. 
Art. 7, Rolurile suplimentare sunt formate, 

după acelaşi mmodelii ca şi rolurile anuale, a- 
vendă in plusii colânele necesarii pentru casu- 
rile de adausiă cu banii pe anii trecuţi şi pen- 
tru arătarea trimestrulul de la cari so face a- 
şedarea la dare. N 

Elementele sâii actele prin cari se constata 
adaasuli se voră păstra cu ingrijire de contro- 

 lorul districtului în dosare forinate pe circum- 
scripţii, spre a servi de bază la înscrierea, ace- 
etoră atause în matricula districtului, 

Art. S, Ordonanţele de descărcare sunt în- 
dividuale sâii colective (adică nominale pentru 
unulă sâi mai mulţi contribuabili). Ele se for- 
meză pe comună sst suburbie, precumă şi pen- 
tru fie-care ană în parte. , 

Ordonanţele se înscrii în registraiă special, 
modelul X0. 33, ţinută de partide deosebite de 
fonduri, şi pentru toti districtul, adică : 

a. Pentru contribuţia personală-șosele. 
„> >... patente. 

c > » foncieră-transmitere. 
Ordonanţele portii numărală de ordină ală 

paxtidei la care se raportă. Ast-felă ună ordo- 
nanţă se emite numai pentru dările unci par- 
tide, spre a nu se complica numeraţia. 

Arte 9. Actele prin cari se constată drep- 
tulă de scădământi, revestite de formalitățile 
necesarii şi aprobate de prefectulă şi controlo- 

„rulă districtului, vorii trebui a se anexa la -or- 
donanţe de descărcare ca piese justificative. 

Cândii unii act are a servi de basă la două 
sei mai multe ordonanţe emise pentru acelaşi 
contribuabilii, însă pentru diferiţi ani, atunci 
actul se anexăză la'ordonanţa anului din urmă 
şi în cele-alte ordonanţe se noteză în co'Gna de 
observaţii numărulă şi anulă aceleia la care 
este anesati, ua 
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Art. 10, Rolurile suplimentare de la art. 5, 
precumii şi ordonanțele de desrăreare de la - 
art. $, se vor emite uă dată la finele fie-căria 
luni pentru tâte prefacerile constatate în cur- 
sulii acelui intervalii. e 

Cândi însă împlinirea sâii scăderea arii tre- 
bui a se face îndată după constatarea casului 
de prefacere, şi n'ar putea suferi amânare până 
la finele lunci, controlorulă formeză pentru a- 
dausii bileturi de ecnstatare tăiate dintr'un re- 
gistru cu matcă (ca şi pentru servicială ambu- 
lanţilor), care se voră sab-serie de prefectii şi 
controlorii, cră pentru scădăminte ordonanţe 
de descărcări individuale. " 

Adausele autorisate în mod escepţional prin 
bileturi de constatare citate la Ş precedentii, 
se voră prevedea In finele lunei prin rolul su- 
plimentariă ce sa va emite, pentru acea, lună. 
Rolul suplimentari, se va înainta, casierului 
generală spre a se încărca prin scripte, ali 
complini la partea împliniriloră cu sumele pri- 
mite deja de perceptor, şi a anexa la dânsul bi- 
letnrile de constatare în complectă. 

Arte 1, Contribuţiunile prevădute prin ro= 
lurile suplimentare, atâtă pentru anuli în cara 
se emită rolurile, câtii şi pentru anil trecuţi, 
vinii în sșorulă venituriloră anulu” curgătorii, 

Art. 12, Contribuţiunile descărcate din ro- 
luri nu se ordonanțeză asupra veri unui credit 
budegetarii, ele se deducii din veniturile anului 
în care s'a emis rolul general st suplimentar, 

Art. 19. După trecere de două luni de la   sfirzitulii unui trimestru, controlorii respingi 
ori-ce cerere Qe descărcare pe sarcina acelui 
trimestea, - i : 

Acestă disposiţie se aplică cu începere de 
la trimestru de Juliii pentru veniturile anului 
1867, şi acelea ale anilorii viitori, 6ră nu şi pe 
trecut, ale căror scădăminte se reguleză, ca şi 
până aci. - 

Ori-ce contribuţii nerăfuite prin modii de 
împlinire sâii” prin ordonanțe de descărcare, 
privescă Yis-ă-vis de Stat în sarcina şi respun- 
derea casierilorii generali 6ră, vis-a-vis de ca- 
siorii generali în sarcina agențilorii inferiori, 
însărcinaţi cu perceperea, cari) la rândulă loră 
aii dreptul a se despăubi din averea detori- 
loră, dâcă causa nedescărcării la timpii va fi 
proveniti din partea acestora, (art. 23, lit. P), 

Arte 14. Rolurile suplimentare pentru adaus 
şi ordonanţele de descărcare, se sub-scriii de 
prefectii , se contra-semneză de controloruliă 
districtului şi se transmită casierului general 
pe lângă borderouri speciale, cari vor cuprinde 
numerali rolurilori, numele comunelor sâii su= 
burbiiloră pentru cari sunt formate şi suma 
contribuţiiloră (model No. 51).: . -. 

Rolurile suplimentare de patentabili setrans-. 
mitii casierului împreună cu patentele formate   pe numele celoră cuprinși în roluri, spre a le 
distribui celorii în drepti. m
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Arte 15. Dreptulă d'a emite roluri de încăr- | titlu la midloculii paginei anulii la care se ra- 
care şi ordonanţe de descărcare, cu începere de 
la aplicarea operaţiunilorii revisiei generale a 
anului curent, se delâgă prefecţilor cari remân 
xespundători, în unire cu controloruli de di- 
strictii, pentru ori-ce abateri s'arii comite în 
paguba fiscului, sâii a contribuabililoră, 

Acestă latitadine se acordă în scopulii d'u se 
da uă repede satisfacţiune intereseloră contri- 
buabililoriă şi d'a evita pentru Statii rămăşi- 
ţele fictive ce se aglomeraii până acumiă, din 
causa întinsei filiere (de formalităţi) stabilite 
pentru descărcarea, din roluri a contribuabili- 
lorii ce încetaii d'a mai fi în stare să ia parte 
la sarcinile publice, şi pentru adăugirea celor 
ce urma a fi aşedaţi la veri uă dare. 

Art. 16. Restituirile de contribuţiuni, de- 
cimi, etc., fac objectul unor ordonanţe speciale, 
cari se vorii emite da dreptul de Minister, ca 
şi în trecuti, pe basa stateloră şi actelor spe- 
ciale ce se vorii transmite de prefectă. 

Pentru acestă operaţie se vori îndeplini a- 
celeaşi formalități prevădute prin condica con- 
tribuţiunilorii directe. 

Art, 17. În ceea ce se atinge de operaţiunile 
ulteridre ale aplicării espuseloră ordonanţe de 
către casieri şi împlinitori, acestea se vor urma, 
în conformitate cu cele prevădute ad-hoc în con-   dica contribuţiunilorii directe, 

Ari. 18. Descărcările prevădute prin ordo- 
nanţe, se vori opera prin matriculele distric- 
tului, sâă prin staturile-matricule ce aii serviti 
Ja formarea rolurilor suplimentare, mat "nainte 
da se trămite ordonanțele la casierii, rotândă 
în matricule sâă în staturile suplimentare nu- 
măruli şi data ordonanţei, prin care s'aii a- 
cordatii descărcarea. 

Art. 19, Resumatulă rolurilor anuale şi su- 
plimentare precum şi resumatulă ordonanţe- 
loră de descărcare şi restituire se vorii înscri 
în registrulă speciali (modelii No. 5) la par- 
tida ce se va deschide pentru fie-care comună 
în parte. 

Acestii registru va cuprinde la debită adao- 
suli, iară la credită scădământuli şi se sub- 
divide âncă în trei partid! pentru fie-care co- 
mună adica : 

a. Partida contribuţii personală-şosele, 
b. > patente. 
Cc. > > îone., transmitere, 
In ceea ce se atinge de partea debitului, con- 

troloruli îndată ce emite vranii rolă generală 
ssă suplimentari, înscrie în colânele deschise 
ad-hoc, resumatulă principalului şi al decime- 
lori cuprinse în roluri.   În ceea ce privesce însă partea creditului, a- 
cest agent împle colânele speciale cu resuma- 
tulii ordonanţelor de descărcare emise pe sma 
acei comune şi pe natură de fonduri specificate 
maj susii, duvă ce mal ânteiăi va fi pusă ârept! 

portă ordonanța, adică : 
1867 
1866. 
ete. 

Art, 20. La finele fie-căria luni controlorul 
prin Prefectură, trămite la Ministerul finan- 
țeloră tablouri după modelurile No. 24 şi 25 
de tâte operaţiunile prefaceriloră efectuate în 
cursulii acei luni şi pentru care va fi emisă a- 
supra casierului generală roluri suplimentare 
şi ordonanţe de descărcări. 

'Pablouli No, 24 va cuprinde adausulă po a- 
nulă curentă şi contribuţiunile anilor trecuți 
cari împreună facii parte din veniturile eserci- 
ţiului curentă. 

'Tabloal No. 23 de descărcare va forma, câte 
ună esemplarii pentru fie-care esercițiă. 

Descărcarea dărilorit pe trecută sa va opera 
conformi cu disposiţiunile art, 12. 

Aceste tablouri vorii trebui a se priimi ne- 
greşitii până la 10 dile din luna următâre. — 
Negligenţa în acestă îndâtorire se va pedepsi 
prin amendarea controlorului. . 

TITLUL III 
Despre revisiunea generală 

Art, 21. Primaril comuneloră rurale, sunt 
însărcinaţi a proceda, la constatarea prefaceri- 
loră ce a avută locii în diferitele base ale con- 
tribuţiunilor personale, de şosele şi patente, 
coprinse în rolurile anului curent în urma ca- 
suriloră de încetare din viâţă, schimbări de 
domiciliă şi altele. 

Arte 22, Persânele ce vor urma a însoşi pe 
primarii în operaţiunile revisiunei sunt : scrii- 
torulă şi adjutârele Primăriei, 

Art. 29. Pentru tâte prefacerile constatate 
de adausă stă scădămenti, primarii, cu con- 
cursul notarilorii, închee statarile necesari, 
esplicândă detaliată în colona de obserrațiuni, 
motivele pentru carl contribuabilii scă paten- 
tabilii urmeză a se adăugi scă scădea. 

Art, 24, In ceea ce se atinge de certificatele 
ce condica contrib. directe (art. 125—136) pre- 
scrie a se încheea pentru fie-care casti de pre- 
facere, acâstă formalitate se suspendă de vreme 
ce constatarea presintă se face de însuşi pri- 
marii şi adjutârele ceurmaiă a subscri aceleacte, 

Art, 25, Pormându-se în complectă statu- 
rile de mai susii şi adunându-se cu esactitate, 
se voră subsemna de primari şi de cele-alte 
persone ce formâză comisia de constatare şi sa 
vori înainta prin Sub-prefectură, d'a dreptală 
Ja Prefectură (biuroul controlorului) cu raport 
în regulă spre a le cerceta, a se încredința da 
va cere trebuinţa chiară prin revisiune la facia 
locului, şi a regala aplicarea aceloră prefaceri 
în modulă arătatii în Titlolă 1. 

Art, 26, Prefacerile pentru proprietăţile î- 

|
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mobile din plăşi, se ori face de către-contro- 
loril districtuali, sâii adjutorele lor cu concur- 
sul sub-prefecţilor, încheind pentru acestea cer- 
țificatele cerute de regulamentul constatărilor. 

Revisiunea generală prin oraşe şi târguri 

Art. 27, Constatarea prefaceriloriă ivite în 

orașele de reşedinţă districtuale şi cele-aite o- 

raşe şi târguri, între contribuabili, patentabili 

şi între proprietăţile imobile supuse la taxa 

fonciară şi de transmitere, (prefaceri co n'ară 

atinge basa veniturilorii cu cari suntă ecaluate 

proprietăţile afară de escepțianile prevădute 

prin ordinelă No... [1] se va face de controlo- 
rulă diatrictului şi de adjutârele sâle. 

Art. 95, Persânele ce aă a insoşi pe acesti 

ageuţi în tote operaţiunile loră de constatare, 

suntii prevăgute la art. 173 din condica con- 
tribuţianiloră directe, 

Art, 29, 'Transportul agenţiloră de consta- 

tare prin oraşe, prin târguri şi prin plăşi se va 

face de către sub-prefecţi cu aceleaşi inidlâce 

cu cară se transportă dânşii în escursiunile ser- 

viciului lor de 6re-ce controlorii, în acâstă în- 

sărcinare, vinii în ajutorul sub-prefecţilor care 

rămân astfeli scatiţi de uă întinsă şi minu- 
ţi6să lucrare. 

Art. 30, Tâte casurile de adausă ivite 'din 
noă,(se vor înscriin statele No. 9, 1], şi 13; 6ră 

scădimintele autorisate de lege se voră înscri 
în statele No. 10, 12 şi 14, esplicândă lămurit 
în colâna, de observaţii inotivele pe cari se spri- 
jină, cerândii scădere, 

Aceste staturi formându-se pe comune scii 
suburbii în'parte cu totă claritatea, şi regula- 

ritatea indispensabilă în ordinea articolelorii, 

matriculelori generale se vorii sub-semna de 

persânele citate mai susă şi se vor înainta la 
Prefectură cu raportul agentului ce a luatii 

parte la constatare. 
Art, 21, În ceea ce se atinge de marşea a- 

cestorii constatări şi regulile cum trebue a o- 
pera fie-care agentii prin oraşe şi târguri seva 
avea în vedere ordinulă circular No. 11,888 din 
1865 Martie pagina ? şi a 3 şi disposiţiunile 
condicei contribuţiilorii directe. 

Art, 32, Agenţii de constatare, în îndepli- 
pirea însărcinării lor, vor area uă deosebită a- 

tenţiune la, impunerea : 
a. Proprietăţilorii clădite din nuoii, ali căror 

terminde scutire va fi espirat şi acelor prefăcute. 
d. A patentariloră fără deosebire, care se va 

constata că nu sunt înscrise în roluri şi cari 
xori urma a s0 adăugi la dare, ete. 

Art, 33, Constatările revisiunci generale din 
oraşele, târgurile şi comunele districtului, cen- 
tralisându-se treptat la Prefectură se vor esa- 
mina, de controloruliă districtului şi se va pro- 
ceda fără amânare, a forma, pentru serviciulă 

  

1245 

anului 1867 roluri suplimentare şi ordonanțe 

de descăreare în modul preredatii la titlulă 

precedenti, trămiţându-lo rânduri rânduri la 
casierulii generalii pe fie-care lună. 

Art. 34. Aceeaşi urmare se va face şi pentru 

prefacerile parţiale ce se vorii constata după 
revisiunea generală până la 1 Octombre, 

TITLUL 1V 

Despre aplicarea prefacerilor prin matria 
cule şi formarea rolurilorii generale 

Art. 35. In lunile Octombre, Noembre şi 
Decembre, încetâză constatarea prefacerilorii, 
rămăindi ca acelea ce se roriă iri în acest in- 
tervalii, să se opereza în trimestru de Tanuarii 
anulii viitorii; se escepţioneză de la, acestă, re- 
gulă casurile urgente cari ară reclama aplica- 
rea lorii chiar în corsulă aceloră trei luni. 

Art, 86. Controlorul districtual, cu con- 
cursulii adjutâreloră sâle, se ocupă în interva- 
lul laniloră citate mai sus, cu operaţiunile nr- 
mătore : 

I. A revisui dâcă s'a aplicată prin matricule 
tâte adausele şi descărcările urmate în cursul 
anului, regulândii pe acelea ce se vor fi scăpat 
din vedere. 

II. A forma roluri generale şi formule de pa-. 
tente pentru anulii viitoră. 

III. A încheea tablouri anuale de operaţiu- 
nile tutuloră prefacerilorii. 

IV. A forma tablouri de resumatul rolurilor 
annului viitori. 

Modul aplicării prefacerilorii, prin matri- 
cule şi formarea tabloului general de 

prefaceri 
Art, 37. Aplicarea prefacerilorii în matri- 

cule se face în modulii următorii :: 
a. Dâca contribuabilii patentabili,. etc., ce 

figureză prin staturile de scădEment n'aii a mai 
figura în matricula generală, controlorul sterge 
numele lorii cu totă rândulii ce conținea basele 
la cari erai impuşi. 

p. Dâcă una sâi mai multe base de impu- 
nere, voră urma a fi schimbate, sterge basele 
modificate şi aşâdă pe cele noui pe linia urmă- 
târe în dreptulă anului pentru care se face 0- 
peraţia, din preană cu taxele cuvenite. 

In ambele casuri prevădute la litera a și d,. 
controtoruli notâză în matriculă numărul or- 

donanţei prin care s'a regulată acele prefaceri. 
c. Cândă va trebui a înseri din noii, unul sâi 

maă mulţi contribuabili, patentabili, ete., îi a- 
şăgă după cum se indică mal jos (e,fşi 9) ori în 

întra matriculei s6ă Ja sfirşită, însă tot-ds-una 
pe linia anului pentru care se operă adausulă, 

d. Cândiă uni contribuabilii, patentabilă, ete.   e supusi prefacerii, basele şi taxele stabilite 

  

(1) Acestii ordinii esto relativii la noua eralnaroa proprietăţilor esploatate do proprietarii lori.
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pentra anulă anţeriorii, rămane tot pe rândalii 
acelui an fără răsătură sâă neinsericre şi servă 
şi pentru anulă viitori, 

€. Contribuabilii. patentabilit şi propriearii 
ce figurtză în staturil: de adausă, se înscrie 
în matriculă în ordinea alfabetică în loculă în- 
dividelor suprimate, manţinândă seria actuală 
a numerilori, - 

Ff. Dsca numărali individeloră sterse de la 
uă literă este mai mare de câtii ali îndivide- 
iorii nouf, controloralii ia de la sfirşitulă ma- 
triculei atâtea individe, câtii va fi de trebuinţă 
pentru înlocuirea golarilorii produse din causa 
prefacerilorii, | 
„La fie-care indivil sters la fine şi trazspor- 

tatii în întru matriculei, serie în margine ace- 
ste cuvinte : crepurtată la art...» ! 

9. Cândii din contră contribuabilii nouă, co- 
virşescă pe cei vechi, controtorulă transportă 
restuli la finele matriculei generale, 
„_Î. In ceea ce s2 atinge de contribuabilii pa- 
tentabilii etc. carii nai fostă înscrişi după 
ordinea alfabetică în matricula generală, con- 

„trolorulă formăză uă listă de ordine la sfirşi- 
„tulă matriculcă şi inscrie numele şi prenumele 
lori, precum şi articolulă Ja care suntă aşezaţi 
îu matriculă, ! 

Art, 38, După ce a operatii ştersăturile şi 
înscrierile necesarii, controlorel adună în ma- 
tricula generală tâte basele de impunere pre- 
cum şi taxele aplicate asnpră-le şi formeză re- 
capitulaţia paginelor pe care o aşâlă la sfir- 
şitală matriculei, reproducendii tot de uă dată 
resultatuli generală și în faca matriculei, pe 
scOrţă, lingă acea a anului precedentii, sub ti- 
tiu de «Basele şi darea.» . 
„Art, 89, Sprea constata dâcă totalul ma- 
triculei corectate esto esactii, face comparaţia 
următâre : (pe uă chârtie deosebită), 

Scade din totalul anulai trecut, descăreă- 
zile urmate şi adaugă apoi la dâusul adausulii 
după statură; resultitu!. urmeză a corespunde 
cu șituaţia nouă vorbită la art. 35. 

Forinarea rolurilorii generale 

Art. 40. Indată ce resultatulii comparaţiei 
(vorbită la art, 39) este esactii, controlorai şi 
adjutârele sle prusedă la formarea rolurilorii 

generale, 
Prima parte a formării rolurilorii are de ob- 

jectă transcrierea numelui, prenumeiul contri- 
buabililoră şi basele imposabile.—Acâstă ope- 

. rațiune se face esact după matricula generală, 
îndată după aplicarea prefaceriloră. 

A doua parte i forinării rolurilur este trans- 
portul taxelor calculate în matricula generală. 
„Spre acestii sfirşit controlorul aşsdi la fie- 

care contribuabil, în dreptul baselor de impu- 
nese, suma fic-cării contribuţiuni în parte pre- 
cum şi qecimelejud«ţiane, comunale şi ale came- 
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rel de comereiii, după tarifele ad-hoc; adună în 
urmă aceste diferite taxe şi decimi, formă 
unii tota pe individ şi în urmă procedă la 
adunarea acelorași elemente pe fie-care pagină. 

Terminând copiarea rolurilor, controloraliă 
recapituleză la sfirşită suma fie-cării pagini și 
totalul generală ali recapitalaţiei .roiurilori, 
urmeză neapărată a corespunde cu acela ală 
matriculei generale : după acâsta procedă ine: 
diatii la formarea patentelor cuvenite pentru 
anuli viitarii, 

Arte £I, Rolurile, după ce vori fi adeverita 
de prefevtaliă districtului şi controloră, se rar 
înainta casierului general, dimpreună cu ună 
esemplară după tablou! No. 24 citat mai josi 
(la art, 42). 

Formarea tablourilorii de resumatuli 
rolurilorii anuale 

Art, 42. După terminarea rolurilor, contro- 
loruli procedă la formarea tabloului de tota- 
luiii roluriloe generale sâi suplimentare emise 
(model No, 24) compusii din două părţi, 

a. Prima parte va conţine în totală, pentru 
întregul districti, - 

Reseltatulii roluriloră (generale si supli- 
mentare) emise asupra casierului, specificândă 
cătimea dăriloră fiscale, a decimelor judeţiane 
şi camerilorii de comerciă. 

d. A doua parte va conţine principalul con- 
tribuțiunilor directe și detimele judeţiane, ete, - 
pentru fie-care comună în pa:te, 

Comunele trebue să fie înscrise 'în ordinea 
alfabetică pe ocdle. Se ra forma pentra fie-cara 
ccolii uni totalii speriată şi la finele tabloului 
uă recapitulație generală pe ocâle. , 

Uni esemplară din espusele tablouri va fi 
formată pentru casierulă generală, Eli va fi 
considerată ca nă ordonanţă de încărcare. 

Uni alti asemenea esemplar va fi destinat 
pentru serviziulă Ministerului. 

Art, 43. Insciinţările No, 6 ce se forma până 
acumii de controlori, se vor înlocni cu ărertis-: 
mentele de urmărire ce se vor trămite de per- 
ceptorii la prima cerere ce se va face contribua- 
bililozii, îndată după emiterea unui rolă anuală 
stă suplimentari. 

Despre formarea tabloului annalit 

Arte 44. La finele anului, controlorulă for- 
m6ză pentru tâte operaţiile anului ce espiră 
un tabloă de ulausele şi descărcările urmate în 
totalu pe districte şi in parte pe circumscripţii 
şi pe comune după modelul No. 3 şi transmite 
ună esemplară la JMinisteră şi unulă la casie- 
rulii generală ală districtului, 

TITLUL V 
Despre decimi adiționale 

Arie 45, Cătimea diferitelor coa tribaţiuni
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se compune dintr'aă somă numită «Principalul 
contribuţiunii» şi din decimi adiţionale ală că- 
zori numără variază după trebuință, 

Decimele adiţionale sunt antorisate ca tote 
ceie-alte venituri publice. de către corpurile 
Jegiuitore, şi se împarte în categoriile urmă- 
târe: a) geci judeţiane, b) gecimă comunale 
şi e) decimele cainerilori de coruerciii, 
“Art, £0, Dacimele judeţiane compună veui- 

turile județului, ele sunti obligătore pentru 
acoperirea cheltueliloră ce legea pune în sar- 
cina judeţalul şi facultative pentru acele chel- 
tueli ce consiliulă judeţianii ari găsi cu cale 
a vota pentru întempinarea vre-unui altă in- 
tevesă ală judeţului (art. 51 din lege). 

Decimele comunale compună parte cin ve- 
niturile budgetare ale case! comunei; fie-care 
comună are dreptulii a se impune extra-ordi- 
ară (art, 124 din lege). 

Decisiunea pentin plata cheltuieliloră ca- 
meritorii : de comerciiă, este otărită prin legea 
constitutivă a acestorii cameri, — Prelevarea 
ci soautorisă de către Adunarea legiuitâre. — 
Eu este repărţită asupra patentabililorii de 
clasa 1 şi a II din circumscripţiunea fie-căria 
comune, şi asupra acelora ce plătescă taxe de 
patente, țire scă proporţionale, asimilate cu 
espusele clase s6ă mai mari (tab. B şi C legea 
Patenteloră). 

Despre adunarea elemeutelorii de decimi 
şi înscrierea lorii în roluri 

Art, 47, La epoca încheerii roluriloră de 
contribuţiuni ale fic-cărui anii Prefectura ar- 
mâză «şi procura, de la Comitetulii permanent 
ali judeţului, de la, Primăria oraşului de reşe- 
dinţă şi de la comunele rurale în genere, tari-! 
fele legalisate în regală de decimele adiţionale 
ca voră fi votatii pentru anulă următori, asu- 
pra principalului contribaţicniloră şi cară vor 

fi dobânditii autorisația Adunării legiuitore prin 
legea anuală a budgetriul Statului.. 

Decimele cobrinse în aceste tarife împreună 
cu gecimea eamerei de comerciii autosisată în 
modulii de mai susă, se voră lua de basă de 
controloră Ja cateululă taxelorii roluriloră, con- 
form art. 40 şi 50, - .. 

Arte 48, În casulă când până la epoca €- 
miterii roluriloră nu se va fi putati priimi ta- 
rifele de glecimi vorbite, spre a se prevedea în 
rolurile generale, controlorii vori proceda la 

" încheerea rolariloră, fără a mal prevedea e- 
spusele decimi fiind deja otărită ca la 1 Ienua- 
riă rolurile să fie predate casierului generali. 

“Art, 49. Pentru tâte tarifele priimite după 
emiterea rolurilor, controloruliă şi ajutârele 
scie se va trausporta la reşedinţa fie-căria cir- 
cumscripţii, va convoca acolo pe perceptorii co- 
munali cu rolurile, şi va proceda, la înscrierea 
decimeloră în colânele ad-hee, 
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Spese de transportă şi de întreţinere ale a- 
genţiloră de constatare pentru îndeplinirea a- 
cestel operaţiuni, se vorii plăti de caşa comu- 
nală, judeţiană ss camera de comerciiă în ală 
câroră proiitii sa vorii percepe acele deciini. 

La, casă însă cândii tarifa ver-unci comune 
sâii Qecimea camerii de comerciii, ar fi înter- * 
Qiatu d'a fi autorisate la timpii, atunci, pentru 
acestea, se vor putea forma roluri speciale pe 
compta Consiliulai sâii a camerii respective. 

Art. 50, In ceea ce se aţinge de înscrierea 
decimeloră în rolurile generale, se va proceda 
în modulă următoră :: : 

a. Pentru decimi judeţiane. Controlorulii va 
lua, succesivi pe natură de contribuţie, rolu- 
rile generale a fie-căria comune urbane să ru- 
rale, complinite deja cu numele contribuabili- 
lori şi cu sura contribuţiei în parte, şi avenă 
de normă cătimea decimeloră (1—11j2—? etc.), 
votate de Consiliul judeţianii, o va aplica suc- 
cesivii, asupra dării personale şi de şosele, etc. 
a fie-căsuia contribuabilă. — Resoltatul obţi- 
nuti va fi suma decimeloră judeţiane ce vine 
în adausii la taxele principale ale fie-cărui in- 
divid şi care urmeză a se înscrie în dreptulii 
săi în col6na deschisă speciali în rol. -— La fi- 
nele pagiuei va aduna sumele decimelorii jude- 
ţiane ră la finele rolului va face uă recapitu- 
laţie generală a totalului paginiloră ca şi pen- 
tru cele-alte dări. - 

Ca midlocii de control şi spre a se asigura 
de esactitatea calculului decimelori pe indi- 
vidii, controloralii aplică cătimea gecimelorii 
votate asupra totalului generală ală rolului 
de contribaţiuni, şi resultatuli urmeză a fi &- 
gală cu recapitulaţia generală a decimelorii 
operată pe individ, după cum se dice mai susă, 

Decimele judeţiane se aplică în generală 
asupra tutor contribuţiunilor directe ; 6ră pro- 
prietăţile Statului nu suntii supuse de câti la 
(ecimele aşedate asupra dări! fonciară. - 

Cuntrolorulii, începândi cateululiă decimelor 
cu rolulii personală-şosele, ra proceda: la celă * 
de foncieră-transmitere şi aşa mai departe până . 
Ja terminarea tutori rolurilor fie-căria comune, 
tăcândă la finele fie-căruia rolii, verificaţia de 
încheere prevădută la art. 89, -. 
"D, Pentru qecimele comunale, controlorulii 

va lua roluril» unci comune pe natură de cou- 
tmbuţiuni şi va aplica, succesivii asupra dării 
tie-cărni contribuabilii cătimea, decimeloriă cu- 
prinse în tarifă. — Resultaţuli obţinută în a- 
celaşi modă ca şi pentru cele judeţiane, se va 
înscrie în colona specială a rolului. 

La fineie paginel ca aduna sumele decime- 
lorii comanale 6ră la finele rolului va face uă 
recapitulație generală a paginilorii ca şi pen- 
tru deciueli judeţiana. , 

In ceea ce se atinge de controlul necesari, 
la încheerea rolurilor şi de cele-alte reguli re- 
lative la operaţia înscrierii decimelori, după
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tarifele lor speciale, controlorulii șa urma con- 
formii amănunteloriă date la lit. e de mai sus. 

c. Peutru decimele cameriloră de comerciii, 
controloruliă înscrie decimea, camerii de comer- 
ci, asupra principalului taxeloră de patente 
de clasa I şi a II din tabela A şi asupra, celor 
în tabela B şi C cu uă taxă egală s6ii mat mare 
de câtii a acelora din tabela A prevădute prin 
rolurile generale de patentabili, scă formâză 
pentru decimea, acestei camere, roluri speciale 
pe fie-care comună (modelii No. . .) . 

In celă din urmă casii de îndată ce a com- 
plinitii matricula specială cu basele de impu- 
nere (numele, prenurmnele, categoria, suma), ia 
de normă cătimea decimeloră adiţionale şi o 
divide cu totalul taxelorii de patentă, (fiii şi 
proporțional) a fie-cărui patentabilii, resulta- 
tulu îlă înscrie în colâna specială a decimelor, 

Efectuândi acestă operaţie pentru tâte ar- 
ticolele din mnatriculă, adună paginile şi for- 
mEză la finele matriculei uă recapitulaţie ge- 
nerală, estrage în urmă conţinatulii matricu- 
lei şi "li reproduce întocmai în rolul destinat 
pentru serviciulă de percepţie. 

Verificaţia, acestui rolii se va face întocinar 
ca pentru rolurile celoră-alte decimi, asemenea 
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şi în ceea ce se atinge de legalisarea Ină de ei. 
tre Prefectură. 

Despre comptabilitatea decimeloriă 
Art. 51. Comptabilitatea decimelorii, va f 

întrunită cu acea a dăriloră fiscale de Gre-ce 
rolurile cari suntii elementele principale ale 
comptabilității constatărilor, (cuprind în mare 
parte) la uă laltă şi dările fiscale și decimele 
în genere. 

Inscrierea decimelori adiţionale, judeţiana, 
comunale şi.a cameriloră de comerciii, se va 
face dâră în registrele destinate pentru înscrie- 
rea principalului celoriă-alte dări, 

Art, 52, Controlorii suntii dâtori a trans- 
mite Consiliuriloră comunale, judeţiane şi ca- 
meriloră de comerciă tablouri de totalulii dă- 
xiloră pe categorie şi suma, ce prodnce (lecimele 
aşedate asupra, acelor dări în câtă privesce pe 
fie-care Consilii, Aceste elemente vor fi estrase 
de pa tablouri de resumatulă rolurilor şi de pe 
tablourile mensnale de prefaceri şi se vor înain- 
ta Consiliiloră la aceleaşi termine 'firate peu- 
tru AMinisteriă. ! 

Art. 53, Ori-ce disposiţiuni anteridre con, 
trarii reglementaului de facă rămân nelucră:   tre de la aplicarea acestuia, 

  

LE GE 
PENTRU CONTRIBUTIUNEA DE PODURI SI SIOSELE 

(1860) 

Art, 1, Toţă locuitorii Principatelor-Unite, 
domiciliaţi în oraşe, in terguri şi în sate, fără 
escepțiă de condiţia socială stii de profesie, 
cari aii versta de 25 ani, şi facultăţile loră fi- 
sice, stă cari fără a avea vârsta de 25 ani, ad- 
ministreză înşile casa şi averea lorii, vor plăti 
uă contribuţie a nume pentru construcția, de 
poduri şi şosele, 

Arte 2. Acestă contribuţiă va fi de lei doui- 
spre-dece pe anii, pentru fia-care fără, osebire, 
Adunarea modifică câtimea acestei dări după 
trebuinţa budgetului. 

Art, 3. Sunt apărați de acâstă contribuţiă : 
2) cleruli de miră, călugării şi servitorii bise- 
riciloră; b) gradele de josii, militarii de ori-ce 
armă, pompierii, pionierii, gâudarmii, doroban- 
ţii şi grănicerii, pe câtă timpi se vorii afla sub 
stindardulă lori; c) militarii cari prin serviciul   

loră aii dobândită scutirea de imposiţie per- 
sonală; d) înreţătorii scălelori de prin. sate ; 
e) Nerolnicii. 

Art, 4. Implinirea acestei contribuţii se va 
face pe trimestru, de uă dată cu contribuţia 
personală, şi vărsându-se în casa tesaurului 
publică, va figura între veniturile bndgetalui 
normală, i 

Nu se va ţine însă, ca până acum, casă ose- 
bită. Fondurile necesarit pentru constracţia de 
poduri şi sosele, se vorii aloca pe totii anulă 
din disulă budgetă, după projectele făcute de 
Ministerală competinte, votate de puterea !e- 
gislativă şi sancţionate de şefulii statului, 

Art, 5, Legiuirile ceai regulatii până acnin 
acestă contribuţiă suntii şi rămână desfiinţate, 
Eră remăşiţele după aceste leginiri, cari so 
vor găsi âncă neîmplinite din anii trecuţi, sa 
voră împlini.
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PENTRU UNIFICAREA CONTRIBUTIEI DE PODURI SI SIOSELE IN AMBELE PARII ALE 

PRISCIPATELORU-UNITE 

(Decretii din 21 Dartie 1862) .. 

Art, 1, Contribuţiunea de poduri și şosele 
esistentă în partea de dincâci de Milcov în qi- 
îra de lei 12 după legea de la 2 Septembrie a- 
nulii 1800, se va aplica întocmai şi în partea 
de dincolo de Milcov, cu începere de la l-iă A- 
prilie, annlii curenti, după acelâşi regule de 
percepţiune şi de comptabilitate ca şi dincâci 
de Milcovii, : : e 

Art, 2, Intre escepţiunile prevădute în legea 
sus-menţionată vor face parte şi obstea sate- 

cea 

lorii granicere, precum şi cantonieril. şoselelor; 
cei dântâiii, conformii legii ce a creati acesti 
corpi de omeni, şi cei de ali douilea, pentru 
că angagiarea lori în serviciul de cantonieri 
de dincolo de Milcoviă este cu prerogativa de a 
rEmânea'apăraţi de acâstă contribuțiune. + 
„Art, 8, Legea admisă dincolo de Milcov pen- 

tru menţionata, contribuţiune, care acolo -se 
prevaleză în gifra de lei 14 este şi rămâne des- 
fiinţată de la arătata qi. 

  

RELATIVA LA CONTRIBUTIA FONCIARA 

(Decretii din 1860) A at 
di a Da 

Art, 1. Uă dare anuală se va aşeda pe venitul 
curatii (revenu-net) a proprietățilurii funciare 
de orice valăre,: . ae 

Sub numire de proprietate fonciară se înţe- 
lege tâtă proprietatea nemişcătâre (bien-fond) 
fără escepţiune. . SE 

Proprietăţile embaticare suntă supuse la a- 
cestă dare d'uă potrivă cu cele-alte. - 

Adunările elective cu ocasia votării budge- 
telorii anuale, fixâză cotitatea acestori dără, 
adăugând'o sâii scădsnd'o după trebuinţă.... 

Respunderea acestei contribuţiuni „se va e- 
fectua de către contribuabili pe trimestru. 

Art, 2, Sub numire de venită curată se în- 
ţelege.folosalii ce remâne din productuli unei 
proprietăți după scăderea tuturorii chieltuieli- 
loră, adică : pentru progrietăţile rurale, a.tu- 
tulori avansurilorii de esploataţie gi de între- 
ţinere; şi pentru încăperi, a cheltueliloră de în- 
treținere şi de reparaţiuni anuale, 

Constatarea venitului curatii se va faceîn ur- 
mătorală chipă : . e 

a. Pentru proprietăţile rurale arenduite, se 
ia de bază preţurile de arenduire stipulate 
prin contractele lucrătâre, atâtii acele legali- 
sata, câtii şi acele prin cara a lori notorietate 
n'arii fi spuse înduoelii. 

b. Pentru încăperile închiriate asemenea se 
ia de bază preţală de chirie lucrătorii prin scă- 
derea de nă a patra parte pentra întreţinere, 
reparațiuni şi deteriorare, + . .. 

€. Cândii contractele de arenduire, sâă de 
chirie pe lingă preţulă anuală binescii ară 

ia 

zi i, 

Da. 

  

GE 

  

. i . 

pune în sarcina arendaşului; sâă a, chiriaşalui. 
dări în natură sci îndatoriri d'a face încăperi 
din nuoii, valorea acâsta, se coprinde în eralua- 
rea venitului curati. ' a 

- d. La evaluarea venitului proprietăţiloră ne- 
mişcătore supuse plăţii unui: embatică (bas- 
man) cătimea anuală a embaticului (a besma- 
nului). se-scade din venituli embaticarului: (a 
besmanarului), şi sa trece în sarcina proptieta- 
rului fondului, .. - : + . „i 

e. Venitul proprietăţilorii nemişcătore câte 
n'ariă fi date în arendă să în chirie,: se soso- 
tesce conformă bazelorii mai susii espase, după 
preţulii co s'ară putea lua de pe ele prin aren- 
duire scii închiriere, -: - pi - 

Ț.. Încăperile aflate pe proprietăţile .rurale, 
producătore de.venitii şi cuprinse în contrac- 
tul areiiduirei, nâ sunt sapuso:la; deosebită 
dare; Iară pentru încăperile destinate la vre uă- 
speculație industriată care n'arii face parte în 
esploataţia agricolă şi nu s'ară afla-cuprinse în 
evaluaţia prețului de arendă a, proprietăţii ru-: 
vale po-caro ele s'arii afla, -precumiă şi pentru 
cele aședate în circumscripţiunea vre unui oraş 
sâii tergii, venitulă curatii se socotesce după ce 
se scade dintr'ânsulii nă treime dreptă chel- 
tueli de întreţinere şi de reparaţiuni anuale. 

Se bucură de acesti scădimânti de uă a treia 
parte, şi'tâte fabricele şi maşinele, precumii : 
mori, velriţe (poverne), zalhanale şi alte ase= 
menea, chizră cândă suntii date în arendă îra- 
preună cu întrega moşie. . .. 

g. Jia moşiile răzăşesci (mosnene) venitul 
19
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părţiloră otărite şi stâlpite (pietrite) se va so- 
coti in deosebi, iară acela ali părţiloriă neotă- 
rite şi ne stâlpite se va evalua în totală, şi da- 
rea, ce'lii va privi se va respunde fiscului de că- 
tre obştea coproprietariloră, care apoi va face 
repartițiunea dării între ei în proporţiune cu 
venitului părţii stăpânite de fie-care. - .. r. 

h. Venitulă viiloră se va, evalua după veni- 
tul pământului de arătură ală localităţii unde 
se află. 
; Arle-3. Na sunt supuse dării prevădute 
prin acâstă legiuire încăperile rurale nepro- 
ducătâre de venit, precumă : case de locuinţă, 
hambare, coşare, grajduri, şuri şi alte asome- 
nea cu îngrăditarile loră. ae 

Arte $. Pădurile în deobşte pe câtii timpă 
îu suntii esploatate nu suntii supuse dării, a- 
semenea, şi Jocurile unde se stmănă să se va 
sădi pădure, suntă scutite de dare, ca tâte să- 
dirile până vorii începe a fi csploatate. 

Pădurile cele esploatate plăteseti in propor- 
țiune cu câtimea tăiată pe fie-care ani după 
prețurile de midlocă a diferiteloră localităţi, 
scădându-se uă decime pentru cheltuielile de 
pază şi de întreţinere, 

Pădurile nefiindii esplvatate pe compta pro- 
prietariloră, ci arenduite, contractele te arcn- 
duire servă de basă evaluării. 

Contribuţinnea pentru părţile de pădure 
date arendaşilorii în puterea contractelorii de 
axenduire împreună cu venitulă anuală ală 
proprictăţii, se socotesce coprinsă în darea. ge- 
nerală a acestei proprietăţi. i 

. Lemnele tăiate pentru trebuință casnică sâă 
rurală a însuşi proprietarului, nu sunt supuse 
dări. a ” 

Locurile de tuferişă date in curăţire pentru 
a se preface în locuri de hrană, nu suntă su- 
puse Ja nici uă contribuţiune, şi după curățirea 
şi punerea lor în lucru, suntii scutite de ori-ce 
dare âncă pe ună termină de cină ani: 
Asemenea nu sunt supuse dării nici locurile 

de baltă scurse artificiali, pe acelaşi termină 
de cinci ani, după ce se vorii pune în stare de 
cultură. 

Arte 5. Locurile unde se sâmănă sci se va 
sădi pomi roditori, sâiă dudi pentra dece ani 
suntii scutite de dare, de la semănarea stă să- 
direa lorii. 

Art. 6, Zidirile nouă suntii scutite de ori-te 
dare : RE e 

a. Cele lucrate în paeute şi cele cu ună cat 
inferiori pe termini de trei unţ, socotiți de 
când voră fi abitabile. - | . 

b. Cele cu două caturi de zidă intreg pe trei 
ani, N . IE 

e. Cele cu mai mulie caturi pe trei ani, 
„Art, 2, Vitele de esploataţiune rurală, de 
reproducere şi acele puse la îngrăşat, nu intră 
în evaluaţia venitului fonciară. e 

Art, 8. Proprietarul carele se va socoti a- 

  

    

LEGIUIRI 

suprit cu evaluarea venitului proprietății sle, 
pâte reclama prin Prefectura districtului în. 
„dreptarea, evaluării în termini de trai lun; so- 
cotită din diua în care va priimi notificațiune= 
de citimea dării ce i sarii fi impusă. 

- Lia ună asemenea casă însă contribuitorulă 
este detori a plăti darea ce i se cere, remâird 
a se scădea la terminulă următori, decă stari 
descoperi că esta încărcatiă cu taxarea, 

Asemenea şi fisculii când se va încredința 
că evaluarea: venitului uuei moşii -nearenduite 
este micşorată spre paguba Statulni, ss c 
contractele de arendă, fie şi legalizate suntă e 
conomicâse şi arâtă ună preţ mai josă de cât 
acelă. adevărati, pote contesta 'reelamândi 
totii prin Prefectură nă Gin nouă evaluare, sti 
constatarea fraudei. i a 

Arte 9. În cazurile mai susăi prev&dute, Pre- 
fectura va lua cuvenitele disyosiţiani -spre « 
se face a doua evaluare în termină â'nă luni 
după modulă următorii : 

Se numescii comisiuni de preţuire compus: 
de patru arbitri, duoi aleşi de către fiscii și 
duvi de către proprietarală interesati, Aceşti 
arbitri decidă asupra contestaţiunii cu Ma]o- 
ritatea glasurilori, iară neputândi forma mz- 
joritatea, alegii ani suprarbitru, şi cândii și 
asupra alegerii de sub arbitru nu se vori pu: 
tea înţelege, atunci Municipalitatea, locală va 4 
chiămată a numi pe acelă supra arbitru.” 

Art.'10, Suntii sculite de acâstă contribr: 
țiune următorele proprietăţi :. e 

a. În casurile menite pentru eserciţiulit ose- 
bitelorii culte recunoscute, cu locurile şi zidi- 
rile coprinse în îngrăditurile loră, precamii şi 
locuinţele cierului de mirii; şi ale servitoriloră 
bisericesci de ori-ce religiune, fără insă a se 
cuprinde în acâstă escepţiune, casele ce aseme- 
nea fege sâii stabilimente ară avea pentru în- 
chiziere şi speculaţiune : a 

d. Mloşiile şi încăperile ce suntă proprietate 
a Statului, episcopiile şi seminarele cu îngră- 
ditarile loră, ospitalurile, aședămintele publice 
de binc-facere, încăperile publice de învăţătură, 
casele municipale şi comunale, casele de ]o- 
cuinţă s€iă de cancelarie ale representanțiloră 
puteriloriă străine, pe câtii arii fi proprii ale 
lorii, sii ale guvernuiui lori, casarmele, închi- 
sorile, casa societăţii de medici și naturaliști 
din Iași, fără însă a se aplica acâstă scutire și 
la încăperile luate în chirie de către Stat, mu- 
nicipalităţi şi comune, , 

c. Dramurile şi pieţele publice în câți aceste 
pieţe 'arii fi proprietate privată, producătâre 
de veniti, casele a cărora chirie anuală n'ară 
trece peste ducă sute lei, ! 

Art. 11. Evaluaţiunea generală a venitului 
se va reînoi din cinci în cinci ani, 

Art, 12. Contribuabilii, carii în scop d'a pă- 
gubi fisculii, se vorii dovedi c'aii arătată prin 
unii contractii economicosii, sei almiatrelea, 
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unii veniti mai micii de câtii adevăratulă ve- 
nită curatii ce tragi de pe proprietatea, loră, 
voră plăti drepti globire! centribuţiunea  în- 
doită pe totă timpali în caro ară f frandatii 
fiscală, 

Asemenea. şi agentulă fiscului care cu :rea 
credinţă ară fi trasă pe contribuabilulă la - mă 
dare asupritâre, se va putea prigoni în nain- 
tea tribunalului competenti, spre a se judeca 
şi a'şi priimi lepiuita pedtpsă, întorcându-se 
contribuabilului asuprită totă uădată contribu- 
țiunea ce cu nedreptiă i s'ariă fi luati. 

ră 

"1951 

:Disposițiuni trausitoriă. 

"Venituli proprietăţii fonciare fiindii sapusii 
la darea directă prin acestă legiuire, imposi- 
ţiunile indirecte plătite âncă acumi sub titlu 
de esportaţiunea cerearelorii, a vitelorii şi a, 
seului, vorii conteni îndată ce uă lega vă veni 
să supuela acâstă contribuțiune directă pe toţi 
producătorii de asemenea obiecte, - 

* Contribuţiunile fonciare'sub ori-ce numire 
care sai plătitii până acumi asupra proprie- 
tăţilori rurale, vori înceta îndată după pune- 

„„„brea în lucrare a acestei legiuiri. 
.. a 

  

LB cr 
CARE USIEICA CONTRIBUTIUNEA FONCIARA „DIN AMBELE , PRIȘGIPATE „ 

a a (1562) 

art, 1. Contribuţie” fonciară de” la, “oja. 
tăţile imobile de ceri-ce natură, se statornicesce 
la unii imposită egali în ambele părţi ale Prin- 
cipatelori-Unite, , 
Art, 2, Cifra, impositalui fonciară pentru a- 

nulii curentii cu începere de la 1 Aprilie, va fi 
de patru lei la 0/0 asupra venitului anuală cu- 
rată, de la menţionatele proprietăți situate î în 
Principa tele-Unite. 
Art, 2, „Dasele fundamentale pe care se a- 

şâgă accată contribuţie va fi legea de la 2 Sep- 
tembrie 1860, votată şi priimită de corpurile 
legiuitore de dineâce de Mileovii ă, alecării dispo- 
siți nu aii luată până acum vre-uă modificaţie. 

„Arte 4, La proprietăţile din oraşul laşi con- 
tribuţia de patru la 0/0 se va, calcula pe jumă- 
tatea venitului anualii curati, : 

Art. 5. Legea pentru impositul fonciar, ad- 
„| misă şi promulgată dincolo de Milcov la 16 Fe- 
vrnarie anuli 1859, este şi remâne desfiinţată, 
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! FENTRU REGULAREA ASIEDIAREL BAZELOR DUPA CARI URMIEZA 4 SE PRECEVA 

" TAPOSITUL FONCIAR . 

NE i (Deore din 8 Alartie 1865) 

Art; 1 Proprietăţile imobile urbane şi ru- 
rale de ori-ce natură, vorii fi supuse a plăti im- 
positul fonciară pe trimestru 1 anul 1865 după 
aceleaşi > venituri înscrise prin rolurile actuale. 
Art? + Proprietăţile neatinse de disposiţiu- 

nile Jegii "rurale, vorii continua a plăti imposi- 
tală fonciară până la 1 Aprilie 1866 toti după 
basele prevădute la Art. 1-de mai susi.: 

- Art, 3, Moşiile locuite, asnpra cărora, se a- 
plică disposiţiunile legii rurale, vori fi supuse 
a plăti impositulă fonciarii, cu începere de la 
Aprilie 1865 pent Ja Aprilie 1866, numai pen- 
tru 2/3 părţi din veniturile cu cari suntă, în- 
scrise prin rolurile actuale. -: 

Art. 4, Proprietăţile Statului vori fi apă 
rate de impositulit fonciariă şi de taxa de trans- 
mitere, cu începere de Ja Ianuarie 1865, fără 
prejudiciuli stiputaţiiloră ce miglocescii între 
Stati şi  arendașii acestori proprietăţi. 
"Arte de Evaluarea venitului după care ur-   

mâză a fi supuse la plata, împositeloră, ci cu în- 
cepere de Ja, Aprilie 1866, proprietăţile de ca- 
tigoria, prevtdută la Art. ÎL de mai susă, so: 
face în cursuli anului 1865, de uădată cu recen- 
simentulă contribuabililor şi ali patentabili- 
Joriă, iară pentru proprietăţile de catigoria ci- 
tată la Art. III evaluarea veniturilor so va 
face în anuli 1866. . 

“Arte 6, Veniturile tutuloriă proprietăţilorii . 
imobile, constatate la recensimentele prescrise 
de Art. V, voră servi de bază nestrămutată ia 
împlinirea pentru cinci ani, de la Aprilie 1866 
până la Aprilie 1871. 

Arte'7, Evaluarea veniturilorii şi regalarea 
casurilorii de contestaţiuno contra evaluărilor 
se vorii face în conformitate cu disposiţiunile 
legii fonciară unificată la 31 Martie 1863, care” 
remâne în vigâre în totii ce nu se atinge prin ' 
legea, de facă, 

“Art, S. La constatarea venitului proprictă-
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Art, VI, voră lua parte împreună cu agenţii 
fiscali şi comunali și unii delegatii alesii pen- 
tru fie-care plasă de către proprietarii moşii- 
loră scă împuternitiţiă loră. -. , 

Art, 9. Alegeiea acestori delegaţi so va 
face la residenţa, fle-cării plăşi cu majoritatea 
voturiloriă alegătorilori presenţi. . 

Alesulii trebuie a fi proprietară de moşie 

, | LEQIUIRI 
ţiloră rurale de ambele categorii prevădute la | chiară în plasa unde va fi alesă, Eli urmeză 

a avea vârsta de 25 ani celă pușini. 
Delegatulii unei plăşi va lua parte la eralua- 

re venitului proprietăţilor din plasa vecină, 
iacă nici cum în aceea din care s'a alesi, 

Art. 10, Spesele pentru transportulii dele- 
gaţilori de plasă, în ambele recensimente ci- 
tate la Art. V,.se voră prevedea prin budge-- 
tulă Ministerului finanţeloră. 

  

INSTRUCŢIUNI | 

PENTRU RECENSIMENTUL PROPRIETATILOR IMOBILI. 
(1868) 

PCR e fite sa. ai d it de seca. Despre comisiunile de recensimântii: “| Ună delegatii comunalii, numită de Consilii 

Art, 1. Recensimântuliă proprietățiloră se 
va face de comisiuni ad-hoc, compuse din per- 
sonalulii următoră : 

a. Pentru plăşi ... | 
Unii delegat din partea Comitetului perma- 

nentii, alesii prin sorţi! dintre proprietarii fon- 
ciari înscrişi în matriculele actuală, 

Unii delegatii alesii: prin voturi de proprie- 
tarii fonciari; | 

Unii delegat alesă din partea fisculai; (con- 
trolăruli'seit'unulii din ajutârele sâle, ori unii 
amploiată alesii ad-hoc de prefectulii şi casie- 
rulă districtului) pentru plăşile unde numărul 
agenţiloră de constatare w'ar fi de ajunsă; 

Un delegatii comunală, numiti de consilieri, 
dintre membrii sti, să dintre notabilii comunei. 

Evaluările prin oraşeleisecuridare şi târguri 
se voră face de către delegaţii plăşel! în' care 
suntii situate, - , 

d. Pentru oraşele de reşeilință districtuală 
Unii delegat din partea comitetului, pentru 

fie-care despărţire administrativă, alesi prin, 
"sorți dintre propristarii fonciari; . 

Uni delegată din partea proprietarilor fon- 
ciari pentru fie-care suburbie, ales prin voturi; 

Unii controloră scă ajutorulă săă, ca delegat 
ală fiscului; a 

Unii delegatii comunală, numiti de Consi- 
liulii comunală. “ ” 

e. Pentru oraşele Bucuresci, Iaşi, Galaţi, 
Craiova şi Botoşani 

Duoi delegaţi din partea comitetului pentru 
fie-care cuartali (scă culdre) aleşi în modulă 
aritatii mai susă, , 

Uni delegatii din partea proprietarilor, pen- 
tru fie-care suburbie, 

Controlorulii sâă ajutârele sâle, din partea 
fiscului. | : 

pentru fie-care cuartalii.. 
Art, 2, Domnii deputați şi senatori at di-- 

strictelorii şi oraşelorii potii asista la lucririle 
| comisianiloră de recensimentii.: 

i. Condiţiile în cari potii Inera comisiile. 

Art, 2, Comisiunile se consideră constituite, 
îndatărce coniițunii numărul de trei membrii, 
strictă“necesariă, ! | 
„Participarea agentului fisculoi, ca membru 

şi secretarii, este indispensabilă la tâte lucră- 
rile comisiuniloriă, . 

Arte 4, La întâmplare de paritate de voturi 
între membri! cooperatori, sub-prefectul plăşii 
respective e chiămatiă de dreptiă a participa în 
comisiune, şi votuli săii va face majoritate, 

" Arte 5, Prin oraşele de reşedinţă distrie- 
tuală, în care nu s'ar afla aşedatii biuroul ver-. 
unei Sub-prefecturi, comisurulii polițienesc lo- 
cală, îndeplinesce sarcinile sub-prefectului în 
comisiunea de evaluare, 
Art, 6, Cândă ver-unulii din delegaţi, nu va 

putea continua lucrările începute, prefectulii 
districtului va fi îndată anunciatiă, pentru a 
proceda la alegerea altui membru, 

Materia imposabilă şi terminul evaluării   

  

Art, 7. Comisiunile de constatare constituite 
în termini de optii gile de la data alegerii de- 
legaţilorii, sori păşi a constata: ssii a evalua, 
venitul proprietăţilor imobile din judeţii,. con- 
formiă legii fonciare de la anulă 1802. |. 

Materia supusă la acâstă dare este :. 

Frin oraşe, târguri şi târguşăre 

Casele de locuinţă ssii de speculă, prăvăliile 
(dughenele), magasinurile, otelurile, magher- 
ziţile statornice, stabilimentele industriale, 
precum : fabrice, lucrătorii, poverne (velniţe), . 
morile de ori-ce felii, zalhanale, livedi, grădini, 
vii, imobilele tutuloră stabilimentelor de bino= 
facere, ală căroră veniti nu intră în casa Sta-.
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talui, şi ori-ce alte proprietăţi, cari servă pen- | 
tru locuinţă prorie a stăpânului, să pentru 
veri-ce altă întrebuințare. . 

„Prin sate | 

Moşiile şi orl-ce alte imobile zidite şi ne zi- 
dite ale particalariloră şi ale stabilimentelorii 
publice şi de bine-facere, a căroră venituri se 
administrezii de dânsele în parte, precum ace- 
lea ale bisericiloră, scâleloră, ospitalelor, co- 
muneloră urbane şi rurale, (municipalități, e- 
forii), şi alte de asemenea categorie, 

Viile, pădurile date în tăere, părţile de dâ- 
lari şi de munţi destinate spre păşune şi pro- 
ducătâre de venită, ferăstraele, morile de ork- 
ce fel (de apă, de vapori, de vântii, pioă), gră- 
dinele cu pomi roditori, cu legume, zarzava- 
tari stii forării; livedile, islazurile, locurile în- 
fundate, bălțile şi eleştaele producătâre de ve- 
nitii şi altele, a 

Bazele evaluării 

Art, S, Evaluarea şi constatarea venitului 
proprietăţilorii zidite, se va face de comisiune 
prin migloculă următori : o . 

a. In temeiulă contractelorii de închiriere, 
cândiă n'ar presenta vr'uă îndnoslă asupra sin- 
cerităţii loră.. a 

Proprietarii în „genere sunt dâtori a pre- 
senta comisiunii de recensimânti tâte actele şi 
elementele valabile ce ar putea serri de bază 
la constatarea adevăratului venită ală proprie- 
tățilorii, pentru a înlătura consecinţele art, 12 
din legea fonciară (art. 4 din noua lege), : 

In casă 'ca contractuli de inchiriere să. cu- 
pringă prețul anuală după cursuli locului, el 
se va transforma în cursulă fiscului, în !eă noui 
şi bani, adăugându-se la dânsul, tâte cele-alte 
îndetoriri puse chiriaşului, de a face încăperi, 
reparaţii şi altele ce ar cresce .valârea chiriei 
anuale, o. a aaa 
-„V. In temeiulă. evaluării directe a proprie- 
tăţii, în lipsă de contractii autentică... -: 

Comisarii pentru a află adevăratală venită 
ali unel asemenea . proprietăţi, nu sunt ţinuţi 
absolută a calcula productulă brută, şi a face 
deducţiuni asupră', pentru a ajungesă cunâscă 
venitulă reali: Esperienţa, simplei estimaţiuni 
le pâte servi în acestii casti. Fie-care delegatii 
îşi pote dice.: «Dica aşi fi proprietarulii: ace- 
stui imobilă, Paşi putea re închiria cu atâtă; 
deca aşi fi în condiţiune de chiriaşi, ași putea 
da suma de... > după importanţa localităţii. 
- Preţul chrieY; apreciati astii-felă, va putea 
îi consideratii ca: venitulii proprietăţii, după 
scăderile de mai osii: Si pote însă evalua, ve- 
nituli proprietăţii şi după valârea brută, apli- 
cândă' asupră'1. taxa interesului (dobândel) ce 
s'ar putea trage 'din îmbunătăţirea fondurilor 
pentru cumpărări de imobile, :. - 
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De esemplu, cumpărarea casel A, a costâtii 
lei nuoi 10000. ! i 
"Ună fondă de aşa valţre în târgul A, dă 

cinci la sută, în oraşulii B, strada (cutare) dă 
şâse Ja sută, cră în strada (cutare) dă opt sii 
nouă la sută. ED 
" Aplicândă acâstă din urmă taxă asupra va- 
lSrei fondolui, obţinemă ună interesii anuală 
de 900 cari se pte considera; ca; chirie anuală 
a imobilului. . -.. : Ie 
"e. Prin migloculii de comparaţiuve între uă 
proprietate evaluată, şi aceea, ce face objectul 
evaluării, cândii însă amânduoă s'ar găsi în a- 
celeaşi condițiuni, i ! 
„Cândii sub acelaşii acoperişii sâii în acelaşi 

rândii ar fi mai multe case, prăvălii etc., ale 
unuia şi acelaşi proprietară, evaluarea se va 
face în parte pentru fie-care, notându-se în fa- 
ga procesului verbalii de constatare renitulii   totală, 6ră în dosul sză şi ali matcei, venitul 

| fie-cărai apartament deosebită şi chiar cândii 
veri-unuliă din acele apartamente ar fi rămasă 
neinchiriatii, Da 
”. “Asemenea şi când aceeași proprietate apar- 
ţine la duoă sei ma! 'multe persone se va im- 
părţi şi venitulă în proporţiune cu dreptul fie- 
căruia, şi se voră impune deosebiti, 

Art, 9. Eraluarea proprietăţiloră rurale, se 
va face după aceleaşi base prescrise pentru Jro- 
prietățile zidite adică : ii 
"1. Prin midloculă cercetării contractelor cu 
care arendaşii (posesorii) ţină în esploatare a- 
cea proprietate şi din care se va constata ve- 
nitoli co produce, '.. i i. 

: Sarcinile în natură puse asupra'arendaşului 
precum predări de objecte, fenă, lemne, fructe; 
paseri, until, stă imhbunâtăţiri ale moşiei, iin- 
positele anuale ale proprietăţii, scutirile ver- 
unoră locuitori şi altele; tâte acestea se vorii 
estima în bani după cursulă fiscului'şi sc rorii 
prevedea Ja venită. .. --: i 
"2. Prin modii de evaluare directă,-cândiă con- 

tractele n'ar fi îndestuli de valabile; aci când 
proprietatea se va esploatai dă &risuşi proprie 
tarul ei. TD cat pe li 
-. Pentru acestă sfirşită'seva certeta numărul 
pogânelorii sâă ală-fălcilori! rămisă: în-fiinţă 
pe sâma proprietarului în urmă împărţirii pă- 
mânturilorii la foştii elăcaşt;:felaliv culturii, al 
pământului şi alii instymmentelorii agricole; şi 
se va calcula venitulă: co (produci, stii âră pu- 
tea produce; Îi ba i atu pn , 

“Constatarea preţului se'va putea face şi după 
registrele proprietarului s6ă xethilulut'stii, ori 
după preţulii pogonului (făleij) ali loqnitorilor 
de prin prejuruli moşiei: 
", Arte:10. Comisiunea va! constătaiaisetnenea, 
cât produce” cele-alte bunuri ale" uioşiei (de 
voriă fi) precum heleştae, hanuri,:cârciumă săi 
băcănii, taxa ver-anul podiă,. livedis bălți; vel-     niţă, imâşii,: globiri, semănătariler de: legruiii,
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grădini de zarzavaturi, plute, trestie, ferăstrae, 
căşeriă, băi, fabrici, mori şi de la ori-ce altii 
veniti cunoscuti în localitate că star fi prii- 
mind de proprietarulii moşiei, „- 

_ Membrii comisiuni? se vorii sili a preţui ve- 
niturile acestori diferite părţi, bunuri scii de- 
pendinţe ale moşiei, în modul celă mai esact 
şi positivi şi le voră întruni Sutrună singură 
totalii, care va fi în definitivă venitulă întregă 
21 moşiei, observândiă de rigâre regula d'a în- 
semna în dosulii procesului verbalii şi al mat 
cei, veniturile în parte şi scăderile făcute. 
„Art. 11 La moşiile Răzăşesci (inoşnene) stă: 
pânite de mai imalţi proprietari, câte vorii fi 
petrite sei stălpite, venitulii se va constata în 
deosebi pentru fie-care proprietară, : . . . .. - 

Deca însă nu suntă stălpite sii petrite, ci 
stăpânite în dovălmăşie, venitulă se va preţui 
în totală pentru întregală trupă ali moşiei, 
formându-se totii-de-uă dată unii statii supli- 
mentarii în care se ra înscrie numele devălma- 
şilor cu arătare de partea ce ia, fie-care din pro- 
dusulii acei moşii. ” a 
„Acesti stati formati pe imprimate se va 

anexa în original la matriculele ce se vor forma 
pentru comuna locală. . ... .. E 

Evaluarea pădurilorii 
Arte 12, Pădurile în genere ce ar fi esploa- 

tate (date în tăcere) în parte scă în total, prin 
arenduire, se taxeză după venitul fixat prin con- 
tracte, fără nici că scădere pentru esploatare, 

Sarcinile în natură se adaugă asemenea, în 
comptulă venitului proprietăţii, . .. 

Venitulă totală cuprinsă în contractă se va 
repărţi pe numărul anilor prevăduţi în contract. 

Pădurile esploatate de către Gusuși proprie- 
tarii lori, se tax€ză. în proporţie cu venitul 
ce va produce vîndarea, lemnelor: în fie-carean, 
calculându-se după preţulă de midlocii cu care 
se vîndă lemnele pe loci, .. .. o: 

În acestă: taxare comisia se pote servi cu 
condicile ce va găsi la proprietari, s6ă vechi- 
lul săi, 6ră în lipsă, de asemenea condici, con- 
statarea cătimei lemneloră tăiate în cursul 
unui ani se va face după mărturisirea 6meni- 
loră celorii mai vrednici de creâință dintre 10- 
cuitoril moşiei unde se află pădurea, s&ă măr- 
turisirea a duoi proprietari vecină... ::. .. . 

Cândă pădurea sâi- parte dintr'ânsa ar fi a- 
rendată (împosesuită) d'împreună' cu moşia, şi 
s'ară cuprinde în acelaşi contracţii, acea pă- 
dure nn va fi evaluată deosebiti, rămâind a se 
cuprinde în darea anuală a proprietăţii. : 

Vă, livedi şi grădini de legume 

Arte 19, Venitul viilorii, ală:liredilori şi 
ală grădinilorii: de legome (zarzavaturi) date 
în posesie (arendă, închiriere) ssă cultivate de 
ensuşi proprietarii lorii, se vorii. preţui după 
chiria ce se ia pentru pogânele scă fălcile de 

, 
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| arătură d'împrejuralii locului; €ră grădinile de 
pomi roditori,, florăriile şi cele de agrementi, 
se vorii evalua după venitulă ce produce, sâii 
acela ce ar putea realisa prin inchiriere. 

Încăperile rurale şi industriale producitore 
e de veniti : 

Arte 14. Incăperile 'rurale. proiucătâre de 
veniti, aflate pe moşie, precum : hanuri,. câr- 
ciumă, băcănii, poduri, băi, căşerii “Şi altele, 
cândă nu se cuprindă în contractulii moşiei, şi 
se găsescii arendate deosebiti, suntii evaluate 
şi impuse în parte, după venitul: ce -voră fi 
dândii, fie prin închirieri particulara: scă cău- 
tate d'adreptulă de proprietarali moşiei prin 
Omen să, 
” “Încăperile industriale precum : fabrici, mori, 
velniţe, ferăstrae (jSgăre) voriă. fi evaluate în 
aceleaşi condițiuni de mai sus... 
"Art. 15, Proprietăţile imobile ale Statului, 
se tori evalua după contractele de închiriere 
s6ii de posesie (arendă), aa 

Clădirile noi, sădirile, curăţiturile cu ter- 
pi. * anine espirate i 

Art, 16. Prin tote oraşele, tergurile şi pro- 
| prietăţilo rurale, se va cerceta de comisiune, 

şi unde se voriă găsi clădiri nou, sădiri şi cu- 
răţituri alt căroriă termini de apărara va fi es- 
pirată, se va constata epoca de când sunt clă- 
dite, locuite s6ă întrebuințate, şi venitulă a- 
nuală ce pot produce, ori-care ar fel, V'adrep- 
tulă sei după contractă, . ; . 

- Temeinrile după care urmeză 
tarea de mai sus, suntă : aa 

.. 1, Registru No. 2 aflati la biarouli contro- 
lorului,. m 
„2. Bileturile Primăriei, care va fi autorisaţ 
construirea şi declaraţia veciniloră, scă ori-ce 
alte acte doveditâre, ERE 

Art, 12, Constatarea scă evaluarea venitu- 
lui proprietăţilor se va face în presenţa pro- 
prietarului, sră în lipsa luf, în presenţa îngri- 
jitorului, ssă arendaşului oră a chiriaşului pro- 
prietăţii, cari voră fi chiămaţi din vreme spre 
a da lămuririle ce li se roriă cere de comisiună, 

a face consta- 

cheltuelilor de esploatare, întreţi- - Reducerea 
n ere, reparații şi alle .-. .. 

„Art, 1$, Venitulă brut ali proprietăţiloră 
rurale şi urbane, se ra reduce cu cheltuelele de 
întreţinere şi de reparaţii anuale, însă : 

“a. Pentru încăperile de locuință stă comer- 
ciă, de prin oraşe şi târguri, se scade din preţul 
chiriei a 4-a partepentru reparaţii şi deteriorare. 
-- In oraşulă Iaşi scăderea este de jumitate 
din venitulă annală. i 
0. Pentru încăperile destinate la veri, uă 
specalaţie industriale, precumă : fabrice, băi, 
povrerne, mori şi alte asemenea, se scade a 3-a



parte din veniturile cu care se aflu, să s'ară 
afla arendate, fie prin oraşe, terguri.scii: co- 
mune (moşii). . Da 

€. Pentru moşiile căutate de ensuşi proprie- 
tarii lori, se scade tâte avansusile de esploa- 
tare şi de întreţinere. -- DR 

d. Pentru pădurile căutate asemenea de €n- 
suşi proprietarii lorii, se va scădea din venitul 
constatată a 10-a parte dreptii cheltueli de 
pază si de esploatare.: . - ; a. 

Art, 19, Venitul fie-căria din proprietăţile 
citate mai susă, astă-felii redusă, va fi venitul 
net ali imobilului cu care-urmâză a fi înscris 

“prin matricule, după cun se esplică mai josii, 
Dica nă proprietate este supusă la plata 

veri-unui embaticii (besmănii), atunci din ve- 
nituli ei se scâte embaticul şi din ceea ce ri- 
mâne, se face scăderile de mai susă, după 
natura imobilelui. a i 

Embaticuli se înscrie pe numele şi în sarci- 
na personei stii aşegEmentului cel priimescii. 

Aptrări de darea fonciară 
Na ru 

Art. 20. Sunt apărate de impositii 
tăţile acestea şi anume: .:- : : .. 

a. Bisericile și templele consacrate pentru 
unii cultă publici, cimitirile, mitropoliile,: e- 
piscopiile, monastirile, semirariile, locninţelo 
clerului şi ale servitoriloră bisericesci depen- 
dinte de acestelocaluri, câte nu suntii producă- 
târe de venită, Nu însă şi casele ce arii poseda 
asemenea persone bisericesci prin închiriere 
să pentru închiriere, i 

b. Moşiile, pădurile, bălțile, viile şi încăpe- 
rile Statnlui ocupate de curţi şi tribunale, pre- 
fecturi sub-prefecturi, casierii, . primării, cole- 
ginri, licee, scoli superi6re, secundare şi .pri- 
mare sei comunale, biblioteci publice; museuri, 
grădini de botanică, casa societăţii de medici 
şi naturalisti din Iaşi. Catarme, arsenale, ma- 
gasii şi închisori, spitaluri, ospiciuri, şi gră- 
dinile dependinți, îi ti 

Nu însă şi acelea luate de Ia particulari prin 
închiriere.. at 

c. Incăperile şi cancelariile agenţilor con- 
sulari pe câtii voriă fi proprii ale lorii şi nu vor 
produce venită prin închiriere. ..: .... -. 

d. Drumurile şi pieţele publice, nu şi .cele 
particulare producătâre de venitii. Incăperile 
rurale, precumiă ; case de locuinţă pentru: pro- 
prietară s6ă arendaşii, ambare, coşare, pivnițe 
grajduri, şure şi altele neproducătâre de venit, 

.e, Încăperile a căror chirie anuală n'ar trece 
peste 200 lei vechi (scii lei nuo! 74 bani 7)....: 
Proprietaruli cearii avea mat multe asemenea, 

încăperi mici în aceeaşi comună stii suburbie 
şi cari adunate la uni locii, ară compune unii 
venitu ce arii covârşi suma de 200 lei vechi pe 

proprie- 

-r 
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Apărări mărginite 

„Art, 21, Sunti scutite provisoriii de impo- 
sită proprietăţile de mai josi. 

a.. Zidurile nuoi, în termin de trei ani de la 
clădirea şi locuirea lorii, — nu însă şi magher- 
niţiie de scânduri statornice. . 
"Când asemenea clădiri vor fi locuite în parte, 
terminală impunerii se va calcula de la jumă- 
tatea, epocei, de cândă s'aii locuitit cea dân- 
teii parte. -.. „ 

.D.. Sădirile noni (pomi roditori) duză (aguzi) 
sc scuteseăi (ece ani de la sădirea lorii. 

„e. Locurile curăţite de tuferişi (eurătari) 
suntii scutite cinci ani de la sădirea lori. 

d. Pădurile nepuse în, tăcere, suntă scutite 
de impositi până ia punerea lorii în esploatare. 

Art. 22, Cu ocasiunea recensimântului de 
fașă, se vor evalna tâte proprietăţile apărate 
de impositii, câte din ele arii putea fi producă- 
târo de venită, fie ale Statului, fie particulare, 
şi se vorii înscrie într'ună registru special cu 
desluşiri lămurite de epoca cândii începe şi 
cândii se sfirşesce terminul de apărare a celor, 
ce se scutescii numai pe un termin mărginitii. 
„Clasele şi locurile cedate ţăraniloră în vir- 

tutea legii rurale se voră înscrie în acest re- 
gistra în totalii pe fie-care comună, astă-felii 
cumă se recensiază, proprietăţile moşnenilorii 
devălmaşi arătându-se, numai numărul case- 
lori, şi alti pogânelorii de pământă; sub denu- 
mirea de : «proprietăţile fostiloră clăcași» cu, 
însemnare de venitulă de midlocă ce ar putea - 
produce. 

- li 

- Incheerea procesului verbalii 
9 sv 

Art. 23, Resultatulii constatării comisiunii,. 
se va înscrie în parte pentru fie-care proprie- 
tate supusă la dare, întruni proces verbalii 
tăiatii dintrună registru ad-hocă, compus de 
duoă esemplare, unulă destinatii a se conserva 
ca matcă a registrului, iară celă-altit a se re- 
mite proprietarului în drepti, chiarii în mo- 
mentulă constatării, comisiunea va complect 
matca, în moidulă următori : RE 

a A înscrie districtul, plasa, comuna şi 
No. de ordin, în partea de d'asupra procesului. 
„D.. A înscrie data, (adică diua, luna) în litere 
numirea ; proprietăţii, -numele proprietarului 
scă ali aşedimentului şi actele în amEnuntă ce: 
i s'a presintat, şi pe care s'a basat constatarea. 
„In casă de lipsa acestorii acte, sâii când s'ar 

înlătura pentru motivulă d'a se fi constatatii 
iconomice, se vaarăta în procesulii verbale, ba- 
selo evaluării făcute da dreptul de comisiune 

i în dosă tote amănuntele desluşiri asupra i- 
mobilului şi celor alte dependinţi, sâii în fine 
midlocnli de comparaţiă şi condiţiunile de a- 
nalogie în care se află, ; 

e. A complini apoi, golurile aflate în drep- 
tulii denunirijoră următore,   ană, se vorii impune la dare.
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1. Strada No... aa 
casci. pa : - 

2. Feluli proprietăţii, adică zidite, casă, du- 
ghicnă, moră, ş'alt, scii nezidite precum : mo- 
şiă, viă, pădure în tăere, livedi ş'altă. i 

3, Categoria adică : pauticalare, sâii a veri- 
unui aședimântiă publici ui 

4, Venitulă anuală brută fără nică uă scă- 
dere a besmanului și a celori alte cheltuieli 
prevădute mai josă, ci 
"5, Scăderile prevădute la art; 2 şi 4 din ve- 

chia lege. A nota aci dâcă e vorba de scădămen- 
tulă de una a, patra prescrisă la litera B. (art.2) 
de scădimântulii de a treia parte prescrisii la 
litera F si scăjimentulii: de una a 10 parte 
piescrisii de art. 4 din aceeaşi lege. 

6:-Venitali anuală curată, adică folosulă ce 

ică numirea ci şi numărul | 

  remâne din productalii unci proprietăţi, după 
scădâmintele vorbite. Iuscricrea acestui venită 
se Ya face în litere şi gifre, - --- NE 

7. Imposituli foncierii de 4 la sută calcula 
asupra venitului anuală curată de mai sus, -“ 
"8. Taxa de transmitere de 10 la sută pentru. 
proprietăţile aşedămintelorii publice, calculate asupra aceluiaşi venită, - ni: 
“Art, 24. Complectând suşia (matca) proce- 

sului verbalii comisiunea adaugi âncă în pro- 
ces persâna cui a lăsat duplicatul după des- 
inşirile de maijosă, * -- i. n 

"În urmă,; comisiunea compusă din membri 
presinţi, cară nu va putea fi mai pugini de trei, 
semnezi procesuli, luândă totii-d'uă-dată în J0- 
sulă matcei semnătura, persânei căreia se de- 
stină duplicatul, cu insemnare de data, priimiref. 

Procesali (suşia) întocmită, asti-feli, fără 
trăsături şi ştersături, care suntă cu totul o- 
prite, este reprodusă în toti conținutulă săi 
în procesul duplicată, din potrivă'ă,- acesta 'se 
sub-semnă de membrii comisiunii şi so'predă 
persânei în dreptă, contormii art, 4 din nuda 

"lege, care prescrie, îi 
i Arte 25, Comisiunile de recensimântă sunt dâtâre a lăsa fie-cărui proprietar, iară în lipsă, arendaşului ori îngrijitorului proprietăţii, ună 

esemplară, conforină cu procesuli verbale de- spre bazele cvaluării, semnată şi datatii în gi- 
fre i litere. aa i : 
Când din întâmplare, comisiunea n'ară pu- 

tea'preda (acesti procesii nici uneia din pers6- nelb voibite;: sâii când acestea n'arii voi să']ă 
priimescă, duplicatulii se va depune la "Primă- 
Tiatomiinei respective, iară prin oraşele de re- 
şedinţă la comisarulă: poliţiei locale cu uă în- 
cheere din-partea comisiunii,'constatândă fap- tală, In'ticestiiicasă, se va lu îri suga semnă- tara primarului scă a'adjutoralui stă ora co- misaralui poliţicnescii din OTaşă: vină fn ai 
“Primăria; iățăiprin oraşe comisarul poliţiei, voră rimâneațitstori :a facă” săiperviă. fărăiu: mânare acesti actii în mâna celui în drepti.   - Incheind ăsfii-felii operaţiunea: de constătare 
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a unei proprietăţi, comisiunea va procede trep. 
tată în acelaşii modă pentru tâte cele-alte,, 

art. 26, Când venitulă totalii ală 'unci pro- 
prietăţi se compune din mai multe ramuri, se 
va înscrie în dosul: procesului-verbale “Şi în 
inatca sea, diferitele porţiuni -de venită Şi 0b- 
jectulă din care provinii, spre a: forma totalulă 
prevădută în faga procesului verbală. :. «e + 

” Aceste procese-verbale ' se” oră încheia şi 
lăsa în niâănile celoră în dreptă numai pentra 
proprietăţile supuse la dare, iară: cele apărate 
se vorii evalua ex-oficio şi so 'vorii înscrie de 
ordine în registrul speciali formatii ad-hoc, 
„Arte 27. Terminândă constatarea proprietă- 
ţilorii :întregalui ocolă, comisiunea  înainteză 
Prefecturei locale (biuroalii cortrolorului), re- 
gistrali cu suşele procesului-verbate, îrpreună 
cu registrulii proprietăţiloră apărate de împo- 
sită, şi staturile derălmaţilori adiţionate şi 
legalisate de membrii comisiunei, pe lângă uă 
relaţiune desroltătâre asupra proprietățiloră 
recensiate şi membrilorii cari ai luatii parte 
la operaţiune. 

Contestaţii ; . 

Art, 28. După priimirea acteloră de mai sus 
Prefectura intră în cercetarea reclamaţiunilor 
ce i se va adresa în termini de:duoă luni dă la 
data procesului verbalii de evaluare, şi procedă 
a face uă a duoa evaluare în termină 'de uă 
lună prin comisiele de preţuiră prescrise la art. 9 
din legea fonciară. Sai 

- Ori-ce reclamaţiune - făcută asupra acestei 
măterii, trebuie a fi însoşită de procesul du: 
plicatii, lăsată de comisiune proprietarului. 

După espirarea acesti termină, nici uă re- 
clamaţiune bu se va mai putea priimi contta 
evaluării venitului, care rămâne definitivă până 
la espirarea periodului de tref ani; pentru care 
se face acestii:recensimentii, afară de împede: 
cările şicasurile de forţă “majoră constatate 
legalmente (art. 5 din noua lege). . e 

Matricule şi roluri | 
Art. 29. Indată după săvârşirea recensi-. 

mântului cerută de noua lege, cântrolorulă di- 
strictului cu concursul adjutârelorii sâle şi ală 
delegaţiloră numiţi din partea fisculoi prin 'plă- 
şile unde No. agenţilori de constatare n'aă 
fostii de adjunsă, păşeste la formarea matricu- 
lelorii şi rolurilorii impositalul fonciarii; în fe- 
“meiulii proceselorii verbale încheiate de comi- 
sii, după co mal ântâiă le va protocoli cu vechile. 
matricule: spre a se încredința dâcă nu Bai 0-. 
mnisii vre-uă proprietate la' noulii recensimânt, 

Matriculele voră fi'formate în dubite: esem- 
plaze, unulă peritru'serviciulă Prefecturei, iiră 
celii-altii pentru âli Ministerului.” * i 
“Arte 30. “Inscrierea, proprictăţiloră . se va 

face pe comune, sâii suburbii, după numele pro- 
prietariloră! seilaţi în 'ordinea' alfabetică 'ta 

TE ate e i Eh - ar
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desluşiri amănunte de strada şi No. casei, La 
finele matricălei fie-cării comune (oraşii, târg, 
să târgugorii), se va face recapitalaţiunea 'nu- 
mărului proprietarilor şi a totalului paginelori, 
şi apoi se va încheia printr'uni totală numărul 
în gifre şi litere, 

Legalisarea se va face de prefectulă, de con- 
trolorulii districtului, de delegaţii Comitetului 
permaninte şi ai proprietarilorii, 

La finele matricalei. fie-cărui: ocoli, sc va 
face locii (pe chiar chârtia matriculei) uă re- 
capitulaţie pe comune, de numirulă proprie- 
tăţilor, venitul imposabilii, şi contribuţiunea 
foncieră şi cea, de'transmitere,”” !-- 

! Rut IN . 

un E 

  

i Li 
Art, 31. Registiuli=proprietăţilorii apărate - .. 

va fi formată iarăşi în duoă eseniplare;-unulii * *- 

  

pentru Ministeri, şi 'altață! pentu Prefectură, ">> - 
Art, 32, După matricule” se voră estrage 

roluri identice pentru serviciul de împlinire 
ali anului 1869, carii formate şi legalisate 
după acelsşi reguli se voră înainta casierului 
generală, cu uni tabloii resumativii pe comune, 
aşedate în ordina alfabetică pe ocole sâii cir- 
cumstripţii finânţiare.. . *: 

Matriculile şi registrele destinate pentru 
serviciulii Ministerului finanţelorii, se voră tră- 
mite însogite de câte unii tabloii recapitulațiv 

"i" |deconținutulă lor, | * 
Ni ! re fa ao - i 1 a 

  

GE: 
"PENTRU EVALUAREA DIN NOU A VENITULUI PROPRIETATILOR FONCAIRE . 

„ Mda . . ” . . 

(Decretu No. 1543 din 25 „Septembre 1868) 

Art, 1. Se autoriză gurernulii a proceda în! 
anul curenti, Ja uă nouă evaluare a venitului 
tutalor proprietăţilor imobile, ruralt şi urbane, 

arte 2, Evaluările se vori face după regulile 
prescrise de legea în vigâre de către comisiuni 
compuse din personalulă următori : 

Uni delegatii ales prin sorţi de către Comi- 
tetuli permaninte dintre proprietari! fonciari 
câte unulii din fie-care plasă, câte unulii de fie care circumscripție administrati-ză prin oraşele 
de reşedinţă districtuale şi câte duoă de fie-care 
cuartalii în oraşulii Bucuresci, laşi, Crajova, 
Galaţi şi Botoşani; | , 
„Uni delegată'aies de către proprietarii fon- 

cari ai fie-căria plăși şi câte anul din fie-care suburbie a orașclorii de reşedinţă districtuale; 
Uni delegată din'partea fiscalui,- > i: 
Uni delegati comunale; î:: : | 
D-nil deputaţi şi 'senâtori ai districtelor şi oraşelorii: poti” asista “la lucrările acestei co- 

misiuni, i - 
Comisiunea va putea lucra și în numării de trei membri” La întemplare'd'a fi paritate: de voturi, Bub-prefectuli plăşei respective va fate 

varte din coniisiune 'și votalu sâă va! face ma- joritate e mi 
Arte 3, Cândi vert-unul din delegaţi nu va 

putea lua partâ''la recerisimentii -- prefectul: îl va înlocui iihediat cu 'altul ales în acelaş niod.: Art/4 Proprietarii în “genere suntii-obli- 
saţI a presenta comisiunei de recensimânt tâte actele şi eltmehţele “alabile ce ară patea-servi de basă Ja 'Constatarea adevăratului veniti! al 
Proprietăţilori,-4pre'a înlătura! corisecuințele 
art. 12 din legea fonciară,i + ie bitii, „ Comisiunile de retensimântăi sunti dâtâre a 
asa fie:cărni proprietari, iată în lipsă”, arch- 

daşuloy'or;' îngtijitoruloi proprietăţii'sâle, tăi 

  

esempla-ii conformii cu procesulii verbale, des- 
pre basele evaluării semnat şi datată în cifre 
şi litere, e 

" Art. 5. Contestaţiile contra încărcatei ova- 
ări sevoră adresa Prefectarei districtului în 
terminii de duos luni de la data procesului- 
verbale de evaluare, spre a se face în privința 
lor urmarea prescrisă la art, 9 din legea fonciară.. 

După espirarea acestui termină nici uă re- 
clamaţie nu se va ma! putea priimi contra, c- 
valvărei venitului, care rămâne definitiv până 
la espirarea periodului de trei ani pentru care 
se face acestă recensimentii. a 

Art. 6. Membrii comisiuncă de recensimânit 
din plăşi, adică: depuțaţi, senatoră şi “dele- 
gați aleşi prin sorţi, 'vorăi avea drepti la uă 
indemnisare de câte îvei sute lei nout pentru 
fie-care plasă, din care jumătate li se va 'res-" 
punde la începutulii Jucrării pentra întempi- 
marea. speselbriă 'de drumi şi jumătate "după 
terminarea lucrării, * a 

Delegații de cuartale de prin oraşele Bucu- 
resci, Iaşi, Craiova 'şi Galaţi vorți avea drepti 
la siă indemnisâre 'de câte le! nout duvă cute; 
iată cei de suburbii de câte lei noni tiei-deci. 

Evaluările prin oraşele secundare şi târguri 
s6 vorii face de către delegaţii plăşej în. cae 
eintă situate, îi e 

Indemnisaţiile menţionate 1a- $$ precedenţe * 
sc voră răspunde în modulă 'prescris pentru de-. 
putaţi şi senatori, Lucrările comisiuniloriă var. 
trebui a fi terminate în curs de ducă lun ma: 
xiniurn de la începerea constatărilori:” "i" 

Delegații deplăşi câri voră întârdia lucrările 
peste terminulă Atordătii 'voră: perde din suma. 
indeninisaţiei câte înpicțeai leă.fioi, pentru fia:"   ab al w pa eta adi led Le ac 
care s&ptemnână de întâr ere; iară cai din ora; 

ep ea 
i I i şe câte 10 lei noui: 

1257 4
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“Art, 2, Pentru acoperirea indemnisărilorii | deschide guvernului un credit extraordinar. de 
ce se acordă, delegaţilorii însărcinaţi cu recen- | lei noul trei sute de mii, asupra resurselor a- 

. 

Art, 1, Viile în generalii, cu s6ă fără otaş- 
niţă, cu sâi fără embatică, suntii şi rămânii 
supuse la impositulă următorii ;  .-.. - 

Se va plăti fiscului anuală câte duoi lei noni 
pentru fie-care pogonii de viă lucrătâre, pogo- 
nulă socotiti 1,296 stânjeni pătraţi Şerban- 
Vodă, sâi 980 şi jumătate stânjini pătraţi 
domnesci din Moldova, îi -: ii: 

Totii pămentulii sterpii, obraţii, liveqi, fe- 
n6ţă, crângii sâă altele, pendinte de vii, va fi 
supusii ]a 1/4 parte din acelaş imposită pentru 
fie-care pogonă, ;.... i, 

Art. 2, Pentru prima' constatare a întinderii 
fiă-cărei vii şi a pământului sterpii s6ă obraţii 

4 „n 

simântulă şi pentru imprimatele necesarii, se | nului curentă, - | . 

  

o LEGE 
"PENTRU IMPUNEREA VIILOR LA DAREA FONOIARA - 

 (Decretii No. 633. din 15 “Apriliă 1870) 

se va lua de bază declaraţia proprietarului sâă 
a autorităţii comunale locale, Agenţii tiscali 
aii totii-dâ-una dreptulă de verificare. 

Art, 3, Acei cari vorii planta vii din nucă, 
în urma promulgării legii de facă, vor fi scu- 
tiţi da impositalii de 2 lei de pogon în inter- 
vali de 7 ani, urmândii însă a plăti impositul 
de 50 bani pentru fie-care pogoi. 

Arte £. Paragrafulă litera hedin legea, im- 
positulul fouciarii promulgată la 12 Octombre 
anul 1860 rămâne abrogată.  : “i: 

" Disnosiţiunile legii de facă se voră pune în 
lucrare de la'1 Ianuariă IS, . 

  

GE... 
“ASUPRA PATENTELORU | a 

Art, 1, Totii individul Română sâă străină, 
care exercită în Principatele-Unite ună comer- 
ci, industrie, sâă uă profesie din acelea care 
nu voriă fi coprinse în escepţiile otărite prin 
presenta lege, este supusă a contribuţia, pâ- 
tenteloră, e 

Art. 2, Contribuţiunea patentelorii este unii 
drepti fixă anuală, regulată după tabelile li- 
vara A. B. C, anecsate la presenta lege. 

Acestă contribuţie se aşâdă: :. , : 
1. După populaţie şi după uă tarită generală ! 

pentru industriile şi profesiunele ennimnerate în 
tabloulă 4. . e 

Il. După populaţie şi după uă tarifă escep- 
ţională, pentru industriile şi profesiunele ars- 
tate în tabloul B. a 

III. După midlâcele de producere pentru a- 
cele industrii, şi profesii, care se'coprindiă în 
tabloulă C. . SE 

Art, 3. Comerciurile, industriile şi profesiu- 
„mile, cari' nu 'sunt denumite în menţionatele 

tabele, vorii fi supuse Ja. patentă după analo- 
gia operaţiilorii 'sâii a obiectelorii de comerciii, 
şi după uă otărire specială a Ministrului de 
finanţe, prin concursulii comisiunii prevădută,   la art. 19 de mai josii. ! 

- (Decretulii No 100 din amulii 1863) 

In fie-care cinci ani tablourile adiţionale de 
profesiuni voră fi sancţionate. de Adunarea le- 
gislativă. . . e 

Arte, 4, Pentru profesiunile ală cărora drept 
variază după populaţiunea locului, unde ele se 
esercită, tarifele voră fi aplicate după popula- 
țiunea, care va fi fostă determinată prin celă 
din urmă recensiment. i E 

Cu tâte acestea, cândă la unii noii. recensi- 
mentii se va trece uă comună într'uă altă cate- 
gorie superidra acelia în care făcea parte nai 
înainte, adăugirea dreptului patentei nu va fi 
aplicată de cât cu uă jumătate în cei d'ânteiii 
trei ani.. . : EI 
“Art, d. Patentabilul care va esercita mai 
multe comerciură, industrii seă profesiuni, va 
fi supusă .la dreptul patentelorii în modulit 
următoră : |, i PI 
Dâcă esarcită mal multe. comerciuri,' indu- 

strii etc., în acelaşi locatii, va fi supusii numai 
la uă singură tară, cea mai rădicată din co 
merciulii sâă industria sa. Dică esercită comer- . 
ciurile sâii industriile ete. într'una şi aceeaşi 
comună, dară în diferite prăvălii, va plăti 
dreptali de patentă intregii pentru comerciu-. 
rile sc industria, sa cea mal rădicată, şi ose-
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bit jumătate pentra fie-care prăvălie, după ca- 
tegoria acelui conierciii : să industrie, 

Dâcă comerciurile sci industriile sunt eser- 
sate în diferite comune sâii oraşe, vorii fi su- 
puse la atâtea drepturi vrincipale câte stabi- 
limente separate are. 

Art. 6. In oraşele sâii Comunele, ande po- 
pulaţiunea este mai puşinii de 3,000 suflete, 
patentabilii de clasa 7 şi 8 nu vori fi supuși 
la, acelă drepti ali patente, cumii se vede în 
tarifa generală pentru profesiunile supuse la 
impositulii patentelorii după populaţie. 

Arte 7 Nu voră fi supuşi la patentă : 
1. Pictorii, sculptorii, săpătorii, (gravori), 

desenatorii şi musicii, consideraţi ca artişti. 
II]. Profesorii de bele litere, sciinţi şi arte, 

şefii do institute particalari, editorii de foi 
periodice şi artiştii dramatici, 

III. Proprietarii cultivatori de pământă nu- 
mai pentru vîndarea şi manipulaţia recolteloră 
şi râdelorii produse din proprietăţile loră, şi 
pentru vitele ce crescă, întreţină şi îngraşi. 

IV. Comiţii (însărcinaţi cu căutarea trebilor 
unei prăvălii, unul comptaar), şi tâte pers6- 
nele Incrândii cu simbrie scă cu dia în casele, 
atelierurile sii magazinele persâneloriă de pro- 
fesiunea, lorii, precumii ş şi lucrătorii ce lucreză 
în casele lori sâii la particulari fără ucenici 
şi fără prăvălie, 
Na sunt consideraţi ca calfe scă ucenici, fe- 

meea ce lucrâză ca bărbatuli ei, coţiii neînsu- 
raţi ce concură la iucrulă părinților loră, și 
simplu salahorit ca mâinile, ală cărui concurs 
este indispensabil în exerciţiul unel profesiuni, 

V. Persânele cari faci comerciali umblând 
cu coşuri (paneze) sei tave pe uliţă, prin pasa- 
giuri, prin pieţe, prin sate, prin băiciuri (iar- 
maree). Asemena, şi obiectele de consumaţii | 
sâii mezelicuri şi alte, fără: prăvălie sc ma- 
gherniţe (baracă) statornice. 

: Cărpacii, umblătorii, sacagiii şi spoitorii s6 
reparatorii de obiecte de bucătărie. . 

VI. Moşele, care nu întreţin case de nascere, 
Art. S. Toţi ambulanți, aceia cari virdi 

umblândi obiecte ce nu potii fi considerate ca, 
articole de prima necesitate : (de nutrimentii) 
precumii sunt cei ce'portă mărfurile lorii pe 
spate (Colporteurs) tolbaşi de stofe, de pinză, 
de sticlărie, de dantele şi alţii suntă supuşi a 
plăti jumătate din dreptulă fixati ală paten- 
tei pentru comercianţi cari vind asemenea 
obiecte in prăvălii. 

Art, 9, Persânele ce vinii provizorii “din 
străinătate cu diferite manufacturi şi alte o- 
biecte, şi cari le vândă scă cu bucata, pe la, par- 
ticulari sâă în totali la „comercianţi,: se voră 
considera ca ambulanți şi voră fi supuși a plăti 
jumătate dreptulii patentei. pe uni ani îna- 
inte, după clasa la care sunt aşedați negnţă- 
torii cu prăvălii de asemenea articole, şi nu 
voră putea fi îngăduiţi nici pe nlite, nici pe 
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alte locuri a vinde asemenea, mărita, până ce 
| muvorjustifica plata dreptului patentei cuvenită. 

: Art. 10. Patentele suntit nominale, şi nu 
potii servi de câtii a acelora po numele cărora : 
suntiă date. . 

Pentru asociaţiile in nume colectirii, patenta 
se impune șefului ce represintă asociaţia ; cei- 
lalţă tovarăşi torii fi supuşi la patenta cu taxa 
pe jumătatea Sreptulul fixă „impusă şefului 
asociaţiei. : 

-. Art, 11, Pe fie-care aniă se va proceda la re- 
censiarea patentabililoră prin revizuirea liste- 
loră precedente de către. nă comisie „compusă 
în modulii următori : -. ! : 

De unii delegati din partea Fiscului, ” 
De ună delegati din partea Poliţiei. - 

- De ună delegati al comerciului alesii, 
Listelo vorit sta depuse în cursă de două-deci 

dile la Diuroulă Municipalități, ca în acesti 
termină părţile interesante să pâtă lua cuno- 
scinţa, şi-să facă 'reclamaţiunile loriă,: cari 
vorii fi otărite conformă disposiţiilor art. 13 de 
mai josă. 
- Arte, 12, Patentaril cari voră reclama î în con- 
tra clasificaţiel sâă a taxei, nu vorii fi primiţi 
A6că nu vor justifica reclamaţiunea prin veri- 
ană acţii legală, registre şi jurnale pentru o- 
perațiunile comereiului loră,. ţinute în buna 
regulă, s6i ori-ce alte documente Yrednice de 
credință. - ' 

- Arte 15, Redlaniaţiunile patentabililoră vor 
fi cercetate de prefecţă şi otărâte de Ministe- 
rulii de finanţe, prin concursul unei comisiuni 
compusă de:....: Ă ia 

Directorele Ministerului. e 
Şefulii secţinnii contribuţiunilorii directe, 

+ De duoi delegaţi ai comerciului aleşi ș Şi, 
- Ună membru municipală, *-- 
„ Arte 14, Contribuţia patentelorii este plă- 

„|titore prin a 12 parte şi pe lună, cu tâte ace- 
stea ambulanţii, colportorii, şi oră-ce alt pa-. 

* tati, a căruia profesiune nu:se esercită 
întruni locă statornicii, vor fi obligaţi da 
răfui taxa întregă până Ia fiuele anului, în mo- 
mentulii ce li se ra da patenta. 
:: Plata pe mai multe lani înainte, sâă şi chiar 

pe: ună ani intregă, va fi facultatiră : pentru 
cei ce vorii fi esersâdă comereiulă sâii indu- 
stria lori într'unii loci statornici, 
„Arte 15e Contribnţiunea „patenteloră este 

otărită a se plăti pentru ună anii întregă de 
către tote > persânele, cari în luna Ianuarie a fie 
căruia ani, se vori constata că esercită uă Pro- 
fesiune imposabilă, cu t6te acestea în casii de 
închidere a veri-unni stabilimentiă, prăvălie, 
magazie. s6i atelierii,: crmată de mortea co- 
merciantului sâă de faliment declarată, de 
schimbarea domiciliului, sei încetarea şi re- 
strîngerea comerciului ori a industriei sâle, 
dreptulă patentei, la care este aşedatii, nu se 

i : „i i 

  va plăti de imposabilă, s6ii casa lui, de câtii
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penă în trimestrulă inclusivi în care sa întim- | se dovedi că a făcută cu cea d'ăntăii patentă platii asemenea casii; scăderea la aceste cazuri | veri uă întrebuințare păgubitOre fiscului. so va acorda în urniarea Teclamaţiunii părţii | Art. 20. Contribuţiunea” patenteloră va ţ interesate. Aceia carii” voră întreprinde după | aşedată conformă cu disposițiunile - presentej luna lui Ianuarie uă profesiune supusă la drep- | legi, cu începere de la l-iă Aprilie 1863. tulii patentei, suntă supuşi la plată, de:la| Art.21,. Disposiţiile contrarii presentalui l-ia di a trimestrului în care 2 începută între- | proiect de lege voră fi şi vorii remânea, desfin- prinderca; asemenea se va face şi cu aceia cari | ate, cu începere de la aceeaşi epocă. întreprindă nă profesinne de uă clasă superioră |. : : DR e a acelia ce vor fi esersat: mai nainte şi vice-versa. 'Tarifa generală a.profesiuniloră impusă . Art. 16. Patentabilulă ce va voi „a, se stră- pi după populațiune: --. muta din oraşulă. sâii. comuna -rurală, în care „a a : este înserisii, va f Astorii a se conforma dispo- ;* Dreptulă patenteloră . | siţiilori.art. 11 din legea de urmărire, a încu- |. , a a nosciinţa, adică, controlorului sâii sub-prefec- De Îa 20 tit De 13 20 mix De 1a 5,000 |De 1a 3.020 tului, oră comişarului finanţială respectivă cu safete în [suflete până(pân5la3000| suflete în uă lună "nainte, loculii unde voesce a se strămu- : susă, la 5000 E Josu ta, şi a achita mai ântâiii sumele ce ari dâtora > Dr y * . din asa patentei până la finele anului. „Lei Lei _- |__Lei Lei 
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    „Arte 17. Patentele sunt valabile pentru unii         
ană numaj, ele trebue a fi reînoite şi espediate 1 - 500 „400 d 230 150, în cea, ântâii lună în care se publică tarifa, 3| 140 100 - “15 EI 35 patentelori. * „o “ax pute iN - isa mia 15, Patentahilală este astori a înpi-|[ d | 95 |. 08 [80 | 25 gişa patenta sa oră de câte ori va fi cerută de G 50 | 40 -25 6 agenţii autorităţilori administrative şi jude- 7 |: 23 | 20 12 |" cătoreşci. -.. - Aaa a ” RI 1a : _ I. Nimenea nu va putea formula șre uă ce-|l 8 15 10. 6 rere, nică a face veri unii actă judecătorescii , io e a relativă la comerciulă, industria seu profesiu- | Tarifa generală pentr u comerejurileşi in. nea sa, până ce mai âutâiii nu va înfăşișa :pa- | - „dustriile impuse la taxa patentei tenta la-care este imposatii, - „| „după populaţie. . .. II. Impiegaţii ce ară contraveni la acâstă di- 

sposiţiune, voră fi supuşi unei amende de la 
100 până la 50015. i. îi 

IML. Urmărirea acestori amende se va, face 
de către Procurori înaintea trib. competenti, 

IV. Acela, care va esersa comerciulii sâă in. dostria, fără să plăt6scă dreptulii. patentei, precumii: şi acela care se va, servi cu patenta 
altuia, va fi supusă la îndoită taxă pentru tote 

Dreptă fiză ală patenteloră 
  

De1320,000| De 125,000 | De 123,090 
suflete pânt|suflete până suflete 

da 5,000, „la 3,000 |. în josă: 
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lunile care va fi păgubit fisculă, , "200 .] 130 :|:. 80 c6stă îndoită taxă, nu va putea covârşi în- 140 |..100-[|.: 7%: 35. cita taxă pe ună ani, Ec 95 |. 73 50... 23 Art, 19, Patentabilulă care va pierde pa- -65 :| “50 | 35 "| 19: tenta sa, va putea. reclama alta duplicată prin 50.-| : 40 25: 6, Prefectura, locală, cu obligaţiune d'a, fi supusă | 25 20.» 12. |. - — 1a amenda prevădută, la $ 2 art, 18 în casă d'a 15. | 0: 6..| — 

pt TABLOUL A 
Numirea profesiuniloriăi 

a ctasaa Da 
“Articole de lucs. — Aduse din străinătate de may multe şi diferite specii ; (Basar cum este e : magasinulă lui Grand, Hoetsch peptenaru). . i ii. “Băcan, ..  : — Neguţător care adaco articole de: băcănie cu ridicata în cătimi:mari şi „. ! vinde asemenea, ENE e ee ' Bijutier. ; + — (Giuvaergiii). Neguţătoriă care aduce bijuterii gata de mari -valori şi le vinde fasonândă şi abiecte după comandă.



Bogasier, 
Bumbacar. 
Cârciumar,j 

-. Cereale, 
Comisioner. . 

Gazii,. 
Giuvaergiii. 
Grâne. 
Poştii, 
Tiipscani. 
Stofe. 

„ Băcant, 
Bambăcară:. 
Blane.. 
Cereale. 
Cofetară finii. 
Croitori, 
Droguistii. 

Farfurii 
Feră. 

„ Gogoşi. 
* Grâne. 
' Haine, 

Licoristii, 
Lipscani, 

:, Lână, 
Ma pazie. 

Marchidan; - - 
Aobile. 
Modiste. 

Otel. 
Pălării. 
Porţelaniă. 
Postavuri. 

" Postavuri. 
Poştii, 
Pânză, 

Prăjituri, 
Rachiă. 
Săpunuri. 

Spirtă. 
Stofe. 
Tapiţerii. 
Totuniăi, 
Unt-de-lemnii. 
Vinuri, 
Văpsele. 

Ape minerale. 
Argintari. 

FINAXCIARE 1281- 

— Neguţătorii importând cu rădicata şi desfăcândule obicinuită cu rădicata 
— Negaţător care aduce din atrăinătate cu rădicata şi desface asemenea, 
— Neguţătoră cu rădicata şi amenuntulă. 

reale, etc. 
— Neguţătorii cu rădicata. 
„— Celii ce aduce scule din străinăţ 

i — Care face întinse 

— (Vegi cereale). 
— Intreprindător de 
— (Wed stote). 
— De mătase, 

“drumuri mari, 

„— Neguţător esportână sâi vindând în ţâră cu toptanu cătimi mari, 
operaţiuni cu străinătatea şi în ţâră cu mărfuri, ce=- 

ate de preţ mare (vedi bijutieră),. 

de bumbatii, de aţă şi de ori-ce alte asemenea articole se 
vîndă cu rădicata (toptangiă lipscani), |, 

CLASA JI 

— Neguţătoră care vinde obicinuitii şi cu rădicata, şi cu amenuntuliă 
— dem. - 
— Idem cu rădicata, 
-— Neguţătoră care cumpără şi vinde în eră să schele cătimi mai mici, 
— Aducând articole de cofetărie din străinătate şi lucrând şi Ensuşi, 
— Bărbătescii sâii femeesci vîndândă şi stofe. . 
— Neguţător cu prăvălie care vinde ape minerale, articole de spiţerie, vi- 

nuri străine, articole de băcănie, văpsele ete. : 
— Şi cristaluri, neguţă torii vin 
— Neguţătorii cu rădicata. . 

„— De mătase şi semânţă, neguţătorii. 
" — 4Vedi cereale), 
— Din străinătate, neguţătorii aducendă cătimi 
— (Vegi cofetarii) ce fabrică şi vinde şi licoră. 
— (Veii stofe). 

dândii în cătimi mari şi mici. 

mari. 

— Nelucrată (brută) cu rădicata, neguţătorii. 

haine de dame, ete. 

— De luxă din 
— Marşande cari aduc 

" &nsaşi, 
— Maze mobilată pentru'pa 

„— În care se tinde materiile cele mat noui, adică cele mai de modă, stofe,. 

— Negauţătoră în cătimi mari şi mici. | . 
străinătate, neguţătoriă cu prărălie. 

— Neguţătorii şi. fabricantă avendii 
— (Vedi farfurieră). 
— Sâ alte stofe, fabricantă, uă taxă 

i diferite articole din străinătate şi le confecţiontză 

sageri avândiă şi birtă. 
şi articole de toaletă, 

fă. 
— Neguţătorii cu rădicata şi amânuntulă.. 
— Întreprindătoză de drumuri mai scurte, - . . ÎN . 
— Negaţătorii celii ce aduce din străinătate şi vinde Olandă, Lino, Made- 

pulon, Americă şi altele cu toptanulă şi cu amănuntulii. - 
— (Vegi cofetăriy)-i:.. . 
— S6i spirtă, negațătoră cu rădic 
— Şi luminări de stearin adu 

amănantulii: 
— Ssii rachiii cu zădicata şi am 

ata şi amEnuntulă.. 
se. din străinătate, neguţătorii cu rădicata şi. 

€nuntulii neguțători. 
— De mătase în mici cătimi şi în amănuntulă, 
— Neguţătoră de mobile aduse din străinătate. 
— Neguţătoră cu'rădicata. . 
— Vindătorii cu rădicata: 
— Străine cu rădicata 
— (Vei droguist) 

"CLASA Ii 

— Neguţătorii cu prăvălie, 
— Neguţători caro aduce din stră 

face cu amănuntulii, 
inătate objectele de arginti şi le des



1202 

- Arme. - 
Băcani. . 
Baluri nobile. 
Bijutieri. : 

Birtă, 
Bogasierii, 
Blănuri, :- 
Blane, 
Braşoveni. 
Cabinetii literar. 
Cafegiă. 
Cânepă. 
Cârciumarii, 
Ceprazară. 

Cereale. 
Câsornicari, 
Cisme.: 
Coafor. 
Comisionerii, 
Corăbii. 
Covâre. 
Cherestegii. 
Chibritar. 
Echipe mente. 

Făină. 
Pavmacopeii. 
Fieră. 
(azi. 
Giuvaargiii. 

Gogoşi. 
Grâne. 
Haine: 
Hârtie. 
Lemne, 
Lemne. 
Idem. 
Librari. 
Lipscani, 
Lumânări, 
Îdem. . 
Magazie, 

Alobile. 
" Orologiii. - 
Oteli, 
Pălării, 
Panglice. 
Pantofar. 
Parfumuri. 
Pără. 
Pasmantarie. 
Pei 
Postaruri, 
Plumb. 
Rom, 
Samsar. . 
Scuri cervişuri. 

« LEGITIRI 

"— Neguţătorii ca prăvălie care aduce arme de luxă din străinătate. 
— Neguţătoră care vinde numai cu amănuntulă, 
— Antreprenori. .. - CI a i : E 
— (Giuvuergii) cu prăvălie care lucreză toti felulii de objecte comandate 
îşi vinde şi gata, aducendii şi din străinătate mici cătimi, 
— Stabilimentii în locuri principale. e 
— Importândii în mai mici cătimi şi vîndendt numai cu amănuntulă, 
— Industriași cari aducii blane din străinătate şi lucrăză. i 3 

— Cu rădicata şi amănuntulă. SI 
— Importândiă cu rădicata şi vîndendă cu răâicata și cu amănuntulă. 
— Directorii. - e 
-— Avendii şi articole de cofetărie din străinătate. : 
— Neguţătorii cu rădicata, +: i... i 
— Mai pucină de câtă cu rădicata (demi gros) şi cu amănuntulă, 
— Neguţătorii aducândii articole din străinătate pentru garnitura costa. 

„ melorii de dame şi pentru pălării, Ie „ 
— Speculantii permanentă de mici cătimi prin târguri şi obâre, 
— Neguţătorii şi fabricantă aducândă marfă din străinitate, 

i. — S6ă pantofi, negutător cu prăvălie aducând marfă gata, din străinătate, | 
„—.Care vinde şi parfumuri. | PN e Rea 
— Cu oșerații numai în ţ6ră,. 
—. Constructorii, 
— Negnţătorii cu rădicata. „i 
— Negaţătorii cu stabilimentăi. , 
— Neguţătoră în cătimi mari. .- E E „. 
— Adică trebuinciâsele pentru îmbrăcămintea militariloră, precuiniă epo: 

"ete şi alte obiecte, neguţătorii. Da De 
— Neguţăteri cu rădicata. it 
— (Vedi spițeră). - e a 
— Negeţiătorii cu ridicata şi aminuntulii 
— Neguţătoră cu amtnuntulă. . 

Neguţător celii ce aduce scule din 
jutieră). RE . | 

— Da mitase cu stabilimentiă de crescere de la 50 paturi în susă. ! 
— (Vegi cereale). . . : ! 
— Din străinătate aducendă cătimă mici, - IN 
— Ca rădicata şi alte obiecte pentru scrisii, pentra biuroă etc. neguţător 3 
— Peutru construcție, cherestele, ; 
— Pentru marină şi construcţii, neguțătorii. 
— Dâse, neguțătoră. Ea 
— Editoriă, 
— (Vedi stofe). , DI A 
— De ccră, neguţătoră şi fabricantii vindătorii cu amănuntul 
— De seii şi săpună, fabricant cu stabilimentă. 
-— În care se vinde mai multe şi diferite.obiecte precum de mămulăria, 

stofe, articole de băcănie, hatne şi altele, ..,. 
— De luxă pământene. E ae 
— (Yegi cssornicară),. | : . i 
— Joi micii, mobilatii pentru pasageri arendă şi birtăi. 
—.Neguţătorii. a . i 
— (Vegi ceaprăzarii), : pa ' 
— (Vegi cisme). . : . PI 
— Neguţătoră cu prăvălie arendii şi alte articole curente. 
— De cal sti de porci, neguțătorii cu rădicata.. | 
— (Vegl ceaprăzară). Di 
— Străine, neguţătorii. 
— Neguţători cu amănuntulă, 
— Cu rădicata şi în părţi, 
— Neguţătorii cu rădicata, 
— De cereale. - 
— Neguţătorii. 

şi rădicata, 

străinătate de. preţiă mare (regi bi-
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Scânduri. — — (Vei cherestegiil), . 
Spălătorie.. — Stabilimentă de spălătorie. 
Spiţeră. — Cu prăvălie aducena articole de lusă şi medicamente preparate în străi- 

nătate. 
Stofe. — De mătase, de bumbaci, de aţă şi orice alte” asemine articole cu amă- 

| nuntulii. AR 
Tapiţeră, — Ne;nţătoră de mobile fabricate în țeră. | 
Tipografie. | — Stabilimentii cu maşină stii mai multe tâscuri.: 
Tutun. — Neguţător cu rădicata şi amănuntii precuniă şi alte articole, ţigări, ta- 

” bachieri, ete. . 
"'Frăsuri, "— Comerciantii nducândii trăsuri din străinătate, 
Jden. — Fabricantii cu prăvălie aducândii şi din străinătate. 
Unt. — Neguţători cu rădicata. | 
Zaraf. Cai comptuarii avendii operaţii numai în eră. 
Zidar. — Intreprinderi de mari ziduri. ! 

CLASA IV 

Aămar. ;..— Care aduce obiecte de alamă, le vinde şi  totă odată lucreză comande, 
Argintariă, — Neguţătoră cu prăvălie, care  Iuerâză comande. , 
Băi cu abur.  '— Antreprenor. ” E 
Bărbieri. — Mică hirurgiă vindendii şi articole din străinătate. 
Bumbacară. — Neguţitorii vindendii nuraai cu amănuntulă, 
Bratari. — Lucrândă trei chile pe (i şi în susă. ! E 
Cafegii. — Cu două bilarte, ” 
Căldărară. — Cu prăvălie, neguţătoriă. 
Cantori. — De samsarlic de diferite scrieri. 
Căruţe, — Fabricantii de trăsuri de luxă aducendă şi din străinătate, 
Cavafi, — Neguţătoră cu prăvălie, - 
Câră, — De luminări, fabricanti. 
Idem. — Neguţătorii. 
Cisme. — S6ă pantofi, industriaşă lucrăidă cu mai multe călfi şi vingandi 
Cofetară, — Vindânăi articole de cofetărie lucrate în stabilimentali stă, 
Croitori. — Dărbătescii sâii femeesciă cu prăvălie, fără, avndiă şi stofe, 
Dulgherii. — Antreprenoră care ia asapră'şi tâtă dulgheria, uncă clădiri. 
Feră, — Neguţătoriă cu amănuntii,: : ' 
Ferărie veche.  — Neguţătoră care vinde feri scosi de pe în trăsuri vechi. 
F lorărie. — Grădinar având răsadniţe âe flori, pomi roditori şi de legume zarzavate, 
Franzele, -. — Cornuri și alte obiecte de cocă, fabricantii şi neguțăitoră, 
Hamuri. — Pabricantii cu prăvălie şi vindătoriă,'aducendiă asemenea obiecte şi din 

străinătate, 
Hârtie de ţigară. — Fabricantă. |. o 
Încălţăminte. — — Neguţătoriă cu prăvălie. - 
Lampe. . — Fabricantii şi neguţătorii aducendii şi axticolo din străinătate, 
Lemne, — De focii în magazii, „neguțătoră. * ! 
Librară, _— Care vinde cărți scii şi diferite obiecte de scrisă, 
Licoristă. „ — (Veţi cofetarii). . : 
Lithografie, — Stabilimentiă. N 
Lipscani, — (Vegi stofe). 
Lină, — Nelucrată (brută) cu amănunt, Ă .. 
Marchitani, — Neguţătoră în cătimi mici, o îi Stii 
Mecanici, — Maestru maşinistii. i a 
Modiste. . — Care Iuer6ză comande fără a aduce articole din străinătate, cumptrân- 

du-le din ţcră. 
Ochelarii. — (Vedi optică). 
Optică. — Vindttorii de ochiane, ochelari, binoge, “barometre şi înstrumehte de 

sciinţe. 
Ornamente. — De ipsos, de piatră peutru architectură, fabricată, ÎN 
Oase. — Lucrătoră (vedi strungarii). . 
Pantofari. — (VeqI cismariă). 
Piuză. — Neguţătorii celii ce vinde cu rădicata şi cu amănuntulii ptazeturi grose



Plăcintariă. 
Prăjituri. . 
Rachiă. 
Săbii, 
Săpunuri. 
Sidicară, 

Simigiă. 

Spirt. 
Spiţer. 
Stote. 

Strungariă. 
Şelarii, 
'Timplară, 
Tapeturi. 
'Frăsuri 
Vinuri îndigene 

Văpsitoră, 
Zugrafă. 

Abagiii. 
Alamariă, 
Arme. 
Băcani, 
Băi. 
Baluri. N 
Dandagistii, 
Bărbieră. 
Basmangiii. 
Bere, . . 
Bice, Biciusce, 
Rilardi. 
Birjară, 
Birti, 
Bogasieră. 
Boiangerie, 
Bumbaciă. 

Blănară, 
Blane. 
Bragă. 

Braşorânii. 
Brutară, 
Botanicii. 

Cafegiii. 
Cadre... 

Căldărarii, 
Cânepă. 
Canitaragiă. 
Cârciumariă, 
Căruţaşii.,,,, «i 
Casa mobilată, 

precum ametică, pînd 
.„„... le din străinătate, 
"— (Vegi simigiii), 
— (Vegi cofetarii). . 

LEGIUIRI 

ă de Braşov şi alte asemine articole aducânda- 

-— S6ă spirtii neguțătorii cu aminuntalii, 
— Neguţătoră de 
— Pabricantă, 
— Cu prăvălie, custtorii de firă po, stofe, catifea, ete 

milităresci din străinătate, cum epolete etc. 
— Fabricantă şi vîndători cu prăvălie în ulițele cele mai însemnate ale - oraşului sâii pieţe publice. 
— Sâii rachiii cu amenuntuli, | _ 
— Cu prăvălie vîndândă medicamen 
— De mătase, de bumbacă, de aţă şi 

semnate. 
— Cu prăvălie vin 
— Neguţătorii. 
— Antreprenorii celă ce ia, în totu 
— De hărtie, neguțătorii 
— Fabricantiă cu prăvălie 
— Care cumpără mai multe 

mai multe, 
— (Vei zugrafi). 
— De salâne, camere şi imitație de lemnii. 

— Care aduce abale din străi 
— Care lucrăză numai în pr 
— Fabricaută cu prăvălie, - 
— Neguţătoră care cumpără de la toptang 
— Băi de apă rece, antreprenori. 
— Ordinare, antreprenoră. 
— (Vegi minuşari), 
— Lucrând numa! cu calfe, 
„— (Wegi. boeangii),. | 
— Neguţăţorii cu prăvălie, i 
.— Pabricantă şi vingătoră (vedi hamauzi lucrate în Ţeară). 
— Antreprenorulii care le închiriadă sii le vinde. - 
— Droşcariă cu uă trăsură, 
— Stabilimentă ordinară. 
— Cumpărândiă în e 

CLABA Y 

ăvălie porunceli, 

ii şi vinde cu amăcuntă, 

diferite articole ostăzesci şi galantarie, 

., aducândii şi obiecte 

te preparate aici în 'Ţeră, | 
de ori-ce alte asemenea articole neîn- 

dendii articole lucrate de dânsa şi străine. 

li lucrare de tîmplărie a unei zidiri, 
având şi alte obiecte, | 
lucrând poruncely, droşci, carete, brisey,. + 

buţi şi le speculăză, vindendii cu butea scă 

nătate şi lucreză în prăvălie. 

ătimă mari şi vîndândă cu amănuntali, ! 
— Cu teascii de căleată care văpsesce stofe şi alte obiecte. 
— Neguţătorii care cum 

menuntiă, 

— Industriaşă care cumpără blan 
— În amăruntă adică cu bucata. 
— Pabricantă cu prăvălie dâcă 

cutii, ete, 
— Vingendă numai cu amănunti, .. 
— Lucrândă de la trei chile în josă. | 
— Grădinari sc negnțătoră cu prăv 

cepe de flori (veţi forari), 
— Cu ună bilartiă. 

- — Negaţătorii (vegi galantieră). 
— Lucrând numai în prăvălie, 
— Neguţătoră în parte, 
— Fabricantii şi neguțătorii, | IN , 
— În amănuntă curperând cu butea în cătimi mediocre 
— Fabricantă simplu de diferite trăsuri, 
— Antreprenor, 

pEră de la toptangii cătimi mari şi vinde cu a- ' 

e de la toptangii şi Incrâză. | 
E A na i 

lucreză şi obiecte osebite precum halva în 

ilie, vîngândă pomişori, semințe,
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Carafă, — Neguţătoriă în cătimi mici, 
Ceaprăsară, — Cu prăvălie lucrânâă cu mai multe călfi articole de mătase, de lină şi 

bumbacit. .- 
„Ceasornicariă,  — Fabricantă şi neguţătoră, 
Ciocolată, — Fabricanti şi neguţătorii, 
Ciorapi. — Fabricanti, . 
Coaforiă. — Simplu. 
Cojocară subțire. — Aaestru cu prăvălie.: 
Colivii şi curse. — Neguţătoră cu prăvălie, 
Idem. — Pabricantii. 
Covaciii. — Maestru cu prăvălie, 
Cutii, — Lucrătorii şi legătoră cu prăvălie, 
Clopote, — Turnătorii. 
Dagherotip. : . — Cu stabilimentii. . : 
Dogarii. — Pabricantii şi neguţătorii, făcenăii şi dicători mari pentru spirtă, toci- 

tori pentru poverne, 
Dulgheră. — I.merători care ia, asuprăşi uă parte de dulgherie a unei clădiri, 
Farfurii, +  — Neguţătorii cu amănuntii. 
Felinare. — Fabricantii, 
Ferărie, — Maestru cu prăvălie, care lucrâză, şi vinde diferite obiecte de ferărie 

| precumă brâşte de uşi, lacăte, ferăstrae, topâre, ete. 
Fotografiă. — Stabilimentiă. a . 
Plorărie, — Grădinari numai de flori şi pome. 
Fructe, — Neguţătorii cu prăvălie celii ce vinde toti felulă de pâme, cum mere, 

| „pere şi alte asemenea. - 
Galantierii.. _ — Neguţătorii care vinde obiecte de galantarie, cadre, pervase pentru ta- 

blouri, oglindi şi alte măranţişuri. 
Gogoşi. — De mătase cu stabilimentii de la 50 paturi în jos, esceptându-se ţe- 

ranij, | 
Grădinar, — (Vedt florar). | 
Haine, — Indigene, neguţător. . 
Mamuri. — Fabricant cu prăvălie fără a aduce din străinătate. 
Ibrişim. — Neguţător. : . : 
Jucărier. : — De copii, neguţător cu prăvălie în rari cătimi. 
Lăcătuşă, — (Vegi ferar). 
Lămuritor — De aur şi de argint, maestru, 
Lemnar. — Pentru trăsură de lucs. , . 
Lengerie. — (Vegi rufe) negaţător. ” 
Lumănari. — De stearină şi săpun, neguţător vindend numai. 
Măcelar, — 'Tăind de la 5 vite mari în sus. - , , 
Mănuşar. -— Cu prăvălie, acela care face mănnşi, cordâne de pele şi alte bandage 

. . (legături). 
Maşini. — Pabricant. . . | . , 
Aătase. — Fabrică, care lucreză gogoşile de matase, să taxiză la a 5-a clasă, mat 

multii cu lei 2 de fie-care cazan, e . 
Măturatul. -— Uliţilor (vegi udatul aliţilor). 
Mori. — De măcinat, Fabricant, , - 
Qale . — Neguţător cu prărălie, acela care vinde 6le, străchini si alte asemenea, o- 

biete în pieţe publice. | 
Orologiii. — (Vegi ceasornicar), 
Otel. „o Fără birt, 
Pae văpsite. — Neguţător. 
Panglice. __— Wegi ceaprăsar). 
Păr. — De cal, de pore, neguţător în părţi. 
Vasmanterie. — (Vedi ceaprăsar). . 
Pepeniară. — (Vedi florărie). 
Oqet. - — Fabricant. - , , 
Pesce. — Prâspăt şi sărat, neguţător cu prăvălie în mărunt. 
Pei. — Din ţeră, neguţător. 
Idem. — Lucrător (redi tabacii), ' 
Pâme. — Şi flori străine, neguţător, 

£0



1265 

Pompe. 
Portretar. 

. Porţelan. 
Pânză. 

Praf de arme, 
Precupeţ. 

Răsucitor, 
Rufe. 

Samsar, 
Idem. 
Săpunuri i, 
Sedecar. 
Smălţuitor, 
Șelar, 
Şuncar, 
Tabac. 
Tămplar, 

Typografie. 
Torcător. 
Tolumbagii, 
Tutun. ! 
Transport. 
Udatul uliţilor, - 
Văpsitor. 

LEOIUIRI 

— Funebre (antreprenor). 
— Fotografie saii daghercoti]. 
— (Vedi farfurier,) 
— Neguţător de pânzetură în mică cătimi, cumpărând şi vindend, 
— Neguţător. 
--- Cu prăvălie în pieţe publice, viugenă tot feliulii do legumi uscate, cum 

fasole, inazăre, porumb, malaiă, şi alte aseminea. 
-— Do mătase cu fabrică şi ibrişimgiă. 
— Neguţător cel ce vinde cămăși, ismene, ciorapi şi alto a asemine o biccțe 

de rufărie. 
— Intre neguţătoră şi bancheri. 
— Intre particulară ; şi comerciantii. 
— Și lumănări de sei, neguţătoră cu amănuntulă. 
— Îmerândă în prăvălie, fără a aduce articole din străinătate. 
— Maestru. 
— Maostru şi viugătoră 
— Celă ce se neguţătoresce cu șunci, cârnaţi ş şi alte asemenea, mezelicuri 
— Cel ce lucreză pici cu călfi. 
— Industriașii cu prăvălio lucrânâii comande de temiplărie şi mobile a 

venâi și călfi. 
— Numai cu unii tâscii, 
— De lână sâii bumbaci cu fabrică. 
— Pabricantă de tulumbe şi stropitori. 
-— Care vinde cu bocceaoa și tăiat. 
— Antreprenorii în cătimi inari cu mai multe trăsuri, 
—. Antreprenori însărcinată: cu udatulii uliţeloră nai multe. 
— (Vedi zugratiă). - - 

Vase de bucătărie— (Vedi oale), 
Zidiri, 
Tugravă. 

Abagiii. 
Alămar, 
Argintar, 
Arme, 
Bărbier, . 
Bastâne, 
Bijutier, 
Bileart, 
Birjar, 
Bogasier, 
Boiangerii.: 
Bumbacii. 
Bragă. 
Căciule, 
Cafegiii. 
Cănepă. 
Cărămidă. 
Cârciumari. 
ăruțaşii 

Geaptăcarii, 
Ceară, 
Cerneală. 
casornicară. 
isme. 

Cofetară, 
Cojocarii grosi. 
oşiuri, 

Jâemm. 

— Antreprenorii de mici zidiri, 
— Maestru de biserică, icone şi stofe, 

CLASA VI 

— Cu prăvălie, care încreză nunai. 
— Reparator cu prăvălie. 
— Neguţătorii cu prăvălie, reparatorii de obiecte de toti felulă, 
— Beparatoră cu prăvălie, 
— Cu vă calfă s6ii singuri, . 
— Fabricantii şi ueguţăitori. 
— (Giuvaer gi) cu prăvălie, care lucrâză mici obiecte comandate şi repareză. 
-— Fabricant,. 
— Căruţaşii cu uă trăsură. . 
— Cumptrând de la cei de mai sus, în mici cătimi, şi vindând cu amtnuntul. 
— Care văpsesce lucruri ordinare. 

„„— Neguţătoră în cătimi mai mici. 
— Fabricanti de bragă şi alriţe în cătimi mai mari, 
— De blană, fabricanti şi neguţătoră. 
— Simplu fără bilertii, 
— Maestru preparatoriă, 
— Neguţătorii celă ce vinde cărămidă depusă (vedi văraru), 
— Neguţătorii cu amtnuntulă în cătimă mic). 
— Reparatorii de trăsuri, 
— Cu prăvălie, luerândă cu uă calfă sâă singuri, 
— De pecetluit, fabricantii şi neguţătorii. 
— Idem Idem, 
— Deparatorii. 
— Stii pantofi, lucrândii numai comande fără calfe. 
— Lucrândi articole de cofetărie în mică cătimi. 
— Maestru cu prăsăiie, 
— de măturată şi sobe, antreperorii, 
-— De răchită de coji de copaci (redi panere).



Cuţitarii. 
Chirigiă. 
Croitori. 
Dărăcitoră. 
Daşertătoră. 
Dacatiră: 
Dogară. 
Doniţe. 
Eserciţiă, 
Făină, 
Farărie. 
Ferarii. 
Flori. 

" Găitănarii. 
(hiaţă. - 
Idem. 
Gimnastică. 
Giuvaergiă. 

Grădină. 
Haine 
Idem. 
Icone, : 
Ină. 
Instrumente. 
Jdem. 
Ipsosi. 
Jocuri. 
Jucării. 
Jugănarii, 
Lainpe, 
Legători. 
Licoristă. 
Luminări, 
Măcelarii. 
Idem. 
Măturatuliă, 
Miere. 
Mobile. 
Modiste, 
Aorară. 
Nisipi. 
Date. 
Orologiii. 
Dase. . : 
Pălării. 
Panglice; 
Panere. 

Idem. 
Pantofari, 
Papaugii. 
Păsărari. 
Paseri. 
Pasmanterie, 
Pensule. 
Pecetară. 
Perieriă. 
Potre,. 
Idem. 

Idem. 

az - 
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— XNeguţători şi fabricanți. RR 
— Care transportă cu caruli săi mărfari şi alte obiecte, profesie specială. 
— Cu prăvălie care tae şi câse mici comande. : 
— De lână sâi de bumbaciă, 
— De umblători, întreprindătoră. 
— Maestra lucrândiă cu căifi, : , 
— Pabricândă care lucreză şi prin ajutorulii altora. 
— Maestru în permanență, | 

„—.Ca arme pentra a trage le semnă, stabiliment. 
— Neguţătorii cu amănunt, 
— Deosebite alte vechituri de feră. 
— Maestru, reparatorii, o : 
— Fabricantii şi neguţătorii, celii.ce face fiori de târgii. - 
— (vei ceaprăsar). 
— Depositii şi neguță tori. ! 
— Vingătoră în magherniţă şi alte obiecte, pâme, flori, etc. 
— Invtţătorii de gimnastică cu stabilimentii. IN 
— Neguţătorii cel ce aduce scule din trăinătate de preţi mare, (redi 

bijutier). . Ă 
— Publică, antreprenoră, 
— Vechi, neguţătoră cu prăvălie. 
— De copil, idem. idem, 
— Neguţitoră cu prăvălie, , 
— Neguţătorii care vinde ini, cânepă ete. 
— De masică, fabricant. 

«i 

- — De asatii şi pentru plugărie, fabricant cu prăvălie, 
— Fabricantiă numaă de obiecte de ipsos şi vîndătorii, 
-— Danţii-maestra, întreţinândii salâne de danţiă, 
— De capii în mici cătimi. ! 
— De cai, maestru. 
— Fabricant cu amănuntu. 
— De cărţi. ” 
— (Vedi cofetarii), 
— De seii, neguțătoriă vîndândă nomat, 
:— Tâindii de la 5 vite mari în josăi. 
— Idem vite nică, precumii miei, porci, ete, . , — Uliţelorii (veQi udatulii nliţelori), o Îi 
— Neguţătoră. : ! 
— De laesă, închirictori, 
— Reparătâre, care repară pălării, bonete, ete. 
— Constructori, i - 
— Neguţătoră, stăpânii de grâpă de nisipi. 
— Idem, în osebite locuri de pieţe publice cu prăvălie. 
— (veqi ceasornicară), - 
— Lucrătorii (vedi strungarii), 
— Reparatorii cu prăvălie, 
— (regi ceaprăsarii), , - - , 
— (Coşiuri) fabricanți și vindători, cari vindii asemenea obiecte, precumii 

şi de lemne, precumiă suntă albii de spălatii rufe, doniţă şi altele. 
— Comerciantă vindândii numai asemenea obiecte. 
— (Vedi cisme). - . a 
— Maestru şi neguţătorii cu prăvălie, 
— Neguţătorii. 
— De mâncare, nezuțători. . ăi 
— (Vegi ceaprăsară). 
— Pabricantii, 
— (Vedi sâpătorii), 
— Fabricantiă şi neguţătorii cu prăvălie, 
— De moră, fabricautii şi neguțătorii, 
— Pentru construcţii (zidiri) cioplitori, 
— De morminte,
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Pianuri. 
Pei. 
Pepteni, 
Poame. 
Potcovară, 
Puşcaşă, 
Pânză. 
Plăcintarii, 
Plăpumari. 
Plumbi. 

Prăjituri, 
Rachiiă. 
Rogojini. 

Rotari, 
Săpătoră. 
imigii, 

Site, 
Sobe, 
Scrobslă. 
Sculptoră. 
SlAnină, 
Sticlarii. 
trungară. 

Salvaragiii, 
Seininer, 
Sepci, 
'Pâmplară. 
'Tapiţeri, 
Telal, 
Tinichigiu, 

Trăsurk, 

Trăsuri. 
Trestii. 
"Pielă, 
Udatulii. 
Uleii. 
Untii. 
Unt-de-lemnă. 
Urditori. 
Vară. 
Vase, 
Vinuri. 
Văpsitorii, 
Zebzele. 
Zugraf. 
Idem. 
Idem. 

Acordatoriă, 
Argăsitorii. 

- Argintară, 
Artifică, - 

. 

„ LEGIUIRI 

— (Clarice) fabricantii, 
„— Văpsitoră, 
— Pabrieantă şi neguţătorii, cu prăvălie. 
— ȘI Aori, neguţătorii cu prărălie (vedi Aoriirie). 
— Care se ocupă şi cu vinderea vitelorii. 
— Reparatorii cu prăvălie, 
— Fabricantă cu unii răsboiă, 
— (Vegi simigiii). 
— Simplu care nu fa 
— Pabricaută ş 

obiecte şi unelte. 
— (vcqi cofetarii). 
— Seh spirtii în mică cătimi, 

„— Neguţătoră cu prăvălie celă ce v 
de jemniă pentru slujba casei, 
găvane şi altele, 

— În pâtră şi metalari. 
— Fabricantii cu prăvălie prin mahalale. 
— Neguţătoră. 
— (Şeminer). 
— Fabricantă. 
— Neguţiători. 
— Şi unturi, neguţătorii, 
— (Vegi tinichigiă). 
— Ca prăvălie lucrândi fără a avea articole din str 
— Maestru şi neguţătorii.. . 
— Celii ce lucreză sube de feri, maşine de bucătărie. 
— Pabricantii şi comerciantii cu prăvălie, 
— Industriaşii lucrândă m 

face şi pe tapițerii. , 
i negnţătoră cei co târnă ţeve de plumbi şi alte asemenea 

inde atâtă rogojini câtă şi alte obiecte 
cumă albii de spălatii, mese de lemn, 

— Maestru cu prăvălie sâă luerătoră, 

ărunţişuri de templărie. 
— Maestru acela care numai îmbracă mobile. 
— Neguţătorii cu prăvălie. 
— Care lucreză obiecte de tinichea 

geamuri, 
— Antreprenorii, acela care închiriază mak” multe trăsur 

speculă, 
— Fabricantiă, re 
— Neguţătoră. 

paratoră, 

— dem şi fabricanti. 
— De mal puţine uliţe. 
— Fabricantă. 
— Neguţătorii cu amănunti. 
— Idem Idem. 
— De stofe, maestra, 
— Neguţătorii vărară şi cărămi 
— De bucătărie (vedi 6le). 
— Cu butelea sei cu butoiaşulii. 
— (Vegi zagrafi). 
„— De ferii, de sîrmă, grătare, fabri 
— De păreţi şi tavană ordinară, 
— De trăsuri, 
— De diferite lemnării. 

cantă cu prăvălie... 

Numirea profesianiloră 

- CLASA VII 

— De piano şi alte instrumente. 

— Fabricaanti, 
- — Neguţătorii de lucruri mici, 

ga 
ăinătate. 

„ negaţătoră cu prăvălie vindândiă gi 

i ce are pentru 

dară celii ce vinde aceste articole,



„ Băcani. 
Barca. 
Blănari. 
Bragă. 
Cătdărariă. 
Candeli. 
Corsetari. 
Cnsătorâsă, 

Croitori, 
Decatirii, 
Felter, 
Fontânari. 
Franzela. 
Ghiaţa. 
Hanuri. - 

- Lampa, 
- Lemnarii, 
Lithografie. 
Luntre. '- 
Material vechii, 

Moşe. 
Nascere, 
Pianuri, 
Pei. 
Polietoră. 
Potcovari, 
Precupeţă. 

- Răsucitoră, 
Sirmă,. 
Selgiii 
Tesetorii, 
Tabaci. 
Tablouri. 
Tâmplarii, 
Tapiţeri. 
'Telali, 
Tutună. 
Trăistară. 
Umbrele. 
Vată. 
Zarafă. 

" Cărţi vechi. 
Căruţaşi. 
Darace. 

- Dogar, 
Dalgher. 
Funit. 
Lapte. 

Măturatu. 
Mături. 
Pâine. 
Puţari. 
Scorţă. 

„— Maestru lucrândii fără călfi. 
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— Negaţătorii de lucruri de mici valori cu amănuntuli. 
— (vedi luntre). , - 
— Simplu lncrătorii cu prăvălie. 
— Fabricantii de bragă în cătimi mai mici. 
— Fabricantă, reparatorii.: „ 
— Fabricantii şi comertiantii cu prăvălie. . | 
— Fabricantii şi comerciantii cu prăvălie, : 
— Care câse cămăși, pantaloni şi alte asemenea rufe cu ajutorul mai 

multora. 
— Reparatorii şi curăţitorii 

—  ............. . ... .. ..... 

"— Maestru, 
— Neguţiitoră cu deciuială,. : 
.— Negaţători vîndendi numai ghiaţă 
— Fabricantii reparatoriă simplu. 
— Reparatori, 
— Rotarii, acela care pregătesce lemuărie pentru cară şi căraţe ordinare. 
— Neguţătorii celă ce vinde desemnuri şi peisagiuri lithografiate. 
— Constractorii acela care face luntre. 
— De lemnărie şi altele precum suntii cei ce dărimă ziduri vechi şi vîndii 

materialurile. 
— (Vedi nascere). ? 
— Casele unde femeile mergi a nasce. 
— (Clavire) închirietorii. 
— Lucrători (redi tabacii). 
— Pe lemne sâii metală. 
— Simpla. 
— În mahalale. 

» — Singurii cu prăvălie. 
— Fabricanti. 
— Celii ce drege şi spală şealuri, 
— Maestru. 
— Celă ce lucrâsă piei singuri. 
— Vechi stii moderne neguţători cu prăvălie. 
— Luerândi singuri cu prăvălie. 
— Neguţătorii de mobile vechi. 
— Vindendă haine vechi... 
— Neguţătorii cu balanţă în mărunţeoa. 
— Maestru, DI 

- — Pabricantii şi neguţătorii. 
— Idem ]dem. ! 
— Ambulantii, schimbătorii de monede pe lie, 

. 
CLASA VIII e . 2 

— Și mobile vechi, sâii numai ana sâă alta din aceste articole. 
— Cu duvi caf. : 7 
— Fabricant, 
— Fabricantii lucrânăă singură, PR 

" — Imerătorii cu diua. 
— Fringhii, ştrânguri, celă ce Incrăză asemenea obiecte, . 
— Neguţiitor colă ce întreține de la 3 vite în susăi şi face uă speculă spe- 

cială cu lapte, esceptându-se ciobanii ce vind lapte pe uliţi în timpul 
rimăverei, şi femeile lăptărese care aii de la uă vacă până la duot in- 

clusiviă, căsi de la 3 în susă se voră supune la patentă. - 
— Uliţelori (vedi udatu). | - 
— Fabricantii. - ” . E 
— Neguţătorii vindândii cu decinială pe tarabă sâi în maghorniţe. 
— Care face puţii sâă curăță şi slcesce, maestru, n 
— Neguţători, : |
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Spălător. — Sc spălătorâsă care spală rufe prin ajutorul a mai multoră femei, Idem. „— De pălării de paie să dantele, Teleldică, — Care vinde totă felu de vechituri, Udător. — De uliţă mică. 
"Uleiii. — Vîndătorii cu mărunţeoa. ” Vânător, — Neguţător, ” 
Zidar. — Cu diua lucrând singuri Plasă. — Pentru prinsi pesce, năvâde, fabricant. 

Comerciuri carik țin de tabloul A, şi carii se tazză după regulele de may jos Ambulanţi, — Aceia cari vindii mărfurile lori pe uliţe transportându-le din loe în loc, precum Suntii boce&gii, colportori, mămalari, tablaşi (afară din art, de hrană) acesti ambulanți se taxeză : Cei ce vizdă mărfurile loră pe brace scă spinare cu jumătate din-impe- situlă patentei otărite pentru neguţătoră ce desiace mărfuri de ase- menea natură în prăvălii, Cei ce vindă în căruțe cu ună cală aseme- nea. Cei ce rindii ca căruțe cu duci cal plăteseii întrâgă taxa paten- tei otărite pentru comerciulii din care facă parte articolele ce desfac, Magherniţe, : — Neguţătorii care vinde în magherniţe (prăvălie de scânduri) se taxâză „. pe jumătate din preţul fixă al aceluia care vinde acelâşi articole in prăvălie da zidă. 
NB. Ambulanţii poti fi din tâte comerciurile cuprinse în acest tablot. 

7 

PARTEA 2-a - 

TABLOUL B | | 
Profesiuni împuse în considera zie de populaţie după uă tarifă escepţională (1) 

Numirea piofesiuniloriă 

Agronom. — Cu diplomă, profesie liberă (lei 200 ori caro ar f populaţia). Ambulanţi, — ceia cari vinâii mărfurile loră cu âuot sc mai multe trăsuri drepti : fizii de lei 200, 
Ape minerale.  — Scă termale, esploataţii (adică loculi unde se faci băt de ape minerale) cum Pucisa, Olănescii, Călimănescil, etc, se va taxa cu 200 lei pe an, ori care ar fi populaţia. - Arpentor. — (Alăsurătorii de pă mentă) vedi otarnicii, | Asiszurare, — Compania de mobile şi imobile și asigurarea maritimă în 4 clase, după - importanța capitalului 100—250.—150—190. E Bancher, - — Cu operaţie în străinătate şi în întru în 4 clase, după populaţie, 1,200 —900—600 şi 300. . idem. — Cu operaţii numai în $cră, în 4 grade, după populaţie, 400—300.—290 

Cărămidară. -.. — Fabricant de mari cătimi, taxa fixă de lei 100, ori care ar fi populaţia. Idem, „— dom de mici cătimi 30, esceptându-se aceia ce fabricâză numai pentru , trebuinţa case! lori. Cârmaciii, — De vase, corăbii, vapore etc., aceia ce plutescii obicinuitii de la imbucă- turile Dunărei penă la Brăila, şi înapoi, tuxa fixă de lei 50. a Cârmaci, „== Cei care plutesciă obicinuit de lai Brăila penă la Orşova și înapoi lei 25, Caşeatal. . .— Neguţători și fabricantă cu ridicata, taxă de lei 100, ori cari ar Îi po- a  palaţia. - 
Distilator, - :.— Magi se taxezău cu leă 50 pe ană, ori care ar fi populaţia, Hotarnici, „»— Gesurătoriă: de moşie) lei 800, idem. Luminări, '  — De stearin şi săpună, fabricantii, lei 300, idem. Maşini, — Pentru vanore, taxă fixă de lei 200, idem, mai 3 lei de fie-care lucrător până la maximum de 150 lei. 

    (1) Taxele acestei tarife se arctă în potriva fic-cărci profesiuni, .
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Poduri. - — Concesionarii de a Ina uă plată ore-care pentru ună pod construiti pe- 

sto ună râă sc gârlă, decă este pe drum de postă plătescii î:: propor- 

ție cu clasa 5-a lei 50. 
1dem. — Jdem peste gârlă săi rii unde nu esistă postă, lei 40. 

Porci, - " — Neguţători (vedi vite). 
Surecciă. . .  — dem (idem). . . 

Vite. — Boi, vaci, cai, porci, neguţătorii vîindândi pe piciore, mari ciredi câte 

| lei 200, oră care ari fi populaţia. 

“ldem. - — Jdem în mici turme, idem lel 100. 

Jdem. — Celii ce îngraşă ca, să vindă cu perechea, lei 50. i 

Zalhana. — Intreprindător lingă oraşe de căpetenie cun: Bucuresci, Craiova, Brăi- 

la, Ploesci. Giurgiu, taxa fixă de lei 200. - : ! 

Zalhana. — Intrepringătoră po lingă cele-alte capitale lei 150. 

PARTEA 3 

TABLOUL C 

Proțesiami împuse dupa mniglocele de producere fără considerație de populaţie 

» 
„Xumirea profesiunilorit 

Acsisarii, — Antreprenoriă aesisarii (vegi lucrări publice). 

Advocată. „_— Profesie liberă (după chirie). 

Arendaşii. — De moşii, de păduri, de moră, de bălți și altele se taxsză după arenda 

anuală câte jet 2 de fie-care mie, până la maximum de 2,000 Lei, frac- 

țiilo dintre mie nu se socotescii, 

Arhitectă, — Titerând planari şi luândii asunră'și antrewrise de clădiri particulare se 

taxăză după chiria casei de locuinţă (a 10-a parte acestei chirii). 

Idem. — Laândă şi antreprise de clădiri publice se taxsză -cu a 10-a parte din 

chiria casol de locuinţă mat multi 10 parale de fie-care mie de lei din 

totalulii antreprisei, 

Balanţe. — Adică cumpene, cântare, stânjeni de feri şi alto asemenea obiecte me-" 

. , canice (vei maşine fabrici). 

Bancă. . — Stabilimentii antorisatii de guvern se taxcză cu 2,000 lei pentru unii 

capitalii de unii milionii pen la 1 milione, şi în susii de acestii capital 

se va adăoga 500 lel de fie-care milionă până la maximam de 5,000 lei. 

Barcă. — Sâii remoreherii pentru transportă de diferite mărfară se va, taxa cu 20 

parale de fie-care tono (greutate de una mie chilograme.). - . . 

Bere. — (Stabilimenti de fabricare) câte lei 5 do fie-care sută de oca din capa- 

„* citatea, cazanului, | | 

Birjară. — Mai multă cu câte lei 2 de fie-care trăsură de la una, în susii. 

Idem. .— Căruţaşă câte lei 15 de fie-care trăsură de la 1 în susii. 

Caldaramară.  — Antreprenor (regi Iuerări publice). 

Cărbuni. _— De pâiră şi de pămentii (sei mine). 
Cărţi. — Da jocii, antreprenorii (regi Incrări publice). 

Corăbieri. — Stăpenă de vasii plutitor. | 

Cotăritii, — Antreprenoriă (vegi lucrări publice). ” 

Câră. — Spălătoră, curăţitorii de ceră se taxeză la clasa 6-a mai multă 2 lei de 

fie-care lucrătorii... : - | 

Deligenţe. — Particulare, regulate, antraprenorii câte lei 10 de fie-care postă a distan- 

„ţel drumului ce face, posta se socotesce 7,000 stânjeni. - 

Dinţi. „— Doctori de dinţi, dantişti, se tasăză după chiria localalui ce plătesce 

(a 10-a parte din acestă chirie). 

Doctori. — In medicină, chirurgie, se taxeză după baza chiriei ce plătesce (a 10-a 

parte din acâstă chirie). - 
Dramuri. — Antreprenorii (vedi Inerări publice). . . 

- Eclăragili. " — Idem acela care se însărcinâză a ilumina ună oraşă cu lampe cu gazii 

(vedi lucrări publice). 
" Gazi, — Ticuidii fabrică, câte lei 10 de fie-care 0J0 de ocă a capacităţei cazanu-
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lui; producere se sovotesce accea ce se fabrică în 24 ore; cândi caza- nulă sii cazanele nu producă 100 oca pe qi sc ra taxa cu minimuraţ 100 lei pe ană. 
Herăstrăii. „_=— Întreprindătoră, acela care ia în arendă ferăstrae în munţi pentru lucrată : scânduriloră; acestă industrie se va taxa după midlocele de producere, adică pentru 100 scânduri pe di 5 lei până maximum de 100 let. dem. — Proprietarul care esploatează singură lemnele pădurii sâle este esclusii, Hirargii, — Dantistii, se va lua de bază chiria ce plătesce a 10-a parte din chirie, Imgineriă, - — Profesie liberă, sc taxâză după preţulă chiriei ce plătesce (a 10-a parte din chiria acâstă), se esceptăză îusă acei ingineri cari suntă speciali numai în șerviciulii Statului, - Lucrări publice, — Antreprenorii, precumi de pavage,. poduri, şosele, construcţii mari ete. se taxeză la clasa 4, mai multi 10 parale pentru fie-care mic de lei o ce constitue pzoţii ce priimesce de la Guverniă pentru asemenea lucrare. Mecanici. — Profesie liberă, dirigentiă de maşine se taxăză după chiria localului a 10-a parte. 

- Mine. — Esploator fără coucesiune, la clasa 6, mat inultii lei 3 de fie-care lucră- toră până la maximum de let 400, . Idem. — Concesionarii apăratii. - “Morară, n — Antreprenoră fie şi chiar proprietarulii morei (vegi arendaşii) Ă Mori, „— De măcinată făină scă mălaiu, 15 lei de fie-care pereche de pietre pent la maximum de lei 200, Idem. — Cele ce nu fancţionâză de câtii G luni pe anii ptătescăjumătate nmnatdin taxele determinate pentru cele co lucrâză totă anulă. - Ochiulistă, — Doctorii, profesie liberă, după chiria locului de locuinţa (a 10-a parte). OAceră. — de sănttate, „__ Idem Idemn. Păcură. — Esploatoră câte lei 20 de puţi. . Poduri, — Pe vase statornicite, antreprenori 2 lei de fio-care mie de lei asupra - arengei. 
Porţelană, — Fabrică după midlcele de producere, 30 lei fic-care cuptoră până la maximum de 150 lei. | Pescuire, — Arendatori de eleştae (după arendă). Postavuri, — Mai multii câte 2 lei de fic-care resboi. N Povaruă, — Fabrica care destileză grânele ssii rodele prefăcendule în rachiii scii li- cuide oliâse va, plăti câte 10 leă pe ani pentru unii cazanii de uă ca- pacitate Iucrătâre de 100 oca. Pânză, — Mai maltă 6 lei de fie-care resboi, Rachiă. — Să spirtă, fabricaută (vedi povarnă), Saline. — Antreprerorii de esploataţie după arendă. o - Spectacule, — (Leatru) Direcţoră luâulii asupră'şi antrepriza trupelor de actori de operă, dramă, comedii, gimnasticecu s&ă fără cai, antreprenorii de di- „Stracţii publice, se taxeză cu a 10-a parte din chirica localului, şi chiar. cândii localulii sari conceda gratisă, Şosele, — Antreprenoră (regi lucrări Publice). 'Peatru, — Directoră (vedi spectaculii) de a 6 clasă, Vară. — Fabricantă câto lei 10 de fie-care cuptoră. - Viterinară, — Doctori, profesie liberă (a 10-a parte din chiria localului ce plătesce), 

  

LEGE 
RELATIVĂ LA TAXA DE TRANSMITERE ASUPRA PROPRIETATILOR 

ASIEDIAMINTELOR PUBLICE 

(Decretulii No. 477 din anul 1860) : 

Arte 1, Tâte proprictăţile ne mişcătore su- | lia, episcopiile, monastirile închinate şi ne în- puse a contribnţiunea fonciară, ale tutulor a- chinate cu metâşele loră, chinoviile, monasti- şedămintelorii publice, precum este : Mitropo- | rile şi bisericile de sub diferite tutele şi după
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diferite disposiţiuni testamentale, municipali- 

tăţile, comunele, spitalele, scâlele, seminariele 

şi ori-ce altii aşegământi de bine-facere, sunt 

supuse toti-d'uă-dată pe sâma Guvernului şi 

- Ja uă a duoa imposiţiune, ce represintă taxa 

de transmitere a proprietăţiloră lorii, de la u- 

nulă la altuli, scă între vii şi morți. 

Art, 2, Acâstă taxă este de 10 la sută pe 
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ană asupra venitului netă a fic-căria propric- 

tăți ne mişcătâre ale menţionatelorii aşegă- 

minte publice, se răspunde de dânsele de-uă- 

dată cu imposiţiunea fonciară şi după aceleaşi 

regale de percepţiune şi de comptabilitate, pre- - 

scrise de legea specială pentru imposiţiunea a- 

supra venitului fonciariă, . 
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PRIN CARE SE APLICA TAXA DE TRANSMITERE SI LA PROPRIETATILE ASIEDIAMINTELOR 

PUBLICE DE DINCOLO DE MILCOY 

(Decretii din Martie 1562) 

Art, 1. Tâte proprietăţile ne mişcătâre din | 

partea de dincolo de Alilcovă, supase la con- 

tribuţiunea fonciară, ale tutulori aşegăminte- 
loră publice precum sunt : Mitropolia, Episco- 

piile, monastirile închinate şi ne închinate cu 

metâşele lorii, chinosiile, monastirile şi biseri- 
cile de sub diferite tutele şi după diferite dis- 

posiţii testamentare, municipalitățile, comu- 

„ele, spitalele, scâlele, seminariele şi ori-ce alt 

aşedămentii de bine-facere, suntăi supuse totii- 

Wuă-data pe sâma fiscului, şi la uă a duoa im- 

posiţie denumită «taxă de transmitere» a pro- 

prietăţiloră lori. 

Art, 2. Acâstă taxă rămâne statornicită în 

şitra de lei 10 la sută pe ană, asupra venitulai 

curată (net), aşa precum este fixată şi în par- 

tea de dincâce de Milcov. — Ea (taxa) se ra 

răspunde cu începere de la 1 Aprilie viitoră, 

anulă 1862, de acele aşedăminte, de vă dată 

cu imposiţia fonciară Qupă aceleaşi regulo de 

percepţie şi de comptabilitate. 

Art, 3, Escepţiile stipulate prin legea im- 

positului fonciarii adoptată în partea de din- 

câce de Milcovă, voriă fi aplicabile întocmai, şi 

în partea de dincolo de Milcov. 
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“DE INSTITULREA PERCEPTORILOR (1) 

(Decretii No, 555 din 23 Martie 1865) 

CAPITOLUL 1 
Derpre instituirea perceptorilorii 

de oraşe şi târguri, clasificarea lor şi au- 
toritatea de care depandă 

Art, 1. Implinirea contribuţiunilor directe 
şi a altorii diferite tacse fiscali, se efectuă, es- 
clusivii de către agenţii speciali numiţi per- 
ceptori, în virtutea unui titlu legalmente do- 
bândită. 

Art, 2, Spre acesti scop sa instituo ună 
serviciă de perceptori prin oraşele şi tergurile 
principale ale ţărei. a 

Pe lingă perceptorii de jrin oraşele mai po- 
puiate, santă ataşate ajutâre comptabili şi a- 
genţi de urmărire, 

Art, 3, Porceptorii, adjatârele şi agenţii de 
urmărire, snati agenții fiscali, depand de Mi- 

nisteriulii finanţeloră, şi sunti puşi sub auto- 

ritatea casieriloră districtual, E 

Fi suntii responsabili către casieri pentru 

esacta împlinire a contribuţiunilorii şi pentru 
regulata, conducere a operaţiilor serviciului lor. 

" QĂPITOLUL Il 

Despre clasiilearea, percepiorilorii 

Art, £. Perceptorii de oraşe şi târguri se îm- 
partă în patru clase, după importanţa, popula- 

ției oraşeloră şi după cătimea contribațiilorii 

ce ai a împlini. 
„Art. 5. Personalulii serviciului de percep- 

ţiune şi clasificarea lui se va prevedea în regulă 

pe fie-care ană în budgetuli Ministeriului f- 

nanţeloriă.   
  

“40 Vogi nota de la pag. 1208.



CAPITOLUL III . | 
Despre atribuţiunile perceptorilori 

Art, 6. Atribuţiunile perceptorilor consistă 
- în următrele operațiuni : 

2. Lucrătă pregătitore. 
2. Implinirea contribuțiunilor şi - 
3. Urmărirea eontribuabililorii întârdietori, 

PARTEA I - 
Despre lucrările pregătitâre 

Art, 7, Lmerările pregătitâre suntit': 
1. A priimi de la casieri la începutulii fie- 

cărui an rolurile confecționate de către agenţii 
de constatare, ale verifica și a le presenta la 
consiliulii comunalii spre a lua însemnare după 
dânsele şi a publiea în resumatii numărul to- 
tală ali contribuabililorii, patentabililori, ve- 
nitulă proprietăţilori, imobile şi cătimea dă- 
rilorii coprinsă în ele.   2. A împărţi contribuabililoră de târe cata- 
goriile însciinţările de cătimea, dărilor la care 
suntii înscriși pe anulii pentru care suntă for=: oraşă, unde se află și casierulă, şi 
mate rolurile și remiişiţele din anii trecuți, 

3. A împărţi coimnercianțiloră, industriaşilor 
şi profesionistilorii, patentele formate de a-i 
genții de constatare şi priimite prin casierii 
locali de uă dată cu rolurile, 

4. A se încărca, la venituri prin scripturile! 
lori cu totalulii contribuţiilorii coprinse în ro-! 
lurile anuale şi cele suplimentaric trimestriale. 

5. A forma matriculele de contribuabili şi 
patentabiii ambulanți, a le revesti cu legali- 
sarea consiliului sâă a delegaţilorii comunali 
şi a le înainta la Prefectură sc Subnrefectura 
locală, ! 

Aceste din armă disposiţiuni privescii pe per- 
ceptorii din localităţile unde âncă nu suntii 

„ controlori, 

- PARTEA II 

Despre împlinirea contribuțiunilo ri 

Art, $, In privinţa împlinirilor, perceptorii 
aii următârele îndâtoriri : -- 

1. A împlini contribuţiunile, taxele şi deci. 
mele adiţionale autorisate de legi de la toți 
imposabili înscrişi în rolurile citate mai susă. 

Perceperea contribuţiunilorii sâă taxelor de 
la ambulanţii necuprinşi în roluri se va face 
după bileturile de clasiticaţie ce se vorii libera 
de către controloraliă respectivi dintrunii re- 
gistru cu matcă, - 

Pe unde nu suntii controlori, asemenea bi- 
“letură se vorii libera perceptorilorii de către 
delegaţii comunali spre a le servi de base Ia   
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împlinire până voră priimi roluri în bună re- 
gală pentru toţi ambulanţii do catigoriile ci- 
tate mai snsă. - i 

2. A libera chitanţe sâi patente tăiate din 
registre cu matcă pentru sumele s6ii taxele ce 
voră împlini de la contribuabili de orl ce cați- 
gorie şi de la patentabilii ambulanţă. 

3. A înscrie îndată după implinire în margi- 
nea, rolurilorii prin colonele deschise ad-hoc, 
atâtii în cifre cât și în litere, tâte sumele cen- 
tribuţiunilorii implinite de la fie-care contri- 
buabilii, și pentru fie-care felă de contribuție, 

Acestă înscriere prin rolurile contribuabili- 
lorii şi pateutabililoră ambulanți, se :va face 
îndată, ce se vor trămite perceptoruluY rolurile 
despărţire sale, formate după, matriculele su- 
plementarii, 

4. A trece tâte sumele încasate din contri- 
buţie prin registrele de comptabilitate ce sunt 
d$tori a ţine. A 

5. A versa la casierulii locală contribuţit= 
nile împlinite Ia fie-care dece qile, deea veşe- 
dinţa pereeptorului este în altă comună de cât 
aceea unde este biuroulă casierului, sâii îndată 
ce cătimea lori va atinge suma de loi una mie, 
cândii biuroulii perceptorului va fi în același 

a priimi pen- 
tru banii respunși recepise tăiate din registru 
cu matcă. 

6. A cere de la agenţii de constatare descăr- 
carea contribuţiilorii acelorii individe ce se vor 
constata că suntă greşit îm puşi, dosiţi, morţi, 
insolvabili, etc., justificândă imposibilitatea 
împlinirei contribuţiei loră. 

î, A transmite controlorului listă de contri- 
buabilii şi patentabilii ce se vorii descoperi in 
despărţirea lorii, fie din cel veniţi din alte des- 
părţiri, fie din cei rămaşi neiuscrişi, la epoca: 
recensimentului, cercnd de la controlor a faca 
cuvenita constatare, şi a rezula adăugirea a- 
celor contribuabili prin matriculele suplemen- 
tarii ale ucei despăţiră, 

PARTEA II 

Despre urmărirea contribuabililor întârdietori, 

Art. 9, In privinţa urmăririlor, perceptorii 
sunti detori: - ” 

1. A urmări pe contribuabilii carii fiind în- 
scriși în rolurile despărțirii fie-căruia voră fi 
întârgiatii a veni să'şi plătescă contribuția ce 
dâtoreză pe fie-care trimestru, : 

2, A torma după roluri avertismente speciali, 
pentru urmărirea contribuabililoră strămutați 
cu locuinţa în alte despărţiri finanţiare, a le 
transmite perceptorilorii respectivi, spre a ur- 
mări împlinirea contribuţiiloră ce dâtoreză. 

3, A arinări asemenea pe contribuabilii ve- 
niţi în circumscripţia lorii din alte despărţiri,
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în virtutea, avertismentnlui specială de urmă- 

rire, ce vorii priimi de la perceptorii locali. 

„CAPITOLUL IV 
Despre ajutârele comptabili, agenţi de ur 

mărire și atribuțiunile lorii -. i 
Art, 10, Ajutârele perceptorilorii din oraşe | 

mai populate sunt de duoă grade şi anume : 
1. Ajut6re comptabili. 
2, Afienţi de urmărire. 

Atribuţiunile ajutorelorii comptabili. | 

Art, 11, Ajutorele comptabili santii însăr- 
cinaţi a ţine în bună regulă comptabilitatea 
perceptorului, archiva, rolurile, registrele de 
„chitanţe şi de urmărire şi totii ce privesce la 
buna ordine a biuroului, - . 

Ef concură după ordinile şi în virtutea de- 
legaţiei ce li s'ar da de catre perceptori Ja a- 
plicarea, gradului ală duoilea şi alii treilea de 
urmărire, asupra contribuabililor ce aii-intrată 

în asemenea casuri şi priimescă în lipsa per- 
ceptorulni contribaţiunile ce vorii aduce con- |: 
tribuabilii Ja biuroulii de percepţie. 

EI formăză și transmiti fie-cărni agentă de 
urmărire , avertismentele ca trebue a le îm- 
părţi contribuabililorii. 

1a 

| si sunt dâtori a da ascultare ajutoralui compta- 

!bil, asupra îndeplinirii însărcinărilor ce li sunt 

  'Țină compt și se asigură despre modul cum 
îşi îndeplinescă îndetoririle fie-care din agenţii 
de urmărire. 

Depunii la casieria locală uă garauță perso- | 
nală solvabilă pentru .esacta împlinire şi, văr- 
sare către perceptore a sumelor de bani ce vor     fi indetoraţi a împlini în biuroul de percezţiune. 

Ei suntii responsabili directii către bereop- | 
torii pentru tote lucrările ce se vorii efectua 

-şi pentru ori-ce negligenţă în împlinirea dsto- 
riilorii lorii. | 

aAtribuțiunile agenţiloriă de urmărire 

Art, 12. Agenţii de urmărire suntă dâtori : 
1, A împărţi la începautulii fe-căraia an în- 

seiinţările de cătimea dărilorii cu cari sunt în- 
scriși contribuabilii prin roluri şi patentele co- 

mercianţiiorii, industriaşilorii şi profesionişti- 
loră din despărţirea fic-căruia,- 

92. A împărţi asemenea pe fie-care trimestru 
avertismentele şi ordonanțele âe urmărire po 
la contribuabilii întârdietori. 
"3, A comunica perceptorului liste de contri- 
buabilii descoperiți din nuoii în circumscripţia 
loră, şi de aceia ce se voră fi strămatati, stii 

sori fi intrati în casuri carii ar da -locă la 
descărcare de conthibuţiuni precum şi despre 
proprietăţile ce arii intra în ambele categorii 
maj susii inenționate. . ; E 

4. A concura după ordinile pereeptorului, la 

ori-ce alte operaţiuni cerute de interesulă ser- 
viciului de percepţiune. - 

Art. 13, Agenţii de urmărire suntii respon-   cabill către perceptori pentru tâte lucrările lor 

puse prin legile şi regulamentele ad-hoc. 

CAPITOLUL V 
Despre admisibilitatea pereeptorilora aju- 

torelor comptabili şi agenților de nrmirire 

Art, 14, Până se vori putea forma agenți 
de percenţiune cu cualităţile cerute, condiţiile 

de admisibilitate în asemenea, posturi vorii fi 

| cele următore : 
j 

a.-A fi românii sei naturalisatii. 
„A avea, etatea de 25 de ani. 

€. A avea cunoscință de legile şi regulamen- 

tele tinanţiare. : 
d. A cunâsce lucrările aritmetice. 

e. A fi practicată în vre-uă cancelarie pui- 

blică trei ani celă puciniă, : 
" f. A avea ună scrisore frumosă,, 

g. A nu 6 fostă destituită din funcţia ce v: 

fi avută penteu negligență, imoralitate. scii 

abusuri. - 
Art, 15. Oră-ce perceptorii esto dătorii a de- 

pune uă garanţie în numerarii s6ă in ipotecă, 

in raortii cu a patra purte din venituli unui 

trimestra ali contribuţinnilor directe, din des- 

părţirea în care ar îi numită. : 

Pentru garanţiile depuse în numerariă |i se 

va. borifica anii procenti de 5 la, 0/0 pe ani. 

Art, 10. Nici ună perceptorii sâii ajutor 

comptabilă na va putea întra în serviciul funo- 

ţiunii ssle penă ce mai nainte na va depune ga- 

ranția cerntă şi va săvârşi legiuitul jurăment. 

Art. 17. Agenţii de urmărire, ca să fie ad- 

mişi în asemenea funcţiune, voră trebui a fi 

români seti naturalisaţi, a sci se serie, a cu- 

nâsce cete patru lucrări aritmetice elementara, 

e
 

a 

"a avea cetatea de 21 ani şi a justifica, despre 
buna lori conlaită. O 

CAPITOLUL VI 
Despre instituirea unui sezviciit de suruu= 

meraii pe liugă agenţii de percepţie 

Art, 1$, După trecerea unui ană dela pre- 
înulgarea acestei legi, nimenea nu va putea fi 

numitii perceptorii de câtii după ce va fi tre- 

cutii gradele 'de surnumerariiăi, agentii de ur- 

mărire şi ajutori de comptabilă la vre-unii 
biuroi de percepţiuue. o 

Art. 19, Pentru împlinirea disposiţiilor arti- 
colului de mai sus, se institue unii serviciii de 

surnumeraril, cară voră fi în numirii de dece pe 

lingă Direcţia comptabilităţii de la Ministe- 

riulă ficanţelorii, şi duol pe lingă fie-care per- 

ceptorii de oraşe. -: 
Art. 20, Spre a putea fi cine-va admisi ca 

surnumerariii, urmeză a îndeplini condiţiile ur- 

mătâre : : . : 

L-A fi români sâi naturalisatii.. .» 

„9. A avea etatea de două-deci şi anu ani.
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3, A fi absolvită cursului a patru clase gim- 
nasiale s6ă numai a patru clase primare prin 
districtele unde nu suntă gimnasii. 

-. A avea uă scriere frumosă, 
Art, 21, Terminulă surnumesrariatului va fi 

obligatorii de unii ană şi facultativă âncă de 
ană anii, dâca, la espirarea anului ântciii nu se 
va, ivi ver-uă vacanţie, ss deea surnumerariulii 
nu va Ensuşi cunoscinţele cerute, 
„Art. 22, Surnumerarii cari prin zelă şi ac- 
tivitate vorii proba, că ânsuşescii cualităţile ce- 
zate, vorii putea fi numiţi Ja vacanţie în posturi 
de agenţi de urmărire, mai 'nainte chiari de 
împlinirea stagiului de uni ană. 

Asemenea surnumerarii vorii putea fi insăr- 
cinaţi provisorii a ţine locul ajutorelor compta- 
bili ce ar fi lipsind din servicii până la întârce- 
rea, lor, sâă până la numirea, celor în drepti. 

La asemenea casuri, surnumerarii voriă avea 
dreptulă a se bucura de jumătate din retribu- 
ţinnea posturiloră ce voră ocupa provisoriii, 

Arte 28, În casulii câniiă s'ară ivi vacanţie 
în posturi de perceptori şi impiegaţi ac cate- 
goriile citate mai susii, mari putea presenta 
garanţia cerută la art. 15 sii ară fi fostă su- 
puşi 14 penalităţile prevedute la art. 12, 43, 
şi it seă arii putea justifica că ânsuzesciă con= 

- diţiile şi cunoscinţele provădute la art. 14, a- 
tancă numai so voră putea chiăma li funcţia 
de perceptorii alte persâne care arii însuşi ase- 
menea, cualităţi. 

CAPITOLUL VII 
Despre înaintarea perceptoriloriă 

Art. 24. Porceptorii admişi în condiţiunile 
de mai susii, voră avea dreptul de inaintare 
Ja uă clasă imediată superioră în casuri de va- 
canţe după dual ani de serriciiă în clase infe- 
riore şi îu urma unui esamenă ce roriă da des- 
pre atribuţiile şi indâtoririle postului loriă. 

Art, 25, Perceptorii de clasa IV vorit fi cu 
“cipul acesta înaintați la clasa III, 

Porceptorii clasa II] la clasa II. 
Perceptorii clasa II Ja clasa |. 
Perceptoril clasa I la postul de şef de biuroă 

în direcţia centrală a comptabilităţilor în urma 
- unui concursii cu impiegaţii imediată inferiori 
din acea direcţiune şi astă-felii mai departe, 

REMISE PROPORȚIONALE 

  

LEGIUIRI 

Art, 26. Controlorii contribuţiuniloră di- 
recte, cu gradele corespundătâre celorii de mal 
susii, aii acelişi drepturi de înaintare la postu- 
rile de perceptori în urma împlinirel condiţiu- 
niloră de servicii şi de esamenii prescrisă la 
art, 24 pentru perceptori, dâcă însă voriă putea 
dispune de garanţia cerută prin legea de facă. 

Art, 27, in casă cândii duo! stă mat mulţi 
agenţi de coustatare şi de percepţiune vori a- 
vea drepturi egale de înaintare, postul vacant 
se va da prin concursii celui mai capabilă, 

Act, 25, Concursulii se va face înaintea ju- 
viului asupra unui No. de theme alese din le- 
gile și regulamentele şi instrucţiunile finan- 
ţiare în vigore. 

Art. 29, Concursulă va fi înscrisă şi orală. 
Arte 30, Juriul esaminator se va compune 

pentru perceptorii din capitală de către direc- 
torulit comptabilităţii şi alţi duoi funcţionari 
superiori aleşi cu acea ocasiune, 

Art, d1, Juriulit îu districte se va compune 
de către prefectii ca preşedinte, casierulă gene- 
rală şi controloruliă districtului. 

CAPITOLUL VIII 
Despre retribuțiunile agenţilor de percep- 

ţiune și premiele de încuragiare 

Art, 32, Retribuţiunile perceptorilorii şi ale 
agenţilorii de urmnărire, se vor compune din uă 
sumă fixă după clasele din care face parte, şi 
dintruă reinisă proporţională asupra contri- 
buţiuuilorii şi decimelor împlinite şi respunse; 

Art, 33. Ajutorele comptabile voră avea na- 
mai retribuţiuni fixe, 

Art. 31, Retribuţiunile fixe şi remisele pro- 
porţionale se ruguicză după tarifa de mai jos. 

RETRIBUȚIUNI FIXE 
  

  

N „| Ajutâre [genţi de 
Porceptoriă comptabileur mărire 

Cl. 1. pe ant lei 3.600 | lei 3,600 | ler 1,800 
> 9. > > > 9400] » 2400] > 960 
> 3.3 >] = 1,800] > 1.800] » 760 
> 4.» a] » 1,200] > 1,200] >» 600           

  

PENTRU PERCEPTORI PENTRU AGENTII DE URMARIRE 
  

2 la 010 acei cari voră avea a percepe până 
la 20,000 lei pe anii. 

1 3/4 Idem dela... .. 30,000— 90,000 
1172 > > -90,000—180,000 
lila » > 180,000—250,000 
1 > > 250,000 în susă.   

1 142 la 0/0 carii voră avea a percepe dapă 
roluri penă la 23,000 lei po ani, 

lillidela........ 25,000— 50,000 
) > > 30,000— 80,000 
apt 80,000 —120,900 

şi mai în susă. 
> >      
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Art, 35. Perceptorii, osebitii de retribuţia 

fixă şi remisa proporţională prevădută mai sus, 

aă dreptă a, se împărtăşi cn 1/3 din amendile 

împliuite în șirtutea legii de urmărire. 

Art. 36. Agenţii de urmărire asemenea ai 

drepti a se împărtăşi cu 1/3 din amengile ce 

oră împlini din despărţirea fie-căruia, totii în 

virtutea legii mai susii citată, 

Arte 37. Adjutârele comptabile se împărtă- 

şescă asemenea cu 1/3 din tâte amenqile de ur- 

mărire. , 

Art, 38, Perceptorii de clasa I şi 1], pentru 

considerația greutăţiloră serviciului loră voră 

avea drepti la ună premii ccuivalentii cu re- 

tribuţia fixă pe duot luni, dâcă prin șilințele 

ce vorii depune vorii achita integrală până la 

finele fie-căruia ană contribuţiunele directe ce 

voră fi înââtoraţi a strânge după rolurile a- 

nuale şi cele suplimentare din despărţirea lor. 

CAPITOLUL IX 

Peualități 

Art. 99. Perceptoriă, carii până la finele fie- 

cărai trimestru nu voră achita celă puţinii 

3J4 părţă din contribuţiile despărțirii lori pe a- 

celă trimestru, şi carii nu vorii justifica, în a- 

somănare cu disposiţiile legii asupra Comgta- 

pilităţii generale, causele legale ce aă împedi- 

cati împlinirea restului, voră perde drepti a- 

mendă retribuţia fixă pe nă lună, | 

Art, 40. Perceptorii carii până în termin de 

nouă luni dupt espirarea unui trimestru Du VOL 

fi achitati rămășițele acelui trimestru, vor î 

supuşi a plăti drepti amendă, 2 la 010 pentru 

acele remăşiţe până la definitiva lor Jicuidare. 

Disposiţiile prevădutela art. 39 şi 40 de mai 

susii, voră fi aplicabile cu începere de la a- 
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nulii 1866, în vederea preferinţei ce urmâză a 

se da în cursulă anului 1865 perceperii remă- 

şiţelori din anii precedenţi. 

Art, 4L. Acei din perceptori, carii până la 

espirarea eserciţiului fie-cărui anii (30 Septem- 

bre ali douilea ani), na vorii fi achitată tâte 

contribaţiunile directe din circumscripţia fie- 

căruia, pe acelii anii, voră plăti fiscului drepti 

amendă 4 la 0/0 asupra acelorii remăşiţe. 

Acâstă amendă se va împlini de la perceptori 

în cursă de trek luni, adică pânăla finele anu- 

lut altă 2-lea, scădânda-se treptată cu sumele 

ca voră mai respunde în acelă interval; iură 

după trecerea acestui termini se vor aplica, a= 

supra lor diposiţiile $ 1 de sub articolu 18 din 

legea asupra comptabilităţii. ! 

Art. 42, Perceptorii cari vorii deturna banii 

Statului, soră fi îndată, depărtaţi din servicii 

şi daţi în jndecată penală. 

Art, 45, Perceptorii cari pentru sumele prii- 

mite de ]a contribuabili roră libera alte chi- 

tanţe de câtă acele ce suntii dâtori a tăia din 

registrele cu matcă, parafate şi sigilate de mi- 

nistru, se vorii destina şi trămite în judecată 

ca, prevaricatori. ă 

Art, 44, Pereeptoril cară vor frauda pe con- 

tribuabili, îndată ce se va constata faptul săver- 

şit cu rea credinţă, vor fi dâtori a înapoia con- 

tribuabililoră sumele răă împlinite, şi toti uă- 

dată vor fi destituați şi daţi în judecată penală,   Art, 45. Pentru ori-ce alte neregularități 

comise în servicii, perceptorii vor fi supuşi la 

acelâşi penatităță prevădute pentru agenţii do 

constatare prin legeaţorganisăriă serviciului lor. 

art. 46. Disposiţiile legii de facă se vor a- 

plica după vă lună do la promulgarea regle- 

mentului ca se va elabora pentru aplicarea ci 

cu escepţiile prevădute la $ 1 de sub art. 40. 

  

„DECREY 

RELATIVU LA MODIFICAREA SI REDUCEREA PERSONALULUI ESTERIORU 

" DE CONSTATARE SI PERCEPTIE (1) 
(Din 3 ulii 1865) 

Art, 1, Serviciulă de constatarea contribu- 

ţiunilorii directe, prevădută la articolul. unic 

cap. 25 ală budgetului de cheltueli pentru eser- 

ciţialii 1865, să se desființeze. 

- Art, 2 Să se 
controlori generali, ataşaţi pelingă Direcţiunea 

contribuţiunii directe, pentru inspectarea a- 

genţiloră esteriori de constatare. 

Art, 3, Acesti servicii să se îndeplinescă 

in viitori printrună biuroii de constatare ce se 

“a institui în oraşulă de residenţă ali fie cărui 

districtii şi care se va compune de unii numării 

desființeze asemenea, cel trei | portanţa lucrăriloră ce ai a 

de ajutâre, proporţionată cn populaţiunea di- 

strictului. 
Art, 4. Controloriă, gefi 

statare, să sc împartă în 

ai biuroului de con- 

trei clase după îm- 
îndeplini. 

Art. 5. Retribuţiunea controlorilorii şi aju- 

toreloră, de fie-care clasă, să se reguleze în Mo- 

dulă următori : 
Pentru controlorii : de 
Clasa, 1 câte lei 600 pe 
— IL 500 
— JI 450 

lună, 

  
(1) Vei nota do la pag. 1208
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Pentru ajutore do: 
Clasa I câte lei -400 pe lună. 
— LU 350 -- 
— Ul 300 —. . 

Art, 6, Impărțirea în clase a controlurilor și 
ajutârelor precum şi fixarea numărului de ajut6- 
ve, ce se ataşăză pe lingă fic-care biuroii de con- 
statare, sedeternină prin alăturatul stat lit. A. 

> Art. 2. Biurourile de constatare voră îngriji, 
a strâuge de Ja perceptoriă comunali priv aju- 
torul sub-prefecțilorii, tote actele relative la 
scăderea sii adăugirea contribuabililori, după 
regulele şi cu observarea formalităţilor astădi 
în vigdre. 

Şefulii biuroului de constatare prin ajutârele 
sele, va face inspecții în districte, spre a s2 în- 
credinţa de esactitatea, acestoră acte, 

Art. S. Să se desființeze tâte posturile de 
casieri particulari, inscrise în budgetulă eser- 
ciţiului 1865. “ i 

Art. 9, Perceptorii comunali însărcinaţi cu 
strângerea contribuţiunilorii de prin comunele 
rurale, roră vărsa sumele adunate ia sub-pre- 
fectulii respectivi, de la care va primi recepise 
tăiate din condica cu inatcă, 

Recepisele manuscrise nu vorii avea nici uă 
val6re şi eliberarea lori va fi pasibilă de pena- 
lităţile prevădute de lega. 

Se va da cea, mai întinsă jublicitate dispo-, 
siţiuniloră acestui articoli spre a îi bine cuno- 
svutii de toţi perceptorii, - 

Art. 10. impositulă fonciarii şi arendele mo- 
şiiloră Statului în toti cuprinsulă unui district 
se vor versa la casieria generală a, districtului, 

Cu tâte acestea impositulii. fonciară, ss va 
putea strânge de către sub-prefecţă stii de per- 
ceptori, însă după uă delegaţie specială a casia- 
rului generală dată pe respunderea sa, - 

Arte 11, Sub-prefecţii în privinţa centrali- 
sării baniloră de contribuţii, să se pue sub au- 
toritatea casierilorii generali, şi sab directa, 
loră priveghere şi control. 

Sub-prefecţii să fie supuși ia depunerea de 
garanţii în bani s6ă ipotecă, contormii stipula- 
țiunilor art. 18 de mai josii, ecuivalentă cu 1/6 
din venitulă plăşii, pe ună trimestru. 

Registrele ce sub-prefecţii vorii fi dâtori a 
ţine, sunt: ” : 

LEGIUIRI - 

1. Registre de intrarea și eşirea banilorii; 
2. Registeu de partide cu perseptorii, în care 

să trâcă În debit suma ce perceptoralii este în- 
-săreinatii a strânge pe lună și pe trimestru şi 
la creditii sumele ce perceptorulii ra vărsa, 

2. Condică de recepise. 
Sub-prefecţii nu voră face nici uă oneraţiune 

de respundere,. - 
- Banii ce voră centralisa de la perceptori îi 
voră înainta casierului generală celă multi în 
48 de ore de la, priimirea loră, cu borderoă pe 
venitii şi comune, 

Arte 12, Serviciulii de percepţiune astă-Qi 
în fiinţă prin oraşe, să se desființeze, 

Arte 19, Percepţiunea impositeloră prin o0- 
raşele de vesidență, se va face prin casterulă 
generală alii districtului, prin ajatârele ce are 
în dispesiţiunea sa, 

Aceste ajutore vorii încasa impositele de la 
contribuabili, voră da chitanţe din condica cu 
matcă vorii urmări pe întârdietori, şi voră da 
sema gilnicii casieralui generală de operațiu- 
nile ce oră fi efectuat în urma ordinelor scle. 

Aceste ajutâre voră face şi ori-ce altă ser- 
viciă de cancelarie, la care casierulii generală 
îi va chiăma, 

Arte 14, Numărulă ajutoreloră fe-căruia ca-   sierii generali pentru percepţiuni, prin orașa 
se va specifica în reglementulii relativă la a- 
cestă sarviciă, | 

Art, 15, In orașele şi târgurile unde actual- 
„mente nu esistă Prefecturi, Municipalitatea lo- 
cală va alege perespunderea sa ună perceptore 
căruia i se va plăti de către Stată, uă retribu- 
ţiune fixă de lei 250 pt lună, 

Arie 16, În tote cele-alte terguri percep- 
țiunea să so facă cu modulă proscrisă la art, 9 
pentru percepțiunea prin comunale rnrale, 

Art, 12, Casierii generali de districte, să fie 
obligați a da nă garanţiă în analogie cu veni- 
tulă districtului pe 15 dile. _ | 

Aceste garanţii să fie sâii în numerarii, pen- 
ten care Statulă să plătescă ună procent de 
500 s6ă în creanţe ale Statului, scă în imobile 
curate de ori-ce privilegii, ssii ipotecă Şi pre- 
ţuită conformă legii. . 

Art 18, Aceste modificaţii se rorii pune în   lucrare de la 15 ale lunci curente, 

  

LB GE 
PENTRU ORGANISAREA SERVICIULUI DE PERCEPERE SI CENTRALISAREA VESITURILOR DIN 

CONTRIBUTIUNI DIRECTE, DOMENE SI RESCUMPERAREA CLACEI(L) 
(Decretii No. 745 din 15 Alaiii 1867) ” 

CAPITOLUL 1 
Perceperea | 

Art, 1, In comunele rurale, terguri, târgu- 

y s şore şi oraşe, cu uă populațiune mai Jos 
9000 locuitori, veniturile din 

Contribuţiuni directe, 
Decimi adiționale, 

ă de 

  11) Vegi nota de lu pag. 1208,



Yimbaticuri, 
Darea pentru clacă şi dijmă, 

se implinescii şi se urmărescii de către primar 
cu concursuli adjutorelorii sâle. - 
Comuna este solidară şi respunditâre de fap- 

tele primarului în acestă materie. 
Art, 2. Veniturile din arengi de moşii, pă- 

duri, clădiri şi poduri, se împlinescii de către 
sub-casieril de circumseripţiuni anume deter- 
minate prin ună regulamenti specială şi ba- 
zate pe câtimea veniturilurii, - a 

Ari, 3, Contribuţiunile directe, decimele a- 
diționale, chiriile şi embaticurile proprietăţi- 
loră Statului, de prin oraşele cu uă populaţiune 
mai sustii de 5000 locuitori, se împlineseii de 
către perceptorii speciali aşedaţi pe despărţiri. 

Venitulii pentru formarea unei circumscrip- 
ţiuni de percepere, va fi până la suma de unii 
milionii lei pe ani. 

Sub-casicrii şi perceptorii sunt puşi sub or- 
dinile imediate şi sub respunderea casierilorii 
generali. - - 

„CAPITOLUL II 

Centralisarea fondurilorii 

Art. 4, Primarii vârsă fondurile ce împli- 
nesciă în mâinele sub-casieriloră de circuinscrip- 
ţiuni, la fie-care 15 gile, 

Art, 5, Sub-casierii vârsă în mâinile casie- 
rului generală fondurile încasate de la primari, 
precumiă şi cele împlinite de. denşii directă, la, 
fie-care dece dile. 

" Arte Ge Perceptorii de oraşe vârsă fondurile 
implinite de dânşii în mâinile casierului gene- 
ralii, la finele fie-cărei stptemâni. 

CAPITOLUL III 
Retribuţiunile agențilorii de percepere şi 

de centralisare 

„Arte 7, Primarii comunelor rurale şi sub- 
casierii de circumserivţiuni primesciă, pentru 

"compensarea cheltuelilorii de. percepere, 2 la 
sută asupra sumeloră ce.vorii împlini din ve- 
nitorile enumerate pentru fie-care, la art. 1 şi 2. 

Sub-casierii priimescă pentru compensarea 
cheltuelilorii de centralisare, priveghere, in- 
spectare şi verificare 1/2 la sută asupra same- 
lori ce vori încasa de la primari şi asupra a- 
rendiloră şi chiriilorii, cari, fiindă trecute în 
debitul lori, s'arii fi vtrsati de către posesori 
Wa dreptuli la casicrulii generali, sei la casa 

“centrală a tesaurului, , 
. Primari! de târguri, târguşâre şi oraşe, prii- 

mesciă 4 la sută asupra contribuţiuniloră di- 
recte, decimelorii adiţionale, şi embaticurilori 
ce vori împlini şi vârsă .la sub-casierulă cir- 
cumscripţiunii, 

E Perceptorii de oraşe priimescii 5 la. sută a- 
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; supra contribuţiuniiorăi directe, Qecimelorii a- 
diţionale şi embaticuriloră ce voră implini, şi 
uă jumătate la sută pentru chiriile şi arendile 
ce torii urmări sâiă vor încasu în despărţirea lor. 

Art, $, Casicrii generali, pentru compen- 
sarea cheltuelilorii de priveghere, inspeetare, 

verificare şi pentru responsabilitatea ce aii asu- 
pră-le, priimescii : - 

Din contribuţiuni directe, decimi adiţionale, 
arendi, chirii şi embaticuri ce se vorii incasa: 

1]4 da sută, asupra ântâei pătrimi din pro- 
ductulă anuală al acestor venituri; : 

1/2 la sută, pentru a doua pătrime încasată; 
34 la sută, pentru a treia pătrime : 
1.la sută, pentru a patra pătrime, 
Casierii generali n'a dreptuliti la romisă a- 

| supra veniturilorii încasate, precumi şi asupra 
! arendiloră, chiriiloră şi ori care alte ca se va 
vărsa, îa alți casieri, scii la casa centrală a te- 
sauruluj. : - 

„. Casierii generali, sub-casierii şi primarii, 

waă dreptuli la remisă asupra sumeloriă des- 

“păgubirii clăcci. | 

  
" CAPITOLUL IV 

Numirea şi îndâtoririle sub-casicrilorii de 
cireumseripţiuni și perceptorilor. 

„ Arte 9, Sub-casierii şi perceptoriă sunt a- 

genţi aă fiscului; ci se numesciă şi se întăresc 

în funcţiune de Ministerul finanţelor, după pre-. 
sentarea şi pe respunderea cașierilor generali. 

Acesti agenţi sunt obligaţi la depunerea de 
garanță ipotecară,, stii în obligaţiuni, ori bo- 

nuri de ale Statului către casierii generali, în 

valore ecuivalentă cu 1/3 din venitul pe ună 

trimestru. . 
Art. 19, Prin derogaţiune la disposiţiuniie 

art. 16 din legea, Curţii de compturi, sub-ea- 
sierii şi perceptori) fiscali, se răfuescui şi se des- 
facii în privinţa, gestiunii lori de către casie- 
rul general al districtului, pe răspunderea lui; 
ei însă aii dreptul de apel către Curtea de con.p- 

turi, contra alegerilorfăcute decasicri! generali. 

Art; 11, Sub-casierii şi perceptorii fiscală: 

suntă obligaţi a avea şi întroţine cu cheltucla 

loră ună biuroi statornicii, aşeatii câtii se va 
putea mat în centrulă circumseripţiunii. 

Ei ai dreptulă de a'şi ataşa şi întreţine cu 
cheltuiala, lori unii adjutor pentru lucrările de 

cancelarie şi trebuinciosulii numirii de agenţi 
pentru urmărire. . IE 
„Arte 12, Adjutârele şi agenţii de urmărire 

sunt agenţi privaţi ai sub-casieriloră şi per- 

ceptorilor; cu tote acestea numirea lorii esta. 

sub-ordonată prealabilei încaviinţări a casie- 

rului generali. : „ 
Art, 13, Acesti agenţi nu voră avea drep- 

tulii la pensiune, şi prin urmare nu suntii su- 
puși la reţinerile prevădate do logea pensiunilor. 

  

     



CAPITOLUL V 
Comptabilitate şi control 

Art, 14. Primarii şi perceptoril fiscali, 
următorele registre de comptabilitate : 

a. Registru cu matcă de chitanţele ce vrmâză 
a libera contribuabililori, cu rubrică specială 

„pe matcă, pentru înlesnirea adiţionătrii sumelor 
împlinite din diferite dări pe fie-care di. - 

d. Registra recapitulativ care să presinte pe 
partea stângă totalul veniturilorii, ce ai a im- 
plini anuală şi pe trimestru, specificate după 
natura, loriă, şi împlinirile efectuate pe fie-care 
Qi; Gră în partea dreptă vărsărilo făcute la sub- 
casierul respectiv, sti la casierul generală, a- 
semenea pe natura 7eniturilori, avândă şi uă 
colână specială pentru remisele cuvenite. 

Casierulii generală sâii sub-casierulă la care 
se face vărsarea, după ce verifică inatcele chi- 
tanţelori cu registru recapitulativă, şi aşâdă 
situaţiunea perceptoruiui, subscrie acest regi- 
stra, îusemnând și numărulă recepiset liberate 
pentru priimirea baniloriă. 

Arte 15. Sub-casierii de circumseripțiuni 
suntă dâtori a ține registrela următâre : 

a. Jurnal de casă pentru înscrierea după or- 
dinea efectuării a tutulorii operaţiunilorii de 
priimiri şi versări, aşedenduse balanţa pe fic- 
care qi. | 

Operațiunile ce voră face ca perceptori, se 
voră înscri în acestii jurnalii la închiderea şe- 
dinţei întruni singură condeiii. 

b. Registru de partiqi identici, în forma și 
încheerea lui cu registru recapitulativii ali 
primariloră, - ' 

c. Registru pentru aşedarea debitului lor şi 
înscrierea în partide a împlinirilor ce fane direct. 

d, Registru cu matcă de recepisă pentru în- 
casările ce voră opera şi pentru vărsările pri- 
marilori, 

> Art. 16, Sub-casierii de circumseripţinne şi 
perceptorit fiscali, predaă la casierul generalii 
compturile următore :' 

I. Comptii mensuali care va conţine consta- 
tările, împlinirile efectuate în lanele prece- 
dente, cele operate în luna carentă şi vărsările 
făcute.» 

Predarea acestui comptiă se va face în cinci 
qile celii multă âupă finele lunei. 

II; Comptulă trimestrială, Ia dece dile după 
inele trimestrului, care să presinte sitnațiu- 
nea casicrului şi a fondurilorii. 

Art, 17, Casierulă generalii este dâtor a ve- 
rifica şi a respunde perceptorului şi sub-casic- 
rului asupra compturilorii citate Ia articolulă 
precedenti cel multii în dece dile de la prii- 
mirea, lori, “ 

Art, 15, Tâte registrele primariloră, sub- 
casieriloriă şi perceptoriloră sunt prenumerate 
şi şnurauite sub sigiliul Ministerului finanțelor; 
ele se trămit împreună cu împrimatele de cari 

ţin | 

1 mal susă. 

ea]   
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aă trebuință, pe comptulii agezțiloră citați 

Inspecțiune 

Art, 19. Sub-easierii de circumscripţinni 
sunti obiigaţi a inspecta de ducă ori cel puţin 
în iie-care trimestru serviciulă de percepţiune 
din comunele circumscripţiunil lori, spre a se 
încredința de situaţiunea împlinirilorii şi de ţi- 
nerea comptabilităţii şi spre a Ina misuri de 
îndreptare, potriviti legilor, fiindă Şi respon-: 
sabili pentru perderile ce ară încerea comunele 
prin abaterile ce sarii comite. | 

Art, 20, Casieril generali facii aceeaşi in- 
specţinne snb-easierilor de cireumseripţiuni şi 
perceptorilor fiscali, uă dată po lună cel pușin; 
că veghiază decă sub-casierii inspecteză, la rân- 
dulă Jori comunale rarale şi târgnşorele. 

CAPITOLUL, VI 
Disposiţiuni generale 

Art, 21, Agenţii administrativi şi poliţie- 
nesci, în general, sunt obligaţi a da împlinito- 
riloră şi agenţiloră de urmărire tot concursul 
legali de care vor avea trebuință în îndeplini- 
rea iusărcinării lorii, . | 
-Art, 22, Sub-casierii de circumseripţiuni, 

aii dreptul la nă gardă armată pentru paza în 
îndeplinirea. serviciului de tresorerie, 

Art, 2: După nouă luni, de la sfirşitul tri- 
mestrului, toto rămăşiţele nejustificate din 
contribuțiunile directe, arengi de moşii şi em- 
baticuri prevădute prin roluri şi statuturi, pri- 
vescă în sarcina sub-casicriloră, perceptorilor 
şi primarilor, vis-a-vis de casierii generali, cră 
vis-ă-vis de Stat privesci în sarcina casierilor 
generali, cari se substitue în drepturile Statu- 
lui către contribuabili sâii debitori, , 

Art. 24. Agenţii de percepere cari ar îta- 
plini veri uă dare fiscală autorisată de lege, 
fără a libera pentru suma priimită chitanţă scă 
recepisă din registrulă cu matcă, voră fi des- 
tituiţi şi supuşi la plata aceloriă sume, cu pro- 
centele leginite, fără dreptul de zeţinere, dân- 
da-se şi în judecată spre a'şi lua penalitatea 
legivită. 

Art. 29. Sub-casierii şi perceptorii cazf'na 
voră preda compturile loră mensuale şi trime- 
striale la terminile fixate, sii cară m'ar ţinea 
comptabilitatea loră în bună regulă, se vorii 
supune la amendă, pentru fie-care dată, cândă 
se vor dovedi abătuţi cu 1/4 din remieele cu- 
venite loră pe luna precedentă. 

Art, 26, Agenţii fiscali cari se vori doveii 
că ai ţinut asupra lorii şi nu ai vărsat Ja tau- 
minile prescrise sumele încasate, vor fi amen- 
daţi cu perderea reţineriloră cuvenite la acele - 
sume, şi torii trebui a le restitui împreună cu 
procentele legiuite, afară de împedicările de 
forţă majoră justificate în regulă.
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Art, 27, Primarii şi scb-casierii de circum- 
scripţiune cari ar negligea perceperea banilor 
pentru despăgubirea, clăcei şi a dijmei, se voră 
supune la amenda prevădută la art. 25, prin 
uă reţinere de 1/4 din remisele cuvenite lor a- 
supra veniturilori Statului. ” 

„Disposiţiuni transitoriă 
Art, 25, De la punerea în aplicaţiune a le- 

1281 

| gii de facă, agenţi! fiscali vor primi pentru 
rămăşiţele ce vor împlini din anii trecuţi, până 
la Ianuariii 1867, îndoită remisă, prevădută 
prin acestă lege. : - 

Art, 29, Acolo unde comunele vori declara 
că nu iaii asupră-le respunderea, actualilori 
primari, ai facultatea de a aleg: din noi pe 
primari, i 

  

REGULAMENTULU 

SERVICIULUI DE PER CEPTIUXE SI DE CENTRALISAREA VENITURILOR (1) | 

(Decret No. 20199 din 15 Iunie 1867) | ! 

“PARTEA I 
Despre agenţii însărcinaţi cu perceperea 

veniturilor i 

CAPITOLUL I 
Disposiţiuni generale. 

Art. 1. Implinirea venituriloră Statului, a 
decimelori judeţiane, comunale şi ale camerilor 
de comercii, aşedate asupra princivalului con- 
tribuţiunilori directe, darea pentru răscumpă- 
rarca clăcel şi a dijmei, priimirea depositeloră 
judiciare şi administrative, a fondurilor în con- 
semnaţiuni şi cele de tresorerie, nu se poti e- 
fectua de câtt de către unii comptabilă ali 
tesauralui publici în virtutea unui titlu de 
împlinire dobândit legalmente. (art. 12, L. C.) 
„Arte 2, Ori ce agentă însărcinată cu mânui- 
rea banilorii publici, devine comptabilii al te- 
saurului chiară prin faptul priimireă unor a- 
semenea fonduri. (art. 13, L. C.) 

Art. 3. Comptabilii tesanralui suntă puşi 
sub ordinele ministrului finanţeloriă; ei se nu- 
mesciă de densuli sci prin delegaţiune, şi 
suntă responsabili pentru împlinirea venituri- 
lor a cărorii percepţiune le este încredinţată şi 
pentru vărsarea banilorii la destinația lor (art. 
13 şi 18, L. C.) . 

Modulii după cum trebue a se efectua numi- 
rea, presentaţiunea şi tragerea la răspundere 
a agenţiloră comptabili se stabilesce la partea 
V-a şi a X-a din acesti regulament. 

Arte $e Comptabilii cari n'aă împlinită ve- 
xiturile cu cară sunt însărcinaţi, la epocele de- 
terminate la, art. 103 de mai jos, rori fi în 
dâtoraţi a le plăti de la sine sâi din garanţiile 
lor, în care cas ci rămân subatituiţi în dreptu- 
zile şi precăderea Statului, în privinţa debito-   

rilorii, conformi cu desvoltările prevădute la 
partea X-a din acestă regulamentă. (art, 18, 
L. C. şi 23 L.P.) 

Comptabilii carii n'aă împlinit sâii p'aă ur- 
mărită pe debitori în termină de trei ani de 
la epo:a cândi urma a se încasa sumele dâto- 
rite, perdă ori-co dreptă de împlinire şi ori-ce 
acţiune de urmărire contra loră. : 
„Spre a dobândi descărcarea pentra sumele 

ne împlinite, comptabilii suntii dâtori a proba 
cu acte justificative în modulă prescrisă de re- 
gulamentuli urmăririloră şi alii constatărilor 
că ne împlinirea n'a proveniti din a lor negli- 
gență şi că aii îndepliniti la timpuli cuvenitii 
şi cu silinţă tote urmăririie prescrise de legă. 
(art. 18, 1. C.). : 

Art, 5, Comptabilii tesauralui şi ori-ce alţi 
priimitori de bani publici, nu vor putea fi des- 
cărcaţi de sumele împlinite sub cuvânt că li 
s'aii arati, le-ai perduti scă le-ai întrebuin- 
ţată în cheltuciă publice, dâca nu roră dovedi 
că furarea, ssii perderea aii provenită din forţă 
majoră şi că ai luatii pentru acâsta tâte m&- 
surile de siguranţă, 6ră pentru chieltueiă, dâca, 
nu va presenta autorisaţii speciale şi conforme 
cu disposiţiunile legiloră şi regulamentelori 
ad-hoc (art. 19, L. C.). : : 
_ Art, 6, Agenţii comptabili însărcinați cu 
perceperea şi centralisavea reniturilori Statu- 
lui, nu vori putea întreprinde vre-uă speculă, 
xre-unii comerciă stii industrie, afară de es- 
ploatarea bunurilori lorii. ! 

Ei nu poti lua parte d'adreptuli nici prin 
alţii la contractări de lucrări publice sâă la 
adjudecarea pe s&ma torii a bunarilorii contri- 
buubililorii ce vori fi fostii puse în vindare prin 
aplicarea legii de urmărire, sâi 'vori fi fostă 
încredințate în îngrijirea lori; căci ori-ce ase- 
menea procedări voră trage după sine desti- 

  

(1) Vegi nota de la pag. 1298, 

8
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tuirea agentului abătutii, anularea contractării 
şi uă amendă până la 3000 el (art. 14, 15 
şi 114, D.C.) | 

Art. 7. Afară de escepţiunile prevădute pen- 
tru primari la art, 72 de mai josă, nică ună a- 
gentă comptabilăi nu pâte intra în lucrarea in- 
sărcinării ce i s'a încredințati, numai în vir- 
tutea titlului funcţiunii scle, de câtii după ce 
va fi săvârşită jurământulă legiuiţă şi după ce 
va fi depusii cauţiunea determinată pentru a- 
sigurarea gestiunii sâle (art. 16, L. C.). 

La casă contrarii agentuli se va destitui şi 
răspunderea fapteloră sele va privi de uă po- 
trivă asupra lui şi a şefului de servicii care îl 
va fi chiămată în lucrare, : 

Art. 8, Tesauruli publică are privilegiali 
asupra averii comptabililor însărcinaţi cu mâ- 
nuirea banilorii publici înaintea oră cărui altii 
creditori. (Art. 17, L. C.). 

Spre acestă scopii, la casă cândiă vre-uni 
comptabilii s'ari fare răspundătoră pentru ve- 
niturile ne împlinite la timpii, s€ă delapidate, 
'ori sustrase în ori-ce mod de la destinaţia lor, 
afară de casurile de forţă inajoră justificate le- 
galmente, garanţia şi averea sa voră fi puse în 
vîndare aplicândii asupra acestui din urmă dis- 
posiţiunile legii de urmărire, cu precădere în- 
naintea altorii creditori (afară de escepţiunile 
prescrise de legea civilă). 

PARTEA II 

Specificarea reniturilorii şi perceperea lor 

CAPITOLUL 1 
Despre agenţii însărcinaţi cu perceperea veniturilor 

Art, 9. Veniturile din contribuţiuni directe, 
decimele adiţionale în genere, darea pentru 
răscumpărarea clăcei şi embaticurile prin co- 
munele rurale, prin târguri, terguşore şi oraşe 
cu populaţiunea mai josii de 5,000 locuitori, 
se împlinescii de către primarii: comunali cu 
concursulii ajatârelorii lorii (Art. 1, IL. P.) 

Art, 10. Contribuţiunile directe, decimile a- 
diţionale şi embaticurile proprietăţilor Statu- 
Imi, de prin oraşele cu uă popalaţiune mal susă 
de 5,000 locuitori, se împlinesciă de către per- 
ceptorii speciali aşedaţi pe despărţiri. (Art. 3, 

Art. 11, Oraşele, târgurile şi târguşorele în 
cari urmsză a se înfiinţa perceptori speciali, 
se coprindii în tabloulă anexată la regulamen- 
tulii de fașă, ră în tote cele-alte percepţia se 
va face de către primari cu concursulii ajutâ- 
relori lorii. 

Prefacerile ce s'arii urma în clasificaţia co- 
munelorii, în cari vorii funcţiona perceptori! 
speciali, se vorii putea opera în virtutea unei 
autorisaţii a Ministeriului de finanţe.   

LEGIUIBI 

Art, 12, Venituriie din arengi de moşii, pă- 
duri, clădiri şi poduri se urmărescii şi se îm- 
plinescii de către sub-casierii de circumscrip- 
țiuni, (Art. 2, L. P.) 

Art, 19, Veniturile indirecte, veniturile di- 
verse, taxele postale şi telegrafice, se împli- 
nesciă de către agenţi speciali, în conformitate 
cu regulamentele aşedate pentru perceperea lor. 
“Art, 14, Contribuţiunile ofişerilorii şi func- 

ţionarilor armatei, veniturile din subvenţiuni, 
veniturile extra-ordinare prerădute în budge. 
tul Statului, fondurile casei de depaneri, a 
cărorii implinire n'ar fi fostă pusă în sarcina 
ver-unoră agenți speciali, se încasâză d'a drep- 
tul de către casierii generali de districte. 

Art, 15. Prin derogaţiune la disposiţiunile 
de mai sus, se va putea priimi d'a dreptuli 13 
casa centrală a tesaurului sâiă la casieria gene- 
xală a districtului veniturile următore : 

[. Arendile, chiriile şi embaticurile proprie- 
tăţiloră Statului. 

ÎI. Produsuli din viudarea sărei de esporta- 
ţiune (cândă este dată în antreprisă saă cândii 
se vinde în cătimi mari), 

III. Capitalurile şi procentele cuvenite de la 
diferiţi debitori ai fiscalul. 

IV. Veniturile diverse şi extra-ordinare, 
V. Subvenţiunile prevtdute prin budgetulă 

Statului chiară când împlinirea acestoră ve- 
niţuri arii fi fostă pusă în sarcina altor agenţi 
dependinţi. | 

Priimirea unoră asemenea venituri la casa 
centrală a tesaurului, se va face în virtutea, 
unei declarațiani a vărsătorului visată de ser- 
viciulă însărcinat cu administrarea loră, care 
urmâză a comunica despre acâsta casierului ge- 

neralii co va îi fostii încărcată în debitul stă cu 
împlinirea aceloră venituri spre a'şi descărca 
partida şi a înceta urmărirea debitorului, 

Art. 16. Priimirea la casieria generală de 

districte a venituriloră de mai susă cu a căror 

adunare vor fi fostă însărcinaţi sub-casierii de 
circumseripțiuni sâii perceptorii de oraşe (es- 

cepţie de contribuţiunile directe), se va face în 
virtutea, unei declaraţiuni a vărsătorului spri- 
jinită de presentarea titlului după care este o- 
bligatii a face acea vărsare, - 

În asemenea cas, casierul general va trebui 
a face către agentulă comptabilii inferiori, în 
sarcina căruia va fi fost dată urmărirea şi în- 

casarea acelor tenituri, aceeaşi comunicare pre- 
vădută Ia articolulă precedenti, atâtă pentra 
banii vărsaţi la casieria districtului, cât şi pen- 
tru cei împliniţi la alte districte scă circum- . 
scripţii, ort în fine la casa centrală a tesaaralui. 

CAPITOLUL II 
Denumirea şi rolulă agențiloză Ananţiari 

Art, 17, Casierulă generalii este şefulii ser- 
viciului finanţiară în districtală unde fancţio-
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mâză, elă atârnă imediată de Ministerulii fi- 
nanţelori. : 
„Art, 19, Sub-casierii represintă pe casierul 
. generală în circumscripţiune pentru tâte ope- 
rațiile de resortulii finanţiari. Acesti agenţi 

-suntii puşi sub imediata ascultare şi respun- 
„dere a casierului generalii şi sub autoritatea 
Ministerului finanţelorii. 

Art. 19, Perceptorii sunt aşedaţi în oraşele 
cu populaţie de 5,000 locuitori în sus, şi sunt 
constituiți şefi ai servicinlui: de percepţie din 
circumscripţia oraşului, Ei sentii puşi sub as- 
cultarea directă şi răspunderea casiernlui ge- 
nerală şi depândi de Ministerulii finanţeloră. 

Art, 20. Primarii din comunele cu uă popu- 
laţie de la, 5,000 locuitori în josii, îndeplinesc 
sarcina de perceptori. fiscali. Ei suntii puşi în 
privința operaţiunilori finabţiare sab asculta- 
rea sub-casierilorii de circumscripţii şi sub au- 
4oritatea casierului generali. 

PARTEA III 

Despre circumseripţiunile de percepție 

CAPITOLUL I 

Circumseripţiunile primarilor 

Art, 21, Circumsceripţia de percepere a pri- 
marilor se compune din tâte cătunele sâii su- 
burbiile şi proprietăţile isolate de pe teritoriul 
comunei. 

CAPITOLUL 11 

Circumscripţiunile perceptorilorii de oraşe 

Art, 22. Circumseripţiunea unui perceptorii 
cuprinde oraşulă întregi cu saburbiile mărgi- 
naşe, dâcă veniturile acelui oraşii, nu trec suma 
de lei unii milionă pe anii fixată prin art.3 din 
lege pentru formarea unei circumscripţiuni. 

Art. 23, Cândă veniturile oraşului ar trece 
peste gifra de uni milion să chiar de n'ar co- 
verşi-o, dâră ari avea întinderi mari în câtii 
strângerea contribuţiuniloră riu star putea ad- 
ministra cu destulă esactitate de uni singurii 
perceytori, se roră forina două sâii mai multe 

" circumseripţiuni în proporţiuni pe câtii se va 
putea egale, atâtiă în cătimea venituriloră cât 
şi a distanţelorii ce roriă cuprinde, Prin oraşele 
principale cu un venitii superiori, se va forma 
după trebninţă mat multe circumscripţii. Re- 
părţirea lori va putea fi alta de câtă aceea a 
sub-divisiuniloră poliţienesi proporţionând ve- 
niturile şi distanţele tiă-căria circumscripţiuni 
în raportii cu înlesnirile serviciului. , 

Art, 24, Suburbiile de cari se va compune 
fiă-care circumscripţiune, se vor fixa la început 
de casierali generală, şi se va supune la apro-   
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barea ministralui finanţelorii, spre a rămânea, 
astii-felă statornice pent când esperienţa ar re- 
clama, ver-uă modificare indispensabilă. 

CAPITOLUL III 
Despre circamseripţ iile sab-casierilor 

Art, 25, Piă-care district se compune din 
donă sâii mai multe circumscripţiuni finanţiare. 

Fiă-care circumscripţiune va cuprinde comu- 
nele rurale, târgurile, târguşorele şi oraşele ale 
cărori venitori unite s'ar urca până la un mi- 
lion lei pe ani, 

Art, 26, Arendile şi chiriile proprietăţilorii 
Statului care ar trece peste suma de două mii 
„galbeni pe anii, nu vor intra în repartiţia cir- 
cumscripţiunil şi implinirea lori se va - urmări 
d'a dreptulii de casierulii general cu concursul 
agenţilorii inferiori. DE 

Art. 27, Circomseripţiunile sub-casierilor pot 
fi compuse de două sci trei plăşi administrative 
sâii la trebuinţă se vor forma de uă plasă în- 
trâgă oră de uă plasă şi jumătate, după cum va 
reclama interesele serviciului, 

Art, 25, Numărul și numirea comunelorii, a 
terguriloră şi a oraşelorii din care se va com- 
pune uă circumscripţiune, precum şi reşedinţa, 
ei, se va fixa de casierulă generalii prin înţe- 
legere cu Comitetulii permanentă ali Consi- 
liului judeţianii, şi sa va supune la aprobarea 
Ministerului finanţelorii. 

Tabloul comunelorii ce formâză uă circum- 
scripţiune va fi afşatii în cancelaria Primăriei 
fie-căria comune cu arătare de comuna reși- 
denţei sub-casierului. - 
". Arte 29, Repartiţiunea comuneloră pe cir- 
camscripţii şi alegerea reşedinţelorii se va face 
în proporţie cu întinderea, distanțeloră ce ur- 
meză a străbate primarii comanali, pentru a- 
ducerea contribuțiuniloră împlinite la fie-care 
două săptămâni, ţiindu-se comptii şi de preum- 
blările ce va trebui a face sub-casierulii în re- 
visia, percepțianilorii comunale de dacă ori ps 
trimestru. 

Reședința, sub-casierilori sa va statornici po 
câtă se va putea mai în centrulii circumerip- 
ţiunii şi de preferinţă la reşedinţa Sub-pre- 
fecturei ce va, cădea mal în apropiere. 

CAPITOLUL 1V 

Despre circumseripțiile casieriloră generată 

Art. 30. Circumscripţiile casierilorii gene- 
rali se compuna din întregulă districtă în care 
funcţioneză orf-care arii îi numărulii comune- 
lori, populaţiunea şi veniturile districtului. 

Reşedinţa casierilori generali este aşedată 
în capitala districtului,
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PARTEA IV 
Despre biurourile agenţiloră Înanţiari 

CAPITOLUL 1 
-Biurourile primariloră 

Art, 81. Biuroulă de percepție al primarilor 
va fi aşezati în cancelaria Primăriei, 

Art. 92, Mobilierulă trebuineiosă pentru 
serviciu! de percepţie se va înfiinţa de primar 
din produsulă remiseloră sâla, ! a 

Mobilele înfiinţate de primari, precum me- 
se, dulapuri, scaune şi altele, se vor inventora, 
în duot esemplare depuindu-se unulti în cance- 
laria Primăriei şi altulă la sub-casierulă cir- 
cumseripţiunii. 

După trei ani de la înfiinţarea mobilelori, 
ele devin proprietatea statului; la cas însă când 
în acestă interval primarulă care le-ai în- 
fiinţat s'ar înlocui cu altul, atunci ndul pri- 
raari va despăgubi pe predecesorul stă cu a- 
nalogie numai pe timpulă ce remâne până la 
espirarea terminului de 3 an. . 

Art, 3, Registrele şi imprimatelede pereep- 
ţie întiinţate pe comptală primarilor, suntiă de- 
știnate a servi în cura de ună ap; la întemplare 
cândă s'ar înlocui primarulă în cursul anului, 
el va fi despăgubită de suecesorulă săă de pre- 
țulă aceloră imprimate cu analogie numai pe 
timpul ce a.mai remasii a se întrebuința. 

' "CAPITOLUL 11 
“ Diurourile perceptorilori 

Art. 34. Prin oraşe, biurourile de percep- 
ţiune, se voră aşeda în centruiă circuinserip- 
iunii în faga unci strade principale; ele voriă 
îi deschisa contribuabililoră în tâte qulele de 
la 9 ore de diminâţă până la 4 după amiadi, 6ră 
Duminicile şi sărbătorile ; înă la una oră după 
amiagi, e 

. Biuroulă va fi compusi de una sâii dvoă ca- 
mere încăpttore întreţinute în bună stare, 

Art. 35. Pe zidurile stii asupra, porţei spre 
stradă va fi aşedată uă tablă purtândă G'asu- 
pra armele ţerei şi de desubt inscripţiunea ur- 
mătâre: . 

Biuroulit împlinirii contribuțiunilorii 
circumscripţia N... 

« Tablele de inscripţiune de la tâte biurourile 
de percepţie vor trebui a fi de duoă metre lun- 
gime şi uă jumătate metru lăţime, scrise cu 
litere române în deplină regularitate, de cu- 
l6re albastră pe fondă albi. ” 

Art. 26. Localuli unde va fi aşegată mesa la 
care se voră priimi contribuţiunile, va fi des- 

+ părțitii cu grilajă. 
Numai amploiațiloră binroului va fi permis 

a intra în partea destinată pentru servicii; in- 
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fracţiunile de la acestă regulă vorii privi asu- 
pra şefului de percepţie. . 

In partea camerei reserrată contribuabililor, 
se va afla la disposiţiunea lor, uă mâsă cu tre- 
buinciâsele de scrisă şi câte-va scaune. — [n 
aceeaşi parte va fi încadrate tarifele de contri-- 
buţiuni, de cursul monctelor şi alte publicaţii 
finanţiare. 

In partea reservată pentru serviciii va fi a- 
şegdate dulapnrile cu archiva, mesele şi scau- 
nele trebuincidse pentru lucrările biuroului, 

Art. 37, Fixarea localității unde trebuie a. 
se aşeda biuroulii localității, se va face de ca- 
sierulă generalii, care este obligată a observa 
stricta aplicare a disposiţiiloră de mat susă, 

Localitățile ce se vori alege pentru aşeda- 
rea biuroului de percepţie, în oraşulii Bucuresci 
se va supune la aprobarea Ministerului, 

Art, 35, Incăperile în cari se voră instala 
Diurourile de percepţie, voră fi închiriate pen-- 
tru trei s6ă cinci ani în care timpă roră ză- 
mânea statornice şi chiarii dâca perceptorulă 
s'are înlocui, fiindă obligatii succesorul săă a 
manţine acele încăperi cu conăiţiile contrac= 
tate pent la espirarea terminalui. _ 

Spre acestă scopă contractele de închiriere 
ale încăperiloră destinate pentru biuroulă de 
percepție, vor cupriude clausele speciale pentru 
acesti cas şi vor fi legalisate de poliţia locală, 

Art. 39. Mobilierul, registrele şi iniprima=- 
tele făcute cu spesela perceptorului înlocuită, 
se vori priimi de suecesorulă săi cu regalile 
prevădute pentra primari la art, 32 şi 33 de 
mai susiă, 

Unii esemplarii de pe inrentariulii mobilie- 
relui biurourilori: de percepție, va trebui a se- 
depune Ja casierulă generali, . 

Arte 40. Cândi în împrejurări de forţă ma- 
joră, va trebui a se permauta biuroulă de per- 
cepţie inainte de espirarea contractului de în-. 
chiriere, se va căuta ca noulii locală să fie în 
apropiere de celii vechii şi totă pe stradă prin- 
cipală, | 

Art. 41, Încăperile în cari va f aşedat biu- 
roulă şi orele de lucrare fixate mai susă, se 
voră face cunoscute contribaabililorii prin pu- 
blicaţie în Monitor, prin afişe, prin darabană 
şi pri avestismenta. de urmăriri în comptulă 
perceptorului, ” 

Arte 42. Chiria încăperilorii biuroului, 1no- 
bilierulă, încălqitulă, illumimatolă, tabla de 
inscripţie şi spesele de cancelarie privescăi cu 
totulii în sarcina perceptorulai. 

CAPITOLUL III 
Diurourile sub-casieriloră 

Art. 42, Biuroulă sub-easicriloră va fi aşe-. 
dată în una să duoă camere încăpătâre şi in-- 
treţinute in bună stare   La porţile seă pe zidurile d'afară ale încăpe. |.
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Tiloră în cari-se va afla binrouli sub-casieru- 
lu), se va aşeda nă tablă în condițiunile pre- 
scrise pentru perceptorii de oraşe purtând in- 
-scripţiunea următore:: 

Districtalii (cutare) 
Sub-casierul circumscripţiunii No... 
Condiţiunile pentru manţinerea, perinntarea 

şi mobilierulă biuroului, pentru spesele de can- 
celarie şi materialulă, suntii conforme cn cele 
prerădute pentru perceptorii de oraşe. 

CAPITOLUL 1V 
Biaroarile casleriloră generali 

Art, 44. Biurourile casierilor generali, tre- 
bue a fi aşedate. câtiă se va putea mai aprâpe 
de localulii Prefecturei, ss chiarii în aceleaşi 
case de voră fi destalii de încăpătâre; | 
-La intrarea, de afară a biuroului casieriei ge- 

nerale va fi aşedată uă tablă colorată alb, pur- 
tândi d'asupra armele ţării şi dedesnbtă in- 
scripțiunea următâre : ” 

Casieria, generală a districtului (cutare) 
Acestă inscripţie va fi ca litere române de 

culore albastră; tabla va îi în lungime de duoi 
metri şi în lăţime de 1/2 metru, e 

Art, 45, Biurouli la care se va face priimi- 
rea, şi respunderea va fi despărţitii 'cu grilaji 
de cele-alte biarouri s6ă în aceeaşi cameră cu 
biuroulii casierului generată. ” 

Pentru serviciul proprii alti vărsătorilor şi 
priimitorilor de bani se ra afla aşedateuă mâsă, 
scaune şi objectele necesaril de scrisă. 

In acelaşă localii se voră afla încadrate : 
Tarife de carsulii'monedeloră: 
Tarife de contribuţiuni şi decimi., . 
Tablourile de'comunele ce compunii fie-care 

circumseripţiune finanţiară cu arătare de locul 
reședinței, şi diferite publicaţiuni privitore la 
serviciulă finanțiară, - PI 

Art, 46, Mobilierul aflat astăgi în biuroul 
casierilorii generali se va inventora în duvă e- 
semplare, din cari unalii se va trămite la Mi- 
nisteruli finanţeloră, spre a se înregistra în 
inventariulă. generală ali Statulay gi altulă se 
va păstra în casierie, îi : , Mobilele de cari se va maf: simţi trebuință 
pentru servicială casieriei generale precum şi 
reparația celoră în ființă se va face de către 
casier din produsulă remiseloră ca le suntii a- 
cordate, averdii dreptii, la casă de înlocuire, a 
se despăgubi de Ia succesorulă săi de analogia, 
preţului mobileloră înfiinţate de dânşii, după 
regulile prescrise pentru primari, - 

Art.'47, Chiria încăperilor  casieriilor ge= 
nerale, spesele de biuroă şi încălditulii privesc 
în compta Statului, 

Arte 48,: Lucrările casieriilorii generale în: 

1985 
cep la 9 şi jumătate ore dimindța și Se UTINEZĂ 
penă la 5 după amiaqi; la trebuinţă amploiaţii” 
casieriilor sunt convocați în lucrare şi scra sc 
în gile de dumineci şi sărbători. : 

PARTEA V 
"Despre numirea în fanețiuni a 

agenţilorii Ainarțiari 

CAPITOLUL 1 
„ Namirea primarilori 

Art. 49, Primarii însărcinaţi cn perceperea: 
venituriloră prevădute la art.9 din acestă re- 
gulamentă, se alegii şi se numescă conformi 
disposiţiuniloră legii: comunale şi în modulă 
prevădutii la art.73 de mai josă. - 

CAPITOLUL IL |... 
Numirea perceptorilorii şi sab-casterilorii 

“Art. 50. Perceptotii de oraşe şi sub-casie=, 
rii, se alegă de preferinţă dintre actualii șefi 
de percepţie şi dintre aceia caril; avendă eta- 
tea de 25 ani şi cunoscinţele trebuinciâse; vor 
fi mai funcţionatii în vre-uă ramară finanțiară. 
s6ă administrativă şi na voră fi fost destituiţi. 
pentru abateri, negligeuță, abusuri sâii alte 
viciuri, în fine dintre persânele private carii * 
ar întrani calităţile necesarii pentru'conduce- 
rea cu demnitate a serviciului. | 

Art. 51, Nuniirea în funcțiuni a perceptd-. 
rilorii şi sub-casierilorii în condiţinne de agenţi 
fiscali, se face de către Miniaterulă finanţelor 
după recomandaţia şi pe respunderea casieri-. 
loră generală de districte. — EI suntă obligaţi” - 
a depune în mânele casieralui generală, jură- 
mentulii prescrisi de 16g6 şi garanţiile preră- 
dute la art. 78. : Ea a 

Art. 62, Perceptori şi sub-casierii ai drep- 
tulă după disposiţiile art. 11 din lege a'şi a- 
taşa şi întreţine pe comptulă lor ajutorele tre- - 
buinciâse pentru biuroă şi un numără îndestu- 
lătorii de agenţi de urmărire. 

Ajutorele şi agenţii de uiinărire sunt agenți 
privaţi al perceptorilorii şi sab-casierilor ; nu- 
mirea'lorii se face de către 'casierulă generală 
după recomandaţia şi pă răspunderea șefilorii 
lori respectivi, ra 

Art, 53, Ajutârele şi agenţii 'de urmărire» 
voră purta în timpul. serviciului esţeriori, 
drept semnii de recunâscete, uă gapcă rotundă 
do postavii albastru deschisă: (după forma'ace- 
lora ce pârtă agenţii telegrafo-postali avendii: 
Wasupru cosorocului litera F, Şăptils ajutăre- 
lorii se vorii deosebi de -ale agenţilor de ur- 
mărire printr'uniă şireti de firă albi, aşegati 
îmaprejurulii bandei de josii în lăţime de''ună 
centimetru, a ”   Aceşti agenţi voră purta asupra lor'în tim:
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pulii serviciului, comisiunea (actul) sâit titlulă |  Deficitii este cândii comptabilulă nu presintă ' 
joră de agenţi ai percepţiunii spre a fi recu- 
noscuţi la casii d'a cere concursulii agenţilori 
poliţienesci etc. . - 

Art. 54. Recomandaţiunile pentru numiri 
în posturile de agenţi finanţiari, voră trebui a 
conţine desluşiri de funcțiunile ocupate în tre- 
cut, cansele retragerii din acele funcțiuni, 
cualităţile ce însuşescă şi încredințări dâca, 
sunt liberi pe angajamente către armată, con- 
formii disposiţiunilori legii de recrutaţie. 

Art. 55. Confirmarea agenţiloră recoman- 
daţi, pote fi refusată de şefulă superioră în cas 
cândă persânele recomandate ar fi bănuite de 
abusuri, fapte imorale sâii altele. 

CAPITOLUL II 
Numirea casierilorii generali 

Art, 56. Casierii generali se alegi de Alini- 
sterulă finanţelorii şi se supună la confirmarea 
domnitorului; el depună jurământulă leginiti 
înaintea ministrului finanţelor sâui în preto- 
riulit Prefecturii districtuale, şi sunt obligați, 
a da garanţia prevădută Ja art.'79 de mal josă. 

Art, 57, Casierii generali sunti obligaţi a 
întreţine pe compta remiselori lor amploiaţii 
de cari voriă avea trebuință pentra serviciulii 
de inspecţiune şi pentru verificarea, şi ţinerea 
compturilorii de partid! şi de materiali cu sub- 
casierii şi perceptorii. 

Chiămarea în lucrare a unor asemenea fanc- 
ţionari privaţi, este subordonată la recunâsce- 
reă Ministerului finanţeloră. . 

Art. DS. Casierii generali voriă ţine unii re- 
gistru de personalulti dependinte, după mode- 
Julă ce se va da din Ministeruli fiuaaţeloră. 

„ CAPITOLUL IV 
Numirea diferiţilorii agenţi finauţiari 

Art, 59, Alegerea şi numirea comptabililor 
însărcinaţi cu adunarea venituriloră indirecte, 
diverse şi extra-ordinare se stabilesc prin re- 
glementele serviciiloră loră respective. 

„PARTEA VI 
“ Despre permutarea sii înlocuirea 

comptabililoră 

CAPITOLUL I 
Consideraţii generale 

Art. 60. Om-ce comptabiliă încetăză eserci- 
_ţiul fancţianii sâle în casă de suspendare, . de- 
stituire, demisiune şi transferare. 

" Suspendare stă destituire 

Comptabiluli e destituită s6ă suspendatii, 
cândă e doreditii în deficitii sâă în grave nere- 
gularităţi. .   

în numerari s6ă în acte de portofolii autori- - 
sate întrega sumă a încasărilorii constatate 
după scripte. 

Neregularități grave sunt când comptabilul 
ţine scriptele serviciului săi în neregulă, când 
încaseză bani fără a elibera recepisa legală scă 
eliberăză ciitanţe manuscrise, cândă sama îm- 
plinită n'o prevede prin jurnalul de casă, când 
nu predă compturile la vreme si le predă în 
prostă stare, etc. : 

Demisiune 

Comptabilulii ce'şi lasă sarcina, se consideră 
ca demisionatii, Ea este espresă cândii se ma- 
nifesteză în scrisă şi tacită cândă comptabiluli 

"Ise depărteză de la postii fără a fi fost învoitii, 
sâii cândă se dă la întreprinderi incompatibile 
cu misiunea sa. , 

Administraţiunea pâte priimi sc respinge 
demisiunea unni agent. Eli însă urmeză a con- 
tinua eserciţiul îndâtoririi sâle, nu numai până 
la încuviințarea demisiei, dâră chiar până la 
instalarea succesorului săii. . 

Transferare 

Cândi serviciul reclamă şi administraţia 
găsesce cu cale, ună agentii pote fi transferati 
de la unii locii la altulă..]n acestă easii con- 
simţimântuli săă e trebuinciosi. 

In casurile de mai susă, precum şi la întem 
plare de bolă ete., comptabilulă superiori nu- 
mesce provisoriii pe a sa răspundere uni loco— 
țiitori de încredere până la confirmarea altuia, 
îngrijindă a comunica imediatii şefului săă nu- 
mele locotenentului. 

“OAPITOLUL II 

Incheerea situațiunii comptabililorit 
înlocuiți 

Arte 61, Inainte d'a se instala definitiv noul 
comptabilă, se închee unii procesii-verbali în 
triplu esemplarii prin care se constată nume- 
rariulă casei, registrele, actele, chârtiile etc., şi 
situaţiunea fostului comptabilii în tte părţile 
serviciului cu care a fosti însărcinatii. 

Ună esemplară va fi destinatii Ministerului - 
finanselorii, ună altulă casieriei generale şi cel . 

"| W'alii treilea va rămânea în archiva comptabi- 
lulu respectivă. Eli va fi sub-semoat de noul 
titulară şi de predecesoralii săi. 

Art, 62, Noulă titular instalându-se trebue . 
a lua măsurile ce reclamă ordinea comptabili- - 
tăţii, avendă ca punctii do plecare în operaţiu-. 
nile sele totalală împlinirilorii şi ală vărsări- 
loră făcute asupra eserciţiilorii nerăfuite. Spre : 
acestă sfirşitii registrulă de casă, cel de par- 
tidi etc., voriă fi adunate până în dina încetării : 
din funcţiune a fostului agenti, şi ra fi sub- 
semnatii de fostul şi noulă titulară,
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Acâstă, situaţiune va trebui a fi esactii re- 
produsă în procesulă vorbitii mai susă. Intre 
operaţiile nouei cestiuni şi cea veche, cuprinse 

în registrele de mai susi, se va lăsa un spaţii 

îndestulătorii pentru a face modificările ce ar 
î de trebuinţă. . " 

Art. 63, Predarea compturilor în anul când 

ga operată înlocuiri de acestă felă se ra face 

în atâtea părţi cât a ţinntii gestiurea fie-cărui 

agentii. ' E E 

In casă, ca unii comptabilă, să refnse d'a în- 

deplini acestă dstorie, îndată după încetarea 

" farcţiunilorii sâle, precum şi când ar fi lăsată 

lmcrările biuroului săi în neregulă, pe d'uă- 

parte se constată faptele prin procest-verbală 

în moduiii arttată mai susă, 6ră pe de-alta se 

numesce ex-oficiii un impiepatii şi plata ce i se 

va cuveni va fi în sarcina fostului agenti care 

+a, trebui în ori-ce casă, a se aduce spre a Te- 

rit. « şi sub-semna comptarile gestiunii sele. 

CAPITOLUL III. . 
Despre desfacerea comptabililor înlocuiţi 

Art. 64. Comptabilulii inferiori cara se va 
înlocui în postulă să este dâtorii a preda suc- 

cesorului archiva, biuroului, registrele de comp- 

tabilitate şi de percepţie cu numerariulă şi ac- 

tele de portofolii ce voră fi rămas neînaintate 

la coptabilul saperioră şi tote imprimatele dis- 

ponibile şi mobilierulii cancelariei. 
Aceste acte, obiecte şi bani, se vor preda cu 

inventariii sub-scrisi de ambele părţi. 
Art, 65. Asemenea este dâtori comptabilul 

înlocuită a preda succesorului săi unii bilanții 

de desfacerea gestiunii scle, în care se va cu- 

- prinde «rămășițele ce esistaă la intrarea sa în 

pestii, încărcările urmate în cursulii funcţio- 

nărei s6le, sumele împlinite şi răspunse din 

ambele debite citate aci, sumele cu care s'aii 

descărcati prin ordonanţe etc., numerariulă şi 

actele de portofolii antorisate ce va preda la 

eşirea sa; (rămăşiţele ce lasă la încetarea sa 

din servicii), speciticate pe eserciţii şi pe natura 

venituritoră, şi lămuriri sumarii de comunele, 
suburbiile sii debitorii de ia cari urmeză a se 
împlini rămăşiţele... i 

«În fine recepisele de vărsările făcute la comp- 

tabilulii superioră în întervalulii de la ultimele 

compturi mensuale s6i de eserciţiii, până la 
desfacerea sa.> PE o: 

Ună esemplari conformi după asemenea bi- 
lanţii, se va opri de fostulii comptabilă şi unul 
se va înainţa la autoritatea superiră care va | 

verifica bilanţul şi va face lucrările necesarii 
pentru aciiitarea comptabilului, sii urmărirea 
lui în casă de deficită constatată. 

CAPITOLUL IV - 
N Despre congedii 

Art, 66. Comptabilii nu potă lipsi de la d&- 

toriile postului lori fără nă prealabilă încu- 

viințare a şefului superiorii şi fără a Jăsa ună 

locotenenti pe a lori respundere. 

“ Perceptorii şi sub-casierii, avândii trebuință 

de vrunii congediti se vorii adresa, cu cerere la 

casierulii generalii, care, apreţiind situaţiunea 

împlinirilorii şi a vărsăriloră făcute de dânşii,! 

precum şi calităţile de aptitudine ale locote-. 
nentului, îi va putea încuviinţa congediii celi 

multi de 10 dile. : 

" Dâcă comptabilii susii citați voră area tre-“ 

buinţă de unii congediii mai îndelungată, care 

în totii casulii nu pâte fi mai mare de vă lună, 

şi nu se va putea repeta de cât nă-dată pe 

an; atunci casierală generală recomandă ce- 

rerea la apreţierea Ministerului, comunicândă 

numele locotenentului, calitatea sa, situaţia 

gestiunii comptabilului şi măsurile ce a luatii 

ca serviciul să nu sufere în timpul congediului. 

“Art. 67, Casierii generată nu potă părăsi po- 

stulă lori fără a fi dobândită unii congediii de 

la Ministeră, cu aceleaşi condițiuni prevădute 

la articolul precedentă. : 

Cândi sub-casierii şi casierii generali vorii 

merge a inspecta operaţiile comptabililoră in- 

feriori, afară din reşedinţă, sunt dâtori a în- 

cunosciința despre acâsta, cel d'ântțiă pe ca- 

sierii generali şi cei din urmă pe Ministerul 

de finanţe, arătândă gilele câtă aii a lipsi de la 

reşedinţă pentru acestă servicii după care vor 

trebui a, refera șefului lori directă resultatulii 

şi agenţii inspectaţă, conformă disposiţinniloră 

prevcânte la art. 84—85.   "PARTEA VII 
Garanţiile comptabililorii 

| CAPITOLUL 1 

. Disposiţiuni generali 

Art, 68. Garanţiile depuse de către comp- 
tabili în genere cu escepţinnea primarilor pen- 
tra cari comunele rămânii solidare suntii afec- 
tate în prim privilegiă la acoperirea debiteloră 
comptabililoră a deficitului s6ă a altoră fapte 
relative la gestiunea lorii.. : ” 

Aceste garanţiisent afectate asemenea pen- 
tru asigurarea fondurilor comunale şi judeţiane, 
cu-a cărormânuire comptabilul este însărcinat. 

Art, 69. Comptabilii Statului în genere pot 
depune canţiunile loră în numerariă, în imobile 
şi în efecte publice recunosente attentice. 

Canţiunile perceptoriloră de oraşe şi ale sub- 
casierilorii, se vorii transmite la casa de depu- 

neri şi recepisa ce se va Ina se va păstra de ca- 

sierulă generalii. La 'casă de trebuinţă resti-” 

tuirea cauţiunii 'se va face în virtutea, presen-" 

tări acestei recepise visată de casieria gene-   rală care a priimitii garanţa şi încnviinţată de 
Ministerulă finanţelorii. E
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Casa de depuneri bonifică 
sută asupra canţiunilurii în namerariă, 

Art. 70. Pentru cauţiunile de imobile, comp- 
tabilil presentă ună actă legalisată de tribu- 
naluli districtului locali prin care afectâză imo- 
bilulă în prima ipotecă pentru garantarea ges- 
tiunci sâle.j o 
“Art. 71. Comptabilii susă dişi, cândii voriă 

îi permataţi şi numiţi în alto percepţiuui, şi 
circumscripţii sâii districte, se voră putea servi 
de garanţiile depuse pentra gestiunea posturi- 
loră de la care s'ai transferată, întru câtii a- 
cele garanţii arii fi îndestulătâre pentru asigu- 
rarea posturilorii în care vorii î numiţi, şi nu- 
mai în cât vor îndeplini condiţiunile următâre: 

a. Perceptorii şi sub-casicrii vori presenta 
ună procesii-verbali din partea easierului ge- 
nerală, de predarea serviciului loră şi certifi- 
catii, constatând pe respunderea sa, situaţiu- 
nea, regulată a casei şi a tutulorii operaţiuni- 
loră de împliniri şi vărsări, efectuate în tim- 
pulii gestiunii acestori agenți, 

5. Casioril generali vor trebui să aibă comp- 
tarile lor de gestiane încuriinţate de Ministe- 
ruli finanţeloră, fără nici vă suspendare de 
cheltueli, şi tâte operaţiile gestiunii loră în- 
cheiate în deplină regulă şi fără nică ună de- 
ficită penă la Qiua permutării,- 

In casă ca sechia cauţiune vorbită mai susă 
să fie insuficientă, în comparaţie cu importanţa 
noului postii, comptabiluli va fi dâtori a de- 
pune ună supliment de cauţiune, spre com- 
plectarea garanţiei cerută pentru noua gestiune, 

CAPITOLUL II 
Garanţiile primaralui 

Art, 22, Pentru veniturile ce sunt însăr- 
cinaţi a împlini Primarii din comunele rurale, 
din târguri, târguşăre şi oraşe, cu populaţiune 
mai jos de 5,000 locuitori şi pentru integrala 
vărsare la destinaţia loră a sumelor împlivite, 
respunderea, privesce în sarcina comuneloră, 
(Art, 1, L. 2.) 

Art, 33. La prima aplicare a regulamentu- 
lui de faşă şi la casurile când Primarii se vor 
schimba, alegătorii comunalt voră fi convocați 
asemănat art, 33 din legea comunală, spre a se 
pronuncia în casul d'ântâiă, dâcă iaă asupră-le 
respunderea fapteloră actualiloră primară în 
serviciul do percepţie, 6ră în casulăi d'al duoi- 
lea spre a alege unii altii primarii pe a lor res- 
pundere, pentru operaţiile fnaţiare cu cari sunt 
însărcinaţi. (Art, 29, L. P.). . 
_Dâcă inajoritatea alogătorilorii comunali va 

lua asnpră'1 răspunderea, pentru primarii ac- 
taali, şi primarii vori priimi a continua servi- 
viciul lorii cu nouele sarcine ce li se impuniă ; 
acâstă, învoire reciprocă se a constata prin 
procesii-verbală, 

Art, 74. La castă cână primarii actuali n'ar |- 
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procente de 5 la | priimi a lua asupră-le sarcinile serviciuiai de 

percepţie, sii majoritatea alegătorilorii va vota 
contra menţinerii primarilor actualt, aceste 
fapte se vorii constata 6răşi prin proces-verbal 
şi în urmă se va procede la alegerea noului pri-" 
mar, cu regulile prescrise de legea comunală, 

Uni esemplară din procesele-verbale citate 
mai susii, se va popri în cancelaria comunei, 
Gră altul se va trămite Consiliului permanent 
ală judeţului. conformii art. 46 din legea co- 
munală, . 

Comitetul permanent va trebui a transmite 
casierului genera] uă copie după pzocesul-ver- 
bal, menţionatii mai susi, spre a'lii avea de 
basă în operaţiunile primarilor. , 

Art. 75. Primarii instalaţi în serviciulii de 
percepţiune rori trebui a îndeplini acestii ser- 
vicii obligatoră în totii cursulă terminuluj | 
pentru care sunt aleşi, afară de casurile când, 
pentru motive legale, s'ară încuviinţa înlo- 
cuirea loră. . 

Art, 76, Primarii pot delega pe răspunderea 
lori uă parte din sarcinile serviciului de per- 
cepţie, asupra ajutGreloră lorii, cară sunti 
dâtori a da concursulă cerută la îndeplinirea 
cu esactitate a dstoriilorii acestai serriciii, 
(Art.1, L.P.). . DI i A 

In totă casul, actul de delegațiune va trebui 
a cuprinde preciaii însărcinările ce se vorii de- 
lega ajutâreloră primarului, spre 'a se cunâsce 
la ori-ce întâmplare gradulă de competință ce : 
privesce pe fie-care, 

Art, 44, Scriitorii primarilorii nu vor putea 
fi delegaţi cn însărcinarea d'a priimi s6ă a ma- 

| nipula bani! fiscali ori comunai; ei suntă obli- 
gaţi cu tote acestea, după cererea primarului 
s6ă ajut6relorii sle, a ţine tote scriptele rela- 
tive Ja serviciulă de împlinire și de constatare. 

CAPITOLUL III 
Garanţiile perceptoriloră şi snb-casierilorii 

Art, 75. Pentru asigurarea venituriloră ce, 
suntă însărcinați a, aduna perceptoril de oraşe 
şi sub-casieri! de circomscripţiuni, şi pentru 
responsabilitatea abateriloră ce ară comite în 
servicii, s6ă în manipularea banilor publici, a- 
ceşti agenţi suntă obligaţi a depune în mânele 
casierulai generală uă cauțiune ecuivalentă 
cu 1/3 din venitul circoruseripțianii loră pe un 
trimestra, (Art. 9, L. P.). o 

Venitul trimestrială pentru garanţii, se va 
calcula în viitoră după terminulă de midloc a 
încasărilorii din trei ani precedinţi, âră acumiă 
la aplicarea acestui reglementi, dapă consta- 
tările alese la începutaliă anului 1867, : 

CAPITOLUL, IV 
Garanţiile casleriloră generali 

Art. î9. Casieril generali fiind responsabili
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pentru tâte veniturile districtului în care func- 
ţioneză, şi pentru gestiunea perceptorilorii și 
snb-casioriloră de circumscripţiuni, suntii d€- 
“tori a depune uă garanţiă ipotecară stii în va- 
lori publice d'ale Statului, ecuivalente cu în- 
casărilo pe 15 dile, calculate după terminulii 
do midlocă din trei ani precedinţi. 

Art, 50. Cotitatea garanţiiloră ce urmeză a 
depune casierii generali, perceptorii şi snb-ca- 
sicrii în viitorii se ra stabili prin tablouri sci 
tarife speciale, formate la fie-care periodii de 
“trei ani, după basele prerădute la art. 78 de 
mai sasi. - : , : . - 

Cotitatea pgaranţiilorii depuse la numirea es- 
paşilorii agenţi comptabili, conformă cu ta- 
'rifa afiată în xigâre la acea epocă, va rămânea 
stabilă pe cât'timpă vori funcţiona şi nu li se 
va putea cere veri uă adăogire de garanţiă de 
câtă la casă cândă după noaile tarife, stabilite 
la viitârele peridde trienale, cotitatea garan- 
“ţiiloră ară fi crescută ca jumătate, 

CAPITOLUL, V 
Garauţia casieralui central și altoră comptabilă 

Art. 81. Casierală centrală ali tesaurului 
va trebui a depune uă garanţiă în valore pent 
la uni milionii lei. CE 

Acâstă garanţie se va transmite în păstra- 
rea casei de depuneri si consemnaţiuni €ră re- 
-cepisa de priimire se va ţine în direcţiunea 
comptabilităţii generale. *:. e. o. 

Art, 82, Cotitatea garanţiilori diferiţilorii 
„comptabili ai tesaurului, a căror nomenclatură 
nu se preveile în acesti regulamentii, se fix6ză 
prin regulamentele serviciilor lorii respective. 

n PARTEA VIII 
Atribuţianile agenţilor însărcinaţi ca per- 

ceperea şi centralisarea veniturilor 

CAPITOLUL”. 
p N Atribuţiunile primariloră 

„Arte 89. Primarii din comunele rurale, din 
târguri, terguşore şi oraşele cu populaţiune 
penă la 5,000 locaitori, în condiţiunea lori de 
perceptori, ai urmâtorele îndâtoriri : - 

Lucrări transitorii: .. - 

1. A priimi la intrare de la fostii perceptori 
comunali banii împliniţi de la contribuabilii 

-ce nu voriă fi vărsaţi âncă la Sub-prefectură, In 
casalii cândi acestă sumă ar trece peste 500 lei 
vechiulii perceptoră în unire cu primarulă îi va, 
trămite spre vărsare sub-casierului -care va 
da râcepisă în regulă, - i - i: 

"2. A priimi rolurile în complectă de contri- 
buţii, registrele de ctitanţe adunate în regulă 
«atât pe anii trecuţi câtii şi pe celii curentii, a- 
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flate în ființă în comună, precumi și listă de ră- 
măşiţele alese la intrarea, noului titulari cu 
însemnare de contribuabilii ce arii urma ase 
scădea sc a se adăugi la contribuţii. 

Cu ocasiunea predării acestorii acte şi bani, 
se va încheia proces-verbaliă în care se ra ardta, 
numirea fie căria piese, starea în care se predă, 
numărulă foilorii din registrele de căitanţe re-, 
mase netăiate şi suma banilor ce priimesce, 
specificată pe natura dărilor din care se compune. 

„ Procesul-verbală citatii mai susă încheiatii 
în trei esemplare şi subscrisă de perceptorii şi 
primarii, se va da unul pereeptorului supri- 
matii, unnlă se va înainta sub-casierului cir- 
cumseripţinnii, 6ră celă d'ală treilea va remâ- 
nea, în comună în mâinele primarului. 

- Lucrări pregătitore (Primari) 

3, A priimi de la casierală circumscripţii la 
începutulă fie-căruia, anii rolurile de contribu- 
ţiani, unii registru recapitalativii, registru de 
ciiitanţe şi formule imprimate pentru serviciul 
de percepţiune şi pentru celii de urmărire. 

4, A verifica (cerceta) dâcă taxele așegate în 
roluri corespundă cu bazele de impunere, dâcă.. 
sumele ce compuni totalulă suntii bine adunate, . 
şi la casii d'a descoperi veri-uă nepotrivire s'o 
incunosciinţeze controlorului prin sub-casierăi 
cerendii îndreptare, : - 

„ 5.A face aceeaşi urmare cu rolurile suplimen- 
tarii ce vorii priimi în cursul anului pentru - 
contribuabilii adăugaţi. -  : i 

6. A publica, la eşirea: din biserici (și la lo- 
curile unde se adună contribuabili!),. data, so- 
sirei rolurilor anuale, şi tarifele de contribuţii, 
vestindii a veni la Primărie ca să ia cunoscinţă 
de suma, dăriloră la cari suntiă aşedaţi şi să/'și 
pregătescă din vreme midlocele de plată sei 
la casii d'a se crede încărcaţi să reclame în 
termin de trei luni de la publicarea rolurilor. 
Pentru constatarea gilelorii în care se va s- - 

fectua publicarea, roluriloră în fie-care comună .. 
se va încheia proces-verbal, subscrisă de pri- 
marii şi de preoţii bisericei în care s'a publi- 
cati şi se va trămito prin sub-casierie ]a con- 
trolorulă districtului. - - a 
"1. A încunosciinţa prin avertismente impri- 
mate pe hârtie galbenă pe patentabili, proprie- 
tari de imobile şi pe contribuabili (prin târguri 
şi oraşe) despre cătimea dărilori cu cari suntii 
înscrişi în roluri spre a se conforina îndâtori- 
riloră citate; . cs 

8. A înscrie în registrul respectivă ali a-- 
nului peutru care suntii formate rolurile, nu- 
mărulă' contribuabililorii şi totalulă dărilorii 
pe an şi pe trimestru, spre a se cunâsce sumele z 
căror implinire este pusă în sarcina primarului. - 

9. A deschide în registru recapitulativă par- 
tide speciale pentru rămăşiţele fie-căruiă ani - 
înscriindii sumele dâtorite pe partea stângă la .
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debit cu specificare de natura fie-căreea contri-| 18. Fie-care vărsare de bani se va face nea- 
buţiuni sâi alte venituri. . 

10. A repurta la începutulă anului viitoră, 
în registrulă recapitulativă ali acelui anii, sal- 
dosulii rămăşițelorii de la fie-care partidă deo- 
sebită, formând vă listă somarie de contri- 
buabilii ce suntă dâtori acele rămăşiţe cu ară- 
tare de numărul rolului Ja care sunt înscrişi. 

Lucrări de împliniri (primari) 

11. Primarii împlineseă în cursulii fie-căruia 
trimestru tâte contribuţiunile, decimele, darea 
pentru clacă şi dijmă, contribuţiile comu- 
nale şi embaticurile dâtorite după roluri pe a- 
celă trimestru, precumi şi rămăşiţele pe tre- 
cutii în totalii scii în diferite rânduri după mi- 
diocele fie-căruia. 

12. Sumele plătite de contribuabili se în- 
scrii în marginea rolului în dreptulii numelui 
fie-căruia, trecândii suma atâtii în cifre câtă şi 
în litere cu arătare de numărulii ciiitanţei ce va 
libera contribuabilului din registrulă cu matcă 
înscriindă aceleaşi sume şi în inatcele ciitanțe- 
lor specificate pe natura contribuţiunilor. 

13. Cândă ună contribuabilă ară dâtora ră- 
măşiţe pe trecuti până la Luliă 1867, şi n'ară 
avea midlâce ca să le răfuâscă -d'uă-dată îm- 
preună cu dările trimestralui curentă, atunci 
pentru banii ce va respunde în aciitarea veri- 
unei părți do rămăşiţe i se va libera căitanță 
deosebită, €ră pentru dâtoria trimestrurilorii 
următore de la aplicarea acestui regulamantă, 
va da ciitanţă în parte din acelaşă registru, 
însemnândii în dosul ei sumele ce mai dâto- 
r6ză din trecuti, i 

14. Primarii suntă opriţi cu desăvârşire d'a 
se servi în acelaş timpă cu două sâă mai multe 
registre de căitanţe. Ei vorii păstra unii sin- 
gură registru din care vorii libera cu modul 
arătată mai susiă ciiitanţele necesarii, atâtii 
pentru dările pe trecută, câtă şi pe curentă, 
numai după ce va sfirşi ună registru va putea 
începe cu ună altulă, î . E 

'5, La finele fie-căreea di, se va aduna ve 
m-tca registrului de căitanţe, sumele împlinite 
în acea gi din fie-care felă de dare, şi resulta- 
tulă se ra reproduce în condica recapitulativă 
la debit în partida numită casa banilorii, spre 
a s6 cunosce în tâtă vremea totalulă sumelor 
împlinite, fio din rămăşiţe, fie din veniturile a- 
nului curentă, . , | 

16. Sumele împlinite de la epoca .unei răr- 
sări până la alta, se voriă alege pe natură de 
contribuţii 'şi pe eserciţiii şi so va; înscrie la 
creditiă în partidele lori respective. . 

17. La fie-care ducă săptămâni primarii sunt 
detori a merge să verse la binroulă sub-casie- 
ralui de circumscripție tâte sumele implirite 
în acelă intervală de contribuabili împreună 
cu amendele de urmăriri şi cu ordonanțele de 
descărcare aplicate în regulă, - 

păratiă cu uă declarație tipărită în care se ra 
specifica numerariul şi cele-aite acte accesorii, 

Decimele sâă alte dări comunale: implinite 
după roluri să după budgetulă consiliului co- 
munală, se vor vărsa în casa comunală, prin 0- 
peraţiuni de tresorerie, 

19. Sumele vărsate la sub-casieralii circum- 
scripţiunii atâtă în numerară, şi ordonanţe de 
descărcare, sp voră înscrie pe partea dreptă 
a registrului recapitnlativii Ja partida casci ba- 
nilorii, deoschită pe fie-care felă de dare şi pe 
fie-care ană, cu însemnare de remisele curenite. 
primarului la acele vărsări,.  - e 
-20. Pentru sumele vărsate cu modulă ar&tat 

primarii voră lua de la sob-casierulă circum-: 
scripţiunii semnătura, de priimire, chiar în re- 
gistru recapitulativii şi uă recepisă tăiată de 
sub-casierii dintrună registru cu talonii, pen- 
tru banil priimiţi de dânsulă în care se va spe-" 
cifca suma, răspunsă în numerară şi acea văr. 
sată în ordonanţe de descărcare. 

În nici un casă, primarii nu vorii putea lăsa 
la sub-casieri veri-uă sumă fără a priimi sem- 
nătura, şi recepisa vorbită mai sus, căct în casă 
contrariii rămână 6uşile respundători. 

21. Primarul îngrijesce a cere din vreme de   la sub-casieră ună noi registru de cuitanțe, 
când acela ce se află în lucrare, este aprâpe a 
se termina; el e dâtoră a preda la sub-casier, 
matcele registrului terminati pe lângă un ra-. 
portă desluşitoră de totaluli sumelor cuprinse . 
într'6nsulii, sub luare de adererinţă. . - 

22. Pentru contribuabilii strămutați, fugiţi, 
încetaţi din vicţă, de la cari nu se va putea 
împlini dările, precumi şi pentru acei cară nu 
voră fi înscrişă în roluri şi cari vorii trebui a 
se aşeda din noii la contribuţie, primarii sunt 
dâtori a forma staturi speciale după modelu- 
rile imprimate No.9 şi 10, şi a le: transmite: 
sub-casierului la fie-care vărsare de bani spre 
a se trămite şi de acesta la agenţii însărcinați 
cu constatările, e 

23. Ordonanţele de descărcare ce se ror priimi 
de la sub-casieri pentru contribuabilii de la cari 
vu Sai pututiă împlini dările, se.voră aplica 
tiră întârgiere în roluri în modulă prescris de 
condica eontribuţiunilor directe, şi se vor vărsa - 
la sub-casieri în termină de două săptămâni de , 
la priimirea loră, căci în casii contrariă vor fi 
supaşi la amendele prescrise de lege 

- Lucrări de biarouri (primari)     24. Primarii suntăă îndetoraţi a ţine în bună 
stare rolurile, registrele de ciitanţe, registrele. 
recapitulative, tabelele şi ori-ce acte privitâre 
la serviciuli finanţiari. 

Archiva acestui serriciă se va păstra într'an . 
dulapii deosebiti spre a nu se amesteca cu a- 
ceea a serviciului comunalii, , ” 

25. Registrele recapitalative şi recipesele de
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sumele vărsate la, sub-casierii, se vor păstra de |nile dătotite pe acel ani şi va servi în aceeași 

primar până la împlinirea terminului de duci 
ani, otărită pentru răfairea tutuloră venituri- 

lori unui ană, după care le va preda în păstra- 

zea sub-casierului pe lângă uni tabloii de si- 

tuaţie, luândă de priimirea loră uă declaraţie 

„din partea sub-casierului pentra desăvârşita li- 

ciiidare a dâtoriei acelui anii. 

CAPITOLUL II 
- atribuţianile perceptorilor de oraşe 

Arte S4, Atribuţiunile perceptorilor consi- 
stă în operaţiunile următâre : 

Lucrări transitorii 

1. A priimi la intrarea lor în lucrare: a. Stat 
sumariă de rămăşiţe specificate pe natură 
de contribuţiuni d'impreună cu rolurile de con- 
tribnţiuni pe anii trecuţi şi pe celă curentă, 
complectate în marginea dreptă cu sumele plă- 
țite de fie-care contribuabilă Ja diferite epoce; 
b. Registrele de căitanţe lucrătârte dinpreună 
cu registrele întrebuințate de predecesorii săi; 
c. Archiva binronlui de percepție cu mobilierul 
aflati în fiinţă; d. Registrele de urmărită cu 
împrimatele disponibile. 

Priimirea acestoră acte se va face prin inven- 
tariă în triple esemplare sub-scrisă de fostulii 
perceptoră şi de noulii titulară; nvii exemplară 
din aceste inventarii se va trămite în păstrarea 
casieriei generale şi cele-alte duvă se voră opri 
câte unulii de fie-care din agenţii citați. 

Acestii inventarii se ra face şi chiariă de că- 
tre perceptorii actuali cari depuindă garanţiile 
cerute se voră manţine de preferinţă în postu- 
xile ce ocupă cu condiţiunile prevădute de acesti 
regalamentă. 

Lucrări pregătitore (perceptori) 

2. A priimi de la casierulii general pe coptul 
săi, registrele de ciăitanţe de care va avea tre- 
buinţă în viitori, unii registru recapitulativă, 

„ anregistru de urmării şi imprimatele necesarii. 
“3, A priimi la începutulă anului rolurile, re- 

gistrele şi imprimatele necesarii pentru acelă 
anii, şi a face tâte lucrările prescrise pentru 
primari la $ 3,4, 5, 6, 7 şi Sde sub art. 83 
cari sunti pe deplină aplicabile la serviciulii 
perceptorilorii de oraşe. - 

4. A forma, pe fie-care anii unii catalogă în 
care va înscri în ordinea alfabetică pe toţi con- 
tribuabilii cuprinși în roluri, cu arătare de că- 
timea-tutnloră contribuţianilorii la cari suntii 
aşedaţi şi numărul la care figureză trecuţi în 
diferitele roluri spre a se putea avertisa con- 
tribuabilii uă dată pentru tâte dările la cari 
suntii impuşi şi altele. 

5. A forma şi a trămite fie-cărui contribua- 
bilă îndată după publicarea roluriloră unii. a- 
vertismentii care va cuprinde tote contribuţiu- 

  

vreme drepti primulii avertismentii gratis de 

urmărire pentru dâtoria ântâiului trimestru, 

Asemenea avertismente se vor trămite şi con- 

tribuabililor prevăduţi în rolurile suplimentarii 
ce se vorii emite în cursulii anului. 

Imcrări de împlinire (percepton)) 

6. Perceptorii sunt obligaţi a împlini la biu- 
roulii de percepţiune în cursulă fie-cărnia tri- 

mestru contribuţianile şi decimile înscrise în 

rolari pentra dâtoria acelui trimestru împreună 
cu rămăşiţele pe trecută. 

Fi vor împlini asemenea de la embaticari şi 
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chiriaşii proprietăţilor Statului, snmele cu cari: 

vorii fi înscrişi în rolurile speciale ce li se voră 

transmite de casierulă generalii spre încasare, 

precumi taxele şi contribațiunile cuvenite de 

la ambulanți după biletele de constatare libe- 

rate de Prefectură. - , 

7, Perceptorii de oraşe îndeplinesc asemenea 

îndătoririle prevăgute pentru primari la $ 9, 10, 

11, 12, 13 şi 14 de sub art.83 de mai susi. . 

3. La finele fie-căreea săptămâni, se va vărsa 

la casierulii generală tâte sumele împlinite cu 

aceleaşi reguli prevădute pentru primară, după 

ce le va înseri ma! ânttiii la credită în partida 

casa banilorii cu specificări pe natura contri- 

buţiuniloră şi pe eserciţiă, însemnând în mar- 

gine cătimea remiselor cuvenite la acele sume. 

Virsările se vor face cu uă declaraţie impri- 

mată în conâițiunile prevădute pentru primari. 

Decimile adiţionale de ori-ce categorie se 

sorii vărsa la casierulii generali împreană cu 

cele-alte venituri fiscale şi cu amendile de ur- 
mărire. ! ! 

9. Pentru sumele vărsate la casierii, percep- 

torii voră lua pe de uă parte semnătura casie- 

&ră pe de alta uă recepisă cu taloni, care va 

tivă locală în termină de 24 cre. 
10. La cincă dile după finele fie-căria luni, 

perceptorii sunt detori a trămite casierului 

generală unii comnptii de sitnaţiune după mo: 

delulii No, . . pe lingă uni raportii imprimată 
modelii No... 

rulni în marginea registrului recapitalativă, 

trebui a fi vizată de autoritatea administra- - 

se
 

Acestă comptii va cuprinde pe eserciţiă, la . 
debitii resumatali rolurilor de contribuţiuni pe 
anulii curentii şi osebitii rămăşiţele anilor tre- - 

cuţi, 6ră la creditii, sumele împlinite şi vărsate . 

atât în natură cât şi în ordonanţe de descărcare. . 

Comptulă va fi însoșiti de tâte recepisele 

justificative vărsăriloră şi ordonanţele de des- 
cărcara însoşite de ciitanțele necesarii. 

ceptoruli va priimi răspunsul casierului în 

termini de 10 dile (art. 16 şi 17 L. P.). 

mitii Consiliului comunală copii după rolurile   acela anii, spre a servi de normă la formarea. 

De priimirea şi starea acestui comptiă per-.: 

11. La finele fie-căruia an perceptorii trans-...
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listeloră electorale, 
legii ad-hoc, , , 

Ei suntii autorisaţi a libera contribuabililor şi autoritățilorii publice, după cerere, estracte după roluri de cătimea dărilorii la, cari suntiă înscrişi scii certificate negative. 
„ Pentru contribuabilii de Ia carit nu se vorii putea implini dările din împregiarări le- giuite, precumă și pentru aceia, carii nu vor fi înscrişi în roluri şi vor trebui a se aşeda din noii !a dare, perceptorii vori transmite prin casierulă judeţului la controlorulii respectivi, staturi speciale formate după modelurile No. 9 şi 10' spre a se tace cercetările şi lucrările pre- scrise ad-hoc în regalamentulă de constatare, _ La statulii No. 10, se vor anexa şi actele de insolvabilitate prescrise de legea urmăririlorii, 13. Ordonanţele de descărcare ce se vorii 

conformii disposițiunilorii 

priimi de la Prefectură, prin casierul general, perceptorii suntii dâtori a le aplica prin roluri fără îutârgiere, după regulile prescrise de con- dica contribuţiunilorii directe şi a le vărsa la casieri, la cea d'ântâii ocasie, -- 

Lucriri de urmărire (perceptori). 

14. În privinţa urmăririloră, perceptorii iîn- deplinesei tote lucrările prescrise de regula mentulii ad-hoc, 
Pentru contribuabilii asupra cărora nu s'ar putea aplica legea de urmărire, din causa lip- 

Sei de ori-ce felă de avere, perceptorii însăr- cineză pe ajutârele şi agenţii atașați în servi- 
ciulii lorii, a stărui în persnă pe lingă denşi! 
şi prin înţelegere cu șefii la carii vori fi anga- ” giațăîn lucru, să'i îndemne a veni să'şi aciiiteze dâtoriile fiscale, treptată după midlocele loră, secuestrându-se la trebuință uă treime din sim. bria scii din preţulii lucrului lori, cerând pen- 
tru acesta concursulă agenţilor administrativi şi poliţienesci, în asemănare cu disposiţiunile legi! de urmărire, 

Lucrări de biuroii (porceptori! 

15: Archiva biuroului de percepțiune, regi- .strele, rolurile şi imprimatele, trebue a fi ţi- nute în bună regală, și păatrate în-siguranţă, spre a nu fi espuse la sustrageri sâă diferite fraude. ” ! 
Pentru dosarele biuroului se sa forma, pe fie- care anii cataloge speciale, coprindendă numi: rulii de ordine, titlulă dosarelor, rolurile şi re- gistrele cancelariei. 
16. Pentru chârtiele de intrare! şi eşire, se va ţine un registru ad-hoc şi uă condicuţă pen: tru espediare. 
erceptorii voră ţine asemenea uni registru pentru înscrierea tutuloră condicilorii de chi- tanţe,: ragistrelorii recapitulative şi a tutulor imprimatelorii ce va, priimi de la cazierul ge- nerală, spre a da compt de întreboinţarea lor. |. 

sa LEGIUIRI 

CAPITOLUL III 
Atribațiunile Bubecasieriloră de circamseripţii 

"Art, 35, Sub-casierii de circumscripţii, di- [rigii serviciul de percepţiune, încredințat pri- mariloră din comunele cu populaţie de la cinci . mii locuitori în josă, priveghiază operaţiunile 
fiscale ale primariloră, verifică comptabilitatea loră, aştgă situaţiunea debitului şi creditului 
comunei, inspectză şi ia măsurile cerute de tre- 
buință, pentru asignrarea împlinirii venituri- 
loră din circumseripțiunea în care funcţioneză. 
Atribuţiunile sub-casierilorii consistă priuci- palmente în operaţiuni pregătitâre, operaţiuni. 

do centralisarea venituriloră, de percepere, de urmărire și de comptabilitate. 

Lucrări transitorii 

-l. Sub-casierii la intrarea lor în lucrâra vor 
priimi de la sub-prefecţi jurnalală de casă, re- 
gistrele de amănunte, de recepise, de urmărizy,.. reglementele serviciului şi archiva lucrăriloră finanțiare, cu tote actele privitâre la acesti 
servicii, 

Priimirea acestor registre şi acte, se va face 
prin inventarelii şi bilanţul de desfacerea ge- 
stiunii în triple exemplare, din cari unulă se   va trămite la casieria generală, şi câte unul 
se va opri de sub-casierulă priimitor şi de sub- 
prefecţii ce voră preda lucrările serviciulnt &- 
nanțiară, | 

Tote actele, registrele şi mobilierele servi-. 
ciului finanţiar, se vor transporta cu concursul. sub-prefecţiloră respectivi, în încăperile biu- 
roului snb-casieziei, care le șa alege și ie va: 
aşeda în ordinea cerută de regulile cancelariei, 
formândi catalâge speciale de dosare, pentru 
fie-care anii, ete, - 

Lucrări piregătitâre (sub-casieri) 

2. Sub-casierii soră priimi pe compta loră, 
de la casierulă generală, registrele de com.pta- 
bilitate ca suntiă îndâtorați a ţine, adică: - 

Unii jurnală de casă, pentru înscrierea, după 
ordinea efectuăreă operaţiiloră de priimiri şi 
vărsări, aşedeodă balanţa pe fie-care di. 

Registru de partigi pe comune, care va cu=     prinde la debit, veniturile:ce dâtoresce după ro- 
luri, peexerciţiă, ră la credit, somele împlinite.. 
Registru specială ală sub-casieriei, în care va 
înscri pe de uă parte dâtoriile fiscale, destinate 
a s8 încasa prin sub-casierii, €ră pe ae alta îm- 
plinirile efectaate prin el ânşii, Acesti registru 
va conține totă-d'uă-dată uă parte specială în 
care se va înseri pe fonduri şi pe exerciţii, de- 
bitulii şi creditul venituriloră întregei cir- 
cumseripţiuni. | - 

Registru de recepise, pentru încasările ce vor: 
efectua, fie d'a dreptulii: de: la debitorii Sta- 
tului, fie de la primari, 

Sab-casierii primesc şi imprimate] necesarii 
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pentru serviciul de percepţie, centralisare, ur- 
mărire şi comptari mensuale şi trimestriale, 

3. După instalarea biuroului circumsceripțiu- 
ncă, sub-casiesul va aduna treptat pe toţi per- 
ceptorii ce aă funcţionatui penă la aplicarea re- 
gulamentului de facă, împreună cu primarii şi 
scriitorii comunali şi cu tote condicele de ciii- 
tanţe, vechile registre recapitulative, rămase 
pe la comuve, şi rolurile de contribuţiuni, spre 
a efectua în presența, sa desfacerea percopto- 
riloră cu primarii. , 

4. Sub-casierii vorii alege şi stabili situaţia 
rămăşiţelorii fie-căria comune din anii trecuţi 
şi detoria anului curentă după roluri, după ta- 
belele pentru clacă şi dijmă, şi după recepisele 
ce vorii presenta perceptorii pentru vărsarea 
sumesorit împlinite. 

5. Rămăşiţele alese din fie care exerciţii la 
dioa desfacerii asupra contribuabililor, precum 
şi deficitele câ se vor constata asupra foştilor 
perceptori, se vorii înscri în partide speciale, 
penfru fie-care anii deosebiti, în registru reca- 
pitulativă ali primarului, şi în registrulă sub- 
casieriei, pentru partidele comunale, 

6. Sub-casierii vorii desluși atât primarilor, 
câtă şi seriitorilorii, prin probe practice, modul 
cum ati a'şi îndeplini detoriile ce'i privesc adică: 

“ Cumii trebue a înscri în marginea rolurilorii 
contribuţiunile împlinite, . 

" Cum at a forma căitanţele ce urmâză alibera 
contribuabililor, | | 
Cumă trebue a aduna mateale ciitanţelor pe 

natură de contribuţiuni şi la finele fie-căria (i. 
„Com ai a face alegerea, sumelor pe exerciţii 
şi pe natura de contribuţiuni. 

Cumiă ai a reproduce în partidele deschise, 
în registrulă recapitulativ sumele adunate în 
registrul de căitanțe şi altele. 

7. La începutul fie-căruia anii sub-casierul, 
priimindii de la casieruli generală : 

Rolurile de contribuţiuni; 
Rolurile pentru răscumpăzarea clăcei şi a 

dijmeă; E 
Rolurile de arengi şi chirii; 
Registrele şi imprimatele necesarii pentru 

cireumscripțiuni şi comune; v 
'Parifele de contribuţiuniete., procedă în mo- 

dală următoră : 
a. So încarcă în partida circomscripţianii cu 

xesumatul rolurilur, debitând fie-care comună 
cu sumele ce o privesce, LL A 

V. Opresce in biuroi registrele şi imprima- 
tele destinate pentru serriciulii sub-casieriei. 

c. Transmite imediată primarilorii tarifele, 
rolurile şi registrele pentru serviciul acelui 
ană, cu desluşizi amănunte de urinarea ce ai 
2 face cu deasele, conformă îndâtoririloră puse 
prin acestă regulamentii. | a 

Jucsări de centralisare qi comptabilitate 
(sub-zasieri) . 

- 8. Sub-casierii priimescii de la primarii co- 
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munelorii la fie-care duoă săptimâni sumele. 
mplinite din veniturile ce suntii însărcinați a 
percepe, atâti în natură, câtii şi în ordonanţe 
de descărcări ce se voriă fi aplicatii prin roluri. 

Fi cer primarilor la fie-care rărsare de bani 
a Je presenta rolurile, registrele de ciitanţe 
şi registrulă recapitulativii. Esaminează dâca, 
rolul e complectat după regaolile stabilite mai 
susii, verifică matcele şi totalurile paginelorii 
registrului de ciitanţe spre a se încredința deca 
sumele împlinite suntă înscrise şi adunate în 
regulă, dâca ele corespund cu totatulă banilor 
aduşi spre vărsare şi dâca raportulii (trecerea 
sumelor în partidele registrului recapitulatir) 
s'a operatii cu esactitate, 

La cas de a găsi erori, sub-casierii, facă în- 
drentările cuvenite prin scăderea sâii adăugi- 
rea sumelorii trecute greşitii, 

9. Sub-casierii libsrează primarilor, pentru 
dările vărsate pe compta fis-cărnia an în parte, 
cât uă recepisă tăiată din registrulă ad-hoc 
specificândi în dosulii recepisei categoria veni- 
turilori: din cari se compun sumele vărsate, În- 
serii acelcaşi sume în registru recapitulativii 
alii primarilori (pe pagiva creptă la partida 
casa banilor) specificate pe fonduri şi eserciţii, 
sub-scriind și în margiuea acestui registru da 
priimirea baniloră, ! . . 

10. Sumele priimite de la primară, se înscrii 
de sub-casieri în registrele următâre :. 

In jarnalulă de casă la priimiri, 
In registru de partid, la creditul comunei 

pe eserciţii. : ” : 
In registru spaciali ali sub-casieriei la par-. 

tidele fonduriloră respective în paste pentru 
fie-care anii notândă într'uă colonă ad-hoc nu- 
mărulii articolului din jarnalulă de casă la care 
S'aii înregistrată banii, număruli recepiseloră 
liberate. 

Lucrări de pereențiune şi comptabilit ate 
- (sub-casieri) 

11, Sub-casizrii, în condiție de.porceptori 
sunt îndetoraţi : . E 

A -priimi d'a dreptul de la arendaşi, chiriasi, 
si slți debitori ai Statului sumele ce vor fi fost 
trecute. în debitul lor, precumiă şi impositulă 
fonciar şi taxa de transmitere de la arendaşil 
Statului, ce ară îi obligați la asemenea plată 
s6ă de la alţi proprietari ce ar veni să facă a- 
semenen vărsări d'a dreptul la sub-casierie, > 

12. A împlini procente da 10 0/0 pe anii de la 
arendaşii cari vorii fi intârdiată plata câşturi- 
loră, pentra timpul întârdieril împreună cu a- 
mendile de urmărire ce ară detura, în casti d'a 
fi intrată în gradul ordonanţei prevestitâre. 

13. A împlini de la comercianții ambulanți. 
taxele de patente, în conformitate cu legea şi 
regulamentul ad-hoc, . : 
-. 14, A împlini de la diferiţi debitori ai Sta-   tului sumele ce s'ară constata că figureză asu-:



pra loră, precum şi veniturile ce se vor cere de | 
către alţi comptabili în compta, debitului lori. 

15, A libera pentru tâte sumele priimite di- 
rectii recepise tăiate din registru cu talonii, 
specificăndii natura dăriloră şi timpali pentru 
care s'a făcutii implinirea. - 

Recepisele vorii fi osebite pentru imposite şi 
osebite pentru amenţi, chirii, procente, ete., 
6ră patentele pentru ambulanți, voră fi tăiate 
din registrulă cu matcă, 

16. Sumele împlinite d'a dreptul de casieri, 
se vorii înscri în jurnalul de casă într'ună sin- 
gură articol la finele fie-căria dile, creditândă 
rolurile de amenqi, chirii, etc., cu sumele prii- 
mite cu însemnare de numărul recepisei libe- 
rate şi timpuli pentru caro s'a împlinită, 

" A trece în urmă aceleaşi sume specificate pe 
natura veniturilorii în registrul specială ali 
sub-casieriei cu regulile arătate pentru banii 
priimiţi de la primari. 

17. In casulii cândii sub-casierulă va îm= 
plini imposite cari arii fi prevtdute prin rolu- 
rile primarilor, sund detori a comunica, îndată 
acestori agenţi sumele împlinite cu. desluşire 
de timpulă pentru care s'a împlinită şi numă- 
rulă recepisei ce a liberat, puindu-le îndâtorire 
ca, pe temeiul comunicaţiei oficiale ce le va 
face, să înscrie acele sume, însă : 

]. În marginea rolurilor comunei la numele 
versătorilor cu arătare că s'aiă împlinită prin 
sub-casierie , notândă numărulii cuitanţei li- 
berate, 

Al. În registrulii recapitulătivii la debitulă 
şi la creditulă partidei «casa banilorii» şi ose- 
bit Ja creditul partidei comunale crăşi cu des- 
luşire că s'aii încasat prin sub-casierie însem- 
nândi numărul recepisei liberate. 

18. Sumele ce se vorii împlini de sub-easieri 
din arendi scii alte venituri, după cererea al- 
toră comptabili din ori-care districtii, după ce 
se vori înscri în jurnalulă de casă; se vor trece 
la, debitulă registrului specială ali sub-casie- 
riei în partida venituriloră de asemenea cate- 
gorie ale anului curgătorii, şi totii-d'uă-dată se 
va conunica agenţilorii de ]a cari aă priimită 
cererea, resultatul împliniri! spre a'şi descărca 
partidele lor în virtutea acestei comunicaţii în 
modulii ar&tatii pentru primari. 

Adoptarea acestui modiă de descărcare se 
face în interesul simplificării operaţiilorii de 
comptabilitate. 

19. Sub-casierii suntii dâtori a vărsa la ca- 
sieria generală, la fie-care dece dile, tâte su- 
mele împlinite împreună cu ordonanţele de des- 
cărcări vărsate de primari şi cu compturile de 
remise despre cari se vorbesce -Ja art. 96, 97, 
98 de mai jos, 

Vărsarea baniloră se va face cu uă declara- 

  

  ţiune cara va'cuprinde sumele, felurimea mone- 
telor, natura veniturilor asupra cărora face văr- 
sarea, trimestrele şi exerciţiile la cari privesc, | 

LEGIUIRI 

20. După art. 22 din lege, sub-casierii arând 
dreptă la uă guardă armată pentru serviciul 
de pază şi de tresorerie, vori dobândi de la Sub- 
prefecturile locale trebuinciosul numără de do- 
robanţi pentru paza fonduriloră încasate atâtii 
la biuroulii sub-casieriei câtă şi în espediarea 
loriă la casierulă generală. 

2], Sumele ce se roriă vărsa Ja, casierii gene- 
Tali, atât în natură câti și în acte de porto- 
folii autorisate, se vori înseri prin jurnalul de 
casă «rubrica cheltuieliioră» şi în registrulă 
specialii ali sub-casierului Ja partida «vărsă- 
rilor» însemnând în colâna respectivă numărul 
recepiselorii cu talonă, ce va primi de Ja casie- 
rii generali visate de prefectul districtului. 

Compturi 

22. Pentru tâte operaţiile efectuate de sub- 
casieri în cursulă unei luni, ei suntă dâtori a 
trămite casierului general la 5 gile duță finele 
lunci, unii compt sumară împreună cu tâte re- 
cepisile de vărsără şi cu actele de portofolii au- 
torisate, 

23. Sub-casieril trămiti asemenea fiasieralui 
generalii la 10 dile după implinirea fie-căruia 
trimestra ună compti generală de situaţiunea 
debitului şi a creditului circumseripţiunii po 
natura venituriloz şi pe exerciţii (art. 16, L.P.). 

Pentru aceste compturi, sub-casierii urmeză 
a priimi de la casierii generali respunsă de a- 
probare sâii observaţiunile cuvenite în termină 
de gece dile de la trămiterea lor (art. 17, L.P.). 

24. Raporturile şi staturile priimite de la pri- 
mari pentru contribuabilii ce urmeză a se a- 
dăugi si a se scădea din roluri, se vor trămite 
de sub-casierii d'a dreptulii agenţiloră de con- 
stâtare spre a le cerceta după regulile aşedate 
pentru constatări şi a le da cursulii legiuită, 
"25. Rolurile suplimentari şi ordonanţele de 

descărcări şi restituiri, ce se vor priimi la sub- 
casierie, urmeză a se trămite fără întârdiere 
primarilor respectivi, cu desluşirea ce ai a face 
cu densele; sub-casierul va încărca mai ântâiă 
partida, fie-căria comune cu resumatulă acelor 
roluri. 

Lucrări do urmărire (sub-casieri) 

26, Sub-casierii sunt dâtori a urmări pe toți 
arendaşi?, chiriaşii şi alţi debitori cari n'ar fi 
venită a respunde la timpulii otăritii de lege, 
dâtoriile lorii către Statii, înaintândă treptatii 
lucrările cerute do regulamentulă urmărirei, 
spre care scopi ei ţinii registrulă No. 10, pre- 
vădut la art. 46 din regulamentul de urmărire. 

27. La finele fie-căria luni sub-casierii tră- 
miti casierului generală borderoă de sumele 
împlinite și vărsate din amendi de urmărire; 
spre a obţine ordonanţele Prefecturii pentru 
rEspunderea acelorii amendi în priimirea agen- 
ților ce ai făcut urmărirea, cari sunati singuri
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în drept a se despăgubi cu acele sume de chel- 
tuelile urmăririi, i 

Lucrări do inspecţiune (sub-casier!) 

28. Pentru buna, conducere a serviciului de 
împlinire prin comunele circumseripţiunii şi 
pentru regulata ţinere a comptabilităţii, sub- 
casierii suntii detori pe răspunderea lorii (con- 
formă art. 19 din lege) a inspecta ânşilo sâi 
prin ajutârele loră, celă puginii de duoă ori pe 
trimestru, tote biurourile de percepţiune în- 
credinţate primarilorii şi a încheia la fie-care 
inspecţiune procesii-verbalii de constutarea si- 
tuațiunii în care a găsită lucrările fie-căruia 
agentii de percepţie. : 

Procesele-verbale de inspecţiune sub-scrise 
de agentul care a făcutii inspectarea, de pri- 
marulii şi de seriitoruli comunalii, so vor tră- 
mite casterului generală, arătând măsurile 
late pentru îndreptarea neregularităţilorii ce 
ar fi descoperiti. 

29. Inspecţiunea va consista, în esaminarea 
modului cu care primarii şi ajutorele loră îşi 
îndeplinescă atribuţiunile prescrise prin aceatii 
regulamentă, observândii deca împlinirile se €- 
fectutză în regulă şi fără negligență; dâcă se 
libereză contribuabililoră ciitanţele cuvenite, 
dâca nu se facă asupriri la percepere, deca, se 
găsescii în comună contribuabili ncînscrişi la 
vr'uă dare şi ar fi în stare d'a se aşeda la con- 
tribuție, şi în fine dâca archiva şi seriptele pri- 
marului suntă ţinute în bună regulă. - 

Lucrări do biuroii (sub-casierk) 

30. Sub-casierii suntă dâtori a ţine archiva 
biuroului lori după regula cancelariei, avândii 
catalâge de dosare pe fie-care anii, registre de 
intrare şi egire şi condici de expadiţiune, ase- 
mEnati disposiţiunilorii prevădute Ja art. 84 
pentru biuroulii perceptoriloră. 

31. In privinţa imprimatelorii, a registrelor 
şi a mobilierului, sub-casierii so vor conforma 
cu aceleaşi reguli pravădute Ia paragraful 15 
şi 10 de sub art. 84, relativii la, perceptori. 

Ei suntă dâtori a trămite casierului general 
tâte matceele registrului de ctitanţe de la co- 
mune şi matcele registrului de recepise ce vor 
fi priimitii de la sub-prefecţi împreună cu ace- 
lea ce roră întrebuința în timpulii servicinlui 
lori îndată după tăerea tutulorii recepiselorii, 
țiinâi un registru de comptabilitate în partidi, 
pentru tote condicile şi imprimatele ce voră 
priimi de la casiexulii generalii, de acelea, ce va 
distribui pe la comune, sâi va înapoia casiezu- 
Jui generală. 

CAPITOLUL IV 
Atribuţiunile casieriloră generali 

Art. 56. Atribuţiunile casieriloră generali, 

i 
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în privinşa strângerii veniturilori îiscale sunt 
cele următâre : 

Lucrări pregătitâro 

1. A priimi Ja începutulă anului de la Pre- 
fectură scu de la Ministerii rolurile de contri- 
buţiuni directe, tablouri de resumatulii lor pe 
cornune, şi tarifele de dări anuali, rolurile pen- 
tru rescumpărarea clăcii şi dijmii, rolurile pen- 
tru arenţi, chirii şi embaticuri şi constatările 
diferitelorii venituri a cărorii împlinire arii î 
pusă în sarcina lori sâă a comptabililorii de- 
pendinţi. 

2. A încărea partidele casierick generale, ale 
sub-casieriei de circumscripție şi ale percepto- 
riloră de oraşe cu totalulă veniturilor, a că- 
rora implinire va privi în sarcina fie-căruia, 

8. A priimi registre de comptabilitateşi de 
percepţiune, precumiă şi imprimate necesari, 
a le distribui agenţiloră competinţi împreună 
eu rolnrile şi imprimatele necesarii şi a ţine 
compti esactii de întrebuinţarea loră. 

4. A merge Ensuşi sâă a delega vro unulă 
din ajutârele casieriei, ca să instaleze pe nouii 
sub-casieri şi perceptori în modulă prescris” 
prin acesti regulamentii, atâtă acum la apli- 
carea lui cât şi în casuri de înlocuiri ce se vor 
urma în viitori, luândă măsurile cele mai ne- 
merite ca să se constate rămăşiţele pe comu- 
ne; să so urmărâscă împlinirea lor, să se alâgă 
esactă situaţia dâtoriel fie-căria circumscripţii | 
Ja epoca intrării agenţilorii în lucrare. 

5. A aşeda, acum la punerea în lucrare a re- 
gulamentului de fașă în scriptole casierici ge- 
nerale, dâtoria, fie-căria, circumscripţii din ve- 
niturile anului curentă, şi osebiti din venitu- 
rile aniloră trecuţi; fără acâstă situaţiune nu 
va, putea începe nouile operaţii ale gestiunii 
acestora. . . 

6. A reparţi veniturile anuale ale fie-căria 
circumscripții după constatări; a precisa su- 
burbiile scă comunele şi plăşile din cari se com- 
puni; a forma acumiă la începutii şi în viitoră 
la fie-care trei ani, tablouri de veniturile fie- 
căria circumscripţii şi tabloului de cătimea ga- 
ranţiilorii cuvenite a se lua de la fie-care sub- 
casieră s6ii perceptoriă în proporţiunea venitu- 
rilor circumscripţianii şi în asemănare cu dis- 
posiţiile prevădute la art.78 şi 80 de mai sus. 

7. A lua iniţiativa prin concursuli prefectu- 
lui şi ală sub-prefecţilori pentru imediata a- 
ducere la îndeplinire a disposiţiunilorii art. 29 
din legea serviciului de percepţie, şi art. '13— 
74 din regulamentul de fașă, relative la prima- 
rii ce vor fi însărcinaţi cu serviciul percepţiei, 

3. A presenta Ja confirmnarea Ministerulai 
pe răspunderea lori, persânele co ară întruni 
condiţiunile cerute de regulamentulă de fagă 
pentru a ocupa, posturile de perceptoriă de oraşe   şi sub-casieri,



Lucrări de centralisarea venituriloră : 

9. A priimi de la perceptorii de oraşe la finele 
fie-căria săptămâni şi de la sub-casieri Ia fie- 
care dece gile sumele încasate de dânşii pe lin- 
să declarațiuni de vărsare, specificând natura 
veniturilor, exerciţiile şi trimestrele în sar- 
cina cărora s'a efectuatii împlinirea, precumă 
si monetele sâă actele de portofolii autorisate, 
ce compune fie-care vărsare. a 
„10. A verifica matcele registrelorii de căitan- 

ţe, ale jerceptorilor Ja, fic-care vărsare cu tegi- 
strulă recapitulaţiuni, a aşeda în acestii regi- 
stru situația agentului în momentulă versăriy, 
a sub-scri în registrulă recapitulatirii de prii- 
mirea sumelorii, liberândi atâtii perceptorilor 
câtă şi sub-casierilorii recepise în parte pentru 
fie-care exerciţii, cu însemnare în dosii de fon- 
durile la cară aparţină și cu specificare de su- 
ma priimită în natură şi de cea răspunsă în 
acte de portufoliă, notândii număralii recepise- 
lorii şi în registru recapitulativii, . 
„Îl. A încasa arendile şi chiriile proprietă- 
ţilor Statului şi ori-ce alte venituri intemplă- 
târe, a căror împlinire va fi resersată d'a drep- 
talii casieriloriă generali, 
"12. A încasa veniturile de cari trateză art. 13 

de la partea II din acestii regulamentă şi ve- 
niturile de tresorerie. - 

13. A libera pentru priimirea venituriloră 
încasate şi pentru procentele cuvenite de la a- 
rendaşii şi chiriaşii întârdietori, recepise tăiate 
din registru cu talon, deosebindii procentele 
de capitală, 6ră pentru contribuţiunile oficeri- 
loră, ciiitanţe din registru cu matcă, 

114, A versa la începutulii. fie-căria sipti- 
mâni la casieria centrală: a tesaurului scă la 
casieriile indicate de Ministeră, sumele ce voră 
fi avendi disponibile din cele încasate în săp- 
tămâna precendentă, întru câtii acestea ară 
trece peste dece mii lei. 

Comptabilitatea încasăriloră 

15. A înscrie sumele priimite în jurnalulii 
de casă şi a le transporta în registralii de par- 
tidi la creditulă partidei agenţilorii cc aii făcut 
vărsările, ia E 

16. A înscrie sumele vărsate la casa centrală, 
scă Ja alte autorităţi în jurnalulă de casă şi 
de aci în registrulii de partidi spre descărearea 
dâtorivi districtului. : 

17. A comunica agenţilorii dependinţi, sâi 
altorii casieri, sumele împlinite de casieria ge- 
nerală, din acelea cu cari rorii fi fostă debitate 
espuşii agenți spre a'şi descărca partidele ca 
obserraţiunile cuvenite. 

18. A se încărea la debitul casieriei gene- 
rale cu sumele împlinite din veniturile tiscale 
altorii districte, E 

19. A se descărta la creditii cu sumele tre- 
cute în debitali casierici, cari se voră fi în 
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plinită de alţi casieri și va fi 
acâsta cuvenita comunicaţie. , 
Asemenea casuri le va împărtăşi şi direcțiu- 

nii competinte din administraţia centrală a 
Ministeralui, spre regularea partidelori. 

20, A împlini sumele delapidate de diferiţi 
agenți comptabili, împreună cu procentele de 
1U 0/0 pe ani, luâudă măsuri pentru darea loră 
în judecată, - . 

21. A priimi de la perceptori şi sub-casierk 
compturi mensuale și trimestriale :a, terminile 
fixate de lege. | 
- A respunde îndată de priimirea lor, a le cer- 
ceta şi a le da avisii de aprobara scii a face ob- 
servaţiile cuvenite, la cas de trebuinţă, în ter- 
min de 10 dile de la priimirea acelor compturi. 

22. A trămito perceptoriloră şi sub-câsieri- 
loră ordonanţele de descărcare ce se vor fi prii- 
mită de la Prefectură şi a veghia aplicarea lor 
în cel mai scurtă termină şi î conformitatea 
regulamentului ad-hoc. 

23, A reţine din remisele agenţiloră depen-- 
dinţi de casierie amendile cuvenite în casurile 
de abateri previdute de lege, făcându-le venită 
după regulile generale. 

24, A trămite direcţiuniloră competinte din 
Ministerul finunţeloră, borterouri speciale pen- 
tru sumele încasate pentru fie-care felă de ve- 
nită, conformii instrucţiilorii ad-hocă, 

priimită pentru 

Lucrări de urmărire 

25. A urmări încasarea tutulorii venituriloră 
fiscale şi ale decinieloră juloţiane şi comunale, 
puse în sarcina şi respunderea casieriei gene- 
raleprin agenţii comptabili dependinţi de dânsa, 
licuidândă situaţia loră la finele fie-căruia tri- 
estru şi la espirarea termninulni de 9 luni, pre- 
vădutii de art, 13 din legea serviciului de per-. 
cepţiune, 

20. A urmări încasarea din averea şi garanţia 
cumptabililoră, a sumelorii ce vorii fi rămasă 
neimplinite şi nejustificate din debitalii trime- 
strial ulă fie-căruia agent, după expirarea ter- 
minului de 9 luni, vorbit mai susă. 

2î. A ţine ună registru memorialii de sumele 
ce vor figura asupra diferiţiloră comptabili, 
spre a le urmări şi a le avea totă-de-una în șe- 
dere penă la incasarea, loră. 

28, A priimi de la agenţii dependinţi, la fi- 
nel fie-căria luni, borderoulă de suma armen- 
dilorii de urmărire vărsate la casierie în modul 
prescrisi de regulamentul urmăririloră şi a 
face demarşele cuvenite, spre a obţine de la 
prefectă ordonanța pentru răspunderea loră 1n 
priimirea celoră ce aă făcută urmărirea. 

Lucrări de inspecţiuue 

29. A inspecta Ensuşi s6ă prin agenţi ad-hoc 
pe sub-casieri şi perce,tori din circumscripții 
pe fie-care lună, spre a se încredința dâcă 'şi   îndeplinescă cu esactitata înditoririle prescrise:
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prin regulamantul de facă, şi a lua măsuri pen- 
tru îndreptarea, neregularităților şi pedepsirea 
abaterilorii ce arii constata. (Art: 20, L..P.). 
-: 80. A cerceta actele. priimite de Ja sub-ca- 
sierie de resultatulă inspecțiuniloră; făcute de 
dânşii primariloră comunali de duot ori pe tri- 
mestru, a lua măsurile cerute do; trebuinţă a- 
supra diferitelorii casuri co s: ară îvi în „opera ra- 
ţiunile lori... :: 
3, A trămite la Ministeră 1 ună ii borderoă; c6- 

prindenăii numirea, conunelor: şi:a circumscrip- 
ţiunilorii inspectate, numirea şi.cualitatea a: 
genţiloră ce ai făcutii inspecţiunea, 'data în- 
spectării .fie-cărei comune şi esplicaţii aomare 
de situaţia operaţiilorii fiă-căria percepţiuni co= 
munale şi de măsurile luâte pentru indreptarea 
şi pedepsirea agenţilor abătaţi “(modei No i 

Si „ta rin re Tati s E 
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tabilitate; conceptele balanţeloriă mensuale şi 
anuale cu avisurile de aprobare, compturile sub: 
casieriloră şi perceptoriloră, regulamentele şi 
instracţianile în deplină ordine, * 
"88. A ţine catalâge de dosare şi de'tâte! re- 

gistrele, legile și regulamentele” aflate în'ar- 
hivă, precumii şi regiatru-jurnal de intrarea şi 
eşirea chârtiilor,: condicuţă de expediţiune ș pen- 
tru fie-care an în parte: 

34. A ţine unii inventarii regulatii de toti 
mobilierulă casierie generale; ală sub-casie: 
rilorii şi perceptoriloră. , mi ma i 

35. A ţine unii registru: de toraptabinitate ! 
pentra tote condicile, imprimatele şi registrele 
primite de la Ministerii, fie pe comptulii agen- 
ţiloră, fie în sarcina Statului şi pentru, moâul 
întrebuinţării 1 loră. : 

  

OAPIIOLUL y: m a 
„atribaţiaatie diferiților comptabiii Ar teșaurulal 

Art, 87, Atribuţiunile casierulul central şi 
ale, diferiţilorii comptabili ai, veniturilorii di- 
verse şi indirecte se precis6ză- prin regulamen- 

„tele speciale ale serviciului lorii, potrivită cu 
disposiţiunile legilor relative, la nștitairea,. a- 
celoră servicii, 

PARTEA IX 
Despre retribuţinnile agonțilorii de . 

percepţiuue şi centralisare, 

CAPITOLUL | 
Retribnțiunea primarilorăi ta 

Art. 88. Primarii comuneloră rurale. prii- 
mescă pentru serviciulă de percepţiune uă re- 
misă de daci lei la sută din sumele ce vor îm- 

1297 

asupra, veniturilorii anului 1867 şi aceloriă vii- 
tori anume: si ţii 

Din contribuţianea personală, şosele, patente, 
foncieră, transmitere, decimi comunale; decimal 
judeţiane, decimea 'cameriloră de combrciă 
embaticurile, dela proprietăţile Statului (art. 7. 
şi 8L.P.) ii io : EI 
Bi primesc: remisa de Li Ta: 00 pentru 

| sumele ce voră împlini şi vărsă la sub-casierie 
din-rEmăşiţele veniturilorii menţionate mai Sus 
pe anii trecuți (art. 28 LL. P.): 

Art. S9. Primarii din târguri, torgușăre ș şi 
oraşe cu populaţiune de 5,000 locuitori în jos, 
priimesc pentra samele ce voră împlini și vărsa, 
la sub-casierie 'din veniturile: arătate la arti- 
colulii precedenti pa anul 1867 şi cel viitori 

): | nă remisă de 40J0 lei, 6ră pentra'rămăşiţele 
“| din anil trecuţi ui uă remisă des lei la 0/0 (art, 7 

î şi 28 L. P) : LIREI aa 
EDĂ A ine archiva, casieriel, rezistra de cormp- Rau 

ar 

“CAPITOLUL 1 
lemisele perceptoriloră Pi 

“ Art. 90, Perceptorii de oraşe priimescii pen- 
tri compensarea serviciului de percepţie şi în- 
troţinerea agenţilorii de urmărira.de cari voră 
avea trebuinţă nă remisă de 5 lei 14.0/0 asu= 
pra sumeloră ce vor încasa şi răspunde la'ca- 
sierii "generali din veniturile anului 1867 şi a- 
celorii viitori, cră „pentra' rămăşiţele din anik 
trecuţi uă remisă de 10 lei la 9 (art. 7 şi 
281L.P). 
„Eă priimescti asemenea uă remisă de 1 la. 

sută din totalulă chiriilorii şi arendiloriă ce vor 
împlini şi vărsa, la casierulă generală din veni-- 
turile anului 1867 şi cei viitori, 6ră pentru ră- 
măşiţele aniloră trecuţi, nă xemisă de unul la, 
sută (est 7 şi 28 L. P.).. , 

Ra 0APITOLUL UI 
"Remisele sube cnsteriloră 

Arte 91. Sub-casierii de circumscripţii prii= 
mâscă pentru cheltuelile de centralisare,: pri- 
veghere, inspectare şi verificare şi pentru în-, 
treţinerea agenţilori de urmărire de cari vorii: 
avea trebuință uă remisă,. de.2 lei la 0/0 asu- 
pra, sumeloră ce voriă împlini şi vărsa la, casie= 
rulă generalii din veniturile anului 1867 şi:a- 
celoră viitori, câte voriă fi înscrise în debitnlă: 
Jorii şi a nume: arendi de moşii, de păduri, de 
clădiri, de poduri etc. (art..7 L..P.). . 

- Pentra sumele ce vor împlini din acâstă ca 
-| tegorie de venituri pentru dâtoria anilorii tra-: 

cuţă, priimescii uă remisă de 4 lei la 0/0 (art. 
28 L.P 
“EI priimescă. asemenea.uă: remisă, de 12 la 

sută pentru veniturile de mai susăi, cari fiindă 
trecute în debitali.loră se vori. fi vărsată 'de 
către debitori. la alţi casieri, sâii la casierulii.   generală orl la casa, centrală a tesauruluy pre: 

plini şi vărsa la sub-casieria, circumscripţiiloră | cum şi pentra tâte sumele priimite de Ia primari, 
a



“CAPITOLUL Iv: î 
„„Metrioaane și remisele căslerilor' senerăll. 

Art. 2, Casierii generali, osebitii de retri: 
buţiunea lor fixă, provădută a nume prin bud- 
getulă Statului, priimescii pentr recompen- 
sarea cheltuelilori de priveghere, inspectare, 
verificare şi pentru responsabilitatea ce ai a- 
suprăle în privinţa integralei incasări şi văr: 
sarea la destinaţia lori a tutuloră veniturilor 

. judeţului, remisele următâre :.. i „i: iii, 
*1/4'la 0/0. asupra ântâiei - pătrimi din -pro-. 

ductulă, anbală alti contribuţiuniloră directe, 
decimi adiţionale, arengilorii, chiriilorii şi em- 
baticarilorii ce voră încasa, . - .. te 

3]4 la 0/0 pentru a 2 pătrime. încasată, i îi 
3/4 la 0/O-pentru a 3. pătrime idem. i: i 
1 la 0/0 pentru a 4 pătrime idem, * ai, 
Pentru sumele ce,vor încasa, din zemisițale 

veniturilor enumerat6 :maY:susii din anii tre- |: 
„cuţi până la4 Ianuariă î867, casierii geneali 
ai dreptulă de remisă, de 1 şi 1/4 la 0/0.care 
este' ecnivâlentă cu suma îndnoită â 'remiselor 
de mai sușii calealate În, „termină de midigeă 
(art. 28 1, P.).: . 

  

Art, 93, Primarii, perciptorii şi casierii pa 
nerali n'a dreptă la remise pentru veniturile 
cari fiindă înscrise în debitulii Joră se voriă fi 
împlinită prin alţi comptabili, s6ă se 'voră fi 
vărsatii d'a dreptulă la casa centrală, „.-: 
Art. 94. Nu sunti supuse Ja remise 'în.fa- 

vârea nici unui agenti “fiscală, veniturile bud- 
getare. neprevădute la art. de mai susă și ve- 
niturile din răscumpărarea clăcei şi a dijmei. 
„Art; 95, Nici unul din îgenţii fiscali nu 

suntii toleraţi a lua de la contribuabili sciă de |. 
la debitorii Statului veri-ună fel de plată sub |! 
titlu de retribuţie pentru. servicinlii de percep- 
iune. Ori-ce asemenea urmăriri șoră fi consi- 
erate ca îhnsuii şi se voră pedepsi conformii 

legilori. .: - Di 
“Art, 96. Primarii sunt dstori a vărsa la sub- 

casierie tâte contribuţiunile, decimele şi veni- 
turile ce suntă însărcinaţi a percepe, astii-feli 
precumă le-ai împlinită fără a face vre-uă re- 
ţinere dreptii remise ete. ... »: r: păi 

- După acâstă operaţiune vor presenta comp. 
turi de remisele ce li se cuvină asupra, snme- 
lori vărsate în parte pe fie-care. ramară de ve- | 
nituri şi pe eserciţii,. şi obţinend. plata lor vor 
sub-scrie acele compturi de priimirea sumelor 
cuprinse într'ânsele. : 

„» Aceeaşi urmare va face şi perceptorii: de p- 
raşe şi sub-casierii către casieral general pen 
tru sumele încasate de densulii şi pentru remi- 
sele « ce li se cuvină asupra baniloră vărsaţă.;, -- 

" Art, 97. Compturite. de 'remise achitate de 
primari se vorii certifica pentru esactitatea lor 
de către şi pe răspunderea comptabililoră cari 
le-ai plătită, şi le vori înainta casicrului ge-. 

  

  

LEGIUIRI: 

nerală ca valori de portofolii pentru cari ie 
bue a priimi recepise de vărsare. : 

Art, 98, Compturile de remise cuvenite pei- 
ceptorilorii şi sub-casierilor sub-scrise de acăi- 
tare de către aceşti comptabili se vor adeveri 
pentru esactitate do către casieruliă generală 
şi se voră înainta ast-fel la Minister îiopreună 
ca compturile de remisele cuvenite 'casierilorii 
generali şi acelea ale primarilor pentru cari ai 
liberati recepise de priimirea sumelor cuprinse 
într'ânsele, spre a obţine pentru tote mandate 
de descărtare,i. ; -: 

Art. 99.. Compturile de remise se trimit la 
Minister uă dată la finele fie-căria luni pentru - 
toţi primarii; perceptorii, snb-casierii şi casierii. 
generali: pe lingă borderouri formate în parte 

“| pentru. fie-care ramură de venituri, adică : ună 
borderoii pentru remisele din contribuţiuni di- 
recte şi unul pentru remisele din veniturile do- 
meniale, după. modelulă No... 
1 Borderourile şi compturile pentru remisele, 

cuvenite asupra contribaţianiloră directe, se! 
primesc. la direcţiunea centrală a acestui ser-, 
vicii, &ră pentra. cele domeniale la direcţia ser- 
viziului domeniiloră, spre a'se verifica şi a se 
transmite divisiei de  ordonanţare, ca să emită, 
cuvenitele mandate, 1. 
*]L Borderourile pentru remisele cuvenite a-. 

supra decimilor adiţionale, împreună cu corip- 
turile de, ro misele cuvenite asupra acestor: de- 
cimi, se trămită caselorii căror aparţinii deci-, 
mile spre a dobândi mandate de descăreare a-, 
supra renituriloră aceloră case, - 
„:IIL, Dreptul asupra remiseloră începe de la, 
prima vărsare din banii împliniţi şi vărsaţi de: 
primari, sub-casieri şi perceptorii numiţi după. 
disposiţiunile acestui regnlamentă, MR 

Art, 100. Remisele casierilorii generali, ale 
sub-casieriloră, perceptoriloră, primarilor, ad- 
jutOrelor şi agenţiloră, nu sunt supuse la roţi- 
nerile. prevădate de legea pensiilor, de Gre-co ci 
n aă drepturi! ja pensiunl pentru aceste remise, 

  

Despre sosponsavititatea coriptabililor Şi 
penalitatea abateriloră ce ară comite 

Art, 101. Casierii generală suntăi responsa- 
bili către fiscă pentra tâta venitarile a căroră 
încasare se ya îi încredinţat lor si sub-casie- 
riloră, percepforilorii şi primarilor din cuprin- 
sulă districtului. în care foneţioneză. 

Sub-casierii, perceptorii şi primarii sant a- 
semenea responsabili către casisrul districtului 
pentru împlinirea, vărsarea şi licuidarea în com- 
plectă, tie în numerar, fie în ordonanțe de des- 
cărcare a venituriloră cu a căror aducare voră 
fi fostii însărcinaţi; comunele suntă. solidare. 
pentru faptele primarilor. vis- â- vis. de casierul 
generală... NE .
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la timpală cuvenită şi că prin acest faptă s'ar. "Art, 102, Agenţii cari starii constata că aă | 
negligiatii împlinirea veniturilor trecute în de- 
bitulă lor şi care până acum la expirarea unui 
trimestru nu vorii fi vărsată celă puţinii două 
părţi din dctoria acelul trimestru, se veră su- 
pune a respunde imediat porţiunea de venituri 
până la complectarea a 2/3, remâind ca, împli- 
nirea restului să se urmărescă în terminii' de 
9 luni prin observarea regulilorii şi îndâtoriri: 
lorii de maljosă. . ”. i E 

Art, 103, Casierii generali, sub-casierii, per-" 
ceptorii şi primarii, după 9 luni de la expirarea 
unui trimestru, sunt dâtori a vărsa 'din' fondu- 
rile lor propril tâta rămăşiţele din contribuţiu- 
nile directe, decimi, arengi de moşii şi emba- 
ticuri, dâca nu vorii justifica motivele legale 
pentru cari n'a pututii efectua împlinirea a- 
celoră rEmăzițe.—In cas contrarii se vorii de- 
stitui şi suma ce ari dâtora, se va împlini din 
averea şi garanţia lori. DN 

Primarii rămân în acâstă privinţă supuşi re- 
gulilor prescrise la art. 107-108 de mai jos. * * 

Art. 104. Comptabilii cari vorit fi acoperit 
cu fondurile lorii proprii, rămăşiţele neîmpli- 
nite, rămână subrogaţi către debitori, în tote 
drepturile Statului în curs de 3ani de la epoca 
când urma a fi împlinite acele sume, ră după 
expirarea acestui termin, ori-ce acţiune: contra 
debitoriloră, rămâne stinsă cu desăvârşire. , 

Art. 105. Comptabili! nu vor putea acoperi 
dâtoria unui trimestru cu sumele implinite din 
trimestrele şiitâre,. e nt 

Abaterile de asemenea natură, tragii după 
sine destituirea, şi supunerea, comptabilalui :la 
xăspunderea rămășițelor. - Nae ae a 

- Sumele vărsate cu anticipație de contribua- 
bili sâă alţi debitori, voră trebui a se vărsa în 
compta trimestrelor pentru cari s'aii împlinit. 

- Art, 106, Contribuţianile pe anii din urmă, 
cu cari arii fi adăugiţi unil contribuabili,: prin 
rolurile suplimentarii, se consideră ca veniti al 
anului în care s'aii emis acele roluri, şi sumele 
împlinite se vârsă 'în compta trimestrului: a- 
cestul ani, - : E EIN ai ii E 

„Art, 107, Sumele îniplinite şi sustrase în 
veri-unii modă ds la destinaţia lor, afară de ca- 
surile de forță majoră, constatate legaimente 
se depunii îndată la casa fiscului,: de câtre ca: 
sierii generali, din fondurile loră proprii, ră- 
mâindă a se despăgubi la rândul lor, din averea 
şi garanţia agentului ce le-ait sustrasă, s6ii din 
8 cărui neîngrijire sait înstrăinată. 2: 

+ Art. 108. Sub-casierii de circumseripţii şunt 
responsabili către casieri pentru sumele împli- 
nite şi sustrase de primari, cândiă acesti faptii 
arii proveni din causa lipsei de surveghere şi a 
neverificării la timpi a operaţianiloră  gestiu- 
niiloră,. i DR a azi 

Aceeaşi respundere privesce pe sub-casieri 
şi când 'din negligenţa primariloră: na. s'ară fi 
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fi făcută imposibilă împlinirea, aceloră dări. 
'" In ambele casuri citate ma! susă, snb-casie- 
rii suntă dstor! a răspunde de la dânşii sumele - 
perdute' sâă sustrase de primari, remâinda-le - 
dreptulă a urmări averea primarilorii pentra 
despăgubirea loriă. : i 
: “Arte 109. In casă când sustragerea ver-unor : 
venituri, perderi şi alte abateri, n'acă proveni 
din negligenţă sâi neverificarea la timpă a 
sab-casieriloră, atunci obştea comunei rămâne 
respungătâre pentru tâte sumele co'nu s'ară 
putea acoperi din averea primarului. 

- Respunderea unori asemenea sume, sa va: 
face prin repartiţiune asupra contribuţiuniloră 
cu cari sunti înscrişi în roluri locuitorii co- 
munej, împlinindu-sâ de Ja fic-câre, suma ce'lii 
privesce, n a 

- Spre acesti 'scopi 'se va încheia unii stată 
| specială de prefectuli districtului, care va sta-" 
tua împreună cu câsierulă generală, asupra ca- 
sului de responsubilitate şi asupra repartiţiunii 
sumeloră cerute spre despăgubire. 

Art. 110. Primarii şi perceptorii suntii d6- 
tori a lua tâte măsurile de siguranţă pentru 
buna păstrare a fondurilorii încasate penă a 
“dilele destinate” pentru vărsarea loră la sub- 
casieri s6ă la casierulă generală... -.-: 

Art, 111. Agenţii de percepţie, cari na vorii 
libera vărsătoriloră căitanţe tăiate din regi- 
strulii cu matcă s6ii recepise cu taloni pentru 
sumele priimite, voră fi destituiţi şi aupaşă la 
plata acelorii sume cu procente de 10 la 0/0 
fără drepti de remise, dânduse şi în jndecată 
ca deturnători de bani publici (art. 24 L. P.). 

Art, 112, Sub-căsieriă şi perceptorii.cari vor 
întârdia de a preda comptorile. loră la termi- - 
nile otărite sâă cari n'ar ţine comptabitatea 
jorii conform cu prescripţiunile acestui regula- 
mentii, se vorii. amenda pentru. fie-care dată 
când se vorii dovedi abătuţi cu 1/4 din remi- 
sele loră pe'luna, precedentă (art.25.L. P.). -- 

» Cână' abaterile ară consista în. neregulari- 
tăţi comise asapra. rolurilor sâii a operația: 
niloriă de urmărire, amenda -citată mai sus va 
fi aplicată în proporţiune cu gravitatea faptu- 
lui; în nici ună casă însă amenda nu.va fi maă 
mică de a 5-a parte, din.cotitatea fixată la - 
arta 
"Art, 119, Agenţii fiscali, cari soră fi ţinută 

asupră-le sumele implinite, şi nu le voriă fi v&r- 

saţii la, destinaţia, lori:la terminile fixate, -se | 
vorit amenda cu pirderea remiselorii cuvenite ; 

la acele: smne, şi vor. trebui a le restitui îm--: 
preună cu procentele legiaite, afară de împe-. 

dictirile de forţă majoră justificate în regulă 

(art, 2%, L. P.). A | 
! 

Arte 114. Primarii şi sub-casierii. carii voriă 
fi negligiati perceperea baniloră, pentru des- 

păgubirea clăcer'şi. a dijmei, se xoră supune. 

dreptă amenâă la uă.reţinere de 1/4 din remi-
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sele cuvenite fie-căraia, pentru cele-alte veni- 
turi pe luna trecută, i cp: EN 
„Art, 113. Casierii generată cari vori. neglige 

stricta aplicare a, disposiţiuniloră reglementu- 
lui de facă, prin. neiospectare :şi verificare la 
timpă a compturiloriă şi operațiunilor agen- 
țiloră inferiori, se rorii supune la amendile'o- 
tărițe. pentru, abaterile aceloză agenţi, afară 
de. rasponsahilitatea, materială ce cade asupra 
lorii, pentru deficituri, ete, :. RE 
“Art, 116, Responsabilitatea, casierilorii ge- 

nerali, sub-casieriloră ,perceptoriloră şi pri- 
marilorii pentru sumele neimplinite, se raportă 
la veniturile anului curentă începând de la tri- 
mestru de ulii şi în viitori, iară nu şi pen- 
tru. rămăşiţele: penă Ia acestă trimestru cari 
rămân supuse la regulile aflate în vigâre până 
la promulgarea acestul regulamentă, . ..... 

Art, 117. La casi de înlocuire, vechiulă a- 
ginte rămâne răspundătorii, penţxu răfuirea în 
complecti a rămăşiţeloră. trimeşţreloră prece-   dente, când la eşirea sa n'ar proba prin acte au- 

LEGIUIRI., 

tentice că a făcută tâte urmăririle legiuite- 
pentru împlinirea, baniloră. — Totuşi! nuoulii: 
aginte după listele nominale procurate de fo- 
stulă titulari, urmăresce în termini de nouă 
lan de la triinestrulă .când acesta, din urmă a 
încetați funcțiunile sâle — pe toți contribua- 
bilii asupra 'cărora figurâză asemenea, rămă.-. 
şiţe. — Incasările 'efectuate în urma acestei 
demarşe vinii în deducțiunea debitalui fostului. 

| comptabilă, şi numai diferinţa ce mai rămâne. 
de soldatii se a 
rea sea.. a PE a 
„Arte 11$, Agenţii scală în activitate sută 

detoră a da toti concursulii legali predeceso-, 
riloră loră eşiţi din funcţiune, pentru împlini-: 
rea de la debitori a rămăşiţeloră plătite din a-. 
verea aceloră comptabili, după, espirarea ter-. 
minului de nouă luni citată: mai sus pEnă la 
împlinirea, timpului fixată. pentra. prescrip= 
ţiane. N i DR 
„Arte 119. Regulamentul de facă se va pune: 

în lurcare de la trimestru de ulii șiitorii. a 

coperă din. garanţia, sei, ave- 
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nr GULANEX 
. 

PENTRU APLICAREA LEGEI PATENTELORU ASUPRA COMERGIANTILORU AMBULANTI. - . 

(Decret No. 407 din 75 Maiii 1863) „i a 

CAPITOLUL 1:.. 
Indâtoriri]e ȘI drepturile comercianților 
0 ambulanță i 
Arte 2, Comercianţi ambulanți, se: numesc 

toţi aceia cari vindi osebite lucrari, umblând 
pe ulițe, prin pieţe, prin” bâlciuri ţiarmaroce) ; 
purtândă mărfurile lori, 
table (cutii), în doniţi (cofe), în căruțe, ete., fără 
a ține magazii, prăvălii (dughene), magherniţe 
(barace) s6ă tarabe statornice, a 

Arte 8. Suntă supuşi la plata patente de 
ambulantii, şi nu voră putea fi îngădaiți a.e- 
sersa asemenea, întreprinderi, fără a posede cu- 
venira patentă : : 

l-ii, Pers6nele (bărbaţi s6ă femei) cari vină 
vremelnicesce din străinătate cn mărfuri, ca să 
le desfacă în țâră cu amăruntul sc cu rădicata 
în chipulă artată la art. 2 de mat sus (art. 9 
din lege). 

pe spate, pe brage, în |: 

lantul întreprinde si voesce a esercita comer-; 
ciuli săii (art. 2 din lege). | 

Arte 5.-Ambulanţii cari voră roi a desface 
mărfurile loră în diferite părţi ale ţărei, iar nu 
într'ună loci fixă, se vorii taxa după tarifa de 
miglocă a populaţiunei, de Ia 20 mii, până la 
9 mii suflete; . i 

aceia cari voră fi luată de la biurourile va= 
male uă patentă de ambalanță pentru uă loca-, 
litate cu populaţiunea de ună gradă mat mică 
de câtii terminulă de midlocă arătată mai sus, 
şi se voră dovedi esercitândă comerciă într'aă 
localitate a cărei populaţiune ară trece preste 
graduli clasificațiunii la care a fostă azedaţi, 
se va îndâtora a-şi preschimba patenta la â-. 
genţi! fiscali din acea localitate, și predândă 
pre cea inferidră voră plăti restulă taxei ce se 
va, mai cuveni până la suma cu care sunt tazați 
ambulanţii de asemenea mărfuri din acea 102 
calitate; iară cândă vorii poseda patentă după   2-a, Persânele acelea carii, fiindă aședate în 

țEră, întreprindă comercială loră, amblândiă pe 
uliţe; în acelaşi modii prerădută la Art. 2. (Ar- 
ticolulă 8 din lege). 

Art. 4. Clasificarea şi taxarea patentabili- 
loră ambulanți se face : ” 

"l-iă. După tarifele şi tablourile de profesiuni 
anexate la lege. | 

2-a, Dapă catigoria numărului populaţiunii   din care face parte localitatea în care ambu- 

clasificaţia prevădută la art. 4, nu roră mai fi 
supuşi la accstă măsură, Ascmenea se va urma, 
şi pentru ambulanţii statorniciţi în ţeră. 

Arte Ge Ambalanţii cari vor importa ss vor 
poseda mai multe feluri de mărfuri, se vor taxa. 
după categoria comerciului de felulă căruia va 
avea mărfuri de mai mare valâre. (Articolul 5- 
din lege). 

Art. 2.+ Taxa patentel pentru ambulanți, carii 
pârtă mărfurile lor pre spate, pe brage, în tolbe,.
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în oniţă, preciină i suntă : Docccagiil, tolbaşii, 
cuiportorii, mămulării, ete. este pe jumătate 
-din dreptalii fizii ali patentei la care suntii a- 
'şedaţi comercianții carii vîndă asemenea aiti- 
cole în prăvălii (dughene). (Art.8 şi 9 din lege). 

Ambulanţii carii vind mărforile lorii în că- 
ruţe, cu duvi să mai sdulţi cai, suntiăi supuşi 
la întreaga tâză otărită. pentru comerciul: din | 
“care facă parte mărfurile lor. (Tabloal de: pro- 
fesiuni litera A). ' 

Aceia carii viudă miărfarile lori în. duioă săi 
mai multe căruțe, suniii sapuşi la unii dreptii 
fixă de lei 200 pe anii. (Tabloulă de profesiuni 
litera B). | 

Art: $. Comerciurile cari du “vor fi denu- 
mite în tablourile de profesiuni, ! 'se clasifică 'şi 
sc tâz6ză după analogia altoră ăsemenea co- 
merciuri. (Art. 3 din je ge). 

. Arte 9, Gradele de clusicaţiane în care în- 
tră fie-care oraşii, târgă s6ă comună, so fixâză 
după tâblele celui din urmă recensiment,: con- 
form cu tablonlă 'aci anxat, (Art. 4 din lege). 

Art, 10. Ambulanţii, pentru consideraţia 
nestatornicirei comertiului lori, santă, dâtoră 
a iespunde taxa patentei înainte, de la înce- 
putul trimestrului în care vor esersa, comereiă, 
sei vor importa mărfuri, penă la, finele anului. 
(Art, 14 din lege), adică : 
"Acel cari voră întreprinde comerciă de am- 

balantă, sâii voră importa mărfuri cu scop! de 
a le vinde în condiţie da ambulanți în lunile 
Ianuarie, Februarie şi ] Martie, voră plăti taxa 
pe aul întregii, 

" Acâi cari vorit înceţe futreprinderea comer: 
ciului joră în lunile Aprilie, Mai şi lunie, vor 

- plăti taxa pe trei trimestre, . 
Acci cari vor începe în lunile Talie, August 

scii Septembrie, vor plăti pe ducă trimestre, şi 
" Acei cari sori începe” comerciulă, sâii voră 

importa mărfari în lunile Octombrie, Noembrie 
să Decembrie, vor plăti tâxa pe un trirdesfru. 

" Art. 11, Patentele ambulanţilori, ca şi ald 
celorii alţi comercianţi, saitii valabile: numâi 
până la tinele anului în care se voră libera, 

(Art. 17 dinlepe), 
- Act, 12. Ambulanţii aşedaţi în ț&ră cari vor 

înceta din comerziulă lori, sei străinii cari se 
vor întârce peste graniță, după desfacerea măr 
fariloră lori, mai nainte de finele anului ped- 

tra care âă plătiţi taxa patentef, nu xori Dai 
putea cere a li se înapoia taxa pe trimestrele 
ce oră mai remânea pent la finele anului; vor 

- ateă însă drepti a reîncepe comerciulii lor, s6ă 
a importa din nnoii în cursul acelor trimestră; 
-ori-ce alte mărturi, fără a mal preschimba pa- 
“tenta luată în acelii ani. - 

Aseinenea nu tor fi îndetoraţia' şipreschimbă 
patentelă, ambulanțiă cari "şi vot aședa corher- 
ciulă lor în magizii, prăvălii, iâgherniţe sâăi 
barace, ori tarabe, timpurariăi (până la un tri- 
mestru); iară.acei cari 'şi voră aşeda întreprin- 

derea comercinlui loră în magasii: ecii prăvălii 
statornice, şi voră 'esercita comerciii mai mult 
de ună trimestru, sori fi dâtori a lua patentă 
ca giicel-alţi comercianţi statorniciţi în țâră, 
plătindiă taxa întregă după clasa fixată pentru 
comereiulă lori. (Art. 2 din lege, tabloulă de 
profesiuni litera A). 

La asemenea casuri, ambilanţii statorniciţi 
vorii plăti nuniai restul taxei, ptnă la suma 
întreagă a clasel la care 86 vor aşeda, predând 
totii nădată şi patenta de ambnlant, după care 
are a se calcula stima cu care sa scăgutii pen- 
ra acea patentă. ' 

Arte Lie Ori-ce ambulăită, străină sâă pă- 
mânteanii, aşeaată în ţ6ră; sâi venită timpu- 
rari din străinătate, îndată ce va lua patenta 
cuvenită în condiţiile mai susi arătate, de la 
biurourile vamale de importăţie, (acei cari vin 
dir, străinătate) sâi de la agenţi fiscali din in- 
teriorulii ţerei (acci' cari “sută” domiciliață în   ţră), dobândescii dreptulii de a esercita liber 
comerciulă i loră, în chipulă provăjut la art. 2 
de mal susi.. . 

Art, 14: Acel cari se soră dovedi că esoreită 
comerciă de ambulaută, fâră a posede patenta 
cuvenită, precumă şi acei cark se vorii servi cu : 
patentele altora, voră fi supuşi a plăti dreptă 
amendă (strafi) taxa îndoită pentru toti tim- 
pulii câtă ai păgubiță pe; Fiscii. 

Acestă înduoită, taxă, nu va trece peste taxa 
înduoită'pa unii ai (Art. '18, Ş 4 din lege). 

Art. 15. Ambulantuliă cate va fi perdut pa- 
tenta sa, va putea reclatia” alta daplicată de   la agenţii fiscali, de la carii a luaţi cea d'ân- 
teii patehtă, fără a înai plăti petitru densa 
vrunii felă de taxă. . 

La casă însă de a se dovedi, că a făcută că 
cea ânteiă patentă vr'uă întrebuinţăre p: igubi- 
târe fiscului, va fi supusă la uă aricndă, de 
la 100—500 lei. (Art; 19). 

« Scutirile acordate aiabalănţilor d i 

«et 16. Suntii apătăţi as ta 3: ă pătântei “dă 
ambulanţă : 

1-ii. Persânele private. caii 028 îpporta a 
ticole de mânufactuii săi de botsiiiniăţie, pâă= 
tru trebuinţele casei loră, 

2-a. Toţi ambalanţii cari făet combeiul Îpr, 
uriblând prin locuri publice si fi prvăte, vindând 
pe tâve, stă în coşuri, ori în do die, tie 
lucrari tiărunte de consuniaţie ii d hrăni, făză 
prâsălie, magherniţă, barat tarâbă d ta- 
totnică. 

S-a. Cirpatii, iara apele, tizttiţa ui 
Bolariţi (art, 7, $ 5 din, lege). 

4-a, PersGnele străina cari şa i O EEG însă re 
faut, pe sa vre moră co urci Apaiţi 
în ră 
"Art, Î7 Ambalinţăi străint câri pent Iă pă 

Berea în lucrare a acestui reglenieită, voră  
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fi luati patentă de la biuronrile vamale de im- 
portaţie, după disposiţiunile reglementului până 
acum în vigâre, şi vorii fi depusii taxa în con- 
signaţie pâne la finele anulul curentii, voră fi 
scutiţi de a mai lua uă: nucă patentă până la 
începutul anului 1864, nu vor avea însă drept 
d'a cere înapoiarea consignaţiel, la casă d'a voi 
să 'se întârcă peste graniţă, de 6re ce li se a- 
acordă facultatea d'a mai importa mărfuri 

:până la finele annlui, totii în puterea patente- 

oră ce posedă. .. a, . 
Art, 18. Importatorii prerăduţi la $4 de 

sub art. 16 de mai susă, ca să fie scutiţi de 
dreptul patente), roriă trebui a înfăcişa la biu- 
xoorile vamale, facture sâi bilete de la casele de 
comerciă din străinătate pe numele persânelor 
în comptulii cărora se importă acele mărfuri, 

„şi totă de mă dată a face uă înscrisă declara- 
ţie prin care.vorii arăta : a 

Felul, val6rea şi cătimea mărfei ce importă. 
Numirea casei de comerciă de la care pro- 

vină acele mărfuri, 
Numele şi locuinţa comerciantului pentru care 

se importâză, angagiându-se, ca ]a casă dea se 
dovedi, că acele mărfuri le a vîndut pe compta 
lori, să fie supuşi la plata strafului prevădută 
la art. 18, $4 din legea patentelori.... : . 

_ CAPITOLUL II - | 

Indâtoririle birourilor vamali 

Art, 19. Şefii birourilor vamali, de uă dată 
cu priimirea dreptului de importaţie, vor im- 
pune anibulanţilorii patenta cuvenită, şi vor 
împlini taxa, fixată prin tarife, după clasa Ja 
care este aşedat; fie-care” felii de comercii, 
prin tablourile nominale de profesiuni, anexat 
la legea patentelor (dâca acei ambulanți nu vor 
fi posedândiă de mai înainte patenta gavernu- 
lui din anulii în care se ra face importaţia), 

Art, 20.. Patentele ce se voră libera amba- 
lanţiloriă, vori trebai a se tăia dintr'ună re- 
gistrn cu matcă, No.7 bis, după ce se vor com- 
plini mat ântâii matcele şi patentcle cu tâte 
desluşirile necesarii, pre la locurile ce sant lă- 
sate deschise, şi după ce se ror subscrie şi si- 
gila cu pecetia biuroului. - ! ” 

.v 
„Arte 21. Banii ce se voră. împlini din tac-. 

sele patentelorii de ambulanți, se vor trece în- 
dată cu desluşirile necesarii în registrul No 8., 
destinată anume, pentru „asemenea operațiuni. 

„Arte 22,;A doua di după espirarea fie-cărui 
trimestru, şefii biurourilorii vamali, suntăă de- 
tori a trămite la Prefectura districtului localii 
unii tabloi No. 8 bis, copiată întocma! după. 
registrulă No. 8, pentru tâte patentele și ta- 
xele împlinite de la ambulanți, în cursulă tri- 
mestrului ce a trecuti, şi toti de uă dată'voriă 
înainta Ja Casierulă generală ali, districtului, 
t5te sumele baniloră, adunate in acel trime- 
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stru din patentele ambulanţiloriă, sub luare de 
recepise, care se vori trămite la Ministerul 
finanţeloră, direcţinnea .comptabilităţii, spre a 
servi de bază Ja controlarea compturiloră ca= 
gierului. . 
„Art, 29, Declaraţiile ambulanţiloră de care 
se vorbesce la art. 18, se vorii trămite cu ânttia, 
expediţie de către şefii biurovrilorii vamali la 
Prefecturile districtelori, sâi la Sub-prefectu- 
rile oc6lelori, unde locuescii persânele pre nu- 
mele cărora, sai importată mărfuri, spre a se 
face cu densele urmarea, prescrisă la art. 37 şi 
483 de mai josă. - „i aa 

La cas cândă vre una, din declarăţiunile may 
susii citate, so va, întOrce la biuroarile vamale, 
însogite de procesii-verbal, prin care să se con- 
state că sub-scriitorul acelei declaraţii a frau- 
dată fiscul, atunci şefii biurouriloră vamali, 
vorii avea îngrijire ca ori cânpii va trece pre 
acolo acel ambulant, să'l supue pentru frauda 
urmată, a lua cuvenita patentă şi a plăti taxa 
întregă, după clasa la care merită a fi aşedată; 
pentru totă timpaulă câtii a păgubită pe fiscă, 
făcândii despre acâsta cuvenita menţiune chiar 
în josulă patentei, ca să se potă cunâsce deori 
cine, temeiarile după care s'a îndâtoratii la a- 
'semenea plată. - a 

Arte 24, Cândă vre unulii din ambulanți va 
fi perdutii patenta sa, şi va cere de la biuroulii 
vamale pe unde a importatii mărfarile sâle a't 
libera uă altă patentă duplicată, şefii biurou- 
rilurii vamali suntă dâtori a le libera uă ase- 
menea patentă, totă din registrul ca matcă, 
fără a lua vre uă plată pentru acâsta, Numă&- 
rulii ce se ta da acestei patente, va fi toti a- 
cela ce a purtată patenta perdută, şi în titlu 
se va scrie cuventulii «duplicati». Acesti cu- 
vântă se va scrie şi în matcă, atâtă în titlu, 
câtă şi în loculiă destinată pentru înscrierea, 
baniloră taxă, i 

Art.25, Şefii birourilor vamali, descoperind 
vte un ambulantiă servindu-se cu patenta străi- 
nă, sunt dâtori a popri la sinele acea patentă, 
şi a le impune uă nouă patentă, tăiată din re- 
gistrul No.7 bis, cu taxa îndoită, după clasa 
la care va, merita să fie aşedat, împlinind banii 
pentru totă timpulă de cândii ra constata că 
s'a servitii cu patenta altuia, fără înst a trece 
preste terminul pruscris la art. 14 de mai sus. . 
La cas de a se descoperi persâne cari aii dat: 
altora patentele lori ca să se serse cu densele, 
atunci şefil vamali voră: încheia procesă ver- 
bal de constataze, şi 'lă vorii înainta procu= 
rorului districtuale, spre a urmări aplicarea 
disposiţiuniloră art. 18, Ş 2 şi 3 din lege... 

Art. 20, Când se ori descoperi ambulanți! 
străini veniţi în ţcră cu mărfuri, în urma pu- 
nerii în lucrare a acestui reglementă, şi vorii 
esercita comerciă fără a posede curenitele pa- 
tente de Ja biurourile vamali pe unde ai în- 
tratii, atunci, pre lingă supunerea acelor am-
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bulanţă la pata, taxei îndoită, conformă artico- 
lulai 14 de mai susă, se vorii îndâtora şi şefii 
acelorii biurouri vamali a plăti amenda, prevă- 
dată pentru foncţionară Ja art. 1S din lege... 

Art, 27, Patentele ce se roră greşi în oca- 
siunea complinirei loemiiloră deschise, .vor ră- 
mânea netăiate din. Registru, fiindă cu desă- 
vârşire poprită a se libera rre ună asemenea 
actă cu răsături s6ă ştersături.. i i: - 

" Art. 28, Când registrulă de patente No: 7 
bis, se va sfirşi maj "nainte de finele anului, a- 
tunci numeraţia .cu care va începe 'altă: âse- 
menea registru (cara se va cere din vreme de 
la Ministerulă finanţelor) va fi cea. următâre 
după registruli terminati. e: 

; Art, 99, Indată după expirarea anului, şefii 
biurourilor vamali, vor înainta registrele No.7 
bis şi No.8, la Prefectura districtului locală, 
ca să se verifiese cu tablourile No.8 bis, şi de 
la Prefecturi să se înainteze la Ministeriulii 
finanţelor. a, 
- Art, 80,. Pentru paza cu esactitate a dis- 
posiţiunilorii cuprinse în acest reglement, şefii 
biuroariloră vamali suntii şi rimâni d'a drep- 
tuli respundători.:. pi ra 

„ CAPITOLULIUI 
Ind6toririle sub-prefecţilorii de oc6le, ale 

casierilor particulari, pereeptorilorii şi 
controlorilorii de despărţirie 

Art. 81, Controloriă, iară pre unde nu esistă 
asemenea, agenţi, sub-prefecţii santă' dâtori a, 
armări mai cu semă prin târgurile , pieţele şi 
bâlciurile sti iarmarocele şi lucurile publice, şi 
ori unde vor descoperi comercianţi ambulanți, 
străini sâii pământeni (bărbaţi-sâit femei), îi 
vorii cerceta şi de nu voră. fi posedând cure-, 
nitele patente, îi voriă, popri din comerciă, prin 
ajutorulii agenţilori polițienesc! (de va cere 
tzebuinţa), şi îi voră. îndâtora, a lua de la ca- 
sierulii particulară de ocoli, sei de la percep- 
torele finanţiari locali, uă patentă de ambu- 
lantii de clasa la care so va cuveni a fi aşegat, 
după tablourile de profesiuni anexate la lege, 
şi asemiănatii cu desluşirile prevădute la art.4, 
5, 6, 7, & şi 9 din acestă reglementă,: . ..,, .! 

„ ATte'82, Casierii particulară de oc6le şi per- 
ceptorii de despărţiri din: oraşele .pre:unde e- 
sistă controlor, oră libera din registrul No.7. 
bis, cuvenitele patente, după bileturile de cla-, 
sificare ce li sa voră presinta, de către ambu- 
lanţ, de la controlorii sâii. sub-prefecţi. (pre 
unde nu sunti cont:oicri), ori de la .ajutârele 
loră, păstrândă acele biletari drepti acte ju-, 
stificative pentru clasificarea patentabililorii. . 

Art. 83, Bileturile de clasificaţie ce se.voriă 

  

ji. Biletăă de clasificaţie! -: -* : 

Di, e i e celă ce s'a găsită întreprivdend 
comerciii de ambulantii en marfă de .. .:... 
în valâre aproximativă de lei. , ... purtând'o 

', urmâză a fi supusă la patentă de 
clasa : . „.cu taxa de let. ..; pentru... e 
:'; : trimestre, începând de la. . până la. . 
pentru profesiunea de . . . . prevejută în ta- 
bloulă litera ... , şi după tarifa fixată pentru 
localităţile cu populaţia de . . .. (Semnă- 
tura) ... (data)... o Re 

Art, 34, Când s'ari ivi vre-uă contestaţie 
din partea ambulanţilorii asupra clasificaţiunii, 
sub-prefecţii sâă controlorii vorii avea recurs 
la apreciarea, delegaţiloră aleşi din partea co- 
mercianţilori, pentru aşedarea patertabililorii 
despre care se vorbesce la art. 11 din lege, scii 
în lipsa acestora, laxduoi comercianţi vecini; şi 

„| resultatulă otărirel acestora, se va lua de basă, 
şi se va înscrie în biletulă de clasificaţie, sub 
ale loră semnătură, . ct 

" În ori-ce casti însă, controlorii. sc sub-pre- 
, 

fecţil, voră căuta a face ca patentabilii- să nu 
-] Be asupriți la clasificare... -: aaa 

Art. 35. Împlinirea taxelori, liberarea pa= 
| ; tentelorăi, şi întrebuinţarea registrelorii No. 7 

bis, şi No. 8, se vorii regula întocmai după dis- 
posiţiunile cuprinse la Art. 7, 8, 9, 10, 15,19, 
50, 91,92, 98 şi, 1. 

Art, 36. Patcutele liberate de casierii par- 
"| ticulari'scă de perceptorii de prin oraşe şi târ- 

gură, după bileturile de clasificaţie , date de 
controlori. şi sub-prefecţi, se vori inscrie de 
către aceşti din urmă în registrul No. 8, şi la, 
finele fie-căruia trimestru, casierii şi percep- 
torii, pe de uă parte .vorii. înainta la 'casieria 
generală a districtului toţi bani! împliniţi din 
patentele ambulanţiloriă, iar pe d'alta contro- 
loril s6ă sub-prefecţii, voră trămite Ja Prefec- 
tura districtului uni tabloi No. 8 bis, pentru 
tâte patentele liberate ambulanţiloră în cur- 
sală trimestrulul încetată, .. i 
„. Arte 37, Sub-prefecţii - seii controlorii, . pe 
unde esistă asemenea agenţi, priimind d'a drep- _. 
tulii de la biurourile vainali de importaţie, stii 
de la. Prefectura - districtului, declaraţiile de 
care se vorbasce la Art.18 şi 23, suntii ditori 
a cerceta, îndată, decă mărfurile cuprinse în a- 
cele declaraţii s'a priimită de către personele 
pe numele cărora, ai fostii importate, 'dâcă a- 
cele persâne le-a, cumpărată d'a dreptuli de Ia 
acei ce le-a importată, :a6ă de la vre-uă casă 
de comerciă din: străinătate, şi în fine decă 
priimitorulă . mărfarilorii.. posedă curenita pa- 
tentă (de va fi comerciante),. . . se i. 

La casă când cele cuprinse în declaraţie se 
vorii dovedi esacte, controlorii sâii sub-prefec- 
ţiL.vorii înapoia acele deciaraţii Ja. Prefectură   iibera de controlori sâi sub-preferţi,: vorii: a- 

vea următârea coprindere ;....î:. i ii :| cu raportii de resultatulă descoperirii. ...:. :.» 
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Când însă declaraţiile n'ar fi fostii adevărate | vamă, 
şi importatoruli va fi vindutiă elii Ensuşi a- 
cele mărfuri cu rădicata s6ă cu amăruntulă la 

"comerciantele pe numele căruia a declaraţă că 
le aduce, stă la alţii, sii când comerciantul 
câre a priimită mărfurile n'ar posede patenta 
Guvernului, 'controlorii şi sub-prefecţii. se vor 
conforma cu disposiţiile reglementului de cori- 
statarea imposabililorii în ceea ce se atinge de 
recomandarea adăugirii acelui comerciante în 
rolurile patentabililoră : aşedaţi. în ţâră, iară 
pentra ambulantele amăgitoriă va lua măsuri 
de urmărire, şi aflândn:l prin oraşiă s6ii în co- 
muna, locală, îlii va supune la plata înduoită a 
dreptului patentei Ja 'care'urma a fi aşedatii, 
ca uă penalitate pentru înşelăciuneă ce a făcut, 
--La casii de a nu se putea gasi acel ambu- 
lantii, ub-prefecţii şi controlorii rorii constata 
frauda printrună .procesti-verbalii, sub-scrisăi 
şi de comerciantele pe nimele câruia a decla- 
ratii că importâză, marfă, şi împreună cu de- 
claraţia va înainta acelă procesii-verbalii sei 
d'a dreptul la punctul vamali de unde a prii- 
mită acea declaraţie, sâă prin Prefectura lo- 
cală, spre a so face urmarea prescrisă la ali- 
niatulii 1-iă de sub Art, 29 de mal susă...... 

- - Ii : “i 

 CAPITOLULIV .:. 
Indâtoririle pereeptorilorii (comisarilor 

Anauţiari) din oraşele şi târgurile pre 
“unde nu esistă controlori, ale comisari- 
" loriă finanţiară ataşaţi de biurourile, de 
', pasageri. din Bucaresci şi Iaşi, ale șefia 
"lorii de la biurourile de pasageri 'din 

- tote oraşele de residență districtaală. 

Art, 83, Perceptorii din oraşele şi târgurile 
pre unde nu esistă controlori, îndeplinescă. şi 
serviciul de constatare.. Spre acesti scopii, ei 
santă insărcinaţi a; face în privința awmbulan- 
ților, tâte bucrările prevădule în Capitolul III 
Dentru controlori şi perceptori, ca 'Qeosebire 
numai că aceştia nu voră mai libera; bilete de 
clasificaţie, de Gre-ce.et ânşile vorii trebui a 
Îace şi clasifienţia, şi implinirea taxelori, şi li- 
berarea patenteloră; iar când s'ar contesta cla- 
sificația de vre-unuli din ambulanți, se voriă 
asemena şi dânşii cu disposiţiile cuprinse la 
Art, 34, făcând aceleaşi lucrări ca şi controlorii. 
„Art, 39, Comisarii finanţiari ataşaţi la biu- 

rourile de pasageri din Bucuresci şi Iaşi, aă a- 
semenea, ca şi Perceptorii însărcinarea d'a per- 
cepe dările de la persânele prevădute în instruc- 
ţiile ce le suntă date, şi a libera patente co: 
mercianţilori ambulanți, ce se vori descoperi 
fără patente, cu ocasiunea: sosirei sâii a eşirei 
loriă din oraşă, -, 

Asupra clasificaţinnii ce voriă face aceşti co- 
maisari, se xorii orienta după cătimea şi felulă: 
măriuriloră. cuprinse în cărţuliile date de la 

*LEGIUIRI 

s6ii după importanţa şi specialitatea co- 
merciului în lipsă de cărţulii, luând de normă 
vă clasă de miglocii, când n'ar găsi destulă pre- 
cisiune în tarifele anexate la lege. Si 

Art. 40.. Perceptorii şi comisarii finanţiali 
citați în acesti. capitolă, voră ţine şi registrele 
No. S pentru tâte operaţiile relative la paten- 
tele ambulanţiloră, asemănată cu desluşirile 
prevădute la Art. 20 şi 35, conformânduse în 
tâte cu regulile prescrise pentru controlori şi 
perceptori, ei 

- Art, 41, Îndetoriri!e puse asupra rameşilor, 
sub-prefecțiloră, casierilorii particulari,  con= 
troloriloră,. privesc d'a dreptuli şi pe percep: 
torii şi comisarii finanţiari mai susă citaţi.: 
„. Arts 42. Şefii biurouriloră de pasageri din 
Pucuresci şi Iaşi, şi cei de prin oraşele de re: 
şidenţă districtuale, suntii dâtori a cerceta pe 
străinii ce vină şi esii din oraşiă, şi descoperind 
pe vre-unii. că aă adusă sâii voră fi avută măr: 
furi de vingare, nu le vorii da acte de şedere 
sâii de ezire "până ce nu roră merge la percep-   

  

torele finanţiarii ca să ia patentă şi să plă- 
tâscă taxa cuvenită. . : : Na 

Impiegaţil biurouriloră de pasageri,. cari se 
voră dovedi că aii urmati în contra disposi- 
țiiloră de mai susii, vori fi supuşi la penalita- 
tea prescrisă la'Art. 26. :'!-.; 

Aceleaşi disposiţiunI se voră observa şi în 
privinţa contribuabililoră cari n'a unii domi- 
ciliă statornieii, e» n e 

CAPITOLUL V |, 
Indftoririle Prefecturilor de districte . 

". Arte 49, Donnii prefecţi, avânăi în vedere 
vătămătărea concurenţă ce se aduce comercia- 
luă patentabililoră aşedaţi în prăvălii, de, că- 
tre ambulanți, : cară desfacă difezite mărfuri 
pre la particulari, umblândă pre uliţe, bâlciori 
(iarmaroce), vară Ina măsari prin biurourile 
de pasageri, şi prin sub-prefecţi,. perceptori 
săi controlori, ca nici unul din asemenea, co- 
mercianţă -ambalanţi, ' să nu, fie îngăduită a 
vinde mărfuri pre uliţe, sâă-în barace, ori pe 
tare etc., fără a posede patenta cuvenită. -. 
-- Arte 44, Spre a se putea'mal cu înlesnire 
descoperi asemenea ambulanți, şi a se supune 
la dieptulă patentelorii, domnii prefecți. vor 
face pentru acesta cnvenitulă apel şi către 
starostii de corporaţii, ca în interesală corpu- 
rațiunii loră, cart portă sarcinile Statuloi, să 
îngrijâscă a vesti pre perceptori, sub-prefecți 
s&ă controtori, ori când vori descoperi aseme- 
nea ambulanți, ca să fie şi ei supuşi la tara 
leginită, şi prin urmare să se compinească în 
chipulă celă mai drepti concarinţa ce facii a- 
ceştia, comercianţiloră corporani aşedaţi în 
prăvălii, E , RR 

- Arte 45, Domnii prefecți vori pune in ve- 
derea sub-prefecţiloră, perceptoriloră, contro- 
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Jorilori, şefilorii biurouriloră de pasageri şi co- 
misarilorii finanţiari, ca la casă de a se desco- 
peri prin inspecturii finanţiari, sâi prin, sta- 
roştii de corporaţiuni, oră prin agenţii Prefec- 
turelorii, că, în cerculă ocâleloriă fie-căruia, aii 
întreprinsă comerciii aserierea ambulanți, fără 
a avea patenta cuvenită; precumi asemenea şi 
câudiă se vori descoperi contribuabili sâii am- 
bulanţi intraţi sâă eşiţi din oraşii, prin cuno- 
scinţa biurouriloră de pasageri, fără ay fi îu- 
dâtoratii să presinte ciitanţele împlinitoriloră 
pentru achitarea contribuţiunilori la care sunt 
înscrişi (afară de persânele cară ui uni domi- 
ciliă statornicii) vori fi îndetoraţi chiar dum- 
nâloriă, la plata dărilorii ce urma a răspunde 
acei ambulanți sâii contribuabili, ca uă penali- 
tate pentru negligenţa dâtoriilorii ce li. se im- 
punii; de Gre-ce precum Statală este în drept a 
cere «do la comercianţi impozitele aşedate asu- 
pra întreprinderii fie-căruia, tot asemenea este 
obligată a'! protege în interesele lori, pre cât 
nu sar atinge mărginile libertăţii comerziului, 
do cari urmâză a se bucura toţi, fără osebire, 
prin paza legiloră şi a reglementelori finan- 
țiare, municipale şi poliţienesci, . - : 

Art, 46. La finele fie-cărnia trimestru, Pre- 
fecturele vorii cere de la biurourile vamale din 
cuprinsulii districtului, de la sub-prefecţi, per- 
ceptori, controlori şi comisari finanţiari, a tră- 
mite tabloulii ca. No, 8 bis, pentru patentele 
liberate ambulanţilorii şi taxele împlinite, -. .-. 

Art, 47, După priimirea unor asemenea ta- 
bloură de la toți agenţii citați în articolul pre- 
cedentii,, Prefecturile vor forma ună tabloii ge-|. ; 
neralii, întocmai după tablourile parţiali prii- 
mite de la fie-care agentii, şi fără amânare vor 
înainta acel tabloii la Ministeruli finanţelor, 
spre a se da corenita aprobare, . : .:. -: 

Art, 45, Indată după espirarea fie-căruia 
ani, domnii prefecţi vor cere de la agenţii pre- 
vădaţi la art, 38 şi 39, şi de la casierii parti- 
cnlari, a trămite registrele No. 7 bis şi No. 8, 
Acesteregistrese voră verifica cu tablourile tri- 
mestriali predațe de fie-care, şi peutru ori-ce 
nepotriviză sc vorii găsi, se va forma ună rela- 
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ţiune, care, împreună cu tâte registrele de mai 
susii, se vorii înainta la, Ministerul finanțelorii. 

Pentru declaraţiunile de care trateză art. 18, 
domnii 'prefecţi vor lua fără amănare tote dis- 
posiţiunile spre a se aduce la îndeplinire în tim- 
pulii cuvenitii, cele prescrise la art. 37, 

Pentru esacta îndeplinire a disposiţiuniloriă 
reglementului de faţă, domnii prefecţi suntii 
însărcinați a avea cea mai de aprope îngiijire, 
şi oră cândă ară descoperi vre uă abatere din 
partea vre unui agenti administrativi Sâ fi- 
nanţiarii, voriă lua îndată măsurile Tarita” de 
trebuinţă, | Pe 

CAPITOLUL VI, 

„Indttoririle casierilorii generali 
Bitză e > i 
„Şi particulari - ; 

"Arte 49, Sumele banilor ce se vor trămite 
la casieria, generală, şi acelea ce se vor îmulini 
de la casierii particulari, din taxele patentelor 
de ambulanți, se oră priimi şi înregistra prin 
îndeplinirea regulilor de comptabilitate, aşa- 
date în genere pentru tâte operaţiile casierilor. 

Art. 50. După espirarea fie-căruia trimestru, 
casierii generali priimindii tablouri No. 8 bis, 
de la domnii. prefecţi, vorii îngriji a încasa toţi 
banii cuprinşi în acele tablouri, şi a'i înainta 
la destinaţia loră,. sa ir ,- , 
„Arte 5i; Domnii casieri particulari vor în- 
griji la finele fis-căruia anii a înainta la Prefec- 
tura districtului registrele No. 7 bis, spre a se 
face cu dânsele operaţiunile prevădute la art.48. 

”* Disposiţiuni generali ' 

:» Arte 52,  Reglementulii de faţă se va pune 
în aplicaţie dopă ună lună de dile de la promul- 
garea lul. .. E 

: AFte 53, Disposiţiunile şi reglementele an- 
teri6re, suntiă şi rămână desfiinţate, de la data 
punerii în lucrare a celui presinte:! - - ! 

Art, 5t şi celă din urmă, Ministrul Nostra 
secretarii de Stati ad-interim la finanţe, este 
însărcinat a esecuta ordonanța de facă, dându'i 
curenta publicitate prin Monitoral Statului, 
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TABLOUL. i ! 
din care face op 3 

parte : < „pari 
o 

A.| B.| C 

-. mea te 

1]'—| —] Abagiă ;,., "care ia dute abale din străinătate şi lucreză în prăvălie „5 
1 —| = — „cu-prăvălie care lucrâză numai . . N 6| 
pi] Accisarăi: antreprenorii de accise (redi lucrări publice): i. 

1.—] — Acordatori - de piano, şi alte instrumente. să (i 
== Advoeatii - » professiune liberă (după chiria Jocalulut ce patoe, a  qicea 
i E ii parte din acâstă chirie), * „| 
—| 1|.— Agronomi -ca diplomă, professiune iiberă, (500 lei ori care ari i popu- ; 
oi pr Pact 0 laţianea), rit a 
1|.—]| — Ală marii, !. care aduce obiecte de alamă, le vinde, şi toti ăată, "lucrăză Ă i 
Ţ Da „în. comande - e 4 
Ii —. care lucr&ză numai în prăvălie poruuceii „. , 5 
Il = — ' reparatorii cu prăvălie ,., i s 6 

1 — „Abnlanţi aceia cari vîndă mărfurile loriă pe uliţe; purtânău- Je în: spi- 
- * nare, (afară de cele pentru hrană), se taxeză cu jumătate im- 

„ positalu ce plătescă neguţătorii ce vîndă assemenea obiecte să 
NS . * în prăvălii . . e elice 

1] | |." 3 aceia cari vindă în căruţe cu, ună "cală, asemenea . .. 
1 — „i „eu doul cai, taxa întregă a patente, ca şi negaţătorii « cu 

a prăvălie . . a .. 
sI] —]. -1— :: ca'două scă mai multe trăsuri, dreptulă fix de Jet 200 RR 

1] —[.— Age Minerale, neguţătoră cu prăvălie, „., - 3 
1 s6ă termale esploatanţi, (adică, locul unde so faci băi de apă 

: masi" Minerale, cum Puciâsa, Olănesci, Călimănesci şi altele) se va 
„* îti ii. taxa cu două sute lei pe anii, oră care ară fi populaţia. 

i—| —] 1] Arendaşă -- de moşii, de pădure, de mâră, de bălți şi. altele, se taxsză 
| , 2." "după arenda anuală, câto leă 2 de fie-care mie, până la maxi- 

! „iti trei, „num de 2, 009 lei, — „Pracţiile dintre mie nu se socotesciă. .. 
1] —[.—A Argăsitoră - . 1? 
1]. —['—[: Argintară, neguțătoră care aduce din “Străină tate obiecte de argiată, şi n 

. lo desface cu aărunta, . . . 3 
1| —| — — neguţătorii cu prăvălie care lucrăză comande. . 4 
1| — — neguțătorii cu prăvălie, roparatoră de obiecte de argintă de 

totă felală . . . a... a... | 6 
1| — — idem de lucruri mic! . ? 
1] —| — Arme neguţători cu prăvălie, care aduce” arme de “Taxă din străi- 

nătate .., . î e eee o. . . | . 3 
1 — A  — fabricantă cu prăvălie Ce... | 5 
1] —|—] — reparatorii cu prăvălie . . 6 

—| 1] —[ Arpantorii  (măssurători de pământ) 300 ler oră care ar fi "populaţia .. 
—| —| 1] Arşitectă,  lucrândi planuri, şi luândi asupră'şi „antreprise de clădiri 

particulare, se taxeză după chiria casei de Iocuinţă, a decea 
parte a acestel chirii) - 

—|— 1 — luândi şi antreprise de clădiri publice, se taxiză cu a decea 
parte din chiria casei de locuinţă, mai mult 10 parale de fie- 
care mie do lei din totalulă antreprisei ; . . .. .  
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TABLOUL i ia 
din care face ' ca 

- parte 
, N < 

ID o 
A.|8.|c. | 

1] —] —| Articole de lux, aduse din străinatate de mai mate și diferite specii paza | 
: ; „cum este magasinul lui Grant, sets peptenara) A 1 

1] zi — Artificii, fabricanti . , 7 
—|: 1]. —] Asigurare, companie de mobile şi imobile, şi asigurare natia în pa- 

, tru clase după imporțanţă € capitalalui, 400—250— 150-100, 

, B. i pr a 

1 —|.—] Băcani, „Negaţător, care aduce articole de băcănie cu rădieată în că-l : 
IE E , tăţimi mari şi vinde. asemenea . 1 

1 —| — — idem, idem, care vinde obicinuit și cu rădicata ș şi cu amăruntu, :2 
iz. = — idem, idem, care șinde numai ca amăruntu . . . -| 3] 
il] — — „ idem,idem, 'care cumptrăde Ja toptangii şi xinde cu amăranta. :5 
1 =. — — idem "lucruri de mici valori cu amăruntulă | „7 

1 —[.—] Băi cu „aburi, antreprenoră, n i see eee etate îi 4 
1] —|.— —  deapărece,idem.. ; :5 
—j. d Balanţe, „adică : cumpene, cântare, stinjeni de fer, și altele asemenea : 
E E obiecte mecanice (vegi maşinist fabricant i mecanic maestru). 1, 5 

1] —] —| Baluri nobile, antreprenoră . '.. =. îateta, pe e 8 
1]. —| — —, . Ordinare idem , i PRI „5 

—! |. 1] Bancă,  stabilimentă autorisatii de” gaveră, se o taxeză cu 2.000 le), 
RI pentru capitali de ]a 1 milionă până la 4 milione, şi în susă 
|. de acestiă capitalii sc.va adăcga 300 lei de fie-care milionii, . 
i până la .maximumă de 5,000 lex. ! 

— 1] — Bancheri, cu operaţii în străinătate şi în intra în 4 clase” după: popu- 
NI a „aţi, 1200, 900, 600,300... . 
—|' 24| —| . —  . Cu operaţii. numai în ţerră în patra e grade după populație, 

. 400, 300, 200,100 ...... .. “ |... 
1| —| — Bandagistăi, (edi mănuşară).. | 5 
1 —| —] Bărbieră, mică hirurgă, vindendi şi articole din străinătate .- iai 4 
1| —] —| . — , 1 Idemnumatlucrândă cucălfi.: 0... | 5 
1| —| —] _ —:.- : Idem cu uă calfă s6ă singuri. ,. . a. i 6 
1! —| —| Barcă, . . (sedi luntre) . i 1 

—| —| Î[:. —...-, . S6ă Remerqueur, pentru tiansportuii de diferite mărfuri, se 
li. ” va taxa, cu 20 parale de fie- -care tonno (greatate de ună mie 
ol. “ chilograme), „s.a ee ee a e 

ÎI 7 Basmangiă, (vepi boiangiă) e ati Î.: 5 
1| =] —] Bastâne,  fabricantă şi neguțători . . : 6 

—| 2]. | Bere, -. .. (stabilimentă de fabricare) câte. lel'5 de fie-care 100 de oca ţ 
a, „„., din,capacitatea cazanului , ss e e i. ch. î .t.ee 

1| —[.—[ — e. Xeguţătoră cu prăvălie. . - : 1 5 
„1 7 —| Bice, ' Biciuşce, fabricant şi vindetor (vegi hamuri lucrate în țăă), 5 

1| 7] —| Bijutieri, (giuvaergiii), neguțătoră care aduce bijuterii gata de: mari 
: valori, şi le vinde fasonândiă şi obiecte după comande.: 1 

1] 7] — —, _ (giuvaergiii) cu prăvălie, care lucreză totă felulii de.obiecte], - 
- comandate, şi vinde şi gata aducând şi din străinătate mică] : 

|. cătățimi, . 3 
1] —| — i: (giuvaergiă) cu prăvălie, care luertză, “mică obiecte coman- IE 
il. E „ date şi reparâză . .. . „1 6 
1] —| —| Biliartă,  antrepreprenoră care le tuchiriază s6ă le vinde... i. 5 
170 fabricantă , eee ete 6 
1] —.—| Birjari, .  droşecară cună ttsuri, ! . : : 5 

—| —| Îl Birjară, mai multă câte lei 20 de fie- câre irădură de la 1 în susii, 0s6- “ 
” bită de taxa fiză de cl. 5 pentru prima trăsură . . . -" 5 
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TABLOUL 
a: a. 

) < din care faca : a 

_pârte 5 TIR 
, A. |B.|C. 

1|:—|— Birjar,: “Căruţaşi cu 1 trăsură îi li6 
ji Ie 2 0: Câte let 15 de fie-care trăsură de la una în susă 
[bu 7. idem idemel, e e a 6 
1|:—[ =] Birtă . - stabilimentă în locuri principale, „i; iii îl 3 I|— =] — 2 idem ordinară, 05 
1|:—| —] Boccâgiă; (vei ambuanti), . cc. ao. 
1|:—| —] Bogasierii, neguţătoră, importând cu rădicata şi desfăcându-le obicinuit 

! cu rădicata , o... a d 1 i — — ** importândă în mal mică cătăţimi, şi vîndendi mutat cu a-] | 
| e MĂTODEI, a 3 1i—|— —„:cumpărândă de la cei de inai susă-în mari cătățimi, şi vin-| - 

mi ":“Qânâă cu amăruntu înc, 5 Ii — *, cumpărâuidă de la cel demal susă, în mici cătăţimi, şi vin- 53 e dendă cn amăruntu 6 "Iji—j'-—] Boiangerie, cu tâsci de căleată, care vopsesce stofe şi alte obiecte . .] -5 
1—:—[ 2 — Care vopsesce lucruri ordinari,:: ..:. eee [6 1|;—|'—| Bumbacii, -neguţătoră care aduce dini străinătate cu răditata sili des- pi IE | fo i faceasemenea „i i, ea 1 1i—:— — neguţător, vindend obicinuit şi cu rădicata şi cu amăruntulă | 2 1|:—[— — .*, idem vingendă numa cn amărantulă : i. [| 4 1] —| — —  “neguţătoră, care cumpără de la toptangii cătățimi mari şi | „vinde co amărintulă, co l5 1|:—|'— — "idem cătățimi mal miel... 6 1] —|-—] Blănară, industriaș, care aduce blane din străinătate şi lucreză . .| 38 
= — industriaş, car6 cumpără blane de la toptangiă şi lucreză .] 5 
Mio simplu lucrătorii cu prăvălie. cc. 7 1ji—['—]-Blane, --- curădicata, negaţătoră. . [o dj = —- - curidicata şi înamănuntă. ci. ca. | 3 1] —| —] _— _:  înamănunti,adicăcubucata- .. ae 5 "1 '—| —[; Bragă; * -: fabricantă cei prăvălie, dâcă Jucreză şi âsebite articole, pre-| - 

i „+ cumă halva în cutii, sugiucuri ete. i ec... 5 1] — = — - fabricantă de bragă şi alviţă în cătățimi maj mari . . | 6 1 | —] —: . » fabricantă de bragă în cătățimi mat miei. . . „| 7 1! —| —] Braşoveatia, importânaii cu rădicata, şi vindendă şi cu rădicata, și cu a- 
ȚȚamăranta a 1] — —] _: — - idemă vindândă nomaicuamăruntu, . o: | 5 1! —]'—] Bratari, . Iucrândă trel-chite pe di şi în susă [4 1| =] — — : ; idemi dela trei chile înjosă.'. . i. 5 1| =] —] —: + idem vîndător cu deciuială pe taraba s6ă în magherniţe prin | „m piețe, tergu gi uliți e... î_. .] 8 1| —! -—] Botanică, - grădinară, sâii negociantii cu prăvălie, vindând pomişori, se- ji 3 + minţe, cepe de flori (vegi (orară). n 4.5. 
EN A AR a C , 

1| | —] Cabinetă literară (directori) 1.1. e 8 1| —! ——7 Dăeiali de blană, fabricantă şi neguțătoră. sc... | 6 1| >] —[ Cadre, - - neguţătoră (vegigalantier), , oii 5 1| ==] —| Cafegiii,  -avendă şi articole de cofetărie din stiăinătate . . | 3 1| =] =] -— „ca două biliartură stă mai malte,-.. 4 1 — =]: -— 2 cuanii biliară, , ti at 5 1] | — -— = simpla fără biliartă ci e. | 6 1| —]| —] Căldărari, cn prăvălie, neguţătorii şi fabricantăi, tducând şi raiiă gată : ti din străinătate, . . .. apa e 44 
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  — fabricantii şi neguțătoriă . : .. 

PINANCIARE 

TABLOUL : se ia 

dis care face m. 
Pate 3 

4.|B.|C. II BR 
I : 

1] —| —I Căldărar, . idem lucrândii numal, în „prăvălie, . emiri a 5 
1] = — —.. idem reparatoră , 1 
—|— 1] Călaărâmari, antreprenori (sed îuezări publice). mat mult i0 parale de i 

i ;! fie-care mie. . ..: . aa d 
1 =—|— Candele, „ fabricanti şi comereiaută « cu Brăvălie. | 7 

1| —| — Canept, iz negaţătoră, cu ridicata. şt o. ... d | 3 
1| —| — — ÎN PĂI e e pe e me ee ee e e 5. 
1! —|—| — | maestru preparatorii Nae ie a tie 6 

1 —|— Cantaragii, fabricantă și neguțătoră, tepe eee st. | 5 
1| —| —] Cantoră,: .: de samsarlică şi diferite.serieri.. i. 4 
il = —]. Cărămidă, neguţătoriă, celă ce vinde cărămida depusă (veai scarii) | 6 

—| 1] — Cărămidarăi, fabricantii de mari cătățimi, taxă fixă de lei 100, ori care ar] | 
EI A fi populaţia . . . 

— 1] — — 1. de mici cătătimi, taxă fixă lei 50 esceptăndirse aceia ce fa . 
| briceză numai pentru trebainţa casei oră, , . - î:. .ere 

1| —| —| Cărciumară, neguţătoră cu rădicata şi amăruntu.  . . d. 1 
1] —| — — mai pucină de câtă cu rădicata (demi-gros) şi e cu i ankronta, 3 
1| —| — — în mănunță, cumpărândii cu butia în cătăţimi mediocre. . 5 
1—| =]. .—: în mănuntă în cătăţimi mic! în teta ee ie a 6 

—| —] .2| Cărbuni, . de piatră şi de pămentă (vedi. mine). . . .. 
—| 1) — Cărmaciă, de vase, corăbii, vapâre, luntre, caice, ete.; 3 aceia ce platesci ! 

| obicinuit de la îmbucăturile Dunării, penă la Brăila şi înapoi, EI 
' „taxa fixă de ler 50. .. .. 

—| 21] =]. —: cei cari plutescă obicinaitii “de Ta Brăila până 1 Orşova şi în: 
Pi „_napoi, 25lei, , Îi. 
1] —| —| Cărăi, vechi şi mobile “vechi, să “nunaai ana sâă alta, din aceste - 

- Î axticole .. 3 
—| —|: 14 Cărţă de joc, antreprenoră (vedi Iucrări Dublice) "isi multi 10, parale de 

|. fie-care mie de lei. . .: îs 4 
1) —| —] Căruţe, fabricant, aducâniă. şi din străinătate - ee eee e. 4 
1| —| —] Căruţaşiă, fabricantă simplu de diferite trăsuri ... . as. 5 
1| —| —; — eparatoră de trăsuri, c. . [. . . . .n.. '6 
i | — cnduofcat, . „i. ae ema... 8 
1) —| —]. Casă. mobilată (antreprenori), . 5 

—| 121 —| Caşcavală,. neguţătoră şi fabricant cu rădicată, taxă fixă de 139 iei, oră |. | 
|  carearfipopnlația , e. îi se. 

1| —| —] Cavafi,. - neguţătorii cu prăvălie . eee ce ae 4 
1 ——| —. - idem în cătățimi mică | 5 
1| = — „Ceprezară, cu prăvălie, incrândii cu “mai malte căii articole do mătase, 

| _- o delânăgi de bumbac „ , i. 5 
1 —|— — ca prăvălie, lacrândii cu uă cală sc singură, ie | 6 
1] ——  — negiţătosii,. aducând articole din străinătate, pentru gar- | 
1| —| — nitura, coskumelorii de dame o și pentru pălării o... . -3 
1| —| —] Ceră de luminări, fabricanți. ; o. . |... 4 
1 ——| — neguțătoră ... . - î.en 4 
1| —| — Câră, „de pecetlaită, fabricant şi neguțătoră. . 6 
1] —] —| Cereale,” negaţătoră, esportândă sâă vindendii în ţeră cu toptanulă 

cătăţimi mari. 1 
1] — — — idem cumptrândă şi vindândă i în țâră săi a schelă cătăţimi 

i “ maj mici, . 2 
Îl —| — specnlantiă permanentă de mici cătăţimi prizi terguri şi "obăre. 3 
1] —] — Cernâlă,« fabricantă şi neguţăţori, .. 6 

1 —| — Câsoruicarit, neguțători şi fabricantă, aducendii marti in străinătate. 3 
31| —(— - 5  
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TABLOUL 
di n, care face 4 

- parte -S 
i E D 
— H 

A. |B.[0. _ 

71| | —] Cesornicară, reparatoră . -. eee et | 6 
. 1| 2-] —] Ciocolată, - fabricantă şi ncguțătoră eee 5 

1| —| —| Ciorapi,” : fabricantă .. -. ' A „i 5 
1| —| —] Cisme, sâă pantofi, negujători cu prăvălie, aducâiai mariă gata 
ip . - din străinătate.-'.: , îi 1.8 
1] | =] — - - îndustriaşii, lucrând cu mai multe căltr şi vingănăi - . d 
= | — - idem lucrândă numai comande fără călf. . . . 6 
“1| —| —] Coafeor, + care vinde şi parfumerii. - PI ae 3 
1 e simplu, E 5 
1] —| — Cofetarii, - îi, adacândă articole de cofetărie din străinătate şi Iuerână i 
pop: “şi &nsuşi - „ 2 

1| =2| —p: i: vinqendă articole de cofetărie” lucrate în stabilimentalii să. 4 
-1| —|—][ _: — +, -. locrândă articole de cofetărie în mică cătăţime. 6 

1] —|'— Cojoearii, subţire, meşterii cu prăvălie + NR 5 
Il — “ grosi idem. 6 
II = Colivii, [ şi curse, negațătonă cu jezviio 5 
Ii şi fabricantă e o. i. ... 5 
1| —| — Colportoră;: (vedi ambulantă) n . 

i Comisionar, care face întinse ceai cu oirăinătatea şi în fi ca mări 
if furi, cereale ete... .'. e. . a 1 
12| pi: — "cu operaţii numai în ter . i 3 
1| if —] Corăbii, “ ' constructorii. : ' 3 

—| | + 3] Corăbierii, stăpână cu vasă slutitoră” pe mare scă riuri, să ia ds basi 
î | 0-9 “tonourile de greutate a 20 parale de fie-care tonoă. |... 

-Î] i —i Corsetară,: fabricanti .: . île e 7 
1] — — Coşuri, - şi sobe de măturatii, “intreptingitorii ae ei E [6 
1 | =] — - de richită, de coji de copaci (vedi panere). -6 

— 1 Cotăritii, * antreprenor (vedi lucrări  palice) e d. 4, mal mult 10) DE. ae fie] - 
leo - care miode lei... .. | cc... e. |... 
1] =] — . Covaci, - maestru cu prăvălie .- Pau . i. ete i 5 
“1 —| —[ Covâre,  » neguţătoră cu A EIN „ AR Ie 3 
1 = — Casătorcsă, care cose cămăşi, pantaloni, şi alte asemenea rute, prin aju. 
pi] : torulă a mai multor lucrătorese , „| 7 
'1| —| —] Cutit, - - Jucrătoră şi legătorii cu prăvălie. -. n. 5 

1] —'— Cuţitarii, ” negațătorii şi fabricantă e ia 6 
-1| —| —] Cherestegiă, negnţătoră cu stabilimentă: . . ct. 3 

1| —| — Chibrituri,- în cătăţimi mari. . . i i 3 
1] —| — Chirigii, - „care transporteză cu carulă ăi, '0ăifuri i alte ohjeete, pro 

i Mă ' fesie specială e... a. .1 6 
1| —| :—f Clopote,. - turnătoră: E . : 5 

1] — — Croitoră, "+ bărbătescii sc feineiscă, vindea Ş şi stofa . 2 
| i a cu prăvălie fără a vinde şi stofe, - . -. cc. . 4 
A] | —] + — *- cu prăvălie care tac şi câse mici comande. î. . .je 6 
21| | —| _: 2 reparatoră şicurăţitori. .-. 7 

—| i] 13 Câră; : - spălătoră, curăţitoră de ccră, se taxâză În Clasa i, mai "muatii . 
i - - duoi lei de fio-care lucrătoră «:. .. . tele 

: DD 

1| —|. —] Dagherotip, cu stabiliment, e. cc... . : 5 
14| — — Darace,. . fabricanti.. . eee eee ci 3 
1| =—| —] Dărăcitoriă * de lână sc de bombacă te cate me e. ot. 6 

|. 1| —i —Î Deşertătoră de ublători, întreprindătoră . cc. . .. 4 6! 
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po 
din care face pp ş 

parte 
! = 

— O: 
4.|B.|C. E 

-1|:-—|'—[ Decatiri, maestra Iucrândii cu călti: să 16 
1!'—| —] Decatirii, : fără călfi - a a = | 

—| [1 Diligenţe,” particulare egalate Gntregrinigețără),' câte lex io. de fie-care | 
> |... postăa distanţei drumului ce face, posta, se socotesce şâpte 

| aa mii stinjeni,' . î. 
—|'—|- 1| Dinţă,  -. Doctori de dinţi, Dantistă, se tactză “după chiria "ocalalui 

ce plătesce, a decea parte din acâstă chirie . . . .. 
—| i 3) —] Distilatorii, maestra, se tazză cu lei 50 pe an ori care ar populațiuriea. .. 
——.1 Doctori, „ în medicină, chirurgie, se taxeză dapă basa chiriei ce 'plătesce| ; 

-. : ța.gecea parte din acestă chirie) +... ilie e ee 
1] = — Dogară, fabricant, şi negaţătorii,. făcândă şi dăcătoni nasi pentru 

i, i „“'spirtăi, tocitori pentru poțerne îi e pi si do a 5 
1 — pi —. "fabricantii care lucreză şi prin ajutorulă altora. . i „| 6 
1| = — — " fabricantă lucrândă singură si. e e. [18 

1 =] — Doniţe,. „maestra în permanență... ; ai asi - „e „Li 6 

1| —| — Dulgheri,. antreprenori, care ia asupră” şi tătă dulgheriă unei clădiri. „| 4 
1] = =] lucrător care ia asupră'şi uă parte din dulgheri unei clădiri. | -.5 
1 = = — „_ Vucrătoră cu giua , „tar e: dea 8 

1 = — Droghistă, „neguțători cu prăvălie, care vinde ap > minerale, articole de] : 
, | „. spiţerie, vinuri străine, articole de băcănie, văpseli etâ, -.. .2 
—=—|.l Drumuri, antreprenori. (vegi lucrări publica). c1.:4 mai malt:10 pr. de] : 

i BEI - Ae-care mie de lei din totalul antrepriseă i. net a ga cae 

[e E i , 
e . „ti î îi . 

ae. : î E ț | 
= Brazii, “anfeeprenorii, acela. care se însărcinâză a laroina ună oraşă | : 
E NR i - cu lampe cu gazii (vei lucrări publice) cl. 4 mâi mult 10 pr. : 
cl > ude fie-care: mie de lei, su iii ie. 

1) —| — Echipemente, adică : trebuinciosele, pentra îmbrăcămintea, militafilori, j 
Ii. precumii : epolete,. stofe, şi alte „obiecte, meguțătoriăi « i 8 
1|'—| —] Eserciţii . cu arme e pentru a trage la semnii, stabiliment. |... | 6 

: a A $ 
; „î E . j 

Ii = —] Făină, “neguţători ca rădicata, iii: ti d | 8 
1 = — : —: în mănuntă: +. i : | 6 

1] —| —] Farfurii - şi cristaluri, neguțătoră jindenăi în cătăţimi masă şi nici | '.2 
11| = — — * neguţătorii'cu amănuntul 5 
"1| ——| —l Farmacopei, (eg. spiţeră).. ate e [8 
1) 2 —] Felceră: - -. . ENELIRR e d 
| —! —| Felinare, - fabricant ti] ea ce 5 

1| —| —] Ferii, - - negnţătorii cu Tădicata | a d |, 2 
„1| | —| —.-_: neguţătoră cu rădicata şi î în minuntii - .. - o îi0'8 

1| —| —| — :-** neguţătoră în mănanti." i ' iq 
1! —j —] Ferărie: . veche, neguţătoră care vinde fer scos de pe la trăsuri “vechi 4 
1| —|—p —.:. dediferite alte vechituri de feri, = „6 
1| —'—] == 2” maestru cu prăvălie, care Iucreză şi vinde diferite“ obiscte de| 
jU „7 ferărie, precum broşte de uşi, lacăte; ferăstrae, topore ete.| 5 

1| | — maestra reparatoriă + .. e Pl :6 
1| —i —] Pântânari, maestru. - 1... ee. 7 

1| = — Fotografie, stabilimentii îi „i îi. a | 5 
1) —] — Funii, frânghil, strânguri, “celii'ce îucrâză asenienea Objecte îi. | 8 
1 —| — . Plorărie, -. grădinari avendă - răsadniţe, de flori, ponă roditori, şi de le- 4 

gume (zarzavatii) 1-1: mi rii tea.    
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        | Hotaznicii, (măsurători de ooșii), 300 1ei orf-caze arii fi populaţiunta : 

TABLOUL a 
din care face 

fa „g 
:- parte ! „| £ 
Z : “10 = i - [2 A. |B.|C. Si A 

„1| 2] —| Plorărie, . idem numai de fiorişi pme.;,, .. . . ate e ae 5 1] —| —] Flori,  - fabricantii şi negaţătoră, celă ce face flori de târg, i. -6 1| |, —] Fravzelă, ,..: cormuri şi alte objecte de cocă, fabricantăi şi negaţătară. 4 1| —| —[__.— 3, idem neguțătoră cu deciuclă ci | 7 1| —]'—] Fructe, “ neguţătorii cu prăvălie, celă ce vinde totii felul de:pâme, 
ii ur „CON :,inere, pere, caise şi alte asemenea . . .. și | 5 

1| —| —[ Găitănarii,.  fabricantii (vegi ceprezară),... i iii i 5-6 -1| —| —] Galantierii, neguțătoră care vinda 'objecte “de galanterie, cadre, pervase | : 
Vo | atu i * „pentru tabloari, oglingă şi alte mărunţişuri . .. .|5 1] —| —] Gază liquid, fabrică, câte lei 10 de fie-care 100 oca a capacităţii cazanu- 

: =: lui; producerea, se socotesce ceea ce se fabrică în 94 ore, —] : 
, - Cândă cazanulii s6ii cazanele nu prodocii 100 oca pe di, se va] : 

[i [ [o taxacu minimum 100 lef peană. , ec |. 1| —|—[ Gază,” - *:  neguţătoră cu rădicata. . ea i 1 1] —| —] — 5 idem ia măruntă pi .c. 3 1] —| —[: Ghiaţă,. - deposită şi neguțătoră Ca. 6 1| —| —] : — -*- vînâtoră în magherniţe, şi alte obiecte, pâme; flori. . .i 6 I| —| —] — + neguțătoră, numai vîndeniă ghiaţă. . i 1 1| —| —| Gimnastică, învăţătoră de gimnastică cu stabilimenti | 6 
-1|-—| —] Ginvaergiii, negnțătoră, celă co aduce scule din străinătate de preţ mare 

, (vegi bijutieră). dem , Î. 1 1| —| — — idem care aduce mat micicătimi . . . .  . .. 3 
1| —| — —  îdemeu prăvăliecare lucrează mici comande şi repareză. 6 
1| —! —] Gogoşi --. : de mătase şi semânță, neguţătorăi, . 2 
1| —|.—]| — :  . Cu'stabilimenti de creştere, de la 50 paturi în sus i . 3 

1] —] =] — : Cu stabiliment de la 50 paturi în jos esceptândnse țerani .| 5 
1) —|:—] Grădină -: publică, antreprenori . . sec. | 6 
1| —| — Grădinari: (regi florărie) , DID 4,5, 
1| —! —]-Grâne ::: . -(redi cereale). -..:. . :. Pa 12,5 

H 
1| —] —] Haine din străinătate, neguţătorii, aducândii cătățimi mari . . 2 
1| —| —[ - — 1 idem aducândăcătăţini mici. .. .. . 1] 3 
1] —| —| 7. Indigene negaţători, 5 
1] —| —]  — . Vechi, neguțătoră cu prăvălie, cumi suntă telali. . , 6 

"1| —]| —] __ —-" 1 de copii, neguţătoră cu prăvălie. a] 6 
1| —| —] Hamari, . fabricantă cu prăvălie şi vingătorii, aducând asemenea o0-] 
| „__ biecteşi din străinătate , o. . 4 
1] —| =] — - idemă fâră a aduce din străinătate, , 5 
1| —| —] __— î  idemăreparatoră simpla . ...... a... | 7 
1| —| —] Hârtie, cu rădicata şialte obiecte pentru scrisă, pentru biuroură ete.| 
po | “neguţători, ,. a. . . . 3 
1| —| =] — de ţigare, fabricanţii. oo aces 1 

—| —| 1] Berăștrăi, întreprindătorii, acela care ia în arendă herăstrae în munți, 
î „Pentru lucra scândarilorii.—Acâstă industrie se va taxa după 

midiocele de producere, adică pentru 100 scânduri pe di 5 lei 
| penă la maximumă de 100 le 

—| —] 21| Herăstrăi, Proprietarul care esploateză singur lemnele ele este esclus. 
—| —| :1] Hirurgi,  Dantistă.— Se va Ina de bas chiria ce plătesce (a;10 parte din 

chirie. , ” | .. — 1 .. 
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TABLOUL : “a 
din care face [ED a. 

. parte : 3 

—— i IO 
A.|B.|C. i 

1|:—| —] Ibrişini, „negaţătoră RER oa ea ed 
1| —| —t Icâne, neguţători cu prăsălie | ti eite îs ste 6 

1] —] —| Ină, „neguţătorii, care vinde înti, cânepă i altele... i 6 
=—|:—]. 1] Ingineră, . profesie liberă, se taxâză după preţul chirică ce plătesce (a 5 

, „+ 10 parte din acestă chirie). Se esceptâză îusă acei ingineri |.» 
|: cari santii speciali numai în serviciuli Statului. . . ... i. 
-1|:—|. —| Instramente, de musică, fabricantă , . . ee [ir6 
„1 —— — . . deartăşi. pentru plugărie, fabricant cu prăvălie a | :6 

1]. —| —] Ipsosii,  ». fabricantii numai de obiecte de ipsosă şi vindătoră. , „.+.['6 

pi E 

1]. —| —] Încălţăminte, neguţătoriăi cn prăvălie . . a „| 4 

J ŢI 

„1|'—! —] Jocuri, danii, maestra, intreținândă salonăi de danţi te 6 
1|— —l Jucării, de copii, neguţătoră cu prăvălie în mari cătăţimi ee i 5 
1. — —| i — dem în mică cătăţimi. se rece e ea pei [6 

-1|'—| —] Jagănară, de cai, maesţra . aia e a gt i6 

E DR i si, aL. - EI ; ' 

1|.—| — Lăcătuş, (regi forari), . ” „(1.5.6 
ji) — Lampe, fabricantii şi euătorii, aducenă şi articole din străinătate. 
Ie — fabricantă în mărunt . e ate [6 

1| —|— — “reparatoriă o. eee aceia ete. 7 
„11:—|. —] Lămuritor, de aurii, şi de argintii, rnaestra ... 5 

1) —|.—[ Lapte, . neguţătorii, celă,ce întreţine de la 8 vite şi în susii, Şi înceuă 
: speculă specială cu laptele. —Exceptânduse ciobanii ce vind 

, lapte pe uliţe i în  timpulii primăverti, şi femeele lăptărese, care 
ai de-la uă vacă pent la ducă inelusivii, căci de la 3 în susiă,]: 

. „_„ sevtoră supane da patentă , te ia 
1| —| —] Legătoră,. decărţi.. ..... 6 
il —|.—] Lemnari,  Rotari,.acela care „pregăteseo Ionia pentru” cari, i căraţe 

. ordinare „ii, eee e ete ee e P- 7 
1] —| — — pentru trăsarile de asi. eee ete eee a e 5 

1| —| —] Lemne, : pentru construcţie, cherestele. ..:. ec e. | 3 
1 == — "de marină și construcţie, neguțătoră. ., e ati e [3 
1] —|—|  — de focă, în magasii, negaţători ... , cp ct 4 

1] — =] — „_dedâge neguţători „. „. . Î. d. 3 
1] -—| —] Lengerie, . neguţători, cel ce vinde cămăși, ismene, ciorapi şi alte ase- _ 

: . menea pinzeturi (seg Tale), esta. 5 
1] — —] Librarii, şieditori, , . ate 3 

1] —| —|  — „care vinde cărţi si şi ditarite” obiecte de scrisă - cc. "4 
1] —| —] Licoristă, . neguțători cu prăvidie, celii ce înbricâză, şi vinde liqueur 

(vedi cofetar). ee eee ee i teo 1946 
11 —j. Lipscani, (edistofe , eh... - pe Va 

1] —| -—] Litografie, stabilimentă ,. . . . 4 
1 —].— neguţă torii, cel ce vinde prin gangari ete, desemnuri și peisage 

, „litografisite. . ce e e. . | Ţ
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TABLOUL , 
din care face Fă 

pârte 4 
——— - o 
A.|B.|C. 

1| —| —] Lână, nelucrată, (brută) en ridicata, neguțători. . .. . . 2 
1 .—| — — idem co amănuntu . . cc... 4 

1| —]: 1] Iiucrări, - publice, antreprenoră, precum de pâvage, poduri, şosele, con- 
- „2 > etruoţiemart ete, se tas6ză la clasa a patra mai mult 10 pa- 

; „Tale pentru fie-care mie leă ce constitue preţul ce priimesce 
ia - *--* de la guvermnii pentru asemenea lucrare. ae e eee 

1| —| —] Luminări, , de ceră, neguţătorii şi fabricantii, vindătorăi cu amăruntu şi 
sira rădicata . ce... . . 3 

1 — — de sei şi săpuniă, fabricanti cu stabilimentă..: . 3 
1 = — — “idem neguțătoră vindândă numai... . . a. 4 6 
—| 1] — — de steariniă şi săpuni, fabricantă, lei 800 ori-care arii fi po-] + 

pulația en... -. 
1|:— — — de steariniă şi săpun , neguţătoră vîndend numai, . 5 
1| —| —] Luntre, constructorii, acela care face Juntre. . . . . 7 

A | 
1] —| —] Măcelară, . tăindă dela dela 5vitemari în susă . . .. .. 5 
1| —:— —_ Memdola5mari înjosă . ..... It h. 6 
1] —|:— — + idem vite mici, precumă miei, porci ete. , | 6 
1| —| —] Magasie, în care se vinde materiile cele. mai nouă, adică cele mai de] - 

modă, stofe, haine de dame, etc. îm... „| 2 1| —| — — în care se vinde mai multe şi diferite obiecte, precam de mă- 
mulărie, stofe, articole de băcănie, haine şi altele . -1 3 

1] —| —] Magherniţă, neguţătorii, care vinde în. magerniţe, adică în prăvălie de 
. „ „scănânri; se tax6ză pe jumătate din dreptulii fixii a aceluia 

"cate vinde aceleaşi articole în prărălie de zidi . |. 
1| —| —] Mămnlară, (vegi ambalanti) . Pe, 
1 —] Mănugariă, cu prărălle, acela care face mănuși, corââne de pele, şi aite 

. „> bandage (legături) .....,. e... 5 
1| —| —] Marchitani, neguţătoră în cătăţimă mari si mici 2 
1] —| — —. ÎN CĂtĂțimI Mici a. 4 

—|. 1] —] Maşini, pentru vapâre, taxă fixă de 200 lei ori-care arii fi populaţia; 
: mai mult 5 că de fie-care lucrător până la maxim. de 150 lei] . . 

1| — — 0 fabricant e. 5 
1] —| —] Mătase, fabrică care lucrăză gogoşile de mătase, se taxâză la clasa 5 

ia mai multi leă 2 de fie-care cazană . . , d. 
1| —| —] Materialuri, vechi de lemnărie, şi altele, precumii suntii cei ce derimă zi- 

. diri vechi, şi vindă materialurile. . . ,.. - 7 
1| —| —] Mătaratală, uliţeloră, antreprenori (vedI udatuliă uliţeloră) . 5.6.8 
1] —| —] Mătari, - fabricanți . eee lg 

—| —|- 1] Mecanică,. profesie liberă, dirigenţi de maşine, se taxâză după chiria lo- | 
. | „calului, (a 1Oparte din chirie) i, 

1] —| — — maestru maşinistă . 4 
1] —| —] Aliere, - neguțători ..: Pe 6 

— " 1] Mine, -. - esploatatorii, firă concesiune, se taxză Ia cl. 6, si mai mult 
- d lei 3 de fie-care lucrătorii până la maximumiă de lei 400 . 6 

—| —] 1] —î: .  Concesionarii, apărată. . Pee ee. | 
1» —| —] Mobile, -. de lucsii din străinătate, neguţătorii ca prăvălie . . . .[ "4 

„1|-—]| —| — + - de luxă pământene » Pe. -] 3 
Î| — —] —: - - închirietoră, 6! 
1| — Modiste,  marşante, care aduce diferite articole din străinătate şi le 

7] - - confecţioneză Ensăşi . . îl al    
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TABLOUL 
a din care face 

3 parte 
, c 

— 

A|B.|C 

- 1|-—| —] Modiste,  . carelucreză comande “fără a aduce articole din străinătate, | . |.» 0 cumpărândule din ţâră, eee ee sl 4 1|—| —|: — -, - +xeparatâre, care reparâză pălării, bonete. . - o... | 6 —| —]. 1] Morarii, - - antreprenori, (redă arendaşi), ai .. 1|:— —] Mori,» - -constructori,.. . ii . m] 6 1 = — - de mâcinată, fabricantă te] 5 = — 1]: — - de măcinatii făină sâii mălaiii, cândă nu suntii arendate ci . - se esploatâză chiarii de proprietarii, taxă de 15 lei de fie-care |. pereche de petre penă la maximum de 200 Jet 'i. e li —— 1] .-— -celle ce nu funcţiontză de câtii șâse lani pe aniă,:plătesc ju- . - " mătate numai din taxele determinate pentru cele ce lucrâză , : în toti anni . i, 1| —! —| Mâşe, (vedi nascere) . , . ct, ii, 2 

» 1] —| —] Nascere, - -(casele unde femele mergii a nasce copii)... . [7 1] —[—] Nisipă, ”  neguţătorii, stăpânii de grâpă denisipă- i i. i 6 

1] —| =] Ochelari. (vegi optică) . +, aq 
—| —|: 1] Ochinlistii, doctoră, profesie liberă, după chiria localului de locuinţă (a] - 

10 parte) . e ee 
—i —| 1] Ofigeră, de sănătate, profesie liberă, după, chiria localului de locuinţă 

| (a 10 parte). a... a... 1 —| —] Gle, neguţătorii cu prăvălie, acela care vinde 6le, străchiny şi alte 
asemenea obiecte în piețe publice ... 5 1| —|.—] Ge, idem în alte locuri cu prăvălie . . , i i: 6 11 —|-—] Optică, vîndător de ochiane, ochelari, binogle, barometre şi instru- „= mente de seiinţă, Pe. |4 1| —|—] Ornamente de ipsosii, de pâtră, pentru architectură, fabricantă , | 4 1] —| —[ Orologiă, - (vedi ceasornicară) . „'.., , . [3.5-6; 1| —|:—] Ose, . : lucrători (vedi strungară) II IE: 1| —| —] Otelă, mare, mobilată pentru pasageri, avândă şi birtă . . : 2 =>] —. mal mică idem. 3 1] —|.—] — fără birt e. î.. 5 1, — —| Oţetă,-- - fabricantă .., . o. PR „5 

PP 

—| —]- 1] Păcară, esploatatorii, câte lei 20 de puţi. . , |. 1] —| —] Pae. văpsite, neguțători , . ci 5 1] —| — Pâine, - neguţătorii, vîndend cu deciudlă pe tarabe sâi in magherniţe.| 8 1! —| — Pălării, . neguţătorii, şi frabricanti, vîndendă şi articole de toaletă. .| 2 | —| =] — 7 negaţătoră. 3 ] = — reparatoră, cu prăvălie. ... , 4 6 1] —| —] Panglice,  neguţătoră (vegi ceprăsari) „oii + [3.5.6 1| —| —] Panere, (coari), fabricantă şi vîndător, care vinde asemenea obiecte, | - precumiă şi albii de spălatii rufe, doniţi şi altele ete, . 6 1——.—. Comerciant, vîndendă numai asemenea obiecte. . . . | 6 1| —f —] Pantofarii, (Vedi cismariă) e ec. «3.4.6: 1 —l — Papugiă, maestru, şi meguţătoră cu prărălie, . .... ]6 |  
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âin care face i ” 5 i 

parte ţ 3 

———— 5! 
A.|B.|C. TU: 

1] —[.—] Parfumuri,.: neguțătoră cu prăvălie, avendii şi alte articole corente, . 3 
1| —|'—] Piri, de cală stii de porcă, neguţătoră e cu Făâicata, ie. 3 

1 = =] — Idem idem în părţi pe atei me eee te [5 
1| —| — Păsărară, neguțătorii .....:. a eee pe te 6 

14 —[| || Pasări, de mâncare, neguțătoră., me eee ee iale te a 6 

1] —[ —| Pasmanterie, (vegi ceaprăsarii) . eee + 56, 
1 —| — Pecetariă, „eu prăvălie (vedi căpători). eee a-l 
1] —| —] Pensale ... : fabricanti şi neguţători ;.... i. 6 
1. .—| — Pepinieră, „grădinari ca scâlă de pomi ş si. foră (vei forari). R G 

**[ 7] Perier,. fabricantă şi neguţători cu prăvălie .. . . ...14.5 

3] —|.—].Pescuire, .:.. arendatoră de cleştae (după, arendă). -. | 6 

—| —]. 1] Pesce,. . prâspătă şi: “sărată, "neguţătorii cu prăv ălie în mărastă. a. 5 

1 Pietre, de moră, fabricantă şi neguţătoră.. . s.a. 6 
A = —| — "pentru construcţii (zidirt) copiitoră. te 6 
1 ——| — de morminte idem. . îs “ 6 
1. —]| —I Pianuri, (elavire) fabricantă . . . . . . . . . . . 6 
1]. —|—[  — nchirietorii, n]: 7 
1| —l —! Piei stieiiie, neguţătorii, (portocale, Tmbr, smochine, rodii şi altele) . :8 
1—| —] Piei, din ţerră, neguţători. . . . . . ... 5 
1] ——| — Văpsitoră .. . e. 6 
1| —| —| — Jucătorii (veqi tabacii) . .. Ceea e [5 

1]. —|.—] Piepteni,. fabcicantă şi neguţătorii cu prăvălie, ata ee .6 
—!:"3|'—| Poduri, :.: concessionari de a lua uă plată 6re-care pentru. ună pod con- . 

! straitii peste ună rii s6ă pârlă, deca este pe drumii de postă, 
N E plătesce în proporţie cu clasa 5, lei 50 , 

— [1] —| — „idem peste gârle scăi riuri unde nu esistă poste lei 40. .. 
== a =: "pe vase statornice, antreprenori doui lei de fie-care mie de ; 
Pe Ț_ lei asupra arengiă . . . îm... |. 
1|.—|— Poleitoră,. pe lemne sâii metal, ., eee e PI 
"14:—|:—[ Pâme, „şi flori, neguţătoră cu prăvălie (regi. fiorărie). e e 6 

1 — , străine neguţătorii, portocale, iămâi, rodiă ie. . : [5 
1|:—|'—| Pompe,  -. funebre (antreprenori) . . . . .'- . î... 5 

—!: 1] —i Porti, neguţătoră (vedi vite) . [ee e ae 1. .. 
1| —|— Portretară, fotigiafică sâi dagpuerotipă. 5 

—l —|: 24 Porţelană, fabrică „după: midlocele de producere, 50 lei de fe- -care cup- 
| - tori, pânăla maximum de 1591 . . . |. 

1| —| — —  .. negaţători, (vedi farfurit) . .: : 2.5 
1| —|'—] Postarari,  scu alte stofe, fabricantii, uă taxă de clasa 2 -a şi mai “multă . 

” "1 uodleă de fie-care răsboii. . e. .. 
1 —| — — neguţătorii cu rădicata şi în mărantă . . 2 
1| —| — neguţători cu amănuntul . eee... . 3 
1| —| — Poştii, întreprindătorii de dromuri mari, i. 1 

1 —|— "idem mal scurte , . ... cc... | 2 
1| —]'— Potcorăt, care se ocupă şi cu vindecarea. viteloră eee. | 6 
îj— — — simplu 1 

— = 1 Posarnă, fabrică care destileză grânele scă râdele, prefăcândale în ra- 
o Ţ chii sâă în licuide unturose câte lei 10 pentru uă capacitate 

lucrătâre de 100 oca . . 
Suntii apărate de patentă cazanele proprictariloză șI ale ţă- 
raniloră care fabriceză provisoriă, şi se supunii la plată nu- 
mai aceia cate lucrâză permanentă şi ai ună caracter de 
fabrică de speculație. . . . . . . . . . . .. .. 

1| —| —] Puşcaşiă,  reparatoră cu prăvălie . . ” 6 
—l —) Puţariă, maestru, care face puțuri sâii curăță și sleesce, Ss    
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din care face ; 

- parte : 

A.|8.|c. _ 

1] —[. 4 Pinză, : : neguţătoră, celii ce aduce din străinătate, şi vinde olandă, 

i tn e lin, madipolon, americă, şi altele cu toptanu şi cu amărunt. | 2 

1] —-—| -— neguțătorii, celă ca vinde cu rădicata şi cu amănuntul, pin- 

: zeturi grâse, precum americă, pînză de Braşoviă; şi alte ase- 

pe menea articole, aducândule din străinătate i ae d 

ai — fabricantă cu ună răsboiă . -.-. | 6 
hi N — fabricantă cu mai multe resbos, uă “taxă îsă a d. 6 şi maă : 

po | mult 6 let de fie-care resboiă.: . .: .. 
1:—— — meguțătorii de pinzeturi în mică cătăţimi “campina de la 
pi - „cel-demaisusă, , + aaa 5 
1|.—|:—] Plăcintarii, cu prăvălie (vei simigiă) . PR Pi [4-6 
“1: —|-—) Plăpumarii (mindirigiă) simplu, care nu face” și pe tapiţeră a. 6 
"14 —| —] Plasă,. pentru prinsi pesce, năvode, fabricanti. | 8 

1] —]: —] Plumbi, - neguţătoră cn rădicata şi în părţi . .... a. 3 
1|:—| —| îi — +: fabricant şi neguțător, cei ce tonă _ţere de "pluzm mbi Și alte 
p E asemenea obiecte şi unelte. ea] 6 

1| —|-—] Prafă, . de arme, neguțători. .... | AR "5 
1| —| —] Prăjituri, de cofetărie, lucrătorii cu ratie (roţi cofetarii) cl. 2-4- G.|:. 

1| = — Precupeţă, cu prăvălie în picţe publice, vindendă “toti felulă de legume 

1|' —| —] - 3: =" + ”.useate, cum fasole, mazăre, porumbă ş şi alte asemenea .. .| 5 
n —_ cu prăvălie în mahalale ee 

“1|-—] —]| Rachii, -. sei spirtă, neguţătoră « ca a răieata şi în mănuntă. îs 2 
—|. |: 1]: — 3" fabricantă (vei povatnă) ete e .. 
Ma —. neguţătoriă, în mănuntii, a € 
1| | —] —: în micicătăţimi . pe ee ae ea il 6 
| — Răsucitoră, de mătase cu fabrică! şi ibrişimgiu ea ce sl 5 

1 =: — — singuri, cu prăvălie a. | e. |] 7 

12 — Rogojia,i "meguţătorii cu prăvălie, celii ce vinde atâtă zogojini câtă şi 
. alte obiecte de lemnii pentru slujba casil, cumii albii de spă- 

. „„ „lată, mese de lemniă, găvane, doniţă ete. ae a. sl 6 
1| —|— Romi, . neguţătoră cu rădicata . ca... . | 3 
]| —|-—) Rotari, - maestru cu prăvălie sâă lucrători. . - sI 6 
1| =] =] Rufe,  - neguțători, celă ce vinde cămăși, îsmene, ciorapi i; ao a- 
| pi + semenea, obiecte de rufărie, eee ae Tei 5 

Ţi e s Me SI 
1j:—[:—] Săbiă, :.- peguțătoră de: diferite axticolo ostăşeştă şi ataiere, e stii 
o ” - “felurite arme de vinătâre - : . i] 4 

—|.— 1 Saline,: :. antceprenorii de: esploataţie ss exportaţie (dape arenă). a, 
1] —| —| Samsari, între neguţători și, bancheri ..» . SE 5 
Ii] o —" o» decereale , . : i i) 3 

| .1['—| | — “între particolari şi “comercianţi ie l:5 
1] —['—] Săpători,” în peatră şi metaluri ete 6 
|: | —] Săpunuri, fabricată , .:. . te 4 

1 — — şi luminări de seăi, n neguţătorii cu amănuntu, ., | 5 
1 —]r= — şi luminări de stearinii, aduse din străinătate, negaţătot că 
„pi rădicata şi cu amănuntă. : IRI asi „| 2 
|: — Seuri, cervişuri, neguţătorii. . . sai E 13 
11;—|'—) Sidicară, - cu prăvălie; cusătoră de firii pe stofe, catifea atei; iăiezaai 
le ! şi obiecte miliţăresci: din străinătate i . d. 4  
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a 
parte 

4 4 
O 

A.!B.|C. 

1] —i —] Sidicară, lucrândiă cu prăvălie, fără a aduce articole din străinătate 5 11 —| —] Simigiă, fabricantii și vîndătoriă cu prăvălie în ulițele cele mai însem- „| „n “Date ale oraşului sâă pieţe publice. , . 4] 1| —|— — : idem cuprăvălieprin mahalale. . ,... . 6; 1] —].—] Site, neguțătoră . ca 6| 1] —[—] Sirmă,. fabricantă |? 1| —| —| Sobe, (vedi şemineuri) . , cc. | 6! —| 1] —] Bureccii,, (vedivite) . i: oa e ee a. 1| —| —] Scănduri, ;. şi alte lemne (vegi cherestegiă) . ... 1... .]| 8 -1| —[.——| Bcârţe, _ negațători. .,, înec . 8| 1| —[.—] Serobelă,  fabricanti . PR „6 1| =-[.—] Sculpturi;  neguţătoră . ta | 6 1| —.—[ Slănină, . şiunturi,neguțători, .. a as. 6 | —| —] Smălţuitor, maestru, ee ae [5 1] —| —1 Spălătorii, . sâii spălătorâsă, care spală rufe prin adjutorulă a mai mul- | . „|. tori femel , eee | 8 11| —| — —, de pălării de paie sâă de dantele. , . . . pe 8 1| —| —] Spălătorie, stabilimentă'de spălătorie, , ee e e | 8 —| —|. 1] Spectaclu, (teatru) directorii, lnândii asuprăşi antreprisa de actori de] : 
operă, drame, comedii gimnastice, cu sâii fără cai, antrepre- 
noră de distracţii publice; se taxâză cu a 10 parte din chi- 
ria localului în care se dai representaţiile şi chiar când ]0- 
calulii s'arii concede gratisi |, oc... | |. 14 —| —] Spirtă, scă rachiii, cu rădicata şi în mănuntii, neguțători. . 2 11| —|.—[ _—.- numai în amănuntă , ee eee. 4 1] —1.—] Spiţeri, cu prăvălie, aducândă articole de luxii şi medicamente pre- i E a parate în străinătate, . . o... | 3 1| —.—| „— , . idem vîngendi medicamente preparate aici în ţeră, | 4 “1| —|.—] Sticlari, acela care vinde geamuri şi obiecte de tinichea, neguțătorii BI IE | cu prăvălie (vegi tinichegiă) . 16 1| —| —] Stofe, „de mătase, de bumbacă, de aţă, şi ori-ce alte asemenea arti- ' , 4», cole vindendă cu ridicata (toptangiă lipscani) . ŢI 1| —|.— — vindendă în mici cătăţimi şi în mănuntă . . 2 i. — idem numal înamănuntă . cc. 3 sil —|.—ja—. 2 idem nefnsemnate, îm ee ee ee. | 4 -,—| —|:Strungari, . cu prăvălie, rindândii articole lucrate de densuli şi străine. | 4 Ia =. cu prăvălie, lucrânaii fără a avea articole din străinătate .| 6 —| —| —I Şalgiă, celă ce drege şi spală saluri , . .. 7 Î| —| —] Salvaragiă, maestru şi neguțătoră . ii: 6 1| —] —] Şellară, maestru și tindători, cc... 5 1] —| — — neguțătorii, e... .... 4 

1] —| —1 Şemineuri, celii ce lucrâză sobe de feri, maşine de bucătărie, . . 6 1] —| ——[ Şepai, - “. fabricantă şi comerciantă cu prăvălie. . | 6 -—| —|. 1] Şiossele,' antreprenori (regi lucrări publice) clasa, 4, mat multă 10 pr. ! ” o de fie-care mie. . î ee eee eee. . . |. 1 —] Şuncarii, * celă ce se neguţătoresce cu şuncă, cârnaţi şi alte asemenea 
! mezelicuri e. . 5 

1| —| —] Tabacă,  _celă ce lucreză pică avândii CĂ, o... 5 1] —| =]: — „idem celă ce lucreză singură. . 7 1| —| —] Tablouri, vechi să moderne, neguţătoră cu prărălie . . . . .:.] 7 1] —| —] Zămplară,  antzeprenoră, celă ce ia în totală lucarea de tămplărie a u-l | 
Def ZI, a | 4
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TABLOULU : a 
din care face ' „A 

parte t $ 
: o 

A.|B.|0. | , 

1| —| —] Tâmplarii, industriaș cu prăvălie, lucrândii comande de tămglrie şi 
"mobile (având şi călfi), Î... 5 

1| —| — — idem lucrândii măranțişari de tămplărio idem. a 6 
1] —| — — idem Incrândă singuri cu prăvălie -. :. 7 
1] —| —] Tapeturi, de hârtie, negaţătorii având și alte obiecte .; . 4 
1| —| —] Tapiţeriă, maestra, acela care numai îmbracă mobile ., E [... 6 
1| —| —] . —.. neguţătoră de mobile aduse din străinătate . . 2 
1| —|— — „idem mobile fabricate în ţeră Pa a nea e 3 
1 —| — -— idem de mobile vechi. . . ss. ks. |. . |. cc... 1 

—| —] 2] Teatru, directori (vegi spectaclu) . îi, ee a ma. .. 
1| — — Telalii, “neguţătoră cu prăvălie .:. scr oo see 6 
1 — — „ Yîndend haine vechi . ..- ea ae 7 
el — Teleldiek, „care vinde totii feluli de vechituri măranţişuri - a. 8 

1] —| —| Tinichegii, care lucrâză obiecte de tinichea, neguţătoră cu prăvălie, sin- 
i , „__ dândă şi geamuri, . 6 

1| —|— Tipografie, . stabilimenti cu maşină, scă mai “multe tâscură . î.. 3 
1| —| — numai cu ună tească, . cc... cc... | 5 

1] —| — Tolbaşiti, (veai ambulantă) , . aa ta eee 
1|-—| —] Toptangiă, . (a vedea, specialitatea, protisiunilorii) . .. 
i| —| —] 'Torcătoră, : de lână stă bumbacă, cu fabrică... cc. cc... 5 
1! —| —| Tolumbagiă, fabricant de tulumbe şi stropitori . eat. 5 
1| — Tutunii,  negnțătoră cu rădicata, . . 2 
1| —| — — cu rădicata şi în mănuntii, precar i alte te articole, cin, ta- 
1 — | — bacheri şi altele . . . , îi. | 3 

| — care vinde cu bocceaoa ete. eee ae - i. | 5 
1| —| —| _— i... *îndendă cn balanţa în miranțesoa. al 1 
1| —| —] Trăistară,. maestru . . "e Li 
1|.—| —) Transport, antreprenori în cătăţirai mari cu "mai “multe trisari 5 
1| —| —] Trăsori, antreprenorii, acela care închiriază mai multe trăsuri, ce are 

1 —— pentru speculă. . 6 
1 —|— — comerciant aducână trăsuri din străinătate, 3 
Ia ==] — fabricanti cu prărălie, aducend şi din străinătate droşci. 3 
1| — — fabricantă cu prăvălie, lucrând porunccli, drog, căruje, ete. 
| fără să aducă din străinătate. ..... ... 4 
1 —|'— — fabricantii reparatoră eee ea eee i 6 
1| = '—] Trestii, neguțătoră |. ce ete 6 
1| —| —] Tesătoră, maestru e ee eee înec] 7 
A ——] Tigă, sc olane mbricantăi că nezațătoră deea 6 

v 

1] —| —] Udatuli,  uliţeloră, antreprenoră însărcinați cu udatulii maj multori 5 
aliţe . . 

1| —| — — aia pușine uliţe, scă de viță mare oră piaţă, 6 
1| —| — de uliţă mică . . . 8 
1| — — Ulei, fabricanti . . . . a .. 6 
1| —| — vîndătorii cu mărunţeaoa . e. 8 
1| —| — Umbrele, " fabricantă și neguţătoră . . . . . .  . . . . 7 
1| — —] Uată, negnţătoră cu rădicata, . cc. .| 3 
1| = —| — idem cuamănunti . , a . 6 
1 —— — de lemnii, vîndătoră cu ridicata o. 2 
1| —|—] _— — _ vîndătorii cu amănuntu a. . 6 
1| —| —L Urzitorii,  destofe, maestru. . . . .. - 6    
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TABLOUL a 
din caro face 3 

„parte S 

= . 

A. |B.|c. 

Ț y 
1] —]| —] Vinatari,:: neguţătoră a! eee... 8 
" 1] —] —| Văpsele,- - neguţătoră treji droguistii) - e. . 2 

1| —| —] Văpsitoră, "cu uleiă, s6ă cu rapi (vedi zugravi) . , - [1.5.6 
1] —| —] Varii,:  'neguţător vărarii şi cărămidarii, cel ce vinde” acâste aiticole! 6 
== —.. - fabricant câte lei 10 de fie-care cuptorii .. . . se va taxa 

-după numărulă de midlocii ali cuptârelor cu care se slujasce | 
p-- - obicinuitii, iară nu pentru fiezcare ardere de cuptorii.: . . .. 

14 —| —] Vase,- - de bucătărie  (vedi 6le) . | [eee ee l5-gi 
1] —| —[ Vată,- - fabricantă-şi -neguţătoră .: . . - - SE Ia MIL: 

11 —| —] Vinuri, -străine cu rădicata. -. ii ” .|. 2 
1| —| —] - — - . : “ Indigene 'care cumpără mai male baţi, si 1e  specalză sîn= 
|. Qândă cu butia sâă mal multe. . .. A E 

1| —p —| . — : - Cu butelea s6ă butoiaşiă . : 6 
—|. 1] —] Vite, :  *: - "Bol, cai, vaci, porci ete, neguţătoră Sindenău pe picere; ci- 

- . "red mari, câte let 200 ort-caze arii î populaţia. po 
—|.1 — -idem-în mici turme, idem lei 100 .-. . 
— IA .— „cel ce le îngrașă ca să vendă cu perechea dem lei 50 .. 
—| — Viterinari, doctorii, profesie liberă, (a ecea parte din chiria localulai ce 

De -plătesce). - . Cea eee. |. | 

N p: 

1| —| —] Zăbrele, . de feri, de sârmă, grătare, fabricantă cu prăvălie . . 6 
"—| 1] —] Zălchana,  întreprindător, lângă oraşe de căpetenie cum Bucureşti, Iaşi, 

- DD. Galaţi, Ismailă, Botoșani, Craiova, Brăila, Ploeşti, “Giurgiu 
. taxă fixă lei 200... cc. .. 

—| 1[— — idem pe lângă câle- alte oraşe capitale lei 150 .. 
1] —.— Zarată, cu contuară, având operaţii numai în $6ră, . . 3 
1 —|—|. - “ămbulantă schimbătoră de monefi pe aliţe . .. 7 

1 —|— Zidară,: cu dina lucrândă singuri . .. îi... . 8 
1| —| —] Zidiri, - - întreprindtoră de mnaul zidit.” Sa ; . _3 
1] —p —| -— : - idem de mai mici zidiri, 5 
1] —|-—] Zugraviăi, - de salâne, camere, şi imitație de lemnă. 4 
1 —l-—- — de păreţi şi tavanuri ordinare. .:. . 6 
1| —|.— — maestru de biserici, icâne şi stofe , . . .5 
1] —|-— — de trăsuri . . îi. d. . 6 
1 —| —| — de diferite lemnării . - . 6 
1 —| — — de tablouri şi portretară (apărată în calitate de artistă ă) . . 
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-. MODIFICATOARE LEGII DE PERCEPTIUNE DE LA 15.MAIv 1868(1) - .,. 

n OAPIDOLULUL 
2» Perceperea * 

Art. 1. În comunele rurală, târguri, -târgu- 
şâre -şi oraşe, cu ună populaţiune mat josti de 
“cinci mii locaitori, veniturile din :- RE 

Contribuţiuni directe, 
" Dacimi adiţionali, : 
Embatiuri, a 
Darea pentru clacă şi dijmă, şi oră-ce alte ve- 

nituri s'ară pune în sarcina lori, +. 
"* So împlinesci şi se urmărescă do către pri- 
mari cu concursul ajutâreloriă sâle. E 

Coimmuna, este solidară şi respundătâre de fap- 
“tele primarului şi ajutârelori s6le; dâcă averea 
“acestora n'ari fi de ajunsă. ! 

Postul de primarii devenindă vacantă, Con- 
siliulă comunală numesce cu majoritatea votu- 
-riloră pe anal din ajutorele primarului care 
va împlini obligatorii serviciulă de percepţiă, 
până la instalarea nonlui primară. O: 

În casti de disolvare a Consiliului comunală, 
primarulii continuă serviciulii de percepţiă, pâ- 
nă la alegerea şi instalarea succesorului stă. 

Seriitoruli comunală este obligatii şi respun- 
dătoriă de uă potrivă cu primarală, pentru ţine- 
rea regulată a scripteloră serviciului de percep- 
țiă, fără amestecă în priimirea baniloră. 

- Art. 2, Veniturile din arendi de moşii, -pă- 
duri, clădiri şi poduri, veniturile din băuturi 
'spirtudse, amendele judiciare, amendele pentra 
delicte pădurescă, deficiturile comptabililoră şi 
debitorilor Statului şi alte venituri ce s'arii 

„mal pune în sarcina, lori, se împlinescii de că- 
tre casierii de circumscripţiuni formate de una, 
două sâii trei plăşi administratire, în raportii 
cu întinderea localităţiloră, câtimea, venituri- 
lorii şi cerinţele serviciului.: - 

Sub-easierii sunt dâtori a întreţine, unulii 
sâii două ajutore pentru serviciulii comptabili- 
tăţii şi ală urmăririloră, retribuiţi din 'remisele 
lori, ae aaa 
Art, 3, Contribuţiunile directe, decimile a- 
diţionati, chiriele. amendele judiciare, contri- 
bujiunile ofişerilorii şi funcţionariloră armatei, 

* CDecretăi No.295, Mai 1968). 
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“deficitarile comptabililori şi debitoriloră Sta- 
tului, embaticurile proprietăţilori Statului din 
oraşele cu uă populaţiuue mai susii de cinci mii 
locuitori şi prin cele de reşedinţă districtuale, 
fără consideraţiune de număralii populaţianii, 
precumii şi alte venituri ce s'ară pune în sar- 
cina lorii,. se împlinescă „de către perceptorii 
speciali aşedaţi pe despărţiri. - 

„.. Perceperea taxelorii băuturiloră spirtuose se 
va face prin oraşe, de perceptorii speciali, în ca- 
sulii de a se administra în regiă. . ..... 
_Numărală circumscripţiunilorii de percepţiu- 

ne de prin oraşele principali se vor. determi- 
na printr'ună regulamentiă de adminisrațiune. 

" Perceptorii de oraşe şi primarii de târguri 
suntii dâtori a întreţine po compta remiseloriăi 
lorii câte unii agentii de urmărire pentru fie- 
care două sâiitrei suburbii şi trebuinciosuli nu- 
mări de impiegaţi pentru lucrările de biuroi. 

„CAPITOLUL 11 
' - Centralisarea fondurilorii 

-: Arte 4, Primarii” versă “fondurile ce împli- 
nescă în mânele sub-casierilorii de circuinscrip- 
ţiuni la fie-câre cinci-spre-dece dile. Aceia cară 
voră fi în depărtare ma! mare de una şi jună- 
tato postă de reşedinţa sab-casierului, poti 
face vărsările uă dată pe lună. ia 

Primarii din districtulă Ismailii, unde nu e- 
sistă sab-casierii, rcrsă fondurile încasate di- 
recti la casierulă generalii uă dată pe fie-care 
lună, ... . ' MR i i 

Arte 5. 'Sub-casierii vârsă în mânele' casie- 
rului generali fondurile încasate de la primari, 
precumii şi cele împlinite'de dânşii directii la 
fie-care dece dile.:: : ari 

- “Art, 6. Perceptorii de oraşe vârsă fondurile 
împlinite de dânşii în mâinele casierului gene- 
ralii la finele fie-căreea siptămâne, - 
-: Decimile comanali încasate se vârsă de per- 
ceptori şi primari directă 'la casele comunali 
respective sub luare de quitanţe valabile cari 
'se vorii înainta ca vtrsări de ordine la casie- 

   xuli generalii. 

  

” m Vegi nota de la pag. 1208. -:



CAPITOLULU III 

Retribuţiunile agenţiloră de percepere şi 
de centralisare 

Arte 2. Primarii comuneloră rurală, sâă în 
lipsa lori ajutârele însărcinate cu percepția dă- 
riloră, priimescii pentru compensarea cheltue- 
lelorii de serviciă, anulă şi jumătate la sută, a- 
supra sameloră implinite şi vărsate în nume- 
ratii din tote veniturile enumerate la art. 1. 

„ Seriitorulă comunali pentru serviciul ţine- 
'riloră seriptelorii de percepţiune, se va remu- 
nera, directii de către primari sâii loco-ţină- 
toră, cu 1/3 din remisele sâle,: : .- 
Sub-casieriă de circumscripţiuni priimesc pen- 

tru compensarea cheltuelelorii de centralisare, 
de percepţiane, verificare şi inspectare unulit 
la sută asupra sumelorii ce'vorii rărsa în nu- 
ruerariiă din veniturile enumerate la art, 1 şi 2, 

- Plăşile ale cărorii venituri nu ară produce uă, 
remisă îndestulătâre pentru întreţinerea unui 
sub-casieră, se vor anexa la altă circumscrip- 
iune. Na ! | 
Comptabilii districtului Bolgrad voză fi re- |. 

tribuiţi provisoriă de către colonişti conformii 
art. 151 din statutele lori, însă: .. .: --- 

Sub-casieril cu lefi fixe de lei noni ducă mii 
” optii sate anuale şi lei şâse sute pentru spese 

de biuroii, de locale, încălditii, ete. 
Ajutorele cu lefi fixe de lei noui, una miă 

optii sute anuale. . _ 
Uni ajutoriă ataşată la casieria generale cu 

dei noui ducă mii optă sate anuale. 
Primarii de terguri, terguşâre şi oraşe prii- 

mesce patru la sută, asupra contribuţiuniloriă 
directe, decimelorii adiţienali şi embaticurilor 
ce voră împlini şi vărsa în nunierariă la sub- |. 
casierulit circumscripţiunii. , 

Primarii din comunele districtului Ismaili, 
pentru cheltuelile de percepţiă, de comptabili- 
tate, de urmăriri şi spese de transport. pentra 
aducerea baniloră dW'a-dreptulă la casierul ge- 
nerală, uădată pe fie-care lună, aii drepti la 
remisă de şese la sută din sumele ce vori îm- 
plini şi vărsa la destinaţia lorii, DE: 

; Perceptorii de oraşe priimesc, pentru com- 
pensarea cheltuelilorii de percepțiune, cinci la 
sută asupra sumeloră ce rorii versa în nume- 
rariii din veniturile prevădute la art,3, şi unul 
la sută din arendi şi chirii. | 

- Perceptorii din oraşulii Ismail şi acei din o- 
raşele ale cărori venituri, după constatările 
făcute la începutul anului, ar fi de 80,000 lei 
noui în josă, vorii priimi optii la sută asupra 
sumelorii vărsate în numerariii din veniturile 
enumerate la art.3 şi unul la sută din arengi 
şi chirii. 

Art, 8, Casierii generali pentru compensa- 

LEGIUIRI, 

rea cheltuelilori de priveghere, inspectare, ve- 
xificare şi pentru responsabilitatea ce ai asa- 
pră-le, priimescii remise de jumătate la sută, 
asupra sumelorii ce voră încasa în numerariă 
din veniturile prevădute Ja art, 1, 2 şi 3, afară 
de gecimele comunal, cari se rârsă directii de 
perceptori şi primari la destinaţia lori. 

Casierit districteloră ale cărorii venituri su- 
puse la. remise ar fi de la 600,000 lei noni în 
josii, voră area drepti la 3/4 la sută din veni- 
tură şi cu escepţiunile prerădute mai susii. 

Casieri! generali şi sub-casieril, priimesc ju- 
mătate remisă de Ja sumele trecute în debitul 
lor şi vărsate la alţi comptabili, şi vice-versa, 

Casierulă centrale nu se bucură de nici uă 
remisă, 

„.» Remisele acordate agenţilor de percepţiune 
şi centralisare, asupra sumeloră ce vor încasa 
din veniturile prevtdute la art. 1, 2 şi 3, pri- 
vesc în sarcina caselor pentru cară se împlinesc. 

Pentru serviciulii de insyecţiune şi verifica- 
rea compturilorii de impliniri şi de remise, ca- 
sierii generală sunt dâtori a întreţine pe compta 
remiseloriă lori, câte unulii sei duoă ajutâre 
speciali şi câte ună verificatorii pentru fie-care 
ditoă circumscripţiuni. : a 

Acesti agenţi privaţi ai casieriloră generali 
se supun la recunâscerea Ministerului de înanţe,   

  

Din remisele acordate agenţilor de percep- 
ţiune şi centralisare, se va reţine unul la sută 
pentru retribuirea amploiaţiloră adăugaţi în 
administraţinnea centrale, în trebuința, servi- 
ciului controlării şi ordonanţări!. comptariloră 
de remise şi de gestiune şi pentru serriciuliă 3 

materialulni de percepţie. 

“CAPITOLULU IV 
Numirea şi îndetoririle sub-casieriloriă de 

circumscripţiuni şi perceptorilor 

Art, 9, Sub-casierii şi perceptorii suntă a- 
genţi al fiscului, el se numesc şi se întăresc în 
funcţiune de Ministerală finanţelor, după pre- 
sintarea şi pe respunderea casierului generale. 

Condiţiunile pentru admisibilitatea sub ca- 
sieriloră şi perceptorilorii se voră determina 
prin regulamentulii aplicării acestei lege. 

Cândii casierii generali ar negligia, în cursă 
de 30 gile, a usa de facultatea preserisă la 
art. 9, atunci prefectul ra fi chiămati, a re- 
comanda pe agenţii de categoria sus-mențio- 
nată, cu îndctorirea prescrisă la aliniatele ur- 
mătâre :, , - 

Sub-casierii şi perceptorii santii obligaţi la 
depunerea unei garanţie ipotecară s6ă în obli- 
gaţii, bonuri, ori alte efecte ale Statului, că- 
tre casieril grenerali, în val6rea ecnivalentă cu 
][5 din veniturile unni trimestru. 

Casierii generali, chiară sub a loră r&spun- 
dere, nu poti autorisa intrarea în lucrare a
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perceptoriloriă şi sub-casieriloră de nu vorii fi 
depusă ma! ântâiii garanţia prevădută Ia ali- 
niatulii precedenti, care se va trămite în pă- 
strarea, casei de depuneri și consemnaţiuni, -.. 

__ Casierii generali de districte sunt asemenea 
obligaţi a depune garanţia cerută de art. 16 
din legea comptabilităţii Statului. * 

Câtimea ei se fixeză în proporţiă cu uă trei- 
me din încasările unei lune, calculate în ter- 
mină de miglocii după încasările operate în 
irei ani precedinţi. Aa 

Garanţiile ipotecara se vorii priimi numai 
dreptă 2/3 din valârea lori. e... 

Art. 10, Prin derogaţiune la disposiţiele 
art. 16 din legea Curţii de compturi, sub-ca- 
sieriă şi perceptorii fiscali se r&fnesc şi se des- 
facă în privinţa gestiunii lorii de către casie-| . 
rulă generală ali districtului pe respunderea 
lui; ei însă ati dreptul de apelii către Curtea 
de compturi contra alegerilorii făcute de ca- 
sieril generali, a 

Art, 11, Sub-casierii şi perceptorii fiscală 
sunt obligaţi a avta şi întreţine cu cheltuiala 
loră ună biuroă statornică aşedat câtii se va 
putea mai în centrulă circumseripţiunii. . 

Art, 12. Adjutârele şi agenţii de urmărire 
sunt agenţi privaţi ai sub-casierilor şi percep- 
toriloră; cu tâte acestea numirea lor este sub- 
ordonată prealabilei încuviinţazre a casierului 
generală. ” ÎN 
“Art, 19, Remisele acordate agenţilorii de 

percepţiune şi centralisare nedândiă dreptulii la 
pensiune, suntă scatite de reţinerile prevădute 
de legea pensiunilorii. ă 

CAPITOLULU V 
Comptabilitate și controlii 

Art, 14. Primarii şi perceptorii fiscali ţintă 
următârele registre de comptabilitate : . 

a. Registru cu matcă de chitanţele ce ur- 
meză a libera contribuabililor, cu rubrică spe- 
cială pe matcă pentru înlesnirea adiţionării su- 
melor împlinite din diferite dări pe fie-care gi. 

b. Registru recapitulativii, câre să presinte 
pe partea stângă totalulă venituriloră ce ai a 
împlini anuală şi pe trimestru, specificate după 
natura lori şi împlinirile efectuate pe fie-care 
di; ră în partea drâptă, vărsările făcute de 
sub-casieruli respectivit sâii la casierulii gene- 
rală, asemenea pe natura venituriloră, avendă 
şi uă colonă specială pentru remisele cuvenite, 

: Casieralii generală, sâii sub-casicrul la care 
se face vărsarea, după ce verifică matcele chi- 
tanţelorii cu registru recapitulativii şi aşcdă 
situaţiunea perceptorului, snb-scrie acestă re- 
gistru, însemnând şi numărulii recepisei libe- 
rată pentru priimirea baniloră, -. „ 
„Arte 1, Sub-casierii de circumseripțiuni 
sunti dâtori a ţine registrele următâre : 
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„a, Jurnalulii de casă pentru înscrierea după 
ordinea, efectuării a tutuloră operaţiunilorii de 
priimiri şi vărsări, aşeqendu:se bilanţ pe fie- 
care di. Ie tu 

„ Operațiunile ce vuri, face. ca perceptori se 
vori înscrie în acesti jurnală la închiderea ge- 
dinţel într'uniă singură condeiii.. | | 

d. Registrulii de partidi identică în forma 
şi încheierea, lui cu registrulă recapitulativă 
ali primarilorii, | 

c. Registrulii pentru aşedarea debitului lori 
şi înscrierea în partide a împlinirilorii ce facă 
directă, PRE , 

d. Registra cu matcă de 'recepise pentru în- 
casările ce voră opera şi pentru. vărsările pri- 
mariloră, a , 
Art, 16, Sub-casierii de circumscripţiune şi 

perceptorii fiscali predaii la casierulă generalii 
compturile următore:.  .. a 
„1. Comptulă mensuali, care va conţine con- 
statările, împlinirile efectuate în lunile prece- 
dinte, cele operate în luna curentă şi vărsările 
făcute, Di 
"Predarea acestui comptii se va face în cinci 

dile, celă multă după finele lunei. . .. 
2, Comptulă trimestriale, la dece dile după 

finele trimestrului, gare să presinte situaţiu- 
nea casierului şi a fondurilori, |. | 
„Arte 19. Casierulii generali este dâtorii a 

verifica şi a respunde perceptorului sâii sub-ca- 
sierului asupra compturilorii citate la artico- 
lele precedinte, celii multă în duoă-decă de dile 
de la priimirea lori: 

Casierulă generalii care ară neglige d'a, re- 
spunde perceptorului sâii sub-casierului, asu- 
pra comptarilorii menţionate, în terminulă de 
duot-deci dile fixată mai susii, rămâne Tespun- 
dătorii pentru ori-ce sume nejustificate Prin a- 
cele compturi. ” o , 
” Art, 18. Tâte registrele casieriloră generali, 
primariloră, perceptoriloră şi sub-casieriloră 
sunții prenumerate şi șnuruite sub sigiliul Mi- 
nisterului finanţeloră, ele sa trămită împreună, 
cu imprimatele de cari aă trebuinţă, pe comp- 
tulă agenţilorii citați mai susă. | 

„ Mobilieruli şi spesele de biuroi ale casieri- 
loră generali privescii asemenea în comptulă 
remiseloru oră. 

Inspecţiunea 

Art. .19, Sub-casierii de „circumscripţiuni 
sunții obligaţi a inspecta, uă dată, celă Puțin, 
în fie-care trimestru, serviciulii de percepţiune 
din comunele circumscripţiunii loră, spre a se: 
încredința, de 'situaţiunea împliniriloră şi de 
ţinerea comptabilității, şi spre a lua măsuri 
de îndreptare, potriviti legilori, fiind şi respon- 
sabill pentru perderile ce ară încerca comunele 
prin abaterile ce s'ară comite. . pi 

Art, 20, Casieril generali "faci aceeaşi in- 
specţiune sub-casierilori de circumscripție gi
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perceptoriloră fiscali nă dată pe lună cel pu- 
şină; ci veghâză Qâcă sub-casierii inspecteză la 
rândulii lorii comunele rurali şi târguşârele. : 

Casierii generali şi sub-casierii, cari vorii ne- 
glige d'a face inspecţiunile prescrise la art. 19 
şi 20, suntii supuşi cei d'ântâiii (casierii gene- 
rali) Ja amendă de iei noui două sute; iară cei 
din urmă (sub-casierii) de lei nout uă sută pen- 
tru fie-care dată, E „i 

„2 CAPITOLUL NI... 
,. Disposiţiuuni generali, 

Art, 21 Agenţii administrativi şi poliţie- 
nesci în generală suntă obligaţi a da împlini- 
torilori şi agenţilorii de urmărire totii concur- 
sulă legală, de care voră avea trebuinţă, în în- 
deplinirea însărcinării loră, Para 

" "Acela cari voră refusa sâii vori neglige con- 
cursul cerută de agenţii fiscal, în marginea 
legilori şi reglementelorii în vigâre, voră îl su- 
puşi, drepti penalitate, la amenda de lei nuoi 
una sută pentru fie-care dată... 

Art, 22, Sub-casierii de circumscripţiuni ai 
dreptulii la vă gardă armată, pentru paza în 
îndeplinirea serviciului de tresorerie şi pentru 
serviciulii de percepție. : pi 

» Art, 28, La finele fie-cărui trimestru, santă 
esigibile 2/8 din debitul unei pătrimi anuale 
a vevituriloră enumerate la art. 1, 2 şi 3pen- 
tru diferinţa neîmplinită penă la, complectarea | 
celorii 2/3; comptabilii suntă supuşi la uă a- 
meudă egală cu suma remiselorii cuvenite a- 
Supra acelei diferințe,. o 
La espirarea, anului se voră constata rămă- 
giţele pătrimeloră trecute, uă dată; cu' închee= 
Yea 'scriptelorii cerută de art. 97 din legea 
comptabilităţii generale, şi sumele alese voră 
trebui a se răfui treptată câte uă treime în fie- 
care trimestru şi în complectiă până la' 30 Sep- 
tembre din anulă următori. Tâte rămăşiţele ne- 
justificate după 30 Septembre, privescă în sar- 
Cina primariloră, perceptoriloră şi sub-casie- 
riloră, vis-â-vis de casierulii generali, iară vis-. 
â-vis de Stată, privescii în sarcina casierului 
generală şi se împlinescii din averea și garan- 
ţia lui substituindu-se apol în drepturile Sta- 
tului către comptabilii inferiori, şi acestia că- 
tre comptabili şi debitori, a. , „Arte 24, Prefecţii suntă obligaţi a constata 
la finele fie-cărui trimestru, împreună cu cou- 
trolorulă districtului, dâcă împlinirile s'aii e- 
fectuatii conform art. 23, alin. 1 şi 2, 

: Ei inspectâză asemenea serviciul agenţilorii 
inanţiari din district și iai măsuri pentru ac- 

tivarea împliniriloră, E -! Pesultatalii constatărilori. și ali inspecţiu- 
niloriă făcute de prefectiă se supunii Ministeru- 
VĂ finanțeloră în termini de 20 gile,: după fi- 

nele fie-cărut trimestru. 
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„Arte 25, La epoca înlocuirii unui compta- 
bilă, se constată rămăşiţele neîmplinite din a: 
nulă trecută şi celă curentă, exigibile pnă la 
diua înlocuiri! sâle, și noulă succesorii în asu- 
pră'şi sarcina încasării loră, în terminile pre- 
vădute la art. 25. Pa 

„ Decă la acesta termine rămăşiţele nu snntii 
pe deplină încasate, diferinţa se împlinesce de 
la comptabilii ce ai funcţionată în aceliă eser- 
ciţiii, din averea şi gâranţia lori.” Acâsta se va 
face obligatorii în cele tel luni ce vină după 
espirarea eserciţiului şi în proporţie cu timpul 
gestiunii fic-cărui comptabilă. 

Io acesti casii, comptabilulă' în funcţiune, 
remâne 'obligată a urmiri încasarea acelori 
rămăşiţe de la contribuabili şi debitori! Statu- 
lui, pe comptulii comptabililorii creditori. 

Dreptuli aginţilorit fiscâli, de a urmări îm- 
plinirea contribuţiunilor dâtorite Statului, îm- 
preună cu decimele adițional, încetâză la finele 
anului ală 3-lea de la începutul fie-cărnia e- 
serciţii E o 
„Art, 26. Santi scutiţi de amendile şi re- 

spunderea prevădută Ia art. 23 şi 95, agenţii 
fiscali cari voră' proba că în timpuli curentii 
aii făcută tâte silinţele şi lucrările legiuite,.că 
ati avut în servicii cerutală numără de agenţi 
de urmărire, inspecţiune şi verificare şi că îm- 
prejurări de forţă majoră recunoscută "I-ai îm- 
podicatii de a efectua împlinirea în complăctii 
a venituriloră cu cari aă fostii debitaţi. 

Art. 27. Agenţii de percepere cari arii îm- 
plini vr'uă dare fiscală autorisată de lege, fără 
a libera pentru suma priimită căitanță sâii re- 
cepisă din registru cu matcă, s6t le ară libera 
în mod fraudulos, vor fi destituiţi şi supuşi la 
plata acelorii sume cu procentele legiuite; fără 
dreptulii de reţinere, dându-se şi în judecată 
spre a'şi lua penalitatea legiuită. 

Art. 2$, Snb-casierii şi perceptorii cari nu 
voră preda compturile mensuale şi trimestriale 
la terminile fixate, sâă cari n'ară ţine conmp- 
tabilitatea, lori în bună regulă, se vor supune 
la amendă pentru fie-care dată când se vorii 
dovedi abătuţi, cu 1j4 din remisele cuvenite lor 
pe luna precedentă. ” 

Aceeaşi penalitate se aplică primarilori şi 
servitoriloră comanali,. cari după esplicaţiile 
şi esemplele practici ce li se rorii da de sub- 
casieri, la fie-care vărsare în cursă de 4 luni 
de Ja aplicarea aceste legi, nu voră ţine în de- 
plină regulă scriptele serviciului de percepţiă. 

- Arte 29, Agenţii fiscali, cari s'ară dovedi 
că aii ţinută asupra lor şi m'aii vărsatii la ter- 
minile prescrise sumele încasate, vorii îi amen- 
daţi cu perderea reţinerilorii cuvenite la acele 
sume şi voriă trebui a le restitui, împreună, cu 
procentele leginite, afară de împedicările de 
forţă majoră justificate în regulă. i 

Art. 30, De la punerea în aplicaţie a legii 
de faşă, agenţii fiscali vori priimi pentru ră-
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măşiţele ce voră împlini din anii trecuţi până Art. 31. Acolo unde comunele vorii declara 
la Yanuarii 1867, înduoită remisă prevedută | că nu iai asuprăle respunderea adjatârelor şi 
prin acestă lege. 

“La 

  

la primarilor, ali i facultatea dea'i alege din noi, 

    

& E 
PENTRU REDICAREA SERVICIULUI PERCEPȚIEI DIN SARCINA PRIMARILOR SI INSTITUIREA 

DE PERCEPTORI SPECIALI (1) 

„ (Deeretiă o. 165 din 8 Martie 1870). 

Art, 1. Ta comunsle rurale; târguri și oraşe, 
“cu populaţiune pent la 3000 suflete, împlinirea 
contribuţiunilori şi altoră venituri şi dări pu- 
blice se.-vă face de către un perceptor speciali. 
Art, 9, Perceptorulă se va alege de obştea 

comunej, pe răspanderea sea, dintre Jocuitoril 
"ce ar avea cunoscință de carte, 'şi ar poseda vă 
"avere mişcătâre de la 600 lei noui în susă, ose- 
bită de averea 'sea imobilă. -- 
 Alal multe comune se tor putea înţelege în- 
ire sine pentru alegerea unui singur. perceptor. 

Perceptorulă va "putea delega, pe a sa răs- 
pundere,. ani sub-perceptoră pentru împlinirea 
dărilori în cătunele depirtațe de reşedinţa, 
comunei, | 

- Alegerea perceptorului se va: face după li- 
“stele de alegeri ale consiliului comunală. Ve- 
rificarea alegerii se va face de către Comitetul 
permanenti. 
Art. 8. In comunele sinde marii esista Jocui- 

tori cu asemenea cualităţi, consiliul comunal, 
cu antorisaţiunea, înscrisă a obstei alegători: 
Joră, va angagia din alte părți unii perceptorii 
ca cunoscințele cerute şi cu garanţii asigură- 
tre pentru comună, care remâne şi espundi- 
târe pentru faptele gestiunii acelui perceptorii. 

Art, 4, In casă. cândii casierulă generală va 
descoperi abateri în compturile -perceptorului, 
pe d'uă parte va avisa pe comună, 6ră pe de altă 
parte le va adnce la cunoscinţa Comitetului per- 

: manentă, care constatându-le, va invita pe co- 
mună a procede la alegerea unui noii perceptor. 
Comuna asemenea va avea dreptul de controlă 
asupra perceptorului şi de denunciare în căsuri 
de abateri sâă răsipiri de bani, In casurile: de |: 
mai sus şi casier şi comună aii dreptul d'a sus- 
pende pe perceptorii şi a provoca noui alegcri. 
: Art, d 5, În casă de morte, bâlă şi de' abateri 
cară 'ară permite continuarea funcțiuni! 'per- 
ceptorului, consiliul comunal va însărcina, din 
sînulii săi, unulii din membri a continua obli- 

  

    
gatoriă, pe espundercai seca şi a comunei. 'ope- 
raţia încasării dăriloră penă la alegerea, ! altai . 
perceptorii, care se Ya opera şi contirma în in- 
“tervali celii multi, de 20 dile. - : , 

Art, Ge Dreptă emoluimente, perceptoril c co- 
munal va priimi uă remisă de una şi jumătate 
Ja sntă asupra tuturor încasărilor ce face. 

„Remisa va fi plătitâre la, fie-care VErsare de 
bani către sub-casieriă. 

Comuna ra putea, la trebuință,” să “maţ.: a 
corde perceptorului uă indemnisaţiune, după în- 
voirea formată ce se va face de consilii... ... 

Acâstăindemnisaţiune va fi provădută în bnd- 
getulă comunală. , | 

Art. 7, Perceptorulă * i va ţine viuroală în 
cancelaria Primăriei, avândă concursul! prima- 
riloriă, notariloră şi alii slajbaşiloră Primăriel 
(vătăşei). . i as enu 

Perceptorulii este respundător cu averea sea, 
pentru faptele relative la gestiunea luă, ş şi i le 
neajungere comuna, : i 

. Primarulă stă, în lipsi ! ! adjutorul care s'ar 
opune sâii arii neglige d'a procura. perceptoru- - 
lui înlesnirile trebuinciâse pentru împlinirea 
dărilor legiuite de la contribuabili, va fi supus 
la amenaă de 20 lei noni pentru fie- -cara dată, 

' Lipsa de concursă se va denuncis de pereep- 
torulă comunală Comitetului permanent, care, 
de urgenţă, cercetândi şi ascultândiă ; 'întâmpi- 
nările primarului scă adjutoruloi inculpat, 'să 
pronunţe amenda, de va găsi denunciarea îute- 
meiată. Banii se vorii: popri” din 1Efa, cuvenită 
primarului, 

Art.$, Incasatea, vtrsarea şi justificarea ve: 
niturilor, se ra faceîn modul şi la terminile pre- 
vădute în legea de percepţiune de la Maiii 1868, 

Disposiţiunile legiloră 'anteriâre, contrarii 
prescripţiunilor de mai sus, sunt şi "rămânit a   brogate de la data inimii perceptorilor pre- 
vedaţi prin legea de e fag, 

  

() Vedr nota de 1 pag. 1203.
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" CIROULARA INSTRUCIIVĂ 
A MINISTERIULUI DE FINANTIE CATRE PREFECTURELE DE JUDETIE NO. 42,696 DIN 21 oc- 

TOMBRIE 1870 PENTRU APLICAREA LEGEI PENTRU REDICAREA SERVICIULUI PERCEP- 
TIUNII DIN SARCINA PEIMARILOR SI INSTITUIREA DE PERCEPTORI SPECIALI (|) 

Prin noua lege de percepere ce s'a promul- 
gatii prin Monitorul oficiale No. 64, şi care vi 
se trămite aci în copiă, se rădică serviciul 
"strângerii dărilorii din sarcina primariloră și 
se institue perceptori speciali aleşi de locui- 
tori, în comunele rural), târguri şi oraşe cu po- 
pulaţiune de la 5 mii suflele în jos (Art. 1 din 
lege). . EI 
“Acâstă lege urmândă a se pune neapărat în 

lucrare cu începere de la 1 Ianuariii viitor, pre- 
cumii vamă încunosciințatiă şi prin telegrama 
No. 41,950, vă invit, domnule prefect, a vă pune 
de îndată în înţelegere cu casierul generală 10- 
'cală, şi să luaţi mesuri ca să se. facă alegerea 
perceptorulu! specială 
tegoria menționată, 

Regulele trase prin lege, în ce privesce ope- 
rațiunea alegerii perceptorilorii şi condiţiunile 
co trebue să însuzâscă aspiranţii, sunt destulă 
de precise şi categorice. AlE mărpinescii dâră a 
vă face aceste scurte recomandaţiuni. 

Condiţinnile eligibilului 

Pentru a putea fi als perceptore, legea cere 
ca aspirantul să însuşescă cunoscințe de carte 
şi avere mişcătâre de la 600 lei noni în sus, o- 
sebitiă de averea, sa imobile (Art. II din lege). 

Cunoscinţa de carte se va proba prin atestat 
de învățătură, sai, în lipsă”, printr'un certi- 
ficat al consiliului comunali, că aspirantuli 
scie să «scrie şi să calcule», : 

Averea miscătore se va putea proba asemenea 
printr'uă declaraţiane a consiliului comunală 
unde aspirantul 'şi are locuinţa, că dânsul po- 
sedă, în vite, în instrumente agricoli şi în di- 
ferite objecte s6ă venituri, capitalul mişcător 
de lei noui 600 în susă, osebitii do case şi pă- 
mentalii săi legiuită, 

In acâată declarațiune se va arăta objectele 
anume precum şi val6rea lori, , 

- Alegttoril "şi vorii da sema prin ei 6nsuşi de- 
spre realitatea faptelor cuprinse în aceste acte, 

Cerândi aceste condițiuni de învățătură și 
de avere, legiuitorul a căutatii pe d'uă parte 
ca viitorii perceptori comunali să fiă în stare 
d'a însemna regulat daraverile loră de priimiri 
şi răspunderi de bani, prin conâici, făcândii să 
înceteze neajunsul ce vedem astăgi prin multe 

prin tte comunele de ca- 

„G870). 
părţi unde condicile pereepțiunii suntii ţinute 
albe s6i în prâstă stare şi după care nu putem 
ajunge la nici ună resultaţii cerutii asupra si- 
tuaţiunii dăriloră comunei, ră pe de alta a a- 
vută de scopii d'a procura comunelor miglocul 
'd'a se putea despăgubi de la perceptori în cas 
de abateri, ele fiindă solidare de tote faptele 
perceptoriloriă. : | 

Suatii convinsi, domnule prefectii, că alegă- 
torii comunali vorii aprecia d'aprâpe utilitatea 
acestei disposiţiuni a legii, şi vorii înțelege că 
de la dânşii atârnă ca ordinea şi regularitatea, 
în percepţiunea comuneloră să derină un fapt, 
uă realitate în viitorii, : 

Intrunirea mai multorii comune pentru 
"a forma uă percepţiune 

:- Legea preserio âncă că mai multe comune 
„vecine se vorii putea înţelege între densele pen- 
tru a alege acelaşi perceptore (Art. II, $ 2 din 

lege). | | 
„. „Acestă măsură salutariă va face şi mai po- 
sibile aflarea şi alegerea unei persâne capabile 
şi cu avere pentru postul de perceptore, precum 
şi întocmirea unni remunerarii suficiente, 
“NE învităi, domnule prefectii, să luminaţi a- 

supra acestei disposiţiuni pe consiliurile comu- 
nali, spre a îndemna stărnitoră pe alegători ca 
să se înţelâgă între dânşii şi să al6gă un sin- 
gură perceptore pentru unii numeri de la 2—5 
comune, fiă din sinul loră ss din alte comune 
ale acei plăşi. 

Alegerea perceptorului 

Alegerea perceptorului comunei se va face 
după listele alegătorilor comunali, pregătite 
după ultimele roluri şi aprobate definitivă la 
începutulă analui curentă, conform art. 31 din 
legea comunale. | 

Convocarea alegătoriloră comunali, întruni- 
rea, lorii, şi operaţiunea alegerii so vori face în 
termenile şi conform reguleloră stabilite la ar- 
ticolulă 33—45 din legea comunale, 

Pentru perceptorela destinat a îndeplini ser- 
viciulă mai multor cemune, alegătorii fiă-cărei 
comune 'şi tori da votulii lori în parte. 

“ Ori-ce persână, propusă pentru acâstă însăr-   cinare, va trebui prealabilmente a fi consultată, 

  

(1) Voţi nota de la pag. 1205.
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“pentru ca, nu, în casii de nepriimire, să se dea 
locii la înduoite alegeri. - i 

va încheia ună procesii-verbale în triplu esem- 
plare : unuli se va păstra în cancelaria Primă- 
rieă pentru a se putea consulta la trebuință; cel 
“altii se va trămite Comitetului permaninte îm- 
preună cu actele doveditâre despre cunoscinţa 
de carte şi avere a alesului; Gră cel de al treilea 
se va inainta casierului generale. . iai 

Contestaţiunile 
Contestaţiunile contra alegerii perceptorului, 

în casă d'a se fi comisii abateri la alegeri s6ă 
cândi alesulă n'ară fi însuşzindă condiţianile le- 
giaite, se vorii face Ja Comitetul permaninte în 
termină de 10 dile.: --- ? - . , 

Comitetul adnuă şi verifică actele alegerilor 
perceptorilorii săvârşite prin comune şi se pro- 
nunciă asupra tatuloră în termini da 20 ile 
marimum. e 

Acolo unde operaţiunea alegeril nu so va fi 
săvârşitii în condițiunile legil noui de percep- 
ţiune, şi a celei Comunale, Comitetul face să se 
procâdă la uă nouă alegere. Resultatulii alege- 
rilor încuviinţate de comitet se va da d'uă dată 
în cunoscinţa pe d'uă parte a consiliului comu- 
nale, care va chiăma pe noul perceptore în lu- 
crare, pe d'alta a casierului generale, care va 
lua măsuri pentru instalarea lui în serviciă. * 

Ori-ce amânare stă străgănire în operaţiunea 
verificării titlului perceptorilori aleşi, va fi de 
natură a îngagia serios răspunderea Comitetu- 
luă permaninte. i 

Durata serviciului perceptorului . 

Perceptorele nu se alege pa unii termini de- 
terminati. Acesti aginte, pe câtii timpi "ai va 
îndeplini serviciul cu esactitate şi se va bu- 
cura de încrederea comunei, va rămânea ne- 
strămutată la postulii săi, Ra 

Prin acesta se va pune ună începuti de sta- 
bilitate în servicială de percepere alii comuncă, 

: Asemenea şi perceptorele e liberă d'a remâ- 
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nea în sorviciă sc d'a se retrage, cândă inte- 
a ::[ vesele s6le "] vorii obliga. * 

Pentru constatarea alegorii perceptorului,se, . --" | : 
NEI Libertatea alegerilori - aa 

Ţin cu dinadinsul, domnule prefectă, ca a- 
legerile nouiloră perceptori să se facă în depli- 
nă libertate, scutite de urk-ce înriurire s6ă u- 
neltiri din partea agenţilorii administrativi şi 
finanţiară, E n 

Ţin ca candidatulii perceptore, pe lângă con- 
diţiunile ce "i le impune legea, să însuşăscă pe 
deplin încrederea şi sufragiulă concetățenilorii 
săi, acesta, fiind cea mai “puternică garanţie 
pentru srta baniloră contribuabililori, 

Aiminterea, suut decis a blama şi a reprima 
publicalminte ori-ce'operaţiune de alegere ile- 
gale. Am certitudinea însă că nu voiii avea 0- 
casiune să constată asemenea fapte în judeţul 
d-rostre, şi că, din contră, operaţiunea alegerii 
se va face prin tâte comunele în libertate, con- 
form legii, pentra a se asigura ună început de 
ordine şi de moralitate în finanţele comunelor. 

Acestea suntiă, d-le prefectii esplicaţiunile ce 
aveam a ră adresa cu ocasiunea trămiterii nouei 
legi asupra perceptorilorii comuneloră. VE re- 
petă din noă invitaţiunea mea, să luaţi măsuri 
ca aceste alegeri să se săvârşescă în întregime 
celii multă până la 25 Noembre viitorii, după 
care apoi să se verifice de comitet titlurile per- 
ceptorilorii aleşi până la 15 Decembre. | 

În urmă, casieria generale va lua măsuri d'a 
iniţia pe nouii aleși în operaţinnile de percepere - 
şi de urmărire până la 31 Decembre şi d'a "i în-   stala în serviciul lori nă-dată cu începerea a- 
nului 1871. *, -. IN 

Vă recomandii âncă ca acolo unde comuna se 
va învoi a da perceptorului, osebită de remise, 
uă despăgubire speciale, conform legii, acâstă 
învoire se va constata printr'un proces-verbale, 
încheiatii de consiliulti comunale, în temeiulii 
căruia se va prevedea suma despăgubirii nece- 
sariă în bugetul comunale pe anulă viitoră. . 

- Copiă după acestii ordin veţi trămite Comi- 
tetului permaninte şi casieriei generale. 

  

REGULAMENT 
(IN FORMA DE PROECTU) PENTRU ADINISTRATIA VAMILOR PRINCI- 

PATELOR-UNITE MOLDAYIA SI TIERA ROMANESCA: 

„1 (Decretul din 16 Decembrie 1859). * . 

PARTEA 1 
- Despre organisaţia serviciului 

| vamali. a 

Art. 1. Vămile se vorii administra de uă Di- 
recție generală statornicită la Bncuresci. 

Art. 2. Pe lingă acestă Direcţie: se va în- 

mu] fiinţa uă Direcţie sucursală statornicită la Iaşi. 
"Art. 3, Principatele-Unite, având 51 de pun- 

tură de vămaire, acestea s'aii clasificat în pa- 
tru categorii şi apume::: :-" a 
„a. Bucuresci şi laşi, ; ::::- a 
d. Craiova, Brăila, Giurgiu, Ploesci, Pre- - : 

dealu, Galaţi şi Mihaileni. Si 
"e, Calafată, Olteniţa, Călăraşi, Virciorova,



. 
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Riuli-Vadului, Bechetulii, Zimnicea, Turnu- 
Măgurele, Gruiu, Severină, Buliga, Giuvala, 
Bratocea, Ismailii, Cubei, Tatarbunarii, Poc- 
şani, Sculeni, Congasu,' Groseşti,: “Cornul Lun- 
„cel şi Niimerniceni, , -_- 

; d. 'Islazu, Cetatea, Gura-Taloraiţi, Gruiul- 
“Negra, Florile-Albe, Sălătracu, Nucşăra, Pe- 
troşiţa, Predeluşu, Tabla-Buţilori, Bisca-Ro- 
'sili, precum şi tote: „potecile provisorii ce esistă 
„astă cunoscute şi a nume :, Curmătura-Olte- 
“alui, Cornetu-Galbenii, Cloşani, -Petrile-Fon-, 
tânile, Ludişoruli, Lopătaru, Radila şi Ciojdu 
'din Visca, Reni Rădăuţo, Cărpuneni, Volcovu, 
Chilia, Comăneşti, Prisăcani, Burduşeni, Ma 
morniţa şi Sobega.. . 
„Aşa deră, la fc. -care' din” “aceste untură, se 

va înființa câte ună biuroă de vamă, .. 
Art, 4. Direcţia generală, se va conipune 

din trei mierobrii, şi va fi presidată de unul din 
„că care se va numi la orândnire,. 

„Aceşti directori vor forma Consiliulii admi- 
nistrâtivă aă vămilorii, şi sunti xesponsabilă 
“de tâte actele'ce vorii subscrie. 

Serviciuli interiori alii Direcţiei eterale se 
împarte. în duoă dividii, una pentru adimini- 
straţie şi una pentru controlii, şi se.vor dirige 
"fie-care de către unul din directori, în unire 
cu directorul primară, | 

Art, 5. Direcţia din Iaşi se va dirige de. un 
directorii, împărțindu-se serviciulă iarăşi în 
ducă ramură, administraţia şi comptabilitatea. 

» Arte Ge: La Direcţia generală va fi atașată 
" biuroulii rămeă din Bncuresci cu casieria veni- 
tului vamală din ţera Românescă, . 

Asemenea la Direcţia din Iaşi, biuroulă vă- 
mei.din Iaşk.cu casieria venitului vamală din 
Moldora. 
"Art. 7, Direcţia generală va fi sub, imeiiata 
ascultare a Ministeriurilor de fi finanţe din Prin- 
cipatele-Unite, adresându-se la casură neprevă- 
dute prin aşedămenti către Ministerul res- 
pectivii spre aprobare, 

Art, $. Direcţia din Iaşi va fi subordinată 
Direcţiei generale, depiiuindă instrucţiele de 
administrație şi comptabilitate ce i se vor da, 

Art, 9. Toate biuroarile vamale rorii fi sub 
imediata ascultare a Direcţiei generale, de la 
care biuroarile din Moldova roră priimi ordine 
prin Direcţia din Iaşi de care depinde. 

Art, 10, 'Duoi din directorii generali se vor 
numi de către Ministeralii finanţelorii din ţera 
Românâscă, iarii ali treilea de către Ministe- 
ral din Moldova după întărire Domnâscă. 

Toţi cei-alţi impiezaţă sa voră numi de că- 
tro ministrii. finanţeloră respectivi; iară după 
inatalaţia Direcţiei generale, se vor numi, coi 
din ţera Romănâscă, numai după recomandaţia, 
ci, către Ministerul competente motivată, şi 
cei din Moldova după recomandaţia Direcţiei 
din Iaşi. 

„ Impiegaţii cu onorarii de la 200 lei în susii 

osebitii modelă ce se va întocmi. '.-... 
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se voriă numi numai prin întărire Domnsscă; 
iară cei cu onorariă mai josă de 200 lei, se vor 
întări numai de Ministerul finanţelorii, | 
“Art, 11, Casieril vămiloră de la Iaşi şi Bu- 

curesci, precum şi vameşil casier de la biurou- 
zile de clasa II şi a III, “or da garanţie ipote- 
cară ecuivalentă cu venitală calculat cu aproc- 
simaţie pentru uă lună de midlocă. .. | 
Vameşii prețuitori, de la tâte vămile în ge- 

nere, magazinarii, mortasipit carii vor. vămui 
la Brăila şi Galaţi, nu vorit f îndetoraţi la ga- 
ranţie ipotecară, ci numai la garanţie înscrisă 
din partea unui pămentenă solrabilii, de pe ua 

Arte 12, Toţi impiegaţii vămilorii voră de- 
pune jurământ preserisii de legi; directorii vor 
săverşi jurământulii la ministrulă respectivă, 
iar cei-alţi: impiegaţi la Direcţia generală, la 
Direcţia din laşi, scă la locnlă unde; se rori 
îndrepta. 

Art. 13, Direcţia generală ccinpuşă de trei 
directori carl formâză, Consiliulii, va delibera 
în complectii. asupra tufulorii casuriloriă estra- 
ordinarii s6ă neprevădută prin aşedăment, în- 
chiăindii procosii-verbalii. despre misurile gă- 
site cu cale a sa lua, care, aprobându- -se de Ai- 
nisterulă respectișii, se rorii aplica; iară pen- 
tru casuri de competința Direcţiei, otărirea ma- 
jorității se ţa pune în lucrare, esprimândă și 
minoritatea părerea sa, care se va alătura la 
procesulii verbală. . 

Art, If. Corespondinţa şi cole-alte Iacrări 
curente se vorii înainta fără a fi deliberate, ci 
numai după chibzuinţa şi subscriorea dircetoru- 
Lai diviziei competinte şi a directorului primar, 

Art..15. Direcţia generală, va dirige cu cea 
mai mare atenţie şi sirguinţă tote “Lacrările 
admiistraţiei vămilorii, obserrândii rigurosă | 
aplicaţia iustrucţiiloră, păstrarea comptabili- 
tăţii şi respunderea la care este chiămatii fie- 
care împiegată. 

Art, 10, Direcţia generală se va ocupa a 0b- 
serva mancurile, neajunsurile şi îmbunătăți 
rile ce ar reclama acâstă instituţie de a se or- 
ganisa complectii, după uni sistemă aplicabil 
cu fiinţa vămiloră, propunândă Ministeriarilor 
respective opinia sa, spre a studia şi aproba 
dsca se va găsi de curiinţă. 

Art, 1î, “Direcţia gentrală este însărcinată 
2 revizui biurourilo do afară; 'acâstă revizie se 
va face ori cândii Consilialii ar găsi cu cale, în- 
sărcinându-se unul din directori, casii !a care 
se va avea în vedere de a nu se numi tot acelă 
directorii care a fostii în revisia precedenti. 

Art, 18. Badgetulii cheltnielilorii anuale se 
va forma, de Direcţia generală şi se va aproba 
de Mlinisteriurile respective; totă de acestă Di- 
recție se vorii compune sumele lunare despre 
venitulă fie-cărui biuroii, şi se va alcătui ună 
bilanţă anualii care se va supune ambeloră Mi- 
nisteriură. NE
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In fine, va, compune şi tablouri statistice de 
importaţie şi esportaţie pe fie-care ani. 

Art, 19. La direcţia generală se va procura 
din timpi totă materialulii necesari Ja mani- 
pulaţii, îngrijindu-se a se îndestula biurourile 
şi a păstra cont esactă de procurarea şi în- 
trebuințarea fie-cărui articolă,.:. e: 
- „Art. 20, Direcţiunea generală este compe- 
tentă să otărască : | : 

a. Asupra tutulorii afacerilor ce resultă la 
confiscarea mărfurilor. i 

- b. Asupra călcăriloriă de reguli vamale. 
c. Asupra cestiilorii de neînțelegere la vă- 

muirea şi înapoierea banilor luați mai multă. 
d. A suspenda impiegaţii cară se voră abate 

de la îndetoririle lorii, până la soluţia Ministe- 
Tiului respectivă. m 

e. A da congedie până la şease săptămâni şi 
a avansa apuntamentele pe uă lună la casă de 
necesitate. ci 

f. A transfera impiegăţii la necesităţi de ser- 
viciuri de s'aru înfăşisa, şi la casă cândii a- 
câsta nu se efecteză ca osîndă, se încuviințeză 
indemnisaţia: şi cheltuelile drumului, : : 

g. A libera pentru diferitele cheltuelă nepre- 
vEdate prin budget până la nă sumă de 10,000 lei 
(dece mii lei) pe ană.: o 
„Art, 21, Directorele primarii va presida con- 
siliulă şi va conlucra cu cei-lalţi doni directori 
pentr mănţinerea bunei regule, şi marșa'esactă 
a tutuloră afaceriloră; elii va deschide tâtă co- 
respondinţa, direcției, avendă îngrijire de a se 
regula şi pune în lucrare.” - iN 
"Acte 22. Unulă din directori ra dirige divi- 
zia administraţiei, întocmindă redacţia hârtie- 
lori biuroalni, şi va stărni să se aducă: grab- 
nică întru împlinire solicitările şi ordinile direc: 
ţiei propunândii îndată măsuri pentra a se în: 
lătura întârdierea,. 

Art. 29, Ali douile directore este însărcinat 
cu piivegherea imediată asupra diviziei contro- 
alui, observând modulă comptabilităţii, şi e- 
saminândă: în genere şi în formă, tâte sumele 
lunare a diferiteloră biurouri de sunt conforme 
instracţiiloră,. - SE a aa 

Către acâsta va fi cu priveghere asupra im- 
piezaţiloră: de la acâstă divizie de a se ocupa 
cu'tâtă atenţia şi activitatea cerută la contro- 
larea şi mănţiuerea comptabilită ţii... - 
"La acestă divizie se voră compune tâte su- 

mele: lunare, bilauţulă anualii şi tabloulii sta- 
tisticei. - ata ae 

Directorele ra îugriji ca biarourile din Tera 
Românâscă şi direcţia din laşi, să: trăinită re- 
galati sumele complecte, asemenea şi de a'se 
aduce la împlinire diferinţele” ce se vorii desco-! 

-peri-la controlare,: - * . mi 
Arte 24, Scopulă înfiinţărei direcţier 'din Iaşi 

este'de a lesni atâtii pe Direcţia generală la ad- 
ministraţie, precum şi pe comercianţi în rela: 
țiile lori cu Vama; de aceea se-va: compune 
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numai de uni directore, unii secretarii, unii con- 
trolorii, şi patra adjunţi. - 

* Arta 20, Directorele este însărcinatii cu ad- 
ministraţia biurourilorii de vamă, şi responsa: 
bil de tâte actele ce va subscrie; elii este chiă- 
mut să privegheze a deplini fie-care impiegat 
îndâtorirea sa. 

Art, 26, Spre acesti, sfirşitii, directorele la 
oră ce casă de abateri ară observa, din partea 
impiegaţiloră, este competenti a'% suspenda şi 
a'i refera direcţiei generale, propunând mă- 
sura găsită cu cale a se lea. - | 

Art, 27, Secretarulă este însărcinată cu re- 
dacţia, corespondinţei direcţiei, şi în lipsa di- 
rectorelui, va ţine loculă sub respundere pen- 
tru lucrările ce va înainta. : o e , 

Art. 25, Controlorele este însărcinată cu re- 
vizia sămeloriă de la biurouri, obserrânâi de 
sunt în regulă şi complecte, după care, înso- 
şită de dovedi, se voriă îndrepta; prin direcţii la 
direcţia generală, cu listă anuine, care se va 
înapoia direcţiei adeverite de priimirea sămelor, 

Pe lingă acesta va ţine ună registru de li- 
coidaţiă asupra jurnalului Casieriei din Iaşi, 
spre a, avea în evidență, veniturile şi cheltue- 
Ile binrouriloră sarmale, a , 

Art, 29, Directorele, ca unul ce se ocupă 
cu administraţia, obserrândă lipsa instrucţii- 
loră necesare, va propune direcţiei generale a- 
probarea măsurelor ce ari găsi cucalea se lua, 

“ Art. 90. Directorele este însărcinată, a re; 
vizai biurourile vămiloră de afară, oră cândă 
ară găsi cu curiinţă, referândă de resultat di- 
Tecţiei generale. ! Da 
- Art. 31, Direcţia este competentă a libera; 
până la donă. mii lei pe anii în diferite chiel- 
tueli de necesitate; iar pentru sume mai mark 
se va adresa la direcţia generală, de'către care: 
se va solicita aprobarea, Ministeriului respec-   

  

tivă, dsca, nu va fi de compatința;'sa. 
Art, 52, Directorulă va alcătui budgetulii' 

anual din timpă şi] ra supune direcţiei gene- 
rale, spre al studia şi a1 cuprinde în budgetul! 
generali, : i ÎN 

Art. 39. Din revizorii însemnați, patria vor 
fi la disposiţia direcţică de Bucuresci, din cari 
doni pe frontiera: despre Austria, şi doui po 
frontiera, despre Serbia şi Turcia; iară patru la: 

"| disposiţia” direcţiei de Iași, din cară doui pe 
frontiera despre Rusia şi doui pe frontiera des=! 
pre Austria, e] 
"Art; '84, Aceşti rovisozi suntii chilmaţă a 
se purta necontenită pe marginele frontierei la 
care voră fi numiţi, şi pe 'la- puneturile” acei 
despărţiri, priveghind riguros să nu so trâcă 
mărfuri contrabandă; dâca însărcinaţii cu păza, 
frontierei, și impiegaţii biurourilor vamale;de- 
plinescăă- dâtoriele' loră şi urmeză cu stricteţă, 
după înstracţii. Da 
“Arte 95. Revizorii sunti autorisaţi a revi-! 
zui casele biurourilorii, condicele magazielorii 

8
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şi a asista la vămuire, avândă a raporta direc- 
ţiel de care depinde, la fie-care cinci-spre-deco 
qile, despre revizia ce aii făcutii; iară la casuri 
grave de îndată. a 

Pentru încredințarea direcţiei d&ca, revizorii 
se pârtă necontenitii: pe Ia puncturi, li. se va 
da bilete de revizii, asupra, căroră biurourile 
„voră însemna diua sosirii şi plecării de la acele 
puncturi. . a 

Aceste bilete se rorii trimite de revizori uă 
dată cu raportul reviziei, ... 
"Art, 36, Revizorii, în purtarea lor de la un 
puncti la altul, sunti obligaţi a rerizui şi 
carele cu marfă ce arii întâlni s6ă arii afla că 
trecă prin acea despărțire, obserrândiă peceţile, 
fracturile şi cele-alte documente de suntii con- 

" forme ca instrucţiile, | . 
-_ In fine, voră lua aminte cu osebire la, mărfu- 
rile ce se vămuescă.la frontieră şi, după infor- 
maţiile ce vori aduna, vorii, controla apoi biu- 
rourile respective. e 

"Art, 37, Biurourile de vamă sunti încredin- 
ate vameşilor; ei, prin urmare, suntii dâtori 
a deplini cu scumpătate tote regulele prescrise 
în privinţa manipulaţie! vămuirii, ţinerea con- 
tabilităţii şi administraţia biuroului sub res- 
punderea lorii; de aceea, toţi împiegaţii biu- 
roului voriă fi la disposiţia vamegului. . | 
Art. 88, Atâtii vameşii precumă şi cet-alţi 
împiegaţi al biurouriloră, sunt dători a prive- 
ghia în totii-A6una de a nu se strecura marfă 
fără sciinţa, biuroalui, şi a nu se unelti contra- 
bande în trecerea mărfurilori, sâă chiarii la 
vămuire, fiindă, sameşulă respundătoriă pentru 
negligenţa, ce s'arii observa în acâstă privire 
asupra împiegaţilori binroului,. | - 
Arte 99. La biurourile vamale din Iaşi și 
Bucuresci, unde se voriă aduna şi toți banii 
vămiloriă de afară, se vorii păstra banii de că- 
tre Casierii, iară la biurourile de afară de că- 
tre vamoşi. Ie 

Art. 40. Preţuitorii suntă chiămaţi a esti- 
ma în consciință, şi pe respunderea, lorii, adevă- 
rata valre a mărfuriloră, fiindii în totă-dâ-una 
cu cea mai mare atenţie şi imparţialitate Ja 
deplinirea acestei misii. EI vorii atesta, valârea 
mărfei de este întocmal cu factura, sâiă dife- 
xinţa co se va observa. - 

Art, 41. Direcţia generală este însărcinată 
și cu administraţia osebitelorii renituri ale 
Statului de import şi esport, ale căroră con- 
tracte espiră de uă dată cu finitulă anului co- 
rentă 1859 în Ţâra Romănscă, precumiă : . 

a. Esportaţia şi importaţia cerealelorii, 
d. Idenm, a viteloră, şi oieritulă. 

"e. Idem, a seului și cervişului, 
"Art, 42, Acestea penă se vorii uni cu vama, 

sub aceeaşi taxă, se vorii administra după con- 
diţiile cu car) ai fostii date îu arendă, păstrân- 
du-se osebită stmă de venitulă ce roră produce, 
care se va da la Ministerul din Ţera Romă-   

LEGIUIRI 

nâscă, ca unulii ce nu intră acumă în venitul 
vămiloră, . ae 

Art, 43, La Moldova contractul esportaţiei 
cerealelor şi a vitelor espiră la 1 Ianuare 1861; 
penă atunci, Direcţia din Iaşi va administra im- 
portaţia, făinei fine, numită picluită, asemenea 
esportaţia cerealeloră şi a vitelor aplicândii re- 
golile de vămuire la care suntă supuşi aceşti 
articol. 

Art. 44. Pentru acest venit, Direcţia va ţine 
şi supune osebite sămi Direcţiei generale; iară 
banii ce nu intră în venitulă vamală se. vor da 
Ministerului Moldovei, 

Art, 45, Registrele de comptabilitate se vor 
forma, de ministru competenti; iară la finitulii 
anului se vor îndrepta sămile controlului Sta- 
tului spre a le cerceta conform cu regulile sta- 
bilite pentru asemenea lucrări, 

PARTEA UL 
Disposiţii comune relative la im- 

portaţia şi esportaţia mărfurilorii 

Art. 40, Mărfurile şi producţiile în genere ce 
voră intra, şi oră eşi din Principate se vor vă- 
mui sâii la punturile de trecere pe unde se vor 
importa s6i esporta, ori la vămile din întrn 
Principatelorii şi care de ui camă dată suntă : 
la Bucuresci, Craiova, Ploesci, Iaşi şi Focşani, 

Pentru tâto mărfurile ce s'ară importa sc 
esporta, comercianții s6ii împuterniciţii lor vor 
fi dâtori a da declaraţii asemănatii formularu- 
lui anexată aci, Aceste declaraţii se vor da în- 
doite pentra mărfurile ce se esporteză sâii pen- 
tru cele ce se vămuesc la punturile pe unde se 
importează şi intreite pentru mărfurile ce se 
asemnează (trămit spre vămuire) în întru ţărei, 
s6ă pentru mărfurile de tranzit, , 

Aceste declaraţii roriă fi sub insemnele țărei, 
se vorii afla la tâte punctele de vamă şi so vor 
da cu plata pe dou&-deci parale una. 

Vameşii nu vor putea priimi declaraţii gre- 
şite scii cu răzături precum nici uă declaraţie 
pentru mai multe persoane. 

Mărtfarile a cărori ralâre nu ară pîşi peste 
două suta lei, se voră declara verbală, dându-se 
biletu fără plată. 

Art, 47, Toţi în genere, pămtnteni sâă străini 
de ori-ce condiţie, locuitori în Principate sâă 
în alte Staturi, precum şi chiar curierii ce vor 
roi să importeze obiecte de toti felul (afară de 
cele oprite ce se arâtă mai la vale) voră plăti 
fără osebire vama de 5 la 0/0 calculată după 
preţulă cu care s'a cumptrati de pa loci. 

Art, 4$, Toţi importatorii în genere sunt d€- . 
tori să înfăgişeze la vamă facturi demne do 
creguti cu Jămurire de cătimea, felală şi ade- 
văratulă preţă al 1nărfil. 

art, 49, Comercianţii vor îi dâtori să declare
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orii ce mărfuri ar importa, din străinătate, pre- 
cumii şi pe acele ce arii esporta. Asemenea vor 
fi dâtori să înfăgişeze declaraţia espeditorului 
de unde se va fi pornit marfa şi care se face la 
vămile tutulorii staturilori, afară din cele de 
Orientiăi. , 

Pentru mărfurile, producţiile şi cele-alte a- 
duse din Orientă, în lipsa declaraţiei espedito- 
“rului se va priimi de valabilă numai declara- 
ţia, dată de comerciantii la, vama pe unde ară 
voi să le impârte, 

Art, 0, Acei cari ar aduce mărfuri din alte 
părţi afară din Orient nu se potă scuza pentru 
lipsa facturelorii şi voră fi detori a le înfăgişa 
vămei, , 

La casuri d'a pretesta că nule-aii venit âncă 
acele facturi i so rorii da uni termin de trei 
luni.de dile spre a le aduce, iară marfa se va 
depune în magaziile vămei sub sigiliurile lori 
de rori voi. : 

Art. 51. Importatorii cari wară avea actele 
mai susii eerute, şi arii dori să'şi rădice mărfu- 
rile mai "nainte de a aduce acele acte, le pâte 
rădica decă voră priimi a se preţui de vameşi 
după alte mărfari de aceeaşi natură aduse de 
alţi comercianţi, s6ii după diferite informaţii 
ce ară avea vama; la asemenea casuri însă a- 
«cei importatori, pe lingă dreptul vămei ce ar 
plăti după acea preţuire, voriă lăsa depositii uă 
-a patra, parse din acel drept până la aducerea 
“facturei. - - : 

Deca, în terminii de trei luni de dile s'arii a- 
“duce actele cerute şi s'arii constata că n'a re- 
masii vama, în pagubă, după preţairea făcută, 
se va întorce deposituli de a patra parte; iară 
cână s'ar întâmpla prețuirea dreptului de vamă 
făcută de vameşi să tie mai mare de câtii a- 
ceea ce sară fi cuvenită după acte aduse, co- 
mercianţii nu voră putea reclama vre uă des- 
păgabire, ci numai depositală; cândi însă pre- 
ţuirea va fi fostii mai mică de cât aceea ce s'ar 
cuveni după acte, atunci diferinţa să se reţie 
din deposit, înapoindu-se restul. 

La cas de a nu se aduce actele cerute în ter- 
minuli de trei luni de dile, depositele vorii r&- 
-mânea, în folosulă vămei. 

Art, 52, In casuli cândă vameşii vorii area, 
Dănuială că preţurile din actele înfăgişate de 
împortatoră nu sunt adevărate, voriă putea lua, 
-de bază la preţairea mărfei preţulă curent ali 
vîndărei la locul de vămaire, scădându-se pen- 
tra cheltuieli şi profitii, pentru mărfurile de uă 
-mare greutate şi de uă mică, valâre, câte 20 la 
sută, precum şi pentru mărfurile de uă mică 
-greutate şi de uă mare valâre câte 10 0/0. : 

" Arte 59, Cei cari voră esporta, din Principa- 
-tele-Unite mărfuri şi producţii Male ţărei, vor 
plăti fără osebire vama, de 5 0/0 după tarifa 
anexată aci. 

Arte 54. Pentru mărfurile şi producțiile ţărei 
- ce nu suntii cuprinse în acestă tarifă, se va lua, 
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vamă câte 5'0/0 după preţurile curente de la, 
Joculii de vămnire. , 

Art, 55, Mărfurile străine, care uă dată fiind 
importate cu plată de vamă se socotescă pă- 
mântene, nu voră maj fi supuse la plată de 
vamă cândi se vorii esporta. | 

Art. 56. Cândiă cinera va declara prin în- 
scrisă că, vre-uă cătime de 1narfă este răi scăi 
cu greşâlă adresată către densulă de comisio- 
nară sâii de posesori, atunci acea marfă se va 
depune în păstrare în magaziele vămei, şi pe 
de ună parte vameşii voriă raporta Direcţiei cen- 
trale împregiurarea cu tote Jămurirele ca să 
se publice prin foile oficiale, iară pe de alta 
voră depune acea marfă în păstrare în maga- 
ziile vămei, unda va sta până la şâse luni de 
dile calculate din diua publicaţiei. IN 

Direcţia generală priimindi asemenea co- 
municaţii, le va împărtăşi îndată Ministerului 
de finanţe competenti, ca să le încunosciin- 
ţeze consulatelorii respective ale locuriloră de 
unde voră fi mărfarile de categoria arătată, 
dca acestea, vori fi adresate în numele vre- 
unui supusă străini. 

Art, 57, Dâca în terminile de şâse luni, se 
va înfăşişa adevăratul posesori ali mărfei în 
chestie, sâi procuratulă săi, şi va plăti drep- 
tulii vămeă, magazinagiuli şi cele-alte cheltueii 
îşi va priimi marfa, | 

La casuri cândi nu se va înfăgişa nimeni a 
reclama, asemenea mărfuri în terminulit arătat 
de ştse luni, Direcţia, îndată ce arii espira a- 
cel termini, se va adresa cu cerere către       

    

Pribunalele respective pentru vindarea acelorii 
mărfuri prin licitaţii, ! : 

Din preţulă ce va resulta se va, trage vama, 
cheltuielile cuvenite şi plata magazinagiului, 
câte cinci parale de la una până la cinci-deci 
oca pentra mărfurile grele şi de mică valore, 
şi câte dece parale pentru cele ușure şi de mare 
valore, iară prisosulă sa ra depuna în casa Tri- 
bunalului şi va sta acolo în păstrare unii ani 
şi uă di, calculati din qina de adjudecaţie. 

Deca nici până la espiarea acestui tenmnină - 
nn se va arăta posesorul, banii aceia se voră 
trămite lalMinisteruli finanţeloră competenti 
spre a se face veniti, fără a sa mai putea pre- 
tinde de nimeni. - : 

Obiecte escepţionale în pririnţa 
vămuirei 

Art. 58, Vameşii nu vor putea libera impor= 
tarea sării de mare, de câtă numai în autori- 
saţia specială a Ministerului finanţelor, 

Oniecte poprite a se importa 

Art, 59. Suntă poprite cu desăvârşire a se 
importa sarea de ocnă (gemă), holerca, vinu- 
rile, rachiurile şi spirturile ordinare.
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Obiecte scutite de vamă 

Art. 60, Se vori scuti de vamă : 
- „a. Cărbunii de pământii ce se vorii aduce în 
ț6ră pentru trebuința vapârelorii în genere şi 
a fabricilorii indigene, “ 
-b.: Cărbunii de pămâutii ce se vorii esporta 

din ţeră. | ” 
c. Objectele necesarii pentru dilnica îndestu- 

lare de hrană a pasagerilor de ori-ce condiție, 
d. Trăsu ra cu care călătoresce cine-va, dâca, 

nau va fi nouă, a 
e. ]lrana dilnică şi objectelo casnise în pri- 

vința păstorilorii Austriaci, cu cari voră veni 
„în ţeră la, păşune şi ernatică, şi cari voră fi de 
fie-care individă câte vă sarică, uă glugă, ducă 
perechi dăsagi de lână, uă blană, uă căciulă, 
câte-va perechi opinci, şi căldările necesarii 

„ pentru facerea hrancă lori, precumiă şi brânza, 
„ce sarii sete de numiții din producţia vitelor 

lorii, pentru a lori personală trebuință numal, 
iară un şi pentru speculă. 
„1. Cele necesarii pentru hrana și luminarea 

corăbii'orii şi caicelorii, pe timpulă câtă vori 
sta la Ge-care punctiă de pe linia Dunării, pre- 
cumiă şi cele necesarii la pornirea lor din locă, 
pe câtii timpi voriă călători pe partea stângă 

„a Dunării, penă la sosirea lor la celă din urmă 
punctă ali Principatelorii, însă totii-de-una du- 

_pă numărulă 6menilorii s6ă ală vitelorii echi- 
„pagiului. .. a 

Acestă aprovisionare se va urma prin vede-. 
rea, vameşilorii spre evitarea abusurilorii. 

9. Coriăbiiile ce vor veni peste an în portu- 
rile Principatelori-Unite, pe câtă timpi vorii 
ancora în acele porturi, vorii lua fără plată de 
„amă cele necesarie ia hrană şi luminarea lor, 
în proporţie cu numtrulă Gmenilorii ce ra avea 
fie-care; iară la plecarea lori în josii, se va a-. 
provisiona fie-care corabie numai de la ună sin- 

„ar punti, cu chjectele şi cătimele următore : 

Duoi boi tăcţi, 
Dnoă sute oca fasole. . 
Duoă sute oca linte, .. . . 
Cinci-deci 'oca brînză sc caşeavală,, 
Duo&-deci şi cinci oca luminări. 
Patru-deci cântare pesmeţi. 
Cinck-Qeci oca untii. 
Una sută oca saramură sâă murături, 
Cinci-decă oca macarâne. 
Cinci-deci oca năută. - 
Duet geci oca, mere, 
Cinci-geci oea smolă.  - 
Cinci-decl oca sei nelucrată. 
Cinci-deci oca catranii şi lucrurile de mân- 

care ce vorii avea pasagerii cu dânşii pentru 
irebuința lorii personală de vă i penă la trei, 
precumiă şi furagiuli dobitOcclorii de la trăsa- 
rile lori. a a 

h. Objectele de mâncare ce se vorii aduce la 
pancturile de pe linia Dunării, în dilele otă- 

' 
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rite de târgii s6ă în alte gile peste săptămână. 
cumpărându-se de către locuitori în cătăţimi 
mici pentru hrana dilnică a persânelori, prin 
plată bănâscă sâii schimbă cu alte obiecte de 
ale mâncării, voră fi apărate de plata rămii 
şi unele şi altele. a 

i. Cărţile de ori-ce limbă cari vorii fi tipă- 
rite în principate şi se vorii esporta. .. 

3. Chârtia ce s'ari esporta din fabricile a- 
stădi în ființă în principate, sâi acelea ce sar 
mai înfiinţa. , - 

E, Articolii eşiţi din fabrica de tăere a vite- 
lorii de la Galaţi, asemenată- privilegiului cei 
este datii. | 
"1. Maşineie şi uneltele ce se vor aduce pen- 
tru fabricile de ori-ce natură astâci în fiinţă 
stii cari s'ar mai înfiinţa în Principatele-Unite, 
precumi şi producţia acelorii fabrici, . -. 
„..20 Stearina ce sar fabrica în Principate, . 

3. Objectele de faianţă şi porţelană fabri- 
cate în Principate, , NEI 

0, Picile de la vitele austriacilorii ce voră 
muri, se torii scuti de plata importaţiei, cele 
venite din Turcia sti Serbia, şi la aceea, a es- 
portaţiai, pentru cela morte în principute. 

Regală de vămuire 

Art. 61. Mărfurile şi producţiile do ori-ce 
natură cari să importă în Principate sc sa 
espârtă dintr'ensele se voră vămui namai pe 
la punte unde se află biurouri de ramă, şi nu- 
mai în orele în care se voră afla la post func- 
ționarii competinți, - 

Mărturile se voriă deschide şi revizui tot-d€- 
una în fiinţa funcţionarilorii competinti, iară 
unde voră îi carantine în fiinţa şi a şefului de 
carantină, . 

După revizuirea mărfuriloră, se vor înscrie 
în condicile speciale de fie-care din ,susă-gdişii 
funcţionari, şi după co se voră carăţi în con- 
formitate cu regulile carantinesci, se va plăti 
apoi dreptul vămii cuvenită, stă se voră da 
declaraţii după regulile cuprinse mai jos, ca 
să so plătescă de proprietarii lori dreptul vă- 
mel la biurvurile de vamă din întrulă Princi pa- 
telorii, şi astă-felii li se va libera espeduirea 
la destinația loră. E 

Arte 62. Comercianţii carii rorii voi să im- 
porteze mărfuri suntă liberi a plăti dreptulă 
vămilorii la biurourile vămilor de frontieră, să 
la biurourile vămiloriă din îatra Principatelorii. 

Art. 63, Comercianţii cari ară importa măr- 
furi şi arii dori să plătiscă dreptulă vămei la 
biurourile din întru Principatelorii, ajungendă 
la vămile de frontieră, xorii fi îndstoraţi a tra 
ge da dreptală la biurourile loră, şi a declara 
marfa pe declaraţii întocmai pentru acestă 
sfirşitii, însogindu-o cu documente, fractură şi 
facturile respective, 

Vameșii şi cei-alţi funcţionari soră revizui 
coleturile pe dinafară şi voră controla numă-



xuli şi mărcile puse p2 dânselecu cele cuprinse 
în facturi, şi găsindu-se întru tâte potrivite, 
fără vre-ană prisosă sâă lipsă, se vori înscrie 
de toți în condicile respective, şi sigilându-se 
cu plumbi de către vameşi, li so vorii da de- 
claraţii de către denșii, ca cu aceste declaraţii 
să se arăte la biuroarile vămilorii, unde arii cere 
a plăti dreptulă rămei. : . 

Art. Gt, Comercianţii sâii espeditorii cari 
voră arăta dorinţa d'ă vămui mărfurile lorii la 
Diurourile din întru Principatelor, voră fi dâ- 
tori să dea garanţie la biuroulii de intrare. 

Art, 65. Vameşii nu voră putea pune mai 
multă de câtă pânăla patra sigiliuri de plumbi 
la ună coletii; iară la, marfa de braşovenie, pre- 
curnii şi la, oră-ce altă coletă de marfă de mică, 
valâro, se va pune numal ună sigilii sâă cel 
multă ducă. N . 

Pentru fie-care sigilii de plumbă comertian- 
ţii sâii espeditorii vorii plăti vămei câte duoă- 
geci parale. | / a 

Art, 66, Pentru obiectele de ori-ce natură 
ce s'ari esporta din Principate seva plăti drep- 
“tală vămei de către esportatori după disposi- 
ţiile de mai susă, DE . " 

Obiectele de orl-ce natură, cari vorii fi plă- 
titi dreptulă vămei Ja biurourile din întruli 
Principatelorii, ajunandii la vămile de pe linia 
frontierei se vorii trage d'a dreptulii la biuroă, 
şi după înfăşişarea declaraţiei liberată de biu- 
roulă vămei unde ai plătită dreptul, se vorii 
revizui de vameşii şi cei-alţi impiegaţi, şi, gă- 
sindu-se coletele asemănată cu cuprinderea de- 
„claraţielorii, li se va permite trecerea, frontie- 
rei fără nică uă împedicare. 

La casă de a se găsi vre-unii prisosti peste 
numărul coletelor cuprinse în declaraţii, dseca 
posesorul sâii espeditorulă acelorii obiecte ra 
fi declaratii acelă prisosă mai "nainte de a se 
revizui de vameşi, va plăti acolo 'cuvenitulii 
dreptii zl vămel pentru acel prisosă, şi se va 
înscrie în conâicile respective de către vameşi 
şi cei-alți funcţionari competenţi, după regu- 
lile mărfuriloră vămuite la punct. La casuri 
însă, de a nu se declara de către esportatori 
:prisosulii nai "nainte de revizuire, pentru acel 
prisosi constatată cu prilegiulii revizuirii, pri- 
xindu-se ca, fraudă, se va aplica, resulile pre- 
vEdute mai josii pentru contrabandă. . 

Cândii marfa de esportă va fi pusă în colete, 
şi dreptul ei plătită la vămile din întru ţerei, 
la ajungerea ei la vămile de pe linia frontierei, 
vameşii şi cet-alți fancționari voră revizui nu- 
mnaă coletele pe dinafară, ca să se încredinţeze 
de sunti t6te şi snb adevărate sigiliuri plum- 
bate. _ ia 

La casti însă de vre-uă bănuislă întemeiată, 
-că coletala s'ară fi deschisă pe drumă, vameșii 
de frontieră voră putea desface coletele bănuite 
şi revizui maria dintrânsele, şi de se va găsi 
“re-uă nepotrivire ca biletulii de plată, se va a- 
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plica disposiţiile articolului 76 din acâstă -le- 
ginire, :: - : 

Art, 62, Pentru producţiile ţerei care sari 
esporta, în borduşe s6ă putini şi a cărorii greu- 
tate şi valdre relativă nu se pâte constata netii, 
se va, scade dreptii taxă câte 2 oca la sută. 

Art, 08, Pentru mărfurile indigene de ori- 
ce natură ce s'ar scote peste frontierele Prin- 
cipatelorii, ca să se vîngă la bâlciurile ce se fac 
în străinătate, vameşii voră cere da la pose- 
sorii lorii ca, pe lingă declaraţii, să însogâscă 
şi un inventariă în care să se arâte felală, că- 
timea şi numărulă respectivă ală fie-căria bu= 
căi, şi după aceea va cere a depune sâă a, ga- 
ranta dreptul vămei, după prețuirea ce s'ar 
face, în conformitatea art, 52, dâca acele măr= 
furi voră fi cuprinse în tarifă. - . ” 

Pentru ori câte mărfuri 's'ar vinde la bâl- 
ciuri la întârcerea comercianţiloră, oprindu-se 
dreptulă vămei, restulă din suma depusă sâă 
garantată se va înapoia, comercianților. 

Pentru mărfurile de origină străină, care se 
vor esporta pentru asemenea trebuinţă, nu   
voră fi supuşi comercianții a face depuneri ssii 
a da garanţiă, nici a plăti vre uni drepti de 
vamă pentru aceea ce s'ar vinde; vor fi însă îu- 
dâtoraţi Ja tote cele-alte formalităţi prescrise 
maă sus, . . i 

Art. 69, Comercianţii cari arii voi să trecă: 
mărfuri transită prin Principate, voră fi îndâ- 
torață îndată ce vorii sosi la frontieră să tragă 
maria d'adreptulă la ramă. . i 

Comercianţii suntă îndâtoraţă mai ânteiii, să 
declare vameşiloră marfa de transită, înfășio= 
şindu-le şi cele-alte documente, şi apoi să des=: 
tarce marfa în magaziile vămii; vameşii,; pe 
lîngă revizuirea pe din afară a coleteloră, sunt; - 
în drepti a deschide, de voră găsi de cnviinţă, 
şi uni coletii din cinci după a lorii alegere. 

După acâsta, varmheşii vor face a se sfora şi 
sigila cu plumburi coletele în totalii, şi după 
ce mai ântâiă vor priimi garanţie pentru drep- 
tulii vămii, după valorea măriii, şi.vorii tră- 
mite dovada vameşului de la punctulă do unde 
va eşi din ț&ră, în terminală fixati, ca în casă 
contrarii să fie supusă la plata, vămii, îi voră 
libera întrarea'cu declaraţie... . . . .. 

Acâstă declaraţie cuprinde numărnlii colete- 
loră cu greutatea fie-căruia în urma cântărirei 
ce se va face, şi mărcile ce vor avea pe dânsele.. * 

Art, 70. Pentru tâte mărfurile ce ar trece 
transit se va, priimi de vameşi nă taxă de duoi- 
decă parale l4 suta de lei din valârea acelor 
Mălai, 

Acâstă taxă se va cuprinde în declaraţiile de 
transită ce se vori libera după modulă arătat 
mai susi. DR i Sta 

Arte 21, La întâmplare ca comerciantul, în 
cursul călătoriei sâle prin ţeră, să voiască a - 
descărca marfa la vre uni târgii sai punct, pe     unde ar fi vameşi, va fi obligatii să o descarce
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în magaziile vămii.. La casti de a se descărca 
de comercianți asemenea mărfuri de trausită 
în magazii private, fără sciinţa vameşului lo- 
calităţii, acele mărfură se vorii privi ca eşite 
din regulile transitului, şi proprietarii lor vor 
fi îndctoraţi a plăti vama curenită. 
Arte 72. In garanţia ce se va da la vămile 

frontierelorii, asupra porririi mărfurilorii de 
transitii, se va arăta şi terminuli pentru espor- 
tarea peste frontieră a aceloră mărfuri, 

Acest termină se va, calcula pe distanţă nu- 
mărându-se maximum jEnă la trei gile de uă 
poştie, şi căndă în acest termină nu va esporta 
marfa, din casuri estraordinare, va fi obligată 
a înfăgioşa dovedi valabile la biuroulii com pe- 
tenti sti la Pretectură, după care se va da de 
Direcţie ună altii termini necesariii, . 
“Mărfurile de transit, cari nu tor fi esportate 

în terminile acordate, vorii fi îndată supuse la 
plata dreptului de vamă, ţiindu-se în s$mă su- 
na ce a plătitii drepti taxa transitului, - 

Art, i. In casă cândă comercianții ar roi 
să esporte asemenea, mărfuri de transitii prin 
alte punciuri ce nu s'aii însemnată prin decla- 
rațiile date de punctală intrări! în Principate, 
vorii fi îndetoraţi a însciinţa pe biuronlă de 
vamă cel va fi mal cu apropiere spre a'i da au- 
torisaţia necesară, însemnândă puneturile pe 
unde ai a trece și combinândă terminile date 
Ja începutii.. - 

Art, îi, Mărfurile de transită pe timpul 
câtă vor sta în magaziile vămii, vor răspunde 
plata fixată prin art. 57 de mai susăi. 

Pentru sigiliurile de plumbi, cari nu vor co- 
vârşi numtrulii de 4 pentrn unii coletii, se va 
lua plata, de 20 parale fizată mai susii pentru 
fie-care sigilii. IN 

":-" Reguli asnpra contrabandelorii 

Art, 95, Cândă cine-va, s'ar încerca să bage 
în Principate scă să scâţă din ele mărfuri străine 
sâii pământene, prin locuri ascunse, şi se va 
prinde asupra faptei, atunci acele mărfuri se 
vorii confisca. 

Se voră confisca asemenea, mărfurile acelea, 
cari S'arii încerca, cine-va să le strecâre prin 
punctele otărite, în nesciiuța rameşilorii, 

Arte 36. Cândii la revizuirea coleteloră şi 
deschiderea lori, se vor găsi ori colete întregi, 
ori parte din marfă mai moltă de câtii ară fi 
cuprinsă în declaraţia dată, şi în facture, pri- 
sosulă acela de marfă se va, confisca. 

La cas de a se ivi vre-uă deosebire între frac- 
turi, factură şi declaraţie asupra numărului 
coleteloriă să a felului şi cătimei mărfei, dâca 
diferența ivită va resulta, numai din nepotriri- 
rea declaraţiei ca cele-alte ducă acte, atuuci 
se va lua de valabilă fractuli în prisinţa nu- 
m&rului coloteloră, şi factura în privinţa că- 
timel şi felului mărfei, fără ca acea diferență 
să, fie supusă la osînda confiscării. 
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Art, 12, Pentru tâte mărfurile ce s'arăi do= 
edi în urmă prin acte valabile că s'ar fi stre- 
curată ori prin punctele otărite, sâă prin lo- 
curi ascunse, se voră aplica asupra uneltitoru- 
lui regulile de confiscare, 

Art, 8, Mărfarile de transitii cari în locă 
d'a se esporta precumi ai fostii declarate, s'ar 
deschide în ţeră fără scirea vameşului, vori fi 
asemenea supuse la confiscare, . 

Arte î9. Când mărfarile sigilate la graniţă 
şi destinate a se vămni la vămile din întru 
Principatelorii, sară dovedi că s'a desigilatii 
cu intenţie d'a se păgubi vama, atunci se vorii 
aplica regulile de confiscare. ! 

- Jar în casii de a se rupe peneţile din întâm- 
plare şi fără precugetare, atunci comerciantul 
s6ă cărăuşulii, pentru a se apăra de răspundere, 
va fi detoră a, declara acesta la celii d'ântâiă 
biuroă de vamă, spre a se pune peceţiile co ar 
lipsi, constatândii casulii în declarație. 

Art. SO. Pentru tâte casurile cari, după dis-. 
posiţiile articolilorii de mai susă, tragii după 
sine confiscarea a ori-ce felii de marfă, va tre-- 
bui să se încheiă mai ântiii, în terminii celă 
multă de 24 ore, unii procesii verbalii de către. 
aceli ce va fi dovedită fapta, de către ună im- 
piegatii ală administraţiei vămilori şi uă per-. 
sână privată din partea locului, în urma cerca=-   tării ce s'ară face în acâsta, în care să aplice 
data, causele şi modulii contrabandei, numele,. 
calitatea şi domiciliul uneltitorului, felulă, 
cuantitatea, grentatea şi numtrulă mărfei con- 
fiscate; şi în urmă, acelii procesii-verbală, ade-- 
verită de vameşii superiori, de strejuitori, își 
de şefii carantineloră pe unite s'ar afla), să se 
trămită Ja direcţia generală în termini celi 
maultii de cinci dile, spre a da otărtre asupra, 
legalităţii confiscării, 

Arte Si, Tâte măriurile ce s'ar confisca, se 
voră vinde prin licitaţie la locă, şi după desle-. 
garea ce va priimi de la Direcţia generală; și: 
din totalulă sumei prinse după vindere, ju- 
mătate se va da doreditoruluy, 6ră cea-altă, 
jumătate va rămâne în proiitulă tesaurului 
publică. 

„ Drepturile oraşelorii Brăila și Galaţi 

Art, S2. Porturile Brăila şi Galaţi cu ora- 
şele şi raionele loră, pe câtă ţine celă adevă- 
ratii ocolii alii lori, în otarele fixate, se voriă 
bucura, de drepturile cuprinse în următorele 
paragrafe, conformă aşedăminteloră în ființă; 

Ş 1. Orii câte mărfuri şi producții din cele: 
libere a intra în. Principate se roriă aduce de 
peste frontieră pe apă la aceste porturi în tâtă 
întinderea loră,, oră pentru trebuinţa locuito- 
riloră din ocâlele co coprind, sâii pentru.ca să 
se reesporteze pe Dunăre, vori fi scutite de or 
ce plată de ramă atâtă la intrarea loră în acele   porturi, câtă şi la eşire. 

- $ 2, Mărfurile pămentene sât pămeutenite co
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vorii intra în aceste porturi pe uscatii nu voră |. 
plăti asemenea vamă; cândi însă s'arii esporta 
din ele pentru străinătate, voră fi supuse la 
plata legiuitei vame, luânduse în consideraţie 
în astă privinţă regulile vămei. 

$ 3. Mărfurile ce se vor aduce în aceste por- 
turi pe apă, spre a se reesporta mal apoi, voriă 
trebui a se declara de proprietarii lor după re- 
gulile întocmite, şi în urmă vameșii, după ce vor 
îndeplini regulile de controlii, le vori înscrie 
îatr'uni registru speciali, în care se va arsta 
felulă, cătimea, cualitatea, loculi de unde vine 
şi pavilionulă vasului ce le-ariă fi adusi. 

$ 4, Cândă proprietarii unor asemenea, măr- 
furi ară voi să le rădice din porto-francuri, va 
trebui să facă declaraţia lor către rameşi cari, 
după ce mai ântâiii vor face revizia cuviinciosă 
spre a se încredința că mărfuriie ce rădici sunt 
totii cele ce s'aii adus pentru acâstă distanţă, 
le voră libera permisia pentru libera îmbarcare 
a acei marfe, IE n 

Ş 5. Obiectele de producţia țeret, lucrate şi 
nelucrate, atâtă cele duse în raionulă acestoră 
porto-francuri pe uscată, după cumii se speci- 
fică la Ş ], câtă şi cele produse în ocolulă raio- 
nului, vorii putea, intra în întru Principatelor- 
Unite, pe apă ssă pe uscat, fără a fi supuse la 
plata dreptului vamei, o. 
“Se escepteză însă din acâstă regulă, polobă- 

cele de totii soiulii, dogele de polobâce, pescele 
sărată şi untura de pesce, precum şi pelele de 
vito mari si mici nelucrate, care arii fi de o- 
rigină străină; care acestea voriă fi supuse la 
legiuitulii dreptă alti vamei, : 

ară pelele de asemenea vite, ce arii fi ale lo- 
coitorilorii raionelor, constatate prin acto adeve- 
rite de magistrate, nu vor fi supuse la plata de 
vamă la trecerea lor peste raion în întruţărei. 

$ 6. Mărfurile şi producţiile venite de peste 
frontieră, câte voră trece peste liniile de oco- 
lulă acestoră oraşe, aducânduse în întru ţerei 
voră fi supuse la, plata legiuitula! dreptă ali 
vămei, făcânduse escepţie numai în favorea lo- 
cuitorilori săteni dinprejură, pentru lucrurile 
de mâncare sâă îmbrăcăminte, în cătimi mici 
ce ară cumpăra pentru a lori personală trebu- 
înță, iară nu şi de speculație, | ă 

'$ 7. Aărfarile străine şi înmagazinate la 
Brăila și Galaţi spre a se reespurta pe apă pot 
să trecă, transitii prin ţâră pre uscată spre a le 
duce în altă țâră, fără a fi supuse Ja plata drep- 
tului vămei; proprietarii lori însă, voră înde- 
plini tote regulile stabilite în privinţa transi- 
tului, în care se înţelege că intră şi taxa de 
transită, II a a 

Ş. 8. Mărfurile ce vorii veni din străinătate 
pe uscati pentru Galaţi sâi Brăila nu se potă 
„apăra de plata dreptului vamei de import, subt 
preteste că se trămite transită pentru aceste 
oraşe, ci voră plăti dreptulii vamei, la punctul 
de intrare. * i E 
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$ 9. Carantinele aşadate în aceste orașe, se 
socotesci ca coprinse în linia porto-francului, 
de aceea, mărfurile nă dată curăţite acolo, ur- 
mâză a intra îndată în oraşii, iară la eşirea lor. 
vorii trece numai prin puncturile acelea unde: 
suntii aşedate bariere şi impiegaţi al vămei, 

Art. S5, Dreptulii vămcei si tote cele-alte 
taxe se vori priimi în monetele şi cursulă prii- 
mită în casa tesaurului publici, iară valorea, 
monedelorii străine. coprinse în facturi, se va 
socoti pentru cele MVântâiii ştse luni începute 
de la 1 Januarie 1860 după modulă următor: 

Livra sterlingă pe. . , . lei 67 
Piorinuli vechii austriacă, >» 6 30/40 
Tlem, nuci... 2... > 612740: 
“ldem, de Bavaria -. . . , >» ..5 20/40 
Jdemde Olanda, . ,. > 6 
“Banc Marca . „o 5. 
“Livra de Italia „., . . > 210H40- 
Dracma Grecie, . .. . . > 9 10/40 
Colonatulă e > 1490740 
Dolari americani ; . . .„ >. 13 90/40 
Taleră curentă „.. . „> 10 
Idem metalică . > 9 | 
Rubla de hârtie, . . . 23, 
Idem'de arginti ...,. . x» 10 20/40 
“Prancnlă i i. »  998/40 
"Leulă turcescă ..... >, „20/40 
Leală de ostrâva', , +,» * ' 22140 
Din şâse în şâse luni, Guvernutii avândi de 

temeii curșurile medii ale acestori monede va 
stabili prin autorisaţia Ministerurilorii cursu- 
rile ce ari trebui să se ia de normă pentru se- 
mestruli viitori, . . | . 

Art, St, Proprietarii mărfurilorii suntii res- 
ponsabili de faptele comisionarilorii, factorilor 
şi servitoriloră loră, | e 

Art, So. Tâte dâtoriele către vamă se voră 
bucura do drepturile prevădute prin legile ci- 
vile ale Principateloră, | , 

Art, 86. Proprietarii mărfurilor, şi împu- 
terniciţi lorii, pentru care sarii fi îndeplinită 
tâte formalităţile de esportă, plătindu-se şi 
dreptul vamel dâca mai înainte d'a se încărca . 
în vase plutitâre, sâă şi după ce se voră fi în-" 
cărcat, ar cere d'a le înapoia în ţsră, din causă 
că acele vase ară avea vre vă stricăciune, sâă ' 
alte diferite împrejurări, se vor putea îngădui 
ale înapoia, ca să le esporteze cu alte ocasii, fără 
a mai plăti dreptulă vamei. Asemenea .îngă- 
duiri se vorii da pe unii termină câtă maj scurt ' 
se va putea, i N 

Vameşii voră îngriji ca la asemenea casuri . 
mărfurile ce s'ară esporta,.să fie în cătăţimea 
şi felulti pentru care aii priimit dreptul vamei. 
Art, 87, Mărfurile ce vori fi apucat să intre . 

în împrejmuirele vamelorii de peliniele de fron- 
tieră până la 1 Januariii 1860 şi voră fi apucat; ' 
să plătâscă dreptulă de vamă la orinduiţii în- 
treprinderii ce espiră la arătata dioă, nu voră : 
fi îndâtorate de către vameşii Guvernului la : 

Dă
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plata dreptului de vamă în profitulă tesaarulul 
publici, fiindă acesta un drept al numitei în- 
treprindere, asemenănat contractului încheiaţ,. 
„Asemenea se va urma, şi cu mărfurile co es- 

portii. | . , 
Mărfurile ce varii apuca a se esporta în vase 

plutitâre pe la tâte puncturile de pe linia Du- 
nării, până la 31-Dacembre scra, nu voră fi a- 
semenea supuse la plata dreptului vămei în pro- 
fitulă tesaurului publică, 

Mărfurile care pînă la trei-geci şi una De- 
cembre stra, vorii fi apucatii a se porni de la 
vamele de frontieră spre a se vămai la cele din 
întru Principatelori, de și urmâză a, ajunge la 
destinaţia lor în cursul lunei lut lanuariiă 1860; 
dreptulu însă de vamă va privi în profitulă în- 
treprenorului vechii. | , 

Art. SS. Cine se va socoti năpăstuit asupra 
plăţii dreptului de vamă, va fi îndâtorată a 
plăti dreptulă. vamei şi a'şi face apoi recla- 
maâţia către Direcţia generală, şi, credândă că 
nu s'a îndestulată pe deplin nici acolo, să arbă 
recursii la Ministerală finanțeloră, iară de nu 
se va mulţumi pe otărirea Ministerului finan- 
ţelorii, să aibă recursă la tribunală. 

Cei cari nu s'ari înlesni a veni în pers6nă, 
poti să'şi îndrepteze reclamaţiele lor prin au- 
torităţile administrative cela mat apropiate , 
cari vor fi dstâre a le espedia neîntirdiatii, 

PARTEA III 

Instrucţii de comptabilitate 
şi manipulare... 

Art, 89, Comptabilitatea biurourilorii se va 
basa pe registruri anume întocmite pentru a- 
cestă scopă. 
"Aşa dară fie-care biuroiă va ţine : , 
a. Registrulă mărfurilor de importaţie, ce 

se vămuescii la biuroă. ! . 
d. dem, de esportaţie. A 
€. Registrulă mărfurilorii ce se asemnâză 

(înainteză) spre vămuire la altă biuroii, —. 
„d. Registru de importaţia mărfurilorii de 
transită. ! 

'e. dem, de esportaţia mărfurilor de transit, 
f. Registru magazinagiului, 
9. Registru mărfurilor ce se espârtă cu plata 

vămel la biurourile centrale. 
h. Registrul mărfurilorii de contrabandă, 
î. Jurnalulă cască în ducă : unulă pentru ye- 

nituri şi altulă pentru chieltueti. 
"Din acestea, jurnalulă casei va servi pe unii 

ană, registrulă magazinagiului și cele pentra 
tzausiti pe trei luni, iară cele-alte numai pe 
uă lonă. ! . 

„ drte 90. Vameşii suntă obligaţi a trece 
Prin fie-care registru, veniturile atingătâre du- 
pă titlurile ce pârtă, şi la finitulă lunei să a- 

4 
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dune pe pagina din urmă suma totală unde sa 
sub-scrie, . 
Asemenea sume din registruri, sa vor trece 

în suma lunară, pe care împreună cu registru- 
rile o va înainta direcţiei îndată după finitul 
luneY, oprindă copi! întocmai, de pe fie-care 
registru pentru regula biuroului. 

Art. 91. Scopulă înfiinţării registrelor pen- 
tra mărfurile destinate să se vămuâscă la alt 
biuroi, sâi pentru transită, fiind de a controla, 
dăca, asemenea mărfuri s'aii vămuită ori s'aă 
exportatii, precum aii fost declarate la impor-* 
taţie, vameşii sunt obligaţi a avea în vedere 
terminele fixate într'acesta prin declaraţii, şi 
dâca îndată după espirarea terminului n'a 
priimită dovâda cerută, atunci se trage de la 
garantatori valârea asigurată. . 

De asemenea şi vameşii biorouriloră, către 
care aă fostă destinate mărfurile, vădândiă că 
m'aă sosită în termini, sunt chiămaţi a anunţa 
pe biuroulii competenti, ca acela să pâtă pro- 
cede la îndestulare de la garantatori, 

Se înţelege că ast-fel da operaţii se ori e- 
fectua prin declaraţiile:triple ce s'aă statorni- 
cită, şi numai cânâii acestea voră fi alăturate 
lîngă registrari, atunci se voră considera com- 
plecte asemenea registruri. 

Aşa deră vameşii, priimindă la, asemenea ca- 
sur declaraţii triple, una so va păstra la biu- 
roi, una se va inainta biuroului către cara s'a 
destinată marfa, iară una se va da posesorului 
mărfey, s6i cărăușului spre dovâdă, 

Art. 92, Impiegaţii însărcinați cu inscrierea 
prin registrurile de comptabilitate, suntă chiă- 
maţ a îi pururea cu atenţiă, spre a nu comite 
scăpări din vedere sâii greşeli la scrisă , şi la 
adunarea sumeloră din condici, iară la cas când 
se va întâmpla să greşsscă , nu se învoesce a 
rade, sâă a şterge de toti ceea, ce aii acris gre- 
şită, ci numai a trage asupra cavântului &re- 
şită uă linie subțire cu condeiulă, așa în câtă 
să se cunâscă în tot-dâ-una ceea ce a fost scris, 
Se obligă sub cea mai grea respundere, ca ope- 
raţia dilei să se inscrie în condicele atingătâre 
numai de câți în acea di, 

Art, 93. Direcţia generală, după ce va com= 
plecta cercetarea tutulori sumelor de la biu- 
rourile din ţra Românâscă şi de la cole din 
Moldavia, pe care le va priimi prin direcția din 
Iaşi, va încheia uă sumă lunară despre.venitu- 
rile şi cheltuelile tutalori biuroariloră, înain- 
tânâii Ministerului respectivă câte unii esera- 
plară întocmai , celii multi până în două-deci 
şi cinci dile după expirarea lunei, | 

Art, 9£, La fie-care biuroi se va păstra un 
registru de intrare şi eşire a corespondinței, 
după numiruli corentă ce se ra începe uădată 
cu anul. | 

Aceste registruri se voră da de direcţia ge- 
merală biurourilorii din ţâra Românâscă, şi de     direcţia din laşi biarouriloră din Moldova,
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Art, 95. Biurouzile vorii înfiinţa şi păstra 
inventarii de mobilaţia și revisitele ce li se vor 
da, supuindiă direcţiei la începutulă anului uă 
listă detoţi articulii, ca să se controleze cu in- 
ventariulă ce se va păstra la fie-care direcţiă. 

Art, 90, Banii ce se roră aduna la casieria | 
din Iaşi şi Bucuresci, se vor da Ministerurilorii 
de finanţe Ia fie-care optii dile; iară de la cele- 
alte biurouri se vorii trămite la 15 dile către 
casieriile din Iaşi şi Bucuresci, 

Art, 97, Espediţia banilor se va efectua nu- 
may prin poştă, cu raportii către direcţia com- 
petentă; iară biurourile care nu se află în apro- 
priere de poştă, voră încredința revizorilor ba- 
nil adunaţi şi raportulii sub adeverinţă, care 
se vorii preda de revizor la biurourile de poştă 
ce vorii fi mai aprope de acelă punctii, sâă la 
autoritatea administratiră. . 
“Art, 98, Apuntamentele se voriă plăti la fi- 

mitulă fie-căreia luni de către biurouri pe ade- 
verință, care se voră alătura la suma lunară. 

Art, 99, La cr care punct de trecătâre fiind 
aşedaţi împiegaţi ai vămei, acestia sunti me- 
niţi ca, îndată ce sosesce marfa la frontieră, să 
o urmeze nedeslipiti, ducendu-o drepti la lo- 
calulă biuroului vămei. 

Art, 100. Pentru marfa adusă Ja biuroulă 
vămei, unde va rămânea sub paza ei, vameşulii 
va cere îndată de la cărăuşi, sii de la poseso- 
rii mărfei, declaraţia însoțită de fractiă s6ă 
alte chârtii atingătâre ce arii avea; acestă de- 
claraţiă va fi în dublu şi subtscrisă de declarant. 

Art, 101, Priimindu-se acestă declaraţiă du- 
blă, va procede îndată la revizuirea mărfei din 
afară, observândii de este conformă cu decla- 
xaţia, în câtii privesce numtruli, semnulii, bu- 
căţile, greutatea şi felulă ambalagiului sâă în- 
velitorel lor; după revizia din afară, se va pro- 
cede indată şi la revizia din întru pentra măr- 
furile ce se bănuescii la intrare, spre a se în- 
credinţa positivii dâca marfa este da feluli şi 
câtimea esprimată prin declaraţie atestând a- 
poi asupra declaraţiei resultatulii reviziei. 

Art, 102. Vameşaliă în unire cu preţuito- 
rul, sâii nefiindă prețuitoră la acel punctă, 
şi controlorii sâii adiuntele, iară în lipsa ace- 
stora, în fiinţa impiegatului subaltern, va pro- 
cede la vămuirea mărfei, pe basa declaraţiei 
dise şi a factorei originală de Ja locul de unde 
provine marfa, după val6rea exprimată prin a- 
ceste acte, - Si 

Arte 103, La, acâstă operaţiă se ra avea în 
vedere de vameşii şi preţuitori,; deea factura 
este originală, şi dâca numărul etichetef, câ- 
timea, greutatea, şi valGrea mărfei suntă con- 
forme cu factura, i 

Art, 104. Vameşulii va însemna asupra de- 
claraţiei vama ce a priimită şi, inrepistrână'o, 
vada neguţătorului una din declaraţii spre ai 
servi de dovedă că a plătit vama; totii uădată 
va însemna şi tâte facturele ce s'aii presentati   
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la biuroii, ca, să nu mai pâtă servi la altă oca- 
siă, bine înţelegându-se că, asemenea facturi 
priimite uădată cu declaraţia, prin care se vor 
cuprinde în numără, nu se voră înapoia după 
vămuire. | , . 

Art, 195, În casă cândă la revizia din afară 
sGiă din întru, se vor observa 6re care diferinţă, 
în număruli câtimei sâii greutatea mărfe, în- - 
tre declaraţii şi cele-alte acte, şi acesta după 
informaţiile ce se voră lua de la cărăuşi ssă 
posesorii mărfei, nu se va da dovedi într'ună 
chipă demni de credat, atunci se va considera 
de contrabandă asemenea diferinţă. . 

Art, 106, Deca după acâstă revizie, se va 0b- 
serva la vămuire Gre-care- nepotriviri de eti- 
chete, câtimy şi val6rea mărfei, s6ii Ja evidentă 
casii:de îndoială asupra facturei, atunci se vor 
aplica măsurile prescrise într'acâsta la art, 66. 

Art, 107, Cândii nu se va, înfăşişa casă îm- 
pedicătorii vămuirei, se va înscrie declaraţia în 
registrulă atingătorii, unde va adeveri comer- 
ciantulă, iară banii cuveniţi după declaraţii, 
prin care se va trece suma totală cu gifre şi li- 
tere, se vor încăsui, înregistrându-se prin jur- 
nalulă Casei. 

Art, 10$. Pentru mărfarile de contrabandă, 
vor încheia un proces-verbal, care se va inainta, 
îndată direcţiei, spre a da, soluţia cuvenită con- 
formi art, $0. 

Art. 109. Dâca marfa ce vine la frontieră, 
se arâtă prin declaraţie că urmeză a se asemna 
spre a se rămui la altii punct, sci a se esporta 
transită, atoncia vameşulii esta chiămată a lua 
îndată garanţiă despre vamă, şi că se va duce 
marfa cu sigiliile întregi la destinaţiă, în ter- 
minele ce se va otări, potrivitii cu distanţa, 

La, aşa, casii, vameşulii priimesce uă decla= 
rațiă triplă, din care două sub litera a, şi a 
treia, sub litera D se va îndrepta biuroului că= 
tre caro este îndreptată marfa. Acestă decla- 
rațiă so va trămite întocmai precumă se va 
priimi de ]a comercianţi, rămâinâii a se com= 
plecta de celă ce va termina operaţia, când sa 
va înfăgişa marfa 

Art, 110, Pasagerii cari voră avea cu ei 0= 
biecte supuse vămuirii, voră declara verbală 
valGrea lori, şi vameşulă va înserie în fiinţa, 
pasagerilor, prin -jurnalulă venitului vămai, 
asemenea declaraţii, după care, încăsuind vama, - 
va subt-scrie pasagerulă în rubrica lăsată pen- 
tru acestă sfirşită,  -- - 

Art, 111, Biurourile de Galaţi şi Brăila vor 
da subt-rameşiloră statornici la barierele ace- 
torii oraşe, jurnale de .vămuire, inspectândiă a- 
supra lori de a se purtă cu atenţiă și justiţiă 
păstrând în regulă asemeuea jurnală.  - 

Aceştia. vorii da banii adunaţi pe fie-care 
s6ră, împreună cu sama întocmai după jurnal, 
care sămi şi jurnală st voriă cuprinde la finitul 
unei prin suma biuroului lingă care se voră 
anexa. !
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LE 
PENTRU ADUNAREA DE:CATRE CUVERNU A VENITURILORU INDIRECTE... 

DIN VAMI, SALINE, ESPORTATIE SI IMPORTATE | 

LEGIUIRI 

GE 

" (Decretată la 9 Iuliii 1560) | 

Art, 1, Veniturile Statului şi anuma : Ve- 
nitulii vămilorii, ali salinelorii, esportaţiei şi 
importaţiei cerealelorii, esportaţiei vitelorii de 
totii soiulă, esportaţiei seului şi alii cervişului, 
venitulii. oeritului și ali. cornăritalui vitelorii 
păstorilor din Ardelii, se. vorii administra, şi 
strânge de către guverne, pe conta loră, fără a 
se mal putea arendui la particulari, precumiă 
S'a armată până acum, . , SN 

Art, 2, Aceste ramuri de veniti, atâtă din 
Tera Romăndscă câtii şi din Moldavia, îndată 
după espirarea terminului, până la care suntă 
axendauite, se vorii uni snb uă singură admini- 
straţie, şi voniturile so voră aduna în uă sin- 
gură casă, , i   

„Arte 9 Transportarea silnică şi cu preţii o- 
tărâtii a sării, de la grâpa ocneloriă la, schelele 
Dunărei, ssii la orl-ce altii punctii, este oprită 
pentru totii-dc-una, : 

Guvernul nu va putea efectua de acum 
înainte asemenea transporturi, de câții numai 
prin toemele de bună, voe, N 
». AFte 4. Venitulă esportaţiei şi importaţiei 
seului şi alii cervişului, care până acumiă în 
Moldavia a fostă datii în folosulii mancipali- 
tăţii de Iaşi, va intra în rândulă venituriloră 
Statului, îndată după espirarea contractului, 
cu care acestii veniti este arenduitii de acea 
Muncipalitate, . 

  

LEGE 
“PENTRU TAXA DE, 71]: LA SUTA ASUPRA MARFURILORU IMPORTATE IN ROMANIA 

. a 

Art. 1. Cu începere de la 1 Iuliii anul 1866, 
mărfurile, .produsuri ale solului, să alo indu- 
striei străine, importate în Romănia, afară de 
articolele pronibate şi de acele a căzoră im- 
portaţiune este admisă în condițiuni particu- 
lare, santii snpuse la plata dreptului de ramă 
de şâpte şi jumătate la sută (7 1/2 0/0) ca!cu- 
lati asupra valorei acestorii mărfuri la loculii 
de producțiune. IE e 

„Achitarea acestul drepti se va face ca şi în 
trecută, s6ă la vămile de frontieră sc la șă- 
mile din întrulă ţărei, după convenţia proprie- 
tariloră mărfurilor. 

- Art, 2, Suntă cu totulii oprite a se importa, 
în Romănia :., na - 

.1. Sarea gemă 
2. Tutanurile în foi stă fabricate. 
„3. Vinurile şi rachiurile ordinare. 
4. Alcoolurile de vă tărie mai mică 40 grade, 
5. Armele şi muniţiunile de resbelii. 
Arte 8. Sarea de mare nu va putea fiimpor- 

tată, de câtă cu uă autorisațiune specială a 

" (Decretiă din 19 Iunie 1866). 

  

Ministerului finanţeloră şi cu plata taxei de 
consumaţiunea sărei în Romănia, 

; AFt. 4 Suntă scutite de taxa de importa- 
țiune în Romănia : . 

-1. Cărţile în genere în ori-ce limbă. 
2. Minercele de feră. 
3. Ferurile în dragi pătraţi ss rotunqi și 

ferarile în şine. ” îi 
4. Maşinele şi bucăţile de maşiui şi ori-ce 

alte instrumente agricole. * a 
9. Cărbunii de pământ trebuitori rapâreloriă 

Dunării şi fabriceloră indigene. 
6. Trăsurile călătorilor pe cât nu vor finuoi, 
7. Lucrurile de hrană ale pasageriloră şi a-: 

provisionăriloră corăbiiloră pentru hrauă şi 
iluminarea echipa selorii loră, în limitele regula- 
mentului din 16 Decembre 1869, 
„-Arte 5. Cândă va începe esploatarea feralui. 

şi a cărbuniloră de pământă în ţeră, va înceta, 
scutirea de taxă, ce li se face printr'acâstă lege. 

Art, 6. Tâte disposiţiunile contrarie legi i 
de fașă suntii şi rămână abrogate, ! - 

ÎI a i .
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Leer 

: PENTRU REISFIINTAREA PROVISORIE A DREPTULUI DE ESPORTATIONE 

(Deer etii din 27 Augustii 156) 

arti 1. Dreptulii de esportaţinne, suspendat 
prin Legea de la 1 Aprilie 1862 până la, vota- 
rea budgetului, se pune în vigâre provisoriă, 
începândă de la 1 Octombre anul curent; 1864. 
Art, 2. Cerealele, vitele, seurile, pelile, lâna 

şi într'ună cuvânti, tâte productele naturale 
şi materiale brute (nemanufacturate) din pro- 
ducţiunea Principateloră-Unite Române, suntii 
supuse la plata dreptului de esportaţiune. 

Art. 3. Dreptul de esportaţiune se fixeză 
la 50]0 din preţulii de midloci, constatatii pen- 
tru fie-cara object; constatarea preţului de mid- 
locii, se va face pe fie-care anii după mercuria- 
lele oficiale. 

După aceste constatări se vorii întocmi ta- 
rife speciale pentru percepere, publicându-se 
asemenea pe fie-care anii. 

Art, 4. Se scutescă de plata dreptului de 
esportaţiune : 

a. Mărfurile şi obiectele străine împămân- 
tenite prin plată la importaţiune. 

b. Mărfurile şi objeetele produse din fabri- 
cile şi din manufacturele indigene, ” 

e. Sarea şi cărbunii de pământi indigene. 
d. Lâna, brânza, laptele, miţele, antulă şi al- 

tele relative, ce ar seâte păstorii Austriâci din | 
producţiunea viteloră aduse la păşane în Prin-   

cipatele-Unite Române, conform legii speciale, 
Aceste producţiuni, se vor calcula după nu- 

mărulii şi felulii vitelorii aduse de fie-care. 
e. Objectelo pentru dilniea hrană a pasage- 

riloră. , , 

f. Objectele necesarii pentra iluminarea, hra= 
na Gmenilorii de echipagiii şi conservarea va- 
selorii plutitore de ori ce carică, co atii ancora 
în portarile Principatelor-Unite komâne. Pen- 
tra yasele de mare, se vor scuti de plata drep- 
tului de esportaţiune şi objectelorii necesarii 
pentra iluminarea, hrana şi conservarea cu care 
ar urma să se aprovisioneze, porniadii din portu= 
rile Principateloră-Unite Române. 

-g. Objeetele şi dilnica îndestulare ce sarii 
cumpăra de locuitorii Statelor limitrofe de la 
cei din Principatele-Unite Române, în dilele de 
târgii, ce se faci pe la diferite punte de graniţă. 

h. Cărţile. de ori-ce limbă care s'ari tipări 
în Principatele: Unite Române. 

- Arte 3, Modulii de percepţiă al? dreptului 
de esportaţiune şi controlulii operaţiunilor de 
esportațiune în genere, va fi statornicită prin- 
truni Regulament speciali. ! 

Art. 6, Disposiţiunile contrarii legi de facă 
surită abrogate, 
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TARIFPA 
PENTRU PERCEPEREA DREPTULUI DE EXPORTATIUNE Si LISTA 

ARTICOLELOR APERATE DE ACEST DREPT, LUCRATOR DE LA | OCTOMBRIU 1870 
Laur, A, TAnre AL DREPTULUI DE EXPORTATIUXE 

(Decretii No. 1318 din 17 Septembriii 1570) 

  

  

  

    

  
  

    
  

            

! - PRETIU || PREP- 
IE " j . „. MODUL de |zuL va-| » 
z PELULU OBJECTELORU „„|azroc|| MEI || OBSERVATII 

o FINDIAREI În [| 
LEI [5] ec |n. 

Materii vegetali 

Cereale - 

IG Chila 90|! — [90)| Chita ain partea 
2 Porombi ii - 55| — [55lateita go pieea 
Ş| Mei şi hrişeie, . î » 35]—| — Fă ipngină de cea din 

văzii . . . » 40|—i| — [40,partea de dincua, 
5 Orzi şi aacă i .. » 45|—[| — tileau, ta egală 

o 1. [| |... . |. . . . 70|—|| — a unifica- 
Go iii ” 's0/_—] 2 sa mtsatiera de 

greutate, trei chi- 
Legume (zarzavată) ie de peste Alcor, 

s Bobi uscati , . . -. Suta oca 49— — 40) inotăin parieade 
Linte, ......, .. . ” » 251—|| — [25 

10| Mazăre verde, . ” 30|—] Z [soi 
11| Mazăre uscată, - . 30|—/ — [30 | 
12| Năutii uscată (nzhot e... 2 15|—|| — [75, 
183| Fasole verde . , Di n 30|—| — 130, 
14| Fasole uscată de ork-ce felii . A » 35|—| — |35; 
15| Ardel păstăr mari (piperi roşu). . Mia bucăţi 4|—] — 4 
16| Ardei păstăi mici. . E | a-—l4 
Ii Ardeii pistă. Sata oca || 150|—| 1 [50 
18| Arpagică i , 110|] 1 10, 
19| Ameiă (hamei) uscati. . . Aa 110|—| 1 [10, 
20| Vârză crudă (curechii). . . , . . Sata căpăţini 6—| — | 6, 
21| Cartofi a... Sata oca 10|—| — [10 
22| Castraveți Verd e e eo eee e a] Sutabucăţi | 1|—| —[1 
23| Castraveţi muraţi... Suta oca || 100|—| 1 —i 
24 Conopide . | Suta bucăţi || 50|—| — [50, 
25| Morcov, . cc... n 2|—| — |. 2 20| Dovlecei. . îi: .. a: 12|—| — |L2 
27| Dovlecei, „ 1|—|—|2 
28| Sparanghelă . eee e | Ocaua 1|—| —[1 
29 Pătlăgele vinete . ee eee e Satabacăţi 3—| —]8 
30| Pătlăgele roşii. . . Î..  . .| » 1|—| — 1] 
31| Pepeni veri (harbuzi) - î. . .. 1 10|—|| — [10; 
32| Pepeni galbeni (emo) , . , 10|—| — [10 
35! Prazii verde . . | a 2—) —]2 
34| Sfecle, îm eo... | » 6j—| — | 6 35| Usturoii uscată . 1 . Satacăpățiaii 1|—l— 1] 
55 Hei . A Suta oca 40i—i — [40 
37 Telină - os ajuta căpăţini |  4|—l — Al 
33| Cepăverde ..... „. . jSutalegăturiii 2—l 2 
39| Câpă uscată . a... Suta oca 10/— 10 
40] Cimbru uscată, . cc... - 200 | ! 
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FINANCIARE 

. PRETIU | DREP- 

, ui MODUL | “de [zor va 
Zz FELULU OBJECTELORU . vesntanza ||PPIZEOC| 2 || OBSERVATII 

. A —— 

LEI |n. |] LEL |p. 

| 

41| Erbă dulce verde, , . . . . . . «|| Sataoca || 40|—] — 40) 
49| Brbă dulce uscată . . . ... » 100|—j|  1|— 
43| Pătrunjelă verâe. . . o e e. «|| Sutalegăt, 2|—| — | 2 
44| Bamii, o... . . .. + „|| Aia bucăţă | —|[50! — [ia 

- Fructe (pâme) A , 

45| Aguridă. . . „|| - Suta oca - ||: 301—| — [30 
46| Strugari! (pâme) . Î. „||: , 20|—|| — 20, 
41| Troşie la putină (pâme la patină) ... . » 80|—| — |80, 
48| Alune seri . , . cc... » -40|— — 10, 
49| Alune uscate. . cs: Pi 60| —|| — [60 
50| Nuci, e eee ae o e e] Miabocăi | 2|—l—[2) 
51| Vişine şi cireşe verdi „ [| Suta oca 30|-—|] — 30, 
52| Vişine şi cireşe uscate . i > 80—| —. 30 
53| Gutui verdi şi uscate . ... » 40|— — 40 
54| Zarzăre. » "30|—|] — [30, 
53| Persici de totă felulă d ; „50|—l — 50, 
56| Castane. , » 40|—| — [40] - 
57| Corne verdi şi ascate . d a 30|] — [90, 
58! Mere şi pere de totă felulă . , cc. . » 30|—|| — |80, 
59| Prune (verdi) . . “ PRR » 20|—| — 20, 
60i Prune afumate A » 40|— — 40 
61| Prune opărite, . . . i 40|—1| — 140 
62| Prune uscate. . . » 40|—|| —, 140 

Seminţe 

63| Ghindă şijir | e “| 2o|—l 2 lao 
64 Colţane. o. |.  . .. | Sata oca 9ol_| — 20 
65| Colindra de rachiăi și cofeturi .. po 40|—| 2— 40! 
66| Enupere, .. . o. cc... » 40)—| — 40! . 
Gî| Anason. , . i „ . 50| —| — l50! 
68| Maştară nefăcutii ae > s0|-—| — Iso! 69| Maştară făcută , „500 sil 
70| Rapiţă bună . d > 30|—| 2 lao! 
71| Rapiţă sălbatică. 000 ” “10| — hol 
72| Simință deină. . cc. » 30|—| — 30) | 
13| Seminţă decânepă . , . k "30|—l| —. [80! 
74| Sămînţă de castraveți. . . ” '370|-—||  3|z0! 
15| Sămînţă de arpagică şicâpă . . .. . » '500|—||  5|— 
16| Simință domacă. ; » "40|—[| —, 40 
71| Săminţă de flori de grădină . ., . . - » 1000|—|| .10|— 
18| Sămînţă de osebite zarzaratui . . . . mi 1 400|. 4|— 
19| SEminţă de florea-sârelui, . . . . » 20|—[|:— [20 
80| Siminţă de hanus (anis) . » 50| — [sol 
81| Luţerna (siminţă) . . . a 200|—j  2|— 
S2 Trifoii , cc. . a 200|—i) . 2— 

S8| Măzărică «o. .... . a „35| — | 5|-pentra lemnele 
- a . de foc so star ex- 

__ Lemnăriă . E porta, exploatate 
- - . E : - 10 pi 

84| Lemne de foeă de totă felul, , , . .|| Stânjennii | 50|—|— [5 imuni se plitosce 
85| Lemne de focăde toti felul, ... Carul . ||. 12|—| — [12jrama uk a treia, 
86| Beţe de corni. . . . : . . . . |] Suta bucăţi 6|—| — | Giizată prin acestă 
87| Nuele pentru garduri . , . . . Nia 10|: — ori, 
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FRETIU | DREP- 
, SR pg MODUL de  I7uLva- | 

z FELULU OBJECTELORU .„ |ozuoel| MEL || OBSERVATII | a VINDIAREI | a | 
- LEI |5, Le |». 

. Materii vegetală 

Lemnărie | 

88| Nuele pentrn cercuri de buţ. .. “Suta” 12|—| — [12 89) Drugi de teiă groși, . . + + |] Sata bucăţi || 500/—/. 5 |— 
90| Part mari de stejari, . n 100|—| 1 |— : 
91| Pari mari de gardii obli i » i E a 25, Ă 
92| Parl mari despicaţi, .. n o Î- 80|—|] — [80 93 Haraci de vieobli, .,,, Mia bucăţi || 30|—| — [80, 94| Haracă de vie despicaţi. . „ 60|—]| — 160; 95| Catarturi de corăbii, câte 4 la plută -. - Bucata 80|—| — [80, 90| Catartele de corăbit, câte 5 la plută '-. a 55|—| — (55, 97| Truucheturi, câte 7 la plută. „1, i „ 25|—| — [28 98] Racle câte 13 la plută . . . : , A 8-|—|$ 99| Răcluţe câte 26 la plută. , . > : » 4 —]4 100| Siricuri, câte 25 la plută. , . . ... » "3I—]— [8 101| Gringi şi ghile, câte 22 1a plută, .. : „ 12|—| — 12 102| Gringi mici, câte 32 la plută, „i » 5l—l—|5 103| Laţuri de brad, _3|—] — [3 104| Dulapuri de bradă mâna 1 de 28 palme. || Suta bucăţi |i 270|—||. 2 |70; 

105 > „> > Ile 24 palme |: * :1[180|—| 1 [80 106 >. >  IIL de 20 patme, - 125|—| 1 20 107 > > > 1V de 18 palme. n 100|—| “1 ZI 108| Scânduri de bradi, mâna 1 de 16/14 palme. , 75|—| — [75 109 > > >  Ilds 12 palme. n 65|—| — [65 110| Gringi ordinari de stejarii şi tufan de ună 
stinjenă şi ducă palme. . , . ... .]|: Bucata 5I—| —|5 141| Grinji ordin. de stejar şi tufan de 2 stîni |]: - x 1 —ji -|112] Grindi ordinari de stejară și tufani de 
2 şi jumătate stinjeni, d a 10|—| — 10, 113| Gringi ordin. de stejar şi tufan de 3 stinj. |. N 12|— — [12 114| Grindi ordinari de stejară şi tufan de 3 şi | jumetatestinjeni ...., . a -141—| — 4, 115| Gringi ordin. de stejar şi tufan de 7 stinj. » 30|—j — [30 116| Grind! ordinari de teiă și fagi. . , . : 1 14—| — la 117| Butuci de corăbii. , d x -25|—| — 25]. 18| Fuse de mâri. . .. i “N 1925)—| 1 25, 119| Șiştori (măsele) pentru mori. . . Suta bucăţi || 50|—| — 150|. 120| Stâlpi mari de porţi. . ,.., " Părechea 25|—| — 125 121| Stâlpi mari mâna... n "[ -20j—]| — ]20 122] Stâlpi mari mâna II, i 5 15j—| — H15 123| Stâlpi de 3 stinjeni şi uă palmă în muchi, » 15|—| — 15) 124| Stâlpi de 2 şi jumătate stinjeni . » 12|—j — [2]. 125| Stâlpi de 1 şi jumătate stinseni . E 6|-i —|6i 126| Tălpoie de stejariă de rândă, , . - Bocata 3—| —|3 127| Tălpă de stejară de 4 stiujeni. |. . n 25|— — 23) 128| 'Tălpiţe de stejară de ferăstrăi, . . . - » 4——[4 129| Tălpiţe de stejari cioplite. . A » 9—j — 9 180| Pânzi do mâră de 4stinjeni . . ., » 25| —i — [25 131|-Căpriori de tufană de 3 stinjeni. . , a s—j —]s, 132|: Căpriori de tufanii de 3 și jum.a 5 stinj, a 20|—i| — [20] 133| Căpriori de brad şi teii a 3 stînjini, .. - > 2l—| — [2 "411341 Ciipriozi de bradii şi teiii de midlocă .., 2 „ AHIQ — [fai  
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FINANCIARE 

PRETIUL, DREP- 

= U ORU MODUL . soc ai OBSERVATII did 4 ÎI 4]... PELULĂ OBJECTELORU | orare PP 
Ă - | LEI |B.| LEI |B. 

— | 
133| Căpriori de bradă şi teiă mai mică. _Bucata. ||... | 
186| Laţy de teii, anin şi plopi, mana II ordini | Suta bucăţi || 20|—| — [20| 
197| Laţă de teiii, anini şi plopi, mana |. a om [| 49|—l — [40 
138| Prăjini de teiă şi anin ; ... . Bucata, ||. — Țile 
139| Martaci de teiă şi stejari. . ... . „|| Sata bucăţi |] 80|—|.— 
140| Ulacă de stejară , eee i LI—| — 
141| Sghiaburi de lemnă sâă uluci. «e a]... Bucata -10|—j — 
142| Sghiaburi de stejari de 2 şi jumăt. stinj. .- ... [ee 
143| Sghiaburi de stejară de 3 stinjini .-. . n, o TIT ee 144| Furcă, [a ae eee mia » „Bl ee 
145| Scânduri de stejariă pentru corăbit până la : 

| 6 stînjini, [ema o... n. 13—| — [18 
1146| Scânduri de stejari pentru corăbii mai A , | | micăde stii, e ec. ni s-| —] 8 
147| Scânduri de stejar pentru corăb. de 2 stân. n „t-—]4 
148| Scânduri pentru corăbii mari de teii, n. „6|—.—.] 6] - 
149| Scând. pentru corăb. ma mică de a II mană „n. AA. 
150| Scânduri de teiii şi ulmă felurite. . » „2 —]2 151| Scândrră de anini mari, . » 8-—-|—|8 
152| Scânduri de anină mai mici . . .. » . 3|— — 3 ” 
153| Scânduri de frasin până la 3 stin. şi uă pal, n „IA 
154| Scânduri de frasin pnă la 2 stînjini n. 6-1 —] 6]. 
35 Scânduri de stejară până la S palme . . n. 3|-j —|3 
156| Scânduri de stejari penă la 6 palme . pr. „2-12. 
157| Scânduri de brad de Văleni şi Rucăr sâiă PI , 

de mâna X-a (tabanuri) . a. Suta bucăţi s9|— iai 80, 
158| Scândari de Câmpu-Lung, mână I-a ...] | n 10|—|| — [70 
[159| Scânduri de Focşani, mâna L-a şi a Îl-a . » 35| — 35) 
160| Scânduri mai mici de mâna S-a, 4-a şi a 5-a n 20|—||. — ]20; 
161| Scânduri de rând... . .:. . i » 10|—| — [70]. .. 162| Scânduri (tinikele) . n... „o 50| — 50], 
[163] Scânduri duşumele de 2 şi jumăt, a 3 stînj. ||  Bucata' 4-4]. 
(164| Scânduri duşuimele de 4stîjeni.. . . „1 | 5) — 15, 
'165| Scândură de Măinesci. . . . „|| Sata bucăţi || 10|—|| — (10, 
166) Sindrilă de bradi. . . e Mia bucăţi |  8—| — | 
A6T Să e. „ 6|-| — |6; 
168| Săraniţe de bradiă mari. | n || „10|—| — [10] 
159] Buamaci . . a. || Suta bucăţi || 150|—| 1 [50| 
170| Scânduri de duşumea, mâna l-a... . „Bucata, -6|—| — | 6 
171| Scânduri de duşumea, mâna II-a . . . » 4—|— [4 

Materii vegetali 
Lemmnărie 

si „feluri _|_țoluri | , NR: A 

172| Doage de stejari! 2. | 2if | 1 ||-| Suta bucăţi | :101— — 10). 
I79| a. n 3 Sia [1 op 15|—| — 18, 
IA n» o 5 5 1, » 95—| — 25) 
175 n 2 » 5 512 pi n -s0|—i — 30) 

116 n» n n 6 2 LI 35|—| — 3 177 a 1 x 7: Gh] 9th » 40|—] — 40 
128 1. 8 | 7 25/6 a. 60|—] — |60! MN. „lose | hp » 150|—k 1 [504  
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' PRETIU || DREP- 
KE ș : DIR MODUL de |zova-]| 
2 |: - FELULU OBJECTELORU | MIZLOC|: MEI “|| OBSERVATII ae i VINDIAREI | __ -— 

pp i LEI o. LEI |B. 

180| Dâge de stejarii de 4 palme în lungime şi -. IL E E uă palmă şi 2 degite în lăţime. .: . Suta bucăţi | 35|- — [351 
181| Dâge de stejarii de 5 palme în lungime cu - 

| asemenea lăţime. , ... n. 50|—| — [50 182| Dâge de stegarii de la 8 penă la 12 palme. m -150|—[|. 1 [50 
NB. După aceste dimensil (măsuri) se vor | - 
preţui cu analogie ori-ce doge de stejari 
se vori exporta cu alte dimensil; CR Ee ae 

188| Arapi pentramâră: , 0. || - Bucata 2 — [2 
" Speeti medicinali N Sa E BI 

184| Ismă verde: Sata oca | 10—| — [10 185 Ismă uscată, 2, . m |] 200—l| 2 |— 186| Flore de teii... i n: 200|—|| . 2 |— 187| Flore desocă, . .:. a pi 150|-—|| '1 [50 188| Flore de muşețelă. ., . i m i 100)—[ 1 |— 189| Gândaci verdi (cantaride). . .-, . "Ocaoa | '15)—l — 15 
Diferite objecte a il 

190| Brou (boia roşie de rădăcină de €rvă). Suta oca 50 —!| — 50 ID Căpriță arsă. . m 21— | — [Lu 192| Lemni galbenă... pe 20| —| — [20 199| Paţachină numită canarie. . .-. n 120/—| 1 [20 
194| Paţachină ordinară, . .. in 30|—| — 130, 195| Sotrană. . . „ Oeaoa 20|—| — |20, 196| Scumpie pământână, , . „Suta oca 35| — să 
197] fască pentru ciubucă-. a - Ocaoa. - 5 —|5 19) Răgină m Il 199| Tască pentru candelă , .. .-. pi 1|—— a 
200| Trestie (Stuh). . .-, . . Sata snopi 5|—|—.]:5 201| Penă cu caru ordinari, . . Carnli. || 22)—| — [22[- 202| Fânii cu caru de măsură i mi 55|—| — 55I 203| Rinză pentru tabaci (mugură de dubită) .|| Suta oca: 404—| — 140, 

204| Teiă topită. i m 421—]'— 12 205| Teiă netopită. , . ... m. 14|—| — 11 206| Papură . a re e 0 Satasnopi || 11|—|— 1) 207| In topită . i Ocaoa. a—| —] 
208| Cânepă . e m, 1 — a 209| Câţi “Suta oca |. 85|—| — ]35, 

Materii animali Y. 

Animale (vite) 

20 Bois... „||. -Capă:- 1 120|—li 1 [20; ZI Tauri n 150|—|| 1 [50, 212) Vai... n „80|—| — [80 218 Mânzaţi, i ,, 50|—| — [50 IA Viei i » 20|— — ]20, 219| Mângate; a... » 50|—j| — [30, '1216| Viţele .. Pe n 18| — [1$; 27 Bivol e » 150—| 1 [80 218| Malaci (mânzaţ). . . » 100|—; 2 o); 219) Bivoliţe, i » 4 HO—| 1 140,          
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FINANCIARE 

| PRETIU + DREP- 

i MODUL de |zunva- 
z FPELULU OBJECTELORU oozagar | XIZL9C] 322 || OBSERVATII 

Ă LEI |B.| LEI |B. 

220| Malacele (mânzatele) . ... . .. Cap 60;—|| — |60 
221| Cală să €pă . . .. n 200|—| '2|— 
222| Cali buni mare . . 2. 400|—|  4|— 
223| Mânzi (cârlani) - N i 120|—| 1 
204 Catiri i... . | a 100|— ; 1]20, 
225| Catiri (mânzi),. . . n 50| — 150| 
[226 Asină, Îi. |. | . „» 50|—| — |50: 
221| Mânzi de asină ... a 251—|| — 25 228| Rimători, rimătâre , - . „. 60|—|| — 60, 
229| Purcei . . . n sl — | &| 230| "fapt. . N 20|—| — [20] - BSE. : s|-l— le 
232| Capre. . a 5i—] — hi 
233| Ede . . .. 16— — 6 
240. co. 2 10|—| — lo] "e 235| Berbeci, cc... 1 12—| —- 2]. 
236| Mei, mele . . . 0... „ — ||| — II) Pejumătate pre- 

: : A : țulă celor mari de 
Pastri E felul tor, penă Li 

a. [22 
237 Gâsce Îi. » 1150 — Lo nea iata i. x. ” = 2 TEgă ă prețu 

sa] SIL. găină [50] 2 pere metetor 
20| Rae. i a aj | al 
241| Curcani şi curci . AR "a "4|-]| = | 4. upitorile după! 
| pp ad a iral6ro nu so poti; 
i Vermnă (anelide) . E taxa mar mult insă, 
'249| Lipitori , ae ae ae. | " Ocana * 100|—ji -: 3l— inţindo aceste ane-! 

Pescăriă Di “| lide,cătimea de ex-j 
| escarii , a - |. [portat pe fiă-care, 

243| Moronii sărată şi prâspăt. .. Suta oca || 120(—! 1120 ra gin 944|; Nisetrn prâspăt şi sărată . ... 1 120|— 1 20 histerulă finante- '245| Cegă, lină şi caracndă prâspătă, . -. , 120]—! “7 aojori-si agenţii va- 
1246] Șalâii, saduc și plătică, sărat şi prâspăt . » 60|—ii. — 0'poztatuli pureaă! 
247| Crapii şi şomnă sărată şi prâspăt . , .. 90|—| — |go/cuantităţiloră aa- 
248| Cosacă săratii. | | „i 50|—I| pjtorisato arin or-j 
249| Serambii sărate şi prâspete . |” Suta bucăţi || 20|—! — 20| na Specia in 
250| Marinată de moran şi cegi |  Ocaua * 9 2 2 . 
1251| Batoe de morun . 3 , a 4 — aq 
252] Nevre de mornan şi cegă . i 6l—| — id 
253| Cleiti de mormn . .. 3 36|—!' — [so 254] Iere negre de morun şi nisetru .” , a 8-—| — | si]: 255| Icre de Ştiucă, ., E Ă i 5 | şi 
[256| Iere de cosac şi crap. . II 2 —. o] 
257| Untară de pesce . ... „ a 2_| _i]al 
958 Lapţi. ..., i 1 al 
259| Gogoşi de pesce . , DN 1—| — qi 
260| Raci, .. , Sata bucăţi 2_|— [a 
261 Melci (culbeci) , ; 3] —.|g: 
962| Scoici . . . . 9|_l — 9 

Cărnuri | 
263| Carne de boi şi saci. î.c. - Ocana . || — ! i 1204] Carne de vitel, ... „: [2 — Li 265| Carne de rimătoră |, . . n: — [701.2 [fil | 
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260| Carne de die . . . . - Ocaua: * — ih 
267| Carne demelă. . . . i — | 
268| Bun de boi şi vaci . a —| -3j— 
269| Băgică de boi. , .. Suta bucăţi || 10|—| — [10 
270 Maţe de bot şi vaci tarile î.. a -2|— — | 2 
271| 'Piple pentra ferestre . . . .-. a 50|—l — [50 
272| Maţe de Gie şi capră. Î... E 4|—| — | 4 
213| Slănină (osinză de zimători) . î. - Ocaua- - 450| — Life 
2î4| Untură derimători, . .. SE 2j—|— | 2 
275| Untură de gâscă. . . » 4—|—] 4 
276| Heredeboi . . . , I-a 
277| Ghiudenuri. . . a 2150 — [2 lei 
[278| Cârnaţi de băcănie în cual. ehiudenului , , 1[50, — [Le 
279| Cârnaţă de zalhana . , - 1[50) — If 
280| Cârnaţi de rimători. . . . « Da , , 1150] — |L!/a 
281| Salamă. ,.. a... i 3|—| — [3 
282| Carne de bot şi vacă murată . „|| * Sata oca 70|—| — [10 
283| Came decrapă şi. . , » 55|—| —.|55 
284| Limbi de bivoli afumate . . . . . „|| Suta bucăţi = 1— 
285] Limbi de boi şi vaci, , . n —| — 80 
286| Limbidecaproşi oi. , . . » —| — [23 
287| Limbiderimători . . , n —| — [35 
288 Pastramă derândi, . . . Suta oca — —,]90 
289| Muşchi afumaţi, (caiseră). , .-. n 1|10 
290| Mușchi de rimâtori . . » 1730 | 
291| Siăzină srentată, . » 1/40 
292| Șuncă derimători . ., . .. » 1140 
293| Şuncă de câstă . . » 1|40 

Seură - , 
294| Seti de vite mari şi mici . , . Suta oca —| 1[60 
295| Cirivigă, a cc. a —| '2[— 

Lăpturi, Urânzeluri, unt şi ouă | 

296| Brânză de vaci şi o! murată (felit). . '.|| Suta oca — 80 
297| Caşă prâspătii. a. a — 60 
298| Brânză de ofla burdufi . . îi: » | 1— 299| Urdă de buraufă. ă — U— 300| Cageavală decâmpi. ......, „ —| 1|80 
301| Caşeavală de munte. . . . ... n —| 2— 
302| Lapte grosi dooi la putină . . , . a — 80 
302| Untii de vacă prâspăti. . . ” —| 2— 
304| Umnti de vacă topită. , n —|  3— 
305| Untă de caşcarală (manteeă) unită de: oi. » — 1]— 
306| Quă de găină, . î. .., Sata bucăți — 5 

Miere de câră 

307| Stupi cu faguri demiere . ,.... Bucata —| — 12 
308| Miere scursă şi faguri . „e. ll Suta oca —| — 180 
[309| Mică scă balheş . . „. —l| — 160 
1310 Câră galbenă, . . „Oeana . —|—16 
Sl] Cerăalbă . . . . a —]—|8 
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| 
Pene | . 

312) Pene pentru condee . ., . ...:. ||] Sata bucăţi 1 —|1 :|513] Puf ordinarii de gâscă necurăţită . . ||  Ocana. "5—l — 15 314] Paf de gâscă corăţită, . . m Ba — Ma [315| Pene de gâscă, . ,-. i: 8 — y 936| Falgi de găină... 2 1|—] — [1 BI Pugi de gâscă. . . ; 10|—! — [10 
, Pei melucrate 

318] Pei debivoli . . „= [e „Bucata . || 35|-] — [85 SI9) Bei de bivoliţe. . + + e e | sol —B9 [320| Pel de turmaci (malaci sugttori), -.: . » 15/—] — șI 921| Perdeboi ,.. i . 30|—|| — [39]. 1322] Pe devaci, ,.., , » 25|—| — |20 : 323| Petde vița: ii „65| — | 6 1324] Petde cală, ... n... > 7 — [7 325 Peide mânz, . ii: , 4 — [2 1926! Pei de capră şi ţap. . ... . a 2/50 — 2 |927| Pei de edi de totă-felulă . A , „. 150| — [14 1928] Pei de rimâtori . . . , .. . „. 2—| — | 1329] Per de asint, , . . . a. 6|—|—! 6 130| Per de cerbi . . RI 10|—|| — |i9 331| Pet de căpridră | „ 5 —]5 392| Pet de epuri. . Suta bucăţi | 60|—| — [60 :333| Pei de vezare. ee e e a e ll  Bucata 2—].— a" 854| Pet de oi şi berbeci negre şi albe cu lână de 
zahana . , | » 3I—] — ].3 | [935| Pei de mei albi de seamă, , . . . , 160| — [la 586 Pei de mel negri creță, idem, . . | a 5—l— 15 337| Peide melă linse, , o 2—| — aj 838| Pei do mei jărci (fără pără) . , - |] Suta bucăţi | 50|—! — [50 339| Code de boi şi vaci . .. . » $—| —|8 ;3-10| Opinci de boi şi vaci netăbăcite. Părechea 1— — ja 341| Opincă de rimători | .  .. a 1|—i—|a 342) Peide vulpe . Bucata | 6|—|—|6 '343| Code de volpi aa ae +]] Sata bacăți || Al] — Țal 944| Peă de veveriţe , , i » 20|—] — 20 345| Code de veveriţe. . . a 3I—] — 3, 816| Pei de gidră , soi Bucata 10/—| — 10, 347] Pei de jder şi belhiţă cc. a .10|—l — 10, (3481 Pet de pisică (mâţă sălbatică). - , n 3— — | 3 339) Perdedihori, i : 1|-—| — [al "950| Pei de urşi, , Î. . | 2 - 25|—| — [95 SI Perdelagi, iii: , 8-! —] 8] 352] Pei de bursuci . a. a 6[—l|—|]6 [555 Perde câini , n 1|— — |al j354| Pel de boi cusute burdaşe (nuoi). . ». -25|—]| — [25 1 (355 Pei de vaci cusute burduşe (nui) . .. a. » 20|-—[|. — [20 |356| Pei de mâazaţi cusute burduşe (nuoj) . n 8—| —| 8 ;251| Pei de viței cusuta burdaşe (nuci) . . , » 1— — [7 [358 Pel de bivoli şi bivoliţe cusate burd, (nuot) » 30/—jr — 130 [359 Pei de malaci şi turmaci cusute bur. (nuot) „ 14|—]| — |14 11360| Pei de capre şi țapi cusute burd, (auot) « - 3j—l — [3      
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| Daia i LEI |n. LEI |B. 

Piruri 

BOl| Peri de boi şiraci , . .. . Suta oca 50/—] — [50 
362| Pirii de code de bol şi raci. . “n 100j—||: : 1|— 
563| Perii de cală (coma şi câda) . A - 2 300|—|| - 3|— 
364| Perii de cală ordinară după pele. . . p: 40|—jj — [40 365| Pără decapră. n 60,—| — [60| | 360| Pării do rimătoră ordinară (necurățit). »: 500j—|| - 5|— | 367| Pării de zimătoră carăţiti. . ,., 9 - 1000|—i| 10j— 

Lânuri - 
368| Lâna ţigae, stogoşe, ţureană, bârsană, set : 

de tabaci şi miță spălată de ori-co co-| . . . . II 2 lore naturale , . | . Ocana. -2[50| — [ez 369| Lână nespălată, ţigae, stogoşe, ţurcană,|| . - - : 
bârsană stii de tabacă şi miţă de ori-ce | culGre naturale. Îi "n 150|; — [la 310| Lâna, merinos, numită de Spania, spălată. "n s-l—|4 « 571| Lână merinos numită de Spania, nespălată, n 3-|—]5 72| Alpaga (lână de capre de tibet scă teftic). n 5—| —|3 

„ Cornărie' ” E | 
373| Cârne de bivoli, . . -]| Suta bucăţi || 20|—| — 120, 
374| Cârne de boi şi saci . Ei Rae 8|—| — 8 , 375| Verfuri de corne de bot și vaci. . Fi Ie 2 — 2 
376| Cârne de cerbi. . eat. * Ocana 5 — 2 
37| Cârne de berbeci, - eee +] Suta bucăţi 2, — | 2! 378| Verfuri de cârne de capră. ,. . . Bl l5 

- Gse | 
379| se âe zalhana.-. „i Sata coca: || :4|—l— 4]: E 380| Unghii de boi şi vaci, . - | Sata bucăţi | -2—]—] 2] 

:Gogoşi MR IE 
381| Gogoşi de mătase cu gândaci vit, „|| - Ocana 5|—| — 3 ; 382| Gogoşi de mătase fără gândaci (găurite). „ 8|—|- —: 20] .. 333| dem de mătase cu gână. morţi (în întru). i 20j—j|-— 0, Ă . 384| Semânţă de gândaci. .. A - 80|—|]-— |80 

Materii miucrale 
Diverse E ERE - 

385| Cruci de pâtră tare cu scaunii de 9palmell :Bucata 100|—j|..1 — [986| Cruci de petră tare cu'scaună de 5 palme, - 40|—| — (40, 87 > de pâtră mari fără scaun de pâtră mâle, » 18|—| — 1 388| » depetră mici fără scaun de pătră mâle. > Gl — 6 
389| Colacă de pâtră pentru gară de fontâni, - * 20|-—|i —: [20 390| Colac de pstră întregi de puţă . N - " ['250|—|| 2450 
391| Petre de mori de Tergu-Vestei şi Muscel. || Perechea: | 250|—| 2150) 392| Petre de mori de Hâriăi mari... . „ 600|—| s6-—l 393| Petre de râşniţă comptecte. , . . . = » 10j—||:— 10 | 994, Petre de Hârlsă şi Focşani de 7 şi jumă- a : | tate şi 6 şi jumătate palme, .. » 80|—!| — [£0| 895| Petre de Hârlăă şi Focşani de 4 şi jumă-!  ș; _ | tate palme, . . ., | x 50j—l — 150.  
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1596! Petre de Hâriză şi Focşani prâste .. î o || Perechea 18/—]| — ]18| 
Petre tari pentru prastolă. ... e Bucata 80|—| — 80) 

398| Petre moi pentra prastolă. .':. . » 50|—| — 50, - 
[399 Stilpi pentru prastolă . . . o... » 40|—| — 140 
11190 Lespede de pâtră. . . . . . . oi. a 2|—| —]2 
401| Lespede de petră mâle. - , » 1— — [a 
402| 'Treptă de pâtră de pietrâsă peluerată. Palma 1|—i —]] 
103| Pisanie de pâtră pentru mormentă . Bucata 100; —| 1 
404| Gresii pentru câse (cute) . [| Suta bucăţi | 10l—|[— hol... - 
405! Răsătură de pâtră -» a: Suta oca 1|—| — 1 „Costulă 16 gi 
106| Pstră, naturală pentra constracţie -. Coşul 50|—l — 50 eieze (ei ci 
j07 Pământ roşu pentru văpsită, . . . Suta oca 40|—] — H4Oidomnesei) | 
408 Vară de totă flulă, Mia oca 40|—| — lo! 
109| Smâlă, - îi ll Suta oca 80j—l| — so) 

[+10 Catană. Sti î... m 40j—! — ]40 
jt11| Păcură (petroliă narile) . Vadra 3l—| —]|3 
112| Puciosă, , « . . Ocaua . 1j—| — [1 
1413 Silitră, 2 2— — a 
ji Ceră de pămentăt. . » 1|— 11 
115| Aramă veche ne Incrată (vase i diferite n 

- objecte stricate), . d » 3—| —|3 
+16| Chihlibarii bucăţi mari şi mici. DE ... a „1 8004—[l - 3|.— 
417] ipsosă. . N E Suta oca 10|—| — 10, 

1418] Argint vechii (Obiecte stricate) . Ocaua || 180|—|.. 1180 

Fabricaţiuni . ! 

„Diverse 

|419| Ber Vadia 4— — 4 
ie:0 Drojda de bere de țEră “calitatea 1 și TI! Ocaua, 1|—| — 1! 

"|421| Vin naă (până la ună ană). , . Vadra, sl—| — |: 
422| Vinii vechiă (de la ună anii în 'susii) . , 5 —]5 
429| Drojdii de vină. . . . , 1 — [a 
|724| Vatcă de oră-ce cualitate. . . . ,. Ocaua 2|—-— [9 
425| Rachiii de prune si tiscovină . . Vadra 5 — 15 
26 Rachiii de drordie, sacâz, anason şi bucate. i 6|-|—!6 | 
421| Spirtari în genere. ... ... sti. » 7] = — | 7 
28) Oţetii, ne e , 4|—| — 14 
429) Gază. n cr. » 5|=—l —|5 

11430] Arpăcașă. . ! ! Suta oca 60|—|| —]60 
431| Botgoriă de grăi . , 40|—]| — hol. 
452| Grişă (grisă) | . » 60|—| — ls! - 
[138 Grupe de grâi sâii de iza » 40l—!| — 40 
j134 Grupe de orză. , , 30| —. 30, 
jt55 Pâsată . ., , 40|—|| — 40 
436 Tărâţe. . . , -slol — 18 - 
137| Păină de diferite cualităţi afară în "cea a 

picluită (nişeştea), .-. , » 30|—| — [30| - 
438| Făină piclaită, A i » 40| — HO] 
399| Mălai, i... 15| — 5) 

Flori. .. ! | | 

440| Siminog. «e o. o e e 100 legătară || 1 — 11,



1350 
LEGIUINI 

LiTERA B. REPERTORIULUI ALFABETICU ALU ARTICOLELORU APERATE DE PLATA. 
„ DREPTULUI DE EXPORTATIUNE. | 

1 
9 

I
S
 

ip
 

o 
e 

9, 
10, 

12. 
13. 
14. 
13. 

„ Arare de pării de 

A 
Albii mari, 

. Albii de midlocii, 
„ Albit mici, 
Aramă nouă lucrată, - - 

„ Aramă vechiă, 
„ Acadele 
Aţă albă cismărâsză. 

„ Aţă albă răsucită. 
Aţă nâgră tureâscă, ! 
Arnici (bumbac) torsii, văpsitii roşu, 

+ Arnici văpsită rinătii..- 
Arnică albii torsă, 
Arnici stacojiii, 
Arnici feţe, . 
Arare de pără de capră s6i pregati pen- 
tru căruţe. 

„ Atare de pării de capră sâă preşutri pen- 
tru aşternută, : 

capră pentru cai şi saci de pării de capră, . 
„ Aba albă şi nâgră, 

B 
+ Blăni de pântece de bursuci. 
„ Biâni de pacea, Pe 
- Blăni de spinări de vulpi ordinare, 
„ Blăni de Dip. 

3. Blăni de căpăţână. 
. Blăni de nafea, 
+ Blăni de guşi, 
. Blănr de lupă, Ioa 
. Blăni de vereriţe, 
. Blăni de dihoriă, 
- Blăni de pacea. 

. Blănl de goşi. | 
+ Blăni de pântece, 
» Blănt ordinare. 

5. Blăni de milă de vulpi vinete văpsite 
negre, - 

+ Blăni de spinără, 
. Blăni de căpăţâni, 
. Blăni de siliviii, 
+ Blni de badiniă. | 
+ Blăni de nafea cu anadoluri, 
. Blăni de nafea fără anadoluri, - 
. Blăni de guşi, 
. Blăni de cracă. 
. Blăni zagorale de petlea, 
. Blăni de zuih. ! 
+ Blănt de milă. 
., Blăni de cacomi, 
. Blăni de caraculaci, 
+ Blăni de spinări, 
. Blăni de epuri negri şi albi,   

49, 
50. 
51, 
52, 
53. 
54, 
55. 

"56. 
57, 
58. 

Blăni de şârici. 
Blăni de limie. i 
Blăni de pântece de lupi albi de Lipsca:. 
Blăni de gpinără. de lupi albi de Lipsca, 
Bidinele (badanele). . - 
Blăni de singâpuri negri, 
Blăni de jântece răsopuri. 
Blăni de spinără. - 
Borangie, ! a 
Bolobâce, antaluri şi balerce de dâge grâ- 
se cu vadra de 10 oca. - 

"59. Buţii de dâge grâse cu cercuri de fier, : 
"60. Buţi mari de 150 vedre.. 
“61, Buţi de 200 vedre, , aa: nus 
"62, Butoe mari de 50 vedre, pet pri 
"63. Butâo de 40 redre. Sce şi bu , Yi a | le sâii butele 64 Butâe de 32 vedre. i alte diferite 
"65. Butâe de 20 veâre, suzi. | 
"66, Butâe de 15 vedre. . 
"67. Bute de 8 vedre, | 
68, Băl feredae de acelea darage cu cercură 
deferi. * ! i Ea 
"69. Băi de stejară ordinară. 
10. 
71. 
72, 
73, 
14, 
15, 
76, 
17, 

Baniţe (dimirlii) “ 
Brâne de lână albe până la 8 coți. 
Brâno de Jână albe văpsite stacojii. 
Brâne de lână văpsite stacojli până la Gcoţă.: 
Brâne de lână fege pînă la 8 coți, 
Brâne de lână fege până la 6 coţi. 
Botuşi de copii. - 
Berde dulgheresci. 

78. Balanţe mari de băcănie, 
"79, 
"80. 

Balanţe mici ordinare 
Borcane (chiipuri) mari, 

"SI. Borcane de midlocii. 

„82, 
„83 
„84 
„85 

G- 

, Cercevele pentru ferestre. 
„ Ciubuce de dărmoxin nelucratii.. 
. Giubnce de dărmoxin lncrate, * , 
„ Ciubuce de dărmoxin mai prâste,. .- 

80, Ciubuce de cireş nelucrate, 
„87 
„28 
89 

„90 
91 
„92. 
„93 

+ Ciubuce de cireşii lucrate, 
„ Ciubuce de cireşii mal prâste, 
. Cercuri de hainută la tniă cală. 
„ Ciorapi de aba.. . 
. Ciorapi de lâuă (călțuni).. 
Ciorapi sâii bernarici de sucman. - 

„ Cerbi de munte. 1 
94, Cisme bărbătescy, 
9 

„90. 
„97, 
98, 
99, 

„ Cismne mai mici, 
Cinpici de pole... 
Ciupic de pele copilăresei | 
Cânace smălţuite mari și mici. 
Cisme bărbătesci de laci.
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100. Cisme de var. . 151. 
101. Cisme de iuftă. . 7159, 
102. Cisme bărbătesci de iuftii subţire pentru | 153. 

vânătore. - 154, 
103. Ciupici de lacii şi de materii. . -1155. 
104. Ciupici de mătase femeesci. . . 156. 
105. Ciupici de lână 
106. Ciupict de pele. . . 
107. Cernglă . 157, 
108 Cenuşe de fagi (potasă). 158. 
109. Câră tare roşiă. - 159, 

D 160. 
- 161. 

110 Doniţă (cofă). . 162. 
111. Dihoniţă pentru păcură, 163. 
112, Dulcâţă de zahări. 164. 
119. Dulceţă de miere. i 165, 
114, Dimie albă şi nâgră (sucman). 166. 
115. Dăsagi de teletină. „o , 
116. Dăsagă de pele de meşină. . 167, 
117. Dărace (rabula). : 168. 

| E + 9, 
118. Epuri negri şi albi lucraţi în bucăţi. ., |170. 

. P Na 171 

pr 172, 
119. Funduri pentra butii mari şi bolobâce. |173. 
120. Furci de torsi. 174, 
121. Fuse. : 
122. Finere mari. * 
123. Fluere mici. : . 115. 
124, Funii de teii topită de 40 stânjeni. 1176, 
125. Funii de teiii topitii de 25 stânjeni. ȚIN. 
126, Funii de teii topită de 10 stânjeni. » . (178. 
127. Funii de teiă topită de 3 stânjeni. . 179. 
198. Funii de teii topită de 2 stânjeni. =] 180, 
129. Fnnii mai mici scurte, ! 1181, 
130. Fanii de teii netopităi, .. 
131. Fidea, 182, 
132. Fringhii de cânepă, 183. 
139. Fâre de plugă. ., „| 184. 
134. Pere de cală. a . „1185, 
135. Ferărie lucrată precum oblâne de ferestre, | 186, 

„porţi, grătare şi ori-ce alto asemenea, -: 
136. Pere, legături de fieră Ia binale. 187. 
137. Figuri de câră luxâse şi ordinare, 188, 
188. Fermenea voinicâscă de postavii cu lupii. | 189. 
139. Fermenea femecască. . .  ,. : ...1190. 
140. Fermenea de dimicatonă, 191. 
141, Fermenea femeâscă de anghină. 192. 

G 193. 
o: . , 194, 

142. Găleți, | 1195. 
143. Găleţi ordinare, pr 
144. Garderobă de nucii lustruită, . . 
145. Garderobă de frasină. 196, 
146. Garderobii de cireşii şi de teii, 
147. Găitani de firii ordinari, 
148. Găitanii de mătase. | 197. 
149. Găitani de aba. "1198, 
150. Ghebe de aba bune de Ploesci. ['199. 

  
  

(măntăluţe). - 

Galoşi de razi şi de lac, 
Gauri de hami, , 
Gârbace (bice de totii felul), 
Ghiveciuri de flori (6le). | 
Ghiveciuri de flori smălţuite, 
Glugi de aba. 

H a 

Hârşii de mielii negre, creţe lucrate, 
Hârdae de stejari do.15 vedre. 
Hârdae de stejară de 12 vedre. 
Hârdae de stejarii de 8 vedre. 
Hârdae de stejară de 6 relre. 
Hârdae de Fagi. 
Hambare purtăreţe. 
Hambare mici. 

- Halva,. . - 
Haină femeească de mătase cu epură p'a- 
fară. 
Haină femeească de mătase cu pisică, 
Hamuri complecte lucrate cu mademi de 
cea mai fină calitate, _ 
Hamuri cu alămuri şi fără alămuri. 
Hamuri obiciunite, “ 
Hamuri ordinare. , 
Hamuri complecte 
Hăţuri de curea, 
Hăţuri pentru ună cală. 

1 

Ibrice cu lighianii de lemn. 
Iţe pentru resboiă, 
Imamele de chihlibară mari curate. | 
Idem. chihlibară de 20 dramuri, N 
dem de chihtibari de a 2-a cualitate,. 
1dem de chihlibariă care bate în galbeni. 
dem de composiţie de praf ca patra-deci 
dramuri, 
Inele de aramă ordinare, 
Ibrişimil. . E E 
Iţari de lână albi şi negri. 
]dem de lână cu cotulă, | 
Ipingele roşii şi negre numite imarluce 

pentra unircală. - 

Ipingele albe. | 
Ilice de postavii de ţâră. 
“Ismene de pânză de casă. 
Ilice de dimicatonă bună, | 
dem cu mânece până la câte. : 
Jdem fără mâneci, . 
Iminei bărbătesci, . 
Idem femeesci. 
Îminei, , 

Juguri pentru boj, 

Câde de samurii. 
Cacomi lucraţi, -. 
Cutupuri tanele.
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200, 
201. 
202. 
203. 
204, 
205. 
206. 
207. 
208, 
208. 
210. 
211, 
212, 
213, 
214. 
215. 
216, 
217, 
218, 
219. 

„920, 
221. 
299, 
223. 
224, 
225, 
226. 
227, 
228, 
229. 
230. 

231. 
232. 
233, 
234, 
235, 
28 
237. 

239. 
240, 
241. 
242, 

243, 
244. 
245, 
246, 
247. 
948. 
249. 
250. 
251, 
252, 

253, 

254, 
255. 
256. 

LEGIUIRI!: 

Căciulă de hârşiă şi mel negru (pelcele). 
Căciulă de hârşii de miei negri de scaun. 
Idem de bârşii de melă albă. 
Căciulă de vidră, | Na 
Idem de mânzi. | 
Cojâce scurte fără mâneci. 
Idem lungi cu mâneci. 
Idem scurte cu mâneci. 
Corăţele. - 
Copăiţe sei coveți de salahori, 
Câde de câse, e 
Câde de topâre. 
Cobiliţe (coromâsle), 
Căuşe cu code lungi s6ă scurte, 
Covăţele sâii raclă cu capace de trei mâul. 
Căpesteril de midloci. ' 
Căruţe de lemn legate numite postalion, 
Căruţe ordinare, 
Care de rândă neferecate, 
Căruţe mică de duoi boi. 
Cutigari de lemn (cu ducă râte), 
Căruţe numite nemţesci, fericate, 
Căpăţini pentru râte, ” 
Coşuri de cărnţe. 
Coşuri de nucle împletite. 
Coşuri de nuele de midlocii. 
Cărbuni de pătră. 
Covrigi şi simiţi. 
Cvaş de pâne (borş). 
Cofeturi şi zaharicale de tot felulă.. 
pai de pânză de bumbacii ţesute în 
cră, - 
Cămăşi de ini. 
Cămăşi de americă. : o. 
]dem de madepoloni s6ă stambă. 
Capara de samalagea sii cutnie, 
Idem de dimicatonti buni, 

„ Jdem de scurteică a 2-a mână. 
Căpestre de curea. 

„ Căpeţele de curea cu nasturi. 
dem de curea, ordinare. 
RKingi de curea mari înduoite, 
Kingi ordinare. - ' 
Idem late înduoite de încinsii 
kimire, 
Curele înguste de încinsii, 
Căpestre de cănepă fină. 
Căpestre de cănepă prâstă, 
Ringi, 
Câde (pene) de căpestre. 
Kiupuri de lutii mari. 
Cărămidă arsă. 
Cue de ulucă laţi şi duşumea. * 
Idem de şindrilă. :. 
Cântare de la 20 până la 40 oca, înfan- 
date (balance) şi desfundate. 
Cântare mari de la uă sută cincă-deci până 
la 4,000 oca. 
Coşniţe de papură mari. 
Coşniţe de papură da midlocă * 
Clei de potlogiă. 

, numite 

257 
258 

-19259, 
260. 
261, 
262, 

1965. Legături de cracii, 
264. Linguri. 
265, 
266. 
267. 
268. 
269, 
270. 
271. 
212, 
2173. 
9174, 
2175, 
276. 
217, 

1978, 
- 12179, 

280, 

281. 
282, 
283, 

985. 

  
284. 

286, 
281, 
288, 
289, 
290. 
291, 
292. 
293, 
294. 
295. 
296, 
297, 

"| 298. 
299, 
300. 
S01. 
302. 
303. 
301. 
305. 
306. 
307. 

308. 
309, 
310. 
311, 

| 312. 

. Cărbuni de ghiuvaciă. 
„ Cărbuni de cuşniţe. . : 

L 

Lână văpsită nâgră. . 
Lână stacojie sâii ori-ce altă culdre. . 
Legături de guşi în 10 bucăţi. O: 
Legături de spinări, . 

Luntre mari pentru năvde. 
Luntre de midiocii. 
Luntre pescăresci, 
Luntre mai mici. 
J.opeţi de lemnii ordinare. 
Lopeţi sâă văsle de luntre. 
Linguri mari. 
Linguri mică, 
Linii de vie micii. 
Lioci de căruţe şi care. 
Lulele bune. ” 
Lulele ordinare. . 
Lumânări de câră albă 
Idem de ceră galbenă.!. 
Idem de sei. 
Idem de stearinii. 

M 

Meşini de 6ie. 
]dem de 6ie, lucrate albă în pâtră. 
Idem de me! lucrate albă în pâtră, 
]dem de ot albe fără lustru, . 
Idem de berbeci albi, lucrate de tabacii, - 
Misedi do oY albe. 
Idem de oi negre. E 
Jdem de mei negri creţi de scaune. 
Jdem de mei albi creţi de scaune, 
Meşini de die. 
Mătase văpsită feţe, 
]dem albă - E 
Idem ordinară numită spumă. 
Mosârt, 
Mese de lemnă pe piciori. :!..: 
Jder rotunde, 
ldem preste. - 
Mângălăă (cacelci) complectii. 
Mesă de nucă lustruită. 
Idem» de frasin, cireşă şi theii. 
Macarâne. . 
Mese de pânză de casă. 
Materii de lână. 
Mintene de postavii lucrate în ț6ră, 
Mănecare, . i. 
Malotele de postari. cu milă şi nafca, 
dem de postașiă cu sagară şi spină de 
Japă. o . : - 
Mănecare de samalagea de 5 boiuri, 
Mănecare de dimicatoni bună, . 
Jdem de copii. i 
Minteană de postav încărcată cu firii, 
Idem de postav de Veiskirchen.



313. 
314, 

315. 
316. 
317. 

318. 
319, 
320, 
321. 
322, 
323. 
324, 
325, 
326, 
327, 
328, 
529, 
330, 
331, 
332, 
333, 

934, 
335, 
336. 
337, 
398. 
339, 
340, 
341, 
342, 
343, 
344, 

345, 
346, 
347. 
348. 
349, 
350. 
351, 
352, 
353, 
354. 
355. 
836, 
357, 
358. 
359, 
360 
561. 

362, 
363. 
364, 
365, 

Odăjdil preoţesc! de stofă. 

FîNANCIARE 

Mături de malaiii tătărescă. 366. 
Mături de nuele. - 367, 

| 358, 
„N. 369. 

Nafea de bighiriă. 370. 
Năvâde mari de pescnită, 371. 
]dem pentru heleştae (eadurl). 312, 

Ă 0 814, 
Osii de totă felulă. 375. 
Oiştii pentru trăsară, - 
Obegi de râte ciolane. : 
Obiele de aba. a 
Odăjdii preaţesci de mătase ordinară. 
1dem preoţesci de damascii de lână, . 
Odăjdil preoţesci de aţă, 
Opritori de curea. . 
Odgâne măcălesci de 25 stânjini, 
Idem, idem de cănepă. 
Oale şi străchini, 
Idem de sobă. 
Idem pentru coşuri smălţuite, 
]dem pentru coşuri nesmălţaite. 
Olane (6le de cişmele). 

P 

Pei de mei negri crețe, 
Idem de mei albi.. . : 
dem de mei lepădături ssiă sterpituri, 
dem de mei ordinari pentru căciuli. 
Profiluri de cutupuri. - 
1dem de nafele. 
Idem de bighiruri. a 
Idem de cutupuri şi de bighiri. 
]dem de cutupuri. - 
Peptare de cojâce fără măneci, 

3176, 
377. 
9178, 
379, 
380. 
331. 

383, 
384. 
385. 
386, 
387, 
388. 
389, 
890, 
391. 
992, 
593, 
394. 
395. 

397. 
393, 
399, 
400.   Putini de stejari de dece până a cinci- 

spre-dece vedre,: . : 
Putini mici pentra icre. 
Piuă de cireşă pentru pisată. 
Plute pentru năvâde, 
Plosci mici ordinare, 
Panere mari albe. 
Panere de midlocii. + 
Pături cu lustru,. , 
Petră ordinară lucrată, 
Pâne albă, . 
dem obicinuită. 
Pesmeţi (posmagi). 
Pânză de casă grâsă, a 
dem de fnioră de bumbacă.. -.: 
[dem de ină, 
Peşchire să stergare (pros6pe). 
Pânză de bugi, i 

saci, .: 
Plocate de lână, a 
Pături ordinare (burgi). |. 

-dem de lână şi de pării de capră; pentru   Postarii din fabricele indigene. 
Postaviă de ţâră. 

401. 
402. 
403, 

„404, 
_]405, 

406. 
407, 
408, 
109, 
410. 
41, 
412, 
413, 

414. 
. Spinără de samurii muscălescii văpsite. - 

416, 
417, 
418. 
419, 
420, 
421. 
422, 

382. 

396, 
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Poturi de aba şi postavii, 
Jdem de pânză boită sii caravani, 
Peptare de cojâce, 
Păslă de lână, 
Pestimanii femeesci, 
Perpiri de dimicatoniă buni, 
Perpirk voinicesci de dimicatonii. 
Poturi de postavă cu firă. . 
Poturi de postari de Veiskirchen. 
Pantaloni de postarii subţire. 
Pantaloni de postavă groși. 
Pantofi de saftiană bărbătesci,: 
Papuci de pele. a 
Pantofi de saftianii femeesci. 
Papuci de pele copilăresci, 
Pantofi de covoră. 
Pantofi de atlasii. 
Papuci de pele femeesci, 
Pantofi de materii de lână. 
Pantofi de pele. 
Pantofi de iufti. 
Pantofi copilăresci, 
Pufile de curea ordinare. 
Pofile de curea îuduoite cu nasturi. . 
Pungi de pele. a 
Popritori de fringhii, | 
Plăşi (colaci). 
Pirone. | 
Perii pentru cai. ! 
Pepteni de cârne de boi. 

R 

Robe cu râte nefericate, | 
Robe cu stative de lemniă, | 
Rote de cari. 
Rote de căruţe şi cotiga. 
Rahatiă locumi, | | 
Rochii de lustre cu vărgi de mătase. 
Rochii de stambă de 3 soiuri. | 
Rogojini mari. | 
Rogojini mici, 
Rogojini de midloci, 

S 

Saftiene albe de capră cu lustru, 
Saftiene albe ordinare. 
Saftiene de edi. 
Saftiene de capră feșe, lucrate cu cârmâz. 
Saftiene de eqi feşe lucrate cu cârmâziă, 
Saftieno de capre mari lucrate ordinari. 
Sâftiene de capră mai mici, 
Spinări de samurii muscălescă, -. .. 
Spinări de samară muscălescii purtată. 

Spinără de belhiţă. | 
Spinări de pacea. 
Spinări de pisici negre. : 
Spinări de jderi, 
Spinări de nurci. 
Singeapuri negri lucraţi. 
Singeapuri mici groşi.



435, 
436. 
431. 
438. 
439, 
440, 
441. 
442, 
443, 
444, 
445. 
440. 
441. 
448, 
449, 
450. 
451. 
452, 
453, 
454, 
455, 
456. 

457, 

458. 
459, 
460. 
461, 
402. 
403, 
464. 
465. 
466, 

467. 
468, 
469, 
470. 
411. S 
472, 
478, 
44. 
475. 
476. 
471, 

„ Singeapuri lucraţi numiţi tabolică set | 

. Singeapuri de sobirii, 
. Samurii numită de beci 
„ Spinări Qe samură noni, 
+ Sfeşnice de lemnă. 
„ Scuipători prâste. 
. Scorţă pentru care. - ME 
„ Scaune de lemni ordinare răpsite. : - : 
+ Scaune do lemnă ordinare nevăpsite. 
+ Scaune de lemnii ciobotăresct rotunde. 

„ Scaune de lemnii pentru albi, : 

LEGIUIRI 

telciuşcă. 

(telciuşcă). 

Scânduri ordinare de 21/2 stânjeni. - 
Scări ordinare de 4 până Ia 5 stânjeni, 
Surelniţe sci sureici. i 
Scripeţă de resboiii (stative). 
Sănii de boi, -. 
Sănii fasonate bune. 
Sănii de uni calii ordinare, 
Spiţe pentr râte, 
Scrină de aniniă cu lustru, 
Scrină de nuci lustruitiă, 
Scrină de frasin, 
Scrinii de cireşă și teii, N 
Scuipători cu lustru, :. 
Scaune de nucă şi frasin lustruite, 
Scaune de cireşi şi teii,   Scrobelă (crohmiolă). - 
Saci de pânză groși. | 
Saci pe păr de capră mai buni. 
Saci de pării de capră ordinari, 
Saci de Câmpu-Lungii. 
Strao s6ă sucmanii de totii felulă. 
Strae văpsite ţtrănesci. - 
Scurteici de 
spate. 
Scurteici de tratidanii mai 
blănite cu vulpi. : 
Scurteică de cutnic. N 
Scurteică de atlas de lână cu epuri buni, 
Scurteică de tibetă, . : - 
Scurteică de lustre cu epuri mici, - 
Scurteică de anghină cu c6dă. . 
Scurteică de dimicatonă, 
Scurteică bumbăcită de plasă, 
Scurteică de dimicatoni, - 
Scurteică de postarii cu firii încăreate cu 
garnituri. . E 
Scurteică de postavă lucrată mai simplu, 
Scurteică de postavii sadea, garnită, | 
Scurteică, de postavă de Veiskirchen. 
Solniţe de pământiă. - 
atâre. | 

Sape, - 
Săpuni prostă. 
Sticlă fărâmată. - 
Site. 
Scorţă de cismărie, 
Sforă de năvâde. 

scurte şi îm- 

  

postarii cu rulpi şi die la : 

418, 
479, 
480, 
451. 

- | 482. 
483. 

| 484. 

485, 
2 [486, 

487. 
-1488, 

489, 
490. 
491. 
492, 
493, 

1494, 
:1495, 

496. 
497, 
498, 
499, 
500, 
501. 
502. 

510. 
5. 
512. 
513, 
514, 
55. 
516. 

517. 
518. 
519, 
520, 
52. 
522, 
523. 
524. 
525. 
596, 
527, 

Ş 
Şele de lemnii ordinare. - 
Servere, : 
Şaic (dimie subţire), 
ele bune complecte nemţesci, 
Şele bune căzăcesci şi nemţesci. | 
Ştreanguri. | ! 
ele de teletini. , 

T 

Talere de lemniă. 
Tocuri de câse, 
Tescuri de viă. o 
Tronuri mari (sacre-ladă). 
Tronuri 1nict, . 
'“vocitori de stejari mari, 
Tocitori de stejari de midlociă.: 
Tocitori'de stejari mici,  * 
Trahana,. ” 
Tortă de cânepă. 
Trăişti pentra cai, 
Tusluci (călţuni do aba subţire), - 
Tistimele pămentenesci, 
Târligi de morţi. 
Talpă de boii pentra cisme. 
Tălpi de bivoli, 
Top6re, ” 
Târnăcâpe şi casmale. 

. Tabacii indigeni, . 
Tote objecte de artă fie de pâtră metalii, 
lemni, ete, e 

. 'Purte dulci. 

Ţ 

» Toluri de pării de lână, 

U 

. Ulee gâle pentru stupi. 
. Uşi de casă ordinare, 
. Ulube sâă hulube prâste de căraţe. 
Urci6re mari şi mici. 
Urcidre de midlocii, 
Undrele sci ace mari de feri. 
Untii de nuci. 
Uleiii de ini. 
Untii ue cânipă. 
Untiă de rapiţă. 

« 
V. 

Vedre pentru măsurată, 
Vârtelniţe sâii cartelnuiţe. 
Vârtejii pentru care. 
Velinţe să scârţe de lână mari, . 
Velința sâii scârţe de Jână mal mici, 
Velinţe ordinare (laicere), 
Vinghercă voinicâscă de postavii cu lupi. 
Văpsea roşie bună cu uleiă, 
Văpsea neagră. 
Văpsea roşie ordinară. 
Vază,



FINANCIARE 

Z 

Zagarale de pântece. 
Zăblae (oluri de cânepă). .. 
Zuvelci ordinare, 
Zeghe negre nerăpsite. 
Zeghe necosute cu cotu. -- - -: 
Zabunii de dimicatonă bumbăcită, 
Zăbunii câmpenescii de dimicatonă, | 
Zăbuni câmpenesci de dimicatoni de co- 
pii lungă. . 

528. 
529, 
530. 
531. 
532. 
535, 
534, 
535. 

536, Zăbunii de dimicatonii. 
537. Zăbune ordinare. 
5238. Sare gemă, 
„589. Sare de mare. PI 

540. Tutunii românescii de stmânţă turcescă, 
541. Tutunii de toti feluliă. - 

Objecte cari de şi nu suntii de industrie pro- 
priă disă, însă se apără de plata dreptu ui de 

exportaţiune după osebite leg]. - 

  

REGULAMENT 
PENTRU ESPORTATIA SARII 

(Decretii din 16 Iulie 1865) 

TITLUL 1 
Despre punctele de esportație şi transpor= 

tulii sării la malul Dunării : 

Arte 1, Guvernulii are facultatea de a alege 
și de a otări acele puncte de esportaţie de pe 
malulii Dunării ce va crede mai avantagiose 
intereselorii Statului, Ea 

Art. 2, 'Transportulă sării dela gurele sali- 
pelorii la punctele de esportaţie seva efectua cu 
plata chiriei în comptulă Statului, prin cărăuşi 
tocmiţă de bună voie şi în două moduri, adică: 

a. Cu cărăuşi acomptaţi din timpuli ierneă 
prin avanse vă jumătate chiria pentru cătimea 
sării co voiesce a se angaja. 

b. Cu cărăuşi neacomptaţi. - i 
Art. 9. Tutulorii cărăușiloră ce vorii trans- 

porta sare de la saline. Ja punctele de espor- 
taţie, li se vor face un scădământii de 2 oca 0/0 
din cătimea sării încărcate... . . 

Art, 4. Cărănşii care n'ară transporta la 
porturi întrega cătime de sare încărcată la sa- 
lină, voră fi supuşi la despăgubirea după pre- 
ţulă cu care se va vinde sarea la salină, precum 
şi al acomptului priimită totii de acolo. 

Arte 5. Cătimmele de sare ce se voră trans- 
porta pentru viîndarea esportaţial pe la ma- 
gaziile porturilor de pe malulă Dunării, voră 
fi totă-d'auna în 2/3 părţi de Slănic, €.% cea 
de la cele-aite saline, se va distribni a 3 part 
după midlocele ce se voră presenta. 

Despre vîndarea sării pentru 
esportaţie Ri 

Art, 6. Vindarea sării de esportaţia, peste 
Dunăre, cumpărată din magaziile Statului este 
liberă, ea se va efectua de către veri-care lo- 
cuitoră indigen s6ă străinii prin paza formelor 
prescrise, .  -   

Art. 7, Preţulii cu care se va vinde sarea la 
punctele pentru esportaţie se va regala şi pu- 
blica de Ministerulă finanţeloră, totă-dâ-unu 
în urma ordonanţei Domnesci. i 

Art, S. Vingarea, sării se va face în cătimi 
mari şi cu mărunţişul pe. bani gatu şi pe credit. 

Vingarea sării pe credit nu se va putea efec- 
tua de câtii în urma presentării de către cum- 
părători a unei garanţie ipotecare sâi pe poliţe 
S6ii pe bilete la ordinulii tesaurului public, sub- 
scrise de doui comerciânţi solvabill. 

Terminele de plată pentru căţimele de sare 
po credit se va, regula de Guvernii, după cătă- 
ţimele cerute a se esporta. , 

Art, 9. Ori-ce esportatorii de sare este d6- 
torii a justifica strejuiri! legala ei posedare prin 
actul de cumpărătâre. de Ja agenţii însârci- 
naţă cu vîndarea sării pentru esportaţie. 

Art, 10, Sarea ce se va esporta este scutită 
de ori-ce altă dare directă sâii indirectă din 
partea Principateloră Unite, cră taxele de im- 
portii în statele unde s'ară transporta, voră 
privi în greutatea esportatorilori. 

Art. 11. Preţulii sării vîndute pentru es- 
portaţie se va priimi în cursul tesauralui public. . 

Art, 12. Dreptii risipa sării, care fiindiă de- 
pusă în magazii la porturi în intervală de unii 
anii fără a cşi, se va acorda, unii scădămentii 
de unulă la 0/0 de oca, cu acestii modă se va: 
urma reducţia după înaintarea timpului şi pe 
viitorii, Gră câtă pentru șederea sării mai pu-: 
gin de ună anii, scădăimântulii de unala 0/0se 
va face în analogie cu timpulă şederii până, la 

'| minimum de două luni.: 

„ TIPLUL II 
Despre administraţie şi penalităţă _. - 

Arte 18. Administraţiunea, esportului sării 
peste Dunăre este pusă sub imediate ordine -
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ale Ministerului de finanţe la direcţia regiilor 
finanţiare. 

„Art, 14, Administraţiile salinare şi comi- 
sarii de porturisuntă obligaţi aesecuta lucrările 
xelative la esportaţia sării în modul următor : 

a. Adminitraţiile salinare. 
1. Acomptarea cărăuşilor. 
2, Pornirea sării la porturi. 
3. Esecutarea rămăşițelorii de acomptu:ă şi 

--a sării remase pe drumii prin concursul acomp- 
tatorilorii. : 

4, Justificare a cheltuelilori, conform art. 13 
din legea comptabilităţii. 

Vb. Comisarii de porturi. 
]. Priimirea şi conservarea sării în 
2. Vindarea sării îu esportaţie. 
3. Justificarea cheltueliloră, 
Art. 19, Uă instrucţiune specială şi detai- 

lată pentru administrarea acestui venitii va 
otări : 

a. Modulii acomptării cărăuşilorii şi transpor- 
tarea sării la punctele de esportaţie. 

magazii, 
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d, Modul priimirii şi conservării sării în 
magaziile porturilor, | 

c. Moduliă vindărei sării în esportaţie. 
d. Sistemulă de comptabilitate ce urmeză a 

se întroduce. ” : NE 
e. Atribuţiile fiă-căruia funcţionari în parte 

şi garanţiile ce urmeză a depuae fie-care, 
Art, 16, Personalulă ce urmeză a se înființa 

şi apuntamentele ce vorii area a priimi se va 
regula pe fie-care ani prin budgetulii generalii 
ală Statului. 

Art, 17, Acomptatorii, cantaragii, comisarii 
de porturi şi în fine toti agenți! serviciului sa- 
linar, cark ari unelti abusuri, fiă provenite din 
negligenţă, lipsă de prevedere sâă rea credinţă, 
nu numai că se voriă destitui, ci se voră da în 
judecată criminală, spre a'şi lua penalitatea 
după legi, ş 

Art, 1$. Comisarii însărcinaţi cu priimirea 
şi vindarea sărit la porturi, precum şi cet-alţi 
funcţionari de la saline, nu vor putea sub nici 
unit curentii ţine pe cărăuşi nedesfăcuţi, de   câtă 24 ore la ori-ce dificultate. 

  

REGULAMENT 
PENTRU ADMINISTRAREA IN REGIE A SALINELOR DE MARE DIN BASSARABIA 

(Decretiă Ao. 1459 din 29 Octombrie 1864) 

| TITLUL ] 
Despre dreptulii de-proprietate 

Art, 1. Statulă îşi reservă dreptuli de pri- 
vilegiulă unui monopolii absolută asupra es- 
ploatării sării din apele, isvârele şi fontânele 
sărate, fie naturale fie artificiale, _ 

Nimeni din locuitorii Principatelori- Unite 
nu vori putea esploata acestă productă chiar 
atunci cândiă aceste ape vori fi situate pe pro- 
prietăţile lori private, cu escepţia prerădută, 
la art. 2 de mai josă. ! 

Acei carii ar contraveni disposiţiilori de mat 
susii, pe lingă confiscarea sării în profitul te- 
saarului publici, voră fi supuşi şi Ja amendă 
de 3 galbeni pentru suta de oca sare esploatată. 

Art, 2, Se esclude de penalitatea prevălută 
prin articolulii precedenti, proprietarii pe ale 
cărorii moşii se vorii afla ape sărate, dânduli-se 
dreptul numai de a profita de aceste ape fără 
a putea fabrica sare, şi acesta numai în tre- 
buinţele casnice, fără a putea da sâă vinde la 
alte persâne străine asemenea slatine. 

Aceloră carii voriă contraveni, pe lîngă con- 
fiscarea sării, li se voră închide slatinile, 

Art, 8. Importuli apeloriă sărate şi al sării 
de mare din străinătate, este cu desăvârşira po-   

prită fără uă prealabilă autorisație a Ministe- 
rului de finanţe; sub penalitatea de confiscarea, 
sării importate, 

TITLUL II 
Despre regia salinelorii 

Art, 4, In virtutea legii promulgată prin 
decretul de la 9 Iuliă 1861, sub No. 332, se 
atărasce ca salinele de mare din Bassarabia al 
căror termin de antreprisuire espiră la 1 Noem- 
briii, pe viitorii să se cante în regie pe compta: 
Statului. . 

CAPITOLUL 1 | 
Despre esplo ataţie 

Art, 5, Esploataţia sări! de mare se va face 
de către Ministerului finanţeloră după moâuli 
esistândă în localitate. 

Art, 6, Esploataţia nu va începe de câtă a- 
tunci cândă sarea este ajunsă în stara solidă. 
Acâstă lucrare se va efectua prin muncitorii 
locali cu tocmeli de bună voie, atâtii cu acomp= 
tari diu timpulă ernil, câtii și fără acompturi, 
namărulă lori se va fixa pe fie-care ană după 
trebuinţa ce se va simţi asupra cătimel de es-
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ploatare, şi plata asemenea ra fi pentru un pud 
în greutate de 12 1/2 oca, de la S—21 parale 
scădendu-se de la fie-care pudă a şâsea parte 
drepti greutatea apei ce conţize sarea, şi re- 
stuli de sare, i se va plăti. : 

Art. 7. Locuitorii carii ar esploata sare în 
profitală lori în modă: fraudulosii vori fi pe- 
depsiţi cu amendă de lei 600 şi roră îi daţi ju- 
decăţii criminale. a 

Art, $. Pentru privegherea şi paza locuri- 
loră în timpulă formării și esploatării sării, 
Gurvernulii ra orândui într'adinsi paznici pe 
marginea lacuriloră în care se formeză sarea, 

Arte 9, Agenţii carii s'ar dovedi că ai îu- 
Jesnitii luarea sării în controbontii scă chiarii 
în profitul lori, voriă fi pedepsiţi cu amendă 
de la lei 200—1000 precumi şi daţi judecății. 

CAPITOLUL, 11 - 
Despre vîndârea sării 

Art. 10, Vinderea sării şi apeloră sărate de 
ori-ce calitate şi fără esceptarea întrebaințării 
la care ar fi destinată, se va face numai în pro- 
fitulii tesaurului publică. . 

Vîndrea se ra face în ducă feluri : 
]. Prin consumaţie în teritoriuli Principa- 

telori-Unite, ... 
2, Prin esploataţie peste otară. 

PARTEA 1 
Despre consumaţii 

Art. 11, Vindârea sării pentru consumaţia, 
din năuntru, este liberă, ea se va, putea efectua 

de către ori-care prin paza, formelor prescrise, 
Art. 12, Preţul sârii la saline, se stator- 

nicesce de uă cam-dată de lei 20 0/0 de oca 
(sâă 8 puduri). ” 

Arte 19, Vînderea se va face şi în cătimi 
mari şi cu măruuțişu pe bani gata şi pe credit; 
vinderea sării pe credită, nu se va putea, efec- 
ua de câtii în urma presentării de către cum- 
părătoriă a unui actii legalisatii de comuna re- 
spectivă şi cu condiţia espresă în legalisare, că 
comuna ecte solidară pentru cumpărătorii. 

Terminal de plată pentru sarea luată pe 
creditii, va fi de daoă luni de la data încărcării, 
fără ca, espirarea 'acestul termină să apere de 

- răspundere pe comuna garantătâre şi până nu 
se va achita unii credit nu se va putea avansa 
altulii la acelaşi ordini, 

Art. 1f. Ori-ce vindători de sare în consu- 
maţie să esportaţie este dâtorii a justifica le- |: 
gala ei posedare prin actulă de cumpărătâre 
de la salină în regulile ce se vorii statornici. 

Art, 15. Ministerulă Ânanţelorii, va putea 
face de va găsi de trebainţă deposite de sare 
prin oraşe şi târguri, adăugândă la precul fixat 
prin art. k2 costali cheltueliloră de transport 

1357 

care se va face prin cărăuşi cu tocmel! de bună 
-voe, şi altele, 

Art..16, Vîndsrea sării numită gem (de ocnă) 
este liberă în teritoriul Bassarabiei înapoiată. 

Art, 17, Din terenele ce Statul are pe do- 
menulă 'Tusli, uă cătime de la 2000—4000 de-. 
setine de pământ împrejurulă lacurilorii să- 
rate, se va lăsa fără nici uă plată pentru pă- 
şunatulă viteloriă locuitorilorii ce voriă veni a 
cumpăra sare. E - 

“CAPITOLUL. III 
Despre esportaţie 

Art, 18. Esportaţia sării de mare peste ho- 
tarii este liberă a se face de ver-ce locuitor in- 
digenii scă străinii, plătindă costul sării cu 
preţuli fixată la art. 12, acâsta, însă, nu va pu- 
tea fi uă obligaţie pentru Guvernă, d'a nu pu- 
tea esporta şi dânsul ori câtă cătăţime şi ori 
unde ar voi. 

Art, 19, Toţi cei carii ar voi să esporteze 
sare, suntă obhgaţi a achita” costul e! în nu-   
merariă la salină, şi la eşirea ei din ţâră se va 
înapoia esportatorilorii ca primă 5 la 0/0 de lei 
din suma r&spunsă la salină, iară pentru con- 
statarea dreptului posedării sării, va înfăgişa 
pe la punctele de esportaţie biletele menţio- 
natela art. 14.,: - - - i 

Art. 20. Sarea de mare ce se va esporta, este 
scutită de ori-ce altă dare directă scă indirectă, 
din partea Principatelorii-Unite, iară taxele de 
import în statela unde s'ar transporta, vor 
privi în greutatea, esportatorilorii.  - 

TITLUL JI. 

„Despre administraţie 
Arte 21, Administraţia acestori sărării, va 

fi încredințată, snb imediatele ordine ale Mini- 
steralui de finanţe, une! direcţii, sub denumirea 
de Direcţia sărurilorii de mare şi a bunuriloră 
Statulni din Basarabia română, şi care va, re- 
sida în târgulă Tusla, 

Art, 22, Atribuţiile acestei Direcţii vor fi: 
1. Administraţia esploatării şi a vîndării să- 

rii în consumaţie şi esportaţie, 
2. Administraţia tutuloră ciădirilorii Statului 
3. Administraţia bălților şi a pămenturi- 

lorii din Bassarabia. 
Art, 23, Personalulă şi apuntamentele ce 

urmeză a, priimi, va fi celă cuprinsi în alătu- 
ratulă gtati sub lit, A, 

Arte 24. Uă instrucție specială şi detailată 
pentru administraţia acestor venituri, va otări : 
„1. Modul de esploatarea sării de mare, pre- 

„cum, şi ali vindării în consumaţie şi esportaţie. 
2. Măsurile de priveghere şi conserraţie a 

bunurilorii Statului.   3. Atribuţiile fic-cărnia fancţionar în parte şi
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4. Sistemulă de comptabilitate ce urmeză a 
se ţine atâtii pentru venituri câtă şi pentru 
chieltueli, , 
„Art, 25, In dată după publicarea acestul ro- 
glementă, se va forma ună inventariă de cătă- 
țimele de sare de mare aflate pe teritoriul Bas- 
sarabiei române. 

Lazena A, , ă ŞTIA 

LEGIUIRI 

Art. 26, Pentru regularea serviciului de re- 
gie şi întimpinarea chieltueliloră de materiali, 
pe lunele Noembriă şi Dacembriii, se deschide 
domnului ministru de finanţe, unii credit estra- 
ordinară de lei cinci-decă mil No, 50000 âin 
casa, fiscului spre a'i area disponibili pentru 
sfirşitulă espusă. e 

TULU 
* PERSONALULUI DIRECTIEI SARARIELOR DE MARE SI BUNURILOR 

„STATULUI DIN BASSARABIA ROMANA 

  

FUNCŢIILE 

Nr
. 

pe
rs
ân
el
or
 

  

  

  

1] Directoră . , 
1| Casieră. 

| 1| Contabilă |, aa... 
| 1] Ajutorii de corespondenţi şi archivară, 
|. 2] Copişti a 300 ler pelună.. . . 

1] Şefă ali vîngării şi magazinară. |, , 
1| Ajutoriă. Î eee . | 
2) Implinitori şi acomtatori a 700 lei unul, 
1| Cantaragii, o... 
lAjutoră lăsă, 
1| Camerieră . Pee. 
1| Şefii ali paznicilor şi Gmenilor de serviciă 

30| Păzitori şi men! de terviciii din care 20 pe- 
destrii a 80 lei şi 10 călără a 120 pe lună. 

1| Architectii ingineri, |... . 
7] Magazinari în oraşele Ismail, Chilia, Bol- 

" gradă, Cahulă, Tătar, Bunară-Beni şi 
” Vilcovii a 300 let pe lună. , . 

| 2] Ajutâre ale acestora a 150 lei po lună. 

  

      
    

        

LEFA PE LUNA LEFA Ă 
PENTRU TOTI PE ANU OBSERVATII 

Lei |naz. * lieY | paz. 

1200 | —| 14400 | -- 
800 | — 9600 | — 
500 | — 6000 | — 
500 | — 6000:| — 
600 | — 7200 | — 
700 | —|] :.- 8400 | — 
400 | — 4800 | — 

1400 |.— 16800 | — 
300 | — 3600 | — 
150 | —||. :1800 | — 
100 | — 1800 | — 
200 | —|- 24001 — 

2800 | —| 33600 | — 
1000 | — 12000 | — 

2100 | — 25100 | — 
1050 | — 12600 

166200 ” 

  

„INSTRUCPIUNILE(U) 
ADMINISTRATIEI SARARIILORU DE MARE DIN BASARABIA ROMANA 

(1565) 

PARTEA I 
Despre administrație 

Art, 1, Administraţia Sărăriiloriă de Mare este încredințată, sub imediate!e ordine ale Ministeralui de finanțe, unei direcţii sub denumirea de <Direcţia să- răriilorii de mare şi a bunuriloră statului din Basarabia Română,» şi care este compusă de personalulă următori : 

  (1) Aceste instrucţiuni sunt date de Ministerulă finanţelorii,
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1 Directorii, 
1 Casieră, 
1 Comptabilii. , a 
1 Adjutoră de corespondință şi arhivarii. 2 Copişti. 

” 1 Şesii ală vingării şi magazinari. : 
1. Adjutoră,. | a i 2 Implinitor! şi Acomptatori, . 
1 Cantaragiă. | ” 
1 Adjutoră acestuia, 
1 Şetă alt păzitoriloră, 
30 Păzitori călără şi pedestri, 
1 Arhitect Inginerii, 
7 Magasinari de oraşe şi 
1 Adjut6re acestora. DE ă - "Arte 2. Atribuţiile acestor funcţionari, în cât privesce pentru administrarea salinei, sunt : | 

| Ale directorului 
a. Administraţia generală a direcţiej. | b. Inspecţia şi privegherea esecutării lucrărilorii şi a pazei apelor, asistența 

şi esecutarea esploatării sării cu concursulă acomptatorilorii, regularea cheltue- liloră după autoritaţiile ministeriale, observaţia şi asistenţa la facerea devise- lor pentru diferite reparaţii, darea compturilorii la Miuisteră, a sării regulată a se vinde şi cea esploatată şi observarea aplicării diferiteloră contracte ale Statului din Basarabia. | 
„ Ale casierului 

a. Priimirea tutulorii venituriloră din sărării şi altele, diferitele plăţi după aatorisaţiile Ministeriale, ţinerea scriptelorii otărite Ja $2 art. 29; încheerea, 
compturilor cu Ministerul şi acomptatori pentru banii ce li se va încredința. 

Ale comptabilului 
a. Trecerea în registre și prescricrea, compturiloriă, , N b. Contra-semnarea chârtiilorii oficiale eşite în numele casierului şi ţinerea arhivei relatiră, 

: 
Aa "-Ale ajutorului de corespondenţă -: 
„a. inerea corespondenţei direcţiei şi ţinerea arhivei 

Ale şefului vingăriă şi magazinară 
a. Priimiroa sării în magazie, a 
b. Vingârea ei în consumaţie şi esportaţie după autorisaţiile directorului şi chitanţele casierului. i , €. Asistarea pe a sa responsabilitate la cântărire, încheerea comptaurilor de sarea priimită şi predată şi ţinerea registrului pentru antorisaţii, 

| Ale adjutorului i 
a. 'Ținerea corespondenţi şi înscrierea în registrele magazinarului, 

"Ale împlinitorilorii şi acomptatoriloriă 
a. Acomptarea pentru transportulă sării. CN 
d Implinirea banilor pentru sarea vindută, pe credit: 
€. Acomptarea muncitorilor la esploataţie., _ |. IE , 
d. Asistenţa la esploataţia sării, inspecția aplicării contracteloră, a maga- 

„ Zinarilor de prin târgari şi oraşe şi culegerea tutulorii sciințelorii necesarii în administraţia sărăriiloră și a bunuriiori Statului, 

Ale cantaragiului | | 
„a. Cântărirea, sării vîndută în consumaţie şi esportaţie în presența şefulai vindării. . . .
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d. Conservarea şi aerisirea măsurilor de cântăzire. 

Ale şefului de păzitori | 
a. Inspecţia pazei lacurilorii şi magaziilor cu sare, şi privegherea asupra 6- 

eniior de servicii în esecutarea lucrărilori. | 

Ale arhitectului inginerii E 
a. Esecutarea lucrărilorii tecnice după aprobaţiile ministeriale, 
d. Formarea de devisuri în diferite reparaţii, prin înțelegere cu directorali, 

casieruli şi şefulă vîndării, şi carii vorii forma consiliulii de administraţie, ri- 
dicări de planuri şi măsurătârea, tereneloră Statului. 

Ale magasiuarului de prin oraşe şi târguri : 
a. Priimirea sării în deposit, - i 
b. Vind6rea ei în consumaţie. . 

[ c. Incasarea baniloră şi vărsarea, lorii la casieria, salinelori, sâă acea distric- 
tuală, dâca va cădea, mai în apropiere, şi predarea compturiloră la direcţie, 

Despre consiliulii de administraţie . - 
„Art, 3 Consiliulă de administraţie so formâză, sub preşedinţa directorului, 
do casieră, arhitect, inginer şi şefal vingirii; atribuţiile acestui consilii sant: 

„4. Desbaterea tutulorii lucrărilor de îmbunătăţiri ale serviciului salinară. 
b. Desbaterea tutulorii reparaţiiloră şi clădiriloră ce urmâză a se înfiinţa, 
c. Formarea tutuloră instrucţiiloră de administraţie şi discuţiunea tutuloră 

chestiuniloră contenci6se. A | A 
d. Luarea de măsuri urgente în casuriă grave, şi constatarea delictelor care 

S'ar comite de către amploiaţii subalterni. - 
e. Constatarea prin. procese-verbale a cheltuelioră ce urmeză a se solicita, 

mandate, . | | PR 
Nici una din aceste lucrări nu se vor putea esecuta fără autorisaţie mini- 

" sterială. ; : 

PARTEA II | 
Despre esploataţie 

Art. 4. Esploataţia săriide mare se va face prin muncitori tocmiță de bună 
voe, din timpul iernii, pentra anulă riitorii, şi pentru care sfirşită se vor tră- 
mite acomptatori prin sate a'i angagea, dândi fic-căruia locuitorii uă a treia, 
parte din banii pentru câtățimea ce s'ar angagea a o esploata, se înțelege însă 
că acâstă acomptare nu popresce pe director de a priimi şi lucrători de bună 
voe în timpulă esploatării. . . 
„Art, 5. La încheerea transacţiei se face uni zapisă după formula lit. A, şi 

care zapisii urmeză a fi legalisazii de comună, că individul angagiatii are 
stare şi este solvabili în ori ce casă, iară, zapiselo pentru tocmelele săvârşite 

"de acomptatori, se roră da de către aceştia la fie-care 15 dilo directorului. 
Art. 6. La fie-care 15 dile se va comunica Ministerului liste nominale de 

&meni angagiaţi pe co câtime şi câtă sumă de bani li s'a dată ca acomptii, ur- 
mândii ast-fel până la săvârşirea, operației acomptării. Modelă lit. C. 

Art, 7, Esploataţia nu se va putea începe de cât atunci când pe răspunderea 
„„directorului se va constata că sarea este ajunsă în stare solidă, acâstă lucrare se 
va efectua sub privegherea directorului asistatii do cei doui acomptatori, 

Art, S, Prin zapisele de arvonire se va stipula: .  ; 
a. Pe ce câtime şi cu ce preţ de lucrare pe pud se acompteză fie-care individ, 
V. Că lucrarea esploatării să o facă pe di şi prin fixare: do pudurile ce pâte 

esploata. - 
c. Că sarea ce se va esploata, să fie câtă se pâte de curată, adică fără să 

fie amestecată câtii de pucinii cupămentă, spălând-o întruni modă ast-fel în 
cât să nu se pâtă aduce vreună prejudiţiă consumațiel, 

d. Sarea esploatată de fie-care într'uă săptămână, se,ya transporta de an- 
gagiatiă cu carulii săi la mâgla, ce se va otări, unde măsurându-se cu baniţa,



FINANCIARE 135: 
„Se va scădea nă a şâsea parte dreptii greutatea apei ce conţine sarea, iară Iuera- "rea esploatării, se va efectua tot-d6-una de către angagiaţi numal Qiua, "e. Deca governulă nu se va înlesni pentru a face esploatare de sare în vara  fiitâre, atunci angagiaţii să fie dâtori a săvârşi Iucrarea după tocmâlă în vara . anului ală duoilea. , . E 

f. D&ca subserişii într'ună zapisă lucrători în totală sâi în parte nu se vorii ţine de tocmâlă a începe lucrarea în timpală priinciosă, atunci să fie dâtori a întârce acomptulii înduoită. CE a 
Directorulii este cu osebire chiămatiă a priveghia ca să se esccuteze de că- „tre lucrărorii angagiaţi, întocmai cele stipulate mai susii, . 

“art, 9. Directorulă având în vedere zapisele de angagiamentă, va da esploa- tatorului spre achitare atâţia bani câtii va costa restulii valârei pudurilorii esploataţi întruă di, poprinăii totii-dâ-una din acâstă valâre uă, parte ce arii socoti că ecuivalâză cu esploatarea totală din angagiamenţă; iară la finele se- re îlă va achita cu desăvârşire, e | 
Art. 10. Aşegarea mâglelorii se va face prin deosebiți lucrători plătiţi cu diua, în locuri înalte, spre a fi ferite de umeq6lă, şi mai cu sâmă de înecare de ape... aa IE 
Ant, 11, Cu patru luni înainte de esploataţie, Directorulă 'este obligată a comunica Ministeriului listă esactă de cătăţimea materialuriloră trebuinciâse la esploataţie în anul acela, cu arătare şi de prețul ca care s'arii putea, cumpăra. Art, 12, Lucrătorii pentru esploataţia, sării nu voră putea intra în lucrare nici lucra de câtă de la răsărită până la apusulii s6relul,, 
Ori-ce esploataţie în timpulă nopții, este cu desărârşire poprită sub penali- tate de pierderea muncii, şi fără ca acâata să pâtă apăra pe esploatatori de „consecinţele unoră altorii casuri ce s'ară ivi, NR 
Directorul salineloriă este obligatii a concentra tâtă privegherea şi paza, îm- prejurulii lacurilorii în care se face esploataţia, având facultate a înduoi na- mărulă păzitorilori cu aceia de la alte puncte unde nu se esploateză, Art. 13, La fie-care dece dile în timpuli esploataţiey,.. Directorul este o- bligată a comunica Ministeriului listă esactă de cătăţimea, sării esploatată „şi suma banilorii plătiţi atâti în numerariii, câtă şi ținuți în seamă în compta, acomptariloriă. Modelă Lit. N, 

“PARTEA III 

- Despre înmagazinare şi vîndârea sării de la Salină' 

Art, 14. Directorul este responsabilă pentru înmagazinarea, conservarea, şi întrebuințarea sării; elă nu va putea vinde nici ună drami de sare fără paza formeloră prescrise 'prin acestă instrucție, şi fără asistența şefului vîndării care este de drepti obligatii a cunâsce tâte cătimnele vindute, Art, 15, Vindârea sării se face în ducă moduri : prin consumaţie în cuprin- . Eul Principatelorii-Unite şi. prin esportaţie peste hotară. 

Despreconsumaţie .:: 

Art. 16, Vindărea sării în consumaţia din întru este liberă,: ea sa va putea efectua de către veri-eine prin paza formelorii prescrise. - Aia Art, 17. Sarea se va vinde ia loculă unde se destină, esistenţa mâglelorii pe: preţulă ce se va fiza. , e Art. 18. Afară de preţalii fixată pe cursuli tesaurului,: cumpărătorii nu se voră mai supune la nică uă altă dare. . , N 
„Art, 19, Vingârea se ra face cu cântarali, cu rădicata sâă cu mărunţişulă; 

pe bani gata şi pa credită, - Ea: Ea : i „ “Arte 20. Fie-care cumpărători de sare este dâtoriă a se presenta mai ân- tâii la Directoră, a declara cătimeu ce voesce a cumpăra, şi a priimi autorisa= - ţia Directorului cu care se va, presenta ]a Casierii, de unde priimindi căitanţă; de respunderea banilorii, va merge la: şefulă vîndăriă cu autorisaţia şi căitanța: 
86
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unde poprinduse antorisaţia, i se va da sarea împreună cu căitanţa Casierului 
spro a se putea justifica legala cumpărătâre a sării. 

Art, 21, Toţi vingătorii de sare carii nu vori putea justifica, legala ei pose- 
dare prin actulii de cumpărătâre enprinsiă în articolulii precedent, Îi se va con- 
fisca sarea în folosulă Tesaurului publici; la confiscare însă, se va încheia ună 
procesi-verbali sub-scrisă de agentuli finanţiară şi polițienescă locali, prin 
care procesii se va arăta cătățimea şi val6rea că după preţurile corente, dân- 
du-se uă a treia parte în bani doveditorului; asemenea, se va arăta după cer 
cetările ce se vorii face, modulă cumiă a proveniti acâstă sare în posesia vin- 
dătorului ; iară procesul verbală se va înainta pe dată, prin agentulii finan- 
ţiară sii poliţienescă care va fi descoperiti frauda, Ministerulni. 

Art. 22. Vindărea sării pe creditii rămâne în disposiţia Directorului şi pe 
a, sa respuudere a se face într'ună maximum de a patra parte din totala că- 
time a vîndării în consumaţia din întru a unul” anii. 

Art, 29, Vinderea sării pe credită nu se va putea efectua de câtii în urma 
" presentării de către cumpărătoră a unui actă legalisati de comuna respectivă 

şi cu condiţia espresă în legalisare că comuna este solidară pentru cumpără- 
torii. Terminulii de plată pentru sarea luată pe creditii, va fi de ducă luni de 
la data încărcării, fără însă ca espirarea acestui termini să apere pe comuna 
gatantătore de respundere şi procentulă cuvenitii de ]a espirarea terminului, 
şi până nu se va achita uni creditii na se va putea avansa altul în acelaşi 

* ordinii; vîndârea pe creditii se va putea efectaa numai de la Saline. 
Art, 24, Timpulii în care vindârea sării va fi liberă, va fi acesta : 
De la luna lui Maiă până la finele lui Septembrie de a 6 ore dimintţa până 

“la 2 după amiadă, şi de la 3—8 ore stra, 
De la finele lui Septembre până la începutul li Mai, de la 8 ore de dimi- 

n6ţă până Ja 1 după amiadă şi de la 2—4 ore sâra,: 
Art. 25, Cântărirea sării se va face esactă în presenţa şefului vîndării să- 

Ti, a adjutorului săi, avend drepti directorul să casierulă a inspecta şi a 
controla. | 

PARTEA IV 

D espre vîndârea sării în esportaţie 

Art, 26, Esportaţia sării de mare peste hotar, este liberă a se face de xeri- 
ce locuitori indigenă sâă străini plătindă costuli sării în numerară la Salină, 

Arte 27, La eşirea din ţâră se va înapoia de către şefalii biaroului vamală 
pe unde va trece esportatorul ca primă cinci lei la suta de lei (5 0/0) din sama 
respunsă la Salină, iară pentru constatarea dreptului posedării sării, va înfă- 

- gişa pe la punctele de esportaţie biletele Salinei de posedarea ci. 

Registru Xo. 1, 
pentru Înscrierea 
acormptariloră. 

Registra No, 2, 
pentru înscrierea 
neacomptaţiloră. 

Registra No. 3, 
pentru totă sarea 
esploatată şi cea 
priimiti do la fo- 
stulă antreprenor. 

- Registra No. 4, 
pentra antorisa- 
ţiilo regulării rîn- 
gării în consnma=- 
ie, 

PARTEA V . 
Despre comptabilitate 

Ş. Art. 28. Registrele privitore pentru Direcţie 

Pe uă parte se va înscri după modelul din registru individuali tote arvoni- 
rele făcute prin zapise de către acomptatori şi directori, pe altă parte cătimele 
esploatate de fie-care în comptulă arvonirei. '* - . 

Se va înscri după modelulă din registru individuală neacomptaţii lucrători 
ce vorii face esploatare în timpulă rerii, cu arătare de câtimea esploatată şi 
banii respunşi. 

Se a înscri după modelalii din registru tâtă sarea priimită de la antrepre- 
noră, precumii și cea esploatată pe fie-care săptămână cu muncitorii de am- 
bele categorii. 

Laându-se în băgare de semă eticheta imprimată pe fila No. 1, Directorulă 
va regula unii asemenea biletii de autorisaţie cu numărulă nrmătoră, începutiă 
de la primo-pusii acelaşi pe matcă şi autorisaţie, va însemna câtimea sării ce 
va cere consumatorulă cu arătare, pe bani gata sc credită; va complini în 
fine prin matcă şi autorisaţie locurile slobode, îl va subseri, şi apol tăind au-
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torisaţia o va libera consumatorului, desluşindu'i a merge cu dânsa la casieră, 
unde plătindă banii se va efectua vindarea. . „. 

După acâstă operaţie de di va priimi sâra înapoi de Ja magazinari, tâte a- 
ceste autorisaţii cu estractă de pe densele, şi conformându-le cu registru va a-. 
duna apol într'Ensulii câtimele de pe fie-care fașă a câtoră patru mătcile, şi le 
va da transportii, pe cea-altă pagină, urmândă astă-felii până la finele anw- 
lui; iară la finele fie-cărei luni, va trămite Ministerului tâte acele bilete de au- 
torisaţii împreună cu estractele magazinarului vorbite mai susii spre contro- 
larea compturilori casieriei. 

Registru No.5,  Jmându-se asemenea în băgare do sâmă eticheta imprimată, se ra urma şi pentru sarea vin- 
<ută în esportaţie, manipulâţia acestui Registru, iarăşi ca în cel cu No. 4, 

Hegistra No.6,  Tote obiectele aflate şi cari se vorii mai compăra se voră conserva întră 
pentru obiectele încăpere şi se vorii libera în servicii după trebuință, pentru care se va ţine a- chelăriei. 

Sciintele ce urmâză a se trămite Ministerului os, 

„Registru ca 

cestii Registru, după modelulii coprinsii într'ânsuli, cu arătare de obiectele a- 
- fate, intrate în chelărie, înfiinţate şi rămase facă la luna viitâre, şi la finele 
Juney se va trimite Ministerului uă listă model lit, B, trasă de'pe acelă Registru. 

ebitii de cele 
cuprinse mal sus 

La 15 gile, după Registru cu No. 1, de arronirile făcute, modelă litera C 
- (disposiţia art. 6). A 

Asemenea, după celit cu No. 2, pentru neacomptați, modelă litera D. 
La, finele lunel, după celii cu număra 3, de câtimea esploatată în fie-care 

stptămână modelă litera E. i 
Asemenea, după celii cu Nr, 4 şi 5, de câtimea sării vindută, modeli litera F, 
inerea registreloră de mai susii, încheerea loră mensuală, să anuală pre- 

cumi este de văintii prin modelele dintr'ânszle, şi formarea sciinţelorii de mat 
sus, suuti în dâtoria directorului; elă va regula a se urma, de fie-care din am- 
ploiaţi pendinți de direcţie, după funcțiunea şi capacitatea fie-căruia, 

Li 

$ 2. Art. 29. Registrele pricităre pentru casierii 

Luândase în deaprâpe băgare de semă eticheta imprimată, pe cea dântâită No. î pentru pre- pagină, casierulii va regula liberarea din acesti registru, asemenea căitanță Vală sări! vindată, 
pe bani gata, pusii pe fie-care numărulă următoră şi alii autorisaţiei, o va sab- 
scri, o va tăia, şi priimindi banii, o ra, da consumatoralui împreună cu auto- 
risaţia subscrisă şi de casierit, şi cu amânduoă mergândii consumatorulă la 
magazinar, acesta ra popri autorisaţia şi va libera sarea consumatorului îm- 
preună cu cilitanţa casierului, iară în privinţa banilor vărsați la casierie din 
veresele, de către consumatori, după biletele galbene din registra asuşiă nu- 
mâralii 8, ce ra urma mai josă, conformându-se cu disposiţiile pasagiului ali 2 
din eticheta acestui registru sub numărulă 7, va da iarăşi ciitanţă de plata 
vărsătorului; paindă pe dânsa numărulii autorisaţiei aflată pe biletul galbenii 
de credită; pe mătcele căitanţeloră din acestă registra numărulă 7, va însemna 
împotriva fie-cării ciiitanţe, cătimea sării vindută, cu acestă modă în cea dea 
doua, suma baniloriă priimiţi, iară cândă va fi din veresele, în colâna a treia 
numai suma banilor priimiţi din acâstă categorie, căci, cătimea sării este de 
văduti în registru de credite, “ 

Sera după resultarea operaţiei, va aduna pe fie-care pagină câte trele col6- 
nele măteilorii de ciiitanţe liberate, şi puinăii din josă suma, o ra da transport 
pe contra-pagină, urmânaă astii-felă până la finele anului. 

en Seara No 8 Imânduse iarăşi în băgare de sâmă eticheta imprimată pe cea ântâiă pagină, 
“pentra sarea sîn- Casierală va regula liberarea din acestii registru a unui asemenea bileții de cre- 
„dută pe creditii, dităi, pusi pe fie-care numărulii următori, şi alii autorisaţiei, îli va subseri, 

îlă va tăia şi îlă va da consumatorulai, împreună cu autorisaţia subscrisă de 
dânsulii ; şi cu amânducă, mergândă la şeful vîndării, acesta va popri antori- 

„saţia şi va libera sarea consamatorului, impreună cu biletulă casierului, iară 
adunarea acestui registru se va urma întocmai ca la celă cu numărul 7. La 
finele lunii, va trage pentru fie-care împlinitoră (acomptatoriă) de pe acest re- 
gistru, câte uă listă după modulă imprimată, ce se alătură sub litera G, da 

.
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debitorii aflaţi în despărţirea, fie-cărnia, spre a merge ca să împlinescă după 
densele hanii, şi la, fie-care 15 dile se vorit înapoia ca să'i verso la casierie, în- 
detoratii fiindă atunci casieralu să Je libereze ciitanța din registru numărul 7, 
aceste liste vori servi între casierii şi împlinitoră pentra lămurită, socotălă , 
celii ânteiii avândii în vedere matcele bileteloriă liberate din acestă registru, şi 

 ceă de alii duoilea situaţiunile împlinirilorii de pe partea dreptă a vorbitei liste şi căitanțele liberate din registru asuşă ce va urma mai josii, dapă care la finele 
- lunei făcenduse ună asemenea alegere pentru luna succesivă, se voră da alte a- 

Registru eu 
No. 9, pentru par- 
tidele perceptori- 
Jorii vereseleloră . 
do sare, ” - 

Registru de a- 
mănaunte ca No.i0, 
pentru priimiry.” 

Registru dea- 
mtnunte cu No, 
11, pentru res- 
Banderi, 

Jarnal do casă 
ca No.12 pentru 
trecerea, priimiri- 
oră și respunde- 
xilor pe fie-care şi, 

semenea liste, trase din acestii registru, esecutâridu-se percepţiunea spre a nu 
trece peste terminulă fixatii la articolulă 98; iară listele achitate definitivă, 
se voră înainta la Minister, şi astă-felă se va urma în totii cursulii anului. 

Listele lunale de percepţie vorbite mai susă, după modulii sub litera G, se 
vor trece pe partea stângă la debitii într'acest registru, la partida fie-căruia 
împlinitoră, notându-se suma banilorii ce conţine ea, cu adererire în colâna 
respectivă din partea perceptorilori: de priimirea ei, şi în col6na notificaţiei 
so va esplica din câte bilete se compune acesta veresele cu cătimea ocalelori 
şi din ce timpii sunt acele remăşiţe, iară la partea dr&ptă îi va, descărca cu per- 
cepţiile efectuate, adică, cu sumele de bani vărsate din acele liste eliberândii 
apoi casierulă implinitorului căitanță din registru sub numărulă 7, va elibera 
asemenea ciiianţă şi consumatorilorii din despărţirea fie-cărui împlinitoră, cu- prinşi în lista dată de mai înaințe care i se vori fi întâmplată a veni d'adrep- tulii la Salină să verse bani, pe cândă perceptorulă se află în operaţia percep- ției, şi astii-felii, la fiinele tie-cărei luni, ficândiă balanţă între debitiă şi percep- 
ţiune, va încheia, partida şi deficitul ne împlinită îlă va face capitali pentru 
luna, succesivă, „o 

ntr'acestii registru so va deschide diverse partide pentru natura tutuloră încasăriloră, precum din vinderea sării, vîndârea de obiecte etc., şi pe fie-care di se va trece îndată Ja partida respectivă suma încasată, dând aşia trans- portă pe pagina următâre sumelo incasate pe fie-caree di, iară la finele lunei, le va sete în col6na după lună; sâra, avendă în vedere încasările din acesti re- gistru, le va trece în jurnalulă de casă sub No. 12, ceva urma mat josii cu mo- dulii ce se va esplici, înaemnândă atunci într'acestă registru sub No. 10, ar- ticolulii din predisul jurnal de casă, unde s'a trecut fie-care sumă, 
„ Intr'acestii registru se va deschide iarăşi partide pe natură de respuuderi precum lefi, cheltuclă, de esploatare ete., însemnândii d'asupra fie-căril pagine în locurile slobode capitolul şi articolul, din care derivă eredital din budgetă, operândii apol în josi înscrierea cheltuelilori de aceeaşi natură, aşa precumii 

s'a esplicată pentru registru sub No, 10 de priimirt, 
Avendi în vedere cele două registre menţionate mai susii de priimiră şi res- 

punderi, operaţia acestui registru sub 12, va fi în modulă următoră ; 
1. Va deschide mai ântâiii registru de priiruiri şi luând fie-care sumă din fie- 

care partidă trecută în a acea di, va însemna No. de ordin şi art. care sunt cu 
acelaşii numără. 

2. Pagina din registrulii de priimiri unde figureză partide, 
3, Prin manuscriere în colâna respectivă va însemna data dilei, sub această vorbire trăgând uălinie, vaîncepe apoi de desubt a scri natura priimirii parţiale, „4, Fie-care sumă parţială, o va trece în colâna destinată, pentru acestă 

titlu şi asti-feii urmândă cu tâte priimirile din acea di, le va scâte în totală 
în colona priimiriloră totale, 
„5. Totă cu acestii modii va urma şi trecerea respunderilorii, scoţândă iarăşi totalulă după uă di în colâna respubderiloră, - 

6, La finele fie-cărei pagine adunândii sumele de priimiri şi respunderi, le va da transport pe pagina următore, şi ast-fel va urma în toti cursul analuf, 
7. La finele fiă-cărei luni, arândi în vedere acesti registru, va face balanța 

între densulă şi acele de priimiri şi respunderi, după care vădindii adevărata 
situaţie, va forma, compturile mensuale bănesci a doua di după espirarea fie- 
cărei luni. 

“Compturile mensuale ce acestii cașierii urmeză a, trămite la 
Ministerii 

1. La finele fie-cării luni, casierulă deschidendă jurnalalii de casă No, 12,



Registru cu No, 
13, pentru estra- 
getea și vinderea 
sării, 

Registru cu No. 
14, davizactitan- 
ţeloriişi bileteloră 
liberate pentru 

Yîngerea săriă în 
consumaţie. 

„Registra cu No. 
15, pentra libera- 
rea chitanţelor de 
percepţiunea rere- 
seleloră, 
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"va înscrijornalierii întruni borderoii de veniti, după modelulă lit.H, î6te ve- 
niturile încasate în cursuli lunei în rubricele respective după natura lori, şi 

„ după ce va aduna tâte ifrele parţiale şi totale, se va încheia, de casier, când 
pe uă singură pagină a acestui bordereii nu se va putea înscri t6te veniturile, 
casierulii va pune la midlocii hârtie albă, care o va rigla-o conformiă cu riglele 
imprimate. a , ai 

2. Deschidândă registru “No. î1, va înscri jarnalier întruni borderoă, mo- 
delală lit.J, numărali pieseloră în puterea cărora a făcută respunderile, tâte 
cheltuelile efectuate în cursulii lunci, însă, fie-care cheltuială o va pune în co- 
lâna respectivă după titlul materii, şi adunând tâte gifrele parţiale şi totale 
de prin rubrici, casierulă va adeveri și acesti borderoii, 

3. După amândouă aceste borderouri ra înscri într'ună estracti, modelii 
Jit. I, gifrele de venituri si cheltueli, dându-se transportă printr'nsulii din lună 
în lună, totalulă produsă până la finele anului. 
- 4. Avândi în vedere aceste compturi şi registre de manipulaţie, va înscri în- 
trani jurnală de casă, lit. K, pe partea stângă, mal ântâiii tota saldosele re- 
mase din luna precedentă şi apol veniturile în resumată după natura din bor- 

. deroulii derenituri, şi pe partea drâptă pe rândii tote cheltuelile efectuatedupă 
borderourile de cheltueli, iarăşi în resumatii, după natura lori, unde va în- 
semna apoi saldosele ce remâni pentra luna, viitâre, şi așa adunândii sumele 
de pe partea drâptă de cheltueli şi saldose, ra produce capitalală din potrivă 
de pe partea stângă. ' E 

Ş III. Art. 30. Registrele privitâre pe şefulăi vândărtă - 

Șefulii vîngării va trece în acestii registra pe partea stângă t6tă cătimea 
sării priimită din esploataţie, şi pe partea r&ptă asemenea cea eşită, şi la fi- 
'nele lunci adunândă col6na după uă lună, o va trece în colona după ani, ur- 
mândi astă-felă până la, finele anului. De pe acestii registru Ja fie-care sfirzită 
de lună, ra scote unii estractă şi "lă va pre:enta directorului, ca să confrunteza 
cu registrele de asemenea natură. i - | 

Luândi în d'aprâpe băgare de sâmă eticheta imprimată pe pagina ântâiă dir 
acestă registru, va trece apoi pe fie-cara qi după încetarea operaţiei tâte auto- 
risaţiile de.vind$rea sării, numele şi prenumele consumatorului, şi cătimea pu- 
durilor, după care sâra scoțând un estract, model lit. [îl va presenta directoruluf 
duădată cu autorizaţiile liberate în acea di,-iară adunarea, acestui registru ra 
urma, prin dare de transportă pe fie-care pagină următâre fără a se întrernpe 

"ca adunarea pe fie-care lună, urmându-se asti-felii până la finele anului. 

_$. IV. Art. 31. Registrele privitâre pentru împlinitori * 

Luându-se d'aprâpe băgare de sâmă eticheta imprimată pe pagina ântţii, a 
acestui registru, împlinitoruli pentra fie-care percepţiune, acompti să răfaire 
este dâtori a regula din acestă regitvu asemenea căitanțe, complinindi atâtăă 
în matcă câți şi în chitanţe, prin manuscriere locurile slobode, notând de este 
acomptii, răfaire s6ă procentii, puindi pe fie-care număralii următori şi ali 
biletului 'de eredită luati din lista, de percepţiune, şi priimindă banii, va do 
căitanţa consumatorului, cândii pe dată va şi trece în lista, de percepţiune în 

- potriva numelui s6ii numărulă chitanţei liberate și sama banilorii priimiţă, 
Banii împliniţi după ciitanţele liberate, împlinitoruli este dâtorii a 'I vărsa 

la casieriea salinei la fie-care 15 dile; ră la finele luneise va socoti cu casierulii 
- de tâte percepţiunile cu care a fostii debitatii în cursulă lunef, va, vărsa restală 

de bani, şi va înapoia, lista de percepţiune subscrisă de dânsulă, piimindă uă 
altă listă pentru luna viitâre. (E E 

Deca împlinitorului "i va veni mai cu apropiere după situaţia locuinţei debi- 
torilorii vre uă casierie districtuală generală, pote vărsa banii împliniţi şi la 
acea casierie, de unde luândii recepisă, în regală, o va presenta casieralui sa- 
linei ca Grepti bani, pe lângă comptuliă de mai susii. 

$. V. Registrele privitâre pentru magazinarăi din oraşe. 

Art, 32, Fiindă că după comă se vede din modelulă registrului No. 3, este
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statornicitiă ca direcţia să se încarce cu tâtă sarea ce va; priimi de la fostuli. antreprenoră, în care se înțelege că iutră şi cea aflată acumă prin magaziile de „Prin oraşe, de accea sarea din aceste magazii căntărindu-se, se șa încredința ma- gazivariloră numiţi cu modulă următori: -. 
1. Magazinarulă de oraşă este dtorii a, veni să declare Ja directori câtimea „tării ce s'a găsită prin cântărire în magazie. 
2, Directorulii pe d'uă parte se va încărca, cu dânsa în registru No. 3, pe d'alta va libera magazivarului din registrul asuş No. 4, (precum libereză şi con- "» , stmatorilorii) autorisaţie către casierulă salinei pentru cumpărătârea acestei - Sări pe credită, 
3. Casierulii va libera acestui magazinariă din registru No. 8, bilet galbenii de creditulii preţului sării pe câtimea, din autorisaţie, în puterea căruia biletii magazinaruliă are facultate d'a vinde sarea din magazie în oraşii pe bani gata numaj. i 

4. Magazinarii. de oraşe, vori ţine uni registru model No, 16, din care va ' fi de vădută situaţia sării din magazie, şi vîndârea el pe fie-care di, înscriind - regalatii tâte operaţiile, suntă dâtori ca Ia fie-care 10 dile să verse la casieria, generală a districtului banii adunaţi din vindsrea săril prin luare de recepisă în regulă. Iu ” 
5. La finele lunei vorii presenta la casierulă salinei comptă mensuali model litera M, cu tote recepisele de încasare, casierulă controlândă acestii comptă şi găsindulă în regulă, va priimi recepisele dreptă bani şi va da, magazinaralui . căitanţă din registru No. 7, de priimirea baniloră conformă cu disposiţiile pasa- giului al 1], din eticheta acelui registru, urmândii astă-felă magazinarul până - Îşi va achita totă sarea după biletul galbeni de credită,. 

6. În tine manipulația acestei operaţii în câtii pentru comptabilitatea de Ia. salină se va urma de către casierii şi directori, întocma! după regulile stator- nicite prin aceste instrucţii pentru vinderea sării pe credită, 

| $. VI. Disposiţă generale 
Art. 33, a. Ţinerea acestor registre sa va urma prin scrierea printr'însele cu- + Ta, pe fic-care Qi, încheiatate în operaţia lor la timpurile otărite şi fără cea mat: „Mică greşâlă, căci ele sunt a se trămite în controlarea Inaltei Curți de compturi. b. ltevisuirea, lorii se va face de către directoră din cândii în cândă, 6ră re- gulată la finele fie-căriă luzi, şi pentru oră ce mancuri din regulata. loră ţinere s6i greşeli ce se va dovedi, se va face pe dată îndreptările cuvenite, iară d$ca şi pe viitorii nu se va vedea âncă îndreptare, şi aceste mancuri sâi greşeli vor fi întruni modă bănuitorii, atunci directorulă îucheindă proces-verbali în cu- noscință de lucru, "lă va sapune Ministerului, | , c. Tote compturile mensuale relative cu areste registre se yoră forma a dona di după încetarea, lunei, şi se vorii trămite Ministeralui ca să fie priimite cel pu-. gină până la 5 gile din luna succesivă, spre a se controla şi a se da autorisaţie pentra formarea lori pe cea-l-altă lună ; fără aceste autorisațil compturile men-. „snale mai cu sâmă cele bănesci nu se voră pâtea socoti valabile, d. Nici uă sumă de bani nu se va priimi nici răspunde fără a fi pe dată înre- gistrată şi regulată pe sistemul comptabilităţii publice, şi conformii cu legea : comptabilităţii. 
e. Nică uă cătime de sare nu se va libera de la Salină, fără a A trecută mat ântâiă pri registrele respective şi ca biletele întocmite, | 
f. Aceste disposiţii şi cele cuprinse prin regulamentulă sancţionat cu înal- tulă decretă sub No, 1459 se vori adaca întru totiă la îndeplinire de către di- "rectorulii Salinei, carele este osebită răspungător pentru orl-ce abatere, având facultate, ca în casuri neprevădute de aceste instrucţii să câră de la Minister, cu opinia sa, statornicirea reguleloră trebuinciâse. 

PARTEA VI. 
„Despre paza lacurilorii şi a malulai Mării Negre 

Art, 34, Pentru paza lacuriloră cu sara și a malului Mării, se vorii infiinta. ; „. picheturi în locurile acestea însă : ,
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1. la Volciocă. 
9, — Esckipolosiă. 
3, — Tarantă. 
4, — Crinica, 
5, — Zolocuri, Cosa. 

„6. — Zolocari. 
7, — Calfa, 
8. — Sibiru. 

'9, — Iojni, 
10. — Camcetea şi | | 
11, — Şagani. NR , Ne . 

Art, 35, La fie-care pichetă în timpuli de lă 1 Decembre până la 1 Maii 

cândă nu este sare, se va numi câte unii păzitorii numai, iară de la începerea 

- formării sării şi până la dispărerea ei, vor fi câte trei Gmeni din al căror nu- 

- măr total vor fi 10 călări, cari se vor distribui după trebuinţă de către Direcţie. 
Art, 36. Pe fie-care qi, câte unulii din paznici, va, însciinţa toti ce se va în- 

tâmpla din pichetă în pichetii şefului lor, a căruia residenţă va fila Mahoeschi- 

Cardon, şi acesta, dâcă casulă va fi gravii, po datăava comunica directorului, 
iară în lipsa acestuia casieralui. | i 

Art, 97, In nică întruni casă păzitorii nu vorii putea lipsi de la postul lor - 

fără uă prealabilă voe a Direcţiei. - - i 
Art. 38, Păzitoril suntă obligaţi ca la fie-care duoă câsuri să plece câte u- 

“nulă în revizie penă la pichetuli vecină, fie gi, fie nopte; ast-felă în câtă ne- 
" contenitiă să fie cea mai strictă priveghere. : 
"Art, 89. La fie-care trei dile, şeful piizitorilorii este îndâtorati a inspecta 
tote pichetele şi a subseri în minatală sosirii lui în registrul aflat acolo, ora 

sosirii, şi starea în care a găsită paza, iară după. săvârşirea “totalei inspecții 
va reporta direcţii, starea în care le ai găsită, -: 

„Art, 40, Nase va putea înrola între păzitorii sărăriitoră de cât acei individi 

cari vorii avea vârsta de Ja 21—40 ani, şi cari n'ară area vre una din acele pa- 

timi cari ară aduce vre unii prejudicii tesaorului, voră fi însă preferenţi sol- 
daţi! eşiţi pentru împlinirea terminului din armie, * --- : 

Art, 41. Pie-căruia păzitor statornic se va da, fără nici uă plată în prejma 

pichetului vă întindere de duoă desetine, pe câtii va fi în servicii, pentru cele 

trebuinciâse casei și vitelorii sâle, fără însă, în casă d'a nule întrebuința, să 
pâtă a le specula. a n 
_Ast, 42, Păzitorii se vorii feri de a aduce cea mai mică vătămare sâii pa- 

guba arendaşiloră pământurilorii, pe cară suntii situate pichetele în care residii 
sub penalitate de destituare şi de supunere la plata pagubelorii pricinuite, 
„* Art, 48. In casă cândă păzitori arii prinde vre uni individă furândiă sare 

“si apă sărată, pe dată sâ'lă rădice cu productulii şi uneltele aflate la sine, şi 

pe d'aă parte să'lă aresteze la pichetii,liară pe d'alta, să comunice din pichet în 

pichetii şefului vîndării, care pe dată viindi în faga locului împreună cu auto- 
_ritatea comunală ce va fi mai în apropiere, va cerceta, şi încheindă un proces- 
verbalii, să înainteze împreună cu individulii, sarea şi uneltele găsite la sine, 

la direcție, care în termini de 24 ore, prin poiiţia, locală să cerâ sapunerea sa 

" la penalitatea prevădută la art, 49. : 
:* Art, 44, La mâglele cu sare va fi necontenitii câte duoi păzitori, ei sunt în 

drepti a nu îngădui liberarea sării, în timpală nopţii după nici unii ordinii. 

Art, 45, Păzitorii după maluli, Mării vorii comanica din pichetii în pichetii 

în fie-care diminâţă d'a dreptuli directorului Salinelorii, starea în care se află 
malalii Mării, precumii şi stricăciunile pricinaite în casuri cândă acâsta sarii 

întâmpla. Directoruli îndată ce priimesce sciinţă despre cea mai mică strică- 
ciunea malalui, însogită de inginerii, merge în faca locului, constată casulii şi 

"1ă sapune pe dată Ministerului d'uădată şi cu divisulii necesariii.|— Dâcă însă 

ruptura, este mică, ia pe dată disposiţii a se repara prin 6meni de servicii, şi 

pentru care sfirşită „se va afla ca reservă la Salină, uă cătime de 500 saci 

şi 1,000, maldăre de stuh. : i
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PARTEA VII | 
Despre constatarea delictelorii şi alte pedepsi - 

Art. 46, Constatarea delictului coprinsă la art, I, din reglementiă se va face dedirecţia Salineloră, prin închiecre de procesii-verbală subscrisă de delictant, directoralii Salinelorii şi autoritatea comunală cea mai apropiată, ea nu se ra putea esecuta de câtă în urma aprobaţiei Ministerial, până când productele “Şi uneltele găsite la delictantii vor sta secuestrate. E Art. 47. Constatarea delictului cuprinsi Ja art. 2, din reglement, se va face prin procesă-verbalii de către ori care agentii salinariă. ' , Art. 43, Constatarea delictului de la art. 3, din reglementă, s6 va face de către toţi agenţii. finanţiară în genere, după regulele şi formele statornicite pentru contrabande, A Art. 49. In casulă cuprinsă Ia art, 7, din reglementii, directorul, să în lipsa acestuia casieruliă împreună cu Poliţia locală, va constata delictul prin- tr'nniăi procesi-verbală care sub-scris de amânduoi şi vinovat, şi se va înainta pe dată procurorului districtului, şi acesta va cere de Ia tribunală aplicaţia 0- sîndei dictată de legi, Iar sarea şi uneltele găsite Ia delictantă, voră fi asigu- rate penă la darea ordinului cuvenitii de către Ministerul finanţelorii, Art 50, Constatarea delieteloriă fancţionarilor în casulă prevădut la art. 9, din reglementii, se va face prin procesii-verbalii de către consiliulă de admi- ;... Distraţie şi care procesti-verbalii se va înainta pe dată Ministerului, spre a ur- „+ ări pe vinovată. Cândă însă cre unul din membrii consiliului ali săvârşit de- „ lictulă cei-alţă trei vorii încheea, procesul şi va comunica pe dată Ministerului, Arte 5l, Agenţii cari în scriptele loră aă trecutii mai mică cătățime de “sare de câtă cea vîndată, se va pedepsi conformii legei penale: Art. 52. Cantaragiii cari ară înşela pe publică scii chiar pe Stat, cântărind sarea într'unii modă neesactii, pe dată se ori suspenda, şi se voră da judecă- ” ii criminale, ca abusatori de îucredere; constatarea faptul se va face în 0- raşe şi tergură de poliţail locali şi la salină de consiliulă de administraţie, prin "-. încheere de procesii-rerbaliă, care se va comunica Ministeralui, şi după a cărui autorisaţie numai, sc va da în cercetarea procurorului locală. , Arte 53. Agenţii finaţiari car! ară vinde sare cu ună preţii mai mare da cât „celă statornicitii, pe duă parte voră fisupuşi la plata îndacită a sumelorluate, dându-se şi judecă ii; iar pe dalta se vorii destitoa fără a mai putea intra vre Ş p A î uădată în serviciulii Ministerului de finanţe. . - „Arte 5f. Acomptatorii şi împlinitorii cari ar priimi de la locuitori sume mai mari de câtii cele dâtorate, vori fi supuşi la plata îndouită a baniloră luaţi, [ destituaţi şi daţi judecății criminale ; totii asemenea se va urma, şi cândit a- - ceştia arii acompta locuitorii la esploataţia sâii transportul sării cu ună preţ mai mică în natură de câtă celă cuprinsă în zapise, : . Art. 55, Constatarea delicteloră „cuprinse în art. 52, 53 şi 54, se va face de consiliul de administraţie prin procesă-verbali care se va înainta Ministerului, Art, 50. Inginerulă care la m&surătârea tereneloriă Statului, ară arăta ma! “mică întindere de câtă cea pe faţa pământului, pe lingă supunerea sa la plata păgubei pricinuită, va fi destitaată şi datii judecății criminale, ca aba- satoră de încredere, . - “Art, 57, Nedarea compturiloră la terminele fixate prin acâstă, instrunţie va fi pedepsită pentru ântâia ră cu amendă de 25 lei, pentra a II-a cu 50, iară pentru a III-a Gră cu destituarea, ca negligentă, . 

PARTEA VIII 
"Despre garanţiile funcţionariloriă ' 

Art. SS, Garanţiile cu care urmeză a asigura Statulii funcţionarii cari ma- nipuleză banii Statului şi vinderea sării, s'a otărită a fi de valorile următore: a. Directorulă, cu uă garanţie de lei 30 mii, 
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D. Casierulii, cu uă garanţie de lei 50 mii. 
c. Şefulă vîndăriă, cu ua garanţie de lei 20 mii. | 
d. Acomptatorii ss împlinitorii, cu nă garanţie de lei 15 mii pentru fie-care. 
Art, 59. Darea acestori garanţii va fi ipotecări în imobile şi trecute prin 

formele îudecătoreseă, ele se voră presenta, Ministerului celt multă în termini 
e 30 dile. : : 
*Ant00, În casă de delapidarea banilorii Statului do către ori care aceşti 

fancţionart şi în casii de abusuri constate prin întrebainţarea vîndării, sării în 
profitulă lorii, din amenduovă aceste casuri, sei şi altele, imobilele ipotecate se 
voră vinde spre despăgubirea Statului pe data, fără miglocire de judecată. 

Ministru, Ie Strat. 

Directorulii regiilorii, G. Grecânu. 

  

LE GE 
DE URMARIRI IN MATERII DE CONTRIBUTUNI DIRECTE Sl ALTE VENTURI ALE STATULUI 

(Decret. No. 252, din 31 Dartie 1862)... , 

PARTEA I 
Indetoririle contribnabililorii şi dreptu- 
rile împlinitorilor înainte de urmărire, 

Arte 1e Contribuţiunile directe se plătesc pe 
trimestru, în cursul celei d'ântâiă luni, din 
fie-care trimestru. . | 
„Art, 2. In cas de morte, nevolnicie, faliment 

şi închis6ro, trimestru în care se ivesca casul, 
se plătesce din averea contribuabilului, înainte 
de ori ce altă dâtorie, cu care ar fi împovărată 
averea datornicului, - . 

Art, 3. Cândii ună contribuabil plecând fără 
scirea Consiliului comunală, va lipsi de la lo- 
cuinţa, sa, în termin de uă lună, fără să fi înde- 
pliniti detoriile sele fiscale pe trimestrul în 
care a plecat, Consiliul locali va însciința în- 
dată dosirea, predândă şi actii: de constatare 
pentru acesta către sub-prefectulă Jocală,.ca şi 
sub-prefectul să se refere la prefectă, şi acesta 
la Ministerulă finanţeloră, spre a dobândi des- 
legare pentru scăderea fugarului din numărul 
contribuabililor.—La împotrivă urmare, Cousi- 
liulă comunală locală va fi supusă a plăti con- 
tribuțiunea fagaralui pe totă timpuli pâns la 
dovedirea lnj. - Ă : E 

- Arte 4. Consiliulă comunală ce va priimi pe 
contribuabilulă din nuoă venit, fără a însciința, 
îndată, Sub-prefecturei locale, va fi supus, pen- 
tru tăcerea ce va păstra în. cursul unut tri- 
mestru, a plăti contribuţiunea lui pe acel tri: 
maestru ; dâca tăcerea se va păstra în cursulii 
a ducă trimestre, va, plăti contribaţiunea în- 
douită, și aşa mai departe până la patru tri- 

„ mestre (împătrite). îi Da 
; Penalitatea prevădută la acestii articuli. se 
va aplica şi asupra ori-căria persâne cara ne- 
fiindă în raza satului, sâă locaindă prin oraşe, 
va găzdui mal multă de uă lună pe unii aseme- 
nea contribuabil, fără a însciinţa pe autoritate,   

Artu5e Numa! împlinitorii (agenţii fiscului) 
ai dreptul a stringe şi urmări contribuţiunile 
către Statii şi decimele comunale s6ă munici- 

:] pale învoite prin legile de finanţe. 
Art. 6. Implinitorii nu pot cere vro uă sum 

de la contribuabili, afară de acelea ce sunt le- 
giuite şi indicate prin tarifele Ministerului de 
finanţe, publicate mal "nainte de inceperea fie- 
căruia semestru. , | 

- Arte 7. Tesaurulă publici are privilegială 
înairite de ori-ce dâtorie particulară a fi plătit 
pentru veniturile fiscale, precumii urmăză : 

I]. Din cereale, râde, băuturile, chiri! sâă ori 
ce alte venituri ale detornicului;—din imobile, 
orl unde se va afla aceste imobile. 

11. Din mobile şi ori-ce alte efecte şi obiecte 
ale detorului, ori unde sa vor găsi.— lar pentru 
acele provenite din alte venituri ale Statului, 
şi din imobile, Sa 
“Arte 3, Suntii escluse de măsura proprirei : 

_“a. Paturile şi îmbrăcămintea necesară dâto- 
rului și familiei sâle.. N . 

D. Duoi trăgători de muncă, uă vacă cu lapte 
sâă patru capre sâi şese of, s6ă duoi rimători, 
după alegerea detorului, din preună cu nutre- 
ţulii trebainciosă, pentru ducă luni, precum a- 
semenea, şi semințele trebuinciâse pentru ară- 
tura sea, i 

-- 6, Carii sii căruță, saca, plugă stii alte ase- 
menea, trăsură de muncă sâă de transportă. 

d. Cărţile. trebuincisse unui comerciant, în- 
dustriaş, artist, profesor, şi alte până la concu- 
renţa de 30 galbeni după alegerea dâtorului. .. 

- "e. Maşinele şi toti felul de unelte şi instru- 
mente trebuincidse la învățătura practică, s6ă 
eserciţiulă sciinţelori, arteloră până la valorea 
de 50 galbeni, după alegerea dâtorului , 6ră 
pentru alt meşteşug sâă îndeletnicire, până la   concurența de 20 galbeni după alogerea dâ- 
torului. i „ E
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f. Echipementele militariloră, după gradulă 
fie-căruia, a 

g. Stupii cu miere, gândaci de mătase, fruude 
de duşi pe timpulii crescerei lori, Spre a nu se 
întrerumpe îmulţirea lor. 
“Art, 9, Proprietarii de imobile, dâca nu vor 
locui în proprietate, va fi dâtori a delega ââto- 
riele fiscale prin arendaşi s6ă chiriaşi. 

„. Art, 10. Arendaşii şi chiriaşi! suntă Atori 
a popri la sinele şi a plăti impositele ce va dâ- 
tora, proprietatea, căci în casii contrarii voră 
fi urmăriţi ca şi contribuabilulii chiari, 

Art, 1], Chiriaşii s6ii arendaşii mai "nainte 
de a eşi din închirierea casei, prăvăliei, moşiei, 
pădurei, moră, baltă, ferăstrae şi altele, vor fi 
dâtori cu uă lună înainte de strămutare a de- 
clara Prefecturei sâii Sub-prefecturei Jocale : 
satulii, târguli, oraşulă, şi mahalava unde otă- 
rasce nuoa aşedara, : 

Na se va putea rădica, până nu va plăti: su- 
mele ce va dstora către fiscii de ori-ce natură, 
până la trimestrulă inclusivii în care se face 
strămutarea, . . .. ' 

La contra urmare, cheltuielile ce se vor face 
cu urmărirea, şi care se vor socoti din diua de 
cânaii a părăsitii vechiul domiciliă, vorii privi 
în povara sea. | 

Art, 12, Implinitorulii care în cursi de unii 
trimestru nu va cere contribuţiunea de la veri 
unulă din contribuabili înscrişi in registrele 
sâle, şi nu va întrebuința tote midlocele pre- 
scrise de lege, va rămânea singurii respundâtur 
către fiscă. | - | 

Arte 18, Măşurile privitâre lastrângerea con- 
tribuţianilor sâă ork-cari alte venituri ale Sta- 
tului, şi urmăritile cari isvorăse din acestă îm- 
plinire, suntiă de resortul (căderea) antorită- 
ţilorii administrative, . N 

Urinăriri * 

Art, 14, Contribuabilul, care nu va răfai âs- 
toria sea, fiscală de orl-ce natură ari fi, în cur- 
sul celei d'ânteiii lună, a fie-căraia trimestru 
chiară la loculii împlinitorului prin oraşe, iară 
prin sate la casa de sfată a comunei, stii la ca- 
sierul de plasă, este supus casului de urmărire. 

- Arte 15e Antreprenorulii de arengi de moşii, 
de păduri, de poduri, domenuri, ganaluri, sâă 
ori-ce altă întreprindere a Statuini, dâca nu ra 
răfai dâtoria sea în terminile fixate prin con- 
tractulii de arenduire sc închiriere, este ase- 
menea supusi casului de urmărite, .. 

- Arte 10, implinitorulii nu pâte incepe urmă- 
rirea de câţ după ce va prevesti pe dâtor prin- 
tr'aă însciinţare înscrisă după formele impri- 
mate ce so vor da de lu Ministerulă de finanţe, 

Acâstă vestire se va, lipi pe uşa, de intrare a 
casei detorului, care în termin de dece dile va 
fi dâtor a răfui dâtoria ce se cere, jară decă im 
positulă este pentru imobile, însciinţarea se ra 
lipi pe uşa casel chiriaşului s6ă arendaşuluj. 
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Art. 17, Vestirea în scris de care se vorbesce 
în art. 16 va fi gratuită, adică fără vre-uă chel 
tuială în povara dâtorului. 

PARTEA II 
Migl6cele şi gradele de urmărire 

Arte 18, Gradele de urmărire suntii cele ce 
urmeză : , - 

I. Grad.—Prin ordonanţă, în scrisă care pre= 
vestesce pe detor, ea în dece dile de nu va plăti 
detoria, sea, voriă fi poprite şi secuestrate mo- 
bilele şi obiectele de ori-ce natură şi chiar bu- 
narile scle de imobile. 

- Il. Grad. — Prin catagrafisire în termin de 
dece gile a mobilelorii şi ori ce alte efecte şi 0- 
biecte de preţă analogă cu dâtoria şi poprirea 
lori (secuestru) sub pecetie; aşedându-se tâte 
acestea într'ena scii ma! multe camere, care se 
vorii închide şi sigila, — din acelă momentii, 
proprietarulă lori rămâue depositariă. 

La casă de a cuteza să strice peceţile puse 
de agenţii fiscului, adică de prefectului sâii co- 
misarul finanţiarii, s6ă casieruli generală, să 
sub-prefectuli ori casierulii de plasă, sâă va 
sparge uşile sci ferestrele, ori va înstrăina din 
obiectele poprite, procurorul Tribunalului 10- 
cală îl va urmări conformă legilorii penale. 

. III. Gradă.—Prin vingârea obiectelor sâă 
cerealeloră, ori imobileloră şi altele arătate la 
art. 7 de către agenţii fisculul, citați în alinia 
a duoa de mai susă prin licitaţiune, după dece 
dile de la catagrafiere şi poprire, iară pentru 
imobile după articolali 25 de mat josă. 

Art, 19. — Faptulă prevăgut Ia alinia II-a: 
şi a Ill-a de mai susă de sub art. 18, se va e- 
secuta după încheierea de procesii verbalii, de 
către una din persânele acolo arătate cu duoi 
marturi asistenţi, după dobândirea autorisaţiu- 
niloră învoite prin art, 24 şi 25. — Procesulă 
verbalii uădată încheiată, se va publica înainte 
de aprobare în ocolulă plășii tergului sâă ora- 
şului unde este a se face vindârea. 

Arte 20. — Gradele de urmărire prescrise în 
art, 18 de mai sus, se va aplica în terminile a- 
colo prescrise până la achitarea dâtoriei,: 

- Arte 21. — Cheltuielile făcute pentra urmă- 
rire, de către agenţii fiscului şi care se arctă 
în tarifa de la art. 22, nu vorii produce vre-un 
venit pentru casa statului.— Eli nu represintă 
de cât indemnisarea cheltnielilor de urmărire, 

Aceste cheltucli se voră plăti îndată de tcă- 
tre contribuabilulă întărdietoră, . - 

Înoplinitorulit va da căitanță imprimată din 
registrulă cu matcă (4 souche). i 

„ Arte 22, — Tarifa acestori chieltuieli este 
următorea : E 

1 leii pe gi pentru urmărire prin ordonaţă 
îndâtoritore (veţi alinia l-ii de sub urt. 18). 

2 lei pe di pentru urmărire prin proprire (se- 
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cuestru) a objecteloră citate la art. 7 (vedi ali- 
nia 2-a de la art. 15). i 

2 lei pe Qi pentru vinderea aceloraşi obiecte 
(vedi alinia 3-ea de la art. 18). 

Art, 23.— Administratorii su superiorii a- 
şedEminteloră publice şi de bine-facere, d6ca nu 
vorii răfui actoriile către Statii, impuse asupra 
proprietățilorii imobile de ori-ce natură, rorii 
fi urmăriţi după art. 18, 
"Ordonanţa însă prevestitâre pentru poprire şi 

asigurarea dstoriiloriă fiscale în veniturile, o- 
biectele scii imobilele ce asemenea persâne ad- 
ministreză se va libera de prefectulă local, dapă 
unii referatii alii sub-prefectului, sâii comisari 
finanţiali, ori casieră de plasă. 

Art, 24. Vindsrea obiectelorii, cereale şialte 
asemenea, mişcătâre, se face prin autorisaţiunea 
prefectului, deca, detoria impositului derivă din 
contribuţiunea personală, taza de poduri şi şo- 
sele şi taxa de patentă; iară dâca derivă din 
contracte de arenduire, vinderea nu se pote 
face, de cât după aatotrisaţiunea Ministeriului 
do finanţe, urmată .după referatul prefectului. 

Art, 25. —Vind6rea mobilelor de ori-ce na- 
tură ale dâtorulai sei a!e garantului să, peu= 
tru despăgubirea fiscului, nu se va puts face, de 
cât ca autorisaţiunea Ministeriului de finanţe, 
pe basa unei încheeri a Consiliului de ministri, 
prin midlocirea T'ribunalalui competinte în ter- 
minii de două luni fix, şi fără urmare de jude- 
cată. | i 

Art.26. —Dâca obiectele supuse rindării vor 
fi mobile, sâii alte asemeuea efecte, vinderea, se 
pote face chiarii la localulă unde ele se găsesc, 
€ră de vorii fi cereale sâi alte producte, vind- 
Tea se ra face în pieţile sii târgurile cele mai 
apropiate după probele ce se vorii presinta,. 
“Art, 27Ie—Agentul fiscului, care esecută vin- 

derea, este poprită a cumpăra vre unulă din o- 
biectele mişcătore sâii nemişcătâre otărite pen- 
tra vivdere, sub pedepsă de a fi supusi la a- 
mendă de împătritii preţiăi. a 

  

. 

Art, 28. —Agentali fiscului iscălesce actulii 
de licitaţiune chiară în faţa locului, priimesce 
toţi banii produşi din vingsrea obiectelorii se- 
cuestrate, potrivit alinici 2-a de la art. 18, po- 
presce sumele ce are să plătâscă detorulii, atât 
către fisc, câtii şi sub titlu de chieltuieli de 
urmărire, şi dă ciiitanță din registrulii (ă souche) 
în mâna dâtorului, €ră restul banilor se ra 
da propietaralui dâtori. — Acesta iscălesce 
în actulă de licitaţiune, constatândi operaţiu- 
nea licitaţiunii şi resultatulii et. La casă de o- 
punere, agentulă fiscului, ia doui marturi din 
amatorii presenţi şi constată opunerea. 

Art, 29, Măsurile de urmărire suntii aplica- 
bile asupra contribuabilului seii garantului ce 
înfăgişeză solvabilitate. 

Art. 80, Iusolvabilitatea detorului sciă a ga- 
rantului săi se constată după ce se esercită ur- 
măririle prescrise la alinia I-ii şi II-a de sub 
art. 18. Acâstă constatare în oraşe şi târguri   se face de comisarulii finanţialii, stii unde nu 
esistă comisari, de sub-prefectulii localii, înso- 
citii de doui marturi dintre vecini, persone o- 
norabila şi ună preotii, prin proces-verbali. — 
Acesti procesii-verbali, trebue a fi încredinţat 
de sub-prefectii prin sate, târguri şi oraşe ; 6ră 
acolo unde esistă comisari finanţiali, legalisa- 
rea se face de comisari chiară.: : 

Art, 81. Implinitorii strângândi acele pro- 
cese-verbale -vor justifica, pe fiă-care trimestru 
imoosi bilitatea de a împlini detoria fiscală, în-   

REGULAMENT 

naintea casieralui de plasă scii înaintea casieru- 
lui generală, şi acesta înaintea Ministerului de 
finanțe, care va autorisa răfuirea unorii aseme- 
nea contribuţiuni din sumele alocate în bud- 
getii pentru asemenea sfirşiti (de non valeur), 
Din momentul ce se va constata insolvabilita- 
tea, împlinitorulii nu va esercita nici nă altă 
măsnră asupra întârdietorului contribuabilii. 

- Arte 32. Ori-ce disposiţiune leginitâre, con- 
trarie presentei legi suntă şi voră fi abrogate 
(desfiinţate). 

ASUPRA IMPLINIREI SI URMARIRILOR IN MATERII DE CONTRIBUTII DIRECTE SI ALTE 
"VENITURI ALE STATULUI a 

(Decret do; 677, 

"| tului se plătescii la terminile - prescrise prin PARTEA I | 
Despre îndâtoririle contribuabililorii şi 

„ drepturile împlinitorilor 

- Arte 2, $ 1. Contribuțiile directe se plătesc 
pe trimestru, în cursulă celei d'ântâiii luni a 
fe-căruia trimestru. Ie 

Ş II. Arendile demoşii, de poduri, de păduri, 
domenuri, şi ori ce alte întreprinderi ale Sta- 

din anulii 1862) 

contractul de arenduiri sâă închirieri, : 
-: Aceste termine se voră încunosciinţu, 'Agen- 

ţiloriă fiscali dă către ministru finanţelor. (Arti- 
coluli 1 din lege). : Nr 

Art, 3, Contribuţiunile arătate la art. 1, ŞI 
şi 2, nu se vor putea strânge şi urmări, de cât 
do către un agentii recunoscutii de Ministeruli 
de finanţe, (Vedi art. 5din lege)... . .. .:
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Art, 4, Implinitorii nu pot cere vr'aă sumă 
de la contribuabili, afară de acelea ce sunt 
legiuite şi arătate prin tarifele Ministerulul de 
finanţe, publicate mai "nainte de începerea fie- 
cărnia, trimestru; precum şi acelea care vorii fi 
imposate de Comune şi autorisate de guvernă, (vedi art. G din lege). E 

Arte de ŞI. La întâmplare de mârte, nevol- 
nicie, falimentă, închisâre, dosire, încetare de 
comerciă stii industrie,. trimestrulă în care se 
ivesce casuliă de asemenea natură, se plătesco 
din averea contribuabilului înainte de ork-ce altă dâtorie cu care arii fi împovărată averea 
dâtoralui, (Art. 2 din lege). Sa 

Ş IL. (n casuri de mârte, de arestare, şi fa- 
limentii, impositele se voră cere maj întâi de 
la casa dstornlai, şi când acâsta ară refusa, 
atuncise va proceda la împlinirea prin urmărire 
după regulile prescrise la art, 29 de mai jos, 

Art, 6. Contribuabiluliă care, ară lipsi mai multii timpi de la casa lui pentru felurite in- terese casnice, este îndâtorații aşi achita may ânteii dâtoriile fiscale şi comunale pentru tim- pulii ce va, lipsi; şi a lua, ciiitanţă tipărită din registru cu inatcă, pe care o va purta la dân- sulă ori unde arii merge, spre a justifica răfai- rea dâtoriilor sâle înaintea ori-cării autorități sâii agent fiscal ce ar cere asemenea căitanţă, Art. 7. ŞI. Contribuabilul de ori-ce catego- rie ară fi, voindă să'şi strămute domiciliul în altă parte, este îndâtorat a încunosciinţa for- mală:prefectului, sc sub-piefectului, sâii. co- misarului finanţiarii, ca uă lună înainte de strămutare, loculii unde voiesce a se statornici, neputândii părăsi vechiul domicilit pent nu va achita contribnţiunile până la trimestru in- clusit'în care se va face strămutarea. Aseme- nea îndâtorire aă şi arendașii, sâă chiriaşi. $ 1]. La contra urmare, chieltuelile ce se vor face cu urmărirea şi care se vor socoti din diua cândă contribuabilulă a părăsită domiciliulă, Yorii privi în povara luj. , , 
$ III. Prefectul, sei sub-prefectulă, ss co- misarul finanţială, nu vor putea autorisa stră- mutarea de la unii locă la altulă a contribua- bilalui înscrisii în rolă, de câtii după împlini- rea condiţiiloră de mai susă sub pedepsă de a plăti contribuţiile individului strămutat până finele anului în care se face strămutarea. (Dis- posiţiile arătate în Ş 1 de mai susii se raportă la art. 11 din lege). 
Art, 8, Când un contribuabil va pleca fără scirea autorităţii arătată la Art, 6, $3 de mai susă, sâii va lipsi de la locuința sa în ter- minii'de vă lună fără să fi achitată contribu- ţiile pe timestea în care a plecată, Consiliulă comunală prin sate şi împlinitorii în oraşe, voriă încheiă act de constatara pentru acâsta, şi în puterea: lui roră cere deslegare pentru scăderea acelui -individii din numâruli contri- buabililoră. La împotriră urmare Consiliul co- 
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munală va fi supusă a plăti contribuţia faga- 
rului pe totiă timpulă ce va trece pent la for- marea nuoilor roluri, (Art. 3 din lege). 

Arte 9 $ 1. Consilialii comunală care va 
priimi pe contribuabilulii din noii venită fără 
să dea de scire îndată împlinitorului, va A su- 
pusi pentru tăcerea ce va păstra în cursul a- 
nui trimestru, a plăti contribuţia lui pe acelă 
trimestru, dâca tăcerea se va păstra în cursul 
a două trimestre, ra plăti contribuţia îndoită, 
şi aşa mai departe până la 4 trimestre. 

- Ş II. Penalitatea prevădută prin articolulă 
precedentii se va aplica şi asupra ori-cărei per- 
sâne care, nefiind în rada satului sâă Jocaindă 
prin oraşe, va găzdui mai multi de uă luni pe 
unii asemenea contribuabilii fără a însciinţa pe 
autoritatea locală, (Vegi art. 4 din lege). 
„Art. 10, Administratorii s6ă superiorii aşe- 

dămitelorii publice şi de bine-facere, dâca nu 
vorii răfui detoriile fiscale impuse asupra pro- 
prietățiloră imobile de ori ce natură, vor fi ur- 
măriţi ca şi cei-alţi contribuabili. (Art. 23 din 
lege). . . 
0 11. Contribuabilii cari se cred asupriţi 

cu contribuţiile ce li se cer, vor putea reclama 
prin Sub-prefectură sâi Coinisarală finanţială 
îndreptare în termin de trei lun! de la publi- 
carea, roluriloră. — Acesta însă nu'i pote scuti 
de îndâtorirea de a respunde contribuţiile, — 
Dovedindu-se adevărate arătările lori, contri- 
buţiunile ce voră respunde ma! multă se vorii 
ținea în sină în trimestrulă următorii. 
“Art, 12, $]. "Tarifele se publică prin Noni- 

tor şi prin afişe, însă prin sate afişele se lipesc 
pe uşa casei de Staţii, iară în oraşe, pe la res- 
pântii şi la intrarea bisericii. 

Ş II. Data dilei când se lipescii acele tarife, - 
se adeverăză chiarii cu condeiulii şi semnătura 
perceptorului locali. - , 

$ III. De la acea di se începe luna ântâiă a: 
trimestrului de care se vorbesce în art. 14 ali 
legii de urmărire, . 

Arte 18, Număraulii totală ali contribuabi- 
liloră de tâte categoriile ce rămână buni de 
plată în fie-care trimestru şi în fie-care comună 
şi pârcălăbie, se va publica prin afişe lipite la 
acele locuri însemnate în art. 12 de mai sustii. 

Art, 14, Ş L. In tâtă curgerea lunii întâia a 
fie-căruia trimestru, despre care se vorbesce la, 
$ 2 şi 3 de sub art. 12 de ma: susii, împlinito- 
ral este obligatii prin satea stărui la casa de 
Sfată, iară prin oraşe la Biuroulă de percepţie 
spre a priimi contribuţiile de la diferiţii coatri- 
buubiil înscrişi în rolulcomuneisâii părcălăbiey. 

Ş II. Acâstă obligaţie nu slăbesce întru ni- 
mică îndetorirea împlinitorulai de a merge din 
10 în 10 dile la casierulă particulariă.de plasă 
pentru vărsarea sumeloradunatedin contribuţii. 

Art. 15. $ 1. In minutulii priimirii baniloră 
dela contribaabilă, împlinitorali este dâtroă 
a înscrie în condica de ciiitanțe în colânele res=
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pective, numele plătitorului, locuinţa lui, numă- 
xulă rolului unde este înscrisă, trimestru scă 
câștalii pentru care face plata , suma priimită 
după categoria contribuţii şi data priimirii 
banilorii, - 

$ 11. După acestă înregistrare tae toti din 
acestă condică, în presenţa plătitoruluy , ciii- 
tanţa din facă cu aceleaşi însemnări prescrise 
la Ş 1, de sub acestii articoli, şi iscălinda-o o 
dă vărsătorului. 

(Art. 81 din ordonanța Domnescă de la Noem- 
brii 1860), 

$ III. Numai asemenea cilitanță constitue 
pentru contribuabili un drepti de descărcare: 

Art, 16. După espirarea terminului de că 
lună arătată în art. 11, Ş2 şi 3, împlinitorulă 
începe urmărirea prescrisă de art. 18 din lege. 

Art, 17. Implinitorii impositelori se voră 
adresa cu blândeţe câtre debitori ca să nu pro- 
voce protestaţii sâii alte necuriinţe. : 

Art, 1$, ŞI. Implinitorii nu vor putea prii- 
mi impositere de câtii în monedile, şi cursul 
aprobati de Ministerală finanţeloriă, 

$. 11. Monegile găurite scă şterse vor fi re- 
fusate, — Cele false se vori tăia în două în- 
credințându-se proprietariloră, 

$. [I[. Monedile în aramă nu se voră priimi 
de cât până la valoarea (preţului) unui sfanţie. 

Arte 19. Implinitozulă care în cursulă unui 
trimestru nu va, cere contribuţia de la vre unul 
din contribuabilii înscrişi în registrele sâle şi 
nu va întrebuința tote inidiâcele de urmărire 
prescrise de lege, va remânea singurii respun- 
dător către fiscă. (Art. 12 din legea urmăririi), 

Art. 20. Cândă vre-uni împlinitorii sară 
dovedi că a împlinitii de 13 contribuabili same 
mai mari de câtii cele legiuite, va fi scosi şi 
datii judecății ca abusatoră de bani publici, 
conformii legii penale, " 

PARTEA II 

Despre precăderea tesaurului publici asn= 
pra contribuţiilorii şi alte venituri ale 

" Statului, o 

Art, 21, $ 1. Tesaurulii publici, casele co- 
manale, municipale şi corporale, ai precădere 
de a fi plătite înainte de ori-ce detorii particu- 
lare a debitoriloră Statului. îi 

Ş 11. Tesaurulă publici, casele comunale, 
municipale şi corporale esercită precăderile vor- 
bite la Ş 1 de mai susă asupra obiecteloră ur- 
mătâre : . 

a. Din cereale, râde, btuturi, chirii şi ori-ce 
alte venituri ale dâtornicului, produse din imo- 
bile oră unde se voriă afla aceste imobile. . 

b. Din imobile şi ori-ce alte efecte şi obiecte 
ale dâtorului ori unde se voră găsi ele, 

€. Din imobile ori unde se -vorii găsi. (Veai 
art, 7 din lege), m 
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Art, 22, Precăderea tesanrului asupra obiec- 
telorii de mal susi, se va esercita în ordina a- 
rătată la literile a, 3, c, fără a se putea supune 
Ja urmăriri articolile arătate la litera B, înainte 
de cele însemnate la litera A, s6iă cele arătate 
la „litera C, înainte de cele însemnate la li- 
tera a şi b. 

Art, 93. Cumpărătorulii ori căreea proprie- 
tăţi nemişcătore, trebue în consecuenţa prin- 
cipiilorii de mai susi, să se asigureze înainte 
de săvârșirea cumpărării, fie prin bună tocmâlă 
sâii prin licitaţie, d€ca contribuţiile ce privesc 
pe nemişcătore suntii plătite până în.dioa vîn- 
ării, căci în casii contrarii va rămânea, ânsuşi 
răspundătoriă. : 

Art. 24. Arendaşii ss chiriaşii sunt dâtori a - 
popri la sinele şi a plăti impositele ce va dctora 
proprietatea, chiar cândă prin contracte nu vor 
avea obligaţie de a plăti asemenea imposite; 
căci în casă contrarii vorii fi urmăriţi ca şi 
contribuabilii chiară, (Art. 10 legea urmăririi). 

Art, 25. Proprietarii suntii îndâtoraţi de a 
ţine în semă arendaşului sii chiriagului, chi- 
tanțele de plata contzibuţiilori curenite de la 
proprietățile d-lorii. : : 

Art, 26, Proprietarii de imobile, deca nu vor 
locui în proprietate, voră fi detori a delega d€- 
toriile fiscale prin arendaşii scii chiriaşii lorii, 
(Art. 9 legea urmăririi). . - 

Art, 27, Chiară cândi proprietaruli va de- 
lega plata dâtoriilorii fiscale către arendaşi să 
chiriaşi, nu pâte fi scutitii de respundere, deca 
numiții voriă fi insolvalbili. ” 

Despre oljectele scutite de măsura popririă 

Art, 25, Aceste obiecte santă :: 
1. Paturile şi îmbrăcămintea necesarie a dâ- 

torului şi familii sâle. a 
TI. Daoi trăgători de muncă, uă vacă cu lapte 

s6ă capre, s6i 6 oi, s6i duoi râmători, după 
alegerea dâtoralui, din preună cu nutreţal tre- 
buinciosii pentru ducă luni, precum asemenea 
şi seminţele trebuincidse pentru arătura sa. 
- III, Caru sâi căruța, saca, plug, sâă alte a- 
semenea trăsuri de muncă s6ă de transportii. - 

IV. Căruţele trebuinciâse unui comerciantă, 
industriaşă, artistii, profesoră şi altele până la 
concurența sumei de 30 galbeni, după alegerea 
dâtorului. : ERE 

V. Maşinele şi tot felulii de unelte şi instru= 
mente trebuinci6se la învățătura practică sâă 
eserciţiuli sciinţelorii, artelorii până la valore 
de 50 galbeni, după alegerea dâtorului. 

Jară pentru altii meşteşug sâi îndeletnicire 
până la concurenţa de i! galbeni, după alegerea 
detorului, 

NI. Echipamentele militare după gradul fie- | 
căruia. 

VII. Stupi cu miere, gândaci de mătase, spre 
a nu se întrerupe îmulţirea loră. (Vedi art. 8 
din legea urmăririlori). AI
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PARTEA III 

Despre urmăriri 

Art, 29. $ 1. Contribuabilul care nu va, rătui 
Astoria sa fiscală de orl ce natură la epocele 
otărite prin art. ] din acest regulament chiar 
Ja localulii împlinitorului prin oraşe, iară prin 
sate la casa de sfatii a comunei să la casierul 
de plasă, este supusă casului de urmăriri, (Ar- 

- ticolulă 14 legea urmăririi). 
Antreprenorii de arenţi de moşii, de păduri, 

domenur!, canaluri sâă ori-ce alte întreprinderi 
a Statului, dâca nu voră răfui dâtoria lori în 
terminile fixate prin contractulă de arenduire, 
scă închiriere, către casierulii particulari sei 
generalii, sunţi asemenea supuși casului de ur- 
mărire. (Vegi art. 15 din legea de urmărire). 
„Art. 30, Implinitorii nu potă începe urmă= 
rirea cu cheltuely, de câtă după ce a prevestitii 
pe contribuabilii întârgietori, printr'aă înstiin- 
ţare înscris după formula No. 1. (Art. 16 legea 
de urmărire), ! 
„Art, 91, Acestii avertismentă va A fără nici 
uă cheltuială în povara dâtorului. 

$ IL. Avertismentă gratuită (fără plată) se 
libereză de împlinitoră şi se va lipi de către el 
pe uşa de intrare a casei dâtorului, Ia cas când 
acesta arii lipsi de la locuinţa sa, sâă cândii ar 
reînsa priimirea Luk , 

Ş II. Dâca contribaţiile sunt pentru imobile, 
înstiinţarea se va lipi po uşea casei proprieta- 
rului, sâi în lipsa acestuia, pe aceca, a casei 
chiriaşului să a arendaşuluj, 

ŞIII. Data lipiriă avertismentului de mai sus 
se va însemna chiarii în minutulă lipirit lut de 
către implinitorul contribuţiilor, (Vedi art. 16 
şi 17 din lege). - 

Art, 32, Ş [. Ordonanța prevestitâre pentru 
gradul 1 de urmărire, so liberâză de către sub- 
prefect sub viza şi a casierului particulară în 
urmarea unui raportii ali împlinitoralut, 

Art. 83. Ordonanţa pentru ală 2-lea gradii 
de urmărire, adică pentra secuestrarea obiec= 
teloră arătate Ja art. 21, litera A şi B, se libe- 
rEză de către prefectă sub viza şi a casierului 
generală, în urmarea unu! referat al casierului 
particluară. . 

Arte 3i, Autorisaţia pentru ali III-lea grad 
de urmărire, adică pentru vîndere, se libereză 
depă regula de mai josă adică ; 
t- 4. Deca dătoria este de contribuţiile directe, 
vinderea se face după autorisaţia, prefectului 
vizată de casierului generali, - 
-.. D. Dâca detoria resultă din arendi scă închi- 
Tieri, atunci vinderea se face după autorisaţia 
specială a Ministeriulul de finanţe dapă un ra- 
portii ală prefectului. (Vedi art. 24 din lege). 

:-. Arte 35. Ordonanţele vorbite la art. 32, 33 
Şi O4 îndată ce voră sosi în comună se vor pu- 
blica de către Consiliul comunal prin sate, iar 
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prin oraşe de către împlinitorii, însomuânduse 
dliua presentării ei către dâtoră chiarii cu slova 
perceptorului şi a duci marturi dintre vecin. 

Art. 30. Ordonanţele vorbite la art. 32, 33 
şi 34 se pot face şi pentru mal malţi dători de 
uă dată, dâcă însă acet dâtori voră fi locnitori 
din aceeaşi comună, 

PARTEA IV | 

Despre agenţii de urmărire 

Art, 97. Agenţii de urmărire suntă : Pre- 
fectulă s6ii casierulă generală, să comisarulă 
finanțială, s&ă casierulă particalarii. (Vegi ali- 
niatulă 3-lea de sub Arţ. 18 din lege). 

Arte 38, Ş 1. Agenţii citați la art. 37 de mai 
susii santă însărcinaţi cu punerea sub pecetie 
a obiectelorii mişcătâre ale contribuabililor, cu 
vinderea lori şi cu formarea proceselor verball 
de insolvabilitate. . . 

- Ş II. Aceste însărcinări se potă îndeplini şi 
de către alte persne după delegaţiile înscrise 
ale agenţilorii de armărire, sub a, lorii deplină 
responsabilitate pentra ori ce abatere între- 
prinsă de acele persâne.   

  

Arte 89. Agenţii de urmărire trebue să fio 
în totă-dâ-una însoţiţi de uă comisiune (ordo- 
nanţă) espzesă, conformă modelului No. 3. 

Art, 40, Chieltuielile de transportă ale a- 
genţilorii de urmărire se vorii mărgini numa 
în sumele ce se voră strânge din chieltuelile de 
urmărire, 
„ŞI. Toate somele strânse de împlinitori în 
cursulă timpului de urmărire din fie-care tri- 
mestru, se vorii vărsa la casierul general prin 
celi particulari. . 

$ 1]. Totala sumă a baniloră strânşi se co- 
manică prefectului de casierulii general prin- 
tr'un ştat (borderoii) după formula No 9, când 
totă nă-dată pe lingă acelii borderoi se ală- 
tară şi originalele ordonanţe de urmărire, 

Ş ILI. Prefectulă priimindi borderoulă şi or- 
donanţele doveditâra de efectuarea urmăririlor 
ordonanţeză fără altă, formalitate asupra ca- 
sierului generală, 

Plata cuvenită fic-căruia agentii ce a între- 
prins urmărirea, ordonauțăză asemenea şi pla- 
ta costulă imprimării aceloră ordonanţe, costi 
care se va regula de Ministeră printr'an ordin 
specială, | , 

Art. 41. Agenţii de urmăriri, adică prefec- 
tolă, scă casierul general, stă comisarul finan- 
țială, s6ă casierui particulari, nu potă sub nici 
ani cusenti să priimâscă vr'uă sumă de bani 
de la împlinitor sâă de la contribuabil, în con- 
tra regulii stabilită prin art. 40, $1, 2 şi 3 sub 
pedspsa de a fi dat judecății, , 

Art, 42, Agenţii de urmărire sunt dâtori a 
ține ună registru după modelulii No, 10, şnu- 
ruită şi sigilati, . Eu 
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. Acestii registru va conţine numai operaţiile | comuna din care suntă, numărulă rolului la 

făcute în materia de urmărire, 

PARTEA V 

Pentru gradele de urmărire 

„Art, 43, $ 1. Gradele de urmărire sunt cele 
următâre : ! 

1 Grad prin ordonanţă prevestitâre. 
2 Gradi prin poprirea obiectelorii. 
3 Gradiă prin vînderea obiectelorii.. . . 

- SII. Fie-care gradi de urmărire are un ter- 
mini de dece dile. (Vedi art. 18 din lege). 

Arte 44. 'Tarifa cheltueliloră la care suntă 
supuşi contribuabilii pentru fie-care gradi cu- 
prinsă în art. 43, sunt cele următâre: | 

- Da ună iei pe di pentru gradulă ]. 
- De duci lei O idem smuenmnneeeeeaer ez 2, 

Da duci lei O idem unea eee 3. 
(Art, 22 din lege). i 

- Arte 45, Taxele cuprinse la art. 44, nu pro- 
ducii unii venitii pentra casa Statului. (Vedi 
art. 21 din lege), .- 
-: Aceste taxe se plătescă de contribuabili! ur- 
măriţă către împlinitorulă locală după-regulile 
armătore : 

a Dâca contribuabilali nu achiteză dâtoriile 
s€le în terminuliă gradului ] de urmărire, se scie 
că conform legii va plăti pentrn fie-care di, din 
cele dece aleacestai gradă de urmărire câte un 
Je pe di. 

V. Deca contribuabilulii va, intra în al 2 grad 
de urmărire, adică în secuestrare, să cunâscă 
că conformă legii, preste lei 10 arătaţiîn Ş a, 
de mai susii, va mai plăti câte lei duci pe fie- 
care di din cele dece otărite pentru acâsta din 
ali duoilea gradiă de urmărire. 

c. Dâca contribuabilală va intra în 3-lea prad 
de urmărire (vîndâre), să cunâscă că conformi 
legii, este obligatii atât la lei 10 ai gradului 1 
litera a, de mai susii, câtii şi la lei 20 af gra- 
dului alii 2-lea litera d, precumi şi pentru fie- 
care di din cele 10 otărite pentru gradul al 3, 

„va plăti câte lei 2, adică : de va trece prin câte 
trele gradele de urmăriri trebuea plăti în total 
lei 50 afară din d6toriile către Stati. - - 

„ Arte 46. implinitorii suntii dâtori a trece 
şumele împlinite din chieltuelile de urmărire, 
în cuitanțele imprimate ce se dai din registru 
cu matcă pentru plata dâtoriiloră către Stată, 

Desvoltări asupra gradului ântâiă de urmărire 
: adică ordonanţe prevestitâre 

(Vedi art. 19 $ 1 din Jege) 

"Art, 47. 31. Implinitorii vădând că contribua- 
bilulă nu'şi răfuesce dâtoriile sâle după însciin- 
ţarea gratisii cuprinsă la art. 30 de mai susi, 
se referă îndată către sub-prefectii, însemnând 
prin ali s&ă referati, numele contribuitorilor, 

  

care se găsescii trecuţi, suma ce dâtorâză dapă 
felul şi natura contribuţiei şi trimestrele pen- 
tru cari se cere dâtoria * 
82. Sub-prefectulii prin sate, iară în oraşe 

ande esistă comisariate finanţiari, comisarulă 
îndată ce'priimesce raportul împlinitorului, 
formăză împreună cu casierulii particulară l0- 

"| cală uă ordonanţă înscrisii după modelul No.2 
“în numără îndaoitii, din care unii esemplar îlă 
înainteză îndată împlinitorului sc altei per- 
sâne în care aii încredere a delega dreptul de 
urmărire, iară, celii-altii esemplarii îli aşeză 
întruni dosariă specială întitulată «Dosar pen- 
tru ordonanţele prevestitâre s6ă primulă grad 
de urmărire.» . 

$..3 Implinitorul sâi persona delegată prii- 
mindă ordonanța vorbită la Ş 2 de mai susi, 
o înfăgişâză la Consiliulă comunalii; acesta, în- 
semnâză asupra ordonanţei, giua sosirii ci, şi 
totii asemenea face şi cândă împlinitoruli ssii 
pers6na delegată pentru urmării se rădică din 
comună. ia 

Descoltări asupra gradului ali duoilea 
de urmărire 

(Ved! art. 18, $ 2, din lege) 

- Art, 4S, $ 1.-Deca în urma ordonanţei pre- 
vestit6re cuprinsă la art. 47 din acestă regle- 
menţii, contribuabilulii nu'şi va răfui detoria 
sa, împlinitoruliă se va refera 6răşi către sub-   

  

prefectă şi casierulii particulari, şi aceştia, că- 
tra prefectă, care îndată formeză ordinii de po- 
prire în condiţiile arătate la art. 33 de mai 
susii, a mobililorii şi alte objecte de preţă a- 
nalogă cu d6toria, modelulii No. 3, şi se pro- 
cede la catagrafisire cum urmâză : 

Ş 2. Catagrafisirea “unoră asemenea obiecte 
sâii mobile, se va face în sate facă cu Consiliul 
comunală, dâtorală şi împlinitorulă local, iară 
în oraşe unde suntii comisariate, de comisarul 
finanţialii cu duoi marturi, II 

$ 3. Pentru obiectele ce se vorii otări a se 
pune sub seciiestru (poprire) se va încheea ună 
procesii-verbal după formula No. 4 sei 5, după 
felulii dâtoriei, care subseriindu-se de tâte per- 
sânele arttate la Ş 2 de mal sus, pe de uă parte 
so va publica în cuprinsulă arondismentului, 
otărindu-se de agentulă urmăririi diua rînqt- 
rii acelorii obiecte, care nu va trece peste dece 
dile de la data popririi, constatată prin pro- 
cesuliă-verbală; eră po de alta va refera pe dată 
la Prefectură: şi acesta la Ministerală de fi- 

-] nanţe, spre a obţino antorisaţia de vîndere, dâ- 
ca dâtoriile vor fi din arenq! sâii închirieri, âră 
de va fi din contribuţiile directe, prefectul însuşi 
autorisă vinderea, (Vedi art. 24 din lege). 

Art. 49. $ 1. Obiectela poprite şi secuestrate 
so.vorii închide într'uă cameră şi pecetluindu-“ 
se cu pecetia, Sub-prefecturit s6ă Casieriei par-
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ticulare, se va lăsa în păstrarea proprietarului loră penă la giua otărită pentru vîndere, Din momentulii punerii peceţilori, proprietarul o- biecteloriă puse sub poprire, rămâne deposita- rulă loră. (Vedi $ 2, art. 18 ain lege). 
Ş 2. Dfca însă proprietarul nu se află la 10- cuinţa sa, atunci pentru obiectele secuestrate s6ii poprite, se lasă copii. după procesulă-ver- bală încheiată pentru poprire, la mâna îngri- jitorului sâă familiei sele, | | 
Art, 50. La casă ca depositarulă obiectelor poprite să cuteze a strica, peceţile puse de a- genţii de urmărire, sâii va sparge uşile sâi fe- xestrile, ori. va înstrăina, din obiecte, procnro- ral Tribunalului local îl va armări conform le- gilor penale, (Art. 18, $2 din legea urmăriret). Art, 51, Ş$ 1. Dâca în mmomental esecntării secuestrului sâii popririi obiectelor arătate la art. 50 da mai susăi,' contzibuabilulă întâr- dietori răfuesce dâtoria, sa, atunci agentul în- sărcinatiă cu urmărirea, suspendă lucrarea în- dată ce i se înfăgişsză ciitanţa împlinitorului de desfacere a dâtoriei, Acestă suspendare se constată printr'uni procesii-verbală în care se artă dati şi număraliă căitanţei. da răfuire, suma pentru caro este dată, 'şi din ce a nume a provenită dâtoria. (Model No. 6). 

$ 2. In asemenea, casuri, contribuabilulă în- târgietoră plătesce chieltuelile- urmăririi nu- mai pentru dilele câtii ea a, fost în lucrare, 
Ş 3." Dâca contribuabilul nu va răfai întrega sumă ce dâtorâză pentru acea, urmărire, ci nu- mal ună acomptă, urmărirea nu va putea fi sus- pendată. | . Art. 52, Cândi agentul pentru urmărire de gradul ali duoilea arătată la art, 48 de mai susii, nu va putea îndeplini însărcinarea din causă că proprietarulii îi refusă, intrarea, elii ara dreptiă pe de uă parte de a orândui un păzitori spre a nu se ascunde mobilile sâi alte obiecte, iară pe de alta prin autoritatea admini- strativă locală sâii polițienâscă, va, cere intra- rea sa în casa Astorului şi ast-feli va face in- ventariulă de obiectele poprite facă chiar şi cu delegatulii administrativă s6ă cel polițienesc. „ Acâstă faptă se va constata printrună pro- cesii-verbal după povăţuirea $ Î[[ de la art. 48 de maj susă, şi se sub-scrie de tâte persânele presente, : : 

Destoltără asupra gradului al 3-lea de urmă- riri, adică vînderea obiectelori mişcătore: 
Art. 59. ŞI. Dâca contribuabilul dâtor nu'şi va răfui dâtoria nici în urma ordonanţei de po- prire cuprinsă la art. 48, agentală de urmărire îndată ce priiimesce autorisaţia de vindtre, pro- cedeză la vîndrea obiectelor.poprite după cum urmeză : 
Ş'II. Vingârea obiecteloriă poprite se face prin licitaţie. în faca Consilialui comunală, a dâtorului şi'a;împlinitoralui locali prin sate; 
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iară în oraşe în presența â6torului şi a duoi martură, | Pa | Ş II]. Căndă obiectele snpuse vîndăril voră fi mobile, se voră vinde chiar în localul unde suntii aşedate, iară de oră fi cereale, licitația se va face în orașulii sâă tergulii ce șa fi mal cu apropiere de acea localitate, după probele ce se voră aduce de către agentul de urmărire care se vorii espune publicului ma nainte de diua adjudecaţii; preţulă ce va fi mat avanta- giosii se va lua de tenieii, (Art. 26 din lege). Ş IV. Operația vîndării obiectelor mişcătâre poprite se va constata priutr'ună procesi ver- balii după modelă No. 7, care se ta sub-seri de agentul de urmărire, Consiliulă comunal, dâ- torulă şi cumpărătorulă. -: 
Art, 54. Implinitorul va asista la adjude- cație şi'şi va priimi pe dată atât suma deto- rată de contribuabilă câti şi chieltuielile fă- cute cu urmărirea dândit căitanţă din registru cu matcă pentru sumele priimite; iară. banit ce soră prisosi din vîndări, se voră înapoia pro- prietarului sub iscălitură chiară în procesalii verbalii vorbită la Ş 4, Art. 53 de maj susă, ., - Art, 65, La casă de opunere din partea con- tribuabilului dâtoră dea iscăli în procesul ver- bali pentru resultatuli licitaţil s6ă :cândă dâ- torulă nu s'ar afla de fagă spre a priimi priso- sulii resultată din.vindări, agentul însărcinat, cu urmărirea va constata casulii chiară asupra procesului verbalii prin iscălitura a doui Mar= tori din persnele presente, 3 

Art. 56. Este cu desăvârşire poprită agen- ților însărcinaţi cu vinderea, de a cumpăra tre unulă din obiectele oprite, direct sâii indirect, sub-pedâpsă de a fi supus la vă amendă de îm. pătrită preţ. (Art. 27 din lege.) m 

* Desvoltări asupra obiecteloriă nemişcătâre | 

Art, 57, ŞI. Vingârea nemişcătârelori de. ori-ce natură ale dâtorului sât ale garantului pentru: despăgubirea fiscului, nu se va putea face de câtă cu autorisaţia Ministerului de fi- nauţe, în urma unui raport ală prefectului is- călită şi de casierul menerală, - .: : Ş [I. Autorisaţia Ministerulat de finanțe ra, fi bazată pe încheerea Consiliului de ministri. „ Ş III. Prefectulă şi casierulă generală prii- mindă autorisaţia de mai sus, 0 comunică tri- bunalului locală unde imobilulii se află situată şi totă uă dată însemnâză şi numela agentulul ce urmeză a asista la operaţia vîngtrii şi a priimi banii cuveniți fiscului şi cheltueielile deurmăriri, PR 
$ 1V. Tribunalul îndată ce priimesce aseme- . nea comunicare, stărnesce ca în cursă de dnoă luni fix, şi fără midlocire de judecată, să vingă nemişcătorală supusi urmăririi în presenţa a- gentului ce i se va însemna de prefectiă, care a- genti, după terminarea operaţii vingării, prii-
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mesce atâtiă banii cuveniţi fiscului câtă şi chel- 
tuelile de urmăriri resultândă câte trele gra- 

„ dele de nrmăriri şi liberâză tribunalului rece- !. 
pisă din registra cu matcă, — „ - 

Ş V. Resultatuli licitaţii şi operaţiile făcute 
în urmă, se voră face cunoscute de către triba- 
naliă îndată către Ministerulă de finanţe. (Vegi 
pentru tâta acestea art, 25 din lege). 

PARTEA VL - 

_ Despre insolsabilitatea dâtorului sâă 
a garantului stii 

Art, 58. Măsurile de urmărire suntă aplica- 
bile asupra contribuabilului să garantului ce 
înfăcișâză solvabilitate. (Art.29 legea urmăriri), 

Art, 59. $.L. Cândă după armăririle de gra- 
dul 1-iii şi 2-lea se ivesce insolvabilitatea con: 
tribuabilului dâtoră, ea se constată printr'ună 
certificatii din cele imprimate ce suntii în lu- 

“crare astăgi pentru nevolnici, decă însă dâto- 
zulă are garantă, urmărirea se esercită asupra 
garantulni; iară deca şi acesta se găsesce în a- 
ceoaşi stare ca şi detorulă, atunci se închee un 
procesii-verbalii de insolvabilitate pe chârtie 
slobodă în duotesemplare, după modelul No.11, 
care procesi-verbalii se.va încredința de. sub- 
prefect, duoi marturi dintre vecină persone o- 
norabile şi ună preotiă,. 

Ş IL. Aceste procedări în sate, oraşe şi târ- 
guri unde este sub-prefectă, se face de chiari 
sub-prefecţii, iar unde este comisarii finanţiari, 
încredințarea se face de comisari, conformă | 
art. 30 din legea urmăririi. 

Ş III. Unul din procesele verbale: cuprinse 
în paragrafală I, se va lua de sub-prefect, care 
va fi dâtoriă a li înainta, prefectului şi acesta ta 
Ministerulă de finanțe pe lîngă uni borderoii 
conformă cu modelu No. 12, de unde se va da 
antorisaţii de descărcare către casierulii gene- 
rală din somele destinate prin budgetulii Sta- 
tului pentru asemenea pierdere; iar celă-altii 
procesă-verbală se va da împlinitorului spre a 
justifica pe fie-care trimestru către casierulă 
particular imposibilitatea de a împlini dâtoria 
fiscală conformă art, SI, din legea de urmăriri. 

Arte 60, Din momentul ce se va constata 
insolvabilitatea, împlinitorulă nu va esercita 
nici uă altă măsură asupra întârgietorului con- 
tribuabilii, a, 

Disposiţiă generale 
Art, 61, Tarifa cheltueliloră de urmărire va 

î afişată atâtă în biaroală împlinitorului câţi | - 
şi în cancelariile consiliurilorii comunale 

Arte 62, Ministerulă finanţelorii procură a- 

BI. 

genţiloră de urmăriri tâte formulele trebuia- 
ci6se tipărite. 

Art. 63, Actele tutuloră gradelor de urmă- 
rire fără escepţie până la autorisaţia de vin- 
dere, se vorii imprima pe chârtie de diferite 
culori pentru fie-care gradi de urmărire şi care 
voră fi. ” | 

1. Însciinţare gratisă pe chârtie galbenă. 
2, Ordonanţă prevestitâre — albastră, 

„3, Ordonanţă de poprire — roşiă. - 
Tâte cele-alte acte vor fi tipărite şi pe châr- 

tie albă. , 
"Arte 04. Cheltuelile tipăririi acestoră acte se 
voriă ar&ta într'uă tarifă specială, | 

Art, 65, Prefecţii sunt îndâtoraţi ca în ter- 
mini de 12 ore de la priimirea, cereri! de ordo- 
nanţe de urmărire să le şi espedieze, remâind 
în casă contrarii răspundători către Stati pen- 
tru ori-ce reii proveniti din intârgieri, ” 

Art. 66, Ori cândii împlinitorulă denunță 
vre unii casii de urmărire, sub-prefectală să 
în oraşele unde esistă comisari finanţială, co-   misarulă, revizuesce rolul împlinitorului, spre 
a se încredința dâca acelă îmnplinitoră, face de- 
nunţări pentru toţi contribuabilii întârdietori. 
La casă de a'lii dovedi cu părtinire către vre 
unulă, constată fapta părtinirii prin protesii- 
verbală bine motivatii, şi trămite acestă pro- 
cesii-verbală prin Prefectură la Ministerul de 
finanţe spre a judeca despre gradul abaterii.: 

Art, 67. Se vorii respinge şi se vorii pune în 
sarcina agenţilori care a esecutatii şi împlini- 
torilorii care a provocată : - . 

1. Cheltuetele resuitândă din urmăriri care 
n'aii fosti autorisate în regulă. 
- 2. Tâte cheltuelele făcute în contra contri- 
baabililorii cunoscuţi de insolvabilt. : 

3. Cheltuelile escedândă tarifa sâii terminul 
duratei fie-căria ordonanţe de urmărire în con- 
tra celoră otărite prin acestă regnlamentă, . . 

Art. 68. Ori-ce contribuabilă de la care se - 
reclamă cheltueli de urmărire, are drept a cere 
să i se arâte ordonanţele în virtutea cărora ai 
fostii urmărită, precumă şi staturile de 'chel- 
tuelile acestori urmăriri, : 

Art, 69. Împlinitorul care, înainte sc după 
urmărire, va cere uă cheltuială, mai mare de 
câtii cele otărite prin tarifă, va fi scosi şi dat; 
în judecată. - 

Arte 20. Ori-ce vindâre făcută în contra for- 
meloriă prescrise prin acest reglementiă; va da 
loci la urmăriri în contra acelora ce le ai să- 
verşitii, şi atâtii cheltnelile făcate câtă şi pa- 
gubile pricinuite rămână în porara lori, 

Art, 71. Tote măsurile administrative şi in- 
strucţiunile contrarii regulamentului de facă   suntii şi rămână abrogate. 

  x 

37
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ASUPRA VINDEREI UNORU BUNURI ALE STATULUI SI RESCUMPERAREA EMBATICURILORU. 

(Decretii No. 1162 din 30 Octombre 156). 
Art, 1, Tâte viile Statului şi locurile virane 

din oraşe se vorii pune în vindâre pe basele le- 
gilorii de comptabilitate în ființă. . 

Art, 2, Tote casele şi prăvăliile Statului ală 
cărorii veniti nu trece peste suma de galbeni 
una-suţă cinci-deci, se vorii pune în vîndâre. 
- Art, 8, Tâte locurile Statului date cu enfi- 
teosis (embatică), embaticariiaii drepti de a lo 
rescumăpra prin capitalisarea embaticului a- 
nuală pe timpii de trei-deci ani. 
„Art, 4. Lista embaticarilorii se va forma de | loră Statului... 

unii membru ali consiliului districtual, de pre- 
şedintele tribunalului şi de primarulii comunei, 
unde suntii situate proprietăţile embaticarilor, 

Art, 5, Formarea listel nu va împedica apli- 
carea art. 3, în casii cândii embaticarii se vorii 
presinta, ei Ensuşi pentru rescumpărare .]a. lo- 
curile determinate,de guvernă. ci 

Arte G. Sumele provenite din vîndârea ace- 
: | storă bunuri se va afecta la stingerea, dâtorie- 

Li 

  

REGULAMENT. 
“ PENTRU VINDEREA DE ECARETE SI RESCUMPERAREA EMBATICURILORU STATULUI -. 

(Decret 11 Iuniă 1565). . 

TITLUL 1 | 
Despre vîndârea imobililori 

- Art, 1. Vinderea viiloră, a locurilorii virane 
de prin oraşe, a caseloră şi a prăvăliilorii Sta- 
tului, antorisată prin legea de la 21 Octom- 
brie 1864, se va face conformii principiilor sta- 
Dilite la vale. . . , : 

- Art, 2, Vinderea se va face prin licitațiuno 
publică, la Tribunaluli competinte de judeţii, 
fagă cu unii delegatii ali fiscului.. , - „-. 

Art. 3, Ministerul de finanţe va forma uă 
listă de tote imobilele ce aă să se vindă în fic- 
care judeţ. Iu astă listă se va face uă descriere, 
pe câtă se va putea mal cu amănuntulii, după 
natura, calitatea, cantitatea şi alte împrejurări 
ale fie-cărui imobilă co este a se vinde. | 

: Lista va coprinde : : 
a. Pentru imobilele din oraşe, strada, numă- 

rul s&ă calitatea unde sunti aştdate.. .! 
b Pentru cele din comunele rurale, numele 

comunei, localitatea şi arătarea unuia sâă mai 
malţi din vecini cn acelii imobilii. 
„Arte 4, Lista descriptivă de obiectele desti- 

nate a se vinde, se va publica în Monitorul ofi- 
cială, şi în alte foi do pulicaţiuni oficiali, în 
timp do trei-deci dile celui pușin, mai înaintea, 
dilei însemnată pentru viîndâre, 

In astă publicaţiune se va cuprinde precisă, 
diua, ora, şi locul unde are a se face licitaţiunea. 

Art, 6, Ministeruli de tinanţe, va înainta 

.. 

  

fie-cărui tribunală, deuă dată cu publicaţiunilo 
stă şi mai înainte lista descriptivă a imobililor 

“co ai a se vinde la acelă tribunală. 
Pe lingă lista descriptivă, Ministerulă de fi- 

nanţe, va trămite tribunalului şi uă listă de e- 
stimarea, fie-cărni imobil coprinsă în lista de- 
scriptivă. -. a | 

Art, 6. Spre acestă sfirşită, acest Minister, 
tot în timpul cândiă se va ocupa cu formarea, li- 
stel descriptive, ra forma şi lista estimativă, 
adunândii tote sciințele după care să'şi facă uă 
idee esactă sâii aproximativă despre valdrea, 
reală a fie-cărui imobilă destinatii a se vinde, 

Acestă estimare se ya face sâii după contrac- 
tele de arenduire şi închirieri ale imobililoră, 
ori prin esperţi numiţi într'adinsă care'si voră 
face raportulă loră, în care se va arăta basele 
evaluării lori, PI 

Ministerulă se va servi cu unulă sâii altul, 
s6ii cu amendout aceste elemente, ori şi cual- 
tele, spre a fixa valârea imobilului de vindută. 

Art, 2 La'diua însemnată pentru adjude- 
caţie, tribunalulă facă cu delegatulă' fiscului, 
va începe licitaţiunea publică." 

Acâstă licitaţiune se va face orală, conform 
art 51, din legea comptabilităţii și ca uşile 
deschise. IN AR a 

Arte S. Preşedintele sii celă însărcinaţ din 
parte"! va pune în licitare fie-care imobil cetind 
tâte cele cuprinse asupra lui în lista descriptivă, 
şi va anuncia celă ântâii preţii, aşa cum € co- 
prinsă în lista de estimare.



. i FINANCIARE 
"Art, 9. Va putea coricura Ia licitare ori-ce | 

za Pi i [a persână capabilă d'a contracta, a 
Arts 10. Licitarea se sa faco prin! strigări 

de trei ori în aceaşi şedinţă; Imobilulă 'se va 
adjudeca acelaia, care la a treia strigare'va da 
preţul cel mai mare peste cel pus de preşedinte, 
„Decă prețulă eşită la licitare va fi mai mică 

de câtii celă pus de preşediute, sâă dâcă numai 
ună singurii doritorii va, oferi ună preţiă,, imo- 
bilulă âncă se va adjudeca aceluia câre a oferit 
acelă preţ, ! E 
“Art. 11, Grefierali va ţine uă listă de tote 

persânele care liciteză şi de stimels ce esă, 
Art. 12, Indată ce se termină licitarea, fie- 

cărui imobilii se va încheia în audiența publică, 
procesulă-verbalii despre cele urmate, în care 
va subseri şi agentuliă fiscului, st 

Adjudecătoralii va subscrie acestă procesiă- 
verbală, şi va fi obligatii din acelă minuti, - 

Art. 13, Adjudecătorulă va fi obligată ca a]. 
doua di după adjudecare, să presinte preşedin- 
telui tribunalului recepisa caâsiernlui centrală, 
Sci casierului generală, despre suma prețului 
adjudecării ce clii a vărsată în mănile, lori, ; 
„Arte 14. In timpă de trei. dile, după diua |: 
adjudecări! ori cine va fi liberă, a se arăta la 
președintele tribunalului, pentru judeţii, cu uă 
declarare în scris prin care să arate că elă dă 
unii preții cu uă a şâsea parte celă puţini maj 
mare, de câtă preţulii eşitii la licitare. . _ 
“Art, 15, In giua a treia, după terminarea 
adjudecării, președintele în şedinţă publică, va 
anuncia preţul dat peste licitarea trecută, ssă 
dâcă asemenea supra-licitare nu s'a făcutii, va 
întreba dâcă este uni altă amatorii, care să 
dea unii preţii cu nă a şssea parte mai mare de 
câti.celă eşită, Sa 
"Dsca asemenea, proţuri se ivescii, se începe 

vă a doua licitare de la acestă preţii mai mare, 
şi imobilul se va adjudeca, aceluia, 'ce a dată 
mal mnultă la a treia strigare... -.. 
„Dscă nimeni nu va da cuuăa 'şesea parte 

ună preţii mai mare, de câtii primul adjude- 
cătorii, vinderea se va confirma pe persâna pri- 
mului adjudecătoră, . 
"Arte 10, Decă primulii scă secundulă aâjude- 

cătorii, nu va depune preţală adjudecării, în 
timpulii cerut, se va face uă a doua adjudecare 
în socotela sa, . e „i 

arte 17. Indată după terminarea definitivă 
a fie-cărei adjudecări, şi depunerea banilor, fie- 
care preşedinte de tribunală, unde se vind îmo- 
bile, va trămite Ministerulni finanțeloră ună 
tabloi, subscrisă de tribunal, de procuror şi de 
agentulă fiscului, în care se va arăta obiectele 
adjudecate, numele adjudecătorilor, şi preţul 
adjudecaţiuni! împreună cu uă relaţiune despre 
cele urmate, re 
„Arte 18. In termin de şâse gilo de la priimi- 

rea fie-cărui tabloii, Ministerul va fi liberă, a 
aproba s6 a hu aproba licitaţiunea, după cum 

| tribunalulai respectiv. * 

“| neril preţului, ---: 
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va afla că preţurile eşite, suntă scii nu avanta- 
giosepentruStat, . e 

. In casii de a nu le aproba, elii va putea pro-. 
ceda la alte licitări s6ă în aceeaşi localitate sâi 
în alte părți, însă totă cu aceleaşi formalităţi, 
de publicaţie şi de licitare, ÎN 

„ Aprobarea adjudecaţiunilor se va face prin: 
decret Domnesc..; e , 
"Art, 19. Atăt aprobarea căt şi neâprobarea, 
adjuiecaţiunilor, se vorii încunosciința îndată 

... În cas de desaprobare, adjudecatorul după uă 
ordine a tribunalului, "şi va lua napoi de la ca-" 
sierulii respectivă, preţulii vîndărei ce a depus 
prin anticipare, 
„Art.,20, In casă de aprobare a licitaţiuniă 

adjudecătorali este proprietarulă obiectului ce 
a campăratii din momentulii chiar ali depu- 

Art, 21. Elii va priimi de la Ministerulă de   finanţe, ună actiă tipăritii, care constitue titlul 
proprietăţii sele, şi care va fi subscris de Mi- 
nistruli de finanţe şi de directorul domeniilor, 

'Țavândii şi sigiliulă Ministerului, .!. -, 
Acestă actii va cuprinde, descrierea, lucrului 

vindută, aşa cumii s'a adjudecatii şi a fostii 
posedatii, va menţiona, modulă vîndării, locul 
unde s'a adjudecatii şi data adjudecaţiunii.: 

- Art, 22, Aceste se voră transcrie atâţiă în 
registrul tribunalului, unde s'a făcută adjude- 
carea, câtă şi în ună registru speciali, şnuruit; 
şi parafată, ali Ministerului de Ânanţe. 
"Ele rorii fi numerotate cu numărul de or- 

dine ali acestui din urmă registru. : 

TITLUL II 
"Despre rescumpărările emba- 

| -- ticurilor - 

„Arte 29, Rescumpărarea locuriloră Statului |. 
date cu embaticii (besmani) se face prin capi- 
talisarea embaticului sc besmanului pe cursii 
de trei-deci ani conformii art. 3 din lege, după 
regulele următâre: ;.:. 
„Art, 24. Se va forma câte uă listă de emba- 

ticurile sâii besmanurile orbane și rurale în fe- 
care judeţă, de uă comisiune compusă : din un 
membru ali Consiliului judeţiană, de preşedin- 
tele tribunalului şi primarulă comunei, unde se 
va afla situate imobilele cu embaticuri să bes- 
maânuri, ; : pi ! 

Art, 25. Aceste liste vor conține =... 
a. Numele, prenumele şi domiciliul proprie- 

tarului actuală, :- iei | 
- D; Lmucrulă ce are cu embatică, comuna, sub- 
urbia scii plasa de-care depândă şi pre cât se 
va putea, întinderea locului cu embaticiă, pre-:. 
cum şi'suma ce plătesce embatic pe fie-care an,   e. Epoca de cândii posedă locul cu embatic
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şi actele ce 
embatică, ! - 

Art. 26, După terminarea 
nisterulă finanțeloră, va publica epoca de când 
cel doritori a'şi rescumpira embaticurile o 
poti: faca “conformă legii, şi fără prejadiciulă 
art. 5'din lege. .:: E a ! * Art, 22, Cererile de rescumpărare împreună 
cu actele ce vorii fi, se roră adresa pentru Bu- 
curesci şi judeţul Ilfov, la Ministerul de finanţe, 

„pentru cele-alte judeţe la casieriile generale. 
Art, 28. Casierii generali voră înainta câ- 

rerea, împreună cu acțele „ce ror fi, la Ministe- De A dă 
„A 

  

acestor liste, Mi- 

| 
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: 
posedă despre constituirea acestui | rută finaţelorii, însemnândii-şi suma ce petiţio- 

narulă se cuvine a plăti spre rescumpărare, 
Art, 29, Ministeralii va esamina cererea şi 

conformii cu actele si posesiunea aşa cum se 
afla, va regula rescumpărarea şi suma ase plăti, 

+ Art, 80. Preţul rescumpărărei se va vărsa 
s6ă directă la Ministernlă, finanțelorii, s6ă ]a 
casierii generali de județe.: . -: ” 

Arte 31, Dapă plata preţului rescumpărării, 
Ministerulă finanţeloră va libera proprietarulut 
ună act de rescumpărare dată în forma, pre- 
scrisă la art. 21. : 

  

GE 
PENTRU INSTRAINAREA UNEI PARTI DIN DOMENELE, STATULUL 
„2 Decret din 15 Iulie 1866). | 

O TILULI 
Despre domeniile supuse casului - 

de înstrăinare ” 
„Arte 1. Pentru retragerea bonurilorii de te- aaur ce se află în circulațiune astădi, și a man- 
datelori emise pe esercițiile până la 1866, pre- 
cumi şi pentru acoperirea, deficitului ce va re- 
sulta asupra, esercițiulni annlul 1866, guver- 
nulă este autorisatii a înstrăina până la con- 
curenţa sumei de şpte-deci şi cinci miline şi 
în marginea disposiţiei legii de facă, următâ- 
rele bunuri şi domenuri'ale Statulat : 

1. Tâte locurile şi viile date cu embatic sei 
"cu alte diferite angagiamente, 

2. Jocurile virane, locurile înfandate cu clă- 
diri s6ă fără clădiri pe densele. 

3. Viile cari se arendeză separate de moşii. 4, Tâte moşiile cari după contractă astădi în ființă dai unit venită de cincă sute galbeni, 
-5. T6te casele şi prăvăliile de prin oraşe şi târguri al cărora venită actualii nu trece peste una sută cinci-deci galbenţ, 
6. Tote casele, prăvăliile şi oră ce alte eca- 

rete de prin oraşe şi târguri pentru cari are a 
urma a se cheltui sumi mai mart pentru re- 
staurarea lori de câtii venitală anuală. |: 

7. Moşiile pentru cari ară cere locuitorii să 
cumpere locuri neacoperite de pădari. 

Se esceptă din acestă vindâre proprietăţile 
câte suntii arere proprie a spitaleloră şi a 
sc6leloră.: 

TITLUL II 
SECȚIUNEA 1 

Despre locurile şi viile date ca embaticari 
S6i cu alte diferite angagiamente 

Art, 2, In nici întruni modă altulă de cât 

celă prescrisă prin articulit următori-nu se va 
putea înstrăina un bun scă domene ale Statulaj, 

Arte. 9. Răscupărarea embaticurilor se va pu- 
tea, efectua de către embaticară prin plata de 
trei-deci ori a preţului embaticului de un an 
deca rescumpărarea, se va face în duoi ani de 
la promulgarea acestei legi; iară după: trece- 
rea de duoi ani acestă rescumpărare nu se va 
putea dobândi de câtii cu plata de cinct-decă 
ori a preţului embaticulai anuală. ! 
"Art, 4, Rescumpărarea viilor supuse la plată 

de otaşaiţă sâi dijmă se va face prin capitali- 
sarea pe trei-deci ani a preţului de midlocii a 
producţiunii, sâă preţulii ce va fi platiti em- 
baticarii în cei din urmă cinc! ani, deca res- 
cumpărarea se va face în cel d'ântâiă duol ant 
de la promulgarea legii. Ea 

" După espirarea acestori duoi ant rescumpă= 
rarea so va face îmulţind acel preţ cu cinci-deci.. 

Dâcă, pe lingă darea bănâscă sâiă producte 
a diferiteloră embaticuri, posesorii vor fi obli- 
“gaţi a da şi diferite alte materiale, acestea vor 
fi preţaite, de către Comitetul permanent îm- 
preună cu membru trib, trasă Ja sorţi, în ban, 
şi valGrea lorii se va adăuga la plata anuală; 
totă- asemenea se va urma şi cu acele părţi de 
teren ce s'ar dovedi ca cotropite de către em- 
baticari peste întinderea acelorii ce suntă cu- 
prinsa în actele lor.   Art, 5, La espirarea terminului fixată prin 
art, 9 şi 4 se voră înfiinţa comisiuni speciale 
în fie-care districtă pentru a constata dâcă vre 
unulii din embaticari ş'aă ascunsă titlurile lor 
de embaticuri; acei ce şi lo vor fi ascuns perd 
dreptuliă de proprietară şi gurernulii este au- 
torisatii a vinde acele locuri prin licitaţie. Din 
suma ce va resulta din licitație Statală va fi; 
dâtoră a despăgubi pe embaticară pentru clă- 
dire sâii alte îmbunătăţiră ce s'ară găsi făcute:   pe locul găsită,
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Acăstă despăgubire se va faco după 'preţui- 
*ca prealabilă conformă legii: - 

Nici întruni casii asemenea despăgubire 
mu va putea trece peste dacă treimi din pre- C 
Yulă vindării. - . 

Dâcă pe acestii loci nu va fi fostă nici îm= 
bunătăţiri, nică clădiri, atunci se va restitui 
embaticarului” vă treime din preţulii vindării. 
Suntii scutiți de acâstă penalitate acei cari în 
terminulă prescris prin art. 3 şi 4 se vorii fi 
presentată cu actele sci drepturile lori de po- 
sesie, deră care până la espirare n'a apucatii a |: 
Î constatate legalemente, asemenea şi acei cari 
în acestii interval voriă fi minori fâră tutoră 
numitii, cumii şi aceia ale căroră moşteniri nu 
xoră fi regulate judecătoresce definitivă. 

SECȚIUNEA IL 
Despre vîndârea caselorii, prăvăliilor, mo- 

rilorii  pivelorii şi altele de asemenea 
PS 

natură, 

- Art, 6. Vinderea bunurilor notate în acestă 
secţiune, nu se va putea efectua de cât în ur- 
na une preţuiri făcută de esperți pentru tă- 
remi, şi de uă comisiune de architecţi pentra 
clădiri, şi aplicându-se apoi disposiţiile cu- 
prinse în titlul III alii legii de fagă, 

SEOTIUNEA III 
Art, 7, Pentru moșii, vii, livegi de fână şi 

pruui, locuri infandate şi alte terene de aseme- 
nea natură : Ii 

a. Pentru ântâia, Gră se va, estima valârea 
obiectelorii după preţul comuni ali banuri- 
orii de aceeaşi natură. | " 

b.. Pentrua duoa 6ră vor estima valârea după 
venitul anuală imulţindă acestă samă cu 20, 

TITLUL III 

Despre vînderea în loturi a moşiilor 
Art: S, Tote moşiile otărite pentru înstrăi- 

nare se vorii împărţi în loturi de 6, 8, 12 şi 
“50 pogâne fie-care lotă. 

Diferitele categorii de loturi voră fi: întru- 
pate fie-care la ună singurii locii şi într'aă sin- 
gură parte a moşiei. N o 

Arte 9. Achitarea preţului pământului cum- 
păratii, acordă sătânului libertatea absolută 
asupra proprietăţii sele, iară preţulă provenit 
din aceste vingări de loturi de 6, 8 şi 12 po- 
gâne se va vărsa în casa: Comitetului de licui- 
«dare, couformi art. 50 din legea rurală. 

Art, 10. Locurile de câte 50 pogâne se vor 
vinde, fără deosebire, prin jicitaţie, conformă 
seguliloră prerădute la titlu IV, iară preţulă 
Iorii se șa vărsa în casa fiscului, 

... 
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Art, 11, Părţile de moşie în litigii nu se 
vorii putea vinde, de câtă după definitiva lorii 
regulare, a CI , 

TITLUL IV 
- Despre adjudecaţii. . 

Art, 12, Vindrea bunurilor statului se va 
face prin licitaţie publică, înaintea tribunale- 
loră de ântâia instanţă din județulă unde se a- 
dă situate, - 

Art, 13, Nici uă vîndere a veri-unui bună 
ală statului, nu va putea fi făcută de cât prin 
licitaţie publică. , 

Ea urmeză a-fi publicată prin Monitorul 0- 
ficialii şi alte diare, prin afişe tipărite şi lipite 
în capitala judeţului, în comuna, târgulii, sâii 
oraşulii unde se va ţine licitaţie, în tâte comu- 
nele din judeţulă in care se află acelii buni. 

Toto aceste publicaţi! urmeză a fi făcute cel 
puţini cu şese-deci ile îndintea gilei fixate 
pentru adjudecare. 
"Arte 14. Orl-co vindsre făcută altă-felă de 

câtii prin licitaţiune publică, va fi considerată, 
fraudulâsă şi nulă. i . 

Funcţionarii şi agenţii cari arii fi ordonată 
s6i efectuati uă asemenea vindâre, vor fi de- 
stitaiţi şi supuşi la uă amendă de ştse până la 
duoă-spre-dece mii lei, şi cumptrătorulă la uă 
amendă egală cu valrea bunului vîndută, - 

: Arte 15. Va fi asemenea anulată; de şi fă- 
cată prin licitaţiune publică, ori-ce vîndere 
pentru care nu se voră fi făcutii publicațiunile 
previdute la art. 13, sâii carl se vori fi săvâr- 
şită într'altă loci, să întraltă di de câtii a- 
ceea indicată în Monitorul Oficialii şi afişe; 
Puncţionarii s6ă agenţii cari ară i contrave- 
nitii la aceste disposiţii, vorii fi supuși la uă 
amendă de la 3,000 până la 6,000 lei. : 

Art, 16; Dâcă din vruă împregiurare 6re- 
care nu s'ară ţine licitaţie în diua publicată, 
se va încheea unii procesiă-verbală, prin care se 
va arăta motivele pentru care nu s'a ţinută 
licitaţie, şi gina în care s'a amânată, Acesti 
procesii-verbali se va publica potrivit art, 13, 

Art, 17, Ori-ce contestaţiune s'arii face în   
  

momentuli licitaţiei asupra adjudecărit și sol- 
vabilităţii concurenţiloră , sâă a garanţiilorii 
ce voră depune, vor ii otărite de îndată de că- 
tre membrii tribunalului, înaintea cărora se 
va ținea, licitaţia, a 

Art, 18, Adjudecaţiunea se va face asupra 
aceluia ce va fi dată preţul celă mai mare. So 
va încheia proces-verbal, în care se va cuprinde 
mersulă licitaţiei şi numele tuturoriă celorii ce 
aă concuratii; acelă procesii-verbală se va sub- 
scrie chiarii în şedinţa licitaţiei de către cei ce 
ai presidată, precumii şi de tâto persânele cari 
ai concurati. 

Arte 19, Adjudecaţia nu va fi definitivă de 
cât numai după aprobarea el de către consiliul
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de ministri şi Domni. Acsstă aprobare urmeză 
a se da în terminiă de auoă-deci dile din diua ad- 
judecării; nedânâu-se în terminulii acesta, ace- 
Ja asupra căruia s'a adjudecatii, e liberă de orf- 
ce angagiamentă, şi pote să'şi câră înzpoi gra- 
ranţia depusă. . 

Art, 20, Dâcă consiliul de ministri va crede 
că preţulii eşită la licitaţie, nu este favorabilă, 
pâte, de va crede de cuviință, a ţine uă licita- 
ție şi in Bucuresel înaintea Comitetului prevă- 
dutii la articolulă 28, DC 

Art, 21, In terminul de dece dile de Ia diua 
adjudecării, ori-cine altulă pâte oferi un preţii 
mai mare, MN 

Oferta urmăză să fie de 10 0/0,pentru uă valâre 
de la 1—1000 gal.; de 5 0/0 pentru uă valâre de 
ia, 1000—5000; de 30/0 de la 5,000 în 'susii,. . 

Ori-co ofertă s'arii presenta în urina, adjude- 
cării, va trebui să fie oră numerariii sâă ipo- 
tecă, ori bunuri de tesaur sâii bonuri rurale, 

Ofertele nu so vorii putea presenta de cât 
tribunalului înaintea căruia s'a ținută licita- 
ţie, şi acelii tribunalii va otări îndată dica o- 
ierta este în regulă. Ori-ce ofertă , fie în re- 
gulă chiarii, dată Ja altă autoritate, nu se va 
putea, considera, , | 

Art, 22, Ori-cine va da uă ofertă nu va maj 
putea s'o retragă sub nici ună curentă; dâcă 
va refusa do a mai menţine preţulă ofertei, va 
perde garanța depusă, | 

Art. 23, Priimindu-se oferte se ya publica 
vă nouă licitaţiune care se face peste 20 dile 
şi strigarea se va începe de la preţulii oferiti 
în urmă, Nepresentându-se concurenţi cu preţ 
mai mare, atunci se va adjudeca asupra ofe- 
vantului, . 
„dirt. 24, Urmându-se uă nouă licitaţie în 

urma ofertelorii priimite, şi adjudecându-se i- 
mobilul, nu se va mai priimi oferte, | a 

Arte 25. Guvernulă este în drepti a aproba 
scă desaproba ori-ce adjudecaţie făcută în ter- 
minnlă prescrisă la art. 19, 

Art, 26, Aprobându-se adjudecarea făcută 
în tâtă regula, adjudecătorulii va fi obligat ca 
în terminul de uă jună să verse toţi banii cum- 
ptrătorii la casieria generală a judeţului sciă 
la casieria generală a Ministerului de finanţe, 
şi luându-se recepisă de vărsarea baniloră se 
va presenta la tribunalii unde s'a ținută licitae 
ţia spre aşi priimi actul definitiv de proprietar, 

TITLUL V 
Despre comitetulii pentru vînderea 

domeniclori Statului * 
Arte 22, Se institue in oraşulii Bucuresci 

„LEGIUIRI 

anii Comitetii centrală, sub numire de : «Co- 
mitetulii pentru vindârea domenielor Statului.» 
„. Art, 29, Acest comitet se va coinpune de : 

"a. Ministrulă finanţeloră ; . Di 
d, Duoi membri ai Camerei legiuitâre aleşi 

de adunare; a 
€. Ună membru alii Curţii de compturi; . 
d. Unii membru ală camerel de comerciă,. 
Art, 29, Acesti comitet nu va putea lucrz, 

de câtii fiindă presenţi trei membri; ministru 
va presida, şi în lipsă'i secretarulă general al 
Ministerului de finanţe. . - 

Arie 30, Aplicarea şi esecutarea legii da 
fagă, este încredinţată acestui comitetii, şi un 
regulamentii specială va determina, atribuţii- 
le sâle; IO 

Art, 31. Valorele ce se vorii aduna din vin: 
d6rea proprietăţilor menționate în “legea do 
facă, afară de cele ce sa vorii aduna potrivită 
art. 9 din titln []l-lea, se oră vărsa la casie- 
ria centrală și se va ţine uă comptabilitate se- 
parată. Ea va fi supusă apol la revizuirea înal- 
tei Curţi de compturt, o 

art. 32, Pe fiecare anii seva înfăşişa came- 
rei legiuitâre unii tabloi de vindările făcute în 
cursul anului, de sumele încasate și de deto-   

  

riile plătite, | 

TITLUL VI 
Disposiţiuni generale 

Art. 83, Se vor priimi pentru răfuirea pre=. 
țului, tâte efectele asupra tesaurului publică. 
Bonuriie rurale însă nu vorii fi admise de câtii 
în proporţiune de uă aitreia parte a val6rei lu- 
cerului vindută. 

Art, 34, Pământurile acoperite de păduri nu 
se potă vinde, afară numaj dâcă întinderea lor 
nu va trece peste 80 pogâne. - 

Art. 35. Pădurile în întindere până la 30 po- 
gone vindendu-se voră fi tăiate de guverni în 
folosulă lui, cel mai târgdiii în intervală de un 
ani, şi numai după acâsta nouli proprietară se 
va bucura de locul pe care se află aceste pă- 
duri, afară numai decă va fi elă ensuşi cumpă- 
rătorulii pădurei. , A 

Arte 30, Se antorisă Ministerulă finanţelor 
a trata cu capitalişti pentru realisarea unui 
împrumută de 50,000,000, conformii baseloriă 
emise în acestă lege, .. a 

Art. 27, Suntă şi rămână abrogate pentru 
viitori orice legi, ordonanţe, reglemente şi . 
disposițiuni ministeriale contrarii celoră regu--, 
late prin legea de fașă. 

„N 

1. Ca
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REGULAMENT 
e " PENTRU APLICAREA SI ESECUTAREA LEGII 

DE LA.15 IULIU, ANUL, 1866, RELATIVA LA VINDEREA UNEI PARTI DIN DOMESELE 
pa STATULUI e 

(Decret No, 781 din 19 ]laii 1867) 

TITLUL 1 
Despre comitetul central, comisiu- 
“ nile districtuale şi comitetele per- 
manente. : . E 

„CAPITOLUL I 

Despre comitetulii centrali 

Art. 1. Comitetulii centrală, pentru vindâ- 
rea unei părţi din domenele Statului, este con- 
stituitii şi compusii precumă urmeză : 

a. Ministru finanţelorii. 
b. Duoi membri ai Camerii legiuitâre, aleşi 

de Adunare. „o i 
c. Unii membru ală Curţii de compturi, 
d. Uni membru al camerii de comercii. 
Art, 2, Acest comitet nu va putea lucra de 

câtii fiindă presenţi 3 membri; ministrulă va 
presida şi, în lipsă'i secretarul general al Mi- 
nisterului de finanțe. . 

Art, 3. Atribuţiile comitetului central sunt : 
"1. Constatarea bunurilor otărite a se pune 
în vîndâre. 

„ 2. Verificarea şi controlarea preţurilor făcute 
de către comisiunile districtuale şi comitetele 
permanente, . . 

3, Priimirea şi regularea tutuloriă contesta- 
ţiuniloră ivite, asupra bunurilorii menite a se 
pune sti puse în vîndâre. 

4, Punerea în vindere a domeneloră; verifi- 
carea operaţiilorii săvârşite. 

5. Supunerea resultatului obţinută de la li- 
citaţii, prin Ministeruli finanţelor, la aproba- 
Yea guvernului. -.: . 

6. Liberarea în numele Statului a acteloră 
de rescumperarea embaticuriloră de ori ce na- 
tură, şi a acelorii de vecinica şi absoluta pro- 
prietate. LL - 

- 7. Darea deslegărilorii în regularea casuri- 
Jorii neprevădute, pe câtă ele nu vor constitui 
uă interpretarea legii. 

9. Corespondenţa cu tote autorităţile judiria- 
re, administrative sâi instituite din noă pentru 
Tucrările relativela aplicaţia şi esecutarea legii. 

9. Comptabilitatea şi centralisarea tutulor 
scripteloră provenite din rîndărea domeneloriă 
sâ a rescumpărării lori... .. | 

10. Dreptuliă de a propune guvernului, prin   

Ministerul finanţelor, înbunătăţirile necesarii. 
reclamate de acesti servicii. 

Art, 4, Comitetulă central are, sub imedia- 
tela sâle ordine, uă cancelarie specială compusă 
după ştatulă A. ' 

Directorulă domenelorii Statului are supra- 
priveghere asupra acestei cancelari), 

Atribuţiunile personalului se vorii determina 
printruă decisiune a Comitetului. 

"CAPITOLUL II 
Despre comisiunile districtuale 

Art. 5, Se institue în fie-care districtă, sub 
imediatele ordine ale Comitetului central pen- 
tru vîndsrea bunurilor Statului, câte uă co- 
misiune compusă de: . : 

a. Prefectulă districtului. 
b. Primul preşedinte ali Tribunalului. 
c. Casieruli generală. E 

-. d, Preşedintele Consiliului judeţiani, 
e. Primarulii comunei de reşedinţă, 
Senatorii şi deputaţi! suntă de drepti mem- 

bri ai acestori comisiuni, în judeţele unde sunt 
aleşi; absenţa loră însă nu pote împedica lu- 
crarea, comisiunilorit. E 

„Art. 6, Atribaţiunile acestor comisiani sunt : 
a. Constatarea şi inventorarea tutulor bunu- 

rilor Statului prescrise prin lege a se înstrăina. 
- d. Estimarea bunurilor prescrise la art. 11, 

c. Lucrarea şi dirigierea tutulorii operațiilor 
relative la aplicaţia legii, după instrucţiunile 
şi ordinile priimite de la Cornitetulă centrală 
din Bucuresci. 

d. Cercetarea tutulorii contestaţiunilorii is- 
vorite din constatări sâii estimări și supunerea 
loră la deslegarea Comitetului centrală. 

e, Privegherea asupra efectuării licitaţiilor 
pentru vinderea bunuriloră din acelă districtii, 
şi verificarea estimaţiilorii făcute de Comitetul 
permanentă, prescrise mai josiă. : 

Art. 7 Comisiunea, judeţiană pote face con-: 
statările şi prețuirea bunurilor, a se pune în 
vîndâre sei directi, sâi prin delegaţi în fie- 
care arondismentă, însă sub controlulii şi ră- 
spunderea sa, şi în marginea disposiţianilor pre- 
scrise prin regulamentulii de facă. 

Art, 8. Comisinnile sâii delegaţii lor nu vor 
putea lucra de cât fiindă presenţi trei membri. 

Prefectul va, presida şi, în lipsă'i, primuliă 
preşedinte ali Ttribunalului.
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CAPITOLUL III 
Despre comitetulii permanenti 

Art. 9. Pe lingă comisiunea arătată la ar- 
ticoluli 5 de mai susii, Comitetulii permanent 
şi unii membru ali Tribunalului de reşedinţă, 
trasi Ja sorţi de către complectulă Tribunalu- 
Jui, va îndeplini lucrările următore : 

a. Preţuirea în bani a materiilorii ce se daii 
de către embaticari, pentru locurile ce aii în 
posesie şi care i se vor presenta, de comisiu- 
nile judeţiane. . 

b. Denunciarea către comisiune a tutuloră 
sciințeloră ce voră putea culege întra consta- 
tarea şi prețuirea bunuriloră Statului din cu- 
prinsulă judeţului. . a 

Art. 10. Membrulă Tribunalului va asista 
şi va lua parte activă la lucrările Comitetului 
permanentă. În casă de absenţă ună altuli îl 
va suplini, însă toti trasă la sorţi. 

TITLUL IL 
Despre constatarea și înregistrarea 

bunurilorii Statului 

CAPITOLUL 1 . 
" Despre constatarea bunurilorii 

Art. 11. Comisiunile judeţiane, sâă delegaţii 
loră sunt în drept a constata, prin ori-ce mid- 
lâce voră putea, bunurile Statului de catego- 
Tia acestora : : 

1. Locurile şi viile date cu embatic (besman), 
. otaşniţă (dijmă) să diferite alte angagiamente, 
aflate prin comunele urbane şi rurale, şi în deo- 
schi pe moşiile Statului sâii altele. 

2. Locurile virane de prin comunele urban 
şi rurale. 

3, Viile cari suntiă sâă se potii arenda, sepa- 
rată de moşii. . De 

4. Casele, prăvăliile, magaziile din oraşe și 
tergari, ali căroră venit anuală nu trece peste 
150 galbeni, , 

5. Casele, prăvăliile şi magaziile de prin o- 
raşe şi târguri ali cărori veniti anuală de şi 
ar fi mai mare de 150 galbeni, dâră pentru a 
căroră restaurare ar trebui să se cheltuâscă su- 
me mai mari de câti renitulă anuală. 

6. Morile, pivele, ferăstraele sâii alte usine 
de asemenea, natură cară arii fi isolate, 6ră nu 
ca făcând parte din domene întinse, 

7, T6te moşiile, livedile de fânii şi pruni, lo- 
curile înfundate, locarile de grădini, munţi de 
păşune şi ori-ce alte terene do asemenea na- 
tură, deră ală cărorii venită anualii nu ar trece 
peste cifra de 500 galbeni. : 

Art. 12. Particularii, comunele urbane sii 
rarale, şi ori-ce alte stabilimente publice sâă 
private cari ar poseda vre unulă din bunurile 
Statului notate mai susă, suntii ţinuţi a pre- 
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senta comisiuniloră jndeţiane în original titlu- 
rile scii documentele ce voră avea pentru pose- 
siunea oră. 

In cas de opunere comisiunile judeţiane sunt 
în drepti a cere procurorului locală urmărirea 
înaintea, Tribunalului, , 

Art. 13, Arendaşii moșiilor Statului pe cari 
se află locuri şi vii date cu embaticit, otaştină, 
s6i diferitealte angagiamente şi de care se bu- 
cură prin contractulă de arenduire, suntii dâ- 
tori a presenta comisiuniloriă, în termini deuna, 
lună de la data notificaţiei ce li se va face de 
către dânsa liste detailate şi nominale despre 
tâte persânele ce posedă asemenea locuri. 
“Art. 14, Advocaţii publici, silvicultorii, paz 

nicii de otare, pădurari şi ori-ce alți agenți al 
Statului sunti obligaţi, sub penalitatea desti- 
tuireă, de a da totii concursulă lori comisiuni- 
lori judeţiane în a constata proprietăţile Sta- 
tului necunoscute Guvernului. 

Persânele private potă asemenea reni în a- 
jutorală comisiunilori.  - . , 

- Art, 15, Comisiunile judeţiane vor publica 
şi voră afişa disposiţiunile de mai susă, în ter- 
mini de trei săptămâni d'arândali, prin tâte 
oraşele, târgurile şi comunele din districtă, 

Publicaţia se va face mai alesii în dilele de 
tergură şi bâlciuri şi în gilele de sărbători la 
eşirea din biserică. 

Art. 16. Comisiunile vor lua ca basă a con- 
statări! bunuriloră Statului : 1, titlurile sâii 
documentele. ce se vorii presenta; 2, posesiu- 
nea în lipsă de documente. . 

Art. 17. Pentru orl-co bănullă, fie asupra 
esactităţii sâii sincerităţii acteloră presentate 
de posesori, fie asupra posesiunii, comisiunea 
este dâtâre a cerceta, şi resultatulă descoperi- 
riloră ']ii va, supune prin procesulii-verbală, de 
uă dată cu trămiterea actelor comitetului cen- 
trală chiămatiă a otări în termină de 20 dile. 

Acei ce nu se tori mulţămi pe otărîrea co- 
imitetului centrali poti recurge la Tribunalulă 
locală. 

Proprietatea contestată nu se va putea vinda 
până la definitiva otărire judecătorâscă, 

CAPITOLUL II 
Despre înscrierea în tablouri 

Art. 1$. Indată ce comisiunea constată drep- 
turile Statului asupra uneia din diferitele ca- 
tegorii de proprietăţi şi despre care se men- 
ţionăză la art. 11, o înregistreză în tabloul săă 
specială, procedândii totii-de-uă dată şi la pre- 
ţuire, conformii art. 95, 26, 35 şi 37, - 

Art. 19, Tablourile speciale, în cari urmeză 
a se înregistra diferitele categorii de proprie- 
tăţă, suntă cele anexate la regulamentulii de 
facă sub literile B, C, D, E, FE şiG. 

Diferitele rabrici din cari se compune fie-care 
tabloi trebue complinite, conformă înstrucţiu-
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nii prescrise, în dosul unora din modele sii 
esemplelorii notate într'ânsele, 

Art. 20, Fie-care din tablourile speciale no- 
tate în articolulă precedenti este însoșiti de 
procesele verbale ale preţuirilorii şi se trămite 
directii comitetolui centrală la fie-care 10 dile, 

TITLUL UL 
Despre rescumpărarea viilor şi a 10- 

curilorii cu embaticii, şi despre 
- prețuirea bunurilorii a se pune 
„în vindâre, ae 

CAPITOLUL 1 
Despre rescumptrarea locurilor şi a viilor 

date cu embaticii, otaştină sâii diferite 
_ alte angagiamente, 

Art, 21. Definitiva regulare în privinţa res- 
„ cumpărării a locurilorii şi a viilor date cu em- 

baticii, otaştină scă diferite ulte angagiamente 
este reservată Comitetului centrală, care nu 
se va putea, pronuncia de câtii în urma priimirii 
de la comisiunea constatărilorii şi actelor pre- 
scrise la titlală II, capitolulă I. 

Art, 22, Rescumpărarea embaticurilorii se 
efectuâză de către embaticar prin plata de trei- 
deci de orl a preţului embaticului pe ună ani, 
&ca rescumpărarea se va face în duci ani de 

la promulgarea acestei legi, adică de 13 23 Iu- 
liă s, v., anul 1866; 6ră, după trecere de duci 
ani, acâstă rescumpărare nu se va putea do- 
bândi de câtii cu plată de cinci-decă ori a pre- 
tului embaticului annalii. a. 

Constatarea preţului embâticului se faca din 
cuprinderea titlurilor şi docomentelori ce po- 
sedă fie-care embaticar şi după chitanţele pen- 
„tra respunderea lori. -. 

Art, 23. Sumele de bani detorate de emba- 
ticari din anii trecuţi se vor răspunde de uă 
dată cu preţuli rescumpărării. 

Art, 24, Rescumpărarea viilorii supuse la 
plată de otaştină sâii dijmă se va face prin ca- 
pitalisarea pe trei-deci ani a preţului de mid- 
locii ală producţiunii sc preţului ce va fi plă- 
tit embaticarii în cel din urmă cinci ani, dâca 
rescumpărarea se va face în cel d'ântâiii duoi 
ani de la promulgare. -- 

Dapă espirarea acestorii duoi ani, rescumpă= 
rarea se va face înmulţindii acelă preţii ca 50, 

Art, 25, Constatarea preţului de midlocii, 
prescrisă prin articolulă precedenti, se face în 
modulă acesta : .. A 

a. Cândiă preţali embaticului a fostii regu- 
Jată a se plăti în materială, se ia de normă 
preţuli acelorii materiale circulate în cel din 
urmă cinci ani. - 

Aceste sume adunându-se totalii se împartă 
cu 5, şi resultatulii obţinut se îmulţesce cu 30, 

* 
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dâca embaticarii aii cerută rescumpărarea în 
cel d'ântâiii duci ani. Resultatulă obţinuti în 
acestii modii este gifra rescumpărării. 

d. Cândă preţul embaticului a fost în pro- 
ducte adică : 2, 3, 4, 5 s6ă şi mai multe vedre 
Ja suta de vedre de vinii, se adună cătățimea 
vedrelorii date pe fie-care ană ca embaţiciă stii - 
dijmă în cei din urmă cinci ani, se preţuesce 
în bani după preţurile circulate în acei ani la 
loculii fabricaţie), se adună într'uniă total care 
se împarte 6răşi cu cinci, şi resultatulă obţi- 
nută este terminulii de miglocii eare slujesce 
ca, basă ta rescumpărare; acâstă şifră se îmul- 

“| ţesce cu 30, când cererea s'aiă făcut în cei dVân-. 
tâiă duoi ani, şi cu 50 când s'a făcut în urmă, 

Când embaticulii se plătesce în bani suma 
anuală se îmaulțesce cu 30 şi resnltatulii este 
gifra vescumpărării. 

Art, 20, Deca pe lingă darea bănâscă sâă 
în producte a diferiteloră embaticuri, posesorii 
vorii fi obligaţi a da, şi diferite alte materiale, 
acestea roră fi preţuite în baui totă în modul 
de sus şi valârea lor se va adăuga la terminul 
de midloc ce slujasce ca basă la rescumpărare, 

Art, 27, In casă cândii unii din embaticari, 
peste întinderea terenelor coprinse în actele 
lor, ar fi cotropită şi alte întinderide terenii, 2- 
tunci suntii obligaţi a rescumpăra și pe acestea 
după proporţia resultată a preţului de midloc 
constatată şi cantitatea terenulai prescrisă prin 
acte şi documentele ce posedi, IN î 

Art. 23, Preţuirea productelorii şi a mate- 
rialuriloră prescrise prin capitolulă present, se 
efectusză de către Comitetulii permanentii şi 
membrulă tribunalului despre care se rorbesce 
la capitolul ală 3, titlulă 1, 

Comitetulii permanenti, credândiă de tre- 
buinţă, pote chiăma la operarea preţuriloră şi 
alte persâne private speciale în acâstă materie, 

Art. 29. Constatarea ori-cărei preţuiri a 
productelorii şi materialuriloră date cu emba- 
tică se face prin procesuli-verbalii formula li- 
tera G, pentru fi-care proprietate în parte, 

Acest proces se ra iscăli de către cel ce aii 
luată parte şi de embaticari, şi se va înaiuta 
comisiunil judeţiane, spre a complini rubricele: 
din tabloului prescrisii la art. 19. , 

Art, 30, Embaticaril nemulţumiţi pe pre- 
ţuirile Comitetelor permanente , potii recurge, 
în termin de 25 gile de Ia data procesului-ver- 
bală, către Comitetul centrală care șa ordona 
uă nouă preţuire jndecătorâscă. 

Cheltnelile provocate de acâstă prețuire vor 
fi în sarcina embaticarului. 

Art. 31. Comisiunile judeţiane sunt obligate 
ca, la împlinirea terminului de dnoi ani pre- 
scrisă prin art, 3 şi 4 din lege, şi care espiră 
la 28 Iuliii 1863, să formeze tablouri speciale 
pentru acei din embaticarii câri nu s'aii pre- 
sentat la comisiuni spre a'şi rescumpăra locu- 
rile şi viile ce ai cu embaticii sâă cu otaştină, :
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„Arte 82. Comitetuli central îndată, ce prii- 
mesce tablourile prescrise în articolulii prece- 
dentă, pune în vîndere prin licitaţii locurile şi 
viile enibaticariloră cari nu 'şl-ai presentată 
actele şi cari prin acâsta aă perduti dreptulă 
de proprietate. -. : 

Din suma ce va resulta la, licitaţie, Statul 
va despăgubi pe embaticari pentru clădiri sâă 
alte îmbunătăţiri ce s'ar găsi pe locul doredit. 

Acâstă despăgubire se va, face după vreţui- 
rea prealabilă făcută în confornitate cu dispo- 
siţiile presentulul regulamenti, . . - 
„Nici într'unii casă asemenea despăgabire nn 
va putea trece peste ducă treimi din preţali 
resultată Ja vindâre. DI 

Deca pe acesti loc nu va fi fosti nici îmbu- 
nătăţiri, nică clădiri, atunci se va, restitui em- 
baticarului uă treime din preţulă vîndării, 

Suntă scutiţi de acâstă penalitate acei cari, 
în terminulă prescris prin art. 3 şi 4 din lege, 
se vorii fi presentati ca actele sii drepturile 
lor de posesie, dâră cari până la expirare, m'ail 
apucatii a fi constatate legalmento, asemenea 
şi acei cari, în acestă interval voră fi minori 
fără tutorii numită, cum şi aceia, ale cărora 
moşteniri nu vor fi regulate judecătoresce de- 

„finitivă, ! . 

CAPITOLUL II 

Despre prețuirea celorii-alte domenuri ale 
Statului otărite a se vinde, afară de eme 
baticuri,,, i e 

Art, 33. Comisiunea judeţiană, după ce con- 
stată şi înregistreză în tablouri diferitele ca- 
tegurii de bunuri, procedăză, la prețuirea care 
nu se va putea face de cât; pentru acele notate 
la art, Îl, aliniatele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7. Ea pote 
delega, deca va voi, şi alte persone pentru e- 
fectuarea operaţiei ma! cu grăbuicie, însă sub 
controlulii şi respunderea, sa. 

Procesele verbale ale preţuiriloră trebue să 
fie sub-scrise de aceia ce aă luati parte la o- 
peraţie, împreună ca comisiunea judeţiauă şi ele 
trebue să fie anexate pe lingă tie-care tabloii. 

Arte 34. La prețuirea tutulor clădirilor se 
șa chiăma şi uă comisiune de arhitecți, cară 
voră evalora clădirile, conformiă disposiţiilorii 
de mai jos. In lipsă de arhitecţi se vor chiăma 
alţi Gmeni speciali. DE 

Arte 95, Pentru moşii, vit, livegy de fenă și 
pruni, locuri înfundate, virane, grădini, munţi 
şi alte terene de ascinenea natură, se face dno€ 
preţuiri, însă :. De 

Pentru ântâia Oră se estimâză val6rea objee- 
telor după preţulă comune! ală bunurilor de 
aceeaşi natură, ţiindu-se comptă de situaţia şi 
întinderea proprietăţii, în proporţie cu popu- 
laţia aşedată pe densa să în vecinătate, cali- 
tatea pămentului şi îmbunătățirile aflate. 
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”. Pentru a duoa 6ră se estimâză valârea după. 
venitală anuală înmulţind acestă sumă cu 20, 
„. Dsca proprietatea uu a fostă arendată, se 
estimâză producţia auuală. a: 

. Dăca-nici acesta nu este, se estimeză numai 
terenuli. : E : 

După ce comisiunea constată aceste duoi ţi- - 
fre, le adună, şi împărțindu-le în duoă, resul- 
tatulă este terminulii de midlocii care slujesce 
ca basă la adevărata valâre a proprietăţii, 

Arte 96, Val6rea locurilorii şi a viilor date 
cu embatici, otaştină săi diferite alte anga- 
giamente şi care se află pe uă proprietate otă- 
rită a se vinde, nu va fi coprinsă în prețuire, 
rămâindii ca acestă operaţie să, se facă numai 
pentru resturi proprietăţii. : - - 

Art. 37, Pentru case, prăvălii, mori, pisi, 
ferăstrao şi altele de asemenea natură se facă 
toti ducă preţuri, însă : , „- 

Antâia Oră se estimâză de către esperţi pă- 
mentul şi de uă comisiune de architecţi valorea 
clădirilorii , ţiindu-se compt atâtii de posiţia 
în care se află situate şi întinderea Jucului, cât 
şi de starea clădirilorii şi a nachinelor ce con- 
ţină, dâca, voriă fi usine. ; 

Pentru a. duoa Gră se ia de basă venitul anual 
ce producă şi care urmâză a fi înmulţitii ca 20, 

Cândă aceste proprietăţi nu vorii fi arendate 
sc închiriate, se ia de bază cu aproximaţie ve-, 
nitulii ce ară putea produce, scăgându-se chel- 
tuelile întreţinerii. . : IN 

- Resultatulă obţinută de la aceste duoă pre- 
țuirl se adună, şi, impărţindu-so pe din duoă, 
gifra eşită se îa de basă In evaluaţie în totală, 

" Arte 9S, În casă cândi în intervală penă la 
punerea în vindâre, vre una din proprietățile 
notate mai susă, s'arii arenda stă închiria din 
nuoit pe ună altii periodii, şi venitul anual ar 
difera în mai multă scă mai pușin do cât pre- 
țuirea făcută, comitetul va lua, ca bază termi- 
nulă de miglocă ală acestul din urmă venit cu 
a celei d'ânteiii preţaire. : 

Art, 39. Decă vre-uă parte din proprietăţile 
otărite a se iustrăina s'ariă afla în litigii, pre- 
ţnitorii o vor estima şi pe aceea însă o tor men- 
ționa separati prin procesulă-verbală, : , 

- Art. 40, La tâte bunurile unde venitulă a- 
nuală nu este constatati prin arenduire să îu- 
chiriere, prețuirea sc va, face asupra venitului 
netă, adică scădendu-se mai ântâiă cheltuelile 
de întreţinere. 

TITLUL IV |     „ Despre publicaţii şi yîudarea 
domenelorii ; 

« CAPITOLUL I | 
Despre publicaţii 

Art, 41. Comitetuli centrală după ce prii-, 

[i
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mesce de la comisiunile judeţiane tablourile de 
constatarea proprietăţiloră şi prețuirile făcute 
de cei în dreptă, le verifică, dâca sunt conform 
cu legea şi reglementul, şi găsindu-le bune, le 
pune în vîngere conformii disposiţiiloră de mai 
josă; €ră în casii contrariă, le înaposză spre a 
se forma din nuoi, .: A ca 
„ Diferitele categorii de proprietăţi a căroră 
constatare şi preţuire este în regulă, pe de uă 
parte se pună în vipdere, 6ră pe de alta se în- 
registreză în inventariile generale ale comite- 

- toli, cară sunt împărţite în partid! pe districte 
şi categorii de domene. , 
_ Art, 42, Vindârea bunuriloră Statului se ra 
face prin licitaţie publică, înaintea tribunale- 
lor de ântâia instanţă, din judeţul unde se află 
situată proprietatea. Pa, 

Art, 43, Nici uă vindâre a vre-unui bun ali 
Statului nu va putea fi făcută de câtă prin li- 
citaţie publică. i 

Ea urmeză a fi publicată prin Monitorul Ofi- 
cialii şi alte giare, prin afişe tipărite şi lipite 
în capitala judeţului, în comuna, târgul sâă o- 
raşul unde se va ţine licitaţia, în tote comunele 
din judeţulii în care se află acelă bună. 

Tote aceste publicațiuni urmeză a fi făcute 
cel puşin cu 60 dile înaintea qilei fixate pentru 
adjudecare. : " E 
„Arte 4, Publicaţiunile vorit conţine nu nu- 
mal numirea proprietăţiloră ce se vîndă și di- 
strictele, arondismentele sâii comuna, în care 
suntă situate, dâră şi tote condiţiunile cu cari 
sc potă înstrăina acele bunuri. a 

Art, 4, Conâiţiunile generale pentru mo- 
dală licitării şi instrăinării bunurilor Statului 
trebue să fis propuse de comitetă şi aprobate 
dle consiliulii ministriloră; condițiunile speciale 
privitâre pe localitatea, fio-cării proprietăţi, se 
potaşega la comitet în dreptul numirii fie-cări!, 

„CAPITOLUL II . 

Despreadjndecaţii 
„Arte 46, Ozl-ce vîngsre făcută în alt-fel de 

mod de cât prin licitaţiune publică, va fi con- 
siderată fraudnl6să şi nulă, , 

Puncţionarii şi agenţii, cari ară fi ordonată 
scă efectuată uă asemenea vîngare, voriă fi de- 
stituiţi şi supuși la uă amendă de la 6000 penă 
la 12000 lei şi cumpărătorul la nă amendă 
egală cu valârea bunului vindută, .-. ...: 
„Arte 4î, Va fi asemenea anulată de şi făcută 

prin licitaţiune publică, ori-ce vindare pentru 
care nu se vorii fi făcută publicaţiunile prevă- 
dute la art. 43, 44 şi 45, s6ă care se voră f să- 
verşită într'altă loci, s€ă într'altă Qi de câtă 
acea indicată în Alonitoruliăi Oficială şi afişe.. 

Funcţionarii sâă agenții cari ară fi contra- 
venită Ja aceste disposiţii vorii fi supuşi la uă 
amendă de la 3000 până la 6900 lei, 

Art. 4S. Deca din vre-uă împrejurare 6re-care 
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nu se va, ţine licitaţie în diua publicată, se .va 
încheia ună procesă-verbalii prin care se va a- 
râta inotivele pentru cari nu s'a ţinut licitaţie 
şi diua în care s'a amânată. n ” 

„Acestii proces-verbal se va 
art. 49, 44 şi 45. 
„Arte 49, Orl-ce contestaţiuni s'ară face în 
momentul licitaţiet, asnpra adjudecării și sol- 
vabilităţii concurenţiloră sâă a garanţiilori ce 
vorii depune, voră fi otărite de îndată de cătră 
membrii tribunalului înaintea cărora'se va ţine 
licitaţie, Ra : ! 

Art, 50, Adjudecaţiunea se va face pentru 
fie-care proprietate în parte, şi, asupra aceluia 
ce va fi dată preţulă celă mai mare, se va în- 
cheea procesulii-verbalii, în care se va cuprinde 
mersuli licitaţiei pentru fie-care proprietate şi 
numele tutuloriă celoră ce ati concuratii. 
„Acesti proces se ra subscri chiar în şedinţa 
licitaţiei de către cei ce aii concuratii. Garan- 
țiile depuse nu se vorii putea libera de câtă în 
urma îndeplinirii acestei formalităţi, oprin- 
duse numal a aceluia asupra căruia s'a, adjude- 
cat proprietatea. . , E 
„Art. 51, Tribunalele, îndată ce se săvârşesce 
adjudecaţia, trămită comitetului central atât 
fâca licitaţiel cât şi procesul-verbalii încheată,. | 

- Art, 52, Garauţiile luate de Ja concurenţi se 
vorii păstra ca deposit de către tribunal până 
la aprobarea sc anularea, adjudecaţiei, 

Art. 59, Comitetulă centrală îndată ce prii- 
mesce actele pentru licitaţiile săvârşite, după 
ce le verifică, deca sunt făcute în conformitate 
ca legea, reglementul şi conâiţiunile licitaţiei, 
încheiă unii proces-rerbală prin care le aprobă 
scă desaprobă; pe cele aprobate le supune, prin 
Ministerul finanţelor, la confirmarea consiliului 
de ministrii şi a Domnitorului, ră pe cele ce nu 
le aprobă, pentru neindepliniri de formalități, 
le înapoiază tribunalului spre a proceda la vă, 
nouă liciţaţie, Prin ordinulă de înapoere se vor 
arăta în detalii tte lipsurile. Pt 

Câudii formalitățile neindeplinite voră fi de 
acelea prescrise priu articolul 14 şi 15 din lege, 
procurorulă locală este obligat, pe de uă parte, 
a comunica comitetului, 6ră pe de alta a pune 
sub acusaţie pe vinorați,. , 

Arte 5. Adjudecaţia nu va, fi definitisă de 
câtă numai după aprobarea, eă de oonsiliuliă de 
ministri şi Domni... - | 

Acestă aprobare urmâză a se da în termini 
de 20 Qile din gina adjudecării, nedându-se în 
terminulă acesta, acela asupra căruia s'a ad- 
judecată, o liber de ori-ce angagiament şi pâte. 
să'şi câră înapoi garanţia depusă şi po care 
tribunalele nu'l o pâte refusa. .. . SE 

Art, 55. Dâca consiliul de ministri va crede 
că preţulii eşit, la licitaţie nu este favorabilă 
pâte, de va crede de cuviință, să ordone uă nouă 
licitaţie şi în Bucuresci şi care se va efectua 

publica, conform 

  înaintea comitetului centrală.
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Art, 56. Pentra tâte proprietăţile adjude- 
cate şi supuse la aprobaţia guvernului se va 
arăta, : ie a “ 

1. Numirea, categoria, districtulii, arondis- 
mentuli, oraşulă sâi comuna în care este si- 
tuată proprietatea. i i 

2. Resuitatul estimaţiei comisiei judeţiane. 
- 3. Preţaliă adjudecaţiel. . . - 

4, Diterinţa în plus sâă în minus între eva- 
luaţie şi adjudecaţie. : 

Art, 57 In terminii de 10 ile de la diua 
adjudecării ori-cine altulii pote oferi uni preţ 
mal mare, : : et 

- Oferta urmeză să fie de 10 0/0 pentru uă va- 
lore de la 1-1000 inclusivii, de 50/0 de la 1000 
până la 5000 şi 3 0/0 de la 5000 în snsă, -. 

Orl-ce ofertă s'arii presenta în urma adjude- 
cării, va trebui să fie însoșită de uă garanţie, 
care nu sa va putea priimi dsca nu va fi ori în 
numerariii sâii ipotecă, ori în bonuri de tesaur, 
s6ii obligaţiuni rurale. 

Ofertele nu se vorii putea presenta de cât tri- 
bunalului inaintea căruia sa ţinută licitaţia, 
şi acelă tribunală va otări îndata, d€ca oferta 
este în regulă. Ori-ce ofertă fie în regulă chiar, 
însă dată la altă aatoritate, nu se va putea 
considera. ! 

- Tribunalul este ţinutit ca, pentru tote. ofer- 
tele priimite ca bune, să incunosciinţeze prin 
telegramă pe comitetulă centrali. 

- Arte 58, Ori-cine va da oferta nu va mai 
putea, să o retragă sub nici ună cuvântii; dâca 
va retusa de a mai manţine preţulă ofertei va 

- perde garanţia depusă. - 
Art, 59. Priimindu-se oferte se va publica 

uă nouă licitaţiune care se va face peste 20 di- 
le şi strigarea, se va începe de la preţulă celă 
mai mare oferită în urmă. Nepresentându-se 
concurenţi cu preţuri mai mari atunci se va 

" adjudeca asupra oferantului. - : " 
- Arte 60. Urmându-se uă nouă licitaţie în 
urma oferteloră priimite, şi adjudecându-se 
imobilul, nu se vorii mai priimi oferte. | 

Art, Gl, Aprobându-se adjndecarea făcută 
în totă regula, adjudecătoruli este obligat în 
termin de uă lună, să verse toţi banii cumpă- 
xătorii la casieria generală a judeţului, sâii la 
casieria centrală a Ministerului de finanţe, 

Din preţulii cumpărătârei se priimesce 1/3 în 
bonuri rusale, iară restul în numerarii s6ă e- 
fecte ale tesauralui publici. Cumpărătorulii 
luândiă recepise de vărsarea baniloră se va pre- 
senta, la tribunalulii unde s'a ţinută Jicitaţie 
spre a'şi priimi actulă de definitivă proprietar, 

Recepisele în contra căroră s'a datii acte de 
vecinică proprietate se trămiti pe dată comi- 
tetului centrali. - 
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“Arte 62, Actele de definitiva proprietate sa 
libereză de comiteti în numele Statului, din- 
trună registru cu matcă. Ele voră urma să fie 
sub-scrise celii pnginii de 3 membri şi trămise 
tribynalului de uă-dată cu comunicarea pen- 
tru confirmarea adjudecaţiei. o 

Art. 63. Valorile ce se vor aduna din vin-, 
Grea domeneloră afară de cele prevădute la 

art, 9, titluiă III din lege, se vor vărsa la ca- 
sieria centrală, şi comitetul va ţine uă comp- 
tabilitate separată, care va fi supusă, prin Ai- 
nisterulă finanţeloră, la revizuirea Curţii de 
compturi. ” i | 

Art. 064, Pe fie-care anii se va înfăgişa Ca- 
merei legiuitore de către Ministeralii finanţe- 
lor un tabloii de vîndările făcute în cursal anu- 
lui, de sumele încasate şi de dâtoriile plătite. 

DI PLUL V 
Disposiţii generale 

Art, 65, Clădirile de ori-ce categorie cari se 
vorii afla priu curţile bisericilor sâii altoră sta- 
bilimente religi6se, de şi se voriă inventora şi 
preţui, nu se vorii putea vinde până la uă nonă 
otărire a Corpurilorii legiuitore. 

Art. 66. 'Lote autorităţile însărcinate cu e- 
secutarea acestui regulamenti santă obligate 
ca, pentru casurile cari dai loci la vre-uă ne- 
domirire s6ă interpretare , să câră deslegarea 
comitetului. 

Art.07.. Dâca vre una din proprietăţile vin- 
dute în virtutea acestui regulament este aren- 
dată sâă închiriată, nuoii proprietară sunt ţi- 
nuţi a respecta contractele lucrătâre până la 
espirarea terminului coprins într'âncule. Ei in- 
tră în deplină posesiune a, proprietăţilor cum- 
părate prin priimirea arendei scă chiriei anuală 
de la celă d'ântâiii trimestru ce va urma r&- 
spunderea, intregului preţă ală cumpărătorii. 

Arte 63. Arendaşii căsora le este acordati 
prin contractele de arenduire dreptali de a 
priimi embaticurile de ori-ce natară aflate pe 
proprietăţile ce ţină în arendă, se voră scădea 
cu ecuivalentulă acestori embaticuri până la 
espirarea contractelcrii, 

- Art, 69. Pământurile acoperite cu păduri nu 
so poti vinde afară numai dâca întinderea lor 
nu va trece peste 3! pogâne, 

Art. 0. Pădurile în întindere până la 30 po- 
gâne vindându-se, voră fi tăete de guvurnii în 
"iolosul lui celii nai târdii în interval de un an, 
şi numai după acâsta nouli proprietarii se va 
bucura de loculii pe care se află aceste păduri, 
afară numai dâca va fi el 6nsuşi cumpărăto- 
ralii pădurel. 
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MODIFICATOARE LA LEGEA DIN ANULU 1866 1UNIV 15 PENTRU YINDEREA UNEI PARTI 

DIN DOMENIILE SFATULUI, CARE. S'A SFERSITU D'A SE DISCUTA SI VOTA ÎN SEDINTA 
CAMEREI DIN 14 MARTIU 1866. 

. 

(Decretăi No. 530 din 29. Martie 1868); 
Art, 1 ală legei din anul 1866 Iulii 15, se 

modiâcă în chipulă următori: o. 
Pentru retragerea bonurilorii de thesaurii ce 

se aflaă în circulaţiune în anul 1866, şi a man- 
datelorii emise pe eserciţiulă penă la 1866, cum 
şi pentru acoperirea, deficitului ce a resultată 
asupra eserciţiului aceluiaşi anii, guvernul este 
antorisat a înstrăina penă Ja concurența sumei 
de 75,000,000 lei vechi şi în marginele dispo- 
siţiunii aceleeaşi legi, următârele bunuri şi do- 
menii ale Statului :. .._ - | 

1. Tâte locurile şi viile date cu embatic sâă 
besmenii. , m IN , . 

2, Locurile virane, locurile înfandate cu clă: 
diră sei fără clădiri pe Qensele, . pa 

3, Morile, pivele şi viile isolate de moşiile 
Statului, fie ca embaticii s6ii besmen, fie cu o0- 
taştină sâi decimă, . 

4. Tâte moşiile cară, după contractele în fiinţă 
la 1866 ulii 15 daă un venit de lei 6000 noni. 

5, T6te casele, prăvăliile şi ori-ce alte ecare- 
turi de prin oraşe şi târguri, afară de acelea 
pe care guvernuli va socoti de cuviinţă a le 
reserva, pentru serviciile publice, precumi şi 
acelea pentru locuinţa personalului bisericesc 
împrejarulă edificiiloră religiâse. .. -  - . 

„ 6. Moşiile pentru cari arii cere locnitorii să: 
cumpere locuri neacoperite de păduri. : 

:, Se esceptă din acâstă vîndâre proprietăţile 
câte sunt avere proprie a spitalelor şi seslelor. 

Se esceptă asemenea şi părţile de moşii cark 
de şi din causa dependinţei lori de osebite co- 
maunităţi, erai arendate prin contracte sepa- 
rate, cu preță mai mici de 6000. let fie-care, 
totuşi însă formEză unii singură corpă, şi prin 
urmare, raportă împrennă unii venit mai mare. 
de 6000 lei. ERE 

Nu intră în acâstă escepţiune acele moşii 
cari, de şi produci unii veniti peste' cifra de 
6000 lei, eră santii compuse de clise sâă făşii, 
fie-care situate în diferitele localităţi, departe 
unele de altele şi producândii unii venită infe: 
rioră sumei de 6000 lei pe ani. SE 

Art, 2 s'a modificatii astă-felii : în nici în- 
+runii modă altalii de câtă celă prescrisii prin 
legea de faţă nu se va putea înstrăina un bun 
6 domenii ală Statului. : 

Art. 3 s'a modificată în. chipalii următor : 
- Rescumpărarea embaticurilori se va. putea 

efectua de către embaticari prin: plata, de trey-   

daci de ori a cifrei embaticului pe un an, pen- 
tru locurile de dincoa de Milcov; €ră pentru 
cele de peste Milcov, prin plata de 15 oria 
embaticului anuale. 

Acestă măsură se va păzi dâca rescumpăra- 
rea se va face în trei anide la data promulgă- 
rii legit de facă. 
;Acolo unde capitalisarea embaticalui după 

modurile de mai susii, arii covârşi val6rea ju- 
mâtăţii preţului actuale ală pământului, sa re- 
servă dreptă embaticarului a plăti pentru xes= 
cumpărarea numai jumătatea valârei acelei 
proprietăţi, eraluată după uă espertisă con- 
formii legii, -. , Su 

- După espirarea celoriă trei ani, rescumpăra- 
rea, nu se va putea dobândi de câtă cu plata de 
cinci-decă de ori a sumei embaticului pe unii 
anii, pentru locurile de dincoa, de Milcov, şi cu 
plata de două-geci şi cinci de orl a aceluiaşi 
preţă, pentru locurile de dincolo de Milcov. 
Pentru acele locuri cu embatică, în privinţa că- 
rora nu s'arii face cerere de rescumpărare, con- 
formi legii de faşă, prețul embaticului în vii- 
tori va fi sporitii cu 50 la sută în tote casurile 
de transmitere a dreptului urmată prin vîn- 
dăre scă donaţiune. 

Art. 4 se modifică astii-felă ; 
" Deca, pe lîngă plata embaticului, posesorii 

vori fi fost supuşi şi la osebito alte îndâtoriri, 
către proprietarulii fondului, aceste sarcina se 
vorii preţui în bani şi val6rea lor se va adăuga 
la suma anuale a embaticului, 

; Toti asemenea se va urma și cu acele părți 
de pământii ce sară dovedi cotropite de emba- 
ticari peste întinderea acteloră lorii, luându-se 
pentru acâsta de normă venituli anuale ală a- 
cei părţi de pământă, . : : 

Articolii 5, 6 şi “/ de la secţia], II şi III sunt 
modificate astă-felă :- - 

Tâte proprietăţile Statalay, menţionate la 
art, 1, aliniatulii 2,3, 4 şi 5 nu se potă vinde 
de câtii în urma unei preţuiri făcută prin es- 
perţi pentru terenuri, şi de uă comisiune de 6- 
ment speciali pentru clădiri.: 
„.Modulii evaluării este îndoită : a. întâi, se 

va estima val6rea lucrului dapă preţul comun 
ală bunurilor de uceeaşi natură. d, A doua 6ră. 
val6rea, so vă estima; după venitulii anuale re- 
sultat din contractul de închiriere s6ă arendă 
în anulă, 1866 şi înmulțită cu 15.
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Minimuliă preţului cu care se potii vinde pro- 
prietăţilo Statului în virtutea acestei legi, este 
val6rea de midlocă, resultândiă din îndoita eva- 
luaţiune de mai susăi, De 

Art. 8 se modifică în chipul următoriă : 
1 Moşiile se vindii în'îutregulă Joră, aşa pre: 
cumi se stăpânescii astă-di de către Statii, şi 
tâte drepturile şi înddtoririle lor, în ceea ce pri- | 
vesce vecinătatea, trec asupra cumpăratorului. 

Art. 9 e modificată astii-folă ;- 
Acolo, unde locuitorii în numără îndestulă- 

toră vorii cere a li se vinde'în părţi unele din 
moşii aceste: moşii se voră împărţi. în loturi 
de 6, 8,.12 şi 50 pogâne fie-caie lotă . :: - 

Acâstă disposiţiune nu modifică întru nimic 
art. 54 şi următori din legea rurală -. . 
- Art..10 şi 11 din lege suntă suprimate. .. : 

Art. 12 se modifică astă-felă: . LR: 
: Vindarea' buburilori Statului se face su 
direcţiunea coniitetului instituitii pentru vîn- 
dsrea domeniilor Statului, prevădut la art. 28 
din lege. Sa ! „ 

: Se institue .pen 
vinderea Ni 

a. In Bucuresci pentra proprietăţile situate 

tru acâsta trei centruri de 
pi   în districtele Putna, Covurluiii, 'Tecaciă, Râm- 

niculi-Sărat, Brăila, Buzăt, Ialomiţa, Vlaşca, 
Teleormanală, Oltulă, Argeşulii,. Muscelulii, 
Dâmboviţa, Prahova şi [lfovi. si: 

V, In Iaşi pentru tote cele-alte districte de 
peste Milcov. îi pr 

- 6, În Craiova 
nia, mică, E . 

- Aliniatul 2 al art. 13 se modifică astii-felă : 
- Ea urmeză a fi publicată prin Jonitorii şi 
prin afişe tipărite şi lipite în capitala distric- 
tului unde se va ţine licitațiunea, şi în comu- 
nele de district unde se află situat acelimobile, 
„Toto aceste publicaţiuni urmâză a fi făcute 

cel puginii cu 60 dile inaintea gilei fixate pen- 
tru adjudicaţiune. * „ a 

. Art, 13 s'a modificati astă-felă : : „îi 
Nick nă vindere a vrunui buni ală Statalui 

nu șa putea îi făcută de câţi prin licitaţiune 
publică orale, Da 

Art; 14 s'a modificată în chipulii următoră : 
- Vînderea domeniilor în Bucuresci este în- 

credințată comitetului citată mai susii, In Iaşi 
şi Craiova, licitaţinnea' se ra face în presinţa 
unorii, comisiuni compuse de prefectii, primulă 
preşedinte ali Curţii de apelă şi ună delegată 
ali Ministerului de finanţe. - ă 

Deputaţii şi senatorii oraşului şi ai distric- 
tului Iaşi şi Dolj, potă lua parte ia comisiune 
fără ca absenţa, lor să pâtă impedica Inerarea. 

" Operațiunile comisiuniloră numite în laşi şi 
Craiova suntii supuse controlului 'comitetului 
centrale, ,. ... ” a 

- Ori-ce vindâre făcută alti-felă de câtii prin 

pentru districtele din Româ: 

“i LEGIUIRI 

La finele art, 15, s'a adăugată dnoă aliniate 
din projectulă guvernului, adică se va dice: 

Vîndirile nu potii urma în aceeaşi di în ace- 
ste centruri de vindere. 

Unii intervalii celă puţinii de 15 ile; este 
necesarii între dilele fizate pentru începerea 
vingăriloră în diferitele centruri, : --. : ;-.. 

Art. 17 este îndeplinitii cu art, 20. din pro- 
jectulă guvernului, adică se va dice: 

. - Ori-ce contestaţiune se va face în momentul 
licitaţiunii asupra adjadecării şi asupra solva- 
bilităţii concurenţilorii s6i a garanţiilori -co 
se vorii depune, voră fi otărît de îndată de că- 
tre comisiunile înaintea cărora se va ţine lici- 
taţiunea, Garanţiile provisoril c6 urmeză a se 
depune de concurenţi înainte de licitațiune sunt 
priimite în valârea de 1/6 din valorea moşiei 
după estimaţiune, * . AIE 

+ Art.:19 se modifică în chipul următorii + 
- Adjudecaţinnea nu. va fi definitivă de câtă 
numai după aprobarea comitetului centrali şi 
întărirea Domnescă, asupra încuviinţării con- 
siliului de ministri, - e 

Acestă întărire urmeză a se da în termină 
de 20 ile din diua adjudecărit. Nedându-se în 
acestii termin, adjudecătorulii e liberii de ori-ce 
angagiament şi pote să'şi câră garanţia depusă, 

- La aliniatulă finalii ali art. 21, s'a priimită: 
| redacţianea guvernului, astă-felii se va dice: : 

„Ofertele nu se voră putea presinta de câtă 
comisiunelorii înaintea cărora: s'a ţinută lici- 
tațiunea, singure în drepti a otări dsca oferta 
este în regulă, :- ..: i ” 
""Ori-ce ofertă, fie chiară în regulă, dată însă 

la uăaltă autoritate, nu sc va putea ţinein sâmă, 
Art. 26 se modifică astii-felă : i 

* După confirmarea adjudecaţiunii, cumpără- : 
torulă respunde la casa thesaurului publică, 
preţul imobilului cumpărat, în modul următor; 

a. Pentru moşit vindute în trupuri întregi : 
„“Cuimpărătoril unoră asemenea imobilă, sant: 
dâtori în termen de uă lună, de la confirma- 
rea, adjudecaţiunii, a răspunde a treia parte: 
din suma licitată; 6ră cele-alte duoă treimi, le: 
va plăti cu amortisare în termini 'de 12 any,: 
şi cu dobânda de 6 0/0 şi 6 0J0 amortismentă. 
pe fic-care anii. . CCN 

Acesti 12 ani, se numără după împlinirea: 
anului în care s'a efectuati vinderea, anaităţile 
se vorii plăti în rate semestrial, ..: i :: „n, 
„B. Pentru moşii vindute în loturi de la Gpenă: 

la 50 pogone. ii aaa: 
- Compsrătorii unoră asemenea loturi, sunti: 

dători în termini de uă lună de la confirmarea” 
adjudecaţiunii, să verse toţi banii Ia casieria 
generală a reşedinţel unde s'a efectuat vindsrea.: 

c. Pentru usine, vii, clădiri, locuri înfundate! 
şi virane şi alte ecarete de asemenea ordine. .: 

: Cumpărători! unoră asemenea imobilă, sant 
dâtori în termini de ună lună,:ca şi cumpără-   licitaţiune publică, va fi considerată ca frau- 

dolâsă şi nulă... i torii de loturi de pământii,:să verse toţi banir:



“sumei dâtorite, . 

.Disterului de finanţe. .. . 

FINANCIARE 

bunului adjudecatii asupră-le la casa, thesau- 
rului public. : 

Indată după confirmarea şi vărsarea, banilor | 
vorbiţi mai sus Ministrulii de finanţe va eli- 
bera actulii de perpetuă proprietatea cumpă- 
rătoralui, împreună :cu copii. legalisate dapă 
documentele vechi, de voră fi. 

Moşiile vindute însă cu anuităţi, rămân ipo- |: 
tecate fisculul până Ja, achitarea definitivă a 

Nerespectarea condiţiuniloră vîndării de că- 
tre cumpărătorii, ătrage revinderea bunului pe 
comptală-săii, fără a mai 'midloci judecată. 

Este facultativii cumpărătorilor de moşii în 
corpuri intregi a se achita cu anticipaţiunea 
de xămășiţa preşului în orf-ce epocă ar voi să 
o facă. E CER 

Art, 28 s'a modificati astii-felă . . ă 
Acestă comitetă se va compune de: » -. 

„a. Ministrulă finanţeloră,. ..;.... 
-. b. Daoi membri ai adunării deputaţiloră a- 
leşi de Adunare. ae 

€. Duoi membri ai Senatulni aleși de Senat, 
: 4. Unii membra alii Curţii de compturi, şi 

e. Unii membru ali Camerii de comerciii. 
- Art, 29 s'a modificati astii-felă ; - - 

Acestă comitet nu va putea lucra, de câtă 
findi presenţi patru membrii. Ministruli va 
preşede, şi în lipsă, secretarulă general al Mi- 

"Art, 81 se modifică astii-felii : na 
„. Valorile ce se voră aduna din vindârea pro- 
prietăţilori conformă legii de facă, se vor con- 
centra,]a casieria centrală şi se va ţine uă comp- 
tabilitate oschită, care va fi supusă revisiei 
Curţii de compturi, . : E 

Art. 32 şi următârele până la finele legii, 
sunti modificate astă-felă: . 

- „Arte 98, Alogiile se vând cu respectarea con: 
tracteloră de arenduire. Venituli loră anualii 
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pote fi vindute, afară numai dâca acele păduri 
nu cuprindii tufişă (pârniţă), 

Art. 32, Pădurile ce se vorii găsi po moşiile. 
„destinate a se vinde, conformă articolului pre- 
cedentii, se preţuesciă prin esperţi şi produsul * 
acestori, preţuri se adaogă la valârea de mid- 
loculu .de care vorbesce ar.7, alin 3, 

Arte SS, Domeniile cari se vîndă prin anui- 
tăţi şi acelea cară se vîndă în loturi, nu se pot 
cumpăra de câtă numai de cetăţeni români. 

Art. 39, Oraşele cari suntă aşegate sii pe 
domeniile Statului, sii diferite stabilimente 
publice fără escepţiune potii răscumpăra atâtă 
vatra câtă şi împrejmuirea localităţii lorii, ca- 
pitalisândi pe dece ani venitul anual actuale. 
Acesti capitală se va respunde de către oraşe 

-|stabilimenteloră publice, acolo unde ele suatiă 
situate pe proprietatea 'acestora;. În evaluarea 
venitului annalii nu intră dările ce unele din 
oraşe plătesc proprietăţii pentru băuturi spir- 
tâse, şi cari rămân desființate prin suprimarea 
monopolurilorii, urmată prin legea rurală, | 
“Arte 40, Guvernul este autorisatiă a vinde 

fără nici uă restricţiune, pe moşiile Statului 
„| V'impregiuruli oraşului Bucuresci şi Iaşi, la 

locuitorii mărginaşi cultivatori de păment, 10- 
turi şi anume, pentru Bacuresceni, până la duoă- 
spre-dece pogâne cu duoi-spre-dece galbeni po- 
gonuli, şi pentru Iaşeni, până la 5, fălci, .cu 
12 galbeni faleea.: Ia RR 
Uă treime din aceste loturi, guvernuli le va 

putea da şi la alte persâne ce se voră îndâtora, 
a aşeda J dânsele stabilimente industriali. - 

- Art, &l. Guvernulii este autorisaţii a învoi 
'oraşelori rescumpărarea șiiloră supuse la plată 
de otaştină sâă decimă şi situate împregiuralii 
lor, Rescumpărarea acestor. vii, pentra oraşele 
de dincâcă de Milcov, se va, face prin capitali- 
sarea pe 30 de ani a preţului de midlocă ală 
producţiunei sâii a preţului ce va fi plătită po-   se priimesce de cumpărătorii de la cel d'ântâiti 

câştiă ce va urma respunderea banilor de care 
vorbesce art. 27al.a,b,c. 

; La nioşiile, în a cărora condițiuni s'a prevă- 
dati clausa de facă, cumpărătorul, va intra 
în posesiune de la celă d'ântâii anii agricolă 
ce va, urma vinderea. ai 

Art. 34. Guvernul este antorisatii ca cu 
parte din produsul vîndării domeniilor, să tragă 
din- circulaţiune prin cumpărătâre după pie- 
ţele străine parte din efectele Statului. .. 
- Arte 85, Pentru părţile ce urmăză a se face 
către tesaurii în anulă cumpărării, cumpărăto- 
rii domeniilor Statului aă facultatea de a'ră- 
spunde în bonuri rurale a treia parte din su- 
mele. ce dâtorescii; eră cele-alte duoă treimi, 
în numerarii, bonuri de tesaură espirate, 'scă 
înmandate, - .-. a: 
"Arte 86. Moşiile supuse casului de înstrăi- 
nare şi pe cari se află păduri cu întindere mai 
mare de 200 pogâne ia uni singură loci, nu   

sesorii viiloră în cel din urmă cinci ani, Pen: 
tru oraşele de dincolo de Milcov, prin capitali- 
sarea de 15 ori a preţului anuale a aceliaşi pro- 
ducţiuni sâii dări şi în amânduoă casurile cu 
clausa prevădută la art, 3alin. 3, . -.: 

: Arte 42, Embaticarile date dincâci de Mil- 
cor, de către egamenii fostilorii comunităţi re- 
ligi6se, de episcopi şi mitropoliți, în urma; le- 
ginirii din anulă 1843, pe câtii acele embati- 
curi voră avea pe dânsele îmbunătăţiri clădiri 
scă sădir;, intră şi dânsele în categoria, emba- 
ticuriloriă: prevădute la.art.'1 şi prin urmare 
sunt supusa aceloraşi reguli de rescumpărare. 
Tote cele-alte embaticuri date în urma disei 
legă şi cari n'aă priimită âncă nici uă îmbună= 
tăţire, reintră imediat în posesiunea Statului. 

. Art. 43. Disposiţiunile legei din 15 Iuliii, 
1866, contrarii moditicaţiunilori introduse prin 
legea presinte, suntă şi remânii abrogate, . 
- Arte 44, Legea de faşă: so pune în aplica-. 
ţiune îndată după promulgărea ei, IDEII
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REGULAJEN T 

PENTRU APLICAREA SI ESECUTAREA LEGEI DE INSTRAINARE A DA PARTE DIN 

„BUNURILE STATULUI 

(Decretu Do, 687 din 3 Mai 1868) 

CAPITOLUL I 

* Despre comitetul centrali 

Art, 1 Comitetul centrali pentra stngerea 
unei părţi din domeniile Statului este conati- 
tuită şi compusă precumii urmâză : 

a. Ministrulă finanţelorii, 
d. Duoi membri af adunărei deputaţiloră a- 

leşi de Adunare. 
e. Duoi membri af senatului aleşi de senat. 

- d. Ună membru ală Curţit de compturi. 
e. Uni membra ală Camerei de comerciăi. - 
Art, 2, Acestă. Comitetă nu va putea lucra 

de cât fiind presenţi patru membri, ministrulă 
de finanţe va preşede şi în lipsă'i, secretarulă 
generale ală Ministerului, - 

„Arte 3. Atribuţiunile ComitetuluY santăi : 
]. Constatarea bunurilorii otărite a se pune 

în vîndâre, 
2. Verificarea şi controlarea constatărilorii 

şi preţurilor făcute de către comisiunile di- 
strictuale. 

3, Regularea tutulori contestaţiunilorit ivite 
asupra bunurilor menite a se pune, sâii puse 
în vîndere. 

4. Punerea în vindere a , domeniiloră gi veri- 
ficarea, operaţiunilorii săvârşite. 

- 5, A se pronunția asupra resultatalui ohţi- 
nutii la licitaţiuni, 

6, Darea deslegăriloră în regularea casarilor 
neprevădute, pe câtă ele nu voră constitui vă 
interpretare a legii. -. 

7. Corespondinţa cu tâte autorităţile pentru 
lucrări relative la aplicaţiunea gi esecutarea 
legii, pentru înstrăinarea a vă parte din bunu- 
vile Statului. 

8, Comptabilitatea sumeloră prevenite din 
vinderea domeniiloră, să a rescumpărărei em- 
baticuriloră şi acelorii întrebuințate din aceste, 
în conformitate cu aliniatulă 1], art. 1 al legii. 

9 Drepulă de a propune îmbunttăţirile ne- 
cesariă reclamate da acestă serviciă,. - 

".. Arte 4 Comitetuli central are sub imedia- 
tele s6le ordine uă cancelarie speciale, compusă 
după Statuli litera A. 

Atribaţiunile personalului acestei cancelaril 
se voriă determina printr'uă decisiune-a. comi- 
tetulut, 

  

  

“CAPITOLUL II 

„Despre comisiunile districtuale 

“Arte 5. Se institue în fie-care district, sub 
imediatele ordine ale comitetului central, câte 
uă comisiune compusă de : 

a. Comitetalii: permaninte, . 
b. Casierulii generale ali județului. * 
Senatorii şi deputaţii suntă de drept membri 

ai acestei comisiuni, în judeţele unde suntă a- 
leşi absenţa lor însă nu pote împedica lucrarea 
comisiunii. 
„Art, 6, Atribuţiunile acestor comisiuni sunt: 
-a. Constatarea şi inventorarea tutulorii bu- 

nuriloră Statului prescrise prin lege a se în- 
străina. 

V. Facerea lucrărilor pentru estimaţiunea 
acestori bunuri. 
"e, Cercetarea tutuloră contestaţiunilorii is= - 
vorite din constatări să estimări, şi supunerea 
acestori contestări la deslegarea comitetului 
centrali, : 

- d, În genere tâte Jucrăzile relative la apli- 
| carea legii pentru înstrăinarea a uă parte din 
domeniile Statului, după instrucţiunile şi orâi- 
nile Comitetului centralii din Bucuresci, 

Art, 7, Comisiunile judeţiane pot lucra fiind 
fagă 3 membri, între cari trebue să fie neapă- 

-| rată casierulă generale ală districtului. 
" Prefectul districtului este preşedinte de drept 

ală comisiunii; cră în lipsă'i cel maj în verstă 
dintre membrii presenţi. 

- Art, 8, Comisiunile ţia şedinţă regulată de 
trei oră pe săptămână : Lunea, Mercurea, şi 
Vinerea. 

Şedinţele se ţină în localurile Comitetului 
permaninte. 

Lucrările de cancelarie se faci de secretarul 
Consiliului jadeţianii, în cancelaria acelui con- 
sili. 

Art. 9, Intranirile comisiunilorii sunt obli- 
gătâre la dilele citate în articolulă precedent, 

Pentru fie-care întrunire se ya face uni pre- 
script verbale în care so oră arăta anume 
membrii ce aii luată parte la şedinţă, dacrările 
ce s'aii tratati şi decisiunile ce s'a luată. A- 
ceste procese verball se vor transcrie în uă a- 
nume condică, şi copie după ele se va trămite 
regaiati, cu cea ântâiii expediţiane a Prefectu- 
rei, Comitetului centrală din Bucurescă



FINANCIARE 

Tntemplându-se ca şedinţa să nu se pâtă ţine 
din lipsa numărului de membri cerut prin arti- 
colulii precedenti, membrii ce vorii fi facă vor 
încheea prescriptă verbală anume arătător de 
causela cari aă împedicatii ţinerea şedinţei şi 
numele membriloră ce ai lipsită. Cândii nic! 
unulă din membri nu se va întruni, acest pre- 
scriptii verbali se va face de secretarul Consi- 
liului permaninte 
lui centrală. 

Art, 10, Pentru esactitatea, şi veracitatea 
tutuloră lacrărilor făcute stă verificate de co- 
misiune, membri! ce aiă luati parte la şedinţă, 
sant materiahnente responsabili, ! 

Art, 11, Pentru cumpărarea materialului de 
cancelarie, precum şi pentru cheltuelile de trans- 
portă ale membrilori comisiunii In trebuinţe 
de servicii, casieruliă generale ali districtalui 
va elibera sumele necesari din creditulă spe- 
cial ce i se va delega, pentru care va ţine comp- 
tabilitate separată în regală sprijinită pe acte 
justificative. Si 

In termină de 10 dile după espirarea lunci 
acele socoteli pentru luna espirată se vor tră- 
mite neapărat Comitetului central, care, după 
ce la va obserra, le va înainta Ministeralui de 
finanțe, spre a, fi încorporate în compturile ge- 
nerali ale Statului. - 

CAPITOLUL, II 
Despre constatarea bunurilorii - 

Arte 12. Bunurile Statului pe cari comisiu- 
nile districtual sunt dâtreale constata, sunt: 

1. Locurile şi viile date cu embaticii sâă di- 
îerite alte ingagiamente. aflate prin comunele 
urbane şi rurali, şi în deosebi pe moşiile Sta- 
tului şi altele. E i 

2. Locurile virane de prin comunele urbane 
şi rurall,. . a a 

3, Viile cari sunt arendate s6ăi se pot arenda 
- deosebiti de moşii, Ea 

4, Tote casele, prăvăliile, magaziile sc oră- 
ce alte acarete ale Statului de prin oraşe şi 

" târguri. , 
5. Morile, pivele, ferăstraele stă alte. usine 

"de asemenea, natură, precum şi viile cu ota- 
ştină sâi dijmă, cari arii fi isolate, nefăcenăii 
parte de nici uni domenă întinsă. 

-6. Tote moşiile şi liregile de fânii, de pruni, 
locurile înfandate, locurile de grădini, munţi 

- de pășune şi ozi-ce alte terene de asemenea, 
natură, al cărori venit anual, după contractele 
lucrătore la 15 Iuliii 1866, nu trecii peste şifra 
de 6000 lei nsui. | . 

7, Moşiile cari, de şi după contractele lucră- 
târe în 1866, producea uni veniti mal mare 

„de 6000 lei noui, dâră cari suut compuse de 

„ hlise s6i făşii, situate în diferite localităţi de: 

şi se va comunica Comitetu-" 
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parte unele de altele şi cari în deosebi luate 
fie-care hlisă sâii făşie, da ună veniti annalii 
mai micii de câti lei nou! 6000. 

8. Moşiile cari, de şi din causa dependinței 
lor de osibite comunitâţi, era arendate în 1866 
în părţi separate, prin contracte separate, cu 
preţii anuală mai mie delei noui 6000 fie-care, 
d6ră care însă formeză un singurii corp, şi prin 
urmare raportă împreună uni venit mai mare 
de lej noni 6000. 

9. Moşiile acelea pentru cari ar cere locui- 
torii să cumpere locuri neacoperite de păduri. 

Art, 18. Particulari, comunele urbane sâii 
rurală şi ori-ce alte stabilimente publice sâi 
private, cari ar fi bănuială că posedă vre unul 
din bunurile Statului arătate mai susăi, vorii 
fi îndâtoraţi a presenta comisiuniloră judeţiane 
în originali titlurile sâă documentele ce vorii 
avea, pentru posesiunea. lori. In casă de opu- 
nere comisiunile judeţiane sunt în drept a cere 
procurorului localii urmărirea înaintea tribu- 
nalului. 

Art, 14, Arendaşii moşiilor Statului pe cari 
se află locuri şi vii date cu embaticii s6ă dife=- 
rite alte îngagiamente şi de care se bucură 
prin contractul de arendare, sunt dâtori a pre- 
senta comisiunilori, în termini de uă lună de 
la data notificaţiei ce li se va face de către 

“| dânsa, liste detaliate şi nominale despre tâte: 
persânele co posediă asemenea Jocuri, . 

Arte 15. Advocaţii publici, silvicultorii, paz- 
nicii de otare, pădurarii şi ori-ce alţi agenţi 
ai Statului, sunt obligaţi, sub penalitatea de- 
stitoirei, de a da totă concursulii lorii comi- 
siuniloră judeţiane, în a constata, proprietăţile 
Statului necunoscute guvernului, --: 

Pers6nele private sunt invitate a veni în ad 
jutoruli comisianiloră. ! , i 

Art, 16. Comisiunile judeţiane vorii publica 
şi vor afişa disposiţiunile de mai susă, în ter- 
mini de trei săptămâni d'arândul prin tâte o- 
raşele, târgurile şi comunele din districtă, . . 

Publicaţiunea se a face mai alesă în dilele 
de târguri şi bâlciuri şi în dilele de sărbători 
la eşirea din biserică. E 
„Art. 17, Comisiunile voriă jua ca basă a con- 

statării bunuriloră Statului : 1. titlurile s6ă 
documentele ce se voră presinta; 2, posesiunea, 
în lipsă de documente. m, , 

Art, 1S, Pentru ori-ce bănuâlă, fie asupra 
esactităţii scă sincerităţii” actelor presintate 
de posesori, fie asupra posesiuni, comisiunea 
este dâtâre a cerceta , şi resultatulă descope- 
ririloră "lă' va supune prin procesă-verbale , de 
uă dată cu trămiterea actelor, comitetului cen- 
trale chiămată a otări în termin de:20 dile., - 

Acei ce nu se voră mulțami pe otărirea co- 
mitetului centrale, poti recurge la tribunalul 
locale.: , a 

. Proprietatea contestată nu se ra pute vinde. 
până după definitiva, otărîre judecătorâscă. . 

, _ | ga i:
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CAPITOLUL IV 
Despre înscrierea în tablouri 

* Art,19, Fie-care bunii ali Statului, îndată ce 
-s8 constată de comisiunea districtuale, se trece 
în tabloulă speciale după categoriile anume a- 
rătate în art. 19. . „ 

Art. 20. Tablourile speciali în cari urmâză 
a se înregistra diferitele categorii de proprie- 
tăţi, „sunt cele anexate la repalamentulă de 
faşă, literile : B, C, D, E,F şi G. 

Diferitele rubrice din carl se compune fie- 
caro tabloii, trebue complinite, conform instruc- 
ţiunii prescrise în dosul unora din modele sâii 
„a esemplelorii notate într'ânsele. 

Art, 21, La 1 şi 15 ale fie-cărei lune comi- 
siunile districtuali trămit comitetului centrale 
tablourile formate, conformii articolelori pre- 
cedente, pentru bunurile ce ele vor fi fost con- 
statatii în decursulii aceloră 15 dile. 

Aceste tablouri santi însoşite de procesele- 
verbali ale estimaţiunloriă făcute conformii dis- 
posiţiuniloră de la capitotulă VI. 

CAPITOLUL YV. 

Despre rescumpărarea locurilorii şi 
a viilor date cu embaticii, ota- 
ştină, s6ii diferite alte îngagia- 
mente. 

Art, 22, Comitetul centrale singurii are că- 
dere a se pronuncia asupra rescumpărărit locu- 
riloră şi a viilorii date cu embatică, otaştină 
s6i decimă, stă alte îngagiamente. 

Comitetul centrale dă decisiunea sea în a- 
câstă privinţă, după ce priimesce de la comi- 
siunile districtuali constatările şi actele pre- 
scrise la capitolul IV. . 

Art, 23, Preţulă rescumpărărei pentru acei 
ce Yor cere-o în curs de trei ani de la promul- 
"garea legil, adică de la 31 Martiii 1868 1871, 
se caleuiză : . - 
„a. Pentru locurile şi viile cu embaticii : 

In partea României de dincoa de Milcovă 
prin plata de 30 ori a gifrei embaticului anual, 

In partea, României de dincolo de Milcoriă, 
prin plata de 15 oră a cifrei embaticului anual. 

„b. Pentru morile, pitele, ferăstraele sti, alte 
sine de aseminea natură şi viile cari însă tote 
acestea ară fi isolale şi nu ară face parte din 
domenii întinse : 

D&ca acestea sunt cu embaticii în bani, res- 
cumpărarea se ra face după moduliă prescris 
Ja litera a de mai susii, dâca ele însă vor fi cu 
otaştină sii decimă, atunci se va lua de normă 
preţuli de midlocă ală otaştinei în natură s6ă 
în bani, ce va fi plătit embaticarulă în cei din   

LEGIUIRI , 

urmă ciuci ani; şi acestă preţă se va înmulţi 
de 30 ori pentru dincoa de Milcoriă şi de 15 ori 
pentru dincolo de Milcov. | 

e. Viilo ce sunt pe moşiele Statului, situate 
în jurulii oraşeloră şi cari vii suntii date cu o- 
taştină s6ii dijmă de şi ele arii face parte. din 
domenii întinse, pot fi însă rescumpărate, dâcă 
cererea, de rescumpărare ra fi făcută pentru tâte 
acele vii din partea orăşenilor posesorii lor, — 
în asemenea, casă, cererea se va face prin Pri- 
măria respectivă și rescumpărarea se va urma 
tot după modul prevădut la litera b de mai sus. 

Acolo unde embaticarulă arii crede că capi- 
talisarea embaticului, după modurile de mai 
susă, ar coverşi valorea jumătăţi preţului ac- 
tuale al pămentului, va putea adresa comisiu- 
nilor districtuali cerere formale de a se estima 
pământulii curati pentru care plătesce emba- 
ticulii; care estimaţiune trămiţându-se comite- 
tului centrale pe lingă tabloului respectiv, pre- 
ţuli rescumpirărei se va mărgini la jumttate 
din val6rea nouei proprietăţi estimată. . 
„. Art, 24. După espirarea a trei ani de la pro- 
mulgarea legii, adică după 31 Martiii 1871], 
embatiearulă ce nu se va fi arătat cu cerere de 
rescumpărare în cursulii acestor trei ani, perde 
tâte avantagele arătate prin articelulă prece- 
dinte, şi rescumpărarea nu se va putea face de 
câtii înmulţindu-se preţală embaticului anuale 
de 50 ori pentru dincoa de Milcoră şi de 25 ori 
pentru dincolo de AMilcovă. 

Art, 25, Sumele de bani dâtorate de emba- 
ticari din anii trecuţi se vor răspunde cu pro- 
centii de 10 la sută pe anii, nă-dată cu pre- 
țulii rescumpărării. . 

Art, 26, Constatarea preţului de midloc de 
care se vorbesce la art. 25, litera b şi c, se face 
în modulă următor : , . 

a. Când embaticul se plătesce în materiale, 
se ia de normă preţulii aceloră materiale cum 
a fosti în cei din urmă cinci ani. Aceste pre- 
ţură se adună la unii loci şi produsulii loră se 
împarte cu 5; resultatuli acestei operaţiuni 
este preţul de midtoc dapă care se ra calcala 
rescumpărarea, 

b. Când embaticul se dă în producte în na- 
tură, adică 2, 3, 4 s6i 5 vedre sii şi mai multe 
la suta de vedre, se adună cătățimea vedreloră 
date pe fiă care anii, ca otaştină sâii decimă în 
cei din urmă cincă ani, se preţuesc în bani pen- 
tru fie-care anii îa deosebi după preţurile cir- 
culate în acelă anii la loculă fabricaţiunei; a- 
ceste preţuri se aduuă apoi la uni locii şi pro- 
dusului lor se împarte cu 5; zesultatul acestei 
operaţiune este'preţulă de midlocii după cara 
se ra calcula rescumpărarea, . « 

Art, 97. Dica pe lingă plata embaticului, 
posesorii vori fi fostii supuşi şi la osebite alte 
îndâtoriri către proprietarul fondului, atunci 
acele indetoriri ale embaticarulai se preţuescă 
totă după modulii indicatii la articolul prece-



"nevoie de niscai alte lucrări sci constatări. 
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„dinte şi preţulă lori de midlocii, socotiti după 
cei din urmă cinci ani, se adaugă Ja preţulă a- 
-naale alii embaticului şi rescumpărarea, se cal- 
culeză după şiira se resultă din acâstă adiiuue, 

Art. 28 Cândiă unii din-embaţicari, peste 
“intinderea tereneloră cuprinse în actele lor, ar 

fi cotropitii şi alte întinderi de terenii, atunci 
sunt obligaţi. a rescumpăra, şi pe acestea, În 
"asemenea casă se preţuesca venitul locului co- 
tropitii după moduli prescris la ar, 26 şi pre- 

"“ţulă de miglocă alii celorii din urmă cinci ani, 
se adaugă la preţulii anuale ali embaticului, 
şi apoi rescumpărarea -se calculâză după gifra 
ce va resulta din acâstă adiţiune, 

Art,.29, Estimaţiunile de cari so vorbescii 
în acestă capitol se fac după modul prescrisă 
la capitolulă VI. | 

" Procesele-verball alo acestori estimaţiuni se 
subscriă de către preţuitori şi de către emba- 
“ticari, gi se anezză la tablonli respectivi. 

Deca embaticaruli nn va voi să subscrie în 
procesulii-verbale, se va face mențiune despre 
acâsta. . . 

Arte 30. Embaticarii cari ar fi nemulţumiţi 
cu estimaţiunile făcute, pot recurge, în termin 

-de 25 gile de la data procesului-verbale, către 
comitetalii centrale, care 'va ordona uă nouă 

--estimaţiune judecătorească prin adrocatulii pu- 
“blic ală localităţii, E 

Cheltuelele provocate de acâstă nouă esti- 
*maţiune, voră fi în sarcina embaticarului. 

Art, 31. Comitetulii centrale, îndată ce prii- 
mesce de la comisiunea, districtuale vre un ta- 
“bloii de constatare de embaticuri, însărcinâză 
peunul din membrii săi dea cerceta şi a verifica: 

a. Dâca constatările suntă făcute conformii 
cu legea şi cu 'regulamentulii de facă. 

-b, Deca estimaţiunile osebitelori îndâtoriră 
„ce va fi avendii embaticarală, sâă a părţilor de 

loc cotropite în urmă, sunt făcute în totă regula. 
:0. Deca este cerere de rescumperare din par- 

tea embaticarului, şi . . " 
d. Deca embaticul este plătitii sâiă nu, până 

']a data cererii de rescumpărare, , 
Referatulii.va cuprinde asemenea, calcularea, 

“preţului ce urmeză a plăti embaticarului pentru 
rescumperare conformii cu legea, precumii şi 
preţulii embaticarilor ce vor fi dâtorate pentru 
“trecut cu a lor procente, Ă 

- Asupra acestui referat, comitetulii decide a- 
“poi d6ca admite rescumpărarea, sâii dâca, este 

Art, 82, Cândii comitetul admite rescumpi- 
xarea embaticului, numele embaticarulul se 
“trece în un anume registru, co arătarea locului 
„pentru care a cerut rescumpărare, a preţului 
calculati pentru rescumpărarea, şi a ţifrei em- 
“baticurilorii dâtorate din trecută precumă şi a 
-procentelorii acestora. , 

Se va libera apoi embaticarului un aviz sub- 
sscris de preşedintele comitetului către casieria   
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centrale a Ministerului de finanţe, spre a vărsa 
preţul rescempărărei în tesaurulă publici. 

Arte 33. Când embaticarulă va aduce chi- 
tanța casierului centrale, pentru vărsarea ba- 
niloră, acâsta so va trece în un osebit registru 
toții cu indicaţiunile aretate la articolulă pre- 
cedinte, şi pregătindu-se actulii de rescumpă- 
area, embaticului (form. lit. ...) după ce acesta 
se va subscrie de domnul ministru ali finanţe- 
lori, conform cu legea, se va libera embatica: 
rului care va adeveri de priimire. | - 

CAPITOLUL VI 
„Despre modulii estimațiunilorii 

Art. 84. Indată ce vre-unulii din. bunurile 
arătate la aliniatele 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9 ale ar- 
ticolului 12 din acest regulamentii, după consta= 
tarea făcută, va, fi înscris în tabloul respectiv, 
comisiunea districtuale delegă pe unul din mem- 
bril el a face estimaţiunea- acestui buni. * 

Art. 35, Membruli comisiunii districtuale 
ce va fi fostii delegatii a face estimaţiunea va - 
pâşi îndată la faga, locului unde se află bunulă, 
şi d'a-dreptuli s6u prin primarele comunei res- 
pective îşi va asocia âncă duoă persâne înde- 
strate cu cunoscinţele şi esperienţa necesariă, 
şi împreună cu acestia va face estimaţiunea,. 

Art, 36. In actul de estimaţiune se va artta: 
a. Întinderea totale a bunului estimatii în 

stânjini, pog6ne sâi fălci. 
b. Întinderea locurilor de arătură, de fânâţă 

şi de (islazii) imaşă ce se află pe ele. ” 
c. Eleştaele, bălțile, stufăriele, clădirile, viile 

s6ă ork ce alte îndestrări va fi arândă bunulă. 
d. Arătare anume a bunurilorii din împreju= 

rime, mai mult să mai puţin potrivite cu bu- 
nul ce se estimEză, şi al cărora preţii va fi ser- 
vitii de normă la estimaţiune. 

Măsurarea preserisă la puncturile a. şi b. de 
mai susă, se face după modurile ordinari obici- 
nuite în partea locului, şi se va avea în vedere 
a fi câtă se pote mâi nemerită. 

Art 37. In actulii de estimaţiune se va în- 
semna şi arenda, sâă chiria actuale a bunului 
estimată. | | i 
„Decă proprietatea nu va fi fostă arendată sâii 

închiriată, se estimeză producţiunea el anuale 
şi se scade apoi din acâsta cheltuelile de esploa- 

| tare sf de întreţinere. 
Venitulii anuale constatat sei după contrac- 

tul de arendare sâă după estimaţiune se în- 
mulţesce apol cu 15. - 

Art. 38. După ce comisiunea constată : 
a. Gifra totală a preţului pământului şi a clă- 

diriloră bunului evaluată, şi 
V. Gifra resultată din înmulţirea venitului a- 

nuale cu 15, '   -Ea adună la un loc aceste duot şifre, şi îm- 

.
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părțindule apoi cu ducă, şifra resultată din'a- 
câstă operaţiune a fi preţulă reale alii bunului. 

Art. 39. Dâcă pe inoşia ce urmeză a se e- 
stima, se vorii afla rediuri seă pălcuri de pă- 
dure fie-care mai mici de 200 pogâne (90 fălci) 
sâii părţi acoperite de tufărişă (gârniţă) de ori 
ce întindere, aceste se vori estima în deosebi, 
şi se voră cuprinde în actulă de preţuire sub a- 
nume rubrică. 

Art, 40. Cândii vor fi a se estima case, pră- 
vălii, moră, pive sâă oră ce alte clădiri, mem- 
brulă comisiunii districtuale, însărcinată cu a- 
câstă lucrare va face estimarea terenului după 
moduli arătat la art. 36, €ră pentru estimarea 
clădirii îşi va asocia duoă persone speciale pen- 
tru zidărie şi lemnărie. Arhitectul oraşului ra 
face pururea parte din aceste comisiuni, 

Art, 41, Sub-prefecţii plăzilori şi primarii 
comunelorii, sunt îndetoraţi a da totii concur- 
salii şi adjutoruli necesariii membrilori însăr- 
cinaţi de comisiunile districtual, pentru înles- 

" nirea lucrăriloră de estimaţiane. Ia 
Art. 49, Actulii de estimaţiune se va sub- 

scrie de membrulă delegatii de comisiunea di- 
strictuale, şi de esperţii ce ai luat parte la lu- 
crare, Sub- semnăturile acestorii din urmă se 
vorii legalisa de Primăria comune! în circum- 
scripţiunea căria se află bunulii estimatii. 

„ Art. 43. Membrulă delegat va supune comi- 
siunii districtuale actulii de estimaţiune, şi a- 
"câsta, după observarea ce'l va face va da opi- 
niunca sea în scris în josulii actului de estima- 
ţiune; decă preţurile suntă potrivite s6ă nu cu 
valGrea cunoscută a bunului estimatii, 

Art, 44. Decă vruă parte din proprietăţile 
otărite a se înstrăina s'ar afla în litigii , pre- 
ţuitorii o voră estima şi pe aceea însă o voră 
menţiona separatii în procesuli-verbale, 

CAPITOLUL, VII 
Despre regularea şi publicaţiunea 

vînqtrilorii 

Art, 45, Comitetulă centrale după ce prii- 
mesce de la comisiunile județiane tablourile de 
constatarea proprietăţilorii şi actele de esti- 
maţiune ale acestora, însărcinâză pe unulii din 
membrii s&i, spre a cerceta şi verifica decă con- 
statările şi estimaţiunile sunt făcute după tote 
regalile stabilite prin acest regulamentiă; decă 
bunurile constatate suntă în adevăr dintre a- 
cele menite prin lege a se vinde, şi dâcă noţiu- 
.nile ce se dai despre starea lor sunt suficiente. 

Despre tâte acestea, membrulii însărcinată 
va refera comitetului, care se va pronuncia de- 
finitiviă şi despre fie-care buni în specie, dâcă 
urmeză a se scâte în vindâre sâii decă este ne- 
cesariă a se face şi alte lucrăit preparatorii. 

Prin încheerea ce se va face prin publicaţiu- 

Va. 
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nea vîngării se va însemna anume centrulă în 
câre bunulă are a fi vinâuti, localuli în care 
are a so face vinderea, diua şi ora cândi are a 
incepe adjudecaţiunea. | 

Art. 46, Bunurile a cărora punere în vindsre 
s'a otărttii a se publica, se treci în registrele 
speciali după categoriile în cari sunti clasifi- 
cate la art. 12 din acest regulamentă, arttân- 
du-se anume data, încheerii comitetului pentra 
punere în vingere, numărulă seriei în care sunt 
clasificate, centrulă unde, şi diua când urmâză 
a se efectua vinderea. 

Art. 47. Vinderea, se va regula a se efectua 
pe seril. Fie-care serie nu va putea cuprinde 
mai maltii de 50 bunuri. 

Terminulii de adjudecare nu va putea fi fixat 
da câtă după 65 dile, avându-se îngrijirea ca 
publicaţiunea în Monitorii să iasă neapărati 
în cele d'ântâiii cincă dile ale terminului, aşa 
în câtă diua fixată pentru adjudecare să nu 
pâtă fi mai apropiată de câtă celă puţinii după, 
60 dile, de la data publicaţiunii în AMonitoră, 

Dilele fixate pentru a se ţine licitaţiune în 
deosebitele centruri de vindâre stabilite prin 
lege, nu voră putea fi de câtii după unii inter- 
vală de 15 dile unele de altele. - 

Art, 45, Pentru fie-care serie de bunuri scâse 
în vindâre, se va face uă fe de licitaţiune în 
care bunurile se vor trece pe cațegoriy, arătân- 
du-se anume pentru fie-care bunii în parte. 

a. Numele lui; , 
„0, Districtul, plasa şi comuna, unde se află 

situată; - 
c. Un resumat precis despre cualităţile con- 

statate prin tablouri şi prin actulii de esti- 
maţiune; 

Precum şi ori ce alte detailuri cari ar putea 
da uă mai bună şi mai complectă cunoscinţă a- 
supra acelui buni, - 

Aceste publicaţiuni se vorii insera, în /oni- 
torulii oficialii, fără plată osebită, şi se vor re- 
pata, de cinci ori, cu intervaluri de gece dile. 

Art, 49, Iu foia de licitaţiune arttată în ar- 
ticolulă precedenti se cuprinde asemenea : 

«. Că bunurile se sîndă în întregulii lor aşa 
precam se stăpânescii astă-di de către Stat şi 
că tâte drepturile şi îndetoririle în ceea ce pri- 
vesce vecinătatea trec asupra cumptrătoralui. 

b. Că bunurile se vîndii cn respectarea con- 
tracteloriă actuali de arenduire scii închiriere, 
dâră că venitulă anuale, după acele contracte, 
se va priimi de cumptrătoră de la celii ântâiă 
câştigi ce va urma după respunderea baniloră 
de către cumpărătorii, după modurile prescrise 
la art, 83 din acestii reg. lit.a, bşic. 

c. Că la bunurile în a cărora contracte de a- 
renduire sci închiriere, va fi prerădută anume 
clausă, cumptrătorulă va intra în posesiune de 
la cel ântâiă ană agricol ce va urma vinderea. 

d. Că spre a concura pentru cumpărare de 
moşii a căror preţ este a se plăti prin anuităţi
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sâă cari se vindă în loturi santă admişi numai | poti lua parte la comisiunea respectivă, fără 
cetăţenii români 6ră pentru tâte cele-alte bu- 
nuri sunt admişi la concurenţă, şi străinii cari 
ai drepti de a compăra proprietăţi imobiliare 
în România după legea decretată în 19 Au- 
gustii 1864. 

e. Că concurentulă va trebui să depună uă 
garanţie provisorie în numerari, în bonuri ru- 
Tali, sâi în bonuri de tesaur ori mandate d'ale 
Statului, ecuivalentă cu 1/6 din val6rea bunului 
pentru care voesce a concura, calculatii acâstă 
după preţul estimaţiunii acelui buni, 

Art, 50. Pentru fie-care serie se va forma un 
tabloii deosebită, în care se voră înscrie pe ca- 
tegorii bunurile puse în acea serie; în acest ta- 
blo pe lingă indicaţianile arătate la art. 46 se 
va însemna şi preţuliă resaltatii din estimaţiu- 
nea bunului, ă 

Art. 51, Câte un esemplar al acestui tabloi 
va fi trămis Ministerului de finanţe şi comite- 
tului înaintea căruia va fia se efectua vindârea. 

Art, 52, Foca de licitnţiune pe lingă înse- 
Tarea ei în Dlonitorii, va îi trasă şi în uuii nu- 
mării de esemplara separate, cari vor fi afişate 
dapă ordinile comitetului centrale, şi prin în- 
£rijirea comisiuniloră districtuali, atâtă în o- 
raşul de residenţă unde va fi a se efectua rin- 
d&rea , precum şi în tâte comunele districtelor 
în cari se află situate bunurile scâse în vindere, 

Acstă afişare va fi reînoită de trei ori, din 
15 dile în 15 dile, până la data licitaţiunii. Fie- 
care afişare va fi constatată prin unii procesii- 
verbale special încheiat de comisiunea distric- 
tuale respectivă. - 

CAPITOLUL VIII 

Despre centrurile de vîndâre 

Art, 58, Sontiă instituite trei centruri de 
vîndsre şi anume : 

a. In Bucuresci pentru bunurile aflate în ju- 
deţele Tecucii, Putna, Covurluiă, Râmnicu-Să- 
ratii, Brăila, Buzăă, Ialomiţa, Vlaşea, Teleor- 

„mană, Oltulii, Argeşulă, Musceluli, Dâmbovi- 
ţa, Prahova şi Ilfovulă, , 

d. În Iaşi pentru bunurile din judeţele : Do- 
rohoiii, Botoşani, Sucâra, Nemţa, Roman, Ba- 
căi, Iaşi, Vasluiă, Fălciă, Bârladi, Cahulă şi 
Ismailo-Bolgradii. 

c. In Craiova, pentru bunurile din județele 
Dolj, Gorji, Mehedinţi, Romanați și Vâlcea. 

Art. di. Licitaţiunile se voră face în Bucu- 
resci înaintea comitetului centrale, iară în Iaşi 
şi Craiova, înaintea a câte unsi comisiuni com- 
pusă de: - 

Prefectulii judeţului. 
"-Primulă preşedinte ală Curţii de apelă, 
Unii delegati ali ministrului de finanţe. 
Deputaţii şi senatorii judeţelor Iaşi şi Dolj, 

  

ca absenţa lorii să pâtă împedica lucrarea. 
Art. 65. Uă dată cu adoptarea redacţiuni 

foiei de Jicitaţiune în comitetui centrale, dâcă 
vînderile sunt a se face în Iaşi s6ă în Craiova, 
ministrulă finanțelorii design6ză pe delegatul 
ce va trebui a lua parte în comisiunea de lici- 
taţiune din centrulă de vîndsre respectivi. 

Art. 50, Prefecţii judeţeloră Iaşi şi Doljă, 
suntii în speciali însărcinaţi cu concentrarea, 
tutulorii lucrărilorii relative la licitaţiunea ce 
urmâză a se ţine în reşedinţa lorii respectivă, 

Tote actele şi instrucţiunile necesaril se co= 
munică, lorii de către comitetuli centrale. 

CAPITOLUL IX 

Despre ţinerea licitaţiunii şi despre 
adjudecare 

_ Art. 57, Vindârea bunuriloră Statulu! se va 
face prin licitaţiune publică orale. 

Art. 55, In diua fixată pentru a se ţine lici- 
tațiunea, comisiunea înaintea căria urmeză a 
se face vindârea, se întrunesce în localuli a- 
nume destinată pentru acâsta, 

Cel mai în vârstă dintre membri preşede. 
Secretaralii Consiliului judeţianii, este secre- 

tarulii comisiunii. 
Casierulă distrietaal este asemenea, presinte 

spre a priimi garanţiile provisorii. 
Art, 59, La ora fixată preşedintele comisiu= 

niă ordonă a se deschide uşile localului şi a se 
citi în faca concurenţiloră fea de licitațiune 
a bunurilori ce urmâză a se vinde, 

Art. 60, Licitaţiunea se face succesiv pen= 
tra fie-care bună în parte şi în ordine după 
cumiă suntii înscrise în fea de licitaţiune şi în 
tabloală comunicat de comitetuli central con- 
formă art. 40. 

Arte GI, Ori-ce contestaţiune se va face în 
momentul licitaţiunii asupra adjudecării sâii 
asupra solvabilităţii concurenţilorii sâă a ga- 
ranţiiloră ce se vorii depune, vorii fi otărite de 
îndată de către comisiunea înaintea căria se 
face licitaţiunea, cara va încheia procesii-ver= 
balii despre acesta, 

Art, 02, Pentru ca să se pâtă a se ţine li- 
citaţiune, trebue să fie cel puţină duoi con- 
curenți pentru acelaşă buni, 

Art, 63. Deca sâă din lipsa concurenţiloriă, 
s6i din vr'uă altă împregiurare, ori care, lici- 
taţiune nu s'ar putea ţine în dina publicată, se 
va încheia unii procesi-verbalii, prin care se 
vorii arăta motivele pentru cari nau s'a ţinută 
licitaţiune, 

Bunulii pentru care nu se va fi pututii ţinea 
licitaţiune, se va clasifica de Comitetuli cen-   trală, în uă altă serie, şi vindârea lui se va pu- 
blica din noi.
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Art. G4. Strigările se vorii face de secreta- 
rulă comisiunil, stii de unii altă impiegată, în- 
cepândii de la preţulii cu care este evaluat bu- 
nulii ce se vinde; strigările se vor repeţi după 
ordinul preşedintelui, până în cinci oră, şi cu 
intervale de câte cinci minute de la uă stri- 
gare la alta. , | 

După a cincea strigare preşedintele va pro- 
nuncia adjudecarea bunului asupra persone! ce 
va fi oferiţi celă din urmă preţii mai mare, 

Art, 05, Pentru fie-care adjndecare se va 
încheia procesii-verbali, separatii în care se va 
arăta numele personelorii ce aii concuratii, şi 
numele cu cari aii concuratii fie-care; persona 
asupra, căreia s'a adjudecată bunnli, şi cu ce 
preţă anume. “ | o 

Acestii procesii-verbalii, se va, subscrie chiar 
atunci, îndată de membrii comitetului (s6i a 
comisiunii), de către persâna asupra căreia s'a 
adjudecatii bunuli şi de către persânele ce ai 
concuratii. Dâca, vre una din persânele ce ai 
concurat se va fi absentat, se va face menţiune 

+ de acâsta în josul procesului-verbală, de către 
preşedintele Comitetului, (s6i a comisiunii). 

CAPITOLUL X. 

Despre supra-licitaţiune 

Art. 66, In termin de 10 gile de la qina ad- 
judecării, ori cine altulii pâte oferi unii preţ 
mai mare peste aceliă cu care se ra fi adjude- 
cati bunulă. 

Oferta urmeză să fie de 11 la sută peste ţiira 
cu care se va fi adjudecat bunul, pentru uă va- 
l6re de la 1 până la 1000 galbeni; de 5 la sută 
pentru valârea de la 1000 până la 5000 galbeni, 
de trei la sută, pentru val6rea de Ja 5000 gal- 
bent în susă. 

Acâstă ofertă trebuc să fie făcută, ori în nu- 
merariă sâii ipotecă, orl bonuri de tesaurii, ori 
bonuri rurali. 

Art. G7, Oferta va trebui să fie, alăturată 
pe lingă uă adresă, către preşedintele comite- 
tului s6ii a comisiuni! înaintea căreia se va fi 
făcutii adjudecare. o 

Acesti comitet este singură în drept u otări 
ca oferta este în regulă. 

Deca oferta se găsesce în regulă comitetulii 
ordonă însemnarea ei, la casieria judeţului, de 
unde se sa libera oferitorulni chitanța. 

Ori ce ofertă fie chiară în regulă, dată însă 
la vă altă autoritate, nu se ra putea ținea în 

-sâmă, 
„Art. 68, Ori-cine va da uă ofertă nu va pu- 
tea s'o retragă snb nicl un cuvântii. Dâca va 
refusa de a mai manţine preţulii oferiti, va 
perde în folosul Statuiui oferta depusă. 
„Arte 69. Pentru bonurile pentru cari se va 

fi presintată oferte, comitetalii sâii comisiunea 
înaintea căreia, se ra fi făcut prima licitaţiune 
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va face tabloă lămuritoră de preţurile cu caro 
ai fostii adjudecate, şi de ofertele făcute în 
urmă ; şi acestă tabloă se va comunica îndată 
comitetului centrale; care va:regula vă nout 
licitaţiune. 

Terminulă acestei noui licitaţiuni va trebui 
să fie de 20 ile. Publicaţiunile se voră face 
după moduli prescrisiă la capitolulă VII. 

Art. 20, In diua fixată pentru noua Jicita- 
ţiune, comitetul s6ă comisiunea înaintea căreia 
se va fi fost făcut cea ântâii, procede Ia acâsta 
conform regulelorii stabilite Ja, capit. IX. 

Arte 71, Dâca nu se presintă alt concurentii 
de cât acel ce a făcutii oferta, banul se va ad- 
judeca cu preţulă oferită de acesta; 

art. 92, După acestă a duca licitaţiane nu 
se va mai priimi oferte, 

CAPITOLUL XI 

Despre revisuirea licitaţiunilorii 

Art, 73. Operațiunile comisiuniloră numite 
în Iaşi şi Craiora, sunt supuse controlului co- 
mitetului centrale. 

Art, 74. Ori ce vindâre făcută altă felii de 
câtă prin licitațiune publică va fi considerată 

“| ca fraudulosă şi nulă. 
Funcţionarii şi agenţii, precumi şi toţi acei: 

ce vorii fi luată parte Ja uă asemenea vindâre 
torii fi urmărţi conformă legii. 

Arte 75. Va fi asemenea anulată, de şi fă- 
cată prin licitaţiune publică, ori ce vîndâre 
pentru care nu se vorii fi făcutii pnblicaținnile 
prevădute Ja capitolulii VII, sâii care se vori fi 
săvârşită într'alti locii, să într'altă di de cât 
acea indicată în Monitorulii oficiale şi afige, 

Funcţionarii sâii agenţii cari ară A contra- 
venită la uceste disposiţiuni voriă fi supuși la 
uă amendă de la 3,000 până 1a 6,000 lei vechi. 

Arte 16. Minimumiă preţulii cu care se potii 
vinde proprietăţile Statului, în virtutea legii, 
este valorea, de midlocii, resultândă dîn îndoita. 
evaluaţiune făcută couformi art, 38, 

Art. 72. Comitetul centrale pentra fie-care 
tabloă de licitaţiunile urmate, însărcinâză pe” 
unii din nembrii sti spre a face ună raportă 
detailată dâcă licitaţiunea s'a urmată în con- 
diţiunile cerute de lege, şi decă prețurile obţi- 
nute sunti îndestulătâre, Asupra acestui ra- 
portii Comitetalii pronunciă opiniunea sea pen- 
tru fie-care buniă în parte, care împrenoă cu 
tabloulăi, prin D.ministraali finanțelorii, sesu- 
pune Consiliului de ministri spre detivitivă o- 
tărira, 

CAPITOLUL XII 

Despre confirmarea adjudecațiunii   
Art. 28, Adjadecaţiunea nu va fi definitivă
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de cât numai după aprobarea comitetului cen- 
trale, şi întărirea domnâscă, dată asupra încu- 
viințării, Consiliului de ministri. 

Acestă întărire urmeză a se da în termin de 
20 dile din diua adjndecării, adică din giua c- 
spirărel celor 1 dile, în carese pot face otertele. 

Nedându-se întărirea adjudecări! în acestă 
termină, adjudecătorulii e liberi de ori ce in- 
gagiament şi pote să'şi ceră garanția depusă, 

Art, 79. Guvernulă în terminul prescris la 
articolul precedent, este în drept de a aproba, 
s&ă a desaproba ori-ce adjudecaţiane făcută. 

Art, S0. In cas de desaprobare a adjudeca- 
iunii vre-unui bună, comitetul centrali regu- 

lEză punerea din noă în vindâre a acelui bunii 
i facerea de nout publicaţiuni conformă capi- 
tolulă VII. 

CAPITOLUL XIII 

Despre respuuderea preţului bunu- 
Ini vîndut și despre liheravea ac- 
tului de proprietate, 

Art. S1. După confirmarea adjudecaţiunii 
ministru finanţelorii comunică comitetului cen- 
trale tabloul de bunurile ale cărora vingere s sai 
încaviinţatii. 

Art, 82, Comitetul centrale, ordonă înserie- 
rea în registre a bunurilorii vindute după eate- 
goriile la cară aparţinii, şi libereză deelaraţiuni 
după care cumpărătorii ai a răspunde preţul 
în tesaurulii publici. 

In acestă declaraţiune se va cuprinde anume 
şi modal după care cumpărătorulă ara a re- 
spunde acelii preţii. 

Art. S3. Preţul bunului camptrată se re- 
spunde în modală următori : .: 

a. Pentru moşii pîndute în trupuri întregi. 
Cumpărători! unorii asemenea, imobil, sunt 

dstori în termin de uă lună, de la confirmarea 
adjudecaţiunii, a respunde a treia parte din su- 
ma licitată,; iară cele-alte dacă treimi, Je ra 
plăti cu amortisare în termin de 12 ani, şi cu 
dobândă de 6 la sută, şi 6 la sută amortisment 
pe fie-care ani. 

Acesti 12 ani se număză după împlinirea a- 
nului în care s'a efectuat vingerea, annităţile 
se voră plăti în rate semestriali. 

b, Pentru moşii vindute în loturi i dela 6 pănă 
la 50 pogâne. 

Cumpărătorii unorii asemenea loturi, suntii 
dâtori în termin de uă lună de la confirmarea 
adjudacaţiunii, să verse toţi banii la casieria 
generală a reşedințeii unde s'a eiectuat vinderea. 

c. Pentru usine, tii, clădiri, locuri înfundate 
şi virane şi alte ecarele de asemenea ordine. : 

Cumpărătorii de asemenea imobilă, sunt dâ- 
tori în termină de uă lună, ca şi cumpărătorii 
de loturi de pământ, să verse toţi banii bunului. 
adjudecat asupră-le la casa tesaurulul publică 
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" Art. S4, Pentru bunurile arătate la lit. a, 
articolulii precedenti, cumpărătorală are fa- 
cultatea ca 1/3 din acea a treia parte din suma 
licitată să o răspundă în bonuri rurală; 6ră 
cele-alte 2/3 din acea a treia parte, trebue a se 
răspunde în numerariă, s6ă în bonuri de te- 
saurii cu scadenţa espirată, sii în mandate. 

„ Pentru restul de duoă treimi din totalulii 
preţii ali vîndărel, cumpărătorul va subseri 
uă obligaţiune în care suma întregă co urmeză 
a fi amortisată în 12 anl cu 6 lasută procente 
şi 6 la sută amortismentă anuală, va fi împăr- 
ţită egali în 24 rate semestriale, aşa ca la fie- 
care şăse luni plătindu-se uă -rată, acâsta să 
pâtă ti detașată de lu obligaţiune şi înapoiată 
subscriitorului, 

Este lăsată facultatea norii asemenea cum- 
părătoride a achita cu anticipaţiune mal malte 
rate Vaă-dată sti şi chiarii obligaţiunea în- 
tregă plătind preţulă eă întregi. : 

Arte $5; Pentru bunurile arstate la lit. b'şi 
c, art. 81 de mai susă, cumptrătorulii are ase- 
menea facultatea de a răspunde 1[8 din preţi 
în bonuri rurală, 6ră cele-alte 2]3 este dâtoră a 
le respunde sâii “în numerariă, s6ă în bonuri de 
tesaură cu scadenţa espiratii, sâi în mandate 
ale Statului, - 

Art. 86, Ciitanţele pentru valorile depuse 
ca garanţia la adjudecare se vori ţine în s6mă 
cmperătoralui la răspunderea prețului vîn- 

riă . 
4 Art, 87, Pentru eliberarea actului de per- 
petua proprietate către cumpărători se vorii 
urma cele prescrise prin art... 

Uă-dată cu eliberarea actului se voră da cum- 
ptrătorului şi copii. legalisate după documen- 
tele cele vechi! ale bunului vîndut, de vorii fi. 

Art. SS, Moşiile vindute cu anuități rămân 
ipotecate fiscuiui până ia achitarea definitivă 
a sumei dstorite. Drept aceea comptrătoriloră 
unorii asemenea proprietăți li se vorii elibera 
numa] nisce acte provisorii, în cari se va pre- 
vedea anume clausa de mai susii. 

Acea clausă va fi menţionată şi în obliga- 
ţiunea citată la art. 82, 

Actulii definitiv se va elibera după achitarea 
întregului preţii. , 

CAPITOLUL XIV 

Despre rev inderea bunului peseama. 
cumpăr ătorului. 

Arte S9,Indatăi ce comitetulă central, a prii- 
miti prin Ainisterală finanţeloră, tabloul des- 
pre bunurile a cărora licitaţiune a fost aproba- 
tă, pe de uă parte va regula publicarea în Blo- 
nitoră a adjodecaţiunilori confirmate, €ră pe 
de alta va face speciale notificări tuturor cum- 
părătorilori acelorii bunuri, ca în terminulii   de' vă lună de la data confirmării adjudeca-
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ţiunii să se presinto spre a răspunde preţulii 
bunului cumpărat în modulă prescris de lege. 

Art. 90, Decă în terminulii de uă lună de 
la confirmarea adjudecaţiunii cumpărătorulii 
nu răspunde preţulă bunului cumpărat, Comi- 
tetuli central va regula punerea în vindâre a 

- acelui buni prin licitaţiune pe comptulă cum- 
părătorului. 

Publicaţiunile acestei revinderi se vor faca 
toti după modulii şi în terminile prescrise de 
capitolul VII. . 

” Arte 91, Cumpărătoruli pe comptul căruia 
"se va fi publicati revinderea vre unui bun, are 
facultatea ori când până în diua de adjudecare 
de a popri efectuarea vindării răspungend pre- 
țulă bunului cumpărată cu procente de. 10 la 
sută-pa anii, calculată de la espirarea termi- 
nului de uă lună de Ja data confirmării primei 
adjndecaţiuni, şi până la numărătâre,. 
* Arte 92. Decă la acestă a duoă adjudecare 
va eşi unii preţii mai micii de câţ acel cu care 
fusese adjudecatii bunulă, şi decă acestă dife- 
rinţă nu va putea Î acoperită ca garanţia de- 
pusă Ja prima adjudecare, restul se va împlini 
de la primulii cumpărătorii după legea de ur- 
mărire în materii de contribuţiuni, 

Art, 93. Decă cnmpărătorulii pe s&ma că- 
rui se va fi vindutii ună buni va fi apucată a 
răspunde parte din preţulă bunului cumpărată 
de elă, acele sume i se voră înapoia din preţul 
bunului revinduti fără procente; asemenea i 
se va înapoia şi obligaţiunea co va fi sub-seris 
după art. 82. . 

“CAPITOLUL XV 

Despre ţinerea comptabilității 
Art, 94, Comitetală centrali va păstra re- 

gistre speciali, după diversele categorii ale bu- 
„"nuriloră vindute şi embaticurilor răscumpărate 

în care se vor trece sumele vărsate în cusa Sta- 
tului de către cumpărătorii acestori bunuri. 

Art. 95, La finele fie-căruia ană, direcțiu- 
“nea comptabilităţii Statului va comunica Co- 
mitetului centrale, listă de tâte plăţile făcute 
în marginile prescrise de aliniatulăl al art. 1 
din lege pentru înstrăinarea a uă parte din bu- 
nurile Statului. 

Art, 90. Comitetulă centrală va alcătui un 
tabloi, în care se va arăta : 

a. Bunurile adjudecate, şi cu ce anume 
“preţuri. 

b. Adjudecaţiunile confirmate, 
c. Sumele ce trebue a se încasa după aceste 

"adjudecaţiani. 
d. Sumele câte s'a încasati, 
e. Sumele ce sunt în obligaţiuni. 
f. Sumele ne răspunse de cumpărători. 

„7 g. Bunurile ce sunt din noă scâse în vindere 
fie pentru neconfirmarea primei adjodecaţiuni,   
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fie pe comptaliă primului cumpărători pentru 
nerespunderea ' prețului în terminulii ceruţii 
de lege. ” 

h. Bunurile ce sunt în cale de a fi adjudecate 
i. Embaticurile răscumpărate după diversele 

catigorii. 
Î. Sumele încasate din rescumpărarea emba- 

ticurilori, 
[. Dâtorii plătite în marginile prescrise de 

art, |, aliniatulii 1 din lege. | 
1. Sumele ce sunt rămase în casa Statului. 
"Acesti tabloi va trebui să fie comunicat A- 

dunării deputaţilor, prin D. ministra al finan- 
țeloră, celii mai târdiii penă la finele lunii lui 
Januariă. 

CAPITOLUL XVI 

Despre vinderea în loturi 

Art,97, Pentru acele moşii pe care locuito- 
rii în numără îndestulători vorii cere a li se 
vinde în părţi, Comitetulă centrali, după con- 
statarea acelor moşii făcute prin comisiunile 
districtuale, va regula prin ună inginer împăr- 
țirea 'lorii în loturi de căte 6, 8,12 şi 50 po- 
gâne, după cererile presintate, şi moșia astii- 
fel împărţită se va scote în vindâre după for- 
malitatea prescrisă de regulamentulii de facă, 

Art, 9$. Pentru moşiile Statului aftătâre în 
giurulă oraşelori Bucuresci şi Iaşi, Comitetul 
va însărcina anume ingineri do a împărţi acele 
moşii în loturi de câte 4,8 şi 12 pogâne în giu- 
rulii Bucuresciloră, şi în Joturi de câte 2, 3 şi 
5 fălci în giurulă laşi, 

So vorii face apoi publicaţiuni atâti în Mo- 
nitorulii oficiali, câtă şi prin afişe, în oraşele 
Bucuresci şi Iaşi, ca locuitorii mărpinaşă ai a- 
cestoră uraşe cultivatori de pământ, cari vor 
voi a cumpăra loturi pe aceste moşii cu preţă 
de 12 galbeni pogonuliă în giurulii Bucuresci- 
loră, şi 12 galbeni falcea în giurul Iaşului, pre- 
cum şi acele persone cari voriă voi a aşeda sta- 
blimente industriali în giurală acestorii orașe, 
să se adreseze cu cereri către Comitetul cen- 
trală în terminulă ce se va arăta anume prin 
acele publicaţiuni. 

După priimirea tablourilor şi planuriloră 
pentru împărţirea în loturi a moşiilorii citate 
şi dapă espirarea terminului publicaţiuniloră, 
Comitetul va face pentru fie-care moşie și după 
fic-care categorie de loturi împărţirea acestor 
lotari în trei părţi egale; ducă din aceste părți 
vorii fi pentru locuitorii de pământi mărginaşi 
ai oraşelorii Bucuresci şi Iaşi, iară uă treime 
din tote categoriele de loturi va fi reservată 
pentru aşedarea de stabilimente industriali. 

Loturile se numerotăză în deosebi pentru 
fie-care categorie; asemenea se clasifică şi a- 
cele de 4 pogâns de uă parte, de 8 pogâne de 
alta şi de 12 pogâne de alta, pentru moşiile
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din giurul Bucuresciului; de 2 fălci, de 3 fălci 
şi de 5 fălci, pentru moșiile din giuruli Iaşiu- 
lui. Lioturile de fie-care categorie se vorii îm- 
părţi apoi prin sorţi între cererile de acel€şi 
categorii. Acea oparaţiune se va face în uă şe- 
dinţă publică a Comitetului centrală, anun- 
ciată, celi puginii cu 20 gile înainte prin pu- 
blicitate. 

Tablourile de repartiţiune se vor publica cu 
arătare ca cei interesaţi în termin de uă lună 
de Ja data publicaţiunii să răspundă banii pen- 
tra lotul cădută în parte-le. 

Priimirea acestoră preţuri se vor îace de că- 
tre comitetă totii după modul indicat la art... 
" Pers6nele interesate care în terminulă citat 
maj susă nu roră răspunde preţulii loturilorii 
venite în partele, pierdii ori-ce drepti şi vîn- 
d6rea loturiloră rimase asti-feli vacante, se | 
publică din noă. 

Acei ce vori fi luată loturi pentru aşedare 
de stabilimente industrială, nu voră priimi ac- 
tulă de perpetua proprietate asupra locului 
cumpărată, de câtă după punerea în lucrare a 
acelui stabilimentă, La respunderea preţului 
în terminuli prescrisă mal susă, li se va eli- 
bera uni actii provisoriă; şi el vorii sub-serie 
ună osebitii ingagiamentă ca în termini celii 
multă de trek ani de la data acelui act, să pua 
în lucrare stabilimentul industrial pentru care 
va fi cumpărată loculii. Neindeplinirea acestor 
condițiuni atrage după sine revinderea locului 
de către Comitetulii centrală. 

CAPITOLUL XVII . 
Despre răscumpărarea de către o- 

raşe a locurilor pe care ele sunt 
situate, . " 

Art. 99. Oraşele cari suntii aşedate sâă pe 
domeniile Statului, s6ă pe acele ale diferitelor 
stabilimente publice, fără escepţiune potii cere 
rescumpărarea atâtii vâtra câtii şi împrejmuirea 
localităţii lorii capitalisândă pe 10 ani venitul 
anuale actuale. . | 
Ministrul finanţelori, priimindă de la Pri- 

măriile acelorii oraşe cerere pentru aceste res- 
compărări, va comunica acâsta Comitetului 
centralii, care va însărcina pe comisiunea di- 
strictuală respectivă, a face evaluarea renitu- 
lui ce proprietatea trage anual din acele oraşe, 
„In acâstă evaluaţiune nu trebue să intre dă- 

rile ce unele din oraşe plătescii proprietăţii 
pentru băuturi spirtâse, ce sunt desfiinţate prin 
suprimarea, monopoluriloră urmată prin legea 
rurală. - , 

Priimindu-se contestaţiune asupra, acestei e- 
valuaţiuni, Comitetulă centrali va regala a, se 
face vă estimaţiune judecătorâscă,. i 

Cheltaelite acestei estimaţiuni vor privi pe 
contestatori. 
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Preţuli resultati din estimaţiunea venitului 
anuală, îmulţit cu 10, se va respunde de către 
Primăria oraşului respectivă prin Comitetulii 
central care va ordona încasarea conform art... 
dâcă moşia este însă a altuia stabilimentă pu- 
blicii, arendă casa sa separată de a Statului, 
Primăria oraşului -respectirii va respunde acel 
preţ către acea casă, 

CAPITOLUL XVIII 
“Disposiţiuni generale 

Art. 100, Nici ună buni ali Statului nu ra 
putea fi înstrăinată în nică unii modă altul de 
câtii acelii prevădutii prin legea respectivă, şi 
regulamentuli de facă. 

Art. 101. Proprietăţile de oră-ce natură cari 
suntii avere proprie a spitalelor şi ale sclelor 
vorii fi esceptate de la vingâre. 

'Totuşi însă comisiunile districtuale vor face 
constatările prescrise de acesti regulamentii 
şi pentru proprietăţile ce vori fi ale scâlelor, 
însemnându-le în tablouri speciale; după care, 
apoi Comitetulii ceniralii va alcătui un tabloi - 
generalii despre aceste proprietăţi. , 

Art, 102, Se esceptă asemenea la vind6re 
părţile de moşii care de şi din causa, dependen- 
țil lor de osebite comunităţi erai arendate prin . 
contracte separate cu preţ mai mic de 6000 lei 
noui fie-care, totuşi însă formâză uni singurii 
trupă, şi prin urmare raportă împreună uni 
venitii mai mare de lei noui 6000. 

Art. 103. Comitetulii centrali, va cere prin 
d. ministrulă ali finanţelorii, 

a. Uă listă anume arătătâre de tote casele şi 
ori-ce alte ecarete pe care guvernul voesce - 
a le păstra pentru serviciile publice, 

D, Uă listă de tâte casele aflătâre în giurală 
edificiilor religi6se şi care servesciă pentru tre- 
buinţa personalului bisericescii. 

Ambele aceste liste se roră avea tot-dâ-una 
în vedere de către comiteti la regularea foilor 
de licitaţiune, spre a fi esceptate aceste bu- 
nuri de la vîndsre. 

Art. 104. Embaticurile date dincâce de Mil- 
covii de către foştii egumeni ai comunităţilorii 
religidse, de episcopi, şi mitropoliți, în. urma 
legiuirei din anulă 1843, dâcă acele locuri vor 
avea pe dânsele îmbunătăţiri, clădiri sâii să- 
diri, întră şi dânsele în categoria embăticurilor 
prevădute la art. 1 din lege, şi prin armare pot 
şi acestea fi răscumpărate după moduli prevă- 
dutii la capitolulă .. . ,-din acest regulament. 

Decă însă din tablourile comisiunilor distric- 
tmale se va vedea, că acele locuri na vor fi prii- 
mit nici âncă nă îmbunătăţire, Comitetul cen- 
trală va notifica acâsta Ministerului de finanțe 
spre a face ca Statulii să reintre imediată în - 
posesiunea unorii asemenea, locuri.   Art. 105. Arendaşii cărorii le este acordati
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prin contractele de arenduire dreptul de a prii- 
mi embaticurile de ori-ce natură aflate pe pro- 
prietăţile ce ţinii în arendă, se vorii scădea cu 
ccuivalentali acestor embaticuri până Ja espi- 
rarea contractelorii, 
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- Art. 106, Tâte autorităţile însărcinate ca e- 
secutarea acestul regulamentii suntă obligate 
ca pentru casurile cari dai loci la vr'nă nedo- 
merire s&i interpelare să câră deslegrarea' Co- 
mitetnlul centrală. 

REGULAMENT DE LICITAŢIUNE 
PENTRU ARENDAREA BUNURILORU STATULUI 

(Periodulii 1871—1878) 

Disposiţiuni generali 

Arte 1, Arendarea bunariloră Statului se va 
face pria licitaţiune publică orale. 

Arte 2. Pentru moşiile sitoarte dincâce de Mil- 
covii, licitaţiunea seva ţine în Bucuresci, la Mi- 
nisteruli finanţelor, €ră pentru moşiils situate 
dincolo de Milcorii, licitaţiunea se vă ţine în 
Iaşi, în localulă palatului administrativi. 

In Bucuresci licitaţiunea moșiilor se va ţine 
în presenţa : ! ” 

1. Ministrului de finanţe, scă, în lipsă'i, a 
secretarului generale ali acestui Ministeră; * 

2. Unui membru alti Curţii de comptară; 
3, Directorul domeniiloră s6ă, în lipsă'i, a 

” şefului dirisiunii respective. 
lu Iaşi licitaţiunea moşiiloră se va ţine în 

presenţa : i ” i 
1. Unui delegati ministeriale când Ministe- 

rulii va crede necesariii; 
2. Prefectul de județi; 
3. Casierului generale, care va fi însărcinat 

cu păstrarea garanţiiloră provisorii admise de 
acestă comisiune; 

4. Primului preşedinte alii tribunalului, sii 
unuk membru al tribunalalui delegat din parte'i, 

Comisiunea se va presida, de delegatul Mini- 
sterului, ră, în lipsa acestaia, decătre prefect, 

Nu se va ţine licitaţiune pe lu Prefecturi de 
câtă pentru vii, mori şi livedi, cari nu ară face 
parte din vre uă moşie şi cari urmeză a îi aren- 
date separati, precumă şi pentru acaretele si- 
tuate în oraşe, ” E 

Moşiile, morile, viile şi livegile, a căroră a- 
rendă nu a fostii mai mare de 3,000 lei nnoă, 
se torii arenda tot la, Bucuersci şi Iaşi, Gră la 
casii de a nu fi fostii concurenţi sâă de a nu se 
fi confirmat, se vor pune din nuoii în arendare 
la Prefecturele respective, A 

Despre publicațiune 

Art, 3. Na se pâte ţine nici uă licitaţiune 
fără vă prealabile publicaţiune. 

Art. 4, Terminală de publicaţiane cel mai 
lungă este de 30 dile de la data apariţiunii sâle 
şi celii mai scurt de 15 gile, în cas de urgență. 

Arte 5» Publicaţiunea so face prin Jlonitorul 

  

  

oficiale, prin diare locali şi prin ori-ce alt mid- . 
locă de publicitate s'ari găsi de cuviință, 

Arte Ge In publicaţiune se va face cunoscut 
loculi'sâii localurile ri cari bunul are a fi vin- 
dută, precumii şi diua fixată pentru licitaţiune. 

Condiţiunile arendări) se vor publica uădată 
pentru totii-dâ-una, pentru fic-care termini de 
arendare, “ o 

Despre ţinerea licitațiunii 

Art. 2. Licitaţiunea se va face succesiv pen- 
tru fie-care bunii în parte, şi în ordine, după 
cumii suntă înscrise în foia de licitaţiune. 

Art. 8. Pentru a se putea ţine licitaţiane, 
trebue să fie cel pugin trei concarenţi pentru 
acelaşi buni. 

Art, 9, Decă, scii din lipsa concurenţilor sâi 
din veri-uă altă impregiarare, licitaţiunea nu 
s'ar putea ţine în diua publicată, se va încheia 
uni procesi-verbale prin care se va arăta, mo- 
tivele pentru cari nu s'a ţinută licitaţiunea. 

Bunulii rămasă nelicitatii se va publica din 
nuoii, potrivită disposiţiunilorii de mai susă, 

Art, 10, Strigările se vorii repeti până în 
tre! ori şi cu interval de cinci minute de la uă 
strigare la alta, i 
" Art, 11, Pentrn fie-care adjudecare se va în- 
cheia în condica de licitaţiuni procesti-verbale, 
care va arăta numele persâneloră cari a con- 
curati, sumele ce ai oferiti, persâna asupra 
căria s'a adjudecată bunulă şi preţulă cu care 
s'a adjudecatii. ! 

Acestii procesii-verbale se va sub-scrie chiar 
atanci îndată de membrii comisiunii, de per- 
sOna, asupra căruia s'a adjudecat bunuli şi de 
pers6nele ce ai concurat, dâcă vor mat fi facă, 

Art. 12. Dscă, în cursulii licitațiunii, se va 
ivi vre-uă manoperă cu scop de a specula a- 
supra licitaţianiloră publice, depărtând pe con- 
curenţi prin daruri, promisiuni s6ă alte mid- 
lâce spre a face să scadă preţurile objecteloriă 
puse în licitaţiuni, se va pedepsi, conformii ar- 
ticolulii 251 ală coduluY penale. 

Frauda prevădută în articolniă codului pe- 
nale se va coustata da comisiunea propusă la 
licitațiune. !
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Despre garanţii 

Art. 13, Pentru a putea fi admişi a concura, 
doritorii urmeză să depună uă garanţie provi- 
soriă egale cu uă pătrime din suma arendei pe 
unii ană alii periodului trecută. | 

Acâstă garanție nu se pâte depune de câtiă 
sâii în numerariă scă în efecte publice, adică: 
bonuri ruraii, bonuri de tesaur după valdrea 
loră nominale, iară obligaţiunile împrumutu- 
rilor Openheim şi Stern şi acţiunile căiloră fe- 
rate române, după cursul dilei în care se de- 
pune. i 

Pentru moşiile cari se arendeză în comptulă 
arendașului, concurenţii vorii fi obligaţi a de- 
pune uă garanţie provisorie egale cu arenda mo- 
şiei pe nouă luni. | 

Art, 14, Se acordă arendaşului ună termină 
de trei luni de la confirmare spre a da garan- 
ţia definitivă, 

Acestii termină va curge de la diua confirmă- 
rii. — Garanţia respinsă pentra lipsa 'de forme 
va fi considerată ca neefectuată, — Ministerul 
singură apreciză dâcă garanţia este seci nu 
bună, 

Art, 15, Acei ce vorii contraveni la artico- 
lulă 14 roră perde garanţia provisoriă depusă 
de denşii şi moşia, se va scâte din nuvă în lici- 
taţiune, 

Art. 16. Garanţia ipotecară va trebui să fe 
conformă cu formularulii publicati în ]/onito- 
rulit No. 139 din 1869, şi care se va republica, 

Despre suprarlicitațiună, 

Art. 17, Ofertele se potă priimi întrun ter- 
mini de cinci qile exclusivă de la Qiua adju- 
decării. 

Art. 13. Oferta pentru a fi priimită, urmeză 
să fie de 10 la sută peste qifra cu care se va fi 
adjudecatii bunulă. 
Asemenea nu se pote priimi oferta fără ca 

acela care supra-licitâză să depue suma la care 
se suie oferta şi garanţia care trebue să fie în 
condiţiunile prevădute Ja art. 13, 

Ofertatorii sunt ţinuţi a proba că ai depusă 
la, casieriile generali să la casa, de depunere 
suma la care se sue oferta şi garanţia cuvenită, 

Art, 19. Oferta fiind admisă, se va ține uă 
a duoa licitaţiune, liberându-se primului ad- 
judecători garanția depusă, 

Art, 20. Ori-cine va da ofertă, nu va putea 
să o retragă sub nici un cuvântă. 
Dea va, refusa de a mai manţine preţulii o- 

feriti, va perde în folosul Statului atâtă o- 
ferta câtă şi garanţia. 
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Art, 21. Dâca nu sb va presinta altii concu- 
rentă de câti acela ce a făcutii oferta, bunul, 
se va adjudeca cu preţulii oferiti de acesta. 

Art, 22, După acestă a duoa licitaţinne, nu 
se va mai priimi oferta. 

Despre confirmarea adjudecaţiunii 

Art, 23, Adjudecaţiunea nu va îi definitivă 
de câtii numai după aprobarea consiliului de 
ministri şi întărirea domnâscă, 

Acâstă întărire urmâză a se da în termini 
de 10 dile din gina adjudecării, pentru moşiile 
licitate în Bucuresci, şi de 20 dile pentru cele. 
licitate prin districte, 

Neconfirmându-se licitaţiunea în acest ter- 
minii, adjudecătorele este liberii de ori-ce în-. 
gagiament şi pote să câră înapoiarea garanţiei 
depusă, 

Art, 24, Ministerulă, înterminuliă prescris la 
articolulă preceainte, este în dreptii de a aproba 
sâii a desaproba ori-ce adjudecaţiune făcută. 

Art. 25. In casul de desaprobare a unut bun, 
Ministeruli reguleză punerea din noi în vîa- 
dâre a acelui bun şi facerea de noni publicaţinni. 

Despre înapoiarea garauţiilorii 

Art, 6. Garanţia nu se pâte libera de câtă 
numal în urma unei cereri scrisă, adresată că- 
tre direcțiunea domeniilorii, . | 

Art. 27, Pentru a se putea libera garanţia, 
acelă care cere liberareu garanţiei scle, trebue 
să înfăgişeze direcţiunii domeniilorii : 

1. Căitanţa liberată de direcţiunea domenii- 
lori de priiinirea garanţiei ; : 

2. Inventariuli acaretelorii aflate pe imobi- 
lulii arendată, subscrisii de nuoulii arendaşii şi 
lepalisati de Primăria locale, însogiti de uni 
proces-verbale, coustatând că acele acarete nu 
aii suferitii nici uă stricăciune; 

3, Dovâdă de la silvicultori că nu s'a făcut 
pici uă stricăciune la pădure, dâca pe moşiă 
se află pădure; . 

4, Tiecepisele casierului vespectivii tăiate din 
condica cu matcă, pentru risprnuderea arendei; 

5. fecepisele de răspunderea impositelorii 
prevădute prin art. 45 din contract; 

6. Doveda silvicultorelui locate, când garan- 
ţia este depusă petru pădure, că a predat cel 
din urmă parchet şi că a urmat întocmai pre- 
scripţiuniloră contractului. 

Art. 28, Dsca se va, acorda inapoiarea ga- 
ranţiel, arendaşul va subscri în josal petiţiunii 
s6le despre priimirea înapoi a garanţiei sâle. 

Art. 29. Israeliţii nu vor fi primiți la Lici-   tațiunea arendăriă moşiiloră Statului.
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CONDIŢIUNI 
PENTRU ARENDAREA MOSIULORU STATULUI PE PERIODULU 1871— 1876 

Condiţiuni 

Art, 1. Proprietatea Statului. . A 
. . le. . . . 

pendinte de monastirea . . . . 
din districtul . . . .. . . e 
ee ase a a COMUNA , .. 
se dă cu arendă, pe termin de cinci ani, d-lui 
. . o. . | . . . „ Cu începere de 
la, 23 Apriliă, 1871, şi până la 23 April:ă, 1876, 
înpreţă delei. .... 
eee ee e ep a e pe fie-carean, 

"Art, 2, Preţulă adjudecaţiunii se va res- 
punde de arendaşii după cursulă tesaurului, în 
patru părţi de uă potrivă, adică la 1 Apriliă, 
la 1 Iuliăi, la, 1 Octombre şi 2 Ianuarii a fic- 
cărui ană, de şi arendaşul va intrafîn posesiune 
în urma terminului d'ântâiă, (Sântul George). 

Vărsarea câşturilorii se va face Ia casieria di- 
strictului respectivă, sci la casieria centrale. 

Plata făcută la altă casierie nu va fi con- 
siderată, - 

Art, 3, Arendaşulii va depune uă garanţie 
ecuivalentă cu preţulii arendei pe nonă Inui, 
deca, va fi în numerariii, în bonuri rural, bo- 
nuri de tesaurii, obligaţiuni ale împrumuturi- 

. loră Sternşi Oppenheim, obligaţiuni Oftenheim 
şi Strusberg, sci în ori-ce alte efecte publice 
Sari pune în circulațiune, ră în ipotecă, de 
uă val6re corespundătâre cn preţul arendei pe 
unii ani şi jumătate, 

Bonurile rurali şi de tesaurii se voră priimi 
după valrea lor nominale; 6ră cele-alte efecte 
după cursulă dilei în care se voră depune. 

Garanţia hipotecară nu su va priimi, dâcă 
estimaţiunea imobilului prin experţi ară fi mai 
mare de câtii aceca ce figurză în rolurile con- 
tribuţiuniloră directe, 

Garanţiile în numerariă s6ă în efecte nu se 
vori putea preschimba în garanţii ipotecare 

„de uă val6re egale ca arenda pe unii ani şi ju- 
mătate, de câtă dâcă arendaşulă nn ar detora 
nimici din câstiuri, sâii dâca, dâtorândi va a- 
chita debitulă s&i, până Ja viitorul câstii, îm- 
preună cu cuvenita dobândă. 

Panii depuşi în numerariă ca garanţie, voră 
avea dreptii la ună procentii de 5 la sută, după 
60 dile de la vărsarea, lorii la casa de depunere, 
conform legii organice a acelei case, 

Art, 4. Când arendaşulă nu va plăti câstiul 
la terminile Sxate, guvernulă are facultatea să 
pună imediatii în rearendara moşia, fără ai 
mal face ver-uă somaţiune. Asemenea rearen- 
dări se vori face prin simplă publicaţiune în 
Monitorulii oficiale. 

Rearendarea moşiei se va face cu tâte semănă- 
turile aflate în pământă, cu tote îmbunătăţi- 
rite făcute şi cu tote productele neculese âncă 
de pe pămâutii, fără ca arendaşuli, în comptul 
căruia se liciteză moşia, să aibă dreptulă de 
ver-uă despăgubire pentru acâsta de la noulit 
arendaşă sâi de la guvernii. 

Câstiurile neplătite precum şi deficitul în 
minus, ce va resulta din acâtă rearendare se va 
împlini în totale, conform articoleloră 5 şi 6. 

Art. 5. Guvernul se va despăgubi mai ân- 
tâiti din productele arendaşului, din vitele, mo- 
bilele, instrumentele şi ori-ce altii va avea pe 
moziă, cari îndată le pote secuestra admini- 
strativamente şi vinde prin aplicarea legii de 
urmărire, , 

La cas ce neajungere, Statulii se va despă- 
gubi din garangaţia dată de arendaşii, care, de 
va fi ipotecară, o va putea pune pe dată în vîn- 
dere fără judecată, conform art. 25 din legea de 
urmărire, fără a avea garantulii drepti d'a in-   

  

voca legea comună; de șa fi în bani, despăgu- 
birea fiscului se va opera asupra acestei ga- 
ranţii €răşi fără judecată, 6ră de va fi în efecte 
vorii priimi cu cursulii dilei în care se operâză 
despăgubirea, afară de bonurile rurali şi de te- 
saură, cari se vorii priimi după valârea lori 
nominale. În cas de neajungere se va procede, 
conform legii de urmărire din 31 Martiă 1862, 
asupra averii arendașului, . 

Art, 06, Deficitulii provenitii din rearendare 
se va împlini de uă-dată pe totii cursul anilor 
până la expirarea contractului arendaşului, în 
socotela căruia s'a arendati moșia. 

Arendaşul nu va putea, nică prin contestare 
nică prin intentare de proces, să suspende efec- 
tele legii de urmărire pentru împlinirea câştu- 
riloră neplătite, scă a deficitelor resultate din 
rearendare, 

Art, 7, Pentru banii ce arendaşul va dâtora 
fiscului, va plăti procent de 10 la sută; procen- 
tele vor curge ae dreptii fără somaţiune sâii 
cerere în judecată. , 

Sub nici ună felii de pretezt, arendașulii nu 
va putea opri răspunderea câşturiloră. 

Arendaşulii nu va putea intenta proces Sta- 
tului fără a fi răspuns mai ântâii câsturile. 

Art. 8, Arendaşii nu suntii liberi a sub-a- 
renda fără uă prealabile înroire a Ministerului 
de finanţe, care nu va putea acorda cererea, de 
câtă dâca arendaşulii va fi achitati câşturile, 
şi dâca noulă arendaşiă va lua asupra, sa răs- 
punderea pentru ori-ce delicte sc deteriorări 
va fi făcută sub-arendatorală, 

In casul acesta sub-arendarea nu se pote efec- 
tua, de nu va fi însoşită de consimțimentulă în
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scris şi autentici al garantului, săi de uă nouă 
garanţiă. 

Ministerulii 'şi reseră facultatea d'a acorda 
s6ă a refusa cererea de sub-arendare. 

Art, 9, Prelungirea terminelor de plată sâii 
diferite alte înlesniri ce le pote găsi de cuviinţă 
guvernul a acorda arendaşilorii, nu poti fi in- 
vocate de garanți pentru a se descărca, de con- 
secințele garanţici loră. 

Art, 10. Câzdă din diferite împregiurări, 
se va scote în licitaţiune moşia unul arendaşii, 
garantuli are facultatea, d'a cere substituirea 
sa în drepturile arendaşului cu aceleaşi condi- 
ţiuni, şi dâca va plăti îndată sumele detorite. 

Acestă cerere nu devine un drepti, de câtii 
dâcă, până la dioa licitaţiunii, arendaşuli nu 
va fi achitatii dâtoriile sele cu procentele cu- 
venite. - 

Art, 11. Acolo unde propietatea va fi destul 
de întinsă pentru ca guvernulă să potă priimi 

. noni locuitori, fără ca sări rămână arendaşului 
mai pucină de uă a treia parte din întinderea 
primitivă a moşiei, arendaşulă este obligati 
să predea locurile necesarii, prevădute în art. 5 
şi G din legiuire, în proporţiunile următâre: 

20 pogâue la sută, cândii aceea ce va rămânea 
peste una a treia, parte a întinderii primitive 
a moşiei, va fi până la 500 pogâne; 

30 pogâue la sută, cândă acelaşi terenii va 
fi de la 500 până la 1,000 pogâne; E 

40 pogâne la sută de la 1,000 până la 3,000; 
50 la sută de la 3,000 pogâne în susii,.   „Art, 12, In casulii acesta, va fi scăduti a- 

rendaşuliă din preţulă arenqei pe fie-care anii 
cu 12 lei noui la fie-care pogon, trecutii pe sâma 
nouilorit locuitori. 

Acesti scădămenti anuale se va opera pro- 
porționale pe fie-care trimestru din arendă, 
până le finele contractului; 6ră începerea efec- 
tuării sâle se va opera de la trimestrulă 1 A- 
priliă, ce va urma după liberarea terenelorii. 

Art, 18, Alegerea pământurilorii destinate 
nouiloră locuitori se va face de Ministerii. 

+ Aceste pământuri vorii fi pe câtii se va putea 
la uni singurii locii şi în vecinătatea pămen- 
turiloră destinate nouilori locuitori, de pe acea 
moşiă a 

Art. 14. Nu vori intra în pământurile a- 
cestea : E 

a. Locurile destinate pentra târguri, bâlciuri 
sâă alte asemenea industrii, cari sunti lăsate 
în profitulă proprietăţii; N 

Vb. Locurile preparate de arendaş pentru veră 
uă industriă Ore-care tolerată prin contractă; 

€. Locurile îmbunătăţite de arendașă prin 
diferite moduride îngrășare, curăţire, sâi alte 
midloce; 

« Viile, liveqile, grădinile şi orice alte locuri 
de asemenea, natură, precumă nică locurile de- 
pendinți de aiferite stabilimente sti construc- 
ţiuni ale proprietăţii. 
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Art, 15, Dâca acestă alegere arii cădâa a- 
supra, locuriloriă arate sâă semănate de arenda, 
aceştia voră avea drepti a le poseda până la 
stringerea semănăturilori, dândă provisoriă 10- 
cuitorilorii alte locuri, de voriă fi esistândi ]o- 

cură disponibili. 
După stringerea semănăturilorii arendaşului 

nouii locuitori vor intra, în pământurile alese lor, 
Arte 16. Dâca vnuli sâii mai mulţi săteni 

se vorii aşeda pe moşia Statului, la uă epoca 
cânâi locurile ce s'arii, cuveni a se alege lori, 
suntii arate s&i semEnate de arendaşi, şi nu vor 
avea, a le da nică alte locuri de cultură, atunci 
arendaşulă va libera d'uă-cam-dată locuri ne- 
"cesarii pentru casă, şi despăgubirea, la care 
aro drepti după art. 12, nu se va opera asu- 
pra arendei, de câtii cu începerea anului urmă- 
toriă ali arendării, 

Art. 17. Aflându-se pe proprietatea Statului 
locuri proprii pentru fabricarea cărămidei, sit 
exploatarea nisipului, petreloră si elemente 
pentru fabricarea varului s6ă a ipsosului, şi în 
genere minerale de ori-ce natură, Statulă 'şi 
reservă dreptul d'a le exploata pe comptul săi 
fără să pâtă pretinde arendaşulă veri-uă altă 
despăgubire pentru acâsta de câtă chiria pă- 
mântului, adică 20 lei noui maximumii de fie- 
care pogonă ocupatii de exploataţiune. . 

Arendaşulii pote profita de exploataţiunea 
acestorii materiali, dâcă va încheia ună . con- 
tractii speciale cu Ministerulă, contractii care 
va determina : l-iă preţulii care elii va plăti 
peste arendă; 2-lea condiţiunile şi moduliă ex= 
ploatării, cari nu se vorti putea admite de'cât 
după un avisti favorabile al consiliului technic 
do inginerie (Ministerul lucrărilorii publice), 

Se ințelego că disposiţiunile de mat susă nu 
se aplică la acele proprietăţi pe cari se fabrică 
cărămida, vară sâi ipsosii, şi se exploateză ni- 
sipă s&ă petre, înainte de licitaţiunea actuale 
de către arendaşt (fără contract speciale şi se- 
paraţi), caci vorii continua ca şi în trecută a 
fi pe sâma lori. . „ 

În casulii acesta, arendaşulii va fi obligatii a 
da pământul, pâtra, petrişulii şi a permite fa- 
bricaţiunea, varului sâi ipsosului trebuinciosii 
pentru lucrările publice, judeţiane şi comanali 
de ori-ce natură, fără nici uă despăgubire, a- 
fară de chiria pământului, socotiti cu 20 lei 
nuoi de pogonii. | - 

Art.18, Arendaşulă este obligatii a ceda fără 
vezi-uă despăgubire, pămentuli necesariii pen- 
tru construcțiunea, goselelorii, precumiă şi tre- 
cerea şi întreținerea căiloră ferate. A 

Art, 19, Fiindii vii pe moşia Statului, cari 
nu S'aii arendatii deja la altă pers6nă prin deo- 
sebitii contractă, areadaşulă se va, bucura, de 
dânsele şi va, fi dâtoră a le lucra la timpi, a 
le puue aracii trebuincioşi, a complini cu bu- 
taşi lipsele ivite pe fie-care ani, a o lucra   întruni modii ast-felă, ce la expirarea termi- „Ul » “ |
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nului, via să rămână în cea mai perfectă stare, 
Aflându-se vii arendate cu deosebit contract 

către alte persâne de câţi arendaşii de moşii, 
arendaşulă va, fi obligati a declara Ministera- 
lui cu 6 luni de dile înainte de expirarea con- 
tractelorii aceloră vii, decă voesce a le ţine în 
“arendă cu acelaşă preţii; 6ră, nefăcândă uă ase- 
menea declararaţiune, acele vii se voră arenda 

" de Ministeră, , 
Art. 20, Vorii procede arendaşii, conformă 

„art. precedinte, şi la moşiile unde suntii livegi 
cu pruni, nuci, etc. . 

Suntii obligaţi a complini cu a ânşilorii chel- 
“tuclă lipsele şi uscăciunile ivite pe timpulă a- 
rendării, precumii şi a le curăţi de mărăcini 
sâi alte bălării. N , 

Decă interesele Statului arii cere să se în- 
străineze asemenea vil şi livedi, atunci, de vor 
fi din cele arendate cu contractii separati, se 

“va urma, conformii legii şi reglementului pen- 
„tra vîndârea bunuriloră Statului; 6ră de roră fi 
din cele arendate împreună cu moşiă, atunci 
se va procede conformii alin. 2 de la art. 63 din 
acesti contractii. . 

Art, 21, Arendaşii suntă îndâtoraţi a ţine 
în cea maj bună stare podurile stătătâre sâă 
plutitâre cari se rori afla pe moşia şi ale căror 
venituri nu suntii desfiinţate prin lege, art, 8, 
s6u îngangiate la alţi contraccil. | 

Statul nu va dâiora nick uă despăgubire a- 
rendaşului, pentru destrucţiunea, fie şi totale 
a podurilori, din ori-ce causă. 

La cas când Staţulii, judeţulii sâii comuna, 
va construi pe asemenea moşii poduri de pâtră, 
de ferii, de cărămidă stii de lemnă, în local celor 
astă-di existinţi, întreţinerea loră nu va mai 
privi pe arendașii, și taxele voriiprivi pe comp- 
tul Statului, judeţului să Comunei, fără a pu- 
tea arendaşuli pretinde veri-uă despăgubire. 

Art. 22. Taxele ce urmeză a se lua pentru 
trecerea podurilorii astă-Al existinţi, voră fi 
cele co s'aă luată până acumă şi cari suntă cu- 
prinsc în tarifele aflate la fie-care podi. 

Art, 23, In casii cândii tablele de tarife s'ar 
strica, sii s'ariă şterge literile de pe dânsele, 
arendaşulii este obligată a le preface cu a sea 
cheltuslă, 

Arte 24. Vor fi aptraţi de taxa trecerii peste 
poduri: ” 

1. Ostaşii şi transporturile ostăşescă, în orl- 
ce modii; 

2, Grănicerii şi dorobanţi, cândi vorii fi în 
servicii; 

3. Deligenţele Statului, curierii, stafetele, 
-surugil postali şi revisorii acestui servicii; 

4. Amploiaţii Statului în serviciă, şi cari vor 
justifica trecerea prin livretele de cai de postă 
sâii ori-ce alte acte valabili. 

5. Cărăuşii transportatori de sare pe comp- 
tul Statului, atâtă la trecerea loră cu carăle 
încărcate, câtă şi la înapoiare gâle; aceştia   
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voriă justifica calitatea loră la trecere en bile- 
tele administratorilorii salineloră, şi la întâr- 
cere, cu ţidulele comisariloră schelei; 

6. Cărăuşii transportători de materială de- 
stinatii Ja lucrările publice. 

Arte 25, Dăca între două părţi ce formâză 
trupulă întregi alii moşiei se află podi, locui- 
torii de pe acea proprietate vorii fi apăraţi de 
ori-ce taxă. - : 

Arte 26, Arendaşit suntă şi rămănă respon- 
sabili pentru Omenii îngagiaţi în servicinlă po- 
durilorii şi cari voră fi pe comptuli lori. 

Art, 22. Arendaşulă la intrarea sea în stă- 
pânire, va primi podurile ce privescă- pe sema 
proprietăţii de la vechiul arendaşă cu inventariă 
de starea în care se află şi conformi cu art, 54. 

Dâca podurile voriă fi în stare prâstă s6ă în- 
truniă numării mai micii de câtă le-a priimiti 
fostulă arendaşii, şi deca nouli arendaşii nu va 
îucunosciinţa în scris despre acâsta pe Minister 
în termină de uă lună de 'la începerea perio- 
dului arendării, nouliă arendaşii este considerat 
că le-a primită în cea ma! perfectă stare şi în 
namării complectii. . 

“ Arte 28, Aflându-se pe moşii mori arendate, 
prin contracte separate la alte persone de câti 
arendaşii de moşii, acele contracte voriă fi res- 
pectato, şi veniturile vorii fi luate de Minister 
până la expirarea terminulni de arendare; 6ră 
la expirarea acestui terminii, dâca areadaşulii 
va voi a lelua, urmeză să se conformeze alin. 2 
de la art, 19. 

" Arendaşulă este dâtoriă a preda morile ]a ex- 
pirarea contractulni, în starea în care le-a prii- 
miti, luându-se ţancă petreloră, şi la expirarea 
contractului, va fi dâtoră a lăsa altele noui de 
aceaşi calitate şi mărime, - 

Pentru ori câte alte va mai trebui, să şi le 
procure singuri fără a putea cere veri-uă des- 
păgubire pentru acesta, scă pentru ori câte alte 
reparaţii vorii fi trebuinci6se Ja mori, zăgază, 
lese, stăvilare şi lumini, pe cari arendaşulii 
este dâtorii a le face cu propria sea cheltuslă, 

Art. 29, Cânâii în urma veri unui accidentă 
de forţa majoră sâii măsuri gavernamenlale mo- 
rile se vori desfiinţa cu totulă, şi Ministerulă 
ar crede în interesulă săă a nu le mai înfiinţa, 
arendaşulă nu va putea pretinde nici uă des- 
păzubire. 

Art. 30, Morile cari serrciă în trecuti pen- 
tru trebainţa monastirilorii, arendaşuliă este dâ- 
toriă a Jăsa să se macine într'ânsele fără nici 
uă plată cuantităţile de producte necesarii şi 
proprii pentru întreţinerea monastirilorii s6ii 
schiturilori, i 

Asemenea, este dâtori arendaşuliă să permită 
păşunarea viteloră aşedămintelorii religiose, 
fără a pretinde veri-uă despăgubire dela Stat, 
s6ă plată de la monastire ori schită, calculân- 
du-se câte uă vită mare sâă duoă mici la 4 că- 
lugări s6ă călugăriţe,
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Art, 31, Pentru pive, arendaşii se voră bu- 
„cura de acelea-şi drepturi şi îndâtoriri ce li se 
acordă pentru mori, a 

Art, 32, Heleştacle na privescă pe sâma a- 
rendaşului moşiei, de vorii îi arendate prin deo- 
sebitii contractii. La expirarea termninului de 
arenduire a acelorii heleştae, dâca arendaşulii 
„xa voi a beneficia de dânsele, este dâtorii a se 
conforma alin. 2 de la art.19. 

Art, 33, Arendaşuli nu este liberii să to- 
„pească teiă sâă cânepă în heleştae sâă bălțile 
cu pesce, . | 

Se va conforma cu nouile măsuri ce se vori 
lua pentru pescuită, BE 

„ ATt. 8£. In timpulii vărsării apeloră, când 
pescele intră în bălți, ori-ce pescuire este o- 
„prită, . . a , 

Art, 35. Arendaşi) suntă obligaţi a nu îm- 
pedica în ori-ce chipă intrarea pestiloră în băl- 
ţile co comunică una cu alta. 

Arte 20. Arendaşi! suntă cu desăvârșire, o- 
priţi ca la curățirea privaleloriă sâii riuşorelorii 
„cepun în comunicaţie bălțile cu apele. curgă- 
tre, a le săpa mai josă de câtii nivelulă băl- 
țiloră, spre a nu se putea scurge apele d'în- 
tr'ensele. , 

Ari, 37. Dâca însă arendaşulii va voi să con- 
struescă ver-ună baragii, necesariii penru iri- 
gaţiune va face a sa declaraţiune Ministerului, 
cara ra procura, de va găsi propunerea sa a- 
vantagiosă, ori-ce înlesniri, de cari pâte dis- 
pune, pentru executarea unci asemenea lucrări. 

Propunerea acesta va fi respinsă de a drep- 
„tală, dâcă nu se va alătura pe lingă dânsa a- 
probarea unui omnii speciale, şi dâca nu va fi 
însoţită de uă declaraţiune în scrisii cum că 
asemenea pers6nă va presida lucrarea până la, 
finitulă ei, . , 

Cândiă arendaşulă va voi să dreneze veri-un 
teremă 6re-care, simpla sa cerăre aprobată de 
Ministerii este de ajuusiă. | E 

Art. 38, Arendaşuli este dâtor la espirarea 
„contractului să lase bine curăţite canalurile de 
comunicațiune între bălțile cu ape curgătâre, 
„Art. 39, Păşunarea titelorii în păduri este 

permisă arendaşuluă suumai în pădurile cari 
ai trecutii versta de 25 ani. | 

Poenile (livejile de feni) ce se vorii afla în 
trupul pădurii, şi anume d'uă întindere de pa- 
tra pogâne sâă una şi jumătate fălci în susă, 
privesce pe sâma arendaşului, afară de partea 
ce se va lua dintr'ânsele, la casii de trebuinţă, 

„întru câţă a nume poenile cele mici (de 1a pa- 
tru pogâne sâii ana, şi jumătate fălci în josă) 
w'ară ajunge a compune șitea de câte gece po- 
gâne s6ii trei şi jumătate fălci, pentru hrana 
fie-cărui pădurarii în servicii, peste loculi în- 
grăditii ali locuinţei lui, în cuprindere până la 
unu şijumătate pogâne giuna şi jumătate fălci, 
1 Acele poeni, arendaşulă nu este în drepti a 

o ara. 
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In casă de esploatarea pădurii, arendaşul nu 
va putea cere nici unii felii de despăgubire pen- 
tru micele prejudiţii de trecere sei altele cei 
se potii causa cu ocasiunea acestei tăiări sâii 
pentru cârciumile ce va voi să înființeze es- 
ploatatorulă în interiorul pădurii. 

„ Intreprenorii carii vor esploata pădurile par- 
chetate vori avea dreptul d'a aşeda lemnele 
pe poeni de la 1 Octombriă până la 1 Aprilii. 

Art, 40, Pădurarii se voră numi şi plăti de 
către Ministeri, .. 

Art. 41. Pe proprietăţile Statului, unde em- 
baticurile se obicinuia a se stringe de arenda- 
şulii moşiei, se vor stringe şi de acum înainto 
tot de dânsul, conforia cu titlurile embaticurilor. 

In casii când aceste embaticuri s'ar răscum- 
păra de embaticari, conformă legii pentru vîn- 
dârea domeniilorii de la 15 luliă 1866, aren- 
daşii se vorii scădea din câşturi cu ecuivalen- 
tală embaticului anuală după care se va face 
rescumpărarea. | 

Acest scădământ se va opera de la cel d'ân- 
tâiii anii ali arendării ce va urma eliberarea 
actului de rescumpărare. . 

Art, 42, Arendaşii sunt d6tori a observa, 
sub a lori răspundere, ca embaticarii să nu o- 
cupe mai mare întindere de loci de cât cea cu- 
prinsă în documentele co posedă. | 

In casii contrarii, va raporta îndată Mini- 
steralui, făcândă în acelaşi timpă a loră recla- 
maţiane de respingere la administraţiune, 

Art, 43, Venitulă bâlciuriloră şi târgurilor 
astădi în fiinţă privescii pe sema arendaşulai,   caro va percepe taxele stabilite după vechile 
aşedEminte, legi, regulamente, s6ă obiceiul 1o- 
cului din vechime, 

Sub nici un pretezxtii, arendaşulă nu se pâte 
opune la deschiderea s6ă formarea bâlciurilorii 
sâii târguriloră pe viitori. 

Art. $4, Arendaşii suntă dâtori a întreţine 
cu a înşile cheltuială tâte clădirile aflate pe 
moşie, astii-felii ca, la espirarea contractului, 
să le lâse în starea care le-a piimită. 
„Art, 45, Arendaşii sunti scutiţi numai de 

imposituli fonciară, taxa de transmitere şi a- - 
ceea penfru vii cuvenită Statuluy; vor plăti însă 
în comptuli lori tote dările personali, geci- 
mele judeţiane, comunali şi ori-ce alte dări sar 
mai aşeda prin legi în cursulă periodului de 
arenduire. „ 

Art. 46. La moşiile Statului cari so înveci- 
nesce se vorii respecta de către arendaşi liniile 
drepte între movilele despărţitâre, când mo- 
giile vorii fi otărnicite, 6ră, cândi nu roră fi, 
se va respecta statu-quo de stăpânire, după po- - 
sesiunea vechiloră arendaşi, 

Art, 47, Paza otarelor proprietăţii este în- 
credinţată pazniciloră de otare, numiţi și plă- 
tiți do Ministerii, însă sub privegherea âren- 
daşului, care va fi dătorii să respingă îndată   verl-cetentatiră de călcare; Gră, fiindi faptulă
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călcării săverşită, să încunosciinţeze imediată 
pe Miuisteră, şi să intente în acelaşi timp ac- 
ţiune posesorie. La, neurmare, arendaşuli va fi 
respundătorii de tâte păgubile causate. 

Art, 43. Arendaşuli este asemenea dâtori 
la operaţia de delimitarea moşiei, a da concursul 
stă inginerului otarnică publicii, pentru 6me- 
nii necesarii la acea 'operaţiune, cu plata în 

- comptali Statului pentru dilele de lucra între- 
buinţate la disa operaţiune, şi care cheltuială 
se va răspunde arendaşului după uă listă pre- 
sintată de Gmenii ce aii figurati la lucrare şi 
plata, lori, verificate de inginerulii public şi de 
Primăria locale. 

“ Arte 49, Arendaşii w'aăi nick un amestec în 
interiorul schituriloră scă monastirilori, ci se 
voră lăsa în disposiţia superiorilorii respectivi, 
grădinile de legume sâă pomi roditori pe cari 
acestia le loră fi posedândă la facerea acestui 
contract, şi acâsta întra cât pentru schiturile 
şi monastirile ce vorii rămânea în viitori. 

Art. 50. Arendaşulă va priimi proprietatea, 
în starea în care se află astădi posedată de gu- 
vernii, fără nici uă responsabilitate din partea 
acestuia, nici pentru întindere, nică pentru cua- 
litatea ei. 

Se înțelege că arendaşulă va respecta con- 
tractele specială încheiate deja de guveraă, şi 
prin care s'a concedatii veri-uă parte Ore-care 
de muşiă altei persâne, pririndii învederat ve- 
nitulă acestora, pe casa fiscului, penă Ia expi- 
rarea terminului cuprins în acele contracte 
speciali, €ră de aci înainte, dâca arendaşuli va 
voi a da preţulii cu care ele aii fostii arendate 
în trecut, i se vor lăsa pe stmă; 6ră, nevoind, 
se voră arenda de Stat. 

Art, 51, Deca se va întâmpla însă ca în cur- 
sul arendării să se adaoge, stă să se rădice din 
posesia arendaşului veri uă porţiune Ore-care 
de pământi, în fav6rea altei persane, în urma 
unei judecăţi, atunci! atât adausulă câtă şi!” 
perderea privesce pe arendașă. 

Art. 52, Arendaşii suntă dâtori a da cuve- 
nitele înlesniri la preinoirea brasdelor, hotare- 
lorii, moimâelorii stii movileloră cu a lor chel- 
tuclă; voriă justifica despre acăsta, la finitulii 
fie-cărul anii, printr'aă arătare scrisă, încre- 

dințată şi de comună locale. - - 
„Da moşiile unde sunt, sfii se vorii face, pla- 
nuri economice, arendaşii vor fi dâtori a con- 
forma exploataţiunile ioriă cu acele planuri şi 
a nu lăsa să pâră sâii să se strămute semnele 
înfiinţate pe pământiă. ” 

Art, 53. Proprietarii moşiiloră învecinate 
cu acelea ale Statului nu pot lua în arendă pe 
acestea din urmă nici directii nici indirectii, 

Deca, în cursulă contractului arendaşulii va 
deveni proprietară pe moşia vecină, atunci re- 
mâne în facultatea Ministerului de finanţe a 
resilia contractulă. 
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la | Aprilii până la 1 Iuniii 1871, nuoulă a- 
rendaşii este detoră ca, împreună cu autorita- 
tea administrativă, în coprinsuliă căria este si- 
tuată moşia, şi în presința -delegatului consi- 
liului comunale şi a vechiului arendaş, să facă 
şi să priimâscă iriventariulă de starea generale 
a moşiei, şi pentru care i se va trămite de la 
Ministeră formulele cuvenite. Inventariulă se 
va face în trei exemplare, sub-scrise de toţi cei 
presenţi, din cari unulii se va păstra de nuoul 
arendaşii, altulă se va reține de către agentul 
domeniilorii din district, iară celi de ală trei- 
lea, se va înainta Ministerului de finanțe, celă 
maltă în intervală de 15 dile dapă terminarea 
sa, şi prin vechiulă arendaşă, care nu va putea 
cere liberarea garanţiei sâle fără a alătura in- 
ventariulă. : _ 

Cândă nuoulă arendaşii nu va forma inven- 
tariulă în terminulii prescris mal susă, atunci 
se va considera că a priimită tote acaretele în 
bună stare, și deteriorările să lipsurile vor fi 
în răspunderea sea. : 

Art, 55. Dscă, cu ocasiunea facerii inven- 
tariului, destrea moşiel nu se va găsi în sta- 
rea în cara urma să o predea rechiulii arendaş, 
potriviti inventarialui făcatii la intrarea lui, 
atunzi nuoulii arendaşii va refera îndată Mini- 
sterului, : 

Acesta, va, cere de lă judecătorul de pace să   
constate deterioraţiunile ce pot fi, în presinţa 
primarului comunei, agentului Ministernlui și 
a fostului arendaşiă. 

Valorea acestor deterioraţiuni se va opri din 
garanţie fără judecată. Lipsa de destre nu dă 
noului arendaşii nică unii drepti d'a cere veri- 
uă despăgubire. 

In genere pântra ori-ce stricăciuni făcute pe 
moşii şi constatate prin autorităţile admini- 
strative locali rămâne răspundătoră a, le plăti 
fără judecată, 

Art, 56, Pe moşiile unde se găsesc schituri 
desființate, reduse la simple biserici de mir, şi 
unde în curtea schituriloră ai rămasii localuri 
pentru trebuinţa serritorilori bisericeă, aren- 
daşulă pâte usa de acestii prisosii de localuri 
pentru locuința sea, scă a 6menilorii săi, pote 
usa asemenea de pătulele, magaziile, sâii veri-ce 
alte dependinţi ce se vorii mai afla în curtea 
acelorii schituri, şi în cari se pâte pune pro- 
ducte, cu condițiune însă ca aceste locuinţe sâii 
cele-alte dependinţi să se întreţină în tot-d&- 
una în bună stare, să îngrijâscă a ţine curţile 
totii-d&-una curate, şi, la eşirea din dreptu'i de 
posesiun2, să le predea în starea în care le-a 
priimită, ca făcendi parte integrante din aca- 
returile moşiei supuse la inventariă. 

Este bine înţelesii că arendașulii este dstor, 
sub tote punctele de privire, a păstra respec- 
tulă cunoscută unoră asemenea sacre locaşuri. 

Art. 57, In generale ori-ce stricăciuni fă-   Art, 4, In termină de dat luni, adică de cute la moşii şi constatate în modulă prescris
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prin articolulă precedinte, se voră opri din ga- 
Tanţie fără pricină de judecată. 

Arte, 5S, n casuri de sterilitate, inundațiuni 
s6ă ori-ce alte împregiurări, cari arii aduce pe 
arendaşii în pagubă, Statuli nu este respon- 
sabile. „: 

Art. 59. Revisorii Ministerului şi agenţii fi- 
nanţiari de prin judeţele, în cară suntă situate 
moşiile, aii Greptulii d'a inspecta aplicaţiunea 
şi esecutarea condiţiuniloră de facă. 

Este înţeles că revisorii ce Statul are drept 
a trămite pe moşii, nu potă interveni în afa- 
cerile iconomice private ale arendaşului, 

Art. 60, Arendaşului este liber să facă ori- 
ce îmbunătăţiri scii construcţiuni pe moşia 
Statului cu ale s6le proprii keltueli; însă după 
vă prealabile autorisaţiune a Ministerului de 
finanţe. 

Art. 61. Aceste amelioraţiuni sii construe- 
țiuni rămân propriotatea Statului, şi arenda- 
şulă nu este în dreptii ca să câră veri-uă des- 
păgubire, atunci când, chiar din causa sa, con- 
tractală se va rupe mai înainte de expirarea 
terminului de arendare. 

Art. 62, Arendaşii suct dători a îngădaui pe 
nouii arendaşi, în tâmna de po urmă a con- 
tractului lori, să facă arături, ori unde "i va 
porățui interesele lor, precum şi a permite pă- 
şunatulă itelorii ce ar întrebuința, în facerea, 
semănăturilori de tâmnă, pentru care nu va 
putea rădica nică unii felă de împedicare. 

Art, 63, Pentru moşiile cari ar fi destinate 
a se vinde după lugea din 31 Marţi 1869, con- 
tractulii de arendă se va cunâsce ca resiliatii de 
dreptă ană ană (anul agricole), după vindârea 
de veci a moşiei, fării ca arendaşulsă pâtă pre- 
tinde ce-va despăgubire. - , 

In casii cândii se va vinde uă parte din pro- 
prietatea dată în arendă, arendaşulii are facul- 
tatea a opta pentru resiliarea contractului, sil 
pentru despăgubirea părţii vîndut, după eva- 
luarea de veniti, care a servit de bază la face- 
rea acteloră de estimaţiune pentru vindârea 
acelei părţi de moşiă. RR 

Art. 64, Arendaşii suntă în drepti a Jua 
dijmă de la puţurile de păcură deja, aflate în 
esploatare în virtutea unoră drepturi câştigate 
şi d'a exploata, &nsuşi sorginţile de picură, ce 
se vor afla pe moşia luată în arendă, şi numai 
acolo unde acestii drepti nu este concedații 
unei alte persone. ii 

Paţurile făcute din noii de către arendaşi se 
vor lăsa la expirarea contractelor în bună stare, 

În cas când, în intervalulii arendării, ară in- 
terveni veri-uă lege speciale asupra exploatării 
minelorii sii minierilorii şi carieriloră, contrac- 
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tulă relativii numa! la păcură se va socoti resi- 
liat, fără a se putea cere ver-uă indemnisaţiune. 

Arendaşil sunt opriţi d'a, conceda altor per- 
s6ne dreptulii d'a exploata păcură, în condițiuni 
cari ară da dreptulii de servitudine asupra pro- 
prietăţii Statului, şi pentru care remâne re- 
spundătorii atâtii către acele persâre, câtă şi 
către Stat, pentru pagubele pricinuite. - 

Art. 63, Moștenitorii unui arendaş decedat; 
vor fi ţinuţi solidarieesce de tâte sarcinile con- 
tractulai. Aceeaşi solidaritate va exista şi în- 
tre toţi cei ce vor lua în arendă veri uă moşiă 
prin acelaşi contractă. 

Art. 06. Pentru executarea tutuloră obliga- 
ţiuniloriă, resultând + directii ssă indirectă din 
contractii, şi pentru tote consecinţele acelui 
contractii, domiciliulii legale al arendașului va 
fi la, moşia ce el ţine în arendă, LL 

In casă de va avea unii arendaş mai multe 
moşii în arendă, pentrn fie-care contractă, va 
avea câte unii domiciliii separată, acela al fie- 
căria moşii ce exploatâză. - 

Art. 62, ArendaşiY voriă fi dâtori să predea 
comuneloră locurile necesari! pentru cimitire, 
până la trei pogâne maximura, fără să pâtă pre- 
tinde nici mă despăgubire de la Stată, 

Art. 63. Pentru arăturile de tomnă din anul 
curenti 1570, arendaşuli este ţinutii a se con- 
forina stipulaţiuniloră, contractului de aren- 
duire periodulii 1866-—1971 şi cari suntă : | 

«Arendaşil moşiiloră Statului sunt liberi a 
fară de casuli prevădutii la articolul urină tor, 
a face toma la finele contractului, ori-ce ară- 
turi şi semEnături voră voi şi dâcă nu vor mai 
Jua în arendă moşia, arendâşulii celii nucă va 
face severişuli şi treerişulii semănăturiloră şi * 
rodulii îlă va împărţi pe din duo cu arenlă- 
şulii celă vechii, ră miglocindă neînțolegere   

  

pentru acesta, vechiuli arendașă va face tâtă 
cheltuiala pentru stringerea aceloră semănă- - 
turi şi va da celui nuoi deciuială înduvită, 

<Decă însă noul arendaş va declara, vechiului 
arendaşii, prin administraţiunea locale, cum că 
estu gata a face dânsul arăturile de tomnă, a- 
tunci vechiulă arendaşi este dstor a da noului 
arendaşii tâte facilitățile pentru a esecuta ase- 
menea arături. Ra 

«Se înţelege înss, că noul arendaş este dâtor 
a lucra astii-felă în cât să nu vateme întru ni- 
micii dreptăţile vechiului arendaşii sâă strin- 
gerea productelori sâle, : 

«Pentru semănăturile'ca vori găsi actualii 
arendaşi, făcute de fostii arendaşi în tâmna a- 
cestui anii 1870, se vorii conforma, cu contrac- 
tele în virtutea cărora a posedat moşia vechil 
arendaşi.> A 

%
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CONTRA CTU-MODELU Ie 
PENTRU ARENDAREA PROPRIETATILOR STATULUI SITUATE IN DOMENIILE SI COLONIILE 

! DIN BASARABIA PE PERIODUL ANILOR 1870—1875 

(1870) 
. 

Art, 1, Proprietatea Statului. . .. 

situată în domeniile şi coloniile din Basarabia 
"roincorporată judeţul. . . . . . 
ga arendată d-lui. . . . . . . . . 
„pe termin de ani cu începere de la 
23 Aprilii 1970 şi cu arendă de lei. noui . . 
eee et sa pe fie-care an, 

Art, 2, Preţulii adjulecaţinnil se va ră- 
spunde de arendaşă după cursulii tesaurului, 
în patru de uă potrivă părţi, adică : la 1 Apri- 
Jie, 1 Iuliă, 1 Octombre şi 1 Ianuarii ali fie- 
căruia ană. , . 

Vărsarea câşturilor se ra face numai la ca- 
sieria generală locală. - - 

Plata făcută la uă altă casieriă nu va, fi con- 
siderată. 

Art. 8, Garanţia ce întreprenorulii trebuie 
să depuiă, va fi în numerariii ssii în efecte de 
alo ţărei, adică: obligaţiuni rurale, bonuri da 

“ tesaur, obligaţiuni ale împrumutului Stern 
gi Oppenheim, obligaţiuni ale căiloră ferate ga- 
xantate de Stat, sumă egală cu arenda pe uă 
jumătate an; €ră în ipotecă ca suma egală cu 
arenda pe uni ani. 

Garanţiile în numerariă sâii în efecte se pot 
- preschimba în garanţii ipotecare do uă valore 
" îaduoită, când estimaţiunea imobilului prin 
esperţi nu va fi mai mare de câtii acea cu care 
figurâză în rolurile contribuţiunilori directe. 

Banii depuşi ca garanţie în numerariii, voriă 
avea ună procentii de 5 la sută, după trel-deci 
dile de la vărsarea loră la casa de depuneri, 
conform legii instituirii acel case. - 

Arte 4, Cândă întreprenorulii, na va plăti 
câşturile la terminele fixate, guvernul are fa- 
cultatea să pună imediată în rearendare acele 
bălți şi pământuri, fără a'i face vre-uă soma: 
ţiune, 

Asemenea rearendări se va face printr'uă 
simplă publicaţiune prin Jlonitorulii oficialii. 

Art, 5, Guvernul se va despăgubi, din ga- 
ranţia dată de dânsulii, care, de va fi ipotecară, 
o va putea pune pe dată în vingdare fără jude- 
cată; eră de va fi în bani despăgubirea tiscalui 
se va opera asupra acestei sume €răşi fără ju- 
decată; cră de va fi în efecte, se va priimi cu 
cursulii dilei în care se opereză despăgubirea 
şi bonurile se soră priimi în val6rea loră nomi- 
nală. In cas de neajunuere, se va proceda, con- 

  

  

form legii de urmarire din 31 Martiă 1862, a- 
| supra averii arendaşului. 

Art. 6. Deficitulă proveniti din rearendare 
se va împlini de uă-dată pe totii cursulii ani- 
lorii până la espirarea contractului întrepre- 
norului în socotâla căruia s'a rearendati balta 
s6ă terenali, fără ca contestaţiunile rădicate 
de dânsul să pâtă împedica acestă împlinire 
2 deficitului. ” 

Fostulă” întreprenori nu pote pretinde pen- 
tru acâsta nic unii procent; toti asemenea nu 
pâte pretinde diferinţa în plus ce pote resulta 
la rearendare,: - 

Art, 7, Pentru bani! ce va dâtora întrepre- 
norul fiscului, va plăti un procent de 151a sată, 
Sab nici ună fel de pretext întreprenoruli na 
va putea opri răspunderea câşturilorii. Fără 
vărsarea prealabilă a câşturiloii în casa te- 
saurului, nu va putea intenta nică ună proces 
contra Statului, provenită din contractulă de 
arendare, : 

Art. $,. Întreprenorit nu sunt liberi a sub- 
arenda fără uă prealabilă învoire a Ministeru- 
lui de finanţe. 

In casulă acesta sub-arendarea nu se pote 
efectua de nu va fi însoşită de consimţimentul 
în scrisă şi autentici ală garantuluisâă de uă . 
nonă garanție, 

Arte 9, Prelungirea termineloră de plată 
s6ă diferite alte înlesniri, cu le pote găsi de cu- 
viință guvernală a acorăa întreprenorilor, nu 
potă fi invocate de garanţi pentru a se des- 
cărca, de consecinţele garanţiei loră. 

Art, 10, Întreprenorii pământuriloră roră 
plăti câşturile pe numără de desetine. 

Guvernulă va, fi liber a retrage din acele pă- 
menturi, atâtă în primăvara câtii şi în tomna 
fie-căruia ană dintre pământarile nesemănate 
numeruli desetinelor ce se vor cere a se cum- 
păra de veci în loturi, conform legii speciale 
pentru înstrăinarea aceloră loturi, şi întrepre- 
norii voră fi îndată scădaţi din preţul arendei 
cu partea proporţională care va corespunde ca 
numărulii desetinelorii înstrăinate. 

Art, 11. Aflându-se pe teten locuri proprii 
pentru fabricarea cărămidei sâii esploatarea 
nisipului, ori a pietreloră s6i elemente pentra 
fabricarea varulai scă ipsosului, întrepreno- 
rul pâte profita de acâsta după uă prealabilă 
autorisare a Ministerului.
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Ministerulă va determina, într'ună aseme- 
nea cas, condiţiunile şi modulii exploatării, 
precumii şi partea de care trebuie să profite 
Statulă peste preţulii arendării; se înţelege că 

"acâsta nu se aplică la acele proprietăţi pe care 
se fabrică cărămida, varul scă ipsosuli, ori se 
exploată nisipulă sâă pietrele înainte de lici- 
tațiunea actuală, care vorii continua ca şi în 
trecută a fi pe sina întreprenorului.. - 

Statulă *şi reservă dreptulii de a, esploata, 
aceste materiale, fără ca arendaşulă să aibă, 
vrnă pretenţiune. 

Întreprenorulă este obligată a da nisipuli, 
pămentală şi pietrişulii, ce s'ar reclama, pen- 
tra trebuinţele lucrărilor publice, fără altă 
despăgubire de câtă chiria supra-fegei pămen- 
tului sustrasă cu acesta de orl-ce întrebuin- 
țare agricolă. 

Art. 12. Întreprenorul este obligat a ceda 
fără vre uă Gespăgubire pământul necesari 
pentru trecerea şi întreținerea căiloră ferate, 

Art, 13, Fiindi vii pe terenul Statului care 
ru S'ai arendat deja la altă persână prin deo- 
sebiti contractii, întreprenorulii se va bucura 
de densele, şi va fi dâtorii a le lucra la timpă, 

“ale pune aracil trebuincioşi, a complini cu bn- 
taşi lipsurile ivite pe fie-care an, a o Încra în- 
tr'ună cuvântă astii-fel ca la expirarea termi- 
nului via să rămâe în cea mai perfectă stare. 

Eară aflându-se vii arendate cu deosebitii 
contractă către alte persone: de câtii între- 
prenorii de terene, întreprenorii voră fi detori 
a respecta acele contracte până la expirarea 
loră, care de xorii expira în timpul arenduirii 
terenului, întreprenoruli acelui teren va, fi 
obligată a plăti po lingă arenda anuală pentru 
acele vii până la expirarea contractului săi, 
suma cu care densele aii fostii arendate în 

” trecut, - 
La casă cândă Statală, judeţul sâii comuna, 

va construi pe aceste terenuri poduri de pâtră, 
-da feri, de cărămidă scii de lemnii, în locul 
celoră astădi esistinte, întreţinerea lorii nu va 
mai privi pe întreprenori şi taxele voră priri 
pe compta Statului, judeţului s6ă comunei. 

Art. 14, Taxele ce urmeză a se lua pentru 
trecerea podurilor astă-q! esistinte, voriă fi cele 
ce s'aii luat până acum, şi care suntii cuprinse 
în tarifele aflate Ja fie-care podii. 

In casă cândă tablele de tarife s'arii strica 
sâii s'ar sterge literile de pe densele, antrepre- 
norul este obligat a le preface ca a sa cheltuială. 

Art, 15. Yorii fi apăraţi de plata taxelorii 
trecerei peste poduri, | , 

]. Ostaşii şi transporturile ostăşescă în ori- 
„ce modă; ” 

11. Grăniceril şi dorobanţi cândi voră fi în 
serricii; | | : 

IUL. Diligenţele Statului, curierii, ştafetele, 
sumgiii postali şi rerisorii acestul servicii; 

1V. Amploiaţii Statului în serciviă și cari 
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vorii justifica trecerea prin livretele de cat de 
postă scii ori-ce alte acte valabile; 

V. Cărăuşii transportatori de sare pe compta 
Statului, atâtii la trpcerea lor cu carăle încăr- 
cate, cât şi la înapoere gâle. Acestia, vor ju- 
stifica cualitatea lorii la trecerea cu biletele ad- 
ministratoriloră salineloră, şi la întorcere cu 
biletele comisariloră schelei; 

VI. Cărăuşii transportatori de materia! de- 
stinată la locrără publice. 

Art, 16. Dsca între duoă părţi ce formâză 
trupul întregii ali terenului se află unii pod, 
locuitorii de pe acea proprietate vorii fi aptraţă 
de ori-ce taxe pentru trecerile în trebuinţele 
agricole, de pe acelă teren, 6ră pentru speculă- 
particolară, vorii plăti taxa cuvenită întrepre- 
norului. - 

Art, 17, Intreprenorii sunt şi rămâu res- 
ponsabili pentru 6menil îngagiaţi în serviciul. 
podurilorii şi cari vorii fi pe compta lori. 

Art, 18. Intreprenoruli la intrarea în stă- 
penire va priimi podurile ce privesce pe sema, 
proprietăţii de la vechiulă întreprenorii cu in- 
ventarii de starea în care se află şi conform cu 
art. , , . G6ca podurile voră fi în stare 
prâstă scii într'ană numără maă mică de câtii 
le-a, priimită fostuli întreprenoră şi dâca noul 
întreprenoră nu va refera acesta Ministerului, 
atunci de la noua.lună ce va urma începerea 
periodului arenduirii, noulii întreprenori, este 
considerati că le-a priimitii în cea mai per- 
fectă stare şi în nnmării complectă. 

Art, 19, Aflându-se pe moşii mori arendate 
prin contracte la alte persâna de cât întrepre- 
norii de terene, aceste contracte vorii îi re- 
spectate şi veniturile voră fi luate de Ministeri 
până la espirarea terminului de arendare; 6ră 
de la espirarea acestui termini, deca întrepre- 
noruli va voi a le lua, va plăti osebit de arendă 
suma, cu care acele mori ai fostii arendate în 
trecut; 6ră la din contra se vor arenda de Stat. 

Intreprenorulă este dâtoră a preda morile 
la espirarea contractului tot în strarca în care 
le-a priimită, luându-le ţanculii petrilorii, şi la 
espirarea contractului va fi detor a lăsa altele 
noui de aceeași cualitate şi mărime. 

Pentuu ori câte alte voră mai trebui să şi le - 
procure singurii, fără a putea cere uă despă- 
gubira pentru acâsta sâii pentru orl-câte alte 
reparaţii vorii fi trebuinciâse la, mori, la zăga- 
zari, lesse, stăvilare şi lumină pe care între- 
prenorulii esto dâtoră a le face cu propria sa 
cheltudlă. 

Art, 20. Intreprenoril suntă dâtori a în- 
treţiae cu a ânşile cheltuclă tâte clădirile aflate 
pe teren, ast-fel ca la expirarea contractului, 
să lo lase în starea în care le-a priimitii. 

Arte 21. La terenele Statului care se înve- 
cinesce, se ror respecta, de către satreprenoră, 

liniile drepte între movilele despărţitâre, când 

terenele vorii fi otărnicite, €r% când nu voră fi,
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se ra respecta statu-quo de stăpânire după po- 
sesiunea vechilorii întreprenoră. . 

Art, 22, Intreprenorii suntii detori a preda 
terenele necesarii pentru construirea liniilorii 
ferate şi a şoselelorii, fără nică unii fel de des- 
păgubire. a | 

Art, 23, Aflându-se pe terene, mine, minere 
sâii cariere, nepuse âncă în esploatare, pe care 
guvernul ară roi să le esploateze, întrepre- 
norulă este dâtorii să dea terenele trebuincise 
pentru asemenea esploatare, drept despăgubire 
lei vechi 40, de fie-care desetină ce i se va lua 

- din posesie, , : ! 

Acâstă despăgubire se va scădea, proporţio- 
natii în fie-care trimestru din arendă până Ja 
înele contractului. 

Intreprenoruli nu ra priimi nici uă despă- 
gubire, când va fi elii singuri concesionarulii 
minei, minerei sâiă carierei. 

Art, 24, Întreprenorii sunt dâtori a da cu- 
veniteie înlesniri la preinoirea brazdeloră, ota- 
relorii, momâelorii sâă. movilelorii cu a lorii 
cheltuială, vorii justifica despre acâsta la fini- 

tulă fiecăruia, ană printr'uă arttare scrisă în- 
credințată şi de comuna, locală. 

Art, 25, In termin de trei luni de Ja data 
începerel periodului de arenduire, arendaşulă 
este detori ca împreună cu autoritatea admi- 
nistrativă în coprinsulii căria este situati te- 

-renuliă, şi în presenţa delegatului consiliului 
comunală şi a vechiului întreprenori, să facă 
şi «ă priimâscă inventariulii de starea generală 
a terenuini, şi pentru care îi se va trămite de la 
Ministerii formule cuvenite, Se voriă face ase- 
menea trei inventare subscrise de toţi cei pre- 
senţi din cari unuli se va conserva de agentul 
"domeniiloră din district, altulă se va înainta 
Ministerului de finanţe, celă multi în inter- 
val do 15 gile după terminarea, sa, prin vechiul 
întreprenori, în virtutea căruia se pote numai 
libera garanţia depusă. 

Cândii noulă întreprenorii nu va forma acele 
inventarii penă a nu eşi din.stăpenire acel ve- 
chiii, se va considera că a priimită tote eca- 
retele în bună stare, i 

Arie 206, Deca cu ocasiunea acestorii pre- 
dări zestrea moşiei nu se va găsi în starea în 
care a priimit'o la facerea contractului noulă 
întreprenorii va refera îndată Ministerului. A- 

- cesta va cere de la judecătorul de pace să con- 
- state deterioraţiunile ce ror fi, în presenţa pri- 
marului comunei, agentului Ministerului şi a 

" fostuiui întreprenori. DI 
“  Valârea acestor deterioraţiuni, se ror popri 
- din garanţie fără judecată. 

Lipsa de zestre nu dă noului întreprenori 
nici unii dreptă de a cere vre uă despăgubire, 

Art. 27, In genere pentru ork-ce stricăciune 
făcută pe tercn şi constatată prin autorităţile 

- administrative locale, rimâne respundttori a 
le plăti fără judecată. ”   
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Art. 2S. In generală ori-ce stricăciune fă- 
cută la terene şi coustatată în modul prescris 
prin articolul precedenti, se vorii popri din 
garanţie fără pricină de judecată. 

Art, 99. Intreprenorii sunt dâtori a nu îm 
pedica intrarea pescelui în bălțile ce comunică 
una cu alta. ” 

Art. 30. Intreprenorii suntii cu deosebire 
popriţi ca ia curățirea canaluriloră şi a, riuşâ- 
reloriă în fiinţă ce facii comunicaţie între bălți 
cu Dunărea stă cu Marea, să nu le sape mai 
josii de cât nivelulii bălților, spre a nu se pu- 
tea scurge apele dintr'ânsele. , 

Art, 31. Intreprenorii sunti obligaţi ca cu 
a loră cheltuslă să astupe cu zăgazii canalurile 
ce fac comunicaţie între bălți cu Dunărea si 
cu Marea şi care nu suntii navigabile, spre a 
nu se strecura pescele din bălți. . 

Art, 32, Pentru trebuinciosele clădiri de 
cherlanale şi altele pe proprietăţile private în 
trebuinţa vânării peştelui, întreprenoruli se 
va învoi cu proprietarul prin bună tocmâlă. 

Art. 88, Intreprenorii suntă obligaţi ca la 
„espirarea, contractului să lase tâte comanica-- 
ţiunile bălţiloră cuăţite, neputândă pretinde 
vre-uă despăgubire de la Stat, căci în cas con- 
trariă, se vor curăţi de guvern în compta lori. 

Art. 84. Vânarea pescelui în bălțile Sta- 
tului se pâte face cu tote uneltele ce sunt de- 
stinate pentru acestă finită, afară însă de a- 
câsta : 

1]. Materiile venindse și îmbătătâre. 
9, Obiectele şi lucrurile sgomotâse. . 
Art. 35, Locuitor;f" pescari cari ar contra- 

veni acestei măsuri, pe lingă confiscarea pe- 
scelui prinsă, se voră supune şi la uă amendă 
de la 200 până la 300 lei în folosulii antrepre- 
norului. | 

Art. 86, In tim;ul vărsării apelor când pe- 
scele întră în bălți, ori-ce pescuire este oprită. 

Art. 37, Intreprenorii nu sunt liberi să to- 
pescă teiă scă cânepă în bălțile populate cu 
pesce, ci se vor confoma cu nouile măsuri ce 
se vorii lua pentru pescuitii, - 

Art. 9S, Revisorii Ministerului şi agenții 
finanţiari de pin judeţe în care suntă situate 
bălțile şi pămenturile arendate ai dreptuli de 
a inspecta aplicaţia şi esecutarea conâiţiunilor 
de facă, 

Este bine înţelesii că aceşti revisori nu poti 
interveni în afacerile private ale arendașului. 

Art, 29, intreprenoruli este liberi să facă 
ori-ce îmbunătăţiri scii construcţiuni la băl- 
ţile şi pămenturile Statului cu ale ssle proprii 
chieltueli; aceste amelioraţiuni seii construc- 
țiuni rămâni proprietate a Statului, şi aren- 
dașulă nu esto în dreptii să ccră vre-uă despă- 
gubire, şi atunci chiară când din causa sa con- 
tractulă se va rupe mai înainte de espirarea 
terminalui de arenduire. . 

Art. 40, Intreprenorulii ce rocsce a face 2-
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semenea lucrări va adresa în serisii cererea sa, 
către Ministerii însoşită de planurile lucrări- 
loriă carl, NB., de voră fi în numără înduoit şi 
formate de architect recunoscuti, se voră a- 
proba de Minister, unulă din acela ducă esem- 
plare se va înapoia întreprenorului spre a le e- 
xecuta. - . ” 

Art, 41, Pe canalurile ce se vorii face între 
Dunăre şi bălți, întreprenorulii este dâtorii a 
face cu a sa cheltudlă poduri de lemn pentru 
a nu se împedica comunicaţia. : ! 

Art, 42, Intreprenorii suntii dâtori a îngă- 
dui în tâmna de pe urmă a contractului loră 
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păşunatuliă vitelori ce.noulii întreprenoră ari 
întrebuința, în facerea semănăturilor de tâmuă 
pentru care nu va putea rădica nici un felă de 
împedicare. . i 

Art. 43. In casuli de sterilitate, inunda- 
ţiuni sâii ori-ce alte împrejurări, care ar aduce 
pe arendaşiă în pagubă, Statulă nu este res-. 
ponsabilă. o 

" Art, 44, Intreprenoril pământurilor vorii 
avea dreptuli a face arăturilo cu începere de 
la ântâiii Martie, de şi contractele începi de 

| la 23 Apriliă. 

  

| REGULAMENTU ŞI INSTRUCȚIE 

PENTRU SERVICIULU PADURARITORU SI ALU BRIGADIERILORU 

! (Decretă 20. 302 

SERVICIULU PĂDURARILORUY 
Numirea pădurarilorii 

Art. 1, Pădararii voră fi numiţi de inspec- 
torele generală ali administraţiunil silvice, 

„după recomandaţiile ce se vor priimi de la im- 
piegaţii locali. 

Condiţiile de admisibilitate 
Art, 2, Nu potă intra în serriciulă de pădu- 

rari de câtă aceia în vârstă de la 21 până la 
35 ani; acei ce voră sci carte sii carii voră fi 
fostii în serviciulă armate! sâi milițiilor, vor 
fi preferiţi. ” 

Trebue să fie români scii împăraânteniţi. 

Terminulii îngagiamentelorii 

Art, 3. Ingagiamentulă lorii va fide 5 ani şi 
la espirarea lni se va putea reînnoi, 

Garanţii 

Art, 4, Nu pot fi urmăriţi de justiţie, pen- 
tru fapte relative la funcțiunea lori, de câtă 
cu autorisarea direcţiei generale a admistra- 
ţiei silvice. “ 

„Scutiră . 

Art, 5. Sunti scutiţi de paza de nâpte şi de 
di în gatii, 

Concursulii ce dâtoreză puterii 
administrative _ 

„Arte G, Sunt dâtor; a încunosciinţa Consi- 
liului comunalii de apariţia 6meniloriă suspecți 
precumii şi de ori ce alti menită a turbura li- 
tiştea publică; voră da concursulă lor pentru 
escoperirea, crimeloră şi delictelorii, pentru 

obsertarea, disposiţiilorii ptivitâre la venătâre, 
Precumă şi pentru arestarea bănuiţiloră. 

din anuli 1863) 

Asemenea torii da concursul loră impiega- 
ţilorii propuşi la confiscarea obiectelor a că- 
rora importaţie este oprită de lege, precum şi 
la arestarea contrabandiştilori; în casulă ace-. 
sta se vorii împărtăşi de recompensele prevă- 
dute de legi. : i ” ” 

Tâte acestea, suntii îndstoraţi a le face nu- 
mai în ocolulii pădurii încredinţată pazei br. 

Plata 

Art, 7. Pădorarii vor fi plătiţi câte 300, trei 
sute lei, pe anii, care li se va respunde pe tri- 
Junie, vor fi scutiţi şi de detoriile către proprie- 
tate, ca unii locuitorii fruntaşi; iar dările fiscale 
se vorii plăti de către dânşii, voră area dreptă 
a lua cu autorisaţie lemnele necesare la casnicile 
lori trebuinţi. - 

Pensiuni 

Art, $. Din 16fa de trei sute lei pe anii se 
va reţine 10 0/0 sprea forma ună fondii din 
care li se va plăti uă pensiune; regularea ace- 
stia se va face prin regulamente speciale. - 

Locnința 
Art, 9, Paza pădurii reclamând ca locuinţa 

pădurarului să fio înăuntru sâi în marginea el, 
proprietatea va fi det6re a'Y construi casa după 
uni modelii uniformii ce se va da pentru ase- 
menea locuinţe. -.: - - 

Imbrăcămintea 

Art. 10, Pădurarulă este obligatii a'şi face 
de Ja sine uă uniformă, după cum urmeză : 

Tunica va fi de dimie fabricată în ţ6ră, ce- 
nușie, încheindu-se pe pieptă cu unii rândii de 
nasturi în numării de nouă, pâlele voră avea 
uă lungime de duoă-deci centimetre; dinainţile 
corpului vorii avea pe margine unii paspoală da 

ipostavii verde, *-. e 0 i:  
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Guleruli resfrîntă avândii uă înălţime de 
şâse-deci milimetre; elă va fi de postav verde, 
mânicele voriă fi croite din duot bucăţi fără 
manelute, şi pe margine voriă avea, un paspoal 

de postavii de culâre distinctivă (verde); na- 

sturii voră fi de metală galbenii. Pantaloni de 
dimie cenușie, lungi până la glesnă, strîmto- 

'xându-se de la, genuehe în jos, la estremităţile 

lorii în partea cusăturei de din afară vor avea 

uă deschigătură în lungime de dece centimetre 

încheindu-se cu ună nasture de osii negru. 

3n partea de susii pantalonii se vor termina 

printrunii brâii toti de materia pantalonilor, 

încheindu-se cu duoi nasturi de.osă negru. 
Opinci!e cu legături de piele nâgră, întoc- 

mai ca cele ale grănicerilorii. „- 
Căciula de ie n&gră, cu fundul de postavi 

verde, şi unii ciucure de lână verde prinsă pe 
partea drâptă. 

Unii sac de piele nâgră cu banduliera sa, tot 

de piele, pe acesta din urmă, pe midlocul piep- 

tului, se va aşeda uă placă de metal galbeni 
stampată în relief cu armele ţărei, împregiu- 
rulă cărora va, fi scrisii : administrația silvică; 
acestii sacii va fi purtată pe umărulii dreptă; 
fie-care pădurară va avea uni cornă purtat pe 
umărală stângă printr'uniă cordon de găitan 
verde. | 

_ Bchipamentulii şi armătura se va da, de gu- 
vernii; elii se va compune: 

Da ună centiuron de piele n€gră cu patron- 

taşii şi țiii-baioneta întocmat ca la grăniceri, 

pe centiuroniă va fi fixată ună ţiă-ciocană de 
piele nceră. 

De ui puşcă de infanterie cu baionetă, şi cu 
timpulă se va înlocui printr'uă carabină cu sa- 

ie-baionetii. 
De unii ciocanit în formă de toporaşii cu li- 

tera P, săpată în relief pe muche. 
Pădurarulă va purta tot-dt-una uniforma, 

placa, şi ciocanulii, iar pusca, şi centiuronul nu- 
mai cânâii vori fi în esarciţiulii funcţiilori de 
pădure, - 

Incompatbilitatea 

Art, 11, Funcțiunea de pădurarii este in- 
compatibilă cu ori ce altă funcţiune admini- 
strativă, - 

Opriri 

Art, 12, Suntiă opriţi pădurarii: 
a. De a face comerciă de lemne întrun mod 

direct sâi indirectă. 
pb. De a concura la ori ce adjndecaţie delemne. 
c. De a deschide cărciumă sâii de a vinde cu 

măruntae ori ce fel de băuturi. 
d. De a priimi ban! să ori ce altii felii de 

recompense de la antreprenori, sâă. veri cine 

altul, pentru obiectul relativ Ia funcțiunea lor. 
e. De a disposa de lemne cădute sâii tăete 
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ce star afla în pădure, şi de ori ce alte producte 

păduresci. 

Suspendare 

Art, 13. Pădurarii potă fi suspendaţi din 

funcţia lori de către silvicultorii respectivi, 

carii vorii fi detori însă a încheia procesi-ver- - 

bală, arătătoră de motivul acelei suspendări 

şi'] va, înainta pe dată direcţiei administraţiei 

silvice, luândă măsuri provisorii pentru paza 

acei păduri, 

Destituire 

Art, 14, Pidurariă se poti destiti numai de 
direcţia generală a administraţiei silvice, numai 

însă după ce se va constata culpa lori prin im- 

piegaţii locali. 

Penalităţi 

Art, 15e Pentru ântâia lipsire nemotivată de 

la postii întruă lună, i se va opri cincă lei 

din 16£ă, la recidivă se va opri dece; pentru a 

treea lipsire, ducă deci lei, iară la a patra se 

va destitui, De 

Asemenea se va destitai şi pentru ori care 

armare în contra celoră previdute la art. 12, 

constatându:se că a tăiată lemne fără antori- 

sare, ssii că a fostii complice.cu delicuenţii se: 

vorii destitui şi pedepsi conformă legii. 

ierarhie 

Art. 16, Pădurarii gă de şefi imediaţi pe 

brigadieri şi mat pe susă de aceştia pe silvi- 

cultoruliă locali. Ă 

Le dâtorescii supunere şi ascultare pentru 

oră ce obiectă relativiă la servicii. 

Congediuri 

Art. 17, Pădurarii potii dobăndi într'un anii 

congediură până la 20 dile. ) 

Congediuri până la trei qile se potii acorda, 

de brigadieri, care'] va face cunoscutii pe dată 

silvicultorului; iară congediuri mai lungi de 

trei gile se vorii acorda de silvicultore în res- 

ponsabilitatea oră, spre a nu se aduce preju- 

diţii serviciului. ” ă 

Bolă 

Art. 18, Pădurarală, în casii de bolă, va îa- 

cunosciinţa pe dată brigadierulul săi, care vă 

fi dâtorii a raporta silvicultorulul în termini 

de trei dile, spre a se lua măsuri ca serviciul 

să nu sufere, 

Corespondenţă . 

- Art. 19. Raporturile, sei orl ce alte hărtii 

alo pădurariloră, se espeduescă prin consiliu- 

zile comunale, fără nici uă plată. 

Paza pădurii 

Art, 20. Pădurarii sunt dâtorla se preâmbla
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diua şi nâptea, prin pădurea încredinţată pazei | 

lori, | 

Responsabilitatea 

Art. 21. Suntă responsabili pentru ori ce 

delictii să stricăciune adusă păduril, şi pe care 

p'a încunosciințată brigadieralui, şi n'a stă- 

roitii a se estima pe dată de către consiliul 

comunale localii. 

Intrebaințarea ciocanulni 

Art. 22. In preumblările ce facă prin pă- 

dure, îndată ce găsescii lemne tăiate fără au- 

torisaţie, însâmnă cu ciocanală atâtă lemnuli 

tăiată câtă şi tulpina la, duoă degete din faca, 

pământului. 

Coustatarea delietulni 

Art, 23. Cândi pădurarii prindă pe delicu- 

enţi asapra faptei, aii dreptulă să secuestreze 

vite, instramente şi trăsura delicuentului pe 

care le încredințeză consilialui comunală, cu 

care procede pe dată la constatarea şi estima- 
rea delictului. 

Actele ce se voră încheia în faşa, locului şi 

în care se va arăta delictului comisii, val6rea 

lui, obiectele secuestrate, nomele delicuentului 

şi al comunei ande este domiciliat, sub-semnat 

şi de pădurari, - . 

Consiliul comunal le înaintează brigadieru - 

Jai respectiv spre ale trămite Iccalui competent. 

- Liberără de lemne 

Arte 24, Pidurarulă nu va îngădui pe ori 

cine a tăia uă nuia măcar, fără înscrisă au- 

torisare a silvicultoralui respectivă, la care ur- 

mâză a fi alăturată listă cu sigiliul direcţiei 

generale a administraţiei silvice de lemnele ce 

se cuvine a preda. Rădicarea din pădure a lem- 

nulai autorisat a so tăia, se va îngădui de pă- 

durară, după ce persâna în dreptă de a lua a- 

cele lemne, ss delegatulă săă, va încredința, 

chiară po acea listă că a priimiti lemnele cu- 

prinse într'ânsa. 
Acâstă listă, astii-feli complectată, pidura- 

mul o va trămite brigadierului spre a o în- 

nainta silvicultorului respectivă. 

Incetarea din fancţiune 

Art, 925, La casă de destituire, săi eşire din 

serviciti, pădurarii sunt dâtori a preda în bună 

stare, ori ce obiect priimit de la Gurverni. 

Asemenea sunt obligaţi a eşi din casă, fiind 

din cele construite pentru paza pădurii. 

Disciplina și alto îndtoriri 

Art, 26, Pădurarii voră avea uă disciplină 

militară, şi tot de nă dată se vor deprinde la 

mănuirea armeloră; spre acestă sfirşitii, la ân- 

tâia Duminecă a fie-căria luni, jumătate din pă- 

durarit fie-căria păduri din cele cuprinse în o- 

- 
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colul unui brigadierii, vor merge la residenţa 

lui şi vorii sta acolo cinci dile, spre a se eser- 

cita la diferitele mănuiri ale armelor, iară la a 

patra Duminecă, cea-altă jumătate a pădurari- 

loră vor merge la residenţa brigadierului. spre 

a face crăşi în terminuli ar&tatii mai susii, e-- 

xercițiuli militară. 
Pădurarii cari nu vorii merge, la rândul lor, 

pentru esersarea cu arine, se vori pedepsi con- 

formă art, 15, pentru lipsa de la postulă stă. 

Afară de aceste reuniri parţiali, roră fi obii- 

gaţi a se reuni în corpuri mai numerâse, uădată 

s6ă de două-ori pe anii, 
fixa, şi în acesti casii se ra ruga, D. ministru 

de reshelii a însărcina un oficeră în activitate: 

a face inspecția cuvenită. 

la epocele ce se vorii 

SERVICIULU BRIGADIERILORU 

Art, 27, De fie-care plasă, sâii plaiii, se va 

numi un brigadieră , care se va alege numai 

dintre cei eşiţi din serviciuli armatei, avendii 

sciință de carte, pe cât se va putea. 

Numirea 

Art. 28, Rinăduelile provădute la numirea pă- 

aurariloră se aplică şi brigadieriloră, 

Ierarhie i 

Art, 29. Brigadierii sunt intermediari îutre 

pădurară şi silvicultori. 

Plata 

Art, 30. Pe lingă cei trei sute Iei şi seuti- 

rile de drepturile proprietaricesci ce se acordă 

pădurariloră, brigadierii vorii mai priimi din 

tasauruli public âncă câte trei sute lei pe an, * 

carii se vor respunde pe trilunie, vori mai 

avea dreptulii a lua partea ce mai jos se în- 

sâmnă din delicteie păduresci, 'denunciate de 

dânşii şi constatate prin stăraința, lori, în 

conformitate cu disposiţiile art. 23. 

a. 10 0/0 Din delicte care nu vor trece 

suma de 800 lei val6rea îndoită, | 

v, 500 Din cele care nu vor trece peste suma 

de 1,000 lei valârea îndoită. 

c. 10/0 Din tâte cele a cărori 

va fi peste 1,000 lei. 

Pensiuni 

Art, 31. Din leafa de 600 lei pe ană sc va 

reţine 10 0/0 spre a forma ună fond din caro li 

se va plăti pensiunile ce se vor regula prin re- 

gulamente speciale. - 

peste 

valsre îndoită 

Revisii 

Art. 32, In ilele în cari nu vorăi fi ocupați   a esecuta pădurarii la evoluţii militare, briga- 

dierii voră vizita, pădurile din ocolulă loră , şi 

“ori face revisii pădurarilorii pentru îndeplini- 

rea, dâtoriilorii lori, pentru care vor fi obligaţi   a ţine unii cală de călărie. . !
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Drepturi, îndetoriri şi penalități, 
Art. 39, Ai acelâşi drepturi şi îndâtoriri ca 

pădurarii şi sunt supuși ca şi dânşii la penali- 
tăţile prevădute la art. 15. La cas de a se con- 
stata, complice cu făptuitori delicteloră pădu- 
„resci vorii fi pedepsiţi conformii art.... din con- 
„dica penală, i 

Locuința 
Art, 34, Locuinţa lor va fi pe uă proprietate 

de mână-mârtă caro "1 sa va însemna, ca resi- 
denţă cât se va putea mai centrulă, 

Consediuri 

Art. 35. Brigadierit poti dobândi întrună 
anii congediuri până la 30 dile; congediii până 
la două dile se pâte acorda de către silvicul- 
torul respectiv; iară congediurile mai lungi | 
se vorii acorda de către Direcţia generale al 

  

LEUGiUTRI 

administraţici după recomandarea silviculto= 
rului. ! 

Responsabilităţi . 

Art. 36. Sunt responsabili de ori ce neregu- : 
larităţi comise de pădurari, şi pe care nu le-a 
încunosciinţat silvicultorului respectivi. 

Imbrăcămiute 

Art, 87, Uniforma brigadieriloră se va deo- 
sebi de a pădurarilor prin următârele adăugiri: 

Gulerulă va fi resfrintă, de aceeași materie, 
şi colOrea ca a tunicel cu şnură verde împrejur 
şi la fie-care colţ cusută cu lână verde câteuă 
ramură de stejar lungă de cinci centimetre cu 
două frunge mici şi uă ghindă. 

La, fie-care mânecă va avea, unii galon verde 
în formă de triunghii: 

Ciocanul va avea să pată în reliefă pe muche 
litera B. ” 

  

PĂDURILE STATULUI 
VISDIAREA ESPLOATARII PĂDURILOR STATULUI 

"(48 

CAETU DE INSARCINARI | | 
TITLUL I 

Despre adjudecaţie 

Tâte parchetele de pădure ce se dai în tăiere, sevoră adjudeca pe întindere de pogon, s6ii falce fără garanţie de nunitrulă,- esenţa, vârsta şi cualitatea arboriloră de pe fie-care parchetii în genere, 
„Intreprenorulii nu va fi în dreptiă a face nici ui pretenţie, tindendă a obține reducere de preţi, scă schimbare de parchet, pentru poeni, locuri gâle, lacuri, smireuri, şauțuri, drumuri gi locuri ce ar presenta, dificultăți pentru se6- terea lemnelori din parchetele cari intră în rândiă de esploatare. : 
In casii cândă la verificarea întinderii yă- mentului ce s'ară face parcheteloră vindute, Bar găsi uă diferinţă în plusii sâă minusă, se va adăuga s6ă scădea din arendă uă porţie co- respungătâre cu sumele resultate la licitaţiune. 

Art, 1, 

68) 

[so roză pune în esploatare, nu se roră putea 
aljudeca la epocele fixate de licitaţie, viudârea 
se va amâna. 

Art. 3, Nimeni nu va fi priimită a concura 
la licitaţie, de nu va face depunere în bani sc 
bonuri ale tezaurului, sâă alte efecte publice 
Tomâne, de jumătate valâre anuală ce va avea 
a răspunde antreprenorală, sâi nu va da ga- 
ranţie ipotecară, după noul codă.civilă, în va- 
lâre de ducă treimi din suma de răspunsă în 
fie-care ani, A - 

art, 4, Doritorii cari spre a fi admişi la con- 
curență, vorii depune garanţie în bani, sâă bo- 
nuri ale tesauralui stă alte efecte publice ro- 
mâne, jumătatea arendel anuale sâă ipotecar, 
ducă treinil din suma evalnaţiilorii după adju- 
decare, suntii obligaţi ca în termină de trei- 
deci gile, socotitii din diva aprobării licitaţiei, 
să depună garanţie definitivă, ipotecară, scă 
în bani şi alte efecte publice de valârea anuală 
a arendei, sub penalitate, la casă de nedepu- 
nere, să pârdă garanţia depusă, potrivită arti- 
colalui 3, eră locurile de pădure rămase asu-     Art, 2, Vingârea se va face prin licitaţie cu strigare (mezată), uă dată pentru tâtă partea de pădure ce se pune în esploatare pentru pe- riodulă de cinci ani, 6ră preţulă ce va resulta va fi arenda anuală ce cată a răspunde între- prenorulă pentru fie-care parcheti după numă- rulă pogânclorii scă fălciloră vindute, - 

pră-le, se vor pune din noă în licitaţie, fără a 
puntea avea nici uă pretenţie. 

Indată ce va depune garanţia definitivă ce- 
rută în terminulă fixată, garanţia prorisorie 
în bani, în efecte publice sti ipotecarie, li se 
va restitui, 

- „Arte 5, Intreprenorulii, pentra câtă sa a-   Deca din causa de preţuri insuficiente, par- chetele de pădure, ori cuantităţile de lemne ce 
tinge de condiţiile generali stii speciale ale es. 

„ploatării pădurei, precum şi garantul stă, șa 
>
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- fi supusi legiloră țErii, atâtă în terminul în- 
treprisei sâle câtă şi în totii timpulă până la 
desăverşita răfuire, fră a se putea apăra în- 
tru nimici cu ajutorulii protecţiei ce vor avea, 
nici €nşi-le, nici altă-cineva, sub curent de to- varăşi să moştenitori ai loră. 

Art. 6, Orl-ce transmisiune 
contractată către a treia pers6nă, nu va putea 
fi valabilă, de câtii cu consimţimântulă Minj- sterului şi a garantuluj, , - Arte 2, Declaraţia adevăratului întreprenor 
cată a se face chiari în şedinţa licitaţici. Dâca concurentul va poseda cualităţile cerato pen- tru a fi admisă la licitaţie, şi nu face altă de- Claraţie în şedinţă, se va considera însuşi de 
întreprenoră, : 
“Art. $, Procesele-verbali de adjudecaţie se voră sub-semna îndată de funcţionarii numiţi a asista la licitaţie şi de către întreprenori, sti adjudicători, ori împuterniciţii lorii. 
La casti dea se opune, acâsta so constată prin procesul-verbal de adjudecare, 

TITLUL II - 
Despre preţulii vîndării şi alte obli- 

gațiuni accesorii 
» Art, 9. Preţulă adjudecaţiei "li va răspunde 
întreprenorală, la 20 Angustă ali, fie-căruia 
ani, din cei mărginiţă pentra întreprisa sa, la 
casieria centrală a Ministerului de Ananţe, în 
monete după cursulă fiscului. . 
„ Pentru anul ântţiii însă, preţulă adjudecăril 
se va răspunde în dece ile după aprobarea, ji- 
citaţiei, şi Ja casă contrariă nu va mat avea 
dreptulă a pretinde biletulii de esploatare, 

Afară de preţuli adjudecaţiei, întrepreno- 
rulă va răspunde tesaurului publici, ca despă- 
gubira pentru sporulă cheltuielilor de paza pă- 
duriă puse în esploatare câte lei uoui 300 când 
parchetală va trece peste 30 poene; Şi câte 
lei 600 când parchetulă va trece peste patra 
deci şi cinci pogâne. | 
Plata pentru goaardii de păduri, o va răs- 

punde întreprenorul pentru lic-care ană, după 
modul prescrisă la, 
stui articoli, | 

Arte 10. Sub nici ună curântii, întrepreno- 
rulă nu se va putea, apăra de plată Ia torminele 
fixate a sumelorii prevădute la art, 9 rămâin- 
du'i dreptul de a, reclama în urmă la înstan- 
țele judecătoresci, orl-ce despăgubiri se va crede 
în drept a 'cere de la fiscii, 

Arte 11, Ori-ce neplată la terminele fixate 
prin art. 9, dă drepti Ministerulut a pune din 
noă în licitaţie partea de pădure, aâii cantita- 
tea lemnelorii ncesploatate de către întrepre- 
norii, şi deficitulă ce ari resulta, va privi pe 
sarcina întreprenorulul abătută şi a garauta- 
luă săi, neputându-se acest din urmă sustrage 
de la obligaţiunea sa, în casti când Ministerulă 

a întreprisei 

  

  
primulă aliniatii ală ace- 

  

LI. 

n'ară usa de dreptulă să, păsuinăă pe între- prenoră. Întemplându-se a resulta vrană be= 
neficiă din rearendare, acesta va fi în folosul 
Statului, fără a putea face întreprenorul yr'uă 
pretenținne. | 

„„ Acâstă disposiţiune nu va putea opri întru 
nimici aplicarea legii de urmăriri asupra în- 
treprenorului pentru răspunderea banilor ce 
ar dtora, precumii şi de a obliga pe întrepre- 
noză la plata dobândii pentru sumele neră-. 
spunse la timpii până Ia diua răfuirii loră, 

Arte 12. Părţile de pădure în esploatare nu 
se vorii considera, ca santie sii magazie a adju- 
dicătorilorii, şi lemnele ce se vorii afla tăiate . 
sii netăiate, fasonate sâii nefasonate, voriă pu- 
tea ti seciiestrate în casti de faliment, conform art... din codicile civile şi... din codulă 
comerciali, | 

TITLUL II 
Despre esploataţia, segterea lemneloi din " pădure, trădarea parchetelorii şi priie- 

mirea lorii, . 
Art. 13, Afară do causele specială contrarii, 

esploatarea pădurii vindute, se- va urma în cursii de cinci ani, socotiți de la 1 Septembre 
1868, iară pentru anii următori tăierea pădu- riloră va urma conform arţ. 22 cu obligație ca, 
în fic-cara an, să se esploateze partea ce se va 
delimita, şi care se va arăta în clausele speciali 
ale esploatării fie-cărei păduri şi în rândul în- 
semnati prin acele clause.. 

Veri-ce abatere de la acest articol sâă schim-. 
bare de ordine a esploatării, sâă esploatare 
priu anticipație, va constitui ună delict, care 
va obliga pe iatreprenorii le plata înduoită a, 
valârei lemneloră espioatate, . . 

Art. 14. Esploatarea în păduri printrunti 
alti modă, de câtă tăierea, de parchete, cu sâii 
fără reservă de arbori se va fixa prin clausele . 
speciali, pentru fie-care pădure. 

Art, 15, Afară de clausele contraril, între- 
prenorulii este obligatii a lăsa netăiată numă- - 
rulă de arbori de reserră, ce se va fiza, prin 
clausele speciali pentru fie-care parchetiă, 

Aceşti arbori ale cărora, esențe se vor artta 
prin clausele speciali se voră popri respindiţi 
pe suprafața pământului, la uă egală distanță 
unnlă de altulii şi voră fi în totă-dâ-una aleşi 
dintre cei mal drepţi şi mai bine formaţi şi 
crescuţi. 

Semincerii voră fi totii-d-una însemnați cu . 
ciocanul agentului silvicii, înainte de a se 
libera biletulă de esploataţie întreprenorului, 
şi cari se vor alega în genere numai dintre ar- 
borii ce voră avea la tulpină uă grosime în pe- 
riferie de la 50—80 centimetre măsurat la în- 
nălţimea pieptului ântâii al esploatărei, pen- 
tru care alegerea lor după contract este lăsată 
întreprenorului, i:
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Deca întreprenorul nu va lăsa arbori de re- 
„” servă în numărulă esenţelorii şi calităților în- 
semnate prin clausele speciali, elii va fi dâtorii 
îndată după constatarea aceştia, să plătâcă, fi- 
scului valorea împătrită a arboriloră ce voră 
lipsi, estimaţi după preţurile cu care dânsulii 
va fi vindutii asemenea lemne. In casă cândii 
parchetală unului n'arii avea pe fie-care pogon 
s6ă falce numărul arătat de arbori de reservă 
în dimensiile prescrise la $ 1, lipsa aflătore se 
va constata la predarea parchetului în presenţa 
întreprenorului şi ali primarului printr'ună 
proces verbal snb-seris de cel presenţi -şi fără 
ca acestă lipsă să înditruiască pe Stat la vr'uă 
despăgubire. , 

Art, 10. Orânduitulă ce întreprenornlă va 
însărcina, cu vinderea lemneloră în pădure, nu 
va putea fi rudă cu pădurarii sâă agenţii sil- 
vică al localităţii. * 

Intreprenorui este obligati a face cunoscut 
po acestă orânduită şefalui circumscripţiei sil- 
vice în care se va afla pădurea. 

Orânduitul este dstor a presenta ori de câte 
oră se va cere de agenţii silvică, registrulii ce 
este obligată a ţine pentru vînderea lemnelor, 
potrivit art.... din couicele comerciale, şi agin- 
tele silvicii va fi dâtonii a!'1 viza po fie-care fașă. 
"Art. 17. Intreprenorali este obligat ca la 

1 Augustă ală fie-căruia anii ali întreprinde- 
rii scle, să adreseze la Ministerulă finanțelorii 
cerere în scrisii, pentru a i se libera biletul de 
esploatare al parchetului esercițiula! acelui an. 

Prin acea, cerere va arăta : oraşulii, târgulă 
s6i comuna unde urmâză a i se trămite biletulă, 
precuinii şi adresa sa. Acâstă formalitate li- 
psindi, cererea se va considera ca nepriimită. 

Deca cererea întreprenorului , se va priimi 
mai târdiă de câtă la 1 August, și dâca din a- 
câstă causă s'ar întâmpla ca biletulă să'l prii- 
mescă mal târgiii de câtă la 1 Septembre, a- 
tunci întreprenorulă nu va putea avea nici nă 
pretenţie pentru întârgierea provenită în darea 
biletului, şi esploatarea pădurii nu va putea 
fi prelungită peste terminulii de 1 Maiii al a- 
nului următorii, 

Art, 18. Dapă priimirea biletului de la Mi- 
nisterii, întreprenorală este obligatii a] pre- 
senta şefalui circumscripţianii silvice în care 
se află pădurea, spre a'lă viza. 

Totă atunci el va urma să prosinte şefului 
circumscripţiunii silvice : ântâiii, recepisa ca- 
sierului coustătătâre că a plătită sumele pre- 
vădute prin art. 9; al 2-lea, contractul d'im- 
preună cu un esemplară ali aceatui caiet de 
însărcinare, sub-semnată de el şi vizati de 
Ministerii; ală 3-lea, orânduitulii însărcinat cu 
vinderea; ali 4-lea, registrulă orânduitului cu 
vînderea lemnelori, spre a filui şi sigila. Şeful 
circumscripţiunii să gnardulii generale, va 
viza, piesele de la No. 1 şi 2, 

Art, 19, Afară de reserra de seminceri, lem- 

  

  

LEGIUIRI - 

nele se voră tăia tâte d'arândulă, fără osebire, 
mari şi mici, cu toporulă, la uă palmă celă 
multii d'asupra fecel pământului, în ast-fel în. : 
cât apa de plie să nu pâtă sta pe tulpină, ră- 
dăcinele însă vorii rămânea întregi şi neatinse. 
Asemenea se tori tăia ssă potrivi din noă tul- 
pinele cele vechi, dându-li-se tăietura prevă- 
(dută mal susă. , 

Art. 20, Este oprită întreprenorului a des- 
coji (japui) lemnele, mai înainte de a le da jos 
la pământi, sub penalitatea de a plăti valărea 
Jori înduoită, estimată ca, la art. 20. 

Art. 21, Pe unde va trece uă-dată cu topo- 
rulii nu va fi liber sub nici unii cuvâuti a se 
mai întorce cu tăierea, Ja din contra urmare 
va plăti valârea împătrită a lemneloră ce va 
tăia şi în urmă pe unde a trecută deja cu to- 
porulă, estimată după valâraa locală. . 

Art, 22, Tăierea lemnelorii va fi liberă în 
fie-care an de esploataţie, numai de la 1 Szp- 
tembre până la finele lut Avrilii, iară mat cu 
osebire se va opera înlunele Pebruariii şi Martie, 

Lemnele de teii, se vor putea tăia şi în luna 
Apriliă, Pentru pădurile de brad! de prin munţi 
se voră putea tăia în totă cursulă analui. 

Art, 23, In veri-ce timpă partea de pădure 
ce se află în esploatare cată să fie accesibilă, 
ca să nu ss aducă uă împedicare la, veghierea 
asupră'i; prin urmare, tăictorii vori fi împăr- 
țiţi în duoă grupe : unii voră tăia şi vor aşeda 
lemnele, iară alţii vorii orândui crăcile şi vâr-. 
furile, ca, cu chipul acesta, să nu se ocasioneze 
întârdiere crescerii pădurei, s6ă a se vătăma 
prin lăsarea, pe locii a lemnelorii tăiate, timpă 
mai îndelungată, căci în casă contrariii între- 
prenorulă este responsabile pentru ori-ce pa- 
gubi şi stricăciuni, 
“Art. 24, [ate opriti întreprenorulă în tot 

cursului întreprisei sele, de a băga sâii de a lăsa 
să păşuneze vite de ale ssle, sâă străine în par- 
tea pădurii vindute, esploatate să în cursă de 
esploataţie. - : 

Cele ce roră intra în acele părţi pentru sco- 
terea lemnelori, vori fi legate ast-felă ca să 
nu potă pasce; ]a din contra va fi responsabili 
întreprenoruli de vătămarea ce se va aduce 
asti-felii lăstaralui şi recrasceril pădurii. 

Art, 25, 'Tăierea lemnelorii din parchetul 
în esploatare, va fi terminată la 1 Maiă, care va 
urma terminulă în care a început a'l esploata. 

Lemnele rămase netăiete, devină proprieta- 
tea Statului, fără dreptii de despăgubire pen- 
tru întreprenorii, . 

Partea esploatată va fi curăţită la 15 August 
care ra urma după espirarea terminului tăierik 
lemnelorii de pe acelă loci; de aceea către acea 
di, şi se va dresa unii procesă-verbală de către 
unii agenti silrică, orândaită pentru acâsta de 
şefală circompscripţiei, facă fiindă şi întrepre- 
norulii sc împuternicitulă lui, prin care se va 
constata că tâte lemnele tăiate până la 1 Maiă
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a anului, precum şi mărăcinii şi aschiele pro- 
venite din formarea lemnelorii, s'aii rădicat de 
întreprenoră şi s'aii scosii afară din pădure. 

Acâstă clausă nefiindă îndeplinită pentru 
mărăcini şi aşchii, se va face de către agenţii 
silvică în comptală întreprenorului. - 

" Lemnele tăiate, cari la acel termin se vor 
afla pe partea esploatată, voră deveni proprie- 
tate a Statului, fără drept de despăgubire pen- 
tra întreprenorii. - . 

Art, 20, Intreprenorulă,. care din vre uă 
causă majoră şi neprevădută, nu va putea să 
săverşescă rădicarea lemnelorii fixate mai sus, 
şi va avea trebuinţă de vre uă prelungire, o 
a cere la Ministerulă finanțelorii, cu uă lună 
cel puginii înainte de espirarea, susii arttate- 
lorii termine, 

Prin acea cerere se va artta : 
1. Cantitatea şi felurimea lemnelorii tăiate 

şi nerădicate de pe partea în esploataţie. 
2, Causele de forţă majoră cari l'a impedi- 

cată de a termina acâstă operaţiune, 
3. 'Terminuliă ce cere a i se acorda. 
Prelungirea terminului a rădicăril lemnelor 

de pe acea parte de pădure, încuriinţându-se 
va îi de uă lună, până la trei celii multi, şi se 
va socoti pentru rădicarea lemnelorii din qiua 
espirării u terminului fixată prin art. 20. 
La casă ca întreprenoruli să nu profite de 

aceste termine, nu se vorii mai putea acorda 
altele. | . 

Ori-ce cerere pentru prelungire de termine 
de nu va cuprinde arătările de mai susii, sti 
care se voriă face în urma espirării terminelor 
fixate prin art. 26, se va considera ca nulă. 

Arte 27. Sunt obligaţi întreprenorii: 
1. A îngriji ca drumurile din întru! pădurii 

pusă în esploataţie, să fie libere în tot-ds-una, 
spre'a nu se întrerumpe sâă impedica comu- 
nicaţia, i _ 

2. A restatornici şi a repara acele drumuri, 
movile de otare, podeţuri şi ori-ce alte strică- 
ciuni va ocasiona cu tăierea şi scterea lemne- 
loriă din pădure. 

Art. 23, Dăcă din esploatarea păduril, s'ar 
strica unii drumii comunale, precin şi podurile 
şi podeţele aflate pe elă, în depărtare de uă 
sută metri de la marginea pădurii, antrepre- 
norulă este obligatii ale repara îndată cu a 
sa cheltuială. i 

Art, 29, Cârciuma ce so obicinuesce a se în- 
fiinţa pe timpul esploatării, o va aşeda în- 
treprenoruli în într, sâă în una din marginile 
pădurii dată în tăiere. Vitele carălor ce se vor 
aduna acolo, nu voră putea păşuna în pădare 
s6ă în tăieturi, sub nici anii cuvântii. | 

Art, 80, Intreprenorulă nu va putea începe 
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esploatarea în anii următori, după cel d'ântâiă 
ali întreprisei sâle, până mai ânteiă în luna 
Jai August celă mai târgii, nu va asista însuşi 
sâii prin delegatii din parte'i, la procesul-ver- 
bal ce se va încheia în fața locului, pentru 
predarea parchetului în esploatare, cândă a- 
tunci se va constata modul tăerii şi a înde- 

plinirii tutuloră obligaţiuniloră sâle, rămâind 
întreprenorulii îndâtorat ca în rasă de abatere 
constatată prin acel proces-verbal, să răspundă 
pe dată plata pagubelorii provenite prin inter- 
venirea legii de urmărire, la cas de opunere 
din parte'i, paguba ce va fi ocasionatiă, eva- 
luată în conformitate cu condiţiunile întrepri- 
sei s€le, Ori-ce contestaţie a celorii constatate 
prin acelii procesii-verbalii, nu pâte opri plata 
pagubei; contestaţia urmândă a se face la Tri- 
bunală. 7 

Art, 31, Feristraele ce se vorii fi aflând pe 
proprietăţile a cărorii păduri se dai în esploa- 
ţara, de nu voriă fi îngagiate mai d'inainte cu 
contracte speiale, către alţi întreprenori, se 
vorii da în priimirea întreprenorului pădurilor 
prin inventariii de starea în care se găsescii, 
şi Ja espirarea terminului intreprisei, sunt în- 
dâtoraţi a le lăsa administraţianii, în starea 
în care le-a priimitiă, rămâindă în folosul Sta- 
tului adausele sâii îmbunătățirile ce vorii face 
la acele ferăstrae, fâră a cere vre uă despăgubire. 

Art. 32, Pentru casuli de a se pune în și- 
gâre coduli forestierii cesută de aliniatuliă 8, 
art. 132, din constituţiune, sâii vre un regula- 
mentii speciale de esploatarea păduriloră do-. 
meniali, întreprenorii se obligă a se supune 
tutulori disposiţiunilorăi prevădute întruni 
asemenea codii, în toţii ce privesce esploatarea, 
sistematică şi paza păduriloră domeniali, - 

- PITLUL IV 
Disposiţii generale şi speciale 

Art, 33, Lemnele aflate pe liniile despărţi- 
tOre ale parcheteloră vindute, sunt ale între- 
prenoraului, precum şi cheltuelile ce vorii face . 
cu deschiderea acestori linil, 

Art. 34. Lemnele cădute sâă cari vorii mai 
cădea prin ori-ce accidentii, în parchetele vin- 
dute, deră care, nu aii intrati în rândulă de e- 
sploataţie, sunt asemenea ale întreprenorului, 

Art, 35, Cândă fracţiunile întinderii unui 
pogoniă sâi falce, suntii mai mici de cât jumă- 
tatea pogonului sâi falce, întreprenorulii. va 
plăti acea fracțiune ca pentru jumătate pogon 
sâi falce; iară când fracţiunile vor trâce peste 
jumătate pogonă sâă falce, antreprenorală va 
plăti ca pentru unii pogonit s6ă falce întrâgă, 

i . a 
p:
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REGULAMENT 
DE LICITATIUNI PENTRU VINDIAREA SPRE EXPLOATARE A PADURILOR STATULUI 

(1570) 
Disposiţiuni generale 

Art. 1. Vingârea exploatării pădurilor Sta- 
tolul se face prin licitaţiune publică orale pentru 
ttă partea de pădure ce se pune în exploatare 
pe periodul de.cinci ant, &ră preţul ce va resulta 
va fi arenda anuale ce antreprenorul urmâză 
a răspunde pentru fiă-care parchet, 

Art, 2, Pentru pădurile situate dincoa de 
Milcov licitaţiunea se va ţine în Bucuresci, la 
Ministerul finanţelori, cră pentra pădurile si- 
tuate dincolo de Milcov licitaţiunea se va ţine 
în Yaşi, în localul palatului administrativi, 
„În Bucurescă licitaţiunea pădurilori se va ține în presinţa, : ” 

1. Ministrului de finanţe să în lipsă'i a se- cretarului generale ală acestui Ministeră; 
2. Unui membru al înaltei Curți de compturi; 3. Directorul domeneloră s&ii în lipsă'i a şefalui secţiuni respectire, 
In aşi licitaţiunea se va ține în presinţa : 
1. Unul delegatii ministeriale; 
2. Prefectului de judeţ; , 
3. Casierului generale care va fi însărcinat 

cu păstrarea garanţiilorii provisoril admise de 
acestă comisiune; o 
„4. Inspectorului forestieri respectivă, şi în 

Jipsa, acestuia, de şefulii circumseipţiunii sil- vice locale. Comisianea va fi presidată de dele- Bâtulă Ministerului sâi în lipsă de către pre- tectuli judeţului. i - 
- Despre publicaţiuni 

Art. 3. Nu se va putea ţine nici uă licita- ţiune fără vă prealabile publicaţinne, 
Art, 4. Publicaţiunea se va face prin Jfo- nitoruli oficiale sâă prin a migloc de publi- citate ce s'ară găsi de cuviință. 
Art. 5, In publicaţiune se va face cunoscut loculă unde are a se ţine licitaţiunea precura şi diua fixată pentru acesta, . 

Despre ţinerea licitaţiunii 
Art. 6. Ticitaţiunea se va face succesivii pentru fie-care pădure în parte şi în ordine pre- cumă voră fi publicate. 
Art, 7, Pentru a se putea ţine licitaţiunea trebue să fie celă pnginii duoi concurenţi pen- tru aceeaşi pădure, | , : Art. 8, Deca din lipsă de concarenţi sâi din veri-uă altă împregiurare licitaţiunea nu star 

putea ţine în gina publicată, se va încheia un 

au   

proces-verbale prin care se va arăta motivele 
din cari nu s'a ţinutii licitațiunea. 

Pădurea rămasă nelicitată se va, publica din 
noii, conform disposiţiuriloră de mai susă, 

Arte 9. Pentru fie-care adiudecare se va dresa 
în condica de licitaţiune procese-rerbali, cari 
vorii artta numele persâneloră ce ai concurat, 
sumele ce aii oferiti, persâna asupra căreza 
s'a adjudecată pădurea şi preţulii cu care s'a 
adjudecată şi garanţia provisoriă ce ai depus 
pentru concurenţă. * e 

Acesti proces-verbală va fi sub-scrisă îndată. 
de persâna asupra, căruia s'a adjudecatii pădu- 
rea şi de concurenţi, vizându-se apoi de menu- 
brii comisiunit, | 

srt, 10. Deca în cursulă licitaţiunii se ra 
ivi veri-uă manoperă cu scopă de a specula a- 
supra licitaţiuniloră publice, depărtândiă pe 
concurenţi prin daruri, promisiuni să alte mig- 
l6ce, spre a face să scadă preţurile parchete- 
lori pădurii puse în licitaţiune, se va urmări 
spre a se pedepsi conformii art. 351 ali codu- 
lui penale. 

Prauda prevădiită în menţionataul articol ală 
codului penale se va, constata de comisiunea 
licitaţiuniă, ” 

Despre garanții 
Art, 11, Pentru a putea f admişi la concu- 

renţă, doritorii urmeză a depunenă garnţiă pro- 
visoriă în valGrea eciivalentă cu jumătatea pre= 
țului unui parchet de pădure după estimaţiune, 

Acestă garanţie nu se va putea depune de 
câtă în nomerariiă să în efecte publice române, 
adică bonuri rurali şi bonuri de tesaur după 
valorea lorii nominale, 6ră obligaţiunile împru- 
mutului Oppenheim şi Stern precară şi acţiu- 
nile căilorii ferate, după cursulă gilei în care: 
se depun. ” 

Art. 12. Persâna asupra căria se va aproba 
adjadecaţiunea va fi obligată să depună în ter- 
min de dece gile maximum, socetit de la data, 
aprobării nă garanţiă definitivă de natura pre- 
vEdută prin art. 1 de mai susi şi de valorea 
ecuiralentă a arendel anuale, fără care depu- 
pere nu se va libera contractul nici tolera tx= 
ploatarea parchetelor, . : 

In casă cândă antreprenorulă n'ari depune 
garanţia definitivă la terminulă mai sus citat, 
va perde garanţia depusă provisoriă, cră par= 
chetele de pădure adjudecate şi aprobate asa- 
pră'i se voră pune din noă în licitaţiune pe
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comptul săii fără a putea avea veri-uă preten- 
țiune, şi deficitalii ce ară resulta se va acoperi 
din orl-ce avere a întreprenoralui pre comptul 
căruia s'a făcut rengărea, bine înțellegendu-se 
că excedentulă din acâstă vingâre va fi în pro- 
ftulă Statului . 

Despre supra-licitaţiune 

Art. 13, Ofertele pentru supra-licitare se 
vorii priimi în termin de cinci qile libere. 

Art, 14, Pentru a fi priimită oferta, urmeză 
să tie de 10 la sută peste ţifra cu care se va, fi 
adjudecat pădurea. | 

Asemenea, nu se ra putea priimi oferte mai 
înainte de a se depune de către supra licita- 
torii suma la care se sue oferta şi garanţia în 
condiţiunile prevădute prin art, 11. 

Ofertatorii vor fi obligaţi a proba că aii de- 
pusă la casieriele generali scă la casa de da- 
puneri suma la, care se sue oferta, și garanţia 

„cuvenită, o 
Art, 15, Oferta fiind admisă, se va ţine uă 

a duoa licitaţiune, liberându-se primului adju- 
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Art, 16. Ori-cine va da ofertă nu va putea 
să o retragă sub nici un curentă, - 

In cas de a refusa manţinerea preţului oferit: 
va perde în profitulă Statului atât suma ofer- 
tată precum şi garanţia depusă. 

Art, 17, Deca la relicitaţinne nu se va pre 
sinta alt'concurent de cât acelii ce a făcatii ofer- 
ta, pădurea, se va, adjudeca, cu preţulii oferită 
de acesta. 

Despre confirmarea adjudecaţiuiii 

Arte, 18, Adjudecaţiunea nu va i definitivă 
de câtii după confirmarea consiliului de miri- 
stri şi înalta aprobare domnâscă. 

Acestă aprobare se șa, da în termin de deco 
dile, socotitiidin qiua adjudecării pentru pădu- . 
rile Jicitate în Bucuresci, şi de 24) dile pentru 
cele licitate la comisiunea din Iaşi, 

Art. 19. Ministerulă finanţelor este în drept 
în terminulă prescrisă mai sus a aproba sâia 
desaproba ori-ce adjudecaţiune făcută, 

Art. 20. In cas de a se desaproba uă adju- 
decaţiune, Ministerulii a regula punerea din .   decătorii garanţia depusă, noă în vingsre şi facerea de noui publicaţiunt. 

  

CONDITIUNI GENERALI 
PENTRU EXPLOATAREA PADURILORU 

TITLUL 1 

Despre preţulă vindirii și alte obliga- . 
. ţiună accesorii 

Art, 1. Preţul adjudecaţiunii îl va respunde- 
„ întreprenorulă la 20 Augustă alti fie-cărui ană 

ali întreprisei s6le, la casieria centrale a Ai- 
„nisterului de finanţe, în monete după cursul 
Ascului, i i 

Pentru anul ântâiă însă, preţul adjudeca- 
ţiunii se va respunde în 10 dile după aprobarea 
licitaţiunii, - 

Art, 2, Sub nici unii cuvânt întreprenorulii 
nu se va putea apâra de plata arendel la ter- 
minele fixate prin art, 1, rimânenâu'i dreptulă 
de a reclama în urmă la instanţele judiciare 
oră-ce despăgubira s'arii crede în drepti a cere 
de la Stati. NE 

Art. 3. Ori-ce neplată la terminele fixate 
prin art, 1, dă dreptulii ministrului a pune din 
nuoii în licitaţiune partea do pădure sâii can- 
titatea Jemnelorii neexploatate de către între- 
prenoriă, şi deficitulii ce arii resulta va privi pe 
sarcina întreprenorului abătatii, împlinindu-se 
din garanţia depusă şi din orf-ce altă avere a 
sa, neputându-se garantuli a se sustrage de 

| „DE LA 1870—1875 
E _(1S70) 

STATULUI PE “TERMIN DE CINCI ANI 

la obligaţiunile scle în casă când ministrul 
mari usa de dreptulii săi, păsnindă pe între= 
prenore. Intâmplându-se a resulta vre-unti be- 
neficiii din rearendâre, acâsta va fi în profitul 
Statului fără a putea face întreprenorulă vre- 
uă pretențiune,. - , 

Acestă disposiţiune nu va putea, opri întru 
nimică aplicarea legii de urmărire asupra în- 
treprenorului pentru răspunderea banilor ce . 
arii detora precumii şi de a obliga pe întrepre- 
norii la platu procentelor de 15 la sută pe an 
pentru sumele nerăspunse la timp până la diua 
achitării Jorii. ae 

TITLUL II 
Despre exploataţii, scâterea lemnelor din 

pădure, liberarea parchetelor Şi priimie 
vea lori, - o - 

- Arte 4. Afară de clausele speciali contrarii, 
exploatarea pădurii vindută se va urma în ter- 
mină de 5 ani; socotită de la Octombre 1870 
până la Octombre 1875, cn obligaţiune ca în 
fie-care din aceşti cinci ani să se exploateze 
parchetulii ce se va delimita şi care se va arăta   în clausele specială pentru fie-carg pădure.
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Arte 5, Statul nu garantâză întinderea par- 
chetelorii, precum nizi esenţa, vârsta şi cua- 
litatea arborilor din fie-care parchet în genere. 

Intreprenorulă nu este în drept a face veri- 
uă pretenţiune, tindând a obținea reducere de 

„preţii sei schimbare de parchet pentru poeni, 
locuri gâle, lacuri, smârcuri, şanţuri, drumuri 
şi locuri ce arii presinta dificultăţi pentru tăe- 
rea şi scâterea lemneloră din parchetele ce "i 
sant vindute spre exploatare. ! 

Art, 0, Tăerea fie-cărul parchet se ra urma 
în timpii de 6 luni ală fie-cărui ani de exploa- 
tare, cu începere de ja 1 Octombra şi până la 
finele lui Marti. . 

'Transportarea lemnelor din parchetul anual 
se va opera în totii cursuli anului, 

Pentru anulii ântâiii însă, dâcă vindârea se 
va face mai târdiii de 1 Octombre, tăerca par- 
chetului se va începe din diua liberării lui, care 
va urma în dată după depunerea garanţiei de- 
finitive şi achitarea arendei anuale. 

___ Lemnele de teiii se vor putea tăia până în 
diua de 15 a lunei lu! Maii. - 

Ori-ce abatere de la acest articol s6ă schim- 
- bare de ordine a exploatării scă exploatare prin 
anticipație, va constitui ună delictii care va o- 
bliga pe întreprenore la plata înducită a va- 
lorii lemnelorii exploatate. . 

Art. 7. Intreprenorulă este obligată a lăsa 
netăiatii numărulă arborilorii de reservă, ce se 
va fixa prin clausele speciali pentru fie-care 
parchetă. | 

Aceşti arbori se vori alege şi marcă de că- 
tre agintele forestierii, care va căuta numai 
interesulii pădurii, păstrând copacii cei mai 
„drepţi şi buni, din esenţele cele mai avanta- 
giose, fără să potă cumpărătorul rădica vre- 
uă pretenţiune de despăgubire, sub pretext că 
arborii reserraţi suntă râii respândiţi scă de 
cualitate superioră. , 
„Art, $, Deca întreprenoruli nu va lăsa ar- 

bori de reservă în numărul arătată prin clau- 
„sele speciali şi dintre acci ce se vorii marca de 
agintele forestieră, va fi obligat, îndată după 
constatarea acestei abateri, să plătâscă Sta- 
tului valorea împătrită a arboriloră ce vor lipsi 
estimaţi a lei 1 bani 50 palma, în măsurătâ- 
rea circumferinței la tulpina reservelori, fără 
jmdecată, aplicându-se legea de urmărire pen- 
tru perceperea arendei. . 

Art, 9, Afară de arborii de reservă, lemnele 
se vor tăia tâte d'a rândul, fără osebire mari 
şi mică, cu toporuiiă la nă palmă cel mult d'a- 
supra fegei pământului. 

Acestă tăcre se va face piezişă asti-feli în 
câtţii apa de ploe să nu potă sta pe tulpină. 

Art. 10, Orânduitulă ce întreprenorulă va 
însărcina cu vinderea lemnelorii în pădure, nu 
va putea fi rudă cu pădurari! sc agenţii silvici 
„al localităţii. In casă contrarii, guvernulă va 
fi în dreptă să poprâscă pe acel orânduit fără 

LEGIUIBI 

a putea întreprenorulă să albă vre-uă preten- 
ţiune de despăgubire pentru paguba ce i s'arii 
causa din acâsta. Ia 

Intreprenorulii este obligat a face cunoscut 
pe orânduitulii săi şefului circurascripţiunii sil- 
vice în care se va afla pădurea, 

Art. 11. Intreprenoruli este obligatii ca la 
1 Septembre ali fie-cărui ani al întreprinderii 
sâle să adreseze Ministerului finanţelorii cere- 
rea în scrisă pentru a i se libera biletulă de ex- 
ploatare al parchetului eserciţiului acelui an. 

Prin acea cerere va arăta oraşul, tergulii 
să comuna unde urmeză a i se trămite biletul 
precum şi adresa sa, Acâstă formalitate lipsind, 
cererea se va considera ca, nepriimită. 

Dâcă cererea întreprenorului se va priimi 
mai târdiii de cât la 1 Septembre, şi d6că din 
acâstă causă s'arii întâmpla ca biletulă să'lii 
priimâscă mai târdii de câtă la 1 Octombre 
atunci intreprenorulii nu va putea avea nică uă 
pretenţiune pentru întârgierea provenită în da- 
rea biletului, şi exploatarea pădurii nu va pr- 
tea fi prelungită peste terminulă de 1 Apriliă 
ală anului următorii. 

Art. 12. După priimirea biletului de la Mi- 
nisteri, întreprenoruli este obligatii a' li pre- 
sinta şefuiui circumscripţiunii silvice în care se 
află padurea, spre a'lă viza. Totii atunci cl va   urmasă presinteşefuluicircumseripţianil silvice: - 

1. Recepisa casierului constatătâre că a plă- 
tiţii sumele prevădute prin art. 1; : 

2. Contractul d'impreună cu unii esemplar 
ală acestui cactii de însărcinări, sub-semmnată   

  

de el şi vizatii de Ministeră; 
3. Orâduitulă însărcinaţi cu vinderea, şi 
4, Registrulă orânduitului cu vîndârea lem- 

nelori spre a'li flui şi sigilia. 
Șefulă circumscripţiunii silvice scii guardulii 

generale va viza piesele de la No. 1 şi 2. - 
Art. 12, -Intreprenoru! este oprit a descoji 

(jupui) lemnele mai "nainte de a le da josă la 
pămăntă, sub penalitate de a plăti valorea lor 
îndoită, estimată ca, la art. 8. 

Art, 14, Pe unde va trece uă dată cu topo- 
rulă, nu va fi liberă, sub nică ună cuvânt, a se 
mai întOrce cu tăerea, la din contra urmare, 
va plăti valOrea împătrită a lemnelorii ce va 
tăia, estimată după val6rea locale, 

Art. 15. Intreprenorulă este opritii în totii 
cursulii întreprinderii scle a lăsa să păşuneze 
vite de ale sâle scii străine în partea pădurii 
vindată, esploatată sâă în curs de esploataţie. 

Este oprit asemenea de a vătăima arborii de 
reservă prin vite s6ă prin neîngrijirea omenilor, 
cu carăle de transport stă prin ork-ce alt mod. 

In casă coutrariii, întreprenorele va fi res- 
ponsabilă de prejudiţiul ce va causa pădurii şi 
supusă la vă plată de 1 leă şi 50 bani palma 
periferică pentru fie-care arbore de reservă vă- 
temată, conformii art. 8. , 

Arte 16. Intreprenorele este oprită sub nici
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unii cuvânt, de a face cărbuni în parchetele ce 
i s'a vîndut scă în ori-ce altă parte a păduri). 

In casti de abatere, Statul va avea dreptul 
a cere de la întreprenore uă despăgubire împă- 
trită a producţiunii ce ară da partea pădurii 
sătămată în timpă de 15 ani. 

Art, 16 La 1 Octombre ală fie-cărui anii de 
esploatare se va adresa unii proces-verbale de 
către agintele foriestier numit pentru acesta de 
Ministerul finanţelorii, în presenţa întrepreno- 
relui scă a delegatului săi, prin care se ra con- 
stata că tâte lemnele tăiate s'ai rădicat de în- 
treprenor şi s'aii transportat afară din pădure. 

Prin acel proces-verbale se va mai constata 
modulii tăierii şi ală îndeplinirii tutulorii obli- 
gaţiuuilor, rămânând întreprenorele îndstorat 
ca, în'casăi de abatere constatată priu aceli pro- 
cesii-verbale, să răspangă pe dată pagubele 
provenite, fără judecată, : 

Art. 1S. Lemnele cari se vor constata că ai 
rămasă netăiate până la finele lui Martii a anu- 
lui de esploatare, vori dereni proprietatea Sta- 
tului fără dreptă de despăgubire din partea în- 
treprenorului sub nici uri pretexti, 

Art, 19. Lemnele cari la eliberarea parche- 
teloră se vor afla pe liniile despărţitâre acelor 

„parchete, suntii ale întreprenorelui. 
Art, 20. Intreprenorui care din vruă causă 

- de forță majoră, nn va putea, să săverşescă scâ 
"terea lemnelorii tăiate din pădure în terminul 
mai susiă fixată, şi va avea trebuinţă de vre uă 
prelungire, o va cere la- Ministerul finanţelor 
cu uă lună înainte de 1 Octombre, prin acea. 
cerere se va arăta : 

1. Caantitatea şi felurimea lemnelorii tăiate 
şi nerădicate de pe partea în esploataţie; 

2. Causele de forţă majoră ce Va impedicat 
- de a termina acâstă operaţiune; 

3. Terminulă ce cere a i se acorda, - 
Acestă autorisaţiune nu se pote acorda dâca 

e întreprenorele nu va înfăgişa totii de ună dată 
nă declaraţiune din partea silvicultorului locale 
că nu esistă nici ună delictă pădurescă săvâr- 
şitii de reclamantii. | 

Prelungirea terminului.rădicării lemnelor de 
pe acea parte de pădure, încuviințându-se, va fi 
de 1 lună până la 3 celă multă, şi se va socoti 
pentrn rădicarea lemneloră din diua eapirării 
terminului fizată prin art. 6. | 

La casii ca întreprenorele să nu profite de a- 
-„ ceste termine, nu se va mai putea acorda altele. 

Ori-ce cerere pentru prelungire de termine, 
. de nu va coprinde arstările de mat susă sâi 

„ cară se vorii face în urma espirăril terminului 
- fixată prin art, 20 se va considera ca nulă. 

Art, 21. Sunt obligaţi întreprenorii : 
1. A îngriji ca Qrumurile din întrulă pădurii 

pusă în esploataţie să fie libere în toti-de-una 
sprea nu se întrerupe sâii împedica comunicația; 

2. A restatornici şi a repara acele drumuri, 
morile de hotare, podeţuri şi ori ce alte strică- 
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ciuni se va ocasiona, cu tăierea şi scâterea lem- 
ne!orii din pădure. IE 

Art, 22, 'Dâca, din esploatarea pădurii s'ar 
strica unii drumă comunale, precumii şi podu- 
rile sciăi podeţela aflate pe el în depărtare de 
100 netri de la marginea pădurii, întrepreno- 
rulii este: obligatii a le repara îndată cu a sa 
chieltuială, 

“ Arte 23, Cârciuma ce se obicinuesce a se în- 
fiinta pe timpulă esploatării, o va aşeda în- 
treprenorele în una din mărginile pădurii dată 
în tăiere; vitele carăloră ce se vor aduna acolo 
nu vor putea păşuna în pădure sâii în tăieturi, 
sub nici unii cuvântă, 

Ori ce abatere va priri pe întreprenor care 
va fi supus la uă amendă de 50 bani de fie-care 
capii de vită ce s'arii prinde păşunândă în pă- 
dure ssii în tăiătură; împlinindu-se amenda 
conformă art, 8. 

Arte 24. Ferăstraele ca s'ar afla pe proprie- 
tăţile ale cărorii păduri se dai în esploatare, 
de nu vorii fi îngagiate de mai înaințe cu con- 
tractii special către alţi întreprenori stii către 
arendaşulii moşiei, se vorii da în priimirea în- 
treprenorelui pădurii prin inventariă de starea 
în care se găsesc, şi la espirarea terminului în- 
treprinderi) , întreprenorulii este obligati a le 
lăsa proprietăţii în starea în care le-a priimit, 
rămânândi în profitul Statului adausele seci 
îmbunătățirile ce va face la acele ferăstrae, fără 
a cere vre uă despăgubire, - 

Art. 25. Intreprenorele va fi obligată ca la 
finele esploatării fie-cărui parchetă să, predea 
în bună stare stâlpii ce voră fi puşi la fiecare 
capi de parchetii, şi a face moşorâe înjurulii 
aceloriă stâlpi. a - 

Arte 26. La finele terminului întreprisei, în- 
treprenorul nu va putea pretinde a i se restitui 
garanţia definitivă, penă mai ântâiă uu se va, 
adresa cu cerere în scrisii către Ministerulii fi- 
nanţelor. Uă dată cu acea cerere va presinta: 

1. Cuitanţa .liberată de direcţiunea domene- 
loră şi a pădurilorii de priimirea garanţiei; 

2. Recepisele casierului respectivă de acui- 
tarea arendilorii anuale a întregului period de 
esploatare; 

3 Constatarea silvicultorului circumscripţiu- 
nei în care este situată pădurea, că esploatarea 
parcheteloriă s'a făcutii în totul conform cou- 
diţiuniloră întreprinderii; . 

4. Deca garanţia va fi depusă de uă a treia 
pers6nă, reclamantulă va mai presinta uă au- 
torisaţiune în regulă din partea garantului. 

Art. 27, În cas de a se pune în rigore codui 
foresțieră cerută de alin. 8, art. 132 din con- 
stituţiune, s6ă veri unii regulamentii speciale 
de esploatarea pădurilor Statului, întrepre- 
norul va fi obligat a se supune tutulor dispo- 
siţiunilorii prevădute în codii sii regulament, 
în totă ce privesce esploatarea sistematică si 
paza păduriloră Statului.
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Art, 2. Ori ce violare a acestoră condițiuni 
va constitui Statului afară de dreptul de des- păgubire prevâdntu prin articolile precedinte şi pe acelea de resiliarea contractului şi rea- - rendarea, parchetelorii în comptul antrepreno- rului şi a garantului sâă, . . Art, 29. Antreprenorul, pentru cât se atinge de condiţiunile generali sâă speciali ale esploa- - tării pădurii, precumă şi garantulă stii vor fi snpuşi legilorii ţărei, atâtă în terminul antre- 
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prisei sele câtii şi în toti timpulă până la de- săvergita răfuire, fără a se putea apăra întra nimici cu ajutorulă -protecţiunii co voră avea, nici Enşile, nici altă cine-va sub curântiă de to- varăşă sii moştenitori aj lori, 
Art, 30, Ori-ce transmisiune a antreprisel 

contractată către altă perenă, nu va putea fi valabile de câtă cu cousimţimântul Ministeru- iui şi a garantului. 

  

LE GE . 
- PENTRU REGULAREA DREPTULUI DE INTRARE DE LA VITELE PASTORILOR STRAINI 

(Decretii No. 756, din 20 Îaiii 1865) : 

-* Despre păstorii austricui 

Art, 1, Păstorii austrieni ce frecuentă cu ”- vitele loră România, se împartă în următârele “categorii : „ 
a. Păstorii cari vărândă vitele lor în munţii Austrici sâii ai României, se cobâră rana spre ernatică în câmpurile şi bălțile României, sâă spre a le trece în totă si îu parte în statele 

limitrofe, şi 
b. Păstorii ale căroriă vite intrate de mai multă timpii s'aă stabilită prin câmpurile şi bălțile României, 

Despre păstorii ce ar intra din | 
statele Austriei 

Arte 2. Păstorii austrieni venindă din sta- tele Austriei, suntă liberi să intre în România, cu ori-ce numerii Şi felii de vite ar avea; atâtii pentru pășune sâă ernatică, câtă şi pentru a le trece transitii, : ” 
Art. 3, Vitele austriene ge Trecunoscă, după actele speciale (Regie C. C.), pe cari păstorii proprietari, sâii scutari trebue a 15 avea ori cândii intră în România; agenţii fiscali de la punctulii de frontieră dec, vori îngădui intra- Tea de vite anstriene, numai pe temeiulii unor asemenea acte, şi prin plata, taxelor de intrare ce se prescrii mai josă, ” 

” Pasprtele nu se recunosc ca regii, şi prin urmare, acei ce arii: cere să intre cu asemenea acte (pasporte), nu poti fi îngăduiţi în condi- ţiunile legii de fașă, ci numai prin plata drep- tului de importii sâă de transitii, 
Arte 4e Dâca peste numărală vitelor cu- prinse în regiile C. C. păstorii ari aduce d'uă dată şi alte vite, ele vorii fi libere a se întro- duce în condițiunile prescrise pentru comer  ciulă generali, adică sâă prin plata dreptului de importaţiune, de vor fi destinate pentru con- sumaţiune în întrul țăriy, scă prin plata drep- tului de transită, de se vor declara de transit, 

    
  

„Asupra diferenței de mai puţină, păstorii se 
apără de orl-ce plată. 

Art, 5. Taxele de intrare (oeritulă şi cornă- ritul) pentru vitele austriane, se statornicescii precumă urmeză- : 
a. Pentra capul de die, berbece, capră, țupă, rimători şi rimătâre parale dece (10). 
d..Pentrn capul de boii, vacă, bivoli, biro- 

liţă, cal, €pă, catir şi asin parale trei-deci (30). 
6. Pentru capulă de sugători de la vitele mici cuprinse la litera a câte s'ar aduce până la 1 Iuliă, ali fie-căruia ană, câte parale cinci, Gră Gatunci inainte parale dece. - 
d. Sugătorii (vițel, mânji şi malaci) ce nu ar trece vârsta de un an, se apără de ori-ce plată, De la vârsta de ună ani până la duoi, plă- tescii câte parale cinci-spre-dece de capă; âră 

de la daoi an! în susii, plătescă ea cel mart de felulă loră, adică câte trei-deci parale, precum se cuprinde la litera de sub acestii articolă. 
Art. 6, Taxele de intrare se plătescă iudată 

după declararea şi constatarea vitelorii la biu- 
roul vamali 
cu vitele loră spre introducerea în îatrul ţtrii, Art, 7. Pentru fie-care turmă de vite au- striene, câte s'ar constata după regif, agentul fiscală de la punctulă de intrare (vameşul) ra da biletă do intrare imprimată, Biletul nu se pâte da de câtii numai pe numele unuț singură păstorii, proprietarii s6i scutară. In biletală 

ce s'ar da, va trebui a fi specificatii numărulă 
regie! C. C. pe care s'a întemeiată, numele pă- 
storului, terminulă ce ar cere pentru păşune, 

pe unde păstorii austrieni, ar veni . 

scă ernaticulă în țâră, numărul şi feluli vi- telor şi taxa de intrare (oeritulă şi cornăritul) 
ce ar plăti pentru acele vite, , 

Art, $, Pentru fie-care biletă, care se dă după disposiţiunile art, 7, osebitii de taxa de 
intrare, păstorală va plăti câte ună leii care 
se șa înscrie toti în acelii biletii; şi în recipisa, 
de incasarea baniloră, ce agentulă fiscală (va- meşuliă) este dâtorii a'i libera osebită,
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Art, 9, Taxele ce se percepea în trecui sub titlu de plocâne, numărătâre, şi răvaşii se des- 
finţeză. : , Da 

Art. 10, Terminul ce va trebui să se acorde păstoriloră austrieni nestabiliți în ţEră, va f totă-de-una de ună ană de dile. . 
Terminulă acordată se înscrie în biletulii de intrare ca să serve de controlii: la răfairea, a- 

celui biletii, DR 
Art, 11. Păstorii austrieni intrândă în Ro- 

mânia şi plătindii taxele de intrare prin înde- plinirea regulelorii prescrise mai susă fără a inaf fi supuşi la alte taxe fiscal se vor bucura 
de drepturile următâre : 

a. A se preumbla cu vitele loră pe tâtă în- 
tinderea teritorulai României, pe dramurile 
principali în limitele loră ori unde adică inte- 
resete "i-ar îndemna, se înțelege prin plata de 
bună voie a drepturilor de păşune şi ori-ce altă 
ar privi pe proprietăţile respective, ferindu-se 
a nu călea ca vitele lori peste limitele dru- 
mariloră. 

Pentru stricăciuni voră fi supuşi la despă- 
gubire după legile ţării pentra ispaşă fără altă " intervenire, o. ! 

b. A aduce-fără plată de importaţiune unel- 
tele pentru facerea brânzei, objectele pentru 
prepararea nutrimentului şi hainele iconomilor 
de vite şi ale ciobaniloriă, îngădoirea introdu- 
cerii unoră asemenea, ohjecte însă se va face 
prin îndeplinirea reguliloră de declarare, revi- 
sia şi înregistrarea, numărului şi felul haine- 
lorii se va calcula după numărulă âineniloriă ce 
ară întovărăşi turma la intrare (proprietarii, 
scutarik, ciobanii slugi), cari se voră cuprinde şi în biletele de intrare, : 

c. A se înapoia în Austria în mărginirea, ter- 
miniloră prescrise prin biletele de intrare, cu 
vitele ce aii introdusă şi prăsila de la cele fă- tătore pe unii anii şi cu producțiunile de lână, 
brânză, lapte, miţe, etc., în cătimile ce obici- 
naităi producii asemenea vite şi care se vorii 
calcula după numărulii şi felul ce fie-care pă- 
stori ari avea, .. - 

Dâca vitele ar fi stat la păşiune în ț6ră mai puşinii de optă lnni de dile, păstoril nu poti fi 
îngăduiţi să scâţă producţii fără plată. . 

- Pentru vitele sâi producţinnile ce ară avea 
păstorii prisosii se supunii la plată de espor- 
taţiune, €ră pentru lipsa de asemenea, vite sâă producţiuni se supun la plata dreptului de im- 
portațiune: --. : 

d. A trece în statele limitrofe şi a se înapoia 
cu totalulă sii parte din vitele ce ar avea in- 
troduse în ţeră însă prin paza regulilor de de- 
clarare şi constătare, pentru că constatându-se 
pris6se de vite să plătâscă drepturile de imporţ. 

Despre păstorii Austrieni afați în eră cui 
vitele de mai multii timpă 

Art, 12, Păstorii C.C. cu vite aflaţi în ţEră 
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de maj mult timp, se împart în două categorii: a, Păstorii ce ai fostii stabiliți prin câmpuri | şi bălți unde ai plătită dreptulă de intrare (oeritul şi cornăritul), din trecnt până la 1860, cândă implinirea prin câmpuri a încetată; şi d. Păstorii carii intrândă din Austria de la 1860 încâce, sti nu s'a mat înapoiată spre a refui biletele în terminulă ce ]i Sai acordată, s6ă ai lăpădati biletele ce ati avutii făcândă spesula, loră ca pământeni, - 

Despre păstorii austrieniă ce s"aă aflat sta: biliţă în țâră înainte de 1860 
Arte 19, Păstorii austrieni ce erai stabiliţi . în țeră cu vitele lorii până la, 1860, se îndâto- reză a presinta actele (biletele) din trecuti pentru plata dreptului de intrate (0eritulă şi cornăritulă) şi pentru timpul câtă sară con-   stata că n'ai plătitii, voră plăti acestă drept, | calculându-se, după taxele existente până la fi- nele anului 1864, pentru numărulă şi felul vitelorii constatate, plus prăsila unui an , de la cele fătătore. . 
Art, 14, Din anulă 1865 înainte, păstorii austrieni stabiliţi în câmpuri voră plăti uădată po fie-care ani, taxele ce se statornicescii prin legea de facă, către agenţii fiscali competință (vameşi) cei mai apropiaţi. Păstorii ce n'ară avea 2 presinta biletele spre a se recunâsce de austrieni, sunt ţinuţi a presinta acte consta- tătâre în regulă pentru num&rulii şi felulă vi- telorii co are a se aduce din Austria, când mar putea produce nică bilete de intrare, nici ose- bite acte constatătâre, se declară de pămân- teni, şi se supun la plata dreptului de import, pentru numărulii şi felulă viteloră ce ară avea, la promulgarea legii de fegă, după uă constatare   piealabilă ce s'ară face. . 
Art, 15 Păstorii austrient ce ari fi stator- niciţi cu vitele lori în țEră plătindii taxele de. intrare (oeritul şi cornăritulă) se vorii bucura, şi de tâte drepturile prevădute la Art. 11 de . maj susă, afară de scutirile de la litera d, pen tru haine, unelte şi altele, pe carii ei obicinait, * le enmpără din eră, . . „Pentru ca ună păstorii austrian din ceista- torniciţă prin câmpuri, să:pâtă seste produc-" țiunile, este ţinută să presinte Ia biuroulti va- mei de eşire biletulă de plata dreptului de in- txare, până în ultimulan, -: : 

Despre păstorii austricui i nirați de la 1880 şi neînapoiați cu vitele în terminelo pre» serise prin biletele de coborîre, : 

" Arte 10. Păstorii austrioni carii mai îna -poiatii în totală sâii în parte vitels ce aă fost cuprinse în biletele cu termine fixe, până ln ex- pirarea terminilorii arătate în ele, sori urma   a fi îndâtoraţă la plata dreptului de importa 
%0
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ţiune, după numărulă şi felul vitelorii ce se 
vorii constata după registrele de intrare. 

Despre păstorii celorii-alte State limitrofe 
i (afară de Austria) 

Art, 17, Păstorii din Rusia, Turcia şi Serbia 
cari după trebuinţă arii veni să păşuneze în 
România, turmele loră de vite, se vor îngădai 
totii în condiţiunile legii de fașă, dâca ei ar fi 
recunoscuţi în asemenea cualitate (do păstori) 
prin acte speciale ale guvernelori respective. 

Câni însă mari fi astă-felii recunoscuţi (ca 
păstori) vorii fi iîngăduiţi numai prin plata 
dreptului de importaţiune, sâii asigurândii un 
asemenea drepti, ori în deposite, ssii garanţii 
solvabile, deca ar avea să stea în ţsră într'un 
termini mărginită. - 

-. Disposiţiuni generale 

Art, 1$. Dreptulă de intrare se ptătesce uă- 
dată pe ani, precum se statornicesce mai sus, 
Cândă însă un păstoră din cel ce sue spre îna- 
poiere în Austria, vitele ce arii avea, ară intra 
de două sâă de trei ori în cursulă unut anii, el 
este dâtorii a plăti dreptulii de câte ori ar in- 
tra, privindu-se în tot-dduna vitele ca din noă 
aduse. 

Art, 19, Păstorii străini stabiliţi în ţâră de 
mal multă timpii, carii ară declara dorinţa, să 
împământenâscă vitele lori vori plăti uădată 
pentru totii-d-una dreptulii de importaţiune, 
pentru vitele ce arii avea afară de prăsila unui 
anii din acele fătătora, care se scutesce, şi în 
urmă prin plata dreptului de patentă, vorii fi 
liberi a întreprinde ori ce comerciii şi a se bu- 
cara do tâte drepturile comercianților pămân- 
teni, pentru ce privesce vitele lori. 

Art. 20, Păstorii străini ce sue şi coboră 
vitele lorii, pa fie-care anii, la expirarea ter- 
minului din biletele ce arii avea, suntă dâtori 
să facă declaraţia la biuroulă de vamă cel mai a- 
propiat, dâca aii intenţiane de a mal rămânea 
încă la păşiune în ţ6ră sci ca să sestatornicăscă 
totii sub titlulă de străină. In ambele casari 
păstorii sunti dâtori ca îndată după declarare 
să plătâscă dreptulii de intrare după numărulii 
şi felul vitelorii ce s'arii constata după biletul 
de plată din anulă ce a precedatii, pe acel în 
care s'arii urma declararea plus prăsila de la 
cele fitătâra; rămâne înțeles că la preschim- 
barea biletelorii trebue a sa avea în vedere şi 
cătimile producţiunilor, făcându-se împlinirea 
dreptului de importii pentru acele co arii fi re- 
masi în ţâră. 

Art, 21, Declarările ce agenţii fiscali com- 
petinţi (varegii) ari priimi după disposiţiu- 

  

  

LEGITIRI 

nile art. 20 de mai susă, suntă dstori ca după 
înregistrarea şi încasarea banilorii, asomEnatii 
reguliloră , să le comunice administraţiei vă- 
miloră înaintândă şi biletele originali răfuite, 
spre a nu se mai urmări păstorii, . 

Art, 22, Păstoriloriă străini ce sue şi cobor, 
carii până la exvirarea terminiloră din biletele 
de intrare, n'ar seâte vitele nici n'ar face nici 
una din deelaraţiunile coprinse la art, 20, li se 
vorii recunâsze prin faptă vitele ca îinpămân- 
tenite şi se vorii supune a plăti dreptali de 
importaţiune. pi 

Asemenea se va urma şi cu vitele păstorilor 
străini statorniciţă prin câmpuri, carii ar căta 
să se sustrapă de la plata dreptului de intrare . 
pe fie-care ani. . : 

Art. 23. Suirea şi coborirea viteloră din 
manții Austriei, să chiarii din ai ţării, carii 
dară apăra mai susi de linia picheteloră de . 
crnă sei de ssră precum şi intrarea să eşirea,. 
prin diferitele linii de hotar fără scirea agen- 
țiloră vamali, este poprită ca totulii; ori ce 
numeri de vite s'ară dovedi astii-felă (suite şi 
coborite fără forme) ze vorii confisca prin în- 
cheerea de procesă-verbali în asistenţă şi de 
pers6ne private , după care va urma, Ca, ase- 
menea vite să sa vândă prin licitaţie. 

Din preţulă resultatii, donă părţi se vor în- 
casa în profitulă fiscalui şi uă parte se va da, 
doveditoriloră chiarii deca doveditorii arii fi a- 
genţi fiscali. “ “ 

Art, 24. 'Tarmele de vite mari cari după 
feluli părului arit putea face imposibilii s6ă - 
chiarii anevoios controluliă la eşire, se pot şi 
infera după trebuinţă cu uă marcă co se va sta- 
bili înadinsă. . : 

- Art, 25, Păstorii străini ce s'ară statornici 
în ţâră do şi plătescii dreptul de intrare pe 
fie-care an, după disposiţiunile dela art. ..., 
suntă însă dătorl osebitii a se sapune şi la uă 
constatare prin numărătâre a numărului şi fe- 
lulă vitelorii din cinci în cinci ani. Asemenea 
constatări se roră apăra prin agentuli fiscală 
competinti celi mai apropiată şi autoritatea 
comunală. 

“ Actulă de constatare ce se va libera păsto- 
rului, va servi pentru perceperea dreptului de 
intrare, pentru cei cinci ani viitoră, după con- 
statare, adăugându-se numai prăsila pe un an 
pentru cele fătătore. - : 

Art, 26. Somele percepute din dreptulii de 
intrare ală păstoriloră austrieni, se încaseză 
şi se vârsă prin îndeplinirea disposiţiuniloră 
prescrise prin legea de comptabilitate, -- 

Art, 27. Uni regulamenti specială, va pre- 
cisa modală executării legii de fașă. 

Art, 28, Disposiţiunile contrarii acestei legă 
suntă şi remânii abrogate.
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REGULAMENT 
PENTRU APLICAREA LEGE! ASUPRA DREPTULUI DE ISTRARE DE LA VITALE STRAINE 

(Decret: No. 1027 din 25 Augusi 1865) ae 

CAPITOLUL 1 
Despre păstorii austrieni, cară arii intra 

din noii din statele Austrici 

Art, 1, Păstorii austrienă spre a intra din 
Austria cu turmele lori de ite, sunt dâtori să 
le aducă la un puntă, sâă potecă de vamă a ţărei, “Îndată după sosire la vamă, păstorul urmâză 
a se presenta la vameşii, declarândii numărulă 
şi felurimea vitelor ce arii avea, precumă şi destinaţiunea lori, adică : de sunt a se întro- 
duce la păşune, s6ă eruatică în ţeră, scă sprea 
trece transită în alte staturi, ” 

Arte 2, Dâcă vitele sunt pentru păşune sâii 
ernatică în ţeră, agenții vamali ceră mat ân- tâii păstoralui regia C. 0, şi după ce esami- 
nând'o, se convingi că sunt de turmă, iară nu 
de comerciă, si pentru alte dostinaţiuni, pro- 
cedezii la uumtrătârea şi specificarea felurimi- 
loră, bine înţelegându-se însă, că specificarea 
felurimilorii se face numai spre a se deosebi 
oile, caprele, vacile, caii cte., iară nu şi spre a 
se specifica, speciile de site mici după lânuri, adică câte țipăt, bârsane sâă țurcane; acâstă 
specificare creându-se cu totulii de prisosii şi 
întârdietâre. IE 

« Art. 8, După terminarea numărătârei şi con- 
-statarea numărului şi felulii viteloră ce ară fi, agenţii vamali vizândă mai ântâiă regia C. 0. 
Spre a se cunâsce în totă timpulii că ea (regia) 
s'a presentată la vamă, se ocupă a face 'calcu- dal cuvenit, pentra taxa dreptulvi de intrare, 
câtii, adică : păstorulii ar fi dătoră să plătescă 
din taxele cuprinse la art. 5 din lege, şi care 
sunt cele următâre : -. 

- a. Pentru capul de die, berbece, capră, ţap, 
rîmătoră, rîmătâre câte parale dece (10). 

-8. Pentru capuli de boii, vacă, bivolă, bivo- Jiţă, cal, catiră și asini, parale trei-deci (30), 
-£. Pentru capul de sugătorii de la vitele mici 

cuprinse Ja lit a, câte s'ară aduce până la I-iă Iuliă, a fie-cărnia an, câte parale cinci (5), iară de atunci înainte parale dece (10), 
d. Sugătorii (viţeii, mânzii, şi malacii) ce nu 

ară trece vârsta de ună anii se apără de ori-ce plată. De la vârsta deuni ani pent la duoj, 
plătesc câte parale cinci-spre-dece de capi, iară de la duoi ani în sus, plătescii ca cei mari 
de felală lori, adică câte trei-deci-parale, pre- 
cum se cuprinde la lit. 3, de sub acest articol. 

   

          

    
   

   

Art. 4. Dapă ce s'a terminată calcululă, a- penţii vamali formâză unii biletă da intrare asemănat modelului lit. a anexată aci, în caro biletă înscrii după rubricele ce conţine numă- 
rul regiei C. C. pe care se întemeiază, termi- 
nulă pentru existenţa, în țEră a viteloră, după, 
disposiţinnile art. 10 din lege, numele păsto- 
raului, numărul şi felurimile vitelor, taxa drep- 
tului de intrare ce ară fi dâtorii să plătâscă, 
și taxa de unii leii, pentru biletulă de intrare 
(art, 8 din lege). . 

Arte 5. După pregătirea biletului în acestă 
modii păstorulă se îndâtorâză a plăti taxele le- 
giuite ce s'ară cuveni, (a dreptului de intrare 
şi a biletnlui), după care agenţii vamali înca- 
sândă banii, şi înregistrândă operația în re- 
gistru speciali (pentru intrarea, păstorilorii), 
şi banii în registru, casa banilorii, liberiză pă=. 
atoralui biletulă de intrare și recepisa din re- 
gistru cu matcă; şi ast-felă se îngădue păsto- - 
rului a cobori cu vitele în ţâră. | 

Art. 6. Dâcă asemenea vite de turmă spre 
păşune s'ar aduce cu paspârte, agenţii vamali, 
nu le poti considera că sunt de regie, şi prin 
urmare spre a le îngădui va îndâtora pe pro- 
prietaruli lori, să declare de arii fi destinate 
pentru a se importa în ţâră, sâă a trece în 
transitii. In casulă J'ânteiii, se supune la plata 
dreptalui de importii câte 5 la sută, asupra Ya- 
IOrei, iară în casulă ală duoilea, la plata drep- 
tului de transit, prin înregistrare şi îndeplini- 
rea osebitelor reguli, statornicite în asemenea, 

Art, 7, Cândii unii păstorii sari presenta 
cu regie, însă arii avea mai puţină de duo- 
spre-dlece capete vite din cele mici, sâii ştse din 
cele mark; agenţii nu le vor recunâsce de tur- 
me, după regulile mai sus prescrise, şi după 
declarările ce conductori! Joră se voriă îndâtora 
a face, se vorii recunâsce mat ântâiă de sunti 
de importii spre consumare, de transitii si de 
pasageri, spre a stărui provisoriă în“ţâră. 

In câte trele casurile agenţii vamali vor în- 
deplini regulile statornicite prin regulamentele 
şi instrucţiunile speciale. , a 

Arte 8. De şi na este obiceiii ca vitele de 
turme C. C. să se declare de transit la punctele 
de fronţieră, pe unde asemenea vite sc aduci, 
dâră ivindu-se un asemenea casii, de a declara, 
adică: la vamă ver-uu păstor vitele sale detran- 
sitii, chiar de Ja intrare, agenţii vamal! le voră 
îngădui prin îndeplinirea regulelori de transit,
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însă întruni assemenca cază, păstorii se voră 
îndâtora să plătescă taxa dreptului de intrare, 
specificată la art. 3 de mai sus, şi aceeaa tran- 
sitului câte cinci la mie înscriindu-se după 
reguli. 

Ingădauirea transitului se face numai pentru 
vitele de turme cu regii, 6ră pu şi pentrn cele 
de comercii, ce s'arii putea aduce de unii din 
păstori; fiind asemenea transite poprite, fără 
autorisaţiuni speciale. : 
 Păstorii ce arii declara de transitii vite de 
turme, şi le arii trece astii-felăi, de şi plătescii 
gi dreptulii de intrare, pe lîngă celă de tran- 
sitii, însă nu se potii bucura ce drepturile pă- 
storiloriă ce arii păşuna în ţeră; acelea adica : 
de a scâte producţiunile fără plată, şi a aduce 
hainele şi uneltele, asemenea fără plată, şi ose- 
bitele alte drepturi, ce asemăratt Legei spe- 
ciale, li se acordă; şi se esplicii mai josiă. 

Arte, 9. Cândă vitele ce s'arii aduce, ară fi 
destinate să se importeze pentru comerciuliă 
de consumaţiane în întrulă ţărei, precumi a- 
semenea şi cândii peste vitele cuprinse în Re- 
gie, s'ară aduce de păstori şi altele, se vorii 
îngădui a se întroduce numai cu plata taxelor 
statornicite, câto cinci la sută asupra valorei, 
după compturile de Ja loculă cumpără târei, ce 
întroducătorulii este dâtorii să presinte. — In 
lipsă de compturi, se «stimez vitele cupă pre- 
urile ce arii circula la loculă de rămnire. 
Art. 10, Cândi vitele ce s'arii aduce de pă- 

stonă ară fi raai puţine de câtii numărulă ce ar 
fi cuprinsă în Regiile C. C, păstorii nu potă fi 
îndâtoraţi la nici uă plată pentru lipsă, ci nu- 
mai pe numărul şi felulii ce s'arii censtatala 

” numerătâre pentru care se vorii libera şi bile- 
tele de intrare cuvenite, după regulile prescrise 
la art. 5 de mal susi. 

Art. 1î Cândiă însă, ară Î differirţi de fe- 
lurimi, între vitele constatate la nomărătâre 
şi cele cuprinse prin Regie, atunci bănuindu-se 
că vitele aduse la rama română, n'ară fi recu- 
noscute de Regii, nu se vor îngădui să intre de 
cât prin plata dreptului de import, sâit de tran- 
sit, după destinaţiunea pentru care proprietarii 
Vară declara, dnpă trei somărt ce li s'arii face, 

Art. 12. Biletul de intrare se dă numai 
pe numele unui singură păstorii, că scutară, 
şi cândi arii fi mai mulţi păstori scă scutari, 
cu vite întrunite în uă turmă, se va da câte un 
biletii pentru fie-care din păstori si scutari 
ce arii exista, întruniţi, după regalile de înre- 
gistrare şi taxare, cuprinse maj susii, se înțe- 
lege că, biletele separate nu se pot da, şi când 
Sar constata că uni ciobani ari avea ună nu- 
mări mai puşini de două-spre-dece vite mici, 
s6ă geso mari. 

- Art. 13, Pentru taxele subt titlulii de plo- 
eGne, numirătore şi răvaşii, fiindii scutiţi pă- 
storii, după lege, nu se-roră mai percepe pe la 
vămile ţărei, - E 

LEGIUIRI 

  

  

Art, 14, Păstoriloră C.'C. ce arii cobori cu 
vitele lorla păşune, nu li se vor acorda termine 
maj înari Ge câtă ună ană. 

Terminele acordare se vor înscrie în bile- 
tele de intrare şi în registru speciali, pentru 
ca să serve de temeiiă la înapoierea unoră ase- 
menea tite, şi la r&fuirea bileteloră. 

Art. 15. Păstoril austrieni carii aă intrată 
cu turme de vite Ja păşune, se voră îngădui a 
aduce fără, plata dreptului de import, uneltele 
pentu facerea brinzei, obiectele pentru prepa= 
rarea, nutrimentului şi bainele iconomilor stă- 
pâni şi ale ciobaniloră. — Pentru tâte aseme- 
nea, obiecte însă, introducătorii suntă dâtori să 
facă declaraţiuni în regulă; declarândă adică 
numărul și felul unor asemenea obicete şinotând 
biletulii de intrare, pe care 's'ară întemeia pă- 
storulă, ce: endii introducere. După priimirea 
unoră asemenea, declaraţiuni, agenţii vamali, 
coustatândi că obiectele cerute a se introduce 
fără vamă, ară fi în raport cu numărul 6me- 
nilori ce arii fi întovărăşitii turma la intrare 
(proprietari, scutari, ciobani, slugi) şi care nu- 
mări va fi totă-de-una, înscrisă în biletulii de 
intrare, precnmii asemenea şi uneltele pentra 
facerea brinzei, după felul producţiunii asu- 
pra numărolu! şi feluli viteloră, le va îngădui 
să se introducă fără plata dreptului de impor- 
taţiune, înregistrându-le în registru de vămuire, 
cu vbscrvaţiune asupra temeiuriloriă după care 
se face scutirea de vaniă. (Art. 11 din Lege). . 

Art, 16. Cândă ună păstoră s'ară presenta 
la unii penctii de vamă, cerândii a se înapoia Ja 
urma sa, cu turma îutrâgă, stă cu parte din 
turma ce arii aveu întrodusă pe temeiă do bi- 
letă în reguiă, agenţii vainall sunt detori săy 
câră biletul do intrare, şi după ce examinân- 
du-li de este în regulă, va constata! dreptulă 
de sctere a unui asemenea păstorii, şi când 
terminulă n'arii fi espirată, va proceda a face 
numărătoreatriteloriă ce ară fi aduse, 

După numerătâre şi deosebirea felurimilorii, 
în inodulă arctati la art. 2 de maj 5usii, dâca 
înapoerea nu se face pentru totalulii viteloră 
din biletă, se înscrie la partida respectivă 'din 
bilet, numărulă şi felulă vitelor ce s'ar scâte, 
şi tot uădată înregistrându-se, se îngădue pă- 
storulii a le scote la urma loră, : 

Art, 17. Câudă păstorulă ar declara că, do- 
resce să rifoiască biletulii, atunci, după numă= 
rătâre şi deosebirea felurimeloră, dâca se gă- 
seste prisosă de vite, unii asemenea prisos, se 
supune a plata taxelorii de esportii, după ta- 
rifa specială, €ră cândii ari avea lipsă, se su- 
pune păstorulă pentru iipsă la plata dreptulai 
de importă, după preţulă de la biuroulii văme 
de declarare. Ambele operaţiuni adică şi asu- 
pra prisosului și asupra lipsei, se voră înscrie 
la partidele respective, din registrele speciale, 
cră păstorului se va libera, osebitii de declara- 
ţiuni în regulă şi recepisă din registru cu matcă
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pentru constatarea incasăriloră făcute subt a- 
ceste titluri. ” . 
„Cândiă păstorulii marii avea nici prisos, nică 

lipsă, se va îngădui a scâte în complect vitele 
„ce ară aduce cu asemenea destinaţiune fără a 

se îndâtora la nici uă plată. 
Art, 15, La constatarea lipsei, agenţii va- 

mali suatii dâtoră a lua în consideraţiune peile 
ce s'arii putea presenta de unii din păstori, 
pentru ritele ce lo-ari putea muri, precum şi 

- osebitele acte, ce asemenea sar putea presenta, 
pentru a se constătaperderea uneipărți deturme 
din răpiri de animale sălbatice, să perderi din 
diferite cazuri de forţă majoră. 

Peile ce s'arii aduce de păstori, se vorii căta 
a fi totii-d&-una întregă, 6ră nu bucăţi, ca nu 
cu pielea unei vite, să pretindă păstorulă a. 
constata lipsa a mai multori vite. 

..  Constatările asupra lipsei şi prisosului, pre- 
cumi şi operaţiunile, ce s'ari face de agenţii 
vamali după asemenea, constatări, sa voră nota 

-şi în biletele pe temeiul cărora starii cere sc6- 
terea, şi biletele de acesti felii, ce s'ară răfui, 
se vor înaintala Ministeră la finele fie-căria luni. 
„Arte 19, Implinirile de prisosă şi lipsă, se 
vorii face şi asupra producţiunilor de Ia vitele 
ce facii producţiuni, cândă asemenea produc- 
ţiuni arii trece sâii ar fi mai puşine, de câtii 
câtimele ce se notezi mai josii, şi care după 
art. 11, lit. e, din lege suntă în drepti păstorii 
a le scâte fără plata vămei de esportaţiune : 

- oca  dramuri. 1. i 
9. Doutoca lână dela vă ie bâr- 

sană şi țigae, fără escepţie, 
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existenţa, viteloră în ţeră, ai fostă pe timpul 
când asemenea producţiuni se fac, agenţii va- 
mali, le vor îngădui totii în marginele pre- 
scrise prin lege, şi esplicate mai susii în regu- 
lamentuliă de fagă. Intre producţiuni la acestă 
categorie de păstori, se va constata dâca sunt 
de tote felurile produse în asemenea, interval, 
s6ii numai parte; spre exemplu să se constate 
dâca pe câţi a existatii în ţâră asemenea vite 
sa.putut face prăsili de miei, mânzaţi ete. stă 
producţiuni de lână, brânză, lapte; şi numai 
ceea ce s'arii fi putut produce să se îngădue în 
condiţiunile de mai susii. . 

Art. 21. Cândă ver unii din păstori ară dori 
să trecă ver unulii din statele limitrofe (afară 
de acelea de unde arii fi veniti) vitele în total 
sâiă în parte, din cele ce ar avea aduse în prin- 
cipate după regulile de moi sus, agenţii vamală 
vorii observa regulele următâre : , 

a. Păstoruli venindii la biuroul vamal şi de- 
clarând dorinţa a trece, i se va cere să presinte 
biletul românesc de intrare. Dâca biletulă pre- 
sentat se va constata a fi în regulă, adică: în- 
tocmitii în regulele prescrise mai sus, fără ră- 
sătuti şi ştersături şi cu terminulii ncespirat, 
şi d&că trecerea so va cere pentru întregul! nu- 
măr do vite ce ară fi fosti introduse se va pro- 
ceda a se face îndată numărătârea şi deosebirea, 
felurimeloriă. , 

v. După efectuarea numărătârei, vitele alese, 
se vorii înscrie în biletul de specii, şi acel bi- 
letiă vizat după ce mai ântâii, se ra înregistra, 
de vameşă după reguli, în registru special, se 
va încredința păstorului, liberându-se trecerea, 
vitelorii. | 

c. Deca, vitele ce arii aduce spre trecerea în 
statele Jimitrofe, arii declara păstorul a fi nu- 
maă uă parte din biletii, se va îndâtora ca, pe 
lîngă biletulii do intrare, să presinte şi dovada 
comunci, în coprinsulii căria arii fi lăsat restul   1 — Una oca lână de la un nâteniă, 

bârsan şi ţigae fără, escepţie. 
— 200 Două sute dramuri de la unii 

miel, 
— 180 Una sută cinci-deci dramuri 

taşinătură, (se produce de la 
oile sterpe şi berbeci la unele 

-.. panete), a 
— 75  Sâpte- deci şi cinci dramuriunt 

de la uă die. 
1 200  Brânză,, urdă şi caşcavală de 

la uă die, ! 
1. 200 Lapteidem. 

- Art, 20, Cână s'ară presinta păstori cu bi- 
„ete, ale căror termine arii fi mai mici de câtii 

optii luni de dile, în privinţa seâterel viteloră, 
ce asemenea, bilete ar cuprinde, agenţii vamali 
„de pe la punctele respective, voră îndeplini tot 
formele de scâtere cuprinse mai sus. Iară în 
privinţa prăsilei şi a producţiunilorii, spre a se 
îngădui scâterea, trebue să se constate mai ân- 
4Giii timpul intrării, pentru că dcca de la tim- 
puli intrării până la acelă al scâterii, nu ra 
fi fosti timpuli cândii obicinuiti se faci pro- 
ducţiunile, nici să nu seîngădue asemenea, pro- 
ducțiuni fără plată; iar fiind constatată că,   

viteloră, legalisată după reguli şi constatătâre 
că, asemenea, restă ară exista în fiinţă. Presin- 
tândă asemenea acte, se va riza biletul, în- 
scriindu-se într'însul partea de vite ce se trece, 
şi după numărătâre, înregistrându-se asemenea, 
vite, biletulii se va încredința, păstorului şi se 
va libera a trece vitele în Statulă pentru care 
ară fi destinate, a . 

d, La finele fie-căria luni se voră înainta la 
Ministerulă finanţelori dovedile comunale de, 
felulii arătatii ce s'ariă aduna în cursul unci lunY 
de uă dată cu listele ce agenţii vamali suntă 
chiămaţi u întocmi şi înainta de numărul şi fe- 
lulii vitelor străine trecate în statele limitrofe, 
atâtii în total, câti şi în parte, după bilete de 
intrare în regulă, E , 

e. Pentru vitele ce unii din păstori arii cere 
să trecă prisosii, peste cele cuprinse în biletele 
do intrare, ei suntă dâtor! să plătâscă dreptul 
de exportaţiune ca, pentru vitele de comercii, 
şi taxele ce s'arii priimi se vori înscrie în regi-
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stru specială 
tornicite, | 

Art, 22, La înapoerea viteloră străine din 
statele limitrofe, se va examina biletele, şi fiind 
în regulă şi cu terminele neespirate, se roră 
îngădui păstorii a le înapoia prin îndeplinirea 
regulelorii următâre : 

a. Se va procede mai întâi la numără t6rea, 
vitelorii şi a pieilorii ce va înfăşişa, şi decă ele 
ară fi în numărulă şi felul cuprinsă în bilete, 
se vori înregistra, viza biletulă şi îngădui îna- poiarea incredinţându-se biletulă păstoruluj. 

b, Dâcă se păsesce lipsă, de vite, şi uă ase- menea lipsă se justifică prin înficişarea de piei, 
operaţiunea esta în regulă, şi păstorulă se în- gădue. - - 

Dâcă nu sa 
pote fi îndâto 
privire că, lipsa este rindu 
Stati străină, 

c. Dâcă pistorulă arii avea prisos de vite, a- celii prisosă se supune ă plăti de taxa impor- tulu:, prin declarare şi înregistrare, după regu- lile admise pentru vitele de import pentru co- merciii, fără însă a so mai nota asemenea vite în biletuli de intrare, ci se voră înregistra nu- mal în registru pentru vamă de importă, 

prin îndeplinirea regulelorii sta- 

justifică lipsa, păstorulă toti nu! 
rată să plătâscă ver nă taxă, în 

tă s6ă lăsată întrun 

LEGIUIRI 

îl vorii îndetora să presinte biletele de plata ceritului şi cornăritulă, pentra ultimulă ană, în care ară fi plătită, şi pentru câţi ani arii fi de la datele biletelorii, penă în cel curent, şi după număraliă şi felulă viteloră ce ar conţine se ta face calculaţie de sumels cuyenite ca drept la oerit şi cornărit, Inându-se de temeiii taxele 
cele vechi, pe lîngă care mai adăogându-se şi taxa pentru prăsilă pe unii anii, de la cele fă- tătore, ce s'aii adus la începută, sumele ce s'ar alege în totală, se soră îndâtora păstorii să le plătescă, liberânduli-se recepise în regulă, Art, 25. Pentru anulă 1865, se voră înd6- tora păstorii a plăti taxa înfințată după noua lege din 20 Maiiă 1865, liberânduli-se recepise, Art, 26, Samele incassate atâtii din taxele vechi, câtă şi acelea pe anulă corenti, din ta- xele noue, vameşii Je voră înregistra în regi- strele speciale, după care pentru numărală vi- - telorii co s'arii constata după acte că arii avea păstorii, li se voriă libera biletele după modelul littera ă, anexată aci, spre a serși la contro- lulă. fiitorii, şi spre a se regula atât plata ta- xeloră, câţi. şi scâterea producțiuniloră. 
Art, 27 Dica unil din păstorii C. C. în lipsă de bilete, arii produce osebite acte, declarând biletele de perdute, agenţii vamali le va putea considera dâca asemenea acte ară fi întocmite   

CAPITOLUL II 

Despre păstorii austrieni ce Sai stabilit în (eră înainte de 1860, Şi despre aceia cari iii intrati de la 1560 în cocă, fără a se înapoia în terminele preserise prin bi. letele de coborîre, 

- Art, 23, Pretecturele districtelor, în coprin- - Sul cărora se află vite anstriene, prin comisiuni compuse de primarii comunelorii, perceptorulă şi preotul respectivi, torii face constatări de numeărulă vitelorii ce s'ar afla pe proprietățile respective, și voriă întocmi liste Jămuritâre de câți păstori ar fi intrați ca bilete datate may nainte de 1860, şi câţi cu bilete de la 1860 în- câci, în care liste se va coprinde nameruli și felurimele vitelorii atâtii câte arii exista după " bilete câtă şi acelea ce ar avea în finţă la pă- şune pe timpul constatărilorii. _ Intocmindu-se asemenea, lista „ după ce mai ântâiă se va înainta la Ministerulă finanţelori câte ună exemplară pentrn fie-care comună în 

în regulă. Iară dâca nu vorii putea produce - nici bilete de coborire, nici osebite acte, vitele . câte s'arii constata de comisiile comunale că ară avea în coprinsu-le, se voră declara de îm- pământenite; şi ast-fel se vor supune la plata dreptului de importațiuue, care se va înregistra, în registru speciali, liberându-se declaraţie după regulele statornicite pentru importă, Art, 2S, Spre a se regula încassarca drep- "tului de intrare (oeritii) pentr tâte vitele de prin câmpuri, de felul arătată, Prefecturele prin comisiunile comunale arătate, roriă îngriji ca d'uă dată cu întocmirea listelor de toţi a- semenea păstori, să le dea ună termină celă maltii de 20 gile, după care să se îndâtoreze prin garanţii în regulă, că până la espirarea . termineloriă, voră aduce actele din partea va- meşilorii respectivi, că a aciitată drepturile fiscului, prescrise prin lege. - 
Art, 29, Păstoril C. C. carit plătindă taxele statornicite în lege, şi priimindă bilete de in- trare după modelul statornicitii prin regula- mentuli de facă, avendă dreptulă a secte pro- ducţiunile în Austria, agenţii vamali respectivi, le voră considera şi libera scâterea după con-   parte, se voră soma păstorii a îndeplini regu- lele nrmătâre : ! 

Despre păstorii intrați înainte de 1560 
Art, 24. Păstoriă intrați înainte do 1860, Spre a aciăita drepturile fiscale, se Yor presenta la biurourile vamala cele mai apropiate; va- meşii Ja care asemenea păstori sarii presenta, 

statările şi în modulii arătată la art. 19 de mai susii, Libcrândă producţiunile, agenții vamali Yoriă îngriji ca, acestorii păstori (stabiliţi de mai multă timpă în ț6ră); să nu le îngădue in- troducerea şi a haineloră sâă uneltelorii, pen- tru care după art. 15 din lege, nu se scutescă, ci urmâză a, plăti dreptulă de importiă după regulile statornicite în asemenea,



FINANCIARE 

Despre păstorii intraţi de 1a 1860 îucâci 

Art. 30, Păstorii austrieni intraţi de la 
1860 în câci, câţi n'ar poseda bilete de intrare 
cu termine ne espirate, se voră presenta iară 
la biurourile vamale cele mai apropiate, şi după 
presentarea biletelor de întârcere, stă în lipsă, 
după actele constatătore ale comisiuniloriăi co- 
manale, vorii plăti drepturile de import către 
vameşii de la biurourile cele mat apropiate, şi 
actele constatătore de plată (declaraţia şi re- 
cipisa), le voră servi, spre a se justilica către 
comisiunea comunală din localitatea unde arii 
avea, statornicite vitele în terminul de 20 dile 
“Arată pentru acâsta, după art. 28 do mai sus. 

După terminarea operaţiunii, Prafecturele 
după constatările. comisiunilorii comunale, tor 
da relaţiuni Ministeralai finanţelori despre re- 
sultatulă inişcării păstoriloră aflaţi în coprin- 
sulii comunei; dâca adică : arii fi aciiitată toţi 
plata dreptului de intrare, depă disposiţiunile 
de mal susii, sâii a mai remasii vre unulă ne 
achitatii şi la casulii din urmă, să adaoge tot 
nă-dată lămuriri de disposiţiunile ce ar îi luat 
pentru urmărirea garanţiilor la plata legiuită. 

“CAPITOLUL, III 
Despre vitele ce sarii aduce în ţâră din 

" Statele limitrofe afară de Austria: 

“Art, 31, Păstorii ce arii aduce în ţeră vite 
la păşcne din Rusia, Turcia sei Serbia, agenţii 
vamali îi vori îndetora să presinte actele gu- 
vernelorii respectire, constatătâre că asemenea, 
vite arii fi de păstori adică: turme regulate ce 
se aducii provisoriii spre păşune sti iernatică. 

Pentru ori câţi păstori ari presenta aseme- 
nea acte, vameşii vorii îndeplini în tocmai dis- 
posiţinnile statornicite mai susii pentru pă- 
storil austrieni, ce intru pe fic-care an cu vite; 
împlinindi dreptulă de intrare legiuită, şi libe- 
rându-li-se acte constătătâre, spre a le serri, 
pe timpulii existenţei în țcră, şi ja înapoere.. 

Art, 32, Cândă însă vitele ce sară aduce 
mari fi de turme, ci s6ă de comerciii, sâii de 

” pasageri pentru transporturi, ne putând a- 
dică : conductorii unoră asemenea vite, să pre- 
sinte acte de ale guvernelorii respective, con- 
statătâre, că sunt de turme, ce ari fi destinate 
să se aducă provisorii pentru păşune ssii ier- 
naticii, se vorii îndeplini regulile următoâse: 

-a, Pentru vitele de comerciă, se voriă înde- 
plini taxele de importă , cu declarațiune, care 
se va înregistra în registru speciale, după re- 
gulile în asemenea. ” MRI 
"8. Vitele ce s'arii aduce prin pasageri călări, 

sâii înhămate la trăsuri, precumi şi pentru a- 
celea ce s'ară îngădui cu autorisaţiuni speciale, 
să se aducă spre îngrăștre provisoriii, so vorii 
îngădui îndeplinindu-se regulile de asigurarea 

* 
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dreptului de importă prin garanţie solvabilă, “ 
sâi prin depunere în bani, care va servi vămei, 
ca în casă cândii asemenea vite nu s'arii în- 
napoia la urma lorii, în terminuli ce li sară 
acorda, depositulii să se facă, venit după regu- . 
lile statornicite pentru importuli de vite, sâă 
unii asemenea dreptă să se împlinâscă după 
garanţii, care asemenea se va înscrie în regi- 
stru specială, | . . 

Actele ce se liberezii pentru asemenea vite, 
suntiă cele de modele de sub literele B şi C, a- 
nexate aci. -. : i 

Art, 39. Depositele în bani, şi garanţiile, ce 
s'ară priimi pentru îngădairea întroducerit de 
asemenea vite, se voră păstra la biurourile va=. 
male respectire. Depositelo 'se voriă şi înscrie 
în registru de deposite. : 

Regulele din acestii capitolii se voriă observa 
şi pentru vitele Jocuitorilorii de pe proprietăţile: 
mixte din partea Basarabiei. 

- CAPITOLUL IV 
Disposiţiuni gonerali 

Art, 94. Plata dreptului de intrare, se face 
uă dată pe fie-care ană. Cândii însă, unii pă- 
steră ară intra şi ară eşi de mai multe ori cu 
vite în cursulă unui ani, agenţii vamali, vor 
împlini reptuli de intrare după cumii se sta- 
tornicesce la art. 3 de mai sustii, la ori-ce intro- 
duceri, nc-existândi midlocii a se constata că 
vitele ce s'ar aduce ast-feli, suntă sâi nu din 
acelea ce a mat fostii uă dată piătite. ! 

Art, 85, Păstorii străini stabiliţi în ţ6ră de 
mai muit timpi, sâi acei ce ari intra din nuoii, 
aretând dorinţa să împământenâscă vitele lor, 

vor plăti dreptul de importii la biurouli va- 
mali celii mai apropiati, pentru întregul nu- 
mării de vite ce ari avea, şi pe temeiul actului 
de plată ce i s'ar libera, va fi liberă a'şi esersa 
comercinlii, şi a se bucura de drepturile de pă- 
mântâni, pentru ce privesce vitele sâle, plătind 
patenta şi ori-ce alte dări privesc po aseme- 
nea comersanţi în ţâră, Da 

Constatările pentru numărală şi feiulă vite- 
lor, se vor face pentru ce privesce vitele aflate 
în ţeră prin biletele de intrare, sâi prin actele 
comisiuniloră comunale, iară pentru acei ce 
arii intra din noi, prin actele de plată dreptu-. 
lui de intrare. a : 
"Arte 36, Pentru vitele străine ce sară afla 

în ţeră de mai multă de ună ani de dile, şi 
proprietarii lorii arii declara dorinţa să le îm- 
pământenăscă după facultatea ce le dă legea, 
agenţii vamali îi vorii îndâtora la plata drep- 
tului de importaţiune, numai pentru numărală 
şi felulii de vite ce ari avea aduse cu bilete, 
scutindă de asemenea plată prăsila pe un anii 
de la cele fătătâre. Cândă de la intrare până 
la declarare nu ară fi trecut unii ană, plata so
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face asemenea numai pentru vitele aduse şi 
constatate după bilete, : 

Art, 37, Păstorii străini carii intrândi în țEră s'ar înapoia în mărgivirea, terminelor din bilete, agenţii vamali vor răfui biletele, şi după 
co-le vor înregistra le vor înainta la Minister pe fie-care lună că raporturi. a " Art, 35, Păstorii străini carii intrând în di- 
ferite împregiurări, ară fi ne-roiţi să remâe în 
ţeră, şi după expirarea terminelor din biletele 
ce ară avea, sunţă dâtori ca înainte da espira- 
rea termineloră să se presinte la biaroulii Ya- mală celă mai apropiată, cu biletele constaţă- t6re numărului și fe)ulut vitelor, şi asupra plă- „tel dreptului de intrare pe ultimul anii. 

Agenţii vamali la care sară presenta ase- 
menea păstori, după ca vor observa, biletele ca vor depune, împreună cu declaraţia din par- 
te-le; dâca suntiă întocmite în regula statorni- 
cită prin reglementuli de facă, vorii îndâtora, pe păstori să plătâscă dreptulii do intrare pen- 
tru anulă în care s'arii face cererea. Plătindă ună asemenea drept păstorii, po de uă parte a- genţil vamali, voră înregistra, operaţia, popriu- duli-se biletele cele vechi de intrare » şi libe- 
Tânduli-să altele nuoj, iară pe de alta, biletele poprite vechi, se voră înainta la Ministeriulii finanţelor spre verificare. Taxele de la aseme-   nea păstori, se vor împlini atâtă pentru yvi- tele cuprinse în biletele din anulă trecut ce ar presenta păstorii, câtii şi acelea cuvenite pen- tru prăsila unui ani, de la cele fătătâre , care se înțelege, se vor înscrie în biletele ce se vor libera pentru anulă fiitoră, aceluia în care sar face declararea. | 
Asemenea se va urma, și pentru vitele care ară fi de mai mulți ani în ț&ră, în privire că după regularea de la art. 24, 23, 9 şi 27 do] 

mai susă, păstorilorii de acâstă categorie, ră- fuindă dstoria constatată pentru anii trecuţi, urmăză a li solibera tot acte după noul model, Art, 39. Păstorii străini ce sue şi cob6ră pe fie-care anii, care mari face declararea că ră- mână în ţ6ră, şi prin urmare n'ară plăti drep- tul de intrare înainte de espirarea terminelor din biletele ce arii avea, liberate de maj "nainte, 8e vor declara de împămenteniţi, şi se vorii ur-   

LEGICIRI | 

| mi prin Prefecturi. După asemenea constatări 
se va urmări împlinirea dreptului de im- 
portă, care se va vărsa la biurourile vamale 
ce sară desemna prin îndeplinirea reguleloră 
asemenea, 

Art, 40, Aducerea sâii scâterea de vite strii- 
ne prin locuri ascunse, pentru co privesce bia- 
rourile de câmpă, sâă de pe linia Dunărei, sâii 
mai susi de liniile picheteloră de 6rnă sâii de 
veră, pentru' ce privesce linia otarului de pe 
munţi este poprită cu totalii. 

Art, 41, Când vre unul din agenţii vamali 
sâii şi particularii ari găsi asemenea vite sta- 
bilite în diferite localităţi fără forme, sunt în 
dreptii să le declare de contrabandă. - 

Cândii dovedirea 's'ar face prin particalari, 
ei, prin înţelegere cu agenţii fiscali administra 
tivi, s6ă comunală cei mai apropiaţi, voră în- 
cheia proces-verbal constatător faptului, luân- 
du-se tot de uă dată măsuri, pentru asigurarea 
vitelorii, cu bună pază. 

Cândă dovedirea s'ar face prin vre un agent 
fiscală, administrativ sâă comunal, asemenea 
agenţi voră îuchea, proces verbal în presenţa 
cotă puținii a duoă persâne private, care voră 
şi sub-scrie. 

Procesele verbale ast-fel încheiate se vor 
preda spre înaintare la Ministeriul finanţelor, 
prin agenţiy vamali ce mai apropiaţi de loca- 
litatea unde vitele ară fi găsite. . 

Art, 42, Procesulă verbală ce s'arii încheia, 
urmeză să coprindă localitatea în care ară fi 
găsite vitele, felulă şi numărulă viteloră nu- 
mele şi numărul ciobanilor ce le-ariă întovărăşi, 
numele păstoriloră ce s'ar devlara, de proprie- 
tari, alii cărei puteri este supusi, şi Ori-co 0- 
sebite amănunte după împregiurări gi loca- 
litate, 

Art, 43, Priimindu-se Ja Ministerială finan- 
ţeloră asemenea procese verbale, după exami- 
narea co li s'ar face, de suntă încheiate în re- 
gulă; de uă parte se autorisă confiscarea, prin or- 
din către vama respectivă, şi vînd6rea prin li- 
citaie a vitelor; iară pe de alta, se regulăză 
publicarea, prin foile oficiale, . 

Art. 44, După vingârea la dilele fixate şi 
aprobarea preţului totală, suma prinsă după   mări la împlinirea dreptului de importaţiane ce mai ânteii se vorii scădea cheltuelila de în-   după regulile în asemenea. 

Asemenea regulă se va urma şi pentra vi- 
tele păstoriloră stabiliţi în țâră de mat multi 
timpă, caleulânduli-se terminul de un an după 
biletul ce li s'ară libera după co arii acăita d6- toria pe anii trecuţi. . , 

Constatările asupra păstorilor de ambele ca- 
tegorii, care nu sarii duce să facă declaraţiu- 

_nile, şi să plătâscă dreptulă de intrare pe fie- 
care ani, se voră face după listele ce vameşii 
Buntă dâtori să formeze şi înainteze la Aini- 
steriul finanţelor pe fie-care lună, şi după con-   statările comisianilor comunale, ce se șor prii- 

treținere penă la autorisarea vindărei, se va în- 
părţi în trei părţi d'uă potrivă, din care două 
părţi se voră încasa în profitul fisculuy, şi nă 
parte în acea a doveditorului. A treia parte se 
priimesce de doveditori şi când doveditorii ar 
fi agenţi vamali, străjuitori, administr, ete. 

Art, 45. 'Turmelo de vite mari, cari după 
felul părului ar putea face imposibil sâă chiar 
aneyoiosă controlulă la eşire, se vor infera ca” 
feri, ce se va înfiinţa în adins, spro a se face 
controli la eşire după marca ferului, 

Art. 40, Din cinci în cinci ani, sa vor face 
constatări asupra numărului şi felului viteloră
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străine ce sari afla statornicite în țâră toti 
- prin comisiunile comunale compuse de percep- 

torulii comunalii, preotalii şi primarulii, şi ac- 
tele de constatare, se voră înainta la Ministe= 
ziulă finanţeloră. 

Actele de constatare, intocmite pentru fe- 
care turmă, se va, libera păstorului proprietar, 
spre ai servi la regularea şi perceperea drep- 
talni de intrare pe cinci ank fiitori, aceluia în 
care constatare s'ară efectua, Peste numărulii 
şi felulă vitelorii ce asemenea acte ar cuprinde 
agenţii vamali vor adăuga po fie-care 2n nu- 
mai prăsila de la cele fătătore, pentru care 
se va împlini dreptulii de intrare, şi libera 
cuvenitul bilet de intrare, după regulele de 
mai sus, - | 

Actele de constatare pentru vitele aflate în 
ţEră din cinci în cinci ani, se vor întocmi după 
modul anexatii aci litera D, . 

Art. 47, Asupra înregistrării, încasărit şi 
vErsării sumeloră percepute, atâtii din dreptul 
de intrare, câtă şi din acela de importă şi ex- 
"portă, pentru păstorii străini, agenţii vamali   

1433 

vorii îngriji a îndeplini regulile prescrise prin 
legea de comptabilitațe. - 

Arf, 48, Atâti la constatările ce se voriă 
face pe la biurourile vamale, asupra intrării şi 
eşiril viteloră străine, câtă şi la declarările 
pentru -plata dreptului de intrare pe fie-care 
anii, pentru vitele ce star afla în țsră, sant în 
drepti a participa şi străjuitorii de granițe, 
carii voră şi viza, prin sub-scrierile dumnâlorii 
actele ce după regulamentulă de faşă, suntă 
chiămaţi agenţii vamali a libera. 

Art. 49, Străjuitorii nu potă refasa să ade- 
verezo Jucrările de felulii arătată, care sar face 
pe la biurourile vamale, cândi însă, ar avea în 
vedere vre uă abatere de la prescripţiunile le- 
gii, şi regulile cuprinse aci, ei suuţă dâtori a 
raporta, casulii cu totă desluşirea direct la Mi- 
nisterulă finanțelori pentru mai maltă grăb- 
nicie a lucrării, , 

Art. 50. Asupra nedomiririlori ce ară mai 
putea exista la aplicarea legii, esplicată prin 
Tegalamentulii de fagă, Prefecturile şi agenţii 
vamali, vorii cere lămuriri la timpi,
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LEGIUIRI 

, | 

No. ase. | Marea “Mone Lir. B. 

tării |       
Anulă 186... luna, . 

VAMA PUNCTULUI 
După autorisaţiunea dată prin ordinală domaului ministru al finanțelor No. .. din... . 

şi conform legii speciale D. .........., din... este liber a întroduce în 
Principatele Române-Unite pentru îngrăşare pe termin de . . . . luni vitele cuprinse mai jos, 
Dâca aceste vite nu se voră seste din ţeră în terminul prescrisii mal susă, se obligă numitulii 
a respundă dreptul de importii. Iară dâca se va întârce cu vite osebite de acelea introduse, 
s6i lipsind din numărul adusă, ori fiind mai multe, se va supune la plata drepturilor de im- 
porti şi export, după constatările ce s'ar face, pentru asigurarea drepturilorii fiscale ce se co- 

  

  

prindit aci s'a priimitit la biuroii garanţie. ,. (1) pentru suma de lei, ...,.... 

| NUMERUL | « | PRETIUI- 
Ş REA 

VITELOR | & |DIFERITELE SIGNALIMENTE (asapra drez-[ TOTAL 
Pa 5 talu! - 

i 3 pentru vitele. ce n'ariă fi înferate porti 
in cifre| în litere $ Fa Lei Tor 2] La |er. 

  

  

(1) Aick sa va nota suma baniloră depuşy, scă garanţă solvabilă co sarii depune, 

Move No. 15. Laur. C. 

BILETU | 
PENTRU DEPOSITUL PASAGERILOR INTRAȚI | o 

Biuroulă vamală ali punctului cc. No... 
anuli „0... luna ea ee Dluj, a . .. 
din... . . e. + întră în Principate cu vitele mai jos însemnate : pen- 
tru care a deposat le! ae o ee eo e ase e o o e e e taxa do 50 după 
prețuirea ce so vede făcută liberându-i-se şi recepisa No. . „ care banf i so voră înapoia, 
deca va trece la urma sa totii cu acelâşi vite în termini do. . . 
luni, înapoindi şi d-lui atâtii acestă biletă cât şi menţionata recepisă achitată; Gră la din con-. 
tra, acâstă sumă va reminea în profitul fiscului. " 

  

= . 
go Ha d CĂTĂȚIMEA VITELOR] = ș PREŢIUIREA PRETIUIREA | mAxA DEpO- 

? Ia Arp | FIE-CaRUIA 15 E 50% 
BE | 51 certat srenazr panze  —|SATA DEO « 

IN LITERE | IN CIFRE = > METNE Ta TE 
i E         

Ler |pr. Le: pr. 

|]        
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tii] 
(Ocolul), 

No... 

Comuna. Plasa... 
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FORMULAR LIrERA D. 

187. .luma 

. Districtuliă, 

După cercetările făcute în conformitatea reglementului special ce s'a primită cu ordinulă 
onor. Prefecturi locale No. .... 

din... 
comisiunea instituită în comuna 

supusi 
şi că acumii posedă numărulii şi felulă vitelor 

« „constatând 
se află stabilită în localităţile din ..... 

cuprinse mai osii, i s'a dată actulă de fașa, care”! va servi la biurouli vamalii unde sc va pre- 
senta să reguleze plata dreptului de intrare pentru trecută şi anulii curentă. - 

Se esplică “că acestii păstoră , . 
în anulă ..., (4) ........ 

..Apos, 
, - 

+ « bilete de intrare liberate de la punctele 

  

NUMERUL 
viteloriă în care intră şi 
prăsila de la cele fătătore| FPELURIMEA 

în cifre | în litere 

OBSERVAŢII -) 
DUPĂ TREBUINŢĂ 

  

    )   
(1) In casă când păstorii n'ari poseda bilete, se va esplica că n'a înfăgişată şi că s*a făculti constatarea pe 

numtrulă vitelori ce s'a găsită. 

  

LE GE 
PENTRU VINDIAREA TUTUNULUI SI TABACULUI CA DREPTU EXCLUSIVU ALU STATULUI (2) 

| TITLUL I 
Despre dreptulii exclusivii alii Statului a- 

supra rîndtrii tutunului şi tabacului 

„Art. 1. Statulii este singur în dreptii a vinde 
tutunulă şi tabaculii străină sâi indigeni, sub 
ori ce formă şi cualitate, în totă întinderea ţării. 

Art. 2, Nimeni nu pâte fi în dreptii să cul- 
tive tutunul în totă întinderea ţării, de câtii 
pentru regia statului sâii pentru exportaţiune. 

| TITLUL IL 
„Despre cultura tatannlui 

N Arts 3. Ori cine va voi a cultiva tutunul în 
ţâră va fi dâtorii a face declaraţiune, şi a do- 
bândi uă autorisaţiune specială; care va indica, 
numele cultivatorului, localitatea, întinderea 

(2) Desfiinţată. . 

  

(Decretii 5 Decembre 1864) 

pământului ce arii dori să cultive 
tea, recoltel, | 

Art, 4, Autorisaţiunile de cultură se vori 
acorda de către uă comisiune compusă de pre- 
fectulii, de controlorul districtului pentru con-: 
tribuţiuni directe, şi de unii membru ali comi- 
tetului permaninte. Acâstă comisiane ia titlul 
de comisiunea districtuală de regie. 
„La cererea autorisaţiunii, cultivatori vor fi 

dâtori a declara cătimea co voesce a cultiva, 
pentru regie şi aceca pentru exportaţiune, 

Arte 5. Minimum întinderii de pământ pen- 
tru care se va putea acorda autorisaţiune va fi 
de unii pogonă. . 

Arte G. Cultivatorii vor fi Actori a lucra ne-. 
apărat tâtă întinderea de pământ, pentru care 
a luati autorisaţiunea, şi care va trebui să fio 
la vă laltă, fără a putea trece. în nici ună cas! 

şi cuantita.- - 

„cu plantarea, peste acea întindere. . :
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Art, 7. Autorisaţiunile de cultură tor fi per- 
sonale, şi nu se vor putea transmite altora fără 
încuviințarea regiei... 

Art, $. Cantitatea tutunutui ce se ra fiobli- 
gatii cultivatorulii a produce pentru regie, va 
trebui a o preda întrâgă la timpulă recoltei 
în priimirea agenţilor însărcinați en acâsta, 

Art, 9, La întemplare cândă, din causa ne- 
rouirel sâă alte-accidente, cultivatorulii va ob- 
serva că plantaţiunea sa nu va produce cătimele 
pentru care ari fi obligati, este dâtoriă a în- 
cunosciinţa pe agenţii regiei ca să vio a con- 
stata faptulă înainte de timpulii recoltei. 

TITLUL III 

Despre fabricaţiuuea de depositele gene- 
? rale şi districtuale ale regiei 

» Art, 10. Fabricaţiunea tutunului şi a taba- 
cului în modă de a putea fi dată în consuma- 
ţiune sub diferite forme, se opereză nuriat în 
fabricele Statalui ce se vor instala în trei oraşe 
principale ale ţerii, co urmăză a se alege în a-. 
propierea localităţiloră unde se cultiveză ma!   maltii tutunulă indigeni, şi în-acelea unde se 

„pote face mal cu înlesnire importaţiunea celui 
străină. ! 

Art. 11, La fie-care fabrică se voră stabili, 
sub ordinile şi survegherea ministrului fnan- 
ţeloră, amploiaţii necesară pentru fabricaţiune. 
conservare şi controlă. Atribuţiunile şi gradul 
respunderei fie-cărnia în parte, după posturile 
ce arii ocupa, se vorii precisa prin regulamen= 
tulii de aplicaţiunea legel de facă. * 

Art, 12, Pentra adunarea tutunulni recol- 
tatii în ţâră pe fie-care ani, şi acelui importat 
din străinătate, precum şi pregătirea şi fabri- 
carea lui, se voră înființa magazii de depositii |- 
generale în punctele de căpetenie, magazii se- 
cundare în fie-care districtii; iară pentru vin- 
dâre cu amănuntulii se voriă concede brevete 
pentru stabilire de cantâre (biurouri de debit) 
în tâte localităţile şi în numerulă necesară, - 

TITLUL IV . 

Despre vînqiri 

„Art, 13. Vindrea tutunulai şi a tabacului 
se face în deposite şi în binrourile de debită   anume desemnate pentru asemenea finită. De- 
positarii santii singuri în dreptă a vinde de- 
bitanţiloră, şi acestia (debitanţii) publicului, 
după regulele ce se vară precisa prin regula- 
menţulă pentru aplicaţinnea legii de facă. 

Art, 14. Debitanţi], spre a fi recunoscuţi le- 
galii, urmâză să aibă în totii timpalii acte de 
recunâscere ale regici (brevetii).   Art, 15, Vindârea se face totii-dâ-una numai 
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pe bani gata, calculânduse modulă în cursul 
fiscului, 

Art, 16, Debitanţiloră în genere, se acordă 
sub titlu de comisionă de vindâre, vă scădere 
asupra valorii tutunului să tabacului ce li sar 
da spre vingdere.: DI i 
Acâstă scădere, precumii şi tarifa după care 

urmeză a se vinde publicului diferitele sorte . 
de tutună şi tabacii, se va fixa anual printr'un 
decretii domnescii urmatii cupă ascultarea Con- 
siliului de Stată, după raportulă ministrului ' 
finanţelorii. . 

Arte 17, Osebitii de diferitele sortari ale tu- 
tunului şi tabacului fabricatii de regie, admi- 
nistrâţia ei regulsză dnpă trebuinţele localnice 
şi vinderea de tatuni fabricată în străinătate; 
se înțelege totă în localurile de deposite şi biu- 
rourile de debit, în cătimele ce se vor desemna, 
prin regulament pentru aplicarea legii de faga. 

Art, 18. Tutunarile şi tabacurile se potvinde 
de regie şi pentra exportațiune, cu preţurile 
ce se vorii fixa de ministruli finanțelorii, după 
expertisă prealabilă, cu aprobarea şi a Consi- 
liului ministriloriă, ” ” - 

Dreptulti vămel de esportaţiune privesce pe 
cumptrător. ” 

Art.-19. Tarifa de preţurile cu cari sară 
regula vîndârea tutunuini şi tabacului de ori 
ce felii pe fie-care anii, urmeză a se afişa im- 
primată în fie-care biuroă de vindâre, Dâca se 
va dovedi că vre ună debitanți arii cere pre- 
țură mai rădicate de câtă cele cupriuse în tarifa 
publicată pentru timpul în care s'arii urma 
vinderea, acelui debitanţ i se va, rădica, dreptul . 
acordată şi clă va fi pasibili de ped&psa pre- 
vădută de codulii penali pentru concusionari, 

TITLUL V 

Despre exportațiune 

Art. 20. Cultivatorii cari ară dori să culti- 
veze tutunulii pentra esportaţiune, urmnsză a 
cere autorisaţiunea specială totii de la comi- 
siunea judeţiană ce seva institui după dispo- 
siţiunile art. 4 din legea de faşă, . 

Anutorisaţiunea pentru exportaţiune so va a- 
corda persânelorii recunoscute solrabile și ace- 
lorii carit vori: putea da garanţii îndestulătâre,- 
că se vori ţine de un asemenea angagiamântă 
şi că se roriă conforma întocmai tutori dispo- 
siţiuniloră statornicite în acesta. 

Art. 21. Exportaţiunea va trebui să fie efec- 
tuată până la 1 Augustii ali anulu! care ra 
urma după recoltă, afară numai de casul câna 
cultivatoralii va avea dobândită autorisaţiunea 
de a prelungi acelă termină, care însă nn va 
putea trece de î Septembre; şi uă asemenea 
prelungire nu va fi acordată, da câtii numai 
când cultiratorii vorii putea justifică că recolta, 
pentru asemenea destinaţiune ară fi intactă,
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Art, 22. În casă când din diferite impregiu- 
rări, demne de luată în consideraţiune, expor- 
tarea nu se va fi putut efectua până la 1 Sep- 
tembra, se va putea acorda exportarea şi după, 
acelii „termină; însă într'ună asemenea casă, 
cultivatorii sunţii actori să depuiă cătimea, de 
exportat în complect în magaziile regiei, Că- 
timele ast-feli depuse se conservă până la ex- 
portare, plătindu-se de cultivatori cheltuelele 
de magazinagii şi altele, dnpă tarifa speciale 
ce se va întocmi şi publica la timpi. 

TITLUL VI 
Disposiţiună proibitive şi penale. - 

„Art, 28, Tatunurile şi tabacurile fabricate 
în străinătate, din ori ce ţâră ar îi, sunt proi- 
bate la intrare pe teritoriulă ţării, afară numai 
câudă ele (tatunurile şi tabacurile), s'ar aduce 
pentru contulă regici.—Acestă regulă privesce 
şi chiarii pe voiagiori cărora, după uă trecere 
de uă lună de la promulgarea legii de facă şi 
po viitori, nu li se va înpădui a avea asuprăle 
de câți vă cătime până-Îa uă jumătate chilo- 
grami pentru întrepuințarea personale. Ori-ce 
cătime ce va întrece jumătate chilogram, spre 
a se putea, întroduce în ţeră va fi supusă unei 
taxe ecuivalente cu maximum prețurilorii cu 
cari regia ară vinde tutunală consumătorilor. 

" Dâca tutunul va fi în ţigări se va preleva 
masimulă preţului aşedatii pentra ţigări, 

Arte 24. Tabacurile şi tutunurile in foi sâă 
fabricate, cândă arii fi în cătimi mai mari de 
câtă jumătate chilogramii, nu poti circula în 
năuntrulă ţării, fără a fi revestite de marca 
regie! si fără unii biletă a agentului fiscali 
competentă. : 

In cas de contravenţiune Ia regulele cuprinse 
în acesti articolii, cătimea ce trece peste cea 
incuviințată de lege se confiscă, şi contrave- 
nientul se va supune şi la uă amendă de 100 lei 
pentru fia-care chilogramii. - 

Art. 25, Nimeni nu pâte avea în posesiunea 
sa tabacuri şi tutunuri în foi, dâcă nu este au- 
torisatii a cultiva. a . 

Nimeni nu pâte area în posesiunea, sa tutu- 
nuri fabricate şi tabacuri de cât numai din 
acelea provenite din inanufacturele regiei, şi 
uă asemenea provisiune nu pâte trece cătimea 
de un chilogramiă de nu va fi revestite cu măr- 
cile şi vignetele regiei. Contravenţiunile (căl- 
cările) la acestă din urmă regulă se pedepsesc 
confiscâudu-se şi supuidu-se la uă amendă, de 
120 lei de fie care dont chilograme. 
Amenda în nici uni casă nu pote fi mai mare 

de câtă de 3,000 lef. - 
Pentru nesolvabili, amenda, se pâte înlocui 

cu închisârea de la 24-ore penă la uă lună. 
Art, 26. Tutunurile găsite plantate fără au- 

torisaţiunea prealabile, chiar de s'ară declara 
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că ară fi pentru aprovisionarea regiei, s6ii pen 
tru exportaţiune, se desființeză de căfre agenţii 
fiscală cu cheltutla cultivatorilori, după con- 
statarea, faptului prin proces verbal subsemnat 
şi de autoritatea comunei respectire.—Osebit, 
călcătorii regulei suntii condemnaţi şi la uă 
amendă de 00 lei pentra fie-care sută de cotâra. 
Sci la ună arest de la 24 oro pânăla 3 dile, 
dâca plantaţiunea ari fi pe ună terâmi deschis, 
şi de 100 lei să la ună arestă de Ja 4 până la 
5 gile, dsca arii fi făcut pe un tărâm îngrădit, 

Se escepteză dela acestă regulă proprietarii 
carii ară cultiva tutunul în grădinele lor, întru 
câtii acestă cultivare nu ar trece peste nă în- 
tindere de optă metri pătrați. . 
_ Art. 27, Autorităţile comunale suntii res- 
ponsabile către regie pentru plantaţiunile ili-. 
cite (neautorisate) de tutună ce arii fi făcute 
pe uă localitate comunale cândă autorii (plan- 
tatorii) ară rămânea necunoscuţi. | 

Art, 28, Se consideră ca fabricanți frauduloşi 
particularii la carit s'ară găsi multe scă dife- 
tite maşini din cele ce obicinuitii se întrebnin- 
țâză la fabricaţiunea tutunului şi tabacului; 
cândi însă toti de nă dată s'arii găsi la dânşii 
şi tutunii nerevestitii cu inarca regiei, foi na- 
turale sâii în preparare în cătime ca ar trece 
jumătate chilogramiă. - 

În asemenea casă, cândiă adică s'ară găsi 
totii de uă dată şi unelte şi tutunii, ele se po- 
prese Şi călcătorii se supun osebit la aă amendă, 
de la 50 până 1a 500 lei scii la ună arestă de. 
la 24 ore până la 8 dile. 

In casii de recidivă amenda s6ă arestulii se 
îndoesciă. a . 

Arte 29, Ori cine sari găsi vindendă frau- 
dulosti în locuinţa sa, s6ă ca colportor tutună 
sâi tabacii, se va supune la nă amendă de la 
500 până la 1000 lel sâă la ună arestii de la 24: 
ore până ]a uă lună confiscându-i-se şi tutunul   

  

scă tabaculi popritii. Fraudatorii s6ii colpor- 
torii de acesti felii se vor conduce îndată în- 
naintea autorităţii polițienesci, care de acordă 
cu agentulă fiscului competenţiă celii maj apro- 
piatii, decide, prin încheere de procesi verbală, 
„suma amendei, scă dâca prevenitulii trebue ţi- 
mută în arest scă liberat pe garanţiă solvabilă. 

Arte 30. In casă de vindera fraudul6să de 
tutun sâi tabacă în case particulare s6ă prin 
colportagiii, ori cine ar popri scă ar da ajatoră . 
Ja poprirea fraudatoralui are drepti uă primă 
de uă a treia parte a valorii tutunului sâă ta- 
bacului confiscatii. Prima nu se dă de cât după 
decisia definitivă a antorităţii competinte. 

Arte 91. Amploiaţii contribuţianilor directe 
şi indirecte, ai vămilor şi al municipalităţilor, 
toți agenţii poliţiei judiciare, şi în genere am- 
ploiaţii administrativi şi fiscal! juraţi pot în- 
cheia, procesii-verbalii de confiscare şi a cere 
globirea s6ă arestarea fraudatoriloră de ori-ce 
categorie. , -
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Toţi amploiaţil arătaţi, afară de cei ai con- 
tribuţiunilorii indirecte şi ai regiei poti con- 
stata, faptele de fraudă, numai afară do domi- 
ciliurile particularilorii; €ră amploiaţii contri- 
buţiunilor indirecte şi ai regiei poti face con- 
statare şi în domiciliă, însă numai cu autorisa- 
ţiunea înscrisă a preşedintelui Tribunalului şi 
prin asistenţa, unul comisar de poliţie sâă de un 
membru al autorităţii comunale care va şi sub- 
scrie procesulii verbală. Resultatulii dobândit 
după, executarea disposiţiunilor procesului ver- 
bal se supune comnisiunil districtală de regie, 

Art. 32, Apelulii contra decisiuniloriă luate 
pentru confiscări, amende şi arestări după dis- 
posiţiunile din articolile precedente, se facii la 
comisiunea judeţiană, de'regio institaită după 
art, 4 de mai susii. Recursulii se faco la Consi- 
Hiulii de Statii. 

TITLUL VII 
Disposiţiuni transitorii 

Art, 83. După uă lună de la promulgarea 
legil de faţă, rimeni nu mai are dreptă a mat 
importa în cră tatună sâă tabacii străinii, a- 
fară de celi ce s'ar constata comendat înainte 
de promulgarea aceste Jegi, care va urma a 
f îngăduită după reguli, 

Art. 34, Pentru desfacerea câtimilor de tu- 
tună şi tabacii ce ai astădi în posesiune co- 
mereianţii şi cultivatori, li se acordă ună ter- 
mini penă la 1 Mai 1865, de cândit va începe 
vinderea tutunului în regie pe sâma Statului, 

Art, 95, La, espirarea, acestui termini, orl 
cine va poseda vre-uă cătime de tutunii s6ă ta- 
bacii, pentru comerciii, ssii pentru propzia sa 
“întrebuințare, va fi dâtoră să'lă aducă la depo- 
siteleregiei celet mai apropiate, spre a cântări, 
împacheta, revesti cu marcare gici şi înventora, 
plătindă pentru acâsta uă taxă ce se va fixa şi 
afişa la timpi, 

Arte 56, Acei carii, la 1 Maiii, vor avea vre 
uă cătime de tutună sfii tabacă nedesfăcat at 
facultatea, ca, în locă de a'lă supune la împa- 
chetare, să intre îu negoţiare pentru vinderea 
lui către regia Statului, sâii să'lă exporteze. 

Art, 97. La 1 Taci 1865, adică după uă tre- 
cere de uă lunii de la expirarea terminului fixat 
pentru împachetare şi inventorara, ori-ce că- 
tim de tutuniă sâii tabacă so voră găsi la co- 
mercianţ sii la particulari, mai multi de un 
chilogrami, nerevestită cu marea regiei, se vor 
confisca pe sâma Statului. : 

Art, 8S, De la 1 Tuliii 1865, adică, după con- 
fiscarea, cătimelorii ce se rorii dovedi nerave- 
stite cu marca regiei, vor fi pasibili şi de plata 
amendelori prevădute la articolul de mai susă, 

Art. 39. Contractele care, la promulgarea 
legii de facă, s'ar găsi încheiate de diferitele 
Municipalități pentru dreptul de axizii asupra 
tutunului şi tabacului, rămână a fi respectate 
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până la expirarea, torminelor ce ar conține, Se 
înţelege însă că numai în comunele pentru care 
ară exista asemenea contracte, şi numai în în. 
terraluli arătată (până Ia expirarea terminu- 
lui de contractare), pe lîngă preţulă de vindere: 
ali regiei, statornicitii prin tarifa ce se va pu- 
blica, se va îngădui împlinirea, şi a dreptului: 
de axiză în mărginirea stipulată prin contracţ, 
că de la expirarea terminiloră de contractare, 
tatunurile şi tabacurile se vor da spre consuma. 
țiune în t6tă ţâra, numai cu preţurile stator-- 
picite prin tarifele anuali, şi numai prin regie. 

TITLUL VIII 
Despre administraţiune şi despre admisi- 

bilitatea şi respunderea fuucţionarilorii 
şi ageuţiloră regiei, 

Art, 40. Regia tutunului şi a tabacului este 
pusă sub prisegherea directă a ministrului A- 
nanțelorii. Tâte disposiţiunile şi instrucțiunile 
relative, nu potii emana de câtii de la acestă 
ministru. 

Pentru îndeplinirea Incrărilorii ce privescii 
în acesta pe administrația centrală (Ministe- 
rulii firanţeloră), sc roriă stabili amploiaţii ne- 
cesarii, prevădându-se retribnţianile în budge- 
tulă generală ali Statului. * : Art, 41, Amploiații administraţiunii cen-: 
trale, ca şi şei de fabricaţiune, magazinerii, 
inspectorii, controlorii, și într'ună cuvent toți funcţionarii şi agenţii exteriori ai regiel, afară 
de debitanţi, la instalare, voră trebui să depue legiuitulă jurământii. Debitanţii nu suntii su- 
puşi la jurământă, | 

Art, 42, Pentra regia tutunului, osebitiă de- 
funcţionarii ce trebuescă numiţi ad-hoc, tre- 
buinţele relătive se voră îndeplini şi prin cek- 
2ţĂ agenţi fiscali pentru contribuţiunile directe - şi indirecte, 

Art, 43. La numirile debitanţilorii, se voră - 
preferi, la punerea în aplicare a acestei legi, 
cel carii arii fi cunoscuţi că ai întreprins fa- 
bricarea (tăerea, facerea de gigări,- alegerea,. 
aşedarea în bohcele şi tâncuri a tutunului) scă 
vîndsrea de tatunii şi tabacă; 6ră pe viitori se 
vor preferi amploiaţii bătrâni lipsiţi de resurse 
îndestalătâre deesistență, comă şi vedurele * 
loră şi ale militariloră, - ! 

Art, 44, Depositarii generali şi districtali - 
prin Ministerulă finanţelorii, dai comptă di-- 
rectă către Curtea de compturi pentru între= : 
buinţarea tutunului, tabacutui şi orl-ce obiecte - 
li sar fi încredinţatii. Sumele ce încaseză din 
vindiri le varsă casierilor centrală şi generali, 
cu carii 'şi reguleză comptarilo respective. - 

TITLUL IX 
Disposiţinni generali 

. 

Art, 45, Pentra asta una dată, preţurile cu
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care se vor cumpăra de regie diferitele calităţi detutun şi tabac, aflate în comereiăă la 1 Maiă, şi pe care comercianții vorii declara că voescă a le vinde regiei, precumă şi cătimele trebui- târe regiei din recolta anului, se vorii fixa şi publica în cursulă Junii Martiii 1865, . 

In viitori publicarea tarifelor de cumpărare se va face pe fie-care ani în luna lui Qctom- briă, pentru recolta anula viitori, a Art, 46, Indată după recoltă, toţi cultivato- 
rii sunt dâtori a smulge şi a desființa tâte co- torele şi rădăcinile plantaţiunii, spre a nu se 
da ocasiune de fraude prejudiciabili fiscul, 

- 

Mil 

Art, 47. Incasările și vărsările din venitul 
regiei tutunului şi tabacului se voră efectua, 
ca pentru ori-ce venitii alii Statului după ba- 
sele legii de finanţe. | 

Art, 45, La frontieră se scutescii de plata 
dreptului vamală de importi tutunaurile şi ta- 
bacurile ce se rorii aduce din străinătate pen- 
tru regie; rămânând ca acestii drepti să se 
percepă calculându-se în preţuli vindării. . 

Art. 49, Uni regulamenti specială va pre- 
cisa, moduli aplicaţiunii legii de faşă. 

Art, 50, Disposiţinnile contrarii acestei legi 
sunt şi rămână abrogate. 

  

DECRETU 
DIN 3 IULIE 1865 PENTRU 310DIFICAREA LEGU - MONOPOLULUI TUTUNULUI SI TABACULUI SI REGULILE INSTALARII SI ATRIBUTIUNILE FUNCTIONARILOR SERVICIULUI ESTERIOR PENTRU TUTUN (1) 

„Art. 1, Legea asupra monopolului tutunului 
şi tabacului se va aplica de la 1 August 1865, 
observându-se în intervalele acolo prescrise 
prescripțiunile art, 34, până la 39 din acea, lege. | d Art, &. Fabricaţiunea tutunulai şi tabacu- 
lui nu se va mai face da regie. Statulă 'şi va 
esercita monopolulii săi numai asupra, comer- ciului tutunului şi tabaculai, vindend tutunul 
în stare brută prin agenți speciaii, eră cigările şi tabacurile se vorii vinde de-uă-camdată aşa cam sunt fabricate în străinătate sâă în țeră, 

Art, 8. Cumpărarea tutunului şi tabacului 
so va face de către Guvernă în virtutea art.45 
din legea, monopolului după preţurile ce sunti 
fizate prin alăturata tabelă. 

Art, 4. Modalitatea plăţii preţului tutunu- 
riloră şi tabacuriloră în ceca ce privesce nego- 
ţiarea prevădntă prin art. 36 ală legil mono- 
polului, se va face precumiă urmeză : 

Proprietarii de tutunuri şi tabacuri ce aii să 
priimâscă uă val6re mai mică ae 10,000 lei, vor 
priimi îndată după constatare 20 0/0 în nume- 
rariii şi restală în bonuri, . 

Cei ce aii să priimescă uă valore de la dece 
mii le până la 25,000 lei vori priimi 15 0/0 în 
numerariii şi restul în bonuri, De 

Cei ce au să priimsă uă valâro de la 25 mii 
lei până la 40,000 lei, vor priimi 10 0/0 în nu- 
merarii şi restulii în bonuri. 

Cei ce aiă să priimâscă uă valâre de la 40 mii 
lei în susii, voră priiini 5 0/0 în numerariă Şi 
restulă în bonuri. 
„Art. de. Fic-care bonii, nu va putea cuprinde 
nă val6re mai mare de 10,000 lei. | 

Terminulă fie-cărui bonă, va fi maximumii 
do ună ani, 

  

  

Arte 6. Bonurile vorii produce uă dobândă 
de 830/0 pe anii. Posesorulă de bonari, a căror 
valâre unită trece peste 10,000 lei, va priimni 
obânda cuvenită după trei luni de la liberarea 

celui din urmă bonii. ” 
Art. 2. Peste preţurile fixate pentra vindt- 

tori cu rădicata, se va, mai adăuga celorii cu a- 
mănuntulii câte uă gecime la, sută asupra va- 
lSrei tutunuriloră şi tabacurilorii lori, 

- Art.8, Debitanţii tutunurilor şi tabacurilor . 
în socotâla Statului, voră avea drepti a priimi 
ca comisionii de vindâre, conformă ast. 16 din 
lege 20 0/0 din bineticială reservatii Satului, 

Art, 9. Pentru cătimele de tatunii şi tabac 
aduse pe apă spre vindâre în porto-francurile 
Brăila şi Galaţi, se va scădea proprietarului la 
achitarea dreptului săă, dreptul vămei din pre- 
țulii de plată. ” 

Art, 10. Ministrulii nostra de finanţe va în- 
toomi serviciul necesarii pentru aplicarea le- 
gii asapra monopolului tutunului în. modul re- 
galati mai susiă, formândă şi budgetuli nece- 
sariti spre acâsta cu scăderile cuvenite din cre- 
dituli ce este deschisi pentru acâsta. 

Regulile instalării şi atribuţiunile. 
functionarilor serviciului este- 
rioril pentru tutunti 

Serviciulii esteriorii pentru tutunii, ss com- 
pune din şefii depositelorii generale, din şofii 
depositeloră districtale, dintrună numără de 
magazinari împărţiţi în duoă clase de canta- 
razii cu servitorii hamâli necesarii pentru fie- 
care mâgazi?; din agenţii necesarii pentru |, - 
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coumptabilitate şi corespondinţă şi dintr'ană 
numerii de revisori de plantaţiune şi ori-ce 0- 
peraţiune de tutună. 

.. 
Reguli asupra instalării 

Toţi agenţii serviciului esterior mai înainte 
_de a fi instalaţi urmâză să depue jurământiă 
prescris de lege. Eră şefi depositelori gene- 
rale şi celorii districtale precumă şi magaziueriă 
de ambele clase, osebiţii de jurămentii, vor de- 

„pune şi garanţii ipotecare in valorile următâre : 
Şefi! depositelorii generale de la Bucuresci, 

Iaşi şi Galaţi în valore de lei 32,000 mii sc 
lei 16,000 în numărătâre stă bonuri ale tesaa- 
rului. 

Celii de la Craiova în valdre da lei 25,000 stă 
lei 12,500, în numărătâre sâii bonuri. 

Șefii depositeloră districtate (afară de casie- 
rii generală ce ai şi îndstorirea de depositari) 
vor da uă garanţie ipotecară de lei 15,000 sti 
lei 7,500 în numărătâre sâii bonuri ale tesau- 
alui, | 

Magazinarii de clasa [ voră depune uă ga- 
xanţie ipotecară de lei 19,000 sâă lei 6,000 în 
numărătOre sâii bonuri, 

Magazinarii de clasa II vor depune lei 8,000 
în ipotecă sâii lei 4,000 în numărătore. 

Comptabilii cu revisorit de plantaţiune şi cei 
de diferite operaţiuni voră da numa! garanţii 
solvabile sub-scrise adică de persâne'private, 
proprietari recunoscuţi solrabily, pentru care 
adeverirea, urmeză să se facă prin primarii co- 
maurelorii respective. 

Tote garanţiile ipotecare date de şefii depo- 
sitelorii se vorii înainta d'a dreptul la Mini- 
steruli finanţelorii îndeplinite cu tâte formele 
spre păstrare. Tote garanţiile ipotecare ale 
magazinarilorii de ambele clase precum şi cele 
solrabile ale comptabililoră şi revisoriloriă se 
vorii înainta la Ministeră prin şefit depositelor 
generale şi districtale. Asemenea se vor înainta 
şi bonurile de la tesauri ce ar fi puse ca garan- 
ţie spre păstrare după regaiile adinise pentru 
asemenea. 

Garanţiile sâă bonurile depuse se ataciă fără 
midlocire de judecată, nu numai când s'ar sns- 
trage de agentulă garantatii vre uă sumă de 
venitii fiscală co i-ară intra în priimire; dâră şi 
pentru păgubile ce s'ar putea, pricinui din stri- 
căciune ocasionate din neconserrarea cu bună 
îngrijire a tutunurilori, gigăriloră şi tabacuri- 
loră şi a osebitelorii materiale depuse prin ma- 
gazii, precumii asemenea şi pentru oră-ce factii 
din care s'arii constata că a resultată vre uă 
pagubă pentru fiscă. 

Şefulă depositului generală din Bucuresci 
săverşesce jurămentulu în presenţa ministrului 
finanţelori iară  ce-alți amploiaţi dependinți 
de acelă depositii săverşescii jurămentuli în 
presenţa şefului depositului generală, Şefii ce- 
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lorii-alte deposite generale şi distrietale să- 
verşescti jnrămentuli în presenţa prefecţiloră 
respectivi, şi agenţii subalterni aceloriă depo- 
site săvârşescii în presenţa, şefilorii. 

Tote actele de jurăminte după ce se voriă 
depune îndeplinite cu tote formele prescrise de 
lege se vor înainta Ja Ministeruli finanțelor. 

, Atributiuni | 

1. Atribuţiunile şefilori de deposite generale. 

Şefii depositeloră generale sunt -totă uă- 
dată şi casieri. In acâstă cnalitaţe ei percepă 
tote sumele câte se voră vărsa pentru tutanu- 
rile, gigările şi tabacurile ce s'arii vinde pe fie- 
care Qi de la asemenea deposite, Sumele înca- 
sate se vtrsii la casierii gencrali respectivi, 
din trei în trei dile sâă şi mai curându cândi 
sumele încasate ară fi mari. - 

Pentru priimirea şi vărsarea a, casieri a ba- 
nilorii şefi dejositelorii generale suntii ținnți 
să se conforme în totulii regulamentelorii de 
finanțe. Pi 
„Sebi depositelorii generale suută chiămaţi 
oscbit a supra-veghia la îndeplinirea cu esacti- 
tate de către agenţii subalterni a îndâtoririlor 
fie-căruia cara se prescriii mai josii prin înde- 
plinirea disposiţiuniloră regtementului speciali 
şi a deosebitelor instrucţiuni ce după trebuinţă, 
se voră da do Ministerulă finanţelorii: 

A-sub-scrie totă corespondenţa ce va ur- 
ma a ţine atâtă cu Ministerulă finanţelorii cât 
şi cudepositari! districtali, Corespondenţa pen- 
tra lucrări de administraţiune cată a fi con- 
tra-semnată de impiegatulă corespundinte şi 
aceea pentru lucrări de comptabilitate şi con- 
trolă prin comptabilulă ataşată la asemenea 
deposite generate. .. 

A îngriji ca la finele fie-căreea lani să se în- 
cheo şi înainteze la Ministeral finanţelor comp- 
tari asupra diferiteloră operaţiuni atâti de 
vindările ce s'arii opera prin asemenea deposite, 
câtă şi cuantităţile ce după anume cereri s'arii 
fi trămisii spre desfacere po la depositele di- 
strictale, A se încheia şi trămite compturi a- 
supra cătimeloră de tutunuri, gigări, şi taba- 
curi străine sâă indigene cei s'ară preda, spre 
desfacere pe fie-care lună. A face să se închee 
şi înainteze compturi asupra situaţiunii maga- 
ziiloră în care se va regula și dreptulii de ma- 
gazinagiii cândii asemenea dreptă arii fi per- 
ceputii. In fine a face să se întoemescă şi pre- 
senteze tablouri anuale de venituri şi cheltueli. 

A face să se dreseze în timpulă cuviinciosii 
procesele-verbale asupra diferitelor casură pre- 
scrise prin reglementulii de aplicarea legei 
speciale. NE 

A presenta la finele fie-căret luni staturi de 
presenţă şi de soldă pentru acnitarea retribu- 
ţiuniloră întregului corpi ală agenţiloră de la 
asemenea, depositiă. . 

N
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A întocmi şi presenta la finele fie-cărnia ană 
lămuriri asupra lacunelorii ce ar întâmpina în 
aplicarea, legii pentru ca să serve atât la întue- 
mmirea budgetuiui pentru exerciţiulă viitor, 'cât 
şi pentru luarea măsuriloră a hninistrative ne- 
uptrat necesarii să modificarea reglementulai 
pentru uă mal regulată marşă a lucrăriloră, 

Şefulă depositului pâte in casuri grave sus- 
penda pe funcţionarii subalterni fără însă ai 
inlocui mal înainte d'a refera casulii la Mini- 
sterulă finanţelorii unde va înainta şi actele 
constătătâre. o . 

Şefală devositului generală, după: cerzrile 
esprese ce va priimi, va regula pe fie-care di 
cătimele şi feluzile de tatunu, gigără şi tabacă 
ce ari urma să se trămită spre desfacere la 
depositeie districtale. Blă va îngriji ca, după 
calcululă ce prin înţelegere cu depositarii di- 
strictaui va face, să se afle în totă timpaulii la 
tote asemenea depusite districtale cu înde- 
stulare cătimela şi felarile ce după localitate 
Sari cere în consuinuţiune, Pentru orl-ce pa- 
gubă s'ară pricinui fiscalui din causa lipsei de 
vre uă felurime din acelea ce s'ară cere, depo- 
sitarii suntă directă responsabilă, 

Depositarii generali sunt justificabili în- 
naintea Curţii de compturi pentru tâte sumele 
bănesci ce ară manipula, şi asupra întregului 
materială cei ară fi dată în păstrare 

Depositarii generali «xcenti şi faci a se e- 
Xecuta tote dispos.ţiunilu prescrise prin regle- 
mentul special 'Iviuduse însă casari care acelă 
reglemenc nu le-ară prevede suut dâtori a re- 
fera şi cere deslegare Ministeralai. 

Asupra cheltaeliloră de materialii, deposi- 
tarulă generală este dâtorii ca la începutuli 
fie-căreea, luni să presinte compt Ministerului, 
cerendă cu acte în regulă autorisarea cheitus- 
liori şi emiterea mandateloră dapă reguli. 
Asemenea va cera deslegare şi pentra cheitae- 
lile de mobilieră când ară fi cerute de uă nea. 
părată necesitate, şi pentra totii mobilierulă 
înliinţaţă va regala a, se întocmi şi păstra în 
totă timpuiă inventariă, : 

Depositarii generali potă ordona inspecto- 
riloră de plantaţiune şi inspectoriloră diferite- 
loră operaţiuni asupra măsuriloră ce ar crede 
necesarii a se lua pentru esacta aplicare a re- 
Blementalui şi a diferiteiorii instrucțiuni ce i 
se vor da de la Ministeru. EI pâte cere atât prin 
acesti revisori câtă şi pri alţi agenţi fiscali 
şi administrativi atât urmărirea spre desco- 
perire a vre unci fraude de care ar fi informat, 
câtă şi proprirea şi depunerea spre păstrare a 
tutanarilori, gigăriloră gi tabacuriloră decla- 
rate de fraudă până la darea soluţiei după pro- 
cesele-verbate ce ară î incheiate în localitate, 
„.Depositarii generali reguleză tote operaţiu- 
nilecu debitanţii din circumscripţia districtulai 
“unde reşedii şi facă a se ţine partide cu aceia 
cărora după reglementii li s'arii da marfă pe 
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creditii, Ei priimescă şi face a se conserva ga- 
ranţiile ce debitanţii creditaţi sunt chiămaţă să 
depue înainte de priimirea mărfii. ENE 

2, Atribuţiunile şefilori, depositelorii 
districtale ” 

Şefii depositelor distrietale ati, în ce privesco 
priimirea, vinderea şi ţinerea comptabilităţii, 
totii îndetoririle şefilorii depositelor generale, 
cu deosebire numai ca ei nepriimindă spre des- 
facere de câtii tutunnrile, cigările şi tabacu- 
rile ce li se trămitii de la depositele generale, 
încheerea compturilorii: mensuale şi anuale o 
înei numai pentru aceste feluri de materială, . 
iară inaintarea lori se face tot la Ministerulă 
finanţeloră, unde se centraliseză tote asemenea 
compturi, după care apotconfruntându-se comp- 
turiie încheiate intre depositele ganerate şi cvle 
districtuale să se pâtă încheia la finele fie-cărei 
luui şi ia finele anului situaţiunea generală a 
operaţiunilorii de tutuniă. | | 

Şefii depositelorii districtale osebitii suntiă 
îndetorați a încheia comptură lunale şi anuala 
cu depositele generale de unde priimesce marfa 
spre vindere. 

3. Atribuţiunile Comptavililorii 

Comptabilii depositeloră generale, după prii- 
mirea compturilor lunare de la magazinarii re- 
spectivi şi de la depositarii districtali, Je veri- 
tică şi după constatarea resultatului pe de uă 
parte înscrie fie-care operaţiane la partidele 
din registrele respective ; iară pe de alta în- 
chee tablouri lunale care după ce le sub-serie le 
presintă şefului depositului ca să le observe şi 
să facă a le înainta la Ministeri după regulile 
stabilite mai susi. : 
„În casă cândii compturile presentate comp- 

tabilului ară fi întocmite în mod a nu se putea 
corecta fără prejudiţiii, elii este în drepti a le 
înapoia cu observaţiuni cerândii corectarea lor. 
Câniii însă s'ară putea corecta, asemenea co- 
recţil se ară face; îngrjindă însă a, semnala, 
agentului greşită corecţia făcută spre a nu e- 
sista, difterinţi la compturi, şi a'1 face să so co- 
recteza pe viitori. | | 

Comptabilulă este dâtor a îngriji ca înserie- 
rea în registre să nu se amâne nici cumii dapă 
verificarea compturilorii parţiale. 

Comptabilulii este dâtoră a îngriji ca tote 
operaţiuniie să fie inscrise curati fără a se ve- 
dea dresături şi răsături prin registre; Atâtţă 
pentru răsătari cât și pentru nepotrivirea ce 
arii putea exista între compturile verificate şi 
înscrierea în registre, ecomptabilulă este direct 
resvonsabilă. 

Comptabilulă va conserva sub respuntere“i 
tâte actele de valuri ce'i arii fi încredințate po 
timpul până arii fi înaintate la Cartea de comp- 
turi scă la Ministerulă finanţelori. 

Comptabilul va lucra şi totă corespondenţa
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ce arii remânea din lucrările do comptabilitate 
proprii dise. . - - 

Comptabilul va ţine, încheia şi presenta lu- 
nalii comptari lămarite asupra tutuloriă chel- 
tuelilorii ce s'arii face autorisate după cererea 
gefului depositului, între care se înţelege că în- 
tră gi plata retribuţiunilorii tutulor agenţilor 
respectivi, ! 

. Comptabilalii în lipsa şefului de depositii îl 
înlocuesce la tâte lucrările ce privescă atribu- 
ţiunea, sa (comptabilitatea) osebitii-de ce pri- 
vesce perceperea venitului pentru care şefulă 
depositului lasă pe răspunderea sa pe cine ară 
avea încredere. . 

4, Atribuţiunile corespondentului 

Corespondentulă este chiămată a lucra tâtă 
corespondenţa ce emană din lucrările admini- 
strative, conformându-se în totulă regulărilor 
şefului de deposită care nu poti fi de câtă a- 
semânate prescripţiunilorii regulamentului de 
aplicarea legii speciale. Totă corespondenţa 
lucrată după asemenea, base, urmâză a fi con- 
tra-semnată de corespondentiă după care să pre- 
sintă la sub-scricrea şefului de deposit şi ast- 
felii se espediază la destinaţinne. Afară de lu- 
crările curente pentru ori-ce disposiţiuue, co- 
respondentul va trebui să ia decisiunea şefului 
de deposită care la rândul săă este chiămată 
a pune resoluţii pe raporturile sâă notele cei 
s'ariă presinta, 

Corespondentulii este chiămată a îngriji ca 
tâte lucrările să se cxpedicze în timpulii cu- 
viinciosăă, spre a nu se urma vre uă necuviinţă 
s6ii vătemare interescloră fiscale sâă particu- 
lare din întârdlierile ce s'ară depune. Intre lu-. 
crările ce trebuiescii regulate cu'grălnicie se 
notezii acelea ce privesc casurile de canfiscări 
de totă felulii şi acelea pentu expedierea de 
materială. | 

Corespondentulă va însărcina pe unulă din 
copişti şi va îngriji împreună pentru întocmirea, 
dosarelor şi păstrarea lor în arhivă după reguli 
precum şi cu ținerea unul registru de intrarea 
şi eşirea hârtiilor care va face şi fancţiunea de 
Registratorii. . 

Corespondentulii în lipsa şefului de deposit 
îi ţine loculi pentru totă ce privesce lucrările 
administrative. 

3. Atribuţiunile magazinarilorii, cantara- 
giilor şi hamalilor de la depositele generale „ 

Magazinarii de la depositele generale suntă 
chiămaţi a priimi prin cântărire tâte tutunu- 
rile şi tabacurile precumiă şi prin numărătăre 
gigările ce s'ar da în păstrarea fie-căruia după 
ordinulii şefului depositari. 

Magazinarii după priimire cu adjutorul ha- 
malilorii punii spre păstrare în magazii mate- 
rialulă de felulă arătat ce li s'ară încredința, 
Îndată ce'lă depunii ei suntă rosponsabili de 
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îutrebnințarea şi conservarea lui spre a nu se 
strica nici cea mai mică câtime. 

Mogazinarii priimind materialele sunt chiă- 
maţă a le aşeda în magazii distribuate după 
feluri şi qualităţă, pentru ca astă-felă să le şi 
predea spre desfacere cândă li s'arii ordona. 

Magazinarii sunţă îndâtorață a, ţine anii re- 
gistru de magasinagiă cu două partide, şi cu 
colSne coprindătâre de tâte felurile de tutună, 
gigări şi tabacă în care se înscrie atâtiă căti- 
mele co i s'ară preda spre conservare, câtă şi 
acelea ce ară da cumptrătorilorii s6ă spre ex- 
pediera pe a depositele districtule după or- 
dinele şefului de depositii. “ 

Magazivarii soutii îndâtoraţi a întocmi şi 
presinta şefului de depositiă liste mensuale de- 
taliate de tote operaţiunile ce ară face pe fie- 
care lună încheind şi uă balansă asupra situa= 
ției magaziei în care să se vadă materialul xă- 
inas facă în magazie la începutul fie-căria luni. 

Magazinaril suntă îndâtoraţi a priveghea în 
toti timpulii asupra stării magaziilorii pentru 
ca nu diu nepotrivita construcție a magaziei 
s6ii din vre-uă stricăciune provenită în urmă să 
se pricinuiască, stricăciuno la tatunuri, gigări 
stii tabacuri, pentru a cărorii conservare ma- 
gazinarii suută directii resporisabili, 

Magazinarii suntii dâtori a raporta şefilorii 
de deposite asupra tutulorii casuriloră ce star 
ivi relativă la îndâtozirile lor propnindă şi di- 
feritele miglâce de regulare ce arii crede mai 
nemeritiă, - 

Hamalil atașați la magazii suntu puşi sub 
imediata ascultare a magazinariloră. Ei însă 
nu pot fi chiămaţi să îndenlinâscă alte servicii 
de câtii acelea ce privesc priimirea, buna con- 
servare şi predarea, în vîngare să «pre încăr- 
care a tutunurilorii, gigăriloră şi tabacuriloră. 

Hamalii sub prevegherea magazinarilor vor 
îngriji atâtă ca tâte obiectele de împache- 
tare pentru tutunurile, şigările şi tabacurile 
ce ari fi destinate spre expediare la depositele 
districtale să fie de bună calitate, câtă şi că 
împachetarea, încărcarea şi legarea lădiloriă, 
cutiiloră sâă a teancurilor să se facă în chipal 
celii mai solidă, spre a nu se vătăma în ceva       pe drumii până la priimire, 

Cantaragiii suntă chiămaţi a cântări cu de- 
cimalile şi pe răspundere tâte cătimele de tu- 
tun şi tabac.ce li se'vor da de şefii depositari, 

6. Atribuțiunile magazinarilor şi hamalilor 
cantaragii de la depositele districtale 

Atribuţiunile magazinarilorii şi hamaliloră 
cantaragil de la depositele districtale suntă 
asemănate cu ale celor de la depositele gene- 
rale, deosebindu-se numai asupra operaţiuni- 
loră de încărcare spre expediere de tutunuri, 
gigări şitabacuri către alte deposite, în privire 
ca dopositele districtale faci numai vindără   Gră nu şi expedieri, - -
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?. dtribuţiunile revisorilorii pentru ori-ce 
operaţiune de tutuniă 

Revisorii diferitelorii operaţiuni suntii îndă- 
toraţi a inspecta pe rândiă tâte districtele din 
„circumscripţia depositului general la care este 
ataşată. Inspectând va observa dâca operaţiu- 
pile de tutunii- prin districte se urmeză după 
lege şi reglemente, Pentru ori-ce ar găsi con- 
trarii suni dâtori să raporteze şefului depo- 

” sitului generală, care este chiăraatii ca, prii- 
mindă raporturi de aseinenea fel, să câră în- 
dreptarea cuvenită prin înțelegere cu autori- 
tăţile administrative şi fiscale respective, 

În casă cândă asupra raporturilor reviso- 
rilor, şefulă depositului n'ar lua măsurile cu- 
venite de îndreptare sâii măcarii ară întârdia 
Tuarea unoră asemenea inăsuri, revisoruli este 
în dreptii a raporta d'adreptulă la Minister 
solicitândii regularea. : 

Revieorulă tutaloră operaţiunilor este chiă- 
matii a privegh- a prin districte şi a face să se 

„execute legea şi regulamentele atâtă asupra 
tutulorii mişcăriloră enltiratorilor de tutună 
câtă şi asupra rindătorilură depositari distric- 
tuali sâii d-bitanţi. 

- Revisorulii va priveghea şi raporta la timp 
ca vindările de către debitauţi să se facă după 
tarifele publicate, ra priveghea şi va raporta 

"ca cantităţile cultirate sâă pentru Regie sei 
pentru exportii să se depue în magazii prin în- 
deplinirea regulelor prescrise de legea specială, 

Voriă priveghea şi vor face a se urmări ork- 
ce fraudă din partea particularilori. Ei suntii 
chiămaţi a stărui la confiscarea şi predarea sci 
expediarea la depositele generale a tutuloră tu- 
tanuriloră ce s'aiii dovedi de fraudă în mărgini- 
zea prescripţiunilorii legii special e. 
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-. Vorii revisui în totii timpală starea cancela- 
rieY de la depositele districtale, precumiă şi a 
magaziilorii, Ă 

Asupra factelorii ce vor constata în fie-care 
districtii sunt d6tori a face şi supune Ministe- 
rulai finanţeloră raporturi detaliate, 

Rerisii generale adică a tutulorii districtelor 
ce "i arii fi desemnate urmâză să se facă celă 
prșinii de cinci ori pe ani, 

8. Atribuţinnile revisoriloriă de plantațiune 
Rervisorii de plantaţiune priveghiază în co- 

prinsulii districtului la care ară fi numiţi, tote 
operaţiunile de plantaţiune, cultivare şi recol- 
tare şi facii raporturile lori de situaţie către 
şefii depositelorii districtale respective din 15 
în 15 dile.: - 

Revisorii de plantațiune urmărindă în loca= 
litate orl-ce fraude, sunt chiămaţi a face să se 
dreseze procese verbali împreună cu cel chiă= 
maţi după lege la acesta, a popri şi depune în 
magazii obiectul de fraudă. | 

iovisoril verific după actele ce fie-care cul- 
tivatoră urmeză a poseda dâca cultura este ase- 
mănată autorisaţiunii dată, şi la casii contrarii 
face a se confisca, sâi desființa cătimele găsite 
sGă plantate în contra legii. 

" Rerisorii de plantaţiane funcţioneză subt 
imediata ascultare a şefilori de deposite şi a 
comisiuniloră districtale de regie. Cu tâte a- 
cestea, ci poti, în casă d'a constata infracţiuni 
de la lege ne semnalate autorităţii superidre, 
să le semnaleze directii. i 

9. dtribuţiunile copiştilorii 
Copiştii vori îndeplini lucrările atribuite lor 

după titlulii postului şi oră ce osebite lucrări 
de cancelarie li sară da de şefi! lori direcţi. 

  

. 

LEGE 
PENTRU DESFIINTIAREA MONOPOLULUI TUTUNULUI (1) 

(Decret din 27 Tanuariii 1867) 

CAPITOLUL, 1 
„Despre aşedarea taxei | 

Art, 1. Legea din 5 Decembriă 1864, prin 
care se dă Statului dreptuli esclusiviă asupra 
vingăril tutunului, tabacului şi gigăriloriă este abrogată. ” 

Art. 2. Comereiulii acestori articole e liber 
sub condiţiunile prescrise de acâstă lege. 

Art, 3. Asupra tatunuriloră, tabacurilor şi 
igăriloră străine se percepe la importaţiunea 
loră fără distincţiune de calităţi uă taxă după 
următrele măsuri : 

Lei 16 pentru una oca tutunii, 
> 16 pentru ana sută gigări. 
> 20 pentru uda oca tabacii, . 

Art, 4 Exportaţiunea acestori articole este 
liberă şi nesupusă la nici uă tază, 

CAPITOLUL II 
Despre desfacerea materialului 

Art. 5. Guvernulă este autorisatii a desface 
materialuli aflat în depotitele Statului ca pre- 
țurile fixate prin tarifa actaală şi cu modul sti- 
pulati prin articolulă ce urmâză, celă mult în 
curs de duo ani de la promulgarea acester legi, . 

  (1) Abrogată.
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Art, 6, Cândă desfacerea materialalui se va 
apropia până la 9/10 atunci restulă de a decea 
parte se pune în licitaţie şi se vinde cu ori-ce 
preţi va eşi. 

Arte 7, La debitulă regici se priimescii ca 
bani bonurile de tutună şi ori-ce alte bonuri 
de tesauriă. - 

CAPITOLUL III 
Despre drepturile şi obligaţiile 

- debitauțilorii , 

Art, S, Debitanţii sprea putea esercita pro- 
fesiunea, lori sunti obligaţi ca, penă întruă 
lună de la data promulgării acestei legi, să'şi 
ia brevete definitive cari le asigură dreptul de 
a face comerciii atâtă cu tutunuri străine câtii 
gi cu cele indigene. 

Art. 9 Obligaţiunile debitanţiloră consistă 
într'aceea, de a face debiti la depositele Sta- 
tului pentru fie-care prăvălie pe fie-care lună, 
câte uă sumă determinată după proporţiunea 
urmnătâre : | 

Cei de clasa I materia! în valâre de 4,000 lei; 
cei de clasa II de 2,000 lei; cei de clasa III de 
1,000 ler; cei de clasa 1V de 500 lei şi cei de 
clasa V de 100 lei. 

Art. 10. Clasificarea debitanţiloră se face 
prin comisiuni ad-hoc, numite pe lingă fie-care 
deposite compuse de cinci membri aleşi de că- 
tre însuşi corpul debitanţiloră. 

n ori-ce casă regia are dreptul la unii de- 
bitii de midloci, calculată pe uă proporţiune e- 
gală între fie-care clasă. 

  

LEGIUIRI 

Art. 11. Disposiţiile stipulate Ja art. 9 pen-. 
tru clasa I, i] şi Il se voră manţine în câtii 
timpă număruli de bitanţilori va ajunge la qi- 
fra de 450. In casă cândi înscrierile nu voră 
acoperi acestă numără s€ă dâca în urma ter- - 
minului prevădută la art. S, numărulii celor 
îuscrişi nu ară ajunge la numărulă de 450 debi- 
tanţi de tote clasele precitate, atunci propor-: 
ţia mărfii ce are a se împărţi pe fie-care lană 
între debitanţii de clasa 1, 11 şi IÎ]. se ra cal- 
cala cu analogie pe numărulă de bitanţilorii în 
lucrare şi pe baza cătimii de marfă ce avea să 
rădice din deposite numărul întregi de 450 de- 
bitanţi. 

Art, 12, Debitanţii cară nu voră face debit 
de la depositele Statului în cătimea, cavenită 
fie-căruia, vorii perde dreptulii de debită şi li 
se voră lua înajol brevetele, 

In casă cândă debitanţii nu voră înfăgişa. 
destule garanţii pentru desfacerea cătimii de 
tutună, cigătră şi tabacii co posedă Statulii în 
terminulii susă prescrisii, gavernulă este auto- 
risată a desface acesti materială cu ozi-ce alt 
modă ce va crede mai nemerită în terminală 
susii menţionată, fără însă ca acâstă desfacere 
să prorâee ună perdere mai mare de câtii acea 
de 10 la 0/0 prerădută la art.6.. . 

Art. 13. Acei ce roră unelti comerciă de tu- 
tunii, tabacă şi cigări cu med clandestină şi 
fără să posede brevete, voră fi supuşi la con- 
fisearea mărfii, la amendă de 500 până la ducă 
mii le! şi la urmărirea justiţie ca inculpaţi de 
frandă în paguba Statutul. 

  

REGULAMENTU 
PENTRU APLICAREA LEGEI DESFIINTIAREI MONOPOLULUI TUTUNULUI DUPA MODIFICARILE 
INTRODUSE PRIN JURNALUL CONSILIULUI DE MINISTRI DE LA 5 SEPTEMBRE 1867 (1) 

(Decretii No. 1360 din Septembre 1567) 

„CAPITOLUL 1 

Disposiţii generali 

Art, 1, Acestii regulamentă se pune în apli- 
care de la 1 Octombre 1867 şi se va urma după 
dânsulii pent la desirerzita desfacere a mate- 
rialului ce se află în depositele Statului, 

Art, 2, Preţurile tutunuriloră, gigăriloră şi 
tabacului se fixtză precum se arâtă in tarifele 
anexate la acestiă regulamentii. Varifa litera A 
arctă preţurile repiel de la 1 Octombre penă 
la 31 Decembre 1867, în lei vechi şi- parale, 
ră tarifa litera B, preţurile de la 1 Januari 18693 
înainte în lei noul şi bani. 

* 

Din aceste preţuri se acordă debitanţilorii 
u:mătârele remise : 

De 10 la sută celorii ce vorii face debitulă o- 
bligatorii pentru unii ană întregi inainte; 

Ț)a 5 la sută celorii ce voră face debitulii o- 
biizatoră pentru şese lun! înainte; 

De 2 şi jumătate la sută celorii ce voră face 
debitulă obligatoră pentru 3 luni înainte; - 

De 5 la sută celorii ce rori face anii debit 
peste celă obligată. 

De acustă cin urmă remisă se voră bucura 
atâtii cei ce ai făcut debitulă oblicatii înainta 
şi voră mai cumpăra din materială, câtă şi cei 
cară voră cumpăra pentru sume mai mari de 

  

(1) Abrogati. ”
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câtii suntii obligaţi, şi nu vori pretinde a li se 
ţine în s&mă acesti prisosii de debitii pentru 
lunile viitâre, o | a. 

Art. 3, Este liber oră cine a face comerciul 
de tutuni, gigări stă tabacii, însă numai după 
ce vori fi Inatii unii brevetii de la regie, 

Brevete de clasa I şi Il suntă facultative şi 
se vorii da, numai după deosebită 'cerere din 
"partea unui debitantii ; brevetele da calsa III, 
1V şi V suntă obligătâre până Îa finele anului 
1868; debitul la care st obligă un brevetant de 
clasa III, este penă la finele Int Decembre 1867: 
de lei vechi 1000 şi de la 1 Ianuarii 1868 de 
lei noui 370 şi 50 bani pe lună; pentru un de- 
bitantă de clasa IV pent la finele anului de lei 
vechi 500, şi de la 1 Ianuariii 1868 de lei noni 

185, bani 25 po lună; pentru unii debitanti de 
clasa V până la finele anului de le? vechi.100 

i de la | Ianuarii 1868 de lei noui 37. 
“SBrevetele se dai după populațiunea comu- 
neă: de clasa III pentru comunele c'uă popu- 
laţiune de 20,000 locuitori și în sus. | 

De clasa 1V pentru comunele c'nă popula- 
ţiune de la 5,000 pânt la 19,999 locuitori, 

De clasa V pentru comunele “nă ropulaţiune 
de 4,999 locuitori în josă. 

: CAPITOLUL II 

Despre debitanţi. 

Art. 4. Debitanţii sunt dâtori a face, după 
clasificarea, cuprinsă în brovetele lori, debitu! 
cerută de lege în cnrsulă fie-cării lună de Ja 1 
până la 10, inândii compturi în regulă; căci la 
din contra după art, XII din lege, la finele lu- 
nei, prăvăliile lorii vorii fi închise şi brevetele 
xădicate. — 

Nici uni debitantii nu va fi permis a vinde 
tatună, qigări sâă tabacă până cândii nu va fi 
cumpărată materială din depositele Statului, 
nici brevetulă nu "i se va libera mat "nainte de 
a fi justificatii cumpărarea de materială pentru 
vă lună celi pucină.. . 

Art. 9, Se acordă debitanţilorii facultatea 
a face debitele şi la alte deposite de cât acele 
a căroră juridicţiaue se află, şi aceste debite ]i 
so voră ţinea în s6mă de şetul depositului res- 
pectivii la care suntii dâtori a justifica, la 20 
ale fie-cării luni, că "şi ai îndeplinită angagia- 
mentulii lor. 
„Arte 6, Debitanţii potă lua din depositele 
regiei ori-ce cualitate şi cantitate de tutuni, 
gigări sâii tabacii ce vori voi, d6că acele cali- 
tăți se află în depositii, deră lipsa unei calități 
nu”! scutesce din obligaţiunea d'a face debitul 
fixată, ci vori fi obligaţi a continua cu cum- 
părarea câtă timpi se.va mai afla material în 
depositele Statului ge vri ce calitate va fi. Nu 
potii respinge materialulii ce li se dă după cla- 
sificarea regiei sub pretextii că este d'uă cali- 
tate inferidră; ei suntii actori a lua materialul 
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aflatii în deposite după clasificarea făcută de 
regie, fără drepti da alegere. 

Art. 7, Debitanţii nu vorii putea Ina frac- 
ţiuni de tâncuri sâii bohcele, de câtă pentru 
comnplectarea sumei ce suntii dâtori a lua. - 

Art, S, Ei suntii liberi a esersa comerciulă 
lorii ori unde vor voi în totii raionul comunej, 
d6ră numai la nă singură pravălie scii' maga- 
zie. Cei ce vorii voi a ţine mai multe magazii, 
vor avea a lua pentra fie-care magazia ună 
brevet deosebită. - - 

Art. 9, Numărală debitanţilorii nu este măr- 
ginitii şi so vori libera brevete la ori ce cerere 
a celori ce se voră obliga la debitulă fixati 
pentra totii timpul preserisii de lope spze des- 
facerea materialului. Ea 

Arte 10. Debitanţii suntă liberi a "şi stră- 
muta magaziile de la unii loci la altulii, deră 
suntă dâtori să facă cunoscutii şefului deposi- “ 
tului respectivă, care va însemna în brevetul 
loră acea schimbare de magazie. 

Art, îl, Debitanţii ai voe a regula prețu- - 
rile mărfuriloră ce vind după cumi îi va po- 
văţui interesele loră. | 

art, 12 Debitanţii nu numa! aă dreptulă | 
d'a esercita uă supraveghere asupra celor ce 
facă vindări clandestine, ci se vorii bucura, şi 
de beneficiulii ce acordă legea denunciatorilori 
de fraude, - | : 

Art, 19, Tăctorii de tutuni (caegii) suntii 
supuşi la controlati regiei, de la cara vor tre- 
buia lua ună biletă pentru exereiţiuli profesiu- 
ni loră. | - 

CAPITOLUL III 
„ Despre vîndără în genere 

Art, 14. Comerciulii de tutunii, gigări sii. 
tabacii na pote fi exercitatii de câtii da acei ce 
vorii lua brevete în regulă de la regie şi voră 
face debitul lunarii la care se obligă, 

art. 15. Comercianţii grosisti sunt obligaţi | 
a lua brevete de clasa îl] cu unii debitii lunar 
de Iei 1,000 (lei nozi 370 şi 50 bani) ori unda 
vorii fi domiciliați, 

Străinii cari importă tutunuri, cigări şi ta-, 
bac în ţâră, sunt asemenea obligaţi a lua bre- 
vete de a“Ili clasă, şi a face debit pentru unii 
anii de dile. - ” 

Art, 16, Colportagiulă tutunului, şigărilor 
şi tabacului este opriţi; nimeni nu esto ertatii 
a purta spre vindere aceste articole prin strade. 
oteluri, cafenele,. locuri publice sâă case pri- 
vate. Ori-cine va cuteza a face asemenea co- 
merciii va fi supusii penalităţii prevăgută de 
art, XIII alii legii, va avea marfa confiscată, . 
şi vâ fi dati judecății, - , DN 

Debitanţii nu potii face vindări de câtii în 
stabilimentele pentru cari aă laată brevete, 

Art, 17, Vindârea de tutună, şigări scă ta- 
bacă, pe la bâlciuri sâă târguri este permisă
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numai debitazţiloră brevetaţi, cu condiţiune 
d'a face pentru timpul acalor bâlciuri sei târ- 
guri, unu debitii suplimentarii de lu regie. 

Acestii debiti suplimeritarii este fixată până 
Ja 31 Decembre 1867, la lei 108; şi de la 1 a- 
nuariii 1868, la lei 40 noul, pentr fie-care di 
a bâlciului. Spre acest sfârşit se vorii libera de 
regie brevetanţilorii cari xoescă a duce marfă 
la bâlciură s6ii târguri spre vind6re, deosebite 
bilete, constatătâre că 'şi ati făcnti debitali 
suplimentari. Debituli suplimentar se calculă 
pe durata bâlciului si târgului, şi nu se în în 
consideraţiune dâcă un comerciantii ar declara 
că nu va vinde în totă timpulă bâlciului, 

Art, 18, Cultivatorii de tutună suntă liberi | 
a exporta d'a dreptulii prodnctele lori, dâră nu 
le potii xinde în ţâră de cât numai debitanţilor 
brevetaţi. . 

De vorii voi să facă pe comptul lor comereiii 
în ţeră, sunt obligaţi a lua brevete de clasa III, 
ca toţi grosistii, şi a so obliga la debitulă lu- 
nară, prescrisii de lege. 

CAPITOLUL IV 
Despre fraude 

Art. 19, Ori-cine se va, prinde vingendă tu- 
tună, gigări ssă tabac, lie cu d'amăruntali, fie 
cu rădicata, fără a posede un brevet în regulă 
şi fără a putea justifica facerea debitului obli- 
gatii, va avea, totă marfa ca se va, găsi la dân- 
sul confiscată şi se va supune penalităţiă pre- 
scrisă de lege, | 

Art, 20, Denunciatorii fraudelorii (vîndiri- 
loră ilicite) vorii priimi drepti recompensă ju- 
mătato din valârea mărfei confiscată. Marfa 
confiscată se va preţni de uă comisiune, com- 
pusă de şeful depositului respectir, de primarul 
comunei şi de un brevetanti ncinteresatii. Din 
acestă eraluațiune se voriă deduce 25 la sută, 
pentru cheltuelile regie! şi restul se va împărţi 
în ducă părţi egale, din care uă parte se va da 
denunciaturului, indată după ce confiscarea ra 
îi aprobată de Ministerul finanţelor, Marfa, con= 
fiscată se va depune în deposituli regiei. 

Art, 21 La acea-aşi penalitate, adică la 
contiscarea mărfe şi darea în judecată, sunt 
supuşi şi. aceia ce vori importa tutană, cigări 
stii tabacii, fără a posede brevete în regulă si 
fără a justifica facerea debitului lunarii. 

Art, 22, Disposiţiunile regulamentului de 
la 6 Apriliă 1867, suntă şi rămână abrogate, 

LITERA A TARIFA 

de prețurile cu cari va tinde regia debitanților 
tutunurile, cigările şi tabacurile de la 1 Qec- 
tombre penă la 31 Decemyre 1867. 

. LEI p. 

Tatun turcesc bohcea numit iaca, ocaua 76 20 
> > > orta, > 54 — 
> > > char > 39 20 
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, LEL e. 
Tutun persicean sâă basma, cal. I cana 33 50 

> >» >» » II » 98 30 
> > >. o» JI >» 95 — 
» român.sămânțăture,» [ >» 95 — 
» po» » JI » 18 — 
> > >». > III >» 16 — 
» > indigenă >» 1 » 15 30 
> > > , » II >» 8 — 
> » > „> IML >» 5 20 
» rusesc (mahortcă) > » » 8 — 

Cigări havana . . . .>» Isuta 96 — 
» Dao ÎI o». 47 — 

-» străine diverse, . , . » 22 30 
> indigene cal. I > 1220 
> Po IL» 9 — 

Tabac caro „>  Tocaua 54 — 
> > II >» 45 — 

Tabac ceam . a . » To > schit, 945 
> indigen cal. I > 1920 
> > o II o» 5 20 

LITERA B TARIFA 

de preţurile cu care va vinde regia debitanţilor 
tutunurile, cigările şi tubacurile de la 1 Ia- 
nuartii 1568 înainte, 

LAN. B. 
  

Tutun turcesc bohcea, numitiaca, ocaua 28 50 
> > » orta >» 20 — 
> > > char > 14175 
> persic. să basma, cal. | >» 12 50 
> > > > II » 10'75 
>» > > > III > 9 50 

> rom. semânţă ture.> LI >» 950 
> > > o» II > 6175 
> > > > IL >». 6 — 

> indigenă» - |] >» 5— 
> > >» JI > 3 — 

> >» > > III > 2 — 

> rusesc (mahorteă) . „ .» 3 — 
Gigări havana , „> IT suta 35 75 

> e >» II > 17 50 

» străine diverse . , . . > 850 

» indigene. cal. I > 470 
> > o IL > 385 

Tabac carot . . . . > 1 ocaua 20 —: 

> De a II o» 16 75 
> 'ceam. cr. . . » 98 — 

> che > 16175 

> indigen. „cal. I » 4 70 
> > > ÎL > 2 —
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GE 
ASUPIEA TUTUNULUI (1) 

(Decretii N . 876 din 31 Maiă 1868). 
„e CAPITOIULI 

Despre aședarea şi perceperea taxci asu 
pra tutunurilorii indigene 

Art. 1. Tutunurile de producţiune indigenă, 
„destinate la consumaţiunea, din întru, sunt su- 
„Puse, ori-care ar fi calitatea lori, la plata unei 
taxe fixă de cinci-deci bani (bani 50) pentru 
fie-care oca/ _ 
„Art. 2. Taxa fisată prin articolalii prece- 
dent se percepe în profitulii tesaurului publică 
şi este dâtorită de producătorii tutunurilor din 
“momentulii cândă aceste tutunuri ajungii în 
stare de a se aşega în tencură ssă boccele, a- 
dică : în stare de a se da în consumaţiune, 

Ari. 2, Perceperea taxeloră se face do că- 
tre agenţii însărcinaţi cu strângerea contribu- 
țiuniloră directe cărora se acordă, pentru acest 
servicii, uă remisă de duos şi jumătate la sută, 
(2 şi 1/2 la sută), din totalulă ptrceperiloră e- 
fectuate de dânşii, . , 

Art. 4, Ori-ce producătorii de tutun este ds- 
torii, îndată ce a aşedatii tutanulii în tencură 
sei boccele, să declare înaintea unei comisiuni 
compuse de primarulă, de pzcotuli şi de înv&- 
țătorală comunei, cătimea e tutunuri ce are 
în posesiunea sa. 

Declaraţiunile vorii arăta cantitatea tutunu- 
lui în ocale, tâncuri şi boceele. 

„ Aceste declaraţiuni traducâudu-se de comisiu= 
ne întrun tabloii care se va trămite împreună 
cu deosebitele declaraţiuni sub-casierului, cari 
vorii servi de titlu de percepţiunea taxet, 

Aşegarea tatunurilor în tencuri ss boccele 
făcendu-se celii mai târdit şâse luni după re- 
coltă, declaraţiunile vor trebui a se face înainte 
de 30 Luliă ali annlui următorii recoltei, 
„Unii regulament specială va determina can- 

titatea tutunului în tâncură şi boccele. 
Art. 5. Indată după priimirea tablonlui şi 

declaraţiuniler tutunurilorii de comisiunile co- 
munali, sub-casierulă este obligată a verifica 
esactitatea acestori declaraţiuni, transportân- 
du-se la locurile unde suntii depuse tutunurile, 
şi de resultatulă verificaţiuni! încheiă procesii- 

„Yerbală, . , E 
Art, 6, Dovedindu-se, prin verificaţiune că 

declaraţiunea arâtănă cătimede tutun cu 15 sâă 
peste 15 la sută mai mică de câtii cea în fiinţă, 
declarantul este supusi la plata unei amende 
de dece „lei. noui (lei noui 10) pentru fie-care 
dece oca găsite mai multii, fără prejudiciă de 
plata taxei de 50 ban! asupra întregului prisos. 

” Prisosulii care nu atinge 15 la sută din că- 
timea, declarată nu dă locii la aplicaţiunea a- 
mendei ci numai la percepţiunea taxei. 

Art. ?, Pentru ori-ce cătime de tutunuri pro- 
ducătoril cari nu vorit fi făcutii declaraţiunea 
prescrisă la art. 4 către comisiunea prevedută 
de acelaşi articolii, se voră supune la uă tază . 
înduoită, şi unii lcă noă de fie-care oca subtitlu 
de amendă. 

Ministerul finanţelori va putea însă acorda 
Scutirea de plata amendelorii pronunciate pen- 
tru lipse de declaraţiune' cândii i se va proba, 
întruni chipi îndestulătorii, că neefectuarea 
declaraţiunii provine din vr'uă împrejurare nea-   târnată de voinţa proprietarului tutunuriloră. 

" Art. $, Agenţii poliţiei administrative şi a- 
genţii poliţiei judecătoresci santi obligaţi a 
da perceptorilor tot ajutorul trebuineiosă pen- 
tra descoperirea fraudelor, însogindu'i, după ce- 
rerea formală, în ori-ce cercetări ar avea a face. 

Art. 9, Casurile cari daă loc la aplicaţiune 
de amendă se rosii constata totă-ds-una prin 
procese-verbali încheiate de către perceptori 
în presenţa contraveninţilorii şi a duoi martori; 
copil certificate de pe proesele-verbali se voră 
vemite contrareninţiloră. 

Proceseie-rerbali sunt temelnice numa! după 
confirmarea judecătoului de pace alii ocolulni, 
care se pronunciă asupra esistenţei casurilor 
de contravenţiune şi asupra regalarităţii pro- 
ceselori-verbali, 

Procesele-verbali se eupană la confirmarea 
judecătorulni de pace de către agenţii de per- 
cepţiune cel malt în 48 ore după închiderea lor.     

  

„Confirmarea, proceselor-verbali de către ju- 
decătorii de pace se notifică contravenințiloriă 
la domiciliulă lori'de către agenţii de percep- 
ţiune, cel mat târgdiii după 48 ore de la prii- 
mirea acestei confirmări. 

Art, 10. Contrareninţii aă dreptii d'a cere 
prin judecată anularea peoceseloră-verbali; nu 
potii însă esercita acesti drepti de cât în ter- 
mini de 15 dile de la data confirmării proce- 
sului-rerbali de către judecătorul de pace. 

În casti de cerere în judecată, contraveninţiy 
nu poti fi urmăriţi la plata taxei înduoită sâă 
a amendelorii de câţi după intervenirea, unei 
otărîri definitive. 

„Justificarea despre cererea în judecată în 
terminuli de 15 dile fixati de acestii articolă, 
se face prin înfăcişrea recepiscă de plata taxei 
judecătoresci pentru intentare de procesii, 

Arte 1. Tribunalele de prima instanţă ju- 
  

(1 Desfiinţată.
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decă singure cererile pentru anularea de pro- 
cese-verbali dresate în -casuri de contraven- 
ţiune la disposiţiunila legii de fagă:; otăririle a- 
cestori 'Lribunale se voră dă celii inult în dece 
gile de la cererea în judecată şi sunt fără apel 
şi esecutorie îndată după pronunciarea lori, 

Art 12, Urmărirea pentru împlinirea amen- 
deloră sâă a taxelori înduoite se face conform 
legii din 24 Apriliii 1862 şi regulamentului de 
aplicaţiune a acestei legi, - : 

Arte 13. Dacă treimi din produsulă 'arnen- 
deloră aparţine fiscuini; cea-altă treime apar- 
ține doveditorilorii contravenţiunii ork-care ar 
îi cualitatea lori, 

Art. 14. Proprietarii tatunarilorii sunt răs- 
pundători de faptele impiegaţiloră şi slugilor 
loră, în ceea ce privesce contravenţiunile cari 
dati locă la aplicarea de taxe înduoite sâi de 
amende. , | 

Art. 15, Plata taxelor se face de către pro- 
prietarulii tutunuriloră la biuronlii pereepto- 
rulni cărnia i se va da tabloi verificat de către 
sub-casierutii localităţii | : 

Acestă plată sa va face în termin maximum 
de cinci luni de la data declaraţianii. 

In timpul acestoră cincă luni proprietarulii 
tutunuriloră se pote achita prin părţi parţiale 
tăcute după conveninţa sa. 

Proprietarul de tutunuri în sarcina căruia, 
se va îi constatat vre-una din contravenţiunile 

"cari daii locă In aplicaţiunea de amendă, perde 
dreptali de a plăti taseie asupra tutunuriloră 
sâle în termin de cinci luni şi prin acompturi. 

Art, 16. Ori-ce proprietară de tutunuri nu 
va fi rătuită în terminulii fixati de cinci luni 
totă dstoria sa, va fi supusă 'urinărizilor pre- 
scrise prin legea din 24 Apriliă 1862, 

Art. 17, Proprietarii tutunurilor sunt liberi 
a contracta vîndârea loră, însă nu le potă ră- 
dica mai nainte de a'şi achita taxele, , 

Poti însă rădica jumătate din cantitatea tu- 
tunului cândă ai plătitii jumătate taxa. 

Asemenea, vos nu li se pote da de cât în urma 
unei cereri făcută la perceptoralii comunci, 

Cu tâte acestea:se pote permite proprieta- 
rilor de tutunuri d'a dispune de tatunurile lor 
mai naiute de plata taxeloră, dâca voră ga- 
ranta acâstă plată într'ună chipă asigurătorii 
pentru fiscă; perceptorii suntă singuri judecă- 
tori de ral6rea garanţiiloră şi răspundă de ga- 
ranţiile priimite de dânşii, 

Arte 18. Tesauralii publică este în drepti a 
esercita asupra tatunuriloră indigene, cară se 
transportii de ja ună locă ia altuli, coatrolul 
necesari pentru a se asecura că aceste tutu- 
nuri nu suntii sustrasu de la plata taxelorii. 

CAPITOLUL II 
Despre cultura și despre comeretalii 

| tutunurilor 

„Art. 19, Cultura tutunurilorii este cu desă- 

“ 
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verşire- liberă; nică vă restricțiune nu se pote 
aduce acestei culturi şi acelor cari se îndelet= 
nicescii ca dânsa nu se pâte impune alte obli- 
gaţiuni de cât cele resuitând din leizea de fagă. 

Art. 20. Cormerciul tntunarilor, tabacurilor 
şi cigărilorii este liberi; ori-cine pote. între- 
prinde profesiunea de tutungiă fie cu amănun- 
tuli fie cu rădicata, sub singura coudițiune de 
a contribui în moduli prescrisă prin legea din 
1 Februariii 1867 la desfacerea tutunariloră, 
tubacurilorii şi gigăriloră „aflate în depositule 
Statalui. | „ 

Valârea cumpărătâreY lunare co fie-care tu- 
tungiă este dâtorii a face la magaziile Statu- 
lui, se va determina de către guvern după cum 
se va chibzui, dâră fâră ca acestă valore să pâtă 
fi mai mare ca optă-sute lei nuoi (lei noni 800), 
nici mal mică ca şâpte-Qeciă lei nouă (|. n. 70). 

Art. 21. Obligaţiunea pusă comercianțilorii 
tutungii prin articelulii precedenti va înceta 
de faptii îndată ce Statuliă se va îi desfăcută 
da tutunurile, tabacurile şi gigările aflate în 
magaziile scle; în nică unii casă însă disa obli- 
gaţiune nu se va putea prelungi mai multi ca, 
duoi ani de Ja punerea în aplicaţiune a legii de 
de fagă. După trecerea acestui termină eser- 
ciţiulii comereiului de tatungirie va rămânea,   asimilati întocmai eserciţiului ori-cărai altii 
comercii. 

CAPITOLUL III 

Despre importaţiunea tutunurilor străine 

şi despre exportaţiunea tutunurilorii 

indigene, 

Art, 22. Importaţiunea de tatunuri, taba- 
cari şi cigâri de producţiuno străină este per- 
misă ori-cui cu plata următâreloră taxe : 

Lei nout 12 pentru una oca tutun de famat 
dlo ori-ce calitute în foi scă tăiati. 

„ Lei noul 15 pentru una oca tabac da. orl-ce 
calitate. - 

Lei noui 12 pentru una sută gigări de ori-ce 
calitate, 
„Asupra gigareteloriă se percepe acezaşi taxă 

ca pentru tutunurile de fomată tăiată. 
Art, 23. Percepţiunea taseloră fixate la ar- 

ticolulă precedentă se face în momentulă şi în 
formele prescrise pentru tax-le vamali în ge- 
nere. N 

“ Art, 24, Exportaţiunea tutonurilor de pro- 
ducţie îndigenă este liberă și scutită de plata 
a ori-cărei taxe vamale. 
"Art, 25. Exportaţianea tutunurilorii indi- 

gene dă drept exportatoritor la restituirea taxei 
de 50 bani la oca; acestă restituire se face de 
către vama unde se declară tutunarile pentru 
exportaţiune şi numal contra unui titlu dore-   ditori de plata taxei de 50 bani. 

N



" FINANCIARE 

CAPITOLUL IV - 
Despre administrațiunea tutunurilorii 

Art, 20, Administraţiunea tutunurilor este 
în atribuţiuzile Ministeralui de finanţe şi se a- 
lătură la una din direcţiunile cari compună a- 
cestă Ministeră, 

Art, 27, Numărală impiegaţiloră necesari 
administraţiunii tutunurilor, atătă pentru ser- 
viciulă centrală căt şi pentru serviciul exte- 
riori, precumii şi apuntamentele acestoră im- 
piegaţi, so vorii deterinina printr'unii decretă 
domnesc, după trebuinţă şi în limitele credi- 
teloră ce vorii rămânea disponibili prin desfiin- 
țarea treptată a direcţiunii regiei tutunuriler 
şi serviciiloră dependinţi de dânsa. 

CAPITOLUL YV 
*  Disposiţiuni transitoriă 

Art, 285, 'Tutunurile indigene cară la punerea, 
în aplicaţinne a legii de facă se voriă gisi în 
fiinţă, fe in mânele proilucătoriloră loră tie pe 
la neguţiitorii cu rădicata, se supună la plata 
taxei îisate prin art. 1 ală acestei legi. — Tu- 
tunurile deţinute de comercianţi cu amănuntul, 
se scutescă de plata taxei. 

Art, 29. Constatarea cătimei tutunuriloră 
asupra cărora este a se aplica taxa confonmnii 
articolului precedent se va face în fie-care co- 
mună de cătro perceptorulii contribuţiunilorii 
directe, asistată de primari sâii de un delegat 
al săi. — Aceştia suntii obligaţi a se presenta, 
la domiciliul fe-cărui detentoră de tutunuri, 
unde vorii încheia proces-verbalii de resultatul 
constatărilori. — Acest procesă-rerbale, de pe 
care se va lăsa copie detentorulul tutunurilor, 
va servi de titlu la percepţiunea tusei, 

Percepţiunea taxei se va face în formele pra- 
scrise la art. 15 şi 16 ale acestei legi, 

Art, 30, Pentru ori-ce tutunuri se vor do- 
vedi ascunse în scop de a se sistrage de la 
plata taxel, se va percepe taxa înduvită şi ună 
lei noii de fic-care oca, sub titlu de amenâă; 
disposiţiunile articoleloră 8, 9, 10, 11, 192,13 

Şi 14 ale legii de facă sunt aplicabile în acest 
- casă, . 

Arte 31, In termină de nă lună de la pro- 
mulgarea legii de facă, guvernuliă va îngriji a 
se face un inventar esact de tâte tutunurile, ta- 
bacerile şi cigările aflate în magaziile statului. 

Acesti inventar va arăta cătimile de tatu- 
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nuri, tabacuri şi gigări de fie-care calitate, pre- 
cumii şi starea de conservaţiune în care se vor 
găsi. Xutunurile, tabacurile şi cigările găsite 
în stare rea, stricate, se vori despărţi de cele- 
alte şi guvernuli este autorisată a le vinde cu 
ori-ce preţii ari putea dobânăi. — Vindările de 
asemenea tutunuri se vorii face prin licitațiuni 
publice şi orale cas sa roră ţin» la locurile şi 
dilele ce guvernală va chibzui. | 

Cele-alte tntunuri, tabacuri și gigări, se vor 
desface prin vindâre pe la comercianții de tu- 
tunuri în moduli prescris de art, 20 al acestei 
legi. , 

Arte 52, Pentra vindârea către tutuugii a 
totunurilor, tabacuritor şi gigărilori, conform 
art, 20, guvernul este autorisatii a fixa preţa- 
rile cari i se voră părea mai nemerite, fără însă 
ca aceste preţuri să pâtă în van castă a fi in- 
feridre acelorii cu cari materialulă a tost cum- 
părată de regie. 

Arte 3ds Ork-ce tutunuri, tabacură și gigări 
se voră mai afla în ființă prin magaziile statu- 
lui, nevinduta Ja expirarea terminului de duot 
ani fixați de art. 21, guvernolă este autorisat | 
a le vinde priu licitaţiune publică şi orală cu 
ori-ce preţii va putea dobândi, . 

Arte 3f. In plata tutunurilorăSndute, fie 
prin licitaţiune, fie pe la comercianții de tutu- 
nuri, guvernul y6te priimi ori-co efecte ale te- 
sauralui publici atât cu scadenţe trecute cât 
şi cu scadenţe netrecate; aceste din urmă însă 
nuiuai dea scaienţa nu va fi mai depărtată 
de căt şâse luni şi cu un scompt dela 8 pent 
la, dece la sută pe ană. - 
„Art, 35. Direcţianea actuală a regiei tutu- 

nurilor şi serviciile dependinte de densa se vor 
desfiinţa treptată cu regularea compturilorii 
trecute ale regiei şi cu licuidarea operaţiu- 
niloriă ej. 

Art. 20, Ori-ce disposiţiuni contrarii dispo- 
siţiunii iegii de fașă, sunt şi rimân desfiinţate, 

Arte 37, Ună decretii domnescă, datii în for- 
ma regulamentelor de administraţiune pâblică, 
va precisa, măsurile pentru aplicaţiunea, legii 
de față, . a : 

Arte 98. Legea de fașă, se va pune în apli- 
caţiune în termini de şâse dile de la promul- 
garea ei, 

Art, 39, Gurernulii este autorisat a vinde 
şi prin bună îuvoire tetunurile ce se posedă do 
Stată, fără însă ca preţulă să pâtă fi mai mic 
de câtă cu duot-deci şi cinei la sută de cumi | 
se prevede la art, 32. : 

A n E
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REGULAMENT 
PENTRU APLICAREA LEGII DIN 31 MAIU 1868 ASUPRA TUTUNURILOR (1) 

(Decret Jo. 1196 din 26 Iulie 1868) 

" CAPITOLULI 
Despre aședarea şi pereeperea taxelor asu= 

pra tutuuurilor indigene 

Art, 1e Taxele de câtocinct:geci bani (50b.); 
pentru fie-care oca de tutuni indigeni, ori- 
dece cialitate ar fi, se vorii percepe de la 
cultivatori după cincl luni, de Ja 30 luliă ale 
anului ce urineză celui în care sa recoltat tu- 
tubul, adică una-spre-de:e luni dapă strângerea 
recoltei, atunci când tutunurile sunţii în stare 
de a se pune în consumaţiune, 

Art, 2, Perceperea acestor taxe so va face, 
în conformitate cu art.3 din acest regulament, 
de către agenţii însărcinaţi cu strângerea con- 
tribuţinnilor directe cărora li se acordă uă re- 
misă de duo! şi jumătate la sută, (21/29), din 
totalul perceperilor efectuate de denşii. 

Art, 3; Ori-ce producătorii de tutun este o- 
bligatii că, după coa aşedati tatunulă în ten- 
curi sâii boccele, să'1 declare înaintea unei co- 
misiuni, care va fi compusă de primarală, de 
preotulă şi de învățătorul cumunei. 

Declaraţiunea va fi în forma modelulni No. 1 
în careva arăta cantitatea tutunalui ce posedă 
în ocale, tncuri şi boccele, 

Aceste declaraţiuni , .priimindu-se de comi- 
siune, se varii înscrie într'ună tabloii formalat 
după modelul No. 2, care se va trămite, sube 
scrisă de membri comisiunei, împreună cu tote 
acele declaraţiuni în originală, Ja snb-easierul 
plăşei respectire, spre a servi de titlu pentru 
perceperea taxe, oprind totii-d'uă-dată şi co- 

„misiunea copie de pe acelă tabloii, care se va 
păstra în archiva cancelariei Primăriei. 

Aşegdarea tutunurilor în tencuri scii boccele 
făcendu-ae celii mai târgiă şâse luni după re- 
coltă, deciaraţiunile vorii trebui a so face de 
către producători (cultiratori) înainte de 30 
Juliă al anului ce urmeză celui în care s'a re- 
coltatii tutunulă. 

Arte 4, Indată după priimirea tabloului şi 
a declaraţiunilor tutunurilor de Ja comisianile 
comunali, «ub-casierul de plasă este obligat a 

„se transporta ]a locurile unde vor i depuse tu- 
tunurile şi, însogitii de primarulă, de preotulii 
şi de învățătorul comunel,'să verifice esacti- 
tatea acestor declarații; iară de resnltatul ve- 
rificaţiuni! vorii încheia procesală-verbalii, în 
forma modelului No. 3, . 

Acesta procese-verbale se vor încheia în nu- 
mer întreită, din care unul se va lisa cultiva 
torului, căruia, i s'a făcutii verificarea, altul se 

  

      

va opri de sub-casier şi cel de ală treilea se va 
înainta, prin casierul de judeţ, la administra- 
ţia centrală , împreună cu uni tabloii, modelă 
No, 4, de pe care tabloii sub-casierulă va opri 
ua copie esactă, sprea, o trece într'un registra 
ce'lii va forma într'adinsă, ca să'i serve de re- 
gulare, lăsândă tot-d'uă-dată şi perceptorulul 
comunei uă altă copie de pe acelă tabloă, veri- 
ficatii de dânsul, care "i va servi la perceperea 
taxelorii, 

Art. 5. In urina verificării ce se va faca, do- 
vedindu-secă declaraţiunea cultivatorulujarâtă 
uă cuantitate de tutună cu 15 sâi peste 15 la 
sută mai mică de câtă acea care s'a găsită în 
fiinţă la verificare, cultivatorulii este supusă 
la plata unei amendi de câte un lei nuoii pen- 
tru fie-care oca găsită mai multă peste canti- 
tatea, declarată, cum şi la plata taxei legiuită 
de câte 50 ban! de oca, pentru tâtă cătățimea 
aflată în fiinţă la verificare. Deca insă prisosui 
ară fi mai nucă da 15 la sută de câţi cătimea, 
declarată, nu se va puteaaplica nici uă amendă 
ci numai perceperea taxei legiuită pentru în- 
trâga cantitate găsită în fiinţă la verificare, 

Art, 06, Pentru ori-ce cătime de tutunuri, 
producătorii cari nu rorii fi făcută declaraţiu- 
nea. prescrisă la art, 4 din lege, şi arţ.3 din a- 
cestii regulament, se vor supune la uă taxă în- 
duoită, adică de a plăti de fie-care oca câte 50 
bani drepti taxa legiuită şi alţi 50 bani ca 
supra-taxă, peste care vor mai plăti osebitii 
şi câte un leii noă de oca, sub titlu de amendă, 
contormii disposiţiilor art. '? din lege. 

Ministrul finanţeloră va putea acorda scuti- 
rea de plată asupra tasei şi a amendei pronun- 
ciate pentru lipse de declaraţiune când i se ra 
proba într'un chipii îndestulătoriă, că ne-efec- 
tuarea declaraţiunii provine din vr'uă împre- 
jurare neaternară de voinţa proprietarului tu- 
tunurilorii, rămâvândă să plătescă numai taxa 
legiuită de câte cinci-deci bani de fie-care oca. 

Art. €, Agenţii poliţiei administrative şi a- 
gcuţii poliţiel judecătoresci sunt obligaţi a da 
perceptorilor totii ajutoralii trebuinciost pen- 
tra descoperirea fraudelor, însogindu'i, după ce- 
rerea formale ce li se va adresa, în ori-ce cerce- 
tări ar avea să facă. 

Arte S, Casurile cari dai loc la aplicaţiune 
de amendă so voră constata tot-dâ-una, prin 
proces-verbală, în forma modelului No. 5, în- 
cheiat de către perceptorii în presenţa cuntra- 
venentului, şi a duoi martori. , 

Acest proces-verbal se va încheia în număr   întreit, din care unalii se va lăsa contravenen- 

  (1) Desfiinţată, |
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tului, celii de al duoilea se va preda denuncia- | disposiţiile prescrise la art. 75, din acest Tegu- 
torului (de va midloci uă denunciare de fraudă); 
iară la casă când descoperirea s'ar fi făcutii în 
arma, verificării, procesul-verbal de al duoilea 
se va da celui ce a dovedită frauda dintre cei 
însărcinaţi cu verificarea, şi cel de” ală treilea 
se va opri de perceptori, spre ali supune la 
confirmarea judecătorului de pace , cel multi 
în termin de 48 ore după încheierea lui. Copie. 
de pe acestii proces-verbal se va înainta, prin 
casierulă generali, la administraţia centrale, 
spre a avea cunoscinţă de dânsulii. 

Procesele-verbalesunt temeinice numai după 
confirmarea, iudecătorului de pace ali ocolului 
care se pronunciă asupra esistenţei casuriloră 
de contrarenţiune şi asupra, regularităţii pro- 
ceselor-verbale. 
Confirmarea proceselor-verbale âe către ju- 

decătorii de pace se va, notifica contravenenţi- 
loră la domiciliuli lor de către agenţii de per- 
„cepțiune, cel mat târgiii după 48 ore dela prii- 
mirea acestei confirmări. — Pentru acest sfir- 
şitii dsră, casierii de plăşi sunt obligaţi ca, în- 
dată ce vori priimi de ja judecătorii de pace 
procesele-verbale confirmate, să grăbâscă de a 
face direct, sâii prin agenţii respectivi de per- 
cepţinne, notificarea cuvenită la domiciliul con- 
travenenţilor, - | . - 

Art.9. Contravenenţiiaiă dreptă d'a cere prin 
judecată anularea proceselor-verbale, pe cari 
le rorii anexa la cererea ce vori face; nu potă 
însă exercita acestă dreptii de câtă în termină 
de cinci-spre-dece gile de la, data confirmării 
procesului-verbal decătre judecătorul de pace. 

In cas de cerere în judecată, contravenenţii 
na potă fi urmăriţi la plata tarei înduoită sâă 
a amenşilorii, de câtii după intervenirea, unel 
otăriri definitive. 

Justificarea despre cererea în judecată, în 
terminulă de 15 dile, fixati de acest articol, 
“se face prin înfășişarea regepisei de plata taxei 
“judecătoresci, pentru intentare de proces. 

Art, 10. Tribunalele de prima instanță ju- 
decă singure cererile pentru anularea de pro- 
cese-verbale, dresate în casuri de contra ven- 
ţiune la disposiţiunile legii şi ale regulamen- 
tului de fașă. — Otăririle acestori” tribunale 
se voriă da celii mult în gece gile de la cererea 
în judecată şi sunt executorii îndată după pro- 
nunciarea, lorii. 

Arte 11. Urmărirea pentru împlinirea taxe- 
loră înduoite şi a, amendilorii se face conformii 
legii din 24 Aprilii, 1862, şi regulamentulă 
de aplicare ali acelel legi, | 
Art. 12, Denunciatorul contravențiunii s6ă 

doveditorulă fraudel, ori care ar fi cualitatea 
tea, priimesce uă a treia parte din proăusulă 
:mendelorii, iară cele-alte duoă treim! apar- 
țină fiscului. | 

Plata părţii a treia, cuvenită denanciatoru- 

    

lamenti. Denunciatorulă dâră sâă doveditorul 
va, îngriji a'şi face cererea în medulă arătatii 
prin citatul articolă. 

Art, 19, Proprietarii tutunurilor suntă res- 
pundători, de faptele împie gaţiloră şi slugilor 
ioră, precum asemenea şi de ale ori-căror per- 
sâne la cari vor fi depuse spre conservare tutu- 
nurile Jor, în ceea ce privesce contravenţiunile 
ce dai loc la aplicarea de taxe înduoite şi de 
amendi. 

Arte 14. Plata taxelor se face de către pro- 
prietarii tutunuriloră la biuroulă perceptoru- 
lui căruia i se va da, copie verificată de sub-ca- 
sieruli localităţii, după tabloulă mode] No. 4, 
menţionati la art. 4, din acestii regulument, 

Acâstă plată se va face în termin maximuin. 
de cinci luni, de la data declaraţiunii. | 

ln timpul acestor 5 luni, proprietarul tatu- 
nuriloră se pâte achita în mai multe câşturi, 
după cum fi va conveni ma! bine, 

Pentru priimirea taxeloră perceptorii suntiă 
obligaţi a libera plătitorilor recepisa în regulă. 
din registrulă cu matcă, modelă No. 6. Aseme= 
nea recepise voriă libera şi când voră face în- 
casări din supra-taxe ss din amendi. 

Perceptorii sunt obligaţi a înscrie în tabloal 
model No, 8, prescris de art. 18, din acest regu- 
lament, tte incasările de bani ce vor efectua, 

Proprietarulă de tutunuri, în sarcina căruia 
se va fi constatată veri-una din contravenţia- 
nile cari dată locii la amendă, perde dreptul de 
a plăti taxele asupra tutunurilorii sâle în ter- 
mină de 5 luni şi prin acompturi s6ii câşturi, 

Art, 15, Ori-ce proprietară de tutunuri nu 
va fi răfuităi, în termină fizată de 5 luni, tâtă 
dâtoria sa, va fi supusi urmăririloră prescrise 
prin legea, din 21 Apriliă 1862, a 

Art. 16, Proprietarii tutunuriloră sunt li-   
  l s6ă doveditorului fraudei se va efectua după 

beri a contracta vingârea loru, însă nu le pot 
rădica mai naiute de a fi achitată taxele. : 

Poti însă ridica jumătate din cuantitatea 
tutunului, dâca, voră fi plătitii taxa cuvenită! 
pentru acea jumătate, şi în asemenea cas voră 

| face uă cerere perceptorului comunei, care este 
obligat a le libera indată 'nă permisiune (voiă), 
model Ao. 7, spre a'şi putea rădica cuantitatea .. 
pentru care vuri fi plătită. . 

Cu tâte acestea perceptorii vorii putea da 
permisiune proprietarilor de tutunuri de a dis- 
pune de tutunurile lori mai "iainte de plata 
taxelor, deca vor garanta acâstă plată întrun 
chipă asigurător pentru fisc. Perceptorii însă 
sunt singuri judecători de valârea garanţiilor! 
ce voră îi priimitii şi rămân responsabili în cas 
de a nu fi destulii de solvabili acele garanţii. 

Arte 17, Producătorii cari voriă roi să trans- 
porte tutunurile loră de la unii loc la altul, se 
vor adresa cu cerere la primarul comunei, care 
pe basa recepiselor de plata taxei s6i pe basa 
permisiunilori, model No. 7, ce îi vor înfășişa, 

1453 i
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“le va libera biletele cuvenite pentra cuantita- 
tea ce ar voi să transporte, trecândii în dosulă 
recepisei șâi ali permisiunei, numărul şi data, 
biletului ce a liberaţă, precumă şi cuantitatea 
tutunului pentru care a iiberati biletulii. 

In cas cândi transportarea s'ar face de către 
cumpărătorulă tutunului do la producător, bi- 
letulii liberată de Primăria comunei ceva da 
comptrătorului, spre a'i servi lă ori-ee control 
s'arii face tutunnriloră ce transportâză, 

Primarii nu vor putea libera biletele pe cuan- 
tităţi mai mari de câtii pentru cele ca vor con- 
ţine recepisele de plata taxoi s6ă permisiunile 
date de percentori. 

Art, 1$, Perceptorii sunti obiigați a forma 
un tabloii, mocelii No. 8, în care să înscrie pe 
toţi producătorii de tutunuri, cari voriă fi tre- 
cuţi în copia tabloului, modelii No. 4, ce li s'a 

„lăsat de sub-casierulă de plasă.— La priimirea 
taxelorii de la acesti prodacători le vorii trece 
în colonele respective ale tabloului, modelii 
No. $, la partida fie-căraia, spre a se putea, cu- 
nâsce mai cu înlesnire ori-ce rămăşiţe pe cari 
suntii dâtori a le împlini până în terminulii de 
5 luni, prescris de art. 14, din regulamentul 
de facă. , 

Art, 19. Compturile ce se vorii forma de că- 
tre agenţii de percepţiune pentru încasarea, 
banilor din taxe, supra-taxe şi amnendi din tu- 
tunuri indigene, se voră estrage după tabloul, 
modelii No. 8, şi se.vorii preda casierului res- 
pectivii., — Perceptorii din comunele rurali le 
vor îndrepta la sub-casierii localităţii, cari 
după ce le voră regula prin compturile loră, le 
vorii înainta la casierii generali de care depind; 
ră perceptorii din comunele urbane le vori 
preda d'a dreptuli casierului la care. îşi facă 
vărsările de bani, , 

Casierii generali suntii obiigaţi ca, acei cari 
vor. avea câte uu deposit de totunuri în admi- 
nistraţiunea lori, să presedă în compturile 
mensuali ale depositulai şi operaţiuvile efec- 
tuate din taxe, supra-taxe și amendi pentru 
tutunurile indigene; cră acel cari nu vor avea, 
asemenea deposite, să formeze compturi sepa- 
rate şi să le îsainteze Yegulat la administrația 
„centrală,-—Bine înţelegendu-se că, în situaţiu- 
nile generală ce le predai la direcţiunea com- 

- tabilităţi! generale din Ministerul finanțelor, 
„că suntă detori a înscrie şi aceste venituri. 

- CAPITOLUL II 

Cultura şi comerciulii tutunului 

$ I. Despre cultură 

Arte 20. Cultura tutunului este cu desărâr- 
şire liberă şi nu este supusă la nici uă restric- 
ţiune (art. 19 din lege). Persânelo cari so înde- 
Jetnicesc cu acâstă cultură nu sunt impuse la, 
alte obligaţiuni de câtă la plata une! taxe de 

  
“şi tabacuri, cu amănuntul sâii cu rădicata, sunt : 

  

LEGIUIRI 

50 bani, pentru fie-care oca tutun, (art. 1 din 
lege), cara se va plăti în profitul thesaurului, 
la timpuliă şi în moâalii preserisă la art. 18 de 
la cap, L, din acesti regulametă. 

$ II. Despre comerciulă iutunuriloră 

Art. 21, Comercial de tutunuri, tabacuri şi 
gigări este cu desăvârşire liberă şi se poze în- 
treprinde de ork-cina, sab singura condiţiuna 
de a contribui în modulă prescrisă mai la vale, 
la desfacerea tutunurilor, tabacurilor şi gigărilor 
aflate în depositele Statului (art. 20 din lege). 

Până la desfacerea acestui material, nimeni 
nu va putea exercita comerciulă de tutunuri, 
tabacuri şi cigări, cu rădicata sâii cun amănun- 
tulii, fără a avea un brevetii din partea admi- 
nistraţiunii centrale. - - 

Art, 22. Dreretuliă va fi nominale, va arăta 
cu desluşire Jocuinţa debitantului, clasa, la care 
este aşedatii şi deb.tuli ce va trebui să facă pe 
fie-care lună, şi nu dă drepti titulariuiui de 
câtii la uă singură magazie sii prăvălie. 

Art, 23. Debitanţii suntă ditori a face de- 
bitulii cuprinsi în breveti pentru fic-care lună, 
în cele d'ântâiii dece dile ale lunei, pentru care 
vorii priimi de la şeful depositului un decompt 
(fatură), ce le va servi de justificare pertru în- | 
deplinirea acestei îndstoriri. 

Debitanţii cari nu vor face debitulă în ter- 
minal prescris prin acest articol, vor fi nrmă- 
riţi conformă articolilor 39, -10, 41, 42, 43 şi 44, 

Art. 24, Debitanţii ai facultatea de ași 
face debitulă pe mai multe luni cu anticipa- 
ţie. — Poti asemenea fa:e acestă debită şi de 
la alte deposite de câtă acela în circumscrip- 
țiunea cărnia "şi-a locuinţa, sub singura în- 
dâtorire ca, pănă la 20 ale fic-cărei luni, să se | 
justifice, pirn originalele decompturi (faturi), : 
ce urmeză a poseda, către şeful depositului de ! 
tutunuri, în a cărui juridicţiune se află, că 'şi-a ; 
împlinitii îngagiamentuli lori. Șefulă deposi-: ! 
tului la rândulu săi ta ţine în s6mă acele de-,! 
bite şi I» va nota în registrul respectirii, ! 

Art, 25, Toţi acei cazi vor voi să întreprindă 
profesiunea de comercianţi de tutunari, cigări : 

  

  

obligaţi a'şi face declaraţiile lorii înscrise; cei 
din comunele urbane Ja şefală depositului de : 
tutunuri scă la casierul județului, iară cei din : 
terguri şi comunele rarali la primarul respec- 
tivă s6ă Ja sub-casierulă de plasă, cari le rori 
îndrepta în originală la şefali depositului stă 
la casierulii judeţului respectivi, o 

Şeful depositului s6ă casierul judeţulni va 
transmite aceste declaraţiuni, însogite de unii . 
tabloii, la administraţia centrale, spre a libera 
brevetele cuvenite după clasele la cari ară a- , 
partie persânele notate în acelii tabloă. . 

Declaraţiunile voră fi formate după modelul 
No. 9, iară tabloul după modelulă No. 10. i 

Art, 26, Comercianţii de tutunuri, gigări
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„FINANCIARE . 
tabacură, cari exercită profesiunea loriă, în Xtutea, brevetelor ce posedă din trecut, sunt 

Câtori ca, în termină de uz lună celă mult, de | data publicării regulamentului de facă, S'ȘI facă deelaraţiunile cuvenite » de vorii voi Nf mai întreprindă accst comerciii ca, să li se aptă libera alte brevete, pentru clasele ?a cari PF aparţine, îu locul breveteloră vechi pe cari Sunt obligaţi a le alătura pe lingă declaraţiu- "ile ce vor face din nuoi, spre ase înapoia ad- Shinistraţiunii centrale ca să le analeze, îi Declaraţiunile acestea se vorii forma după ldodelă No, 11.şi se vorii trămite de şefii de- “ositelorii ssii casierii generali la administraţia Mentrale, pe lingă un tabloă într'adias format mpi exemplul modelului No. 10, prevădută la Îrticolulă precedentă. 
b Art, 27, Comercianţil previdnți la artico- d precedent, cari nu'şi vor face declaraţinnile uvenite, pînă în terminulii acolo aretat şi nu Cori înapoia brevetele vechi, vor fi consideraţi “ja brevetanţi noni şi prin urmare cunoscuţi de “Aebitanţi al statului. 

, In asemenea casă, șefulă depositului respec- tivă scii casierulă judeţului, va raporta fadată la administraţiunea centrală, anexândii toti- d'uă-dată şi ună tabloi formată după modelul 
No. 12, de toţi aceia cg se voră afla în acestă categorie. , 

Administraţiunea centrală, după priimirea raportului, însoșitii de menţionatulă tabloii, șa forma îndată brevetele cuvenite pe numele fie- cărui debitanță şi pe clasa la care arii aparţi- ne, după nuoa regalare. 
Aceste brevete le va trimite şefului deposi- tului respectivă sii casierului acelui district, spre a le preda depă destinaţiunea lori, îngri- jindă a se îndepiini disposiţiunile art, 23 şi 27, din acestă regulamentă. DI 
Debitele noui ale acestor comercianţi se vor 

considera ca dâtorite Statului, de la punerea în aplicare a legii din 31 Maii, - „Art. 28. Nici ună debitantii nu este liber a vinde tutunuri, Şigări şi tabacuri până cândiă nu va Justitica că a cumpărat materială din de- positele Statului, în cătăţimea preserisă priu brevetiă. n. . Bievetulă na i so va putea elibera de şefulă depositului sâi casierul districtului mai nainte de a cumpăra de la acelii depositii materială pentru nă iună celi pugină, sâă dea justifica că acestă cumpărare a făcut'o Ja altii depositiă ală Statului, după facultatea ce se acordă fie- cărui debitantă, prin art, 23 ală acestui regu- lamenţiă. E 
Arte 29.- Debitanţii poti lua din depositele Statalui ori-ce cualitate şi cuantitate de tutu- nurl, gigări şi tabacuri voră voi, şi cazi sară afla în deposită. — Lipsa însă a, vre-uneia, din cualităţi nu'i scutesce de.obligaţiunea facerii debitului cuvenită, ci soră f dâtori a continua   
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cu cumpărarea ori-căreă cualități sară afla în 
deposită, până la expirarea terminulut prescris 
la art, 21, din legea de la 31 Maiii. 

Art, 30. Debitanţii nu voră putea pretinde 
a li se da fracțiuni de tencuri sti boccele, de- 
câtă pentru complectarea cătățimil debitului, 

Art. 31. Ei suntă liberă a intrepriude co- 
merciulii oră unde varii vui în totă raionul co- 
munei însă numză în uă singură prărălie ssă 
ina gazie, Aceia carii vor voi să ţină mai multe 
prăvălii sei ma gazii, fie în una şi aceeaşi co- 
mună, fie în diferite comune, vorii fi dâtori a 
lua pentru fie-care prăvălie sâă magazie câte 
unii osebitii Drevetii. ” Ce 

Art. 32. Debitanţil sunti libri aşi stră- 
muta magaziile de Ja ună locii Ja altul, sub în- 
dâtorirea inst de a, face îndată cunoscutii, cet 
din comunele urbane şefului depositului să ca- 
siecului respectivă; 6ră cel din comnnele rurali 
primarului. 

Art. 93, Cândă strămutările s'arii face în- 
tr'alte strade, a cărorii posiţiune ar îi regulată 
la uă clasă mai saperi6ră si mai înferidră de 
câtii aceea, de unde s'a mutată, atunci şefulii 
depositului s6ă casierulii districtalui este obli- 
gatii a cere de la acelă comercianti brevetulii 
sti, pe care, după ce'lă va ânula prin registrul 
respectivii, 'lă va înapoia administraţiei! cen- 
trate, spre definitiva anulare şi înlocuire prin 
aitulă de clasa ce s'ar cuveni, | € 

Art, 54, Deca strada în care s'a strămutat 
debitantuliă va fi regulată totă în clasa celei 
în care a şedută mai nainte, atunci şeful de- 
positului sâi casierulă respectirii va, însemna 
numai în brevetă acea schimbare, notând'o și 
în registrală săi și comunicând'o administra 
țiunii centrale, cpre a o nota în registrul ge- 
neralii. a 

Art, 35. Comereianţii ce'şi voră strămuta, 
magaziile sâii prăvăliile de la uă comună la alta,. 
fie în acelaşi distrietii, fie în altulă, suut obli- 
gaţi a face cunoscut; primarului respectivă, ca” 
pe de uă parte să lo libereze.ună biletă pentru 
trausportarea cuantităţilorii şi cualităților do 
tutunuti, gigări şi tabacuri ce voră strămuta; 
&ră pe de alta, să le oprâscă brevetele, pe cari 
le voriă transmite îndată şefului de deposit scă 
casierului respectivă, spre a le anula în regi- 
strulă sti şi a le înainta la administraţiunea 
centrală ca să le anuleze din registrul general. 

Șefului depositului sâă casierulii respectivi 
este obligati ca, îndată după anularea brevete- 
lorii aceloră debitanţi cari 'şi strămută prăvă= 
lia, în uă comună din altii districtii, să aviseze 
pe celă-altă şefă ali depositului stii casier al 
districtului, în circumscripţia căruia se mută, 
debitantulă, 

Acestă debitantă este dâtor'ca, îndată după 
sosirea sa acolo, să se presinte la primaruli a- 
cele comune, spre a midloci, prin şefalii depo- 
ditului s6ii casieralii respectivi, la administra-
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ţia centrală, pentru liberarea altui brevetă pe 
clasa ce i s'ar cuteni, în locul celui anulată. 

Arte 26, Nici unii Qebitantii na va putea să 
se strămute mai înainte de a'şi fi făcută debi- 
tulă atâti pe luna trecută câtă şi pe luna în 
care se strămută, 

Debitele lunelori următâre celei în care s'a 
strămutati,.le va face conformii clasei la care 
va aparţine, după noulii breveti, liberat în ur- 
ma strămutării, * | 

Art. 37, Nici ună debitant nu va putea vinde 
marfa sa altei persâne ce Var înlocui, fie în a- 
ceeaşi magazie, fie în alta, mai nainte de a'şi 
fi făcută debitulă nu numai pe lunele trecute, 
ci şi pe aceea în care ar face vinderea, pentru 
care debită urmâză a se poseda unii certificat, 
osebit; de faturile cuvenite, liberatii din purtea 
şefului depositului respectivi, prin care să se 
constate că 'şi-a achitatii toti debitulu, şi pe 
care este obligată ali preda cumptrătorulai. 

Arte 35. Cumpărătorulă rămâne d'a drep- 
tulă răspungătoriă către Statii de toti debitul 
ce va dâtoru vîngătorulă, dâca "i va fi cumptrat 
marfa, fără să se fi asigurat mai ânttiii de cer- 
tificatuli menţicnată la articolulă precedruti, 

-care să potă a”! seryi ca act justificativii. 
Art, 39. Debitanţilor acelora cari nu'şi vor 

îndeplini îndâtoririle, prin facerea debitelor la 
timpulă prescrisă la art. 25, din acesti regu- 
lamentă, li se vorii închide şi sigila prăvăliile 
cu tâtă marfa de către şefulii depositului res- 
pectivii sâă casierali districtului. 

Art, 40, Agenţii poliţiei administrative şi 
agenţii poliţiei judecătoresci suntii obligaţi a 
da şetilorii de deposite stă casierilor de Județe 
totă ajutorali trebuinciosă pentra închiderea 
şi sigilarea prăvăliilor arctaţi la articolul pre- 
cedentii, însogindu'i după cererea formală co 
li s'arii face de către acei şefi de deposite sâi 
casieri la tâte stabilimentele acelor debitanţi. 

Art, 41. Pentru fie-care închidere şi sigilare 
de prăvălie, şefulii depositului seii casieruli de 
districtă va încheia procest-verbaliă, după mo- 
deluli No. 13, care se va subscrie atât de dân- 
sulă, câtii şi de agentulă ce l'a însogit, precum 
asemenea, şi de debitantă. 

In casii de a nu voi debitantulii să sub-scrie, 
se va menţiona despre acâsta în josnlii proce- 
sului-verbalii, unde se ra constata prin semnă- 
tura agentului respectivă. - 

Art, 49, Dâca debitanţii ce dâtorâză Statu- 
lui, nici după închiderea şi sigilarea prăvăliilor 
loră, nu'şi vori achita, debitele până în termin 
de trei qile, atunci şefulă depositului respec- 
tivii, pe de'uă parte va înainta acele procese- 
xerbali la administraţia centrală; âră pe de alta 
va avisa îndată la măsurile cuvenite pentru ur- 
mărirea aceloră' debitanţi, conformii legii din 
24 Apriliii 1862, şi a regulamentului de apli- 
care al acelei legi, fără a li se deschide şi de- 
sigila prăvăliile în toti timpul urmăririi. 

LEGIUIRI : 

Art, 43, In casă cândă vre unii din ac Șiă qi 

  

timpulă urmăririi, vorii garanta plata det 
lor ce dâtoreză Statului, intr'ună chipi as 
rătorii şi cu termine fixe, cari nu roră p i 
trece peste nă lună ]i se va putea deschie | 
desigila prăvăliile. — Şefii depositeloră st: Tari ş 
sierii de judeţe suntu singuri judecător, “te in 
valrea garanțiilorii priimite de dânşii şi i 
ponsabili către Stati, dâca ele nu ar fi dest 
de solvabill. ! 

debitanţi, în terminulă celori trel dile s6 Yihla 
34 

val 
Tir 

Arte 41, Debitanţii de Ja cari nu se ror „esț 
putută achita suma debitelorii Joră, prin 1. me 
dul de urmărire şi vîndsrea mărfii sâia a! Pina, 
objecte; ne niai putând intreprinde negoţali anu 

ni vindători de tutanuri, gigări şi tabacuri, $ 
depositelorii respectire suntii obligaţi a le 
dica brevetele şi a nu'! mai îngădui să vîr, E 
asemenea materiali. | 

Arte 45. Tâte aceste brevete, după ce se v Ccă 
anula din registrele de brevetanţi, se vorii în: i 
poia administraţiei centrale, ca să le anulez€ , 
asemenea din registruli generală, Y 

Art. 46, In casă cândă rre-unulă din debi- 
tanţii căduţi în categoria prevădută la art. 44 
de mat susă, se va presenta cu uă nouă decla- 
rațiune, prin care ară cere brevetarea sa, spre 
a reîncepe întreprinderea, de comerciant de tu- 
tunuri, cigări şi tabacuri, şeful depositului sâii 
casierulii generală nu'i va putea priimi decla- 
raţiunea, dâca ea nu va fi însogită de uă garau- 
ţie solvabilă. — Acestă garanţie trebue să asi- 
gureze debitulă ce urmeză să1 facă comercian- 
tulă în fie-care lună regulată. Pentru validi- 
tatea garanţiei, şefală depositului sci casierul 
care a priimitto este â'a dreptulii responsabilă 
către fisc, Nomai astiă-felii şefală depositului 
s6ii casierul de judeţă ra putea face midlocirea - 
la administraţia centrală, spre a libera brere- 
toli cuvenitii, pe care după priimire, nu'lii va 
preda comerciantului, de câtă în urina îndepli- 
nirii disposiţiunilorii art. 2$, din acestă regu- 
lamenti. 

Ş 3. Despre vîndări în genere 

Art, 47, Comercianţii cu rădicata sunt obli- 
gaţi a lua brevete de clasa ânteia, cu ună de- 
bitii lunară de lei noui 800, ori unde vor fi do- 
miciliaţi. | 

Art, 4S, Aceşti comercianţi de.vorii vinie - 
din mărfurile loră şi cu amănuntulă, fie în ace- 
lași stabilimentă, fie în altulă, suntă obligaţi 
aşi lua osebite brevete pe clasa cuvenită pen- 
tru acea localitate și a'șI achita regulatii debi- 
tulă ce dătoreză şi pentru acestă clasă. 

Art, 49, Comercianţii cu amenuintali, cark 
vori vinde şi cu rădicata, in ori-ce magazia ar 
fi,'suntă asemenea obligaţi! a lua şi denşii osc- 
bite brevete de clasa I, şi a'şi achita regulată 
şi debitul de grosistii de Iei noni 800 pe fic- 

care lună. 

c!
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Art, 50. Debitanţii nu poti face vîndări de 
câtinstabilimentelo pentra cari ai luat brevete, 

Arte 51. Colportagiulii tutunului, cigărilor 
şi tabaculul este oprit în comunele nrbane; ni- 
meni nu este Jiber a purta spre vindâre aceste 
articole de marfă prin strada, cafenele, locuri 
publice scii case private, — Ori-cine va face a- 
semenea, comerciii, va fi supusii la confiscarea 
mărfii, la amendă de 100 până la, 800 lei noni 
şi la urmărirea justiţiei, ca inculpaţi de fraudă 
în paguba Statului — Colportagiuiii tutunuri- 
lorii este permisti în comunele rarali, sub con- 
diţiunea de a se justifica eumpărătârea tutu- 
nurilorii de la un debitant brevetat de guvern. 

Disposiţiunile.art. 63, 64, 70,71, 72, 13,14, 
75 şi 16, din acestă regulamentii sunt aplica- 
bilă în casuri contrarii. 

Art, 52, Vindârea de tutuniă, qigări s6ă ta- 
bacură po la bâlciuri sâă tergauri (iarmarâce), 
este permisă numai dehitanțiloriă brevetaţi, cu 
condiţianea de a face, pentru timpulă acelorii 
bâlciuri, unii debită suplimentară de la depo- 
siteie Statului, 

Acestă debit suplimentară este fixaţii la 10 
penă la 20 Iei noui, pentru fie-care di a bâlein- 
lui, după importanţa bâlciului, , 

Art. 59, Debituli suplimentar se caleul&ză 
pe durata bâlciului (iarmarocnlui), şi nu se ia 
îu consideraţiune d6că ună comerciantiă ar de- 
clara că nu va vinde în totă timpulă bâlcialui, 

Arte 54. Declaraţianile pentru debitele su- 
plimentari se vorii face de către debitanţii ce 
arii voi să vină marfă la vr'unii bâlciii, către 

-şefală depositului sâi casicrulă de judeţii, de 
unde vor cumpăra marfa, ce li s'ar cuveni pen- 
tru acesta debite. 

In urma, facerei acestor debite; şeful depo- 
sitului respectivă scii casierulii de judeţ va li- 
bera debitanţiloră, pe lingă fatura cuvenită, 
un csebitii actii provisoriii modelii No. 14, pe 
care actă debitantuli este dâtor a merge să'l 
vizeze; cel care va fi enmpărat marfa de la de- 
positulii din Bucuresci, la administraţia cen- 
irală; Gră acelă care a cn:npărată marfa de la 
altii depositii, să facă a i se viza actulii de că- 
tre prefectulii judeţului respectivi. ” 

Art. 55. Şefii depositeloră de tutunuri sci 
casierii de judeţe sunt obligaţi ca Ia finele fie- 
cărei luni să înainteze alministraţiei centrale 
unii tabloii, modelă No. 15, de tâte actele pro- 
visoril ce vor fi liberat pentru bâlciuri, în cur- 
sulă acelei luni. Totii asemenea sunt obligaţi 
şi prefecţii de judeţe de a'i înainta ună tabioi, 
modelii No, 16, de tâte acele acte ce va fivi- 
zată; Pentru acestă sfirşită fie-cara va îngriji 
a se ţinea registru întradinsă, în forma mode- 
lelorii sus-citate, ca cel d'ântâiii să facă să se 
înscrie într'ali săă actele ce a liberaţii; 6ră cel 
dali duoilea pe cele ce le-a vizată, 

Arte 66, Aceste acte nu rorii putea fi vala- 
bili de câtii pentru persona pe. namele căruia, 

  

    SN 1 0007 

suntă date, pentru bâlciuli pentru care 
berâti şi pentru timpul duratei acelui bâlciă," - 

tanţii sunt dâtori a înapoia şefului de deposit - 
stii casierulni de judeţă, actele provisorii spre - 
a le annla şi înainta la administraţia centrale, 

Art. 57, Debitanţii cari nu'şi sori fi achi- 
tatii debitele lorii pe trecută, după legea din 
1 Febraarii, 1867, vorii fi urmăriţi, conformă 
acei legi. : 

$ 4. Despre clasificarea debitanţilor şi 
despre tarifa de vindare 

Art, 55, Clasificarea debitanţiloră se face 
după populaţiunea, orașelorii şi târgurilor în 
cari îşi voră avea stabilite prăvăliile lori, şi 
cari se precisâză prin tabloul model No: 17,— 
de către ună comisiune compusă : 

In comune de reşedinţa districtului, de şe- 
fulii depositului sâii casicralii generală, | 

de uni membru ală consiliular permaninte, 
de ună membru ală consiliului comunale şi 
de duci tutungii traşi la sorţi, 
Ta iduri: 
de cesierulii arondismentului, 
de primarulă şi 
de uni tatungiii trasă la sorţi. . 
Arte 59. Debitanţilor din oraşele cu uă po- 

pulaţiunc de Ia 20,000 suflete în Sus, li se vor, 
aplica clasele d'ântâiuli gradii, de Ja clasa I, 
penă la a 4-a, cu debitii mensuale de la 200 
lei nuoi până la 100 lei nuci. Ă 

Art. 60. Debitanţilor din.comunele urbane 
să şi târguri, cu uă populaţiune de Ja 5000 
până la 20,009 suflete esclusivii vor fi regalaţi 
asemenea de la 1 până la a 4-a clasă, de ală 
duoilea gradiă, cu debitii lunară de la 400 lei 
nuoi până la 100 lei nuoi, 

Arte 61. In comunele urbane şi tergurile cu   uă populaţiune de la 300 până la 5000 suflete. 
esclusivi, voriă fi regalați ca aparţinendă la | 
clascle de ală treilea gradii, de la cea dW'ânteiă 
pent la 4, cu debită lunarii de 2a 200 let nuot 
până la, 80 lei nnoi. ! 

Art. 62, In târgurile cu vă populaţiuna de ! 
la 3000 suflete în josii, voră fi regulaţi ca fă- 
cândii parte din clasele de ală patrulea gradă, 
de la cea d'ântâiii până la 4, cu debit lunar de. : 
la 100 lei nuoi pent la 70.l6i nuor. 

Art, 63. In tote cele-alte comune rurale 
(sate) neprevăjate în tabloulă, 'model No. 17 
menţionată la art, 58, din acesti regulamenti, 
debitanţii vor aparținea la clasa. a 4, de gradul 
alii patrulea, cu debit mesuală de 70 lei nuoi. 

Toti la acestă clasă vorii aparţine și debi- 
tanţiă cu hanuri pe la drumurile mari. 
Art, 64. Clasa 1 este destinată pentru de- 

bitanţii cari vor avea stabilimentele lor în cen-. 
trul oraşului şi tergului, sâii în ulițele cele mai 
principale ale acelui oraşii sâă târgii,   Clasa 2 este pentru debitanţii ce'şi vori a- 

%2 

  

sai si, 

După terminarea însă a fie-cărui bâlciă, debi- * ?
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vea stabilimentele în uliţile apropiate de cen: 
trulă oraşului să terealui şi de stradele sâle 
principale. - 

Clasa 3 este pentru acei debitanţi cari voră 
"avea prăvăliile in ulițele ma! depărtate, dâră 
cară se învecinescii cu cele pentru cară s'a de- 
stinatii clasa 2; E 

Clasa 4 este a debitanţiloră cari sc vor afla 
stabiliţi cu prăvăliile loriă în stradele cele mai 
apropiate de barierile scă mărginile oraşelorii 
scii târguriloriii ori afară din barierilo şi din 
raionulii lorii, Ie 

Debitanţii însă, cari vor avea prăvăliilo în 
pieţele publice sâit pe la gura lori, fie aceste 
pieţe orl cât de depărtate de centrul oraşului 
ss târgului, precumii și cei stabiliţi pe liugi 
târgul de săptămână ali oraşului scă târgului, 
"vori fi consideraţi ca făcendă parte dintre de- 
bitanţii de clasa imediat superidră a clasei de- 
stinată raionului în care sunti stabiliţi, şi 
astii-felii pe acâstă clasă se va şi midloci libe- 
rarea brevetelorii lorii. Cei din picţela sâii de 
pe la gura pieţelorii aflate în centruli orașului 
sâii tergului, cJasificaraa loră se va face tot ca 
a celor stabiliţi în întrul raionului acelui centru, 

Se esceptâză, de Ia aceste: regală vindătorii 
cu rădicata, cărora nu li se vorii putea libera 
brevete de câţii de clasa 1 a gradalui ântâiă; 
o:Y în ce comună şi ori în ce stradă a acelel co- 
inune ară avea stabilite magaziile lor, precum 
s'a disposat la art. 47, din acestii regulament, 

Arte 05, In recomandaţiunile ce se vor faca 
de către şefii depositelorii sc casierii de ja- 
deţe, vori fi precisate totii de uă-dată şi ela- 
sele pentru care trebuie să se clibereze breve- 
tul vre-unui debitant, în urma dectaraţiunii 
ce va fi făcut, conform disposiţiunilor art. 25 
şi 26, din acestă regulament, precum şi pentru 
acei din tabloul, raodel No. 12, ce'] va înainta 
potrivit stipulaţiilor art. 27, din regulamentul 
de faţă. - 

- Art, 66. In casii de a se ivi contestaţii con- 
tra recomandaţiuniloră făcute de şefii deposi- 
telorii sâii casieril de judeţe, după cari s'arii 
constata că acele recomandaţiuni n'aiă fostii e- 
sacte, responsabilitatea cade asupra acelora 
cari ai precisat clasele debitanţilor prin reco- 
mandaţiunea loră. 

In asemenea cas adininistraţiunea centrale, 
pe basa constatăriloră făcute, va elibera alte 
bravete potrivit clasei ce ar merita debitanții 
în cestiune, făcând a li se rădica şi anula bre- 
vetelo d'ântâiă, pe baza regulilorii stabilite în 
acesti regulamentă, 

Art, 67, Ministru finanţeloră apreciază sin- 
gură clasele la cari sunt recomandaţi a se re- 
gula ori-ce debitanţi, şi în urma acestor apre- 
ciări va putea modifica acele clase, mărginind 
maximul şi minimulii debitelori la una din su- 
mele ce seva socoti do cuviinţă dintre celo pre- 
văduto în lege şi în tabloul, model No.17, 
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$ 5. Despre fraude stii vinrâri clandestine 

Art, 68, In temeiulă art. 20, al legii, care 
subordoneză liberul! eserciţiă ală profesiunii de 
tutungiiă la îndeplinirea obligaţianii debitului, 
ork-cine va vinde tutunii, gigări sâii tabacă, fie 
cu amănuntul, fie cu rădicata, fără a putea ju- 
stifica printr'unii brevetii în regulă facerea de- 
bitului, se va considera ca fraudator, va avea 
tâtă marfa sa confiscată şi se va supune la uă 
amendă ecnivalentă cu debitul pe uă lună, 
după locali în care ra fi exercitatii acestă co- 
merci şi la urmărirea justiţiei ca inculpat de 
fraudă în paguba Statului. 

La acea-şi penalitate sunt supuşi şi acei ce 
vor importa tutun, gigări sâă tabac, spre viu- 
flâre, fără a poseda brevete în regulă şi fără a 
justifica, facerea debitului cuvenită. 

Art, 69, Agenţii poliţiei administrative şi 
agenţii poliţiei judecătoresci ficânduli-se ce- 
rere înscrisă de către dennuciatori, sunt dâtoria 
da ajutorulii lor pentru'descoperirea fraudelor 
denanciate; Gră de resultat vor încheia îndată, 
un procesii-verbalii în număr intreit, modelă 
No. i8, în presenţa contravenientulni şi a duok 
marturi, lăsându-se unulii delicuentului, după 
ce s8 va asigura materialul confiscat, altală 
se va da denunciatorului, 6ră celă do ali 
îreilea so va preda şetului de depositii sii ca- 
siorului do jndeţii, după care, oprindu'şi uă 
copie, va îngriji a'lă trămite la administraţia 
centrale împreună cu cele de clasificare stă e- 
stimaţiune, model No. 19, prevăgdut la art. 70, 
ce urmeză, 

Art. 30. Denunciatorii fraudelor (vindărilor 
ilicite), prerădute la art. precedent şi la art. 51, 
din acesti regulamentă, ori-care arii fi calita- 
tea acelorii denunciatori, vor priimi dreptă re- 
compensă uă treime din valsrea mărfei confi- 
scată,6ră cele-alte duoă treimi aparţin fiscului, 

Marfa, confiscată se ra clasifica şi preţui de 
uă comisiune, compusă în comunele urbane de 
şeful depositulai respectivă sc casierul de ju- 
deţă, de primarulă comunei şi de ună debitant 
brevetatiă neinteresată, dră în târguri şi în co- 
munele rurali, va fi compusă do primarulii co- 
munei, de perceptorulă respectiv şi de un cul- 
tivator scă ennoscător de tutunuri neinteresat. 

Pentru clasificarea şi prețuirea ce se va face 
mărfei confiscată, se: va încheia ună procesă- 
verbală în numără îatreiti, model No. 19, din 
care unul se ra preda denunciatorului, cel-altii 
se va lăsa delicuentului, cră celii de al treilea, 
se va opri spre a se trămite la administrația 
centrale, prin şefulă depositului sâă casierului 
de judeţiă. . ” , 

Cantitatea, felurim ea şi calitatea materialu- 
lui confiscatii, la clasificarea ce i so va face, 
voriă fi regulate în modul şi după preţurile a- 
retate pe contra-pagină a procesului verbalii, 
modelii No.19, menţionatii în acestă articolii,
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Materialulă confiscată se va depune în depo- 
sitele Statului, dâca confiscarea s'arii face în- 
tr'uă comună în care se va afla şi unii depositiă 
al Statului; 6ră dâca în comuna unde s'a efec- 
tuaţă confiscarea nu S'ar afla nu asemenea de- 
positii, materialulii se va depune la Primăria 
comunej. - , 

Art, 71. Tâte lucrările relative la confiscări 
se vor supune la aprobarea ministrului de finan- 
ţe, care este în dreptă a aprecia şi .otări, cu 
Teserva art. 54, E : 

Art, 22. In casă de aprobare a, confiscării, 
- tutunul, tabacul sâi gigările confiscate urmeză 

a se vinde prin licitaţie orală, în dioa fixată 
prin publicaţia ce se va face în Alonitorul oficial 
care licitaţie se va, ţine numal în oraşulii de 

” reşedinţă ală judeţului respectivi, în presenţa 
prefectului, casierului generală sc şefului de 
deposită şi a primarului comunei. 

Licitaţiunea remâne definitivă, d6ca prețulii 
oferită de celă din urmă concurent, va întrece 
valârea totală resultată în procesulă-verbale, 
model No. 19, încheeatii de comisiuuc, pentru 
clasificarea şi estimarea materialului confistat 
care procesii trebue să se aibă în vedere la 
licitaţie. 

Lista de licitaţie se va trămite în originală 
de către şefalii depositalui sâii casierulii de ju- 
deții la administraţia centrale; 6ră în cance- 
„aria depositului se va opri copie certificată, 

Cândii însă preţulă din urmă, oferit; la licita- 
ție, ar fi mal inferior acelui prevădută în pro- 
cesulă-verbale de estimare ali comisiunei de 
espertisă, atunci şeful depositulni sâi casierul 
respectivii va înainta Ministeralul de finanţe 
lista de licitaţie, spre a se aproba sâii respinge, 
după apreciarea ce va face, - 

Transportulii materialului confiscatii de la 
veri-uă comună la oraşulă de reşedinţă ală ju- 
deţului respectivi, se va plăti de casierulă ge- 
„nerală, după fractulă modelii No. 20, cei se 
va presenta de cărăuşii din partea primarului, 
care, în urma notificării ce'i se va fi trămisă 

” prin casicrulă generale sâii şefuli depositulai, 
despre aprobarea confiscării, va grăbi a face să 
se efectueze acestă transportii. Casierulii însă 
pentru descărcarea sa de suma plătită, va în- 
„mainta îndată acelă fracţii la, Ministerul finan- 
ţelorii, spre a i se emite cuvenitulă mandat, pe 

- lingă care i se va înapoia acel fractii, ca act 
justificativă. - 

Primarulă este obligată a'se asigura prin 
garanţie solrabile pentru transportarea mate- 
rialului intactii la destinaţiunea lui. Despre 
validitatea garanţiel priimită de dânsulă, ră- 
mâne singuri judecători şi responsabile, 

Arte 73, Terminuli pentru vîndarea prin li- 
citaţie a materialului confiscat şi a împlinirii 
:amendel se fixză până la trei luni celi multi 
-de la data, confiscării. | 

Art, 74, Dâca delicuentulă nu va reclama 

. 
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contra confiscării la tribunalulii judeţului res- 
pectivii, în sorocii de uă lună do la data confi- 
scării, acea confiscare nu va mat putea fi con- 
testată şi disposiţiunile articolului precedenti 
se voră executa întocmai. -.. i 

În casii de reclamare, otărirea acelui tribu- 
nală se va a celă mult în termin de dece dile 
de la data, reclamării şi este fără apeli şi exe- 
cutorie îndată pronunciarea ci. i 

Delicuentulă ce' va fi reclamatii nu pâte fi 
urmărită la plata, amendei şi a vândărei ma- . 
terialului eare i s'ari fi confiscatii. 

Justificarea despre reclamarea sâii cererea, 
în judecată, în terminul de uă lună, fizat prin 
acestii articolii se ra face prin înfăgişarea, re- 
cepisei de plata taxei jadecătoresci pentru în- 
tentare de procesii. E 

Arte 75. După încasarea valârel materialulni 
confiscatii.şi a sumei amendei de la, delicuent, 
denunciatorulă sâii deplin-împuternicituli stă 
este în drepti ca oră câtă se va putea mai cu- 
rendă, şi nici uă dată maj târdii de câtii cu 
două Juni înainte de espirarea eserciţiului anu- 
lui în care s'a efectuat încasarea acestor bani, 
să se presinte la casierulii judeţului, unde s'a 
urmată încasarea, cu cerere espresă, spreai 
se libera a treia parte ce i s'ar cuveni. Pe lingă 
acestă cerere, denunciatornlii ra alătura atât 
procesul-verbale de confiscare, modelii No. 18, 
câtii şi pe celi de clasificarea model No. 19. 
Imputernicituli dennnciatorului însă va mai 
alătura pe lingă acestea şi procura sa legali- 
sată în' regulă. a 

Casierulii judeţului, în vederea actelor citata 
a listei de licitaţiune şi a sumei ce va fi încasat 
din valorea materialului confiscată, va, plăti 
denunciatorului a treia parte ca i s'ar cuveni, 
care va constata de priimirea banilorii în josul 
cererei co a făcută, . 

Pentru descărcarea sa deacestă sumă plătită, 
casierulă va trămite îndată la Ministerul fi- 
nanţelorii cererea denunciatoralul în original, 
spre a i se emite mandatulă cuvenit, pe lingă 
care se va înapoia anexată acea cerere; ră 
după priimire, va înoriji să mal anexeze de 
mandati procesulă-verbalii de confiscare, celii 
de clasificare, lista de licitaţie, precum şi pro- 
cura cuvenită; dâca cererea va fi fostii făcută 
din partea veri unui împuteraicitii, ca acte ju- 
stificative. , ” 

Art, 36, In casti cândiă confiscarea, nefiind 
în regulă, nu se va aproba de Ministerul îinan- 
ţeloră s6ă când delicuentul va rămânea achitat; 
prin otărtrea Tribunalului, dată în urma cere- 
rit în jndecată, fie acâstă cerere făcută din 
partea delicuentului, fie din partea Ministeru- 
lui de finanţe prin şefulii depositului s6ă ca- 
siernlii de judeţ, atunci totă materialul confi- 
scat se va înapoia celui în drept, pentru a cărui 
priimire va certifica în josul procesului-verbal 
de confiscare, unde se va nota totii într'ună
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timpă No. şi data ordinului Ministerial prin 
care s'a respinsii confiscarea s6i No. şi data 
otăririi Tribunalului prin care se achită deli- 
cuentuli. Acest proces-verbale, investit ast-fel 
so va înainta la finele lunei, de şefulă deposi- 
„tului sâii casieruli de judeţ la administraţia 
centrale pe lingă tabloul de confiscără şi comp- 
tarile mensuale. 

Art, î7, Debitanţii brevetați nu numai că 
ai dreptulă, ca orl-cari alţii, de a esercita uă 
supraveghiese asupra celor ce fac rindări clan- 
destine, deră se vor bucura asemenea, în urma 
denunciărilor făcute de dânşii, şi de beneficiul 
de a treia parto din banii încasați după lici- 
taţia mărfei confiscată, 

. 

CAPITOLUI, IL 
Importaţia tutunurilor străine și exporta» 

țiunea tutunurilor indigene. 

$ 1. Despre imporlaţia tutunurilor străine 

Arte 29, Importaţiunea de tutunuri, cigări, 
şi tabacuri de producţiune străină este permisă 
ori-cărui cu plata taxeloriă prescrise în acestă 
articol şi sub condiţiunile prevădute a art. 80, 
85 şi 80, din acesti regulamenti. 

Taxele fixate suntă cele vrmătâre: 
12 lei noni pentru una oca de tutună de fu- 

matii de ori-ce cualitate, în foi s6ă tăiatii; 
15 lei noul pentru una oca tabacii de ori-ce 

cualitate; . 
12 lei noui pentru una sută gigări, de orl-ce 

cualitate. 
Asupra gigaretelor (gigări de hârtie), se per- 

cepe acecaşi taxă ca pentru tutunurile de fa- 
matii, adică de 12 lei iioui pentru fie-care oca 
ce arii resulta în căntărirea lori. 

Art, 79, Percepţiunea taxelorii fixate Ia ar- 
ticoluli precedent se face de către vameşii ca- 
sieri ai puncturiloră vamale pe unde se voră 
importa tutunurile, gigările şi tabacurilestrăine 
s6ii de către aceia ai biurouriloră vamale din 
întrulii ţărei, în modulă prescris pentru taxele 
vamale în genere. 

Arte $0. Şefii biuroului vamale, unde se vor 
percepe asemenea taxe voră deschide vă colână 
într'adinsă în registrali de vămuire, pentru 
trecerea sumeloră încasate din taxelo de tu- 
tunii, gigări şi tabacură; 6ră în bilanţele men- 
suali, vori prevedea aceste sume în totală, se- 
parate de ali importaţiunii celor-alte mărfuri. 

Arte 51, Vameşii-casieră sâă şefii biurourilor 
vamele suntă obligaţi a se asigura dfca acet 
cari importă tutunuri, qigări şi tabacuri, în 
cuantităţi destinate spre vindâre, posedă bre- 
vetele cuvenite, prevădute la art, 47 din acest 
regulament, pentru vin(lttorii cu rădieata.— 
În cas contrarii îl vor supune a plata în nu- 
merariii a sumei de 9,600 lei nuoi pentru de- 
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bitulă ce s'arii cuveni să facă do la depositale 
Statului pe un an întreg, eliberându-le reccpise 
din registrul cu matcă, sei la cas contrariă, 
le roră lua uă garanţie ecuivalență cu suma 
de lei nuoi 9,600. 

Pentru validitatea garanţiei, vameşil-casieri 
cari ai priimit'o suntii singuri judecători şi 
responsabili. | 

Arte, 82, Banii ce se roră priimi de la im- 
portatorii citați la articolulă precedent se vor 
trece în jurnalul casa banilorii şi în registraliă 
de vămuire cu observaţiune prevădendu-se tot 
asemenea şi în bilanțul mensuali, fără a se 
amesteca în acel bilanţii cu sumele trecute din 
taxele da tutunuri, qigări şi tabacuri. 

Art, 53. Importatoril care "şi vor fi achitat 
debitele Ia biurourile vamale se vorii presenta, . 
fără întârdiere, la şeful depositului sâii casierul 
respectiv, cu cerere spre a se libera brevetele 
cuvenite ; ră acâsta, în vederea recepisei va- 
meșşului casier ce le va fi datii pentru achitarea 
debitului, osebită de acea a plăţei taxei de im- 
port, va mid!oci la admiristraţia centrale pen- 
tru liberarea brevetelor, pe a căror bază numai 
vor putea întreprinde comerciulă de vindători 
de tutunuri, cigări şi tabacuri cu rădicata. In 
asemenea cas, şefulii depositului sc casierul 
de judeţ îi va înscrie în tabloulă debitanţilorii 
ţiindii comytii de expirarea terminului de ună 
anii, după care aceşti importatori voră fi obii- 
gaţi la facerea ultui debit, pentra totii timpu! 
câtă vor mai exercita profesiunea de vingători 
de tutunuri, gigări stă tabacuri. 

Art, 84. In casă cândă vatmeşii-casieri arii 
priimi, în locali sumei de lei nuci 9,600, uă 
garanţie solvabilă, pentru a cărei raliditate, 
precum s'a disposatii la art. SL din regalamen- 
tulii de facă, sant singuri judecători şi respon- 
sabili către tesaurulă publici, voră înainta 
acea garanţie îu originali la şefulii depositului 
sâi casierulii judeţului respectivă, ca acesta să 
facă a se împlini debitul prevădut de art. 47, 
din regulamentul de faşă, şi apol să midiocâ- 
scă la administraţia centrală pentru liberarea. 
brevetului cuvenită, . 

Art, S5, Pasagerii sunt liberi a importa tu- 
tun, şigări şi tabac, precum şi gigarete (qi- 
gări de hârtie), pentru propria lori întrebuin= 
ţare, fără plata taxeloră fixate la art. 78, din 
acestii regulamentii în cantităţile următâre : 

Duoă sute dramuri tntunii, de orl-co cuali- 
tate în foi scii tăiată, sci în qigarete (țigări   

  
de hârtie). 

Cinci-decă gigări, de ort-ce cualitate. 
Cinci- deci dramuri tabaci de prizată de ori 

ce cualitate, : 
Arte S6, “Tutunurile, gigările şi tabaculă ce 

s'ar importa în ţ6ră numai pentru propria în- 
trebuinţarea agenţilorrepresentanţiaY puterilor: 
străine, sunt scutite de plata taxelor prescrise 
de art. 78, din acesti regulamentii.
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$ 2. Despre exportaţiunea tutunurilori 
indigene “ 

Art. 57. Exportaţiunea tutunuriloră de pro- 
ducţiune indigenă este liberă şi scutită de plata 
oră cării taxe vamale. IN 
“Art, SS, Exportaţiunea tutunurilor indigene 

dă Greptalii exportatorilor la restituirea taxei 
de 50 bani la oca, Acâstă restituire se va face 
de către vameşii-casieriaă puneturiloră pe unde 
se voră declara tatunurile pentru exportațiune 

“şi numai contra unui titlu doveditoră de plata 
taxei de câte 50 bani, care titlu este recepisa 
perceptorului, tăiată în regulă din registrulă 
cu matcă, şi vizată de casierulă localităţii. 

Art, 89. Vamezii-casieri cari vor fi restituit 
exportatorului suma, curenită de câte 50 bani 
de fie-care oca, pe baza titlului menţionatii la 
-articolulii precedentă, vorii trece acea sumă la 
“cheltueli, în jurnalul casa-banilor şi vor opri 
titiulă pe care îl vor ansxa de comptarile loră 
mensuale ca act justiticativii pentru suma, ce 
ai restituiţă. Acâstă sumă însă o vor trece, cu 
cuvenita observaţie, şi în bilanțul lor mensual 
ce'lii vor înainta la administraţia centrale, pe 
lingă care va f anexat şi acel titlu sii recepisă, 

CAPITOLUL, IV 
Despre administraţia intunuriloră 

Arte 90, Administrațiunea tutunurilor fiind 
în atribuţiunile Ministerului finanțelorii, sa va 
alătura la direcţiunea contribuţiunilor indirecte 
din acesti Ministerii, 6ră actuala direcţiune a, 
regici tutunuriloră şi serviciile dependinte de 

" densa se vorii desfiinţa treptată cn regularea 
compturilor din trecut ale regiei şi cu licuida- 
rea operaţiunilori el. a 

art, 91. Numărul impiegaţilor necesari ad- 
ministraţiunii intunurilorii cari se vorii ataşa Ja 
direcţiunea contribuţianilo rii indirecte, atâti 
pentru serviciul central cât şi pentru serviciul 
esterioriă, ce va depinde de dânsa precumă şi 
apuntamentele acestori împiegaţi se vorii de- 
termina, conform disposiţiilor art. 27 din lege, 
prin osebit decret domnesc, după trebuinţa şi 
în limitele creditelor ce vorii rămânea disponi- 
bili prin desființarea treptată a direcţiei regiei 
“tutunurilor şi a serviciilor dependinte de dânsa, 

Art, 92. După desfiinţarea direcţiunii re- 
giei tutunurilor şi alăturarea servicialui ei la 
direcţiunea contribuţiunilorindirecte, ordonan- 
tarea cheltuelilorii, ce voră privi la acest ser- 
vicii, se va face în conformitate regulilorii sta- 
bilite pentru cele-alte ordonanțără de cheltueli, 
privitâre la osebitele serriciuri din Ministe- 
rul de finanțe. - , a 
„Arte 93, Se va face uni inventariiă specială 

pentru fie-care magazie.—ln acestă inventariii 
se vor arăta cu desluşire, numărulă bucăţilorii 
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boccelelorii sii tncurilorii, după felurimea, ca- 
litatea şi greutatea, loră, E 

Ori-ce eşire prin vîndâre sâii trămitere de 
materială la alto deposite spre asortare, se va 
înscrie -qilnic tot în acelă registru, în uă deo- 
sebită partidă, ce se va, deschide îutr'adinsă, 
după regulile stabilite în acâstă privinţă. 

Magazia va fi sub înduoită cheiă, din care 
una se va păstra de.magazinar şi alta, de şeful 
depositalui respectivă. 

Art, 94, Magazinarii de la depositele prin- 
cipale sâi de clasa 1 suntii supuşi la uă pa- 
ranţie ipotecară de le! nuoi patra mil, 6ră în 
numerarii sâii efecte ale Statului de lei nuoi 
dacă mii.— Magazinaril de clasa II vorii fi su- 
puşi la uă garanţie ipotecară de lei nuoi ducă 
mii patru sute, cră în numerariăi sâi efecte 
ale Statului de lei nuoi una mie ducă sute, 

Garanţiile ipotecare nu vor putea, fi priimite 
de nu rori fi în condiţiunile prescrise de legi, 
pentru priimirea, uaoră asemenea garanţii. 

CAPITOLUL V. 
Disposiţii trausitorii 

Art. 95, Tutunurile indigene cari, la 12 Au- 
gusti, 1868 se voră găsi în fiinţă, fie în mânele 
producătorilorii lor, fie'pe la neguțători cu ră= 
dicata, se vor supune la plata taxei de 50 bani, 
de fie-care oca, fisată prin art. 1, din lege. 

Art. 90, Comisiunile, prevădute în art. 98 
voră proceda imediat, după 12 August, la con- 
statarea tutunurilorii din recolta anului 1867, 
cu îndeplinirea formalităţilorii prescrise de ci- 
tatul articol şi de art.99 din acest regulament, 

Art. 97, Comercianţii debitanți, cari vori 
vinde numai cu amănuntulă, sunt scutiţi de: 
plata taxe! prescrisă la articolul 1 din lege, pen- 
tru tâte tutunurile indigene ce ari poseda, 

- Arte 9S, Constatarea cătimei tutunuriloră 
asupra cărora se va aplica taxe de câte 50 bani 
la ocâ, se va face în fie-care comună urbană 
sâă rurală do către perceptorii contribuţiilori 
directe, asistați da primarul sâi de un dele- 
gată ali sti, Acestia suntii obligaţi a se pre- 
senta la domicilială fie-căruia posesoră de tu- 
tunuri, unde vori încheia ună proces-verbali, 
modelii No, 12, pentru resultatală constatări- 
lorii ce voră face. 

Procesulii-verbală ce so va încheia, va fi în 
numără întreit, din care unul se va lăsa pro- 
prietarului de tatunuri, altulă so va opri de 
perceptorii, spre a" servi de titlu Ja percepţiu- 
nea taxei, 6ră celă de alii treilea se va înainta, 
prin casierul respectivă, la administraţia, cen- 
trală din Ministerulă.do finanţe, după ce mat 
ântâiii acelă casieră îşi vu opri uă copie esactă 
care urmeză să'i serve. la verificarea comptu- 
rilor perceptorului. e 

Percepţiunea taxei se va face în formele pre-
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scrise de articolulă 14 şi 15 ale acestui regu- 
lamentii. a 

Art, 99, Ori-ce tutunuri se vorii dovedi as- 
cunse sâii lăsate tutungiilor detailanți, în scop 
de a se sustrage de la plata taxei, se vor su- 
pune la perceperea taxei de 50 bani, la-asupra- 
taxei de alţi 50 ban și la amendă de câte un 
leii nuoii de fie-care oca. Disposiţiunile art, 7, 
8. 9, 10, 11, 12 şi 18, din regulamentul de facă 
suntă aplicabili în acestă casă. 

Art, 100. Tutunurile, qigările şi tabacurile 
ce se vorii găsi în stare bună la inventorarea 
făcută, după prescripţiunea art. 31 din lege, se 
vorii deosebi şi se voriă vinde pe la comercian- 
ţi tutungii brevetaţi. Celc-alte însă cari se 
Vură găsi în stare rea, stricate, se voriă vinde 
cu ori-ce preţ s'ar putea dobândi, prin licita- 
ţiuni publice şi oral cart se vorii, ţinea la locu- 
rile şi dilele ce se voră chibzui de Ministerul 
finanţelor şi în conformitatea instrucţiunilorii 
ce va, da în acestă privinţă. 

Art, 101, Ori-câte tutunuri, gigări şi taba- 
curi se voră mai afla în fiinţă prin magaziile 
Statului, nevindute la espirarea terminului de 
duoi ani, fixată prin articolul 21, din lege, Mi- 
nisterul finanțelorii le va vinde prin licitaţiune 
publica şi orale, cu orl-ce preţă se va putea 
dobânăi, - 

Aceste licitaţiuni se ror ținea la locurile şi 
dilele ce se voră chibzui de Ministerulă finan- 
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ţeloră, pentru care va da cuvenitele ordine in- 
structive. IE 

Art. 102, In plata tatunuriloră vindute, fie. 
prin licitaţie, fie pe la comercianții breretaţi, 
se vorii putea priimi ori-ce efecte alle tesau-' 
ruluY public cu scadenţe trecute. Se rorii putea 
priimi asemenea şi ori-ce efecte cu scadențe 
netrecute, dâcă els nu vor fi mai depărtate de 
cât şse luni, ră pentru gilele ce ar mai avea 
aceste efecte până la soroculi lor de plată, se 
va scădea din suma, loră, drept scomptii, optii 
până la gece la sută pe anii. 

Aceste scompturi se vgrii trece la veniti cu 
observaţie de către casierulă respectiv, pentru 
care şi va libera recepisa cuvenită. Efectele însă 
se vori înregistra la intrare cu suma rămasă 
în urma scadenţei scompturilori, asti-felă a- 
dică după cumii le-a priimitii. La intrarea efec- 
telor către casieria centrală le va însoși şi de 
recepisele ce 'şi-a liberată pentru trecerea la 
venitii a scompturilor scădute de suma totală, 
ca să-le libereze recepisa cuvenită pe întrega 
suma ce ară conţine acele efecte. 

Art. 103. In cas când tutunurile, cigările şi” 
tabacurile ce se posedă de Stati, sar vinde şi 
prin bună înroire, după cumii s'a disposatiă la 
art. 90 din lege, Ministeriulii Ananţelorii va 
determina măsurile ce arii chibzui mat bine 
pentru regularea aceste vindări 
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PENTRU IMPOSITUL ASUPRA BEUTURILOR SPIRTOASE 

, (Decretii No. 

CAPITOLUL I 
Despre aşedarea taxelorii 

Art, 1, Tâte băaturile spirtse notate mai 
josii, aşedate în vase sc în butilii şi date în 
consumaţia din intru, suntă supuse la taxele 
următâre : - 

- Un leii de fie-care vâdră de rachiii de uă tă- 
rie până la 16 grade inclusiră. 

Trei lei de fie-care vedră de rachiă şi spirtă 
de uă tărie de la 16 grade până la 30 grade in- 
clusivă, . , 

Patru lei de fie-care vâdră spirtii de la trek- 
deci grade în sus. 

Duoi lei de fie-care vâdră bere, - 
Berea, de luzii, importată din străinătate, 

remâne supusă la taxa de importă după care 
va area drepti de circulație, 

Gradulă prin care se constată tăria rachiu- 
riloră, este acela ală lui Wagner, luându-se de 
bază temperatura de 14 grade Reaurmar,. 

Capacitatea unei vedre este calculată pe 
10 oca şi fie-care oca 400 dramuri, 

572, din 12 Apriliă 1967) 

Biuturile aședate în butelii se calculă după 
mărimea buteliiloră ce le conţine. i 

Arte 2, Suntii esceptate de darea cuprinsă 
mai susii : 

1 Beuturile de luxii şi liqucorarile. 
2. Biuturile de ori-ce natură şi cualitate ar 

fi cară suntii destinate a se exporta, 
3. Btuturile ce călătorii vor avea cu ei pen- 

tru propria lori trebuinţă, pe câtii acesta nu 
va trece cătăţimea de 1 1/2 oca pentru fie-care 
pers6nă. 

CAPITOLUL II 
Despre percepţia taxelorii 

Art. 8, Taxele cuprinse la art. 1, se percepiă 
în folosulii tesauruluj la intrarea lori în comu- 
nele urbane sâiă rarale, unde suntă destinate a 
s2 da în consumaţie, de uă-dată cu taxele co 
se percepi în folosulii comunelorii, 

Art, 4. In comunele unde venitulii taxeloră 
comunale asupra biuturilori arătate mai sus   se administră în regie, agenţii comunali vorii
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percepo şi dreptul cuvenită Statului, cră în 

comunele unde acestă venită este dată în an- 

treprisă, guvernulii este autorisatii sâi a ad- 

ministra acesti veniti în regie sâii a'lii da în 

antreprisă; de nă dată cu taxele comunale. - 

Pentru strângerea acestor taxe, sc prin Re- 

gio ss prin antreprisă, euvernulii va putea 

dispune de uă remisă până la maximum de 5 la 
suta asupra venitului acesta imposită. i 

Art. 5. Taxele fixate la art. 1, se vorii per- 

cepe şi asnpra btuturiloră ce se vorii vinde în 
oră-ce stabiliment isolată de comună, precum : 
hanuri, cârciumă, mori precum şi în bâlciuri. 

Perceperea se va face de comunele în a că- 
rora circumscripție se găsesc menţionatele sta- 
bilimente, | 

Art. G. Pentru băuturile cari iree printr'că 

comună urbană sii rurală în destinaţia unei alte 
comune sâă pentru a se exporta, se vor observa 
regulamentele privitâre la libera trecere fără 
a îi supuse la nici uă plată, 

Art, 7. Proprietarii, s6ă chiriaşii de hanuri, 
cârciumi, mori stă alte stabilimentemenţiunate 

la art, 5, sunt obligaţi a face declaraţia lorii pen- 
tru ori-ce cantitate de băuturi supuse taxei ce 
aduc, şi nu le pot descărca mat nainte de a se fi 
făcut constatarea de către agentul comunalii. 

CAPITOLUI, IM -, 
Despre contravenţii, fraude şi penalităţă 

Art. 3, Suntii supuse confiscării şi uncă a- 
mende de la 200 la 1,500 lei t6te băuturile cari 

“ Saii adusă întruni chipii fraudulosii spre a se 

cuvenite. 
Art. 9. Sunti supuşi penalităţilorii prescrise 

de art. 141 din codală penali: 
1. Agenţii Statului scă comunali cari ar îm- 

plini taxe mai mari de câtii cele otărite prin 
tarife, - 

da în consamaţie, fără să se fi plătită taxele 

"- 9, Agenţii cari ati midlocit a se strecura fie 
prin rea credinţă fie prin uegligenţă, băaturi 
pentru cari ar fi trebuit să se împlinescă taze. 

- Art, 10, Suntii de drept însărcinaţi ca con- 
fiscarea băuturiloză şi a vaselorii ce conţine în 
cause de fraude constatate prin formele pre- 
scrise prin legea de facă: . 

- 1. Agenţii contribuţiunilorii indirecte cari 
priimescii nă 16fă de la 150 lei în susăi şi pri- 
marii comunelorii urbane şi rurale. 
"2. Toţi agenţii însărcinaţi cu încasarea ve- 
nituriloriă directe, - a 

3, Sub-prefecţii şi poliţail; aceştă agenţi pot 
face confiscări şi afară din circumscripţia, re- 
şedinţei lori, cu îndâtorire însă de a trămite 
tote actele şi productele secuestrate agentului 
locală celii mat apropiat de loculii confiscării. 

Arte 11, Ori-ce confiscări în inaterie de bău- 
tari spirtâse nu se potii face de câtă în urma 
unui procesă-verbalii, sub-scris de agenţi, pro- | 
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prietarulii mărfii stă representantulă săă şi 
cărăuzală, - 

. Cânaii proprietarul mărfii sâii representan- 
tulii săii nu vor voi a iscăli, sei vori fugi, pro- 
cesul-verbal se va, iscăli de duci marturi, men- 
ţionându-se despre fugirea celorii Vântâiă. 

Art, 12, Prin procesul-rerbal se vor arăta : 
1. Cualitat:a gradelor şi cuantitatea găsită 

în contravenţie. 
2. Numele, prenumele şi domiciliul proprie- 

tarului mărfii. 
3. Loculă unde, sâă btuturile secuestrate şi 

în a cră păstrare suntiă date, 
4. Luna, diua şi ora cândi s'a încheiat pro- 

cesulii-verbaliă. i 
5. Numărulii articolului din lege pe care so 

întemeiază confiscarea. E 
Arte 18, Oci-co bănturi confiscate trebue s:- 

gilate de agenţi şi de proprietar, când aceştia - 
na ar voi, primarul locali va îndeplini acestă 
formalitate, , 

Art. 14, Procesele-verbati, cari nu ar fi fă- 
cute în formele yreserise prin art. 12, sunt lo- 
vite de nulitate, şi agenţii cari le-aă făcuti, 
rămânii responsabili către Stat şi proprietarii 
băuturilorii. 

Art, 15, Procesele-verbali de confiscare data. 
în formule prescrise mai susii formeză probă, 
până la inscripţiunea de falsificare. 
Autorităţile nu vor putea admite în potriva 

proceseloră-verbale alte nulităţi de câtii acele 
resultate din lipsa formalităţilori prescrise 
prin art. 12, | 

. Art, 16, Acelă care arii voi să anuleze pro- 

se
mi
 

  

  

cesuli-verbali de confiscare, sub imotivulii de 
falsificare se va adresa către Tribunalul locatii 
prin declaraţie în scrisă şi sub-scrisă de sine în 
persână, scă prin.deplin-împuternicit în regulă. 

Recursulii se.va face în terminiă de 8 gile de 
la notificarea ce i se va face de agentă pentru" 
confirmarea procesului-verbaliă. 

Art, 17, Cheltuielile prorocatâ cu conserva- 
rea bănturilorii în contestaţie, se vorii plăti de 
vinovaţi. a 

Statulii nu răspunde pentru nici uă daună, 
întâmpiătâre ce s'ar îvi în timpul secuestrării. 
Agenţii singuri sunt respundătoră pentru dau: 

nele ce s'ar întâmpla din causă de negligenţă. 
Art, 18. Proprietarii bâuturilorii sunt res- 

ponsabili de faptele factorilor, agenţilor, scri 
slugiloră lori în ceea ce privesce faptele con- 
fiscării şi amendele la cari suntii supuşi. 

Art. 19, Tâte procesele-verbali de contra; 
venţie şi confiscări se voriă înainta în original 
comisiunii ad-hoc, chiămată a decide în termin 
de trei dile celti multii de la priimire. 

„Pentru verificarea causelori de contrarenţii 
şi confiscări, so institue în reşedinţa districtu- 
lui uă comisiune ad-hoc, compusă de casierulii 
general, primarul şi un delegat al Prefecturei. 

Art, 20. La casă de nemulţumire din par-
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tea delicuentalui, elă pote face recursă la, AMi- nisteruli de finanţe, în termină de 10 dile de la notificaţia ce i se va faco de decisianea co- misiunii, , Ă 
In contra decisiunii miniateriale recursulii la Tribunală îi este liberă, fără însă ca acâsta să potă amâna aplicaţia decisiunil ministeriale. Arte 21, Doveditori! băaturiloră supuse con- fiscării ai jumătate din val6rea productelorii 

LEGIUIRI 

confiscate, constatată prin resultatulă vingări- . loră cu licitaţie. 

CAPITOLUL IV. 
* Disposiţii generali 

Art, 22, Legea se va pune în aplicaţi ducă lant după-a ei promulgare, : It 

REGULAMENT 
PENTRU APLICAREA LEGEI DIN 20 APRILIU 1867, RELATIVA LA IMPOSITUL ASUPRA BEUTURILOR SPIRTOASE 

(Decretii No, 424, din 16 Iunie 1867) 

_. Disposiţiuni generale 
Art. 1. Dreptulă de Cconsumațiune asupra băuturilor spirtuâse creat prin legea din 20 A- priliii 1867, este dâtorit pentru tote cătimele de rachiii, spirt scă bere ce se daii în consuma- ţiunea din întra, cu escepţiunile prevădute la art, 7, . 
Art, 2, Asupra rachiuriloră şi spirturilorii, dreptul de consumaţiune se percepe după gra- dulii de tărie alii acestoră licuide şi conformă tarifului următori : . Unii leii la vadra de rachiii de tărie până la 16 grade inclusiv, i Trei lei la vadra de rachiii sâi spirtă, de tă- 'rie de la 16 grade până la 30 grade inclusiv, Patru lei la vadra de spirtii, de tărie de la 20 grade în susă, 
Arte 3, Asupra berci se percepe uă taxă de 2 ci la vadră, fără distincţiune de cualitatea licuidului, 
Art, 4. Măsura usitată în 

tului de consumaţiune este 
percepțiunea drep- 
vadra de 10 oca, o- - caoa de 400 dramuri, 

Art, 5. Gradarea ss măsurătârea tăriei rachiuriloră şi spirturilorii se face cu alcoolo- metrulii lui Vagner, pe basa unei temperaturi de 3-1 grade Reaumur, 
Art, 6, Măsurătorea capacităţii vaselorii se face : pentru vasele cu cercuri (buţi sâii butse) ca cotulă, după maniera usitată în ț6ră, cră pentru butilii, cu litra, prin deşertarea uncea din butiliile presentate, dâcă tâte vori avea, aceeaşi mărime şi în casuli contrarii, prin de- şertarea unei butilii de fie-care mărime. Art, 7, Sunt apărate de plata dreptului da consumaţiune : , 1. Berea de lux importată din străinătate. 2. Beuturile de lux şi licuorarile, 

3. Bănturile de ori-ce natură şi calitate de- stinată pentru exportaţiane. . 
4. Băuturile co călătorii vori avea cu dânşii 

| pentru propria loră întrebuințare, şi po câtă a- cestea nu vor trece peste cătimea de uă oca şi jmnătate de fie-care persână. Ă Art. S, Dreptulii de consumațiune aşedatii în profitulii fiscului asupra rachiuriloră, spir- turiloră şi berei se percepe independamente de taxele municipale Ja care poti fi supuse acesta băuturi, - . 

TITLUL I 
Despre percepţiunea dreptului 

de consumațiuue . 

CAPITOLUL I 

Midl6ce de percepțiuno 

$ 1. Disposiţii generale 
Art. 9 Percepţiunea dreptului de consuma- țiune se face în comunele unde veniturile taxe- Joră manicipale (accise) existente asupra bău- turilori spirtâse se administreză în regie de către agenţii comurali însărcinaţi cu strânge- rea acestori taxe, 
Art. 10. In comunele unde senitulă accise- lorii este areniatii, percepţiunea drevtului de consumaţiune se face după decisiunea imini- strului finanţelor sâi de către agenţii speciali ai fisculuy, sâii de către arendatorii acciseloră prin modulă da regie interesată. In aceleași comene ministrulă finanţelor pâte, do va găsi de curiință, a arenda către particulari pentru unii preți fix, fără participare de beneticiă şi fără alocaţiuni de cheltueli, venitusila de con- sumaţiune. | ” 
Ş 2. Lercepțiune prin agenții comunală 

Art. 11, Agenţii comunali, insăreirați cu   strâugerca venitului acciseloră, suntă detori,



FINANCIARE 

sub pedâpsă de destituire, de a face percepţiu- 
nea dreptului ds consamaţiune şi se pun, rela- 
tivă la acestă percepţiune, sub ordinele admi- 
nistraţiunil contribuțiuniloră indirecte, care 
este în drepti a esercita asupra lorii orl-ce fel 
de control sii priveghere arii crede necesariii, 

Art, 12, Pentru percepţiunea dreptului de 
consumaţiune, se acordă agenţilorii comunali, 
remise proporţionate sâă variabile, a căror 
cantitate se fixâză pentru fie-care comună de 
către administraţiunea contribuţiunilorii indi- 
xecte prin înţelegere cu autoritatea municipală, 
aceste remise nu poti, în nici un casti, întrece 
uni maximum de ducă la sută din totalul au- 
meloriă încăsuite, ” 

Art, 13, Romisele acordate agenţiloră co- 
manali pentru percepţiunea dreptului de con- 
sumaţiune, se licuidezi şi se plătesc din 6 în 
6 luni; ele se împartii între toţi agenţi! acci- 
selorii unei aceeași comune, în proporţiunea, ce 
se determină de primară. | 

Art, 14, Cu tâte acestea, plăţi de acomp- 
turi asupra remiselorii so poti efectua men- 
suală cândii interesul serviciului şi posiţiunea, 
agenţilorii o cere; asemenea plăţi nu se facii 
însă, de cât după avisulii primarului comunei. 

Art. 15. In comunele ande agenţii acciselor 
municipale sunt însărcinaţi şi cu percepţiunea, 
dreptului de consumaţiune, numirea acestori 
agenţi nu se pote face de către primarii comu- 
neloră de câtii după uă prealabilă înţelegere 
cu sub-prefectul ocolului pentru comunele ru- 
rale şi cu casierulii generală al judeţului pen- 
tra.cele urbane. ” 

Art, 16, Agenţii comunală, însărcinați cu 
percepţiunea, dreptului de consumaţiune, cari 
ară fi semnalaţi că 'şi implinescii răi fancţiu- 
nile să cari arii da loc la plângeri grave, vor 
putea fi suspendaţi de către prefectulă judeţu-. 
Jul s€ă chiar revocaţi asupra provocaţiunil a- 
genţilorăi de inspecţiune al administraţiunii 
contribuţiuniloră indirecte, 

$8. Percepţiune prin agenții speciali 
ai fiscului 

Art, 17. In comunele unde percepţiunea drep- 
“tului de consumaţiune se face prin agenţii spe- 
ciali al fiscului, se institue unul sâă mai mulţă 
perceptori după numărul populaţiunii şi după 
întinderea teritoriului comunei. ! : 

Art. 18. Perceptorii sunt asistați dupa tre- 
buinţă de adjutori şi de cotari. ” 

Art, 19, Perceptorii nu suntii plătiţi cu a- 
puntamentele fise, cY se bucură de remise pro- 
porţionale asupra percepţiunilorii efectuate de 
dânşii. Cotitatea acestori remise ali căroră 
maximum se fixăză de 3 la 0/0 din sumele încă- 
suite, se determină de către consiliul mini- 
striloră după avisulă ministrului finanţelorii, 

Art, 20. Licuidarea şi plata, remiseloră se 
faci la fie-care sfirşită de lună, 
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Art, 21, Dscă după trecerea de 6 luni remi- 
sele plătite unui perceptorîn acesti intervalse 
dovedescii neîndestulătâre, ministrul fivanţe- 
lor pote acorda vă indemnitate egală cel mult 
cu uă pătrime din totalulă remiselor plătite. 

Art, 22, Jumătate din remisele plătite per- 
ceptorilorii se consideră ca apuntamente fixe şi 
se supune la reținerea de 10la 0/0 pentru pen- 
siuni. 

Art, 23. Adjutorii de perceptori şi cotarii 
suntii plătiţi cu apuntemente fixe, numărul a- 
cestorii agenţi şi apuntamentele fie-căruia din 
că, se vori otări printrună decretii domnescă. 

Ari, 24. Numirea perceptorilorii dreptului 
de consumaţiune se face de către administra» 
ţiunea contribuţiuniloră indirecte după reco- 
mandaţiunea casierilorii generali; adjutorii co- 
tariă se numesc direct de către casierii generali. 

$ 4. Disposiţiună comune percepțiuniă prin a- 
genţiă comunală şi percepțiunii prin agenţii 
speciali ai fisculuă, 

Art, 25, Agenţii comunali şi perceptorii în- 
sărcinaţi cu percepţiunea dreptului de consu-" 
maţiuue precumii şi adjutorulii de perceptori 
şi cotarii trebuescă să aibă vârstă de 21 ani 
împliniţi; ci sunt obligaţi a depune jurămân- 
tulii înaintea primarului comunei unde îşi e- 
serciteză funcțiunile. „o 

Art, 26, Agenţii însărcinați cu percepţiu- 
nea dreptului de consumaţinne suntă agenţi 
comptabili aj tesaurului publică, şi se supunii 
la tote obligaţiunile impuse acestora prin legi 
şi regulamente, |, ă 

Arte 27. Cauţiunea (garanţia) ce fic-care a- 
gentii însărcinatii cu percepţiunea dreptului 
de consumaţiune este îndâtorat a depune, se 
fixeză la 1]12 din venitulă presumată, când a- 
câstă cauțiune este în numerari sâă în efecte 
ale Stataiui, precum bonuri de tesaură, obli- 
gaţiuni de împrumută, obligaţiuni rurale şi 
altele. Cândi cauţiunea este în imobile ipote- 
cate, valSrea ei nu pote fi mai mică ca 1/6 din 
recetele presumate. 

Cauţiunile ipotecare ce constaii în clădiri, 
nu se priimescii de câtă însogite do poliţele de 
asigurarea clădiriloriă. 

Art, 23. Cauţiunile în numerar se vor vărsa, 
în casa tesanrului public, care va plăti asupra 
lorii dobânda de 5 0/0 pe ană. 

Art, 29. Cauţiunile ipotecare se depună de 
către agenţii comunali la Primăria comunei în 
serviciulii căria, se găsescii, şi de către percep- 
tori Îa casieria generală a judeţului. 

Primarii comuneloră şi casierii generali a- 
preciază, pe respunderea, lorii, validitatea, cau- 
ţiuniloră ipotecare ce priimescii, 

Art, 30. Cauţiunile ce agenţi! comunali de- 
pună, se aplică in totalitate la garantarea în- 
duoitei lori gestiuni. E 

In casii de malversaţiuni sii. de debite co-
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mune serviciului aceiselorii municipale şi ser- 
viciului dreptului de consumaţiune, împărţirea 
canţiunii se efectusză între tesaurulii publici 
şi comună, în proporţiune ca deticitalii aplica- 

- bilă fie-căruia servicii. 
Art. 81, Despignbirea fiscului asupra, cau- 

ţiunilori se face fără midlocire de judecată, 
şi îndată după constatarea deficitului. 

Art. 92, Percepţiunea dreptului de consuma- 
ţiune, atăt prin agenţii comunali câtă și prin 
agenţii speciali ai liscului, nu se eserciteză de 
câtă în virtutea unei comisiuni a administra 
ţianii contribuţianiloră indirecte; acâstă co- 
misiune, agenţii suntă obligați a o avea totii- 
d6-nna asupra lor şi a o înfagişa la ori-ce cerere. 

Art, 33. Agenţiă însărcinaţi cu percepţiunea 
dreptului de consumaţiane, ai dreptul a purta 
arme în eserciţiuli funcţiunilor loră. Acei cari 
arii abusa de acâstă facultate, vor fi destituiţi 
fără prejudicii de urmăririle judecătoresci la 
cari potii fi supuşi. 

Arte v4, Perceptorii dreptului de consuma- 
ţiune vorii purta în exerciţiulii funcţiuniloriă 
lori, ca semnii destinctivii uă şapcă de postav 
verde, în formă de châpi, avândii d'asupra vi- 
sieriy literilo C, I. tăiate în metalii. . 

Arte 25, Agenţii însărcinaţi cu percepţiunea 
dreptului de consumaţiune, nu potă să facă co- 
merciulă b&uturilorii spirtâse, nici să se inte- 
reseze în acestii comerciii, fie ca asociaţi, fie ca 
comanditari, - ă 

Art, 86, Ori-ce agentă va farorisa frauda, 
sci priimindiă daruri, s6ă în ori-ce alt-felă, se 
vorii da subjudecată, şi se va condamna, la pe- 
depsele dictate prin codicile penale contra func- 
ţiunarilorii publici prevaricatori, 

Art, 37. Agenţii însărcinaţi cu percepţiunea 
dreptului de consumațiune, sunt puși sub pro- 
tecţiunea autorităţii publice, Este oprită de 
a! injuria, inaltrata să împedica în exercițiul 
fancţiunilori lori sub pedepsele presădute de 
lege. Puterea armată este dâtâre a le da adju- 
tori şi asistență, oră cândiă va fi chiămată. 

Ş 5. Percepţiunea prin modulă de regie 
interesată 

Art, 98, Regia interesată consistă în con- 
tractarea făcută cu ună întreprindătorii, care 
ia asupră'! strângerea, veniturilorii, obligân- 
du-se a plăti anuală ună preţii fizii şi a da uă 
porţiune determinată din produsurile carl ari 
coverşi prețul! principală şi suma alocată pen- 
tru cheltueil. o 

Art, 39, Contractarea pentru stabilirea de 
regii interesate, nu se pâte face de cât în urma 
unei adjudicaţiuni efectuate prin licitațiune 
publică, după regulile prescrise de regulamen- 
tulii de facă. - 
„Arte 40, Alocaţiunea pentru cheltuel! nu 

pote în nici unii casă treco peste 10 0/0 din 
preţulă fixă ală contractării, 
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Art, 41. Împărţirea beneficieloră între te- 
sauruli public şi regisorii se face Ja finele fie- 
cărui ană, conformi cu proporţiunile determi- 
nate prin contractă. 

Art. 42, În cursul lunii d'ântâiă a celui d'at 
duoilea anii ală contractării, întreprindătoruli 
presintă comptulă săi administraţiunii contri- 
buţiunilorii indirecte, care procede fâră nict-uă 
îutârdiere la verificarea şi încheerea lorii; ac€- 
stă încheere nu se pâte amâna mal multă de 
câtă ducă luni după presentarea comptului. Se 
va urma asemenea în fie-care ană pentru anul 
precedenti. : 

Ş 6. Despre arenduiri 

Art. 49, Arenduirea este adjudecaţiunea ve- 
nituriloră dreptului de consumaţiune fără par- 
ticipaţiune de beneficii şi fără alocaţiune de 
cheltueli.. x 

Arte 44, Adjudecaţiunea se face prin licita- 
ţiune publică, conformă regulilori prescrise la 
capitolulii următori, . 

Art. 45. Adjudecătorulii nu pote transfera 
dreptulă săă asupra contractului în total sâă 
în parte, fără consimţimântii espresă ală ad- 
ministraţiunii contribuţiunilorii indirecte, dat 
după avisulă casierului generali.   
dicaţiune. 

Art, 46, Sub nici unii pretextii pu este per- 
misi adjudecătorului-să facă contribuabililorii” 

„reduceri asupra taxelorii, sii scutiră de plată 
acestori taxe, 

$ 7. Disposiţiuni comune la regia interesată 
- şi la arenduiri 

Art, 47, Adjudicaţiunile dreptului de con- * 
sumaţiune se facii pentru comunele rurale, la 
Sub-prefectura ocolulni de către sub-prefectul, 
şi pentru comunele urbane de către prefectul 
Judeţulai la reşedinţa, sa. 

Art, 45, Nici uă adjnadecaţiune nu se pâte 
face, de câtii în presenţa unul agentii delegat 
alii administraţiunii contribuţiuniloră indirec- 
te, carele va semna procesulă-verbal de adju- 

Arte 49, Procesele-verbale de adjudicațiune 
se supună la aprobarea Ministeralui finanțelor 
şi numai după dobândirea acestei aprobaţiuni 
se poti încheia contractele cu adjndecătorii, 
Cândii preţul anual al adjudicaţiunii nu trece 
peste 20,000 Ici, contractele se sub-scriă după 
delegația Miaisternlui finanţelor de către pre- 
fectulii şi casieralii genera! ală judeţului, cână 
acestii preţă este mai mare ca 20,000 lei con- 
tractele se sub-scriii de Ensuşi ministru finan- 
țelorii să de către directorul contribuţiunilor 
indirecte prin delegaţie. ! 

Art, 50, Contractările nu se poti face pen- 
tru ună timpii mai îndelungată de câtă trei 
ani, pe cât cu putință ele vor avea tot-d€-una   de terminii, data de 31 Decembrie, 

Art. dl. Adjndecaţiunile vor fi totă-dâ-una
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precedate celt pucinii de duct publicaţiuni fă- 
cute din dece îu dece dile și inserate în Jloni- 
torulă oficiali; adjudecaţiunile se voră anunţa 
asemenea prin abişuri lipite la loculi unde va 
fi a se ţine licitaţiune. ” 

Art, 32, Adjudecaţiunile se facii prin lici- 
taţinne publică sei orală s6ă cu oferte sigilate, 
după cumi se otărasce prin publicaţiuni. Unii 
cati de însărcinări va determina, tâte condi- 
ţiunile adjudicaţiunii. 

Art, 53. Nu suntii admise la licitaţiune, de 
câtii persânele de uă moralitate şi de uă sol-. 
vabilitate recunoscută de către primaruli co- 
munei, în care 'şi vor avea domiciliul. 

Art, 54, Adjadecătorii voriă face în scris în 
momentul adjudecaţiunii, şi înainte d'a semna, 
procesulii-rerbalii relatirii, uă declaraţiune in- 
dicativă de numele, prenumele, profesiunea şi 
locuinţa asociaţiloră lori; acestă declarațiuue 
se alătură la procesul-verbal de adjudecațiune. 
„Art. 55, După adjudecaţiune nici uă ofertă 
nu se va priimi dâca nu va fi presintată în ter- 
minii de 48 ore de la adjudicaţiune, şi deca nu 
va fi mai mare celii puginiă cu 1/10 din preţulă 
obţinută. 

Art. 36, Adjudecătorii se vor conforma :en- 
tru percepţiune și pentru totii ce este relativă 
la dreptulii de consumaţiune cu disposiţianile 
legei din 20 Aprilii 1867, şi cu percepţiunile 
reglementului de facă. . _ 

Art. 57, Orl-ce percepţiune neantorisată priv 
legea din 20 Apriliii se consideră ca concu- 
siune şi se pedepsesce cu pedepsele prescrise 
pentru acâsta de codicele penale, 

Art, 5$, Adjudecătorii suntii liberi în ale- 
gerea agențilori lori, cu tt acestea casierii 
generali după cererea sub-prefecţilor, ss apri- 
mariloră, şi după uă cercetare scrupulosă, potii 
cere adjudecătorilorii a depărta pe agenţii lor 
car! ară fi dati locă la plângeri întemeiate, 

Adjadecătorii suntii responsabili de faptele 
agențiloră lori, - . îi | 

Art, 59. Inainte de a fi pusi în posesiune, 
adjudecătorulii este dâtoră să depue uă cau- 
ţiune (garanţia) egală cu 1/6 din preţul anual 
ali adjudecaţiunii, cândii acestă canţiune va 
fi în numerariă, s6i în efecte ale Statului şi 
de 1/1 cândiă va fi în imobile, 

Art. 60. Cauţiunile în numorariii se vârsă la 
casa tesaurului public care plătesce pentru dân- 
selo procente anuale de 5 0/0. Cauţiunea în 

” imobile, adică actele de ipotecarea acestoră 
immobile se depună la Prefectura judeţului, care 
le înaintEză administraţiunii centrale a contri- 
baţiunilorii indirecte. 

Arte 61, Preţul adjudecaţiunii se ra plăti 
înainte pentru fie-care lană ; în casă de întâr- 
dierea plăţii preţului arenduirii, la epocele 
fixate, adjudecătorulă va, fi urmărită prin tâte 
midl6cele în disposiţiunea guvernului pentru 
împlinirea, veniturilori publice 

z 
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Art, 62, Adjudecătorul este obligată a ce- 
munica la ori-ce cerere agenţilorii de inspec- 
ţiune ai administraţianii contribuţiunii indi- 
recte, tâte registrele lorii de percepţiune, pre- 
cumii şi tâte procesele verbale de contraven- 
ţiune, şi actele relative la transacţiuni făcute 
cu contravenenţii. . 

Art, 63, Adjudecătorii în regie interesată 
nu se pot presenta înaintea justiţiei în casurile 
prevădute prin alineatulii 2, articolul 20 ali 
legii din 20 Aprilie 1867 fără autorisaţiunea 
administraţinuii centrale a contribuţiunilurii 
indirecte. . . 

Art. Gt, In tâte casurile cândă adjadecăto- 
rulii în regie interesată arii fi susţinutii unii 
proces fără autorisaţiune, cheltuelile acestui 
procesii vorii fi numal în sarcina, sea; alt-felă 
cheltuelile se vor împărţi între deasul şi fise. 

Art, 65; Produsulă amendilori aparţine fi- 
scului, produsul vinţărilorii de băuturi confi- 
scate aparţine în totalitate adjudecătorului. 

Art, 66, Nică uă persână ataşată la vre-uă 
administraţiune publică, nu pâte a fi adjuile- 
cătorii sâă asociati al adjudecătorului. In cas 
d'a se dovedi că ună funcţiunarii publicii este 
directă ssă indirect interesati într'uă-adjude- 
caţiune, contractul se va desfiinţa şi se va pro- 
ceda la uă adjudecaţiune în comptuli garanţie! 
depusă, .  - 

- Art, 62, Caetuli de însărcinări va purta 
reserva pentru casul de a se modifica taxele im- 
puse asupra băuturilorii spirtâse da a se reduce 
sâăi cresce prețul adjudecaţiunii în propor-   ţiune cu reducerea, sâă crescerea făcută taxelor. 

Art. 65, Caetulă de însărcinări va purta, a- 
semenea reserra casurilorii în care guvernulii 
va putea, cere resiliaţiunea contractării. 

Arte 69, Pentru ori-ce călcare făcută de ad- 
judecătorii clauselori caetului de insărcinări, 
guvernulii este liberi după uă singură soma- 
ţiune adresată adjudecătorului a proceda la uă 
nouă adjndecaţiune în comptul garanţii depusă. 

Art, 70, Băuturile destinate a sa consuma 
chiară în comuna unde adjudecătorulă exerci- 
t6ză dreptală resultândi din contractulă săi, 
fiindă singure pasibile de plata taxelorii în fa- 
vârea adjndecătorului, acâsta nu pâte face 
vruă percepţiune asupra băuturiloră declarate 
în liberă trecere. 

- Art. 71, Contestaţiunile ce s'arii ivi între 
administraţiunea contribuţiunilorii indirecte şi 
adjudetătorii asupra sensului clauselorii con- 
tractului, se vor supune consiliului de ministri. 

Ori-ce alte contestaţinni se vorii refera Tri- 
bunaleloriă. 

CAPITOLUL II 
Mecanismulii percepţiunii   $ 1. Despre biurourile de percepţiune 

Art, 72, Percepţiunea dreptului de consu-
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maţiune nu se pâte face de câtii Ja biurourile 
stabilite pentru acestă sfirşitii, 

Art. 73, In fie-care comună va fi unulă sâi 
mai multe birouri de percepţiune după întin- 
derea teritoriului comunei. Număraliă acestor 
biurouri se va fixa pentru fie-care comnnă că- 
tre prefectulă judeţului. 

Art, 7Î. In comunele undo'se voră afla mai 
malte biurouri de percepţiune, aceste biarouri 
vorii fi aşedate de preferinţă la marginile co- 
munci şi pe drumurile de comunieaţiune cele 
maj frecuentate. In comunele unde so va afla 
ună singură biuroii, acesta sa va aşeda pe cât 
cu putinţă în centrul comanet. Biurourile vor 
î irdicate printr'uă tablă cu inscripţiunea : 

<Beuturile spirtâse, biuroul de porcepțiune» 
Art. 75. Biurourile vorii fi deschise în tâte 

dilele fără distineţiune în interyalurile de timp 
determinate mai josii, însă : : 

In cursul lunilor Ianuariă, Pebruarii, Noem- 
bre şi Decembre de Ja 7 ore diminâţa, până la 
6 ore sâra, 

In cursulii lunilorii Martiă, Apriliiă, Septem- 
bre şi Octombre de la 6 ore dimincţa până Ja 
7 ore sâra, ' 

In cursulă luniloriă Maii, Tuoiă, Iuliă şi An- 
gusti, de la 5 ore diminâţa până la 8 ore sâra, 

Art. 76. 'Tarifulă taxelori asupra băuturi- loră spirtâse va fi toti-dâ-una afişatii în întru 
şi afară din biuroă. In fie-care biuroă se va afla 
unii exemplar ali reglementului de facă care 
se va pune la disposiţiunea contribuabililor la 
ori-ce cerere, 

Art, 72 Cheltuelile pentru stabilirea biu- 
rouriloră precumiă chirii, înfiinţări de mobilier 
şi altele voră privi pe tesaurulă publică, în co- 
manele unde veniturile dreptului de consuma=- 
ţiune se administreză în regie. In comanele 
unde aceste venituri sunt arendate, acele chel- 
tueli voră fi în sarcina adjudecătorului, 

$ 2. Percepţiunea la intrarea în comună 
Art, 28, Dreptuli de consumaţinne asupra 

băuturilor spirtose ce se aduce într'uă comună pentru consumaţiunea locală este exigibilă în momentul introducerei în comună. Prin co- mună se înţelege nu numai centrulii de popu- "laţiune unde residâză autoritatea municipală, dâră şi întregul teritoră dependentii de ar6- 
stă autoritate, - 

Art, 39, Ori-ce conductori să purtător de 
- băuturi supuse la dreptul de consumaţiune, 

este dâtorii a merge direct la, biuroulii dă per- 
cepţiune, cel mai apropiati, pentru a face de- claraţiunea btuturilorii ce introduce, şi a plăti 
asupra lor taxele cuvenite, Cândii buturile ar 
fi destinate a se descărea la vr'ună han, câr- 
ciumă, moră sâii la vi'uălocuinţă isolată de cen- 
trulă comunei, conductorii se purtătorii lor nu sunt obligaţi a le aduce la biuroulă de per- cepţiune, ei santă numai opriţi de a lo rădica 
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| din cară mai nainte d'a fi făcutii declaraţiunea 
la biuroi; verificaţiunile acestori băaturi se 
voră face la locul de descărcare, 

Art. 80. Declaraţiunile so voră face in scris 
pe imprimatele modelulă No. 1 ce se roră ţine 
în fie-care biuroă Ja disposiţiunea contribua- 
bililoră, cu plată de dece parale fâea. Ele vor 
arăta felulă vaselorii în care suntii conţinute 
băaturile, natura acestora şi gradulăi lor de 
tărie şi cătimea din fie-care băutură, pasibilă 
de uă taxă diferită, . 

Art, Sl, Declaraţiunile voră fi toti-dâ-una 
sub-scrise de către declarantă; dca dânsul nu 
scie, s6ă nu voesce a sub-scrie, agentul de per- 
cepțiuno va face menţiune despre acâsta, chiar 
pe declaraţiune, - 

Art, 82. Pentru a se evita contribuabililor 
ork-ce sarprisă relativă la declaraţiuni, agenţii 
sunţi dâtori a întreba pe conductori sâă căru- 
țaşi, în momentul cândiă trecă sâă se opresc 
înaintea binroului, dâca aii cu dânşii băutură 
supuse taxeloră, i 

Art, 52, După priimirea declaraţiunilor a- 
genţii sunt dâtori a face tâte revisiile şi tâte 
percuisițiunile necesarii pentru a se asigura 
despre sinceritatea declaraţiuniloră, - 

Declaranţii sunt obligaţi a îngădui şi chiar   

  

a înlesni tâte operaţiunile necesarii la aceste 
verificațiuni, , 

Art, 84, Verificaţianile voră purta asupra 
naturei băuturiloră declarate, asupra grade- 
lori de tărie şi asupra cătimei. 

Pentru constatarea gradelor de tărie agenţii 
se tori servi numai cu alcoolometrele data de 
adininistraţiunea centrală a contribuţiuniloriă 
indirecte şi vor avea totii-dâ-una în vedere in- 
strucţiunea redigiată de acâată administraţiu- 
ne pentru întrebuinţarea alecoolometrului, Con- 
statarea cătimei băutorilorii se va face ptin 
măsurătârea capacităţii vaselor conform pre- 
scripțiuniloră de la art. G ală regulamentului 
de facă. (Disposiţii generale). Coturile cari vor 
servi la măsurătorea vaseloră cu cercuri voră 
purta marca administraţiunii contribuţinnilor 
indirecte, ca garanţie de esactitate, In între- 
buinţarea acestori coturi, agenţii roră u.ma, 
după instrucţiunea ce li se va da și pe care o |     

  

vorii avea în vedere la ori-ce operaţiune. 
Agenţii suntă răspundători de păstrarea al- 

coolometrelorii şi coturiloriă ce li se vor încre- 
dința şi suntă dstori a înlocui cu cheltuela lor 
pe acelea re le-ară sparge sâii le-ară strica. 

Art, 85, Resaltatulă fie-căria constatări se 
înscrie în registrulă portativii (AL No.2....) 
care va servi de singurulă temeiii Ja operaţiu- 
nile agentului. 

Art. 56, Percepţiunea taxeloră so face asu- 
pra calitățiloră şi cătimelor constatate la re- 
visiue, Cândi declarantulă bănuindă esactie 
tatea măsturătârei cu cotalii, reclamă inăsură- 
tOrea bEuturiloră s€le cu râdra, acesta nu i sa
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pâte refusa; declarantuli este însă dâtorit a 
da midlâce pentru efectuarea, celei a duoa mă- 
surători, şi a suferi ori-ce cheltueli s'arii face 

cu densa. 
Art, S7, Asemenea şi agenţii de percepţiune 

suntă în dreptă cândă vorii crede de trebuinţă 
a proceda la uă nouă măsurătâre, acesta însă 
nu se va putea face de cât la loculii de descăr- 
care al bănturiloră, Pentru a asigura neschim- |” 
barea băuturiloră de la biaroă până la loculii 
de descărcare, agenţii aii facultatea de a sigila 
vasele, 

Vasele astii-feli sigilate nu se pot descărca, 
şi sigiliutile puse pe dânsele, nu se potii rupe 
de câtă în presenţa agentului, care nu pâte a- 
mâna venirea sa mat multă de 12ore, socotite 
din momentuli ajungerii btntusei la loculii de 
descărcare, 

Art. SS. Taxele se calcultză în parte pen- 
tru conţinutulă fe-cărui rasă, după tăria şi 
cătimea, constatată, Este cu totuli oprit a se 
aplica taxele pe baza tăriei de midlocii a bău- 
turiloră spirtâse conţinute în mai multe vase. 

Art, S9, Diferinţele între declaraţiune şi | 
resaltatulii constatării nu dai locii la aplica- 
rea rer-unei penalităţi, asupra declarantului, 
deca aceste diferințe sunt privitâre la gradul 
de tărie ală băuturilorii: Deca diferinţele sunt 
relative la cătimea băuturilorii, ori-ce prisosii 
găsită peste cătimele declarate se supunii la 
plata taxei înduoită. 

Art. 90. După terminarea verificaţianii pre- 
scrise la art, 84, apenvali reproduce din regi- 
stra portativii MI. No.2, pe partea a doua a de- 
clarațiunii semnată de .conductorulii băuturi- 
lorii, constatările sâle, şi face calcululii drep- 
turilorii dâtorite pe baza acestori constatări 
şi cu aplicaţinne de taxe înduoite asupra esce- 
dentalui găsit în cătimea băuturilor declarate, 

Art, 9. Declaraţiunea îndeplinită precum 
se prescrie la art. precedent rămâne în mânele 
agentului, 6ră conductorul este dâtoră a a- 
chita imediată fără opunere şi în numerar to- 
talitatea, drepturiloră ce i se cere de către a- 
gentuli de percepţiune. 

Art. 92, Contra, drepturilor achitate se li- 
berâză conductorului băuturiloriă nă chitanţă 
tăiată din registrulii cu matca (ă souche) M. 
No,3,.. acâstă chitanţă servă de singurul titlu 
pentru libera întrebuințare a băntariloră în 
comuna unde s'a făcută achitarea drepturilor. 

Art. 93. In casulă când conductorulii bău- 
turiloră s'ară opune la plata drepturilor dâ- 
torite, declaraţiunea, se ra reţine la biuroi şi 
băuturile se vorii opri spre a se rinde prin lici- 
taţiune, conformii regulilor prescrise.de regu- 
lamentulăă de facă, pentru vîndarea de băuturi 
confiscate. : 

Din preţulă viîngării se vor trage taxele cu- 
venite asupra b&uturilor vindute şi cheltvelile 
făcute cu vinderea, 6ră restul se va ţine la dis- 
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posiţiunea proprietarului btuturiloră, care va 
avea facultatea a'li reclama în termini de. 
şse luni. . 

După espirarea terminolul de şâse luni, a- 
cesta rămâne dobândită fiscului, să aâjude- 
cătorilorii dreptului de consumaţiune. 

$ 3. Percepţiunea asupra băuturiloră fabri- 
cate în comunele unde suntii puse în consu- 

națiune 

Arte 94, Nimeni nu pâte fabrica băuturi 
supuse dreptului de consumaţiune de câtii în 
temeiul unei autorisaţiuni speciale a admini-. 
straţiunii contribuţiuniloră indirecte. 

Art, 95. Ori-cine doresce a întreprinde fa- 
bricaţiune de rachiii, spirt scă bere, este dâtor 
a face în scris cererea sea de autorisaţiune către 
agentulă băuturilori spirtâse din reşedinţa, ju- 
deţulul unde are intenţiune a stabili fabrica sa, 

Acestă cerere care va fi alcătuită conformă 
modelului No. 4. , ,, ea va arăta: ! 

1. Localitatea unde este a se aşeda fabrica. 
2, Felulii băuturiloriă de fabricatii. 
3. Felulii productelorii de intrebuințatii în 

fabricaţiune, E 
4, Număruli şi capacitatea vaselor cari vo 

servi la fabricaţiune. 
5. Produsul midloc presumat al fabricaţiunii 

pentru dece dile de lucru. ” 
„Art, 96, Cererile de autorisaţiune pentru 
stabilirea de fabrici de băuturi spirtâse voră fi 
totă-d-una revestite cu viza, primarului co- 
munci unde sub-scriitorulii cererii "şi va avea, 
domiciliul. Cererilo lipsite de acestă viză se vor 
respinge. Î 

Art. 97. Indată după priimirea cererii, agen- 
tulii către care este adresată, liberâză un bilet 
de autorisaţiune din registrul cu matcă M. N. 5, 

Acesti biletii supune pe posesorul lui la   îndeplinirea obligaţiuniloră impuse prin regu- 
lamentulii de faşă, fabricanţilorii de băuturi 
spirtâse, ” 

Art. 9S. Partătoruli unui biletii de autori- 
saţiune, care voesce a usa de dreptul ce i so dă 
prin acest bilet, este detor a notifica agentului 
percepţiunii dreptului de consumaţiune din co- 
mana sea, prin declaraţiune înscrisă M. No. 6,, 
dioa şi ora cândi ara a începe fubricaţiunea, 
La acestă qi şi oră agentuli se transportă la 
fabrică însogit de primarul comunci sei de un 
delegatii ală acestuia şi constată dâcă instala- 
ţiunea este conformă cu indicaţiunile biletuluy 
de autorisaţiune, în ceea ce privesce mai alesă 
felulă băuturiloră de fabricatii; numărulă, şi 
capacitatea vaselori cari ai a servi la fabrica- 
ţiuue: Asupra acestei constatări se închee pro- 
ces-verbală în trei exompiare, din cari unulii so 
Qă fabricantului, altulii rămâne depusă la Pri- 
măria comunei şi al treilea se opresce de agen- 
tul de percepţiune,   Art, 99, Fabricanţii de băuturi cară vor în-
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cepe fabricaţiunea mai "nainte de indeplinirea 
formalităţilor prescrise la articolul precedent, 
sunti supuşi la uă amendă de una mie lei, 

- Se esceptă de la disposiţiunile de mai susă 
fabricaţiunile de rachii din tescovină, prune, în 
mici cantităţi în cazane mobile pentru cari uă 
simplă declaraţiune ajuuge. . 

Art, 100. Fabricanţii sunt dâtori a ţine re- 
gistre în regulă pentru operaţiunile lor (ilnice; 
aceste registre voră fi numerotate, şnuruite şi 
sigilate de agentul băuturilorii spirtâse din re- 
şedinţa judeţului. Contravenenţii Ja disposi- 
țiunile acestui articolă, se vorii supune la uă 
amendă de J,009 lei şi in retragerea biletului 
de autorisaţiune, 

Art, 101. Fabricanţii suntii obligaţi a, ce- 
munica registrele 'or agenţilor de perecpţiune 
or când aceştia, vor crede de cuviinţă a le cere, 
La cas de refus ei se vor supune pentru prima 
Gră la uă amendă de 300 lei, pentru a duoa ră 
ia uă amendă de 500 lei şi pentru a traia, ră 

 1a retragerea biletului de autorisațiune şi la 
maximum ali amendei. 

Art. 102, In totă cursulă fabricaţiunii, fa- 
bricanţii sunt ţinuţi do a transmite din trei în 
trei dile la biuroală de percepțiuuo alii biuta- 
rilor spirtâse unii tabloii model No, 7, ară- 
tători de : 

1, Felulă gradelorii de tărie și cătimea bău- 
turiloriă fabricate în cursul celorii din urmă 
trei dile. 

2. Numărulii şi capacitatea vaselorii în care 
vaii aşedată şi locul unde sunt depuse vasele, 

Agenţii de percepţiune sunt în dreptă a ve- 
rifica orl-cândii şi prin ori-co midiâce sinceri- 
tatea acestoră tablouri, 

Art. 103, Ori-ce cătime de băuturi s'ar păsi 
fabricate peste cătimelo coprinse in tablourile 
transmise agentului de percepţiuue, se voră 
confisca. . 

Art, 104, Agenţii de percepţiune suntiă dâ- 
tori a esercița uă priveghere permanentă a- 
supra lccaluriloră unde vor fi depuse băuturile 
fabricate EI sunt în drept a lua cheia acestor 
localuri fără însă a putea, usa de acest drepti 
de cât atunci când vor avea motive întemeiate 
de a bănui buna credinţă a fabricantului, 
„Art. 105, Nici nă cătime din biuturile fa- 
bricate nu se pâte rădica, din loculă unde sant 

„depuse de câtă cu autorisaţiunea agenţilor de 
percepţiune. 

Acestă autorisaţiune se libereză după cererea 
fabricanţilori făcută prin declarațiune scrisă 
modelii No. 8... . şi care coprinde: 

1. Feluli, tăria şi cătimea biuturiloră. 
2. Destinaţiunea lori. . 
Arte 106, Dâca declaraţiunea va arăta că 

băuturile sunti destinate a se da în consoma- 
ţiune, chiari în comuna unde s'a fabricată, a- 
genţii indoplinescii formalitățile prescrise la, 
articolul 83, 84 şi 85 ale regulamentului de 
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facă relatire la rerificaţiunea băuturilori de- 
clarate fără aplicaţiunea taxeloră şi liberâză 
chitanţa, cuvenită. 

Art. 107. Deca declaraţiunile vor arâta că 
băuturile sunt destinate a se transporta în altă 
comună sâii a so exporta rădicarea lor nu se va, 
permite de câti după îndeplinirea formalităţi- 
loră cerute pentru transporturile în transit 
(liberă trecere), 

Art. 10$, Agenţii sunt dâtori a ţine pentra 
fie-care fabricantă unii compt (registru model 
No. 9...) de băuturile fabricate şi de btutu- 
rile vindute-după autorisaţianile liberate, con- 
formă art, de mai susii, Deca la revisiunile ce 
ai obiigaţiune a face la epoce nedeterininatelo- 
calurilor unde sunt depuse băuturile fabricate, 
agenţii vorii găsi vori-uă diferenţă în mai pu- 
gină între cătimele de băuturi în fiinţă şi căti- 
mele ce arii urma să se afle după comptulii 
fabricantului, acâstă diferență se va socoti ca 
vindută şi asupra că se vor aplica taxele drep- 
tului de consumaţiune. . 

Art, 109, Se voră apăra însă, de plata drep- 
tulai de consumaţiune, lipsurile de bsatari pro- 
venite din svargerea vaseloră pe câtă acestă 
spargere va fi fostii constatată in moduli pre- 
scrisă la articolulă următorii, 

Art, 110, Fabricanţii suntă obligaţi a încu- 
nosciinţa despre acâsta îndată după întâmpla- 
rea spargerei veri-unui vasiă cu băuturi pe 
agenţii bsuturiloră spirtâse; la priimirea încu- 
nosciinţării agenţii se transporteză făra nică uă 
întârdiere la locul unde sant depuse bănturile, 
şi constată felul, tăria şi cătimele btuturilor 
perdute. Asupra acestei constatări se încheiă 
proces-verbală pe temeiul cărnia se scade fa- 
bricantul în comptul săă'cu băuturile perdute. 

Art. 111. Prefacerea rachiului şi a spirtului 
în bfuturi de lux şi altele, este liberă; distilato- 
rii scii fabricanţii nu sunt supuşi la nici una din 
îndstoririle şi formalităţile prescrise mai susă. 

  
Şi, Despre băuturile apărate de plata 

dreptului de consumaţiune 

Art, 112, Conducttorii de băuturi spirtâse 
cari vor cere scutirea de plata âreptului de con- 
sumaţiune pe temeiulă art, 2 al legii din 20 A- 

Lpriliii 1867, şi ală art. 7 din regulamentulă de 
facă suntă dâtori a, declara în scris natura şi 
cătimea băuturilorii loriă şi felulii vaseloră în 
cari suntii conţinute. . - 

Declaraţiunile se facă pa imprimatele (Alo- 
delă No. 10. ..) cari se găsescii totii-dc-una în 
biuroulii de percepţinne cu plata de qece pa- 
rale foea. Aceste declarațiuni se sub-scriii de 
către conductori biuturiloră, elo rimânit la 
biuroulii de percepţiune. 

Art, 119. Băaturile declarate, după cumi 
se prescrie la articolile precedente, sunti su-   puso la, verificaţiunea agenţilori,
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Verificaţiunea, se face asupra naturii băuțu- 
rilori. 

Arte 114, Dsca resultatuli verificațiunit va 
dovedi că băuturile, cari prin natura loră sunt 
pasibile de plata dreptului de consumaţiune, 
ai fostii declarate ca băuturi scutite de acâstă 
plată conducătorulă băuturilor se ra considera 
şi ca frandatorii, băuturile sâle so vor confisca, 
elă se va supune la uă amendă egală cu taxele 
ce ar fi arutii a achita, dâca declaraţiunea sa 
ar fi fost sinceră, şi fără însă ca acestă amendă 
să pâtă fi mai mică ca 200 lei, nică trece peste 
1,500 let. 

Art. 115, Dâca resultatulii verificaţinnii ra 
fi conform cu arătările din declaraţiune, agen- 
tul va face p2 partea a duoa a acestei decla- 
raţiuni încredințarea, sa şi va libera conducto- 
rului băuturilor unii bilet tăiată din registrulii 
cu matcă M. No. 1], bilet care va servi de titlu 
pentru libera întrebuințare a băuturiloră. 

- Art, 116. Conducătorii de băaturi impor- 
" tate din străinătate de natură a fi apărate de 

plata dreptului de consumaţiune, sunt obligaţi 
pe lingă declaraţiune înscrisă, şi la înfăgişarea 
expediţiuniloră ramale, constătătâre, că băa- 
turile suntă importate diu străinătate. 

Aceste expediţiuni suntă duplicatulii decla- 
raţiunii în vamă la introdacerea băuturilorii şi 
recepisa vămii pentru achitarea dreptului de 
importuţiune, Agenţii suntă dâtori a se încre- 
dinţa prin revisiune deca băuturile presentate, 
„Sunt aceleaşi la, cari se rapârtă expediţiunile 
vamale. Pentru acestii sfirşitii ei vor confrunta 
numtruli şi felul, mărcile şi numerile vaselor 

„cu îndicaţinnile din daclaraţiunea de vămnire, 
şi negăsindi ver-uă diferenţă voră da biletală 
de libera întrebuințare, M, No. 11... În casul 
contrarii voră proceda la verificarea în detalii 
felului beuturiloră. 

Expediţiunile vamale presentate la biuroul 
de percepţiune dreptului de consomaţiane se 
oprescii la aceste biurouri spre a se ataşa la 
matca biletelorii de liberă întrebuințare. 

__ 85. Disposiţiuni particulare 

Art, 117, Persânele călătorindă pe josă, că- 
lare sâii în trăsură de drumă cu cai de postă, 
nu potii fi oprite şi întrebate, şi bagagele lor 
nu se poti visita, pi IE 

Art, 118, Ork-ce acte contrarii disposiţizni- 
lori articolilorii precedente se vori considera 
ca acte de violenţă, şi făptuitorii loră se vorii 
urmări corecțională, 
Art. 119, Diligenţele particulare, fargânele, 

birjile.şi ori-ce alte trăsuri cu chirie sunt supu- 
se la revisiile agenţilor de percepţinne, precum 
şi oră-ce pâte servi a transporta sâii conduce 
băuturi supuse taxeloră. ÎN a 

Arte 120, Persânele bănuite că uneltescii 
fraude servindu-se de exempţiunea pronunciată 
la art. 117. ,. se voră conduce înaintea unui a-     

UN 

gent de poliţie scă înaintea primarului comunei 
pentru a, se supune bagagele lor la visita agen- 
ţilorit dreptului de consumaţiune. - 

Arte 121, Curierit nu potii fi opriţi la tre-. 
cerea, loră, şi de aceea li so interdice de ase 
însărcina, cu transportarea de băuturi supuse 
dreptului de consumaţiune, 

Ar, 122. Ori-ce curieri şi impiegaţi ai po- 
stelorii şi a altoră administraţiuni publice, se 
vorii dovedi că aii făcutii sâii iavorisat fraude, 
se roră urmări ca, fraudatori şi depărtarea lor 
din servicii se va pronuncia de către autorita- 
tea competinte, după cererea administraţiunii 
contribuţiunilorii indirecte, 

TITLUL IL 

CAPITOLUL III 

Despre libera trecere şi despre btuturile ce 
se aducii în comune pentru a se vinde pe 
la târguri şi bâlciurie - 

Art, 125, Nimeni nn este liberit a rădica 
dintwuă comună băuturi supuse dreptului de 
consumaţiune pentru a le transporta în altă co- 
mună sâă pentru a le expedui în străinătate 
mai nainte de a fi făcută declaraţiunea sa Ja 
biuroulă de percepţiune celă mai apropiatii şi 
de a fi dobânditii uni biletii de liberă trecere. 
__ Declaraţiunea va arăta număralii şi felul va- 
seloră cu băuturi, felulă, tăria şi cătimea bău- 
turilori şi loculii pentru care sunt destinate. 

Biletuli de liberă trecere va cuprinde ace- * 
leaşi indicaţiuni ca declaraţiunea, cl va fi tăiat 
din registru cu matcă M. N. 12, 

Art, 124, Biuturile expeduite cu biletit de 
liberă trecere sunti scutite de plata dreptului 
de consumaţiune în comunele prin cară trecii 
pentru a ajunge la destinaţiunea lori. 

Art.125. Pentru a sa bucura de exempţiunea 
resultândii din biletul de liberă trecere pur- 
tătoruii unul asemenea, bilet este dâtorii ca 

"la intrarea sa într'uă comună să depue în nu- 
merariii s6ă să garanteze taxele cuvenite asupra 
btuturilorii sele. Taxele depuse so vor restitui 
sâii garanţia se va anula după justificarea, sc6- 
teril btuturilorii din comună, 

Când condacătorii nu vor putea nică depune 
taxele nici a le garanta, băuturile lori vorii fi 
însoşite, în tâtă trecerea prin comună, până la 
eşire, de un delegatii alii agentului de percep- 
ţiune aiă băuturilor spirtose. — Conducătorii 
vori plăti pentru acâsta uă despăgubire de 
15 parale la vâdră ori care ar fi felul băutu- 
rilorii, fără însă ca acestă despăgubire să potă 
fi mai mică ca 3 lel sâă mal mare ca 15 lei. 

Art, 126. Biuturile expedaito cu biletii de 
liberă trecere, nu pot sta în comunele prin cari 
trec, mai mult de 36 ore de la data intrării lor, 

Art, 127. Dsca la eşirea din comună a bău- 
turilor în liberă trecere se va, găsi vre-uă lipsă,
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„din cătimea acestoră băuturi recunoscută la 
intrare, conducătorulii va achita taxele asupra 
lipsei constatată care se consideră ca vindată 
pentru consumaţiunea locală, - 

Art. 128, Ori-co sabstitaţiune şi ori-ce al- 
teraţiuno făcută în natura sâă în felul băuta- 
ritoră în liberă trecere, în timpulă șederii lor 
în comună va supune pe contravenentii la uă 
amendă de la 200 până la 1,000 lei şi va trage 
după densa confiscarea biuturilor represintate 
şi plata aneă sume egale cu diferența între va- 
IGrea acestoră băuturi şi valâreu băuturilorii 
recunoscute la intrare 

Cotitatea amendei se 
fraudei. | 

Art, 129, In casuli cândă din forţă majoră 
sâă din aceidentă recunoscut de către autori- 
tatea municipală, ună conductor de băuturi în 
liberă trecere va reţinut întruă comună pe- 
ste terminul de 36 ore fixaţiă, elii va fi dâtora 
încunosciinţa despre acesta pe agentul localal 
percepţiunii taxei băuturilor spirtâse şi a cere 
încuviințarea prelungirii şederei Lai în comună. 

Art, 130. Băuturile aduse într'nă comună 
pentru a se vinde po la bâlciuri sâăi târguri, 
suntii supuse la tote formalităiţile liberei tre- 
cere, cu adăugire că, la intrarea lor în comună, 
băuturile se vor verifica în detaliă, în privinţa 
tăriei şi cătimei. Pentru băaturile aduse spre 
vindâro la bâlciuri sâă târguri, taxele se voră 
depune toti-ds-una în numerariă. 

Două-deci şi patru oze după expirarea tergu- 
rilorii să bâlciuriloră conductorii suntii detori 
a sc6te băuturile din comună plătindă tazele 
cuvenite asupra câtimilor sîndute, aceste câ- 
timi se vor constata prin revisiune în detalie. 

După trecerea terminului de 24 ore, taxele 
depuse vorii rămânea definitiv dobândite fisca- 
lui sâii adjudecătorilorii venituriloră dreptului 
de consamaţiune, reservându-se bine înțeles 
conductoriloră dreptul de a pune băuturile lor 
în consumaţiune în cuprinsulă comunei în care 
s'a ţinută târgulii sei bâlciulă, 

Art, 131, Pentru tote operaţiunile relative 
la libera trecere şi la băuturile ce so aduc spre 
vindsre la târguri şi bâlciuri, agenţii vor ţine 
ună registru speciilă modelă No, 13, în care 
vorii înscri numărul biletului de liberă trecere 
şi indicaţiunile din acest biletii, taxele depuse 
s6ii garantate la intrare'i în comună, taxele 
restituite la eşire. Uă col6nă de observaţiuni 
se va reserva în acesti registru, pentru a se 
menţiona percepţiunile la cari ar da loci bin- 
turile în liberă trecere. 

TITLUL II 
„Fraude şi penalităţă 

CAPITOLUL IV 
Fraude şi delicte în contra agenţilorii 
Arte 192, Ori-ce contravenţiune la disposi- 

fix6ză după importanța 
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țiunile regulamentului de fașă,, cândi acâstă 
contravențiune are de scop eludarea sâă întâr- 
dierea plățel taxeloră, trage după dânsa, con- 
fiscarea bănturiloră găsite şi uă amendă de la 
200 penă la 1,500 le. 

Arte 133, Amenda nu este colectivă ci indi- 
vidnală, prin urmara amenda se aplică la fie- 
care din persnele cari aă luati șarte la uă 
aceeaşi eontravenţiane, 

Arte 13%, Cail, trăsurile şi ori-ce alte objecte 
cari ati servită la transporţulă btuturilor con- 
fiscate se secuestrză când contravencnţii nu 
voeacii ssă nn potii să depue sc să garanteze 
îndată după constatarea contrarenţiunii tota- 
litatea amendiloră cari le-ariă fi aplicabile. 

Art, 135. Suntă considerate ca contrașen= 
țiuni cari daiă loc la aplicarea confiscării şi a- 
mendei : : 

1. Neefectuarea declarațiunii prescrise prin 
art. 30 ală regulamentului de facă la introdn= 
cerea băaturiloră în comunele unde sunt dc- 
stinate a se da în consumaţiune, 

2, Descărcarea băuturilori sâă introducerea 
lor la domicilii mai nainte de achitarea taxe- 
-loză cuvenite asupra acestorii btaturi, 

3. Neefectuarea în terminele prescrise a de- 
claraţiunilori la cari fabricanți de băutur] su- 
puse dreptului de consumaţiune, suntă îndâto- - 
raţi prin art, 103 ală regulamentului de fagă. 

4, Cătimile găsite mai malt pe la fabricanţii 
de băuturi spirtuâse peste cătimile declarate. 

5. Ori-ce declaraţinue falsă făcută'de un fa- 
bricant cu scopul de a obţine uă dscărcare de 
compt pentru perderi prin spargere, când aceste 
perderi nu s'ar putea proba în modul prescris, 

6. Alteraţiunile s6ă substituţiunile făcute în 
natura să felulă biuturiloră în liberă trecere. 

7. BEaturile ce se vorii găsi pe drumuri, în 
cursi de transportă, fără a fi însoţite de bile- 
tulă de liberă trecere. | . 

8. Băaturile găsite ascunse prin case, pivniţi, 
gropi, ş.c.L., fără vre un titlu de liberă între- 
buinţare, * 

Arte 190, Orice persână s'ar opune la exer- 
cițiolă legalii ali fancţiuniloră agenţilor drep- 
tului de consumaţiune, se ra pedepsi cu nă 
amendă de 100 lei. 

In casii de injurii ss de lovituri asupra a- 
genţilorii, se încheiă procesi-verbală care se 
trămite Ministerului publică spre a urmări pe - 
făptuitori şi a face să li se aplice pedepsele pre- 
scrise contra aceloră cari se opunii cu violenţă 
la exerciţiulă fancţiuniloră publice. , 

Art. 187. Suntă supuşi penalităţilorii pre- 
scrise de art.1 41 din coduli penală : 

], Agenţii Statului sâit comunal! cari ar îm- 
plini taxe mai mari de câtă cele otărîte prin 
tarife, - 

2. Agenţii cară aii midlocit a se strecura, fie 
prin rea credință, fie negligență, btutuzi pentru 
cari arii fi trebuit să se împlinâscă tarele,
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CAPITOLUL V . 
Procedură | 

$ 1. Confiscări şi procese-verbale 
Art, 138, Orl-ce contzavenţiune în materie de biuturi spirtâse cară dai locii la confiscare şi la aplicaţiune de amendă s6ă numai la, cea din urmă din aceste penalități trebue să fe con- statată printr'unii procesă-rerbati încheiat cel multă în 24 ore după ivirea, contravenţiunii. 
Art, 199, Suntă în drepţi a îneheia procese- verbale de contravenţiuni : 
1. Agenţii contribuţiunilor directe cari prii- 

mescii uă Isfă mensuală de la, 150 lei în susă, a€ă remise pentru vă sumă ccuivalentă, 
2. Primarii comuneloră urbane şi rurale. 3. Agenţii de ori-co gradii îusărcinaţi ca în- căsuirea rcnituriloră publice. 
4. Sub-prefecţii şi poliţaii. . 
5. Personele legalmente autorisate a lucra în namele primariloră, sub-prefecţilor, scii po- liţailoriă.. i , Sub-prefecţii şi poliţaii pot încheia procese- verbale de contratențiuni şi afară din circum- scripțiunea unde eserciteză funcțiunile lor; în asemenea, casă însă, ei suntă dâtori a remite, 

fără întârdiere, agentului btuturilor celă mai apropiat de loculă unde s'a, constatatii contra- venţianea, atâtă actele relative la constatarea cât şi băuturile secueatrate, 
Art, 140. Constatarea contravenţiunil prin 

încheere de procesii-verbal se faca după provo- 
caţiunea agenţilor de percepţiune ai dreptului 
de consumațiune, sâii ori cărei alte persone ar 
dovedi frauda. - E 

Art. 141, Procesele-verbale nu se pot încheia 
de cât în presenţa proprietarului btutarilori 
giisite în contravenţiune, să a representantu- 
lui săă, şi în presența conductorului (cărăuşuln:); acestia suntă chiămaţi a snb-scrie procesulii - 
verbalii impreună cu agentul care a constatat 
frande. - -. - . E 
Cânâi proprietarulă băuturilorii săi repre- sentantul săi vor fugi, sâii nu vor voi a iscăli, se va face menţiune despre acâsta în procesul- verbală care se va sub-scrie atunci de ducă per- s6ne chiămate ca marturi, 
Art, 142, Procesele-verbale voră arăta : 1. Data Qilei şi ora cândi roră fi redigiate, 
2. Numele, prenumele, cualitatea şi reşedinţa persânei (impiegatului) care închee procesuli- verbală, - . - 
3. Numele, prenwnele, cualitatea şi reşedinţa persOnei care a prorocaţii constatarea contra- renţianii, adică care a dovedită frauda. 
4. Natura contravențiunii și articolile din 

legea asupra băuturiloră spirtâse, şi din regle- 
"Mentuliă de facă relative la acestă contraven- țiane. , i 

5 Numele, prenumele şi domiciliul proprie- 
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tarului biuturilorii' şi conductorului acestora, 6. Feluli, tăria şi cătimea, bzutarilor găsite în contravențiune şi felulă şi numărul vaselor 
în care suntii conținute. . E - 

7. Loculă unde s'a încheată procesul-verbal, Aceste indicaţiuni voră fi de ajunsi cândiă 
contravențiunea constatată va da locii numaj de aplicarea amendei; când contravenţiunea va fi 
de natură a trage după sina pe lingă amenda 
şi confiscarea, băuturilor, procesele-verbale vor 
arăta încă: * ” 

8. Evaluaţiunea aproximativă a buturilorii 
secuestrate, - ! 

9. Loculii unde s'a depusă băuturile secuc- 
strate şi numele, prenumele şi cualitatea' per- 
sOnci în păstrarea căreea s'âii dată aceste 
btuturi, | 

Art. 143. Dică proprietaruli băuturilor va 
fi fagă la închecrea procesulni-verhalii, i se va - 
da copii după acesta; în cas de absenţă a pro- 
prietarului, dâcă dânsulii "şi va avea domiciliut 
În comuna unde s'a constatat contrarenţiunea, 
procesulii-verbală i se va significa în 24 org 
după încheere. | 

In casulii contrarii, procesulit-verbalii se va, 
afişa în acelaşi terminii la uşa binroului de 
percopțiuna. ” = 

Art, 144, Bsuturile secuastrate va vor si- 
gila de agentulă caro a înshecati procesulii- 
verbală şi de 
prietarulii nu va, fi facă sâi va refusa a sigila 
btuturile, acâstă formalitate so vă, îndeplini 
pentru dânsul de către primarulă locală în 
comunele rurale şi de către ună agenţă poli- 
țienesciă în comanelo nrhanz, - 

Băuturile secuestrate se vori încredința, în 
paza unoi pers6no cunoscute din loculii unde 
s'a constatată frauda. , Da 
“Art. 145, Procescle-verbale de contraven- 

țiuni şi confiscări se vorii inainta, 24 de ore 
după incheerea loră, comisiunei ad-hoc insti- 
tuită. în reşedinţa fic-căruia districtă, conform 
art. 19, alineatul 2 alii lege asupra băuturilor, 

- Comisianile ad-hoc voră da, celi multă în 
treă dile de la priimire, otărirea lori asupra 
proteselorii-verbale şi voră comunica, acâstă 0- 
tărire biaroului de percepțiune ali băuturilor 
spirtose din comuna unde s'a constatat frauda. 

Prin otărirea et conmisinnea ad-hoc va deter- 
mina şi cantitatea, amendei co urmâză a 50 a- 
plica contravenentului. | 
„Art, 146, Otărirea comisiunii ad:hoe se va 
notifica celă mai târgiă în 24 ore de la priimi- 
vea el de către agentul proprietaralul biutu- 
rilorii; în casă de nemulţumire pe acâstă otă- 
rire, contravonentulii este Jiberiă,- în termini 
de dece gile, a face recursii la Ministerul A- 
nanțeloriă. 

In casti de recursă la Ministeralii finanţelor, 
efectele otăririi comisiunii ad-hoc Suntii sus- 
pendate, : 

propriataruli loră. Cândii pro-.
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- Otărirea Ministerului finanțelorii se aplică 
în tâtă întregimea ei chiară când contrare- 
nentulii arii usa de facultatea de recursă la 
Tribunală, ce i se lasă prin art. 20, alineatul 2 
ali legii asupra băuturilorii. 

__ Arte 147, Procssele-verbale, cară nu vori fi 
. încheiate în formele prescrise prin art. 12 ali 
legii asupra băuturilorii şi prin art. 139, 141, 
142 şi 148 alo reglementului de fagă, sunt lo-. 
vite de nulitate şi agenţii carii le-aii redigiatii 
rămânii răspundători către Stati şi către pro- 
prietarulă băuturiloră, 

Autorităţile nu vor putea admite împotriva 
proceseloră- verbale alte nulităţi de câtii acele 
resultândi din lipsa formalităţilor menţionate 

„mai susiă. - 
„Art, 148. Procesele-verbale încheiate în re- 

gulă formâză probă înaintea justiţiei penă la 
inscripțiunea de falsificare, -* 

Art, 149, Contravenentulă care arii voi să 
anuleze unii procesii-verbală de confiscare sub 
motivul de falsificare, se va adresa către Tri- 
Dunalulii de întâia instanță ali judeţului cu 
corero înscrisă şi sub-ecrisă. de sine în rersână 
s6ii de ună deplină-împuternicită din parte-t 
purtătorii de procuraţiune în regulă. Acâstă 
cerere se va face în terminii de S dile de la no- 
tificarea confirmării procesulni-verbal de către 
cormisiunea, ad-hoc, ne inai putând contrare- 
nentulă recurga la Ministerul finanţelor în 
modul preserisă la articolulă precedenti. 

În asemenea casii, băuturile secuestrate r&-   mână în depositii până la intervenirea otă- 
pir: Tribunalului; dcă contravenentul va pre- 
senta dovâdă liberată de Tribunali pentru prii- 
mirea cererii do anulare, cheltuelile făcute cu 
păstrarea acestori băuturi, vorii fi în sarcina 
vinovaţilorii. 

Art, 150, Cheltuelile făcute cu păstrarea 
biuturiloră secnestrate a căror confiscare va 
remânea definitivă, se vorii efectua din preţul 
vingării acelorii băuturi. 

Art. 151, Statul nu răspunde pentru nici 
uă pagubă ce s'ariă ivi în timpul şederii btu- 
turilor sub secuestra, fie din spargere a vaselor, 
div incendii stă ori-ce altă întâmplare. 

Agenţii singuri suntii răspundstori pentru 
pagubila ce ar proveni numai din negligenţa lor. 

Art, 152. Proprietarii băuturilorii sunt r&- 
spundători de faptele agenţilorii, factorilorii ss 
slugiloră lorii, în câtă privesca contravenţiu- 
nile cari tragii după densele confiscarea bin 
turiloră şi aplicarea de amende. 

$ 2. Despre împlinirea amendilovi şi despre 
vinderea btuturilor şi vaselor confiscate 

Art, 153, îndată după priimirea otărîrii de- 
finitive dată de autoritatea în drepti, asupra 
unui procesii-verbali, dâcă prin acâstă otărire 
procesul-verbal se anulsză, agenţii libereză 
btuturile secuestrate proprietarilori lor, fără 
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a cere de la dânsulii vre-uă altă plată de câtă 

aceea a taselorii dreptului de consumaţiane, 

cheltuelile pricinuite cu păstrarea băuturilor 

rămâindiă în sarcina agentului care a încheiată 
protesulă-rerbaliă anulată. E 

Liberarea băuturilorii se constată prin în- 

scriere chiarii pe otărirea dată asupra proce- 
sului-verbală, - 

Dâca prin otărtre procesul-verbalii este a- 
probată, agenţii procedeză conform presctip- 
țiunilorii articolelorii de mai josii. . 

Art, 154. Când contravenţiunea constatată 
prin procesulii-verbali dă locii numai la apli- 

carea de amendă, agenţii împlinesc de la con- 

travenenţi-amenda în suma fixată prin otărîrea 

dată asupra procesului-verbali, libereză rece- 

pisatăiată 'din registrul cu matcă model No.14 

şi restitue băuturile socuestrate făcendă men- 
țiune despre acâstă restituire în modul arătat 

la articolulă precedenti. , ! 
In casulii d'a se opune contravenitul Ja res- 

punderea amendei, băaturile secuestrato voră 

rămâne sub oprire şi se vorii vinde în termină 
de 15 gile prin îndeplinirea formelori pentra 
vîndarea biuturilori confiscate, 

In intervalulă acestori 15 dile proprietarul 
va area dreptuli, plătind amenda și cheltuc- 
lile de păstrarea băuturilor, de a priimi înapoi 
btuturile secuestrate. , i 

axele dreptului de consumaţiune se împli- 
nescii independenti de amenţi. 

Art. 159, Din prețulă produs din vingarea 
btutuzrilor oprite ca gagiii ali amendilori, se 
tragi taxele dreptului de consumaţiune, amer- | 

ile şi cheltaelile pentru păstrarea biuturilor, 

so dă avisii despre vinderea efectuată. 
După expirarea acestui termină banii se în- 

casâză ca veniti din confiscări. 
In casulii cândă prodasulii vinderii nu ară 

suficienti pentru acoperirea taxeloră dreptului 
de consumaţiune, amendelorii şi cheltueliloră 
de păstrare, proprietarul biuturiloră rămâne 

măresce, conform legii de urmărire, 
Art, 156, Cândi contrarenţianea consta- 

tată prin procesulă-verbală aprobată, dă loci 
la aplicarea de amendă şi la confiscarea btu- 
turiloră; dsca contravenientul va refusa plata 

ţiunii, — În lipsă de deposită stă do garanţii 
împlinirea se va face din produsul vingirii 
midisceloră de transportă secuestrate coniorm 
disposiţiunilorii art. 131 al regalamentului de 
fașă, împlinindu-se prescripţiunile articolului 
precedenti cu escepţiuna că taxele de consu- 
maţiuni şi cheltuelile de păstrare se vor trage. 
din produsuli vindării btuturilorii confiscate.     Art, 137, Byuturile și midlâcele do transport | 

eră restul se ţine în timpii de şese luni la dis- 
posițiunea proprietarului băuturiloră, câruia i | 

  

răspungătorăipentrujrest, la plata căruia se ur- | 

amendei, acâsta so va, împlini din depositulă : 
s6ii garanţia luată la constatarea contraven-
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oprite ca gagiă ali taxeloră dreptului de con- 
sumaţiune ss alamendilor şi băuturiloră con= 
fiscate se vind prin licitațiune publică orală.— 
Licitaţiunile se ţinii la biuroulii percepţiunii 
dreptului de consumaţiune, în presența pri- 
marului pentru comunele rurale, şi în presenţa, 
unaă agenti poliţienescă pentru comunele ur- 
ane, . 
Data gilei şi ora fixată pentru ţinerea, licita- 

ţiunii, se voră aduce la cunoscinţa pablicului, 
atât prin afişuri lipite cel pugin cu 5 dile mai 
nainte la uza biaroului de percepţiune şi la uşa 
Primăriei, câtă şi prin bătae de tobă în totii 
cuprinsul comunei, : . 

Dâca cătimea băuturilor de vindut va fi mai 
moare ca 250 vedre, publicaţiunile se vor face 
prin intermediarulii Sub-prefecturei, în tot cu- 
prinsulă plăşei şi îatr'unii interval de dece dile 
cel puţinii. : 

Art, 15$. Cândă băuturile de vindută vorii 
fi de diferite folari, licitaţiunile se vor ţine în 
parte peatru fie-care felii de btnturi. 

Băuturile se rîndă totă-de-una împreună cu 
vasele ce le conţină. ÎN 

Art, 159, Preţurile oferite de cătrediferitele 
persâne cari iai parte la licitațiune, se vorii 
înscri pe f6ia modelă No, 15... după rândă şi în 
dreptul numelui fie-cărul concurentă, 

Adjudecaţiunea se va face asupra celui care 
va oferi preţulii celii mai mare, 

Adjudecătorul va, sub-seri fâia de licitaţiune 
împreună cu agenţii cari ai ţinut licitațiunea. 
Un procssii-verbală de adjudecaţiune se va 

încheia asupra fic-căria licitaţiuui; acestă pro- 
cesti-verbali se va sub-scrie de către agenţii 
cari ai ţinută licitaţiunea, de către adjudecă- 
torulii şi de către duoi cel puţin dintre con- 
curenţii cari aă luatii parte la licitaţiune. 

Art, 100, Indată după săvârşirea licitaţiu- 
nil, adjudecătorulii va depune în numerară, 
contra unel chitanţe provisorie a agentului 
btuturilori spirtâse, aă pătrime din preţulă 
viodării, care se va reţine până la aprobarea 
adjudecaţianii. 

Arte 161. Afară de exemţiunea prevădută 
la articolul următorii, nici uă adjudecaţiune nu 
este definitivă de câtii după aprobarea, ei de 
către Comisiunea ad-hoc din residenţa jude- 
ţiului. — Pentru acestă sfirzită agenţii cari ai 
ţinută licitaţiunea înaintâză comisiunii atâtiă 
foia de licitaţiune câtii şi procesulă-verbală al 
adjudecaţiunil. 

Comisiunea este dătâre a, se ptonuncia asu- 
- pra adjudecaţianii cel muit în trei dile după 
priimirea actelorii relative şi a otări s6ii apro- 
barea acestei adjadecaţiuni s$ă' ţinerea unei 
noui licitaţiuni, _ - 

Art. 162. Adjudecaţiunile ali căroriă preţ 
este mai micii de cât suma de 150 lei, nu sunt 
supuse la aprobaţiunea comisiunii ad-hoc, 

Art, 103, În casuli cândă comisiunea ad- 
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hoc va decide anularea adjudecaţiunii şi ţine- 
rea unei noni licitațiuni, se va restitui fără 
nici aă întârdiare primului adjudecătorii suma, 
depusă conform prescripţiunilori art. 101, şi 
so va protede la licitaţiune în terminul maxi- 
mum de 5 dile de la priimrea, descisiunii comi- 
siunei ad-hoc. . A . 

Art, 16£, Nu se voră putea ţine mai multă 
de trei licitaţiuni pentru vinderea acelor 
băuturi, ! 

Adjudacaţiunea făcută la cea d'a treia licita- 
țiune va fi totă-dâ-una definitivă afară numal 
d&ca se va cere anularea ci pe temeiulii neîn- 
deplinirei formelorii prescrise pentru ţinerea 
Jicitaţiuniloră, 

Art, 105. Suntii singuri în drept a cere'a- 
nuiarea unei adjudecaţiuni pentru lipsă de for- 
me, persânele cari aă concurații la, licitaţiune, 
doveditorii fraudelor şi proprietarii lucrurilor 
vindute în casă cândă acestea ar fi din cele 0- 
prite ca gagii în puterea disposiţiunilor arţ,135, 
156 şi 157 ale regulamentului de fașă. | 

Comisiunile ad-hoc, sunt chiămate a, se pro- 
nuncia asupra cererilor de anulare pentru lipsa 
de forme. . 

Arte 100. Dsca uă adjudecaţiune va fi fostă 
anulată pentru lipsă de forme şi d6ca la noua 
licitaţiune se va dobâudi unii preţii mai micii 
de câtă aceli ală licitaţiunil anulate, agenţii 
cari ai ţinută licitaţiunea, neregulată voră fi 
respungători pentru diferinţă, 

Arte 167, Adjudecătorii sunt dâtori a plăti 
preţulă adjudecaţiei şi taxele dreptului de con- 
sumaţiune asupra bEuturilorii cumpărate, celă 
multă în trei dile după încunusciinţarea ce i   

  

se va, face că adjudecaţiunea a deveniti defi- 
nitivă; în casulii contrarii, suma depusă Ia, li- 
citațiune va rămânea perdută peutru densulă 
şi acestă sumă se va adăuga la preţulii adjude- 
cațiunii următâre, N 

Art, 108,- Contra încăsuirei sumeloră din 
vinderi se vori libera chitanţa din registrulă | 
ă souche model No. 16,.. dâca lucrarile vindute 
voriă fi fostii din acele oprita ca gagiii, s6ă din 
registrul ă, souche model No, 17, dâca lucru- 
rile vindute voră fi fostă confiscate, . 

Contra taxeloră dreptului de consumaţiune 
se va libera chitanţa, prevădată la articolul 93 
ali acestui reglementţă. , 

Art, 169, Doveditorii fraudelor cari daii loc 
“la confiscarea băuturilor, aii drept la jumătate 
din preţulă vinderii acestoră btuturi. 

Nimeni nu pâte cere a se bucura de benefi- 
cialii acorăafă doveditoriloră, deea numele săi 
nu va fi trecuti în procesul-verbal de consta= . 
tarea contravenţiunii. | ” 

Doveditorii vor da pentru sumele ce prii- 
mesc ca parte din produsul vinderii băuturilor 
confiscate, chitanţă legalisată de Primăria lo- 
cală sc de comisariatuli de poliţie. 

Art, 110, Din totalală sumelorii produse de
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vinderea, btuturilorii şi vaselorii confiscate se 
voră trago mat ântâii cheltuelele făcute cu pt- 
strarea băuturilor, restul numa! se va, împărţi 
între doveditori şi fiscii sâă adjudecătorii reni- 
turilorii dreptului de consumaţiune. 

Cheltuelile pentru păstrarea băuturilor, vor 
îi tot-dc-una sprijinite cu acte justificative. 

Art, 11, Tâte operaţiunile relative la sin- 
dările de băuturi şi la repărţirea produsului 
acestori vîndări, se ror înscri în registru mo: 
deli No. 18. . . 

Cu partea din produsul vindărilor de băuturi 
confiscate rămase în profitul casei dreptului de 
consumaţiune, agenţii de percepţiune ai acestui 
drepti, se vorii încărca la venit în jurnalul lor 
do casă. : 
„Art. 172, In comunele cari percepii taxe de 
accisii asupra băuturilorii supuse dreptului de 
consumaţiune, produsul btuturilori confiscate 
se va împărţi în modulă următorii : 

Jamătate se va da doveditoriloră contraven- 
ţiunii cari aă motivatii confiscarea, conforină 
articolului 21 din lege asupra băuturilorii, 

Jumătate se va împărţi egal între casa acci- 
sului şi casa dreptului de consumaţiune ; fie 
frande constatate de agenții acesinlui, fie dova- 
dite de agenţii dreptului da consumațiune. 

TITLUL, IV 
Despre administeaţiunea venituri- 

Jor dreptului de consumaftiune 

CAPITOLUL VI 
Administrațianea centrală 

Art. 173, Veniturile provenind din dreptulă 
de consumaţiune asupra băuturiloră spirtose, 
suntii în atribuţiunile Ministerului. finanţelor; 
ele se administreză de câtre direcţia contribu- 
ţianilorii indirecte, - 

Art. 124. Pentru acestii sfirşităi so alătură 
p2 lingă secţiunea salinclorii, din direcţiunea, 
contribuțiuniloră indircete, două biurouri, unu 
do corespondenţă şi altulă de comptabilitate, 

" fie-care cu personalulă fixată prin statulă ală- 
turatii sub litera A. 

Art. 125, Șefuli secţiunii dirige și prive= 
gheză sub ordinile directorului contribuțiuni- 
lor indirecte, tote operaţiunile relative la drep- 
tul de consumaţiune asupra biuturiloră spirtose, 

Art, 116. Lucrările băuturiloră spirtâse se 
imparti întro ambele biurouri în modul ur- 
mătoră : | | - 

4. Biuroulii de corespondinlă 
a. Pregătirea şi interpretarea Jegiloră şi a 

regulamentelor relative la băuturile spirtose. 
d. Numirea, suspendarea şi revocarea agen- 
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face de către administraţiunea centrală, con- 
gediii, corespondenţă relativă, urmare la rapor- 
turile inspectorilor de finanțe, Sa 

c. Urmărirea depunerii cauţiunilori la cari 
suntu obligaţi toţi agenţii tesanrolui publici 
şi al comunelorii însărcinaţi cu percepţiunea 
dreptului de consumaţiune, examinarea Şi prii- 
mirea acestor cauțiuni, corespondinţă relativă, 

d. Lucrările privitâro la arendarea venituri= 
lori dreptului de consnmaţiune, unde aceste | 
venituri nu se pot strânge direct pe socotâla fis= 
cului, pregătirea condiţiuniloră de arendare, 
publicaţiuni şi licitaţiuni, alcătuirea şi libera 
rea contractelor, examinarea şi priimirea, cau- 
țiuniloră depuse de arendatori, corespondenţa 
relativă, | 

e. Corespondenţa gilnică cu agenţii tesauru- 
hi şi en comunele, relativ la percepţiunea drep- 
tului de consumaţiune, descărcări şi restitairi 
de taxe. IE 

f.. Privegherea, îndeplinirii de către arenda 
tori a condiţiuniloră de arenduire, urmarea la 
reclamaţiunile aduse de particulari contra aren- 
datoriloriă pentru călcări de lege, etc. 

9. Contracenţiani, amendi şi confiscări, co- 
responienţă relativă atât cu agenţii tesauru-   lui şi cu comunele cât şi cu comisiunile ad-hoc 
instituite în fie-cire îndeţ, transacțiuni şi sta- 
turi de repartiţiune ali prodasului din amendi 
şi confiscări, afaceri de natură a se înainta, 
'Trivunaleloră, provaricaţiuni şi sastracţiuni de- 
fonduri. . | 

h. Lucrări statistice. 

B. Biuroulă de comptabilitate 

a. Formarea budgetului administraţiuuii. 
D. Controlulă gestiunii agenţilor tesaurului 

public şi al comunelor, însărcinaţi cu percep- 
ţiunea dreptului de consumaţiune, verificarea 
scriptelorii toră, a compturiloră mensuale şi a 
pieselorii justificative alăturate, 

c. Fixarea sumei remiselorii cuvenite agen-. 
țilorii fiscăli sc comunali, asupra percepțiuni- 
lorii efectuate de denşii, lucrări pregătitâre la 
licuidarea tutulorii cheltueliloră administra- 
ţiunii dreptului de consutmaţiune şi la ordonan- 
ţarea acestoră cheltue)i, - 

d, Centralisarea compturiloră de venituri şi 
cheltueli şi formarea comptului generalii. 

e. Procurarea materialului în registre, for- 
mule, imprimate şi instrumente necesaril ser- 
viciului exteriori, . - ” 

Art. 134. La cea d'ântâiă întrunire a corpu- 
rilor legiuitâre, care va urma publicarea regu- 
lamentului de facă, se va cere înscrierea per- 
sonalului ad ministraţiunii centrale a biaturilor 
spirtose în statul personalului administraţiuniă 
centrale ali finanţelorii, fixată prin legea din 
20 Apriliă 1867, pentra organisarea Ministe-   ţilorii serviciului exteriori, a căror numire se rulul finanţeloră.



CAPITOLUL VII | 
Serviciulii exteriori 

Art. 178, Casierit generali suntiă agenți ai 
administraţiunii contribuţiunilor indirecte pen- 
tru serviciulă băuturilorii spirtâse; fie-care din 

„_ €i dirige şi priveghiază acest servicii în ju- 
" deţulă unde exercită funcțiunile de casier. ge- 
nerală. e 

Casierii generali represintă, pe administra- 
„ “țiunea' contribaţiunilor indirecte pe lingă au- 

torități şi Tribunale. | - 
Ei singuri corespundă direct cu Ministerul 

„ finanțeloră în cestiunile relative la sericiulă 
btuturiloră. - - 

Art, 179. Ca agenţi ai administraţiunii con- 
tribuţiunilorii indirecte pentru serviciul bău- 
turiloră spirtâse, casierii generali sunt dâtori: 

1. A expeăia în liinitele articolelor 15, 24 şi 
37 ale regalamentului de facă, tâte lucrările 
relative la numirea, suspendarea şi revocarea, 

- agenţilor însărcinaţi cu percepţiunea, dreptului 
de consumaţiune, - 

2. A urmări pe perceptorii dreptului de con- 
sumaţiune la depunerea garauţiilorii cerute de 
art. 27, 28 şi 29 ale acestui xegulamenti, a. 
Axa gifra fic-căria garanţii, a examina garan- 
țiile presintate şi a ordona priimirea sâti res- 
pingerea loră. a 

3. A libera, în numele ministrului finanţe- 
lori, comisiunile, în virtatea cărora so exercită 
percepţiunea dreptului de consumaţiune, 

4. A pregăti şi expedia lucrările cari privesc 
la arendarea, venitariloră dreptului de consu- 
maţiune, a priimi de la subi-prefecță şi-de la 
prefecţi procesele-verbale ale adjudicațiunilor 
făcute de dânşii şi a le supune la aprobaţiunea 
ministrului finanțeloră, în fine a asista la lici- 
taţiunile co se roriă ţine de către prefecţi pen- 
tra arendarea renitorilorii dreptului de consu- 
maţiune în comunele urbane. | 

5, A sub-scrie, după delegaţiunea ministru- 
lui finanţeloră , contractele pentru arendările 

- ală căror preţ anual nu trecă peste 20,000 lei, 
„6. A libera biletele de autorisaţiune pentru 

fabricare de băuturi spirtâse, conformă art, 99 
ală regulamentului de facă, 

7. A priimi şi înainta la administraţiunea 
centrală compturile lunare ale agenţilor însăr- 
cina cu percepțiunea în regie şi compturile ce 
adjudecătorii santi înââtoraţi a da pentru în- 
căsuirile efectuate de produsulii amendelori şi 
din produsulă vindsrei băuturilorii confiscate, 
de a aplica pedepsele disciplinare, autorisate 
prin regala:mentulă de facă, asupra agenţilor 
de percepţinne şi adjndecătoriloră cari nu vor 
trămite compturile loră în terminii preserişi. 

Art,150, Pe lingă îndâtoririle arătate la ar- 
ticolulii precedentă şi cari faci objectulă lucră- 
rilorii cuvenite ale casieriloră generali, ca 
agenţi ai băuturiloră spirtâse, aceştia sunt o- 
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bligați a 'priveghia exacta execuţiune a tutalor 
detaliuriloră serviciului, a se asigura dea per- 
ceptorii dreptului de consumaţiane îndeplinesc 
tote prescripţiunile regulamentului de faşă în 
privinţa perceperii taxeloră, privegherii fabri- 
caţiuniloră şi liberei treceri şi dca adjudecă- 
torii nu se depărteză de Ja condiţiunile cacte- 
lorii de însărcinări. . 

Pentru acestă sfirşită casierii generali se 
pun în relațiune cu sub-prefocţii şi casierii par- 
ticula ră, cari sunt la rândulă lor agenţi al ser- 
vicialui bănturilori spirtâse , fie-care în cir- 
cumscripţiunea unde "şi exercită funcțiunile, 

Art, 151, Sab-prefecţii şi casierii particu- 
lară, independentă unii de alţi, sunti dâtori a 
aduna, tâte sciințele relative la serviciuli bău- 
tariloră şi a le comunica casicriloră generali, 
puindă fără întârdiere în cunoscinţa acestora 
ori-ce neregularitate sâi abatere arii constata, 
atâtă din partea, agenţilori de percepţiune în 
regie, câtă şi din partea adjudecătorilorii sâii a 
Omeniloră lori,   Sub-prefeeţil şi casierii particulari, priimesc 
reclamaţiunile făcute de către contribuabili în 
materie de băuturi spirtâse şi le transmită ea- 
sieriloră generali. : | 

Art, 182, Sab-prefecţii şi casierii particu- 
lari suntă în drepti ori cândă ară crede de cu- 
viinţă, a inspecta biurourile de percepţiune ale 
dreptului de consumaţiune, a lua. cunoscință de 
tâte lucrările acestoră biurouri, a examina, re- 
gistrele şi a verifica casele loră. EX împărtă- - 
şescă prin raport casierilor genzrali resultatul - 
fie-căria inspecţiune făcută. : 

Art, 183, Sab-prefecţii şi casierii particu-. 
lari executii tote ordinile easierilorii generali, 
relative la serviciulii băuturilori spirtse şi nu 
potiă întârgia, sub nică ună pretextii, urmarea 
la aceste ordine, . ! 

Art. 154, Casierit particulari asistă ca de- 
legaţi ai administraţianii. contribuţiunilor în- 
directe la licitaţiunile ce se ţinii de cătro sub- 
prefecţi pentru arendarea veniturilor dreptu- 
lui de consumaţiune și sub-scriii procesele ver= 
bale ale acestorii licitaţiunt. , 

Art. 155, Pentru a ajuta pe casierii gene: 
rali în expedierea lucrăriloră lori ca agenţi ai 
băaturilorii spirtâse, se institae Ja fie-care ca- 
sierie generală nui postiă de verificatoră retri- 
buitii cu 350 lei mensuală. . i 

Numirile în aceste posturi se facii de către 
administraţiunea, contribuţiunilorii indirecte, 
„Vă indemnitate mensuală de 25 leă se acordă 

fie-căruia casierii generalii pentru acoperirea 
cheltuelilori de cancelarie cerute de Incrările 
relative la serriciuli băoturilorii spirtose. | 
„Art, 156, 'Tâte casurile de contravenţiuni 
cari tragă după dâasele aplicarea de amendă   s6i confiscarea, se supună comisianilor, ad-hoc 
instituite prin art. 19 ali legei din 20 Apri- 
lie 1867, .
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Aceste comisiuni ţinii şedinţele lori în resi- 
denţa fie-căruia judeţi şi se compună de prima- 
ru! comunei de residență, de casierul generalii 
al judeţului şi de un delegati ală prefectului. 

Arte 187, Comisiunile ad-hoc suntă dâtâre 
în trei şile celii multii după priimirea procese- 
loră-xerbale cară constatii contrave nţiunile, de 
a da otăririle loră pentru aprobarea sâă anu- 
larea acestorii procese-verbale. 

Otăririle comisinniloră ad-hoc se transmiti 
locuriloră de unde s'a priimiti procesele-ver- 
bale asupra cărora sunt date, Estracte de pe 
aceste otărîri se comunică de către comisiune 
administraţiunii centrale-a contribuţiunilor in- 
directe îndată după pronunciarea loră. 

Art. 158, Comisiunile ad-hoc nu potiă pro- 
nuncia anularea, proceselorii-verbale de contra- 
venţiune de câtă în casulii prevădut de art, 15 
alineatul 2 al legii din 20 Apriliă 1867. Când 
însă comisiunile ad-hoc voră avea bănuslă a- 
supra sincerităţii arătăriloră coprinse într'un 
procesii-verbalii, ele voră avea, dreptulă a, sus- 
penda darea otărîrii asupra acestui proces-ver- 
bală şi a, cere casierului generală să ordone vă 
cercetare locală a faptelori. 

Arte 159. Prin otăririle date pentru apro- 
barea proceseloră-rerbale, comisiunile ad-hoc 
va fixa cifra amendelor la cari va urma a fi su- 
puşi contravenenţii, având tot-dâ-una în vedere 
disposiţiunile reglementului de facă relative 
la contravenţiuni. 

Art. 190, Otărtrile comisiunilorii ad-hoc 
pentru aprobarea proceseloră-verbale sunt de- 
finitive şi executorii, dece dile după notificarea, 
către contravenenţi; dâca în acestă interval 
contraverenţii vor fi făcută recursă la Mini- 
nisterul finanţelor scă vor fi cerut la Tribunal 
anularea procesului-verbal pentru motivul de 
falsificare, execuţiunea otăririlorii, date de co- 
misiunile ad-hoc, se va suspenda până cânâii 
Ministerulă finanţeloră sâă 'Tribunalaliă se vor 

- fi pronunciatii, 
Art. 191. Otăririle comisiuniloră ad- hoc 

se notifică contravenenţiloră în estractii con- 
tra unei adoverințe arătătâre de data dilei în 
care s'a făcută notificarea dată, de la care în- 
cepe a se număra terminvlii de 10 dile pentru 
recursurile la Ministerul finanţelori şi Ja 1'ri- 
bunale. — În casulii cândiă contravenenții nu 
vorii fi domiciliaţi în comunele unde s'a con- 
statati contravenţ.uuile, otăririle se afişez pe 
uşa biuroului de percepţiune sâă Primăriei 10- 
cale. —- Terninui de dece qile se va socoti din 
diua afişărei, 

Art, 192, Execuţiunea otăririlorii date de 
comisiunile ad-hoc nu se ra suspenda de câtiă 
în vederea dovegilorii constătătâre că contra- 
venenţii aii recursi la Tribunală scă la Mini- 
sterulii finanţelor.— Apreciarea acestor dovedi 
se las în responsabilitatea agenţilor însărcinaţi 
a executa otăririle. . | 

  

  

LEGIUIRI 

Art, 193, Comisiunile ad-hoc sunt âncă chiă- 
mate a se pronuncia asupra licitaţiunilor ţinute 
pentru vîndări de băuturi confiscate scii oprite 
ca gagiii. Pentru acesti sfirşitii ele priimescă 
de la agenţii însărcinaţi cu ţinerea licitaţiuni- 
lor foile acestor licitaţiuni şi procesele-verbală. 
de adjudecaţiune relatie, şi se conformeză cu 
disposițiunile art. 161 al reglementului de facă. 

Art, 19%, Controlorii contribnţinnilor directe 
ataşață la Prefectura fie-căruia județ vor servi 
de secretari ai comisiuniloră ad-hoc. 

Atribuţiunile loră în acestă calitate suntă : 
1. Expeduirea, corespondinţii comisianilorii 

ad-hoc cu administraţinnea centrală a contri- 
buţiuniloră indirecte şi cu agenţii de percep- 
ţiune a dreptului de consumaţiune, 

2. inerea registrului modelulă -No, 19 în 
care se voră transcri pe rândiă de dată în resu- 
mată tâte procesele-verbali de contrarențiuni 
şi otăririle comisiuniloră ad-hoc date asupra. 
acestorii procese-verbali, , 

3, Ţinerea registrului model No. 20 în care 
se înscrii tote sumele ce agenţii de percepţiune 
ai dreptului de consumațiune suntii dâtori a 
încăsui, după otăririie .comisiunilorii ad-hoc, 
ca produsari din amende şi vingări de băuturi 
confiscate, 

Art, 195, La fie-care sfirşitii de lună 'comi- 
siunile ad-hoc vori trămite administraţiunit 
centrale a contribuţiunilorii indirecte uă copie 
estrasă după registrul modelă No. 20, , 

Art. 190, Uăindemnitate mensuală de 25 lei 
se va da fie-căruia controloră ai contribuţiuni- 
lorii directe pentru acoperirea cheltueliloră de 
cancelarie ale comisiuniloră ad-hoc, 

CAPITOLUL VIII 
Megistre și compturi 

Art, 197. Pe lingă registrele speciale indi- 
cate la diferitele titluri ale reglementului de 
faşă, agenţii însărcinaţi cu percepțiunea fie po : 
sema fiscului, fie pe sema, arendatoriloră, sunt 
dâtori a ţine ună registru-jurnală în care voriă. 
înscri pe rândă încăsuirile şi respunderile fă- 
cute în cursulă fie-căria qile. 

Incăsnirile se trecă în jurnală îndată după, 
liberarea chitanţeloră cu matcă contra cărora 
Sai efectuată. 

Art.198. Agenţii de percepţiune sunt obli- 
gaţă a se conforma, pentru ţinerea registrelori 
loră cu instrucţiunile ce se vori alcătui de ad- 
ministraţiunea centrală şi cari vor fi imprimate 
pe pagina d'ântâii a fie-cărui registru. | 

Indreptările şi răsăturile în registru sunt cu 
totulă oprite. La casii de erdre se va trage a- 
supra cuvintelor să qifrelorii greşite uă linie 
subţire cu condeiul aşa în câtă să sepotă tot- 
dâ-una cunosce aceea ce a fostii scrisă. 

Art, 199, Agenţii de percepţiune sunt obli- 
gaţi a vărsa sumele încăsnite de ei la casieria.
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particulară a judeţului din dece în dece dile sâi 

şi mai desi de va fi cu putinţă, priimindă tot- 

d6-una recepisa cuvenită. | 

Art, 209. La finele fiz-căria luni perceptorii 

dreptului de consumaținne pe sma fiscului (în 

regie) sunt dstori a trămite prin intermediarul 

casierului generalii ală judeţului, administra- 

ţianii centrale a contribuţiuniloră indirecte : 

1. Copie întocmai de pe jurnalulă de casă 

pentru încăsairile şi răspunderile făcute în cur- 

sulă lunii. ” 

2. Uni bilanţ de încăsuirile şi de răspunderile 

țicute în carsuli lunci, însogită de tote actele 

justificaţive de cheltueli, precumii recepise ale 

Casierilorii particulari sâi generali pentru răr- 

sările efectoate, chitanțele dovcditorilori de 

priimirea, porţiei cavenită loră şi altele. 

3. Liste estrase de pe registrele speciale, 

a. De biuturile introduse în comune spre 

se pune în coasumaţianea locală. 

b. De btaturile aduse pentru vîndâre la târ- 

guri s6ă bâleiuri. . , 

e. De băuturile intrate în commune cu bilete 

de liberă trecere. . 

d, De băuturile fabricate în comună cu în- 

semnare detaliată de câtă s'a dati în consu- 

ţiunea comunei şi câte s'aă expeduită cu bilete 
de liberă trecere. 

e. De biletele de liberă trecere liberate în 
cursuli lunef, 

f, De contravenţiunile constatate, amendele 

implinite și încăsuirile din vindere de btuturi 

confiscate. 
Declaraţiunile înscrise de ori-ce felii făcate 

de contribuabili şi rămase în mânile agenţilor 

de percepțiune se vor alătura la listele relative. 

Arte 901, Agentul de percepţiune care după 

cinci dile de la finele unei luni nu va î trămis 

eompturile sâle pe acea lună casierului general 

al judeţului, se va supune Ia uă amendă egală 

cu gifra remiselorii cuvenite lui pentru dilele 

de întârdiere. | 

Art, 902. Agenţii de percepţiune ai drep- 

talui de consumaţiune pe sema arendatoriloră 

- pu suntii obligaţi a da administraţiunii contri- 

baţiunilor indirecte, compturile mensuale enu- 

“merate mai susii. E 

Arendatorii sunt âstori a remite, la finele 

fe-căria luni, casierului generali al jadeţalui, 

uă listă, de contravenţiunile constatate în cur- 

sulă Junei şi ună comptii de tâte sumele împli- 

nito din amende şi din produsuli vindărilor de 

băutură confiscate, Acesti comptii va fi totă- 

d&-una însoţită de recepisele casierilorii parti- 

„+ culari liberate în contra vărsării amendelorii 

împlinite şi de chitanţele date de doreditorii 

 traudeloră pentru priimirea porţiei cuvenită 

lori din val6rea băuturiloră confiscate, 
Arendatorii suntii asemenea dâtori a remite 

casieriloră generali comptulă trimestrială de 

produsulii taxelorii, dreptului de consumaţiune 

a 

, 

. 

| 
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percepute de dânşii şi de cătimile de băuturi 

fabricate în comunele unde exercitezii dreptul 

do arendatori. , ” " 

Art,203. Arendatorulă care, după 5 qile de 

1n finele unei luni sâii unui trimestru, nu va fi 

trănisii casiezului generalii al județului comp- 

turile cerute prin articolul precedenti, va î 

supusi la nă amendă de 10 lei, pentru fie-care 

i de întârdiere. 
Art, 201. Registrele cari se vor întrebuința 

de agenţii de percepţiune zi dreptalui de con- 

sumaţiune voră fi numerotate şi sigilate de ca- 

sierul generalii al judeţului sub semnătura sa. 

Perceptoril regiei vorii priimi registrele şi 

irmprimatele necesarit loră de la casierulii ge-" 

nerală alii judeţului, căruia se voră trămite de 

administraţia centrală a contribuţiunilorii în- 

directe. ” i 

Arendatorii "şi vorii procura asemenea regi- 

astre și imprimate cu cheltuiala loră sâă de l» 

casierii generali ai judeţelorii sâii do ori unde 

altii ar voi, cu condiţiune ca ele să fie conforme 

modeleloră alăturate la reglementulii de facă. 

TITLUL V 
CAPITOLUL IX 

Disposiţiuni transitorii 

"Art. 205, Perceperea dreptului de consuma- 

ţiune asupra btuturiloră pasibile de aceatii 

drepti cari se vorii găsi în fiinţă la data pune- 

rij în aplicare a legii din 20 Apriliii 1867, se 

“a, face conformii preseripţiunilorii de mai jos 

ale regulamentului de facă. : 

Art, 206, In fie-care comună se va institui 

una sâi mai multe comisiuni ad-hoc cu însăr- 

cinarea, de a constata cătimea, felulă şi gradul 

de tărie ali binturiloră supuse dreptului de 

consumaţiune cark se vorii "afla, în prăvăliile, 

prisinţile si magaziile ork-căroră persâne cari 

fabricâză, vind stă deţin sub fie-ca titlu asc- ” 

menea btuturi.—Aceste comisiuni se vor com- 

pune, în comunele rurale de către primarulii 

comunei şi agentali de percepţiune ală băuta- 

rilorii spirtse, dâcă un asemenea agentii se va 

afla în comună. In comunele urbane, comisiu- 

nile se voră compune de ună delegati ali Pri- 

mărici s&i ună notabili de suburbie, de unit 

agentă poliţienescii şi de ună membru alii cor- 

poraţiunil rachieriloră desemnată de stărostia 
acestei corporaţiuni. 

Art. 207, Comisiunile ad-hoc sunt dâtore a 

se transporta, la domiciliul ori-cărnia deten- 

toră de biaturi spirtâse pentra a face consta- 

tarea, cu care suntă însărcinate. 

Detentorii de băaturi suntă obligaţi a face 

comisiunilorii ad-hoc nă declaraţiune înscrisă 

model No. 21, arătătâre de felală băuturilor,   tăria lor în grade ale alcoolometrulai Wagner
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şi cătimea în vedre şi ocale.—Aceate declara- țiuni se opresc de către comisiuni şi se înscrii 
într'uă listă modelă No. 22, .. “ 

Deca detentoriă de băutură vorii refusa a face 
declaraţiunea cerută de acestiă articolă, comi- 
siunile vorii constata prin verificaţiunea, că- timea, felulii şi tăria băuturiloră aflate, făcând menţiune pe procesulii-verbală ali constatării despre refasulii de declaraţiune, 

Art. 20$, Comisiunile suntă în dreaptă a se asigura de sinceritatea declaraţiunilorii ce li se facii, procedândă la verificaţiune după dis- posiţiunile art. 84 ali regulamentului de fașă. „Detentorii de btutari sunt obligaţi sub pe- dâpsa unei amendi de 1,000 lei a se supune la 
„Verificațiune şi â înlesni comisiunilorii tote midlâcele pentru efectuarea ci, 

Art, 209, In casulii câudă resultatuliă șeri- ficaţiunii ară dovedi că detentorulă băuturilor aă făcntii uă declaraţiune falsă asupra cătimei băuturilorii sâle, ori-ce prisos găsită peste că- timea arătată, în declaraţiune, sc va supune la plata taxei înduoită. 
Art, 210, Asupra fie-căria constatări, comi- 

sianca închee proces-verbal modelii No. 23, în înduoitii exemplară die care unul se remite detentorului btuturiloră. i Aceste procesc-verbale servi da temeiă la taxarea băuturiloră fie-cărnia detentorii, 
Art, 211, După terminarea lucrărilor scle, comisiunile înainiâză la Sub-prefectura ocolu- 

lui, în ceea ce privesca comunele rurale, s6ă la 
casieria generală a județului, în ceea ce prive- 
sce comunele urbane, atâti declaraţiunile prii- 
mite d6 la detentorii de băuturi, câtă şi listele „modelii No. 22, precumii şi procesele-verbale 
ale constatărilorii, 

Sub-prefecţii sâă casierii generali faci cal- 
cululii taxelorii dâtorite de fie-care detentoriă 
de băuturi după constatările comisiuniloră. 

Pentru fie;care plasă sâii comună urbană, se „formâză ună tabloă modelă No. 24, în îndoită " exemplară de tâte sumele ce uraâză a se în- 
căsui; unulă din exemplarele acestui tabloă, se înainteză administraţiei centrale a contri. buţiuniloră indirecte, 6ră celă-altii se remite de cătro sub-prefecţi casierilorii de plăşi pen- 
tru a regula, prin perceptorii comunali, împli- 
nirea taxelor, sâă se opresce de către casie- 
rul general care face a se împlini taxele prin 
agenţii însărcinaţi cu percepţiurea imposite- 
Jorii directe în comunele urbana, 

Art, 212, Plata taxeloră se face, pentru co- 
manele rurale, la perceptorii comunali şi pentru 
comunele urbane la perceptorii contribuţiuni- 
loră directe în modulii şi în terminele deter- 
minate prin articolulă următoră. 

Art, 219. In terminii de 10 dilo de la data 
constatării, detentorii de băuturi spirtâse sunt 
dâtori a se presenta, Ja perceptorele comunală 
în comunele rurale stă la perceptorii contri- 

  

    

- LEGIUIRI A 

| buţiunilorii directe în comunele urbane, pentru 
a regula plata tuxeloră dâtorite de ei, 

Acsstă plată se face în numerariăi și în cur- 
sulii tesaurului, contra chitanţei tăiată din re- 
gistrulă cu matcă inodelii No. 25. 

Art, 214, Deca însă suma dâtorită de unii 
detentorii va fi mai mare ca 200 lei în comu- 
nele rurale, 500 lei în comunele urbane, afară de 
Bucuresci, Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova, şi 
1,500 lei în aceste din urmă comune, deten- 
torulii nu se va îndetora a plăti de câtă jumă- 
tate din dâtoria sa; pentru plata celei-alte 
jumâtăţi, î se va acorda sub depunerea de ga- 
ranțiă, uni termină care nu va putea fi mai 
luugi de trei luni, Dreptii garanţiă perceptorii 
wa drepti a priimi de câtă efecte d'ale Sta- 
tului sâă polițe cu trei semnătură de persâne 
recunoscute sâlvabile, - - 
„Art, 215, Detentoril unei cătimt de băuturi 
de ori-ce felii, mai mare de 1,000 vedre în co- 
munele urbane şi 100 vedre în comunele ru- 
rale, suntii liberi în 10 dile de la data consta- 
tării a declara, că voescii a scâte din comună 
totalitatea sâii parte din binturile lori pentru 
als transporta în alte comune ssii a le expedia 
în exportaţiune. 

În asemenea casă că voră îndeplini formali- 
tăţile prescrise pentru libera trecere şi li se 
va “acorda ună termini de 20, dile, pentru a 
rădica băuturile ce ai declarată că voescă a 
scâta din comună.— Taxele cuvenite asupra a- 
cestoră băuturi se vorii depune sâi se voră 
garanta; depositulă nu se va restitui, sâiă ga- 
ranţia nu so va anula de câtii după justificarea, 
eşirii Dăuturilorăi din comună. — Expirândă 
terminulă de 20 dile fără ca eşirea băuturilor 
să fi fostii efectuată, taxele depuse sc garan- 
tate rămânii dobândite casei dreptului de con- 
sumaţiune, ” . 

Art. 216, Dâca până la expirarea terminu- 
lui de 10 dile fixată prin art. 218, detentorif 
de băuturi nu se voră fi presentati la, biuroul 
de percepţiune pentra a regula plata taxeloră 
asupra bsuturiloră constatate în posesiunea lor 
sii pentru a declara că voesce a scâte aceste 
băutari din comană, disposiţiunile legii de ur- 
mărire pentru împlinirea veniturilorii publica, 
din anulă 1862, se vorii aplica în contra lorii. 

Art. 217, Btuturile ce se vor dovedi ascunse 
cu intenţiunea de a se sustrage de la plata 
taxeloriă, se vorii considera ca biaturi întro- 
duse fraudulosii şi se vor confisca; cră proprie- 
tarii lor se vor supune Ja nă amendă de1000 lef. 

Art. 21S. Comisiunile însărcinate cu consta- 
tarca btuturilorii în ființă la punerea în apli- 
caţiune a legii se vor bucura de uă remisă 
de L-]a 0/0 asupra totalităţii taxelor cuvenite 
asupra beaturiloră constatate de clo.—Acâată 
remisă se va împărţi egal între tâte persâncle 
cari compun comisiunea ; plata ei so va efectua 
treptată după încăsuirea taxeloră.



Art, 219, Pentru 
legii din 20 Aprilii 1867, gavernulă este liber 
a modifica după trebuinţă disposiţiunile regu- 
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anul ântâiă ali aplicaţiunii | lamentului de fașă, 

181 

relativii la ţinerea licita- 
țianiloră pentru areuduirea veniturilorii drep- 
tului de consumaţiune, , 

  

"CABPU DE ÎNSĂRCINĂRI -: 
PENTRU ARENDUIREA. PE TERMIN DE [LA | IULIE 1867 pene LA 31 DECEMBRE 1868, 

A VENITULUI TAXELOR INFIINTIATE PRIN LEGEA DIN 20 APRILIE 1867 ASUPRA BEU- 
TURILOR SPIRTOASE. 

Art, 1. Adjadicatorul va fi dâtor să se con- 
formeze pentru percepţiune şi pentru tot ce este 
relativ la dreptul de consumaţiune cu disposi- 
ţiunile legii din 20 Aprilie 1867 şi cu prescrip- 
țiuvile reglementului de aplicaţiune ali ace- 
stei legi, - , 

Art. 2, Băuturile destinate la consumaţiu- 
nea comunei unde se introducii sâii se fabricez 
fiind singure pasibile de plata dreptului de con- 
sumaţiune; percepţiunea acestui drept nu se va 
putea face asupra băuturilor în deposit po la 

- fabrici sâă în libera-trecere când formalităţile 
prescrise vorii fi fostii îndeplinite. 

Art, 3, Percepţiunea ori-căror alto taxo de 
cât cele fixate prin art. 1, al legei din 20 A- 

. prilie 1867, se va considera ca concesiune şi se 
va pedepsi cu pedepsele prescrise pentru acâ- 
sta de art. 141 din codicele penală, 

Adjudicatorulii va fi responsabilă pentru o- 
sindele bănesci ce sar pronuncia contra agen- 

„. țiloră să! ca concesionari, 
„Arte 4. Adjudicatoruli nu va fi liborii a face 
contribuabililorii reduceri asupra taxelor dâto- 
rite s6ii scutiri de plata acestori taxe. Ori-ce 
urmare contrarie ra supune pe adjudicatorii 
la plata unei amengi egală cu întreita sumă a 
redacerei sâă scutirei făcută. EI 

Art, 5, Veniturile încasate so vorii înscrie 
după rândul de încăsuire pe registrul cu matcă 
mod. No. 3, din care se voră libera contribaa- 

” bililoriă cuitanțele pentru taxele plătite,” 
Adjudicatorulii va fi dâtor a comunica agen- 

țiloră administraţiunii contribuţiunilorii îndi- 
recte, la ori co cerere, atât registrele câiii şi 
ori ce alte registre şi hârtii de servicii relative 
la percepţiune, la contravenţii să la compta- 
bilitate. Adjudicatoruli va îi âncă Aâtor a în- 
gădui inspectarea biurourilorii sâle de percep- 
țiune de către agenţii contribuţiunilor indirecte 

- (sub-prefecţii şi casierii particulari) ori cândă 
aceştia vori crede de cuviinţă a se încredința |. 
despre exacta îndeplinire din partea, adjudi- 
catorului a diferiteloră disposiţiuni regle- 
mentare. i | - 

Pentru forma şi ţinerea registrelorii şi hâr- 
tielorii de serriciii, adjudicatorul se va confor- 
ma prescripţiunilori xeglementului de aplica- 
țiune ali legei din 20 Aprilie 1867.       

Art. 6. Adjudicatorulă nu va avea dreptul 
a încăsui în folosulii set, de cât taxele asupra 
băuturilorii ce se voră introduce sâii se vor fa- 
brica (în comună, plasă scii judeţii) de Ja data 
intrării s6le în arenduire. 'Paxele asupra bia- 
tariloră în fiinţă la diua punerii în aplicaţiune 
a legii din 20 Aprilie 1867, se vor percepe di- 
rectii de fisc. 

Ca compensaţiune, adjudicatorul va fi scutit 
de a despăgubi pe fisciă sâă pe suecesorulii săi | 
în adjudicaţiune de taxele aferente la băuturile 
ce se voră aila în comună la expirarea contrac- 
tului s&ă, pe câtă cătimea acestoră biuturi nu 
va fi mai mare de câtii cătimele asupra .căror 
fisculii va fi perceputit taxe la punerea în apli- . 
caţiune a legii din 20 Aprilie 1867.  : 

Pentru acestă sfirşitii, la expirarea termi- . 
nului arendairii se vori -constata tâte biatu- 
rile în fiinţă din acelea asupra, cărora adjudica- 
toruli ar îi percepută taxe. Constatarea se va 
face de către unii agentii delegati ală admini- 
straţiunii contribuţiunilor indirecte şi de către 
adjudicatorală sâi representantul să sub pri- 
vegherea primarului comunei, s6ă a unuia din 
membrii consiliului municipală, * 

Modulă “constatării va A celti prescrisăi prin 
regulamentul de aplicaţiune al legii din 20 A- 
prilie 1867 pentra băuturile în ființă la punerea 
în lucrare a acestei legi, - a 

Dică băuturile constatate voră fi în cătime 
maă mare de câtă cele aflate în comune (plase 
s6ă judeţe) la începerea arenduirii, adjudiea- 
torulii va vărsa totalitatea taxelor asupra pri- 
sosului, după felii şi tărie, s6ii la casa fiscalui 
s6i în mânele succesorului seii în adjudicaţiune, 
celă multi după 20 qile de la terminarea con- 
statării. Garanţia depusă de densuli, conform 
preseripţiuniloră art, 24 alii acestui caetă de 
însărcinări, va servi de asigurare pentru înde- - 
plinirea acestei obligaţiuni. 

Dscă băuturile constatate vorii fi în cătime 
mal mică de câtă cele aflate în comună (plăşi 
s6ii județe) la începerea arenduirei, adjudică- 
torulă nu va fi în dreptii a pretinde de la fisc 
s6ă de la succesorală săi în adjudicaţiuno vre 
uă despăgubire pentru diferinţă. . 

Listele de băuturile în fiinţă, încheiate la 
punerea în aplicaţiune a legii din 20 Aprilie
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1867 vor servi de temeiii la executarea clausei 
de mai susiă. 

Art, 7, Guvernulă "şi reservă dreptul dea 
realisa contractulă de arenduire, fără ca adjn- 
dicătorul să potă pretinde veri nă despăgubire 
sub ori-ce titlu ară fi: , 

I. In casulă cândi taxele impuse prin legea 
din 20 Aprilie 1867 asupra consumaţiunii bău- 
turilor spirtâse s'ar desființa s6ăi s'ar transfor- 
ma într'uă taxă de altă natură precumă, taxe 
do circulaţiune, taxe asupra producţiunei etc, 

II. In casulă cândii guvernuli va găsi dori- 
tori do a lua în arenduire venitul tazxelorii 
dreptului-de consumaţiune pentru întrega ţâră. 

Art. $. Dâca în urma veri unei disposiţiuni 
legislative, perceperea taxelorii de consuma- 
ţiune s'ară suspenda pentru ună timpii mărgi- 
nită, contractulii de arenduire se va resilia. 
Adjadecătoralii va avea însă dreptulă a cere 
menţinerea contractului cu condiţiune de a i se 
face remisă de plata prețului arenduirei pen- 
tru timpulii câtii arii dura suspendarea percep- 
ţiunii taxelori. 

Art, 9. Dâca în cursulii arenduirii cotitatea 
taxelorii fixate prin art. 1 ală legei din 20 A- 
prilie 1867 s'ară cresce, gurernul va fi în drept 
a mări preţulă adjudicaţiunii într'uă drâptă 
proporţiune.cu produsulii crescerii taxelorii. 

Dâca în cursulă arenduirii guvernul ar face 
veri uă reducţiune în cnotitatea taxelorii, ad- 
juaicătoralii va fi în drept a se bucura, asupra 
preţului adjudicaţiunei, de uă diminuţiune e- 
gală cu perderile pricinnite dereducerea taxelor. 

Pentru calcului sumeloră cu care arii fi să 
se mărâscă sâii să se micşoreze preţulii adjudi- 

“ caţiunii, se va lua tot-ac-una de temei gifra 
veniturilor încăsuite în cele din urmă trei lunY 
cară ati precedat crescerea sţii reducerea taxelor. 

Art, 10. Adjudicătoralii va fi dâtoră a co- 
munica comisiunei ad-hoc din reşedinţa jude- 
ului tâto procesele-verbale de contravenţiuni 
încheiate de agenţii săi şi a se conforma întoc- 
mai otăririloră date de comisiuni asupra ace- 
stor procese-verbale, Adjudicătorul va comunica 
asemerea comisiunii ad-hoc procesele-verbale 
de adjudicaţiune pentra rîngări de băuturi o- 
prite ca gagiu scă confiscate, 

Art, 11. In casulii cândă contravenenţii vor 
cere la tribanalii anularea proceseloră-rerbale 
de contrarenţiuni, adjudicătorulă va urmări 
instanţele singur şi cu propriile sâle cheltueli; 
el va fi asemenea, singur responsabili de plata 
cheltuelilor de judecată şi despăgubire civile, 
cândă Tribunalulii va admite cererile contrave- 
nenţilorii, 
„Arte 12, Produsulii totală ali amendeloră 

aparţiune fiscului. Adjudicătorulă va fi dâtoriă 
a urmări încăsuirea amendeloră conformă dis- |. 
posiţiunilorii art. 154 şi' 156 ală rezlementului 
aplicării legii din 20 Aprilie 1867 şi a vărsa 
sumele împiinite din aceste amende la casierul 
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particulară alii ocolului sciă la celii general al 
Judeţului, la finele fe-căria luni, . 

Art, 18, Jumătate din prodosuli vîndării 
băutarilori confiscate se va da totă-dâ-ana de 
către adjudicători doveditorilorii contraren- 
țiuniloră carii aii provocatii confiscările; cea- 
altă jumătate va aparţine adjudicătorului, 
afară de casulii prevădută la art. 172 al regle- 
mentului cândii acestă jumătate se va împărţi 
ea, însăşi între casa dreptului de consumațiune 
şi casa accisului comunalii; în asemenea casă, 
adjudicătorul va vărsa, fără întârdiere, la casa 
accisului partea cuvenită eă din produsulă vin- 
dărei băuturilorii confiscate. . 

Art, 14, Adjudicătoruli va ţine un registru 
specialii în care se vorii înscri încăsuirile asu- 
pra amendiloră, produsulă din vingările bău- 
turiloră confiscate şi repărţirea acestui produs. 
La finele fie-căria luni adjudicătoruli va tră- 
mite casierului general ală judeţului un compt 
estrasii de pe acestii registru, şi însogitii atâti 
de recepisele casierului la carele s'a făcut văr- 
sările din amengi câtă şi de chitanţele date de 
doveditorii de fraude pentru priimirea părții 
cuvenită lor din produsul băuturilor confiscate. 

Adjudecătorulii este asemenea dâtor a tră- 
mite casierului generală ală judeţului la finele 
fie-căraia trimestra ună comptii estrasti după 
registrele scle şi arătătorii de toţii produsulă 
taxeloră percepute de dânsulii şi de câtimele 
de băuturi fabricate în loculunde 'şi exercitâză 
dreptulii de arendatoră. 

Art, 15. Pentru fie-care di de întârdiere în 
trămiterea compuriloră sele, peste terminele 
fixate prin art, 203 ali reglementului, adjudi- 
cătorulii va fi supusi la vă amenăă de 10 lei, 
pe care o va plăti la cea d'ântâii somaţiune a 
casierului generală, la casa publică ce i se va 
indica, 

Art, 16, Registrele şi imprimatele ce adju- 
dicătorii vor întrebuința urmeză a fi conforme 
cu modelele prescrise de administraţiunea con- 
tribuţiunilorii indirecte şi ţinute după instruc- 
ţiunile acestei administraţiuni. ” 

Registrele de ciiitanță cu matcă, registruli 
amenţiloră, registrulă bileteloriă de liberă tre- 
cere şi jurnalulă de casă voră fi numerotate, 
sigilate şi sub-scrise de casieralii generală ală 
judeţului. Neindeplinirea acestori formalități, 
va supune peadjudicător la uă amendă de una 
suta, lei, ! 

Adjudicătoruli ra fi liberă a'şi procura re- 
gistrele şi imprimatele necesarii ori de unde 
va voi. Administraţiunea contribuţianiloră in- 
directe se ra îndâtora a procura aajudicătoru- 
luy, la cererea sa şi cu plată, ori-ce materiali 
în registre şi chârtil pentru acestă servicii. 

Art. 17, Adjudicătorală este dâtor a se su- 
pune la inspecţiunile ce agenţii administraţiu- . 
neY contribuţiuniloră indirecte (sub-prefecţii 
şi casierii particulari) voră crede de cuviință
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a face biurouriloră sl de percepţiune; el va 
presinta, Ja, verificarea acestor agenţi registrele 
şi chârtiile do servicii ale biurourilorii şi va 
da, orf-ce lămuriri i se voră cere, 

Art, 18. Adjudicătorulii este liberii în ale- 
gerea agenţilori stă. Cu tâte acestea elii va, fi 
dâtori! a defera la invitaţiunile ce i se vori a- 
dresa de către casieruli generalii al judeţului 
în temeiulii at. 58 ali reglementalui. 

Adjudicătoruli va fi răspundătorii de tâte 
faptele săvârşite de agenţii săl în serviciul lor. 

Art, 19. Agenţii de percepţiune ai adjudi- 
cătorului, vorii avea vârsta de 21 ani cel pucin 
şi voriă fi comisionaţi de administraţiunea con- 
tribnţiuniloră indirecte conformii art. 32 ală 
reglementului. Adjodicătorulii va cere de la 
casierulii 'gencrală ali judeţului comisiunele 
necesarii agențiloră săi. 

Art, 20, Adjudicătoruli va vărsa preţul ad- 
judicaţianii pentru fie-care lună înainte, prin 
urmare chiar în Qiua intrării scle în drepturile 
arenduirii, el va fi dâtorii a vărsa ântâia rată, 
egală cu 1/12 din preţul anuală ală adjudica- 
ţianii. Plăţile se vori face să la casieria par- 
ticulară a ocolulnă sâii la casieria generală a 
judeţului. ” 

Art, 21. In.casulă cândii adjudicătorulii nu 
se ra conforma prescripţiunilor art. precedent 
în privinţa vărsării preţului arendairii, el va 
fi urmărită prin tâte midlâcele, puse în dispo- 
sițiunea, guvernului de legi şi regulamente 
pentru împlinirea venitariloră publice. 

Art, 22, Adjadecătormii va fi dstorii a sta- 
pili biurourile sâle de percepţiune în condiţiu- 
pile determinate la cap. 1] $1 alreglementului 
aplicării legii din 20 Aprilie 1867, Tâte chel- 
tmelele de instalare a biurourilorii vorii fi în 
sarcina, sa. 

- Pentru ori-ce local sei objecte ale Statului, 
“s'ar pune în disposiţiunea adjudicătorulni spre 
a le întrebuința în serviciul percepțiunil drep- 
tului de cosumaţiune, adjudicătorulă va plăti 
Statului chirie sc indemnitate, 

Art, 23, Adjudicătorulă nu pâte întrebuința 
pentru gradarea rachiuriloră şi spirturilorii şi 
pentru măsurătârea vaselorii de cât instru- 
mente date de administraţiunea contribuţiuni- 
lor indirecte. Administraţiunea contribuţiuni- 
lor indirecte va ţine tot- dâ-una la disposiţiunea, 
adjudicătorului asemenea instrumente, cu pre- 
țarile următoâre : : 

Pentru ună alcoolometru şi un vas de sticlă 
în care se pune licuidul de probat. . ... lei 27 

- Pentru unii cotii de măsurat capacitatea va- 
selor cu cercuri ,., Lei 4, p. 20. 

Spre aşi procura alcoolometre şi coturi, ad- 
judicătoraliă se va, adresa către casierală ge- 
nerală ali judeţului cu cerere înscrisă însoşită 
de costul instrumentului cerată, . 

Art. 24. Inainte de a fi pusă în posesiunea 
contractului, adjudicătorulă va fi detoră a de- 
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| pune uă garanţie in nunterară, în efecte ale 
Statului sei în imobile hipotecate, pentru a 
asigura esacta îndeplinire a obligaţiunilorii a- 
cestui caeti de însărcinări, Giira acestei ga- 
ranţii se va fixa în momentalii adjudicaţiunii 
pe baza de 1/c din preţulă anualii ali adjudica- 
ţiunil. Cândi garanţia va fi în numerară sâii 
în efecte ale Statului, sâii de 1/+ din același 
preţii cândi va fi în imobile hipotecate. . 

Se vorii putea priimi asemenea garanţii per- 
sonale sub-scrise de dnoă persâne recunoscute 
solvabile. “ 

Art. 25. Garanţiile în numerar se vor vărsa 
Ja casa tesuurului publicii care va plăti pen- 
tru dânsele dobândă anuala de 5 0/0. 

Efectele Statului cari se priimescă în ga- 
ranţie suntiă bonurile de tesaur, obligaţiunile 
împrumuturiloră Statului, obligaţiunile de ţi- 
gani, obligaţiuni rurale etc, 

Art, 26, Garanţiile hipotecare vorii consta. 
în imobile libere de ori ce privilegiuri şi sar- 
cini, Actele de hipotecă a acestor imobile către 
Statii voră fi alcătaite conformi tutuloră p-re- 
scripțianilori codicelui civilă. 

Art, 27. Sumele sâă efectele depuse ca ga- 
ranţii nu se vor restitui şi garanţiile hipotecare 
nu se voriă anulu de câtii, dâca la espirarea 
terminului arendairil, adjudicatorulii va fi în- 
deplinit esact tâte obligaţiunile sele către Stat, 

Art. 28, Pentru ori-ce pabubi sarii pricinui 
Statului dini neindeplinirea de către adjudica- 
torii a clauseloră contractului de arendaire, se 
va trage despăgubirea din garanţia adjudecă- 
torulvi. Garanţia se va ataca pentru despăgu- 
birea Statului fără midlocire de judecată, | 
„Art, 29, Statul, parantânăd adjudicătorului   întrebuințarea absolută a drepturiloră şi a 

midlâceloră de percepţiune resultând din legea 
de la 20 Aprilie 1867 şi din Reglementulii de 
aplicaţiune alii acestei legi, cari slujescii de 
bază la adjudicaţiune, adjudicătoruli nu va fi 
priimitii a cere resiliarea contractului sâi plata 
ver unti despăgubiri afară din casurile a nume 
prevădute la art. 7, 8 şi 9 de mai susii. 

Art, 30, Agenţii de percepţiune 'ai adjudi- 
catorului se vorii bucura de drepturile şi vorii 
fi supuşi obligaţianilori resultândii din arti- 
colele 33—37 ale Reglementului. - 

Art, 31, Ori-ce-contestaţiune marii ivi între 
administraţiunea contribuţiunilorii indirecte 
şi adjudicatoralii asupra execuţiunii sâă sen- 
suini clauseloră acestui cacti de însărcinără 
se va supune consiliului de ministri. Prin ur- 
mare adjudicatoral renuncie la ori-ce acţiune 
*naintea Tribunalelor asupra acestor puncturi. - 

Contestaţiunile de ori-ce altă natură, se vor 
defera la arbitrii aleşi în numări egal de către 
Stati şi adjudicatorii, In casă de împărţire de 
voturi, presidentulă T'ribanalului locală va, fi   superarbitru şi va da otărire definitivă, . 

Art, 32, Adjudecaţiunea nu va fi definitivă
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şi adjudicatorulă nb va putea, sub nici ună 
pretextii, să fie pus în posesiune, de câtii după 

" aprobarea arenduirii de către ministrulă finan- 
ţelori în forma prescrisă la art. 49 al regle- 
mentului, după depunerea garanţiei cerute și 
după justificarea vărsării primei rate mensnală 
din preţulă arenânirii. 

Art, 33, Adjndecătorulă na va putea trans- 
fera dreptulă seii asupra contractului în total 
sâii în parte, fără consimţimentulăi expres ali 
administraţiuni! contribaţiunilor indirecte dat 
după avisulă casierului generalii, 

Administraţiunea contribuţiunilorii indirecte 
nu va putea refusa consimţimântul sâă la trans- 
forarea unui contractii pentru alte motițe de 
câtă pentru nemulţumirea pe garanţie presin- 
tată, s6u pentra reputaţiune rea a persânei „căria se cedâză contractulii, 

Arte 84, Dâca adjudicatorulă va înceta din 
Yidţă înaintea espirării terminaluY contractu: 
lnY săi, obligaţianile resultândii din adjudica- 
țiune vorii trece asnpra moştenitorilorii săi,   
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dâca însă, acestia nu vor renuncia Ja moștenire, 
şi d6ca garantală va consimați. a 

Dâca va fi renunciarea şi dâca garanţia va 
fi fostii dată de altă persână de câtă titularul 
contractului, garantulii va putea obţine să fia > 
subrogatii la drepturile adjudicatoralui, 

Arte 85, Indată după adjudicaţiune şi în- 
nainte de subscrierea procesului-verbal relativ, 
adjudicatorulă dâca va avea, asociaţi, va face 
declarațiune de numele, prenumele, profesiunile 
şi locninţa acestora. Asociaţii adjudecătoralni 
vor fi de ună potrivă cu acesta respundătoră de 
îndeplinirea condițiurilorii arendauirii. | 

Art. 36, In casă de neexecutare a clauseloră 
şi condițiuniloră acestui caeti de însăreinări, 
guvernul: va putea, după uă singură somațiune 
făcută adjudicatorului, să procedeze la uă nouă 
adjudicaţiune în comptulă adjudicatorului şi 
a garanţiei sele, ” 

Dâca garanţia va fi fostii dată de altă per- 
sână de câtă titularulă contractului, garantul 
va putea obţine lăsarea arenduirii pe comp- 
tulă scă, 

  

CONxDIrIUNI 
PENTRU ARENDUIREA VENITURILORU IMPOSITULUL ASUPRA BEUTURILORU SPIRTOASE, PB TERMIN DE TREI ANI, CU ISCEPERE DE LA Î IANUARIE 1871 PENE LA 3l DECEM- | 

BRIE 1873, 

Art, 1. Taxele ce adjudicatorulăi este în drept 
a percepe, suntii cele fixate prin art. 1 al legii 
din 20 Aprilie 1867, însă : . . 

"87, De la fie-care vadiă rachiă de vă tă- 
rie până la 16 grade inclusivă, 

"1 11. De la fie-care vadră rachiti şi spirtă, 
de uă tărie de la, 16 grade. penă la 
30 grade incluzivă, 

] 48, De la fie-care vadră spirt în tărie de 
30 grade în susi, 

174. De la fie-care vadră bere, 
Art. 2, Adjudicatorulă este dâtor să se con- 

formeze, pentru percepţiane şi pentru toti ce 
este relativii ln dreptuli de consumaţiune, cu 
disposiţiunile legii din 20 Apriliii 1807 şi cu 
condiţiunile de facă. - 

Art, 3, Băuturile destinate la consumațiuuea 
comunei unde se introduc sâii se fabricez, fiind 
singure pasibili de plata dreptului de consu- 
maţiune, percepţiunea acestui drept nu se va 
putea face asupra băuturilor în deposit po la fa- 
brici, și asupra celor declarate pentru libera tre- 
cere sâă pentru întrepositare pe timp mărginit, 

Asupra băuturilorii din depositele fabricelor 
"şi din întreposite, adjudicatorulii are dreptul 
de priveghiere, exercitândii însă acestă drepti 
într'ună modă astiă-felii, ca să nu dea loci la   

piângeri întemeiate din partea proprietariloră . 
btaturilorii, 

Intrepositariloră şi fabricanţilor nefiindu-le 
permisă a vinde băuturi în amănunti la consu- 
matoră în aceste stabilimente, ci suntă detori 
ca, pentru veri-ce cuantitate de biuturi vor roi 
a scâte, să încunosciinţeze mai ântâiii pe agen- 
tal local al adjudicatorulai, carele pentru btu- 
turile destinate consumaţiunii locale, va per- 
cepe taxele curenite, 6ră pentru cele destinate 
a se transporta în alte localităţi, va libera bi- 
lete de liberă trecere, conformă disposiţianilor 
art. 0 ali Jegii impositului, 

Arte 4, Percepţiunea ori căror alte taxe, de 
câtă cele fixate prin art. 1 ală legii din 20 A- 
prilie 1867, sa va considera ca concusiune şi 
se va pedepsi cu pedepsele prescrisa pentra a- 
cesta de art, 141 din codicele penale, 

Adjudicatorul este responsabilă pentru osin- 
dele bănesci ce s'ar pronuncia contra agenţilor 
sti, ca concesionari, - 

Arte 9. Adjudicatorulii nu este liberii a face 
contribuabililor reduceri asnpra, taxelor d6- 
tozite sâi scutiri de plata acestor taxe. Ori-ce 
armare contrarie, va supune pe ajdudicatoră la 
plata unci ameng! egale cu întreita sumă a re- 
ducerii sâii scutirii făcută, . 

Art. 6. Veniturile încasate se vor înseri după
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rândul de încăsuire pe unit registru cu matcă, 
din care se voriă libera contribuabililor cui- 
tanţe pentru taxele plătite, 

Art, 7. Deca în arma veri unei disposiţiuni 
legislative, perceperea taxelor de consumaţiune 
S'ară suspenda pentru un timp mărginit, con- 
tractulii de arenduire se va resilia. Adjudica- 
torulii va avea însă dreptulii a cere manţinerea, 
contractului, cu condiţiune de ai se face re- 
misă din plata preţului arenduirii pentru tim- 
polii câtii ară dura suspendarea percepţiunii 
taxelorii. - 

Art. 3, Dâcă în terminulă arenduirii, sarii 
modifica, s6ă s'ară desfiinţa taxele înfiinţate 
prin legea, din 20 Apriliii 1867, sii modul ver- 
cepțiunii acestor taxe, contractul sa ra resilia 
la ântâia di a lunei a şâsea de la data publicării 
în ]lonitorulii oficiale a misurilorii prin care 
so va faco expusa modificare s6ii desființare, 

Arte 9. Adjudicatoruli este dâtoră a comu- 
nica ecmisiunii ad-hoc din reşedinţa judeţu- 
lui tote procesele-verbali de contravenţiuni în- 
cheiate de agenţii să! pentru regularea lor con- 
formi art, 19 ală legii din 20 Aprilie 1967. 

Art, 10. Produsulă totale alii amendelor a- 
parține fiscului, Jumătate din produsul vihdării 
băuturilorii confiscate se va da totii-dâ-una, de 
către adjudicatoră doveditorilorii contravenţiu- 
niloriă, cară aii provocatii confiscările ; cea-altă, 
jumetate va aparţine acjudicatoralui, afară de 
casulii când comuna în care adjadicatorulă 'şi 
exercită dreptul de arendatare va avea înfiinţate 
taxe de accise asupra biuturilorii, atunci acâstă 
jumetate se va împărţi ea însăşi între casa drep- 
tului de consumaţiune şi casa accisului comr- 
male; în asemenea, cast adjudicatorulii va vărsa 
fără întârdiere la casa accisului partea, cuvenită 
ei din produsul vîndării băuturilor confiscate, 

” cu reciprocitate din partea comunei. 
Art, 11. Adjudicatoruli este dâtora trămite 

casierului generalii al judeţului respectiv, după 
finele. fie-căruia trimestru, un compt generală 
estrasii după registrele sâle, arătător cătime- 
lorii de biaturi de la care dânsulă aii perceput 
taxe; acestii compti va fi format conform mo- 
delului ce i se va da, spre a putea servi la for- 
marea statisticei. i 

" Pentru fie-care (i de întârdiere în trămiterea 
compturilorii peste iă dile de la expirarea tri- 
mestrului pentru caro se face comptulii, adju- 

dicatorulii va fi supusi la nă amendă de lei 10, 
pe care o va plăti la cea ântâiii somare ce'i se 
va face. , 

Art. 12, Registrele de ciiitanțe ce adjudica- 
torulă va întrebuința, urmâză a fi conforrne cu 
modelele prescrise de administraţiunea contri- 
buţiuniloră indirecte şi ţinute după instracţiu- 
nile acestei administrațiuni, i 

Registrele de cuitanţe cu matcă trebuese a 
fi sigilate şi snb-scrise de casierulii generală al 
judeţului sâă de administrațiunea centrale.   
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Neîndeplinirea acestei formalităţi va supune 
pe adjudicatorii la uă amendă de una sută lei. 

Ajudecatorulii este liberă a'şi procura, rogi- 
strele do ciăitanţe ori de unde va voi. 

Administraţiunea, contribuţianilor indirecte 
se îndătoreză însă a procura adjudicatoralul la 
cererea sa şi cu plată asemenea registre, ” 

Acum la intrarea in posesiunea înfreprinde- 
rii, adjudicatorulii este dâturi a priimi uumă- 
ruli registreloră indicate prin alăturata listă, 

Art. 13, Adjudicatorulii este liberi în-ale- 
gerea agenţilor săi, în marginile prescrise prin 
articolulii următorii, el însă va fi detorii a de- 
fera la invitaţiunile ce "I s'arii adresa de pre- 
fectulă s6ă casierală generalii ali județului 
respectirii în casti cândă agenţii săi vori avea 
rele purtări. . 

Ajudicatorulii este responsabilii de tâte fap- 
tele săvârşite do agenţii sti în exerciţiul drep- 
turilorii ce i se concedeză prin presentele con- 
diţiuni. , A 

Art, 14, Agenţii de percepţiune ai adjudica- 
torului vorii întruni t6te condiţiunile cerute 
de legile ţăreă, pentru funcţionarii publici; ei 
nu voră putea, exercita funcțiunile lori de cât 
în virtutea unei comisiuni a administraţiunii 
contribuţiunilorii indirecte. 

Adjudecatorulă. va recomanda pe agenţii săi 
prefectalui judeţului respectivi, de la caro va 

i priimi comisiunile necesare. | 
Adjudicatorulă este liberi a angagia pentru 

percepţiune şi pe agenţii fiscali de percepţiune 
dâca aceştia vori priimi, , 

Art, 1. Adjudecatorulă -este dstorii a răs- 
punde arenda anuală în 12 părţi egale, înainte 
la prima (i a fe-căreea luni, prin urmare chiar 
în diua intrărei lui în drepturile arenduirii, 
este detorii a vărsa arenda lunsi ântâiii, plăţile 
le va, faco la casele ce "i se va desemna, ă 

* Pentru fie-care di de întârdiere cu răspunde- 
rea banilorii peste întâia (i a lunei, adjadica-» 
torulă este dâtor a plăti procente de 10 la sută 
pe ani, i . . . 

Art. 16. Ia casali cândi adjudieatorulii nu 
se va conforma prescripţiuniloră articolului 
precedentă, în privinţa, ccrsării arendelor men- 
suali la terminile fixate, va fi urmăritii prin: 
tote midlâcele puse la disposiţinnea gurernu-. 
lui prin lege şi reglemente, pentra urmărirea 
venituriloră publice, guvernulă are asemenea 
dreptulii d'2 pune reniturile.în rearendare pe 
compta lori. | 

- Asupra plusului co ar resulta, la rearenduire 
peste preţuli primei adjudicaţiuni, adjudica- 
torulii nu poto avea nici unii drepti, pentru 
deficitii însă, esta responsabilii, atâtii cu ga- 
ranţia depusă cât şi cu ori-ce altă avere a lui. 

Asemenea guvernulă “şi reservă dreptul, ca: 
pe lingă măsurile ordinari de urmărire şi rea-" 
rendare, să secuestreze şi venitulă taxelorii în. 
mânile agențiloriă de percepţiune, -
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Sumele strânse din secuestre se va încasa la 
tesaurii în compta arendei, fiindă bine înţeles, 
ori-ce inconveniente arii produce uă asemenea 
măsură privesce pe adjudicatoră, şi elii nu pâte 
pretinde de la fiscii daune-interese pentru acâ- 
sta, sub veri-ce titlu. 

Art, 17, Adjudicatorulii este dâtor a stabil 
biurourile scle de percepţiune în condiţianile 
Piurourilorii acciseloră comunali; tâte cheltue- 
lile de instalare ale biurouriloră voră fi în sar- 
cina lui, fie-care biuroii va fi indicat printr'uă 
tablă, şi va poseda tarifa taxeloră, unii exam- 
plari din aceste condițiuni, legea şi instruc- 
ţiunile de aplicaţiune a clauseloră acestni con- 
tractii. - 

Art, 1$, Adjudicatoralii nu pâte întrebuința 
pentru gradarea, rachiurilorii şi spirturiloră, şi 
pentra măsurătârea vaseloră, de câtă, instra- 
mente date de administraţianea contribuţiuni- 
lori indirecte, 5 

Administraţiunea contribuţiunilor indirecte 
va ţine tot-dâ-una, la disposiţiunea adjudicato- 

- Tului asemenea instrumente cu preţurile ur- 
mătâre : 

Pentru unii alcoolometru şi un vas de sticlă 
in care se pune licuidulă de probati lei 10; 

Pentru unii cotii de mtsuratiă capacitatea 
vaselorii cu cercuri le! 1, bani 80; 

Pentru uă tinichea de scosii băuturile GO p. 
Spre a'şi procura, din aceste instrumente, 

adjudicatorulii se va adresa către casierulă pe- 
neraliă alii judeţului, cu cerere înscrisă, înso- 
gită de costulă instrumentului cerutii, 

La intrarea adjudicatorului în posesiunea, 
întreprisej, este dâtorii a priimi numărul d'a- 
semenea instrumente, indicatii prin alăturata, 
listă, pentru fie-care judeţii. 4 

Art. 19. Garanţia definitivă, aâjnaicatoralii 
este dâtorii a o depune celă multii în termină 
da uă lună de la data confirmării adjudicațiu- 
nii. Giira valorii acestel garanţii, va fi ecuiva- 
lentă cu arenda pe şâse luni, cândi va, consta 
în imobile, şi pe trai luni, în numerară sâi e- 
fecte d'ale tesaurului publici. 

Garanţia hipotecară, va consta în imobile 
libere de ori-ce pririlegiuri şi sarcini; actulă 
de hipotecă ale acestori imobile către Stat ra, 
fi alcătuită conformiă tutulor prescripţiunilor 
codicelui civile şi formuleloră adoptate de Mi-. 
nisteri pentru asemenca acte. - | 

Garanţia în numerarii 'se va vărsa la casa de 
- depuneră şi consemnaţiuni, ră efectele Sta- 
tului cară se priimescă în. garanţiă, sunt: bo- 
nurile de tesaurii, obligaţiunile împrumuturilor 
Statului şi obligaţiunile rurali. 

" Bonurile de tesaură şi obligaţiunile rurali se 
priimesce după capitalul nominale, cră bo- 
narile împrumuturiloră efectuate în străină- 

“tate după cursuliă dilei, | 
Art. 20, Garanţia depusă, fiindi pentru a 

asigura esacta, îndeplinire a obligaţiunilor con- 
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dițiuniloră de facă, sumele sâi efectele cari 
constitue garanţia, nu se voră anula de câtii, 
dâca la expirarea întreprisci adjudicatorulii va 
fi îndeplinită exactă tâte obligaţiunile s6le că- 
tre Stati, 

Art, 21, Pentru ork-ce pagubi s'arii pricinai 
Statului din neîndeplinirea de către adjudica- 
torii a clauselorii contractului de arenduire, sa 
va trage despăgubirea din garanţia adjudica- 
torului, Garanţia se va ataca pentru despăgu- 
birea Statului fără midiocire de judecată, 

Arte 22, Statală garantâză adjudicatoralui 
întrebuinţarea absolută a drepturilor şi a mid- 
locelorii de percepţiune, resaltânâii din legea 
de la 20 Apriliii 1867 şi clauselorii acestoră 
condițiuni. 

Adjudicatoruli nu va fi priimitt a cere re- 
siliarea contractului s6ă plata veri unei des- 
păgubiri, afară de casuli anume prevădută la 
art, 7 de mai susăe 

Gurernuli va da adjudicatorului toti ajuto- 
rul legal şi în limitele determinate prin citata 
lege şi condiţiunile de facă. 

Art, 23, Ori-ce contestaţiuni s'ară ivi între 
administraţiunea contribaţiuniloră indirecte 
şi adjudicatoră, asupra execuţiunii scăi sensului 
clauselor acestui contractă, se va supune con- 
siliului de minstri. . : 

Prin urmare adjudicatorulii renunciă la ori- 
ce acţiune înaintea Tribunalelorii asupra aca- 
storă puncte, 

Art, 24, Adjudicaţiunea nu va fi deânitivă 
şi adjudicatorulii nu va putea, sub nici un pre- 
textă, să fie pusi în posesiune, de câtă dapă 
aprobarea adjudicaţiunil de către ministru fi- 
nanţelori, în forma prescrisă, după depunerea 
gâranţiei cerute şi duvă justificarea vărgării 
primei rate mensuale din preţuli arenduirii. 

Art, 25, Adjudicatoruli nu pâte transfera 
dreptul sti fără consimţimântul expresă ali 
Ainisterului. 

Ministerul nu pote refusa consimţimentulă 
stă la transferarea unui contractă, de câtă nu- 
mai pentru nemulţumirea pe garanția presin- 
tată, sâi pentru reputaţiune rea, a persânci 
către care sa face transferarea. 

Art, 96, Pentru sub-arenduiri parțiali, nu 
este trebninţa a se cere reennâscerea, Ministe- 
rului, aceste sub-arenduiri, urmând a se con- 
sidera ca transacţiuni particulari, şi sub-aren- 
datarii ca agenţi aiadjudicatorului. 

Sub-arenduirile pe judeţe şi plăşi, trebuesciă 
a fi declarate prefectului şi casieralai generali, 
&ră cele pe comune, sub-prefecțilori şi sub-ca- 
sierjlorii, în lipsă de sub-casieri, declaraţiunile 
se vor face totii la casierulă generală. 

Sub-arendatarii venitului din comunele ru- 
vali, trebuescă a întruni cualitățile cerute a- 
genţilor de percepţiane, art. 14 al presentelor 
eondiţiuni. - 

Art, 20, Dăca adjudicatorulă va înceta din 

-_.
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viță înaintea expirării terminuloi acestui con- 
iractă, obligaţiunile resultândii din adjudica- 
ţiune, voră trece asapra moştenitoriloră săi, 
dâca însă aceştia nu vor renuncia la moştenire, 
şi d6ca garantulii va consimți. 

Dâca va fi renunciare şi dâca garanţia, ra fi 
fostă dată do altă persână de câtă de titularul 
contractului, va putea obține să fie subrogată 
la drepturile adjudicatorului.: 

Art, 28, In cas cândă de la data confirmării 
unei adjndicațiuni, până la data începerii con- 
tractului de arendaire, nu va fi timpă suficient 
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pentru adiadicatorii d'a-şi înfiinţa serricialii 
săi de percepţiuue în parte sâii în tote comu- 
mele, şi dâca adjudicatoruliă ca cere, taxele se 
vorii percepe pe comptuliă stă de către agenţii 
fiscali, întrună termini mărginită, sumele 
împlinite se vor preda, lui de către agenţi, 
sâă se vor încasa la tesaurii în compta arendei, 

Guvernulii însă nn garanteză adjadicatoralui 
exactitatea percoperii, €ră tâte cheltuelile do 
percepere, precumă : remise, lefi de cotari, ba- 
rieri, costulii imprimateloră şi altele, suntii în 
sarcina adjudicatorului. , 
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PENTRU ADMISIUNEA TIMPURARIE ST PENTRU TRÂNSITULU CEREALELORU STRAINE 

„ (Decretăt No. 852, din 28 Iaiii 1968) 

CAPITOLUL I . 

Despre admisiunea timpurarie a cerealelor 

Arte 1. Cerealele străine cari se vorii aduce 
pe âpă în porturile Ismailă, Galaţi, Brăila şi 
Giurgiu, pentru a rămânea ună timpi mărgi- 
nită în aceste portari gi a se reexporta 6răşi 
pe apă, vorii fi scutite de plata dreptului va- 
mal de importaţiune. 

Art, 2, Terminal maximum în caro cerea- 
„ele admise timpaurariă vorii urma să se reex- 
porteze va fi de ună ani de la diua descărcări: 
Îori în'portă; după trecerea acestui termini 
cerealele se voră considera ca date consuma- 
țiunii înteriâre,. şi se va cere pentru ele plata 
dreptului vamale de importaţiune. . 

Art, 3, Reexportaţiunea cerealelor admise 
timpurariă, se va garanta prin depunerea unei 
sume egala cu dreptul vamale de importaţiune 
asupra acestori cereale, | 

Art. 4, Cerealele admise timpurariă vorii fi 
supuse cândi se vor reexporta la plata, dreptu- |. 
lui de exportaţiune după tarifa stabilită. 

Art. 5. Guvernul va putea ordona admiterea 
- timpurarie a cerealelor străine şi în alte por- 

turi, de câtii celo arătate la art. 1, dâca îns€ 
după vă cercetare seri6să va dobândi încredin- 
țarea că uă asemenea măsură esto reclamată 

CAPITOLUL II 

Despre transitulii cerealeloră 

Art, G. Cerealele străine suntii admise Îa 
trecerea în transitii pe teritoriul României cu 
plata taxei de jumătate la sută după valâre şi 
prin îndeplinirea regulilorii stabilite, sâă cari 
Sarii mai stabili pentru transitii. 

Art, 7. Uni decret domnescii va dotermina 
anume schelele şi puncturile pentru intrare şi 
eşirea cerealelorii espeduite în transitii. 

CAPITOLUL IL . 

Disposiţiuui generali 

;Art, 8, Ori-ce disposiţinni contrarii dispo- 
siţiunilorii legii de fagă suntă şi râmânii des- 
fiinţate, 

Arte 9, Ună decretii domnescii dat în forma, 
regulamentelor de administraţiune publică va 
precisa măsurile pentru aplicaţiunea legii de 
fagă. N 
act, 10. Legea de fașă se va pune în apli- 

caţiane în termină de 30 dile de ia data pabli- 
caţiunii prin JMonitor a decretului domneacii   de interesulii comercialui română. prevădută la art. 9. 

_ COD UE
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REGLEMENTU DE ESPLICAȚIUNE 
A LEGII DIN | IUNIE, 1868, PENTRU-ADMISIUNEA TIMPURARIE SI PENTRU TRANSITULU 

i CEREALELOR STRAINE | 
(Decret No. 1024, din 20 Iunie 1968) 

CAPITOLUL 1 
Despre admisiunea timparariă 

" Arte 1, Cercalele străine aduse pe apă în 
porturile desemnate la art. 1 al legii din 1 Iu- 
nie 1868 şi destinate a se înmagazina în ace- 
ste porturi pentru timpi mărgivit sub obliga- 
ţiunea de a se reexporta, nu pot fi rădicate din 
vasc mai nainte ca proprietarii lori, sâă împu- 

- terniciţii acestora, să îi făcută către biuroulă 
do vamă al localului nă declarațiune în forma 
preserisă mai josii şi să fi obţinută uă autori- 
saţiune de descărcare. 

Contravenenţii la acâstă disposiţiune suntii 
consideraţi ca fiptuitoră de contrabandă şi pe- 
depsiţi cu confiscarea cereaelor descărcate sei 
în cursă de descărcare, 

Art. 2, Declaraţiunile pentru admmisiunea 
timpurariă de cereale se rorii face în scrisă pe 
ună registru speciale; ele voriă arăta : 

a. Numele, prenumele şi domieiliulii decla- 
xantului; | - 

d. Felul, cătimea, (în kile şi baniţe), valârea 
şi loculii de proveninţă alii cerealelori ; 

c. Numirea şi naționalitatea. bastimentulai 
pe care roră îi încărcate cercalele precunii şi 
numele comandantelui acestui bastiment; 

d. terminul pentru caro se cere admisiunea 
timpurarie, Ia 

Declaraţiunile yor fi scrise şi semnate de că- 
tre declarantă; decă densulă nu va sci a scri, 
menţiune despre acâsta se va face de către va 
mă, chiară pe declaraţiune, |. o, 

Art. 2, Dapă priimirea declaraţiunei, vama 
va libera uă autorisaţiune de descărcare alcă- 
tuită conform modelului speciale; ncâstă autori- 
sațiune nu a fi valabile pentru purtătorulii că 
de câtii după ce se va fi vizati do către gefulii 
strejuirei (comandantului de puncti), 

Art, 4 Descărcarea nu sa va putea face de 
câtii în presența nnui însărcinată 'ală vămei, 
care va ține socotâlă esactă de cătimele des- 
cărcațe, însemnândii resultatul în dosnlă auto- 
risaţiunii de descărcare. 

Ori-ce diferinţă în plusă între cătimea con- 
statată la descăreare dă loc la aplicaţiunea pe= 
depsei de confiscare a prisosului. ; 

Insărcinatul vă mei va preleva asupra fie-că- 
vaia felii din cerealele descărcate uă probă (6- 
chantillou); acâstă. probă se va remite la biuroul 
vămei spre:a servi la stabilirea valârei după 

  

care va fi a se determina sama de depusă, con- 
formii art.-3 ală legii din | Iunie 1868. 

Arte 5. Indată ce descărcarea este determi- 
nată, proprietarulă cerealelurii, ssă împuterni- 
citul acestuia, este dâtor a se presinta la vamă 
pentru a Ina permisiunea de înmigazinare, 

Perinisiunea de înmagazinare se liberează du- 
pă ce proprietarulii cerealeJori, sei împuterni- 
cituli acestuia, a semnat sumisiunea prin care 
se obligă : 

a. D'a rcexporta în termină fixată cerealele 
admise timpurariii; 

D. D'a plati la reexportațiunea cerealeloră 
dreptuli hutărâtii prin articolul 4 ală legii din 
1 unie 1868, - 

Sumisiunea se paranteză prin deposito în nu- 
merară ali unel sume egale cu dreptul de im- 
portaţiune calculati asupra valârei cerealelorii 
admise timpurariă. 

Art, 0. Pentrustabilirea valârei cerealeloriă, 
vama, avândă în vedere pe de uă parte probele 
prelevate asupra fie-căraia fel din aceste cereale, 
cră pe de alta preţurile curente cu cară se vind 
în portă cerealele pământene de fel şi cualitate 
egală, procedeză conform articolalui 52al regle- 
mentului pentru administraţiunea vămilor (de- 
cretalii din 16 Decembre 1859). 

Art, 7 Sumisiunilo se facă pe același regi- 
stru ca declarațiunile şi în josaliă încredinţării 
vămei despre felul, cătimea şi prețuirea cerea- 
leloră descărcate. ai = 

Autorisaţiunile de înmagazinare se liberâză 
dintruni registra î souche specială; elo servă 
în acelaşi timpii de cuitanţă pentru priimirea 
depositului, şi trebue să arâte : 

a. Numele şi prenumele semnătorulni sami- 
siunci; “ 

b. Felulă, cătimea şi valârea cerealeloră; 
c. Terminul pentru care este permisă înma- 

gazinarea, şi data expirăril acestui termină; 
“d. Suma depusă pentru garantarea sumi- 

siunej. - 
Art. S$, Terminulă în care cerealele admise 

timpurarii urmeză a se rcexsporta , este acelă 
cerutii prin deslaraţiune şi- se calculăză de la 
data autorisaţiunii de descărcare, Sub nict un 
cuscută, acestă termin nu se pâte prelungi, a-     rendă toti-dâ-una proprietarii cerealeloră fa- 
cultatea d'a cere maximumi Gxată prin art. 2 
ală legil din 1 lunie 1863, 

Cerealele admise timpurariii se pot reexporta 
şi înaintea expirării admiziunii timpurariă.
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Arte 9. Cerealele admise timpurariă cu uă 
singură autorisaţiune de înmagazinare se potă 
reexporta, sâii do uă dată scă în mai multe rân- 
duri, după convenința proprietariloră lori, 

Arte 10, Reexportaţiunea cerealelor admise 
timpurariii se declară vămei în aceleaşi forme 
ca exportaţiunea cerealelorii pământene, alătu- 
rându-se pe liugă declaraţiunea şi antorisaţiu- 
nea de înmagazinare, Vama, încredințându-se 
că terminalii în care reexportaţiunea urma să 
se efectueze, nu este expirată, face 'a se înde- 
plini regulile prescrise pentru exportaţiunea de 
cereale, percepe taxa otărită prin art. 4 al le- 
sei din 1 uniti 1868 şi libereză recepisă din 
registrulii ă souche pentru încasările din veni- 
turi vamali. : : 

Art, 11, Rerxportaţiunea dă loc Ja anularea 
sumisiunel şi la restituirea imediată a deposi- 
tului, Ă 

Anularea sumisinnei se face prin înscriere 
în dosulă ei. . 

Restituirea, depositului se face numai către 
„titularulă autorisaţiunii de înmagazinare care 
dă, ciiitanța lui de priimire cliară pe acâstă 
autorisaţiune. - o 

Art, 12, Cerealele admise timpurariă, cai nn 
se vorii fi reexportată în termină, se consideră 
ca importate definitivă. Depositulă lăsaţi se 
face venitii în coraptulă dreptului de importa- 
ţiune şi autorisaţiunea de înmagazinare rămâne 
ca uă chârtie albă, ne mai dândi vr'anii drept 
titularului. - a [ 

Art. 13. In casulă prevădută la articolulii 
precedinte, vama, constâtândă din registrele 
s6le trecerea, terminului acordatii pentru reex- 
portaţiune, îndeplinesce tâte regulile prescrise 
pentru importațiune de cereale, anuiăză sumi- 
siunea şi, pe d'uă parte trece în compturile 

" sele depositulă ca restituită, iară pe d'alta în- 
căsuesce acestă depositii ca veniti din impor: 
taţiane, liberând către ea însăşi recepisă care 

" "7 servă dreptă titlu justificativii a] întrebuin- 
ţării depositului. i 

| CAPITOLUL II 
+... Despre transitulii cercaleloră 

Art. 14, Cerealele străine destinate a trece 
în transitii pe teritorală români nu sunt ad- 
mise la intrare ssi la eşiro de câtă prin punc- 
turile de vamă următâre : : Ra 

Rînl Vadului, Predeal, Vitus, Nemerceni, Mi- 
chaileni, Sculeni, Bestimac, Cubsiii, Ismail, 
Reni, Galaţi, Brăila, Giurgiu, Turnu-Măgu- 
rele, Calafati şi Turnu-Severină,  - - 

Art, 15, Transitulii cerealelorii este supusă 
la regulile generală ale transitului, întru câtii 
aceste reguli nu sunt contrarii disposiţiunilor 
regulamentului de facă,  - : 

Art. 16, Cercalele expeduite în transit sunt 
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scutite de fownalitatea, plumbagiului; plum- 
bagiuli se îulocuesce prin probe (6chantillons) 
mate asupra fic-cărui felă din cereale; aceste 
probe, plumbate de către ama punctului de 
intrare, însogescii cerealele în totă cursul trans= 
portului şi servă vamei punctulal de egire pen- 
tru a constata neschimbarea, cerealeloră. 

Art, 17, Biletele (asignaţiunile) liberate de 
vămile punctaurilor de intrare pentru transitul 
cerealelorii trebue să arâte, pentru -fie-care fe] 
de cereale, pe lingă numărulii de chile şi băniţă 
şi greutatea de midlocii a unei chile. Ele tre- 
bue să arte asemenea și greutatea totală a 
fie-cărui felă de cereale; adică produsală nu- 
mErului de chile înmulţiţii prin greutatea de 
midlocă a acestoră măsuri, 

Pentru stabilirea greutăţii de migloc a unei 
chile so vorii cântări în parte ună numără de 
băuiţi în proporţiune cu importanţa câtimei 
cerealeloră; terminuli de midlocii al resulta- 
teloră acestori cântăriri înmaulţite cu 20 se va 
lua dreptă greutatea de midlocă a.unei chile. 
Numărulă de bucăţi care s'arii fi serviti la 

determinarea greutăţii comune a, unei chile se 
va nota în biletele de transită, 

In biletele de transită se va însemna âncă : , 
numeruli probeloră luate asupra cerealeloră, 
felul împachetării acestori probe şi numărul 
plumburiloră puse pe fie-care. 

Art. 18. Terminuli maximum în care tran- 
situli cerealelor urmâză a se efectua, se fixâză 
după distanţa care desparte punctul de intrare 
de punctuli de eşire, acordându-se cel multii 
duoă dile pentru fie-care postă. .. 

” Terminulă în care biletulii de transită ur- 
In€ză a se înapoia la vama punctului do intrare 
revestitii de viza vămel punctului de eşire con- 
statândiă presentarea cerealeloră la timpi, nu 
pote fi mai lungii ca jumătatea terminalut a- 
cordatii pentru transportulă cerealelorii, 
"Art. 19, Valorea, cerealelorii se va înseri în 
biletulii de transit după prețuirea făcută con- 
formii art. 6al reglementalni de faşă, 
„Arte 20, Vama punctuluide eşire nu va viza 
biletuli de transitii de câţ după ce se va, încre- 
dinţa, prin comparaţiune cn probele, că cerea- 
lele nu ai fostă schimbat în cursulă transpor= 
tului, şi după ce va constata cătimea presen= . 
tată atât în chile și băniţi cât şi în greutate. 
“Art, 21, Ori-ce diferinţă între indicaţiunile 
din biletulii de transită şi constatarea făcută 
de vama punctului de eşire, în ceea ce privesce 
cătimea cerealeloră, dă loc la confiscarea esce- 
dentului la casă de diferință n mai multă, şi 
la confiscarea ecuivalentului deficitului Ja cas 
de diferință în mai puginii. | 

” Ca diferință în câtimea cerealeloră se con- 
sideră 'nuinai diferinţe, care pârtă în același 
timpii asupra humărulul chileloră şi asupra 
greutăţii totale. - -.   ” Diferinţa în felujii s6ă cualitatea cerealelor 

94
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dă asemenea locă la aplicaţiunea pedepset de 
confiscare, 

In casurile de confiscare pentru diferința în 
felulă s6i cualitate, 
ministraţiunii centrale, d'aădată cu procesele- 

LEGIUIRI - 

vămile voră trămite ad- 

CAPITOLUL III 
Disposiţiuni generali 

Art. 9 22. In casurile cari dai loci la aplica- 
țiunea pedepsel de confiscare, se va proceda. 

verbali de confiscare, atâtii probele luate la | conformi celorii prescrise în acâstă, privinţă, 
punctulă de intrare câţi şi probe din cereale le | de reglementuli pentru administraţiunea, vă- 
presintate la cşire, 

  

milori, (decret din 16 Decembre 1859). - 

TABLOU DE PROPRIETĂȚILE STATULUI 

  

  

    

  

    

& | - 
Z & NUMIREA BUNURILORU STABILIMENTULU 

N 2 DE CARE DEPESNDA 

Districtulii Argeşiă - 

1 Schitulii Tutana cu trupurile Albota Dolana; Radu-Vodă * 
2 Vâtra schitului Goranu Mitropolia 
3 Colţulă Ungheniloră ... Idem. 
4 Nâgra . cc... Idem. 
5 Vetra, schitului Flămânda î e eo. .. Epis. Râmnicu | 
6.| Dobresci. . . |. . |. . . . . me Jdem 
1 agonenii - . eee... Epis. Argeşiă 
8 Costescii şi Galeşiuliă ... . dem. 
9 Cacaleţii . o . . . . . .  . . . . . "1dem. 

10 Mânicoscii. , . îi ae. .  .. , Idem. 
11 Muşetesci şi Petra o. . „den. 
12 Muntele Ciorecu. . . . . . . . . . dem, 
13 Tohana., . . Jdem. . 
14 Brădetuliă 'Tolburea, Mantele Ghiţiu, e . Idem. 
15 Vâtra schitului Brătăşesci . î... Jdem. 
16 | Vetra schitului Argeşiii numită “Flămândesci . . Idem. 
17 Siraculă şi Olanulă. ; ...... . . Cozia 
18 Stroesci ... . . . . .. .. .. . Bistriţa 
19 Căpăţinenii . îi aa. . . Vieroşulii 
20 Stoicenii . . îi. [| - - Horezu 
21 ra soiuli si Olanulii. î. . . [| ... . Schitulă Surpatele 
22 |. . . — de un lemniă 
23 Brâşteni (afară de agheni vindată de sec) . Văcăresci 
94 Tieşti . . . ... Mitropolia 
25 Bădiceni, Pulesca co dice şi A Micesca . .. dem. 
26. | Stavila. . . „| *Monast. Cotroceni 
27 Vâtra schit. Văleni (afară de trupul Ordesci vindut de sec) . Văleni 
28 Schitulii Beştelei (afară de trupurile vindute de veci) . Mr. Michai-Vodă 

99 Sălătrucu. . . | . ... “Mitropolia 
30 Stănislăvesci (Qângă Gălăşesci) . e... Idem. 
31 Feţeni (fără podu de peste Oltu) - în... Epis. Romnicu 
32 Golesci sei Vătăgesci ... . . î.. .. Cozia 
35 Bercioiu . . î. . . . .. Idem. 
34 Jiblea vâtra Monastirei, ete,. |... .. . - Ydem. 
35 | RăsărituşiApusn . . . . cc. . . Jdem. 
36 Scăueni, .. . . Jden.
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i 

|” 

  

    

  

    

  „Meteleii, . ee ee ee ee e me me... 

  

5 - STABILIMENTULU 
7 T pc 3 - 2 ş NUMIREA BUNURILORU: '.... DE CARE DEPENDA 

Z ! 

31 |. Cătunulă Negraţi sf Romănesci „si. Glavaciocu 
38 Hănescil sei Pisculii Cucoralui. , „| „Govora, 
39 .] Băltenii cu sforile Ciupagu ş și Bălălesci afară de o trge is | ÎN 

„“ |roganu vîndată de reci . . [... . Mon. Vierosulă 
40 Usdelniţa înfandată numită omba -. me ae ee | Răncăciovu 

41 Cremenarii . 3... ... Schit. ban lemnă 
42 Cureana Schei . . . ee a. . Horezu 
43 | Uiasca stă Gura Bascovulat , sc... Pasărea, _ 
44 Stănetaca e. | Cozia - 

„43 Dăescii. aaa... Ostroveni 
45 Moşia în notarulii Bădicenii. ata Bădiceni 

” | . : | Districtulit Buzi Ar - | 

| 1 |.:Glodânu Sărată gi Amară, e... . Căldăruşani 
2 Daba Ana cu stă, . i. ei... Mitropolia, 

| 3 Rotunda de lingă Miteleă, .-. cc. 1... . | dem e. 
1 4 | Alunișulă şi Mlejetuli, eee eee Episc. Buzăă 

|. 5 Berendâsca sâă Vergulâsca . . . . - [a . ]dem 
! 0 |. Budaşi Rânceni, ete... Ceh... — 
4 T- | YVetra Episcopiei. . ea... 

8 | „Găvănesecii, Priviţii, Ciorasca și Băltenii, “ : — 
9 Coca şi Scheiii , .,. .., e. — 
200| Caăirâsea ete — 
i Ul Clineiu. .  . . . . . . . . . ... — 
| 12 Cochirlenea , ,c-. . . . |. . . . . cp. . . . — 
| 13. | Câmpu-Lungsnca . A . — 

| 14" | Modrozescii şi Crăpescii . + îi. . — 
4.15. Macsimulă şi Virtopele , . - o... — 
36 Munţii Piciorolă Caprii, Mesica, Turan mică si 1acult lui , 

! Vintilă-Vodă. .. i. [. cc... — 
| 19 Pirscovală şi Lunca Prumos 3 RR A î. 

18 Vâtra Schitului Pinuli. . .  . . . . . . . . 
19 Pâclele şi Urlătorii. cc... cc... cc... — 
20 .| Parte din Vernesci. . . . . |. . . .  . . . . . — - 
2 Surtescii -. . . 1 . | .. . . . | [| |... — 
22 Sfâra Albescă. . a... . — 
23 Stăncescii, Costâsca cell ice si Dambroca -. e . — 
24 Trestira , . . e e... . — 
25 Uimetuli ..., aaa eo. . — 
26 | Giodinulă şi Gradiştea eee a | Zmagovulă 
27 Boldescil , ..-. a ta ea ta |. Râncăeiorală 
28 | Salcia să Mogoşiasea. s.a e e ete o | Văcărescă 
29 Găgenii, eee... .. . | Idem - 
30 Sărata, . . DR i. .. Comana 
31 Mărginânca cu 'Tufele Cătunu e ce î.. Cotroceni 
32 Schitulă lsvoranu . 1. cca. . „- | Michai-Vodă 
33 Cilibia . .. - ... Banulă 

34 | Pâclele eu Storile afară de trapulă P Floricica . „si. | Idem= 
95 Similâsea . .. ei eee... — 

36 | . Hirboca sâi Blestematele.. eee. | iu 

37 Moisica, , n ee a e ea... n... o 
38.:| Broşteni eee ete eee | Brada 

39 Vstra Monastirei. .. În eee ce ee au A 
40 Spiridonânca şi Stănescit e e ei Sf. Spirid. vechiă 

Căldăruşani   

i 

N ți ! 

    | | 
i 
|  
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i $ NUMIREA BUNURILORU STABILIMENTUL 5 N DE CARE DEPENDA 

49 Metoculiă schitului Petricica. . cc... Ciolanu. _ 43 Tega. . Î. . .. Cârnulă. 
44 Părțile din "notarul Bălănescii i și Aogesii. Î . . . .. Epis. Buzăi, 
45 Grabicina .. .. Poiana- Meralui. 
46 Jugurenii . ... î. | . . Cârnu. 47 Metoculă schitului Prosea, | - cc... | Prosca, 48 Miluiţil . î ee . | .. Ciolanu. 
49 Cislău Vâtra schitulut Cislăă . . o... . Epis. Buzăă. 
50 Călnă s6ă Gârborii e . | . . Schit. Nifon. 
51 Lara... î. . |. . . . . . | . , Monastirea Banu. 
52 | Petrosască Bădeni i: . - a |' Monastirea Bradu, 53 Vâtra schitului Bădeniţ . ,: . Ciolanu. 
54 Stubeiali . . [e .. . Idem, 
55 | Jumetate muntele Cireşia ea eee e ee a. | Găvanele, 56 |! Vlânca. . eee me. | Nifon. 
57 Vetra Schitului . îm... Găvanele, 58 | Uni Codrunumită Dâmbroca . 0000] . dem. - 59 Unii Codru numiti St, Georgie No... Sf. George Nuoiă, „60 | Cămăi, . . Pa Găvauele, . : 61 Ună Codru Stânca Leulur. . 1 i i! “Sf. George Noii. 62 Lipia ., eee. Mărcuţa. 
63 Găgenii cu Florile îi. . o. . . Ciolanu, 64 Patru pogâne diu Ulraetă, Pee ee aa... Sf. George Nuoi. 
65 Rătescii .,., Îi... Rătesci „06 Potoceni . [oc | Găvanele; 

„67 Una sută stânjeni în hotaral Pârscovul . . 3 . Rătesci, 
68 Movila Manciului . . [eee eo. | Ghighiu. 

69 Mărunţigiul i 2. . Episcupia Buztă, 
10 Ţigănescii şi Ursâia . den. 
71 Cârlomanescii ce'i dice și Gura, isvorului s6ii Adâncata ! — 
12 Zapodia partea alâsă Epise, din moşia Bărbulesci . Episcopia Buzăii, 
73 Băncâsea . Idem. - 

„4 Badenil sâii Potrâsa, Urgescit sâii Cătina în devălmăşie cu 
Monastirea Bradu . . . .  . — 

75 Cacutenii, Pârscovenii ce "i dice şi. “Balta Pleopului cc... — 
76 Vintilenca şi Racioşii în devălmăşie cu C. Drăgulănescu și 

sfâra din Miroşi în devălmăşie cu monastirea Bradu. . — 
77 Călnăi. .., [eee en. |... .. — 
18 Măgura şi Uugurău, [e . . | — 
79 Negoşina . . . .. .. | — 
80 Tihulesci şi Coşeni tâtra schitului "Coş en - . .. — 
81 Sărulescii şi Cărătnai vâtra schitulati Vintilă-Vodă . + — 
82 Şeineasa . , , . .. . .. — 
83 Înstriţa cu via ce are pe sâma Episcopiei .. — 
84 Ungurei şi Ojesci cu parte din Magura Beilicu-Albesci ce i ” 

dice şi Cacaleţi etc., afară de trupală Căldăraşa vîndută de | . 
veci. . . ... | î ae o: e. | Sf. George Nuoă. - 

85 Istriţa de j osii . : dem. 
86 Bădenu cu Miluiţi Bugheni Miroşi Glaveşulă s6ăi "Limpegi- 

şulă Lipia ete. ale schitului Barbu . . , Văcăresci. 
87 Glodeni Cânigu . .. . [o ee.  .  . . Tdem, 
88 Tăbărăsci vechi. i. Michaii-Vodă. 
89 Glodeni, Cârligu şi Cotorea mică adică trei “trupuri - . Slobozia. 
90 Storile Năeni... î ee ae ao |. . c dem. 
91 Sărata : |. . [ . . . . . .. ... Mărgineni, 

     



  

y 
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« m, 5 NUMIREA BUNURILORU |STABILIATENTULU 
DE CARE DEPENDA 

  

  R
O
N
D
 

Sărata si Mărginânea, ... A 
Glodânulă. . cc.   Călţuna ssă-Cătuna. . AR DID . 
Sărata şi Bunghenii ... în... 

Pocşenânea . cc a 
Negresea 
Albescii seă Tafele, e. 
Ursâsca sâi căldăraza. . o... 
Valea-Fontânei cu trupurile, . 
Jugurenii şi Căldâruşa, |, 

. 
.
.
.
 

. 
. 

. 

Districtul Bacăă 
Frumușica, e i 
Ducacescii şi Titescii.. cc, 
Păncescii şi Părţile, ... cc... 
Tisa, Silvestri, cc... . 
Parte din Călugăra. . : 
Inconjurătârea , [| . 
Poiana e... 
Pârjol e. 

" Racora sâi Lictanii, . 
Pleopulă cc... 
Incunjurătârea monastirei Caşinulii , ... , 
Caşinulă, Crisan. cc... 
Helteiulă şi Paltinata o... 
Leţea cu Siliştelo , 

» Prăjescii cu Siliştele . 
Brătila cu patru cătunoale i. . , . 
Pustiana ,7. i 
Păriulii Glodului sei Luncanii, ..... . 
Sârbii (Bo... 

- Dapogulă o. 
Inconjurătârea monastirii Berzunţii cu cătunele ei afară din 

trapurile Hlisa sc Bârescii şi Hlisa sâi Cotuna Cernului ce 

. 
. 

. 
. . 

. 

. ... 

. . . . . . 

. . . 

Năsoescii sâă Cetăţuia... cc. 

Brăila 

1[3 din domennlă Brăila . ..... . 
Idem. cr... cc... 
[dem cc... 

Şanalulă Dunărea, Distanţa III. pa. 

Moş:i 
- Cozocesca şi Pribâgu' . ., 
Scorţariă sc Petrenit . ta 
Iazuli, Cioranik şi Somesci! ss Scorţarulii . 
Colțea şi Batoculi , . 
Ulmuli Mohrânu, . .. . . .. 4 . e . 
Latinuli partea monastirei . . . . 
Bertecsil . .,, [ce e a...   00
 

=3
 

C3
 

CA
 

x 
09 

DD
 

ha
 

. 
. 

. 
. 

s
c
.
 

. 
e. 

. 
. 

. 
. 

. 
e
.
.
.
 

. 

. 

. 
. 

a 
. 

. 
. 

. 

Rugbi . ... IL 

Virtpele, , ee... a 

Vâtra Schitului Nifon afară de scâlă şi pă A 

sa vindută de veci. . cc... | 

“| Statală, 

Mislea. 
„Stavropoleos, 
„Banu, 
Idem. 

_Idem. 
Iden. . 
Idem. 
Schitu Bradu. 

„Sf. loan Bucuresci, 
Poiana Măruluy. . 
Sf. Apostoli, 
Schitu Nifon. 

Frumușica, 
Bistriţa, . 
Madona şi Răducan, 
Madona, Galaţi. 
Bistriţa. 
M-rea Bogdana. 

> . Bisericanii, 
Frumâsa, 
Bistriţa. 
Tăslăulii, 

" Caşinulă. 
Idem, 

” dem. 
Trei-Erarchi. 
Precista, Raducanu 
Idem, | : 

Agapia, 
Păngăraţii. 
Bistriţa. 
-Episc. Roman, 

“Berzanţii, 
“ Idem, 

-- Jdem, . 
- Idem. . 
.“Idem. - 

Mitropolia, 
Idem. 

„ Episc. Buzăului. 
Idem. 

Sf. George Noii, 
. dem. -   1 Văcărescil,   Idem.
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î i STABILIAENȚOLA 
- NUMIREA BUNURILORU uite 

3 , DE CARE DEPENDA 

9 Ciora şi Lacul Tătarului, - Radu-Vodă. 

10 | Ivănuşnlă, e ceccar... „Michaiă-Vodă “ 

11 Ruşeţulă . . coco... Mărginenii. 

19 Laculă Tătarului. „cc... cc. " Idem, 

| 13 Muşeţenea, <a ate ee Idem. 

„14 Giormăntsa, . ante Sărindarulii. 

| 15 Latinnlă şi voinesci . atei „Sf. lân din Focşiani, 

i 16 Cremenea si Joița. .: e Spirea din Dâlă. : 

| | „_ Botoşiani 

d Noua Saliţă eco... Agafton. 

2 Ciornohalu coca eee. Fâsticil. 

3 Parte din fpotesci + + e ok... Gorovei, 

4 Teişora s6ă Nicşianii . ... . Sf. Sava. 

5 „Bucegea.. . soc... . Secolele. 

6 Lihnescii, a on... . Monastirea Râsca. 

"7 Unsa -. n cetatea... . — Slatina. 

| 8 Inconjurătârea . eee ee. . —  Popăuţii. 

9 | Iacobeni şi Zăicenii. . a... . —  Coşiula, 

10 Juconjurăt6rea - ae sa oe . — Vorona. 

11 Inconjurătârea.. . -. n. o ocna... —  Coşiula. 

12 Parte din Tomesci . -. . . —- Slatina: 

13 Feredenii . a. . . —  Nemţu 

14 'Pohilenii cu Prolipca .. . . — Golia. 

15| Parte din Tohileni-. -. - . . Golia. 

16 Protopopeniă e «e ea ce e ne ce nene ne ceeee Probota, 

17 | Gorbanesciişi Rosen, e eee eee. Golia. 

18 Comăndărescii. -. -. ce ce ce caca... Dancu. 

19 Burdojescii. ... c. o. Teodorenil. 

20 Durnescii , ceea... Mitrovolia. 

21 Frusescii . .-. îc. Trei Erarchi. 

99 » Inconjurătărea monastireă Agafton. a. Agafton, 

Bolgra di i 

'Terenele de pr isosă din, Basar abia anexată 

1 Tropoclu .-. 1. . [cc . .. 

2 Eschipolos, e se ca ce ce ce ca ne ce 

3 |. Cişmea Vărnită, cc... cc... . 

4 Tatar Bunar, . . . . . . n. 

5- | Cairaclia. . . . . 1. . . 

6 Enichioiu . . . | . . . . . ... 

7 Noua Procofeă... -. cc. se ce ce ce... . 

8 Tas Bunaru , -, vs. cc... ee e o eee 

9 Noii Caragaci, n ce ce ce eee... 

-10 Darmendere -. -. cc cete... - 

Ul Banofta. . . a... 

12 Vaisală, cc . . . . . . . . . . ce 

13 | -Troianulii. . e ea. - 

14 Selioglulă e e ce e ce eee eee , 

15 Caracartulă -, e ee ac... i 

- Ca n u Li îi 
: | 

1 “ Baureii, Moldoveni. „i a e o o. co... Dobrovăţuli. .. 

2 Obilenii. . . „ce ce ae e ce ee e Epise. Hu. | 

. 3 Ursărescil Bărlădesei o e e ce ee... Dancu, a: 

4 Zărnescii şi Mănăşeniă. cc... .... Sf. Sara. i    
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„8 NUMIREA BUNURILOR STADILIMENTULV 
A 8 Dia DE CARE DEPENDA * 

| Cuvurluiii 

1 Comănescii, . . . . . . . . Secolele. 
2 Zărnescii , cc. |. . |. cc. [. . . . . | Văraticu, 
3 | Hliza, Precista ... 1 . . .  . . Madona Galaţi. 
4 Tulucescii. o îs... . |... | : Cetăţaia, 
5 sele | | | . [. . . . . . . . Sf. Saba. _ 
6 Cigmelele . . . în.  ... . Madona Galaţi 
7 Schitul Gherătsca. o... Mitropolia. 
8 Draniştea şi Țepecsii . i Episc. Romani, 
9 Crăciuna sei Viorica ... ea Monastirea Adam. 

10 Uncanii sâi Călugăra . . . . . cc... Idem. 
U Bărboşii, , , [ee Tec... . Dişea, - 

12 Balta Brateşiulii. Î.. . ... Mitropolia. 
13 Siviţa . . . [. . "Galata. 
14 Cuca cu parte din Vladaicu - cc... Nicoriţa, 
15 |. Parte din Şendreni. [e . Cetiiţuia 
16: Siviţa , . cc. . eee. .  . . Frumâsa. 
17 Parte din Cuca e ae e. i Secolele. 

„18 Vădenii e a. . Dobrovăţa. 
19 Maxinenii ae ee ea... Bistriţa. 
20 Pisculă şi Hărseseii, a... Cc. Nemţu. 
21 -Fărţinescii. : „|. Scolele, 
22 Şerbescil sâă 'Troianulă . dem. : 

-23 Valea lui Manolache Î.  . .. . — 
24 | Slobozia Conachi. . . . i: o o... . . —. " 
25 Vămeşenii, . ee ce. . Precista Galaţi. 
26 Sultana. î eee . .. . Slatina, 

! - Dimvoviţa . 

1 Aninâsa cu Ciaturdia , . Mitrogolia. 
2: | Bănescii de Conţesci şi Bolovanii - .. Idem. 
3 Gara Vălcanii, Vâtra schitului Bunea . . . . . — 
4 Câinâsca. . . . Î eee. . [| |. n. — 
5 Săcucnii cu Adina, e... .. — 

“6 | Pârvuleseii, cc... . | — 
7 | Sătenii. , . — 
8 Tetcoiulii,; Tomigani și] iAranţişulă . —_ 

„9 Conţescil. . N a. . “Epise. de Argeşiii, 
10 Podulii Rizil . . Monastirea Dâlu. 

VU Răsvadali, Ocniţa, Colibaşu | cu munţii i si mahalalele. . > Delu. 
12 Ciulniţa sâi Călugăriţa . . . e. . , Câmpu-Lungi. 
13 Negoascii . . .. . . Rîncăciovu. 
14 | Gemenele cu Petrarii ete. . Sf. George Noi. 
15 Cazacii şi Voinescii, . | „| Idem.: 
16 Munţii Bucegea. . . . . . . ss . Cotroceni. 
17 Drăgoescii pământeni. . . . E Padu-Vodă. 
18 |. Capriorali cutruparile . . .. . . . . . Mărginenii. 
19 |: Cornăţelulă partea monastirei : , . . . . . . . Sărindarală. 
20 Cobia e... . .  .. Mislea,, 
21 Gura Şaţii. . eo. Nucetulă. 
22 Cărbunescii şi 'Tigănia. . Golgota, 
23 | “Muntele Petroşiţa . , . 

  

  

  În Valealungă e... i . =. 

  

    

„dem.            
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p MENTUL! 5 & NUMIREA BUNURILORU STABILIMENTUL | p | _ 
DE CARE DEPENDA 

25 Vetra Monastirei Butoiulă , so Butoiu, 26 Drăgoescii Ungureni . i Zlatari. 27 Balotesca i „|  Căscidrele. 28 Gura Qeniţer Mislea, 29 |. Şese trupuri Țiţa Fieni Căldăruşani. 30 Ciupa s6ă Mosteni, „i Câmpu-Lungiă. 31 | Creţulescii, Odaia Tarculnţ , [i dem. : 
32 Căpriorulă partea monastirei . oi Idem. -8 Tacobescii afară de Găesci Vieroşulii 2 Făgețelu, o. Glavaciocu, 35 Bânca . Pee... Mitropolia. - 36 Valea Lupului Băsesci şi Valea mare. *, „o: Idem. , 37 Vetra Schitului Potroia ia Idem, 38 Coborîşiu afară de Brătesei, „i a. Idem. 39| Cucuteni, Bădenişi Luegile. . i: dem... 40 Lucienii ICR e Idem. 41 |: Pribeu sâă Sturzenii și alte trupuri din Voinesci . , .. ]dem. 42 „Puciosa, Vingânu, Pee Idem. 43 Tolescii, Ludestii sâti Pitărâsa, Piscul Banului, Săsenii şi : părțile din Hulubosei, Idem. - 44 Schei. . Î. . Eps. Argeşiu. 45 Viforita, |, a... Dealu. _ 46 Teişulă. Pe... Idem. 47 Lăculețele, Viforita, 48 Vâtra Schitului Viforita , ... Idem. 49 Trupurile rămase ne vindute din moşia Răsvadu . , ., Sf. Gg. Nou. 50 Trupurile ne vindute din moşia Jugarenii Poroinica Ciorania. Văcăresci. 

51 Voinescii cu Gemenile. . so... | Rade MA a 
52 Serdanulă, a Nucetulă. 53 Vâtra More Nuceta, . o... . Idem 54 | Racoviţa , cc: oma e | Idem. 55 Mărcesel ai ]dem. 56 Ti Idem. 57 Panaghia cu Muntele. cc. Idem. 58 Sfora Nucetu, Golgota. 59 Drăgodana, cc. Jdem. 60 Seheiu a Sf. I5n Bucuresci, 61 Brosa Butoiu. - 62 Doicesci Sf, Ecaterina. 63 Postarnacu cutruopurile . . ... ae a | Sărindar,” 64 Isvorele scă Sudulenir. ii Valea. 

Doljiu _ | | 
1 Buhanii şi Galiciunca . e. Epis. Râmnicu. 2 Pratoştiţa, ci dem. 3 Cetăți Idem. 4 Comani i Tismana. 5 Mera . Glavaciocu. Gl Zau . Sadova. 1 Strimba s6ă Catanele , . Govora. - 
8 Nodeia . cc... ei... THoreza. 9 Ciuperceni, ad Jdem. 

19 Popescil e ae e |: Tăem. 
ui Parte din Ostroveni, . cc. Jdem. -      
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” Bechetulii s€ 

  

  

Giurgiţa . 
„ Rodarii şi Ciocănarii . 
Ostroveni . 
Gibrovuliă . 
Ostrovenii . 
Murta . 
Pisculă şi Cibru Ciuperceni | 
Silistea Crucei . 
Lipovuli Radovanulă . 
Podarii şi Palilula | 
Moleica Slătidrele sâi Ceretu 
Baita Verde . 
Goicea mare sâii Cârna.” 
Ciutura. 

Schitulă Râba 
i Călăraşi : . 

. 
. 

. 
. 

..
 

. 
. 

. 

Bucovăţul, Lemna, Verona, Mofleni; şi Fontănile vâtra a 
'Pugurescii, 
Golumbulă 
Țiu şi Ocoia . 
“Fântâna Banului 
Giurgiţa . 
Bratovoesci cu Puţurile . 

Lumaşiu Î. . . . 
Margaşiu . 

„_Bistreţu cu întregă Balta ete, 
Vărbiciora,. 

Sadova vâtra Monastirei : 
Cârna sâă Măceşiu . 
Sâca de Pădure . 
Robanescii şi Purşanii . 
“Lazalii şi Crăşanii 
Albescii 
Balota . 
Tăncănău. 
Sâca, . . 
Dosu Sandi, .. 
Maslavitu. 
Gabruli . . 
Mărăcinulă .. 
Poiana Pleniţa ,. . . 
Rebegi. .. 
Valcomulă. -. 
Perişorulă cu tâtă întinderea . 
Săcuiulă cu tâtă întinderea , 
Tirnăviţa ca trupurile . 
Plosca, 
Cornetult . 
Tinţărenii şi Arpadia, . „. 
Jumttate din timpurile moşiei Horezu 

Pălinişulă, 
Xetohu, . , 

.:. 

. 

Dorohoiă 

. . 

. 
. 
o
.
.
.
 

_
.
 

. 
.
.
.
 

.
.
.
 

. 
. 

  
Motru. . 

  

Horeză. 
Brâncovenii. 
Sela Obedânu, 
Idem. 

Madona Duduli, 
Idem. 

Căluiuliă. 
1dem. | 
Idem. 

Jittia, 
Idem. 

“ Râba, 
Idem. e 

" Bucovăţuliă, 
* Zlătarii, 

Mitropolia. 

*: Idem, o 
_Scâla Obedânu. 
Horezu. . 

“Tismana şi Zlatară. 
Sadora.. 
Idem. 

Sadova. 
Arnota, 
Schit d'un lemnă, 
Brâncorenii. 
Idem. 

Scola Obedânu. 
Sc. Obedânu. 

«dem, 

Madona Dudulă. 
Idem. 

„ Gălaialii. 
Idem. 

Jitia. 
Bucovăţu. 

- Xdem. 
Epis. Râmnicu, * 
Hotărani. 
Pensionati fete 

"Sf. Gg. Non. 
"Secolele, 

Mitropolia. 
- Schit, Sofronie.  
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3 Zamoştea eee... M-rea Rizea, 
4 | Bălinescii. . , Peace, »  Văraticu. 
5 Liveni cu Hătcituţii, . .. Mitropolia. 
6 InconjarătOrea desființatulă Schitii Gorovei. 

7 Iăncuţa . .., [ee ee... . Birnovschi. 
$ Adâncata . . eee. Theodorenii. 
9 Cordărenii şi Sipoțenx. eee eee. Doljesci, 

19 Buhaiu şi Păscarii P Bârnova. 
11 Suharenli o . ']heodorenii, 

Fălciu . 

1 Vitrisia eee. SE, Saba. 
2 | Covasna e. Dobrovăţu. 
3 Germănescii cu Gitionle ee - Pistici, - 
4 Peicani. e. | “ Epis. Roman. 
5 Vârâți Eps. Iluşii. 
6. | Rimzeseii cc Jdem. 
7 | Vălenii. CC Sc6lele, 
5-| Scoposenii, M-r N&mţa, 
9 |: Buneseii: şi Brăteseii î.C .. . Ei ms „Eps; Huşii, 

10. Pâlâresci : i, Dobrorăţu. 
ergu Huşi cu Volosenit fină via care s'a vindat şi tir ter so 

” gulă Huşii iscomptrată. : o. . ) Eps. Haşii, 
12 Croţesciă cv părțile din Sehiminesci şi  Crisnăşeni Iden. 
13 Stălineseii, tt... , — 
14 Vicolenii, ct... Agapia, 
15 Cordenii, . act. Eyps. Roman. 
16 Elanulii, tt... Floresti. 
17 Zbercia, tt “SE, Saba. 
18 | Gugeţeii, . - ae ae Tdem. 
19 Ibănescii e ca Cânligaţii - e „Eps. Haşii. 

| „Re or ji ia ” 

1 Bâlta: . n oo eee a. . .. Eps. Romnica. 
2:| Vâtra Schit, Crasna. ee ae. 1dem. - 
3 Olari . .., î.en ea. o |. . . . |. . — 
4 Părăuli şi Bia... - Bistriţa. 
5 Broşteni! . îm eee... . Tismana, 
6 Vetra Monastirek Tismana, îi . .. Jdem. 
7 Comănescii „cc cc... . ..i — 
8 Jonescii şi Brănescii îi . . | Motru. -- 

9 Baia de feri şi Sohodolu .. . cc... Horezu. 
10 Mantele Bălescu.. .. . îe ee ea . | dem. 
11 Vetra Monastirei Polovraci cc.  . | Polovracii. 
12 |: Muntele Oslea, Boul şi Sabelul afară de cracu Maneşi Tismana. 
13 Sipotul. . o... a. . . Polovracii. 
14 Aantele Carmatara” Oltețului Î o . . | . Jdem. 
15 ““Huluzu şi Turcinuli, — 
16 "Nicovan. .. e eee... . . — 
17 — Pleşa a ae e a... . — 
18 Moii. . înec . |. . Tismana. 
19 Topolița scii Valea ca apă. î aaa . ... | Idem. 
20 Frătescii. . . .. — ! 
21. | Votra schit. Strâmba cu gat în moşia “Sărdănesei. - . Eps. Romnicu.:    
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ţ 22 Margescii cu trupurile,. Eps, Romnicu. 

23 Mogoşianii. ua. Se. Obedânu 

94 Herăşescii cu 2 locuri din Povaresci Pinul Prosia şi Muntele 

Redin ... îm ae Schit, dan Lemn 

25 Tarburea . e... . . Brâncoveni 

26 | . Siliştea. „Schit. Laina, 

ă Ialomiţa .; 

1 Căzănescil si Reghiga . . . Căldărușani 

9 Dichissenii. o... Epis. Buzău 

3 Bogata. .. ... . .. . — 

IA Petescii. .. . | — 

|5 Cărărenii scii Hagienii.. „. Cozia 

6 Cunescii şi Rizânca.: .: .: 1... „ Znagovulii i 

| 7 |. Grindu şi Rogâzele Ci - Vitorita, i 

1.8 Vărăştil . — 

9 Droştenil vechi şi Fogozu- . . - SE. Ga.Nou | 

10 Cocora Sf. George şi “Cocora Anirgineni A Sf.Ge.şi Mărginen; 
11 Perieţii Moldoveni . RR Sf, Ge. Nou. i 

12 Frătilescil. ' îl o. . Sf. Saba Ji 

13 Culcaţii .! gt Nucetu - i 

14 Făurei scă Odaia! Vizăien tei Cotroceni | 

15 Găunoşii . . .: AC CI E E Radu-Vodă 

16 Trîmşianca ca trapurile pc. . . II — 

17 |. Săpunarii s6ă Odaia Protopopului -: și 
18. Ciocănescii ca trupurile , PR Mărgineni 

19 Ciociinesci, - .“ a. Michaii-Vodă . 

„20 Berlescii şi Popescăi, RR Slobozia 

21 Stoara numită Patru părți ta. — 

- 92 Stra achina . Îi . ... . — 

93 Mopilya, e eee etate ere a. — 

24 Ivănescii . Da a — 

25 Vâtra monastirei Slobozia - ee | _ 

26 Fundul Crăşaniloră. . aa "| Sf. Apostoli 

27 Buciumeni şi Frăilescii . pc... . , Sărindaraliă 

28 Culeaţii, ÎN . Răsvannlă 

29 | Vlădenii fără trupul Dlagodâsca - î.. „ Sf. I6ndin Bucures. 
30. Buescii. . e. Cernica. ! 

31 Mă garânca - - Vieroşulii 

32 Petzoiu cu uă sfora "Bucşa . . Plumbuita 

33 | Băriganulă . cc cc... „Cernica, . 
34 Bobulă sâii Cornânea ..s., eee + Mărgineni . 

35 Călăraşi Vechi. .. - Te. Călâăruşiani 

36 Săpunarii sâii Copusu , Ca eee. . a i 

37 Ulmulăi. .. RIA —: 7 

38 Stelnica scii cotulă Bpuralui, AR Mislea, ” 

39 Persica stă Bardujelele, Piscu Carapanulut sc Bunâvjolei . 

„ls Persic ee eee e  Văcăreset, BR. Vodă 

40 Sărata sâă jazuli .. .... . Slobozia." 

41 Gaiţa cc cc... peace - | 
42 Ciaculii sc valea Pleopului ea Sf. Apostoli 
43 Laţinuli. . ceccar. ue |. Căseiorele 

44 | Biculă şi Mat ăgescii Pa aaa ae | - Cotroceni 
45 | -Blagodâsea:. o... Mărgineni 

  

  
  

  

    

  

      
-



LEGIUIRI 

  

Nr
. 

CU
RE

NT
 

NUMIREA BUNURILORU STABILIMENTULĂI. 
DE CARE DEPENDA 

  

  

    + 
D
O
O
R
 
C
A
R
a
 

Cunescii III Pioa Petrei şi Brăiliţa s6ă Oraşulă do flote. ,„.... Călăraşi | ” Copusulii (Odaia călugărului)... i a. Regiga s6ă Căzănescă, , .  . .. TOS, 

Ismaili 

Terenele de prisosii din Bassarabia anexată 

Suhari din Bassarabia. . . | Pământurile din Bassarabia Română . Bucura, 
Torenulă de lingă Salinele 'Pusla | 
Bariera, 

» Parchetulă Tusa i | Uibrianu î. | Haran Aspaga   

„|parte a Rogovet ete. . 

| Pristolulă. 

Cara Mehmetu , i . Cismele, i Berisofea . ,*., î. . . 

.
.
.
 

. 
..
 
. 

Şagana, . SRR Cardonu și Martaza, ee... Sasicu Mică . . [aaa . . Terenulă cetăţii Ismailă |. aa 
Terenuli ce s'a găsită de prisos în comuna Şagina, . 

- Mehedinţi 

Gura Motrului vâtra, Monastirei. =, eee. Ascunsa e 
Piria şi Cioranulă i . Schitul Topolnița fără trupulă isvoruli Bird. ... Slatiniculă şi Blidarele . , .. dee. | Cerneţu, Mianu şi Malavăţuli 
Alboleseii, îi ee e. Apa neagră cu cele-alte trupuri şi afară de cele vind, do veci Burila cu trapurile ei Leveşeluli şi parte din Stigeniţa a 

Rogova jumătate, Scăpău, Jiana Mare şi Tigănesciă cea altă 

Iliescii afară de trupulă Tarcinu vîndut de veci , Mota e 
Bistriţa şi Ergeviţa cu ună vadă de mâră po apa Bistriţa Ploştina Pee... Bresniţa şi Zadăstriţa cu mahalalele ci - i. . Pristolulă., | 

Cuşmiru și Gogonţa, Pa A PI Piatra Albă .. . " Hotăranii desusi , ., - Ceea. Stigniţa fără trapulă Cacoţi, |.   Cătunele sti cătunul afară de trupul Steicu vindut de veci. 

Radu-Vodă . 
Mărcuţa 

Călăăraşant 

. Glavaciociă 

  
Episcopiei Râmnicu şi Deveselu partea Monastire Tismana . | 

Motru 
Epis. Râmnicu 

Tismana 
Motru 
Govora 
Strehaia | 
Baia de aramă 

| gismana şi Episc. 
Romnicu 

Tismana 

L
I
L
I
 

Cozia, 
Hotărani 

„ Cozia 

Hotărani 
Bistriţa   Mitropolia 
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22 Gogoşii, Gogoşiţa şi Oreviţa. . . . cc. Mitropolia 
23 |. Pârâia hotarulă jumetate, -. . , a c.- 1 "Schit W'unăi Lemnăl.- 
24 Zlaşoma . . . | Motru 
25 |: Pungiana,. î.. . | | Sf. Dumit. Craiova 
26 Rucşioreni. . . . . . . 1 Strehaia 
27 Vetra Monastirei cu satele di , .. .. Jdem. 
28 Batogi , cc... cc... Radu-Vodă 

Muscelii 

1 „Anin6sa Pa. Mitropolia 
2 Negescii, Bahnenii, Grigorenii și Valea, ursului . Jdem, - 
3 |. Trei munţi Pisculii Netotului, Obirşa şi Oiticuli ,., _ 
4 Corbi co munţii, cc .. Epis. Argeşiu 
5 Bădeni!, Slobozia fără trupulii Bica |. Câmpu-Lung" 
6 |: Berivoesciicu Siliştele, . , ,:. . . .-, „dem. 
7 Bădescii . eee e eee ea d — 
8 Moroescii alipitii la trupul Piatra din moşia Rădeni Slobozia — 
9 Gradiştea şi Alaguricea Petroiă fără trupulii Giabela . — 

10 |. Negescii şicu Siliştea, . — 
1 Stănescii şi co Sihştea, , cc... Ă — 
12 | Berivoescii, , n... Vieroşia 
13 Mărăcinenii şi Colibaşii vâtra Monăstirei însă fără tropulă | 

Valea rea, ce... . Idem. 
14 Gorganii partea despărțită, prin şiossea, . Rincăciovu 
15 | 'Torescii. e. Idem. 
16 Topoloveni să Golescii Badi. ..... . Nuceta 
17 | Schitul Budiştenii cu Priboenii şi Gimbocata. Cotroceni 
18 Bădescii cu Cătunele , ., , . . Valea 
19 Valea Vălenii afară de trupuli Radu-Vodă. Mănăst, Radu-Vogă 
20 Corbgiorii Cogesci .-. ... eco. Mitropolia 
21 Negomiressa. . , în ea. n. Câmpu-Lungă 
22 | Munţii Monastirei, , cc... Idem.. 
23 Binda cc... cc... . | — 
24 | Căltesciă cn... .. — 
25 151/2 Delniţe în lunca Argeșul. . cc... — 
26 Priboenii . n... [  . [. . . cc... . o 
27 Munţii Mugetescii ... Epis. Argeşiu 
28 Poenari . Rincăciova 
29. | Alunişiulii și Heroia, : Mitropolia, 
30 Costesca cu numirile . , . 1. ca... . |! Teme, 
31 Corbulii Pădureţi şi Odelniţa afară de trupul Cărbunele vîn- _. 

dute , eee e. Idem. 
32 Ciocănescii cn 6 pogâne veniti de otaştină şi embaticară , 

afară de trupurile Ciocănescii şi Zeina Rece vindute de veci . Cozia | 
33 Ferburia , eee o eee ee... Vieroşiu 
94 | Miceasca e... te ae ee e | Văcărescă 
35 | Hirtiescii, „+ | Yieroşiu 
36 | Piscanii sâă Pribâia , . | Xalea 
37 Valea Mare cu trupurile . . . a Nămăescă .. 

    

  
Isvoranii cu unii locă înfundatii şi valea Popi ,   Mitropolia . - 

z    
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„Neamţu . 

„Sărata, . RR 
Graşi cu trupurile. . [me eee... 
Parte din Băltesci,. . . . . . . . . . ! 
Gârcina şi Tătăruşi, . cc... 
Vadurile. , . [eee . . . 
Chindrovi Cracaoai o. 
Dahalniţa Secu . -. ce 
Spiescii, , . . . .  . . . . . ... 

Bicasu. oc. ccm... 
Gura ocă. . ae. . 
Sărata, e... co... 
Inconjurătorea . , sc... . . ... . 
Tarpescii , e . . |. . . . . . 

„Jideseii, . . . . . 
Răucesci şi oglinăi . [De ... ... . 
Săcăluşesci şi Topolița ai 
Osloreni Ce... 
Sârbi ca... . ... . 
Dănesci, , . î. [. . |. |. |. .. . . 
Bârca şi Goşmani. [aaa .. 
Botescii. Îoeo.c.. ... 
Tărcâu a... | 
Tirgu Neamţu şi. "vinători, . ... 
Ocea şi Belebea, . . cc... 
Manţi cu cătanele , . 
Petricani, . 
Inconjurătârca Monastirei Distiţa și. dsrărele. 
Calu şi apa. . 
Zănescii. , . , 
Conţescii. . . o... . 

- Girovuliă şi Averestală,, o... 
Săvinescii . 
Brăniştea cu Sadurile cei “dice şi  Pingăraşovulă 
Inconjurătârea Monastirei Taslău . . . 

| Borleşta. . , . 
__Yinători cu cătunele. . . .. 

Tinişeştu cu cătunele Preoteşti ş şi Busata. . 
- Tarcău, Pe. 
Prupulii Ţaţeanii . 

Oltu. 

Vetra schitului Comani şi Gilmecle... caca. 
Idem Schit. Greci şi Striharejulă în... 

„  Deleniă - î... 
Dienci stă Văcărescii „. . 
"Ciorica sâii Profa. .. ,. e e... 
Birca, stii Valea mare. . 

» Recea şi Slobozia, râtra, schitului Sopotu, . 
Sprincenata fără trapulă Urită vândut de veci. 
Birca, Preotescii şi Odesci sfâră no locuită . 
Birsescii . . ee... .| 
Drăgănescii Mărunţei 

Văraţicu 
Agapia 
Cetăţuia 
Bistriţa 
„dem. 
Bubal, sâă Hangu 
Buhalniţa 
Mr. Rişca 
Bisericani 
„dem, . 
Pangaraţi 
Idem. 

Neamţu 
Jdem. 

Mr. Neamţa 
Varatecu 
Neamţu 
Rişea 
Văratecu 
Eps. Roman   Mr. Rişca 
Pangaraţi 
Neamţu 
Idem, 
Jdem. 
1dem. 

Bistriţa, 
Idem. 

Taslau 
Idem.! 

Aron Vodă 
Bistriţa 
Pisericani 
Taslău . 
Idem. 

Bisericani 
Mr. Neamţu 
Pângăraţi 
Mitropolia 

Mitropolia 
Idem. 
Idem. i 
Jdem. Ț 
Idem. 

“ Eps, Argeşiu 
ldem. .- 
Idem. : 

Plumbuita 

      Mitropolia - 
Jdem. 
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1 Oporelv Drăgănescii sei Boriceaca . . » Mitropolia | 
13 Seca şi Belciagata . . Cozia | 
14 -|- Schitul Sâca cu moşiârele fără “trupulii Seca. . . Ldem.! 
15 Râjleţulă |, Vieroşiu' 

- 16 Căzănescii, Rădesciă, Voicescii « şi Horezală s6ă Comăniţa. Horezul : 

17 Sfinţescii .. eee... Brâncoveni 

18 * Ibănescii , e ei. cc... Idem. 

19 Puturosa . a . . Sf. Gg. Nou 

2 Pârliciu Cotroceni 

21 Drăgănescii cu trupurile : Drigana, Corbnlii, Brhâsa, ML |. 
covuliă şi Bâlteasa . . cc. e. . Sărindară 

92 Cireaşiovulă . .. . . . Clocociovulii 
23 | Mogoşescii ac a . Jdem, 
24 |. Unchiagulii, . .. . Idem. 
25 | Râjleţuli .-. ” ... . Govora i 
26: | 20 Stânjeni moşie în otarulă Cominiţa cc... Idem. 
27 Pote6va. a. . . Pia Căldăruşiani 

Putna | 

1 Parte din Floresci , . . Eps. Roman 

2 Dumbrăviţa . - : ; Pa „a | Mitropolia! 
3. | Imconjarătârea Nonastirei fără via “din Glipesci . .. Soveja 

4 Inconjurătârea Monastirei... - a. Mira 

5 Precistanu. i ! _ Tdem, .- 
G: | - Petrescil cu Minârescii vadul Roschii şi Vulturul „Adam. 
17| Schitulă Bradii. . , e... .- Mitropolia | 

8 Vitinghescii , ... oc... Eps. Huşi - “N 

9 Crucea de josă, , | „| . Mr. Bogdana | 

"10 | Pămenturile de la Gârla Cojescii . Neamţu 
1 Fitinghescii |, îi eee... Bisericani 
12 - Varnița. . ! î-.. „Neamţu 
13 Bârca Păunescii . . Bârnova . 
14 Cărbunescii sei Mindrâsca . “ Caşinul 
15 | -Ciuşlea cu siliştele, viile do la Oaobesci și soduti după si- 

retă, afară de via din Crucea, de josă şi hlisă; de la, Codru sirbi- Rachitosa. 
loră, via din comuna, Vărsătara şi hlisa de la Biserica din Sirbi ! 
fără terenulă ocupatii de taberă. , . . | 

16 | Grigoresci afară de hlissele Bătinesci şi “Balotesci vindute, Idem., 
17 Adjudulă vechii cu Lespedile, . . . „Mira. 
18 Balotesci fără via din Podgoria, Straoni sindate . . 1. . |. Idem. 

19 Joconjurătârea, Schitului Bisanţia cu părtieelele ci... Bisanţia 
20 Parte din Balotesci fără Hârâgâria,.. . + i. 'Taslău 

- Iaşi i | 

1 Vlădicenii . .. [eee Mitropolia | 

9 Hiineia, . . . . . o Cotăţuia, 
3 Minjesci şi ] Petresci. . . . Galata 

4 | Hadimbu gi Mironâsa . . | Idem. 
5 | Incorgiurătârea Monastirei . . aa a Bârnova - . 
6 Copoulă şi Rediul. . . . .. e. . Troi Erarhi 
7 | Trincesci , . .:. . . . .. EU “Tdem.. - 

8 Mogoşesci + . cc... . . a Î. Frumosa 

9 | Partedin Qamiceni cc... . . . | TrotErarchi: | 
„10 | Vocotesci ; e. . , Mitropolia ||    
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11 Parte din Cepleniţa. . cc... „| “Bistriţa, - 12 Inconjurătârea , . Ă , PR Mr. Socola 
13 Jacobeni 1. e Mr. sf. ]. gur. de aur 14 [e Măcăresei, Mitropolia 
15 Poleni e. Mr. isca 
16 Gadgia şi Bălțați, o... „Mr. Neamţu 
17 Vorovesci . Ceea. n "Galata : 
18 Mânzătesei şi Fâlfăesci, . , , . . ... 1dem. "19 Belcesci, Î o ae eo e. 1. | |. . 1. |... — 20 Inconjurătârea Mr, Cetăţuia cu Valea adâncă . . . . . Cetăţuia 
21 Roşeni Idem. 
22 | Moreni, e — 23 Tabăra — 24 Valea Cosmi cc. .. — 25 Șipotele, tă Birnovschi 26 Spinomeni, a... . . . Golia 
27 | Oprişeni, . a... dem. 28 Mora: Dancului . Îi. |... Dancu 29 | Bociumi a... Idem. 30 | Bâlea, Buhalniţa 
31 Golăesci. . ., îi eee e a a. | . Frumâsa 
32 Ulmu cc. , Idem. 39 | LinescişiStornesei. . . ac. | Mitropolia 34 | Costuleni scă Priscani ca viile din Podgoria Vişani şi Văme- | 

țGia, şi via cea mare de la Vişani şi Tomesci , a Pr Neamţu 35 | Cârligulă şi Rediuii. . Aia Mitropolia 36 Buţuluculă, e. Doljesci 
37 | Inconjurătorea Mr, Zagaia. .-. Zagavia 38 | Icuşenicu via din Podgoria Vlădiceni, ... .. . . . | Agapia, 39 Comana de jos cu viile din Podgoria Cotnari . . ... dem. * 40 Ciora, Slatina 
41 Glăvănesci şi Stolniceni cu viile M. Văratecul din Podgoria | 

Vițani, Șorogari şi Copou, . , Mitropolia 
42 Aronenu. . A . Aron Volă 43 Tania, e... den. „7 44 | Prerehicualeisati . Socola 45 Epuresci cu viile din Podgoria Cotnari . . . Neanţu 
46 Andrieşeni. . Cetăţuia 47 Parte din Tomesci. .. .. Sf. Sara 48 | Tulinescişi Verezeni,, ; . iii Probota 49 Tomesci cu cătunele, . ii Golia 
50 Șorogari, . ec. | : Dancu | 
51 Ștpte Gmeni "fără embatici Sf. |. gură de aur 
52 Parte din Soldana . îs... Mitropolia i 
53 Cârjâia şi Sboreni, . ci Zagaria 
54 Miroslava ec... Galata 
55 Uni trup din moşia Moreni. . o... Cetăţuia 
56 Parte din Şorogari, e... Golia 

Ilfovu 

1 Țigănecsi cu unislaz do 7pogâne. , Tigăneşti 
2 Masa en Prosanica , . cc... .. Mitropolia 
3 'Tărtăşesci, [ee aaa... | . Eps. hâmnic - 
4 Dridulă şi Stopinele, | Snagorală          
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Drăgoesci , , o. 
Vetra Monastirei Snagovulă - .* 
Pârdita, .-.... o. . 
Sărăcindsa, . . . n... 
Senescii şi Cioroiulă. . 
Vâtra Monastirei Văcărescl afară de e trupul ce sia luat i pen 

tru canalisarea Dâmboviţei . . 
Vetra Monastirei Negoescii -. 

„Valea lui Sore. . .-. 
Potcovara . . 
Grozăvescil. |, . 
Ferăstrăi împreună cu neleşteulă . . 
Yâtra Monastirei Cotrocenii., . .,-. . 
Lupescii cc... 
Vaduli Andi .'. . 
Ogrăzenii , . . 
Ciurela cu morile, . 
Iuica şi Mitrenii. . 
Boja cu Morile . 
Pociovaliştea . . 
Jumttate moşia Codreni ș şi jumătate! a monastirei Bradu . 
Grozăvescil. -. . 
Hâriia sâă Brătăşianca.. 
Custureni!. . 
Portărâsa sâii odaia Chirului, : 
Rădulesciă, 
Hagi Dina. : 
Dărăşti şi Briștarii + 
Jigăla . . . 

„Mora Săracă , . . .... . . 
Bărboşii ghermănescii . [ee ao... 
Vera . „ E 
Creaţa nelocuită, . 
Tatina , 

. . . . . . . e. 

. . . . . . . 

. . . . . ... 

. . .. . . 

. . . . . . 

. .:. 

. 
. 

.
.
.
.
 

|.
..
 

c
v
.
 

Ciolpani, „sii 
Vetra .:. cc... 
Lipia bojdani . . . 
Moşia mâra Cernica fără mori - 
Otopeni şi Otopenii. ” 
Căldăraru si Glina . . 
Cociocu şi Bălteni cu trupurile î. 
Runca şi Dingenii . 

. . . . . . .:;. 

. 

. 

.. . . . . . 

. 

. . 

balta Grâcă , 

s6i Lupşanulii 
Foundolea . .., [oo . |... 
Fundulea, de susă a. 
Popescii ., e.  . |. 
Dridu, , | 
Sponţovală şi Spanjovali i în devălniăşie cu a ionastirca Sna: 

g&ovu 
”   de veci... 

. 

“Brănesei fără cârciumă. îi e a. în. e 

Cucuesei cu Frumuşiani, Futoia; Cartăluiă şi uă parte din 

Tăriceni cu trupurile; cu Rătesci, “Valea: câmpului şi Obilesciă 

Snagovulii. 
Idem.. 

Cotrocenii, 
"Snagovulii. 

Sf. Gg. Noi. 

Văcăresci, 
Negoesci. 
Idem. 

St. Sava. 
Cotroceni. 
Idem. 

Radu-Vodă. 
Idem. 

St. Ecaterina, 
Mihai- Vodă 
St. Ecaterina. 
Sărindaraulii. 
Brada, , 
Sf. I$n Bucuresci. 
Butoiuli. 
Pasărea. 

"Căldărnşani,, 
Idem. 

Tigănesci. 
Mitropolia. 
Dealu. - 
„Căldăraşani. 

- dem, 

Idem. 
„Cernica, 
Ţigănescă. 
Pasărea, 
Căldăraşani. 
Cernica. 
Sf. Savaşi Rad-Vod. 
Radu-Vodă. 

- Idem.. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
" Văcărasci, 
Mitropolia, | 
Sf, Ecaterina, . - 
Daalu 

Snag. şi Mih.- Vodă   'Tânganul fără mori şi afară de trap.) Vatra postei vinăută - 
"Văcăresci. 

95 
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55 Gostinarii sâă Goeni [eee ee. | Văcăresci, . 
56 Tâncăbescă. . , îi... . Mitropolia, 
57 Podulă pitarului fără mâră aa ee es ee e e. | Comana 
58 Copăcenii . '... î [cc .. Idemn. 
59 Vâtra monastirei Gruiu cu morile - Di .. Gruiu. 
60 | Ciofliceni . ” Jdem 
61 Vâtra monastirel Piătărăscă cu mâra ei do la podulă Pita: 

rului în care se afla gropile scii Heleşteile . cc. . Plătărăsci, 
62 Suhatulă, Mora nouă... Plătărăsci Sf, Apo- 

Beleioali. stolă şi Stavropoleos. 
63 |-Căsciorele, . [cc . . Cotroceni. 
64 Bolintinuli Di Idem. 
65 Luica . Idem. 
66 Gostilele . Sf. Apostoli. 
67. Tămădaii cu ori ce venită, île 1. . | Plumbuita, 
68 Dodi eee. Sărindaru, 
69 Pântânelele - Ceea... 1dem. 
70 Balamuci şi balta Negră | . .. — 
71 Sărindărânea cu şăpte râte de moră pe matca Tatomiţei —- 
72 Clineiu cu balta, partea monastirei. .. . — 
73 Grâca cu balta . .. ea. . Mislea 
74 Creţesci şi Zbirci cu morile . i Sf. 16n Bucuresci. 
75 Roşu cu două mori ana Nemţiască ș şi alta Românâscă . Sf. Ion din Bucur, 
16 Stroescii . . [ea . . _ Idem. 
17 Creța şi Stefănesci îi eee. |... Cernica şi Pasărea. 
78 |-Ferbinţi . . înece . ] Gruiu. 
19 Cerchezia scii Popâsca,. oa eee... | Mitropolia. 
80 Vâtra monastirei Plumbuita , e. cc .. Plumtauita. 
81.| Ginlescii . cc 1 Sărindară, 

- Prahova 
1 Muntele Gropşorele . . , . . .. ... Cheia. 
2 „ Robulă, . a. | Isvorele. 
3 Vâtra schitului Tordăehianu - a. . Mitropolia. 
4 Ghiorghiţa cu trupuri .  .. . dem. 
5 Maamuca. .. , ee. |.  . . . . — 
6 |  Odolulă Parepa şi Loloiasca e e... - — 
7 Matiţa cu puţurilo de păcură . . ... - î. Eps. Buziă. |! 

„8 Munţii Babeşi şi Zandga . [eee | Snagovulii. | 
9 Băltiţa., , .. Viforita. 

10 Loloiasca, Fontânelelo şi unii Jocă de lingă Uri. . Graiulă, 
11 | Muscelă şi Glodeanu . . .. Cotroceni. 
12 Vâtra schitului-Văleni cu vâtra Ştiubeii. . Idem. 
13 | Tisacutrupurile, . cc. Slobozia. 
14 Vlădeni. ..,.. .. . . Mărgineni, 
15 Tzintea , .., ea... Jdem. 
16 'Teşila Boştinari şi hanulă “din Câmpina - î. . .. — 
17 Olari sei Mărgineni do josăi şi Brătăşianca î.. | — 
18 | 'Haimanalele , . ae... . — 
19 Munţi Muşiţa, cu trupurile eee eee ee | Sărindaru, . 
20 | Şirna, Lirnosulă şi Pisculesci . . . . . e. .. Mislea. i 
21 Cocorăsci şi Goruna, ... . . . . .  . . . .. Jdem, | 
22 Moreni cu trupurile . îi ee. . Mărgineni, | 
23 Rogojanca şi valea Nucetului: o o. . St I6n Bacuresci. | 
24 . . Țigănescii. i 
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25 | Poiana Varbilăi ca Mărgineni. 26 Bănescii și Ulita o! Idem. : 27 Degeraţii . , ă .. Idem. 
28 | Cărbunescii PD SI i AI Căldăruşani 29 Baba Sima, i Da | Starropoleos 50- | Moreni, 

- Idem. 31 Seria e Snagovu 32 Vadoli Perma. cc. : Idem. 3 Puchenii cu Muntele Trestia . Idem. 34 Phiţiora cu sărata afară de trupulă Sfetescii, Ciobănescil şi 
.IVinăta,ete. , [a ..| a . . | . Mitropolia, 35 | Votrele Blojoiă şi Zamfira iii Idem. 36 Corlătescii sâii Mărăcineniy Inngi cu Trestienii afară de tru- purile Corlătescii s6ă Mărăcinenii vândute. . .... Jdem. 37 Trei Munţi Frătoştiţa, Fruntea lui Văsăă şi Ştevie . .. Idem. 38 Cernăteseii, 

Glavaciocu - 39 Ghiţiora . . Horezu 40 Proviţa . . AR . . Sf. Gg. Noii 41 Aricescii . PCR .. Idem, 42 Vaduli săpatii afară de via monastirei „ .. . . Plătărăscii 43 Râncegii ee ea ete ea 3 2 |” Cotroceni. 44 Valea cucului afară de trupurile Bachelașei venduţă de veci |. Idem, 45 Ceptura, cc î. | . Idem. 46 Ghiţira partea monastirei . co. Radu Vodă 47 Ceptura, ce Idem 48 Vetra schitului Apostolache cu sforile ei numite Lacarile par- . tea din Popesci. . cc, . . Slobozia 
"49 Vetra Monastirei Mislea cum s'a stăpinită | Mislea 50 | Găgeniifărăviă şiobrațiaei . Idem. 51 |: Gura Vitidra şilivedea dela Verbilăi . Idem, 52 Crima, Golgota, 53: | Slonulă. [ea eee ee. . Isvorele ' 54 Vărbila cu celle alte trupuri şi cu altă moşie Tipărescii şi . 

Jirealău partea ce s'a adăogatii de la fraţii Plaveni. . . .. “Mărginenii 55. |. Podenil cu parte din Soreni, Bracancea, Nucetulii şi din I- , 
" |dosci Vâtra Schitului Podenii [eee e a. e Epise. Buzăă 56 | Bobolia, e Sehitu Preăslu 57 Dogdănița Cotroceni - 58 Muntele Urletu . . ss... .. Căldăruşani 59 Vraca. .] Ă .. Seh. Cheia, 60 Muntele Curu Roşu. ., în... Idem. 61 Parte din Parepa. îi .t.. . . Sch, Isvârele 62 Livedea de f6ni afară de Plăşti, . : ea... . Căldăruşanil 63 Bătescii şi Pucteni , ,. , în a... Tiganesci 64 Vâtra, , î . . .. . . Sch. Predâl 65 Livadea din jurulă Schitului. î .. o eee | dem -: 

- ROmnica-Vâlcea , 

1 Vâtra Schitului Cetăţaia cc Mitropolia 
2 Bunescii . Epis. Râmnicu 3 |” Vetra Schitului Sărăcinescii, Idem 4 | Dossulcu morile, ete, , i . dem. | 5 - . dem. 

-    
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6 „Modoia PI a... Epis, Rimnicu 7 Mihăescii cu trupurile "Vâtra Episcopiei . Î. .. .. Jdem. 
8 | Ezerulă cu Bradu şi Munţii o... dem, 
9 Șuhațiuli a... Epis. Argeziă - 

10 Marcia . . î. . | . Cozia 
11| Muntele Gera. .., .. î. . dem. 
12 | Băbenii. Zoo... | .. . Bistriţa 13 Vaideienii cu Munţii î.. . .. . . dem. 
14 Costescii , : i . . . . 1dem. 
15 Milostea . . . . . .. . ]dem. 
16 Metohulii Mănăilescit e... . IA Idem. 17 Vâtra Monastirei cu araalele: . . RR Govora, 
18 | Jonescii , cc... dem. 19 Bogdănescii e. cc... . Arnota 
20 Cuceseij, . . eee e. |. | dem. 2] Montele Arnota. . a. . Idem. „92 Şirinesa, + Pe... | . Horezulă. 
23 Băltenii cu trapurile [e . |..| | . Idem 
94 Igoiulă. . o... . . — 
25 Afuntele Piscu-Lungă . . . . .. . — 26 Huntele Clăbucetu, . .. . . .— 27 — Cocora... , . .. . — 28 Romanii, Nâgota. şi Bârzotenii cc... . — 29 Fometescii, [eo . . — 30 Muntele-Văleanu şi Băreaciu [ae . | . — 
31 Budoiulă . . Îi ee... . Polovraci. 
39 Jigăile,. ., e... Idem. - 
33 Pileile din Dicrtisteset. î ea ce ee i... Surpatele. 34 Delniţa din dâlulă Titeiul. | Pee ase e | * Idem, 35 Cernelele . .-. Î... . Schitul d'un lemn. 
36 Riiosa . . . Idem. 
37 Livedea din Betiari, Yalta Grvatui, Albescii' şi Grindul, — 
38 Muntele Pârcălabuli. . . - ea. . — 39 | MamuşiFumureni iii . Mama. 40 Tomganii , .., ÎN. Căiniulă, 
41 Frâncescil şi Monastirenit, eee me e e e. | Schital d'an lemn. 
42 | Muntele Cojba şi Bela. . . Polorraci. 
43 | YVâtra Schitului, Slătidrela- Î a . . . | . Slatidrele. 
44 Şâse pogâne fenă în Cocora . . . Zghiabuli. |, 45 Vâtra ., E Să „| Schitulă Zghiabu, 
46 Drăgăşianii cu trupurile afarii de Buciumeni vindute de ec. | Epise. ROmniculu. 

- 47 Pisipiţii ca Brăiasca, Driganit şi 100 0 stinjeni în  hotarulă . - Giulesci . . . .. . . Idem. 
48 Cursua din Bogiinesei eee. | — - 49 Bareanele, - ,-, | Schitul d'un lemn. 50 |. Moşia Inătesciicu înoşia Sina "vetra "Schit. Inătesci. „|. Cozia, 
51 |" Zevestrenii, ,-. Î . . .. . — 52 Călimănescii, Gura-Văil fără băi, . 

| 53 Gura Suhaşiului, Pee ae. Bistriţa. 
54 Foleseil de” SUSĂ, Idem. 
55 Munţii Gororii , ee es e o a. . |: Govora, 
56 Schitul Stănescii cu moşiile times, Milcesci şi Drânovăţul |, Zlătarii. 
57 Schitulii Arhangheluli, * în. . . | Idem,. 
58 Dobriceni, Vetra Monastir d). ac. .| Arnota, 

i. 39 Suşanii şi Sârbii, .. | î eee a . | Horezu, 
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60 Racoviţa. . . . SER . Horezu, 
61 Cârstănescii cu curâua din Bogdinesci î. . cc... Idem. | 62 .| Delniţa, Valea Goi sâă Gura Oeniţii. Ceai — 63 Curtua din Croţeni, . . . PD — 64 Berbescii , , ee +. | " Polovraci, 65 Vetra, Surpatele. „i . . ” Surpatele, 66 Delniţa din dâlulă Aaicilo de la in terga-Oiaoi * e e.» | „Schitul d'an lemn, 67 Dăesciă s6ă Meenii . . . . d. . 1derm,: 

Romnica-Săratii 

1 Crtdiştea cu Balta-Albă Pee |. Mitropolia, 2 Văcenii să Jirlăulă. .., |... . Bradulii. 3 Galbenulă, e. | . .. . . Epise. Buzăului, 4 | Muşeţescii şi Jideniă, . eee... Sf. George Noi. | 5 |. Budacu Mani... :. [es ae . . | Râmniculă, 6 Sfora Bălțaţii şi Orzăinăsca eee eee. | - Idem, 
T Sihlele şi Rotunda . cc... — 
8 | Ciorăscii . . î.. | — 
9 Jitia. . . .... — 

10 .| Gârlescii . e | — 11 |: Bărăscil şi Domnescii as susă” și de iosă e cu 2 cârciumi şi 
„ |suhatulă Postei, . [mea ee... — 

12 Movila Spătarulut - .. . Î... . — 
13 | Lămotescii, . . ” cc. . .. — 14| - Gologanulă sii acizii cu cârciuniă . .. . — 
15 Amara, Baba-Viga cu Balta. , . — 16 Bordescii cu trupurile, . ct. Băbenii. 17 |: Văceniisti Nisipenii , cc... . Episc. Buzăului, . 18 Băbeni, e... . o. |. Băbeni, 19 Domnița. . a. Ii + |. Sf. lOndin Pocşiany 20 Golescii, . . ... — II 21 Bogza şi Hărăia afară de izubulii £ Lozulă vidul .. — 
22 Mândrescii, Bălăcânca, Bahnele i Salcia. î. . . . i 
23 Popâsca. . . | — 
24 Vâtra Schitulai "Dedulesci fără via sidonii işi "via Zăplaşii |. -. : __jeomuna Bgârciţii,, cc, îoac.. Dedulescii:: 25 Grădistea., , ... IND eee | Mărgineni, 26 |. Vârtegcoiulii cu via, ote: eee eee. “Râmnicul: 27. | Bontescii fără trupurile findută. Epis, Buzăului, 28 Paradnele afară de trapurile Golesci şi Malcazoia, vindute, "| Văcărescă.: 29 Zdrenţoiulă şi Obilescii. ae Dălhăuţuli,. .. 30 ditia, . Poiana Mărului, 31 Urechescii şi Podulă Lacului, Vâtra Schitului” Vărzăreseii. "| Mitropolia 32 Giorgiasa si Bătrâna, .-, . Băbenii. 33 |  Moăreniisâă Pardoşii, Motohanu, “Ridulescit şi Sihlele, + | dem, 
34 Dragoslovenil sâi Bogaţii cu trupurile ei. . „Râmniculă, * 35 Vârteşcoiulă sâii Beciulă, Petranit sc Piciorală Nucului a . | 

fară de trupurile Vâlcelele, Talpa; Osrada mare, via de la NR 
Lazără și via Onelu sâi Bătrâna . . | Sf. I6n din Focşiani 36 Lacurile şi Gologanulii, : - Jdem, .: 37 Dragoslovenii cu trupurile şi viile “fără de trupul Drzo: , 

___. slovenii, Fâlzoia, Palanca şi Malcadoia . Îo. . [| — ; 38 Peleticiulă la Munte. e. |“ Rmniculă, 39 Sfora în hotarulă Obilescii, i 3 .. „ Schitulii Cotescij.  
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Romanați 

1 Viiş6ra s6ă Bânta. . eee. | Epis. Râmnicu, „92 Vâtra Schitului Popânzălescii, . : - tc . ldem, . "8 Frăsinetală îi. .. Cozia 4 Chintescii. ci d. Govora . 5 Studinița | Schitul d'un lemn, 6 Sahatulii Gustaviţulă ; eee. em. , 7 Obârşia cu parte din grădinile să Stadinilă şi Avrămescii, Brâncovenii, 8 Corbeni. . De .. dem. 9 Celia, e! . Butoiulii, „10 Pra 
.. Tigănescii. 1 Râşca cu trupurile afară de a G-ea parte din mâră și Milcov | - Epis. Romnicu "12 Horezulă afară de trupuli Siliscenii sâă Balesa vîndută a de seci. cc. îm. | M-rea Brâncovenil. 13 Cioroiagulă, Î.. | Idem, 14 Raşienii cu curţua din Dobrună afară de trupurile de lingă . Dobriceni vindute de veci , .... | — 15 Rădigăra, cd î... | — 16 Rune o. || Horezul, 17 Fontânele, o: ... Glavaciocul, 18 Urgica să Cotenii. , co. Sadora. , 19 Gârcovulii. mie a fe e ee e | Schitul d'an lemn, 20 Codru din Mamara, afară de trupul Colibaşul vîndut de veci Idem. 21 Găntsa, a... | . — : 22 Gropşanii. „i . .. Episc. Romniculuț. 93 Orlea cu Balta Vadăstrița şi Vișina | . ozia .- 24 Dranovăţulii afară de trupul Miriliţa vândută de veci , Bistriţa 25 Stadina, Potopină şi Vădastra . îi. | Idem. -26 .| Poteluli, Ianca, Câmpulii Părului şi Mănăilesa, bălții, Ce- leiulu, Corabia, Dasora precumiă şi uă baltă numită Gârlă în devălmăşie cu moşia Monastirei Botoiulii - .. — 27 Prăsinetală |, o... - Gorora. 28 Vaporii, i . Surpatele. 29 Parte din Dranortţă. . „ii Mamu,- 30 | Osica şi Vlădulenii.:. Pe. Vărateculii, 31 Broscenii Vâtra Monastirei ,.. . Î.. .. Caluiulă, 32 Vârtina Română, Baldovinescit. Îl Idem. 33 Corneşiulă şi Bărluiulă, „iii . .. — 34 Pobănescii, o! . . | — 35 Fundu Vomiculmi . ..,. i ea. Hotăranii. 36 Hotăranii Vetra, Monastirei, casele din comuna Hotăranii ograda de 20 pogâne de pe lîngă Monastirea Hotăranii, Idem,. 57 Criva jumătate partea câstigată de Ia casa Brâncovânu. * . — 

Romană 

1 Păncescii, Dragomirescit afară de Dughenile Nr. 891 şi 899 şi banulă Dalgiulă, cc. . Epis. Roman. 2 Înconjuratrea Monastirei, „ii! . Doljescit 3 Șagma e.) oo. |... Galata 4 A treia parte din moşia Morenii . .. o... Cetăţuia 5 Parte din Poenari .,. . Cetatea Mică - 6 . n... Mr. Neamţa 
    Brătescil , cc, cc...    
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z 5 NUMIREA BUNURILOR STABILIMENTULU 
9 , , . DE CARE DEPENDA 

Sabaonii eee. . Mon. Neamţu | 
Băluşescii eee ee eee ee ei ddem, 4 
Gherăeseii E Ep. Romanu . | 
Crăescii <a eee. Mon. Nemţu - 
Călnescii , ee. . Bistriţa 
Săcălenii cu parte din Roşieni şi Mărmureni o... “Mitrovolia. 
Ruși .. „| “Eps. Roman 
Rachitenii Tămăşenit co “i dice + şi Ajnăenit îi | Secolele, 
Inconjurătârea Monastirei Giurgenii cu parte din Nuncelii po 

afară din casele din Oraşală Roman, vindute . . . . Giurgeniă 
Pildescii . . e | "Agapia, 
Parte din Rosianca să Băbusca e Mănilescii | 
Ciuturescit . . PN e St. Sava. 
Mogoşescii şi Volintireseiy î eee e... Nemţu. 
Tămășeni, . [. . . c . . . . . . Galata 
Rediu, a... Bărboiii 
Poenarii. . . : „i 3 d 5 | Eps. Roman 
Trapulă Gaiata € care a făcuţi parte din Moşia Pica zi “Pangaraţi . 

r ecucii 

Diochenii , . : aa. Nicoriţa 
Şerbănescii şi Buda. [ea o ee eee... | Soveja 
Geruli cu Silistea . Pa Răchitâsa . 

„Borcia fară Buciumi . . co... Dancu 
Gioldunulă cc... Berzuntu . 
Durăseii ca. . Nr. Neamţu 
Forcenii e Idem, 
Dăngenii: . . 3 Dea. Soveja 

: Inconjnrătârea Monastirei Pe. | Răchitsa 

Tarniţa ee. "Idem. 
Glăvănescii . îi. dem. 
Odaia e. Soveja 
Corbtsca . . Ce cec. | Mitropolia 
Parte din Băcani | sii 2 0 :| Răchitdsa 
'Pep6ia cu Siliştele Cea eee e... -Idem. 
Bălănescii. . . Ce... Agapia 
Ciofeescil sei Gioldumulă cu vii iii „1 Neamţu 
29 Pogâne în hotarulă Buciumenii, . . .  . e. .. |. Văraticu 
Grecii cu parte din Toploă . . sc... 1 . ... Răchitosa 

Suciava . 

1 | “Mădănescii Bucovina . . Îi... Slatina 
-2 Dolhescii . cae e ea Probata,. . ” 

3 Măi ee... . Slatina 
4 Valea S6că. . co. sea | dem 
5 Rădăşianii eee ce | — 
G | Borea . . .-s . |. | cc. c . . . . . . — 

7 Drăgănesci eee M-rea Neaaţa 
8 Hărmmănesci . . ., sc. . . . |. |. . . . . . —  Rîşea 
9 |. Giulescă. . . cc. |. [. [ . . . f. . . .. -— Neamţu 

10 Săbaga | Rişea, 
1 Theoloresci . eee es |: — Zagavia      
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Ghimpetenii şi Ludescii -, 
Merişanii , 
Slăvescii Slotescii . 
Ciâra 
Plopi . . 
Segareia” . . , 
Belitoril . . 
Nenciulescii , . 
Siliştea, 
Şipotile.: . . . 
Horezu sâi Tătărascii . 
Băsescii. . . 
Spătareii . . . . 
Foiasca, . 
Pieptea, . . 
Beaiuli . .,... 
Ulmeni, ...,. 
Bivoliţa, .... 
Piatra . Î. 
Păulâsca 
Puţinteii şi Cartochl6sa . 
Schitulă 'F'rivalea cu moşidrelo afară 

cului şi Trivalânca vindată , . 
PBaldovinescii, Ciolanescit împreună 

depulă, . .... . 
Stoborăscit. 
Frumâsa . 
Drăgănescii ce'i dico şi 
Sura .. .., 
Dănescii şi Uda , , 

Ți pă 

. 

nia; 

Dorobanţu, Suhaia şi Tolcâsca : 
Salcia... 

Gefalii şi Ruptura . 
Odaia Bursucanului. 

Tutora 

. 

. 

. 

. 
.
.
.
 

. 
. 

. 
. 

. . . . . . e. 

do trupul Poiana La- 

cu Tătărascit s6ă U- 

. . . 

. 
.
.
.
.
.
 

. 
. 
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LEGIUIRI 

E 
- a X, n ă STABILIMENTULU. = 5 NUMIREA BUNURILORU e CAE Dita, Ş | , 

12 |: Înconjorătârea Monastirei, «| Probata 
13 Gulia cc . .  .. cc... a. Idem 
14 Crivescii şi Bădilescii . . .. î  . .  . .. — 15 Plătonescii si Manolea . . . [a . — 
16 Dolhâca ..., Îi. | . — 17 Prestescii . ci . Slatina 
18 Borâia . .. .. . . . Rişea 
19 Bogdănescii cu cătunele, etc. . . . . .  . . Idom 20 Orţescii cu cătuna Bordia. . .. .. Nemţu 
21 Heciulă. Î. . . . . Probata, 
22 Hârtopele . [| .. . Idem 
23 Tătăragulă, cc. d o . . . . — 24 Săvescii, cc... . — 

Teleormaniă - 

Burda sâă Căldăraral i, cc. . Mitropolia 
Vetra Schit, Didescii co trupurile Stirbiţi etc... . 3 Idem 

Eps. Argeş 
]dem 

Cozia 
Idem 

Glavaciocul 
Vieroşulă. - 
Cumpu-Lung 
Scâla Ionașcu 
Văcărescii 
Idem 

Cotrocenii 
Sf. Ecaterina 
Sărivdarii 
Căldăruşanii 
Schit. Ostrovu 
Sf. Gg. Noi 
Mitropolia 

Cozia 

Comana 
Mihaii-Vodă 
Mărgineni! 
Văcărescii 
Jdem . 

Clococioru 
Idem 

Scâla Tonaşcu. 

Iovjea 
Floresciă |  
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E: | STABILANENTULĂI SE NUMIREA BUNURILORU : 
5 ai : DE CARE DEPENDA 

3 |, Valeahi lie. , 1. Florescii. 
„4 Rinzescii . în e e oo eo... ... Aron-Vodă 

5 Tihulescil şi Antonia fără trupulii Berescii .. . . Florescil 
6 Schitulă Orgoeseit. ..,... îm... M-rea Neamţu 
7 Inconjurătârea Monastirei . . Î. | > Adam 
8 Parte din Vitighesci . . . .. . „„ Nicoriţa, 
9 Bunghenii. , . .. . " Taslăa ! 

10 Hălărescii cu Siliştele, . . î.. i Rachitâsa 
Il Fătăciuniă, e... Idem 
12 Şendreni . e... . — 
13 Grăjdenii cu cătunele . . . .. - Golia 
14 Stimptura cc... Î. “ Florescii 
15 Bodeseii -. ec... . Scolele 
16 Pontânelele cu cătunele . . . . cr. . Dancu 
17 Pintăşenii, . eee o. . . .. Frumâsa .- 
18 Moşia desființatului Schitii Pârvescii |. ... "1. Pârvescii 
19 Moşia Schitulă Bogdăniţa. .,.. n... “Bogdăniţa | 
20 Crucianii cc. . .. Cruciani 
21 Tunsescii , . îm... Cârtibaşu 
22 Fântâna Blânarulai, cc... . | Precista şi Răduc. ||. 
23 Pundânu afară de trupul Milescii vândutiă de veci . . Adam 
24 Galceseii cc... | |. Rachitâsa 

- 25 Bălănescii. ,..., |... .. Trei Erarchi 

Vaslulă . . 

1 Protopopenii . . . cc... .. Dobrovăţu.. 
2 Dimitrescii . . De ae ae. . . | Galata, 
3 |_ Florescii cu cătunele . . . .. . 3 Florescii 
4 | - Parte din Zapodenii.'. . . .. .. Dobrorăţu. : 
5 Sloboranii; . . . .-. [e . . ..| Schit. Sloborani * 
6 | Băluşeseii, . . . PE .. M-rea Popăuţi | 
7 Jugurenii. . .... . în. e . . > . Neamţu 
8. Schitulă Lipoviă . . . . .. >» 'Idem 
9 Boţoa , . cc... .. . >  Popăuţi 

10 Delescii. . o... . .. Î. . .. Sf. Ion gură de an 
11 Valea Satului, . .... . : Birnova 
12 Scânteia |. [ cc. . |... .. _Tdem - 
13 Mărăşenii [ce Sf. Sava 
14 Mantenii dejosii, | cc... . Bârnovschi 
15 Părţile ce are M-rea în Cărbunesci şi Tatomirescă, . ; -. lden 
16 Laza cu cătunele afară de trupuriie Toporăscii cu Ivăncesci A 

vîndute do veci, cc... “Plorescii 
17 Dobrovăţu cu cătunele Dumagea şi Slobozia. .-... . . ! : Dobrovăţu: 
18 Inconjurătârea M-rei Pistîcii cu cătunele afară de trapurile |: 

Ruginsa, Săcăluşa, Muntenescii şi Olănescii , . ..... Fisticii 
19 Lipovăţulii cu cătunele Corbulă şi Slobozia . . . .. . | Dobrovăţu' 
20 Vulturescii. . îi. .| Varatecu - 
21 Capoteseii e... | „Birnova 
22 Parte din Ciocârlesci sâă Sîrbi şi Filosofii sâii Schintea.. Golia 
23 Inconjurătârea Monastirei * . . . . . . .. . . Golgota, 
24 Parte din Rulenj. . . d. . Dobrovăţu 
25 Bălteni, .... î. . . . . . . . Fisticii 
26 Schitul Rafael, . îm. * Scâlele 
27 ! Idem
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N NTr T i 5 NUMIREA BUNURILORU STADILIMENTULUI ! > . j DE CARE DEPENDA | _ | (Pin, 
28 | Armasenii, o. | Aron-Vodă | 29 |. Coropeenii. . Bărboiulă i 

Vlașca 

1 Babele. n Mitropolia 2 Gubavia şi Măcărăă i | Idem 3 Dandara şi Comora, i! — 4 Zevertenii, Gimpenii sâii Cosiia , | — 5 Merenil s6ii Stefenii . —- 6 Poantă cc... _ 7 Glavacioculii, Vâtra Monastirel . [ec . | Glavaciocu 8 Eroslâveseii şi Vacenii, ; i! Sf. Gg. Noă LI 9 Pun „ Idem || 10 Bănsa, ea. — 11 Parana, [ee aa. — | 19 Ruica şi Bociumenil Comana 13 | Pranda 
dem | 14 Daia. Pe eee ee eee. | Cotrocenii i 15 Gănjanil în devălmăşie cu biserica Dâmna Băaga ... dem 16 Zădăricia o. e. "| Radu-Vodă | 17 Daia a! ... .. Cascidrele | 18 Vătra Monastirel, Pee eee ee... . 1dem: 19 | Cacaleţii sâii Gogoşarif cu trupurilo . . 1. 1 0: | Sf. Ecaterina 20 Prasinuli . A . > On din Focşani 21 Crncişârele stă cătunele . [o > > din Bucur, 92 Dărăscii . . Mărcuţa 23 Zădăriciu . DID a Tigănesci 24 Crevedia mare. ii î.. Stavropoleos 25 Cârtojanii şi Vida Idem 26 Măgura afară de trupurile Bâtcovenii, Galetenii, Clinu şi Curta e e. Mitropolia 27 Epurescil cu Ratescii şi Fântâna Popi... Idem 23 Crosul şi Obislavul, a . — 29 Măgura Bodescii. . .., [ee eee. e C— 30 | Valeasti Nebuna sei! Glavaciocu 31 Punduli Părul, Idem 82 | Crevedia . i: .. Sf. Gg. Noi 3 Ghimpaţii afară de trupulți Colzâsca vândută e a e. |. Văcăresciă 34 Vetra M-rei Comana cu satelo Comana Dadilora, Falaştâca __lşi Bodenitete . a... Comana 35 Pietrile, o! + "| Cotrocenit 36 Gâstescii Români, Gâstescil s6ii Cotenii cum se stăpânesce Radu-Vodă astăgi de arendaşă, Mihaiă-Vodă 37 Duşianil pelocuiți . .. Sărindară - 33 Tangirul, Miroiulă şi Albele. ee... Idem 39 | Buhaiulă şi Ciofienă, n... . — 40 Năceasa sei Năneasa . Sf. I6n Bucuresci 41 Târnava pe e e eee e... Zlătari 42 Călugărenii sâi Crucea de piatră ... o... Glavaciocu 

a RE MC
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REGULAMENT 
ASUPRA SERVICIULUI INTERIOR AL MINISTERULUI DE RESBEL ” 

(Decretiă No. 53 din 16 Ianuarie 1870) 

TIDLUL I- 
Atribuţiunilo şi îndâtoririle fie- 

cărei direcțiună 

 OAPITOLULI 
Repartiția Jucrărilorii pe direcţiuni 

ANTEIA DIRECTIUNE 

- Personalii şi operaţă militare 

Anttinliă biuroii,—Recrutarea.— Justiţia mi- 
litară.——Corespondenţa, generală, 

2-lea biuroi.—Organisarea si efectivul tra- 
pelorii de tâte armele afară de acela ali armelor 
speciale, trupeloră de adminintraţie şi trenii, 
— Efectivulit cailor , afară de armele speciale 
trupeloră de administraţie și tren.—Operaţii 
militare.—Personalulă medicali ali corpurilor 
de trupă, afară de celă ală armelorii speciale 
şi tren.—Sc6la.— Staturi majore. — Inspecţii 
generale, | 

3-lea biuroi.—Miliţiile şi corespondența lor. 
— Dorobanţii gi grănicerii, pensit şi gratifi- 
cații, : " 

A DUOA DIRECTIUNE 

Administraţiunea 

Antâiulii biuroii.— Transporturi.—Indemni- 
tăță de misii.—Hrana.—Furagii.—Incălgitulii 

„şi luminatul.—Remontarea cailoră armate! în 
genere.—Controluli trupelor de administraţie, 
—Controlulii căilorii trupelor de administraţie 
şi tren. —Depoulii de chârtie şi imprimate, 

2-lea Biuroii. — Imbrăcămintea. — Campa- 
mentul. —Material pentru spitaluri.— Verifica- 
rea şi centralisarea compturilorii în materii! a 
depositelor stabilimentelorii şi corpurilor.—In- 
specţii administrative, 

A TREIA DIRECTIUNE 

Comptabilitaiea 

- Antâiulă Biaroi.—Intocmirea budgetelor şi 
compturiloriă generale.—Corespondenţa, privi- 
ţore proceselor Ministerelui şi dâtoriilor către 
Statii, — Verificarea centralisaţiiloră şi revi- 
stelorii de licuidaţie.— Conservarea acteloră şi 
garanţiilorii. —Fondul JJonitorului dstei, 

„| inventarieloră 

  

2-lea biuroii.— Fonduri şi ordonanţe. —Veri- 
ficarea actelor pentru ordonanţare.— Repar- 
tiţia creditelorii. — Organisarea mandateloriă 
de plată şi de delegaţie. — Arhiva generală a 
armatei. 

A PATRA DIRECTIUNE 

Materialul armeloriă speciale.— Construcţii 

Antâiul biuroii.— Materialul de resbelă.— 
Materialul stabilimentelori de artilerie.—De- 
posito de prafi şi muniţiuni de resbelă. — 
inerea, registrelorii de controlă şi comptabili- 
tate, controlii Gmenilorii şi cailoră de armele 
speciale, guardi de artilerie şi maestri civili.— 
Inspecţia armelorii, trupelorii şi serviciulii ar- 
melorii speciale. 

2-lea biuroii.—Materialulii geniului.—Sc5le 
speciale.—Serviciurile de genii, guarăi, caser- 
mare, comisiile de casermare.— Construcţii mi- 
litare, reparaţii şi închirieri. — Înfiinţarea şi 
întreţinerea mobilierului în generali.—Asigu- 
rări contra, incendiului, — Conservarea projec- 
telorii şi planurilorii de construcţii.— Biuroulti 
tecnicii.—Surveghiarea şi întreținerea curățe- 
niei prin clădirile militare.— Vase plutitâre.— 
Materialulii flotilei şi personalulii. — Ținerea 

şi registrelor de controliă şi 
comptabilitate, | i 
- Ataşatii directi sub ordinile ministrului, 
maj este depoituli de resbelii; acesta se com- 
“pune din: 

Antâiul biuroii.— Charta României.— Lucrări . 
topografice interire.—Biblioteca.—Litografia 
şi imprimeria 6stei. | PE 

2-lea biuroii. —Lucrări istorice.—Statistica 
militară şi lucrări reglementarii. — Biuroulii 
Monitorului ostei. 

_ CAPITOLUL IL | 
„ Directoralii generalii 

Atribuţiună | 
Art, 1. Directorul general este specialmente 

şefală cancelarici administraţiei centrale. 
Eli esto intermediarulii ministrului în tâte 

cestiunile privitore diferitelorii părţi ale ser- 
viciului, ale cărori lucrări suntă reparţite pe 
direcţiuni şi comunică personalului administra- 
ţiei centrale, ordinile ce "]lă privesce. , 

Art. 2, Are dreptul a, decide şi semna în 
numele ministrului în tote cestiunile relative 
la serviciuri regulate sâi prevădute de regula



şi a delegaţiunii ministralui. 
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„mentele în vigore, şi în tâte câte prin natura 
loră n'ară cere soluţiunea imediat a ministrului, 
şi întru câtă delegaţiunea acâstă "i ară fi dată 
do ministru. 

Pâte aproba ori-ce cheltueli regulamentarii, 
cererile de avansuri asupra lucrărilor aprobate 
şi deosibitii ori-cari altele relative întreținerii 
regulată a servicielorii în limitele bndgetului 

Elii este delegatii de ministru a sub-semna, 
mandatele de plată şi de delegaţie pentru care 
trebue uă autorisaţie specială, : 

Art. 3, Directorulă generalii priimesce în 
fie-care gi de la registratorulă generală tâte 

"chârtiile şi telegramele adresate ministrului, 
lo deschide şi le clasâză pe direcţiuni. 

Hârtiile confidenţiale sâă 
chide numai de ministru, 

Eli priveghiază prin directorii de servicii e- 
sacta şi jurnaliera îndeplinire a, serviciului in- 

"terioră prin biurouri şi îngrijesce a se da curs 
imediată lucrăriloră resolvate, 

Casii de absenţă 
Art, 4, Dirsctoralii generală este înlocuitii, 

în casă de absenţă pesto 24 ore prin celii ma! 
mare în gradă, scii la gradă egali, prin celă 
mal vechiă dintro directorii de servicii preseuţi 
care "i esercitâză atunci atribuţiunile prescrise 
numai întru câţi ra avea uă delegațiune spe- 
cială a ministrului; în casă contrarii atribu- 
ţiunilo s6le se. mărginesc numai la cele pre- 
scrise la art. 3, din acestă repulamentii. 

Cândi absenţa s'ar prelungi peste optii dile, 
atunci ministrul încunosciinţeză înlocuirea prin 
ordină speciali, după care înlocuitorulii pote 
exercita în parte stă în totală atribaţiunile di- 
rectorului generală. 

CAPITOLUL II 
Directorulii de servicii 

Atribuţiună 

Arie 5, Directorali de servicii pregătesca 
tote lucrările ce suntă de resortulă direcţiunii 
s6le şi concură cu directorulii generală [a re- 
solvarea cestiunilori de amenunte, întru câtii 
nu le-ară putea resolva Singurii, în virtutea re- 
gulamenteloră şi decisianiloră luate mai din 
"nainte şi care constitue un precedentă. 
El fiindii responsabilii de regulatulii cursă 

ală lucrărilorii resolrate de ministru şi direc- 
torală generali şi încredințate direcţiunii sâle, 
contra-semnâză hârtiile cşite, constitaindu-se 
responsabilă printr'acâsta numai deredacţiunea 
exactă a materici în conformitate cn resolu- 
țiile puse, surveghiază, executarea loră întoc- 
mai şi exersă controlul săi neîntrerupt asupra, lucrăriloră prin biurouri, asupra ţinerii esactă 

personale se des-. 
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şi la curentă a registreloră de ori-ce natură şi 
a totii ce cade în atribuţiunile sâle. 

Art, 6, Directorii de servicii poti semna și 
espedia, în numele ministruluy, următorele lu- 
crări:. . 

Transmiterea protestărilori do recrutaţie la 
consiliurile de revisie. — Recomandarea către 
diferite autorităţi a reclamărilori pentru cre- 
anţele militariloră de la particulari sâă auto- 
rități, precumii şi liberarea baniloriă reţinuţi 
după ordinile ministrului pentru anume des- 
tinaţie.— Constatări de aflarea, militariloră sub 
steaguri, — Cereri relative la imprimarea di- 
feritelori modele reglementarii. — Autorisaţii 
da scăderi a efectelor sii materiilori consu- 
mate şi constatate legali, în virtute de dis- 
posiţiuni generale şi conformându-se aprobărilor 
superidre date. . - - . 

Scăderi de perderi constatate şi admiterea 
stricăciunilori de forţă majoră prevădută de 
regalamentele în vigore, întru câtă nu sarii. 
provoca, înlocuirea sâă repararea prin aprobări 
de bani. — Ori-ce disposiţiuni cerute sâii s'ară 
crede a, se lua pentru asigurarea bunei execu- 
tări a ordineloră date.—heamintirea și impul- 
sia pentru îndeplinirea exactă şi periodică a 
celorii prescrise de legi, regulamente, decrete, 
ordine sâii decisiuni ministoriale, şi regulata 
ţinere a registrelori de ori-ce natură de către 
diferitele părţi alo armatei.— Borderourile să 
hârtiile pentru expeduirea mandateloră la ţi- 
talari. — Inapoerea actelorii de ori-ce natură 
înaintate în neregulă dâcă n'ară exige obser- 
vația ministrului sâii directorului generali.— 
IntOrcerea, centralisărilor şi revistelor de licui- 
dare verificate.—Respunsurile şi justificarea de 
priimire la destinaţie a baniloră sâii valorilorii 
trămise prin;Ministeră.— Trămiterea de borde-. 
rouri pe la casierii generali, 

„Relaţii de serviciuri între direcțiuni 

Arte 7; Unele disposiţiuni ce suntă a se lua 
de Ministeră cerândă, în raportă cu repartiţia 
atribaţiunilor, concursul a duoă sâă mal multe 
direcţiuni de uădată, directoralii de serviciă al 
direcţiunii de la care emanăză ordinul este o- 
bligatii a, comunica sub:semnătura sea proprie 
părţile privitâre unei alto direcţiani, acesta 
fiindă dâtore a lua măsură în consecuentă. 

Ori-ce aprobări de fonduri date asupra lu- 
crăriloră unei direcţiuni se comanică în acelaş 
modă direcţiunii comptabilităţii, 

Valorile şi sumele de reri-ce prorenință prii- 
mite în depositii la direcţia comptabilității, 
după ună ordină anteriori, se înaintâză, la ţde- 
stinaţie prin simpla notificare între directorii 
de servicii, - 

Art, 8. Directorul de serriciii priimesce prin 
registratorulă direcţiei ce dirige tota chârtiile 
depeşele, actele sâă planurile privitâre direcţiei 
sele, le împarte pe birouri cu resoluținnea,
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"Imerării ce are să se facă şi Je presentă, mini- 
strului şi directorului general spre a le resolva, 
„afară de cele ce "1 sunt reservate priv articolul 
precedentii. | - « 

Casă de absenţă 

Art. 9, In casii de absenţă, directorulii de 
servicii este înlocuitii prin şefulii de Dbiuroii | 
imediatii, care pote numai contra-semna châr- 
tiele privitâre direcţiunii sâle, supunendii pe 
cele reservate directorului de servicii la sem- 
nătura directorului generală. 

Dâcă absenţa se prelungesce peste 8 dile, 
şefulii de biuroii nu '] pâte înlocui în tote a- 
tribuţiunile lui de câtă numal ca autorisaţia 
specială a ministrului. 

CAPITOLUL 1V 

Şefulii de biuroă 

Indetoriră , 

Art. 10, Sefii de viuroii, fiindă sub ordinile , 3 
imediate ale directorului de servicii, lucrăză 
tâte chârtielo după resoluţiunea sea şi '] înlo- 
cuesciă în casii de absenţă, . 

Toto lucrările Ministerului fiind repartite 
pe biurouri, că sunt ţinuţi a cunâsce, şi la tre- 
buinţă a detalia chiară cestiunile ce le sunt a- 
tribuite astă-felă în câtii să nu pâtă da cursii 
lucrăriloră privitâre cu tâtă înlesnirea ce pâte 
dobândi din esperiența lucrăriloră. 

î. 9 
Şeful de biuroii este chiămatii a da la toti 

momentul informaţiunile relative îndâtoririlor 
sâla co i se cere de către directorul de servicii, 
de la care priimesce în tote dilele chărtiile re- 
solvate spre a le pune imediată în lucrare 

Dânsuli contra-semnsză tâte chârtiile sub- 
„semnate de directoruli de servicii şi devine 
respungttorii de coprinderea, loră împreună cu 
acesta. , : . . 

Sub-şefuli 

" Art, 11, Eli adjută pe gefuli de biaroii în 
jucrările sâle şi sub survegherea sea mai ţine 
şi verifică tâte registrele, actele şi inventarele 
ce resultă din atribuţiunile biuroului. 
--Atribuţianile proprii dise ale şefului de bia- 

roii absenti se indeplinescă de sub-şefii, pe tot 
timpulii absenţa sele. i 

CAPITOLUL V . 
Înregistrarea hârtiilor,—registratorulă 

generalii 

Îndătoriri.— Responsabilitate 

Art. 12, Registratorulii general priimesce în 
fie-cara Qi tote chârtiile şi depeşile adresate 
Ministerului de resbelii şi le presintă sigilate 
directorului generală, €ră telegramele şi cele 
urgente îndată după priimire. 

  

Eli le priimesce în urmă de la directorulă 
generali deschise şi clasate pe direcţii, le în- 
registreză şi distribue în aceeaşi di pe la regi- 
stratorii direcţiunilor respective din Minister, 

Registratorulii de direcţiune 

. Indetoriri 

Art, 13, Registratorulă de direcţiune prii- 
mesce în fie-care di de la registratorul general 
tote chârtiile şi depeşele privitâre direcţiunii 
sâle şi deschise de directorali generali, esto 
torii a, le înregistra imediat şi în urmă, cu 
lucrarea, relativă, să lo presinte directorului de 
servicii sâi şefului de biuroă ce "] îulocuesce. 

Eli este responsabil de ori-ce întârdiere ar 
pune în înregistrarea, împachetarea şi expedai- 
rea, chârtiiloră cei s'aii datii sub-semnate de 
şefii în drepti. Ia ! 

Art, 14, Este speciali însărcinatii cu conscr- 
varea şi îngrijirea dosarelorii, registrelori, ac- 
toloră şi în fine cu totii ce constitue archiva 
direcţiunii. 

La plecarea din biurouri el închide tote du- 
lapurile şi lo dă astiă-felii pe s6ma, uşierului 
împreună cu tâte actele sâii chârtiilo remase 
afară. | 

Disposiţii comune : 

Art, 15, Registratoruli generali precum şi 
xegistratorii de direcţiuni suntii responsabili 
de exacta înregistrare şi existenţa întocmai a, 
ori-ce chârtiă, planuri, acte sci dosare priimite 
şi lăsate în s6ma lori pentru conservare sc 
expediere, şi nu pâte, sub nici-ună motivă, face 
sâii tolera a se întroduce adăugiri, stersături, . 
răsături, sâii oră ce arii schimba redacţia pri- 
mitivă a actelorii, planurilori sâi registrelor 
în cesțiune. n ! 

Pentra ac6sta dânsul nu va libera nici uă- 
dată dosare, chârtii, planuri fără a lua, chi- 
tanţă de la priimitoriă şi fără a asigurat de 
dreptulă ce are ucesta a se servi do asemenea 
dosare, planuri sâă chârtii. E - 

CAPITOLUL VI - 
“Conservarea localului şi mobilierului 

- Ministerului 

Conservatorului 

Art, 16. Uni sub-gefi de binroii, luată din 
direcţiunea comptabilităţii, este însărcinată, 
desoebitii de atribuţiunile funcţiunii sâle, cu 
conservarea, localului Ministerului, a mobilie- 
rului şi a oră ce scule şi unelte înfiinţate. 

Eli priimesce do Ja serviciul de geniă cu in- 
ventarii atâti localulă Ministerului câtă şi 
mobilierulă în generalii, şi îngrijesce ca cură-. 
țenia să sc întreţie jurnalieră prin servitorii   direcţianiloriă.
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Surveghiază a nu se face degradaţiuni loca- 
lului să mobilierului, în fine are în acsstă 
privință, atribuţiunile prescrise prin regula. 
mentul de casermare pentru otigerii de caser- 
mare prin corpuri, şi referă directorului general 
ori ce stricăciuno sâă degradări ară constata, 
arătând causa din care provine sprea se decide. 

Art, 17, Este obligatii asemenea a distribui 
pe ia registratori tota farniturile de biuroă, 

„ necesaril la diferitele serviciuri ale admini- 
straţiey centrale pe luna următâre, precum şi 
„cele ce s'arii mai face în timpuli lunci, însă 
„numai după presintarea, chitanţelori directo- 

rilorii de serriciuri, sâă gefiloră de. birouri 
ce'i înlocuescăă, | DI . 

Elii priimisco scrisorile adresate personală 
ministrului şi expediâză plicurile ministeriale 
destinate pentru străinătate, justificând plata 
taxei postale la finele fie-cărei luni, 

„ Burveghiază şi face a se distribui prin ușierăi 
„tote nocesariele încălditului şi luminatului pe 
la diferitele serviciuri ale Ministerulai, 

Uşierulii 
Ditorii | 

Art. 18, Uşierulă este dâtorii a conserva în deplină curtiţenie şi bună stare încăperile şi mo- 
bilieruliă direcţiunii ce servă, este responsabil, 
după închiderea biurouriloră, de existenţa tu- 
tulorii acteloră sâă hârtiiloră închise în dula- 
pură ori lăsate pe biurouri, 

E] are cheile direcţiunit şi îngrijesce în tâte 
dilele atât înainte cât şi după închiderea biu- 
rourilorii ca camerile să fie bine curăţite şi ae- 
rate, ca biurourile şi mobilierul în general să 
fio curat precum şi de a nu'i se faco degradări, 
„Este însărcinați asemenea a îngriji de în-|' 

călditulii şi luminatul direcţiunii, fiind pentru 
tâte acestea sub controlulă şi la disposițiunea 
conservatorului, care "i procură şi distribue tâte 
necesariile 
pective. . . , 

Art. 19, Uşierulii, ca servitoră al nnet direc- 
țiuni, este pus snb ordinile imediate ale direc- 
torului de servicii şi nuse pâto absenta în tim- 
pulii funcţionării biurouriloră de câtii pentru 
îndeplinirea serviciului săi jurnalieră, s6ă în- 
sărcinărilorii ce "i se daii de şefii în drepti. 

Eli însciințâză pe directorulă de serviciă şi 
priimesce ordinile scle în privinţa persânelor ce 
"i sepresintiă prin portarii;pentru afaceri de ser- 
vicii în direcţie, : 

o PUPLUL II 
Serviciul jurnalier al Jinisterului 

-  OAPITOLUL VII - 
Orele de cancelarie 

Art. 20. Binrourile fancţioneză în tâte gilele 
do la orele 11 de diminâță până la 4 dopă a- 

pentru servicială direcţiunii res- 

LEGIUIRI 

| miagă, afară de dumineci şi serbători mari, 
Deosebitii de cele trei dilo de sărbători ale 

Nascereii şi Învierii Domnului în care biurou- 
vile suntă închise, ele încetâză a funcţiona cu 
duoă dile înainte. 5 Ă 

Art, 21. La 'orelo fixate, toță funcţionarii 
civili şi militari trebuesc a fi presenţi în biu- 
rourile lori, şi nu potii pleca înainte de ora o- 
tărită pentru eşire, fără autorisarea şefilor 
în drepti, - 

Registratorii şi copiştii însă suntă îndâto- 
rați a veni în biurouri cu uă jumătate oră mat 
"nainte. - 

Circularea funcţionarilor dintr'uă direcţiune 
în alta fără servicii esto oprită cu desăvârgire, 

Serticiulii de 24 ore 

Art, Copiştii impiegaţi ai Ministerului 
concură între dânşii şi câte duoi pe rând pen- 
tru a face serviciulă de 24 ore în Ministeră, 

00   "Nu le este permisă a se absenta în acestă 
timpii de câtă pentru mâncare, şi nici uă-dată 
amânduoi, precumă nici în timpul îuncţionării 
biurourilorii cândă urmeză a'şi face serviciulă 
obicinuită prin direcțiunile respective, 

După închiderea biuroarilor "gi continuă ser-   

  

viciul numa în camera destinată, pentru a- 
câsta, unde li se va constata presența. 

Art, 23, Ei priimescă tâte chârtiile şi depe- 
şeJe adresate Ministerului, ce sosesc în timpul 
cândă biurourile sunt închise, le conservă spre 
a lo da registratorului generalii, afară de cele 
urgente scă telegrame ce se trămitii imediată ue ministrului şi în lipsă'i directorului general, 

PITLUL MI: 
"-. Comunicarea cu ministru 

| CAPITOLUL VIII 
"Pers6nele admise 

Art, 24, Nimeni din personalul adminisrâ- țieă centrale nu pâte comanica directii cu mi- 
nistru fără a fi mandat, afară de directorulă 
generală și directori! de servicii, 

Arte 20, Comandanții dirisiilorii teritoriale, inspectorii şi oficerii generali, sub-intendențiă 
militari, precum și şefii autorităților militare 
de ordinii superio:ă pot comunica cu ministrul 
în afaceri de servicii în tote dilele şi la ora ce 
li s'ară acorda andiența, trebuindiă a se anunța 
pentru acesta prin ofigerulă de ordonanţă, 

Poti asemenea comunica şi persânele. civile 
ce, prin atribuţiunile funcțiuni lor scă însem= 
nătatea casului, s'arii admite de ministru, 

Art. 26, Sefii de corpuri sâi serviciură şi 
militarii în generală ce nu intră în categoria, 
celoră specilicaţi mai susii, precumă şi ori ce 
alte persne co arii area să comunice cu mini- 
strulii verbal, sc să dea petiţiuni, nu santiă
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admişi de câtii în dilele şi orele de audienţă 
publicate prin Blonitorulii oficiali şi ali Gstei, 
şi afişate prin anunciari speciale pe zidurile 
aparente ale localului Ministerului. 

A se adresa pentru acâsta la ofigerulii de or- 
donanţă, în a cărui cameră aştâptă a fi anun- 
ţaţi şi întroduşi în ordinea de înscriere. 

CAPITOLUL IX 

Oficerulii do ordonanță 

Indctoriri , 

Art, 27. Uni ofigeră luatii din corpurile din 
garnisonă este comandaţii în fie ce di pentru 
serviciulii de ordonanţă la Ministeriă, 

E] nu se pâte absenţa din camera destinată 
lui da câtii pentru a executa ordinile priimite 
si a transmite cele ordonate de ministru s6ă 
directorul generalii pe la diferitele direcţiuni, 

Art, 28, Ofigerulii de ordonanţă anunţă şi 
introduce persânele cei se presintă pentru a co- |- 
munica verbal cu ministru, s6iă a"! da petiţiuni, 
şi este obligatii a se conforma în acâstă pri- 
vinţă întocmai celor prescrise la capitolul VIII, 
art, 26 din acest regularnență cară sunt afişate 
în camera sea, precum şi dilele fixate pentru 
audienţă, _ 
“El priimesco în camera sea şi anunţă per- 

souele în dreptii do a comunica cu ministru în 
ori co qi s'ar presinta, şi priimind ordinile sâle 
le introduce după ordinea sosirii. 

Art, 29, În sala de adăstare va fi depus un 
registru pentru serviciulii susă disii. 

Art. 30. La intrarea, în servicii, elii esto ţi- 
nată a examina şi răspunde de existenţa regi- 
strului pentru înscrierile persânelorii ce ceriă 
audiență, elă urmeză a înscri desluşitii pe toţi 
cei ce se presintă în cursul dilei şi, comuni- 
cându-le dilele fixate pentru audienţă, notâză 
în registru pe acea alâsă de fie-care, . - 

Art. 31, Deca diua de servicii este şi di de 
audienţă atunci ofigerulii de ordonanța la: so- 
sire'i estrage din registru, pe uă listă numele 
persânelori înscrise de predecesorii săi pentr 
acea Qi, şi o complecteză apoi cu coi ce se 
mai presintă penă la ora de audiență, şi pre- 
sintă în urmă lista ministrului, după carei 
introduce pe rândă, 

Ofiţeralii de ordonanţă In plecare subscrie 
” xegistrulă şi "1 dă în priimirea ușierului, 

Portarul 

„Ditorii, responsabilitate 

Art, 82, Portarulă este menit a întâmpina 
tote persânelestrăine Ministerulai, ce voescii a 
se introduce; el are locuinţa chiarii în înterior 
Şi în apropiere de intrarea principală a clădirii 
proprii disă, de unde nu pâte lipsi. 

Eli dă informaţiile ce i se ceri şi lo indică 
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camera de aşteptare personelorii ce doresci a 
comunica cu ministru sâii directorul, şi uşicrii 
respectivi acelora ce aii afaceri de serviciuri 
prin dirccţiuni. - 

Art, 39, Este cu totulă opriti portarului şi 
nici pote tolera a se introduce în interiorul 
clădirii persâne fără căpătâiă, individi în stare 
anormală şi în fine ori cine n'ar avea motiva 
pentru acesta. | 

După închiderea biurourilorii însă, nici nă 
persână nu mai este priimită în Ministeri, a- 
fară numai din personalul administraţiei şi 
ofigerii venindii în afaceri de serviciuri, 

Art, 3£. Portarului "i este opritii cu desă- 
vârşire de a întâmpina sâi a se esprima în mod . 
necuriinciosii către persnele ce se presintă, 
este dâtorii a se cunforma întocmai acestorii 
prescripţiuni putând cere la trebainţă asistența 
postului de guardă. E 

TITLUL IV 
Inyoiri şi absenţe.—Pedepse 

CAPITOLUL X 

Invoiri 

Art, 35, Directorulii 
ministru. . . 

Directorulii de serriciii de ministru şi direc- 
torulă generalii. Directorulii generalii nu pote 
acorda, învoiri mai multi de optii dile. 

“Directorii de serviciii'pot învoi în direcțiunea 
lori numai până la optii dile inclusișii, de la, 
acâstă limită în susii nu se potii aproba de cât 
de ministru sâii directorulii generală. 

Absenţe 

- Arte 36, Absența din biurouri a ori cărui 
fancţionarii, neautorisată de directorul de ser- 
viciii, şi a acestuia de directorulă generali, ce 
arii trece 24 ore, trebue a sc justifica îndată 
acesti termină, ne admiţendu-so de cât casulii 
de bâlă ca motivii valabilă, 

CAPITOLUL, XI 
Pedepse 

general se învossce de 

Art. 97, Ori-ce absenţă, nefiindă motivată - 
nici autorisată de cei în drepti, sâii care prin 
repetiri arii denota negligenţă la servicii scă 
ori cară alte infracţiuni sară constata din par- 
tea fancţionarilorii , se pedepsesc conformă 
serviciului interior pentru militari, iară pentru 
amploiaţii civili, după gradul culpei şi în mo- 
dulă următori : a 

1-a ră, prin reprimanda directorului de ser- 
vicii ; . - 

2-a, prin reținerea din soldă de la 1 până 
la 10 dile inclusivii ; 

96
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3-a, prin destituirea din fuucţiune, în urma 
raportului motivat al directorului de serriciă. 

Disposițiuni generale - 

"Arte 58, Ori-ce hârtie va emana din AMini- 
sterii trebua să fie etichetată, numerotată, da- 
tată şi sub-semnată de ministru seii directorul 
generali: Afară de cele prevădute la art. 6, di- 
vectorulii de serriziă contra-semneză hârtiile 
sub-seranate de ininistru scă directorulii gene- 
rală şi printr'ucesta se constitue responsabilii 
că redacţiunea, hârtiei este conformă cu reso- 
Juţiunea, dată. 

Art. 39. Fio care hârtie va avea eticheta 
următor : 

Marca ţărei, 
Ministerul de resbelă, 
Direcţiunea personalului şi operaţiilorii mi- 

litare şi numărul. 
Art, 40. Este oprită cu desăverzire tutulor 

funcţionarilorii în genera de a comunica altfelii 
de câți pe calea legală actele Ministerului de 
ori ce natură, îascrisii scă verbală, ori dea in- 
troduce pe dânselv adăogiri, stersături, a face 
răsături, în fine ori-ce modificări, fiindă oprite 
asemenea a sustrage stă face a se sustrage ori 
ce asemenea acte, abaterile în acestă privință 
atrăgendă imediatii suspendarea scă destituirea, 
din funcţiune şi darea în judecată a celui cul- 
pabilă. . , 

Art, 41, Estraste imprimate din disposiţiu- 
nile acestui regulamentii voră fi afişate pe păr- 
ţile aparente ale serviciilor respective, spre ase 
cunâsce şi observa, întocmai, 

CAPITOLUL XII 
Despre Monitorulii 6stei 

Arte 42, Alonitoruli ostei este destinat pen- 
tru. publicarea decretelori, legilorii, regula- 
mentelorii, orâineloriă de ţi şi în fine a oră ce 
disposiţiuni privitâre armatei. 

__ Ori-ce lucrări destinate a se publica ast-fel 
so trămite de directorii de servicii directă di- 
rectorului depositului de resbel spre a se insera. 

Art, 43, Directorulă în dată ce priimesce or- 
dinile trămise de lu diferitele serviciuri ale Ai- 
nisterului, este obligati a lua disposiţii să se 
imprime şi să se corecteze mai inainte d'a le 
insera prin Monitoriă, fiindi personali respon- 
sabili da esacta reproducere a totă ce i se dă 
spre imprimare. 

Eiii are registrele necesarii pentru corespon- 
denţa în acâstă privinţă, finăă detoră a înre- 
gistra în ordine tote lucrările priimite, 

Art, 44, Directorulii depositului de resbelă, 
este dâtoră a da în fie-care numără al 3Jonito- 
rului Gsiei în partea sea neoficială, articolele 
privitâre sciinţelori militare. 

Art. 45, Jonitoruli ostei va apărea cu în- 
cepere do la 1 Ianuariă 1870 în tote Dumini- 
cile şi Jouile sub forma şi în chipul următor : 

  

  

ZEGIUIRI < 

1. Partea oficială — coprindândii : legi, or- 
donariţe, reglemente, înaintări, mutări, justiţie; 

Partea neoficială — articole privitâre. inte- 
resului armatei, varietăţi şi anunciuri, 

2. Materiile vori fi redactate în modulă şi 
ordinulii după cumii urmeză. 

a. Legi: . 
No. ..... Lege (relativă la cutare sâi pentru 

cutare lucru), diua, luna, anul. 
Urmză decretulă de promulgare şi textulii 

legii, începând cu : asupra raportului ministru- 
lui etc. - 

Art... . şi celă din urmă etc. 
Dat în (oraşul) la (diua, luna şi anulă). 
b. Regulamente : 
NO...... înaltii decretă prin care se promulgă . 

regulamentulă asupra cutărut lucru, precedat 
de raportul la Domn, oraşul, diua, luna, anul. 

Urmeză raportulla Domn, deca este începând: 
Măria Tea. . 

Terminându-se cu formula obicinuită, numă- 
rul raportului şi data, luna şi diua. 

Apok urmâză decretulă, începândă : 
Asupra raportului ete, - 
După articolulii cel din utmă, urmeză : 
Dati în (oraşulă) la (diua, luna, anul). 
c. Decisii domnescă : 
No.....:+., decisia domnâscă asupra (justiţiei, 

numirel de membrii la rerisie, dări în jude- 
cată, etc., oraşulii, diua, luna anul). 

Inalta resoluţie. 
Se aprobă (sei altă resoluţie), , 
CARUI. - 

Măria, Tea, 
Urmâză, raportuli (adică numai acelea cari 

suntii puse în aplicare numai după resoluţia 
domnâscă fără decretă), - i 

d. Inaintările : 
Inaintări, (scrisă mare). . | 
Prin decretul numărul, din diua, luna, anul, 

(urmeză apoi decretul, conformă legii de înain- 
tare, s6ă numai simplu : s'a înaintat D-nu cu- 
tare la vacanţa, etc). 

e. Mutările : 
Matări (scrisii mare), 
Prin decretul .No., din giua, luna, anul, s6ă 

decisia ministerială, cutare se mută, în intere- 
sulă serviciulai, prin consimţimântul reciprocă 
ali şefiloră sâii aliă lorii la vacanţa, etc. . 

f, Numirile în funcțiuni : 
Numiri în funcțiuni (scrisă mare). 
Prin decretul sâă decisia ministerială No... 

din diua, luna, anulă, cutare se numesce în cu- 

tare funcţiune, post, ete. 
g. DecisiunY ministeriale : : 
No... decisia ministerială relatiră (la cutare 

lucru) apoi în parentes : direcţia, atribuţia, ora- 
gală, diua, luna, anulii, , Ă 

- Urmâză textul decisici ministeriale (fără a 
fi sab-scrisă da ministra. : 

h. Iostrucţii ministeriale :
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NO..mee. Instrucţia ministerială relativă la 
ştersulii s6i desfăcutul armelorii scii alt ceva. 
Direcţia, atribuţia, oraşali, giua, luna, anulă, 
Urmâză textul instrucţiunii în întregul că. 
î. Epistole ministeriale sâă ordine : 
No..... DD. (comandant divisiilor teritoriale 

sii brigade sii alte, pe acel pe caro "i privesce 
scrisdrea, sâă ordinulă. Divisia. Atribuţii). 

Urmeză textul. 
FE. Congedii : 
Congediii (scrisii mare). 
Prin decisia domnâscă, decretulii ssii decisia 

ministerială No... Qiua, luna, anul, s'a acor- 
dat cougodiul în străinătate s6ă în eră cută- 
ruia pe atâti timpi. 

Art. 46. Monitorulă va forma unii singurii 
volumă totii anul, încependi cu No. 1 şi până 
la finele anului. i 

Arte 47, Forma sea va fi : formatală (mări- 
mea c6lei de tipar cea actuală), 6ră disposiţii 
precum urmeză : faca ânteiii, numirul pagine. 

ORUL OSTEI 
Anul 1870 

No. 1. | 

Partea oficială 

MONI 

Coprindenâă în ordinea sus disă : 1, totii ce 
emană de la Domn şi apol de la ministru. 

„Partea neoficială 
Coprindândă articolile pzivitore în interesul 

armatei; varietățile şi apoi anunciurile. 
- Be va pune imprimeria, în care se imprimă, 

Art, 4$, Tabla de materii va fi dresată în 
dout feluri : . 

a. Generală alfabetică pentru tâte materiile 
cuprinse ; 

D. Uă altă tablă pe arme şi servicii, 
Art, 49, Tâte disposițiunile contrarii regu-   lamentului de facă sunti şi rămân desfiinţate. 

  

LIGE | 
PENTRU ORGANISAREA PUTEREI ARMATE IS ROMANIA (1) 

(Decretii Do. 970, din 11 Iunie 1868) AR 

“CAPITOLUL 1 
Art, 1, Puterea armată a României cuprinde 

cinci elemente distincte : - 
a. Armata permaninte cu reserva ci. 
b. Corpurile dorobanţiloră şi grănicerilorii. 

“e, Milițiile. 
d; Guarda orăşenâscă,. 

"e, Glâtele. - 
__ Art, 2, Toţi locuitorii ţărei, cu escepţiune 
de străini, de la etatea de 20 la 50 ani, sunti 
A6tori a purta armele în modulii următoră : 

a. De la etatea de 20 la 27 ani în armata 

permaninte, dorobanţi şi grăniceri. 
d. De la etatea de 20 la 36 ani, câţi nu vor 

fi chiămaţi a face parte din armata permanentă, 
dorobanţi şi grăniceri, precum şi cei de etato 
de la 27 până la 36 cară ai trecut prin armata 
permanentă, prin dorobanţi sii grăniceri facă 

parte din miliții, 
€. În oraşe do la cetatea de 36 până la 50 ani, 

în guarda oraşensscă, potrivit legii speciale a- 
cestorii instituţiuni, .” 

d. De la etatea de 17 la 20 ani şi de 1a 36 la 
50 ani, câți nu suntii în armata „permaninte, 
dorobanţi, grăniceri, miliţie şi guarda orăşent- 
scă, faci parte din glte, în condiţiunile ară- 
tate mai josă. 

Art, 3. Instituţiunea dorobanţilorii şi aceea 
a grănicerilorii, se manţinii în vigore cu îmbu- 
nătăţirile ce se-vori crede de cuviinţă. In cas 

+ de necesitate, trupele lori pot fi mobilisate de   

guverniă, spre a veni în ajatoruli armatei per- 
manente, ! 

Art, 4, Recrutarea obligatorie prin conscrip- 
ţiane a armatei permaninte şi dorobanţilor, se 
va aptra în tâtă întinderea ţărei, afară de co- 
inunele mărginaşe , ce facii parte din zona, de- 
stinată pentru grăniceri, . 

“Poţi tinerii, în anuli ce a împlinitii acea e- 
tate de 20 ani, scii cândii aii intrat în al 20-lea 
ană, tragi la sorţi, numele cele Wântâii până 
la-compiectarea cifrei contingentului anuale al 
armatei permaninte şi al corpului dorobanţilor, 
merg în armată şi dorobanţi, 6ră toţi cet-alţi 
tineri cari prisosescii peste acesti contingenti, 
merg Wa dreptulă în miliţie, 

Art, 5, Terminul obligatorii de serviciă pen- 
tru armata permaninte, este de trei ant în ac- 
tivitate şi patru ani de reservă, adică : după 
trei ani da servicii activi, vechil militari ad- 
junşi în etate de 23 ani, se liberă po la vetrele 
ră, rimâindă toţiă înscrişi în contrâlele. cor- 
purilorii armatei âncă patru ani, până la etate 
de 27 ani, după care treci în miliţie. 

Reserva armatei permaninte va începe esi- 
stenţa, sa, de la prima liberare de militari, co 
va area loc în urma promulgării legii de facă. 

Militarii aflaţi în armata permaninte, în vir- 
tatea legii vechi, se vorii libera în urma pro- 
mulgării legii presinte, în diferite rânduri, în- 
cepând cu cei mai vechi! şi scădânduli-se gradat . 
câte uă parte din terminulii activii de şâse ani 
adică : ântâjulă rândă după uă vechime maxi- 

  

(0) Modificati în 1872, Se ra treco in-extenso în primul Apendice.
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mum de cinci ani, ală duoilea rând dnpă nă | săi constituționale, fiindii capulă supremă ali 
vechime mazimum de patru ani, şi alti treilea 
rândi după uă vechime maximum de trei ani. 
Pentru restul de timp până la împlinirea, celor 
şâpte ani, vorii compta în reserva armatei. 

Art. 6, Legea recrutării determină casurile 
de scutiri pentru ori-ce catigorie a puterii ar- 
mate. - 

Ori-ce militarii are facultatea, d'a servi duoi 
sti ma! mulţi termini în activitate, numai să 
satisfacă la condiţiunile personali cerute pen- 
tru acâsta. 

Art, 7, Tinerii de la etatea de 17 ani în sus, 
şi înainte de cetatea, obligătâre pentru tragerea; 
la sorţi, cari se voră angagia în armata perma- 
ninte pentru unii an, cu a lor întreținere, spre 

“a înveţa serviciulă militară şi a obţine un cer- 
tificat pentru acâsta, vor fi scutiţi de tragerea 
sorţilorii la etatea de 20 ani, şi voră trece d'a 
dreptulii în miliţie. 

Arte Se Inlocoizile în arraată, grăniceri şi do- 
" Yobanţi, se facă numai în epoca preserisă pen- 
tru acâsta de legea recrutării, cu condiţiune, ca 
înlocuitulii să facă imediatii parte din miliții, 
&ră înlocuitorulii să nu fie aparţinuti nici ar- 
mastel, nici dorobanţiloră stă grănicerilorii. 

- Arte 9, Efectivuli armatei permaninte este 
pe picior de pace sâă pe picior de resbel, după 
cum îşi are reserra sa răspîndită pe la vetrele 
ef, s6ii adunată sub steguri. In acest din urmă 
casii, și potriviti cu intensitatea trebuinţel, se 
potă chiăma sub arme şi mobilisa şi din cele- 
alte elemente ale puterii urmate, adică : gră- 
niceri, dorobanţi, guarda cetățână şi glste. 

Art. 10. În timpi de resbelă sc de eserciţii 
mari anuali, partea guardei cetăţene de la eta- 
tatea de 36 la 45 ani, vorii face parte din cor- 
perile armatei, numai pe'câtă timp va dura a- 
cea stare, şi în tot acest timp ca este supusă, 
la tâtă, îndtorirea, şi jurisdicţiunea antorităţi- 
lorii militare, - - 

Art, 11, Chiămarea sub arme a reservei ar- 
matei, precumă şi mobilisarea unuia s6ă mai 
multorii din. elementele citate în articolil pre- 
cedenți, se face după autorisaţiunea corparilor 
leginit6re; afară din casurile urgente la cară gu- 
vernulă procede d'a dreptulii la chiămare, prin 
ordonanţă domnescă, dată după unii raport a] 
consiliului de ministrii. ” 

La, acestă din urmă cas, guvernul este dâtor 
a convoca în terminiă de, trei săptămâni corpu- 
rile ligiuitore, spre a legitima chiămarea. 

menii din reserra armatei permaninte, din 
dorobanţi, grăniceri şi miliţie, sunt justiţiabilă 
tribunalelori militare pe timpul aflării lori 
sub stegauri, pentru delictele de disciplină. 

CAPITOLUL II 
Armata permaninte | 

Art, 12, Domnitorulă, în virtutea dreptului 

  

puterei armate, pâte delega comandamentuli 
ei, în conformitate cu legea ierarchiei militare: 

Art, 13. Ministrulă de resbel administră, şi 
dirige interesele armate! în numele Domnito- 
ralui şi în conformitate cu legile. 

Personalulă şi împărţirea biurourilorii Mini- 
sterului de resbelă, suntii conformi tabelei, 
Jitera A, . 

Atribuţianile funcţionariloră se vorii speci- 
îca prin ună regalamentii 2 parte, 

Art, 14. Statulă-majoră ali armatei se îm- 
parte în două : statulii-majoră generale şi cor- 
puli de statii-majorii. 

Statulii-majorii generale se compune din ge- 
neralii de divisiune şi brigadă, cari sunt desti- 
naţă a comanda unităţile cele mari ale armatei, 
adică : corpari de armată, divisiuni şi brigade. 

Corpuli de stati-majoră se compune de ofi- 
geri, de la gradulii de colonelii pent la gradul 
de căpitani inclusivii. | 

Aceşti oficeri, fiindii destinaţi a îi întrebuin- 
ţaţă în diverse misiuni militare unde se cer cu- 
noscinţe speciali, șoră fi dintre cel cari posedi 
-aceste cunoscințe. 

î Arte 15. Stată-majorulii generale şi corpul 
statulai-majorii, constituescă cadrul unităţi- 
lori celorii mari ale organisării brigadelor, di- 
visiunilorii si corpuriloră de armată,” 

Ele voră forma, la timpă şi gradată cu nece- 
sitatea ce se va simţi, depositulii sciinţifică de 
resbeli pe lângă Ministerulii de.resbelă.   

  
Cadrele loră suntii cele coprinse în tabela, 

litera B, 
Art, 16. Uni corpii de intendență militară, 

dependinte directii de Ministerală de resbelii, 
este îusărcinatiă cu partea administrativă a ar- 
matei, cu inspectarea şi controlarea cheltue-. 
liloră de toti felulii. Atribuţiunile fancţiona- 
rilorii săi, so determină prin unii regalamentă 
speciale, - 

Personalrli acestul'corpă este conformii ta- 
belei litera C. 

Comandantele armatei 

Arte 1£, Leritoriulii României se împarte în 
patra divisiuni teritoriali militare „ale căroriă 
reşedinţe suntă : Bucuresci, Iaşi, Crajora şi 
Galaţi. 

In fie-care din aceste reşedinţe este câte un 
comandamenti divisionară, 

Comandanții acestorii divisiuni asigară, prin 
privegherea, lori continuă, administraţiunea, 
instrucţiunea, disciplina, întreţinerea şi tot ce 
pote interesa în generală pe puterea armată a 
irei, : 

i Atribuţianile loră precum şi delimitarea îie- 
căriă divisiuni, se-voră fiza printr'ună regula- 
mentii speciale, . - 

Personalul fie-cărni comandament de divisiu--
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no se ia, după trebuinţă, din corpală statului- 
majori ală armatei. ! 

Art, 1$. (n timp de concentrare sii de res- 
bel, formarea unităţilorii mari, citate la arti- 
colul 14, se va face prin ordonanţă domnâscă. 

Art, 19. Unii corpi de stat-majorii special, 
este însărcinată cu serviciul de adjutauţi, pe 
lângă persâna Domnitorului, . 

Cadrulă acestui corpă se determină prin ta- 
bela, litera D, 

Art, 20, Armata permaninte se compune 
de infanterie, cavalerie, artilerie, geniii, flotilă, 
trupede administraţiune, gendarmi şi pompieri, 

Infanteria 

Art, 21. Infanteria se compune de: 
Regimente de linie. 

- Batalione de vânători. 
Companii de disciplină. 

„ârt, 22, Fie-care regimentii de infanterie 
se compune de: un statii majori, uă companie 
afară de rânduri, trei batalione în linie şi ju- 
mătatea cadreloră unui ali patrulea batalionii 
de depositii sub comanda celui mai vechiă din- 
tre căpitanii sti, . 

Fie-care batalionii de linie să de vânători, 
are patru companii, celii de vânători făcândă 
corpi a parte, mai are unui statii majoră şi un: 
plutonii afară de rânduri. | 

Fie-care companie afară de cele din batali6- 
nele de deposiţii şi de disciplină, are patra o- 
figeră în timpi de pace şi cinci oficeri în timp 
de resbeliă. 

Compunerea cadrelori unui regiment de in- 
fanterie, este conformă tabelei, litera E. 

Cavaleria 

Art. 23, Cavaleria se compune de: regimente 
- de lăncieri, vânători şi dorobanţi de linie şi un 
escadronă de instrucţiune, 

Art, 24, Fie-care regimentii de cavalerie se 
compune de: uni statii-majori, ună plutoni 
afară de rânduri şi cinci escadrâne, din cari u- 
nulă de deposită, arendă numai jumătate din 
cadrele unui escadronă. 

Comptnerea cadrelorii unui regiment de ca- 
valerie, esto conformă tabelei, litera F. 

Arkileria | a 

Art, 25, Artileria se compune de: un stat= 
major de artilerie, de stabilimente de artilerie 
şi trupe de artilerie. 

Art, 20, Statul-major de artilerie cuprinde. 
personalulii prerădutii în tabela, litera G. 

t. 27, Personalulii stabilimentelor de ar- 
tilerie dirige şi administră stabilimentele a- 
cestei arme, adică: pulberăria, capsulăria,. 
fonderia, atelierulă de constrmcţiune şi repara- 
ţiune, ete, E ! 

Personalulii acestor stabijimente se ia, după 
trebuinţă, din statuli-majoră ali artileriei. 
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Serviciulii interiori şi atribuţiunile perso- 
nalului acestor stabilimente, se vor determina 
prin ună regulamentă specială, ! 

Art, 28. Trupa se compune de: 
Regimente de artilerie, - 
Fie-care regimentă cuprinde : ună stat-ma- 

joriă, un plutoniă afară din rânduri, opt baterii 
de câte şese tunuri, uă secţiune de trenă şi uă 
companie de pontonieri, 
„Pie-care baterie are-patru ofișeri în timpă 

de pace şi cinci în timpă de resbelă, 
Compunerea cadrelorii unul regiment de ar- 

tilerie, cu tote părţile loră citate ma! sus, este 
conformii celorii însemnate în tabela litera H. 

Pa Geniul 
Art, 29, Arma geniului se compune de: un 

stat-majorii de geniii şi de bataline de trupe, 
făcândă fie-care corpă a parte... 

Compunerea cadralui statului major de ge- 
niă este conbormii tabelei, litera I. 

Art, 30, Fie-care batalion de geniă se com- 
pune de: ună stat-majoră, de ună plutonii de - 
norândă şi de patru companil. 

Fie-care companie are patru oficeri în timp 
de pace şi cinci în timpi do resbelă, 

Compunerea cadrelor unu! batalion de genii, 
este conform celorii însemnate în tabela, lit. J. 

Gendarmeria | 
Art, 31, Gendarmeria permaninte, dată în 

serviciul administrativii, se compune din: com- 
panii pedestre, escadrâre călări. , 

„ Compunerea, cadreloră acestori companii şi 
escadrone este conformii literei K. E 

. Pompieriă 

Art, 32. Trupele de pompieri, dependinte de 
autoritatea militară în privinţa organisării şi 
a disciplinei militare, suntă cele din Bucuresci 
şi Iaşi precum asemenea şi din cele-alte oraşe, 
după cerinţele locale. | , 

Compunerea acestori trape va fi în propor- 
ţiune cu necesităţile şi midlocele comuneloră 
respectiva, “ 

„Flotila 

“Arte 89. Flotila sa compune de: ună statii- 
major, companii permaninte şi vasele necesarii. 

Ea se recrată pe alesii numa! din locuitorii 
litoralului danubiană şi al Mării-Negre şi din- 
tre cei mai deprinşi a umbla pe apă. - 

Compunerea cadrelor unei companii de ma- 
rină a acestui corpii, este conformă cu tabela, 
litera L. . E 

Trupele de adnuinistraţiune 

Art, 3£. Trupele de administraţiuno cu- 
prindi: .- A 

Unii corpi de ofișeri de administrâţiune, de 
diferite clase, al căruia personali este conform 
tabelei, litera M. . | 

7
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Escadrâne de trenă, de echipage militare, 
pentru serviciulii transportului muniţiuniloră 
şi bagagelori armatei, ale cărora cadre sunt 
conformi tabelei, litera N. N Ă 

Companie.sanitare militare pentru serviciul 
spitalelori şi ambulanțelorii armatei, al căria 
personali, împărţit în mai multe secţiuni, este 
conformă tabelei, litera O. - 

Companie de lucrători pentru serviciulă îm- 
brăcămintei, campamentului şi subsistenţiloră 
militari, ali căruia personali este compusii 
conformii tabele, litera P. ” 

Serviciulă sanitari, 

Art, 85, Acesti serviciii cuprinde numărul 
necesarii de medici, farmacişti şi veterinari de 
diverse clase, destinaţi pentru serviciulă spi- 
talelorii, în timpii de pace, şi acela ală ambu- 
lanţeloră, în timpă de resbelii. 

Personalulii corpului sanitari se determină 
prin tabela, litera Q. 

Justiţia militară 
? 

Art, 36, Justiţia militară cuprinde, consi- 
liurile de resbelă şi de revisiune. Personalul 
permanenti, necesarii pentru compunerea şi 
complectarea, acestorii consiliuri, precumii şi 
pentru serviciulii cancelarieloi ă, va fi celă pre- 
v&duti de codicile penale militare, 

Instrucţiunea militară 

Art, 37. Instrucţiunea în armată se face prin 
sc6le militare, împărţite în modulii următor: 

1. Scâle de ducă grade, înfiinţate prin corpuri. 
2. Scola pentru formarea oficeriloră d6 in- 

fanterie şi cavalerie. 
3. Sc6la superidră de aplicaţiune pentru for- 

marea oficeriloră de stată-majoră de genii şi 
de artilerie, - 

Scâlele citate la aliniatele 2 şi 3, vor fi sta- 
bilito în locuri speciale ale Statului şi pe câtă 
se va putea afară din oraşii, 

Personalul acestorii din urmă se6le se va 
determina după necesitate, 

CAPITOLUL III 

Dorobauţii şi grănicerii 

. Arte 3S, Corpulii dorobanţiloriă se compune 
de atâtea escadrone câte județe sunt, afară 
de aceste judeţe în cari so află gendarmi că- 
lari, ceruţi de necesităţile locale. 

Fie-care escadron pâte fi de diferite mărimi 
în numărulii Gmeniloră de trupă, după necesi- 
tăţile locale, însă cadrele ofigeriloră sunt totii 
acelâşi pentru fie-care escadroniă. 

Art. 39, Compunerea, cadrelor corpului do- 
robanţilorii, este conformă tabelei, litera B. 

Art.-40, Dorobanţi se iaă din totalul ti- 
neriloriă căduţi la sorţi, potriviti articolului 4,     
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alegându-se cc cari a mai cu îndemânare 
midlocele necesarii pentru a'şi procura, ei ânşii 
caii trebuincioşi pentru serricii. - 

Art, 41, Terminuli de servicii în corpul 
dorobanţilorii, este de şâpte ani, însă împărţit 
în patru rânduri egale (se înţelege prin acâsta, 
că numărul lorii se sporesce adăugându-se al 
patrulea rând) şi alterne, din cari nuimal u- 
nulii singură pentru servicii, asti-felii în câtă 
fie-care omii,.să fic uă săptămână în servicii 
şi trei septămâni a casă la interesele sâle. , 

Ori-ce dorobanţi pâte servi, de voiesce, mai 
multii de cât unii termini, însă cu conâiţiunile 
prescrise la art. 6. / 

Dorobanţulii liberat din acest servicii, după, 
etate de 27 ani, este dâtoră a face parte din 
miliții, pent la etatea prescrisă de lege. 

Art, 42, Unii regulamentiă specială va de- 
termina, în tâto amenunţimile scle, serviciulă 
Ja care este chiămatiă corpul dorobanţiloriă, 
atâtii în partea administraţiunii publice, pre- 
cum şi în cea militară. : 

Art, 45. Corpulă grănicerilori, însărcinată 
cu paza liniiloră fruntariilorii ţării, se com- 
pune de: ! 

Bataliâne pedestre, fie-care do câte patru 
companii de diferite mărimi în privința Gme- 
niloră de trupă, potrivit cu necesităţile locale, 
însă avândă fie-care companie acelaşi numără 
de ofigeri. - Ă 

Compvnerea cadrelori unui batalion de gră- 
niceri, este conformii celorii cuprinse în tabela, 
litera $. : 

Art. 44. Corpulii grăniceriloră se compune 
de toţi tinerii de ctate de 20 penă Ja 27 ani, . 
aflaţi în zona, mărginaşe, care este în lăţimea 
ci de vă bandă de trei-deci kilometre şi dea 
lungulii tatulori frontierilorii României, totii 
din acestă zonă pe litoralulii Dunării şi Mării- 
Negre, se va recruta numărulii de 6meni, tre- 
buincioşi în condiţiunile art. 53. 

Aceşti grăniceri suntii însărcinaţi cu paza, 
în permanenţă a liniilor fruntariilor, însă, prin 
ordonanţă domnâscă, ei poti fi chiămaţi sub 
arme şi a se mobilisa în timpi de resbeliă sâi 
eserciţii mari anvali. 

Art, 45, Terminmiă de servicii în corpulă 
grăniceriloră este de şepte ani şi împărţită în 
moduli prescrisă de art. 41, . 

Ori-ce grăniceră, însă din acestii corpi, pote 
prelungi, de vocsce, serriciuli săi peste ter- 
minul de ştpte ani, numai să satisfacă la con- 
diţianile personale, cerute de art, 6, 

Grăniceri, după unii serviciă de septe ani, 
adică după ajungerea lori în etate de 27 ani, 
voriă face parte din miliții, pent la etatea pre- 
scrisă de lege. 

Art, 30. Ofigerii şi toţi militarii în general 
din dorobanţi şi grăniceri, sunt consideraţi în- 
naintea legii ca şi cei din armata permaninte, 

Art. 47, Oficerii din dorobanţi şi grăniceri
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sunt justiţiabili de tribunalele militare, întoc- 
mai ca cei din armata permaninte, 

Gradele interiâre (de josă) din corpuli doro- 
banţilor şi grăniceriloră, pentru delicte şi cri- 
ms comise în timpulă serviciului lorii de doro- 
banţi sii de grăniceri, suntii justiţiabili în 
prima instanță de comisiunile judecătorestă 
miste, întocmite pe la residenţiile judeţelorii, 
după disposiţiunea din 1860. - : 

“ Decisiunile acestori comisiuni sunt apela- 
bile la consiliile de revisiune militară. 

Delictele sâii crimele comise de aceste grade 
inferi6re, pe timpulă aflării acestorii Omeni po 
la, casele loră, se voră judeca de tribunalele 
obicinuite, precum acâsta se practică în gene- 
ratii pentru toţă locnitorii ţărei. 

Unii regulament speciale va determina în 
detalii, servicialii trupeloră de grăniceri. 

CAPITOLUL 1V 
Milițiile 

. Art, 48, Oamenii miliției, făcând abstrac- 
ţin de, deosebirea etăţii loră în intervalulă 

e la 20 până la 36 ani, se împart în trei stări 
s6ă chiămări. 

Antâia, stare se compane din toți. âmenii ne- 
insuraţi și din cei văduvi fără copii. 

A duoa stare se compune de toţi cei însuraţi 
şi fără copii. . 

A treia stare se compune de toţi însuraţii și 
cn copii, şi de cei răduvi şi cu copil. 

In acela-şă corp de miliţie se află Gmeni de 
căto trele stările; însă starea întâia este basa 
corpului, trebuindă a fi ea tot-dâ-una nelipsită 
de ori-ce chiămare sub arme, 

Art, 49, Chiămările miliţiilorii sub steguri 
se fac după intensitatea trebuinţei, chiămân- 
du-se tot-dâ-una de preferinţă, starea ântâia, 
apoi pe lingă acesta starea a duoa, şi în fine 
starea a treia. - 

Art. 50. Miliția din totă țera se compune, 
cel pușin de câte un batalion de fie-care judeţ. 
Batalionul se compune de șâse companii. 

Art. 51, Milițiile neputând avea d'uă cam 
dată trupe speciale de artilerie ale ci proprii, 
se stabilesce principiulă, că la concentrările că 
“anuale, pentru eserciţii şi manopere mari îm- 
preună cu armata, artileria acesteea să împru- 
mute provisoriii parte din piesele sâle, cu cari 
să so esercito în acel timp, sub a ei direcţiune, 
un numără de Gmeni din fie-care batalion de]. 
miliţie, determinat pentru acestii scop şi con- 
sistândi atunci în baterie sâi secţiuni provi- 
sorii de artilerie. Pi 

Art. 52. Statul-major al milițiilor, însăr- 
cinati cu inspectarea şi privegherea continuă 
asupra trupeloră lorii, ma! alesă, în privința 
instrucţiunii lori militare, şi caro face parte 
din cadrele permaninte ale aceste! instituţiuni, 
se compune de opt oficeri superiori, coloncli 
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stă locotenent-coloneli, opt oficeti subalterni, 
şi duoă-deci şi patru sergenţi şi. caporal. 

Acestia, vor fi însărcinați şi cu supra-veghe- 
rea, grănicerilorii şi dorubanţilorii. 

Ministrală de resbelă va institui pentru a- 
câsta, sub-divisiuni teritoriale atârmate de cele 

patru divisiuni teritoriale, menţiunatela art.17, 

“'otii personalul acesta este salariatii în per- . 
maninţă precum acelea-şi grade sunt salariate 
în armata permaninte. , 

Art. 53. Cadrele diferitelor unităţă de trupe, 
din miliţie, adică : ale statulni-majorii, ale c- 
nui batalionii şi ale unei companii sâii baterii 

(de voriă fi înfiinţate aceste arme speciale), so 

compun de acela-şi numără de ofigeri şi 6meni 

de trupă, gradaţi, ca, şi cele prescrise pentru 

nisce asemenea, unităţi în armata, permaninte, 

cu deosebire numai că numărulii Gmenilorii de 
trupă, din unităţile miliției va putea fi mamare 
de câtii acela al unităţilor corespondinţă din 
armată, E 

Art. 54. Cadrele permaninte ale corpurilor 
şi unităţitor miliției, şi singurele salariate de 
Stati în permaninţă sunt : 

-1. Pentru fie-care batalion : unii majori co- 

mandantii ală batalionului ; duoi locotenenţi 
sâii sub-locotenenţi şi trei sub-ofigeri din cari 
ună cornistii sii toboşar la stat-majorii bata- 
lionului. : 
"2. Pentru fie-care companie, câte uni căni- 

tan comandant, un sergent-major, un sergent, 

uvă caporalii şi duoi toboșar sâi cornisti. 

Aceste cadre aii de însărcinare principală a 

ţinea contrâlele trupelor lorii respective, a face 

chitmările pentru exerciţii, a sapra-veghea şi 

a comanda aceste exerciţii a îngriji şi a con- 
serva depositele de arme ale părţilor lori res- 
pective de trupe, a concurge la compunerea 
consilielorii de recrntare anuali şi altele, 

Personalulii statului-majori şi acela al ca- 
drelorii permaninţă ale miliției, suntii însem- 
nate în tabela, litera T. 

Art, 53, Pentru întreţinerea ivstrucţiunii o- 
stăşesci în trupele miliției, se facă adunări or- 

dinare de di şi adunări extra-ordinare anuâli, 

Cele Vântâiii vorii fi chiămări pentru exerciţii 
de qi scurt, făcute cel multi, nă dată pe săp- 
tăimână, de preferinţă în dilele de sărbătore, de 
comandanții respectivi ai batalinelor, compa- 

pielorii, în localităţile unde sunt domiciliaţi 6-- 
menii respectivi ai acestorii părţi. 

Aceste adunări şi exerciţii mici de qi se pot 

face pe uni timpi de două ore şi vorii putea a- 

vea loc isolatii pe părţi nici, precum secţiuni, 

platâne, companii şi chiară pe bataliâne, după 

cum număruli Gmeniloră de miliţie va, fi mai 

mare s6ii mai micii, în locolii unde se face a- 
dunarea. 

Arte 56, Cândi, la casuri extra-ordinare, fie 

şi chiarii pentru manevre mari, se facii concen- 
pă   trări de miliții, afară din localităţile unde sunt
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“domiciliaţi âmenii şi chiămaţi sub arme şi deca 
durata acestori concentrări trece peste unii 
timpi de 48 ore, atunci Gmenii miliției aflaţi 
sub stâguri vor fi întreţinuţi cu cheltusla Sta- 
tului, pe acela-şă piciorii ca şi trapele armatei 
permaninte. 

Art, 57, Se vorii chiăma la exerciţii mari 
anual, pentra ună timpă maximum de cinef- 
spre-gece dile, alegându-se pentru acâsta epoca 
cândă nu s'ară împedica munca câmpului. 

Art. 6S, Uni regulamentii speciali, făcută 
de Ministerulii de resbelii, va stabili în detalii 
modulă chiămăriloră sub at&g pentru exerciții 
mici sâii manevre mari anual, determinând 
scutirile provisorii de exerciţii, 

Acestii regutamentii va prescrie şi penalită- 
țile cuvenite greşâleloră săi infracţiuniloră de 

„ună gradă 1nicăi, . 
Art, 59. Armata permaninte, trebuind a fi 

în timp de pace uă scâlă vastă a miliţiilorii, va 
da concursul ci cel raai activă la instrucțiu- 
nea, trupelorii miliției, mai ales la începutulă 
formării acestei instituţiuui. 

Se va îngriji ca, prin adjutoruli armatei, să 
se dea cel puțin instrucţiunea scâlei de soldat, 
celei nat mari părţi a tineriloră de 20 ani, cari 
pe fie-care au coverşese contingentele anual ale 
armatel şi corpului dorobanţiloră şi merg d'a- 
dreptulă în miliții. 

Art, G0. Ori-ce persână făcândiă parte din 
iniliţie, afară de cadrele permaninţi şi statul- 
majore, citate la art. precedinte, nu pâte fi îm- 
pedicată prin acsata, d'a se strămuta ori undeva 
voi d'a călători, în interiorul ţărei sâă în străi- 
nătate, ori pe unde şi pentru câtii timpi inte- 
„Tesele sâle Vară chiăma, îără ca acâsta să fie 
supusă la altă formalitate de cât la aceea d'a 
încunosciinţa pe autoritatea companiei din care 
fate parte, , 

Arte 61. Omenii din miliţie potă fi chiămaţi 
după necesitate şi pe rândi, la unii servicii or- 
dinarii de pază sâi strejuire de di, sâu de nâpte, 
pe ună timp maximum de 24 ore, însă numai în 
comuna unde 6menii chiămaţi sunt domiciliaţi, 

Acestea după chibznirea, consiliului comu- 
nale, 

Art. 62, Înaintărilo la grad în miliţie se fac 
conformi celorii prescrise de le gea înaintărilor 
fierarchici) în armata permaninte. - 

Gradele de oficeri în generalii, de sub-ofişeri 
şi de caporali, în miliţie se bucură de aceeaşi 
consideraţiune înaintea legii ca şi cele din ar- 
mata permaninte. 

Art. 63. Oamenii din miliţie şi glote, sunt 
justiţiabili de tribunalele militare, pentru ori-ce   

LEGIUIRI 

delicte să crime comise pe timpulă aflării lor 
adenaţi sub arme, conformă art. 55 şi 57, fie 
pe unii timpi lungă scii scurtă. EI sunti jus- 
tiţiabili do tribunalile ordinare ale ţărei, pen- 
tru ori-ce delicte sâii crime săvârşite pe timpul 
aflării acestoră 6meni pe Ja casele lori. 

„Armătura şi îmbrăcămintea 
- Arte Gi, Armele trebuincise miliției se vor 
da de Stată, nă-dată pentru totii-de-una, cră 
muniţiunile de resbelă de câte-ori vorii trebui; 
îmbrăcămintea "şi-o vorii procura şi întreținea 
Omenii miliţici cu a loră cheltuslă. 

Acâstă îmbrăcăminte va fi de cea mal mare 
simplicitate, coustândii din costumulii obicinuit 
ali locuitoriloră, însă pe câtii va fi cu putinţă 
de aceeaşi formă şi culore în acela-şi judeţă şi 
corpă. - 

Fixarea numărului depositelorii de arme şi 
a localităţilorii unde se voră aședa aceste de- 
posite cu armele miliţici se va face de guvern. 

Arte 65. Pentru facilitarea şi întinderea mai 
răpede a instracțiunii militare în miliții şi a 
gaardei orăşene, la fie-care scâlă primară de 
Judeţii se va preda cunoscințele elementare tre- 
buinci6se unui militari, . 

Oficerii din armnata permaninte, din dorobanţi 
şi grăniceri s6ă din cadrele permaninți ale mi- 
liţiei, suntii dâtori a preda aceste cunoscinţe. 

Glolele 

Art, 66. Glâtele nn suntă organisate în cor- 
puri; nici aă vr'uă îndâtorire de servicii, s6ă 
de eserciţii în timpă ordinară, de câtă numai 
facultativii pentru acei ce ară voi. , - 

Acâstă instrucţiune constă de unii dreptă ce 
Statulii are ca, la timpă extra-ordinar şi când 
cele-alte elemente ale puterii armate nu arii fi 
de ajunsi, să chiăme şi 6menii din categoria 
BlOteloriă, cari atunci se potă organisa în mici 
corpuri pentru manţinerea ordinei în comunele 
lorii respective, sâii unii dintre cei mai vali 
se potă alătura ca auxiliari pe lângă corpurile 
miliției, 

Art, 67, Chiămările glâteloră sub arme, se 
facii gradat după intensitatea necesității, con- 
formii celori prescrise de art. 49, pentru chiă- , 
mările diverseloră stări ale milițiiloră. 

Art. 6S. Armătura Gmenilor din glâte se va 
da de Statii numai la trebuință, asemenea şi 
moniţiunile de resbelii, Eră îmbrăcămintea va 
fi a lor proprie acea obicinuită cu care star afla. 

Art, 69, Ori-ce disposiţiuni de legi anteridre, 
contrarii legii presinie, sută şi rimâniă des- 
iinţate. . 

Ra RR POR
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DECRETU . 
No. 1385, bin 26 tupit 1869 PRIN CARE SE REGLEMENTEAZA ART. 7 DIN LEGEA 

DE LA 1] 1UNIE 1868 PEN TRU ORGANISAREA ARMATEI 

(1869) 

Art, 1. Toţi tinerii cari vor voi a profita do 
“articolul 7 din legea de organisare a armatei 
din 11 Iuniă 1868, vor fi ţinuţi a satisface. con- 
diţiunile următore : , 

a. Cererile se voră adresa în luna Qctombre 
a fie-cărnia, an comandanţiloră de divisii teri- 
toriale (până la înfiinţarea comandanților de 
brigade) şi tânărulii uă dată cu cererea va pre- 
“sinta unii certificati constatătoriă că a trecuti 
cu succesii clasele primare. Comandantul divi- 
sică îli pâte supunela ună noi esamen asupra, 
cunoscinţelorii ce se predaiă îu aceste clase; 

d. Va presinta din partea casierici respective 
a districtului uă recepisă prin care se va cou- 
stata că a vărsată la tesaurii suma de lei 270, 
costulii întreţinerii unui soldată de infanterie, 
sâă lei 700, costulii unui soldatii de cavalerie 
sâii artilerie po unii an de qile cu hrana şi îm- 
brăcămintea; - e. - 

c. Va presinta actele civile prin cari să. se 
constate adevărata etate a tânărului, şi tâte 
actele ce se cerii la înrolarea de bună voe prin 
Jegca recrutării şi regulamentele speciale, 

Art, 2, Tinerii cari vorii îndeplini conâiţiu- 
nile prevădute la literile a, b şi c de la ast.1, 

- oră priimi din partea divisiei unii certificati 
Unodel A) că sunt admisibili a servi în armata 
permanentă unii singur anii şi vor fi admişi a 
se încorpora în corpurile pentru cari ară fi es- 
primată dorinţa, ude li se va opri certificatul 
dat lor de comandantul divisiei şi se vor supune 
jurământului prevădutii în constituţiune, 

_ Arte 8e După 6 luni de la încorporarea loră, 
ci voriă fi supuşi unui esamen asupra scâlei de 
regimentii gradulă ], şi a scâlei de soldati de 
plutoni şi serviciuli interiori. Cei ce vorii do- 
bândi note satisfăcătâre vor urma înainte, ră 
acei ce nu vorii satisface se vor trămite la pă- 
rinţi fără a avea dreptuli de rembursare a ba- 
nilorii dați precumii şi de prerogativele art. 7, 
din legea de organisare, 

Art, 4. La finitul anului aceşti tineri se vor 
esamina de inspectorul general de arme asupra 
sc6lei de regimentii, gradul 2, sc6la de pluton, 
de companie, serviciul interiori ali trupei în 
care va, fi şi serviciulă în campanie, şi, satisfă- 
când un bun resultat, li so va libera din partea 
şefului de corpi, pe lingă actul prevădut prin 

regulamentulă pentru trecerea în miliții, ună 
certificată modelă litera B. . 

Art, 5, Aceşti tineri suntă supuşi legilor şi 
regulainentelorit pentru înaintări, 

La terminarea serviciului lori de unii anii şi 
îndeplinindă condiţiunile prescrise, denşii pot 
fi liberaţi în miliții cu graduli de: sub-oficeri. 

Art, G; La, cas de a fi armata pusă pe picior 
de resbelii, în timpul serviciului lor, liberarea, 
loră nu se pâte efectua, de câtă după revenirea * 
la piciorii de pace. 

Art, 7, Dâcă tânărulii ce a obţinut de la co- 
mandantul divisiei certificatul lit. A, nu se va 
servi da dânsul în cursulă acelui ani, atunci 
aceliă certificată nu mai are valore, şi tăntrulă 
rămâne supusii legii recrutării. 

Axt,.8. La casă de a se dovedi că tânărul a 
abusată de certificatul ce priimesce pe numele 
stă, dânda'l altui individ, stă falsificândiă da- 
tele sti altele, tânărul este supusă presrrip- 
ţiunilorii rodaini penală civilă. 

Art, 9. Nu se pâte înrola în condiţiile arti- 
colului 7 în uă companie, escadron si baterie, 

mai multii de 2 tineri întruni anii. Prisosali 
se va amâna pentru anulă viitorii, pentru cari 
ei-potă cere preînoirea certificatului dat de di- 
visie, dâca comandantul de arme ali corpului 
va fi atestati pe acel certificat motivul pentru 
care wa putut fi admisi în acelă anii.. 

Art, 10, Uni tânără respinsă de consiliulii 
de administraţie al corpului unei arme se pote 
adresa cu dreptul săi la consiliulă de admini- 
straţie ali unu! altă corpă, 

Reclamaţianile sâle în contra acestori deci- 
siuni, se decide de către comandantuliă divisiei . 
teritoriale respective, . 

Art, 11, Tânărul nă dată înrolat în arată, 
se bucură de tâte drepturile și dâtoriile unui 
ostaşii. 
Arte 12, Dânsul pote satisface serviciul stii 

sii ca soldată, s6ă ca nalbantii, infirmier, pot- 
covară, croitorii, cismară, musicantii, ferară, 
tâmplar, rotarii şi şelară. 

Art, 13, In totii timpulă serviciului de ună 
ani de dile, înrolaţiă de bună voe nu ai drept 
la nick unii felii de congeâiă; li se pâte acorda 
însă voe de 8 qile. . 

Art. 14, Mutările acestoră tineri dintr'ană 
| regiment în altulă sunt cu totulii oprite. 
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INSTRUOȚIĂ 
PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII ARMARII DE.LA |] ICNIU 1868 

'Teritoriulii român, după cum se voie din ta- 
blourile alăturate, so împarte de uă cam dată 

. în 32 de bataliâne teritoriale de miliții, cari, 
afară de ună batalion al Bucurescilorii, conres- 
pund fie-care unu) district, (esceptându-so Bol- 
gradulă şi Ismailuli). : 

Reşedinţa districtului precumii şi fie-care 
plasă formeză teritoriul anci companii; prin ur 
mare bataliânele vor număra atâtea companii, 
câte suntă plăşi întrun judeţii, plus compania, 
reşedinţei. . 

Comandanții de companii, sub-prefecţii res- 
"pectiri şi primarii comuneloră constituiți în 
comisiune, voriă proceda la formarea pentru fie- 
care comună a următorelorii liste : 

I. In lista A se vorii înscrie toţi locuitorii, 
partea bărbătâscă, do la 1 până Ja 20 ani îm- 
pliniți ; pentru fie-care comună se va forina uă 
listă deosebită. La acâstă operaţie se rorii a- 

- vea în vedere cărţile bisericescă şi registrele 
stării civile, o 
"ŢI. In lista B se vori înscrie toţi locuitorii, 

partea bărbătâscă, de la 20 până Ja 36 de ani, 
însemnându-se în deosehitii acei ce ai serviti 
deja, fie în armată, fie în corpurile do doro- 
banţi, gendarmi sâi grăniceri. Pentru fie-care 
comună se va forma listă deosebită. 

Sub-prefecţii, pentru comunele rurale, âră în 
oraşe primarii, vorii fi rispundători pentru sn- 
scrierea esactă a tutuloră locuitorilor, 

Fe-care din listele menţionate mai susii va 
fi formată în trei exemplare şi se voră sub- 
semna de toţi membrii comisiunii, Nici uă ră- 
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dătură scă stersătură nu este permisă, Uni 
exemplară din aceste liste se va trămite cos 
mandantului batalionului, unul se va opri de 
comandantul de companie şi unul va rămâ- 
nea la Primărie, . ” 

Comandanții de bataline vor forma imediat 
unii tabloii do numirea plăşilot în ordinea com- 
paniiloră (conformă ordonanţei cu No. 371), şi 
în fie-care din acestea roriă înscrie numele câ 
manelor, ast-fel după cum vor otări a so urma 
cu înscrierea. Acesti tabloi de operaţiune se 
va comunica atâtii comandanţiloră respectivi 
aă brigadeloră de miliții precumi şi sub-pre- 
fecţiloră. 

Operația înscrieril se va organisa, ast-fel în 
câs ca să pâtă fi terminată cel mult în două luni, 

Se va comunica, tutulor locuitorilor în etate 
de la 20 până la 36 de any, cari după. lege fac 
parte din reserva armatei şi din miliții, că sont 
dâtori la strămutarea locuinţei dintr'uă plasă în alta, Cră pentru Bucuresei, Iaşi, Craiova şi 
Galaţi dintr'uă culâre în alta, să încunosciin- 
țezo despre acesta atâtii pe comandantul com- 
panici din care făcea parte câtii şi pe acelă în 
a cărui plasă s'a mutatii, 
"Cercetarea și îndreptarea acestoră lucrări 

este încredinţată în fie-care judeţii unei comi- 
siuni superiGre, compusă de prefect, de cel nai 
in vârstă din membrii comitetului permanent 
şi de şefulii de batalionă alti miliției, 
Ministru de interne, Ministru de resbel, 
A, Cogălniecnu colonel Duca 

1809, Aprilii 4.
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CONDICA PENALA OSTASIASCA 

o OARDBAI 

PARTEA ÂNTEIA 

„PENTRU CRIME ŞI VIXI ȘI PENTRU 
" PEDEPSE ÎN DEOBȘTE 

Pentru firea crimeloră şi a riniloră, pentru pedepsele 

ostășesci, pentru urmările și chipulă executării lori, 

osebite disposiţit asupra crimelorii şi a viniloră, şi 

asupra pedepseloriă, 

„CAPITOLUL 1 | 

Pentru firea crimelor și a vinilorii 

Art, 1. Ori ce faptă oprită do lege, est 

călcare de lege. 
Călcările de lege 

a. Acelea care se pedepsescii cu pedepse co- 

recţionale, se numescii vini. 
- D. Acelea care se pedepsesc cu pedepse grele, 

se numesciă crime, ! 
Art, 2. Crimele şi vinele ostaşului, suntă de 

două feluri : | 

1. Crime şi vint ostăşesci, adică acele împo- 
triva disciplinei şi a dstoriiloră slujbei. 

9, Crime şi vini săvârşite de ostaş în varte, 
" şi fără înclinare ca disciplina şi dstoriile slujbei. 

Art. 3, Crimele şi vinele ostaşulai vor îi su- 
puse la feluri de pedepse, potriviti cu vremea 
în care le va fi săvârşită, adică, în vreme de li- 
nisce, sâii în vreme de turburări. Pe acest te- 

meiă, crimele și vinile ostaşului, şi pedepsele 
se împartii în două: | E 

1. Crime şi vină, şi pedepse în vreme de Ii- 
nisce, | 

2. Crime şi vină, şi pedepse în vreme de tur- 

burăriă. . " 
Arte 4, Uşorele abateri ale soldatalai din 

îndâtoririle slujbei, ce se pedepsesc fără jude- 

cată ostăşescă, cu dojenire prin poruncă de di, 

arestii scurtii până la, trei dile, uşoră pedcpsă 

  

cu bătaia până la doni-deci şi cinci nuiele, ţi- 
nerea, pe păine şi pe apă pe trei dile, nu vorii 
face parte din acestă condică. 

Art. 5. La cercetarea crimelor sâii a vinelor, 
so va lua în deoscbită băgara de sâmă, dâca 
fapta s'a căvârşit cu precugetare, ori din gre-. 
şală, scii din întâmplare şi împrejurări nepre- 
vădate. 

Art, G, Din graşală so socotesce, cândii os- 
taşul, săverşind vre-uă faptă, nepoprită de lege,. 

a pututii lesne să prevagă, că va produce ur- 

mări vătămătâre, precumă : cândă dânâii cu - 

puşea la locul unde umblă Omeni, va răni sâă 
va împuşea pe cineva, . 

“ Art, 7. Din întemplare, ssă din împrejurări 
neprevădute, neatârnate de voinţa sea : cândi 

ostașulă mergând călare, i se va speria calul, 

sa călca. va lovi, sâii va faca altă, stricăciune 

cuiva, fără să potă popri calul; sâă va împuşea 

pe cineva, cândă glonţul, dapă împrejurără ne- 
prevădute va fi luată uă direcţie strimbă. 

Art. $, La urmarea a, veri-ce crime sâii vin, 
se va face oschire între complotii, încercare şi 
fapta cu precugetare. - 

„ Art. 9, Complotă este, cândi prin sfătuire 
sa va fi luatii întrega otărire, şi se va fi făcut 
punere la cale, între doui, s6ă mai mulţi tora- 
răşi, spre săverşirea unei neleginite fapte, şi de 
nu va fi apucati vinovaţii să o pue în lucrare. 

Art, 10. Incercare se socotesca păşirea cu 
otărîre'a înfiinţa, crima, cândă acea otărîre se 
va descoperi printr'uă faptă, a căria, resultată 

ar fi fost negreşit înfiinţarea neleginiril, d6ca 
n'ar fi fost curmată de vre-nă împrejurare, ne- 
atârnată de voinţa, săvârşitorului. 

Arte 11. Crima s6ă via precugetată, so va » 
socoti săvârşită, cândă după întocmirea făcută 

de mai înainte, se va pune în Incrare, cu tâte 

nelegiuitele sâle urmări. 

CAPITOLUL II 
Pentru pedepsele ostăşesci 

Art. 12, Pedepsele ostăşesci suntă corecțio-   nale gi criminale,
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Cele corecționale suntii : 
a. Dojenire prin porunca pe oştire. 
b. Darea sub comanda altui oficerii mat mie 

la rangă, po uă vreme otărită de la cincă-spre= 
dece glile, până la două luni, 

e. Arestii de la şâse dile, până la şâse luni. 
d. Bătae pentru cînurile de jos, care va varia 

după măsura vinil; de la cinci-decă, până la una 
sută nuele, , 

e. Indeplinirea slojbei de soldat, pentru un- 
ter-ofigerii, de 2a uă lună, pent la patru luni, 

f. Stergerea, din presentaţie. 

Cele criminale sunță : 

a. Împuşcarea, 
b. Munca, silnică la ocnă, pentru cinurile de 

josii, pe tâtă vidţa. 
c. Munca silnică la ocnă pe vreme mărginită, 

adică : de la 5 ani, până la 15 ani, | 
d. Munca silnică la temniţile Brăila sâă Giur- 

"giu, de la un an şi jumătate, până la cinci ani. 
e. Bătae de la 1 sută nuele, până la 2 sute, 
f. Inchis6rea pentra ofigeri la unii loci sigur 

alii Statului pe tâtă viâţa, sei pe vreme măr- 
ginită, de la trei până la două-deci ani, 

"9. Degradarea în soldatii, cu îngădnire, şi fără îogăduire, de a'şi dobândi rangulă. 
Î.. Isgonirea, din slujbă cu porderea rangu- 

lui, şi cu interdicția, drepturiloră cetăţenesci, 
i. [sgonirea din slujbă cu păstrarea rangu- 

lui, şi aceloră-alte drepturi. . 

CAPITOLUL III 

Pentru urmările pedepselorii 

Art, 13, Cinurile de josii, cu dreptii de no- 
bleţă, se vorii osâudi ca, oficerii. 

Arte 14, Căgdândă vruuii ştab, sâii ober-o- 
ficeră în vr'uă crimă, pentru care legea, orân- 
duesce m6rtea, se va omori; cădendi în crimă 
de ocnă pe tâtă vicța, sc pe vreme mărginită, 
ori în crimă de muncă la temniţile din Brăila 
ori Giurgiu, se va supune, în loculă acestora, 
la degradare şi la închisâre pe tâtă vitţa, sâă 
pe vreme otărită, la locă sigurii ali Statului, 

Art, 15, Dâcă ostaşulă, prin crima sâă vina 
sa, va aduce şi pagubă Statului, ori vre uncă 
fece particulare, vinovatulii, afară de pedepsă, 
va fi supusă şi la despăgubire, 

art. 10, Otăririle, caro vor osîndi pe ştabi 
s6ii ober-ofigeri, precumi şi pe cinurile de jos, 
acele cu drepti de nobleţă, să plătâscă ştrafă 
SEi să despăgubăscă pe păgubași, şi săi plă- 

„ tescă cheltnelile, se voră aduce Ia îndeplinire, 
de către autorităţile ostăgesci, numai pre cât 
isposiţiile pentru scădere din leafă vorii erta. 

Fiindii însă vre-uă despăgubire însemnată, şi 
arendă vindvatulii stare, pentru împlinirea din 

LEGIUIRI 

| averea ui, se voră ajuta autorităţile ostăşescă 
cu cele cirile, 

Art. 17, Lâfa cinuriloră de josii, nu va fi su- pusă la nici uă despăgubire. 
Art, 1S. Ştabi şi obert-ofişarii, osîndiți la 

îuscrierea pedepsi lorii în formular, la eşirile 
din slujbă, nu vorii dobândi înălțare la cinii. 

Art, 19. Acei degradaţi, de si vor redobândi 
rangulii, voriă eşi din slojbă fără pensie; afară 
numai, cândii de la redobândirea ran gului, voră 
Sluji termini legiuiţi pentru pensie. - 

Art, 20. Ace iszoniţi din slujbă, na vor fi 
priimiţă nici într'uă slujbă civilă, 

Art. 21, Soldaţii, carii vor lua în două rân= 
duri pedepse cu bătae, prin forme judecătoresci, 
nefiind fost recrați, nu vor dobândi nict uădată 
cinulii de unter-oficeră. | 

. Arte 22, Toţi acel osindiţi Ja munca silnică, 
după împlinirea terminului, nu vor mai f prii- 
miţi în slujbă, 

| CAPITOLUL IV 

Pentru chipul executării pedepselor 

Art, 23, Pedâpsu cu bătae se va executa tot-   d&-una înaintea unei părţi de oştire. 
Art, 24, Osinda morţii, prin împușcare se va 

executa de către doui-spre-gece din cei mai buni 
puşcaşi, înaintea unei părţi de oştire, fără arme. 

Arte 25. Vinovatulii, escortatii de cinci-deci 
ostaşi cu arme, se va duce la loculii osîndei cu 
ochii legaţi şi cu uă cruce în mână, asistat de 
preoti, iar comanda se ra împlini nu-cu glas, 
ci prin semne, de cătră aghiotant, : 

La asemenea execuţii va fi totă-ds-una fagi 
unulii, din judecătorii comisii, care a oțăritii 
osînda, vinovatului. 

La asemenea împrejurări doui-spre-dece o- 
staşi călări vor fi pentru paza bunei orindueli. 

Trupurile împuşeaţilor se vor îngropa, însă 
fără paradă. 

art, 26. Trămiterea la ocnă, stă la temniţă, 
se va face prin înțelegere cu Logofeţia Dreptă- 
ți, iar la închisâre la loc sigur, prin înţelegere 
cu Departamentul din năuntru. * 

Art; 27, Degradarea se executeză cu urmă- 
torul chipă ; se va duce osînditul în plina uni- 
formă înainteaunci părţi de oştire, şi lnănda-i- 
se semnele rangului, se va îmbrăca cu haine 
de soldat, şi se va uta în alt regiment, după 
chibzuirea şefului oștirii. . 

Arte 2$, Tte osindele, atâtii cele corecţio- 
nale, cât şi cele criminale, se vor publica prin 
porancă de di şi prin foile publice, - 

Art. 29, Pedâpsa trădătorului fagită, ae ra 
executa, cu chipul următori : numele lui ss ta 
Jipi de spindurătâre, și dositulii se va declara o. 

de trădători.   Art, 30, Pentru crime, s6ă vinil săvtrşite de
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uă comandă întregă, do unii batalion sâii de uă 
râtă, alit decelea după sorţ, din cinurile de jos, 
se ra pedepsi de nă potrivă cu autorul şi învi- 
tătorulă; iar cef-alţi se voriă împrăştia în totă, 
oştirea, spre a fi subt priveghere pe uă vreme 
mărginită, | - 

O e CAPITOLUL V 
Osebite disposiţii asupra crimelorii 
"și vinilor şi asupra pedepselor - 

Art. 31, Afară de împrejurările, prevădute 
prin art. 249 şi 250 din condica penală civilă, 
pentru pedepsa crimelorii fă:ă voe : 

Om-uciderea din greşală şi din întEmplare 
„. neprevădută, se va pedepsi prin arestii la ob- 

vahtă de la dout-deci de dile, până la doă luni, 
ori prin depărtare din post; iară cinurile de jos 
cu bătae corecțională, - 

Art, 92. La acâstă pedepsă se va supune : 
1. Șefulă, care aplicând bătae soldatului, a- 

bătutii din îndâtoririle slujbei, îi va pricinui 
moarte. . 

2. Soldatulă, care dânâii cu puşea, la loc ne- 
poruncitii „ oră încărcândă puşca, se va purta 
fără pază, şi va omori pe cineva, - 

3, Acela care ra călca regulile Jegiuitei a- 
părări. ' 

Art. 33. Afară de împrejurările, prerădute 
prin art. 253, din condica penală civilă, pen- 
tra cei vrednici de ertare, ori de micşorarea 
pedepsei, | - 

Nu se va socoți nică crimă, nici vină om-u- 
ciderea. DE 

1. Cândii ofigerul în operaţii ostăşgesci fiind, 
împrotiva turburătoriloră, va omori pe solda- 
tulă, cara ne îrmplinindu'şi dâtoria, se va, fi 
pusă pe fugă. i 

2, Cândă santinela, caraula, patrula, sei 
pazniculii, va împuşca pe celii ce cu arme, oră 
în silnicie va năvăli asupra lori. „ 

3. Când santinela, păzindă la vr'ună loci 
delicatii, unde călearea instrucţii date pote a- 
duce vătămare să resultaturi primejdiose cor- 
“donulul sănătăţii, linisce! obstesci şi altele, 
poruncit fiindă a nu îngădui pe nimeni să 
trecă distanța poprită, va împuşca p'acela, 
care după trei întrebări şi după .amerinţarea, 
ce'i va face santinela, că va slobodi puşca, nu 
va răspunde, ci va înainta şi va călca linia de 

„ demarcaţie. a 
4. Cândii trămisulii pentru rădicarea, vinui- 

talui, îl va omori la întâmplare de a se împro- 
tivi el cu năvălire asupră'i, i 

5. Cândii ducătorii arestanţilori, la nesupu- 
nerea acestora şi la năvălirea, lor, asupra, con- 
voiului, voră omori pe vre unulă dintr'enşii, 
ori în vreme ce'i vori popri din fugă, ori în 

„prinderea lori. -  - | 

6. Cândii convoiă, păzindii pe arestanţi la 
lucru, va împuşea pe vre unulii dintr'enşii, 
în vzeme ce aceştia, se. vorii fi împrotivită, ori: 
vorii fi năvălitii cu încercară de a fugi. 

7, Cândă comanda, orânduită a lucra cu foc, . 
va împuşca pe vre unulă din cel ce se vor îm- 
protivi. - ! 

Art. 34. Osebitii de disposiţiile, cuprinse în 
art. 239 din condica penală civilă, apărarea, se 
va socoti leginită şi în următorele duoă îm-. 
pregiurără : - “ 

l-ii. Cândă număralii nărălitoriloră va fi: 
mai mare, ori d'uă potrivă cu al celor ce se vor 
apăra; de aceea şi apărarea cu arme va, fi er- 
tată, numai împrotira năvălirii şi a siluirii 
înarmate. . 

A se apăra cu arme legea slobâde, şi la ace- 
ste întâmplări : a, când nărălitorii vor fi mai 
puternici; b, cândi năvălirea, se va face în'sin-- 
garătate şi cu primejdia, rieţei celui atacată, : 

2-lea. Când se va face în vremea primejdi!; 
de aceea uciderea protivnicului în vreme ce se 
va pune po fugă, sa va socoti călcarea a regu- 
leloră legiuitei apărări. „ 

. 

PARTEA A DOUA! 
PENTRU CRIAE ŞI VINI ÎMPROTIVA: 

SLUJBEI, ŞI PEDEPSE ÎN VREME DE LI- 
NISCE   Arte 35, Crimele şi vinele ostaşului împro- 
tiva slujbei, în vreme de iinisco sunt: 1. Ne- 
supunerea şi neasenitarea; IL. Împrotirirea de 
a înfăgişa comanda la revizie, codirea do slujbă ; 
desertarea şi lipsirea fără roe; III. Călcarea şi 
neîndeplinirea îndâtoririlorii slujbei; IV. Abu- 
ziva întrebuințare a putere! şi călcarea orân- 
duelii slujbei; V. Crime şi vini în privinţa ad- 
ministraţiei şi a păstrării averii ostăşesci; 
Vi. Furtişagulă, răsipa şi pierderea banilor şi 
a lucrurilorii ostăşesci; VII. Precugetata stri- 
care a, armelorii şi a muniţil soldăţesci, vindâ= 
rea şi zălogirea, lori. : 

CAPITOLUL 1 . 
Pentru nesupunere către şefi şi 

neascultare 

Art, 86. Veghiata nesupunere către şefi, se 
va pedepsi după împrejurări : pentru oficeri,. 
ori prin isgonirea din slujbă cu rang, sâii fără 
rangă, Or prin închisâre pe vreme mărginită,. 
sâii pe tâtă vicţa la locii siguri ală Statului; 
iar pentra cinurile de josi, cu munca silnică a   ocnei po vreme mărginită, sâii pe t6tă viâţa, ori
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cu munca, la temnita Giurgiului sâi a Brăilei, 
-. Arte Bi, Dovedita neascultare, prin obraz- 

nice răspunsuri a cinurilorii de josă, mai cu 
s&mă înaintea frontului, se va pedepsi cu bă- 
tae de la 100 penă la 200 nuele, ori cu munca 
silnică a temniţei Brăilei sâă a Giurgiului, pe 
vreme mărginită, 

Art, 3S, Cine va detătma pe şefulă sti, cu 
cuvinte de ocară, precumii şi acela, care va 
vorbi în adunare cuvinte atingătâre de cinstea 
Iul, se va, degrada în soldati, cu îngăduire 
d'aşi redobândi rangulă, scii fără asemenea în- 
găduire; iar cinurile de josii, se vorii pedepsi 
cu bătae, de la una sută până la ducă sute 
nuele; cândă însă cuvintele împrotiva şefalui 
voriă fi numai Inătâra în risii, şi nu se vorii a- 
tinge de cinstea, lui, atunci vinovatulă, după 
împregiurări, orl se va îndâtora să câră ertă- 
ciune înaintea judecății, ori sa va arestui la 
obvahtă, sâii va saferi altă pedâpsă, după chib- 
zuirea judecății. 

Art, 89, Sub-alternulii, care va rădica asu- 
pra şefului mâna s6ă arma, ori în mânie îm- 
protivindu-se, va apuca arma, chiară de nu va 
aduce vi'uă tătămare, oficerul se va isgoni din 
slujbă cu pierderea rangului, şi a drepturiloră 
cetăţenesci; iar cinurile dojosii, se vor trămite 

„ la munca silnică a oencă pe vreme mărginită; 
der de ra şi lovi pie mai marele s&ii, la pedepsa 
oficerului se va adăuga şi închisâre de dece ant 
la loci siguri; cinurile de josă, se tor pedepsi 
cu ocna, pe cinci-spre-dece ani, 

Arte 40, Nu se va priimi, spre îndreptare 
cuvântul celuY subti judecată, că sari finc- 
cinstită de către şeful lut, căci subordinaţia 
ostăşâscă şi respectulă cătze şefi se cere a se 
păzi nesmintitii; iar celii atacată, este în drept 
a'şi cere prin comandă, după orândnâlă, satis- 
facţie, pentru ataculii ce i starii fi adusi, 

Art, 41, Ostaşulă, care fără a, fi poruncită, 
va scâte sabia în ființa şefalui oștirii, ori a al- 
tui comandiriă, în vreme de marşă, în Jagării, 
în vreme de caraulă, ori în presusdria judecății 
ostăşesci, cu cugetii de a adure cutva vătămare, 
se va pedepsi : ofigerii, prin degradarea în sol- 
dați, fără dreptii de a'şi redobânăi rangulă ; 
iară cinurile de josă, prin trăinitere la munca 
ocnei pe vreme mărginită, i 

Arte 42, Deca soldatulă va, înjura pe unter- 
oficerii sâii feldfebali, şi va îndrăzni a'î ame- 
rinţa cu bătae, scă îlă va răni, sâăi so va, îm- 
protivi la slujbă, se va pedepsi cu bitaie, de 
la una sută până la două sute nuele, , 

Art, 43, Neslobodirea lefii la, vreme, sâă a 
productelorii de îndestulare, nu voră apăra de 
ostadă pe aceia, care cu acesti prilejă, vorii 
turbura liniştea şi buna orânduslă, Da aceea, 
cinulii care în adunările ostăşesct, ori în vreme 
de marşi, ori în lagări, stii în altă locă, nu'şi 
va îndeplini detoria slujbei, şi va aţiţa cârtire, 
se va pedepsi ca ună nesupusă după art. 36. 

LEGIUIRI 

  

  

 OAPITOLUI, II 
Pentru împrotivire a se înfăcişa la 

revizie, codire de slujbă, deser- 
tare şi lipsire fără voie din regi- 
mente şi din comendi. | 

SECŢIUNEA I | 

Pentru împrotirire a so îufăcişa la rerie 
zic şi codice de slujbă 

Art, 44, Cine se va împrotivi a veni la re- 
vizie în vremea, poruncită, ca să înfăgişeze co- 
manda, se va pedepsi ca pentru nesupunerea 
cea veghiată după art. 36. - 

Art, 45. Oiigerulii, care se va .preface că 
este bolnavii, ca să se apere de slujbă, pentru 
ântâia'şt-dată se va aresta pe dece dile, pentru 
a doua-oară se va da subt comanda unui ma! 
mică Ja rangii, ori se va şterge din presentaţie; 
iară pentru a treia-oară, se va isgoni din sluj- 
bă. Cinurile de josă, se vorii pedepsi cu bătae 
corecțională, | N 

Arte 46, Ostaşuli, care'şi va da demisia din 
slujbă, în vreme ce guvernulă legitimi va de- 
clara trebuinţă împrotiva răsvrătitorilorii, decă 
elii va stărui în cererea ]ui, se va îndâtora a 
sluji pe cât trebuinţa Statului va cere, şi apoi 
se va isgoni din oştire, fără a mai putea, fi prii- 
mită în vre-uă altă sluibă; iară celă co se va, 
preface bolnavă, ca să scape de slujba cerută, 
la asemenea împrejurări, şi după cercetarea, 
doctoricâscă, se va dovedi că a întrebainţată 
vicleşugi la aceasta, se ra pedepsi şi cu de- 
gradare. 

Art. 42, Cinurile de josii, sâi recruţii, caro 
după înscrierea, loră în catastişe, în urma cer- 
catării făcute după legiuitele forme, se voră 
sluti întradinsă, ca să scape de slujbă, după 
ce se voră pedepsi cu bătae de la cinci-deci 
până la una sută naele, se coră pune 2a slujba 
ce vorii putea îndeplini; iără dâca slutirea va 
fi de unu felă, în câtii să nu fie în stare a ur- 
ma slujba ostăşâscă, se xoră trămite la manca 
Giurgiului scă a Brăilei, de la ună anii şi ju- 
mătate până la trei. ! , 

SECŢIUNEA II 
Pentru lipsirea fără xoie din regimente şi 

din comenţi, şi peutra desertare 

Arte 4S, Ostaşulă, care aflându-se la slujbă 
va lipsi fără voiea, şefaluY din comandă, chiară 
trebuinţă neaptrată, de arii avea, se va supune 
la pedâpsa nai jos otărită, 

Art, 49, Ufgeruli, care fără voie va lipsi 
mai pugină de 24 ceasuri, se va, arestui, după 
'chibzuirea şefiloră, fără a se da în judecată 
ostăşâscă,
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Art, 50, Iară dâca va lipsi mai multă de 
24 ceasuri, şi lipsirea aceasta va fi în vremea, 
mişrării oştirei; stă ofigerulii, căruia "i a fostii 
încredinţată uă adunare de recruți, va lipsi de 

- la comanda lui, se va da în judecată, şi se va 
pedepsi cu isgonirea din slujbă. 

Art, 51, Oficerniii, care ra zăbovi uă lună 
peste voia dată, va, pierde 16fa pe câtă vreme 
a lipsiti de la slujbă, şi se va arestui pe dece 
dile ; iară da va zăbovi două luni, va, pierde 
]&fa pe această vreme, şi se va isgoni din sluj- 
bă. — Cinurile' de josă pentru aseminea ur- 
mări, se vori pedepsi prin degradare şi bătae 
corecțională. | 

Art, 62, Cinurile de josti, cu dreptii de no- 
bleţă care voriă deserta, se vorii prenumera în- 
tre soldaţi, cu interdicţia drepturiloră cetăţe- 
escă. , 
Art. 53, Soldatul, care va daserta înainte 

“ de unii ană de slujbă, socotindu-se ca recrată, 
se va, pedepsi cu bătae de la. două-decă şi cinci 
până la cinci-deci nuele; iară după trecerea a- 
cestui sorociă, ca soldatii, se va pedepsi de la 
cincă-deci până la una sută nuele. 

Arte 54, Soldatuli, care va deserta pentru 
a doua oară, se va pedepsi cu bătae de la 100 
până la două sute.nuele. , : 

Art, 55, Soldatuli, care va deserta a treia- 
ră se va pedepsi cu două sute bețe, şi se va 
trămite Ja temniţa Giurgiului ori a Brăilei pe 
trei ani; iară pentru a patra desertare, în ur- 
ma, bătăi aici otărită, so va trămite la munca 
ocnei pe cinci ani, 

Art, 56. Deca desertoruli va fi săvârşită şi 
alte crime stii vini, în vremea disertării sâle, 
atunci îşi va lua osinda otărită pentru crima 
„cea mal mare. - e “ ” 
„Art, 57, Soldatulii care va deserta, fiind de 
santinelă, se va trămite la ocnă pe dece ani... 

Art. 5S, Acela care va deserta peste otar, 
“cu muniţia şi arme, se va trămite la ocnă pe 
viţă; iară“indă fără arme, se va trămite la 
ocnă pe vreme mărginită, - : 

Ari. 59. Cine va ascunde ostaşi desertaţi, 
sâii va înlesni desertarea lori, scii îl va tăinui 

- da căutare, so va osindi ca gazdă de tălhari, 
după art 49, din Condica Penală civilă. 

Art. 60, Desertorulii, şi de se va întorce la 
slujbă de bună voe, nu va fi apăratii de bătaie 
corecțională, leginită prin art. 53. 

„. Art, Gl. Acela, care va cugeta, să deserteze, 
şi se va dovedi mal "nainte de a'şi îndeplini 
scopulă, se va bate cu două-deci şi cinci, până 
la cinci-deci nuele, e 

Art. 62, Acela, care va cunâsce precugeta- 
rea celui ce va roi să deserteze, şi nu va arăta 
şefului, se va bate cu duoă-deci şi cinci bețe, 

Art. 63. Descoperirea, complotului de deser- 
tare va apăra pe descoperitul-părtaş de ori-ce 
osîndă. — Iară învitătorii nu se vor bucura 
de acestă apărare. : 
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Arte, Gt. Recruţii, cari vorii fugi ori de la 
loculii rcerutaţii, oră în vremea ducerii lor pe 
la comenqi, se vor pedepsi cu bătaie de dout- 
deci şi cinci nuiele, fără a se da în judecată, 

“CAPITOLUL III - 

Pentru _călcarea și neîndeplinirea 
dâtoriilori de slujbă 

SECȚIUNEA 1 

Pentru ucîndeplinirea poruncilor şefilor 

Art, 65. Precugetata ncîndepliniro a porun- 

cilorii șefilorii, cu scop a se împrotivi la cea 

desărerşită a lori punere în lucrare, se va pe- .. 

depsi după gradoli crimei ori prin degradare, 

eu îngăduire de redobândirea rangului, ori prin 

isgornire din slujbă cu pierderea rangului; — 
iară cinurile de josi, se vor trămitela munca 
ocnei pe vreme mărginită. - 

Nu se va socoti nici crimă nici vină neînde- 
plinirea” din partea, ostaşului unoră asemenea 

porunci, cândiă ele „vori fi împrotivitâre jură- 
mântului, săverşitii pentru supunerea şi cre- 
dinţa sa către gavernuliă legitimi, instituţiile 
ţării, sii spre a faco răscâlă; precumiă nici sa 
va putea apira de pedepsa leginită, subt pri- 
cinuire, că a urmată asemenea crime, din po- 
runca, superiorilorii sti. 

Art, 66. Neîndeplinirea poruncilorii şefilor 
din lenevire, nedumirite, si zăbară, fără, nici 
ună cugetii vicleaniişi fără îndărătnicire, se va 
pedepsi după urmările, ce va produce :.0r] cu 
arestii la obvahtă, ori cu ştergere din presen- 
taţie, stă depărtare din slujbă. 

Art, 67, Pentru ncexacta, îndeplinire a po- 
runcilor, oficerul se va pedepsi : ântâiaşi-dată 
cu dojenirea prin poruncă pe oştire; a doua ră 
cu arestuire de dece dile şi trecerea osindei în 
formularii, ori cu ştergere din presentație; a 
treia Gră cu isgornire din slujbă, unter-ofigerii 
se vor pedepsi cu arest de cincă-spre-dece gile, 
cu îndeplinirea slojbei de soldatii, sâii cu de- 
gradare; iar soldaţii cu bătaea de la cinci-deci, 
până la una Sată nucle, 

Art. G$, Subalterniă, la îndeplinirea porun- 
ciloră,. vorii fi dâtori a pune în lucrare întoc- 
mai a loră rostire, fără a avea voie să facă cea, 
mai mică preschimbare, sub osîndăa sa pe- 
depsi după art. de mai susii, chiariă şi de ori- 
ca folosii ară fi acea schimbare. E 

Art, 69, Şeful va, fi răspundătoră pentru 
porunca ce va da, 6ră subalternulii pentru ne- 
îndeplinirea et; cândă însă subalternulii va cu- 
nâsce, că prin neîndeplinirea poruncei, aduce 
folosii gi depărtarea vre-unei împrejurări vă- 
tămătăre, atunci va fi dâtoră să arâte şefului 
săi îndată, şi dâca propunerea lui nu se va
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priimi, va îndeplini cele poruncite, fără cea 
mai mică zăbavă, . 

Art. 70, Nesupunerea cinurilor ostăzesci la 
aducerea aminte, ce le va face comandantulii 
locală, după trecerea sorocului slobodenii, ca 
să se întorcă la comendile lori, se va pedepsi 
ca neascultarea cea veghiată după art, 36. 

SECȚIUNEA II 
Pentrii călcarea dâtoriilorii slujbei 

de caraulă 

Art, île Ostaşalii, care va zăbovi a veni la 
caraulă, la vremea poruncită, se va pedepsi po- 
liţienesce de către şefulii săii, fără a se da în 

„ judecată, Ii 
Art, 12, Ofigerulă, care va lipsi de la ca- 

raulă fără voie, se va pedepsi cu închisâre pe 
un ană, şi cu scăderea, iefii pe acestii sorocii.— 
Iară cinurile de josă cu maximum bătăii co- 
recţionale. 

Arte 75, Ostaşuli, care va lipsi do la postul 
"stă cândi se va face armă sii apelii, se ta po- 
depsi : ofigerul ântâiaşi-dată cu arest de dout- 
deci qilo, ori cuştergere din presentaţie; a doua 
Gră cu arestii de şese săptămâni şi cu isgornire 
din slujbă; iară cinarile de jos cu maximum 
pătăii corecţionale; . 

Art, 74 Oferulă, care fiindii de caraală, 
va părăsi postulii mai înainte de schimbi, se 
va degrada în soldatii, cu îngăduire de a'3i re- 
dobândi cinulă, Bi 

Art, 75. Santinela, care, ori lăsa puşea din 
mâini, ori va şedea, ori va fuma, ori va bea, ori 
se a îmbita, ori va dormi, ori va mânca, ori va 
cânta, ori va fluera, ori cu străini în vorbă va 
iatra, ori de la postă se va depărta mai multă 
de distanţa otărită, ori nâptea, în distanţă de 
cinci- deci de paşi nu va, întreba, se va pedepsi 
cu bătaie de la cinci-deci pînă la una sută 
nuiele, : i | . 

Arte, 76, Va fi apărată de pedâpsă santinela 
adormiti din pricina slăbiciunei, ori a bâlci, 
la un locii depărtatii, de unde n'a putut să dea 
de scire caraulei să comendil cet mai cu apro- 
piere, a se orîndui altulă în locui. 

Arte 7, Slujba celuj dejurna , în privinţa, 
esactităţii şi a nelipsiri), întru tâte se ra ase- 
vena cu îndâtoririle slujbei de caraulă. 

Art, î3, Deca santinela,, pusă: la an posti, 
spre a nu lăsa pe nimeni să se apropie do acel 
postă, va urma împrotiva poruncii, se va pe- 
depsi cu maximim bătăii corecţionale, 

Art. 79, Întimplându-se a scăpa arestanţi, 
pagnicii şi ducătorii loră, se vor pedepsi după 
chipulă următoriă : | 

Art, S0, Deca arestantulă, findă sub piră 
de abatere, oră de vină, va fi scăpat din neîn- 
Brijirea, paznicilor şi ducătorilorii săi, acestia 
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se voriă pedepsi : oficerii, cu arestii de la şâse 
dilo până la două luni;: cinurile de josă cu bă- 
tae, de la 25 până la 50 nuele; iară de se va fi 
urmatii scăparea. prin sciinţa şi înţelegerea ca- 
raulii, pedâpsa va fi : pentru oficeri, isgonirea 
din slujbă, şi pentru cinurile de jocă maximum 
băţăii corecţionale. - : , - 

Arte 51. Dâcă scăpaţii arestanți, ori unul 
dintr'ânşii vor fi subt piră saă osînda, pentru 
crimă , supusă la pedâpsă pe vreme mărgi- 
nită, paznicii şi ducătorii acelor arestanţi, se 
vorii pedepsi, do se va fi urmati scăparea din 
a loră neîngrijire : ofigeri!, cu arestii de la vă: 
lună până la patru, ori cu ştergere din presen- 
taţie; cinurile de josăi, cu bătae de 100 nuele; 
iară de se va fi urmată prin a loră sciință şi 
înţelegere, oficerii, cu degradare, şi cinurile de 
josii cu manca Giurgiului, de la ună ană şi ju- 
mătate, penă la trei. - . ! 

Art. 52, Dâca scăpaţii arestanţi. oră unulă - 
dintre dânşii vorii fi sub piră sâii osîndă, pen- 
tru crimă, supusă la mârte, ori la altă pedepsă 
pe totă viaţa, paznicii şi ducătorii lor, se vorii 
pedepsi, da sc va fi urmati scăparea din a, lori 
neîngrijire : ofigerii, prin depărtare din postiă 
şi ştergere din presentaţie; cinurile de jos, cu. 
maximum bătăii criminale; iară de se va fi ur- 
matii prin sciinţa şi inţelegerea lori, ofigerii, 
prin isgonire din slujbă cu pierderea rangului 
şi interdicţia drepturilorii cetăţenesci, cinurile 
de josii cu ocna de la cinci până la dece ani, 

Art, S3. Pedepsele de închisâre, otărite ma! 
susii, pentru paznicii aceia, din a cărora neîn- 
grijire vori fi scăpatii arestauţii, roră înceta, 
dâca scăpaţii se vorii prinde iarăși, ori se verii 
înfăşişa Ensuşi în:sorocă de patru luni, după 
scăpare, fără să se fi arestuitii pentru alte cri-. 
ma sfă vint, în urmă săvârşite, 
„Art, St, Dsca scăparea prin spargere , ort 
cu midloce silnice, s'a înlesnită prin daro de 
arme, paznicii şi ducătorii, carii se voră fi îm- 
părtăşitii la acesta, se voră pedejsi : ofiperii, 
prin isgonire din slujbă cu pierderea rangului 
şi închisore la locii sigurii pe vreme mărginită; 
cinurile de josă, cu ocna pe vreme mărginită. 
"Art, 85, Dsca de sub paza santinelii se va: 

perde ceva, se va pedepsi acea santinelă cu bă- 
tae de la 50 până la una sută nuele; iară Ja în- 
tâmplare de răpunere de lucruri îrsemnătâre, 
se va trămite la munca Giurgiului ssii a Brăi- 
lei, de la 6 luni, pent la unii anii şi jumătate, 

Art, SG. Dâca sanţinela, sab ori ce pretext 
va na bani sâă daruri, se va pedepsi cu bătae 
corecțională. - Ie 

Art, S7, Fortigagulă, sărerşit de santinelă 
se va pedepsi cu munca Giurgiului sc a Brăi- 
lei, de la doui ani până la cinci. 

Art, SS, Asemenea se va pedepsi santinela, 
care împrotiva porancii, va lăsa pentru dare de 
bani, lucrari, ori făgădueli bine dovedite , să 
trâcă prin caraulă fețe străine; precumii şi ace-
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la, care va cere, ori cu deasila va lua bani, ori 
lucruri de Ia, cei ca, vori trece prin caraulă, .. 

Art, 39. Santinela, din a căruia neîngrijire 
se vorit sparge peceţile, puse din porunca vre 
unei dregătorii, se va pedepsi cu bătae corec- 
ţională. : „i 

- Arte 90. Santinela care într'adinsă va, spar- 
ge pecețile puse pe hârtiile sâă lucrurile, ailate 
sub a lui pază, ori va fi părtaşii la spargerea, 
peceţiloră, se va pedepsi după art. 87, 

Art, 91, Soldatulă de santinelă, care va în- 
drăsni să spargă vroă casă cu bani, sâă să fu- 
re vre unii Jucrv, datii în a lul păstrare, se ra, 
osîndi la ocnă pe dece ani. 

Art, 92. Cine ra nita, parola să lozinca, sâi 
Ja schimbul caranlei va da altă parolă oră 1v- 
zincă, se va, osindi la pedâpsă corecțională. 

Art. 93, Deca, însă schimbarea parolei sâi 
a lozincei, se ra fi făcut cu-cuget viclână, spre 
vătămarea slujbei, se va pedepsi după relele 
urmări ce va produce : ofiţerii, prin isgonire 
din slujbă, or prin degradare, ori prin închi- 
sâre la locii siguri pe vreme mărginită ; iară 
deca prin schimbarea parolei să a lozincei, cu 
cuget viclen, va isvori vr'un răi vătemător li- 
niştei obştesci, scă vr'nă răsc6lă, atunci vino- 
vatulă se va împuşca. - 

Art, 94, Cinurile ostăşesei, care fiind de ca- 
raulă, rondii şi patrulă vorii da prilejii de gâl- 
ceră, bătae şi ncorândaeli, voriă ataca pe trecă- 
tori en cuvinte prâste şi cu purtări necuriin- 
ciâse, le voriă da pricină să iasă din buna ct- 
viinţă „ so soră şterge din presentaţie, ori se 
vori scâte din slujbă; iară cinurile de josă se 
vorii pedepsi cn bătae corecțională, 

La întâmplări însemnătore, pedâpsa se va 
mări, după împrejurări, şi prin degradare, 
„Arte'95, Otgerul, care va ataca or va mal- 

trata cu cuvinte de ocară, caraula, rond, pa- 
trala, oră santinela, șe va isgoni din slujbă cu 
drept d'aşi păstra rangulă; iară cinuriie de jos, 
se rorii pedepsi cu bătae de 200 nuele.: . 

Art, 96. Cine se va împrotivi caraulei, ron- 
dului, patralet şi santinelei, va rădica împro- 
tiva lori arme, va năvăli asupră-le şi va aduce 
vre 'uă vătămare, se va pedepsi : ofișerii prin 
degradare; ră cinurile de josii, se vor trămite 
]a manea ocnei pe vreme mărginită. 

-* SECTIUNEA III 
Pentru dâtorie a lucra şi a munci în. 

trebuința oștirii 

A 

Art. 97, Soldatulă, caro va refuza, ori se ra 
împrotivi să lucreze în trebninţa oștirii, în Ja- 
sării şi alte locuri se va pedepsi ca pentru nc- 
supunere după art. 36. . ii - 

art. 98, Deca soldaţii orânduiţi la vr'ană 
lucru nu'lă vor săvârşi, scii îl vorii părăsi, se 
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va fi urmat din lenerire; oră după art. 56, când 
va fi urmaţi din nesupunere. - 

SECŢIUNEA IV 
Pentru călcarea dâtoriilor slujbei, în vrea 

mea mișcării oștirii și aședării pe la 
cuartire, 

„Art, 99, Cinurile, ostăşesci, care de sine, cu 
biletură pe nume străinii, vorii ocupa cuartire, 
fără a li se arăta de către autorităţile locale, 
se vor pedepsi ca pentru neascnltare după gra- 
dulă vine). - . 

Art. 100, Pentru jată, luare în silnicie, şi 
hrăpirea, objecteloră de mâncare, săvârşite de | 
către cinurile ostăşesci, în vreme de marş, de- 

-| părtându-se de la comandă, stă în vremea mi- 
şcării şi a cuartirairii oștirii, precum și pentru 
prada curţiloră, a grădinilorii, şi a salașeloră, 
se vorii pedepsi cu chipuli următoră : ofigerul, 
prin isgonire din slujbă cu perderea rangului ; 
cră cinurile de josii, cn ocnă pe 15 ani. 

Art, 101. Veri-ce luare de Ja locuitori, po- 
prită do lege, în vremea cuartirairii oştirii, su 
va socoti 'crimă şi 'se ta pedepsi : oficerii, ori 
prin perderea comendei, ori prin depărtare : 
din slujbă, cu păstrarea rangului; 6ră cinurilo 
de josă, cu bătae de la, cinci-deci, până la una 
sută bețe, .. . .: - 

Art, 102, Asemenea se va pedepsi oficeral, 
care se va dovedi, că n'a popritii pe soldați de 
asemenea luări, în fiinţa sa; s6ii acela, care po- 
prindu'i fără a fi ascultat, n'a raportat îndată 
şefului stii despre sărârşita faptă, şi despre să- 
verşitorii ei. -. . , | 

Arte 103, Şefii vor fi supuşi la despăgabire, 
pentru furtişagiă, hrăjire şi pradă, săvârşite 
de către cinurile de josii în vreme de marşi, şi   

  sori osîndi la bătaa corecțională, când acâsta, 

în vremea mişcării oştirel, i 
Art, 10£. Cinurile ostăşesci, care în marşă 

sii aşedaţi fiindă pe la cuartire, vor. necinsti, 
vor bate, stii voriă răni pe cineva din locuitori, 
se vorii. pedepsi după. împregiarări : ofigerii, 
ori vorii cere ertăciune înaintea, jadecăţii, ori 
se vor arestui, oră se vorii depărta din slujbă; 
Gră cinurile de josă se vorii supune la bătae co- 
recţională, | a, 

Art. 105, Tâte pagubele, co se vor pricinui 
locuitorilorii în vreme ce oștirea va fi cantonată 
pe la cuartire, se vor împlini de la ofigerii carii 
n'aii păzită cuvenita disciplină, — Eră cinurilo 
de josă la, asemenea întâmplare, se, vor vedepsi 
cu bătae; pentru stricăciunea ce sa va face se- 
mănăturilorii și feneţeior, cu păşunarea cailor” 
ostăşesci, vor fi răspundători oâșetii însărci- 
naţi cu îngrijirea acelori cal. 

Arte 106. Purtizagal de bani sâă de îmcruri 
în preţii mai pușină de lei cinci-deci, pentru 
ântâiaşi dată, se va pedepsi cu bătae corecţiv- 
nală; €ră pentru furtişaguri de lucrari în preţ 
mai susă de lei cinct-decă, precumă şi pentru, 

97
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recidivă de furtişagii, fie de preţii şi mai micii, 
săvârşitorii se vori da în judecati criminală 
ostăşescă, şi se vori pedepsi după disposiţiile 
condicii penale civile, — Oăgerii însă, afară de 
pedâpsa prescrisă de lege, pentru furtişagii, în 
urma, săvârşirii unei asemenea fapte, nu vorii 
mai putea fi îngăduiţi în slujbă. 

Arte 107. Ofşerulă, care va cumpăra stii 
va priimi de la supușii săi veri-ce lucru de fu- 
rată sâi luată din pleşcă, va perde comanda 
şi se va arestui pe şâse luni. - Mi 

CAPITOLUL IV . 

Pentru abuziva întrebuințare a pu- 
terii şi pentru călcarea orândue- 
lei slujbei, 

SEOȚIUNEA | 
Pentru părtinire la orâuduire în slujbă 

Arte 105. Şetulă, care din părtinire s6i in- 
teresă va îndrăsni să orânduâscă la loc vacant 
pe celii nedestoinică, 6ră pe celă vrednici îlii 
va depărta, se va pedepsi prin degradare. 

SECȚIUNEA II 
Pentru neîmplinirea poruncilorii ad- 

ministraţiei ostăşescă 

Arte 109. Cine nu va pune în lucrare po- 
runcile şefilorii, din neactivitate, lenevire şi 
neîngrijire, asupra îndâtotirilori slujbei sâle, 
precumii şi acela, care va lăsa a se zădărnici 
lucrările, cu care va fi însărcinat, se va pedepsi 
ca pentru neascultare, după gradulii vinei: ori 
cu arestii, ori cu ştergere din presentaţie, ori 
cu depărtare din posti. . 

Arte 110, Asemenea se va pedepsi şi acela, 
care mu va face cunoscute poruncilo trămise, 
spre publicare sâă punere în lucrare. 

SECȚIUNEA III 
Pentrn comunicarea secreteloriă 

Art. 111, Cine cu precugatare va comunica 
xrăjmaşului tainele Statului, se ra pedepsi ca 
trădători, - 
"Art, 112, Funcţionarală, care ra comunica 
străinilorii vre-ună acti, a căraia publicitate 
va fi poprită, se va arestui la obvahtii, ori se 
va depărta din post, ori sa va degrada, cu în- 
găduire de a'şi redobândi cinulii; ori se va is- 
goni din slujbă cu perderea rangului, după vă- 
tămătârele urmări ce va produce. 

SECȚIUNEA 1V 
Pentru dregere de documer,turi sii alte 

înşelăciuni la îndeplinirea slujbei 
Art, 113, Funcţionaruli, caro în lucrarea 
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slujbei încredințată lui, va face vr'uă plăsmuire, 
ori prin iscălituri mincin6se, ori prin schim- 
bare, dregere ss prefacere de cuvinte, sciă gi- 
fre la vre-ună actă, protocolă, poruncă, sâi la 
iscălitură; ori prin serieri adăugite în urmă pe 
registruri, si be alte acturi publice desăver- 
şite, s6ă încheiate mal din 'nainte, se va pe- 
depsi : oficerii, prin isgonire din slujbă ca per- 
derea rangului; iară cinurile da josi, cu ocna 
pe soroe de la şâse, până la cinci-spre-dece ani. 

Art, 114; Veri-care, alcătuind înscrisuri pri- 
vitâre la atribuţiile postului săi , va fi schim- 
bati cu viclenie, în totii sci în parte adevăra- 
tulă duhii ală acelori înscrisuri, or! scriindă 
tocmeli s6ă învcelă, deosebite de cela cei sait 
fostă însemnatii ss dictatii, se va pedepsi: 
oficerii, prin degradare cu îngădaire b'aşi re- 
dobândi .cinulă; iară cinurile de josă, cu ocna - 
pe sorocă, de la cinci până la dece ani. 

Art, 115. Asemenea se vorii pedepsi şi aceia, 
carii voră desfiinţa, ori voriă fara din Delle ac- 
turi, trebuinciose la otărtrea pricinik; aceia carii 
vorii da şefilorii s6ă judecății ostăşesci sciinţe 
mincin6se în pricini, spre a întuneca, adevărul; 
aceia carii vorii face raporturi mincinâse asu- 
pra, stării, şi a firei pricinei, şi alte asemenea 
înşelăcinni, Di o 

SECȚIUNEA V 
Pentru întrebuințarea cinurilor ostășescă 

în trebi, ce nu prirescii la slujba lor   

  

Art, 116. Oferii carii voră da cinuriloră 
de josti porancă, neatingătore.de slujba lori, şi 
neconrespundătore indâturirilorii celoră de sub 
denşii ostaşi, se voră pedepsi după chipul ur- 
mătoră, . | 

Art. 117. Ofigerulă, care ra sili pe cinurile 
de josiă la lucru s6ă muncă grea, cu plată sti 
fără plată, pentru ali sii în parte sâi străină 
folosii, oi va perde comanda, ori se va isgoni 
Qin slujbă cu rangi. 

Art, 118. Dsca soldaţii, prin învoire şi cu 
plată vor lucra în folosuli ofigerilorii, în vreme 
slobodă de slujbă, atunci ofişerii nu voră îi su- 
puşi la răspundere. 

Art. 119, Ofigerulă, care nu va plăti solda- 
tului plata ce i se cuvine, pentru lucru s6ii 
muncă, se va pedepsi ca pentru luare de mită 
după art. 136, , 

Art, 120. Asemenea se voră pedepsi şi ofi- 
şerii, carii orânduiţi fiind cu priimirea şi duce- 
rea, recruțiloră la loculii distinaţiei Joră, îi vor 
întrebuința, la lucru ori muncă, pentru ali lor 
sâi străină folosi. 

Art. 121, Comanăiruli, care prin abuziă va 
da pe soldaţii cei buni de frontii între cel nede- 
stoinici sâ jumătate destoinici, so va degrada. 

Art, 122, Cinurile de josă, pentra ueînde- 
plinirea porunciloră neatingătâre de slujbă, şi
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“neconrespundătâre îndâtorirei lori, nu voră 
supuşi la răspundere. 

SECŢIUNEA VI 

„Pentru aspră şi cea împrotiva regulilor 
purtare a şefiloră cu subalternii . 

Art. 193. Şefulă, care va insulta ună ofiger, 
"va perde comanda pe două luni; iară de'Jă v. 
şi lovi, so va isgoni din slujbă, Na 

Art, 124, Şefalii, care în poruncile sale va 
întrebuința cuvinte defiăimătâre cinstei subal- 
ternilorii ofigeri, se va pedepsi după gradului 
“vinii, prin depărtarea din postii, ori isgonirea 
din slujbă. : 

Art, 125. Şeful, care dojenină pe subalterni 
din vr'uă pârtinirescă nedreptate, va supune pe 
ofigeri şi cinurile de josii la pedapse nemeri- 
tate, ori va îngreuea pedâpsa loră mai presus 
de a sa-cădere, se va pedepsi cu perderea co- 
menjii; cel vinovaţi în recidivă, se voriă isgoni 
din slujbă cu rangă s6ii fără roagă. 

Art, 120, Asemenea se vorii pedepsi şi ofi- 
gerii orânduiţi cu priimirea şi ducerea recruta- 
ţiloră, pentru abuziva întrebuințare a puterii 
lori, şi mal cu sâmă, când se va dovedi, că din 
pricina asprimei către dânșii, aii fostă siliți 
să fugă. | A ! 

Art, 197, Şefulii, care va căzui un cinii de 
jocii, se va isgoni din slujbă; doi va pricinui 
slutire, sa va isgoni din slujbă ca închiderea 
Ja loci sigură, pe vrem mărginită, şi se va în- 
dstora a plăti slutitului uă pensie pe tâtă vicţa 
lui, analogă cu ceea ce priimea eli do la stă- 
“pânire, aflându-se în slujbă, adică : leafa, în- 
destularea, şi îmbrăcămintea; iară doi va pri- 
cinui morte, se va pedepsi cu maximum închi- 
sorei la locii sigură. . 

Art, 12$, Oiigerulii, însărcinată cu' cerce: 
tare de crime şi vină, car „va întrebuința r&ă 
puterea încredinţată lui, supuindă la cazne pe 
cel luaţi în cercetare, ca, bănuiţi de săverzitori 
de asemenea crime şi vină, se va pedepsi cu de- 
gradare, supuindu-se şi la despăgubirea loră, 
după art, 127. i. - 

SECȚIUNEA VII 
Respunderea şefilorii pentru ncîngrijirea 

asupra sănătăţii cinurilox de jos 

Art, 129, Sefii carii nu. vor îngriji pentru 
săn&tatea cinuriloră de josă, precum şi aceia, 
carii voră neglige asupra căutării bolnavilor în 
spital, se vor pedepsi, după graduli vătămă- 
torei urmări, ce va prodace asemenea neîngri- 
jire : oră prin arest, ori prin ştergere din pre- 
sentaţie, ori prin rădicarea comendii, ori prin 
isgonire din slujbă, cu păstrarea rangului. 

Art, 130. Asemenea se xori pedepsi şi doc- 
“torii însărcinaţi cu căutarea bolnavilor ostaşi,   

SECŢIUNEA VII 
Pentru poprirea productelor de îndestu- 

lare, bani şi alte lucruri cuvenite cinu= 
rilorii ostăşeseă, . 

Art, 181. Şefii, caril fără poruncă vor popri 
"fa subalternilor, producte de îndestulare, ori 
obiecte de îmbrăcăminte, subt cuvânti de îm- 
prumutare, sii sub ori-ce altă pretest vor lua 
banil soldăţesci, se vor pedepsi ca pentru luare 
de mită, după art. 136, dintr'acâstă condică pe- 
nală, şi se voră supune la despăgubirea, loră. 

Art. 132, Când comandirulă de regiment, | 
ori de alte părţi, disposândiă de bani, dăruiţi 
soldaţilorii pe la smotruri şi alte ocasii, îi va 
popri în folosulii săă, raportând că s'aii slobo- 
Qită, se vor supune ai plăti întreită, şii se va, 
rădica comanda, - . 

Art, 133, Comandizii, carii vor face scădere 
din l6fa cinurilorii de jos, peste sumele cele le- 
giuite, sa voră 'isgoni din slujbă cu perderea 
rangului. | A 

SECŢIUNEA IX 
Pentru slobodirea cinurilorii de josii din 

slujbă şi pe ncasă, fără deslegarea auto- 
rităţii competente, | 

Art, 134, Comandirii, carii de sine, fără 
deslegarea autorităţii competente, ror slobodi 
din slujbă cinuri de josă, se vorii pedepsi prin 
degradare, cu îngăduira de a'şi redobândi cinul. 

Art. 135, Comandirii, carii voriă slobodi po 
cinurile de josii pa acasă cu soroci, fără desle- 
garea şefilorii competenţi, li se va rădica co- 
manda, or! se vorii şterge din presentaţie. 

Asemenea se vor pedepsi şi acei oficcil, carii 
trămişi fiind pentru priimirea şi ducerea recru- 
ţilorii la loculă destinaţii lorii, i voră slobodi 
pe acasă, chiar și cu chezăşie; iară dâca, slobo- 
direa acâsta va fi urmată din interesii şi recru- 
tulă va fugi, şi în sorocii de două luni nu se va 
găsi, vinovatulă se va isgoni din slujbă. - 

SECTIUNEA X 
Pentru mituire 

Art, 136. Cine se va dovedi, că aluat mită, 
ori în bani,-ori în lucruri, oră în făgădueli bine 
dovedite, şi la judecata vinii s6ăi a crimei ai 
slăbit puterea legii, se va pedepsi fâră osebire 
de raugii şi alte condiţii, precumi şi a merite- 
loriă de mai nainte, după gradul vinii şi a vă- 
tămătoreloră urmări ce' va produce : ori prin 
degradare în scldat;, cu îngăduire de a'şi redo- 
bândi rangulă, sâi fără acâsta, ori prin îuchi- 
sâre la loci sigură al Statului, pe vreme măr- 
ginită, s6ă pe tâtă viâţa, | 
„Art, 137. Iară dâca vinovatul va dovedi, că 

mita s'aii luatii de cătră altul fără scirea lui, 
atunci se va pedepsi acela, carea priimit mita.
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CAPITOLUL V 

Pentru abuz şi necredinţă în admi- 
nistraţie şi păstrarea averii ostă- 
şesci, 

SECŢIUNEA 1 | 
“Abuzuri la încheere de contracturi 

Art, 138, Funcţionarulii ostăşescii, care va 
contracta sub nume străin obiecte de îndestu- 
lare, îmbrăcăminte, şi muniţie pentru oştire, 
oră va întra în tovărăşie şi alte dări şi luăr] cu 
contracciii, se ra pedepsi ca pentru plăzmuire, 
după art. 114 din acâstă condică. a 

* Art, 189, Fancţionaruli, care va asigura cu 
averea, lui contractul asupra căruia, după po- 
stuli săi, va avea influenţă, se va pedepsi cu 
luarea zălogului în folosul casei oștirii, 

Art. 140. 'Pocmelilo pentru în parte folos a 
funcţionariloră cu contracciii, cu paguba, casey 
oştirii, se voră pedepsi după chipulii nrmător: 
dâca fancţionarulă va fi creditor, se va pedepsi 
după art. 135 din condica penală civilă; dâca 
funcţionarulă va fi datornici, suma detoriei se |- 
va împlini îndoită în folosul cască oștirii, 

Art, 141, Funcţionarul, caro fără scirea şi 
slobodenia şefalui se va întovărăşi cu contrac- 
ciuli, se va supune la plată în folosnlii casei o- 
ştirii a unei sume corespondătâre tptalului toc- 
melii, aşedate între dânşii. | 

Art, 142. Dsca funcţionarul, căruia îi sunt 
încredințate sume ostăşesci, prin chip viclenă 
şi fără scirea antorităţii competente va în- 
străina averea sea, se va pedepsi, după artico- 
lulii 185 din condica penală civilă. , 
„Art, 149, Vina contracciului Ja tâte întâm- 

plările, prevădute prin art. 138, 140 şi 141, se 
va judeca politicesca crimiralicesce. 

SECȚIUNEA N 
Abuzii la priimirea a totii felulă de Iu- 

crură peutru oştire 

Art, 1445 Cei ce din neîngrijire vor priimi 
lucruri ma! prâste de câtii proba, ori de câţi 
coalitatea contractată, se vor supune la plata 
sumei ce-s'arii cere pentru schimbarea obiec- 
telorii netrebnice; iară dâcă se va dovedi, că la 
priimire ai urmat viclenie, atunci priimitorul 
fancţionară va plăti preţulii loriă îndoită, 

Art, 145, Foncţionarulă, care va lua de la 
contracciulii bani în locă do lucruri, scit mate- 
rialuri contractate pentru oştire, se va pedepsi 
ca pentru precugetată, neîmplinire a îndâtori- 
riloră slujbei, după art. 65, şi se voriă împlini 
de la dânsul banii, ce va fi luată în locul lu- 
crurilorii. | 

Art, 146, Cel ce va da ciitanță contraceia- 
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luă, care va fi avută să i bani de Ja casă, ori 
prin raportii va arăta, că ai priimită lucruri 
mai multe, de câtii în adestrii i sai predată, 
scii va arsta, că ai priimitii obiecte ori pro- 
ducte de îndestulare, fără să i le fi predati 
'contraceiulă, se va pedepsi după art. 135 din 
condica penală civilă, şi se. va împlini de la 
dânsaolii îndoitii preţulii acelorii obiecte. 

Art, 147, Celă ce la predarea productelor de 
îndestulare, de furagiii şi a lucrarilor de îmbră- 
căminte, va face înşelăciune în măsurătâre, ori 
va întrebuința măsură seii cântare mincinâse, 
se va supune la plata îndoită a preţului lucru- 
rilorii predate cu înşelăciune şi la pedâpsa o- 
rânduită pentru înşelăciune, după art. 341 din 
condica penală civilă. _ 

Art, 148, Funcţionarul, care va priimi pro- 
xiantă amestecati cu vari, năsipă şi altele, 
precum şi celi ce va amesteca, ori ra îngădui 
amestecarea, lui în vremea predării, se va pe- 
depsi după art. 135 din condica penală civilă. 
Asemenea se va pedepsi şi pentru amestecarea 
de ori ce materiali, sprea trage grei la cân- 
tarii, scă a mări. măsura, chiarii de nu sară 
strica cualitatea, productelorii cu aceli adausii. 

Arte 149, Funcţionarii ostăşesci, carii vor 
împila şi vorii năpăstui pe contraceii Ja prii- 
mirea. obiectelorii de îndestulare şi îmbrăcă- 
minte, ori vurii refusa priimirea lori, fiind de 
proba şi cualitatea tocmită, şi”i voii smăcina 
prin amânarea, slobodirii căitanţeloră, se vor 
arestui, ori se voră depărta din postiă, şi voriă 
despăgubi pe contractii, pentru paguba ce'i 
voră pricinui, 

Art. 150, Asemenea, nu rorii rămânea neju- 
decaţi criminalicesce politicesce contracciil, 
pentru tote vinile prevădute şi prin art. 145, 
146, 147, 143. şi nesupuşi la despăgubire. 
Arte 151, Șefii, carii nu oră priveghea a- 

supra îndeplinirii întocmai a tocmeleloră cu 
contraceiii, voriă fi supuşi la răspunderea pa- 
gubei, ce ror pricinui casei oștirii cu asemenea 
nebăgăre de sâmă. 

SECȚIUNEA UI 
Abuzii în ţinerea socoteliloriă de venitii 

şi cheltuele 

Art, 152, Celă ce arândi în păstrare bani 
şi lucruri ostăşesci, cu precugetare ra trece în 
venitii sâii cheltueli mal mult, scă mai puţin, 
de cât se cuvenea, se va pedepsi după art, 135 
din condica penală civilă. . 

- Art. 159, Asemenea se vor pedepsi : 1, acela 
care cu precugetare va desfiinţa condicile ce 
era torii a ţinea pentru trecerea venitului şi 
a cheltuelilori de bani şi de Incrurj; 2, care cu 
cugetă riclenă nu va trece în condică intrarea 
de bani şi cheltuelt, şi acela, cara în memoarul 
săi va trece cheltueli fără dovedă de adere-  
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Tinţă : oră va înfăgişa adeverinţe mincin6se; 
3, care va scâte, ori va chimba foi din condici. 

SECTIUNEA IV. 
Pentru abuzuri Ia cerere, slobodire şi pă- 

strarea sumeloră și a obiectelorii de în= 
destalare, îmbrăcăminte şi muniţie, 

Art, 154. Şeful, car pentru folosul stă 
în parte, s6ă pentru foloselă chiară a; subal- 
ternilor săi, va, face cerere de bani, îndestulare 
s6i furagiă pe mal mare numirii de '6meni, de 
câtă celă în fiinţă, pentra ântâia Gră, se va 0- 
siîndi la plata îndoită a acei sume şi perderea 
comendii pe vreme otărită; iară pentru recidivă, 
se ya isgoni din slujbă, după ce mai ântcii va 
plăti acea sumă îndoită. | . 

Art, 155. ară dscă asemenea cerere va fi 
urmati din greşâlă, atunci vinoratuli ra plăti 
preţul obiecteloră. priimite, fără a se apăra 
cu pricinuire de greşclă din partea scriitorului. 

Art, 196, Nelegiuita slobogire de bani, ori 
de producte de indestulare, se ra pedepsi cn 
plata loră îndoită; iară pentru afacerea de a- 
deverinţe mincinâse, afară de plată îndoită, vi- 
noratulii se va supune şi la pedepsa, orâuduită 
pentru plăzmuire, după art. 113 dintr'acâstă' 
condică, E î 

Art, 157, Funcţionarulii, care fără osebita 
deslegare a autorităţi competente, va slobodi 
pentru regiment sâii comandă obiecte stricate 
şi va sili pe priimitoră să iscălâscă adeverinţa 
de priimire, se va degrada îu soldatii, fără în- 
găduire de aşi redobândi rangulii. . 

Art. 158. Magazierii, carii voră siobodi pro- 
vianti destinată pentru alte părţi de oştire, 
sub cucânt, că este în a lori dispusiţie, se vor 
pedepsi după art, 67 din acâstă conâică, . 

Art, 159, Toţi fancţionarit : 1, acei carii, 
avândă în a lorii păstrare bani, obiecte de îm- 
brăcăminte şi de hrană, 1e voriă lua în ale lori 
trebuințe; 2, cari! le vorii da la străinf, sc vor 
face slobodiri nelegivite; 3, carii sor schimba 
Obiectele de îmbrăcăminte şi îndestulare cu 
alte mai proste; 4, carii nu vorii păstra în în- 
tregime averea particulară, încredinţată, lori 
ca din slujbă, se voră pedepsi după art. 135 
din condica penală civilă, „. 

„2 OAPIMOLUL VI! 
Pentru furtişagii, răsipire şi perde: 
„rea banilorii şi a lucrurilorii ostă- 
 Şesci, aie 

- Arte 160. Celii ce'şi va însuşi avere ostăş- 
scă,-se va supune la plata îndoită a lucrurilor 
să a baniloră şi la-'pedspsa orânduită prin 
arţ. 185 din condica penală civilă, - 
- Arte 101, Asemenea sc va pedepsi şi acela, 

“| după art. 36. : 
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care va, răsipi sâă 
stăşesci. .. | Ă , 

- Art, 162, La întâmplare de mârtea aceluia 
ce a.perdută, ori a răsipită bani şi lucruri 0- 
stăşesci, împlinirea se va face de la moşteni-” 
torii averii lui prin autoritatea respectivă; iar 
dâca de la aceştia, casa oștirii nu se va putea 
despăgubi, atunci se va împlini de la şefii, 
cari se vorii doredi abătuţi din îndstoririle, în 
privinţa revisuirei, păstrării şi paza regulilorii 
priimirii, cheltuirii şi.a expeduirii baniloră, 
şi a totă felulă de lucruri ; însă împlinirea de 
la şefi nu ae va face îndoită, ci numai pre cât 

va perde bani şi lucrură 0- 

1 despăgubirea casei oştirii va cere. -. 

0 OAPITOLUL VIL 
Precugetata stricare a armelorii şi 

a muniții, urmată de către sol- 
„daţă , pentru vîndârea şi zălosi- 
„rea Îoril, MI 
"Art, 163. Soldatulii, care 'şi va lăsa arma 
sci muniţia, ori le va năpusti în câmpiă fără 
pricină bine curentată, care pote fi numai ră- 
nirea cea grea şi bâla, se va pedepsi de la uă 
sută până la duoă sute nuele. - 

Art, 164. Asemenea se va pedepsi soldatul. 
care din neingrijire, îşi va strica arma, Muni- 
ţia ori calul, - - E a Ri 

Art. 163. Soldatuliă, care'şi va perde în joc 

de norocă,-va vinde ori își va zălogi arma, ori 
ceva din muniţie, pentru ânttia şi a duca 6ră, 

se va bate cu una sută, până la două sute nne- 

le, iară pentru a treia 6ră, se va trămite la 
munca Brăilei stă a Giurgiului, de la duol ank 
până la cin, eee , 

“Arte 166, Celă ceva cumpăra, ori va priimi 
arină sâii altă lucru soldăţescii, făcut cu chel- 
tu6la Statului, va: 6 dâtoră a le întorce fără 
plată; afară de acâsta, va fi supusă la globire 
de preţul 'întreitiă al acelui lucru, ort'la: bă- 
tac corecțională. N 

* CAPITOLUL VIII. . 

Osebite crime şi vini ale soldatului 

 BECȚIUNEAI 
„- Pentru duelii | 

" Arte 167. Ostaşulă, care va chiima la duel . 
pe superiorul săă ta" pricini atingătâre de 
slujbă, se va pedepsi ca pentru nesupunere 

E 

“Art. 16$. Cina va chiăma la duel, va pierde 
dreptul de satisfacţie și sa va pedepsi prin de- 
gradare, orl închis6re la locii siguri, pe vreme 
mărginită. . CR 

„Art. 169, Asemenea se va padepsi şi acela, . 
care chiămaţi fiindă, va eşi a se bate la daelă,  
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Arte 170. Asemenea se va pedepsi şi acela, 
care prin cuvinte, scrisâre, ori prin fapte va 
necinsti pe altulă, şi după povaţa împăciuito- 
rilorii, nu se va împăca, ci va începe a se bate 
Ja dueliă, : ! . 
Art, 171, Cine, chiămând pe altulă la duei, 
îlă va răni, ort îlă va sluti, ori îlă va omori, 

-.. se va, pedepsi ca pentru rănire, slutire, şi omo- 
rîre cu precugetare, după art. 239.şi 240 din 
condica penală civilă, : | 

- Art, 172, Cine va aduce altuia propunere 
s6ii chiămare a se bate la duelă, se va pedepsi 
ca părtaşii la duel, afară numai, dâca. va mid- j 
loci împăciuire, sâă ne isbutindi a împăca pe 
cei certaţi, va face cunoscutii autorităţii res- 
pective. ” Ă - 

Art, 173, Impăciuitorii şi midlocitorii sâii 
secondanţii, carii neisbutindă a împăca pe cei 
certați îi ori îngădui a se bate, fără a face 
cunoscutii autorității respective, se vor judeca 
ca părtaşi la duel, şi se vor pedepsi, după vătă- 
mătârele urmări, ce va produce duelul, adică : 

Dâca se va pricinui omori, ca părtaşi la o- 
morii; deea se vorii întâmpla slutiti, ori răni, 
ca părtaşi la aceste fapte. 

Art, 174. Deca certaţii, eşindă la duel, vor 
rădica armele, şi secondanţii nu vrorii stărui 
ai împăca, nică din vreme nu voră fi dată în 
scire unde se cuvine, atunci secondanţi! se vor 
pedepsi de vă potrisă cu cci co se vorii bate la 

- dueli, , 
Art, 175. Când între cinurile de josă, se ra 

întâmpla ceartă, sei bătae, pricinuitorii se vor 
osindi la, bătae corecțională. 

SECȚIUNEA II - 
Pentru însurătorea fără roie 

Art, 176, Ostaşulii, care se va însura fără 
îndeplinirea formalităţiloră, cerute de segulile 
slujbei, se va pedepsi : oficerulii, cu isgonirea 
din slujbă; iară cinurile de jcsi, cu bătae de 
una sută cizici-Qeci nuele, 

PARTEA A TREIA . 
PENTRU CRIME ŞI VINI ȘI PEDEPSE IN 

VREME DE TUREURĂRI 
Crimele şi vinile ostaşuluY în vremo de tarburări sunt: 

trădarea, desertarea în cetele vrăjmaşulul, fuga din 
loculi operaţiiloră ostăsesct, spionarea, nesupunerea, 
nepăstrarea lucruriloră şi a sumelor ostăcesci, jaful, 

- prada şi omorală. , . 

CAPITOLUL I 

| Pentru trădare 

Art, 172. Ver! care, fără osebire de rang şi 
alte condiţii, se va dovedi în crimă de trădare, 
se va împuşca, „o 
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Art. 178, Trădăturii se va socoti : 
]. Acela, care în vreme de turburări, va, trece 

la vrăjmaşi, ca să'i comunice seiinţe, despre 

starea oştirii, ori va avea cu densul conrespon- 
denţă secretă, ori va priimi pe spionii lu. 

2, Acela, care va trece în cetele răsvrătito- 

rilori. o „o 
3, Acela, care priimind proclamaţii şi publi- 

caţii ale vrăjmaşului, le va respândi. 
4. Acela, care va înlesni operaţiile ostăşesci 

ale vrăjmaşului, să alte lucruri ale lui împro- 

tiva liniştii obsteşti şi a ordinei legale. 

5. Acela, care va preda, vrăjmasului oraşii, 

port, locuri fortificate, postii, posiţie, comandă, 
de 6meni, obiecte de îndestulare şi de foci, oră 
îi va arăta midlocii a le ocupa. ' 

6. Acela, care se va dovedi, că ţine conrespon- 
denţă, ori altă relaţie cu cineva din cetele vrăj- 
maşului, fără voia şefului oștirii, să a altui 
comandir, ori a avutii vorbire secretă cu vrăj-" 

maşulii în câmpă, sit în altă loci, ori a prii- 

mită de la dânsul scrisori, ca să le dea la alţii. 
7. Acela, care va descoperi talna, ce Y-a fost 

încredinţată, ori va spune la străini parola şi 
lozinca, ori ra da mincinâsă parolă şi lozincă, 

ori'va da vrăjmaşului semne de trădare, prin 
foc, cântări, răcnete şi altele. | 

8. Acela, care fără pricină bine-cuvântată va 
ţintui, s6ă va aduce în stare de nelucrare șre 
ună tunăi, sâi 2afeti; precumă şi ori ce cărăuş 
s6ă conductori care fără voia şefului, în marş 
sâii retretă, în fiinţa vrăjmaşului, va tăia şleau- 
zile cailoriă, sâă va sfărima, vre unechipagiă, în- 
credinţată lni. | - 

9. Acela, care în fiinţa vrăjmaşului se va do-: 
vedi că a făcutii sgomotă şi strigări, spre a 
împrăștia spaimă şi turbuzare în oştire, s6ă 

prin uudiri mincinâse, va însufla grijă şi te- 

mera soldaţilorii. e 

“10, Comandiruli vre unui detaşamentă, care 

cu cuget viclean va tăinui trebuincisele sciinţe- 
i aaqiră. - 

11. Acela, care cu precugetare nu va, cere la 

vreme vr'unii felii de îndestulare trebuincisă, 

scii avendă putere şi midlâce, nu va asigura o0- 
ştirea cu îndestulare, 

12. Acela, careva ascunde trebuinciâsele sci- 

ințe şi împrejurări, la predarea îndstoririlorit 
slujbei stă a caraulcă. 

13. Acela, care nu va da, nu va aduce, nu va 

slobodi vrană felă de îndestalare trebuinci0să, 
şi printracâsta va aduce oştirea în primejdie, 

sei va împedica operaţii insemnătâre. ” - - 

14.:Acela, ce cu cugetă vicleanii, va da în 

mâinele duşmaniloră magazie cu producte de 

îndeatulare, muniții de resboiă, ori bagagiuri; 

şi acela care prin midlocele ce a avută, nu va 

asigura prada loră de către vrăjmaşi, la întm- 

plare, cândiă vori cădea în mâinile lui, 

15. Acela, carese vadoredide spionii, sâăcă a 

ascunsă și nu a arătată pe spionii vrăjmaşnlui.
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16. Acela, care fiindii luatii prizonier, va în- 
tra în slujba vrăjmaşului. N 
„Art, 199, Incercarea cu faptă a săvârşi tră- 
dare, se va pedepsi ca şi fapta trădării. 

Art. 150. Părtaşii la trădare, se vor pedepsi 
ca şi autorii principali, . | 

Art, 1S1. Ofigerii, carii voră întârdia a ra- 
porta superioriloră despre trădare şi despre lu- 
crările spioniloră vrăjmaşului, se vorii degrada 
în soldaţi; iară cinurile d» josii, se vorii osîndi 
la maximum bătăii criminale. 

La întâmplare însă însemnătâre, şi unii şi 
alţiy, se voră împuşca. 

Art, 182, Nu vor scăpa de pedepsă şi aceia, 
carii, conoscânăă trădarea, după sciințele ce 
ori fi luată, n'aii raportati, sub pretextăi, că, 
mai pututii să dovedescă aderăruli piril lori; 
cel ce va încunosciinţa fără positivă . dovadă, 
ci nunai după audire, nu va fi siliti a înfiinţa, 
dovedi. , , 

Art, 183. Ostagulii, care va comunica rude- 
loră s&ă altor fege, afarâ din.oştire, sciinţă 
despre lucrările ostăşes-ă, despre starea, oștirii, 
a posturilorii şi a locuriloră fortificate, se ra, 
isgoni din slujbă, ori se va degrada, ori se ra 
împuaşca, după graduli vătămătorelori armără 

"a vinil'sele, 
Art, 184, Prisonierii, dovediți în secretă tră- 

mitere de scrisori, fără a le arsta şefiloră, ca, 
nisce vădiţi spioni, se vor împuşea. 

_- CAPITOLUL II 
„Pentru desertare în cetele vrăjma- 

N 

şului, pentru fugă din loculii ope- 
" raţiilorii ostăşesci şi dosire din 
oştire, 

| „ SEOȚIUNEA 1 
“Pentru desertare în cetele vrăjmaşalai 

Arte 155. Ostagulă care va deserta la vrăj- 
maşii, se va împuşea,  ... ” 

Art. 136, Desertor la vrăjmaşiă se va socoti: 
1. Ostazuli, care fără poruncă a şefului o- 

ştirii, va trece în cetele vrâjmaşulni, 
2. Acela, care fără poruncă, va trece peste 

linie, unde pâte să aibă comunicaţie cu vrăj- 
maşulă. - : 

3, Acela, care, fără porunca comandantului, 
va eşi din oraşii s6ă loci fortificat, înconjurat 
de vrăjmaşi. ! Pa - 

4. Acela, 'care de sine va lipsi de la aran- 
post, pichet sâii caraulă, pusă împrotiva vrăj- 
maşului. | Ă 

Art, 187, Celii ce va invita pe tovarăşi săi 
a trece în cetele vrăjmaşalui şi a intra în sluj- |. 
ba lni, se va împuşca, - 

- Arte 185, Cei mai mari la rangă din ceata 
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desertorilori la vrăjmaşii, se vorii socoti căpe- 
tenii invitătore, se rori împuşca. 

Art. 189, Părtaşii la asemenea crime din. 
cinurile de josă, ală decelea după sorţi, se vor 
împuşca; iară cu cet-alţi se va urma după 
art. 30 din acestă condică, Ă 

Art, 190, Va fi apăratii părtaşulii, care în- 
nainte de desertare, va descoperi precugetarea 
uneltită spre acostii sfirşitii, 

Art, 191, Iovitătorii însă şi autorii princi- 
pali de asemenea crime, prin descoperirea com- 
plotului, nu voră scăpa de pedâpsă. 

SEOȚIUNEA II 
Pentru dosire din loculit operaţiilori 

„ostăşesci 

Art, 192, Ostaşali, care va dosi din loculii 
operaţiilorii ostăşesci, se va pedepsi, ori prin 
împuşcare, ori prin isgornire din oştire, cu per- 
derea rangului, ori prin închisre, ori prin de- 
gradare, ori cu bătae, potrivit cu condiţiile per- 
sonale ale vinovatului, cu împrejurările şi cu 
vătămătorele urmări! ale faptei sele, 

Art. 193, Dosirea, din localii operaţiilor o- 
stăşesci, se va socoti, cândiă ostaşulii de sine 
îşi ta părăsi postulii din front; fără a fi rănit. 
„Art, 194, Santinela, care va dosi de la a- 
vanpost, pichet, caraulă, în fiinţa vrăjmaşului, 
se va împuşca. 

Art. 195, Soldatalii, care'şi va năpusti po- 
stulă, fiindi de santinelă sâi de caraulă, se 
va pedepsi cu maximum bătăii criminale, . 

“Art, 196, Şefii, cari nu vor raporta pentru 
subalternil, ce vorii dosi din loculi operaţiilor. 
ostăşesci, se voră degrada. 

SECŢIUNEA III 
Pentru doşire din oştire 

Art, 197, Dosirea din oştire se va socoti : 
neaflarea, de facă la chiămarea după catastih, 
fără vr'uă poruncă, sâii slobodenie a şefilor, de 
la apusă, până la răsăritulii sârelui. : 

Art, 19$. Dosirea se ra socoti trecerea fără 
voie, peste linia comendii sele, 

„ Art, 199. Dosirea de asemenea fire se ra pe- 
depsi : ofigerii prin închis6re la loci sigură alii 
Statului, după otărirea judecății; iară cinurile 
de josii, cu manca silnică a ocnei, ori la tem- 
niţa Brăilei scă a Giurgiului. 

Art. 200. Dosirea cu arme, va îngreni 
sînda. 

Art. 201. Dositul anter-oficer, în amânducă 
împrejurările de ra! susii, se va pedepsi cu în- 
doitii sorocii a închis6rei, orânduită pentru 
soldatii. 

Art, 202, Ştabi şi oberl-ofigerii, carii vorii 
dosi din loculă fortificată, se voră pedepsi prin 
închis6re pe totă viaţa. . - 

a 9
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Art, 203, Acela, care va lipsi de două ori 
două-decă şi patru de câsuri, se va podepsi după 
împrejurărări; ori ca desertoră la vrăjmag, ori 

„ca desertorii din loculă operaţiilor ostăşesci. 
„Art, 204, Acela care va cunâsce precuge- 
tarea desertorului şi'i va înlesni şi midloce de 
desertare, ori va tăinui pe desertorii, se va pe- 
depsi de uă potrivă cu desertoralii, . . - t 

OAPITOLUL II 
Pentru nesupunere și călearea în- 

dâtoririlorii slujbei 

Art, 205. Ştabi sei ober-oâgerul, care nu 
se va înfăgişa Ja postul sii, în vreme de marş 
şi mişcare a ogtirii împrotiva, vrăjmaşalui, se 
va degrada, şi se va isgorni din oştire; unter- 
ofigerulă se va degrada, şi s2 va supune la bă- 
taie criminală, iară soldatulă sa va bate cu 
două sute nuiele. . 

Art. 206. Ostaşulă, care nu va în leplini po- 
runcile şefilor, în fiinţa vrăjmașului, se va îm- 
puşca. | 
„Art, 207. Neindeplinireza poruncilor şe filor, 

cari nb va produce vr'uă urmare vătămătâre, se 
va pedepsi prin degradare în soldată, cu îngă- 
duire d'a'şi redobândi cinulii. 

Art, 205, Dâca neîmplinirea poruncilor 
şefiloră, va produze urmări vătămătâre, vino- 
vatulă se va pedepsi, prin degradare în soldată, 
fără îngăduire de a'şi redobânâi cinulii, | 

Arte 209, Celă ce prin nciudeplinirea poran= 
cilorii şefilor va produce insemnătore urmăriri 
vătemătre, se va împuşea, | 
„Arte 210, Neascultarea şi nesupunerea că- 

tre şefi, precumii şi obrăznicirea prin cavinte se 
vor pedepsi, după vătămătârele urmări ce vor 
produce, prin închisâre de la unii ană, până la 
trei ani, ori prin degradăte în soldată, cu îngă- 
duire de a'șI redobindi cinulii, sai fără acâsta. 

Art, 211: Dovedita nesupunere şi împrotiri- 
re către şefi, în cuvinta sai în fapte, se va pe- 
depsi după chipulă nrmătorii : oberi- ofigerii, 
prin degradare şi închisdre pe tâtă viţa; ci- 
murile de josă ca munca ocnci po viaţă, iară 
ştabi-ofigerii se vorii împuşca, - - 

Art, 212, Nesupunarea armată din partea a 
doi, trei, saă.mai inalţi ostaşi, înțeleşi între 
dânşii se va pedepsi : invitătorii ofițeri cu moar- 
te; iară cei-alţi prin degradare în soldaţi, cu în- 
găduire d'a'şi redobândi cinulă, sâă fără acâsta, 

Art. 213, Nesupunerea unei comendi întregi, 
r9tă, batalion şi altele, se va pedepsi ca chipulă 
următori : invitătorii se vori împuşca, şefii co- 
menţii nesupuse, cariivor fi lată parte la acea 
nesupunere, se vori îmuşca; iară daca nu voră 
fi laată parte, ci numat n'aă întâmpinată răală, 
prin midloacele ce aveaă, atunci so vor degrada 
cu îngăduire de a'şi relobândi cinuli. 

N 
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Art, 214, Ali gacelea omi după sorţi din 
cinurile dz josa comendii nesapuse, se va împuş- 
ca; iară cel-alţi se voră împrâştia prin oştire, 
spre a fi sabt priveghere,pe uă vreme mărginită, 

Art. 215, Celă ce va rădica mâna ssă arma, 
împrotiva, şefului, seva pedepsi prin împuşeare. 

Art, 216, Locaitorii locuriloră ocupate de 
oştire carei vor arăta învederată nesupunere, ' 
şi voră unelti împrotiva ei, vori desfiinţa înde- 
stularea şi vorii faca împedicări, la mișcare şi 
şi la isbândă, se vorii pedepsi cu mârte. 

Art, 217, Cei ce voră invita pe locuitorit lo- 
curilorii ocupate de oştire a se revolta, fie mă- 
cară do ori ce caracteri, ostaşi, civil, s6ă parte 
bisericâscă, fără osebiro de nație şi treaptă, 
chiariă de n'ari isbuti, se voră pedepsi cu morte, 

- Arte 218, Comanda care'şi va lăsa loculii, ce 
V-a fostii orânduit a ocupa, fără a se bate, fără. 
cea desăvârşită lipsă de îndestulare, și fără, 
osebită poruncă a şefiloră, se va socoti răsvră- 
titoare, şi începătorii sâii cei ce âutiiii ai 
dată pildă, de asemenea faptă, sa vor împazca, 

Arte 219, Comanda care va arăta sfială a 
merge împrotivavrăj maşului, după porunca cea 
dântâiii a şefului, se va desfiinţa ca chipulii ur- 
mătoriă : A doua-di i se va lua steagul, puscele 
şi săbiele ofigeriloră, întracâstă stare seva 
scâte inaintea oștirii şi va trece pe dinainţea 
ci, purtândă in locă de steagă, uă prăjină in 
vărful căreea va fi pus uă tablă albă, pe care se 
va scri cu litere negre : fricoşi. După aceasta 
soldaţii şi unteri-otigerii se voră împrăștia în 
oştire; iară oficerii şi cei-alți gefi, se vor isgoni 
din oştire, fără a mat pute îi priimiţi în vreuă 
slujbă, E ” | 
"Art, 220. Ostaşulii, care fiindă în frontă, în 

finţa vrăjmaşului, va refusa a se supune po- : 
ranciloră superioriloră, se va împuşca, 

Arte 221, Qâgerulă, care findă în frontă, la 
picheturile de aranpostă va adormi, oră la ca- 
raulă, ori la locă fortificat, înconjurat de vtăj- 
maşi, se va degrada; iară cinurile de josii se 
vori pedepsi cu maximum bătăii criminale. 
„Arte 222, Sefulă, care va ocărâ cu cuvinte 

prâste po subalternuli ofigeră, se va scâte din 
slujbă. 

Art, 223, Seful, careva rădica mâna asupra 
subalternului ofişeră, ge.va degrada şi so va 
isgoni din slujbă. N 

Art, 224, Celă ce va aduce plângeri minci- 
nâse, de atacurile cuprinse în articolul de mai 
susi, se va supune Ja pedipsa, ce era să îa şe- 
fulă lui. 

Art, 225, Descoperita cărtire împrotiva şe- 
filoră şi defălmarea lori, în fiinţa altoră par- 
s6u2 sa va judeca, după împrejurări, şi so va 
pedepsi, ori ca cemplotă, ori ca doședită nesu- 
panere, , - 

Art. 226, Şefală, care prin nedreptăţi şi nă-       păstairi va dă prilejă comenţii sâle a se jelai 
imorotiră'i, se va isgoni din oştire. - '
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Art, 227, Cel ce va popri prisonieri pe lîngă 
dânsul sâii nu va raporta despre fiinţa lor, ori 
na! va înfăgişa şefului, ori îi va ascunde, se va 
degrada, cinurile de josii, se vorii pedepsi cu 
bătaie criminală. 

Art, 92 „92 
scirea şi porunca, şefilor, se va împuşca ori se 
va degrada,. . 
Art, 229, Ostaşulii cara va omori po priso- 

- DicrU, se va împuşca. ' 

| CAPITOLUL IV 
Pentru furtişag, abuz şi necredință 

în întrebuintarea, slobhodirea și 
: păstrarea sumelor şi a lucrurilor 

ostăşescă. 

* Arte 980, Furtişaguli se va pedepsi, după 
gradauli însărcinării, ce avea fancţionarul, care 
Vaă săvârşită, - | | 

Art, 231. Furtişagi se va socoti ori ce ce- 
rere de prisos, şi se va pedepsi prin întorcezea 
lucrurilor furate întreită, şi isgonirea din 
slojbă. E - o 
„Art, 232, Furtişag se va socoti unirea func- 

ţionarnlui a îndestula cererea cea, de prisos. şi 
se va pedepsi prin degradare şi isgonire din 
oştire.: : 
„Art. 938, Sefală, care va răsipi banii pol- 
cului, iară mai cu s6mă ai soldaţilor, se va.de- 
grada în soldat, și se va supune a plăti îndouit 
suma răsipită, Ii E 

Art. 934, Cel ceva răsipi bani de al oștirii 
s0 va degrada în soldatii cu îngăduire de a'şi 
redobândi rangul şi va întârce suma cheltuită, 

Art, 235, Cel ce va vinde neprarilnicesce 
îndestularea pregătită, sâi cuvenită oştirei, 
se ra degrada în soldatii, fără îngăduire d'aşi 
redobândi cinul, şi va, întârce preţul ei îndoit. 
„Art. 936. Celă ce va priimi în magazie pro- 
ducte de îndestulare stricate şi vătămătore 
sănătăţii, se va pedepsi prin închisâre Ia, locă 
sigurii pe viaţă, şi plata preţului obiecteloră 
stricate. i : 
Și Art.997, Dsca se va dovedi, că din neîngri- 
jirea celui fusărcinată cu păstrarea; s'aii stri- 
catti productele de îndestulare, se va pedepsi 
cu închisore de trei ani, şi plata producteloră 
stricate. , Ie Si 

Art, 239. Celă ce va înşela la măsurătre, 
sa va, pedepsi ca închisâre pe viaţă şi întârce- 
rea. întreiţă a obiectetori, furate, prin viclnă 
măsurătâre. Ia - 

Art. 239. Vindătorii, carii vori da oștirii 
„producte stricate sâii vite bolnave. se voril pe- 
depsi cu manca ocnci,: pe vreme mărginită, şi 
plata preţului întreită; iară priimitorulă se va 
prenumăra, între soldați, până la dobândirea, 

"Tonguli, cj 
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Art, 240. Dovedita luare de mită so va pe- 
depsi prin degradare şi isgonire din oştire. 

CAPITOLUL V 

„Pentru jafii, pradă şi siluire 

Art, 241, Jefuirea fecelorii, prada caselorii, 
satelor şi în de obşte a ori ce proprietate, fără, 
porunca şefiloră, se va pedepsi prin împușcare, 

Art, 249, Asemenea se va pedepsi precuge- 
tata, dare de focii, la case, păduri, eimănături, 
precumii şi omorirea locuitoriloră. 

Art. 243, Dâca vre una din aceste crime, 
se va, sărerşi de vr'uă comandă întrâgă, şefii 
comendii, carii vorii fi mată parte, ori ai în- 
găduitii asemenea nelegiuire, se vor împuşca. 

Art, 244, Iară a€ca comanda a uneltit a- 
câsta, fără voia. şefilorii, atunci se va socoti 
răsvrătitore, şi se va pedepsi după art. 214. 

Art, 245, Năvălirea cu arme asupra paci- 
nicilorii, şi neimprotiritorilorii locuitori, femei 
şi copii se va pedepsi prin împuşeare, 

Art. 246, Siluirea urmată asupra, sexului 
femeesciă. de ori.ce stare arii fi, se va pedepsi 
prin împușcare. - : 

Art, 247, Jefuirea celorii morți în vremea, 
operaţiiloră ostăşesci, se va pedepsi cu ma- 
ximumiă bătăii criminale, _- .. 

Art. 948, Jefuirea celorii răniţi, se va pe- 
depsi cu maximum muncei Brăilei s6i a Giur- 
giului. ' pa 

Art, 249. Ostaşulii, care va omori pe răni- 
tatii, ce nu va î în stare a se apăra, ca să'lă 

| jefuiască, se va îmnuşea. E 

Art, 250. Funcţionarală ostăşescă, care cu 
bună sciință, va priimi, va păstra, şi va cum- 
păra lucrul farate sâă jefuite, se ra isgoni din 
slujbă, şi în lipsă de păgubaşiă, se voră lu în 
folosolă cască oștirii toţi banii şi lacrurile, ce 

  
se vorii duvedi de asemenea fire,. 

Art, 251, Oficerul care, va uita cinstea mi- 
siei stle, şi va unelti jefuire, se va degrada în 
soldată, fără dreptii de a'3i redobândi cinulii.. 

Art, 252. Ofigeralii care, fără porunca ge- 
flori, comanda lui încredinţată, o va duce să 
prade, se va împuşca, : Pa 

: Art,2389. Ori-ce silaire, dovedită asupra ză- 
loagei, ori asupra fegei ce va avea carte de a- 
părare, se va pedepsi ca pentru dovedită nesu- 
punere către şefi, prin împuşcare. 

Art, 254. Zălogu se socotesc unter-ofigerii 
şi soldaţii, lăsaţi pe la locorile ocupate de o- 
ştire, spre apărarea fegeloră, averii, caselor, o- 
raşeloră şi sateloră A 
„Cartea de apărare se'socotesce toti felulă 
de hârtie, toti pentra acestă sfirşită, dată fo- 
gelori de pe la locuri, depărtate de oştire sii 
aprâpe de vrăşmag,   

tt
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PROCED. CRIMIN. OSTASIASCA 
CARTEA II 

PARTEA ANTEIA 
PENTRU JUDECATA OSTAȘEASCA 

ÎN VEOBȘTIE 

CAPITOLUL 1 

Reguli Obstescă 

Art, 1. Nici ună ostaşă nu va putea fi supus 
pedepsei, fără a i se descoperi crima s6iă vina, 
prin cercetare, şi fără a se determina gradală 
ci, prin otărtre judecătorâscă. | . 

Arte 2. Subt numire de ostaşi legea, înţe- 
lege pe tâte acele îndivide, din care se alcă- 
tuesce oștirea regulată şi neregulată, fără nici 
uă osebire de rangă, meşteşugii sâă protesie. 

Art, 8. Verk-care altă individi, care nu va 
face parte din oştire, nu va putea fi trasă ca 
pirită înaintea, judecătoriilorii ostăşesci, afară 
de spioni, trădători, amăgitori, şi aceia, carii 
voră fi slujind în trebuințele oştirei, 

Art. 4. Judecata criminală ostăşzească se 
împarte în două : 

1. Judecata în vreme de linisce, de a căria 
jaridicţie suntii tâte crimele şi vinile ostaşu- 
lul, atâtă cele împrotiva siguranței Statuii 
şi împrotira slujbei și a discipliuei; cât şi cele 
săverşite în parte, fără, înclinare cu îndâtori- 
rile şi rinduiala slujbel, Ă 

2, Judecata în vreme de turburări, de a că- 
ria juridicţie suntă : trădarea, desertarea osta- 
şului în cetele vrăjmaşaului, fuga din loculii o- 
peraţiilorii ostăşesci, spionarea, nesupunerea, 
nepăstrarea lucruriloriă şi a sumelor ostăşesci, 
jafulă, prada şi omoruli, 

Art. 5. .Vrăjmaşii se va socoti veri-care ră- 
svrătitorii şi turburătoriă linigtei obştesci. 

Arte 0, Crimele şi vinile săvârşite de ostaşii 
în vreme de linişte şi fără înclinare cu disci-   

plina şi îndetoririle slujbei, se vorii pedepsi 
după disposiţiile condicet penale civile. 

Art. 7, Uşoarele abateri din regalile ostă- 
şesci, cari nu voriă fi prerădute prin condica 
penală ostăşescă, vorii fi lăsate în disposiţia, 
respectiviloră comandini, celorii în drepti de 
a dojeni pe săvârşitori, cu cusenitele poliție» 
nesci măsuri, după regula ostăşescă; | 

“CAPITOLUL II 
Pentru dreptulii de a da în judecată 

ostăşescă 
Arte S, Pentru vint corecţionale se voră da 

în judecată cinurile de josă, prin poranca şe- 
fului de repimentă. 

Art, 9. Pentru vini corecţionale, ofigerii, 
până la căpitani inclusiv, se voră da în jude- 
cată de către şefulă oștirii. |. 

Pentra vini criminale tâte cinurile ostă- 
şesci, până la căpitani inclusivii, se voră da 
în judecată de către şefalii oștirii, care toti 
întruă vreme, pentru ofişeri, va raporta Dom- 
nului spre sciinţă. 

Pentru ştab-ofigeri însă, arătând învino- 
văţirea, ce Li se va aduce, atâtii în vini corec- 
ționale, câtii şi în cele criminale, şefalii oşti- 
rii va cere poranca Domnului a sc da în ja- 
decată. - . A 
„Pe şeful oştiriă îl va da în judecată Domnul. 
“Arie 10, Domnulii va, avea cădere a da în ju- 

decată d'a dreptulă ştabi şi oberi-oficeri. 

PARTEA A DOUA 
PENTRU COMISIILE CERCETĂTOARE ȘI 
REGULILE CERCETĂRII PREGĂTITORE 

CAPITOLUL 1 
Motivurile orânduirii cercetării 

pregătitore 

Art. 11, Nici ună ostaşă, nu se va*da în
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judecată, mai "nainte de a se supune cercetării, 
pentru crima sii vina, despre care va fi pirit. 
Cercetarea nu este altii de câtă : a, aflarea tu- 
tarori împregiurăriloră faptei, si a întem- 
plării, ce aă produsi vina; , adunarea, dovedi- 
lori, spre descoperirea şi vădirea vinovatului. 

Art, 12, Autoritățile ostășesci rorit otândui 
cercetări, după tâte - însciinţările, ce. rori 
priimi, atât pentru crime şi vii vegheate, 

- câtă şi la acele impregiurări, unde fără a se cer-. 

- ceta mai ântâiii pricina, nu va putea face con- 
clusie : dâcă din întâmplare a provenitii vina, 
sâii din precugetare. j ! 

Art, 13, Motivele speciale la orinduirea cer- 
cetării suntii : 1, încunosciinţarea; 2, jalba; 
3, pira fegeloră particulare; 4, mărturisirea cea 
de bună voie chiarii a săvârşitorului faptei; 
5, raporturile subalterniloră, sâii 6, comunica 
rea din partea altorii autorităţi. La aceste îm- 
pregiurări se tori păzi regulile următâre. 

SECȚIUNEA 1 
„Pentru încunosciințări 

Art, 14, Fic-care este dâtoră a face curo- 
scuti autorităţii competente, despre urmele ce 
cunâsce asupra crimei sii a vinii. Asemenea 
simplă încunosciinţare, nici îndetoreză pe în- 
cunosciinţătorii a dovedi crima, nici îlă supune 
răspunderii, la întâmplare, cândii crima nu se 
va dovedi. e 

Art. 15, După priimirea încunosciinţării, în- 
dată ce se va întreba acelă care a făcută în- 
cunosciinţarea , despre împregiurările faptei, 
precumi şi despre temciurile arătărilorii s6le. 

Art, 16, Cândi încunosciinţarea se'va cu- 
nâsce netemeinică, cercetare nu se va orândui. 

Art, 17, Intre încunosciinţări se vor socoti 
şi cele din svon audiri, despre crima sc vina 
săvârşită, după prețuirea, credEmentului ce se 
pâte da aceloriă augiri. . 

SECȚIUNEA II 
Pentru jălbi 

art. 18. Iu jalba cea pentru paguba prici- 
nuită, prin fartişagă s6u hrăpire, sc prin altă 
crimă s6ă vină, se va descrie cu desluşire : ce a- 
"nume stricăciune sâă pagubă s'aii adusii, ce 
lucruri s'aii furatii, s'aii hrăpit şi de ce preţii. 

Art, 19. Slobodă va fi piritorulii, şi după ce 
va, da jalba, să se împace cu piritulii, d€ră 
acâstă împăcăciune nu face a înceta nici cer- 
cetarea, nici judecata, în privinţa crimei, Se 
osebescii din acestă disposiţie pricinile de a- 
tacă personali, sâă alte asemenea pri perso- 
nale. În asenenea pricint împăciuirea precurmă 
Jucrarea, însă atunci numai, cândiă cn ataculii 
nu va fi însoţită şi vr'uă altă crimă. Iară dâcă 
atacul personală, va fi adusi de către sub- 
alternii celui mai mare la rangă, şi împreună 

  

cu aceea se vorii fi călcatii subordinaţiea ostă- 
şescă şi respectulii, cuvenit către cel mai mari, 
atunci cercetarea şi judecata nu se ca precurma 
cu împăciuirea, ci se vorii sărerşi, după orân= 
duiala legiuită. : : 

SECŢIUNEA III. 
Pentru pîri 

Art, 20, Nu se vori yriimi piri, în pricină 
criminalicesci, de la copii împrotiva piriţilori, 
de la fege osîndite pentru fapte criminale lu 
pedepse trupesci, să defăimătore. . 

- Na voriă îi supuşi la pedepsă soșiea, şi copiil 
pîrîtului, pentru nedescoperirea crime) lui, mă- 
cară şi de vorii fi avutii cunoscinţă despre a 
Jai faptă. i 

" Art, 21, Pentru piri, aduse prin pascvile a- 
nonime şi scrieri împrăştiete, nu se va orândui 
cercetare. _ „. 

Art. 22. Inainte de a se incepe lucrarea cer- 
cetării, pîra şi numele pirîtorului nu se vor da 
de față, afară numai: 1, cândiă va fi trebuinţă 
a se confronta cu pirituli:; şi 2, câudă piritulă 
îndreptându-se, va cere a i se face cunoscută 
pîra, şi numele pîrîtorului. , 

Art. 23. După ce se ra priimi pira, îndată 
se va întreba pîritoruli, despre împregiurările 
crimei, şi tot de uădată i se va face cunoscută 
pedâpsa, la care va fi supusii, pentru prepu- 
nere, Este proprită a se supune piritoruliă la     jurământi, spre dovedirea pirel. 

SECŢIUNEA IV. 
Pentra înfăcişarea cea de bună roie a vi 

novatului, cu mărturisirea crimei sâil a 
vinii sâle, . i 

Art, 24 Decă ânsuşi vinovatulii, înfăgişân= 
du-se autorităţii ostăşesci, de bună voie, îşi va 
mărturisi crima seă vina, atunci se va întreba 
cu amăruntul, despre tote împregiurările fap- 
tel, şi tâte arătările lui se voriă scrie, 
„Art, 925, La asemenea întâmplări se voriă 

desluşi tote împregiurările faptei, ce le va a- 
răta elă, şi acelea, ce prin iscodirea cercetăto- 
xului se voriă descoperi, în câtă despre adevărul 
lori, să nu rămâe îndoială. |. 

SECŢIUNEA V - 
Pentru raportarea snbalterniloriă 

Art, 26, Întemplându-se în cerculii ostăgese 
vre-uă crimă s6ă vină, cel mai de aprope şefă 
desluşindă împregiurările, va raporta îndată, 
luând tot într'aă vreme măsuri, a nu se perde 
urmele crimei şi uneltele, cu care s'a săvârşită, 

Autoritatea superidră, priimindă asemenea 
sciinţă îndată va orândui cercetare; şi decă cri- 
ma, s6ă vina va fi însemnătâre, atunci se va ra=   porta Domnului, de către şefuli oștirii.
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- Arte 2î. In casuri de crime cu semne de 0- 
morii, a cărora des:operire, pe urmele cele 
prâspete nu va îngădui zăbavă şi amânare, 
comandiruli părţii cantonate în locii depărtat 
de autorităţile saperiore, va fi în cădere să o- 
rânduiască cercetarea, uădată cu raportulă ce 
va face, după atribuţiile comandei. 

SECŢIUNEA VI | 
Pentra comunicarea din partea autorită- 

. țilorii civile. | | 
Art, 28, Tote autorităţile civile, în adresele 

loră către dregătoriile ostăşesci, pentru darea 
în judecată a ostașulni, părtaşii la vre-uă faptă 
criminală, vor fi detâre a deslnşi cu amăruntul 
firea şi împregiurările crimei s6ă a vinii, pen- 
tru care ostaşuli va fi pirită, a 

CAPITOLUL II 
„Pentru amploiaţii cercetători 
Art, 29, Cercetarea, vinilori se va face de 

către unii ofiger; iară cercetarea crimelori se 
va face de către uă comisie cercetătâre, com- 
pusă din trei mădulari. Aceşti cercetători se 
vorii orândui de către şefulă acela, care va fi 
avindii cădere a da în judecată, alegânda-se 
din ofigerii cei mai cu bună reputaţie. 

Art. 30. Cercetătorilor, la orânduirea lori 
li se vor da instrucţii : ce anume şi în ce chipă 
să cerceteze. Tot deuădată Ii s> vor da adrese, 
către autorităţile respective civile, spre ale 
înlesni miqlâcele, ce vorii cere în grabnica lu- 
crare şi descoperirea adevărului. N 

-. Arte 31, Deea la crimi sâi viu voră fi ame- 
stecate şi fega civile, atunci cercetarea so ta 
face în unire cu un mădulară civil, în calitate 
de conlucrători, orânduitiă din partea dregă- 
toriei reapective,' e ” 
"Art, 32.. Pentru orânduirea acestori conlu- 

crători civili vorii fi în cădera şi cercetătorii 
ostăşesci, a se adresa dea-dreptulii către auto- 
rităţile respective civile, 

art. 33, Lucrările însă cele începătâre ale 
cercetării, ce nu îngăduie nici amânare, nici 
zăbavă, precum : disposiţiile cele neapărate, 
spre aducere la lumină a crimei, cercetarea 
faptei, pe urmele cele prâspete şi alte aseme- 
nea, poti a se face şi înaintea, sosirii conlucră- 
torului civilă, E 

Art, 34, Aceşti cercetători şi comisii voriă 
chibzui, dea piritulă urmâză a se arestui, sâă 
a se da pe chezăşie, şi vorii pune în lucrare 
chibzuirea, loră. | 

La. întemplare de crime veghiate, vorii Ina 
cele: mai energice măsuri, peutru asigurarea 
pers6nei vinuitului,. ” i 

Arte 35. Conlucrătorulă civil va fi dftori să 
priveghieze, a se face cercetarea drâptă şi a nu 
se asupri piritele fege civile. pa 
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AFt, 36. Dica cercetarea se va face înaintea 
sosirii conlucrătorului civil, elii va cere sciință, 
despre cele lucrate; şi dica în cercetare ra găsi 
scăpare din vedere, s6ii aplecare a îngreuia s6r- 
ta pîritei fege cirile, va face îndreptare pravil- 
nică; iară nefiind ascultat, atunci se va adresa 
către autoritatea respectivă civilă ,. cerendă 
legiuita sprijinire. 

Art. 37, Conlacrătorii civili, pentru a loră 
chibzuire, voră avea voie a scâte după della - 
cercetării, scă după hârtiile, de care voră avea 
trebuinţă, copii, adeverite de cercetătorii ostă- 
şesci. - e ! 
Art. 2S, Asemenea şi autorităţile civile vor 

fi dtore a chiăma Ia cercetările: lor, în pricini 
criminalicesci şi corecţionale conlacrătoră din 
partea dregătoriei ostăşesci, cândă părtaş la 
pricină vorii fi şi cinurl ostăşesci. La-locuri 
însă, unde nu va îi nici uă parte de oştire, pro- 
curorulă civilă va face cercetarea crimei sâii a 
vinii, şi fără conlucrători ostăşescă şi totă de 
vă dată va încunosciința şefalui oștirii, 

Art, 39, Cercetările pentru trupurile mor- 
țiloră ostaşi, ce se voră găsi în oraşă, său ju- 
doţe, se vorii face de către locala poliţie, aju- 
torată de unii oficer, chiămată din acea co- 
mandă, care va fi în oraşii s6ă în judeţ mai cu 
apropiere, La întemplare de mârte grabnică, 
sai silnică în casarme a cinuriloriă de josii, 
cercetarea se va face de către autoritatea o- 
stăşâscă, fagă cu unii amploiată ală poliţiei. : 

CAPITOLUL IL 

Disposiţii generale asupra 
cercelării 

Art. 40. Cercetările în pricini criminalicescă 
se vori face cu graba cea ma! putincidsă, şi se 
voră isprăvi în sorocă nu mai târdii de dece 
dile, celii maultii, Jucrândiă cercetătorii dumi- 
nicile şi sărbătorile, şi depărtândii tâte împre- 
giurările, ce ară putea amâna, a zâbori şi a în- 
greuia cursul cercetării, ! 

Nefiiuţa vreunuia din piriți nu va împiedeca 
cursală şi încheerea cercetării, asupra celoră- 
alţi părtaş, mai cu sâmă, cândă săvârşitorul 
crimei va fi de facă. LT 

Art. 41, Prin cercetare se va descoperi şi so 
va determina, ca desăvârşire, firea faptei, obra- 
zul s6i averea, asupra; cărora s'aii săvârșitii 
crima s&ă vina, prin ce midlocii stă unealtă, 
cândii, unde, de către cine, cu precugetare, s6ă 
fără precugetare, : 

Arte 42, Cercetătorii voră aduna tâte do- 
vegile, vorii iscodi şi vorii aduce la lumină tâte 
împregiurările şi semnele, ce voriă putea sluji, 
spre descoperirea, adevărului şi spre confronta- 
rea piritului, în câtii să nu rămâie judecători- 
lorii îndoială, despre uă drâptă conclusie, asu-
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pra faptei vinovatului, In darea otărirel jude- 
cătoresci, Acestă cercetare o vor face şi atunci, 
cândă pricina, sarii începe prin mărturisirea 
cea de bană-voie a săvâşitorului crimei sai a 
vinil. . ! 

Art, 43, Invederatele semne a crimei pre- 
cum : lovituri, răni, sdrobiri, otrăviri, şi toti 

felulă de urme de siluire, ce se cer a fi negre- 
şitii încredințate, şi cercetate, pe urmele cele 
prâspete, de se va putea. . 

„Art, 44, La tâte asemenea împrejurări, unde 

cercetându-se pricina morţii, s6ă a altei crimi, 

se vorii găsi semne, ce voii da bănuială, că |- 

mârtea s'a întâmplatii din siluire, s6ii otravă, 

se va cere ca docturulii să vedă trupauli, şi să |. 

dea act de tâte acele semne, după regulile 

doctoricesci, . : RR 
Art. 45, Deca doctoralii se va argta cu ne- 

băgare de stmă, neascultare, zăbară a inde- 
plinirea cererii cercetătorului, sa va supune la 

globire, de la 100, până la 500 lei, 

Arte 46. La întemplare de omorii, cu semne 
de siluire și sin-ucidere, în casarme, s6ă în alte 
locuri ocupate de ostași, şefulă celă mai de a- 

prâpe va ina măsuri, a se păstra, trupulii, câtă 

se va putea nepreschimbati, şi în raportulii ce 

va face, va ar&ta semnele şi rănile, vădute pe 

acestă trupă, Ă | 

Art. 47. Cercetătorii voră avea în vedere Ic- 
giuitele măsuri, a asigura midiâcele despăga- 
birii, la care var. supune piritulă, 

Art, 49, în toti cursaliă cercetării, piritulă |- 

a avea dreptii a înfăgişa totă ce pâte ai sluji 

spre îndreptare. Cercetătorii nu roră refusa ai 

cerceta arătările lui şi a descoperi dnpă dân- 

sele, ori ce se va cunâsce de trebuinţă. 

Art, 49. Dâca îndreptările, ce le va aduce 

viuuitulă, nu se vorii cunâsce de către cercetă- 

tori, vrednice de consideratii, atunci ei vorii fi 

dâtorisă arate cu totă desluşirea pricinile, pen- 
tru care nu le-a considerati cuvintele. - 

Art. 50. Fegele supuse cercetării, oră fi în 

cădeze n se plânge comisiei competente, cândă 

cercetarea nu se ra face dreptă. | 

Asemenea jălbi nu se vor lăsa fără ascultare, 

CAPITOLUL IV. 
„ Pentru cercetarea celorii căduţi în 

vină de furtişagii vegheatii 

“Art, Bl, Cândă vinovatul se va apăra, că| 
Jucraliă, de care so aduce piră, că Vaii furati, 
este ală stii atunci de la jeluitoriă se vori cere 
dovegi, că acel lucru a fostă în adevării în 
posesia sa, şi că la vremea cuviinci6să a fă- 
cutii cunoscuti despre perirea lui. - 

Pentru aducerâa acestori "dovedi i se va da. 
unii sorociă cuviinciosii, care nu ra trece peste 
trei dile, şi dâca în acelii sorocii nu va aduce 
dovegile cerute, piritulă va rtmânea apărată, 
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Art, 52. Lucrurile sti vitele furate, cari na 

voră fi de fagă, se voră preţui de 6meni cu: 
sciinţă, după firea lori, i 

Art, 53. La întâmplare de hrăpire, prin si- 

luire, după ce se va, descoperi fapta, lucrurile, 

ce se vorii găsi de furatii, se voră întorce în= 

dată stăpânului loră ; şi atunci numai ce potă 

pori, cândă spre vădirea faptei, va cere tre-" 

buinţa a se trămite dinprennă cu della, 

QAPITOLULV 
"Pentru visitaţia locaşurilorii 

Art, 54. Dâca se vorii aduce învederate do- 
vegi, că în casa cul-va se ascundă fege cădute 
în vină criminalicescă, părtaşi la crime, să lu- 
cruri furate, ori hrăpite, şi va cere trebuinţa, 
a se căuta; atunci, spre călcarea casei se va o- 
rândui, impreună cu piritoralii, unii amploiatii 
ostăşescii; căruia dinpreuuă cu ajutoruli cerut 
de la locala poliţie, i se va da trebuinciâsa co- 
mandă, şi instrucţii de urmare. E 

“Art, 55. Trămişii pentru căutare prin case, 
se vorii feri a aduco stăpânului casei vre-uă 
pagubă. . ae 

Art, 56, Casele fecelor de protecţie străină 
se voră călca, prin înţelegere cu autoritatea 
protecţiei lori... E   

    

| "“ OAPITOLUL VI 

Pentru rădicarea şi aducereu la cer- 
cetare a feqelorii pirite 

Art, 57, Nu se va rădica nimenea, spre a se 
aduce în cercetarea, pricinel criminalicesci, fără 
dovedi temeinice. Aceste dovedi se vor cerceta, 
cu scumpătate, sub respunderea cercetătorilor: 
„Jar cândă asupra pîritului voră fi dovedi de- 

stoinice, şi elii se va împrotiri a veni, atunci, - 
fără consideraţie de rangii sâii altă condiţie, se 
va aduce la cercetare.: : : 

„CAPITOLUL VII: 
„ Modulii rădicăriă pîritului 

Art, 5$, La rădicarea piriţitorii, în vini cri- 
minalicesci, nu se va întrebuința, siluire, şi 
trămişii. se oră sili a împlini porunca, fără 
gălcâvă, sei bătae, Iară decă piritulii se va, 
împrotivi, atunci se vorii întrebuința măsuri 
poliţicnesci. NE | 
„Art, 59, Aducerea piritului se va face cu 

paza, cuvenită, iară la întâmplare de crimă ve- 
gheată, inuiții se vor aduce legaţi, sâiă în fere. . 

Art..00, Celii ce în silă va hrăpi pe pirită,
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de sub pază, se va pedepsi ca ună răsvrătitor; 
iară cândă piritulii va fugi singur, atanci paz- 
nicii voră fi răspundători. - 

Art. GI, Conlucrătoril civili vor fi în cădere 
a chiăma şi a aduce în cercetare pe fegele civile, 
părtaşi Ia fapte criminalicesci, prin midloacele 

.. covenite, : : | . 

CAPITOLUL VIII , 

Pentru întrebarea, piriţilorii , 
x ATi. 02, Piriţii se voră întreba de către &n- 

Suşi cercetătorii. 
Înainte de a se cerceta pirital, se va sfătui, 

a arăta totii adevărul, făcându-se cunoscută, 
că mărturisirea cea de bună-voie, şi căinţa pâte 
să'i uşureze măsura pedepsel, - 

Art. 63, Nu se vori întrebuința asprime şi 
anerințări în totii carsulă întrebării lori, ci 
prin iscodiri, iscusita inducţii, combinarea îm- 
pregiurărilorii şi a şirului vorbirii, să ajiingă 
cercetătorii la descoperirea adevărului, -- 

Art, 64, Aşijderea corcetătoruli nu va fi 
volnic, prin poveţe meşteşngite a însufla vi- 
nuitulul răspunsuri, ascundătâre adevărului. 

Art. 05, Intrebările ce vorii face piritului 
cu amăruntuliă, asupra învinovăţirii, ce i se a- 
duce, nescăpândn din vedere nici uă împregiu- | - 
rare, ce d'adreptiă sc piedişi, midlocită sâă 
nemiglocitii, va avea înclinare cu crima. 

Art. 66. Piritul ce va întreba cu de uă po- 
„ trivă luare-aminte, atâtii despre împregiurările 

ce'lă învinovățescii; câți şi despre cele ce îi 
slujescă spre îndreptare, . 

Arte 67, Piritală va răspunde la tâte între- 
bările singură. _ 

Fieş-care din piriţi ce va întreba osebitii, 
Art, 05, După ce va descoperi crima sâii 

vina, atunci-se va întreba vinuitul: cine altul 
a mai Inatii parte cu dânsul, cine a avutii 
sciinţă despre crima lui, şi dâca a mai săvârşit 
elă şi alte crime, afură de aceea. 

Art. 69, Intrebările şi răspunsurile să fie 
scurte, desluşite, fără ocoluri şi împrejurări 
străine de pricină. 

Art, 10. Aceste arătără îndată se voră în- 
scri în osebite foi şnuruite, se vori ceti pirt- 
tului, care va, fi slobodii a face băgări de s$mă 
şi adăugiri. Dapă acesta se vorii iscăli de pirit 
şi se vor adeveri de cercetători, cu a lor iscă- 
litură gi pecete. - 
-  Dâca pirituli nu va sci carte, va, iscăli altii 
cineva pentru dânsulă, după a lu! cerere, 

Art, 71, Deca piritală nu va voi să iscălâscă 
întrebările şi răspunsurile s6le, cercetătorii vor 
face despre acâsta vorbire şi o vorii adeveri. 

Art, î2, Intrebirite, spre mai bună desluşire 
a pricinii poti fi repetate. 

Art, 73, Când din cercetare se va descoperi, 
că crima se va fi săvârşită de vre un smintită 
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de minte asupra furiei nebuniei sâle, atunci pa- 
tima vivuitului se va încredința de către doctor. 

Arte 54. După co se vor isprăvi întrebările, 
se voră chiăma săi se voră aduce în cercetare 
fegele, ce aii luată parte la crimă s&ă vină. 

Sa voră aduce în cercetare însă numai după 
arătări. vrednice 'de credământii, şi cândă nu 
va fi pricină a bănui, că vinoratulii cugetă să 
prepuo pe altulii; de aceca nu se va da credă- 
mântii arătăriloră scle, dâca nu voră fi spriji- 
nite şi de vre uă altă împrejurare, bănaitâre, 
precumii + 

1. Cândă el va numi de părtaşii la, fapta luă, 
ori pe acela, după a căruia piră este dată în 
judecată, ori pe cei, care ai rădicatii pe tova- 
Tăşii lui. _ 

2. Cândă vinovatul fiindă fostii căduti mai 
nainto la altă osindă şi, săvârzindă toti acele, 
s6ă alte crime, va piri fege, care nici uădată 
bănuiala mai dată, , Ş 

3, Când osînditală, după darea otăririi cei 
desăverşite, va numi feţe, asupra cărora elă 
mat nainte, la cercetările preurmate n'aă făcut 
nici uă arătare, . i 

CAPITOLUL, IX 
Pentru adunarea doredilorii - 

ATt, 75 Cercetătorii voră aduna tâte do- 
vegile, câte după firea pricinii voră putea sluji 
spre cea desăvârşită desluşire, şi spre dovedirea 
vinovatului. — Asemenea dovedi le voră cere şi 
de pe la alte locuri, unde se vorii putea păsi,. 

Art, 10. Dovegi în pricini criminalicesci sant: 
1. Mărturisirea de sine a piriţului.. 
2. Înscrisurile, . , 
3. Indestularea cercetătorilor, despre ur- 

mele faptei şi despre Incrurile, ce vădescă să- 
vârşirea crimei. 

4. Arătările fegelor cu sciinţă şi a marturilor, 
5. Punerea de faşă şi confrontarea, fecelorii 

înclinate la fapta piritului. 

SECŢIUNEA I 
Pentru mărturisirea vinoratului 

Art, 72, Mărturisirea de sine a piritului se 
va trece în jurnalii, cu desluşirea tutuloriă îm- 
pregiurăriloră, despre sărârşirea faptei, despre 
pocăință, scă îndărătnică stăruinţă a lui în 
relele sâle năravuri, precum şi despre vremea, 
în care a făcut mărturisirea, adică : mai nainte, 
Sâ în urma cercetării, 

SECŢIUNEA N 

Pentru doredile înscrise 

- ATte 23, Tote autorităţile voră da hârtiile
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ori documentele, ci li se ror cere în carcetarea 
pricinilorii criminale. 
- .Art,79. Prin mărturisirea piritului, că iscă- 
litura este a sa, va înceta ori ce tăgăduire din 
parte, împrotiva adevărului acelui înscrisii. 

Curântuli că de silă aiscălită, numai a- 
tunci va putea fi priimită, cândi va, da dovadă 
că ta cursii ae uă săptimână, după încetarea, 
siluirii, a protestati împrotiva silnirii, ce va 
fi cercați. - 

SECŢIUNEA III 
Pentru îudestularea cercetătorilor despre 
urmele faptei şi a lucrarilor ce vădescii 

_ crimae 
Art, 50. Tote urmele crimei, stă a vinii vor 

fi dâtori cercetătorii a le vedea, a le cerceta şi 
a le încredința, prin osebitii acti, sub a lor is- 
călitură; unelta, cu care s'a săvârşită crima, | 
lucrarile găsite şi tot ce pâte dovedi stii a dea- 
luşi fapta, se vori alătura, dâcă se va putea, 
la dellă, 

Art. Sl. Dovegile materiale se voriă păstra 
sub pecete, după osebită listă numerarisită. 

SECȚIUNEA IV 
“Pentru mărturii 

Art, S2, Slobodi vor fi cercetătorii, spre de- 
sluşirea crimil şi spre descoperirea urmelor ei, 
să întrebe pe veri-cine voră socoti cu sciință, 
măcarii de marii avea calităţile cerute, pentru 
mărturia, cea vrednică de credinţă. Iară pe fe- 
gele, a cărora sciinţă pote sluji spre învinovă- 
ţirea, sâi îndreptăţirea piritului, vor fi dâtori 

- ale cerceta, deca ai cerutele calităţi şi conâi- 
ţii, după orânduiala următâre : 

a. Martorii se cer a fi cu mintea întrâgă şi 
cu reputație buuă. SR 
„B. Călugării, preoţii şi cinurile bisericesci 

potii îi priimiţi de marturi. 
c. Nu voră îi priimiţi de marturi. 
1, Nevârstnicii, 2, ucigaşii, tilharii şi hoţii : 

acela care mai nainte a făcută jurămentii min- 
cinos, care a îndemnați pe alţii a da mărturii 
mincin6se, isgoniţii din ţeră şi cei ce aă fost su- 
“puşi la pedepse dedefăimare; 3, care nici uădată 
nu s'aă grijit; 4, străinii fără căpătâiii, ale că- 
rora purtări roră fi bănuite; 5, cei care aă luat 
parte la pricină; 6, rudele piritului, până la a 
patra spiță şi acei certaţă cu dânsulă, de şi se 
voră fi împăcatis; 7, copiii împrotiva părinţilor, 
şi părinţii împrotiva copiilori; 8, cel mituiţi a 

“ da mărturie, şi 9, sogiile împrotiva bărbaţilor, 
- Art. 83, Slugile şi femeile, atunci numai vor 

fi priimite a mărturisi, când nu vor fi piritori, 
ci privitori al faptei. 

„CAPITOLUL X 
„Pentru chiămarea marturilor 
Art, Si, Marturii se xoră chiăma, la loculă, 
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unde se va urina, cercetarea. Sa vor deosebi din 
acestă disposiţie, bolnavii, femeile, amploiaţii 
publici, fecele ce'şi aii locuinţa cu depărtare. 
Aceştia se vor cerceta prin antoritatea compe- 
tentă, pe la locurile locuinţii loră.. 

Art, 85. Dâtoră ra fi veri-cine a veri Ja cer- 
cetare, spre mărturisirea adeverului ce'l va cu- 
nâsce, şi fie-care marturii va, fi în cădere a cere 
de la vinovată despăgubire, pentru cheltuelile 
drumului. 

CAPITOLUL SI 

Pentru confrontarea marturilorii 

Art. 56. Martarulă mai nainte de a fi îutre- 
bată, se va pune de fașă cu ptritulă, şi se va 
întreba : 

are a mărturisi; precum şi piritul se va întreba: 
dâca are vre-uă bănuâlă asupra marturnlui. 

Art, 87, Se va putea întreba marturulii mai 
nainte de respunsurile vinuitului, | 

1. Cândiă marturulă va fi gata a pleca spre 
călătorie, 2, cândiă marturul va fi greă bolnav, 
şi însănătoşirea lui va fi supusă îndoielii. 

Art, SS. Cândiă într'uă vreme se vor înfăcişa 
martarii piritorului şi a vinuitului, atunci sa: 
voră întreba mai ântâiă marturii piritorului. . 

Arte 89. Deca marturulă va arăta, că el a 
auditii de Ja aitală,-atunci se va întreba și cel 
arătaţii de dânsulii; şi vorii tărui cercetătorii 
a desluşi tâte împregiurările, ce potii constata 
arătările lori. | 
- Art. 90, Dsca în erătările marturilorii va fi 
contradicţie, cercetătorii voră stărui, ca prin 
confrontare şi alte dovedi să descopere, a cui 
arătare este adevărată, | 

Art, 91, Marturii vor scrie singuri arătările 
lori şi Je vori iscăli. Iară nesciind ei carte, le 
vorii scrie şi le vorii iscăli pentru dânşii alţii, 
după a loră încredere; însă întocmai după cu- 
vântarea, lorii, ? a 

„ Yor băga de ssmă cercetătorii, ca mărturiile 
să nu sa scrie după vre-uă'copie, sâii alt izvod. 

Dsca piritulii este acea fagă, asapra căria el | 

Tâte arătările marturiloră se vori adeveri de - 
către cercetători. e 

CAPITOLUL XII . 

“Pentru punere de facă şi con- 
frontare 

Art, 92, Se vor pune de fașă, deca trebninţa 
va, cere, şi acei descoperitori, caril ai cerut să 
fie necunoscuţi. - 

Art, 93. La întâmplări de neapărată tre- 
buinţă, se torii pune de față, şi părinţii cu co- 
piii, şi stăpânii cu slugile, cândă aceştia, vor fi 
conlucrati la uă crimă. A 
-: Arte 94, Părtagulă la, crimă se va pune ne- 
greşit do facă ca vinnitul; iară când părtaşul va
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tăgădui, că nu cunâsce pe sărerşitorul crimei, 
sâit ală vinii, atunci amestecăndu-se între mai 
mulţi străini, so va îndâtora vinuitula'l arăta, 

Art. 95. Cândi vinnitulii va dice că nu'lii 
cunâsce, s6ii cunoscându'lă, îşi va trage pira; 

„atunci să se cerceteze, dâca din îndemnulă al- 
tuia îli arătase de părtaşii. | 

Art. 96, Arătările celoră puşi de fagă se ror 
scrie, şi se vor iscăli, după rânduiala prescrisă 
mai susii, 

CAPITOLUL XIII 
Pentru înelicerea, cercetării 

Art, 97. Isprăvindu-se cercetarea, se va tră- 
mite în sorocii de 24 câsury la antoritate, după 
a căria poruncă s'a făcută. Nepriimirea sciin- 
ţeloră, cerute de la alte locuri, nu va împiedeca 
încheerea cercetării. Aceste sciințe se tor pa- 
tea trămite şi în urmă, : : “ 

Art, 98. Nu vor împiedica încheerea şi tră- 
miterea cercetăriinici următârele împregiurări: 
1, când nu se va descoperi săvărşitorul crimei; 
2, când nu se va descoperi nici crima, nici vino- 
vatulă; precumă, cândă mârtea grabnică sarii 
fi urmații din întâmplare, ori din sin-ucidere; 
cu acea deosebire, că cercetările prin care s'aă 
descoperiti vinoratulă, se voră trămite, spre a 
se da în judecată, iară cele-alte, spre a se re- 
viza, deca cercetarea s'a făcut după orânduia- 
lă legiuită, .  - a 

Art. 99. Atâtii conlucrătorii civili, câtă şi 
cei ostăşesci vorii fi detori a protocoli totă de- 
la cercetări”, pe fot: şi a raporta autorităţii 
competente, de resaltatulii cercetării; iată la 
întemplare de nennire, vorii fi în cădere de a'şi 
da părerea, : 

Art, 100, Primindă cercetarea cu alătura- 
telo dovedi, documentele şi materiale, de voriă 
fi, autoritatea, care aă :orînduită cercetarea, 
după ce se va îndestula, că acea cercetare este 
dreptă şi că învinovăţirile suntii pravilnice; va 
face punere 1a-cale, a se da vinuitulă în jude- 
cată ; iară fiindă acesta peste a ei competenţă, 
va raporta după orânduială, | 

- PARTEA A TREIA 
PENTRU COMISIILE JUDECĂTORESCI 

CAPITOLUL, I 
Pentru întocmirea comisiilor jude: 

cătoresci ostăşesci 
Art. 101, După ce prin cercetare se va des- 

coperi crima stă vina şi săvârşitorul ei, acesta 
se va da în judecată, de către autoritatea com- 
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petentă, adică : cîvilă în judecată civilă crimi- 
nalicâscă ; iară ostaşulii, în judecată ostăşescă. 
Pentru crimi însă vegheate, împrotiva slujbei 
se vorii da în judecată cinurile ostă zesci, prin- 
tr'uă singură descriere ce va face autoritatea 
competentă împregiurărilor acei crimi sâă tiny, 
şi cercetarea, vinnitului, împreună cu judecata 
lui, se ta urma d'adreptuliă, de către comisia 
judecătorâscă, e 

Art. 102, Pe lingă ştabulii fie-căraia Tegi- 
mentii şi a fie-căria inspectorii, va fi-câte uă 
comisie corecțională permanentă, pentru ju le- 
cata cinurilor ostăşesci, compusă d'un căpitan 
presidentă, unii parucică, ună praporcică, de 
adiutantuli regimentalui, care va face fone- 
țiile de auditori şi va fi şi Incrătorii pricinilor, 

art. 103. Acestă comisie va judeca, numai 
pricini corecţionale, otăririle ei vori fi desă- 
vârşite, şi se vor întări de către şefală oştirii,- 

Arte 104. Aceste otăriri se vor trămite că- 
tre anditorulii sfatului de revizie, spre a se în: 
făgişa şefului oștirii. a 

Art, 105, Şefală oştirii va confirma otărt- 
rile acestor comisii, iscălind chiari într'nsele; 
şi le va întorce auditorulul sfatului de revi- 
zie, spre cuviinci6sa lucrare, pentru aducerea     loră la îndeplivire. - . 
„_ATte 106. Pentru pricini criminala va fi uă 
comisie judecătorăscă permanentă, compusă : 
de un polcovnie sii maioră, presidentă, şi doui 
membri, ună auditoră, din auditanţii ştabului 
şi unii secretară, lucrătoră priciniloră, din ofi- 
eri, şi va ținea seanțele ei la ştabulii oștirei, 

Art. 107, Membrii acestori comisii se voră 
alege de către șefali oşitirii, şi se voră re- . 
comanda Domnului, spre întărire. | 

Art. 108. Membrii comisiei criminale 2 în: 
trarea lorii în funcţia de judecători vori să- 
vârşi, în presusdria comisiei jurământ, ca mâna 
pe cruce, după formula următâre. . . 

<Jari pe Sfântul name al prea puternicului 
Dumnegeii şi pe cinstea zara, că voii jadeca 
după dreptate şi în cogetii curatii, şi că nici 
vă pricină de părtinire nu mă va face a ascunde 
adevărul». | 

Acâstă formulă se va ceti de preotă, şi se va 
repeta de către cel'ce'lă voră săvergi, ” 

Art, 109, Vorii săvârşi acesti jurământă şi 
acei vremelnicesce chiămaţi, spre complectarea 
comisiei, la întemplările prevădute prin artico- 
halii 111 şi 124 din procedura acestei condici, : 
Art. 100, Doui fraţi, prâcomă şi tatălă şi 
fiolă na voră putea fi numiţi, la una şi aceeaşt 
comisie, ! 

Arte 111, Amândouă pomenitele comisit vor 
judeca în complect, ajatorându-se la întemplare 
de bâlă, sâii de lipsirea vie unuia din mădula= 
rit lorii, cu ofigeri, rânduiţi la comisia corecțio= 
nală, de către comandirul regimentului : şi la 
cea criminală, de către şefulă oştirii.   Arte 112, Afară din întâmplare de bâlă bine
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dovedită, nici ună oficerii, din cei care se rorii 

numi la aceste comisii, nu se va putea lăpăda, 

sub osîndă de departaţie din postă şi arestii de 

trei luni. 
Art. 113. Va în competenţa sfatului de re- 

visie, să otărască acestă osiudă, care, supuindu- 

se Ja întărirea Domnului, se va aplica.: | 

Arta 114.:;Vori fi apăraţi de altă slujbă ofi- 
gerii, numiţi Ja aceste comisii, pe vremea, în 

carevoriă fi ocupați cu lucrarea judecății, şi vor 
ţinea seanţele lor de la 8 câsură, până la 19; iar 

neisprăvinăii, vorii lucra şi după prângii. 

- CAPITOLUL IL: 
Pentru îndâtorirea auditorilorii 

Art, 115. Anditocalii celă pe lingă comisia 

criminalicâscă, cârmuindă tâte lucrările ci, va 

priveghea. : . 
a. A nu se zibori cercetarea vricinilor, mai 

cu sâmă a cinurilor, ce se vor ţinea sub arestă, 

b. A se păzi formele. |, . 

c. A se aplica pravila potrivită cu vina. 

d. A face prin graiii băgări de sâmă judecă- 

toriloriăi cândă aceştia se vor abate din lege, şi 

din formele procedurii. a 

_e. A protesta înscris, către sfatul de revisic 

cândii sentinţa comisiei, în pricini criminali- 

cesci nu va fi conformă cu legea şi cu vina, în 

aplicaţia osîndei.. - NI 
„-f. Aodindă din zonă, despre sărârşirea vre 

anci crime, vor fi dâtori, cei de liugă comisiile 

corecţionale , îndaţă a arăta comandirilori de 

regimente, iară celă de lingă comisia crimina- 

jicâscă auditorulni sfatului de revisic, spre a 

aduce ]a cunoscinţa şefului oştirci şi a se rândui 

cercetare. : : PR 

Art, 116, La pricini însemnătâre auditorulă 

„ xalaa parta şi la lucrarea cercetării pregătităre. 

“Art, 117, La întâmplare de a.sc vâdi cezce- 

tarea pregătitâre de nepravilnică, şefali oşti- 

rii va putea trămite pe anditoră, spre de iz- 

nâră cercetare. i i 

CAPITOLUL III 
“Pentru lucrările comisiilorii ostă- 

 sesci judecătoresc 

SECŢIUNEA 1: 
Pentri deschiderea judecății 

- Arte 118, Pe lingă porunca, pentru dareaci- 

nului ostăişescă în judecată, şeful oştirii ori 

comandirii regimentelor, voră trămite comisiei 

competinte tâtedocumenteledoveditâre pricinii. 

Art, 119. Presidentul jadecătoriel ostăşesci, 

priimindii âsemenea poruncă,. va otări diua şi 

judecății, şi prin lucrătoruli pricinei va 

' 
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a. Da se face cunoscut piritului, să'şi alegă 
apărătorii, din persânele ostăzesci, 

VW. A se comunica aptrătorului tâte hârtiile 
din delă, fără strămutarea lorii din cancelerie, 

cu îndâtorirea anărătorului a fi pregătit pentra 

diua înfăgişării, 
e. Jară de nu ra avea piritulă pe cine numi, 

presidentul, tot atunci în puterea dregătoriei 

sele, îi va orândui unii apărători, cu mal susi 

arătatele îndetoriri. “ iu 
"d. D'a se chiăma membrii. * - 
e. D'a se chiăma piritul, printr'ana şi singură 

citaţie, cu soroc mărginit, după distanța locu- 
lai, socotiti nă di pentru fie-care şsse cesuri. 

“fi. Da se chiăma marturii. a 

g. D'a se aduce piritalii, sub pază, însă fără 
fiare. - , - 

h. D'a veni garda, ostăştscă , care va sta la   

  
uşa sălii de seanţă, şi va intra în sală, după 

chiămarea presidentului. Ă . 
Art. 120. In odaca de seanţă, ra fi aşedată 

uă masă, cu donă săbii încrucişate, d'asupra uă 

cruce şi condica penală ostăşsscă; în capulă de 

susii ală mosii va şedea presidentul, d'a drâpta 

şi d'astânga judecătorii, şi în capul din protivă 

jucrătorulă priciucă; iară auditorulii va ave o- 

sebită masă şi scaunii. RI Ri 

e: SROŢIUNEA IL: 
Intrarea în cercetarea pricinilorii 

Art. 121, Cândă vinuitulă va Â dată în ju- 
decată, în arma unei îndestulări, ce a luat au- 

toritatea do crima lui , atumcă comisia va face 

singură, cercetarea ceo pregătitore, după regu- 

lile cuprinse în acâstă condică; va începe acestă, 

cercetare, prin înscrise întrebări ce va face pi- 

sitorului, sâă descoperitorului ' vinuitalai, şi 
martariloră de voră fii: i 

Art, 192, lară dâcă cercetarea: pregătitâre 

Sa urmati, atanci comisia va observa mai ân- 

toiii, dâeca acea cercetare s'a făcutiă- potriviti 

regulilorii legiuite, dâca nu s'a scăpatii:din ve- 

dere vr'aă impregiurare ce miglozit sâă nemid- 

locit, având înclinare cu firea pricină, ară pro- 

duce la vr'uă descoperire a adevărului şi când 

în cercetare va găsi scăpări din vedere,:să ne- 

domiriri, tâte le va îndeplini cu doveşile, ce 

strat 

1 voriă fi de trebuiaţă. - " DR 

„0 + SBOPIUNEA IL": 
Pentru depărtarea judecătorilorii 

Art. 193; Dușă ce se va pregăti într'acostă 
fel pricina, spre înfăcigare în judecată, şi după 

ce se vorii citi chârtiile, presidentuli va po- 

ranci'a se aduce piritulii în:seanță; împreună 

cu dânsul va intra, şi apărătorulă. săi, carele, 

de va'avea, cerutuli rangii, va putea şedea, pe 

Scaun. | ia 5 .   tu 124, Presidentul va întreba mai ântâiă 
i o
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pe pirităi, de aro asupră'i, scii asupra membri- 

lori vre uă bănuială de vrăjmăşie, sâii de păr- 

tinire, sâă de vre uă altă pricină de recusaţie, 
şi de va arăta, că nu bănuesce pe nimeni, va 

da înscrisă; iară la din împrotivă, comisia va 

cerceta recusaţia, şi de o va găsi temeinică, 

va, amâna judecata pentru a duoa di, spre a se 

cere prin raporti depărtarea membrului recu- 

sată, şi complectuirea comisiei, potrivit cu ar- 
ticolulă 111. " - 

Art, 195. Nici uă rudă a piritului, până la 

spiţa poprită, prin disposiţiile capului al 4-lea 

din condica de procedura criminalicâstă civilă, 

nu va putea fi judecători la acele comisii; şi 
la asemenea întâmplare se va numi rremelui- 

cesce altul în locu”. 

SECȚIUNEA IV 
Pontra întrebarea pirîtului, pîritorului 

şi a marturilorii 

Art, 126, Comisiea va fi dâtâre a întreba pe 
celă subt judecată : dâca elii adevereză tote 
arătările lui de mai nainte, descrise în cerce- 
tarea pregătitore, şi dca la acea cercetare nu 
i sa propusii întrebări cu părtinire. În urma 
acestia slobodă va fi a adăuga către arttările 
lui, băgările de s&mă şi cuvintele, ce va maj 
area, spre îndreptare. Judecata, va fi dâtore a 
îngădui piritului tâte midiâcele pravilnice a se 
îndrepta; şi cândă elă se va plânge, că la cer- 
cetarea pregătitâre s'aă urmată scăpări din 
vedere, atunci comisiea va înduoi a sa băgare 
de sâmă, a se îndestula, dâca acâstă propunere 
a pîritului este adevărată, 

Art, 127, Răspunsurile asupra acestori în- 
trebări pîriţii le voră da în scrisii, şi se vorii a- 
deveri de comisie, . 

Art. 128, Pârtea, care a jeluitii, ori a pirit, 
sâii a descoperită vina, precumi şi marturii, 
se torii afla negreşitii de facă, afară numai 
cândă nu vor veni, după priimirea citaţiel. 

- Art, 129, Privitorilor va fi slobodă intrarea 
în seanţă, afară numai, când din vr'uă pricină 
va Â poprită publicitatea; însă numerulă pri- 
vitoriloră nu va putea covârşi peste întreiti 
p'acela ală judecătoriloră, şi nu vor putea, in- 
tra în seanţă cu arme, sâii bastâne : voră sta 
cu capetele pâle, în tăcere, şi în linisce; iară 
dâ&ca vre unulă dintr'ânşii se va depărta din 
respectolii cuvenitii, presidentulă va porunci 
să'i scoță afară, şi prin autoritatea competentă 
va cere a']ă pune la arestii pe 15 dile. 

Art, 130, Marturuli, mai nainte de a fi în- 
trebată de tomisie, în pricini criminalicesci, şi 
mai *nainte de a fi pusi de facă cu pirituli, se 
va supone la jurământ, că nici părtinirea, nici 
vrăjmăşiea, nici interesulă nu Va îndemnat a 
da mărturie asupra piritulul. 
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preoţii, căck aceştia rori mărturisi pe darulă 
preoţiei lori. - . 
“Art, 192. Toţi marturii vori jura după a 

lori lege. 
Art, 133, Marturii voră săverşi jurămentă 

în presusdvia comisiei, facă cu piritulă, s6i je- 
luitorulă, de voriă fi; iară câţi dintr'enșil voră 
fi în neputinţă a veni, se voră supune la jură- 
mântii, prin localnicele dregătorii, în locul lo- 
cuinţei loră, _ 

Art, 134, Marturii, a cărora arătare nu 80 
va contesta nici de piritoră, nici de piriti, nu 
se vorii supune la jură mentii. 

Art, 135. Marturii se vorii întreba îndată 
după săvârşirea jurământului, 

Art, 126, Piritulii va fi dâtoră mai "nainte 

de a jura martorul, să dea cuvintele, pentru 

care va cere depărtarea lui. , 

Arte 197. Marturul se va întreba de la cine, 

şi prin ce midlocii a aflată împregiarările, a- 

supra cărora mărturisesce, şi d6ca nu este po- 
vățuită de cine-va a da mărturie. 

Arte 138, Marturii se voră întreba, despre 
relaţiile loră cu piritulă, scă cu părtaşii lu. 

Arte 139. Dâca piritulă va declara, că ar&- 

tările marturului suntă neadevărate, accsta sa 
va cerceta cu scumpătate, 
. Art. 140, Piritală va avea voie a însărcina 
pe apărătorulii săi să vorbâscă pentru dânsul, 
afară din împregiurările, la care va fi poruncit 
a răspunde ânsuşi. 

Art, 141, Marturii, caril voră faco neadevă- 
rate arătări, spre aptrarea sâi învinovăţirea, 
pîritului, se vorii da în judecată, 

Art, 142, Membrii comisică potii adresa pt- 
ritului întrebările lori, prin presidentă, 

Art. 143, După sărârşirca întrebărilor şi a 

arătăriloră, presidentulii va întreba pe cel subt 

judecată şi pe aptrătoruli săi, do ati să mai 
arâte ceva cuvinte de îndreptare; şi do voră 

răspunde că na maj aii, se voră iscăli tote arti- 

colile de întrebare, de către lucrătoruli prici- 

nil; şi cele de răspunsiă de către piriti, do va 

sci carte; iară de nu de către apărătorulii stă. 

La întemplare de neputinţă, sâă nevoinţă a i- 

scăli, se va însemna de către auditoră, La în- 

tâmplare de mai mulţi părtaşi, la una şi a- 

ceeaşi vină, fie-care se va întreba deosebiti. 
Art, 144, După acâsta presidentulă va în- 

treba pe judecători, de nu s'a scăpatii cera din 

vedere, şi priimindi răspunsul lor, va pofti po 

împricinaţi şi privitori să iasă din seanţă, şi se 
soră închide uşile, fiind că Ja chibznire nu este 
slobodă nimenea a sta de facă, afară din au- 
ditorulă şi lucrătorulă pricinii. 

SECȚIUNEA V 2 
Pentrn alcătuirea prescurtării 

Art, 145. După săvârgirea cercetărilor şi 
- Art, 181. Nu se voră supune la jurămtntii | ascultarea marturiloră, lacrătorulă pricinoi,
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comisiei îşi vori putea schimba părerea. 
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alcătaindă nă prescurtare din tte înscrisele, ! 

cuprinse în della pricinei, o va da în presusdrvia, 

judecătoriei, unde se va citi piritului. 

Art, 146, După ce va asculta, ssii sciindă 

carte, singur piritulă ra citi acâstă prescurtare 

şi ori aducându-și aminte, va face vruă altă 

propunere, spre îndreptare; oră va, arăta, că ni- 

micii nu s'a scăpat din vedere, sa iscăli la sfir- 

şitulii prescurtării elă, ori apărătorulii săi, 

nesciindă piritulă carte. . : | 

„Art, 117, Dsca cuvântul de îndreptare, pro- 

pusă de piritii, la citirea prescurtării, se va 

socoti vrednicii d luare aminte, comisiea îlă 

va lua în băgare de s6mă şi va face cuvenita 
luerare; iară de va fi pricinuire zadarnică, îi 

va refusa cererea. 
Art, 148, Prescurtarea acâsta se va trece în 

otârirea, ce se va închzea, fără cea mal pugibă 

preschimbare, sub răspunderea luzrătorulut pri- 

cinci, 
Art, 149. Auditorulă va îngriji de aprope a 

SECŢI UNEA VI 
Pentru încheerea otăririlorii 

Art, 150, Dapă ce se ra face desbaterea în 

pricină, presidentuliă va adresa membriloră ur- 

mătârea îutrebare : «cutare piriti, în cutare 
pricină, vinovată este ?» . 

Arte 151, La acâstă întrebare vor răspunde 

judecătorii, dându'şi părerea, de la cel mai 
mică la rang, până la celii mai mare, 

Art, 152. Deca prin majoritatea glasurilor   judecătoriloră, cel de sub judecată, se va do- 

vedi vinovată, presidentulă ra porunci lucră- 

aplicabilă la vina, lui. 
Art, 153. Presidentulă va citi în augulă tu- 

tuloră cuvintele legii. 
„ Art, 154. După aceea va face întrebare, deca 

Art, 155, Membrii îşi voră da părerile, ia- 

“Art, 156. Indată se va scrie şi s2 va îscăli 

acelă articolii, dsca, judecătorii îlă vori găsi, 

că este potrivită cu vina. 
Art. 157. Otăririlesa voră încheia după mal- 

țimea glasurilorii. 
Art, 15S, Unanimitatea să majoritatea va 

otări măsura pedepsei. 
Art, 139. In priciui criminalicescă, La întem- 

plare de împărţirea glasuriloră în trei păreri, 

se voră mai adăuga la cercetarea acei pricini, 

âncă dof membri. Dscă şi după acâsta se vor 

împărţi glasurile în trei, va birui opiniea a doi 

mădulari, care va fi mai favorabilă pentra pirit. 

„Arte 160, Mombrii, carii nu se voră uni cu 

majoritatea, îşi voră da părerea în scris. . 
Art, 161, Penă a nu îscăli otărirea, membrii 
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Art, 162, După acesta se va compune sen- 

tinţa, care va, cuprinde deslușitii : 1, felul cri- 

mul sâă ali viniă; 2, documentele doveditoreei; 

3, înăreptările pîritului, şi 4, articolulă legii, 

aplicăbilă la acea crimă sâă vină. 
Art. 163, Dapă săvârşirea sentinţel şi iscă- 

lirea ei de către membri, începândă de la cel 

mai micii, şi isprăvindă Ia presidentii, se voră 

deschide uşile, se va chiăma vinovatuli, şi se 

va ceti sentența în andală tutulori, la cetirea 

căreea g=rda va presenta armele. | 

Art. 1G£, Dsca judecătorii, printr'aă unire, 

sâii majoritate vorii cunâsce pe celă de sub ju- 

decată nevinovati, otărirea fără zăbavă sc va 

trămite la anditorulă sfatului de revizie. 

Art, 165. Se voră serie otăririle sub de a- 

prâpe priveghere a auditorului, cu cuvenita de- 

sluşire şi inţelegere, fără a se da cât de pucin 

prilegiă de nedomirire şi de îndoită înţelesiă, 

Art 166. Lucrătorul pricinei, încheind della, 

însogită de sentinţă, o va şnurui, ora adeveri 

şi o va trămite în soroci de trei dile, cu raportii 

din partea presidentului 13 sfatul de revizie. 

Art. 167. Osînditul va putea apela în soroc 

do trei dile de la darea otăririi, la sfatul do 

revizie, în protiva otăririi comisiei criminale. 

“Art, 165. Totii în acesti sorocii va fi Actor 
şi auditoruli, a protesta împrotiva, otăririi . 

comisiei criminalicesci, dâca.o va cunâsce do 

napravilnică. 
Art, 169, Judecata, crimelor nu se va putea 

prelungi mai mult de 24 ceasuri, afară numai 

de casuri complicate unde s'ar putea cere nis- 

catva documente, desrinovăţitre pentru pirită. 

PARTEA A PATRA 
PENTRU SFATULU DE REVIZIE 

CAPITOLUL 1 

Disposiţii generale 

Art, 170. Sfatuli de revizie este instanţa, 

cea, mai înaltă, de cercotarea priciniloră crimi- 

nalicesci ostăgesci, şi de întocmirea legiuirilor 

din noi, pentru oştire; de aceea tâte lucrările 

Dapartamentalui ostăşescă, asupra judecăților 

şi asupra legiuiriloră din noii, se vor concentra 

la sfatulă de revizie. . . - 

Art, 171. Sfatuli de revizie se va compune 

do patru inembrii, sub presidenţa unul polcov- 

pici mat vechii la rangii, ună auditori şi unii 

secretară, lucrători pricinilorii, din ofişeri. 

-Aaditorulă va priimi 16fă de lei una mie po 

lună, care se va răspunde din $ lefiloră viste- 

riel, adăugânâu-se la sumele ce se răspundă 

oştirii. ” 

Art, 172, Mombrit sfatului do revizie se vor   numi după art. 107 şi voră ţinea seanţele loră 
.
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la ştabulă oştirii, do câte ori se roriă pofti de 
anditoră. 

Auditorul insă se va afla tot-dâ-una la ştab, 
şi va dlrige tâte lucrările, ce ror privi la par- 
tea judecătorescă, 

Art, 179, Atâtii în număruli membriloră 
sfatului de revizie, câtii şi a comisiilor, se vor 
putea numi din ştabi, şi oberi-oficeri, aflaţi 
la pensie. E 

Art, 174, Tâte pricinile şi hârtiile, adresate 
către sfati, se vori priimi de către auditori. 

Art, 175, 'Tâte otăririle comisiel crimina- 
licesci se rorii înainta în cercetarea sfatului de 
revizie, ori după protestulii auditorului, ori 
după apelaţia osînditului, 
„Art, 186, Toâte otăririle acel comisii se vor 

trămite la reviziea Sfatului, d'impreună cu de- 
lelo în originali şi copii adeverite, după for- 
mularuliă cinului 2ilati stb judecată. 

Art. li, Pe masa presusdvii se va păstra 
uă condică, în care se voră trece tâte pricinile, 
ce vor intra în revizia sfatului. In acestă con- 
dică se vorii însemna şi preschimbările, co po- 
trivită cu lucrarea pricinei, se vori urma. 

Art, 18. Anditorulă sfatului va fi dâtori; 
în sorociă de trei ile, după priimirea delei, ori 
a protesta împrotiva otăririi comisiei crimi- 
nale, ori a o supune spre întărire prin şefulii 
oștirii, 

CAPITOLUL II 
Atribuţiile sfatului de revizie 

Arte 19. Sfatul de revizie : ântâiii va cer-|. 
ceta despre forme, stă şi despre fondi, după 
împre giurările mai jos însemnate, tote pricinile 
otărite de comisia criminalicescă; ală duoilea 
le va otiiri după înţelesută celă adevăraţi ală 
legii; ali treilea va proiecta legiuiri din noi, 
la casuri de trebuinţă; ali patrulea va da co- 
misiey criminalicesci desluşirile şi deslegările 
ce va cere la a ci nedomirire, şi alii cincilea ra 
judeca pe cercetătorii abătuți din calea cea 
dreptă, şi prin şefulă oștirii va raporta Dom- 
nului spre a"! supune la răspundere, după mă- 
sura abuterii și a nepravilnicilorii lucrări ce 
80 voră descoperi la revizia pricinilorii, 

CAPITOLUL III 
Pentru revizia otăririloră . 

Art. 180, La reviziea co va face priciniloră, 
va cerceta cu scumpătate: 

a Deca s'a păzită în pregătitârea cercetare 
şi în lucrarea pricinei, formele prescrise de lege. 

V. Deca nu s'a scăpatii din vedere vr'uă do- 
vâdă stă impregiurare, ce arii putea a învino- 
văţi, stii a îndrepta pe pirită, 

c; Deca otărirea este conformă legii în apli- 
caţia osindei. 

d. Dâca s'a făcutii lepgiuita cercetare, mai 
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nainte de a păşi spre judecata pricinel, şi d&ca 
acestă cercetare este în gradul celii îndestu- 
lătorii a descoperirii tutulori împregiurărilor, 

e. Deca s'a luatii t6to măsurile, ca să se 
descopere: scopul, precugetarea, încercarea . 
şi chiar fapta, piritului cu părtaşii să; precum 
şi deca s'a dat vinuitului tâte pravilnicile mid- 
lâce a se apăra. : ED 

Art. 182. Resultatulii acestei revizii va fi: 
1. A întârce pricina la comisiea” criminală, 

cândii în pregătitârea, cercetare, stii în jude- 
cata pricinei va găsi însemnate scăpără din ve- 
dere, lipsă de forme şi abatere din prarilă, ca 
să se cerceteze de isnâvă pricina, să se împli- 
nâscă prin cerutele sciinţe şi dovedi, şi 6răşi 
să se judece de acea comisie, deca trebuința 
“va cere. ” 

2. A întări otărirea comisiei, când se va în- 
destula, că acea otărire este drâptă, potrivită 
cu împregiurările pricinei şi întemeiată pe în- 
ţelesulă celi adeveratii alu legii. - 

3. A da a sa otărire, când va găsi, că comi- 
siea, nepătrundendu-se de doyedile şi împre- 
giurările pricinei, a otărit uă osîndă nepotrivită 
cu gradulii crimei, care pâte, ori a slăbi pute- 
rea, legii, scii a împovăra sârta vinoratului 
may presusii de măsura vinil inj. 

CAPITOLUL IV - 
Pentru rânduiala lucrărilor sfatului 

SECTIUNEA 1 | 
Disposiţii generale 

Art. 182, Pentru seanţele sfatului de revi- 
zie, se vorii orândui osebite dile pe săptămână. 

Arte 183, Cu lipsirea unora din membri nu 
se va antâna lucrarea priciniloriă.: Cercetarea 
şi otărîrea loră sa va urma de către membri cei 
de faşă, cari! însă nici uă dată nu vor putea fi 
mai pugină de trei, 

Art, 1584. La bâla stii lipsirea presidentului, 
cel mai vechii după densulii la rangii, dia 
membri îi va ţinea locul, 

Arte 1S5. Membrali, care nu va putea să 
vie la seanță, va face auditoralui în scrisă cu- 
noscutii pricina neveniril sâle, 

Art, 156. Auditorulă ra avea în 
sfatului, osebită masă şi scaun. , 

Art. 157, Seanţa se va începe cu citirea jur- 
nalelorii şi protocdleloră seanţei trecute. 

Art, IS. Jurnalele, protocâlele seanţei tre- 
cute şi tâte hârtiile se vorii citi de către se- 
cretariă, : 

Arte 159. Apoi auditorulii va aduce Ia cu- 
noscința sfatului confirmaţiile,: ce se vorii fi 
priimiti, asupra otărtriloră date. -. 

Art, 190. După acâsta se va începe cerce- 
tare pricinilorii, orândaite de către auditor pen- 
tru acea di. ” 

presusdvia
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SECTIUNEA II 
Pentru pregătirea pricinilorii, spre înfă- 5 pricini or CL ee 

cişare, cercetare şi otărire a Sfatului 

Art, 191, Spre a se înfăşişa, pricina în cer- 

cetarea sfatului, se va face uă prescurtare din 

dellă, sub de aprope priveghere a anditorului, 

Art, 192, Citirea prescurtării nu se va în- 
trerupe de către membri, ci isprăvindu-se vre- 

ună articolii, sâă vre nă parte, ce coprinde uă 

“împregiurare întrâgă, fie-care membru, înainte 

do a'şi da părerea, va putea să ceară osebită 

desluşira, seă repetarea acelor articole, la care 

nu se va putea domiri ; etrerile acestea se vorii 

face totă-dâuna, după rânduiala glasurilorii, 
începânăii de la celă mai mici. 

Art. 193. Presidentulii sfatului va păzi ac6- 
stă rânduială, şi va propune spre deslegare în- 

“4rebările una după alta, chiămând la obiectulii, 

ce se va trata, luare aminte a membrilori, cară 
so voră abate din şirulă desbaterii. . 

Art, 194, După ce se vori desbate tote îm- 

pregiurările pricinoi şi se voră desluşi cu desă- 

vârşire, presidentulă va precurma desbaterea şi |: 
va pofti pe membri, începândii de la celă mai 

micii, a'şi da părerea. a 
- Arte 195, Sfatulii de revizie va otărt prici- 
nile după mulţimea glasurilorii. 

Art. 190, Dâca sfatului de revizie cercetând 
pricina, va găsi în unire cu coinisia, pe cel 

sub judecată nevinovati, îndată va raporta şe- 

falui oştirii spre cuviinciâsa din parte'i urmare, 

- Art. 197, Membrii, cari nu se vori uni cu 

majoritatea, îşi vorti da părerea în scrisă, în 
josulii otăririy, în sorocii da 24 câsuri, 

Art. 198, Auditorul, cunoscând în otărirea 

sfatului vre uă călcare de forme, sâii da legi, 

- SI va face cuvenitele, observaţii; iară stăruind 
sfatulă în otărirea sea, elă-ra raporta şefului 

oștirii, desluzindă motirele,. pentru care pro- 
testză împrotiva acei otăriri, , 

„Art. 199, Şeful ogtirii, priimind raportulă 

auditornlui, va face Statului înscrisă propu- 
mere de revizuirea pricinei. , 

Art. 200, Deca Sfatuli, prin majoritate șa 
priimi propunerea şetalui oştirii, otărirea sc 
“a încheea după dânsa, şi părerea membrilor 
neuniţi, se va trece în otărirea, ce sa va su- 
pane Domnului, . NR 

Art. 201, Iară Aâea Sfatulă va stărui totii 

în a sa părere, atunci gefulii oștirii, poprindă 

încheerea otăririi, va raporta Domnului. | 
Art, 202, Domnul, de ra aproba părerea 

gefolui oștirii, va întorce cu băgări de sâmă 
pricina în de iznâvă cercetare a Sfatalui; de re- 

vizie, pe lîngă care se voră “mal adăuga âncă 

doui membri. . - 
Art. 203. Acestă înmulțită instărţie, jude- 

cân] de iznoră pricina, va da otărîrea sa, care 

so va supune la întărirea Domnalai, 
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„Art, 204, Domnul va fi în cădere a întări 
şi sentinţa, comisiei, dâcă acâstă sentinţă, u- 
nită fiindi cu minoritatea sfatului: de revizie, 
va covârşi cu mulţimea, glasurilor părerea ma- 
jorităţii acelui sfată. - : . 

Art, 205, Cândii neprihănita slujbă de mal 
"mainte, şi buna reputaţie a vinoratului, îi va 
da drepti a merita mieşorare de osîndă, atunci 
sfatulă de revizie, neslăbindă nici cumă pate- 

rea legii, va putea recomanda sorta lui, la mi- 
Jostivirea Domnului. : : 

SECŢIUNEA. III 
Modulii scrierii jurnalelorii , a protocâlea 

lorii stii a otiărîrilor sfatului de revizie; 
a întăririi şi a punerii lorii în Incrare, 

Art, 208, Pricinile' cercetate şi otârite de 
sfatulă de revizie, se vori trece în condica jur- 

nalului de fie-care di. Ea 

Art, 297, Intr'acâstă condică, se va însemna 

în scurtă, ce pricină s'a, cercetati și ce otărire 

s'a încheiată, învinovăţitâre, sâă desvinovăţi- 
târe, pentru pîrită şi părtaşii lui. 

Art. 208. Jurnalul se va scrie subtii nemid- 
locită priveghere a auditorului. = 

Arte 209. Jurnalulii se va iscăli în gina în- 
cheierii. . 

Art, 210. După acâata se va serie protoco- 
lală, otărirea, cu întrâga descriere'a conclu- 

siei sfatului de revizie. _ 

Art, 211. Pentru scrierea otăririi se vă da 

sorocă de 24 ceasuri; iară în 'pricini mai în-   tinse şi complicate, nu mai multi de trei dile. 

Auditorulii va îngriji de aprâpe asupra acestei 

ducrări, - - . i 

Art, 212, Isvodul de otărirea sfatului, mai 

nainte de a se citi membriloră, seva da în cu- , 

noscinţa, auditoralui. 
„Art, 213. Jurnalele şi protocâlele se voră 

iscăli de membrii, carii aă luatii parte la cer- 

cetarea pricinei; iară auditorulă va iscăli după 

toţi membrii. - - e 
“ Art, 914. Auditorală va fi dtor a, înfăciga 

şefului” oştiri! otăririle comisiei corecţionale, 

spre a le întări; iară a Sfatului de revizie, spre 

a se supune la confirmaţia Domnului. - 

Art, 215, Atâtă Domnauli, întru ceea ce se 

atinge de pricinile criminalicesci, câtii și şeful 

oştiri! pentru cele corecţionale, vor avea drept 

a micşora 0sîndg. 
Art, 210. Confirmaţia Domnului, urmată a- 

supra otăririi, se va da de către auditor în cu- 

noscința Sfatului, s6 va trece în jarnală, cu 

înscurtă desluşire,. asupra cării pricini ce con- 

firmaţie a urmată, şi se va face lucrarea cuve- 

nită, spre aducerea că la îndeplinire. , 

“ Art, 217, Copia otăririi şi a confirmaţiei 

Domnului, ce se ya.trămite spre punerea în lu= 

crare, se va adeveri de presidentuli Sfatului şi   auditori,
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Art, 218, Tâte otăririle întărite de Domn, 
se vorii pune în lucrare prin şefulă oștirii; iară 
cele întărite de şefală oștirii, prin comandirii 
"vegimentetoră, şi celoră-alte părţi ale oştirii. 

Art. 219, Autorităţile ce vori pune în lu- 
crare otărîrile Sfatului şi ale comisiilor, voră 
raporta sfatuluY de rerizie. : , 

Art, 220, După ce se vorii priimi la sfatii 
raporturile de asemenea urmare, dellele pricini- 
lori săvârşite se vorii trimite la archiră. 

CAPITOLUL V 

__ Pentru proiectele de legiuiri 

Art, 921, Proiectele asupra întocmirilor şi 
alegerilorii judecătoresci ostăşesci din noi, se 
vori lucra de către auditorulii sfatului de re- 
vizie, subtă poruncile şefului oştirii, so vori 
"reviza de cătră sfati şi se vor înainta la Domn 
prin şefalii oştirii, spre a, se trămite în cerce- 
tarea Divanului obştesci, ca să'şi ia legiuitulii 
cursă. 

SUPLIMENT 

LA CONDICA PENALA OSTAŞESCĂ 

Pentru starea de împresurare 

Art, 1. Se va putea declara în stare de îm- 
presurare ori ce oraşi, târgă, satii, scii judeţ: 

1. Când într'ânsele se rori ivi turburări răs- 
vrătitore, 

2. Când comunicaţia lori, cu cele-alte locuri 
din principatii se va tăia, prin apropierea răs- 
vrătitoriloră, în distanţă de 4000 stânjini. 

Art, 2, Declaraţia stării de împresurare se 
va face din singara poruncă a Domnului, după 
găsirea cu cale a divanului obştescii, de va fi 
funcționândă în acea vreme ; iară la din îm- 
protivă, după deliberaţia sfatului administra- 
tiv extraordinară, ” - 

Art, 3. Indată se va trămite, de cătră şetal 
oştirii, la loculi declarati în stare de împre- 
surare uă parte dinoştire, subti comanda unui 
gtab-oficeriă, 

Art. 4. Acestui comandiri i se voră da in- 
strucții de urmare, în privinţa susţinerii lini- 
ştei obştesci şi a ordinei legale, stingerea răs- 
vrătirei şi a operaţiilorii ostăşesct, 
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&nsaşi şeful oștirii, dâca Domoulii va găsi de 
Ltrebuinţă. 

Art, 6. Urmarea stării de împresurare va fi 
a concentra în mâna dr gătoriel ostăşesci atri- 
buţiile administrative, poliţieneeci şi judecă- 
toresci criminalicesci, în câtii puterea, cu care 
dregătorii civill, sentii investaţi, pentru paza, 
bunei orândueli şi a poliţii, va trece cu totulă 
în mâna comanâdirului ostăşesci, care, ori o ra 
esersa ânsuşi, sii va lăsa acelorii dregători 
parte din atribuţiile lori, după cumi ra găsi 
de curiinţa, însăsubt asa personală răspundere. 

Art. 7, Disposiţiile comandirului ostăşesci 
s8 vor pune în lucrare, întocmai ca poruneile 
Domnului. 

Art. 8, Acesti comandirii va fi în cădere a 
depărta din slujbă pe aimploiaţii administra- 
tivi şi poliţienesci, carii nu voră conrespunde 
la a iorăă chiămare, a orândui pe alţii în locu-le 
şi a'i da în judecată ostăşescă, pentru ori ce 
abuzii sâii alte vini. 
„Arte 9 'Loţi locuitorii locuriloră declarate 

în starea de împresurare, fără osebire de rang 
şi alte condiţii, se rori judeca ostăşesce, pen- 
tru ale loră crime sâiă vină, 

Art. 10, Acestă judecată ostăşâscă în târ-   gurile, scii satele împresurate, se va întocmi 
şi va urma întocmai după disposiţiila condicii 
penale ostăşesci, legiuite pentru vreine de tur- 
burare. , , 

Art, 11. Sentințelo acestorii judecăţi; în 
pricini criminalicesci se vori supune la întă- - 
rirea Domnului, după formele procedurei con- 
dicei penale ostăşesci; iară tote cele-alte, se 
voriă întări şi se vorii pune în lucrăre, de către 
comandiruli ostăşescă. 

Art. 192. Comandiraliă ostăşescii nu se va a- 
mesteca, în administraţia finanţială a judeţului, 
oraşului sâă a târgului împresurat, nică în pri- 
cini de judecată civile. Aceste rămuri șor ră&- 
mânea în a lorii obiclnuită rânduială. 
- Art, 19. Comandirul oştirii de ocupaţie va 
raporta de tote lucrările sâle şefului oștirii, 
spre a le supune în cunoscința Domnului. 

Arte 11, Acesti comanâiră va fi răspun- 
dători : , . 

1. Pentru întocmai punere în lucrare a in- 
strucţiiloră, ce i s'aii dati. - 

2. Pentru paza bunei orândueli şi a linişti- 
rit locuriloră ocupate. _ 

3. Pentru siguranţa dreptului proprietăresc 
şi ocrotirea locaitorilorii de împilări şi nepra- 
vilnice cereri din partea oștirii. -   Art, 15, Indată ce voră înceta turburărilo 
şi locurile îinpresurate se vori linişti, Domnul 

Art, 5. în casari însă însemnătâre va merge | va poranci rădicarea stării de împresurare. 
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RABLA MATERIILORI LA COND. PENALĂ. OSTĂŞESCĂ 

o CARTEA 1 Aa | 
PENTRU CRIME ȘI VINI ŞI PENTRU PEDEPSE 

PARTEA ÂNTEIA 

Pentru crime şi vină şi pentru pedepse în de obşte 

Artic 

CAPITOLUL. 1. Pentru firea crimeloră şi a viniloră. . PD 1—12 

CAP, 11. Pentru pedepsele ostăzesci . . ... î . . . . . . 12 

CAP. 1V. Chipulă executării lori... o. ko... Pee 2890 

CAP. Y. Osebite disposiţiă, asapra crimeloră şi a viniloră, şi asupra pedepseloră : 

a. Pentru pedeapsa crimeloră săvârşite fără velo: e e... 33, 32 

„5. Casurile, în care om-uciderea na se socotesca nick crimă, nici vină. . e îi 33 

e. Casuri, în caro aptrarea se socotesce leginită . . . . . . . . . . 34 

PARTEA A DOUA 
Pentru crime și vină şi pentru pedepse în vreme de linişte 

„CAP, ILE, Pentru urmările pedepseloră ostăgesct . . . . . . . . . . . 13—22 

CAP. |. Pentru nesapunerea către geîY, pentru neascultare, pentru dofiimarea gefilorii , şi pentra , 

îndărătnicirea prin cavinte şi fapte. . . . . . . . . . . . 35—43 

CAP. 41. Pentru împrotivire a so înfaţişa la revizie, codiru do slujbă, desertare şi lipsire fără voie 

din regimente şi din comengI: . 

Secţiunea 1. Pentru împrotivire a se înfăşişa la revizie și codire de slabă o... 4447 

Secţ. 1]. Pentra lipsire firă voie din regimente şi din comenţi, și pentra desertare . . 48--84 

CAP. 11. Pentru călcarea şi neîmplinirea dstoriiloră do slujbă : 

Secţ, I. Pentru neîmplinirea poruncilor şefiloră. [e . . e. . 65—70 

Secţ. IL. Pentru călcarea Astoriiloră slajbei de caraulă . . . . . . . . 71—96 

Secţ, UI. Pentra 'călcarea âtorick de a lucra şi a munci în trebainţa oştireY . . ge 9798 

'Secţ, IV. Pentru călcarea dâtoriilor slujbel în vremea mişcării oştire şi a aşegări! pe la cuartire + 93—10 

CAP. IV, Pentru abasiva. întrebuințare a puteriY şi peatru călcarea rânduelit slujbel : - 

Secţ. I. Pentrr părtinirea la orânduire în slujbă . . 3 . . . . . . ... 108 

„ Secţ. 11. Pentra neîmplinirea, poranciloră administrațiel'ostăşesct .. o. rc. . 109—110 

Secţ, LII. Pentru comunicarea sccretelorii  . + ee. . 211—112 

Secţ. 1V. Pentra dregeri de documenturi şi alte înşălăciani la îndeplinirea slujbei... e 313—115 

Secţ. V. Pentru întrebainţarea cinuriloră ostăşesci în trebi, ce nu privescii la slajba lori . „ 116—122 

Secţ. -VI. Pentra aspra şi cea împrotiva xeguliloră purtate a şefiloră cu subalterniy, . „e 123-128 

Secţ. FII. Nispunăerea şefiloră, pentru neîngrijirea asupra sănătăţii cinuriloră de josă . .. „329, 130 

Secţ, VIII. Pentra poprirea productelorii do îndestulare, bani şi alte lucrari, cuvenite cinariloră | . 

ostăgeseă, 
131—393 

Secţ. 1X. Pentra slobodirea cinariloră de josii din slujbă şi p'acasă, fără deslegarea aatorităţi X. 

competinte . . . . . Î..t. . . . . e 394, 135 

” Secţ, X. Pentru mituire, + Î. | [| ft. . , a 136, 137 

CAP. V. Pentru abuz şi necredință, în administraţia şi păstrarea averil ostăşescă : ÎN ” 

Secţ. 1. Abuzuri la încheere do contractul . . o... . .  . ee 199—143 

Secţ. IL. Abază la priimire a toti felul de lucruri pentra oştire , . a eee 4151 

Secţ. 111. Abuz în ţinerea socoteliloră de venită şi cheltnell e. . . . . .. e. „152, 153 

Secţ. 1V. Abuză la cerere, slobodire şi păstrare a sameloră şi 4 obiectelorii de îndestulare, îmbră- 

căminte și muniţie e 
e 15t—159 

CAP. VI. Pentru farticagă, răsipire şi pierdere a baniloră şi a Incruriloră ostăşesci .- . + *:160—162 

CAP. VII. Pentru precagetata stricare a armeloră şi amuniţiet, pentru vîndrea şi zălogirea lor + 163—166
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sa | . Artic iu 
CAP, Vaal. Osebite: crimi şi vinil ale ostaşulnY : 
Secţ. 1. Pentru duelă . . . . . . . . . . . . . . . . 167—115 

Secţ. II. Pentru însurătâro fără voie . . ... . . . . . . . . . 176 . 

PARTEA A TREIA 
Pentru crime şi vini şi pentru pedepse în vreme de turbarără 

CAP. 1. Pentru trădare . . .. . Î.. „TI —184 
CAP. II. Pentru desertare în cetele vrăjmaşului, pentra fugă din ocult operaţiiloră ostăşescr şi 

pentru dosire din oştire : . 

"Secţ. 1. Pentru desertare în cetele vrăjmaşului « . . . . . . . „ 185—191 

» Secţ.. II. Pentra dosire din locală operaţiiloră ostăgeseă - cc. o. eee 192—196 
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Nor BARBU DIaurRIE STIRREI, ! 

Cu mila lui Dumnedei, Domni Stăpânitor a 
t6tă 'Pârra Românescă, 

Departamentului Dreptăţiă, 

Ca tâto că în condica penală ostăşâscă în 
art, 2 din procedură, se dice < sub numire de 
ostaşii legea înţelege că tâte acele individe din 
care se alcătuesce oștirea regulată şi neregu- 
lată fără nică uă osebire de rangii, mestegug şi 
profesie» însă pentru că grănicerii şi dorobanţi! 
din pricina depărtării locului, ar fi cu anevoință, 
a se trămite la întemplare de vină în capitală, 

„spre judecată, Noi poruncimii ca, la asemenea 
-casuri, să se judece de către Preşedintele tribu- 
nalului şi cârmuitorali respectivă, însă după 
„condica penală ostăşescă, iară Procurorulă va 
îndeplini funcția de auditor îngrijină a se păzi 
cu tâtă întregimea formele prescrise de acestă 
condică, şi la întemplare de neunite păreri, tâte 
hârtiile atingătâre de pricină, pe lingă raport 
se vorii adresa Ja Departamentul trebilor ostă- 
şesci ca să se îndrepteze în cercetarea, sfatului 
de revizie şi cândii trebuința va cere a se înfă- 
gişa şi vinovatul la judecată, atunci se va tră- 
mite şi el. Disposiţiile aceştii porunci care sati 
comanicată Departamentulul trebilor ostăşesci 
şi ali trebilor din lăuntru, acest Departament 
va, face punere la cale a se punb în lucrare de 
către tote tribunalele. . 

Urmâză iscălitura Mării Sele, 
No. 268. - (Iscălit) şefal stabului 
Anul 1852; Adiotant col. Voinescu, 

„ Decembrie 10. Oraşulă Bucuresci, 

INALTULU OFISU DIN 14 FEBRUARIE 1853 
" CUNO, 20 DAT SIEFULUI OSTIRII 

Spreuă mai bună desluşire a ofisului nostru 
cu No. 268, în privinţa judecății dorobanţiloră 

. şi a grănicerilor, No! poruncim cele următore: 
1. Vinile sii crimele dorobanţiloră şi a gră- 

nicerilor se vor judeca de către comisiile ostă- 
şesci de prin judeţe, sâii cea centrală din capi- 
tală, pe câtii vorii fi săvârşite în vremea îndepli- 
nirii slojbei degrăniceri s6ă dorobanţi, precum |. 
şi pro câtă se atinge de abaterile din detoriile 
ostăşesci ce privescii asnpră-le; iar despre tâte 
cele-alte vini sâă crime, săvârşite pe vremea 
aflării acestora pe la casele lor, se vorii judeca 
de către judecătoriile obicinuite, ca toţi de 
obşte hălădaitorii țării. 

2, Cercetările pregătitâre, rostite în artico- 
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CINCI DISPOSIȚIUNI 
DIN 1852 si 1858 PRIVITOARE LA JUDECAREA OSTASILORU (1852—53) | 

lulii 11 din procedura codicci penale ostăşesci 
spre descoperirea, crimei sâii vinii, să se facă de 
către Cârmnirea locală, ca una ce are în a sea 
disposiţie tâte putinciosele midl6ce, luând parte 
la asemenea cercetări şi procurorul judecătoriei. 

3. Comisiile întocmite prin ofisul nostru mai 
susii citatii se voră presida de către celă mai 
vechii la rang, care va şi lua disposiţiile dic- 
tate de art. 119 din procedura condicii penale 
astăşesci. ! 

Acestii ofisii ali nostru se va comunica de 
către d-vâstră, Departameutelor competente ca 
să facă cuvenita punere la cale pentru aducerea 
la îndeplinire. | 

(Urmeză subscrierea Măriei S6le). . 
mpeeea 

DEPARTAMENTUL DREPTATII 

D-lui Preşedinte şi Procurorului Tribunalului 
Jud. Dimbov. : 

Pe lîngă adresulă onor, Departamentit ostă- 
şescă cu No. 93 priimindu-se în copie circulara 
.dată din parte'i, comisiilorii ostăsesci şi a lu- 
crăriloră aceloră comisii, care prin luminatele 
ofisuri cu No. 268, din anuli încetatii şi 20 din 
anul curentii, sunt chiămate a judeca pricinile 
atingătOre de dorobanţi şi grăniceri în casurile 
deslușite în citatele luminate ofisuri. “ 

Acestii Departamenti, avândă în vedere că 
şi d-v, vă aflaţi mădulari la comisia ostăşâscă 
din acelii judeţii, vă comunic iarăşi în copie ci- 
tata, circulară, spre povăţuire asupra îndepli- 
nirii procedaret arătatelori pricini, îngrijindă 
tot de uădată, că întru ceea ce privesce a ră- 
dicarea piriţilor grâniceri şi dorobanţi în acele 
pricini supuse după mal susă luminatuli ofsă 
cu No; 20, cercetării şi judecății Tribunalului, 
să so încunosciinţeze îndată şefii respectivi, 
spre a lua cerutele măsuri pentru a, lor desar- 
mare, ştergere din catastişe şi înrolarea altora 
în locu-le, dâca trebuința va cere, potrivită ce- 
reriă făcute într'acesta de espusul onor. Depar- 
tamentă prin citatul adresii, iară de priimire 
veţi întârce răspuusii, 

(Semnat) Şefulii departamentului. 
No. 1630 Anui 1853, Aprilie 10. 

  

DEPARTAMENTULU LUCRARILORU OSTASESCI 
NO. 124 pix 18 smazv 1853 

Vedându-se cele descrise în adresa acelnk 
onorab. Departamentă cu No. 2015, acesta are 
cinste plecată a'i răspunde, că pentru trecerea
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sentinţelorii şi a jurnalelori s'a şi trămisii fie- 

căriia comisii câte două condici, îndată, după 

poblicitatea luminatulni ofisii cu No. 20, după 

cum Sa arătat acâsta şi în art, 5 Qin înstruc- 

ţiile ce s'a comunicatii acelui C. Departamentii 

pe lingă adresa No. 93 de la 14 ale trecutului 

Martie, Toti de uădată acestă Departamentii 

în soglăsuită opinie cu acela, de cele ce aci cu 

deslaşire se reînsemndză precum acolo se arată 

- adică : | 
1. Că seanţele comisii să fie în presusdvia 

Tribunalului, unde se află şi sânta cruce, şi în 

a căria canceleria să se facă totă lucrarea şnu- 

ruindu-se della fie-căria pricini şi pecetluindu- 
ge cu pecetia Tribunalului. . 

2. La întâmplare de recusaţia vre-unui mă- 

dulară d'ai comisii să se raportu6scă Departa- 

mentului dreptăţii spre a se faca cele de cu- 
viinţă în asemănare cu art. LI și 124 din pro- 
cedura, codicei penale ostăşescă. 

3, Apelaţiile de care se sorbesce ]a art. 167 
şi 168 din procedura condicii penale ostăşesci 
se voră trămite Departamentului ostăşescii de 

procaror spre a le îndrepta sfatului de revizie, 

4. Comisiile întru ceca, ce se atinge de a lor 

lucrare vor avea osebită numerotaţie (din acea a 
tribunalului) trecendu-se în prescurtare iîntra- 

rea şi eşirea hârtiilor în cele din urmă şese 
- coli ale condicii de jurnale, neputendă fi volu- 
mâsă lucrareu de peste ană a acestorii pricini, 

5. La întâmplare de lipsă (precum voe, bâlă 
şi cele-alte) atât a d-lui cârmuitor, cât şia d-iul 
preşedinte, loculă celui d'ântâiii se va ţinea de 
secretarulă Cârmuirii, iar acelui de al donilea 
de către celii cu cădere din mădularii tribuna- 
Mului. Iară comisiile la ori-co casii se vor pre- 
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sida de către celii mai mare la rang, la deopo- 
trivă însă ranguri de către celă mai vechii, 
precumii asemenea şi când procurorul va lipsi, 

celii cu cădere după dânsul "i va ţinea. loculii. 
6. Jurnalele şi sentinţele se vorii lucra totii 

de către cei ce suntii destinaţă şi cu acelea ale 
trib, însă sub osebită priveghere a procurorului. 

Spre regularisirea deră a acelor comisii, acel 

onor. Ministeriii este plecat rugat ca prin cir- 

culările sâle să bine-voiască a comunica fio-că- 
riia cele de cuviinţă. Aa 

(Semnat) Şefulă oştirii Herăseu, | 
Pentra auditorul oștirii. 

Parucic Niculescu, 

DEPARTAMENTUL DREPTATII 

O. d-lui presed. şi procur. C. Trib. jud, dimb. 

După trebuinţa midlocită, de a se da re 
care desluşiri asupra unei împrejurări privitore 
la procedura pricinilor criminalicesci, şi corec- 
ionale, atingatâre de ostaşii căduţi în aseme- 
nea învinovățiri şi supuşii cercetării ostăşesci- 

lorii comisii de judeţe. Luândii acestă departa- 

ment cuvenita înţelegere cu acela al lucrărilor : 

ostăşesci, s'aii priimit alăturatuli pe lângă a-! 

câsta în copie adresa cu No. 124, desluşitor asu- 

pra tutulor espuselori împregiurări care se îm- 

părtăşesce şi dv.spre sciinţă şi întocmai urmare 

ca unii ce şi d-v. sunteţi între mădularele ce 

alcătuescii asemenea, comisie rănduită în acelit 
judeţii. : ” 

(Semnat) Şefulă departamentului, 
No. 2721. 1853 Iunie 2. 

  

_ REGULANMENPULU SCOLEĂ MILITARE 
„ (Decretii publicatii în Ilonitoră No, 51 din 1862) 

- TITLUL | . 

Scopulii scâlei 

Art, 1, Scâla militară stabilită în Bucuresci 
este destinată să formeze oficeri de tote armele, 
- Art, 2, Cursul instrucţiunii este de 5 ani. 

Art, 3. Numărul elevilor trebue să fie de 70, 
însă acâată qifră va fi variabilă, ea pote. să se 
imărâscă sc să se micşoreze după trebuinţa 
care se va simţi în armată şi după numărul pre- 
supus al vacanţelor la epoca eşirii lor din sclă. 

Art, 4, Scâla militară este supusă regimu- 
lui militarii și formeză vă comandă deosebită, 
sub ordinile Ministerului de resbelii, 

Art. 5. Din număruli de 70 elesi, 52 suntă 
întreţinuţi în sc6lă cu cheltuiala părinţiloră. 
lorii, iară din cei-alţi şese suntii bursieri în- 
tregi şi 12 semi-bursieri ai Statului.   

Art. 6. Taxa pentru fie-care elevă, rămâne 
“| fixată do 18 galbeni pe semestru, care se plă- 

tesce înainte. De se va întâmpla, ca din vr'uă 

causă Gre-care șre unii elevii să fie ştersă din 

registrele scâlei, banii rămânii în casa scolei, 
Art, 7, Bursele şi semi-bursele vorii fi acor- 

date de ministrul de resbelii după recoman- 

daţiunea, consilieloră de instrucţiune şi admi- 
nistraţiune ale se6lei acelorii elevi a cărorii 

lipsă de midlâce. se va constata prin acte ofi- 

ciale dându-se preferința fiilor de militari, Pă- 
rinţii af cărora copii sori fi semi-burse, voră 

plăti pe jumătate taxa după condiţiunile cu- . 

prinse la art. 6. : . 
Arte 8. Pentru cumpărarea instrumentelorii 

necesari! studiului, precum : compasuri, echere, 

văpseli şel., hârtia de desemnii şi de scrisă, se 
va plăti do fie-care elevii fără osebire uă dată 

pentruttot-d6-una la intrarea lul în scâlă dece
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galbeni. Aceste instrumente rămânii ale clevu- 
lui la eşirea lui din scâlă. 

TITLUL UL 
Personalulii sc6lei 

Art, 9, Personalulii scâlei se compune: 
De Statii-Majorulii scâlei, 
De profesori şi amploiaţi şi.de militari din 

armată, sub-oficeri şi soldaţi în serviciul scâlei. 
ZI. Statii-Maiorulă scolei. 

- ]. Sub-directorulii care e toti uă dată, şi di- 
xectoriă de studii cu gradată de Maior, sâă |- 
celă puşinii căpitană, 

Unii Căpitan însărcinat; mai cu deosebire cu 
poliția și disciplina şi cu tâtă iastracţiunea 
militară teoretico şi practică, . 
"Trei Ofigeri subalterni (doui de infanterie şi 

„unul de cavalerie) însărcinaţi cu detaiurile ser- 
” viciului interioră, cu instrucţiunea regulamen- 
"tară şi eserciţiulii militari sub direcţiunea că- 
pitannlui. . " 

Doui Ufigeri subalterni respectivi, 
“Ună » > (Locotenenti) casier, 

oficeră da îmbrăcăminte şi bibliotecar. 
Unii Medicii de Batalioni clasa |. 

II. Profesori - - 

. De cursulă religiosii. _
 

1. — limba română, 
1, —  —  francesă, 
1, — — germană. 
1. — Algeb. și Trigonometrie.: 
1..--- Aritmetică şi Geometrie. 
1. — Istorie. . : 
1; — Geografie, 
1. — Istoria Naturală. 

"1. — Desemni şi caligrafie.- 
1, — Topografie, . 
1. — Istoria Militară, tactică şi strategia. 
1. — Fisica, şi Himia, 

„1. — Geometrie Analitică statică şi geo- 
dezie, 

1. — Fortificaţiă. 
1, — Artilerie, 

"1, — Architectură, poduri și şosele, 
1, — Administraţiunea Militară şi legisla- 

- tură, . 
1, — Hipologie, 
1. — Scrimă gimnastică şi nataţiă, 
1, — Geometrie descriptivă. 

„ Amploiaţă 

1. Preotă. 
1, Scriitori, 

Militari din armată în serviciylii scâlei 

(Sub-ofişeri şi soldaţi) ' 

" Trei adiutanţi sub-ofigeri, sub direcţiunea 0- 
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figerilor însărcinaţi ca amănuntele serviciului 
interioră ală instrucţiunii; (2 de infanterie şi 
1 de artilerie). - i 

Patru sergenţi din care 1 pentru dormitoră, 
1 pentru magazie şi bibliotecă, 1 ajutoriă al o- 
fişerului de îmbrăcăminte (secretară ali casie- 
ralui) şi 1.care va împlini funcțiunile portaru- 
Joi scâlei, | 

23 Soldaţi din care : 
4 >» la refectoriă, : 
8 > însărcinați cu curăţenia săliloră 

şi claseloriă, 5 
„pentru cuhnie şi aprovisionare, 
lampişti, n 
Ja dormitori. 
la sala de toaletă, 

. de ordonanţă la cancelarie, 
> > > casierii, 

la spitală, 
_cornistă. 

__ toboşarii, 
croitori. 

„cismariă, V
v
v
V
v
V
v
Y
V
v
v
v
 

v
u
 

R
D
 

R
R
R
I
O
N
D
O
 

, . Servitori 
1 Bucătarii. - 
2 Spălătorese. , 

- „Art, 10, Catedrele profesorilor titulari, pre- 
cumă şi ale repetitoriloră, se dai prin conturs, 

| „iară daca unii din ofigeri vorii fi datii probe de 
capacitate însemnată, unii ca aceia'se potă 
numi prefesorititulari sâii respectivi şi fără con- 
cursii după recomandaţiunea directorului sc6- 
lei şi cu învoirea consiliului de instrucţiune. 
„Diversele concursuri, atâții pentra catedrele 

de profesori, câtă pentru repetitori, se facă în- 
naintea unei comisiuni numită de ministru, 
compusă de ofişeri şi profesori ai scâloi, după 
propunerea directorului scâlei. 

„o PITLUL III 
Consiliulii de instrucțiune 

Art, 11. Ună consilii de instrucţiune este 
însărcinat cu amănuntele priritore la stadiul şi 
lucrările elsriloriă. a 

Acestă consilii se compune: 
De directorulă acâlei preşedinte. 
>. > de studiii şi” - 
> trei profesori dintre cari unul să fie mili- 

tară, otărită în fie-care ani dapă rândiila l-iă 
] Septembre şi nnmitii de directoră. 
„Arte 12, Acesti consiliă se adună în seanţe 

“| ordinare la începutulii fie-căria lant: Pote 6 
reunită în seanţe extraordinare după 'convoca- 
rea Directorului, ori cândă va socoti elă de cu- 
viinţă - ae a iii CL nas 50, 

“|: Arte 19, Cef-alţi profesori, -repetitori şi o-   figeri din Statul: Maiorii ală Scolet poti fi chiă- 
.



maţi în consilii de 
dre-care desluşiri; dară aceştia n'aii glasii de- 

liberaţivii, de câtii în casali prescrisii în arti- 

colulă 15 care urmeză, - 
“Art, 14. Consiliulă de instrucţiune, se ocupă 

cu reviziunea programelorii şi cu instrucţiunea 

privitâre cursurilor, cu proposiţiunile care a- 

tingă schimbările şi perfecţionărite dobândite 

din esperiență, precumă şi cn alegerea cărţilor, 

. carteloră şi instramenteloră necesarii lucrării 

eleriloră. . A 
Art, 15. La finitul fe-căruia semestru Con- 

siliulă de instrucţiune formâză nă listă de cia- 

sificaţiune a elevilor din fie-care secţiune după 

notele lori individuale, In casulii acesta, toţi 

profesorii suntii chiămaţi în consilii cu glasi 

deliberativit, precumiă şi căpitanulă însărcinat 

cu serviciulă interiorii caro trebue să dea note 
de conduită şi instrucţiune militară. 

Arte 16. Consiliulii otărasce pe repetitorii 

cari, în casă de trebrință, ajută pe profesorii 
cursuriloră pentru carii nu suntă repetitori 

titulari, 
Art, 17, Esamenile semestriale, se facă în 

presenţa, cel puţin a unui membru de consilii. 
Art, 18, Esamenile sectiuni! a cincea, în 

arma cărora trebue să se facă proposiţiuniie 
pentru înălțarea, elevilor în gradulă de sut- 

locotenentii se faci în presenţa unui juriă pro- 

sidată de directorul sâi sub-directoruliă şi ai 
căruia membri suntă profesorul cursului şi 

duci din membrii consiliuini de instrucţiuni, 
carii sori da apoi aceloră elevi carii vor reuşi 

1a esamenulii de eşire, unii certificatţii conform 

modelului anexată la litera A, constatândii că 

"gt-aii terminati studiile în sc6la militară, 
Art, 19. Deliberările Consiliului de instruc- 

„țiune se trecii într'unii registru care se ține a 
nume pentru acâsta, Unul din profesori, mem- 

bru al Consiliului, este însărcinat de preşedinte 

ca să redigeze procesul verbală alii fie-căria 

seanțe. Fie-care membru sub-scrie deliberaţiu- 
nea, dâră nici uă deliberaţiune nu pâte figura 

în registru de nu va fi fostă de fașă cel puşină 
trei membri în seanţă. “ 

Art, 20. Tâte disposiţiunile Consiliului re- 
_ latise la serviciul obicinuitii, se pună îndată 

„în execuţiune, 6ră dâca unele dintr'ânsele ceri 
Sre-care schimbări la, acest reglementii, atunci 
acelea nu se pâte executa de câtă după apro- 
barea ministrului. . 

TITLUL IV 

Administraţiunea 

- Art, 21, Administraţiunea scâlei este încre- 
dinţată unui Consilii ale cărnă atribuţiuni şi 
responsabilitate suntii aceleași cn ale consilie- 
lori de administraţiune dir trupe: |. , 

Modificaţiunile co cere specialitatea. acestui 
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către directorul ca să dea | stabiliment suntă determinate prin acest re- 
gulamentă. , . 

Art. 22, Consiliulă de administraţiune este 
compusii de 7 membri, adică: 

De directorulii scâlei, Preşedinte, 
> > studieloră. + 
De căpitanulii însărcinată cu gervicialii in- 

teriorii, IE . : 

De duci din ofigeri, amploiaţi ză Statului 
majoră ai scâlel. | 

De unii profesori s6ă un repetitor și casier. 
Art, 23, Casierulii esto secretarii ali Con- 

silinlui şi redigo otărtrile ca glas deliberativă. 
Art. 24. In cas de lipsă a directorului sc6- 

lei, loculiă săii îl ia directorulă de studii; €ră 

lipsa celoră-alţi membrii o împlinesce cei-alţă 
otigeri ai scolei s6ă profesori, 

Arte 25, Ori-ce disposiţiuni de ordonanţe şi 
regulamente relative la administraţiune, la ţi- 

nerea seanțelor şi la deliberaţiunile Consiliului 
de administraţiune a corpuriloră de trupă sunt 

aplicabile la acela ală scâlei. Acestă Consilii 

nu pâte delibera de nu va fi cinci membrii de 
fagă la seauță. . 

Art, 26, Consiliulii "de administraţiune ali 
scolei ara trei registre: a 

1. Unul pentru înscricrea deliberaţiuniloră; 
9. Altulă ală casei, socotită ca registru con- 

trol pentru a se cunâsce venitul şi cheltaelile; 
3. Unii registru matriculi ca controli pen- 

tru personalul plătiţi din fondurile stabili- 

mentului, 
Arte 27, Casierulii are duoă registre : 

1. Uni registru jurnală pentra priimiri şi 

cheitueli; - " 

2, Uni registru pentru materială, 
Art. 28, Unii sub-intendentii militari este 

însărcinată cu priregherea administrativă a 
scâlei, Acâstă priveghere este anexată-cu ace- 
laşi principii ca, şi ale corpurilor de trupe; 

Art, 29. In fie-care anii, și îndată ce s'a 
priimit însciinţarea dată de Ministerii, de cre- 
ditu! deschisi prin legea finanţelor în privinţa 

secole, Consiliuli face bndgetulă cheltuclilorii 
personalului stabilimentului. In casă de chel- 
tueli extraordinare şi neprevădute care cere a- 
dăugare de credite, Consiliuli. face un budget 
suplimentară, E 

Arte 30, Cheltuclile scâlei :suntii aşedato 
Ldupă comi urmeză : 

Antâia secţiune + ' amploiaţilorii. 
2, Plata Gmenilor de servicii. 
1. Cheltuetile instrucţiunii e-. 
leviloriă. 

2. Hrana. De 
3. Dnbrăcămintea,, : încălţă- 
mintea, echipement şi arme. 

4. Incălditulă şi luminatală,. 
5. Infirmeria. 

[i Lefurile: profesorilor şi 

A duoa secţiuneă.   6. Cheltuiala cancelariei.



1566 

- 7, Manej, scrimă, gimnastică, 
A doua secţiune [ Cheltueli deosibite şi întâm- 

-  plătâre, 
A treia secţiune ( Intreţinerea stabilimentului. 

Art, 31. Clasarea aşedată în articolul pre- 
cedentii este observată în tâte părţile conta- 
bilităţii (registre şi soenteli) astă-felii ca şi în 
budgeto şi cereri-de fonduri. 

Art. 82, Budgetele de cheltueli aşedate de 
Consiliii în înduoite comptari sună verificate 

„de sub-intendentulă militari şi dato de acestă 
funcţionari Ministerului cu părerea sa, - 

Art. 33. Indată ce budgetuli s'a priimitiă 
de Minister se trămite una din cele ducă comp- 
tură cu aprobarea sa sub-intendentulni militar 
care o ţine la sine şi depe cars trămite uă co- 
pie Consiliului, Acestă copie se trece îndată 
în registruli deliberaţiuniloră. 

Art, 31, Sub-intendentulă militarii este or-. 
donatoră titularii ali creditelorii cari se des- 
chid, în numele Ministerului pentru achitarea 
cheltueliloră ordinare sâă extra-ordinare cară 
suntii autorisate; şi ordonanţăză în numele 
Consiliului sumele necesarii pentru plata che!- 

„tueliloră, după cererile sâle motivate cu titlul 
de acontă, sâi pentru soldă cenformi disposi- 
„țiuniloră reglementului de comptabilitate în 
ceea ce privesce pe Ministerală de resbelă. 

„ Arte 35. Fondurile se priimesce cu chitan- 
ţele consiliului de administraţiune, se versă în 
casă şi nu se liberezii de câtă după găsirea, cu 
cale, ca să se dea după măsură şi proporţiunea 
trebuințeloră, casieralui însărcinată cu sărâr- 

„ Şirea plăţilorii, : , 
* Consiliulă are ună livretă care servă la în- 

specțiunea totalului sumsloriă cei se daii de 
„ câsicrulă centrală. Acestii livretii se reînoesce 

la fie-care ană, 
Art. 36, Casierulă este responsabilă către 

Consiliulii de păstrarea fondurilor ce î se în- 
credinţeză şi de întrebainţarea lori legală, pe 
care trebua să le justifice în seanță la fie-care 
jună într'ană felii analogii ca ceca ce este pre- 
scrisă pentru casierii celorii-alte corpuri de 
trupă. Este asemenea responsabilă de mobilier 
a cărui păstrare i. se încredinţăză lui, 

Art, 32, La săvârşirea fia-cărui trimestru 
Consiliulă de administraţiune întocmesce în 
întrzite comptuli cheltueliloră efective; elă 
adaugă la acâsta borderoulă particulară ală 
pieseloră de cheltueli date celui ce a plătită, 
conformi reglementalai de comptabilitate alii 
Departamentului de resbelă și'lă presentiză în 
totalii sub-intendentului militarii ca să se ve- 
rifice şi să se otărască de dânsul suma totală, 

Art, 883, După verificarea şi otărirea soco- 
telilorii de cheltueli, sub-intendentală militar 
dă unii coraptii ministrului cu hârtiele dove- 
ditâre de plata baniloră ; ţine unulă la dânsul 
şi trămite pe celă-altă Consilialui de admini- 
straţiune, : 
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Art, 39, Registrele Consiliului şi ale casie- 
rului suntii verificate şi constatate de sub-in- 
tendentuliă la încheerea fie-căruia trimestru, 

Arţ, 40. Administrarea în numerariă şi în 
maferii a casierului este justificată numai prin 
registrele scle, şi obicinuit prin chibzuirea do- 
finitivă a intendentului, 

Art. 41e„În cursul âutâinlui trimestru ală 
fie-căruia ani se face de sub-intendentali mi- 
litară împreuuă cu casieruliă şi duoi membrii 
ai Consiliului de administraţiune, ună inven- * 
tarii de mobiliarul stabilimentului cu prețuirea 
şi îusemnerca causelorii ce ai contribaită a 
mări scii a micşora preţuli lori. : 

TITLUL V 

Consiliulii de disciplină 

Art, 492, Uni Consilii de disciplină se va 
institua în scla militară şi sa va compune: 

De directorulă scâlei, preşedinte. 
> > de studii, i 

De căpitanul însărcinaţă cu serviciulă in- 
terioriă, şi . 

De duci ofigeri din statulii-majorii al scâlei 
sâii amploiați la instrucţiune. Aceşti duot din 
urmă vorii fi schimbaţi în fie-care ani. | 

Art. 43, Acestă Consilii este chiămatii a'şi 
da părerea asupra tutuloră măsurilorii de di- 
sciplină cari se daii în desbatere asupra fapte- 
loră grele şi individuale, care ceri tare şi uă 
grabnică indreptare a răului, precum şi asupra 
măsurilor generale, cari reclamă ţinerea, bunei 
orândueli şi a subordinaţiei. - 

Art, 44, Consiliulii de disciplină este con- 
vocată or! cândii ar cere trebuinţa ca să se de- 
părteze uni elevii din scâlă, Lista pedepselor 
inculpatului se alătură cu plângerea făcută 
contra lui, 

* Elevulă se chiamă înaintea Consiliului pre- 
cumii şi autoruli plângerii. 
“Deca Consiliul se pronunţă pentra îsgonire, 

atunci preşedintele face cunoscuti acesta Mi- 
nisteralui care dă atunci ordinile necesarii 
pentru isgonire, | 

Art, 45, Dâca autoruli plângerii este unul 
din ofișerii cari faca parte din Consilii atunci 
acesti ofişeră nu ia parte în seanţă, şi se dă 
provisoriă loculii săă unul altă ofişeră numită 
de preşedinte. | 

Art, 46, Se aduci înaintea Consiliului de 
disciplină elevii cari vor fi culpabili de faptele 
aci însemoate adică : ” 

1, Cândii ra îndrăsni să dea într'unii supe- 
riorii (Consiliulă pote să se declare necompe- 
tent și să trămiţă p2 causat înaintea judecății 
criminale, deca crede de cuviinţă). . 

2. Ameninţări, refusă formală de supunere 
sâii vorbe injuriose către uni superioră, 

3, Beţia (în recidivă),
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4, Loviră s6ii bătăi între elevi gradaţi sc 
negradaţi. - : 

5. Lipaa ilegală de la scâlă. 
6. Partarea netrebnică înăuntru şi în afară 

din scâlă care ar compromite uniforma scâlei, 
7. Maltratare s6ă purtare netrebnică către 

elevil claselorii inferiore, sc soldaţilor în ser- 
vicialii scolei. Ia 

Art. 47, Ori-care elevii, care în cursul unui 
anii va avea 200 de dile arestii se va da în ju- 
decata Consiliului de disciplină, şi în casulii 
Wa fi osindit se va supune îndată la cunoscinţa 
Ministerului, isgonirea sa din scâlă, 

Atr. 4$, Unulă din ofişeri membru al Con- 
siliului se va însărcina de preşedinte, cu fanc- 
ţiunea de secretară şi va încheia procesele 
vexbale după forma ce se va otări printr'uă 
instrucţiune specială. " 

TITLUL VI 

Funcţionarii şi amploiaţii sc6lei 
* TI, Directorul Scolei 

Art, 49, Directorulă scâlei este unii colonel 
s6ă celă puginii uni Jocot,-colonelii, numită de 
Domnii, după recomandaţiunea Ministrului de 
resbelă. 

Art. 50, Autoritatea directorului sc6lei se 
întinde preste tâte ramurile serviciului, poli- 
țiă, disciplină, iustrucţiune şi administraţiune 
a scâlei. 

Oficerii şi cel-alţă amploiaţi, al scâlei, cu 

ori-ce titiu arii fi, santă sub ordinile sâle, De 

densulă se dă tâte ordinile generale şi parti- 

culare, precumiă şi disposiţianile amănunteloriă 
„pentru punerea în lucrare a regulamentului de 

“ facă, in ceea ce privesce serviciul, poliţia de 

disciplină precumă şi tâte cele ce se vor socoti 

de trebuință din împrejurări neprevădute în a- 

cesti replementiă, şi pentra cari nu va de 

trebuinţă ca să sa câră otărirea Ministerului. 

II. Sub-directorulii şi directorulă de studii 

Art, 51, Sub-directorulă care este tot de uă 

dată şi directorii de studiii, trebue să fiă un 

oficeră cu-gradulii de maiorii, este numită de 

Domni după recomandaţiunea ministrului; şi | 
va locui în scâlă,: - - 

Art, 52. Ca sub-directoră al scâlei, este în- 
sărcinată cu priveghierea serviciului din nă- 
untru, a poliţiei şi a disciplinoi, precumă şi a 

instrucţiunii militare ; elă face cunoscută or- 

dinile directorului priveghâză executarea lori; 

elă priimesce tâte raporturile care i se adre- 

seză după erarhiă, şi face ună raportii general 
în fie-care qi pe care îlă dă directorului. 

EL ia în acelaşă tinipă ordiniie s6le pentru 

cererile de totii felulă, precum şi pentru cele- 

„alte ce se atingă de servicii. pf 
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preună cu directorulii scâlei de tote hârtiele ce 
esii dintr'ânsa, şi în lipsă îi ţine locală, 

- Art, 53, Ca directoră de studii bagă de 
s&mă ca profesorii în cursurile loră să nu 80 
abată din programele otărite; propune consi- 
lialui modificaţiunile şi îmbunătățirile care i 
se pare mai bunc, spre desăvârgirea şi grăbirea 
instrucţinniteteviloră, atâti cele din scolă cât şi 
cele din afară şi stăruesce ca aceste lucrări să 
fiă executate în orele şi chipul arătată în ta- 
bloul întrebuințării timpului şi prin instrucţiune, 

Art, Di. Asistă adesea ori Ja cursuri şi ţine 
ună registru de notele date de profesori, la 
sfirşitulă fie-căruia semestru. Acestă registru 
se presentâză consilinlui de studii pentru cla- 
sificaţiunea elevilor. ” 

Dâră pentru ca directorul scâlei să cundscă 
totii-dâ-nna chipulii cu care elevii îşi îndepli- 
nescii dâtoriele lori, directorulii studicloriă îi 
dă la sfirşitulă fie-căria săptămâni uă listă do - 
notele dobândite în cursul săptămâne: precum 
şi de pedepsele elevilorii. 

Art, 55, Directoruli studielorii priveghiază 
că întrebările şi examenele să se facă conform 
regulelorii prescrise şi profesorii să dea notele 
loră cu seriositate şi imparţialitate. 

Art, 56. La începutuli fie-căruia semestru, 
întocmesce unit tabloii de întrebuinţarea tim- 
pului, pe care îl supune la aprobarea consi- 
Jiului de studii. o ” 

În cursulă semestrului acesti tabloii pâto 
îi modificati ori de câte ori va face trebuință 
dară totă-dâ-una după aprobarea, consiliului. 

III. Căpitanuliă 

Art, 57. Căpitanulă însărcinată cu serviciul 
din năuntru şi cu instrucţiunea militară, esto 
numiti de Ministeriă şi alesi pe câtă se pâte 
dintre ofigerii carii cunoscii serviciulii diferi- 
telorii arme şi mai cu s6mă alii infanteriei. 

Art. 5$, Acesti oficeră trebue să locuiască 
în sc6lă, are direcţiunea a totii ce privesce ser- 
viciul din năuntru ală sc6leă şi instrucţiunii 
militare, . | 

Art, 59, Eli este şefă directii ali oficeriloriă 
instructori şi ali .tutaloră sub-ofişerilorii şi . 
cari suntă în serviciul scâlei. 

Elii cete însărcinatii a comanda toti servi- 
ciulă dilnică, regulizi progresia instrucţiuuii 
militare, conformându-se ordinilori” directora- 

lu s6ă ale sub-directorului; trebue să asiste 

la diferitele exerciţiuri teoretice şi practice 
elă ţine ună registru de notele coprindândă 
progresele elexilorii; este âncă însărcinată de 
a da note de coduita lori, şi pentru acata ofi- 
gerulă de gi îi dă socotâla de greşâlele săvâr- 
gite în cursulii de 24 ore. - : 

Arte 60, La sfirgitulă fie-cărcia săptămâni 
înfășişeză directorului de studii lista noteloră 
de conduită şi a instrucţiunii militare teore- 
tice şi practice, a]
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Art. 61, Eli prireghiază îmbrăcămintea e- 
levilorti şi obiectelori de ori ce natură şi se 
asigură adesea de bona întreţinere a lor, de buna 
întrebuințare a efecteloră, 2 haineloră, a echi- 

pamentulni şi a armelori, ÎN | 

Art, 62, Priveghiază mai cu osebire servi- 
ciulă ofigerului de qi şi trebue să conducă pe 
elevi la preumblări militare, însoșitii de ofigerul 
şi de adjutorulă de di. - 

“TV. Ofigeriă instructori 
Art, 63. Ofgerii instructori sunţii numiţi 

de' Ministerii şi aleşi dintre :ofişerii cari ati 
servitii celii puţin trei an! Ja fronti şi a căror 
capacitate este cu desăverşire constatată. 

Art, Gt. Aceşti ofigeri trobue să locuiască 
în scâlă, a: : 

Art, 65, Ca instructori suntă însărcinaţi 
sub direcțiunea căpitanului, şi fie-care în spe- 
cialitatea 'sa cu instrucţiunea, militară, teore- 
ţică şi practică a elevilorii după programele 
scâlei. : IL 
"EI daii socotâlă în fie-care Qi căpitanului de 
conduita Şi înaintările elevilor, dându-i notele 
lori după fie-care întrebare, -i rr, 
"Art. 66. Suntii însărcinaţi âncă, împreună 

cu cei doui repetitori,-cu serviciul interiori de 
2-4 ore, în care suntii siliţi să nu părăsescă lo- 
calul scâlcă, stândi'nâptea în dormitorulă e- 
levilori, - _- a 

Art. 67. Dstoriele ofigeriloră de di suntii : 
"1, De a se asigura de curăţenia şi buna stare 

de întreţinere, de material, de arme, de efectele 
de imbrăcăminte ş.c.]., de a revizui elevii dimi- 
nâța înaintea meditaţiunii şi inaintea prindalui. 

9. De a dirige tâte imişcările elevilorii, ai 
duce la biserită, la preumblărila. militare, la 
'exo;ciţii gimnastice, însoţit de adjutantul de di. 
"8. De a priveghea; la curăţenia din năuntru 
şi afară a scâlei, întreţinerea regulată a lumi- 
“natulul şi încălditului, strictă observaţiune a 
“buncă orândueli; disciplina şi moralitatea nu 
* nomai între elevi, dâră âncă şi între soldați în 
sorviciulă seolei.: -.-- .: , 

4, Afară de orele de clase şi meditaţiune, tre- 
bue să mal „stea âucă tot-d€-ana în midloculii 
clevilorii. * iti Dia Mi 

5. Să privegheze ca intrarea elevilor în clase 
„şi meditațiune să so facă la orele prescrisc şi 
„să stăruiască ca semnalulii să se dea prin tobă, 

să se asigure că bolnavii se conformi en esac- 
“titato ordonanţelorii medicului; i: ... 
7. In 'gilele de eşire cn câte-va minute mai 
„naintea orei fixate pentru eşire pune la rândă 
“pe elevii cari ai vos, îi trece în'revistă ca să 
"se asigure de curăţenia loră; şi le controleză 
biletele de voe. La reintrare face apelulii no- 

“"'minală şi arată îndată căpitanului pa cei ceaă 
""utârgiată, ia în 'aceeaşi vreme -tote” biletele 

devoe, + i It titi : iii , .: 

6. Este insăreinată de'a visita spitalulii şi.   
pa 
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'8. In tote dilele face trei apeluri, unul după 
scalare, unul înaintea prândalui si alii treilea 
înatintea, culcării, ţine note de cei ce lipsescă 
la apeluri şi îşi dă socotâla, . Ra 

9. Duminicele şi în dilele de sărbători bagă 
de sâmă ea nici ună elevă să nu iasă din scâlă 
fără voce, .. .: ap 
„10. Pentru tâte greşslele uşâre, eliă pâte a- 
plica pedepse eleviloră în limitele fixato după 
reglemtntuli de fagă. In casul de greşeli mari 
spune căpitanului care ia ordinele de la auto- 
ritatea superidră. „ 

V, Repelitorii 

Art, 63, Repetitorii suntii numiţi de Mini- 
steri după-săvârşirea unui concursă, la care 
iai parte numal ofigerii de gradii de locote- 
nentă,: cari ai servită celii pugină trei ani la 
fronti. N . 

Art, 69, Aceşti ofigeri locuesci în sc6lă, 
Art. 70. Suntă îndâtoraţi a asista la stu- 

diele lecţiuniloră cari li s'ai atribuitii de con: 
siliul de instrucţiune, şi a esplica elevilor păr- 
ţile cursuriloră cari nu le voră fi înţelesi în 
timpulii lecţiuniloră profesoriloră. ” 

Art. 71, Suntă însărcinaţi să examineze 
castele, pentru buna, stare a lor câtă şi pentru 
redacţiune,- şi să dea pentru acâsta, note, pe 
caro le facii cunoscutii pe fie-care săptămână 
directorului de studii. Pe fie-care caet şi pe 
fie-care f6e de desemnii, înscrie data cândă s'a 
datii elerilorii, şi câtă a ţinutii timpul lucră- 
rii, şi sub aceste două date ci îzi pună semnă- 
turelo lori. Bagă de sâmă ca lucrările date de 
profesori să fie făcute de fie-care clevii în parte, 
se opunii la ori ce amăgire prin caro i s'ară 
da unui elevii uă notă ce n'arii merita, 

Art, 72,:Ei visiteză prea desii bibliotecele 
particulare ale elevilor, şi se asigură ca să nu 
se afle de câtă uvragele date de administra- 
ţiunea scâlel, sei autorisate de directorulă de 
stadiy, oră co cărți altele vor fiîndată confiscate. 

Art, 78, 'Trebue să oprâscă pe elevi dea nu 
se ocupa cu alte lucrări de câtii cu cele arătate 
în tabloulă întreboinţării timpului. “ 

Art, 74, Pentru ori ce abatere ce se atinga 
de studii scii disciplină, aii dreptală a pedepsi 
pe elevi în liinitele fixate de reglementă. 

.. Deca faptele suntă seri6se, atunci face nu- 
mai de câtă cunoscutii directorului de studiii, 

Art, 75. Ofigeril repetitor? facii serviciul de 
gi ca şi ofișerii instructori şi se connformă în- 
tocmai dstorizlorii prescrise pentru aceştia, 

VI. Casieruliă :. . - 

Art, 16, Casierulii care e totă uădată ico- 
noni şi bibliotecarii, este unii ofişerii cu gra- 
dulii de lozotenentii numiti de Minister după 
recomandaţinnea directorului scâlef. - 

Art. 77, Ca casieră are atribuţiunile şi res- 
ponsabilitatea casierului din. oştire, cu modi- 

r ..
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ficaţianile arztate în titlulă 4, ali acestul re- 
gulamentiă. - 

Arte 75, Ca iconomii este însărcinat cu tote 
„ amărantele administrative ale sc6lei, hrana ele- 

viloră, îmbrăcămintea, echipamentaulii, crmă- 
tura, încălgitulă şi luminatulii, ebiectele ne- 
cesariă pentra instrucţiune, încăperea capelei 
şi cu tote dependinţele Stabilimentului, 

Elă are în ajatorii pentru aceste diferite în- 
sărcinări sub-oficerii şi soldaţii ataşaţi în ser- 
viciul sc6lei, şi care conrespunde cu aceste 
atribuţiuni. . 

Art. î9. La 1-iă Ianii a fie-căruia ani în- 
făşişeză Directorului însemnare de tâte repa- 
raţiunile ce suntă de făcutii și de obiectele ce 
santii de complectatii pentru anulii întregii. 

La | Augustă după disposiţiunile consiliului 
de administraţiune, face aprovisionarea tutu- 
Joră obiectelorii necesarii pentru îndestulare. 
Obiectele pentru administraţiune se cumpără 
de dânsulii după însemnările şi modelurile date 
de directorulii de studii, şi apoi lo împarte ele- 
vilorii după trebnainţă, ” 

Art, 80. Eli îngrijasce de bibliotecă şi ţine 
registru de cărțile, cartele şi cele-alte obicete 
ce se află într'Ensa, fiindă r&spundătorii de ori- 
ca obicctă ce sari înstrăina şi avendiă dreptii 
aljutorii nnă sergentii din cel ataşaţi în servi- 
ciuli seolei. - : - ! 

VII. Mediculă . 

Arte Sl. Mediculă va avea gradul de me- 
dică de batalionii clasa 1 şi se va numi de Ai- 
nisteră, : . 

Art, 82, Bi inspectâză în tote gilele la 
12 ora stabilimentuli şi hrana despre salubri- 
tate, rânduesce medicamente pentru bolnavi şi 
regetele se contra-semnâză de căpitanul sâit 
în lipsă! de ofigeralii de di. 

Art, S2, Locuinţa sa trebue să fie în apro- 
piere de scolă, şi visitele la casari de bâle grele 
să le facă celii paginii de două ore pe di. 

Arte St. Mediculii este dâtoră să facă cer- 
cetare medicală dozitorilorii de a intra în scâlă 
la gilele otărite pentra acestii slirşiti şi a le 
da acte de starea sănătăţii loră, 

Aceste acte vorii fi legalizate de supra-me- 
diculii oştirei sub responsabilitatea sa, 

La întâmplare cândi elevii eşiţi cu voie din 
sc6lă au voră intra la orele şi dilele otărite în 
scâlă sub pretesti de bâlă, directorulă scâlei 
va trămite pe medicii dimpreună cu ună ofiger 
săli vigiteze acasă şi să'i facă raportii; se va 
trămite asemenea mediculii şi la profesorală 
care ară lipsi mai multă timpii cin scâlă şi 
care nu arii fi presintată direcțiunii ună certi- 
ficată din partea unui medică amploiatii ali 
Statului. ! 

Art, 85, Oscbită de inspectoria dilnică este 
dstori să visiteze Ja începutulă fie-căreea luni 
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[pe elevi şi tâte gradele militare pentru ca să 
se încredințeze despre starea lori sanitară, 

Art, SG. La casă de bla grabnice este dâ- 
toră să vie îndată co va fi chiămatăi la ot-care 
din personalulă scâlei care locuesce în scolă, şi la unii casă de bâlă nai seriâsă însciințză și 
pe supra-medică, - : 

VIII. Preotulă 

_Art87, Numirea Preotului se face de către Ministerulii Cultelorii dupe cererea Miniatera- 
imi de resbelă. . 

Art. SS, Preotutii este dâtorii să facă Sf. Le- turggie în capela scâlei în tâte duminicile şi săr- bătorile făcândă şi câte uă mică predică de 1n0- rală religisă,. 5 
Art, S9, Sâmbătă seră face paraclisii în dor- mitorii şi la ântâia gi a fie-cărcea Inni face sfințenia apei. ” 
Art. 90. Eli spovedesca pe elevi şi le îm- 

plinesce dstoriele sântei Religii la terminii 0- tăriți prin acestiă reglementă. 
"Art, 91. De câte ori funcțiunile sele îlă puniă 

în contactii cu elevi, trebue să lo însafle te- 
mmerea de Dumnedeii şi principi de morală. 

Art. 92, Dâtoriele espuse în articolele prece- 
dente, le împlinesco şi câtre cei-alţi Gmeni ai 
scâlei, . 

  
IA. Profesorii 

Arte 98. Profesorik se întărescii de Domni 
după raportulă Ministerului da resbelă, bazată pe otărirea, comisiunii esaminătâre retutivă la aspiranţii cari aă isbutită la concarsiă, 

Art. 94. Ei întocmesce bazele cursului loră 
la începutulă anului scolasticii, după progra- 
inalii de instrucţiune dată de consilii pe care 
apoi le supune la aprobarea lui, Aceste carsuri uă dată aprobate trebuescii urmate eu esacti- 
tate, şi Ja casulii cândii trebuința arii cere uă modificaţiune, profesorii sunt ditori să rapor- 
teze consiliului prin nidlocirea directorului de 
studii. ! a pa Art, 95, Ei suntă consideraţi de elevi în: tocmai ca superiorii militari și trebue să stă- ruiască în timpală cursulai lori, ca toţi elevii 
să stea, în linisce Ja locurile lorii, să păzescă 
tăcerea şi să, fio cu atenţiune asupra lecţiuniă 
luând note. Elevii cari nu se vor conforma a- 
cestori reguli, se vorii însemna, şi Ja casă de - 
nesupunere din partea, lorii, să se facă cuno- 
scntii îndată ofigerului de Qi sâii directoruini 
de studii, i 

Art. 99, Fie-care profesorii va însemaa în 
condica specială întocmită pentru fis-care curs 
graduliă silinţei şi ali conduitei eleviloriă; el 
va face întrebările elovilori în clasii; însă pote 
Ina la sine acasă tâte lucrările în scrisii, ca să 
le facă corecţiunea,, şi va face astii-felăi oa să.   

9%
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potă da directorului de stadii, po fie-care săp-| Art. 106. În casă de bâlă a c'evilorii, trebue 
timână, listă de notele ce vorii fi căpătatii, ori 

„prin întrebări s6ă prin lucrări în serisii, Aceste 
note so dai conformă cu scara arttată în titlul 
ali 10, Art, 122. Esamenele semestriale se vor 
face cu severitate şi nepăntinire, 

Art. 97. Profesorii sunti dâtory a intra şi a 
cşi din clase la orele destinate. Esactitatea lor 

„este conztatată printrunii registru în care tre- 
bue să însemneze şi care e făcut pentru acâsta. 

Art, 9S, Profesorii sontii supuşi autorităţii 
directorului scâlei şi a directorului de studii, 
cari le potii face mustrări asupra, abaterilor 
lori, dea va găsi de cuviinţă. 

Art. 99. In casă de bâlă care arii cere uă 
lipsă mai lungă, profesorii suntă îndstoraţi a 
presinta directorului scâlel, cn aprobarea di- 
rectorului de studii, atestată medicali, sub- 
semnată de unii medicii oficialii şi recomanda- 
vea unui supleantă. 

n casii de cerere de voe care ară ţine mult 
timpii va fi dâtori asemenea de a recomanda 
nnii supleantii; câcă n'aii supleanţi, consiliul 

„de instrucţiune este în drept a numi supleanţă, 
cu condiţianile ce va pute, chiarii şi daca, ace- 
sta arii cere t6tă I&fa profesorului, 

A. Adjutanţi sub-ofigeri” 

Art.100. Adjuntanţii sub-oficeri suntă nu- 
miţi de ministru şi aleşi ma! cu sâmă dintre 
sub-ofigerii din oştire cei mal apți spre a ajunge 
la gradul de sub-locotenentii. EI sunt casernați 
în scolă. , 

Art, 101, Ei trebue să dea ajutorii oficeri- 
„loră în tâte amănuntele serviciului din năun- 
tru şi instrucţiunii militare a, elevilor, 

Art. 102, EX se schimbă între dânşii ca să 
facă serviciulii de 24 ore. o 

Arte 103, Adjutantulă de di este sub d'a 
dreptul ordine ale ofişerului de di, îlă însoge- 
sce cândii tâtă scâla împreună morge la bise- 
rică, Ja preumblări militare ş.c..; însă când nu- 
mai uă parte ese din scâlă ca să morgă să as- 
culte vre unii cursii sâii la manejă, ori în altă 
parte, atunci acâstă parte este condusă numai 
de adjutantulii de di; ofigerul trebue să stea 
în scolă pentra privegherea generală. 

Art. 104. Adjutantulă de gi trebue totă- 
dâ-una să fi2 în midloculii eleviloră în vremea 
recreațiunit, dorme nântea în dormitoriuli ele- 
viloră. În timpulă mâncării sâle şi ori-ce lipsă, 
trebue să se facă în virtutea art. 105, este în- 
locaitii de adjatantulii care vine după dânsulă 
pentru servicii. ! 

Art. 105, Esto mai ca sâmă însărcinatii cu 
salele de poliţie şi închisorile; conduce acolo pe 
elevii pedepsiţi, şi'i scâte după împlinirea pe- 
depse! ; este responsabilii de neesecutarea ce- 

„lorii prescrise de acesti reglementii, în care se 
privesce hrana prisonierilorii, eşirea loră ca să 
asiste la, cursuri, şi reîntârcerea la inchisâre. 

  

  

săi conducă în infirmerie stii ia spitalii, şi să 
bage de sâmă că obiectele de îmbrăcăminte şi 
cărţile dase cu dânşii, să li se ia numai de cât 
înapoiii dâca se pote. Trebua să privegheze âncă 
şi la păstrarea, medicamentelor, puse în depoă 
la intirmeria sc6lei, şi să îngrijescă ca soldatul 
de la infirmerie, să nu dea, nimică, fără autori- 
sațiunea oficerului de gi sii a medicului. 

Eli ţine registralii intrării şi cşirii elevilor 
din infirmerie, ** 

Art. 107. Adjutanţii aă dreptu! de respecti 
şi supunere din partea elevilorii, cărora le pâte 
aplica osindele nrmătâre : 

Optii dile de consignii scă pelotonii de o» 
sîndă, şi două dile în sala do poliţie, ele viorii 
şi caporaliloră el=vi; patru dile de consigniii 
sub-ofigerilorii elevi. 

TITLUL VII 

Admisiunca elevilorii 

Art, 109, Toţi tinerii Români poti fi prii- 
miţă prin concursul de admisiune în sc6la mi- 
litară, dâca voră fi după ccndiţiunile azătate 
în programul care se va publica în fie-care 
ani cu gese luni înaintea qilei fixate pentru 
concursii. Acelaşii programă va face cunoscută 
numărul candidaţilor, cari: vor puteu fi primiţi, 

Art. 109, Toţi elevii vori fi supuşi regimu- 
lni militară, dară nu vori fi încorporaţi în o- 
ştire, de câtii după ce voră intra în a 4-a sec- 
țiune. Pentru acesti sfirşiti, ci suntii îndâto- 
rață a contracta uă înrolare volontară pentru 
unul din corpurile din oştire, îndată ce ai a- 
junsă la versta cerută de legi pentru priimirea 
în oştire, 4 - 

Art, 110,.Scâla nu priimesce esterni, de cât 
pentra secţiunea 1 şi numai pentru acci tineră 
priimitori, de a se presinta la concursă Ja sfir- 
şitulă anului scolastică. Aceşti esterni nu pot 
veni la scâlă de câtă numai ca să asiste Ia, lec- 
ţiunile profesoriloră. ” 

TITLUL VIII 

Mesuri.de ordină 

Art, 111. Părinţil cari nu locuesci în Bacu- 
resci s6ăi împregiurii, suntii îndâtoraţi a cre- 
dita, Directorului scâlci ună corespondent care 
va fi cu locuinţa în Bucuresci. 

Art. 112. Elevii nu potă eşi, de câtă cu 
puterea unci autorisaţiuni scrise de tatălii, 
muma , s&ă epitropulii lori, cari pot asemenea 
însemna pentru totă-dâ-iuna, duoă persone, în- 
tro care va fi şi corespondentulă, ca să visiteze 
pe elevi. ; 

Art. 113. Visitelo nu sunt ertate de câtă 
Dumineca, de la orele 12—2, şi nu poti.ţine
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mai multii de câtă timpulii fixati, Visitatorii 
So votii înscrie de la orele 1l—l, 

Art. 1it, Nimeni altulii nu se lasă în sala 
de visită de câtii persâne însemnate (euno- 
scute) în permanenţă, afară numai deca va-arâ 

-uă împuternicire în scrisii. 
Art, 115, Corespondenţii poti asemenea ca 

şi părinţii a autorisa pe elevi a profita de eşi- 
„rele acordate de reglementă. 

Art, 116, Ofigerii şi funcţionarii scâlei nu | 
potii fi corespondinţi af elevilori, afară numai 
„de voră fi rude. 
- - Art, 112. Nici unii otişerii sâă funcţionarii, 
nu pote chiăma la densulă elevi de câtii în diua 
de eşire legală, Nu trebue să chiăme în curte 
s6ă în sala de visită, precumi şi părinţii, de 
cât numai unii elevii în dilele şi orele destinate. 

Ofigerulii do servicii asistă în sala de vizită 
şi veghează la, esecuţiunea reglementului. 

Elevii potii Â visitaţi în infirmerie de pă- 
xinţii s6ă corespondenţi, cu voia Directorulay 
scoli. . - - 

Elevii pedepsiţi în sala de Poliţie nu potii 
„“fi chiămaţi în sala de visită. 

TITLUL IX 
Împărţirea elevilorii, şi ocupaţiu- 

nile. lorii 

A Împărțire 

Art, 118, Elevil suntă împărţiţi în cinci sec- 
iuni, corespungendi fie-care la unul din cinci 
ani de studii, ” 

Înc&ţătura şi instrucțiunea militară, se face 
despărțită în fie-care din aceste secţiuni, 
__ Cândă e trebuiuţă de a se face manevra îm- 
preună, elevii suntii împărţiţi astă-feliă, în cât 
să se pâtă esecuta sc6la de piatoniă, şi cea de 
batalioni. a 

II. Ucupaţiunea eleviloră 

Art, 119, În tâte dilele afară de Dumineci şi 
dite de sărbători, dece ore sant consacrate 
pentra lecţiuni, meditaţiuut, şi eserciţii mili- 
tare, în felulii arătată în tabloulă întrebuinţă= 
rii timpului, . > 
„Arte 120, Cursarile se împartit în două se- 

-mestre : | semestru începe la 1 Septembre, 
Şi ține până la 23 Dacembre; II semestru, în- 
cepe de la 23 Decembre, şi ţine până la 1 Luliii. 

In cursuli lunei lui Lunii, se face esamenele 
semestrului alii il-lea, şi în luna lui Iulii, va- 
canţele să lucrările asupra pământului. 

Arte 121. Elevii urmeză cursurile următâre, 
adică : - 

Corsuli religiosă, 
Limba rcmână, 

- > francesă, 
> germană, 

ț 
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"Aritmetica şi geometria. 
- Algebra şi trigonometria, 

Istoria, , 
Geografia. - 
Istoria naturală, - 
Geometria descriptivă. 
Topografia. . 
Geodesia. 
Arta şi istoria militară, 
Fisica, - 
Chimia. 
Geometria analitică. 
Statica. 
Fortificaţiuni. - 
Artileria. 
Administraţiunea militară şi legislaţiunea, 
Arhitectura, 
Poduri şi şosele, 
Mitologia, 
Dese matii şi caligrafie. 
Teorie, de infanterie, cavalerie şi artilerie, 

evnluţie de linie (de infanterie). 
Esoreiţii militare, 
Scrima, gimuastica şi nataţia. 
Orela pentra fie-care din aceste cursuri scii 

eserciţii în fie-care clas sunt ficsate în tabloul 
întrebainţării timpului, Ea 

Rădicările de planuri, şi alto escepţiuni pe 
pământ, sunt determinate do directorul scâlei, 
după propunerea directorului de studit. 

TITLUL X 
Esamenele şi clasificaţiunea 

Art, 122, Clasificaţiunea elevilor la intrarea, 
loriă în scâlă, se face după ordinulii meritalui 
resultatii la esamenulă de admisiune. 

Art, 123, La sfirzitulii fie-căruia semestru, 
profesorii facă esamenele orale, în presenţa, 
măcarii a unui membra ală consihulni de in- 
strucţiune. ” i 

Potii asemenea să dea composiţiuni scrisa 
care se va face în clasă înaintea lori, şi întruni 
timpii determinații. Pentru, acâstă lucrare nu 
est» ertatii elevilor să facă vre-uă vicleniă, ori 
să se consulte sâiă să se ajute între dânşii; căci 
orl-ce abatere va avea influinţă asupra notei 
lorii.' Ori-ce desemniă călcatiă, ori-ce composi- 
țiuno scrisă, recunoscută ca copiată va, avea 
nota zero. i Ă 

'Tote lucrările li se iai la espirarea timpului 
fixată, şi se va ţine socotela în note de acelea 
care nu vorii fi ţerminate. . 

Art, 124, Esaminatoril sa conformă cu rigu- 
rositate pentru notele lori cu clasa următore 
de apreţiare, adică: , . 

De la 0 până la 4, răi. 
— 5 — 9, mediocru, 
— 10 1— 18, binişoră. 
— 14 — 18, bine, 
18 — 20, prea bine, :
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„Spre a aședa uă distanţă între diferitele cur- 
suri şi a le da în clasificaţiune uă influință pro- 
porţionată cu importanța lor, s'a adoptat coe- 
ticienţi pe basele următâre : . 

Matematice şi sciințe militare cu. . .. 6, 
Istoria, Geografia, Pisica, Himia, Isto- 

ra Naturală . . . . . . . .. 
Limbele . o... 
Cursul religios şi Mitologia. . . . 
Desemni topografică. . . . .. 
Desemnă de figuri, peisage şi caligrafiă. 1. 
Acestii tabloii, 'se va complecta pentru tâte 

-părţile care lipsesc şi mai vîrtos pentru partea 
militară, orntr'uă otărire specială a consiliu- 
luj de studii, . . 
„Art, 125, Clasificaţiunea resultând din îm 
preunar:a notelorii dobindite, elevii Ia esa- 
menele semestriale se face de consiliulii: de 
instrucţiune. 

Acestă. clasificaţiune servă în vigore pe se- 
mestruli următoră fio în aceeaşi secţiune, fie 

„ în cele următâre: - 
Art, 120. Resultatele esamenelorii seme- 

striale şi anuale so fac cunoscute Ministerului 
prin directorulii sc6lei. | 

Art, 127. Ca să pâtă uni elevi treco -din- 
tr'uă secţiune la alta superidră trebue ca nu- 
mărulit punctelor dobândite de dânsulă în tote 
esamenele anuale să fie celii pușinii de uă po- 
trivă ca jumătate maximul adăugatii cu 20. 

Elevulă care nu va dobândi acâstă şifră mi- 
nimum se va isgoni din scâlă, 

Se pâte îngădui unui elevă să'reincâpă cur- 
sul, dâca, vre uă întâmplare neprevtdută, stă 
bola Va opriti multă timpii să urmeze cursu- 
rile; dâră astă favore chiarii în împrejurările 

„cele mai favorabile, are limitele sâle.. Nimeni 
nu pote reînoi unii cursă mai multi de cât uă 
dată, şi nimeni nu pote în timpul şederii sâle 
în scâlă să repeteze mal mult de ducă cursuri. 

Repetenţii vorii fi clasaţi între ei; cră nu cu 
aceia cari intră în secţiune. Clasificaţiunea, se 
face după esamene semestriale, 

Arte 195, Elevii isgoniţi din scâlă, după să- 
vârşirea esamenului se reîntorcii în familiile 
loră, deea sunti din cele d'ântâiii trei secțiuni, 
dâca suntii din a patra, se trămită ca soldaţi 
în oştire, îns€ dâca conduita le-a fostă bună, şi 
dtca a dată dovegi de aptitudine militară, di- 
rectorul sc6lei îi pâte recomanda Ministerului 
ca să intre într'un registru cu gradul de caporal. 

4 
3. 
2 

Art. 129, Pentru secţiunea Y, clasificațiu- |: 
uea de eşire se deosibesce de aceea a celor-alte 
patru dW'ântâii. 

Se va combina notele celui din urmă esamen 
semestrial -cu cele dobândite la esamenile sfir. |. 
gitului de anii, în proporţiunea de 1/3 pentru 
notele. semestriale; şi de 2/3 pentru cele de 

“sfirşitii de ană,. - 
Apoi conduita celor din urmă duo! ani intră 

în linie pentru clasificaţiunea cu coeficientul 2, 
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Nu se va, propune pentru gradul de sub-lo- 
cotenentă de câtii numa! elevii cari vorii avea 
ună numără de punte de uă potriră cu jumă- 
tatea maximului adăngatiă de 20. 

Toţi aceia caril nu voră fi dobândită acesti 
minimurmnii se vor trămite în oştire ca soldaţi, 
dâca aii avută purtare urită, ca caporali sc 
sub-ofigeri, d&ca purtarea le-ai fostii mal mult 
s6ă mal puşinii mulţămitâre, şi deca tot-d'uă- 
dată voră fi dată probe de aptitudine militară. 
Directorul scâlei adreseză pentru acesta uă 
cerere specială ministrului, . 

Art, 130. Toţi elevii cari esă din scâlă ca 
gradul de sub-locotenent priimescă de la con- 
siliulă de instrucţiune ună atestati conformii 
modelului litera A. , 

Art, 191, Dâca pentra unii motirii Gre-cara 
ună elevii va lipsi tocmai fn timpul esame- 
nului, pâte cerea se esamina înparte cel mult 
pâuă la deschiderea, cursurilorii, dâca se află în 
una din cele patru secţiani W'ântâii. Eli va fi 
clasificatii între cel-alţi elevi după notele ce 
va dobândi. 

Iară deca va fi din secţiunea V, atunci pâte 
fi obicetulii disposiţiunilorii particulare ale Mi- 
nisterului, dapă propunerea directorului scâlei. 

TITLUL SI | 

 Locuinţa şi îmbrăcămintea  » 
Art. 192, 

militară, 
Art, 133, Nu le este ertată a servi în scâlă 

cu servitori particulari. 
Art, 134, ET suntă responsabili de materia- 

lui de casernare care le este încredinţată; nu 
le este ertată a'lii denatura sii .a'lă strica, şi 
de a întrebuința obiectela Ja altă-ceva de câtii 
la cea pentru care le sunti date. 
„Ori-ce stricăciune a acestui materială, pro- 

venită din greşala unui elev, va fi pe sema lui. 
Art, 195. Imbrăcămintea eleviloră este fi- 

xată printr'ană regulamenti particulari; tâte 
obiectele de imbrăcăminte a micului echipe- 
mentă, rufele, încălțămintea ş.c.I., se vor face 
prin îngrijirea Consiliului de administraţiane 
care ia pentru acestă sfirşitii disposiţiunile ce 
i se vori părea mai avantagiâse în interesulă 
scOlei şi al casei şi va putea face tocmeli pen- 
tru cumpărarea obiecteloi şi confecționarea lor, 

Art, 136, Objectele marelui echipement şi 
armătura se vori da de magaziile generale 
ale Statului cn chitanța Consiliului de admi- 
nistraţiune. j 

Art, 132. Ori-ce obiect perdută de un elev 
s6iă stricati înaintea terminului din grezâla 
sa, se ra pune la loci cu cheltuiala lui. 

Art. 158, Nu este ertată elevilor nici chiar 
cândi suntii afară din scâlă să pârte altii-ceva 
do câtii ceea ce li s'aii dat de administraţiune. 

Elevii sunt casernaţi în scâla



MILI 

Art, 189, Joia şi Dumineca se vor schimba 
rufele de primeniti ale elevilorii, precumii şi 
acelea, ale mesei; cerşafurile se voră schimba 

"la fie-care 15 dile vara şi la 20 6rna. - 
Ofigerulă de di va priveghia la esecnţiunea 

acestei prescripţiuni, | 

TITLUL XII 
Discipiina, poliția din întru şi din afară 

I. Disciplina în genere 

__ Art. 140. Elevi! sunt sub privegherea da 
dreptulii a ofigerilorii statului major al scâlei, 
a adjutanţilorii ş. c.1., în timpul esersiciuri- 
loră militare, ală mâncării, ali recreațiunilor, 
ali preumblărilor, ală oficiului divinii, precum 
şi în timpulă nopţii, , 

In timpul cursuriloră şi ală studiilorii sunt 
puşi sub privegherea directorului de studii, a 
profesorilorii, a repetitorilor, a ofişeralui şi ad- 
Jatantului de qi. . 

Art, 141. Regimulă militară căruia suntii 
supuşi elevii cere ca orl-ce superior să găsescă 
în supuşii săi că supunere desăvârşită, ca tote 
ordinile să fie esecutate cu punctualitate, fără 
observaţiune, fără împotrivire şi fără mur- 
mură. Autoritatea care le dă, este despre a- 

"eâsta, responsabilă; reclamaţianea nu e ertată 
de câtii aceluia care s'a supusi, 

Art. 142, Ori-ce încercare care va avea, de 
scopă să provâce din partea eleviloră, uă unire, 
uă deliberaţiune, uă armare de mat mulţi inşi, 
este ca totuli oprită. 

Art, 143, Este asemenea oprită elevilor de 
a întroduce sâi a împărţi circulare, jurnale sâiă 
scrieri periodice, broşuri, cărți ss desenuri a- 
fară de cele ce suntă autorisate de Direcţiunea, 
studiiloră, , 

Ori-ce abatere din disposiţiunile mai susă 
dise trage după sine uă pedâpsă aspră, şi pote 
motiva isgonirea din scolă, 

Art. 144, Ori-ce semnă de aprobaţiune ss 
desaprobaţiure, ori-co neorândutlă, ori-ce ne- 
curiința în sala cursuriloră scă alte locuri sant 
infrânate printr'uă pedâpsă forte aspră. 

Elevii trebue să se abție, în orf-care locii va 
„fi, de orl-ce discuţiuni, de orl-ce discursii, de 
ori-ce actă care ar fi de natură a turbura buna 
orândudlă sâă linistea din nănutruliă scâlei. 
“Art, 145, Nici ună elevi na pote intra, fără 

voie, întruni locii păstratii speciali unel sec- 
ţiuni din care elă nu face parte, 

Art, 146, Elevul nu sa pâte servi cu nici 
ună agentii subalternii alii stabilimentului ca 
să'i facă vre unii comisionii, Ori-ce abatere la 
astă, oprire, afară de pedâpsa ce sa va face e- 
levului, pune şi pe agenti în casuli dea fi de- 
părtatii din scolă, 
„Este asemenea opritii externilorii do a se în- 

sărcina cu vre-un comisionă pentra elevi, şi 
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de a întroduce în scâlă obiecte cari sunt oprite. 

se va, rădica voia de a mai urma cursurile, 
Art, 117, Inăuntru, precumii şi afară din 

scOlă, elevii trebue să salute pe profesori, re- 
petitori şi pe cei-alţi funcţionari ai stabilimen- 
tului, precumă ofigeri şi sub-ofişeri carii sunt 
amploiaţi, trebue asemenea să salute pe tot mi- 
litarali gradată străinii scOlei, urmândii celor 
prescrise de ordonanţe pentru serviciulă din 
năuntru al.trupelor de infanterie şi cavalerie; 

Art, 148, Este ertatii cleviloră de a purta 
mustață şi muscă. 

Arte 149. Elevii carii esă sunti toti-d$-una 
în ţinută; le este cu totulii opriti de a purta 
alte semne dinstinetive de câtii acelea care li 
s'aii dată de administraţiune. - 

Elevii afară din sc6lă, aii asupra lori bile- 
tuiti de voie care li s'aii dati; trebue sălii a- 
râte ori de câțe ori va fi cerutii de autoritatea, 
competentă. li face cunoscută autorităţii mi- 
litare care comandă în locurile unde e! se duc, 
cândă staii acolo mai multă de duot dile. 

Elevii nu esă din ocolulă ce li s'aii hotăriti, 
| de câtă numai cu ordinulii directoralui scolei, 
ssi ală sub-directorului; el suntă totiă-dâ-una 
însoşiţi de unii ajutoră. , 

Art, 150. Când funcţionarii ataşaţi pe 
lingă stabilimentă ai trebuinţă a chiăma din 
elevi în biurourile lorii, o cere prin raportii; 
dâca nu ai pututii face, se adresâză la sub- 
directoră, sâă în lipsă'i la ofigerulă de di mo- 
tivându-şi cererile lori. E 

Art, 151, Tâte cererile şi reclamaţiunile din 
partea, elevilorii trebue să vie la directorul 
scâleă, prin calea icrarşică, şi suută însemnata 
în raportiă. . 

Un elevă care ar crede că are motive drepte 
de a reclama ori în contra unui ordinii, sâii în 
contra unei pedepse,pote, dâră numai după ce s'a 
supus, să'şi adreseze reclamaţiunea către func- 
ţionarulii d'a dreptul superiorii, aceluia care 
a datii ordinuli s6ă a pronunțatii pedepsa în- 
trună casii neprevădută, un elevii pâte să câră 
a fi anditii de sub-directorulii sâi chiarii de di- 
rectoralii scâlei. ” Ia 

Ori-ce reclamaţiune făcută în terminii ne- 
cuviincioşi, si fără motive valabile, aduce uă 

nouă pedepsă, 
Art. 152, Este cu totulă -opritii cleviloră 

de a fuma. 

II, Poliţia din năuntru 

Art. 153, Scularea şi cuicarea elevilorii se 
face la orele fixate în tabloulii întrebuinţării 
timpului, prin semnulii bătăii de tobă, , 

După vă jumătate oră de toaletă, clevii 
puindu-se la rândă se inspecteză da ofigerulii 
de di care face apel prin sergentală-majoră, 
şi după rugăciune se duce după orânduclă în 
salele de stadii, 

  

  

Esternuli care va, face contra acestet regulii . .



Art, 154, Tâto'ocupaţiunile elevilor, în- 
trarea şi eşirea: din clase, dejunuli, prândoli, 
şi cele-alte suntă asemenea anunțate prin bă- 
tăă de tobă. i ” 

Arie 155. Ofigerulă Statului-major al scâlei 
şi adjutanţii suutii anal cu osebire însărcinați 
cu totă ceea ce privesce poliţia din întru, Deră, 
afară de acesta, sant printre elevi sub-ofigeri 
şi caporali, cari trebue să aibă Gre-care pri- 
veghere asupra camaradilorii lori, Uă instruc- 
ţiune specială a directorulul scâlei fix6ză atri- 
buţiunile acestori elevi gradaţă, fie relativă la 
poliţia din întru, fie relativ la poliţia cursurilor 
şi a salelorii de studii, . 

Ari, 156, Nu este ertat eleviloră de a purta 
câsornice, şi de a avea bani asupră-le în timpul 
şederii lorii în scolă, 

JI. Poliţia în salele de studii 

Art. 157, Cândă toboşarulă a dată semna- 
lulă pentru începntulă unui studiă, sâă anui 
clasă, elevii trebue să intre în săli în bună o- 
rânduâlă, şi să se aşeze în linisce pe la locuri- 
le lor. ” ! 

In timpulă claseloră, ci trebue să urmeze cu 
atenţiune lecţiunile profesorilorii şi să ia note, 

- In timpulă studiilor nu se ocupă de cât de 
felul lucrului arătatii în tablouli întrebuin- 
ţării timpului. : 

Le este oprit să mănânce sâă să bea în săli, 
să se ocupe cu corespondiuţe particulare, să 
citâscă alte cărţi de câtă cele relative la stu- 
diulii determinati, 

Studii numite libere, vorii fi reservate uă 
dată pe fie-care săptămână, în timpulă acestor 
studii elovil se poti ocupa cu corespondințele 
lori particulare, şi în felulă lucrului ce le vor 
veni mai bine. 

Art. 158. De se va întâmpla ca ună elevii 
să aibă trebuinţă să 6să din clasă afară din 
studii, cere voie profesorului deca este în tim- 
pulă unui clasă sâă superiorului de fașă, uă 
cere repetiturului s6ă superiorului de fagă deca 
este în timpulă unui studii. Acâstă voie pâte 
asemenea a fi acordată de elevulii şefulă cla- 
sului, însă numai în lipsa a ork-cărul snperior. 

Arte 159. Incetarea unei ocupaţiuni nu se 
pâte face de câtă după ce toboşarulii a dati 
semnalulii acestei încetări. 

Art, 160, Uri-ce imcrare a unut elev fie temă 
ory redacţiune s6ă desenii, trebue să fie făcută 
de eli Ensuşi, conformii programului dat dujă 
instrucțiuni şi după modeli, şi o însemneză în- 
dată după ce a terminat'o. Nu pâte nimenea 
să lucreze afară din sală la desenuri si epure, 
de câtă cu voia directorului de studil. 

Art, 161, Deca s'a dovedită că uni desenă 
a fosti călcat, sâă dâca ducă redacţiuni se 
aretă cu aceeaşi conformitate ast-felă în câtă 
să fie demonstratii că ai fost copiate una după 
alta, ele so rupă şi elevii aii nota 0, şi suntă 
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supuşi âncă la uă pedâpsă disciplinară, fixată 
de directorul de studii. DE 

Art. 162. Tote caetele de note, bruiânele şi 
alte note trebuesciă scrise cu cernelă, o 

„IV. Poliţia afară din scoli, la eserciţiuri 
în timpulii eşirii şi vacanței 

Art. 163, Tote duminicele în cari nu esă e- 
lexii, tâtă scâla va face dâca va erta timpuli, 
esercițiuri de totii felulă în câmpă s6ii simple 
preumblări militare, la locurile şi ânpă dispo- 
siţinnile determinate de directoră. In aceste 
esercițiuri şi preumblări, elevii mergi în rând 
şi observând uă orândudlă militară sub pri- 
vegherea șefului sâii şefilorii însemnați. 

Art. 164, In timpulă eşirilorii şi vacanțelor 
nu le este ertații de a merge în locuri publice, 
în cafenele, cofetărij, ș.c.]. 

Nu pâte să mârgă la teatru de cât în vacanță. 
Na pâte să se preumble pe uliţa călare, de 

câtă numai conformându-se repuliloriă arătate 
pentru sub-ofiţerii din armie/ . 

Nu pote să umble în birje de câți nnmai cu 
părinţii lori, 
„Nu trebue să se amestece în adunările de pe   nliţe şi se supună îndată ordiniloră ori cărut 

ofigerii, fără a face cea mai mică observaţiune, 

V. Casii de bul 

Art, 103, Ori-ce elevii bolnav trebue să se 
presinte ofigerului de qi, ca să intra în infir- 
ineria şcOlei deca bâla e uşsră; în spitalul mi- 
litarii deca este grea. 

Eli este supusii vizitei doctorului care se 
pronunță asupra destinaţianel cei dă. 

Arte 156, La infrmerie ca şi la spital, tre- 
bue să so conforme preseripţiunilor medicului; 
nici uă ocupațiune nu este ertată de câtiă cu 
aprobarea inedicului. 

Art. 167. Elevii bolnari poti fi ceruţi de 
părinţii loră ca să! îngrijescă la dânşii cu a- 
probarea doctorului scolel, însă aprobarea nu 
va fi acordată în casti de bolă contagiâsă, , 

Art, 16S, Ori-ce elevă va cădea bolnavi în 
timpul eşirii, scă în timpulă vacanţiiloră şi 
cari nu pâte reintra în scâlă la espirarea voiei 
ce i s'a dați, este. indâtorată a trămite direc- 
ţiunii ună atestati însemnată de ună medică 
alii oștirii, şi constatândă necesitatea în care 
s'a găsitii, de a rămânea Ja părinții săi. 

Art. 169, Elevul care pentru causă de bâlă, 
este înapoiat cu cursurile sâă desemnurile sâle, 
trebue să se ajungă în timpulă dilelor de eşire 
şi congediiă, - 

VI. Detoriile crestinesci 

Art, 170. Se va păzi cu cea, mai mare seve- 
ritate, nu numai din partea, cleviloră, dâră şi 
chiar din a funcţionariloră atașați în serviciul 
scolei dstoriile sântel religiunt.   „ Arte UL, Elevii vor păzi tote posturile pre
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scrise de sânta religiune; e! se vorii npovedi şi 

împărtăşi de duoă ori po anii, la ântâia săptă- 

mână a postului Crăcianului şi la întâia săp- 
“tămână a postolui Paștelui. : 

aste 115. In tâte duminicele şi sâmbătă sera 
voră merge la biserică, asemenea, şi în tote săr- 

bătorile în caro nu e cursă. . 
Numal duvă terminarea Liturgici elevii pot 

pleca din scâlă în casii de liberare. 

Art, 173. Nu este ertatii nică elevilor, nici 

funcţionariloră a vorbi în contra, religiunei şi 

moralității.  - E 

TITLUL SII 

Recoimpense şi pedepse: 

IL. Recompense 

Arte 174, Recompenstle, consistă în.numi- 

rea elevilor de elită sâii de ântâia clasă, înain- 

tările la gradul de caporali şi de sub-ofigeri, 

eşirile şi vacanţele. o Mt 

Art, 175. Cândă se face numirea de diferite 

grade şi distincţiunea elevilorii de elită, sub- 

directorulii priimesce de ia căpitanulii însăr- 

nată cu serviciulă din năuntra şi instrucţiunea 

militară stările de proposiţiune, şi adaugă a- 

acolo nota elevilorii celorii mai cu inerite în 

cursuri; prin miqloculii acestorii desluşiri elii 

formeză nă listă de merită.p2 caro nă presen- 

teză directorului scolei. Ă 
Aceste liste trebue să coprindă pe câtii se 

va putea uni numără îudoitii de acela ală r&- 

splătiriloră ce se acordă. o 

Art, 176. Numărrli sab-ofişerilorii şi capo- 

ralilori este ficsată astă-feliă cumiă urmeză : 

V Secţie, | sergent-major, 2serg. şi 4 caporali 

IV o > >» >» 2eaporali 

III » > > > > lcaporali 

o > > » >: Lcaporal 
În secţiunea |, nu va fi nici un elevă gradat. 

In câtă pentru numărulă elevilorii de elită 

nu este imitatii. . 
Toti elevulă care se află în cea d'ântâiii ju- 

mătate a listei de clasificaţiune a secţiunei sele, 

şi a cărui purtare va fi bună, pote dobândi a- 

cestă răsulătire, 
Art, 177, Sub-oficerii, caporaliy, şi eleviy de 

elită, pârtă semnele distinctive determinate. 

Art, 13, Numerile şi înălţările sunt făcute 
de directoruli scâlei şi puse în ordinulă de qi. 

Art. 179. Dintra cel înălţaţi carii vor neîn- 

griji studiile lori şi condaita, voră pierde cu 

dreptuli gradolă lori să distincţiunea loră, 

dâca cadă în a doua jumătate a listei de cla- 

sificaţiune a secţiunii lorii. - 

Art, 180. In casuli în care numărulii ele- 

șilorii secțianei a 5-a n'ariă fi indestulă ca să 

producă în bune conliţiuni snb-ofigeri şi capo- 

Tali, sati putea adăuga numărul atribuită 
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Eşiri periodice din scolă şi vacanțe 

Art. 181. Eşirile suntii preţulii bunei par- 

tără- şi alii lucrului. Elevii carii vorii împlini 

condiţiunile cernte, voră putea merge la pă- 

rinţiă loră sei corespondenți uădată pe fie-cara 

lună. Dumineca, Poti să mârgă şi în Ore-care 

gile de sărbătâre determinate mai la vale. Se 

va libera, pentru acâata un biletii de voie con- 

formă modelului (lit. c.) ” 

„Art, 182. Spre a se dobândi voia de eşire 
trebue : 

1. Să abă cel puginii terminuliăi de midtoc |, 

generalii 10, resnltândii din tâte notele lunei, 
pentru diferitele cursurişi instrucţiune militară, 

9. Să se fi ajunsă cu lucrarea desemnurilorii 

sle. „ NE 

2. Să nu se afle pe punctulă unei pedepse. 

4. Să nu fie eşitii din sala de poliţie de mai 

pucinii de 8 dile. - 
5. Să nu fie eşitii din infirmeriă s6i spitalii 

de nai puginii de $ dile. - - | 

6. Să nu fi fostă pedepsită cu 4 dile, de con- 
signii sâă pelotonii de prdâpsă în cele 8 dile 

care precedă eşirea, sa. . « 

Pedâpsa cu închisârea îl lipsesce de ori ce 

eşire întruni timpii determinată de directo- 

rul scâlef după greutatea greşelei făcute. 

Art. 153. Elevuli care nu va dobândi ter- 

minulă de midlocă 19, dâră a căruia buna-vo- 

înţă va fi recunoscută, şi care na va fi fost su-   pusă la nică uă pedâpsă în timpi de vă lună, 

va putea dnpă cererea sub-directorului, să, do- 

bândăscă uă eşire escepţională. 

1 se va acorda asemenea voie, şi elevului care 

nu arii fi înapoi cu lucrările sâle grafice, de şi 

ară fi statii mai inultă do uă lună consecutivi 

în infirmerie sâii spital. | | 

„Art, 184. Ună tabloi ali notelori de mid- 

locă, dobândită în fie-care lună, se va afişa ia 

începutulii:fie-căria luni următâre, în sala, de 

recreaţiune, prin îngrijirea directorului de stu- 

diă. Ca, să se evite în acestă tabloii întrebuin- 

ţarea fracţinnilorii terminuluy de midlocă de 

pe totă luna, i se va adăuga, anii punctă când 

va fi însogitii de uă fracțiune celii pugin 0,5 

Acâstă, fracțiune, nu se va socoti când va 
fi mai mică de câtă acâstă gifră. Dâca un elev, 

tulii săi de eşire va fi până la noulii esamenii, 

determinati prin notele de midlocii ale lunci 

precedente, | A 
Art. 155. Dilele fisate pentra eşire, elevii 

după eşirea, din biserică, se revizuese do ofige- 

rul de di, care dă în acelaşi timpi voile a- 

celora care le-ai dobânditii, 

_ Eşirea, se faco diminţa la 10 ore vara, şi 

la 11 ore iarna; reintrarea se facela 9 ore scTa 

vara, şi la 8 ore iarna. . 

Art. 186, Părinţii suntă îndstoraţi, de a   în secţiunea a 4-a, ecii să se reducă gradele. veni să îa pe elerii de la sc6lă, în momentulii 

n'a trecuti nică uni esamen într'uă lună drep-:



1576 

Cşirii; poti cu tâte acestea, Se trămiță persâne autorisate dâca ei nu se presintă, şi deea ni- meni nu se presiută în numele loră, elevi! nu voră fi liberi, 
Pentru reintrare trebue asemenea ca elevii să fic aduşi până la sc6lă de părinţii loră sii de persâne autorisate, ” Ofţernlii de gi se conformă celoră precrise în titlulă G-lea, art, 67, din acestii reglement, Art, 157. In timpulii. săptămânei, nimeni, „Dică chiar părinţii, nu poti comunica cu elevii „t6te Duminicele, numai părinţii, corespouden- ţii, sc străinii autorisaţi, -potă săi vadă în sala de risită, astii-felă precum s'a otărit în art. 114 titlul 8-lea, 
Art, 158, Sărbătorile, în care elevii potă dobândi voie de eşire suntă : 
25 Martiu, 
23 Apriliăi. 

1 Maiă, 
21 Maii, 
29 lunii, 
15 Augustă, 
30 Aupustă, 

* 26 Octombre. 
6 Decembre. 

Mai este âncă 24 Ianuariă, considerată ca sărbătâre naţională. 
Sărbătorile 'în cari nu suni cursuri, şi în caro elevii, nu potii cși, suntă : ” Sântul Vasil, Grigorie, şi Ioan (trei sânţi), Intempinarea D-lui Isus Christosă, Inălţarea Domnului, 

„ Pogorirea Sf. Dahă. 
: Schimbarea la facă. 
Inălţarea Cruci, 
Arhangelă Mihail și Gavriil, 
„Intrarea în biserică, —. 
In aceste sărbători, elevi rămână în scâlă, şi se ocupă ca în Duminicile ordinare, 
Art. 159. Suntă Yacanţii de trei ori pe ani, adică : : 
1. Două săptămâni, la Crăcian, de la 23 De- cembre până la 7 Ianuariă inclusivă, . 9, Donă săptămâni la Pasce, de la Dumineca Ploriilorii până 13 a Tori inclusiv, 

3. In sfirzit vacanţiele anuale : de la 15 luliă, până la 1 Septembre, ăi 
Din aceste vacanţii, se ia timpulă necesari pentru rădicarea de planary şi eserciţiuri mili- tare, împreună. - 
Art. 190, Afară de aceste vacanții, conge- |. diuri nu se pote acorda eleviloră, de câtă în casuri prea grele, de directoră şi sub respon- sabilitatea sa. Aceste congediuri nu se poţă prelungi ma! multă de patru dile, afară de au- torisarea ministrului. Ia 

II. Pcdepse 
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golamentuli de fașă, 
greşelă, sunti : 

Consigniii, să 
recreaţiunii, 

Sala de Poliţiă, . 
Panerea în ordinulă de di, pricinuindă apoi lipsa de eşire, | . 
Perderea clase 1, | 
Suspendarea sâă degrazarea, 
Inchis6rea. ” 
Art, 192, 

depsită : 
Ori-ce refusă de supuaere, murmurele, vor- bele necuviinciâse, abatere din reglementulii poliţiei, purtare urită, înăantru şi în afară din sc6lă, certurile între clevi, lipsa la dâtorii, şi la diferite serviciuri militare, întârdierea în lucru, reintrarea târgiă, a voiei, neîngrijirilo în ținută, în sfirşită, totă ce e de natută a com- promite ordinea si subordonațiunea. 
Greşâlele, iai un caracter de gravitate care aduce, uă mai tare întrânare, cândi se repeteză - mai de multe ori, sâă se preface în obiceiă. Art, 193. Directorulii scâlei, are singură dreptulii de a mări, a micşora s6ă a nimicnici pedepsele. 
Art. 194, Uă pedâpsă nu se pote rădica de acela care a aplicat'o fără aprobarea direc- torului scâlei, 
Arte 195. Pedepsele următâre poti fi apli- cate după cumiă urmeză: - 

Elevii neregulaţi 
De către caporali, două dile de consigniă, sti pelotone de pedâpsă. 

s6ă pentru ori-ce altă 

peloton de osindă, în timpul 

Se socoteacă, ca vrednice de pe- 

Sub-ofigeri patra dile — — — 
Sergentii-Majori 6 — — — 
Adjutanţi 8— — — scă 2 în sala de poliţie. 
Locotenenți 15 — — 4 — idem, 
Căpitani 20 — — — 6 —i8em. 
Major sub-director 30 

dile de închisâre. . 
Director 30 sala de poliţie sâă 15 de închisâre 

Caporaliloră elevi 
De sub-ofigeri 2 gile de consigniii, 
De Sergent-Majori 4 dile de consignii 
“De Adjutanţi 6 gile sâă 2 în sala de Poliţie. 

8 —idem,sâii patru 

De Locotenent 15  — idem. 
De Căpitani 20 — 6 idem, 
De Majoră 30 — 3 idem, s6ă 4 dille iachisâre.. e De Directorii 20 în sala de Poliţie scă 15 idem 

Sub-ofigeriă eleri 
Da către sergentă-major 2 dile de consignii De Adjutanţi 4 
De Locotenenţi 8 dile sgă 
Da Căpitani 15 idem, 
De Majoră 30 8 închisâre. 
Directorulă pote aplica aceleaşi pedepsa la 

2 în sala de poliţie, 

Arte 191, Pedepsele pentru abateri de re- | toţi elevir gradaţi, scă nu.
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Sergentulă majoră pote fi pedepsiti de ad- 
jutanţi şi ofiger, ca şi cei-lalţi sub-olgeri elevi. 

Sergentulii-majorii, şi cei-alţi sub-ofigeri e- 
levi, nu potă în nici întrunit casii să pedep- 
s&scă pe sub-ofigerii din oştire în servicial scolei, 

Aceştia, din partea, lorii, nu potii pedepsi 
pe sub-oficerii elevi; şi în casulii în care arii 
avea a se plânge de dânşii, se adresâză în dată 
la ofigerulă de di care aplică pedâpsa, dâca va 
fi de trebuință. , 

Autoritatea caporaliloră, din a 2-a şi a 3-a 
secţiune, nu se întinde de câtii asupra celoră 
3 secțiuni d'ântâiii, ei n'aii dreptul de a pe- 
depsi ună elevii din secţiunea 4-a sâii a 5-a, 

„ Profesorii m'ait dretulii do a pedepsi, dră 
cândă a a so plânge de purtarea sâii de nea- 
plicarea, a unui elevii, ceri uă pedâpsă direc- 
torului de studii care o aplică, : 

Directorală sc6lei numai elă singurii pâte 
„să pronunțe punerea în ordini de di perderea 

clasei 1, suspenderea, sâii degradarea. 
Art, 196. Dâca unii elevă a fostii pedepsiti 

pentru întârdierea făcută cu nedarea la vreme 
a lucrăriloră grafice, pedepsa i se rădică la re- 
darea acestorii lucrări şi nu i se ia dreptulii de 
eşire dâca împlinescii cu tote astea condiţiu- 
nile arătate în art. 182. 

Pedepsele aplicate pentru ori-caro altii mo- 
tivă , aduce după sine perderea eşirei în limi- 
tele fixate de uă potrivă cu titlul de recom- 
pense, - i 
„Art, 197, Ori-care elevă care, în timpulă 
voci sâle, face grezeli în contra disciplinei, stii 
se dă la fapte vrednice de osindă este pedep- 
sitii la reîntorcerea sa, : : 

Art, 198, Dircetorulii se6lei pronunţă sin- 
gurii cândă disciplina o cere, suspendările ge- 
nerale sţii individuale de eşire. 

Elii pote âncă să suspende roile acordate de 
Ministeriulă de resbelă unui elevă care w'arii 
satisface condiţiunile de eşire, s6ă cândii so- 
cotesce că arii produce urmări urite disciplinei 
scOlei. [n acesti casti directoralii sc6lei îşi dă 
îndată curântulă Ministerinlui. 

Art. 199, Pedepsele pe cari ofişerii n'aă 
dreptul a le apliea, suntă cerute ierarşică şi 
în scrisă, directorului scolej. , 

Art, 200. Aceste cereri suntii toti-dâ-una 
adnotate de oficerii cu grade superidre care 
trebue a le transmite, 

Art. 201, Elevii puşi în sala de poliţie esii 
d'acolo ca să asculte la diferitele cursuri sâii 
esercițiuri de infantorie, de cavalerie, de to- 
pografic, de artilerie şi de fortificaţiune , pre- 
cum şi la redacţiunea deosebitelor memorii ș,c.], 
"Elevii în închis6re nu poti eşi sub nici tin 
pretestă, însă priimescii lecţiunt particulare de 
la repetitori. - : 

Fievii puşi în sala de poliţie si în închisâre 
trebue să, ducă cu dânşii cărţile lori acolo şi 
potii gă'şi executeza lucrările lori grafice. 

1537 

Art; 202, Se ţine socotela de pedepse în 
notele semestriale şi pentru aşedarea listelorii 
de trecere la uă secţiune superidră şi la cşirea 
din scâlă. - 

Pentra acesti sfirşitii se ţine de sub-direc- 
tori uni registru specialii în care fie-care elev 
are foia sa do pedepsă, prin analogiă cu ceea 
„ce se practică în corpurile de trupă. 

Arte 203. Deca numărulă consigniiloră a- 
plicatiă unui elevii nu'i iartă de a se scăpa de 
acesta, sâii că, familiarisatii cu acesta pedâpsă . 
că nu mai are efectii folositorii asupra lui, di- 
rectorulii scOlei pto prescri de a so sub-stitua 
în locu'i sala-de poliţie a cării 24 oro ecuivalâză 
cu 4 qile de consigniă, - 

Arte 204, Elevii gradaţi scii de ântcia clasă   

  

care, în clasificaţiunile succesive se cobori scă 
se urcă de cca d'ântâii jumătate a eleviior cla- 
sați suntii coboriţi prin gradulă lori sâă de - 
ântâia clasă. 
„Arte 205, Directorulă scolei are dreptul 

de a provoca aducerea înaintea consiliului de 
disciplnă, a tatulorii elevilorii care ari da do- 
vedi do neîndreptare scă de nemoralitate. Con- 
siliuli pote atunci pronunţa isgonirea lori. 

TITLUL XIV: 
Biblioteca 

Art, 206, Biblioteca este sub priveghierea, . 
şi responsabilitatea  casierului, care are de a- 
jutori ună sub-ofigerii ataşatii în serviciulii 
scâlei, 

Art. 207, Toţi amploiaţii seâtei potă lua - 
din bibliotecă, pentru trebuinţă loră, cărţi şi 

în gilele cândă uu aă cursuri, să mârgă să ci- 
tescă în localul chiarii ali bibliotecei, 

Art, 20$. Nu se liberâză siici nnă obiectă 
din bibliotecă de cât sub dare de chitanţă din 
partea. priimitorului în care se trece titluli 
cărţii, numtrulă volumeloră, numele priimito- 
rului, şi diua piimirii. Nu se pâte libera unui 
cititoră de câti două volume de aă dată, 
"Art, 209, Priimirea şi predarea cărţilor din 

bibliotecă se face în tâte Joile la 2 ore. 

de 4 săptămâni. 
Arte 210, Dâca rr'unii cititori voesce să 

păstreze cărţile bibliotecei mai mult de 4 stp- 
tămâni, nu î se pârte acorda uă prelungire de 
câtă numai atanci cândi nu se voriă fi înscrisii 
alţi amatori pentru acelă uvragiă, într'uă con- 
dică deosebită în păstrarea casieralul, - 

Art, 211. Nu se pote trece uă carte dintr'uă 
mână într'alta, de câtii după ce s'a prefăcutii 
la bibliotecă chitanţa respectivă. - 

Pe câtă vreme se află chitanţă la bibliotecă 
este răspundătorit sub-scrisul întru tâte de cu-   răţenia şi buna întreţinere a cărţii. 

instrumente; elevii nu poti să ia, potii numai, 

Nici'uniă obiecţii nu se pote ţine mai maultii



Uă carte pierdută scă mattratată se va plăti 
da către acela care a avut'o, pierdândii acelă 
elevă ssii funcţionară şi dreptul d'a mal lua 

- cărți în viitorii, 
Art, 212, Cărţile şi instrumentele nu se pot 

da persâneloră străine se6lej. 
Art, 219, Directoruli de studii face pe tot 

anulă la sfirgitulii semestrului alii 2-lea uă re- 
visiune generală bibliotecei şi pentru acâsta 
se adună tote cărţile şi instrumentele. 

Casierulă ţine ună registru esactii de tâte 
cărţile, cartele, sferile, instrumentele mate- 
matice da tot felul şi alte obiecte ce fac parte 
din biblioteca pe care le ra ţine în buna orân- 
duială subă a sa răspundere; unii registru de 
persânele cari aă luată cărți din bibliotecă, 
chitanțele respective, şi uă condică pentru cei 
ce vorii să se prenumere la.uă carte împru- 

- mutată, 
Art, 211, Instrumente pentru rădicare de 

planuri 8. c. ]. se preda din bibliotecă. subi 
Juare de chitanţă acelori profesori cari vorii fi 
însărcinați cu predarea unui cursă în care ai 
trebuinţă de asemenea instrumente, sâi la ră- 
dicări de planuri. | 

Art, 215, Directorul de studii stii îmnpic- 
gaţii scolei propune consiliului. de studii spre 
aprobare, cărţile sâii ebiectele ceva găsi de 
trebuinţă, peutru care sfirşită se va prevedea 
în budgetiă fonduri necesaril. 

TITLUL XV 

Eşivea definitivă din seâlă 
Art, 216, Ori-care elevă va eși din scâlă, 
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în oră-eare posiţiune este supus la Gre-care fur- 
malități preserise prin regulile întocmite pen- 
tru liberarea din scolă, | 

Art, 217, Elevii a cărorii isgonire este pro- 
nunţată, trebuo.să stea în închisâre până când 
se voriă împlini acele formalităţi, 

Cu tâte acestea, directoruli pOte, dâca: o so- 
cotesca de cuviință şi dâca nu resaltă nici uă 
necuviinţă pentru disciplină, să'i dea părinţi: 
lorii lor. | 

Art, 2198, Elevii nu potă să se depărteze 
din scâlă, chiarii cândii arii fi priimitii ordine 
îusemnândo-le uă destinaţiune, penă cândă nu 
se oră fi regulatii cu directorulă studiilor, şi 
cu casierulă, i 

Art. 219, Toţi elevii eşiţă din scolă, și cari 
eraii angajaţi cu serviciul sunt ţinuţi să îm- 
plinâscă în oştire, fiă-care ofigerii, fiă-care sol- 
dati sii sub-oficeră, sfirzitulă timpului de 
serviciul cerutii do lege. 

Axt, 920, Elevii din secţiunea 5-a cari ai 
satisfăcută Ja esamene îu momentul de eşire, 
şi cari s'a propus pentru gradul de sub-loco- 
tenent, îşi alege armele şi regimentele în care 
dorescii să intre, după clasificaţiunea eşirii şi 
a locuriloră vacante. 

Art, 221. Elevii inălţaţi sub-locotenenţi îu 
armele speciale, statii-major, artilerie şi genii, 
vori putea fi trămişi de gurernă, după propu- 
nerea directorului scâlei, ca să'şi desăvârşâscă 
învățăturile speciale în scolile de aplicaţiune 
din Francia. ' 

Art, 222, Ori-ce regulamente pent astădi 
în ființă rimâuii desfiinţate. 

  

DECRET 

No. 651 DIN 18 APRILIE 1870 PENTRU OARE-GARII MODIFICARI IN PROGRAMA DE STU- 

IN SCOALA MILITARA 

Art. 1. Nota minimum pentru fiă-care ob- 
ject, de aci "nainte, ra fi de cinci, în loci de 
ş&se, care do nu va îi obţinută de unii elevii la 
examenul de finit de an sci la eşire diu scâlă, 
acelii elevă nu va fi trecută în clasă superidră 
şi nică nu se va folosi de dreptul cei se icordă 
prin regulamentii, chiari de arii fi obţinutiă uă 
notă mediă satisfăcttâre asupra tutulorii cur- 
surilorii luate împreună. In acestă categoriă 
va intra şi studiulă regulamenteloră militare 
cari până astădi ai minimum de 14, pentru con- 
sideraţiunile că nu trebue să se dea uă prea 
mare importanţă unui cars, ast-fel ca elevul 
să neglijeze pe celă-alti. 

DIUL RELATIV LA COEFICIENTUL NOTEI DE CLASIFICATIUXE LA DIFERITE CURSURI, ETC. 

(1570) 

Art, 2, Elevulă .care va fi obţinutii la exa- 
menile de finit de an nota mediă satisfăcătâre 
asupra tutulor cursariloră luate împreună, şi 
nu ară satisface la condiţiunea de minimum 
notei stabilite mat susă, va avea facultatea de 
a trece ună altii esameniă pentru acele cursuri 
unde nu ară fi satisfăcttore, care i se va face 
la începutulă anului scolastică viitorii, 

Art, 2. Nota obţinută la conduită va intra . 
de aci "nainte în clasificaţiunea eleviloră fie- 
cărel clase, coeficientulii ei rimânendă 2. ! 

Art, 4, Notele obţinute la scrimă şi gimna- 
stică voriă intra asemenea în clasificațiunea, e- 
leviloră fiă-cărei classe cu cocficientală 1. 

7
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Art. ă, „ Notele obţinute la conduită, la seri- 
mă şi gimnastică, nu suntă supuse condiţiu- 
niloră de minimum pentru trecerea dintraă 
clasă în alta sâă pentru eşirea din scâlă. 

Art. 6, Numai eleșii cari ar fi obţinut nota 

- 

mediă 15 inclusiv până la 20 vori fi clasificați 
ca elevi da elită. 
„Arte 7e Elevii de clită nu mal potiă fi înain- 
taţi la gradulii de: caporali şi snb- rofigeri în 
scolă. 

  

LE GE 

PENTRU IMPARTIREA COMANDAMENTELOR ARMATEI IN PATRU DIVISIUNI TERITORIALE - 

(Decretă, 18 Martie 1896) 

Art. 1. Patru generali asigură disciplina, 

instrucţia şi tot ce interesză puterea armată 

a ţărei, împărţită în patru divisiuni s6ă co- 

mandamente teritoriale, cu residenţa la Iaşi 
Galaţi, Bucurescă şi Craiova. . 
Art. 2, Articolele 9 şi 56 din Jegea, organi- 

sării armatei se desfiinţâză. 

  

IMPĂRTIREA TERITORIALĂ 
A BRIGADELORU REGIMENTELORU U SI BATALIOANELORU 

( Decretii din 18 Ferruarie 7869) 

DIVISIA 1 TERITORIALĂ | 
BRIGADA 3, reşedinţa Bucuresci. 

Regimentulă 1 

Batalionulii 1, reședința oraşulii Ducuresci 

Oraşulii Bucureecă 

Compania 1, culârea de Roşu; 
» 2 - Galben; 
nd n Verde; - 
» 4 n Albastru; 
adn Negru. 

Bataliozul 2, reşedinţa oraşulă Bucuresci. 

Distrietulii “TIfovii | 
Compania 1, plasa Dâniboviţa, reşedinţa 

Panteleimon; 
Compania 2, plasa uagorul, reşedinţa Bu- 

curesci sâii Căciulaţi; 
Compania 3, plasa Olteniţa, reşedinţa târ- 

gală Olteniţa; 
Compania:4, plasa Negoasci, reşedinţa Bu- 

desci; 
Compania 5, plasa Sabaralii, reşedinţa Dom- 

„ nescă; 
Compania 6, plasa Mostistea, reşedinţa Fer- 

binţi. 
. 

Regimentulii 2 

Batalionul 3, segedinţa oraşulii Giurgiu. 

Districtul Vlaşea 

Compania 1, plasa Marginea, reşedinţa ora- 
şulă Giurgiu; 
Comania 2, plasă Câlniscea, reşedinţa Co- 

mana; 
Compania 3, plasa Glavacioculii, reşedinţa 

Posnil sâă Puranii; 
Compania 4, plasa Neajlovulii, reşedinta 0- 

bedeni; 

Batalionulă 4, reşedinţa, Tarnu-Aă turele, 

Districtul 'Teleor manii 

Compania 1, plasa Călmăţuiii, reşedinţa o- 
oraşulă Tornu-Măgurele; 

Compania 2, plasa, Marginea, reşedinţa tere 
gulă Alexandria; 

Compania 3, plasa, Pârgulă, reşedinţa Ruşii 
de-Vede; 

Compania 4, plasa, Teleorman, reşedinţa Bă- 
laciu. 

BRIGADA WI, reşelinţa oraşulă B Dacurese' 
s6i Ploesci. . .    
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Regimentulii 3 

Batalionul 5, reşedinţa, oraşul 'Târgul-Vestel, 

Districtuliă Dâmbovita 

Compania 1, plasa Cobia, 
Găeaci; E 

Compania 2, plasa Bolintinul, reşedinţa Titu; 
Compania 3, plasa, Ialomiţa, reşedinţa Cor- 

nățelulă; DR 
ompania 4, plasa Dealulii, reşedinţa orasul 

Târguli-Vestef, iecini : 
Compania 5, 

Dragomiresci; 
| Compania 6, plaiul Ialomiţa, reşedinţa Şer- 

bănesci; „ . 
Compania 7, plaiulă Dâmboviţa, reşedinţa 

Brănesc), 

reşedinţa târgul 

plasa Dâmboviţa, reşedinţa 

Batalionuli 6, reşedinţa oraşuli Ploesci, 
Districtulii Prahova 

Compania I, plasa Târgşorul, reşedinţa ora- şulii Ploescy; , 
Compania 2, plasa Câmpul, reşedinţa Pu- cheni; . ” Compania 3, plasa Cricovuli, reşedinţa ter- gulii Urlaţi; 
Compania 4, 

covulii; 
Compania 5, plasa Filipesci, reşedinţa târ- 

gulă Filipesci; 
'Ompania 6, platulă Prahova, 

gulu Câmpina; 
„Vompania 7, plaiulă: Teleajenulă, 

tergulă Văleni. 

plasa Podgoria, reşedinta Ba- 

reşedinţa târ- 

reşedinţa 

Regimentul 4 

Batalionulă 7, reşedinţa oraşulă Buzăă. 

Districtulii Duzti 
Compania ], plasa Sărata, reşedinţa orașul 
uzăă; 
Compania 2, vlasa Câmpul, reşedinţa oraşul 
azăă, 
Compania 3, plasa 'Tohani, reşedinţa târgul 
zilă; îi 

| Compania 4, plaiuli Pirscovul, reşedinţa Pi- 
clele; | 

Compania 5, 
pinesci; . , 

Compania 6, plaiul Buzăi, reşedinţa Pătâr- 
le gele. MR 

plaiul Stănicul, reşedinţa Căr- 

Batalionulă 8, reşedinţa oraşulă Stirbei. 

Districtulă Ialomiţa 
Compania 1, plasa Câmpulă, reşedinţa Ur- 

ziceni; 
Compania 2, plasa Borcea, reşedinţa oraşul 

Stirbei; 

“| şulii Câmpulă- Lungă; 
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„ Compania 3, plasa Balta, reşedinţa Tăndărei, 
Compania 4, plasa Ialomiţa, reşedinţa Ceo- 

china si Slobozia. 

“DIVISIA II TERITORIALA 
BRIGADA, III, reşedinţa oraşulă Râmnicn- 

Vâlcej, , - - 

Regimentulă 5 

Batalionuli 9, reşedinţa oraş. Câmpul- Lungă. 

Districtulă Dluscelă 

Compania 1, plasa Argeş, reşedinţa Bârdesci; 
» Riurile, reşedinţa Micesci; 
» E oăgoriasreşedința Văleni; 

inţa ora- 

„2 
» 3, 

“4, plaiul Nucşora, rege 

Compania 5, plaiul Dâmboviţa, reşedinţa 
Nămăesci, „- 

Batalionulă 10, reşedinţa oraşul Pitesci. 

Districtulii Argeşiă 

Compania 1, plasa Cotmâna, reşedinţa Cos- 
tesci; . Da 

Compania 2, plasa Gălăşesci, reşedinţa Far- 
duesci; , 

Compania $, plasa Pitesti, reşedinţa oraşul 
Pitesci; 
Compania 4, plasa Argeş, reşedinţa târgul 

Curtea-de-Argeşi; 
Compania 5, plasa Oltul, reşedinţa monasti- 

rea Cotmâna; 
Compania 6, 

veni; 
Compania 7, plasa Lovistea, reşedinţa Snici, 

Regimentulă G 

Batalionul 11, reşed.orașul Pomnicul-Vâleci, 

„Districtulă Vâlcea 

Compania, 1, plasa Ocolulii, reşedinţa oraşul 
Romniculu- Vâlcei; ” 

Compania 2, plasa Otăsăuli, reşedinţa Siri- 
nesa; * , 

« Compania 8, plasa Oltulă, reşedinţa tergulă 
Drăgăşani; | 

Compania 4, plasa Olteţul-de-Jos, reședința . 
Otetelişulii; 5 

Compania 5, plasa Olteţul-de-Sus, reşedinţa 
Pleşoiulă; . 

Compania 6, plaiui Horezul, reşedinţa tergu 
Horezuli; 

Companiă 7, plaiul Cozia, reşedinţa, Olănesct. 

plasa Topologul, reşedinţa Tig- 

Batalionul 12, roşed. oraşul Târgul-Jiului. 

Districtulă Goriii   Compania 1, plasa Ocolulii, reşedinţa oraşul 
Tergulă-Jialui; ”



: dimiră; 
;. Compania 4, plasa Amaradia, reşedinţa Căr- | 
; bunescă; 
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Compania 2, plasa Jiul, reşedinţa Urâarii- de- 
Josiă; 

Compania 3, plasa Gilortul, reşedinţa Vla- 

Compania 5, plasa Novaci, reşedinţa Dră- 
goesci; 

Compania 6, plaiul Vulcanul, reşedinţa Bră- 
diceni. 

BRIGADA IV, reşedinţa oraşul Oraiora. 
Regimentulii ? 

Batalionul 13, reşed. orașul Turnul-Sererin. 

Districtulă Jiehedinţi 

Compania, 1, plasa Ocolulă, reşedinţa târgal 
Cerneţi s6ă oraşulii Turnulă-Sererinii, 

Compania ?, plasa. Blahniţa, reşedinţa Bu- 
rila-Mare; 
Compania 3, plasa Câmpalii, reşedinţa Pan- 

ghina; 
Compania 4, plasa Dumbrava, reşed inţa 

Guardiniţa; 
Compania 5, plasa Motral-de-Jos, reşedinţa 

Strehaia; 
Compania 6, plasa Motrul-de- “Sue, reşedinţa 

Stroesci. 

Batalionulă 14, reşedinţa oraşuri Craiova. 
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Batalionul î, reşedinţa oraşuli Slatina. 

ă Districtul Olt i 
Compania 1, plasa Midloculii, reşedinţa o- 

raşulă Slatina; 
Compania 2, "plasa Vedea, reşedinţa Negreni, 
Compania 3, plasa Oltulă, reşedinţa Câm- 

pulii-Mare ; 
Compania 4, plasa Şerbănesci, reşedinţa 

Drăgănesci, 

“DIVISIA II TERITORIALĂ 
BRIGADA V, reşedinţa oraşală laşi, | 

"Regimentul 9 | 

Batalionul 17, reşedinţa oraşulii Iaşi. 

Districtul Iaşi! 
L Comparia 1, plasa Copoii, reşedinţa oraşulii 
aşi; 
Compania 2, plasa Braniştea, reşedinţa Bosia; 
Compania 5, plasa Cârligătura, reședința 

'Tergu Framosiă ; - 
- Compania 4, plasa Bahluiulă, reşedinţa, târ- 

gulă Podu-ll6ea ; 
Cumpania 5, plasa, .Codrul, reşedinţa Bu- 

ciumuli; 
Compania 6, plasa Stavniculi, reşedinţa Vo- 

rovesci ; 
Compania 7 î, plasa Turia, reşedinţa târgul 

Bivolari. 

Batalionul 18, reşedinţa oraşulă Fălticeni. 

Districtul Sucera   Districtul Doljiii 

Compania 1, plasa Ocol, reşedinţa, “orașulii 
Craiova; 

Compania 2, plasa Amaradia, reşedinţa Cru- 
seţali; 

Compania 3, plasa Jiulă-de-Susii, reşedinţa 
* Mihăiţa; 

Compania 4, plasa Dumbrava, reşedinţa Ter- 
pedito; 

Compania 5, plasa Câmpal, reşedinţa tergal 
Calafatii; , 

Compania 6, plasa Balta, reşedinţa Segarcea; 
Compania 7, plasa Jiulii- de- Josă, reşedinţa 

Roba. 

Regimentul 8 , 

Batalionul 15, reşedinţa oraşul Caracal. 

Districtul Romanați 

Compania, 1, plasa Ocolul, reşedinţa oraşulă 
Caracal; 

Compania 2, plasa Oltulii-de-Susii, reşedinţa, 
Brâncoreni ; 

- Compania 3, plasa Olteţul, reşedinţa Bălesa; 
Compania 4, plasa Balta, reşedinţa Obirşia; | 
Compania 5, plasa Oltuli-de-Josii, reşedinţa 

Jslazulii, 
- , . E 

Compania 1, ptasa Moldova, reşedinţa Baia; 
Compania 2, plasa Muntele, reşedinţa Bro. 

sceni ; 
Compania 3, plasa Siretul, reşedinţa Păscani; 
Compania 4, plasa Somuzul, reşedinţa oraşul 

Fălticeni. 

"Regimentul 10 

„Batalionul 19, reşedinţa oraşulă Botoşani. 

Districtul Botoşani 

Compania 1, plasa Coşala, reşedinţa târgul 
Frumuşica ; , 
„Compania 2, plasa Jijia, reşedinţa Frasesci; | 
Compania 3, plasa Miletinnlă, reşedinţa târ- 

gală Sulita ; 
Compania 4, plasa Siretulii, reşedinţa târgul 

Bucecea ; 
Compania 5, plasa Stefănesci, reşedinţa, târ- 

gulii Stetănesci ; 
Compania 6, plasa Tergulă, reşedinţa oraşul 

Botoşani. 

Batalionul 20, reşedinţa, oraşulă Dorohoi. “ 

Districtul Dorohoii - 

Compania 1, plasa Bascul, reşedinţa tergulă 
Săveni ;    
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“Compania 2, plasa Berhoinetele, reşedinţa 
tergulu Mihăileni ; . - 

Compania 3, plasa Cosula, 
Dorohoiă ; 

Compania 4, plasa Herţa, reşedinţa târguli 
Herţa. ; : 

xeşedința oraşul 

- Compania 5, plasa Prutul-de-Jos, reşedinţa |. 
târgul Rădăuţi ; IE . 

Compania 6, plasa Prutul-de-Sus, reşedinţa 
Dănileni. 

BRIGADA VI, reşedinţa oraşult Brăila s6ă 
Bacăii, . 

Regimentul 11 

Batalionul 21, reședința oraşul: Romană, 

Districtul Romanii 

Compania 1, plasa Fundulă, reşedinţa, târgul 
Danienescă ; 

Compania 2, plasa Moldova, 
şulii Romanii; , 

Compania 3, plasa Siretulii-de-Josii, reşe- 
__ dinţa Oniscani; | ” 

Compania 4, plasa Siretul-de-Sus, 
Dolgesci sii Târga-Bara, 

reşedinţa ora- 

reşedinţa 

Batalionul 22, reşedinţa oraşulii Pgtra. 

Districtul Nenţu 

Compania 1, 
guli Buhuşă; 

Compania 9, Plasa-de-Susi, reşedinţa târgul 
Nemţu; A 

, Compania 3, plasa Midlocalii, reşedinţa Bo- 
- sieni; : 

„ Compania 4, 
triciora ; 

Compania 5, plasa Pstra, reşedinţa, oraşul 

plasa, Bistriţa , reşedinţa târ- 

plasa Muntele, reşedinţa Bis- 

Pâtra. 

Regimentul 12 -» 

Batalionul 23, reşedinţa oraşulii Bacăă, 

| Districtul Bacăiă | " 
_ Compania 1, plasa Bistriţa-de-Sus, reşedinţa 
oraşuli Bacăi ; | : 

Compania 2, 
dința Lelca ; | 

Compania, 3, plasa, Tăslăul-de-Sus, 
Moinesci; | . 

Compania 4, plasa Tăslăul-de- Joa, 
Valea-Rea; - 

Compania 5, 
gală-Ocna. 

plasa Bistriţa-de-Josă, reşe- 

reşedinţa 

veşedința 

plasa Trotuşulii, reşedinţa 'Târ- 

" Batalionul 24, reşedinţa oraşulii Focşani. 

„Districtul Putna . 
Compania, 1, plasa Biliesci, reşedi nţa Dimă. 

cesci; 
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Compania, 2, plasa Gârlele, reşediaţa târgul 
Odobescy; ' | 
Compania 3, plasa Răcăciuni, reşedinţa Ter- 

gu-Agiedi; - 
Compania, 4, plasa Vrancea, reşedinţa Tichi- 

rişuli; 
Compania 5, plasa Zăbrăuţiă, reşedinţa tr. 

guli Panciu; , , 
Compania 6, oragulii Focşani, reşedinţa ora- 

şuli Focşani, . 

DIVISIA IV TERITORIALĂ 
BRIGADA VII, reşedinţa oraşulii Galaţi. 

" Regimentul 13 

Batalionul 25, reşedinţa oraşulii Romnicu- 
Sărată. 

” Districtul Râmnicu-Sărat 

Compania 1, .plasa Gradiştea, reşedinţa Gra- 
diştea-de-Susă; Ă 

Compania 2, plasa Marginea-de-Josă, reşa- 
dinţa Măicănesci s6ă Martinesct; 

Compania 3, plasa Marginea-de-Susii, reşo- 
dința Plăinesci; ] 

Compauia 4, plasa Oraşul, reşedinţa Cotesci; 
Compania 5, plasa Romnicu-de-Josii, reşe- 

dinţa oraşulă Râmnicu-Săratii; | 
Compania 6, plasa Râmnicu-de-Susă, reşe- 

dinţa Sgirciţii e6ă tergulii-Cucu; 
Compania 7, plaiulă Râmnicu, reşedinţa Du- 

mitresci; 

Batalionul 26, reşedinţa oraşuli Brăila. 

Districtul Brăila 

"Compania 1, plasa Balta, reşedinţa Vizirul- 
de-Jos; - | 

Compania 2, plasa Vădeni, reşedinţa Silis- 
trarulă; ” 
— Compania 3, plasa Brăila, reşedinţa oraşulă 
Brăila, 

kegimentul 14 

Batalionul 27, reşedinţa oraşulii Galaţi, 

Districtul Covurluiiă 

Compania 1, plasa Horincea, reşedinţa Be- 
resci; - | 
Compania 2, plasa Prutu, reşedinţa Bujorul 

s6i Frumuşiţa; | 
Compania 8, plasa Siretul, reşedinţa t ârgul 

Pechea; Ă 
Compania 4, oraşul Galaţi, reşedinţa oraşul 

Galaţi. ” 

Patalionul 28, regedinţa oraşulii Bolgradă. 
Districtul Ismailii, Bolgradi şi Caholă, 

a Ismail 

Compania 1, reşedinţa oraşul Ismailă;
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Compania, 2, reşedinţa oraşulii Chilia; 
Compania 3, reşedinţa oraşuli Reni. ' 

Bolgrad |. 

Compania 4, plasa Cahul-Prutii; 
Compania 5, plasa Domnesc; 
Compania 6, plasa Ismaili. 

Cahulii 

Compania 7, plasa Costangalia, reşedinţa o- 
raşuliă tsmaili; 

Compania 8, plasa Cotul-Morii; 
Compania 9, plasa Tigheciuliă. 

BRIGADA VIII, reşedinţa oraşuli Brăila 
sâii Borladii. 

Regimentul 15 

Batalionul 29, reşedinţa oraşulii 'Tecuciii. 

Districtul Tecuciii 

Compania 1, plasa Bârladă, reşedinţa tergul 
Biserica-Florea; 

Compania 2, plasa Nicoresci, re şedinţa ora- 
şulă Tecuciii; - 
“Compania 3, plasa Berheciulii; reşedinţa Ne- 

gulesci; 
Compania 4, plasa Zeletini , reşedinţa, târ- 

gală Podu-Turcului. | 

Batalionul 30, reşedinţa oraşulii Bârladii. 

Districtul Tutova 

Compaaia 1, plasa Tutova, reşedinţa, Puesci; 

dănica; 

  

  
Compania 2, plasa Simila, reşedinţa Boe-| 
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Compania 3, plasa Târgul, reşedinţa, Slobo- 
zia-Zorleni; > 

Compania 4, plasa Corolui, reşedinţa Adam; 
Compania 5, plasa Pereschivulă, reşedinţ 

Coroescă. .. a 

| Regimentul 16 

Batalionul 31, reşedinţa, oraşulii Vastuiii, - 

| Districtul Vastuiii | 

Compania 1, plasa Midloculi, reşedinţa, Dă- 
nesci; 

* Compania 2, plasa Fundurile, reşedinţa Ne- 
gresci: 

Compania 3, plasa Stemnicul, reşedinţa Bu- 
păesci; a - 

Compania 4, plasa Racova, reşedinţa târgul . 
Prungesci sâii Poenesci;: | 

Compania 5, plăsa Crasna, reşedinţa Chir- 
cesci; IN 

Compania 6, oraşuli Vaslniii, reşedinţa ora- 
guli Vasluii. : 

Batalionul 82, reşedinţa oraşuli Huşi. 

„Districtul Făleiă 

Compania 1, plasa Crasna, reşedinţa Cro- 
esci; 

j Co mpania 2, plasa Midlocul, reşedinţa Vut- 
caniă; 

Compania 3, plasa Prutoli, reşedinţa Lvă- 
nesci; : 

Compania 4, plasa Podoleni, reşedinţa Dran- 
ceni sâi Podoleni;, * E 

Compania 5, oraşulii Huşi, reşedinţa oraşul 
Huşi. . : 

  

REGULAMENT 
PENTRU SUB-DIVISIUNILE TERITORIALE (BRIGADE DE MILITII) 

2 (Decretii No. 1582 din 19 Octomo, 1869) | 

CAPITOLUL 1 
Drepturi şi îndetoriri generale 

„ Art, L, Sub-divisiunile teritoriale create prin 
înaltul nostru decretă cu No, 371, din 18 Fe- 
bruariă 1869, sub numire de brigade de miliții, 
aii drept scop uniforma aplicare a regulamen- 
teloră şi instrucţiunilor de tot felul în trupele 
de infanterie garnisonate pe zona teritorială a 
fiă-căreea. 

„Art, 2, Sefii sub-divisianilor teritoriale sunt 
respunsabili către şefii divisiunilor teritoriale 
de esacta şi uniforma aplicare a acestora, pen- 
tru care le şi suntii imediatii subordonați. 
- Arte 3, Ei se asigură de aplicarea, lor întoc-   

mai, prin dese inspecţiuni, cari nu poti fi mai 
pugine de câtii patra pe anii, pentru fie-care 
corp, fie el de miliții s6ă armată permanentă, 

" Art, 4, Inspecţiunile ce şefii de sab-divisiuni 
facă trebuescii combinate ast-felii ca ele să nu 
cadă la aceleaşi epoce cu acele ce suntii dâtori 
a face şefii de divisiuni teritoriale, sâi cu iu- 
specţiunile generale. : : 

Ele potii coincida insă 
riodice administrative. 

Arte 3. La epoca inspecţiunilorii generale, . 
şefii de sub-divisiuni, fie-care în reionuli săi, 
însogesce pe inspectorulii generală. 

" AFte 6. Inaintea începerei ori-căril inspec- 
țiuni, şefii sub-divisianiloră teritoriale sunt 

cu inspecţiunilo. pa-
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dâtori a dresa ună itincrariăi şi alt supune a- 
probării şefului de dirisie teritorială, | 

Art. 7, Şeful de sub-divisiune teritorială se 
asigură, în inspecţiunile ce face, de tot ce pâte 
interesa instrucţia, comandamentuliă, poliţia, 
administraţia şi disciplina trupeloriă, şi în pri- 
vința amănuntelor se pâte povăţui de instruc- 
ţiunile inspecţiuniloră generale. Inspecţiunile 
scâleloră de 1-iulă şi ali 2-lea gradi, vor face 
objectulii unei deosebite şi minuţi6se îngrijiri. 
Art. 8. După fie-care inspecţie, se lasă în 

corpuri ună ordinii de qi prin care'şi esorimă, 
opiniunea sea asupra, celoră aflate, 

Ordinul acesta se înscrie în registrele de or- 
dine ale corpului. i 

Art, 9, După terminarea inspecțiuniloră, 
şefii sub-divisiun:lor dreseză două raporturi ge- 
nerale, separate, unulii pentru trupele perma- 

- nente de infanterie şi celiă alt pentru miliţii şi 
reservă, şi le presintă în termin de 15 (ile co- 
mandanţilocă divisiuniloră loră, 

Art. 10, Raporturile acestea vori coprinde 
3650 părţi : , o - 

a. Iustrueţia;. 
d. Administraţia; . 
e. Disciplina;   d. Apreciaţiun! generale şi personale asupra 

corpului ofigerescă spre a servi comandanților 
de divisiuni ca, informațiani pentru notele ce 
aă a pune pe la tablourile de înaintare; 

e. Scoli; - 
f. Propuneri generale. 
art. 11, Pentru orl-ce deplasare, arendii de 

scopi inspecţiunea s6ă însoţirea,. inspectorului 
generală, şolii de sub-divisiuni teritoriale aă 
dreptulă la cheltueli de transportă, fără altă 
indemnitate, Cheltuelile se vorii da în bany nu 
mai acolo unde nu vorii fi linii postale ssi dru- 
muri de ferii. - 

Art, 12, Şefii de sub-divisiuut ai dreptaliă 
2'şi lua câte ună adjutantă en gradul de sub- 
locotenent, şi câte unii gradii interior (scriitor 
în cancelariă) din trupele de infanterie perma- 
nentă, aflate în sub-divisiunea loră. 

Personalul acesta trebuesce însă aprobat 'de şefulă divisiunii teritoriale și nică întrun casti 
nu pâte să rămână în acâstă detaşare, îndată 
ce corpul cărnia aparţinera trecot în altă sub- 

„divisiune teritorială. 
Art. 19, Ministerulă de resbelă pote, la cas 

de trebuință, să atazeze la sub-divisiuni, “pe 
lingă personalală de susi, şi câte uni oficeră 
inferiori din corpulă de stati-majorii ce se dă 
şefalui de sub-divisiune pentru lucrările srb- 
divisiunil sele. 

Art. 1, Acolo unde nu suntii asemenea ofi- 
şeri de stată majoră, disposiţiunea prevădută 
la art, 12 de mal susii pentra casulă de schim= 
bare de garnisonă, so modifică ast-felă ca ad- 
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tarea corpului spre a putea iniţia pe noulă 
scriitori îu lucrările de cancelarie,” - 

Art, 15, Pentru purtarea corespondenţi can- 
celariilorii se ia, din trupele garnisonate în re- 
şedinţa sub-divisiunii, câte uă ordonanță de 
două deci şi patru de ore. | 
-Art. 16, Şefii de sub-divisiani arenă dreptul 

la unii numără de ordonanțe personale (servi- 
tori), după grad, le iaă din trupele permanente, 
de ori-ce armă, din circumscripţiunea, sub-di- 
visiunii loră, . i 

Ele însă aii să urmeze corpuli loră îndată ce 
acesta trece în circumseripţiunea unei alte sub- 
divisiani, - . 

Art. 17, Fie-cării sub-divisiuni teritoriale “i se dă indemnităţi de cheltueli de cancelarie, 
conforimnii alocaţiunitor budgetare şi chibzuirii 
ministrului nostru de resbelii. 

CAPITOLUL 11 
Inlocuirea titalarului în cas de absenţă 
Art, 1$, La ori-co plecare de la reşedinţa 

sea, fie în congediă, inspecţiune sâă altă, misie, 
gefalii de sab-dirisie delegă comandamentul 
sub-divisiunit ofişeralui celui mai mare şi mat 
vechiă în grad din teritoriul săi, fără deosebire 
de armă sâă corpi, şi în casă numai ca acesta 
să se afle în oraşul de rezedință, In casal con- 
trariii nu'lă înlocuesce nimeni, şi lucrările cu: 
rente se voră espedia de către şeful cancelarii 
în numele comandantului stă; cră tote cele-alte 
se vorii supune divisiunilorii teritoriale spre a 
Îi se da soluţiuni. 

CAPITOLUL III 
Relaţiuni cu diferitele autorități 

militare și civile 
Art. 19. Şefii sub-divisiuniloră teritoriale priimesc şi centraliseză tâte lucrările batalisne- 

lor de miliții din teritoriul lor şi sunt interme- 
diulă între dânsele şi divisinnea teritorială, 

Art, 20, Ele supunii aceator din urmă cere- 
rile şi deslegările cărora singure, în basa regu- lamenteloră în vigâre, nu le-ară putea da solu- 
ţiuni directe. . 

Art, 21, Sefii sub-divisianilor transmit asa- menea diferitele situaţiuni şi stări pricitâra pe miliții şi reserve, centralisate pentra sab- 
divisiunea întrâgă, la epocele la cari trebue să 
le priimâscă şi 8 dile după epocele acestea. 

Arte 22, Bi asumă în privința bataliânelor 
de miliții tâte drepturile şi prerogativele pres- 
crise în regulamenta! serviciula! interior pentru 
şefali de corpi, şi'şi dati opiniunea înscrisă şi 
motivată pe listele de înaintări a ofişeriloriă 
propuşi în bataliânele de miliții. - 

Art, 23, La 1, 8, 16 şi 21 a fie-cărei luni, 
priimescii, pentru stiinții, de la corpurile de   jutantul să mai rămână vă lună după strămu- trupă din armata permanentă, aflate în circuta-
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scripţiunea loră, uă situațiă numerică. Situa- 
țiunile acestea, li se mai trămit şi îndată ce uă 
trupă a ajunsi în circumscripţiunea sub-divi- 
siunii, precumiă şi în ajunală plecării sele. - 

In acesti din urmă casă se arâtă printr'ună 
raport înscris ora la care trapa pornesce şi 10- 
culii de unde plâcă. | 

Art, 24. Corpurile de trapă mai trămit sub- 
divisiunilorii teritorale un tabloi al ocupaţin- 
nilorii gilnice prevădută la art. 5 din serviciulii 
interior, gi oră-ce altă relaţiune li s'ar maj cere, 

Art, 25, Comandanții de sub-divisiană sur- 
veghâză ca marşurile militare prescrise prin 
serticiulă interioră să se esecute întocmai, şi 
profită de acestea spre a face să se aplice câtii 
se pâte mai multi şi mai variatii serviciul în 
campanie. - E 

Acolo unde sa află trupe de cavaleriă, arti- 
leriă şi genii, le pâte concentra pentru manevre 
combinate, vestind despre acâsta şi pe coman- 

. danţii respectivi superiori al acestora. 
Art, 26, După asemenea eserciţiuri, dres6ză 

ună raport detaliat, ca consideraţiuni tactice 
asapra localităţiloră, şi, însoţită de uă schiţă 
de planii, le înainteză divisiunii teritoriale. 

Art, 27, Sub-dirisiunile teritoriale stai în 
directă relaţiane cu autorităţile civile şi jude- 
cătoresci pentru tot ca privesce din reservă şi 
miliții, întru cât cestiunile acestea m'ară putea 
fi deslegate de către comandanții batalionelor 

"de miliții, 
Art, 28, Relaţiunile sub-divisiunilor cu in- 

tendenţele divisionare se opresc acolo unde în- 
cepe partea curată administrativă, " 
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CAPITOLUL 1V 
| Reerutaţia 

„Art, 29, Şefii sub-divisiunilorii teritoriale, 
fiindă puşi sub ordinile imediate alo celorii de 
la divisiunile teritoriale, ei potă fi delegaţi de - 
aceştia a'i înlocui în însăreinările ce aii puse 
asupră-le prin regulamentele în vigâre în pri- 
vinţa recrutării, şi în casul acesta sunt ei res- 
ponsabili de aplicarea, tutalor prescripţiunilor 
ministeriale, . o 

CAPITOLUL V - 
Disposiţiuni generali PE 

Art. 30. Afară de îndstoririle acestea, şefii 
de sub-divisiuni teritoriale sc vor conforma ţu- 
tulorii prescripţiunilor ce "i-arii privi d'a drep- 
tul, ca şefi de brigadă, în reguiamentul servi- 
ciului interior, regulamentul comandamentelor 
militare, acela ali reserveloră şi miliţiiloră şi 
întra cât acestea nu vor fi contrarii literif şi 
spiritului regulamentului de fașă. 

Arte 31. Până la numirea titularilor şefi de 
sub-divisiuni, prevăjuţi prin legea organică a 
puterii armate, colonelit şefi de regimente pot 
fi însărcinaţi provisoziii şi cu abribațianile a- 
cestora. Prin acsata însă ei nu dobândesz drep- 
turi de precădere la comandamente superisre, 
la casii de îmbrigadări de trupe, 

Art. 32, Cândă se formeză brigade active, 
comandanții sub-divisiuniior teritoriale poti fi 
numiţi comandanții acestora, şi atunci Jocurile 
lor potii rămâne chiar vacante, după cumiă va 
chibzui ministrul Nostru de resbelă. - 

  

LE 
GE 

E PENTRU INAINTAREA IN OASTE 

" (Decret No. 75 din 28 Martie 1862) 

Art. 1. Nimeni. nu pote fi caporalii, de n'a 
servită în activitate ca soldat, minimum, găse 
luni, întrun corpă ală armatei. 

Art, 2. Nimeni nu pote fi sub-ofişerii, de n'a 
serviti ș6se luni, celă puginii, în actiritate ca 
caporală, PE | 

Art. 3, Nimeni nu pâte fi snb-locotenentă : 
J-iii, De nu va avea etatea de nouă-spre-dece 

ani, celă puşin. E a : 
2-lea. De n'a servită doui ani, minimum, ca 

sab-ofigeriă, întrunuli din corpurile armatei, 
stii de n'a fostă elevă ală scâlei militare şi de 
n'a împlinită condiţiile examenelor, eşirii din 
scălă, 

Art, 4. Nimeni nu pâte fi locoteneut, de n'a 
servită, celă puginiă, doui ani, în gradul de 
sab-locotenente. " -   

Art, 5. Nimeni nu pâte fi căpitan, de n'a 
servită, cel puşin, doui ari, în graduli de lo- 

„| cotenentii. 
Art. 6. Nimeni nu pote fi maioră, de n'a ser- 

vită, cel pacin, trei ani în gradul de căpitan.. 
Art, 9, Nimeni nu pâte fi locotenent-colonel 

de n'a, servită. celă puțin, doui an! în gradalit 
de maiorii. pf 
„Arte $, Nimeni nu pote, fi colonelă, de n'a 
servitii, celii puțin, doui ani, în gradulii de l0- 
cotenent-coloneli. . .. . . 

Art. 9, Nimeni nu pâte f recomandată la, 
unulii din gradele superi6re celui de colonelii, 
de n'a serviti celă puşin patru ani în gradaliă 
îndâtă inferioră. 

Art, 10. Uă a treia parte din gradele de 
sub-locotenent, racante în corpurile de trapă 

100
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ale armatei, se va da sub-ofiţerilorii de cor- 
purile unde se află vacanţie, cele-alte două 
treime se vori păstra elevilor ce esii din scola 
militară, şi oferii chiămaţă din neactivitate. 

Art, 11, Două treimi din gradele de locote- 
mentii şi de căpitani, se vorii da după vechime, 
cea-altă treime, după meriti. 

Art, 12. Jumătate din gradele de maiorii, 
"so va da după vechime, cea-altă jumătate după 
"merită, Pa 

Art. 13, Pote gradele superidre celui de şefi 
de batalion (maior) se vor da după meritii. - 

Art, 14. Vechimea pentru înaintare, se va 
. determina prin data" brevetului gradului sâi la 
date asemenea, prin aceea a brevetului gradu- 

- lut inferiori. . 
Art. 15, Cândii uni ofiger va înceta d'a face 

parte din cadrele armatei, în tâte cele-alte ca- 
- suri, afară de acelea de, în misie pentru servi- 
"ciulii de licenţiare şi de desfințarea funcţiei, 
timpulii ce a, lipsiti din “cadre, se va scădea, 
din vechime. a 

Se va scădea, din vechime asemenea, timpul 
petrecuti într'uniă serviciii care nu depandă de 
Ministerul de resbulă. Se escepteză dintr'a- 
cestă disposiţie, timpul petrecutii pentra ser- 

- vicialii detaşat, într'uă misie diplomatică, sâă 
în scâlele de aplicaţie în străinătate. 

Se va deduce în fie ce casii, timpul trecut 
în serviciul unei puteri străine, 

Ofierii cari înceteză d'a face parte din ca- 
- drele armatei, în urma desființării vre-uncă 
funcţii, sâi în casi de licenţiare se vori îm- 
părţi pentru înaintare printre diferitele cor- 
pură ale armatei din care faci parte, şi care 

- vorii fi conservate sâii create. . 
Art, 16. Ofigerii prisonieri de resbel îşi vor 

păstra drepturile de vechime pentru înaintare. 
Nu vor putea dobândi cu tâte aceste, de cât 

graduii de îndată superior eelui ce!'] aveai în 
minutulii cândă ai fostii făcuţi prisonieri. 

Art, 17, Timpulă de servicii ceratiă spre a 
putea trece dintr'un gradă într'altul, se va re- 

„'duce la jumătate în timpi de resbelii. 

Art. 18. Nu se ra putea abate din condiţiile 
de timpi impuse prin articolulă precedenti, 

- spre a trece dintr'unii gradă într'altul de cât 
în casuriele următâre: 

i-ii, Pentra ună faptă străluciti bine ju- 
stificati şi pusi în ordinul de di pe armată. 
„9-lea, Cândă va, fi cu neputinţă, a se înlocui 
într'alti chipi lipsarile de corpuri, aflate în 
presenţa inemicului. . : 

__ Art, 19, In timpii de resbelă şi în corpurile 
aflate în presenţa inemicului se vor da, adică: 
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Dapă vechime jumătate din gradele de loco- 
tenentă şi căpitanii; dapă meriti scii după ale- 
gere tâte gradele de maioră. 

Art, 20, Nici într'unii casă nu se va putea 
da, ni gradiă fără funcţie sâă peste complec- 
tul cadrelor, nici să se acorde gradele onorarii, 

Nu se ra putea da asemenea, nici întruni 
casii, unii gradă superiori, aceiui corespondent 
funcţiei. 

Art, 21, Tâte înaintările de oficeri se voră 
publica inserându-le în Monitorulă oficială cu 
arătarea, rândului de înaintare, de nnmele ofi- 
cerului ce era însărcinată cu fancţia vacantă 
şi de causa vacanţiei. . 

Art, 22, Nici uni ofigerii admisă în retra- 
gere nu se va mai putea repriimi în cadrele 
armatei. E 

Acâstă disposiţie neputendii avea retroacti- 
vitatea, oficerii retraşi din serriciă înaintea 
promulgării legiuirii de faşă, păstreză dreptul 
de reintrare în cuprinderea legii anteridre; a- 
cest drept şe reguleză însă în următorul chip, 

Toţi oficerii retraşi înaintea promulgării a- 
cestel leginiri, ai facultatea de a încunosciința 
pe Ministeraulii de resbelă, într'ună termin de 
duoi ani, de voesce stii nu a se folosi în viitor 
de beneficiuli închezăşuit lori prin rechia le- 
giuire; acelora ce după acestii terminii de duoi 
ani, nu vorii fi îndepliniti ceruta formalitate, 
se va aplica legea de facă. . - 

Art. 29, Funcţia este deosebită de gradii. 
Nici unui ofişeră nu i se pote lua gradul de 

câtii în casurile şi după formele determinate 
de legi. . 

Art, 24, Românii, carii până astădi ai do- 
bândită graduri militare în armatele puterilor 
garante şi a altori staturi cu armate regu- 
late, întra câtă vor dovedi prin acte autentice, 
atâtă rangulă dolânditii câți şi neprihănita 
purtare, potii fi priimiţi în armata română cu 

rangulă dobânaitii în oştirile mai susi citate, 
socotindu-li-se anii serviciului în graduliă celi 
de pe urmă. 

Acâstă facultate nu este dată de câtă până 
Ja rangulă de locotenentă-coloneli, inclusiri. 

Art, 25, De la promulgarea acestei legiuiri, 
tinerii români ce suntă astă-di şi carii în viitor 
voră intra în scoli militare străine, stii în ar- 
mate străine, vorii fi dâtori în termini -de ună 
anii, a cere şi a dobândi consimţimentală Gu- 
vernalul. Acei ce nau se voră conforma acestei 
disposiţiuni, nu voriă putea a se folosi de drep- 
tală priimirii în 6stea română, cu gradaliă do- 
bânditii în străinătate, 

Art, 26, Tâte disposiţiile contrarii legii de 
facă, suntii şi voră rămânea desființate,
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GE 
PENTRU IERARCEBIA- MILITARA 

(Decretii No. 74 din 28 Martie 1862) 

_ Art, 1, Ierarchia militară în armata Ro 
mâniei este determinată, precum urmâză : 

Generalii de divisie. , 
Generală de brigadă.. 

_ Colonelii. 
Locotenentiăi-Cnloneli. 
Maioriă, ” 
Căpitanii. | 

Locotenent. 
Sub-locotenentă, 
Sub-ofigeri. - 
Caporal. * 
Soldati. a , 
Art, 2, Regulamentele: speciale, vor deter- 

mina atribuţiile fie-cărul gradă, precamiă : re- 
laţiile şi raportarile între ele. - 

  

LE GE. 
_ ASUPRA POSITIEI OFIGERILOR, 

TITLUL 1 
- Despre grad 

Arte 1. Gradulii se conferă de Domni; elă 
- constitue posiţia oficerului; ofişerulii nu”! pâte 
perde de cât printruna! dia casurile următre : 

1. Demisia, priimită de Domni. 
2, Perderea cualității de Românii, 
3. Condamnarea la uă pedepsă criminală. 
4. Condamnarea la ună pedepsă corecțională 

pentru vinile prevădute prin condica penală la 
articolele 128, 144, 228,289, 290, 306, 308, 3v9, 

"929, 884, 845 şi 302. — | 
5. Destituirea pronunciată prin sentinţă de 

un consilii de reshelii. „d 
Afară din casurile prevădute prin cele-alte 

legi în vigâre, destituirea va fi pronunciată 
pentru causele mai josă arătate : o 

1. Pentru oticerul în activitate, după nă ab- 
sență ilegală de la corpulă să, de trei luni. 

2. Pentru ofişerulă în activitate, în disponi- 
bilitate sâă în neactivitate, pentru residenţă 
afară din Principatele-Unite, fără voia Dom- 
nitorului, după 15 dile de absenţă, 

TITLUL II 

Despre posiţiile otigerului 
„Arte 2, Posiţiile ofigerului santii : - 
- Activitatea şi disponibilitatea, 
Neactivitatea. 
Reforma,   Retragerea, 

a 

(Decretii din 3 Decembre 1861) 

SECȚIUNEA I 
Despre activitate - 

Art, 3. : Activitatea este posiţia ofigerului - 
care face partedin cadrele constitutive ale âstei, 
avendi uă funcţiune, şi a ofigerului afară din 
cadre întrebuinţatii timporale la ună servicii 
speciale sc cu vre nă misie. ! 

Disponibilitatea este posiţia specială a ofi- 
gerului generală sâii de stati-majorii, făcândă 
parte din cadrele armatei, şi timporale fără 
funcţiune. - IE 

„SECŢIUNEA II 
Despre neactivitate 

Art, 4. Neactivitatea este posiţia ofigeralnă 
afară din cadre şi fără nici uă funcţie. 

. Art. 5, Oliceral în activitate nu pote fi pus 
în neactivitate, de cât în urmarea vre uneea din 
causele de mai josă : - E 

- Licenţiarea, de corpii, 
Desființarea funcției. E 
Intârcerea din captivitate de la neamic, când 

ofigeruliă prisonierii de resbeli a fostii înlocuit 
în funcțiunea sa. ! i 
„ Imfirmităţi vremelnice. : 

Retragerea si suspendarea din funcţiune, 
Art. 6. Punerea în neactivitate prin retra-. 

gere stii suspendare din furicţie se face prin de- 
cretă Domnescă, după raportulă ministralui 
de resbeli. SE 

Arte 7, Ofigerii în neactivitate prin licenţia- 
rea corpului, desfiinţarea funcţiei s&ă întârce- 
rea din captivitate, sunati chiămaţi a ocupa 

.
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jamătatea funcţiilorii de graduli lorii ce va fi 
vacantii în arma din care facă parte, 
“Pimpaulii în care ai statii ofigerii în neacti- 

vitate, le este socotitii drepti serviciă efectiv 
pentru drepturile de înaintare la comanâă, la, 
reformă şi la retragere. . _ 

Art, 3. Ofgerii în neactivitate pentru în- 
firmităţi timporale şi prin retragerea sâă sus- 
pendarea funcţiei suntii susceptibil de a fi re- 
priimiţi în activitate, 
„Timpul ce aii petrecut în neactivitate le este 

socotiti ca sericiă efectivă, numai pentru re- 
formă şi retragere. i ” 

SECȚIUNEA III 
Despre reformă 

Arie 9, Reforma este posiţia ofigerului fără, 
funcţie, care, ne mal potândă fi chiămată în 
activitate, n'a îndeplinitii condiţiile ce'i poti 
da drepti la pensia de retragere. *  .  - 

Art. 10. Reforma se pâte pronuncia : 
1. Pentru infirmităţi incurabile, - 
2. Pentru măsuri de disciplină. 

Ş 1. Despre reforma pentru înfirmităţă * 
, „ Ancurabile 

Art, 11. Reforma pentru iufirmităţă incura- 
bile sa fi pronunciată în formele cernte prin 
legea asupra pensiiloră, , : 

* 

$ II. Despre reforma pentru măsuri de 
" disciplină 

Art. 12, Uni oficeri nu pâte fi trecută în 
posiţie de reformă, din causă de disciplină, de 
câtă pentru unulii din motivele următâre : 

Purtarea rea din obicinuinţă, greşeli grave 
în servicii scii în contra disciplinel. 

Greşell contra ondrei. 
Prelungirea peste trei ani în posiţie do ncac- 

tivitate, afară de restrângerile cuprinse în ar- 
ticolulă următoră. -- 

Art, 18, Reforma pentru causă de disciplină 
a oficerulul în activitate şi pentra ofigerii în 
neactivitate, va fi pronunciată prin otărirea, 
Domnâscă, după raportulii ministrului de res- 
belă şi în urma părerii unui consilii de an- 
chetă, a căruia compunere şi forme vorii fi 
determinate printr'ună regulamentă de admi- 
nistraţie publică. | | 

Reforma din causa, prelungiril neactivităţei 
întruni cursă de trei any, nu va putea fi pro- 
nunciată de cât în privinţa ofigerulni care, dapă 
părerea aceluiaşi consiliă, va fi recunoscutiă 
nesusceptibilii de a fi rechiămată în activitate, 

Părerile consiliulai de anchetă nu se poti 
“modifica de câtii în favorulă ofigerului. 

SECŢIUNEA IV N | 

Despre retragere 

Art, 14, Retragerea este posiţia definitivă a 
2 
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ofigerului reintratii în vicța civilă cu dreptută 
de a se bucura do nă pensie otărită prin legile 
în vigore.. ă ” 

TITLUL III 
Despre soldă 

„Art. 15. Solda activităţii este otărită după 
tarifele aprobate de Domni, 
3 Art. 16, Solda disponibilităţii este otărită 
la 4/5 din solda activităţii. 

Art, 17. Solda pentru neactivitate este fi- 
xată : | 

1]. Pentru ofieruli eşiti din activitate în 
urma licenţierii corpului, desființării de fanc- 
ţie, înturnarea,. din captivitate sâi de infirmi- 
tăţi timporale, la jumătatea soldei de activi- 
tate, fără alte accesorii s6ii cheltueli represen- 
tative. 

"2. Pentru ofigerulii eşită din activitate prin 
retragere sâă suspendarea de funcţie Ja 2/3 din 
aceeaşi soldă. 

Art, 18, Locotenenţii și sub-locotenenţii în 
neactivitate vor priimi 3/5 din solda activităţii, 
fără nici unii alti accesorii, făcând escepţie - 
din Ş 1 din articolulă precedentă. 

Art. 19. Nici ună ofiţeri reformată nu are 
dreptulă la, uă soldă, dâca nu a împlinită tim- 
puli serviciului impusă prin legea recrutării, 

Ori-ce ofişeră reformată, avândă- mat puţin 
de 2/3 din timpulii de serviciă pentru pensiune 
de retragere, va priimi pe ună timpii egală cu 
jumătatea duratei serviciilor s6le efective soldă 
de reformă egală cu 2/3 din minimum pensiei 
de retragere a gradului săi, . a 

Ofigerali avândă în momentul reformării 
s6le mai multi de 2/3 timpii de serviciă efec- 
tivii, cerută pentru pensiunea do retragere, ra 
priimi uă pensie de reformă a căria sumă va fi 
determinată după minimum retragerii gradului 
săi, socotit câte 1/24 părţi pentru fie-care ană 
din serviciuli efectivi. 

Art. 20. Pensiile de reformă date după 2/3 
din timpul serviciului ceruti pentru pensiunea 
de retragere, vorii fi înscrise în registru pen- 
siiloră tesaurului publică, 

Ele nu vorii fi cesibile nici supuse secuestra- . 
lui de câtă până la 1/3 parte, afară din casurile 
de dâtorii către Stati, să în alte casuri pre- 
vădute prin legi. - 

Art, 21. In nici ună casă pensiunea de re- : 
formă nu va fi revărsabilă în total să în parte 
asupra vădurelorii şi orfanilor. 

TITLUL IV 
Disposiţii generale 

Art, 22, Disposiţiile acestei legi se aplică   corpului de intendenţă militară, ofişerilor cor-
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pului sanitară din armată, acelora ai admini- straţiel veterinariloră militar), etc. 

„ Art. 23, Ori-ce ofişeră osîndită prin sen- tință la uă închisâre de mat multă de 6 luni, 
va fi suspendatii din fancţie, sâă pusi în re- formă, conformă disposiţiiloră articolilorii VI şi XIII din acestă lege. . 
„Timpulă celă petrecutiă la închisâre nu va fi 

Nici uă dată socotitii ca timpii de servicii efectivii, nică chiar pentru dreptulii de re- tragere, : : 

    

TITLUL V. 
Disposiţii trausitorii 

„ Arte 24, Ofigerii aflaţi astădi în neactivitate 
de serviciă vorii. rămânea în condiţiunile 6r- 
donanţeloră antsridre, în virtutea cărora ai 
fostii puşi în neactiritate, şi timpulii petrecut . 
de dânşii în acâstă posiţie nu li se va considera 
în serviciul efectivi, Ă 
Art. 25. Tâte disposiţiile de mat "nainte con- 

trarie acestei legi, suntii şi rămân desfiinţate, 
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PENTRU PENSIUNILE SI AJUTOARELE SUB -OFIGERILORU SI SOLDATILORU ÎN RETRAGERE 

Art. 1, Sub-ofigerii şi soldaţii cari! vor servi sub drapelii fără întrerumpere 25 ani, în care nu 
intră acei petrecuţi în reservă, voră avea drepti 
la pensiune, -. 

„Nu vorii avea drepti la pensiune în casurile în cari Codicile penală militarii î lipsesce de densa, întru câtă însă va urma uă sentinţă ju- decătorâscă. 7 | 
Art, 2, Ori-care ară fi timpulii serviciului, sub-oficerii şi soldaţii „cari vor dobândi ble- 

suri (1) grave, contusiuni şi ori-ce alte infir- mităţi incurabile în timpi de xesbelii, din causă 
de devotamenţii către serviciii, s6ă pentru sal- Yarea unui cetăţeni în pericolă, şi cănd acestea 
îi pună în imposibilitate a se hrăni, s6i când prin amputare (2) voră perde unulă sâii mat mulţi membri ai corpului, roră area drepti lu pensiune, . 
„Art. 3, Sub-ofigerii şi soldați! carii nu în 

timpă de resbelii voră dobândi din causa servi- ciului blesuri grave saii alte infirmităţă incura- 
ile, ce”! oră pune în imposibilitate de a se TAni, voră avea, dreptii.la donă treimi de pen- „ Siune, . Ă Art, 4, Blesurile şi infirmităţile, de şi incu- 

rabile, dâră, cari nu pună pe suferindă în im- 
Posibilitate de a se hrăni daii dreptulă la unii 
âjutorii plătită uădată în niomentală pornirii la vatra sa. 

Art. 5. Pensiunile şi ajutârele menţionate 
în articolele precedente, se otărăscă precumii 
urmâză : o 

a. Pentru serviciulă de 25, după arţ. 1, lei 600 
pe ani; ! . 

b. Pentru casurile arătate la art, 11, lei 600 
pe ană; i 

c. Pentrn casorile arătate la art, III, lei 400 
de lei. a 

_(Decretă din 3 Julie 1865) 

A. Pentru casurile arătato la atr, IV, untaju- 
los de lei 600 odată plătitii, 

Art. 6, Pensiunile şi ajutârele acordate în 
virtutea legii de fașă, so voră plăti de către 
casa de dotaţiune a 6stei, pe câtă fondurile a- 
cestei case roriă permite. - -. , 

Art, 7 Constatarea blesurilorii şi a infirmi- 
tăţiloră dând drepti la pensiune sâi ajutoră se . 
va face: i . , | 

1. Printr'onă certificată de origină, liboratii 
de Consiliulă de administraţie ali corpului din 
care face parte militarulă, 

2, Printr'ună certificati de visiță şi supra- 
visită jiberată celă dântâiii de către medicali 
principală ali corpului, celii d'alii doilea de. 
către doi medici numiţi de inspeetorulă gene- 
ral ală Serviciuluy sanitară militară, | 

: Disele certificate vor trebui să se arte esact   şi subă respunderea celorii ce voră sub-semna,  . 
dacă blesurile sâii inârmităţile suntii da cati- 
goria celorii prevădute prin art. 1], III și 1V, 
şi apoi se vorii viza de inspectorulă generală 
militarii, , 

Art, 8. Ministerulii de resbelă va complecta 
instrucţia prevădută prin articolalii precedentă 
apoi va libera unii titlu de pensiune s$ă ună 
mandatii de ajutoră militariloră admişi a se bu- 
cura de una s6ă cea-l-altă favâre 

Art. 9, Ori-ce militară pehsionatii, subt ori- 
ce titlu va fi, precumă şi aceia cărorii s'aă dati 
numaal ajutorii pentru blesuri sâă infirmităţi, 
conformii articolelorii precedente, priimescii de * 
la Statii midlâce de transportă sproa se întârce - 
la vetrele Joră, N a ăi 

Afară de acâsta ei rămână stăpâni pe efec- 
tele lori de mic echipameată. : - " 

Art. 10. Tâte pensiunile arătate la art. 1,   2 şi 3, se vori socoti viagere, 6ră văduvele 
  

(1) Blesuri, răn. - - E : : 
(2) Ampuţare: tăiere a vre unui membra din corpă,
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oră înscrie la casa de dotaţinni a âstei cu drâp- 
tulă acordati de legea de facă şi se vorii bu- 
cura pe viitorii de pensiunea aci arttată, 

“ Art, 19. Vote disposiţiunile anteriâre con- 
trarie acestei legi suntii şi rămănii desfiinţate. 
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ostaşiloriimorți'în răsboiii voră priimi jumătate 
pensiunea, pe câtă vreme -voră remănea necă- 
sătorite. | 

Disposiţiuni transitoriă. 

Art- 11 Răniţii aflaţi astăai pensionaţă, se 
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PENTRU STAREA DE ASSEDIU 

(Decretii din 29 Noembre 1864) 

“Art, 1. Starea de asediă nu se pote declara 
de câți în casă de pericolii iminentă pentru 
ordinea şi siguranţa yublică. | Ă 

Art. 2. Domnitorul are dreptula declara sta- 
rea, de ascdiă în unulă sâă mai multe districte. 

Art. 8, Declararea stării de asedii. arată 
comunele, plăşile sc districtele la care se 
aplică. : 

Art. 4. Îndată ce se va declara starea de 
-asediii, puterile de care era investită autorita- 
„tea civilă pentra manţinerea ordine! şi poliţie, 
trecă în toţulă s6ă în parte în mânele autori- 
tăţii, militare. : 

Prin urmare, autoritatea civilă care urmeză 
a exersa, acelea din indâtoririle sale, de carenu 
a fosti desărcinată de pnterea militară. 

Art. 5, Tribunalele militare poti fi chiă- 
mate a cerceta tâte crimele și delictele în con- 
tra siguranţei statului, în contra Constitaţiu- 
nii, în contra ordiney publice, ari-care ar fi ca- 
litatea antorilorii principali şi a complicilorii. 

Art. 6. Autoritatea militară are dreptuli :   

1. D'a face percuisiţie ori cândii şi ori unde 
va cere trebuinţa. , 

2, Autoritatea militară are dreptul a de- 
părta pe certaţii în judecată (art. 7 codulii pro- 
ceduri! criminale) şi pe individii caril n'a do- 
miciliu! lor în locurile supuse stării de asediă, 
-8, D'a ordona depunerea armeloră şi muni- 

ţiilor şi dea proceda la căutarea şi rădicarea lor, 
4, D'a opri publicaţiile şi adunările pe cari 

ea le va crede de natură a excita s6ă a între--- 
ţine desordinea. 

Art. 7, Cetăţenii, de şi în stare de asedii, 
urmeză cu tOte acestea a exersa acele drepturi 
garantate prin Constituţiune, cari nu sunti 
suspense în virtutea articolilori precedenţi, 

Art, 8, Domnitorulii are dreptul de a rădica 
starea do asedii când va crede liniscea destulă 
de stabilită, . , 

Art. 9. După rădicarea stării de asedii, 
'Tribunalele militare urmeză a cerceta crimele 
şi delictele a căror urmărire le fusese încre- 
dinţată. 
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PENTRU CASA DE DOTATIA OSTIRII 

(Decretă No. 76 din 28 Dlariie 1862) 

TITLUL 1 
Arte 1. Uă dotaţie este creată în interesulii 

Ostet, sub prisegherea şi garanţia Statului. 
Dotaţia 6stei este formată, de veniturile o- 

tărite prin acâstă lege. - 
Ea, pote priimi daruri şi legaturi. 
Casa, de dotaţie priimesce asemenea spre pă- 

strare, vărsările de bună-voie ce i se facă de 
militarii de tote gradele, în cursulă servicia- 
du lori. . - 

Aceste vărsări, daă dreptul la uă dobândă 
a cării plată se va regula de către comisia în- 
tocmită prin art. 5, 

. 

Casa de dotaţie, constitue unii servicii spe- 
cială sub direcția şi gerarea, Comisiel. 

Budgetulă şi socotelile ei, se înaintezii ]a. 
finitulă anului, Ministerului de resbeli, spre a 
se supune adunării, uă dată cu budgetulă ge- 
nerală ali Ostei, | 

Art. 2, Dotaţia 6stei plătesce numai sumele 
otărite prin legea de faţă. 

- Art, 3, Escedentele disponibile se oră in- 
trebuinţa după găsirea cu cale a comisiet casei 
de dotaţie, spre a mări veniturile caseă şi spre 
a face instituţii folositâre în oste, | 

Art. 4. Tote sumele casei de dotaţiane, în- 
tru câtă nu aă uă întrebuințare nemidlocită,
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se versă la tesaurulii publică, care plătesce do- 
bândă legiuită, pe câti timpi voră fi în dispo- 
sițiunea sa. 

La întemplare ca fiscul, să nu aibă trebuință 
de asemenea sume ce cerii dobândă, se voriă da 
cu aceleaşi condițiuni la alte case publice, pre- 
cumi : cele municipale şi numai cu precăderea 
acestora, se voră putea, da particulariloriă, cu 
garanţii valabile, în condiţiunile şi formele ce 
st vor regula, prin regulamente administrative. 

Art, 5. Uă comisie compusă de nouă mem- 
bri numiţi de Noi, şi ale cărora funcţii suntii 
grataite, gerâză tâte operaţiile privitore la do- 
taţia 6stii. : 

În numărulii acestor membri, se ra cuprinde 
celii puţinii tre membri, luaţi din sînul cor- 
purilori legiuitâre, şi duoi membri ai Curţii 
de 'casaţie. - E 

TIPUL II 
Despre exoneraţia din serviciii 

Art, 6, Tinerii cuprinși în contingentulă a- 
nuală, dobândescii exoneraţia din servicii, prin 
migloculă primeloră vărsate de denşi! în casa 
de dotaţie, şi destinate a asigura, reînlocuirea 
torii în 6ste, prin reangagiarea rechilorii mili- 
tari în activitate. i 

Acea primă de exoneraţie, va fi totii-d6-una 
individnală şi la nici ună casă nu se va tolera 
ca să fie făcută prin contribuirea 'unei comu- 
nităţi Gre-care. | 

„Arte 7. Suma, de exoneraţie este otărită, la 
începutală fie-căruia anii după propunerea Mi- 
nisteralui printr'uă ordonanţă a Nostră, 

" Art,8, Vărsarea sumei de exoneraţie în casa, 
de dotaţie, trebuesce efectuată în celle cinci- 
spre-dece dile, după încheerea listelor de către 
consiliurile de revisie, Ă , 

Art. 9, Casa de dotaţie este autorisată a 
priimi în numele tinerilorii înaintea chiămării 
clasei lor, respunderii în bani privitâre la exo- 
neraţia, loră ulterioră, dâca va, fi trebuinţă. 

TILUL IIL 
Despre reangageri 

Art. 10. Reangagerile so facii celii pugin pe 
anii timpii de trei ani şi celii mult pe şâse ani. 

Ele nu potă fi contractate de câtă de mili- 
tarii ce aă împlinit ală şâselea anit de servicii 
în armata activă s6ă de înrolaţii de bună-voie ce 
ati împlinit asemenea al şâselea an de servicii. 

Timpulă lori este regulat asti-feli, ca mi- 
Jitarii, să nu fie opriţi sub drapel după vârsta 

” da 47 ani . 
Art, 11. Antâiareangagiare dă dreptul la uă 
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sumă de 4/5 din prima exoneraţiei plătită în 
duoă rânduri, cea ântâiii jumătate în diua, rean- 
gagerii sâii încorporării, şi cea-altă jumătate 
la espirarea termirului. | 
„A duoa reangagiare pe şăse ani, dă dreptulii 

la uă sumă de 3/5 a primei de exonerare, plă- 
tită precumă s'a disii mai susii, | 

Reangagiarea pe trei ani, dă dreptul numaila 
jumătatea sumelor a cărora proporţiune se de- 
termină mai sus şi se plătesce cu acelaşi mod. 

După duoi-spre-dece ani de serviciă, reanga- 
giatulii p'are drepti de câtii la uă remunerare 
de 20 parale pe di. _ ' 

Art, 12, In casă ca numtruli reangagiaţilor 
să nu fie de ajunsi în comparaţie cu ali exo- 
neraţiilor, se efectueză reînlocuiri de bună-voie, 
dintre foştii militari si tinerii ce n'a mai ser- 
vită; prima acestor reînlocuiri, este în sarcina, 

“| dotaţici 6stei; prima precumă şi modelulii plă- 
tirii, se otărasce de comisia superioră, în for- 
mele arătate prin articolată precedenti. 

Art.13, Sub-ofigerii numiţi ofigeră sâii chiă- 
maţi la vr'uă altă funcţie militară în confor- 
mitate cu legile şi reglementele în vigâre, ai 
dreptii din sumele alocate pentru reangagiări, 
la uă parte proporţională cu timpulii serviciu 
lui ce ai făcută. : - 
“Art, 14, Disposiţiile articolului precedent, - 

se aplică la militarii reformaţi şi la cei ce trec 
întruni corpă, ce nu se recrut6ză prin sorți. 

Sumele dâtorate acestor din urmă li se plă- 
tescii, numai după cererea, Consiliului de at- 
ministraţie al noului corpi, şi atunci în parte |   

  

sâă în totală. - . 
Art. 15. Sumele atribuate prin art. 11 rean- 

gagiaţilor, nu se potă nică ceda, nici seciiestra. 
“În casii de mârte, uă parte din aceste sume, 
proporţională cu timpul serviciului recine n0- 
ştenitorilorii săi. In casi de nu va avea moşște- 
nitori, sumele dâtorate rimân dotaţici âstei. 

TITLUL IV | 

Disposiţii generale și trausitoril 

"“ Arte 16. Sub-ofigerii, caporalii, brigadierii 
şi soldaţii aflaţi astă-di sub stegi, sunt dâtori, . 
ori care ar fi vârsta şi timpul serviciului lor, 
de a împlini timpulă angagiamentelori lori. 

Aceiaşi militari, carii în diua promulgării 
legii, nu vor avea âncă 25 anl de serviciă, pot 
fi autorisaţi a se reaugagia, chiarii cândi voră 
A în vârstă mai multi de 47 de ani, 

Art. 17. Reglementulă de administraţie ali 
casel de dotaţie, va cuprinde:. 
"1. Formele cererilor de exoneraţie, şi a con- 
diţiilorii de admisie, 

2. Organisarea casei de dotaţie a 6stil, şi a 
servicinlui săi specială, 

E aaa
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| “REGULAMENT 
PENTRU PUNEREA IN LUCRARE A LEGII RELATIVA LA CASA DE DOTATIUNE A OASTEI 

| (1862) 

TITLUL | i 
" Despre Comisiunea superidră a 

- dotatiunil 6stei 
Art, 1. Conformiă articolului 5 din Legea 

pentru Casa de dotaţiune, Comisia superiâră 
gerâză tâte , operaţiunile priritâre la acâstă “dotaţiune, ” E 

Conformă art. 1 din acea lege, ea înainteză 
budgetele şi socotelile dotaţiunii oastei :mi- 
nistralui de resbel, spre a se supune adunării 
generale, nădată cu budgetul general al 6stel. 

Art. 2, La sfirşitul fie-căruia anii, Comisia su- perioră supune la cunoscinţa ministrului de resbelii propuneri în privinţa următâreloră 
punctură : - - 

1. n privinţa sumei cu caro militarii ce ai a trage Ja sorţi potă, după condiţiile arătate 
printr'acestii regulamentă, dobândi exonera- 
rea, din serviciul ostăşeacii, (Art. 7 al legii). 

2. În privinţa preţului şi modului de plată, 
pentru înrolările de bună-voe în sarcina Casel 
de dotaţiune, fie din întâmplare, fie ln casulii 
unde numărulii celorii ce ceri exonerarea din |- 
servicii, coversesce riumărul celorii ce vor a se înrola din noii, după expirarea torminului lori 
legiuitiă. 

_ Art, 3, Preşedintele şi vice- preşedintele Comisiunii superiore se numesc de Domn, din- 
tre membri Comisiunii determinaţi în art. 5 a] legii Casei de dotaţiune,. ” | Art, 4. Şedinţele Comisiunii sunt ordinare 
la întâia Duminică a lunci, extraordinare, după chibzuirea preşedintelui şi a. vice-preşedin- 
telui ei. , 

Arte 5, Comisia nu pâte delibera, de nu vor 
fi celă pugină 5 membri presenţi; deliberaţiu- 
nile sunt priimite cu majoritate absolută; în 
casii de paritate, votul preşedintelui este pre- 
ponderentă, 

Procesulii- verbală ală fie-cării şedinţe este 
transcrisă întruniă registru specială și se sub- iscălesce de membrii ce aă luată parte la deli- 
beraţiune, 

Minoritatea pâte înscri părerea; sa. 
Art. G, Cancelaria Comisiunii face după pro- 

procesul-verbalii al Comisiunii, îm părtăşirile 
curiinci6se ministrului de resbelă, sub respun- 

  

derea ei, atâtă de esacta cuprindere cât şi de 
imediata comunicare. 

Decisiunile ministralui date pentra executa- 
-j tea propaneriloră făcute de Comisiune, se pa- 

blică prin Monitorul oficiali şi cel al 6stei, 

TITLUL IL 
„Despre casa dotaţiunei 6stei 

CAPITOLUL 1 

- Modulii de administrare 

Art, 7, Cancelaria Comisiunii este însărci- 
nată, sub dirccțiunea Comisiunit, co comptabi- 
litatea Casei de dotaţiune; ea ine tâtă cores= 
pondenţa atingitâre de Casa de dotaţiune, 
şi tote scriptele relative la veniturile, chel- 
tuclile şi la socotelile Cascf de dotaţiune, a- 
vendă în vedere regulile generale ale compta- 
bilităţii, aşegate prin regulamentulă financial 
din 24 Noembrii 1860(1), şi disposiţiunile volon= 
tarie, efectnate de militariă de tote gradele, 

Art, $. La fnitulă fie-căraia ană, comisia 
superidră verifică şi certifică unii tabloi, în 
care se trecă tote mişcările banilor din cursul 
anului, întocmitii de cancelaria «i, şi "] înfăți- . 
ŞEză ministrului de resbelă, ! - 

Art, 9, La fie-care trimestru, comisiunea 
superidră presintă uni tabloii în prescurtare, 
de situaţiunea Casei de dotaţiune, 

Art. 10. Banii casei de dotaţiune, întru cât 
nu ai uă întrebuințare nemiglocită se daii cu 
dobândă legiuită, conformă art. 4 din legea 
dotaţiunii. | 

Art, 11, Cheltuelile administraţiunii şi ale 
cancelariei comisiunii sunt în sarcina casei ef, 

“CAPITOLUI, Il 
Veniturile Cască dotațiuneă 

$ 1. Despre venituri, 

Art, 12, Veniturile Casei de dotaţiune se 
compună : 

1. Din vărsările făcute de tineri chiămaţă - 
a intra în serviciulă 6stei în urma tragerii la.   sorţi, spre a dobândi liberarea lor din scrviciă, 

    sil Acestă regulamentă fiindă abrogată, s'a substitaită Prin legea asapra comptabilităţii generale din 14 Apri- i . - : .
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, 2. Din daruri şi legaturi făcute dotaţiunii 
estei. . 

3. Din dobânda ce se plătesce, pentru capi- 
talurile Casei de dotaţiune. , 

4. Din respunderile voluntarii de bâni, sub 
titlu de deposite făcute de militari, de ori-ce 
gradii în corsulă serviciului loră, - 

5. Din respunderile de bani făcute, sâi d'a 
dreptulii stă în numele lor de tineri carii, în- 
nainte de a fi chiămaţi să tragă la sorţi, voră 
să'şi asigureze liberarea, Joră din serriciă, la 
casul unde ar face parte din contingentul ânual, 

- 6. Din respunderi de bani făcute, sub dife- 
Tite titule, . 

$ 2. Respunderile de bani, făcute de tineri 
coprinşi în cotingentuliă anului. 

Art, 13, Vărsarea primei de exonerare' se 
face la casierii fisculuf, în districtalii unde 
este chiămatii. 

Tânărulă va trage la sorţi, săi de sine 6u- 
suşi, sGii în numele ini pe temeiul certificatu- 
lui dată de prefectală districtului, în care are să 
tragă la sorţi, în conformitate cu art. 36 din 
regulamentul de facă. . 

Art, 14, Pentru aceste răspunderi casierii 
generali s6i Casierii de plăşi, suntă obligaţi 
8 da recepise care formeză titlu către Stată, | 
cu îndâtorize pentru părţile cari ai respuns 
prima, a le supune în cele 24 ore, după data 
lori, Ja viza prefectului sâi a sub-prefectului. 

„$ 3. Respunderile voluntarii 
„Arte 15, Respunderile voluutariă, făcute sub 

titlu de deposite, conformă art, 1 din legea de 
dotaţiune de către militarii de ori-ce grad în 

"cursul serviciului loră, sâii de către alte per- 

* 

sone în numele lor, nu sunti priimite de câtă 
de la 10 lei înainta şi fără frângeri; vărsarea 
banilorii se efectutzi, la consiliurile de admi- 
nistraţiune, în numele Casei de dotaţiuae. 

Aceste deposite daii dreptulă la uă dobândă 
anuală cu 2 0/0 mai mică de câtă dobânda, le- 
giuită ce se plătesce Casei de dotaţiune. —. 

Nu se priimescii deposite la Casa, de dotaţiu- 
ne de câtă cel puţin pe un soroc de trei luul. 

Art. 16. Uni livreță întocmită de comisiu- 
- nea superidră şi timbrat de dânsa se va da fie- 

căruia depositară la cea Mântâiă răspundere 
de bany. 

Tâte sumele răspuuse sâă retrase se vor în- 
” regista succesivă de către şefală cancelariei 
Casel de dotaţiune şi se voră controla de către 
comisiunea superidră. . 

- Livretulă va avea ună numără curent şi va 
cuprinde numele, prenumele, porecla titularu- 
lui, data nascerii lui, numărulă regimentului 

„Bă şi gradulă săii, precumii şi tâte disposiţia- 
Bile relative la aceste deposite şi la modalii 
retragerii lori, e Ma 
“Costul livretului este în sarcina depositaru- 
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lut şi se va plăti de dânsul uă dată ca ânttia 
vărsare de bani, . 

- La casulii unde arii perde livretulii, i se dă 
unuiii noii, în socotâla titularului şi după for- 
mele prescrise, pentru retulocuirea unui titlu 
de detorie a Statului. 

Art, 17, Oposiţiunile şi cesiunile ce s'ar pu- 
tea face pentru răspunderea plăţilor voluntarii, 
efectuate de către militari! snb arme nu potă 
fi priimite de câtă de comisiunea superidră. 

-" 9. Răspunderile de bani făcute înaintea 
chitimără a tragerii la sorţi 

Art. 19, Nu se potii priimi la Casa de dota- 
ţiune răspunderi da bani în numele tineriloră 
cari n'aii trasă âncă, spre a dobândi inventua- 
ricesce conservarea lori* ulteriâră, de cât dsca 
aceşti tineri voriă fi împlinitii vârsta, de 15 ani. 

Respunderile de bani nu se priimesciă de cât 
fără frângeri până la diua Wântâiă a anului în. 
care trebue să so înfășigeze tînărulii spre a 
trage la sorţi, ele nu potii fi mai mict de câtă 
100 lei, nici urca în totalitate peste prima de 
exonerare; plata banilorii se face, conformi ar- . 
ticolului 13, la casierii generali s&ă la casierii 
de plăşi din districtul unde arii fi domicitiaţi 
în momentulă unde o să tragă la sorţă. -. 

Art, 19, Pentru aceste răspunderi se liba- 
x6ză, ca titluri asupra Statului şi cu împlinirea 
formalitățilorii prescrise în art. 14. din regula- 
mentulii de fașă, de către casierii generali scă 
cei de plăşi, recepise de priimire. 

Aceşti bani dai plătitorului drept la uă do- 
bândă anuală calculată, conformă art. 15 din 
regulamentul de facă, plătită până la momen- 
tulă unde uirmâză a trage tînărulă la sorță, şi 
nu se pote retrage înaintea acestui termin, de 
câti la casnli unde ar fi murită titularulă. 

Art. 20. Depositaruli sţi intermediarul 
săii, este dâtoriă a înfăşişa în momentulă unde“ 
răspunde âatâia sumă, actulă de nascere a ţi- 
tularului săi; la casă unde nu va avea unii 
asemenea actiă, în loculi lui unii actiă de noto- 
rietate publică admisi de legea civilă. 
"Deca depositarulii care depune acestă sumi 
în numele lui, n'a împlinită âncă 18 ani, elii 
trebue să dovedâscă că a fostii autorisati sâii 
de mumă-sa s6iă de tatălii săi, sâii de epitropul 
săii a depune aceşti bani, | | 

Ac6stă autorisare pâte fi daţă nevârstnicului, 
într'anii chipă generală, pentru tâte plăţile ce 
ar urma a mai face âncă, în socotâl, primei, . 
A6ră pote fi cu tâte acestea revocată. „ 

Deca depositarul n'are nici mumă, nici tată, 
nici epitropă, sâii dâca acela ce ar fi în drepti 
a da neverstnicului uă asemenea autorisare, nu 
s'arii putea înlesni a i-o da, navârstniculi pâte 
cere autorisarea de Ja Tribanaluli civilă, din 
districtul unde "şi are domicilinli săi, 

Arte 21, Dsca răspunderea de bani în soco- .   tâla primei de răscumpărare se face de uă altă
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pers6nă, şi cu banii ej, acâsta pâte stărui a se 
trece în recepisulii ce i se liberâză, ca la casă 
unde ar urma a se înapoia parte din ei stă toţi 
banii, acâstă sumă să se întârcă 6răşi la ade- 
văratulii lori proprietară, s6i ca ea să trecă în |. 
mâynele aceluia pentru care ai fostă acestă 
depositii. . E 

Art, 22, Ministerul finanţeloră înainteză 
comisiunei superidre la finituli fie-căruia tri- 
mestru un tabloi, în care sunt înscrise sumele 
încăsuite de agenţii ef, în socotâla Casei de da- 
tațiune. . . 
„Art. 23,  Oposiţiunile asupra depositelorii 

efectuate de către tinerii înaintea chiămării 
clasei lorii, spre a putea fi exoneraţi din ser- 
vicii, trebuescii adresate comisiunei superiâra 
a dotaţiunei; aceste oposiţiuni se vor respinge 
dâca vor fi făcute după data dilei în care sai 
începntii operaţiunile consiliuriloră de revisie 
pentru clasa, în chestiune. - 

 OAPITOLUI, III 
Cheltuelile Casci de dotaţiune 

$ 1. Despre cheltueli 

Art, 24. Casa de dotaţiune răspunde plăţile 
următore: . . : . 

1, Alocările şi adausulii la soldă, ce sunti 
determinate în art. Îl! ali legii de dotaţiune, 
pentru soldaţii ce se reînrolăză pe prime după 

” expirarea unei reangageri, sâă a terminului le- 
giuită, în corpurile care se recruteză prin tra- 
gero la sorţi. . 

2. Prima reînlocuirilor efectuate pe bună voe. 
3, Reinapoiarea sumelorii ce s'aii depusă de 

bună voe de militari în casa de dotaţiune, sâi 
acelora ce s'aii depusă drepti rescompărare de 
tineri, înainte d'a fi chiămaţi a trage la sorţi. 

” 4. In sfirşitii deosebitele cheltneli prevădute 
în art. 11 ală reguluinentulul de facă. 

$ 2. Plata înlocuiriloră şi a adausului la 
soldă cuzenite soldaţilorii în corpurile ce se 
recruteză prin tragere la sorţi pentru rean- 
gagiări, . ” 

Art, 25, Antâia jumătate din prima pentru 
ântâia angagiare, se plătesce în momentul an- 

„ gageorii sâii încorporării, d6ca s'a încuriinţati 
angagiarea de Ministerii, a duoa jumătate se 
plătesce în momentulii liberăril fâră drept de 
dobândă; amânduoă aceste sume se plătesc din 
îondurile casei de dotaţiune, în arma unui man- 
dati presentatii de Casierulă corpului din care 
face parte anpagiatul, şi ordonanţati de comi- 
siunea superidră la Ministeruli de finanţe s6ă 

-la împiegaţii lut plătitori; pe fâia individuală 
acuitâză militarul angag iat priimirea primei, 
sii la casă de nu scie carte, gefali companiei, 
bateriei sâi escadronului; în acelaşii chipă se 
plătesce şi piima pentru a doua angagiare. - 

LEGIUIRI . 

Art, 26, Angagerile pe trei ani se plătescii 
în acelaşi chipă ca în articolulă precedentă. 

“Art, 27. După 12 ani de serviciii se plătesce . 
angagiatului 20 parale pe di, afară din qilele de 
absenţă ilegală, cu începere din dinareangagerii, | 

Aceste sume so plătescă cu avansă din casa 
consiliurilorii de administraţiune şi so ceră de 
casierii corpuriloră pe mandate deosebite nu- 
merice, la finitul fie-căruia trimestru, în urma 
ordonanţării de către comisiunea superidră de - 
la Ministerulă finanţelori, sc de la plătitorii 
ei, şi se dai în priimirea comandanților de com- 
panii, escadrâne sâi baterii pe foi speciale, 
spre a fi împărţite pe la cei în drepti, pe care 
iscălesce titularulii de priimire, 

Art, 28, Părţile din primă ce se cuvini mi- 
litarilor a cărora termin expiră să acelora ce 
se află în casurile prevădute în art. 13 şi 14 din. 
legea dotaţiunii, se plătescii de corpurile re- 
spective în socotâla, casii de dotaţiane, de la 
care se despăgubesce prin modul indicatii din 
art. 25 şi 29 ală regulamentului de fașă; păr- 
ţile din primă se calculeză în chipul următor: 

1. Dacă mutarea, reformarea, şi faaintarea 
cade în ântâia jumătate a terminalui pentru 
care s'a reangagiati, nui se mai curine nimic;   iar dacă cade în a doua jumătate, i se plătesce 
din suma ce i se mal cuvenea, uă sumă propor- 
țională cu timpulă ce a servită, 

2. Pentru cei cari priimescă ună adausă la 
soldă, ce plătesce analogia pe numărul dilelor, 
până la diua matării inclusivă, ! 

_ Calcululii părţii proporţionale ce le vine mo- 
ştenitorilor la casă de mârte a militarului an- 
gagiată, se face în chipuli de mai susăi. 

Moştenitorilori sâă celoră în dreptiă li se dă 
după înfăgişarea actelorii certificate de Tribu- 
nalii, care dobândesc dreptul loră d'a moşteni, 
mandate de sama ce [i se cuvine, ca care se pre- 
sintă la comisiunea superi6ră, spre a se ordo-- 
nanţa da Ministerul de finanţe de a priimi banil. 

Consiliurile de administraţie comunică în 
casurile sus citate comisie! superi6re mărimea 
„Sumei ce se cuvine militarilor să moştenito- 
riloră loră. ” 

Analogiile ce se cavin după chipul de mal - 
susă militarilori ce 6e osindescii la uă pedepsă 
care îl esclude din rândurile 6stei, până la diua 
în care a comisii faptulă pentru care aă fostă 
osîndiţi, se plătescă acelora ce suntii în drept 
a priimi pentru dânşii. . . | 

Art, 29, Corpurile trupei sunt dâtâre a 
ţine ună registru, jurnată deosebită în caro să 
trecă cheltuelile şi veniturile făcute de dân- 
sele în socotsla dotaţiunii Ostel, . . 

-Reincăsairile ce li se facii prin Alinisterulă 
finanţeloră, în socotela Casei de dotaţiune, se 
înscriă în livretele lor de s91dă, într'uă colonă 
despărțită, prin impiegaţii plătitori a! sus- 
numitului ninistru,   - Sumele ce se plătesc militarilor se înscrii
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__ asemenea în fie-care trimestru într'uă colână 
dcosebită a livretului lori individaal, prin în- 
grijirea comandanților de companii, escadrâne 
stă baterii.: IE - 

Art, 30, Tote scripturileatingătâre de plata 
primelori, să a adausului la soldă, suntiă su- 
puse pe cât prirescă corpurile, controlului Jn- 
tendenţei militare. . 

Ş 3. Reinapoerea sumelarii ce s'aiă depusă de 
militară cu dobândă la Casa dotaţiunei. 

" Art. 31, Cererile militariloră în activitate 
da li se întârce banii depuşi de bună voia lor 
în Casa dotaţiunci se fac prin calea ierarhică 
la consiliurile de administraţiune ale corpurilor. 

Acestea, înaîntez, cererea printr'nn borderoii 
la comisiunea superidră, şi acesta înapoiază 
borderovlă ordonanţatii. , 

Cu aceatii borderoii merge casierulii corpu- 
lui, sei la Ministerul finanţelori, sâă da îm- 
piegaţii lui plâtitori şi priimesce banii în so- 
cotâla Casei dotaţinnel. - 

Banii se daii apol la consiliul de administra” |. 
ţiune prin calea ierarchică, în mâna titularului, 
păzindii pentru trecerea lor, formele prescrise 
în art, 29 şi 90. 

Art, 82, Deca se înapoiază banii, după libe- 
rarea militaralui din oştire, i se răspund ba- 
nii, să înmomentulii unde plecă de la corpi, 
s6ă acolo unde a cerută el. . : - 

In casulii din urmă este dâtorii militaruli a 
înainta pe-calea indicată în articolulii prece- 
dentii, pe lingă cereraa lui şi livretul sti, spre 

“a se trămite comisiunii superi6re pentru ordo- 
nanţare, şi autorisarea casierului respectivă, 
din plasa în care se află, loculă unde vrea mi- 
litarolă să i se răspundă banii. , 
„Art. 83, Deea se cere reînapoiarea banilorii 
de mostenitorii militarului ce a depusă banii 
în casa dotaţiunii, aceştia se adresâză d'a drep- 
tulii la comisiunea superi6ră, alătarândă totii- 
d'uădată licretul militarului şi actele care con- 
statii. conformă modului indicată în art 28, 
dreptul lor la moştenire, : - 

Deca acesti dreptă s'a recunoscută, atunci 
comisiunea superisră ordonanţeză cererea de 
bani, şi o înapoiază petiţionarului spre a i se 
răspunde banii, de către casierulii specială ală 
plăşii, în care se află locnlă reşedinţii sele. 

Ş 4. Reînapoerea sumelorii plătite înainte spre 
a se vescumpira la întâmplare de la servi: 
ciuli ostăşescii, : 

Art. 84, Sumele răspunse prin aoticipaţie 
de tineri, fie de sine Ensuşi fie în numele lori, 

- spre a fi scatiţi de îndâtorirea serviciului, se 

întorcii celorii în drepti după cererea lor, dâca 

tînărul declară că a renunţati a mai fi exo- 
nerat din servicii; asemenea se întore îndărăt; 

1. Escendentulă respectiviă,.dâca capitalul 
depusă d'impreună cu dobânda lui, corerşesce 
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prima, fixată pentra anulii în care a trasă te- 
năraliă la sorți. : 

2. Sumele răspunse înaintea tragerii la sorţi + 
de tineri cară apoi dobândesci printr'ună cer- : * 
tificati sub-iscăliti de prefectală districtului, 
că nn facii parte din contingentaii plășii lori : 
şi că sunti scutiţă de serviciuli ostășescă. 

3. Răspunderile de bani făcute de tineri în- 
naintea trageri! la sorţi, cară ai murită înaiu- - 
tea formării contingentului clasei lorii. 

- Tâte aceste sume capitală şi dobânda leriă, 
se răspunde în socotâla casei dotaţiunii celoră 
în dreptii, de către casierii fisculai, pe temeiul 
unei autorisări dată de comisiunea superi6ră. 
"Pentru acesti sfirşită suntii dâtori cei ce 

ceră înapoiarea banilorii a se adresa la-comi- 
siunea superidră alsturândă şi piesele justifi- 
catire trebuinciâse. 

TIDLUL III 
Despre formele cererilorii de exo- 

nerâre şi despre condiţiunile prii- 
mirei loră. _ 

Art, 35, Mărimea primei ce trebue plătită 
spre a dobândi dreptul da fi exonerat de dâ- 
torin de a ' servi în oştire se otărasce de Mini- 
steriulii de resbelii, se publica şi se afizâză în 
fie-care comună, înainte d'a proceda la trage- 
rea la sorți. o 

Art. 36, In timpul celoră cinci-spre-dece 
dile ca urmâză după tragerea la sorți, prefec- 
tulă liberăză pe rândii tinerilor coprinşi în con- 
tingenti, sâii persânelor care voriă să plătâscă 
prima în numele lori, unii certificată coprin- Și 
dând numele, prenumele, porecla, vârsta, l0- 
culă-nascerei, domiciliulă, profesiunea şi posi- 
ionea tinărului în privinţa recrutării. 
Art. 37. Cu acestă certificată se înfăgişăză, 

tinărulă s6i representantul lul la, casierii fis- 
cului, şi respunde acolo prima individuală de- 
terminată pentru acelă ani, spre a fi scutiti 
de serviciulii ostășescii; sii dâca acestii tînără 
s'a rescumpăratii mai diu nainte, spre a res- 

punde deosebirea eventaală trebuinci6să, spre - 

a complecta sumele Wimpreună cudobândalor, 
depuse înaintea chiămării -Ivi la prima indivi- 
duală determinată pentru acelă ană. i 

In casulă din urmă ei reîntorcii casierilorii, 

recepisele priimite succesivă pentru respunde- 
rile făcute înaintea tragerii la sorţi (art. 19), 
şi ceriă de la aceştia uă declarare în care să con- 
state totalalii respunderiloră de bani făcute 
şi dobândile ce ai produsă. ” 

Recepisele p:ntru respuederile făcute înain- 

tea tragerii la sorţi nu se poti priimi de cât, - 

dâca vorii fi însoșite de uni certificati ală co- 

misiunei superiâre, prin care se recunâsce va-   liditaten lori şi dâca voră fi plătită timbrulă 
Statului. - 

a
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Art, 38, Cincl-spre-dece ile după închide- 
rea operațiunilor recrutării se adună în fie- 
care district, consiliulă de revizie în capitala 

- Iti, şi consfinţesce-pe temeiulii presentării re- 
“cepiselorii mai susi citate, exonerările cerute. 
Otăririle consiliului de revizie sunt definitive 
şi nu se poti revoca. 

Tâte otăririle consiliului de revizie se în- 
scriii pentru fie-care clasă.în parte întruni 
registru speciali, şi se trecă în lista contingen- 
talui anuală. : > 

Art. 39, Prefectul dă la mâna tinăralui un 
certificată, prin care se constată că a trasi | 
sorţi şi că s'a exoneraţiă. ” 

Ari. 40, După ce s'a otărită asupra tutu- 
lorii cereriloră de exonerare, prefectulii înain- 

- t6ză prin ministru de resbel, comisiunii superidre 
pentru districtală săă, ună statii nominativii de 
exonerările săvergite, 
Numărul exonerăriloriă se publică, în dă- 

rile de sâmă anuale asupra recrutării, 
„Art, 4l. Asemenea comunică Ministerul fi- 

"nanţialii în cursul trimestralui ântâiă comi- 
siunei superidre, ună statii nominativii colec- 
tivă de tote primele încăsuite de agenţii sti 
în socotâla, Casei de dotaţiune, în urma trage- 
rel la sorţi a anului curgătorii, precumă și de 
primele ce este dâtoră a plăti Statului, Casei 
dotaţiunei, pentru acele individe care aă cădut 
14 sorţi şi pentru care este însărcinată Statul. 
ai scuti cu banii săi, 

TITLUL IV 
Despre reangagiare 

CAPITOLUL 1 : 
Reangagerile 

Art, 42, Nu se pot reangagia mai mulţi mi- 
litari, de cât s'aii plătit prime de exonerare, 
în urma tragerii la sorţi a anului curgătorii, 

Art. 43, Militarii carii dorese a se reangagia 
facă cererea lor prin canalul ierarşic, în cur- 
sulă anului din urmă ală terminului, în care 
suntă dâtorl a servi; şeful regimentului înain- 
teză cererea Ministeriului de resbelă dâca mi- 
litarulă împlinesce condiţiunile de admisibili- 
tate prevtdute în legea dotaţianei şi în art.43 
din regulamentul de facă, şi dâca elii aprobâză 
sub respunderea sa reangagiarea acestui militar 
în urma priimirei tutulorii cererilorii de rean- 
gagiare, . 

Ministerulii de resbelă reîntârco la fnitulă 
trimestrului, după ce cunâsce numărul prime- 
lori depuse, cererea de reînrolare cu aprobarea 
sc desaprobarea el, arândă în vedere urmă- 
târele: . e - 

1. Deca cererile de reînrolare pe 6 sâi 3 any 
nu covârşescă primele plătite în arma tragerii 
la sorţi, ele se potă antorisa. . 

LEGIUIRI 

  

  

2. Dâca, cererile de reînrolare pe 6 sâii 3 anY 
coverşescii aceste prime, Ministerulii alege re- 
înrolările ce pâte aproba în chipul următorii : 
să ia suma totală a recruţiloră şi suma totală 
a cereriloră do reînrolare şi se împarte pe cor- 
puri reînrolările admisibile, în raportii cu pro- 
centul ce se cuvine lui din numărul recruţilor 
ce are a priimi acestă corpă; în cercul acestui 
procentă se dă precăderea militarului după re- 
comandaţiunea făcută de şefalii corpului, 

i Ministerulii trămite comisiunei superidre la 
sfirşitulă ânttiului trimestru, uă listă nomi- 
nativă de militară reinrolați în cursulii anului 
în care se trece numele, prenumele, porecla, 
vârsta, corpul, numărulă reangagerei şi ter- 
minulă ej. | 

Art. 44. Şefulă regimentului este dâtor pe 
lîngă atestaturile de bună purtare, moralitate 
şi aptitudine a înainta Ministerului şi acte me- 
dicale prin care să constate că militarii ce se 
recomandă pentru reînrolare suntă de uă con- 
stituțiune bună în momentulii reînrolării, 

Art. 45. Dâca militari! reangagiați se libe- 
rEză din servicii înaintea terminului respectiv 
pentru răni: dobândite în resbelă sâi infirmi- 
tate, li se plătesco din prima alocată uă parte 
proporţionată cu timpulă slujită, calealat con- 
formă art, 28 din regulamentulă de faşă, 

Art, 46. Dâca militarii deserteză, ei pierăă 
pe tot timpul lipsel ilegale areptulă la primă 
şi pe tot timpul pedepsei corecţionale; în urma 
unei condamnări, militarii nu se potă bucura 

| de prima ce li se cuvenea; în acesti cas, se 
calculăză prima cese opresce în spiritul art, 28, 

TITLUL V 

Implinirile prin înrolări de bună voe 
Art, 47. Deca numărul reînrolăriloră mili- 

tariloră ce se află în rindurile &stei nu suntiă 
de ajunsi: spre a împlini golurile produse prin 
plata primei, comisia superiâră propnne Mini- 
steralui de resbeli, înlocuirile prin calea admi- 
nistrativă, otărasce prima ce este a se plăti şi 
modulă plăţii e] in'sarcina, casei dotaţiunei. 
Deca Ninisteruli de resbelă nutoriză propu- 
nerile făcute, elă publică şi pune a se afişa în 
fie-care comună otărirea sa, 

Art, 45. Indată după priimirea acestei de- 
cisiuni ministeriale, deschid în fie-care district 
autorităţile comunale, uă listă în care se trecă 
menii ce dorescii a împlini pe prime, locurile 
vacante în ste cu numele, prenumele, porecla, 
vârsta, profesiunea ş.c.l. 

După ce s'a împlinitii terminală fixată de 
ministru, spre a priimi asemenea cereri so în- . 
chidă listele şi se trămitii sub-iscălite de dân- 
sele din preună cu piesele înfăcişate de doritori 
de a intra în Gste de autorităţile comunelor, la 
prefectală districtului.
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Aste 49. In capitala districtelori, în care 
se află corpuri de trupă, care ai trebuinţă de 
înlocuitori, se întocmesce pentru esaminarea 
pieselori înfăgişate de doritori şi a aptitudinei 
lori militare : , 

Uă comisiune compusă : 
1. De prefectuli districtului, 
2, De ofişerulii superior cese află în capitala 

acelui district. . : 
3. De preşedintele magistratului, şi 
4. De unii ofişerii delegati de corpulă care 

are mai mare trebuinţă de înlocuiri, 
Art.50, Listele înaintate prefecţilor unde nu 

sunati întocmite asemenea comisiuni, se trămit 
de dânşii la comisiunea cea mat apropiată de 
districtulă s5ă. Ministerulii de resbelă însciin- 
ză comisiunea sus indicată câte înlocuiri are 
a priimi în districtul respectivi şi căruY corpi 
are a trămite pe înlocauitorii înrolați. 

Spre a area uă reservă la cază unde înaintea 
altorii comisiuni, nu s'ariă fi înfăgișatiă destui 
doritori, comisiunile sunt dâtâre a însemna în 
actele loră, pe lîngă înrolaţii desăvârşiţi, unii 
numării de doritori disponibili, spra a se tră- | . 
mite, dâcă va, fi trebuinţă, în corpurile dinalte 
districte. a 

Art. 51. Omeni! înscrişi spre a înlocui se 
„convâcă la dina fixată de către autorităţile co- 
munale dinaintea, comisiunet; înlocuitorul e d€-: 
toră a înfăgişa pe lingă relaţiunile date auto- 
rităţii comunale; - . N: 

1. Uni certificati de bune purtări; libera: . 
de autoritatea reședinței sâle. 

2. Unii certificaţii că nu are nici uă îndâto- 
rire contractată cu alte persâne, sei autorităţi. 
„3. Uni certificati că este români, 

4. Uni certificat de la grefierul tribunalului 
din districtuli săi, constatândă relaţiile ce se 
"află trecute pe numele lui. 

După ce s'a pronunţat comisiunea instituită 
prin art. 49, asupra admiterei înlocuitorului, i 
se dă unii actă sub-iscălitii de dânsa, arătători 

„pe ce temeiii, şi cu ce condiţiune s'a contrac- 
tati priimirea, luj, şi se trămite la corpul pen- 
tru care s'a înrolată. + - 

n procesulii verbală încheiată asupra; prii- 
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mirei, iscălesce şi înlocuitorul admisi. Înlo: 
cuitorulă este dâtori a se înfăşişa, la corpul 
săi, 15 dile după pronunţarea admiterii lui. 

Art. 52, După ce sai încheiatii tâte opera- 
ţianile, comisiunile însintâză Ministerului uni 
tabloii numeric şi arătătoră de înlocuirile con- 
tractate ; Ministerul aduce în cunoscinţa, co- 
misiunei superiore înlocuirile contractate. 

Art, 53, Inlocuitorii priimesciă primele ce ji 
se cuvinii' după publicaţiunea Ministerului de 
la consiliurile de administraţiune, după forma- 
lităţile din art. 25, 29 şi 30, socotindii ca, diua 
însumări! lor în corpă, Qiua unde li s'aă dati 
de către comisiunea din art. 49, actul depriimire, 

Dâca însă înlocuitorulii zăbovesce mai mult 
de 15 dile, spre a se înfăşişa la corpulă loi, el 
nu întră în drepturile lui de câtii de la diua 
infăgişării lui la corpă. 

TITLUL VI 
Despre cheltuelile pentru institu- 

țiuni folositore 6siei 
Art. 5. Propunerile în privinţa instituţiu- 

nilorii folositâre Gatei, se facă de către comi- 
siunea superidră, la Ministerul .de resbeli;. 
după autorisarea, Ministerului de resbel, pro- 
punerile se supună de densuli la aprobarea 
corpuriloră leginitore, -. . - 

TITLUL VII 
Despre cancelaria casei dotaţiunii 

Art, 55, Cancelaria comisiunii superidre se 
compune de ună directorii civilii pe lună cu 
500 lei; ună scriitor cu 300 lei pe lună, plătiţi 
din casa dotaţiunii, 

Art. 56. Cheltuelile cancelariei se trec după 
chibzuirea comisiunii superidre, în budgetulă 
ei; iară pentru punerea în lucrare, comisia pâte 
dispune din fondurile ei de suma de 300 lei . | 

Art, 57. Cancelaria comisiunii este însărci- 
nată a ţine tote scripturile, registrele şi cores- 
pondinţele comisiunii, . : .. 

  

» DECRETU S 
NO. 225 DIN 193 FEBRUARIE 1870 ȘI PROGRAMU.ALU ESSAMENULUI DE 

ADNISIUNE IN CORPULU DE STATU-MAJOR - 
(4870) 

Arta le Locotenenţii şi căpitanii prevăduţi | carii ari dori să trâca în corpul de stată-ma- 
la art. 78 din regulamentulii serviciului utice- | joră, trecândii, să satisfacă condiţiunilorii de 
riloră de statii-major, din ori-ce corp sâii armă | aptitudine cuprinse în programală de mal jos :
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PROGRAMU PROVISORIY 
al esamenului de admisiune în: 

corpul de stat-major 

i. Regulamente 

Sc6la de batalion şi evoluţiile de linie de in- 
fanterie, s6ă scâlu de escadronă evoluţiile de 
regimenti şi de linie de cavalerie. 

Noţiuni asupra manevrelori şi evoluţiilor de 
artilerie. - : 

Cândi ofişerulii a fost esaminată asupra re- 
gulamentelori de infanterie i se va cere numai 
noţiuni asupra regulamentelor. de cavalerie şi 
vice-versa. : 

II. Legislaţiunea şi administraţiunea 
militară - ? 

Sistemul militari ală ţării, armata perma- 
mentă, reservă, miliții, şi glâte, grăniceri şi 
dorobanţi, guarda naţională, organisaţiune, a- 
tribuţii şi servicii; - 

Legea recrutării, operaţiunile sâle, ierarchia 
militară, legea de înaintare, legea posiţiunii 
ofigeriloră; , | 

Drepturile de pensiuni; , 
Organisaţiunea justiţiei militare; 
Legea asupra stării de asediă şi de resbelă; 
Organisaţiunea Ministerului de resbelii şi a 

diferitelorii comandamente militare ; 
Organisaţiunea, corpului de intendenţă mili- | ş 

tară şi a corpului de aăministraţiane militară 
serviciului lori; : . : ” 

Administraţiunea, corpuriloră de trapă; ! 
Organisaţiunea corpului de statiă-majorii. 

„II, Arta militară | 
Organisaţiunea militară a diferiteloră State 

europene. - 
Consideraţinn! generale asupra diferiteloră 

arme : infanterie, cavalerie şi artilerie, orga- 
nisaţianea armatelorii active. 

Despre micele operaţiuni ale resbelalui g.c.]. 
Despre diferitele teatre ale resbelului şi ro- 

lul terenului în operaţiunile militare; rol stra= 
tegicii, rol tactică, ” 

Strategie. 
TPactică, * 
Fsameni critică ali nnei campanii moderne 

(argtândă aplicaținnea principiiloră artei). _ 
Unii memoară asupra artel militare propus 

de comiteti, Ma 
Castrametaţiunea , regulile- după cari se 

pâte evalua forţa trapeloni unei tabere. 
Organisaţiunea Stateloră majore'ale diferi- 

telorii State europene. : 

„IV. Comunicaţiani militare 
Traseulii şi construcţia drumurilor, diferite 
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feluri de drumuri, forma dimenaiunsi şi mate= 
riale; racordamente. : . 

V. Fortiilcaţiuuea 

Fortificaţiunea pasageră, - forma generală a 
unui parapetă; uvrage, defilarea şi profila- 
rea uvragelorii de fortificaţiune de campanie și 
a liniiloră în terenii planiă şi accidentatiă, stu- 
diulă uvragelor în generală; construcţiunea u- 
nei barbete, dimensiuni, forma șanțului, pa- 
rapetii cu şanţ fix şi cu şanţă variabilă, eser- 
ţiunea lucrării, divisiunea atelierelor, calculul 
timpului a se întrebaința, în esecuţiunea re- 
trangamenteloră, parapetă grabnică, apărări 
accesorii, fasinagii şi gabionagiii al avragelor, 
construcţiunea comunicaţiunilorii interiore şi 
a miceloră magazii de prafă; organisarea ră- 
pede de apărare a unei case, ferme, sati, oraş, 
ataculă, construcţiunea corpuriloră de poduri, 
trecerea rîuriloră. : : 

Fortificaţiunea permanentă , nomenclatura 
şi forma diferitelorii sisteme, esamenă ali u- 
nui front bastionat, dimensiuni, apărarea unei 
țări prin fortificaţiune, ataculă şi apărarea ce- 
tățiloră. 

YI. Artilerie 
Noţiuni asupra fabricaţiunil prafalui do pug- 

că; proprietăţile s6le, armele portative de foci 
i albe. | - 
Noţiuni asupra materialului artileriei, tu- 

nuri, projectile şi! trăsuri în serviciuli armae 
tei nostre, ' 

Despre parculă artileriet. 
Organisaţiunea artileriei, trupă şi statul ek 

majoră, atribuţiuni, : 
Diferite baterii şi noţiuni de construcţiu- 

nea loră. | - 
Diferite moduri de tragere. 
Poduri militare, diferitele poduri militare, 

noţiuni asupra armării cetăților, armarea de 
asigurare şi armarea de apărare, atacul şi a- 
părarea cetăţilorii, diferite periode, 

VII. Trigonometric şi topografle 

Trigonomelria plană şi sferică; diferitele re- 
laţii între liniile trigonometrice, formele princi- 
palo relative resoluțiunii triunghiuriloră; ta- 
ble de linii trigonometrice, întrebaințarea lor; 
formula suprateşei unui triunghiă drept-liniat 
sâi sferică, . IN - 

- Topografie. Projecţiune, scară, relief; cur- 
ba orizontale, linii de cea mai mare pausă, dia- 
poson; rădicarea de plană regulată, canevas, 
alegerea şi măsura basej, lanţul, stade, în- 
trebuinţarea lor, corecţiuni necesarii, ericatații; 
măsura unghiurilorii goniometru şi goniografă, 
forma preferabilă a triunghiurilură, lungimea
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laturilorii; planşetă şi alidadă, descripţiune, o- 
peraţiuni cu planeta, limită a erori! verniere, 
busolă; operaţiani, erore, corecţiune, instru- 
mente: cu reflexie, sextapgraficii şi graduată. 

Intrebuinţarea goniometrului şi lanţului e- 
quier de arpantor, equier cu oglindă. 

Principiile nivelmentului regulată, nivelă de 
apă dulghereacă cu masă ( plateau) cu bulă 
de aer, întrebuințare, registre, tragerea curhe- 
lor otizontale, nivelmentul topografic, între- 

„buinţarea clyaimetrelor; clysimetrul de Chezy, 
nivelă dulgherâscă graduată, eclimetral, ub- |. 
ghiul de pantă, formula nivelmentului, topu- 
grafie, table, verisaţiune probabilă a cateloră, 

„__ esecuţiunea din ochi, rădicarea espeditiră cu 
mici planşete şi declinatoriii, busolă cu refle- 

- xiane, barnic, hasard şe.l. , 
Nivelmentulii espeditor, nivelă reflectâre: de 

Burel, nivelă cu perpendiculă, clysimetrul lui 
“ Burnier, nivelă cu bula graduată 

„ Redactarea carteloră topografice, copiarea și 

- 
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redacțiunea cartelorii, pantograjefi şi deter- 
minarea unei meridiane pe pământă, declina- 
ţia, se va face uă esecuţiune pe pământiă. 

VIII. Planurile cotate 

Linia drâptă şi planul, representaţiunea lor; 
problemă asupra linieă drepte şi planuli asu- 
pra intersecţiunii, paralelism şi altele. 

Surfege topografice, representarea lori. 

TX, Gnomonicală 

Ca dran orizontală şi verticală, 

X. Limbi străine 

Vă composiţie în limba francesă să germană. 
Art. 2. Tâte disposiţiile regulamentare con- 

tradictorii acestora sunt şi rămân desfiinţate.   

  

REGULAMENT * 
„PENTRU SERVICIULU OFIGE RIL ORU DIN CORPULU DE STAT-MAJORU 

(Decretii No. 191 din 3 Fevruarie 1970) | 

Atribuţiuni generale 

Art. 1. Serviciuli ofigeriloră din corpulii de 
stat-major cuprinde: - 

„+. 1. Seryiciulă pe lingă comandamentele di- 
viziiloră s6ă sub-diviziilorii teritoriale ; 

IL. Serviciulă pe lingă diviziile s&ă briga- 
dele active; - - i 

I]1. Serviciulă ca adjatantii scii în misi 
1V. Serviciulii în depositulii de resbelă. 

. CAPITOLUL I 

"Despre oficerii de stat-major de la 
| direcţiunile teritoriale... 

PITLULI 
- Pesonalulii 

e; 

__ Arte 2 Pentru serviciulă fie-cărul coman- 
damenţă militari de divizie teritorială se afec- 
teză uni personal compus din ofigerii de stat- | 
major, cari vor esercita funcţianile următâre : 

-- Şefii de stat-majoriă ali diviziei; 
Sub-zefă de stat-majori ala diviziei 

gaţă la comandamentul diviziei. : . 
Art, 3. Afară din acestii personală coman- 

şi ata 

danţii diviziiloră teritoriala "și potii ataşa duci 
sâi celă multă trei oficeri, luaţi din trupele 
staționate în reionulă diviziei teritoriale ce 
comandăză, - ” : 

Art. 4, Pa lingă personalulă militar ataşat 
comandamenteloră militare li se afectâză prin 
budgetul anuale şi împiegaţii civili pentru ser- 
viciulă de archivară şi copişti, carii faci ase- 
menea parte din comandamentalii diviziei. 

Afată din acestă personală civilă, și la casă - 
de necesitate, comandamentulii diviziei pâte 

: | ataşa la comandament, ca scriitori, grade infe- 
ridre compuse din sergenţi, caporali şi soldaţi. 
- Art, 6, Personalulii militar, atât din ofi- 
ceri câti şi din grade de josii detaşate din cor- 

cirenmscripţiunea diviziei teritoriale, - 

O MIDPLULII 
Gradul şi atribuţiunile personalului 

Art, 6. Şetulă de stat-majorii în fie-care di- - 
visiune, este numitii prin decret domnescii din- 
tre ofişerii superiori ai corpului de stat-major. 

E! dirige lucrările comandamentulni diviziei, 
sub ordinile imediate sâi după instrucţiunile 
comandantalui diviziei, şi este responsabi îide   
puri, urmeză corpurile lor îndată ce ele es din
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t6tă corespondinţa ce ese din biurouri, de re- 
gulata ţinere a registrelori şi de tâte cele-aţte 
scripturi prevădute de ordonaţe, regnlamente 
şi decisiuni în vigâre.. , 

EI este şefă directă şi imediată al! ofigerilor 
ataşaţi la comandamentalii diviziei, şi eli îm- 
parte tot-d€-una lucrările ce ai de făcutii, a- 
vendu-se în vedere cunoscinţele şi aptitudinea 
specială a fie-căruia ; observă în acelaşi timp 
ca toți să trâcă prin tâte ramurile serviciului 
spre a putea dobândi practica necesară, 

Îi este poprit cu desăvârşire a lua copii din 
chârtiile comandamentului, atâtii pentra dân- 
sulă câtii şi pentru ori-care altă întrebuințare, 
fără autorisarea prealabilă a comandantului 
diviziei, şi este indâtoratii a păstra şi a face 
să so păstreze secretulă a totă ce intră în bia- 
rourile comandamentului. - 

E! pote. sub-scri în numele comandantului 
. de divizie şi după delegaţiunea acestuia, hâr- 
tiile de un ordini secundari ce esă din biurou- 
rile comandamentului diviziey. 

Art..2. Sub-şefulii de stat-majori este luat 
în fie-care diviziune ca şi şefii de stat:majorii, 
dintre oficerii corpului şi pe cât se pâte cu un 
grad mai mic de cât al şefalui de stat-majorii, 

EI se numesce în acestă funcțiune prin de- 
cret domnescii. " 

Elă este imediată sub-ordonatiă şefului de 
stat-major şi îndeplinesco fancţiunile speciale 
ce"! sunti încredințate de densuli, îl.ajută în 
lucrările ce'i sunţă reservate şi îl înlocuesce 
în cas de absenţă, . 

Arte 8, Ofiqerii de stat-majorii, ataşaţi la 
comandamentul diviziei sunt luaţi prin înalt 
decretii, dintre ofigerii corpului, cu graduli de 
căpitan, sâă prin ordin al comandantului divi- 
ziei teritoriale, din acei de trupă cu gradulă 
de locotenanti. - Ă | 

Art. 9, Serviciuli ofişerilor de stat-majoră 
al diviziilor se împarte în două părţi : serviciul 
activ şi cel de cancelarie al comandamentului. 

Art. 10. Ca serviciă activă, el pot fi între- 
buinţaţi de către comandantul divizie! scă şeful 
săi de stat-majorii pentru inspectarea: unui 
spitali, magazii s6ă casarme, în care casă se 
asigură de curăţenie, de ordinea în care se află 
şi de hrana ce se dă 6menilor; asemenea e! pot 
îi trămişi înaintea, unei trupe în raarşă pentru 
a vedea modul cumii merge să a'i da diree- 
țiunea ce se va crede necesară. 

In manevre şi reviste, ei însogescii pe gefal 
de stat-major şi sunt întrebuinţaţi a însemna 
liniile, a conduce colânele şi a transmite ordine. 

Câte uă-dată se poti întrebuința pentru co- 
mandare de bataliâne ssă escaârâne, după gra- 
dulii ce posedă, spre a se familiarisa cu mania- 
mentuli trnpelor. Ă 

In ceremonii publice, ei se întrebuinţeză 
d'impreună cu ofigerii statului-major al pieţei 
spre a regula onorurile militare, , 

LEGIUIRI 

In fine comandantul diviziei pâte să 'i între- 
buințeze la ori-ce misie militară în reionulă 
diviziei sâle. - . : - 

Art, 11. Pentru executarea, serviciului de 
cancelarie al comandamentului, ofigerii de stat- 
major şi cel ataşaţi din trupe sunt sub ime- 
diata ascultare a şefului şi sub-şefului de stat- 
major şi nu se pot absenta de la serviciă de cât 
prin învoirea cel puţin a şefalui de stat-major, 

Serviciulii de cancelarie se împarte intr'ană 
numării de trei biurouri care coprinde : 

„Biuroulii 1. * 
„Lucrări de statii-majorii 

Marşuri, cuartiruri, dislocări, itinerare, ma- 
nevre, eserciţii, efectivul trupelor, scoli, pla- 
nuri, charte, recunâsceri, , 

Biuroolit II 

Serticiulii de adjut anţă 

Ordine de gi, garde, parade, raporturi şi liste 
nominale, înaintări, congediuii, permutări, re- 
compense, pedepse, recrutări, înlocoiri, liberări, 
miliții, reserve, decoraţii, înrolări. „   

  

* DBiuroulă XII A 

Serviciulă administratisii , : 

Muniţii de resbeli şi do eserciţiă, pensiuni, 
remontări, arme, judecăţi, cercetări, dâtorii, 
însurători, corespondenţele loră cu circumscrip- 
ţia divizionară, cu inspectorul serviciului sani- 
tari, reterinari ş.c.], a 

Acestea se încredinţză pe rândiă tutaloră:0- - 
figeriloră de stat-majoră, - 
"La casă do a nu fi destul oficeri la divizie 
pentru a se putea manţine aceste împărțiri, 
împreunarea biurourilor nu este permisă, dâră 
două sei mai muite biurouri se potă atunci 
directa de același oficeră. . 

Art, 12, Când numărul oficeriloră inferori, 
ataşaţi la comandamentulă uns! diciziuni, este 
de dout ssii mai mare de câtii acesta, se sta- 
bilesce utunci în biurouri ună rândă de serriciă 
săptămânal, afară de serviciul dilnică, care în- 
cepe Daminica la orele 12 şi se sfirgesce după 
optiă dile la aceeași oră, E 

Art, 13, Ofigerulu de săptămână este însăr- 
cinat a priimi în orele neprescrise pentra can-. 
celarie tote telegramele şi adresele. urgente şi 
a le face să parvie şefului de stat-majoră scă 
comandantului diviziei; pentru acâsta i se dă 
ca adjutorii nn gradii inferioră de servicii 
pentru 24 ore, din cei ataşaţi la comandamen- 
tulă deviziel, şi este dâtoră a 'şi lăsa .adresa 
pentru ori-ce depărtare de la cancelarie spre a 
se putea lesne găsi, în casă do trebăinţă, 

Eli este responsabilii de esacta espediţiune
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a corespondinţei și face a se esecuta ordinile ce 
ordonanţele aii priimită de la comandantul di- 

"vizii, şefulă de stat-major sii îulocuitorul săă. 
Art, 14, Registratorulă este responsabil de 

regulata şi curata ţinere a tutulor registrelor 
şi dosarelor diviziei, precumi și a ori-cărcialte 
chârtii, plan stii chartă ce se va afla în cance- 
laria comandamentului. Eli este dâtoră a es- 
pedia şi priimi tâtă corespondinţa, diviziei şi 
a tutuloră gropurilorii cu bani sâii objecte de 
val6re pentra remiterea, cărora la destinaţie 
este singurii responsabilă. 

„Art, 15, Serviciul ce ai să facă în biurouri 
cele-alte grade inferiâre se regulâză de către 
şefulii de stati-majorii, 

TITLUL II 
Serviciulii în eancelarie şi fornia corespon= 

dinţei , . 

Arte 16, Orele de serviciă în cancelarie se 
regulâză de comandanții divisiiloră teritoriale 
precumii asemenea şi modulii executării sâle. 
„Art, 17. Modulă prin care diviziilo şi sub- 

diviziile teritoriale corespundă cu autorităţile 
superire şi egale loră şi cu acelea dependinte 
şi sub-ordonate lori se face prin ordine şi a- 
drese, şi în tâte trebuesce păzită eticheta ce- 
rată prin asemenea corespondinţe, conformă 
încheierii făcute de consiliulă de ministri în 
anul 1860, Februariă S. 

Art. 18. Tâte chârtiile co emană de la di- 
vizie sâi sub-divizie teritorială trebue să fio 
etichetate, numerotate cu ua număr de ordine, 
ce reîncepe la 1 Ianuarii ali fie-căroi anii, şi 
sub-scrise de comandantulii diviziei sâi şefulii 
săii de stată-majorii, 
"Art. 19, Forma etichetei ce uă chârtie tre- 

buo să porte este : 

Marca 
ţărei 

    

Oraşulă ... anul... luna. 
COMANDAMENTUL 

Divisiăi 
Militară teritorială 

- No... 
. Pusă tot-d'auna 

de format in-folio. . 
Art. 20, Chârtiile semnate de comandantul 

divisiel trebuescii contra-semnate de şeful de 
stat-majoră, cră acele ce se sub-scrie prin de: 
legaţie de şefaiii de statii-majorii trebue să 
porte formula : 

«Din ordinul comandantului diviziei,» 
«Şeful de stat-major»: gi nu se mai contra 

semneză de nimeni. 
Art. 21. 'Tâte chârtiile ce întră în cancela- 

ria comandamentului se predaii de către regi- 
strator sigilate şefului de statii-majorii, care 

. Qioa... 

pe chârtie albă ministerială 
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le deschide şi le resolvă, afară de cele confi- 
denţiale, câri se presintă sigilate de către ace- 
sta comandantului dișizici d'impreună cu acele 
pe care nu le-arii putea resolva singurii. 

Art. 22, Corespondinţa ordinară se lucreză 
de către oficerii de statii-majorii şi cei ataşaţi 
la comandamentii, 6ră cea particulară Şi con- 
fidenţială de câtre şefulii de stat-majoră, 

Amenduoă aceste corespondențe, pe câtii so 
pâte trebuescii făcute în uceeaşi di în care se 
priimescii diferitele cereri. 

Art, 22, Tote chârtiile intrate şi eşite din 
cancelaria comandamentului trebuescă trecute 
în ducă diferite registre : de intrare (mode- 
lulă A) şi de eşire (modeli B), îndată ce sa 
lucraţii şi apoi să formeze dintr'ânsele' dosare 
pe categorii de materii. - 

Numeruli sub care s'a, înregistrat în aceste 
registre sc pune şi pe chârtia înregistraţă, 

Art, 24 Corespondinţa confidențială sei 
particulară a comandantului diviziei se înre- 
gistreză îu duoă alte asemenea registre cu un 
numără deosebiti de acelii al corespondenţei 
ordinare. 

Art, 25, Pentru chârtiile eşite se mai pă- 
strâză âucă un registru de espediţiune (model C) 
în care se sub-scrie priimitorulă chârtiei. 
„Arte 26, Chârtiile ce intră în cancelaria, co- 

mandamentului se lucrâză de către oligerii co- 
mandamenţelorii şi eX suntii responsâbill de e- 
sacta şi corecta redacţiune a lor, precum şi că 
ea este conformă cu apostitul pusi pe densele. 
După. copiarea Jorii fie-care revede era ce a 
lucratii şi presintă Incrarea sa şefului de stat- 
majoră. 
„Acesta sub-scrie pe acelea, de competința, sa, 
contra-semneză pe cels-alte şi le presintă co- - 
mandantului diviziei, * | . 

Art, 27, Presintarea chârtiilor pentru sub- 
scriere se face la uă oră fixă afară de acele ur 
gente cari se presintă pe măsură ce suntă lu- 
crate, , i 

Art. 25, Cândi uă disposiţiune ce se îa, de 
către comandantul diviziei teritoriale, este ge- 
nerală pentru tâte trupele ce comandâză şi în- 
tr'acelaşi timpii acesta este de natară a stabili 
precedent, ea se face cunoscută prin ordine de 
qi (modelă D), Acestea na se contra-semnâză 
de şefulii de stată-majorii, 

Art. 29. Ordinile de i trebuese copiate în-: 
twunii registru (modelă E) separată, dându-se 
fie căruia uni “numără de ordine progresivii, 
care se pune şi pe celii espediat trnpeloră. În 
marginea, fie-cărei pagini şi în dreptu! ordinu= 
lui de qi, se pune în scurtă dispositivuliă ordi- 
nului, care servă pentru formarea tabelei de 
materie la finele registrului şi care se face pe 
categorii de materii. ! 

Art, 80. Afară de registrele ce serră cores= 
pondinţei fie-care comandamentii divisionară 
maj ţine : unii registru în care se trecă după 

, | 101
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mai lungă, în disponibilitate ss neactivitate 
de servicii, domiciliaţi cin circumscripţiunea 
diviziunii întregi (nodeli E). - 

Registrul foilor personale ale şefilor de cor- 
puri şi de serriciuri imediată subordonați lui, 

Registru peutru mişcarea sâă schimbarea 
de garnisonă a trupeloră pe zeritoriul divizici 
(modeli G). , 

Registrulă de oficiăril ce suntii a compune 
consilinrile de achetă (modelii II). 

Registrulă ce adresele ofigerilor domiciliaţi 
în oraşuli de reşedinţă a comandamentului 
(modeli L). 

Registrul pentru visitele de oficiă (nodelJ), 
Registrele matricule ale trupalorii şi cailorii 

din circamiscripţiunea diviziunii. 
Art, 31, Cândă pentru causă de mobilisare 

a trupelor, comandamentele divizionare se des- 
facă, atunci registrele tâte sa încheiă de ciitre 
şefulă de stată-majorii cu observaţiuue pentru 
ce acesta, și se depună în archiva diviziei, se 
redeschid apol cu numere de ordine noui, când 
serviciulă comandamentelorii reîncepe. Ele se 
potii asemenea preda cu inventarii celoriă în- 
sărcinați a gera comandamentele divizionare 
în lipsa titularului. - 

Art, 32, Diferitele sume de bant co vin în 
cancelaria comandamentului sunti în răspun- 
derea şefului de stati-majorii sâi a otişerului 
însărcinată de dânsul cu dirigiarea corespon- 
dinţeloră. 

TITLUL IV 

Serviciulii specialii alii oficerilorii de stat 
major de la comandamentele diviziilor 
teritoriale - . 

Art, 33. Afară de serviciul de cancelarie, 
cu care sunti însărcinaţi ofişerii de stată-ma- 
joră, ei sunţii dâtori a face rădicări militare 
pentru tâte drumurile de comunicaţiune între 
punctele principale ale circuimsripţiunii divi- 
ziei căria aparţin şi a stabili pe densele etape 
militare. 

Pe lîngă detaliurile ce aii a culege pe totii 
percursulă acestor drumuri vor insista asupra 

„acelor statistice din satele şi oraşelece percurg. 
Ei se mai întrebuinţez spre a determina tra- 

scurile drumurilor de comunicaţiune prevădute 
a se faca în regulamentulii asupra serviciului 
grăniceriloră şi spre a face ori-ce lucrare to- 
pografică alta. o 

Art, 8t. Pentru ori-ce marză militarii arii 
face trupele garnisonate în oraşul de reşedinţă 
a diviziei se va ataşa comandantului corpului 
un ofiţerii de statii-majorii, care dresâză apoi 
ună raportiă detaliată însocitii de uă schiţă de 
plan asupra marşului făcută, asupra aplicării 
serviciului în campanie, asupra disposiţiunilor 
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vechime toţi oficerii în activitate şi în.misie | luate, făcendă apreciaţiunile sâle personale a- 
Î . , + Pad st . - 

supra modului executării acestorii operaţiuni. . 
Art, 85. După raportulă detaliatii ce un o- 

figeri ali corpului este indâtorat, a face prin 
art. 216 ală serviciului interiorii ală trupeloră 
de infanterie so va trămite uă copie comanda- 
mentului diviziei care, înipreună cu cel pre- 
sentată de ofigerulă de stată-majorii, se vorii 
păstra în archiva diviziei. 

Art. 86. Sub-şefulă de stat-major este în- 
sărcinatiă a păstra jurnalulă istorică militară 
alii diviziei (model K) unde se va trece în fie- 
care qi faptele principale privitOre la servicii, 
şi de care este bine a'3i aduce aminte, precum 
mişcări de trupe în reionul diviziei teritoriale, 
succesiunea comenâilorii provisorii sâii defini- 
tive în toti personalul oficeresc, mârtea unei 
persâne militare cu grzdnlii de sub-locotenent 
celii pugină, sârbătorile oficiate şi modul cum 
S'ai petrecută faptele prin care unii militară 
s'aii distinsă şi împrejurarea ce "i a dată moti- 
vulii acesta; sosirea unui personagiii însemnat, 
străină sâi română, maă alesi militar, şi ono- 
xurile ce i s'arii fi dată şi alte asemenea. 

Art. 87.- Registrul în care sa trece jurnalul 
acesta se reînoesce la fie-care dece ani stă deca 
materia este maltă la trei; formatulii stă este 
de 0,40 în lungime şi 0,27 în lățime. 

Art. 35, Pentru scrierea lui se întrebuinţeză 
unii stilă simplu, scurtă şi clară; cândiă se ci- 
teză nume sâă localităţi trebuesc făcute în mo- 
dulii celii mai precisii şi dâca ele sunt străine, 
scrise în chiariă limba, lori. . ” 

Art, 39, Şefuiii de stat-major este însărci- 
natii cu înspectarea scâlelorii regimentare din 
diviziunea sea, de starea cărora raportâză la în- 
cepatulă fie-cărnia trimestru întruni mod de- 
taliat, propuindă îmbunătățirile ce ar crede de 
cuviință şi semnalândă pe acela cari merită 
malţumiri precumii şi pe acele ce merită bla- 
marea, 

CAPITOLUL II 

Serviciul oficerilor de stat-major 
în diviziile active 

Art, 40, Când, pentru complectarea instruc- 
ţiunii militara a trupelori sâă pentru a le ține 
gata de a intra în campanie sâă pentru a face 
să se manţie ordinea, ele se mobilăză formân- 
du-se brigade şi divizii active, stată-majorulă 
unei asemenea divizii se compune prin ordo- 
nanță domnâscă din acelaş număriă şi grade de   ofişeri de statii-majoră ca și celă ală enei divi- 
zii teritoriale sâă în oră-ce altă mod s'ar decreta. 

Art, 41, Ofigerii de stat-major făcâna parte 
din stat-majorulă unei divizii se întrebuințeză 
la însemnarea liniilor, la Surveghiarea intrării 
trapelor în tabără s6ă cantonamente, la trans-   misiunea ordinilorii, Ja insnectarea posturilor,
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casarmelorii şi spitalelorii, elii asistă la distri- 
buţii şi ori-ca alţii servicii prescris prin ser- 
vicială în campanie. . 

Fă faci recunâscerile tărâmului spre a pre- 
găti măsurile militare s6ă operaţiunile de res- 
bel ce are să facă diviziunea. 

Art. 42, Ofigerii de stat-majori cu gradul 
de căpitan. sâă de majorii pot fi intrebuinţaţi 
ârică pentru a comanda un batalion sâii un esca- 
dron, după chibzairea comandantului divizii, 
ofigeril cu gradulă de locotenentecolonel si 
colonel poti comanda regimente, după chib- 
zairea comandantului de căpetenie al trupelor 
mobilisate. , - - 

Art, 48. La grad egal, pentru ori-ce mobi- 
lisare, ofiţerii de statii-majori, iati tot-dâ-una 
comanda asupra celori-alţi ofigeri întrebuin- 
țaţă în aceeaşi misie cu dânşii. 

Când însă el sunt însărcinaţi să dirigeze vă 
- misie s6ii uă recunâscere fără a avea comanda 

trapei, comandantulii trupei şi ofigerii celoră 
alte arme trebue să ia înţelegere cu dânsulă 
pentru tote disposiţiunile cari pot asigura suc- 
cesaulii espediţiunii. 

- Arts 44, Oficerulii de stat-major însărcinat 
cu direcţinnea scă la comanda unei trupe în- 
tr'un post sâii uă operaţie nn pote întinde au- 
toritatea sea asupra personalului administra- 
ianii s6ă disciplinei interidre a acestei trupe. 

PDensulii este însă respungător dâca reaua di- 
recțiune a acestora ar anula sii împedica sco- 
puli operaţiuni. Sa 

Art. 45, Serviciul de cancelarie al stată- 
maojorului unci divizii active ss împarte şi se 
fixeză de şefulii săi de statii-majoriă, după ne- 
cesitate şi personalulii afectati diviziunii. 

Unul din ofiţerii de stati-majori este în- 
sărcinati cu dirigerea biuroulni statistic şi to- 

“ pografic, care cuprinde redacţiunea jornalului 
operaţiunilorăi militare, conservarea cărţilorii, 
desemneloră, planuriloră, etc. 

Art. 46. Corespondința în asemenea divizil 
se ţine întrun mod analogii cu aceea din divi- 
ziile teritoriale, cu deosebire că numărulii de 
ordine ali.hârtiilor vă dată început să se con- 
tinue progresivă pe totii timpulă cât ţine mo- 
bilisarea, chiarii de Sarii trece dintr'un an în- 
traltală. ! i. ! 

- Dosarele lucrăriloră acestora se trămit tot- 
dâ-una Ministerului de resbel, îndată ce mobi- 
lisarea încetâză,. i 

CAPITOLUL III 
Serviciul oficerilor de stat-majorii 
„de Ja sub-divizii teritoriale şi bri- 
„gade active, e E 

Arte 47, Pe lingă comandamentul unei sub- 
divizii teritorială se pote ataşa un căpitan de 
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sub-diviziei a, propune comandantului diviziei 
pentru ai se ataşa un sub-locotenent din tru- 
pele circumseripţiunii ce comandeză. 

Arte 43. Căpitanulii de stat-major îndepli- 
nesce atunci funcţiile de şefă de stat-major al 
sub-diviziunii, fără cu tâte acestea să aibi drep- 
tulii a subserie chârtii în numele comandantu- 
lui sub-dirisii, 

Ofgerulii luati din trupă face serviciulă do - 
cancelarie sâii ori-care altii servicii militară i 
Sară ordona. | 
„Art. 49, Serviciulă în cancelariile sub-divi- 
ziilor teritoriale se reguleză prin analogie după 
acela ală diviziiloră teritoriale. 

Art, 50. Personalulă ce compune stat-ma- 
jorală unei brigade active este acelaşi ca şi al 
sub-diviziilorii teritoriale şi serriciulă acestora 
se regulâză prin analogie după acela ali divi- 
ziiloră active. ' 

CAPITOLUL 1V 

„Diferite posiţiuni ale oficerilorii 
de stat-major 

TITLUL I 
"Serviciul oficerilor de stat-major între 

buințaţă ca adjutanţi . " 

Arte bl. Ofigerii de stat-major pot fi între- 
buinţaţi ca adjutanţi pe lîngă persâna, Nâstră 
şi serricialii lorii va fi regulamentatiă prin re- 
golamentuli palatului, li mat poti îi între- 
buinţaţi ca adjutanţă pe lingă ministrulă de 
resbelii şi comandanții de divizii sâii de porţiuni 
de trupe mai mari de câtă acâstă unitate prin 
decisiuni ministeriale, câniă dânşii aă gradul 
de generalii, - 

Art, 52. Serviciul de adjutant este un ser- 
viciii militari care n'are nimică de comună cu 
afacerile private ale persânel pe lingă care este 
ataşată. . . 

Adjutantuli este ataşat comandamentului 
stii pentru prestigiulă ce persâna eserciteză, 

Art, 3, Adjutanţii se întrebuințez la trans-. 
misiunea ordinilori, la reviste, manevre, mar- 
şuri militare şi altele asemenea la care asistă 
s6ă ia parte generalul şi în timpulii cărora ei 
trebue să stea neconteniti lingă dânsuli. 

„ Adjutantuli însogesce pe generalulii stii la, 
“| tâte ceremoniile publice şi mai pâte fi între- 

-| buinţat şi-în misiuni particulare reservate cari 
privescii serviciulă, 

Art. 54, Adjutanţii mat poti fi întrebain- 
ţaţi în biurouri pentru lucrarea afacerilorii cu 
totulii reserrate şi cari nu sunt din cele ce lu- 
creză cu şefulii stii de stat-major şi care inte- 
resâză, serviciul, precum reclamaţiuni, cereri 
de sprijinire, protecţiuni şi altele, asemenea   stati-majorii- şi se dă dreptali comandantului afaceri privitâre la graduli, posiţiunea, şi co-
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mandamentul cu care esteinvestit comandantul | majori întrebuinşaţ la lucrările depositului de 
divizii €ră nu persâna sa. 

Pentru tote chârtiile ce lucrâză adjutantuli 
ţine duoă registre, unulii de intrare şi altul de 
eşire, şi reguleză serviciul de corepondință după 
regulile de mezi susii. 

Chârtiile acestea suntii etichetate în partea 
stângă cu formula următâre: . „ 
Orasul .. .anulă ... luna... ua... 
Comandamentulă 
Divisiei ..,. 
Militare teritoriale. 
Cubinetul comandantului divizii, 
m 
No... . 
Art. 55. In timpul inspecţiunilorii generale 

adjutantulă urmeză, pe comandantul săi chiar 
dâca, acesta voesce a mai lua şi un altă oficerii 
cu dânsulă din acei ce compuni stat-majorul 
diviziei. In toti timpulă lori el ia note de tot 
ce arii putea interesa serviciuli şi ajuta me- 
moriei inspectornlui pentru dresarea lucrării 
inspecţiunilor şi Încreză partea ce i se vă în- 

- credinţa de densulii. 
Art. 56, Ori-ce ofişerii desemnată de mini- 

strulii Nostru de resbelă pentru a face servicii 
do adjutantă pe lingă comandanții diviziunilor 
sâi sub-diviziuniloră teritorale, precum şi pe 
lîngă ai diviziiloriă şi brigadelorii active are a 
se conforma disposiţiuniloră acestora, 

CITLUI, IL. 
..v 

ALisii 

Art. 57, Oficerii de stat-major se mai în- 
trebuinţeză, în misii po lângă legaţiunile ro- 
mâne în străinătate sâiă pe lângă ministerele 
de resbel străine, unde asemenea legaţiuni nu 
există. 

Art. 59, In cualitatea acâsta ofigeruli de 
stat-majorii este actorii a studia sistemulă mi- 
litarii alii paterii străine ande se află, compo- 
siţiunea armatelori scle, organisarea lori, me- 
todele de recrutare şi înaintare, îmbrăcămintea, 

_ ecnipamentuli, armamentulă loră şi întruni 
curent tote detaliurile iastituţiunilor militare 
despre care raporteză periodică ministrului de 
xesbelii în conformitate cu instrucţiunile ce a- 
cesta îi dă. | 

Art, 59. Ofigerii.de stat-major mai poti fi 
puşi la disposiţiunea ministrului Nostru al 
afacerilor străine, pentru misiuni diplomatice, 
acâsta însă după un raportă colectivii ală mi- 
nistrilorii Nostri de resbelă şi esterne. 

CAPITOLUL IV 
Depositulii de resbelii 

TITLUL | 
, Personalul depositului 

Art. 60, Personalulii ofigerilorii de stată- 

resbelii va fi compusii d'uă-cami dată de : 
Uni colonelii şefi ali depoului; 
Uni locotenentiă-colonelii; 
Duoi majori ;. A 
Patru căpitani şi personalulii impiegaţiloriă 

civili prevădută în legea cadreloră. 
Art. G1, Personalul acesta se va putea mări. 

printr'unii decretă ali Nostru conform trebuin- 
țeloriă în raportii cu sporirea cadrelorii corpu- 
lut de statiă-majorii; iară penă atunel se va pu- 
tea ataşa după trebuinţă la lucrările depoului, 
ofigeri din trupe cu graduli de locotenentă şi. 
mai cu oscbire din aceia'ce se destină pentru 
corpulii ofişeriloră de statii-majorii, | 

“TITLUL II 
Orgauisarea depositului şi atribuțiu= 

bile personalului . 

Art, 62, Dapositulii depinde directii de Mi- 
nisteralii de resbeliă şi se împarte în două sec-. 
iun! : “ | 
Secţia L. — Charta României, lucrări geodesi- 

ce, topografice, redacţiună de charte şi cele-alte..   

  

Secţia II. — Iiucrări istorice şi statistica 
militară, . - : 

Art, 69, Fie-care secţiune se compune de an 
majori şefă şi de duoi căpitani. 

Art, 6, Locotenentul-colonelă este specială 
însărcinatii cu direcțiunea lucrărilori interidre, 
adunarea şi coordonarea tntulorii lucrărilor şi 
direcţia, redacţiunii chartelorii şi litografiilor. 

Art, 65. Colonelul şefă ali depositului sur- 
vegheză redacţiunea, dirigiză lucrările pe tt- 
râmă, dândi instrucţiunile necesare, împarte 
lucrarea fiă-cărauia şi se asigură pe tărâm prin 
revisii şi verificări de executarea exactă a in- 
strucţiilorii, de mersulii operaţiilorii și de ap- 
titudinea fie-căruia din ofieri. 

Acesta ţine registru personală ală tutuloră 
ofigerilorii din corpulă de stati-majoră, 

Art. 66, Majorii şi căpitanii sunt între- - 
buinţaţi la lucrările pe câmpiă în timpul verii, 
iară Grna la redacţia chartelor şi lucrărilor pe 
secţii, după cum se specifică în articolii ur- 
mători, . 

Art, 07, Secţiunea 1 a depositului se ocupă 
mai cu osebire de operaţiile geodesice şi topo- 
grafico ale chartei României, corespondința 
privitâre la executarea, acestor operaţii pe tă- 
remi, punerea pe curati a tutuloră desemnu- 
riloră şi rădicăriloră, 
Redacţia şi adunarea, de diferite charte a ţă- 

rilor străine, Examinarea şi conservarea lucră- 
rileră topografice executate în fie-care ană de 
regimentele de linie și cele-alte trupe ale arma- 
tei. Fotografii militare, Litografia administra 
rea şi comptabilitatea personalului depoului. 

Art, 68, Secţiunea Il are în atribuţiile sâle 
clasarea şi conservarea arhiveloră privitâre la
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operaţii de resbelă. Redactarea ori-cării ope- 
raţii militare; Istoriculă regimenteloră de la 
crearea, lor şi în general tâte lucrările istorice. 
-- Adunarea tutalorii documentoloră necesare 
pentru istoria militară a României. Adunarea 
tatuloră documentelori privitore la statistica 
„Militară a României şi a puterilor străine. Lu- 

„CTări şi opere publicate în străinătate. i 
Conservarea bibliotecei şi archirei depoutui, 

Examinarea, Imcrăriloră şi uvragelorii militare 
publicate în România şi în străinătate, 
- Penă la uă mai întinsă desvoltare a deposi- 
tului de resbelii, personalul secţiunei IL pâte 
lua parte la lucrările geodesice, topografice şi 
altele, considerate ca atribuţiuni ale secţiei [, 

Art. 69. In toţi anii la inspeeţiile generale 
şefulii depositului face unii raporti asupra per- 
sonalului şi Imcrărilorii ofișerilorii din deposit. 
Cu acestă ocasie elii classză, după meriti, lu- 
crările lori şi faco propuneri relative la mu- 
taţii, la înaintare, recompense şi în genere la 
oră ce schimbare în posiţia ofigeriloră. 

Art. 70. După ce se ta numi personalul de- 
positului, ministrulă Nostru secretarii de Stat 
ne va presenta un reglement elaborati de acel 
depositii, care să fiseze modal lucrării chartey 
țării şi în genere a tutulor operațiilor făcând 
parte din atribuţiile depositului de resbelă de- 
terminate prin acestă decreţiă. 

Art. 71 Regulamentulă depositulul ta cu- 
prinde : - 

1. Bazele lucrării geodesice pe tirâmi, uă 
chartă română, instrumentele necesarii. In- 
strucţii asupra modului întrebnințării lori, 

11. Continuarea chartei geodesice a Româ- 
niei de incolo de Milcov. 

- TIT. Coordonarea operaţiilorii cu charta Ro- 
mâniei de dincâce de Milcov, elaborată în anii 
"1857 şi 1858. 

Lucrări pe tărem. 
1Y. Me&surări de latitudine 

tru aceste lucrări. . 
V. Măsurarea, bazeloră. Triangulaţia. 
Piramide sâă semne, 
VI; Lucrarea topografică. Instrumente, in- 

strucţii asupra întrebuințării lorii. 

geografice pen- 
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VII. Semne convenţionale pentru charte. 
VIII. Determinarea, scâlei pentru ori-ce na- 

tură de Incrare şi a chartelorii.. 
IX. Redacţia chartelori, măsuri. 
X. Operații topografice militare, instromen- 

te şi instrucţii. 
NI. Litografii, 
XII. Budgeoti, materiali de lucru, ete. 
XIII. Plan de procedură la lucrări. 
XIV. Regularea operaţiilorii secţiei II. 

“Art, 72, Fondurile necesarif-pentru mate- 
rială, instrumente, charte, indemnisări şi chel- 
tueli de transporturi se vori prevedea în bud- 
getuli Ministerului de resbel al fie-căruia ani, 

“CAPITOLUL V E 

Recrutarea oficerilor de stat-major 

Art. 73, Ofigerii din corpuli de stat-majorii 
se recrută numai : . 

1. Din oficerii eşiţi din scola militară spe- 
cială, după un stagiii de doui ani într'un corp” 
de trupă; - , 

II. Din ofigeri!l ce ati trecutii cu succes cur- 
surile din scolele de stati-majoră în străină- 
tate idem, 

" TI, Din locotenenţii corpuriloră de trupă, 
asândă celă pugin duoi ani de vechime; şi din 
căpitanii corpuriloră de trupă, având cel mult 
unii anii de vechime şi cari ai satisfăcut con- 
diţiuniloră cerute prin ordonanța nâstră No,.., 
şi din oficeriă de staţii-major reintorşi la trupă 
cari poti fi renumiţi în funcțiuni speciale ale 
ofigerilor de stat-major. Ofigeri! de stat-major 
se pot reîncorpora în trupele de unde ai venit 
pentru a fi numiţi în funcțiuni corespundătâre 
gradului loră, ” 

CAPITOLUL YI. 
Disposiţii transitorit - 

Art. 24. Tote disposiţiile regulamentare con- 
trarii acestuia suntă şi rămână desființate. 

  

LL REGLEMENT | | 
DE „PENTRU CONANDANMENTELE MILITARE 

(Decretii No. 6690 din 29 Oct. 1863) 

TITLUL IL | 

- Comandamentulii gen ralii alii trupelor 

Art, 1. Trupele din tote armele, comandan- 
ţii de garnisâne şi ofigerii fără trupă, precum 

şi cei în neactivitate, sunt sub ordinile şefului 
fie-căruia comandamentă militară, fiindă în- 
dâtoraţi a executa tote ordinile sâle în interesul 
serviciului, şi pentru stricta, observare a legilor 
şi reglementeloră militare, 

Arts 2. Ori-ce ordinii generalii să particu=
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Jar, emanândi de la ministru, se adreseză fie- 
căruia comandanții inilitarii carele e detorii a'] 
transmite şi a'] asigura executarea lui, 

Art, 3. Autoritatea comandanților militari, 
se întinde asupra tutulori serviciuriloră, in- 
strucţia, ţinuta, poliţia, disciplina şi admini- 
straţia interidră. A 

TITLUL II . 
„Poliţia 

Art. 4 Comandanții militari stăruesci a 
cunâsce dâca şefii de corpuri şi toţi ofigeril în 
generală, execută dâtoriile ce le suntii iinpuse 
prin reglementulii asupra, serviciului interior; 
dsca disciplina şi justiţia esto părintâscă; dâca, 
pedepsele şi recompensele suntii acordate fără 
părtinire celor ce merită; dâca ţinuta Ste bună 
şi conformii regliementelori, dâca curăţenia a- 
tâtii a Omenilori, câtă şi a încăperilor, şi mai 
cu sâmă a vestmintelorii lori şi a obicctelorii 
de culcată; este obserrată şi îngrijită; deca 
hrana soldaţilor preţurile curente în localitate; 
diferinţa între cheltaelile făcute de menii din 
aceea-şi garnisonă pentru ordinaruli lor; dâca 
în fine soldatulii este tratatii părintesce, după 
cumii se cere de art. 61 al serviciului interior. 

Art, 5, Şefii comandamenteloră militare, se 
asigură dâca objectele de îmbrăcăminte, de 
marele şi miculii echipementi, suntii de bună 
cualitate, dâca suntă potrivite pe talia Omeni- 
lor şi de nui geneză, acâsta mai cu semă pen- 
tru încălţăminte în timpulă marşului. 

Ei îndrepteză şi pedepsescii îndată ork-ce 
- abatere din disposiţiile de mai sustii. ! 

TITLUL II 

Spiritii de corpi 

și disciplina 

Art. 6, Şefii comandamentelor militare stă- 
xuescii a se menținea un buni spirit de 'corpă; 
ci întreţine, între ofişeri, tote legăturile de 
camaraderie militară, fără deosebire de stare 
şi de origină, ceră de la superiori către infe- 
riorispovăţuiri blânde, îngrijire părintâscă, d6ră 
toţi-d'uă-dată cea mai strictă obserrare a re- 
glementelor şi a ordinilor; de la inferiori către 
Buperiori cere cea mai mare supunere în ser- 
vicii şi deferenţă afară din servicii. 

Art, 7, Stăruesc a se întocmi pretutindenea 
mese de ofișeri; singurulii midloci de a stabili 
bune relaţii între dânşii, şi de a forma spiritalii 
de corpi, precumii de a evita dstoriile şi de a 
procura uă hrană mai bună şi mai eftină. 

TITLUL IV 
Instrucție şi manevre: 

Art, S, Şefii. comandamentelorii stăruescă 
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necontenitii la instrucţia ofigerilorii, sub-ofige- 
rilorii şi soldaţiloriă. 

EI se asigură deca, şefii de corpuri atăruese 
şi mai cu scmă în timpulii ernci, nu numal a- 
supra tutuloră părților teoriiloriă, ci şi asupra 
administraţiei interire a corpurilor, desfacerea 
şi încheerea armeloră, serriciulă garnisâneloriă 
şi în companie, precum şi astpra scolelorii re- 
gimentale. 

Art. 9. Ei visiteză scolele regimentare şi 
stăruesce a face să înţelâgă că instrucţia pri- 
mară de ântâiulă şi al duoilea grad, este mid- 
loculii de a forma cadre bune de sub-ofişeri şi 
caporali, dându-le totii-V'uădată cunoscinţele 
necesarie în viaţa privată, i 

Art. 10. Ei povăţuescii pe tinerii ofişeri a 
se ocupa cu instrucţia în scâlele regimentare, 
„Ei stăruesciă a dobândi de la locotenentaulii- 
colonel crearea în fie-care corpă, sub direcția 
tesaurarului sâii a oficerilorii de îmbrăcăminte 
a unei scâle de comptabilitate spre a forma, 
sergenţi, maestri, furieri şi secretari, 
„EI se încredinţeză dâca învăţătura muzican- 
ţiloră, a scrimei şi gimnasticei, produce buni 
elevi, şi dâca sc6la toboşarilorii şi a corniştilor 
este dirigiată după ordonanţă. , 

Arte 11, Ei ordonă marşuri militare în ţi- 
nută de călătorie, de câte ori serviciul şi tem- 
peratura o permite, şi profită de aceste marzuri 
spre a perfecționa trupele în aplicarea servi- 
ciului în campanie. : 

TITLUL, Y 
Garde şi altele 

Art. 12. Comanâantulă militarii se asigură 
că, serviciulăi gardeloră, se face regulată; că 
Gmenii ce intră în guardă facă acesti sersiciă 
fie-care la rândulă stă, şi că nici unul nu este 
apăratii prin farâre. . . 

Art. 13. Ordinile şi consignele relative la 
serricii de garnisâne, suntă transmise şefiloră 
de corpuri prin comandantulii garnisânel din 
ordini. PR 

TITLUL VI 
Reviste şi insp ecţii 

Art, 14. Comandantul militarii împrennă 
trupele spre a le inspecta, şi acâsta mai cu 
sâmă dumineca la ora paradei, 
- Elă profită de aceste adunări spre a se asi- 
gara de buna ţinută şi de curăţenia Gmenilorii. 

Art. 15, La fie-care reristă el adună ofişerif 
împrejurul săii:spre a le face parte de observa- 
ţiile sele, şi a le da instrucţiile necesarie, 

Se aduce adesea aminte că nu e destulă ca 
trupele se fie în bună şi cuvenită ţinută la pa- 
radă, d6ră acâsta se fiă menţinută totă-dâ-una
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în casarme, la guorde, şi Gă-care om eşind din | 
casarmă irehue să se atle în ţinută de di şi cu- 
xati, întocmai după cum ar merge la paradă. 

Art, 16. Elă prepară trupele spre a trece 
inspecția generală, se asigură de meritul can- 

- didaţiloră ce poti fi propuşi pentru înaintare, 
spre a destuşi pe inspectorulii generală despre 
Omenii silitori şi cu învăţătură, şi do a trage 
xesplătiri asupra celoră ce merită, - 

Art, 17. Elă so încredinţăză asemenea des- 
pre aceia, carii. negligeză, serviciulii, a căroră 
instrucţie lasă âncă de doritii, spre ai pane po 
.drumaliă cel bună sâii spre a atrage severita- 
tea inspectorului generală scii a ministrului, 
asupra 6meniloră de îndreptată, , 

TITLUL VII 
Mișcările de trupe şi schimbarea 
DN de garnisonă | 

Art, 1$. Nici uă mişcare de trupă, fie pen- 
tru uă adunare generală afară din garnisonă, 
fie pentru uă schimbare de garnisonă, nu se pote 
executa fără ună ordină special al ministrului, 
afară de reviste, manevre şi marşuri militare 
pentru instrucţia trupeloră, . 

Art. 19. Cândă tote trupele din garnisonă 
sa adună pentru manevre, comandantulii mili- 
tară însciinţeză pre ministru de se află în acea 
localitate. : 
„Arte 20, Comandanții militari stăruescii e- 

„Secutarea ordinilorii ministeriale, relative la 
schimbarea garnisânelorii transmiţendu-le tru- 
pelorii şi asigurândii executarea lorii, 

Ei trecii în revistă trupele care plecii, şi pe 
acelea, care sosescii, şi se îucredințeză de ai tot 
ce le este necesarii pentru călătorie, precumii 
şi de nu tragă 'după dânşii nimici de prisosii, 

 PIDLUL VIII 
„ Recrutaţia 

Arie 21. Comandanții militari exersă contro- 
lulă celii mai activii şi vegherea cea mai mare 
asupra tutuloră operaţiilorii recrutaţii.. Ei ve- 
ghâză la exacta executare a legiloră, arată 
Ministerului tâte abaterile şi stăruesce la a- 
plicarea pedepselorii celorii mai rigurâse, în 
contra celoră ce se vorii recunâsce culpabili 
şi veră fi comisii vr'vă fraudă în materie de 
recrutaţie. . E 

Art, 22, Ei aiiuă autoritate superidră asupra, 
depouriloră de recrutaţie şi de reservă, trecă 
în revistă Gmenii în reservă cândă asemenea, 
se află, precum şi a contiagentelori adunate în 
capitala districtului mai înainte de a merge la, 
corpurile lor respective. Deca el âusu-şi nu pot 
inspecta tâte contingentele, trămitii în loculii 
lori „ofigeri ce vori. avea cel puţinii gradul 
de căpitani. Da 

  

  

Comandanții militari, sci supleanţii lori, 
trebue să so asigure în capitalele districtelor, 

unde recruţii vorii trebui să se adune că ace- 

stia aă tote cualităţile fisice spre a face, unii 

bunii servicii militară, că aă talia şi puterea 

necesarie pentru arina la care sunti destinaţi; 

şi că ati într'adovării vorsta cerută de lege. 

Art, 23, Cândă” recruţii surtă în stare de 
reformaţie la revista de plecare, comandantul 

militară pune să, visiteze şi să contravisiteze 

în presinţa sa, să de facă cu delegaţii sel, de 

către dectori în medicină, şi pe câtii se pote 

de către doctori militari, deosebiti de acel a- 
taşată la, consiliul de rerisie, şi le dă un con- 

gediii de reformă după un certificat medicală. 

Asemenea se urmâză şi cu soldaţii din cor- 
puri, carii trebueseii reformaţi fie Ja corpi, fie 
la spital, şi veghează, ca Smenii incapabili. 

serviciului, să fie îndată înapoiaţi ca să nu pro 
cure cheltueii netrebuinci6se, - 

 DITLUL IX 

- Relaţii ca comandanții de garnisonă 

Art, 24, Comandanții militari priimescă de 
la ministru cu uă lună înainte sceretuli pe fie- 

care di pentru luna viitâre, .. - , 
Secretută este unulii şi același, pentru toto 

comandamentele militare, - , 
Comandanții militari, daă, în fie-care-di, co- 

mandanţiloră de garnisonă, secretul pentru 

acea qi. Ei transmite secretulii pentru uă lună 

şi mai din nainte ofigerilorii mal mare în grad, 

în tote cele-ulte garnisone. Aceştia îlă comu- 

nică pe fie-care di comandantului de garnisonă, 

Secreulii nu se schimbă, precumii şi nu diferă, 

de celă trămisii de ministru, de câţii în casuri 

estraordinarii şi în campanie, DC 
Arts 25, Comandanții de garnisonă trămitii 

comandantului militarii raportă pe fie-care di 

| de evenimentele militare de ori-ce natură ivite 
în timpulă de 24 ore. _. 

Art. 26, Eli ia ordinile sale pentru împâr- 

ţirea, serviciului de garnisonă, număruiă guar- 

deloră de orl-ce natură, numărul Gmenilorii 

ce îlii compune, aşedarea guardelor şi a santi- 

nelelor, şi ordinele sele generale particulari; îă 
raportăză despre pedepsele ce ai dat e! însu-și 
sâi de cele date de ofigerii de condi. ua 

Art. 27, Comandanții garnisânelorii exercită 
cea mai neadormită priveghere, asupra mili- 
tariloră în servicii şi chiară în societate, şi 

despre ori-ce, iai îndată măsuri de îndreptare, 
raportândi comandanţiloră militari. 

„ TIPLUL.X 
Relaţii cu intendenţa militară 

| Art. 28, Intendenţii şi sub-intendenţii mili-
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tari suntii detori de a informa pe comandanții 
militari, de ori-ce este în interesulii serviciului 
administrativ, aprovisionările şi măsurile luate 
pentru totă ce este relativii la bunulă traiii al 
soldatului. | , 

Se înţelegi cu comandanții militari despre 
tâte mâsurile generale, ce ţrebue să fie luate 
împreună pentru asigurarea serviciului admi- 
nistratiră. 

Intendenţa, liberâză, după cererile făcute, 
situaţiile relativa la numărulă, Ja cualitatea, şi 
cantitatea aprovisionărilorii adunate, sâă de ce 
vor fi adunate la localul destinată, 

Art, 29, Intendentulă militarii, execută or- 
dinile date de către comandantulă militari, în 
interesulii serviciului administrativă, pentru 

„tâte observările ce acesta ari fi tăcut în tim- 
pulă revistelorii sâii ali inspecţiilorii. “ 

= D&că în ceasuri urgente, comandanții mnilitari, 
vorii găsi de trebuinţă, executarea unor mt- 
suri neprevădute de reglementele în vigăre, ei 
voră da ordinul motivat şi înscris intendenţii 
militare, care executeză masa, de întreţinere, 
Intraceeaşi garnisonă când găsesce diferință 
în cheltueli, cercetâsă causele cari le-ai produs 
şi stăruesce ca tâte cheltuelile de ordinarii pe 
câtii se pâte să fie de uă potrivă. 

TITLUL XI 

Justiţia militară 

Art. 30, Cândit se presentă unii delictă ju- 
stiţiabilă de tribunalele militare, prevădute de 
condica penală, şefii de corpuri sâă de servicii, 
priimindiă. raportulă, care constată delictul, il 
înainteză comandantului militar cu un relevei 
de pedepsele şi formularulă acusatului. 

Art, 21, Șefii comandamentului, constatând 
casulă, complectăză ancheta conform legii ce- 
rândă intervenirea auditorului Gstel şi în urmă 
determină de este sâă nu casi de judecată. La 
ânteia întâmplare, înainteză actele Ministerului 
împreună cu părerea lori, în privinţa susţinerii 
acusaţii, La a doua întâmplare, întârce actele 
şefului de corpi sâii de servicii, determinândii 
pedepsa disciplinară ce va crede de cuviință, 
conformă serviciului interioră, 

Arte 92. In privinţa mecanismului funcţio- 
nărei comisiilorii corecţionale şi de disciplină, 
se urmâză conform legii şi serviciului interior, 
prin intermediulă comandamenteloră militare. 

TITLUL XII 

Relaţiile cu autorităţile civile și 
judecătorescă 

Art, 33, Comanâanţii militară sută dâtori 
de a da uă protecţie şi ajutorii autorităţilorii 
civile şi jndecătoresci de câte ori acesta le vor 
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cere, sc pentru siguranţa lori personală, sâă 
pentru executarea legiloră, 

| Comandanții militari veghâză la garanția 
publică şi la menţinerea proprietăţilor publice 
şi particulare. Ei dă ordinile cele mai seriose 
ca locuitorii să nu fie bântuiţi şi ca militarii să 
nu se, serve cu armele, sâii de 6menii ce le sunt 
încredințaţi în conflictele lori particulare. 

Art, 34, Tâte claseie civile trebuinăă să fie 
protegiate şi respectate, comandanții militari 
vor pedepsi cu severitate pe ofigerii, sub-ofi- 
cerii, caporal şi soldaţi, ce se află snb comanda 
lorii şi carii vorii cădea în asemenea, vini, 

TITLUL XIII 
Casernarea și locnința trupeloră * 

Art, 35, Comisiile de casernare sunt sub or- 
dinile comandanţiloră militari, şi dâtore de a 
se aduna de câte or! aceşti din urmă le va găsi 
de cuviinţă îu interesuli serviciului. 

Art. 36, Comandanții militari visiteză ca- 
sarmele, locuinţele militare, spitalurile şi în- 
chisorile militare de câte ori o găsescii de 
cuviinţă. Ei visiteză mai cu s6mă odăile solda-. 
țiloră şi bucătăriile, se asigură că obiectele de 
culcare sunt curate şi scuturate, se încredințeză 
ca cantitatea aerului din odăile Omenilor este 
îndestulă pentru numărulă ce şedă într'ânsele, 

Ei gustă hrana soldaţiloră şi a bolnaviloră, * 
şi ordonă cele necesarie spre a opri şi îndrepta 
ori-ce neorândueli. : - 

Ei cercetăză livretele Omeniloră şi verifică 
de ati priimită tote obiectele ce se află înscrise, 
dâcă socotăla soldatului este esactă, dscă cu- 
nâsce capitalul săi la masa, individuală, şi nu- 
mărulă. 

Pe aceste reviste, comandanții militari, ve- 
riâcă livretele: de ordinare, compară preţurile 
companiiloră între deusele, dojenesce cândi 
cheltuelile sunții prea mari şi stăruesce la eco- 
nomii pentru masa de întreţinere, Intr'aceeaşi 
garnisonă cândi găsesce diferinţă în cheltueli, 
cerceteză causele care le-a produs şi stărnesce 
ca tâto cheltuelile de ordinar, pe câtii se pâte, 
se fie de uă potrivă, , ” 

TITLUL XIV 
Administraţia generală 

Art, 32, Comandanții militari priimescă 
relaţii despre comptabilitate şi despre admi- 
nistraţia companiiloră, se încredințezii ca pre- 
şedinţii consiliiloră de administraţie adună 
consiliulă, propane chestiile, lo deliberâză şi că 
preşed consiliul cel pugin uădată pe săptămână. 

Art. 3S, Asupra reclamărilorii făcute de in- 
tendență în contra corpuriloră ce 'suntă înapoi, 
cu comptabilitatea, el stimuleză pe indiferenți 

  

  şi podepsesce pe cel cu rea voinţă.
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Art. 39. Ei stăruesciă a face pe toţi ofigerii 
să înțelâgă tote bine-facerile aduse de uă bună 
administraţie, că înrgijirile ce trebue să aibă 
pentru dânsa urmâză a fi forte activă şi perma- 
mentă, că afară din esersiciură şi resboii totul 
e administraţia în armată, şi că acâsta e strins 
legată cu îndâtoririle comandamentului. . 

TITLUL SV 
Corespondenţă și raporturi 

Art. 40, Comandanții militari corespund de 
a dreptul cu ministrul pentru tot ce se atinge 
de personală şi de operaţii militara. 

Conformii decretului cu No. 9S2 din 12 Oc- 
tombrie 1863 comandamentela militare sunţă 
denumite după cumii urmeză : 

Antâiulii comandament militar, (cel din Bu- 
carescă). Alii duoilea comandamentii mnilitariă 
(celii din Iaşi). Ală treilea comandamentă mi- 
Jitarii (celă din Crajova). Tâte corespondinţele şi 

” raporturile ce vorii emana de la fie-care coman-   
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dament militar voriă avea în sus şi pe margine 
denumirea, respectivă. A 

Ei sunt intermediarii direcţi şi absoluţi între 
corpuri şi ministru. 

„Şefii de corpuri trămite comandanților mili- 
tari la fie care opt dile câte uă situaţie, conform 
modelului ce se află în reglementul servicivlui 
interiorii, şi prin care se face cunoscut efectul, 
mutaţiile generale, pedepsele şi cererile. 

Comandanții militari trămit ministrului uă 
singură sitaaţie şi pe corpuri, după modelulii 
comandamentelorii militare, A 

Comandanții militari vegheză cu cea mai 
mare luare aminte Ja înaintările făcute de şefii 
de corpuri, penă la gradele de sub-oficeri in- 
clusivii; se asigură că tâte înaintările sunt fă- 
cute în interesali serviciului dupi tabloul de 
înaintare; el reprimandă şi arată ministrului 
ori-ce abatere întracâstă privinţă, 

Comandanții militari transmit Ministerului, 
spre a fi supuse la aprobarea Domnitorului, tâte - 
cererile relative la înaintarea oficerilorii. 

  

REGULAMENT . 

ASUPRA SERVICIULUI CASERMARII . 

(Decreti; No. 220, 

PEPI 
 Disposiţiuni generale, — Atribuţiuni 

Stabilimentele afectate serviciului 
| casermăriă 

Art, 1. Serviciulă casermării cuprinde tte 
stabilimentele afectate locainţii, serviciului şi 
instrucţiunii trupelor s6i diverselor serriciuri 
administrative ale resbelului şi ale justiţiei 
militare, adică : ! 

1. Casarmele şi cele-alte stabilimente de lo- 
cuinţă a trupelor; , 

2. Stabilimentele de gimnastică şi scâle de 
înotare; 

3. Manegele; | : 
4, Paviliânele de locuinţa ofigeriloră; 
5; Ospelulii Ministerului de resbelii şi pavi- 

3onele divisiuniloră teritoriale, comandamen- 
telor de piață, intendenţel militară şi tribu- 
nalelorii militare; . . " 

6. Inchisorile şi penitenciarele militare; 
1. Câmpurile de manopeză şi de dare la semn; 
8. Spitalele; | . 
9, Magazinele centrale ale spitalelor; 
10. Manutauţiunile producteloră de hrană; 

i 

din Dlartie 1870) 

„11. Magazinele pentru producte de hrană; 
192. Magazinele de furagiii : 

':18. Magazinele de îmbrăcăminte, 
mentii, campamenti şi aşternută; 

14. Magazinele de materiale de încălditii; 
15. Corpurile de guarâă; (1) 
16. Depositele de arme şi de muniţiuni de 

resbelii ale miliţiilorii: 
Clădirile închiriate stă puse la disposițiunea 

serviciului militarii 

Art, 2, Dâcă mediile de car! dispune servi- 
ciul casermării nu sunt suficiente, se complec- 
tâză prin localuri închiriate. Aceste localuri 
pentru totii timpulă câtă ai fostă închiriate, 
sunt privite ca stabilimente militare, şi prin 
urmare supuse la disposiţiunile regulamentului 
de faqă, „ 

Aceleași disposiţiuni se aplică şi localurilor 
puse gratisă la disposițiueea departamentului 
de tesbel de către administraţiunile civile, însă 
sub reszrva convențiunilor stipulate în actele 
de cesiune relative la acâsta, | 

Funcţionară însărcinați cu serviciulii 
casermăriă _ 

harnaşa- 

  Art, 3» Stabilimentele militare sunt în a- 

(Ia acestă categorie nu intră corpurile de guardă destinate la poliţia urbană scă pentru paza stabilimente- 
lori civile. Acesiea sunt supuse controlului comandanților de piaţă cari referă pe dată şefilor lori respoctivi 
'spre a lua măsar) de îndreptare la casă de trebainţă.
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tribuţiunilo respective ale comandanţilori de 
piaţă, otgeriloră de genii şi funcţionarilor 
intendenţei militară. EY formeză pentru fie- 
care piaţă s6i gamisonă, uă comisiune numită : 
de casermare care, în dispasiţiunile ce ar fi să 
se ja de concerti cu duoi scă trei membri, se 
întrunesce în şedinţă sub preşedenţia celui mal 
vechii la gradiă. Preşedintele convocă comisiu- 
nea ori de câte ori o cere interesele serviciului, 
s6ii s'arii ordona de comandantul diviziei s6ă 
sub-diviziei teritorială, intendenţii şi inspecto- 
rii generali de arme s6ă administrativi, 

Resultatulă deliberaţiiloră se constată prin- 
trună prescriptii verbal, iară decisiunile luate 
se manifesteză prin actele anume prescrise în 
regulamentă, | 

Registrulii de deliberaţiuni se păstrâză la 
oficiulii şefului de genii. . . 

Atribuţiunile comandanţiloră de piaţă 

Art, 4. Comandauţii de piaţă titulari, sâă 
ofigerii cari le împlinesce fancţiunile, sunt în- 
sărcinaţi cn poliţia militară a casarmeloră 
ocupate do trupe;ei concură la întocmirea stă- 

 riloră pentru fixaţiunea locuinţei, desemnă 10- 
calurile cari aii să se afecteze corpurilorii; iai 
parte la redacţiunca, prescriptelorii verbale re- 
lative la clădirile consacrate pentru locuinţa 
trupeloră; în fine sunt responsabili de observa- 
ţiunea disposiţianilori din stările de fixaţiune 
a locuinţei otărită de ministra şi dai tâte or- 
dinile necesarii de urmare, 

Atribuţiunile ofigerilorii de genii 

Art. 5. Ofigerii de geniă sunt însărcinaţi : 
1. Ca poliţia administrativă a tutuloră sta- 

bilimentelor militare ocupate, în unire cu func- 
ţionarii intendenţei militare. 

2. Cu proposiţiunile de făcut şi cu lucrările 
de esecntatii pentru construcţiunea, reparaţiu- 
nea şi întreţinerea. stabilimentelor serviciului 
casermărij. 

3. Cu paza şi supra-reghiarea esclusivă a 
clădiriloră neocupate, 

4. Cu furnitura şi conservaţiunea părțiloră 
de mobilierii puse, prin regulamentulii de fașă, 
specială în atribuţianile geniului, 

5. De a concura la redacțiunea prescriptelor- 
verbale pentru ori ceea ce înterescză stabili- 
mentele serviciului casermării, împreună cu 
funcţionarii intendenţei militară, şi, dâcă e de 
trebuinţă, şi cu comandanții de piaţă, 

Ofişerii de genii, pentru serviciul casermă- 
rii, a sub ordinile lor guardi de genii a căror 
funcţiune specială se rapoztă la suprareghiarea 
şi conservaţiunea părţii din domeniul 'militar 
pusă în atribuţiunile serviciului geniului; afară 
de acestea, sunt însărcinaţi ca operaţiunile de 
detalii în predarea şi priimirea, locuințelor 
militare şi a tatulorii dependenţilori de caser- 
mare priritore acestui serviciii, 
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Atribuţiunile funcţionarilorii intendenţei 
: militară * * 

Art. 6. Funcţionarii intendenței militară 
sunt însărcinați: |. 

1. In unire cu ofişerii de genii, ca poliţia 
administrativă a tatuloriă clădiriloră militare 
ocupate. . 

2. Ca arătarea locuinţelor pe cari corpurile 
aă să lo ocupe în stabilimentele afectate loră 
de comandantul de piaţă, conformându-se în 
acesta celoră prescrise în stările du fixaţiune 
a locuinţei. - : 

3. Cu ocupaţiunile relative atât la închirie- 
rea clădiriloră necesarii serviciului casermării 
în lipsă de stabilimente militare, câtă şi cu 
facerea, redacţianea şi execuţinnea contractelor 
întocmite pentru acestă sfirsit; în tâte cu con- 
cursulă ofigerilori de genii. . 

4. În fine cu farnitura şi conservaţiunea ob- 
jecteloriă de casermare, puse specialmente în 
atribuţinnile loră prin regulamentulii de fagă 
şi prin alte disposiţiuni ministerial. i 

TITLUL II 
Paza şi conservaţianea stabilimentelorii 

militare : 

Casermarii stabilimentelori militare 

- Arte Ze Casermarii, numiţi de ministru de 
resbelă, după propunerea directorilor de genii, 
sunt însărcinaţi a priveghia la totii ce intere- 
s€ză paza şi conservaţiunea clădirilor şi a ob- 
jectelori de mobilier din stabilimentele încre- 
dinţate lori. 

Cui sunt subordinaţi casermariă 
Art. 8, Casermarii sunt sub ordinile ime- 

diate ale şefilor de genii; dau cu tote acestea 
sema sub-intendenţilorii de tot ce se întâmplă 
în distribuţiunea locuinţelor, precum şi de tot 
ce privesce' conservaţiunea objecteloriă de ca- 
sermare puse în atribuţiunile servicialut inten- 
denţei şi depuse în stabilimentele militare. 

Casermarii păstreză cheile localeloră 
: „heocupate 

Art, 9. Casermarii sunt depositarii tutulor 
cheiloră cameriloriă şi părţiloră din clădiri ne- 
ocupate; el sauti responsabili de conserraţiu- 
nea mobilierului depusii în aceste localari. |. 

Cheile stai în locuința casermarului, puse 
la rândă într'uni dulapi cu cucre, numerotate 
şi închisă cu uă uşă cu zăbrele, - 

Este cu totuli opriti casermariloră de a da 
ori ce cheiă, fără ordinulă înscrisă a1ă şefului . 
de genii sfii alii sub-intendantulni militară, 

Casermariă nu lasă pe nimeni să intre în 
stabilimentele militae . 

Art,10, Este oprit casermariloră de a lăsa -
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să intre în stabilimentele puse în paza lor, pe | 

persânele ce nu faci parte din serviciul mili- 

tară; pentru acâsta ei execută: consembele ce 

li se dă de comandanții de piață, de şefii de 

"perii sâă de sub-intendanţii militari; fie-care 

în cea, ce”l priresce, 

Casermariă întrețină curăţenia stabilimentelor 

sâii părților de stabilimente neocupate 

Art, 11. Casermarii, ajutaţi la nevoe de 6- 
ment de corvadă, trebue să întreţină curăţenia 
atâtii pe din întru câtă şi pe din afară a clă- 

diriloră neocupate. Lucrurile trebninci6se pen- 

tru acâsta li se dă din fondurile serviciului 

geniului. 
Casermarii suntii pe lingă acâsta dâtori a 

deschide şi a, închide ferestrele pentru aerare, 
în localurile a cărorii chel le ai ei. 

Casermarii suntii însărcinaţi a visita localu- 

rile despre cari dai senă 

Art. 12, Casermarii visitâză celii puțin 'uă 
dată pe qi, tâte localurile ocupate. Ei prevină 

pe ofigerii însărcinaţi cu casermarea despre stri- 
căciunile cari le-aii descoperit şi raportâză în- 
dată şefului dă geniii ssă sub-intendantului 
militarii, după cum stricăciurile îi privesce pe 
fie-care dintrânşil. 

Paza şi conservaţiunea stabilimentelor afec- 

tate serviciilorii administrative 

Art. 13. Pentru stabilimentele cari atârnă 

de deosebitele serșiciur! administrative ale Mi- 

misterului de resbelă, paza şi grija curăţeniel 
de întreţinuti, atât pe din întru câtă şi pe din 
afară, suntii încredințate ofgeriloră de admini- 
strațiune sâă în lipsa lor, şefilorii acestor ser- 
viciuri. . Mae 

Acesti agenți suntii depositarii cheilorii şi 
suntă responsabili despre conservaţiunea clă- 

_dirilorii, precum şi de a objectelori Statalul 
depuse într'ensele. . | 

Ei sunt dători a, raporta, după împregiurări 
sub-intendentului militar scă şefului de genii 
despre stricăciunile ivite. 

Paza şi consertațiunea stabilimentelor afectate 
Ministerului de vesbelă, diviziilor şi sub-di- 
viziiloră teritoriale, intendenței, comanda- 
mentelorii de piață şi justiţiei militare. 

Art, 14. Casermarii acestor stabilimente ai, 
în ceea ce privesce paza şi conservațiunea, clă- 
dirilorii, aceleaşi funcțiuni şi aceeaşi respundere 

“ ca şi ai casarmelorii. Bi sunt dâtori a raporta 
ca şi acestia, după casuri, gefilor de genii sâă 
sub-intendenţiloră militari, despre degradaţiu- 
nile ivite, 
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TIPLUL IL 
Fixarea locninţelor.—Stabilirea projecte= 

lor de fixaţiune a locninţelor 

Arte 15. Destinaţiunea tutulor stabilimen- 
] telor serviciulmi casarmărei se determină pen- 
tru fie-care piaţă ssă garnisonă, prin decisiunea 
Ministerului de resbelă, 

* Şeful de geniă îndată după acesta, redigză 
un“ project de stare de fisaţiune a locuinţei de- 
taliată pentru tâto stabilimentele pieţei (mo- 
delii No. 1). Acâstă stare arată pentru fie-care 
clădire dimensiunile, conţinutalii şi la co pâte 
servi fie-care locali şi cuprinde după ordinea 
preserisă la articolul ântâiă: +. . 

a. Clădirile cari suntii proprietatea Statului 
şi de care departamentul de resbelă se pâte 
bucura, in toti-ds-una; 

V. Imobilile închiriate de Statii, subii ori-ce 
titlu; localurile puse Ja disposiţiunea, serricin- 
lui casermării, de administraţiunile civile, 

Cândă este să se fixeze locuinţele, şefalii de 
genii, sub-intendentulă militarii şi comandan- 
tulă de piaţă titalară seu ofigeriloră ce'i îm- 
plinesca funcțiunile, se întrunesc spre a, exa- 
mina şi discuta tabelulă detaliat (model No. 1) 
pregătită după cumiă s'a disă mai sus. Acâstă 
lucrare otărită prin comună înţelegere, se re- 
digăză definitivamente de şefulă de genii. Ea 
e subsemnată de părţile cari aii luată parte ia 
formațiunea sea, care la, trebuinţă 'şi pot pune 
observaţiunile lori d'asupra semnăturilori. 

efulă de genii redigeză în acelaşi timpă uă 
stare de fixaţiune a casermării (modeli No. 2) 
care este recapitulaţinnea sumarie a tabelului 
detaliatii (modelit No, 1). Eli înscrie pe acâstă 
a duoa stare (modelă No, 2) tote observaţiunile 
cară potă să lămurescă cestiunea, Starea (mo- 
delă No. 2) a subsemnată de şefală de geniii, 
de sub-intendentuli militară şi de comandan- 
tulă pieţei. E | 

Remiterea acestorii stări directorului de genii “ 
şi inspectorului generalii 

Art, 16, Starea somarie (model No.2) men- 
ționată la articoluli precedentă se adrescză de 
către şefulă de geniii, directorului de geniti. 

Starea detaliată (model No, 1) se remite de 
şefulă de genii, inspectorului generalii alii ar- 

melori speciale care o adreseză Ministerului 
cu obserraţiunile sâle, Si a 

Stările generale întocmite de către directorii de 
genii şi înaintate intendenţelor divisionare 

Art, 17. Indată ce directorul a adunat tâte 
stările sumariy (modeliiiNo. 2) pentrn deosebi- - 

tele pieţe din direcţiunea sa, întocmesce pentru 

fie-care divisiune militară câte uă stare gene- -- 
rală (modelii No. 3), pe care o adresâză inten-   denţilor-acelor părţi cu stările sumariă (model
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No. 2) după ce însă va fi adăugit observaţiunile 
s6le, pe fie-care-din aceste stări, 

Inaintarea acestorii deosebite stiri comandan- 
tului de divisiune şi ministrului 

Art. 18, Intendentaliă divisionarii pune pă- 
rerea sa pe starea generală (modelă No. 3); în- 
cunosciințâză .pe directorulii de genii despra 
cuprinsul acestei păreri, şi apol trămite tâte 
actele comandantului de divisiune. Acesta după 
adăugirea, observaţiunilor scle, le înaintâză pe 
tote ministrului de resbelă (divisiunea arme- 
lorii speciale), 

Epocele la cari se înaintâză stirile deosebite 
de fizaţiune a locuintei 

Art, 19, Stările sumaril (model No. 2) tre- 
bue să fie adresate la 16 Noembrie directorilor 
de genii. Starea generală (modelă No, 3) a- 
companiată de stările sumarii, trebue să se afle 
la intendentulă divisionară, la 1 Decembrie; 
şi tâte aceste stări trămise comandantului de 
divisiune la 15 Decembrie, suntii adresate Mi- 
nisterului până la 25 ale aceleeaşi luni. 

Fizaţiunea locuinței otăritii de ministru 
Art. 20. Ministerul de resbel fixeză pentru 

fie-care piaţă, modulii de locuinţă prin stabili- 
mentele militare, şi înapo6ză stările generale 
(model No. 3) aprobate sâă modificate, coman- 
dantului divisiunii care notifică disposiţiunile 
luate, directorilor de geniii şi intendenţilorii 
militari. Aceştia la rândul lor, încunosciințăză 
pe şefii de geniii şi pe sub-intendenţii însărci- 
naţi cu serviciulă casermării, despre aproba- 
țiunea dată de ministru stărilori de fixare a 
locuinţei, în ceea ce'i privesce, şi la întâmplare, 
şi despre moâificaţiunile de introdusă. Coman- 
anţii de piaţă priimesce de asemenea, prin 

îngrijirea, comandanților de diviziuni, estracte, 
certificate din lucrarea otărită de ministru. 

” Casuri pentru a se propune modificaţiună în 
stările de firaţiunea locuinţei 

Art. 21, De la 1 până la 15 Noembrie, în 
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te-care ani; comandantul de piaţă, şefa! de 
geniii şi sub-intendentul militar, se întrunescă 
în fie-care piaţă, spre a recunâsce, dâca e de 
trebuință, moâificaţiunile ce'sunt de întrodusă 
în .stările de fixaţiune a locuinţei, şi, fiindii a 
se face nes-care-va schimbări, se va proceda 
conform prescripţiuniloră de la art. 15, 16, 17, 
18, 19 şi 20 de mai sus. 

Schimbări autorisate la casuri de urgență 

Arte 22, Nu se pâte aduce schimbări în stă- 
rile de fisaţiune a locuinţei, de câtiă în virtutea 
unorii ordins ale ministrului de resbeli, afară 
dâca nu e urgenţă. 

In asemenea casuri, comandanții de diviziuni 
dai autorisaţiunile necesarii, dâtori fiindă de 
a da s6mă ministrului (direcţiunea, armeloriă 
speciale), 

TITLUL IV 
Organisațiunea locuinţelor și a accesorii- 

lor easermării în pavilione și casarme 

Locuinţele deosebitelorii corpuri 
sunt distincte 

Art. 23. In clădirile militare destinate a fi 
ocupate de trupe, locuinţele diferitelor corpuri 
suntă, pe câtii sa pâte, diatincte şi separate. 

Bazele organisaţiunii locuinţelorii şi a acceso- 
riiloră în patilione şi casarme 

Ari, 24, In pariliâne şi prin casarme, lo- 
cuinţa ofigerilori,. sub-oficerilorii, maestrilorii 
lacrători, caporalilorii, ete., precumi şi deose- 
bitele accesorii necesarii casermării trupelor , 
trebue să fie, pe câtii o permite localităţile, 
conformă tabelului următori de repartiţiune ; 
se va avea, în vedere însă, a se îngriji mai ân- 
tâiă de locairea trupeloră, apoi de accesoriile 
corpurilorii cele mai necesarii, şi în urmă de 
cele-alte părţi. 

  

NUMERULU. 
SI COMPOSITIA LOCUINTELORU 

LOCUINŢE 

  

Colonelulă ,..... 

Locotenentul-colone]. 

Majorulă ,....., 

Un ospel separat cu minima 
deopteamere,una bucătărie 
şi ună grajdă........ 

Un ospel separat cu minima 
ş&pte camere, una bucătărie 
şi ună grajd... 

Cinci camere, una bucătărie 
şi ună grajdă, 

Patra camere, una bucătărie, 
şi ună grajdi. ,...... 
Câte: 

Trei camere, una bucătărie, 
şi ună grajdă. 

Generalul de divisiune 

Generalul de bri gadă. 

Med, de regiment cl. ].     
    

  

OBSERVAŢIUNI 

az 

273 
act. 
Za 

Pentru otigerii superiori, grajdurilet rebue Ia E> 
să conţină un număr de cai egal cu al ra-[ £ 23 
ținniloră de faragiii cuvenit lor. Dâca sent]= 523 
mai mari, potă fi comune mai multorii ofi-[ă 222 
ceri, fosă, în casul acesta, caii fie-căral o- = Ș z£ 
figeră voriă fi despărțiți prin stale pline. [53 3-
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„LOCUINȚE NUMERUL 
SI COMPOSITIA LOCUINTELORU 

OBSERVAŢIUNI. 
  

Căpitanulă , 
Tesavrarulă ..... 
Ofcerul cu îmbrăcăm. 
Med. de regim, cl, II. 
Locotenentulă .... 
Sab-locotenentulii . 
Medic de batal. cl. 1. 
Medie de batal. cl. II. 
Veterinaruli ...,.. 
Șefulă de musică. , . 
Adjutantali ...,.. 
Sub-şefulii de musică. 
Tambur-majori . . 
Vagmaestrulă .., 
Monit. gen. şi furierul 
companiei de nerend 

Maestrulă lucrătoră. 

Magasinerulă. . ... 
” 

Serg. major şi furieru) 

Sergenţii unei comp. 
scă escadronă. . . 

Caporal scii brigadieri 
Vivandiera care ţine 
cantina şi masa de 
sub-ofigeri. ..... 

Casermaruli ..,.. 

„|Uă cameră şi ună cabinet. 

MUna cameră ..,..... 
Una cameră ..,..... 

Câte: Da 
Duoă camere şi ună cabinet. 

Câte: 

Una cameră în casarmă . 
Una cameră . 

Una cameră . .,.... 

Duoă camere şi în strimto- 
Tareuna, 

Una cameră, <<... ... 

Una cameră în care se află şi 
cancelaria companiei, .. . 

Dnoă camere sâii dâca e spa- 
țiosă numai una . ..... 

Una cameră cu focii servindii 
de bucătărie, uni mică ca- 
binet şi unii micii magazin 

“sti pivniță . 

Deca d. colonelii locnesce într'uă clădire 
militară, "i se adaugă una cameră spre a” 
servi de oficii. 

In lipsă de spacii, căpitanul va. avea 
numai uă cameră şi unii cabinet. Dâca te- 
saurarul locuesce întruă clădire militară i se 

„adaugă duoă camere spre a'i servi de oficii, 

In lipsa de spaciii, acestia pot locui îm- 
preună , 

Vagmaestrul va locui în tot-d'a-una sing. 
pp 

Locuinţa acestuia va fi aprâpe de atelier. 
Aprâpe de magasinii şi servind şi de oficii 

ofigerului de îmbrăcăminte. 

Pe câtii se pote aprâe de trupa sa. 

Cu 6meni din escuadele loră, . 
Necoprindându-se locurile afectate pentru 

masa sub-otigerilor, Pecândsub-ofigeri se află 
la masă cantina se ţine în bucătăria vivand. 
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ACCESORIILE COMUNE CASERMĂREI INFANTERIEI ŞI CAVALERIEI 
    

ACCESORII NUMERULU 
SI COMPOSITIA LOCALELOR 

OBSERVATIUNI 

  

Camera pentru otige- 
Tal de servicii, . . 

Camera pentru medi- 
culă de serviciă. . . 

Dacătărie, ....., 

Mesele ofigerilorii . 

Una cameră şi uni cabineti 
deca e cu putinţă. .... 

Una cameră şi unii cabinetă 
dâca ecu putință: .. . 

... ....  ... ... ..... 

[Una bucătărie cu uă cameră 
de conservat alimentele, una 
sâi duo camere pentru mase 
una, cameră pentru bufet 

Uă cam, pentru adj.) . 
Uă cam. pentru ser-] 
genți-majori. [ 

Uă stă două camere 
pentru sergenţi şi 
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Pe câtii se pote se alătură fie-căreea bucă- 
tărie câte unii cabinetă spre a servi de de- 
positii provisiunilorii. 

Aceste camere servă de cantină în orele 
cândii nu stai Gmeni la, mâsă. 
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ACCESORII NUMERUL 
SI COMPOSITIA LOCALELORU 

OBSERVATIUNI 

  

Latrinele trupei . : |. 

Privatele....... 

Ofiţeri, 

" Atelier de armurieri , 

Atelier de croitori. . 

Atelier de cismari. 

Magasin de armătură 

Magas, de îmbrăcăm, 

Magazin de muniţiuni 
de resbeli şi baraca], 
pentru facerea cart. 

Sala de raport , .. 

Scola regimentară. . 

Sala de scrimă. . .. 
Sala de musică. ... 

*lUna pentru ofigeri. .,. , 
Unapentru adjutanţi şi mae- | 

-Una cameră pentru colonel 

_Una, cameră pentru ofigerali 
«In care locuesce și magazinaruli.. 

-|Atelier de lucrători . . 

- [Depositullădilor deimbalage 

Una cameră ,......, 

stri lucrători ,: ......- 
Una pentru femeile locuite în 
CaSarMmĂ, d... 

Una pentru casermarii şi fa- 
milia sa ... 

servind şi la şedinţele con- 
siliului de administraţie, 

Una cameră pentru lcoote-l 
nent-coloneli , ....... 

Duoă camere pentru tesaurar 

cu îmbrăcăminte... 

Una cameră pentru atelier 
Unii locali pentru forge., . 

Atelierii de lucrători . .., 
Un micii cabinet pentru cop- 
torulă de fere . 

Una sală de croit a maestrul. 

Una sală de croit a maestrul. 
Un magasin de pielărie . . . 

Una cameră, ........ 

Magasinulă de îmbrăcăminte 
propriă dis. . 

Magasinulii de efectele 6me- 
niloră absenţi. ....... 

Magasinuli de efectele afară 
de servicii, .... 

........... ... ... 

Una sală pentru ali duoilea 
pradă...   

„|n apropierea Jatrinelor se destină, pe câtii 

„jAcestea pe câtă va fi cu putinţă. 

„Magasinul de îmbrăcăminte trebue să con- 

„In acestă cameră se ţine şedinţele şi comi- 

se pote, ună micii locală pentra păstrarea 
hârdaelorii de curățenie. 

= 

Acestea pentru cânâii aceşti ofişeri nu lo- 
cuescii în clădirile militare 

tine în trei categorii distincte, 

Efecte de îmbrăcăminte, cele de echipe- 
mentii, cele de mică echipement. Pe câtă 
se pote, uă parte din magazin va fi despăr- 
ţită printr'uă barieră spre a servi la în- 
cercatulă haineloră pe 6meni, . 

Baraca e separată detmagazină, 

siunea corecțională, 

Pentra ântţiul gradă se ţine în camerile 
de locuinţă. 

. . ..... ... .. ....... .... 

Musica are uă sală specială de repetiţiane , Milet foii 
numai: dâca sala masicanţiloră nu e pro-     prie la acâsta,
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ACCESORII NUMERUL 
SI COMPOSITIA LOCALELORU 

OBSERVAȚIUNI 

  

Infirmeria regimenta- 
ră în proporţiune de 
212 la. 0/0din efect. 

Corpulii de guardă de 
poliţie. 

Deposite de unelte ş 
aparate de luminati 
sâi incendii. 

Spălătorie ...... 

Puţuri e6ă fontâne. . 

Câmp de manopere. . 
Câmp de dare la semn] . 
Şelărie 

Magasinii de furagiă 
pentru distribuţia pe 
po 4 dile. 

Atelier de şelărie, . 

Atelier de potcovări 
x 

Magas, de harnaşam. 

Manegii acoperită. 

„Sala de croit a maestrului. 

Una sala pentru visită, far- 
macia, facerea decocturilor 
şi depositulă de objecte de 
pansament. 

Una cameră pentru capora- 
lu! şi sergentul sanitar, 
Un cabinet de băi cu 2 scăl- 
dătoră din care una pentru 
riioşi. 
Una sală de venerici şi ră- 
niţi 1]100 din efectivă. 

Una, sală de riioşi 1]200 din 
efectivi, 

Una sală de convalescenţi 
1]109 din efectivă. 

Duoă private din care una e- 
sclusivii pentru rîioşi, 

Una sală de băi de abur ru- 
sesci. 

Sala de poliţie pentru sub- 
ofigeri, 

Sala de poliţie pentru capo- 
rali sci brigadieri. 

Sala de poliţie pențru soldaţi 
Trei carcere de batalionă şi 
una de escadron sâă baterie 

Duot cabinete, sâii sub-scara 
cu ferestre. 

i 

| o... .... .. . .. .. . .. 

«Atelierulii lucrătoriloră. 

Magazinii de pelărie. 

eForjea, ! 
Baraca de potcovitii. 

Una sei mal multe cemerel 
vecine,   

. In apropierea intrării casarmei, 

„Pe câtii se pote se organis6ză în casărm; 

La novoe stai în acâstă sală şi sanitari 

Băile se afiă la etagiulă de la pământ s6t 
celit multii de la ali duoilea. 

Riioşiă stai despărțiți de cet-alţi. 

La nevoe aceştia se pot pune în aceeaşi sală 

4 

In aceste localuri se ini sculele trebuin- 

întreţinerea curăţeniei, 

localuri unde soldaţii să se pâtă spăla pe 
dânşii şi din efectele lorii. 

Se stabilescii de obicinuită în apropierea 
bucătăriiloră, infirmeriiloră, spelătoriilor 
şi adăpătoriiloră. 

D&ea localităţile o permite, şelăriilo se se pun 
în apropierea grajduriloriă, 

Dâca, se pâte aceste magazine se stabilescii 
pe escadrâne, . .   
ci6se pentru instrucţiune, precum şi mătu-l 
rile, lopeţile şi cele-alte objecte ce serviil 
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- ACCESORII NUMERUL 
SI COMPOSITIA LOCALELORU 

OBSEBRVAȚIUNI 
    

Duoă grajduri pentru bâlele 
necontagițsa ......., 

Duot grajduri pentru bâlele 
contagiâse. . .,....., 

Farmacia veterinarului , . . 
Sala de desinfectaţiune. . . 
Baracele pentru operaţiunile 
veterinare, ” 

Remisa de fargâne. . 
Sehiaburi adăpătâre. 
Deposite de băligari |... cc... 

. , + 
Manege descoperite)... il 
s6i cariere. - îi   

Locuinţa ofigeriloră 

Art, 25, Dâca clădirile militare sunt destul 
de incăpătora în câtă si pătă locui convenabil 
ofigerii superiori şi cei-alţi într'ânsele, locuin- 
țele acestora se împartă după bazele arătate 
în tabela de mai sus. Camerile destinate în par- 
ticular, oficerilor şi medicilor de serșiciă, sant 
deosebite de locuinţele permanenteale ofigerilor. 

Locuinţele cailorii oficerilorii j 

Art. 26. Ofigerii cari sunt ţinuţi a avea cal, 
chiari dâcă nu vori fi cazaţi în clădirile mili- 
tare, îşi potă pune caii în grajdurile disponibile 
ale casarmelori până la număruli raţiunilorii 
fixate prin regulamente. | 

La nendjungere, preferința se dă ofigeriloră 
mai mici la gradă, şi în orl-ce cas, mai ântâii 
a celorii a cărora trupă so află în casarma cu 
grajdurile, | - 

Camerile soldaţilori 
Art. 27, Conţinutulii cameriloră de soldaţi 

se calculează astii-felii în câtă să se menageze 
spaţiulă necesariii pentru încăperea paturiloră 
şi mobilierului, precumă și pentru uşurinţa cir- 
culaţiunii, şi casă se dea fie-cărui omi uni 
volumă de aeră de .12 metri cubi în casarmele 
de trupe pedestre, şi de 14 metri cubi în cele 
de trupe călări. In infirmerie se calculeză. unii 
volumă de aerii de 30 metri cubi'de omiă. 

Pentru paturile comune, lăţimea va fi de 2 m. 
“ră spaţiul unui omă minima de 0, m. 75 atât 
pentru pedestri câtii şi pentru călări. Pentru 
paturile individuale, intervalele între dânsele 
va fi cel, puţinii 25 centimetri, şi capetele lor, 
pe cât se pâte alăturate de vre-unii părete fără 
a']ă atinge, - 

Grajdurile 
Arte 2$, In grajduri, caii sunti depărtață 

1 

  

  

Infirmeriile de cai, pe câtă se pâte sunti 
separate de'casarmă. In ork-ce casă, graj: 
durile pentru bâ!ele contagiâse trebuescă 
să fie cu totulă isolate. Doca, infirmeria 
nu se pâțe folosi de forgea, regimentuluiţ . 
are una specială, “ - 

In depărtarea clădiriloră. 
Deca curtea casarmei e strimtă, se afectâză 
pentru eserciţiurile de detalii un manegiă 
descoporitii.   

între dânşii de 1, m. 50. Grajdurile simple ai 
celă pagină 5 m. de lărgime, şi cele duble celă 
puțin de 3 m. 50; înălţimea loră minima e de 
3 m. 50, In ori-ce casă, trebue să se păstreze 
pentru fie-care cal câte unii volumii de aer de 
30 m. cubi minima. - 

» Locuinţa casermariloriă 
Art. 29, Casermarii locuescă în clădirea pe 

care o ai sub pază. Decă ai sub priveghierea 
loră mai multe clădiri, locuesciă în acea unde 
presenţa, lorii se crede mat necesarie. 

Bucătăriile 

Art. 30, Deca o permite localităţile, fie- 
care batalion de infanterie trebue să aibă câte 
uă bucătărie, şi fie-care regiment de cavalerie 
s6ă artilerie câte ducă; tote cu cuptârele lori. 

Bucătăriile sunt tot-dâ-una la pământiă, în 
localuri pavate sâii pardosite cu lespedi. 

dtelierele 

Art, 31, Atelierele cismarilorii şi ale cure- 
larilorii precum şi forgele trebuesci să se afle 
în camere luminose şi in rândul de la pământi 
sâii d'asupra localeloră boltite, 

Magazinele corpurilorii 

Art, 22, Magazinulă cu armătară trebae să 
fie instalat într'an local câte se pâte de uscat. 

Magazinele de îmbrăcăminte suntă ast-felii 
organisate în câti efectele să fie ferite de căl- 
dură şi umegelă. 

Magazinele de muniţiună și baracele pentru 
confecționarea carluşelorii 

Arte 93, Magazinele de muniţiuni se pună 
tot-d6-una depărtate de clădirile locuinţii şi la 
locuri uscate. ” 

Ele se dispună ast-fel ca priveghierea să fie
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lesnici6aă, şi se desparti de zidurile de împre- 
surare prin culudre largi cel puţin de 1 metru. 

Pentrn confecţionarea cartuşelori, dâcă nu 
se pote afecta fără pericolă, rre ună local din 
cele existente, se construo uă mică baracă de 
scânduri supra-puse, (Acoperitârea să nu fie 

„de metal), . - 

Secolele regimentarii 

Art, 34, Pentru scâlele regimentarii de ali 
2-lea, gradi, se afectâză fie-că rul corp local în 
proporţiuno.de 50 elevi pentra unii batalionă 
de infanterie şi do 20 elevi pentru an escadron 
de cavalerie, Ori co detaşamentii de forţă:a 
duoă companii trebue să afhă po câtă se pote, 
uă sc6lă regimentară. 

Scâla de scrimă. - 

Art. 35 Salele de scrimă se pun în tot-d6-una 
în rândulă de la pământ s6ă imediat Wasupra 
lecalurilorii bolţite, 

Locala disciplinare 

Art, 36. Localele disciplinare ale sub-ofige- 
rilori sunt deosebite de ale caporaliloră sei 
brigadieriloră şi ale soldaţiloriă, 

Câmpuri de manoptre şi tragere 

Art. 32, In localităţile unde câmpurile de 
tragere nu se pote stabili în câmpulă de ma- 
nopere, se afectâză pentru acâsta unii terenă 
speciali, | 

Lucrările de apropriaţiune în câmpurile de 
manopere şi de tragere, se escentă pe câţi se 
pote de corpuri. ! 

TITLUL V 
" Mobilarea stabilimentelorii militare 

Aobilieruli canselariiloră 
Art. 98. Serviciul geniuluY procură şi con- 

serră mobilierul necesari cancelariilor atât 
pentru serviciurile administrative ale resbelu- 
lui şi pentru tribunalele militare cât şi pentru 
corpurile de trupă. 

Aşternutulă trupei 

Art, 99. Aşternutulii trupei se procură de 
administraţiunea militară d'a dreptul sâă prin 
întreprindere, 

Dobilierulii camerilorii soldaţilorii 

Art. 40. Camerile soldaţilorii sunt garnite 
cu mobilierulii. următoră : 

1. Objecte furnite, întreţinute și înlocuite 
de către serviciuli geniului. E 

1617 

Paturi cu poliţe şi cu cuere de bagage, soco-- 
tindu-se pentru trupele de infanterie câte unii 
rând de poliţe şi unui de cuere şi pentru cele 
călări câte duoă rânduri de poliţe şi duoă de 
cuere; rastole de arme, 

Mese de 3 m. lungime şi 0 m. 70 lăţime (una 
pentru 24 6men!). (1) - 

Bănci lungi de 3 mstri 
24 6meni). 

Poliţe de pâne, socotite în lungime câte 
0 m, 12 celii pugini de omi după efectivă. 

'Tăbliţe destinate a conţine câte unii estract 
de starea localnini şi de inventarul mobilierului 
şi aşternutului făcut prin îngrijirea corpurilor, 

Cuere de instrumente de musică pentru ca- 
merile musicanţiloră. 

2. Objecte furnite, intreţinute şi înlocuite de 
corpuri, asupra mesei generale de întreţinere. 

Hamele destinate a conţine instrucţiunile, 

(duoă bănci pentru 

  

  
programele, regulamentele, listele şi consem= 
nele cari ai să se aşede prin cainere. 
„Etichete de pusii la capul 6menilor şi la ar- 
mele de la rastele. : 

In apropierea cameriloră se ra dispune la- 
vaturi şi vase cu apă de băatii..: 

Jobilieruliă camerilori sub-oficerilorii 

Art, £1, Camerile sub-ofigerilori sunt mo- 
bilute ca ale soldaţilorii. — Sergenţii-majori 
însă şi vagmaestri ai în camerile lori câta un 
rastel de 6 arma şi polița de bagaga necesarii 
acestul efectivi, precumiă şi câte uă mâsă cu 
sertarii cu cheiă şi câte duoă scaune. —Aceste 
farnite, întreţinute şi înlocuite tot; de serviciul 
de geniă. - E 

Deosebitii de acâsta, companiile şi escadrâ- 
nele, voră avea şi câte uă lădiţă dispusă ca 
mâsă, în care să se ţină registrele şi care să 
pâtă servi şi la marşuri, | 

Aceste lădiţe-mese, se vor înfiinţa, din mesa, 
generală a corpului şi ast-fel ca să se pâtă a- 
dapta trăsurilorii de muniții să bagage ce 
urmeză corpul. a | 

Intreţinerea lori se face din cheltueli de 
cancelarie. i 

DBIobilierulă grajduriloră 

Art, 42, Grajdurile sant providute cu-mo- 
bilierulă următori ; | 

1. Objecte furnite, întreţiriute şi înlocuite 
prin serviciuli geniului :: 

Grătare continun; . : | 
Esle; : - 
Belciuge fixate de esle; a 
Lăgi de orqii aședate pe căpătâa de pâtră şi     provedute cu lacăte, câte duoă d2 estadroniă. 

  

(1) Decă lărgimea camerilorii nuo 
poti sta în curidârele casarmei scă în alte localari. 

permite, serșiciulă geniulat otirasce dceă aceste mese şi băncelo Joră nu 
Ri 

102
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Conoveţe fixe de ţesălatii cu belciuge la dis- 
tanţă de 1m.50 afară din grajduri, 

2, Objecte furnite de serviciuli geniului şi 
întreţinute în saicina mesei generale de între- 
ţinere; ! . 

Despărţituri de cai pentru grajdurile anume 
"dispuse; . IE . 

Măsuri de orgă câte duoă de escadronii; 
Tocători de paie câte una de corpă (hache- 

paille); 
“ Bghiaburi de adăpat câte ducă de escadron; 
Găleţi de adăpatii câte optă de escadroni; 
Hârdae câte duoă de escadronii; 
Tărgi de gunoi câte patru de escadron, 

ducă pentru infirmerie-şi una pentru statulă- 
majoră. 

Aceste deosebite objecte nu se înocescii de 
serviciul geniului de câtă în urma unui proces 
verbal încheiat de sub-intendentul militar, în 
“unire cu şefuli de genii, 

Ori-ce alte objecte necesarii grajdurilor pre- 
cum : saci pensru transportul ordului, tăblițe 
de consemne, tăblițe de cai, lopeţi, târnurl et.., 
so facii din mesa generală de întreţinere. 

4 

Pori-şele 

Art, 43, Şelele şi cele-alte objecte de har- 
naşamentii se punii pe port-şele a căror farni- 
tură, întreţinere şi înlocuire so face de serși- 
ciulă geniului. 

Aobilierul bucătăriilor 

Art, 44, Mobilierul bucătăriilor şi anume : 
unul s6ă duoă cazane de companie sâii escadron; 

Mese de tocat, late 0m.50, nalte de 0m.80 
şi lungi 1m.50 pentru fie-care companie sâii 
escadron; 

Poliţe late de 0m.30 şi aşedate la 0m.50 d'a- 
supra, meseloriă, 

Putină şi hârdae; 
Capre (cătuşi) pentru tăcerea lemneloră cu 

ferăstrăalii, se daiă, se întreţin şi se înoesc de 
serviciulii geniului, 

Deosebit de acâsta, de afară şi în apropierea 
fie-cărei bucătării, se aşâză de către serviciul 
geniulul câte un tranchiii de lemnă înțepenitii 
în pământă. Este oprit a se despica lemnele 
afară de câtii numai pe acestii trunchi, 

Cele-alte objecte trebuincise bucătăriei pre- 
- cum : ferăstraele, topârele şi tocătârele se com- 

pără, se întreţiui şi se învescă de corpuri din 
mâsa generală de întreţinere. 

Pentru transportul pânei şi lemnelorii, cor- 
pauiile "şi facii coşuri sâii tărgi. 

Mobilierul mesei sub-ofigerilor 

Art, 45, Sub-ofişeriloriă li se dă în camerile 
de mâncare : 

1. Mese de mâncare socotinău-se câte 0,50 
de omi. ” 

2. Bănci câte 0m.50 de omi. 

  

  

LEGIUIRI 

3. Poliţe ca cele de bagage, un rândă. | 
Acesti mobilier se dă, se întreţine şi se în- 

i 

noesce de serviciulă geninlui, care nu mai dă - 
nimici altii pentru cantine. 

. 

Vespasiane, hârdae de curăţenie 

Art, 46, In curţi, adosatii către urlâele de 
pl6e sâi spălate cu apă adusă 
să se construe vespasiane, * | 

In salele disciplinarii so pun hârdae de cu- 
răţenie pe cari corpurile santă dâtâre a le goli 
şi spăla celă pugin uă-dată pe di.: 

Purnitura, întreţinerea şi înlocuirea hârdae- 
loră de curăţenie suntă în sarcina serviciului 
geniului, 

Dovilierul atelierelor 

Art, 47. So pune: 
1: In atelierulă armurieriloriă. 
Uă forge; 
Uă nicovală fixă cu trunchiul săi; 
Uă f0lă cu lanţulă de trasi; 
Uă mâsă de lucru; : . 
Uni sghiabi pentru apa de călită; 
Unii rastelă de arme, 
2. In atelieruli croitoriloriă : 
Cuere cu poliţe atât în sala de lucru câtă 

şi în cea de croiti; 
Uă mâsă de lucru; 
Ş&se bănci; 
Uă mesă de călcată, 
3, In atelierul cismarilor şi în ali șelarilor : 
Cnere de poliţe. 
Aceste deosebite objecte se daii, se întreţin 

şi se înoesc de serricinl geniului. 

Materialul potcovăriilor 

Art. 43. Forgele potcovăriiloră aă fie-care: 
nicovale grele de 75—80 kilograme, socotite 
câte una de fie-care focii : 

Câte uă nicovală bicornă, grea de 5 kilo- 
grame; 

Minghinele, socotite câte una pentru ducă 
focuri şi câte duoă pentru trei focuri; | 

Câte un trunchiă speciali pentra găaritulii 
pocâveloră; 

Cuere pentru agăţatul hainelor lucrătorilor; 
Poliţe pentru potcârele gata; 
In baracele de poteovită se pun belciuge de 

priponit caii, depărtate între densele de 1m.10 
până la 1m.80 şi cam câte 18 de un ragimentă 
de cavalerie, 

Aceste deosebite objecte se aşâdă, se între- 
ţin şi se înlocuescă de serricinlă geniului; 

Mobilierul magazinelor 

Art, 49, Serviciul geniului procură şi înlo- 
cuesce pentru fie-care corpi : 

1. In magazinele de îmbrăcăminte : 
Rafturi pentru îmbrăcăminte şi muniţiani; 
Uă mâsă lungă de 2m, şi lată de Im. eta- 

prin conducte -
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lonată de corpă, din fondurile mesei generale 
de întreţinere; 

Uni suli pentru rerificațiunea stofetorii; . 
Uă scară dublă, deca e de trebuinţă. 
2. In 'magazinele de armătură : 
Uă mâsă; NR 

.  Ună rastel de 300 pusci pentru regimentele 
de infanterie, şi de 150 de armături complecte 
pentru cele de cavalerie; 

3. In magazinele de harnaşamentă : . 
„. Uă mâsă, rafturi şi rastele dispuse pentru 
aşedatul deosehitelor objecte de harnaşament, 

„ Ori-ce alte mobile sâi unelte, privesc pe 
corpuri. | 

Mobilierulă seoleloră regimentare 

Art, 50. Serviciul geniului procură, între- 
ține şi înlocuesce mobilierul sc6lelor regimen- 
tare de ală 2-lea grad (1), şi anume : _ 

Uă estradă cu mâsnțe pentru oficeruli di- 
rectorii; 

Duoă scaune; - 
„ Unii numără îndestolătoră de bănci şi de 
mese cu călimările lor, precum şi cu stilpuşori 
destinaţi a ţine uă sfâră pentru atârnatuliă ta- 
bleloră şi a modelelorii de învtţămentii; 

Una sâii mai multe table negre cu pici6re; 
Unii cueri cu cârlige pentra agăţarea table- 

lor şi modelelorii; | 
“Uni dulapă cu chee şi despărţituri. 

„ Cele-alte objecte necesarii scâleloră de 1-iii 
gradă gi-ală 9-lea, precum : 

Tăbhţe individuale cu placă; 
„. Tabele de lectură, de gramatică şi de siste- 
mulii metricii; 

Modele; . 
Charte geografice şi ori-ce alte modele nece= 

" sarii, privescii pe corpuri, 
La schimbarea garnisonei, nu iai: cu dânsele 

de câtii objeetele cari sunt mai uşori do trans- 
portat, precum: - ” 

Cărţile, tocurile de condee, modele de scris, 
caete, tăblițe cu placă individuale, 

.. Cele-alte le lasă în s&ma geniului, după un 
inventar făcut de serviciul intendenţei militare 
şi iscălit deofigerul de casermare; la ori-ce nouă 
ocupaţiune a casarmei, acestă inventariii se dă 
oficerului directoră ală scâleloră spre a'] veri- 
fica din noi. 

Dlobilierul sălei piatrică 

„ Arte 51, Ori-ce sală, de ipiatrică este pre- 
vădută cu materialul necesariă de învățământ, 
care so dă de către Ministerulii de resbel, din 
fondurile serviciului harnaşamentulut. 

Corpul ocupătoriii este responsabilii de ob- 
jectele de mobilier ali acestei sale, a căria 
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pază se încredinţeză unui agentii al serviciului 
de genii, dâca corpulii nu ma! are trebuință 
de densa, ” Ă 

La schimbările de garnisonă, corpulii predă 
acest materială serviciului geniului, cu forma- 
lităţile prescrise de ultimul paragraf alii arti- 
colului din urmă, 

Materialul pentru serviciul manegelor 

Art, 52, Serviciulă geniului are în sarcina, 
sea mobilierul necesariă la serviciul şi la eser- 
ciţiurile de manegiă, precumiă : barieri, stilpi 
candelarie, capuri stropitori, săpde, lopeţi şi 
greble. 

Intreţinerea acestori objecte se face de cor- 
puri din mâsa de întreţinere, 6ră înlocuirea lor 
totală sei parţială, numai în urma unei deci- 
siuni ministeriale provocată de unii prescript- 
verbală al sub-intendentului militară, în unire 
cu gefulii geniului care să constate trebuinţa 
înoirei lori. ” 

La schimbările de garnisonă, acest material 
se lasă de corpuri în sema, servicinlui de geniă 
cu formalităţile prescrise în altimul paragraf 
alii art, 50 din acestii regulamenti. - 

Corpalii care ucupă manegiulă îngrijesce de 
întreţinerea solului săi, / 

Dfaterialul de voliigie 

"Art. 083. Pentru exerciţiarile de voltigie se 
stabilesce în casarmele de cavalerie câte unii 
calii de lemni si bare paralele, cari se daii, se 
întreţin şi se înoesc prin îugrijirea serviciului 
de geniii şi în comptulă Statului, 

Materialul scolelor de gimnastică şi al 
secolelor de înnotat 

Art, 5, Materialulă fixă ali sc6leloră de 
gimnastică şi înnotare st procură de serviciul 
geniului şi din fondurile resbelului. 

Materialul. mobilă se înfiinţeză de corpuri. 

Materialulii de tragere la semnă 

Art, 55. Materialulă de trapere la semn se 
cumpără, se întreţine şi se reînoesce de corpuri, 
din fondulii mesei generale de întreținere. - 

La schimbările de garnisonă, se lasă în sâma 
serviciului de geniii, cu formalităţile prescrise 
în ultimulă paragrafă al art, 50 din regula- 
mentulii de facă. : 

Materialul infirmeriilor regimentare 

Art, 56. Mobilierul salelori de infirmerie 
regimentare, furnitii, întreţinută şi înoită de 
serviciul geniului se compune numai din poliţe 
de bagage într'uă desvoltare suficientă şi din 
câte uă sobă de tuciă cu ducă găuri şi căldări, 

  

-(1) Se deosibesce de la acesta scâlele regimentare ale 
strucţiune. 

armaloră speciale, cari aă fondură anumite pentru in-
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din cari upa pentru ferberea doctoriilorii, ră 
alta pentru băl. In sala de visită, unde se află 
totii uă-dată şi farmacia, se pune de serviciul 
geniuluy nuniaj Tă n €să cu unii scrtară ş î b6 
scă, şi ducă scaune, 
"Stelagele pentru farmacie, scălăătorile, păile 

de şedut, băile de piciore, băile de brace, 6lele 
de dicocturi de feră bătut, lingurile de distri- 
buţiune de ferii bătută, cupele de feri bătauti, 
strecorătorele pentru dicocturi, memoriile de 
medicină, chirurgiă şi. de farmacie militară; 
instrucţiunile relative la, serviciul infir meriilor 
xegimentare, precemă și paturile, cu perne, £al- 
tele, cearccafurile şi şaplome, şi mesuţele în- 
dividuale se dai de serviciuli intendenței mili- 
tare. Numărul acestor objecte este subordonat 
importanței numerică a corpurilor pentru cari 
sai instituitii infirmeriile, 

Ta schimbările de garnisonă, decscbitele ob- 
jecte menţionate la paragraful precedent sunt 
lăsate de corpori în sema geniului cu forma- 
lităţile prescrise de ultimul paragraf al art, 50 
din acestii regulamenti. 

Orl-ce alte objecte recesarii infirmeriilori, 
precum : cade, uleidre, cupe, etc., sunt cum- 
părate, îutreţinute şi înoite de corpuri: 

Mobilierul localurilor disciplinare 

Art. 56, Localurile disciplinare suntii gar- 
nite numai cu paturi comune şi cu bârdae de 
curățenie de ună model deosebită. 

Acestii mobilierii, se face, se înticţine şi sc 

înlocuesee de serviciulă geniului. 
- Administraţia militară forniseză re gojinele 

necesarii. 

'* Dlobilierul corpurilor de guardă 

Art, 5S, La corpurile de gvardă stabilite 
întrun interes militar, serviciul geniului sta- 
bilesce, întreţine şi înlocuesce : 

„ Paturile comune cu poliţe de bagage şi cuere; 
Mesele şi băncile de mâneare; 
Poliţele de jâne; .. . .. 
Pastele de arme; 
Tăbliţele de consemne, 
In corpurile de guardă de oficeră se pune câte 

unii patii de feri cu saltea şi sul, ducă seaune, 
vă masă cu căiimări, ună lighiani cu ibriciăi, 
anii pahari cu tară şi unii rasii de apă. 

Lingă corpulă. de guardă de poliţie ală fie- 
cărei casarme se pune câte uă cutie de scrisori, | 
a cărei chce o are sagmaestrulă. 

Rogojinile necesarii paturilorii din corpurile 
de guardă se dai prin îngrijirea administra- 
ționii militare, 

„i - - Gheretele 

Art. 59, Departamentulă de resbeiii nu dă 
gherete de cât pentru sentinelele puse într'un 
interesă militară. 
„Aceste gherete suntă stabilite, întreţinute 
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şi înlocuite prin îngrijirea şi în sarcina serri- 
ciului de genii. 

Uneltele necesară pentru întreţinerea 
- “curților 

Art. 60. Corpurile suntiă însărcinate cu în- 
treţinerea părţilor neparate de curţi în stabi- 
limentele pe cari le ocupă, şi trebue să le lase 
în bună stare, la casă de evacuare. 

" Serviciulă geniului le procură, întreţine şi 
înlocuesce uneltele necesarii pentru acestă în- 
treţinere, precum : r0be,:lopeţi de fer şi tirnă- 
cope, dră corpurile sunt respundătâre de ele, 

Tirnurile şi alte scule mai multe se cumpără 
din masa generală a corpurilori 

" Puţurile, fontânele, apa 

Art, 61. Puţurile aii pompe să râte cu lan- 
ţuri scii friînghie şi găleți de lemnă. 
„Aceste aparate se aşcză, se întreţină şi se: 

îcescă prin serviciulă geniului. 
In stabilimentele cu fontâne, geniulii îngri- 

jesce pentru trămiterea apelorii. 
Pentru stabilimentele lipsite de puțuri şi de 

fontâne, şi dâca apa e mal departe de 500 me-   tri, geniul procură, întreţine şi înlocuesce sacale 
pe câte ducă rote. : 

" Paturile pentru transportarea bolnatilor 
la spitalii 

Art. 62, Paturile pentru transportul bolna- 
vilorii stă Tăniţilor la spitală, se procură prin 
serviciulii intendeuţet militare. - 

Ele stai în infirmeriite regimentarii. 
La schimbările de: garnisonă, corpurile se 

] conformă paragrafului ultimi ali art. 50 din 
acesti regulamentă. 

Solele 

Art, 63. Serviciul geniului procură, între- 
ţine şi înlocuesce sobele necesarii pentru în- 
călgitul camerilor din stabilimentele militare, 

Pompe de incendii 

Art, 64, Serviciul genialui destină localele 
pentru Omen şi uneltele de incendiii, la postu- 
rile de pompieri aname îxate de comandantul 
pieţe. - - 

Pe unde lipsesc asemenea mijloce, serviciul 
geniului procură pentru fie-care stabilimentă 
militară după însemnătatea loră,: pompe por- 
tative, căngi şi topâre de incendii. 

" Şefi corpuriloră îngrijescă totii-de-una a se 
dresa ună numării de Omen! cu manopera ace- 
storii instrumente de incendii. 

Drapele 

Art, 65, Serviciul geniului aşfză şi întra- 
ţine drapelele stii bandierele cari se pună d'a- | 
supra edificielori militare,   „Furnitura precumiă şi încirea drapelelor nu



se face de câti în virtutea nnei decisiuni mi- 
nisteriale, luată duvă producţiunea unui pre- 
script-verbale dresat de sub-intendentul militar 
în unire cu comandantul pieţii şi cu şeful de 
genii, . 

- Seânduri pentru ceruitulii curelelorii 

Art, 60. Pentru ceruituli curelăriei, corpu- 
rile înfiinţăză din masa de întreţinere, tăblițe 
de scânduri, socotite câte optii de companie, 
escadroni sâă baterie. ” 

Este oprită de a se cerui curelăria de cât 
numai pe asemenea tăblițe, - 
"La schimbările de garnisonă, corpurile le 

încredinţeză serviciului de geniii cu formalită- 
ţile prescrise la ultimuliă paragrafă din art. 50 
ali regulamentului de facă. 

Balanţe (cântare) : 

Art, 67, Pentru cântărirea producteloră de- 
stinate ordinarelorii, corpurile se prorălă cu 
din fondurile masei generale de întreţinere, cu 
balanţe cu braqele egale, şi anume : câte tre! 
pentru regimentele de infanterie şi câte duoă 
pentru bataliânele de vânători pedestri şi pen- 
irn regimentele călări. . _ 

La schimbările de garnisonă, balanțele se 
dai de către corpuri geniului cu formalităţile 
prescrise în paragraful ultimă al art. 50 din 

„acestă regulamentă. . - - 

Aparate de luminată N 

Art. 63, Cheltudia luminatului interior ală 
stabilimentelorii militare cate, în generală, în 
sarcina, corpurilor administraţiunilor sâi func- 
ționarilorii cară Je ocupă, atâtă pentru întreţi- 
nutulii şi compăratul aparatelor, cât şi pentru 
consumaţiunea combustibilului. - 

" În camerile trupei luminatul este în sarcina 
ordinarului; în coridâre, scări, grajduri, infir- 
merii, scâle regimentarii şi alte localuri acce- 
sori casarmelor, este în sarcina masei generale 

" de întreţinere. 
Aparatele de luminatii cumpărate din mssa 

corparilorii suntă, la schimbările de garnisonă, 
lăsate în sema geniului cu formalităţile pre- 
scrise la ultimul paragrafă din articolul 50 al 
regulamentului de facă. 

Pentru luminatul esterior al stabilimentelor 
militare, geniulă aşâză, întreţine şi înlocuesce 
aparatele necesarit şi le asigură despre farni- 
tura combustibilului şi despre curățitulă loră |. 
Şurnalieriă. , | i 

Corpurile de guardă se lumindză de corpurile 
cari le ocupă, cu fondari din mâsa de întreţinere. 

„Aparate de Muminațiuă 

Art, 69, Sersiciulă geniului este însărcinat 
cu furnitura şi întreţinerea aparateloră de ilu- 
minaţiune a stabilimentelori militare. 

Cheltuelile de iluminaţiune suntii în sarcina 
/ - 
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corpurilorii, servicieloră ofișariloră ssă imyta- 
gaţiloră cari ocupă acole stabilimonte, 

Ilobilierulii ut se -păte deplasa _ 

" Art. 70, Şefii da corpuri şi de servicii sunt: 
dâtori, sub responsabilitatea lori personală, a 
nu lăsa sub nici unii pretaxtii ca objoctela de 
maobilier să fie mutate din uă cameră intr'alta 
sâă să fi2 întrebuințat» la uă altă dastinaţiuna 
d3 câtă acea afectată lori. 

Cuasii de furnitură a objectelorii neprescrise 
în acestă regulamentiă 

Art, 71.-Veri-ce alta furnitari d» câtii celo 
prescrise si antorisate prin regulamentul da 
fagă nu sa voră putea face de câtă în urina u- 
nat ordini speciali ali Ministerului. Ei 

TITLUL VI 
Ocupaţiunea pariliânelorii şi casarmelor 

: | de trape 

Însciinţarea despre sosirea unui corpiă 

” detrupă, E 

Art, 72, Îndată ce comandantulă pieţei a” 
fostii însciinţatii despre sosirea unui corpi de 
trupă, informăză despre acâsta pe sub-intene. 
dentulă militari şi ps şefulii de genii, arătân- 
du-le efectivulă corpului şi dioa sosirei sle şi 
numasce clădirile militare cari aii să fie ocu-. 
pate da acestii corpi. .-. E Da 

Sub-intendentulă militară şi şefal da genii * 
iaă, fie-care în cea ce'i privesce, disposițiunile 
necesari! spra a asigura instalaţiunea trupei 
la 'sosire'i, 

- Mesuri de luată la sosirea ofigerului 
- de casermare . 

Art, 73. Ofigerul de cas2rmare care precede 
corpu, se presintă, la sosirea sa, la comandan=: 
tulă pieţei spre a cunâsce clădirile destinate 
trape, - - - mi 

După aceea, se duce Ja sub-intendentuli mi-! 
litarii care, la vederea ordinului cu care esto» 
investit, ia măsurile necesarii pentru ca corpal: 
să intre îndată în posesiunea locuinţei desti=: 
nată lui, precumii şi a celori-alte objecte do. 
aşternut şi de mobilare alocate de regulamente. 

Aritarea localeloră de ocupatii „ .. 

Arta 74, Numărul camerelor şi al celor-alte: 
locale ca sunt a se libera, este regulat de sub-, 
intendentulă militarii după efectivală corpului, 
s6ă alii fracţiunei de corpii ce e a se casa, şi. 
conformându-se disposiţinniloră titi. III şi IV; 
din acest regalamentă. Nu se pâte trece peste 
acâstă fixaţiune veri-care ar fi.numărul came- 
relorii şi celoră-alte locale disponibile.



marea în posesiune a localurilorii 

Art. 75. Ofqerulii de casermare în rizita pe 
care o face Jocalurilorii afectate corpului, este 

-acompaniatii de unii guardii de genii cu care 
verifică starea descriptivă a localurilorii şi in- 
ventariulii efectelorii de mobilierii. . 

Oficeruli fără trupă s6i impiegatul militar 
opereză ca şi ofigerali de casermare pentru 
luarea în posesiune a unei locuinţe militare. 

În amânduoă casurile, oficeruli de geniii 
privegheză operaţiunea. 

Starea descriptivă a localuriloriă . 

Art, 40, Şeful de genii formeză, pentru: 
fie-care clădire şi păstreză în archivele geniului 
pieţei, uă stare descriptiră a localurilorii, de- 
taliată pe camere, conţinendi inventariulii ob- 
şecfeloră de mobilierii întreţinute de serviciul 
geniului, (model No. 4). . 

La ori-ce nouă ocupaţiune a clădiriloră, vă 
espediţinne din acestă stare se remite guardu- 
lui de genii care o presintă oficerului de caser- 
mare pentru rerificaţiunea stării localuriloră 
şi a objectelorii susii menţionate, ” 

Acestă espedițiune după ce se va fi rectiti- 
cat, la neroe, şi complectaţ prin inscripţiunea, 
Ja urmă a uneltelorii şi sculeloră întreținute 
de serviciulă geniului, cari fără a ţine de ca- 
aere stă alte localuri, se pune la disposiţiunea 
corpului, se semnâză de ofişerul de casermare 
şi de guarduli de genii, se vizeză de sub-in- 
tendentulii militari şi se depune la oficerulă 
geniului; uă copie se dă oficerului de casermare. 

Pentru localităţile unde şefil de genii ari 
avea mai multe garnis6ne în circumscripţia 
Joră se'va trămite la reşedinţa lorii câte uă 
espediţiure după stările descriptire, 

Inventariulii objectelorii meintreţinute de 
serviciulii gentuluă 

Art. 72. Objectele şi sculele pe cari le posedă 
corpurile, deră pe cari nu le ini cu densele şi 
la schimbările de garnisonă, le încredinţăeză 
timporariii în sâma agenţilor geniului precum : 
materialulă scâleloră regimentarii, ală acelei 
de tragere la semnii, al infirmeriiloră regimen- 
tarii, grajdurilorii ete., și nai în general tâte 
objectele şi scolele neîntrebuinţate de genii 
dai loci la inventariă (modelă. No. 5), dresati 
sub îngrijirea sub-intendentului militarii, 

La ori ce novă ocupaţiune a stabilimentelor, 
uă espediţiune de pe acestii inventariii se dă |- 
guardului de genii care o presintă oficerulul 
de casermare pentru rerificaţiunea objectelor 
înscrise într'enşul. După acâstă rerificaţiune, 
espediţiunea, rectificată la împregiurare, se 
semnâză de ofigerul de casermare şi se depune 
la oficiul sub-intendentului mititariă care o 
vizeză; uă copie se dă ofişerului de casermare. 

Dâcă în circumscripţia unuy sub-intendentii 
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militar sunt mai multe garnisâne, nă espedițiu- 
ne de pe inventariă se trămite la reşedinţa lor: 

Dificultăţi provenite la luarea în posesie 
a unei clădiri 

Art, 78, In casă de dificultăţi la luarea în 
posesiune a unei clădiri militare, ofişeruli de 
casermare însemnă observaţiunile sâle, sâii pe 
starea localuriloră s6ă pe inventariă, după îm-. 
pregiurări, şi pune semnătura sea la urmă. 

Cânâiă acestea privesce instalaţiunea unei”, 
trupe, sub-intendentuliă militari, după ce se ' 
va fi înțelesiă cu locotonentulă-coloneliă sai în . 
lipsă'i cu vre ună delegată al şefului de corp, 
dă dreptate la observaţiunile ofigerului de ca- 
sermare să trece peste dânsele, 

Dâcă dificultăţile sunt priritâre la întreţi-. 
nerea clădiriloră sâi mobilierului furnită de * 
genii, oficerulii de geniă trebue să fie chiămat 
spre a'şi da părerea; acesta semnâză atunci 
starea localarilori sâi inventariul, şi după ce 
se va fi înțelesii cu locotenentulii-coloneli sâi 
cu delegatulii şefului de corpă, admite obser- 
vaţiunile ofişerului 
pinge. , 

in amenduoă casurile, corpurile sunt dâtâre 
a se conforma decisiunilor luate având dreptul   de casermare, si le res-"" 

a'şI face reclamaţinnile pe lingă autorităţile 
superidre. 

Predarea cheilorii şi responsabilitatea 
corpuriloră 

Art. 79. Indată şi numat după semnătura 
stării localurilor şi a inventariului, se predaă | 
cheile oficerului de casermare şi corpurile de- ' 
vinii responsabile de degradaţiuniie şi de per- 
derile resultato din causa lorii atâtă pentru 
clădirile” militare câti şi pentru objectele de 
mobilieră încredințate lori. . 

Formalităţi de împlinit la cas de mutări 

Art. S0, Dâca pentru vre uă causă 6re-care, 
fără a se face schimbări în composițianea gar- 
nisonei, comandantoli pieţei arii găsi de cu- 
viință a face Ore-cari mutări în locuinţa trupe- 
lorii, previne pentru acâsta pe şefalii de genii 
şi pe sub-intendentulă militari spre a se înde- 
plini formalităţile prescrise de art. 74, 75, 76, 
17, 18 şi 79 de mai susă. 

Evacuaţiunea localurilor în urma unei * 
„reducțiuni de efectiv 

Gre-care redacțiune de efectiv, fie prin plecare, 
absenţă scii ori-ce altă causă, oficerulă ae ca- 
sermare predă la momentă serviciului geniului 
localurile devenite vacante, conformându-se 
disposiţiuniloră titlulni VIII de mai la vale. 

Sub-intendentulii militari este specialmente   însărcinat cu execuţiunea acesterprescripţiuni. 

Art, Sl. Dsca ară fi ca anii corp să încerce.



* 
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Priimirea corpuriloră de guardă. — Respont= 
” sabilitatea şefilorii de postii 

Art, S2. Corpurile de guardă se dai în prii- 
mirea adjutanţiloră de piață sâă a ofişerilorii 
anume denumiți de comandantul pieţei, de că- 
tre guardii de geniii, întocmai cum se preda 
casarmele oficerilorii de casermare, 

In casii de contestaţiuni, şefulă de genii se 
concertă cu comandantul de piaţă şi, deca nu 
se înţelegi, recurgii la autoritatea superioră. 

Şeful de post al fie-cărei guarde schimbătâre 
verifică starea corpului de guardă şi a tutulor 
objectelorii ali căroriă inventariii stă afişată 
alături cu consemnul şi raportâză îndată după 
acâstă visită comandantului pieţei, despre de- 
gradaţiunile şi objectele lipsă; în lipsă de acâ- 
sta, devine. Ensuşi responsabilă, 

+ Reparaţiunile degradaţiuniloriă şi înlocuirea 
objectelorii lipsă se face în comptală şefului 

. de postii ali guardei schimbată, cu reserva, 
drepturilorii de reclamaţiune acordate de ti- 
tlulii IX de mai la vale, 

Ofigerii de rondă şi adjutanţii de piaţă sunt 
dâtori să verifice în fie-care Qi, starea corpuri- 
loră de guardă şi a objectelorii consemnate, şi 
să se asigure despre buna lorii întreținere. 

- TITLUL VII 

Poliţia clădirilorii militare ocupate 
de trupe . 

Poliţia comandanţilorii de piaţă |. 

Art, S3. Comandanții de piaţă dai tâte or- 
dinile necesarii pentru poliţia stabilimenteloră 
ocupate de trupe. | 

Fi .visită ânsuşi aceste stabilimente şi fact 
a fi visitate adesea, ori de adjutanţii loră, spre 
a se încredința dâca prescripţiunile relative la 
fisaţiunea, locuinţei şi la curăţenie, suntă ob- 
servate cu exactitate. 

Dâca comandanții de piaţă credii că defec- 
tele obicinuite de curăţenie provin din lipsa de 
unelte sâii din trebuinţa, de a se face repara- 
ţiuni în comptulii Statului, previn pe şefii de 

- geniii cari, în acestă casii urmâză prescrisele 
de la titiulă XIII de mai la vale, 

Poliţia şefilorii de corpuri 

Art, 84, Şefii de corpuri sunt personalmente 
responsabili, po de nă-parte dea împedica ori- 
ce” mânuire de armă, exerciţiuri şi lecţiuni de 
scrimă în alte camere, coridâre sâii localuri, de 
câtii în acele anume destinate pentru acâsta, 
şi pe de altă parte, de a nu schimba nici a lăsa, 
să se schimbe destinațiunea vre unui local sâii 
mobilierii, A 

Personele nemilitare nu potii locui în 
. "clădirile militare 

Art, 85, Ori-ce individii care nu e militar în 
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activitate de servicii, sâii care nu face parte 
dintruă administraţiune a resbelului, nu pote 
să ocupe vre un local într'uă clădire militară, 

Formalităţile pretinse spre a intra în, 
stabilimentele militare 

Art, 56, Intrarea în stabilimentele militare 
este oprită ori-cărui individii care nu va fi mi- 
litarii, fără uă permisiune a şefului de corpă 
sâii a comandantului pieţei, a sub-intendentu- 
luf militară sâi a şefulci de genii, : , 

Intrarea în sus disele stabilimente nu se va 
refusa, cu tâte acestea agenţilorii autorităţii 
civile, dâca o reclamă în formele legale, 

Corpurile sunt însăcinate cu curăţenia 
interidră a casarmelor 

Art, 87. Corpurile întreţin într'uă perfectă 
stare de curăţenie, interiorală tutuloră localu- 
riloră pe cari le ocupă, precum şi scările, co- 
ridorele, curţile etc., conformându-se prescrip= 
ţiunilorii din regulamentul asupra serviciului 
interiori. | | 

Ele suntă dâtore a lua aceleași măsuri şi 
pentru facadele casarmeloră, d'a lungulă calei 
publice conformându-se regulamentelor de po- 

“| liţie locală. 
Corpurile sunt dâtore să întreţină în cea, 

maj mare curăţenie şi latrinele; pentru acâsta 
se comandeză în fie-care qi Omenil de corvadă, 
pentru curăţituli acestorii localuri şi spălatul 
lori câtă de desi. . ” 

Şefii de corpuri, prin sergentuli adjutantii: 
de săptămână, ia, măsuri a nu lăsa'să se arunce 
în latrine gunde sâii alte murdării. 

Fiindă de nevoe a se întrebuința nis-cai-va, 
materii desinfectante pentru asemenea localuri, 
furnitura, lui se face prin casermarulă stabili- 
mentului, conform ordinilor priimite de la, ser- 
viciulă geniului. 

Inscripţiunea numerilor şi a conținutului 
camevilor 

Art. SS, Numărulă fie-cărei camere, desti- 
națiunea sea şi numărulii de Gmen! pe care ”l 
pâte conţine, dâca e afectată pentru locuinţa 
Omenilorii, suntii înscrise d'asupra, uşei de in-" 
trare. Aceste inscripţiani nu se pote schimba 
de câtă în casii ca Ministerulii să fi autorisat 
vre nă mutaţiune în starea de fixaţiune a l0- 
cuinţei, 

Afişe prin casărmă 

Art, S9, Estractulii din acesti regulament 
privitorii la poliţia şi la curăţenia stabilinen- 
telor militare ocupate, spre a fi sciută de toți, 
trebue să fie atiptă prin îngrijirea şefalui do 
geniii, s6ă la nevoe, a comandantului pieţei, în 
tote localurile cele mai vădute ale clădirilor, 
prin midloculi imprimateloră, farnite de ser- | 
vicialii geniului. |
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“Depositele de gundie şi băligară 

Art, 90, Depositele de gundia şi băligarii 
trebue să fie stabilite în locuri depărtate de 
clădiri şi anume otărite de serviciulii geniului, 

Ele trebuesce cărate de corpuri, afară din 
curţă la optă gile celă pugini. . : , 

Pisita clădirilorii militare de inspectori, 
registrele de observaţiună 

„ Art, 91, Inspectorii generali de afme, inten- 
denţii militari precumiă şi inspectorii deosebi- 
telori servicii atârnate de Departamentul de 
resbelii, în visita pe care o faciă localuriloriă 
ocupate de trupe săi de alte servicii pe cari ai 
a le inspecta suntă acompaniaţi de şefutiă de 
genii s6ii de un altă delegati alii acestui ser- 
vicii şi noteză tote obserraţiunile şi proposi- 
ţiunile pe cară le crede necesarii, pe un registru 
ad-hoc ţinută în fie-care piaţă, şi care li se 
presintă de şefulă de genii. - 

Urmarea ce se dă observaţiuniloră 
înspectorilori 

"Arte 92, Tabelulă de observaţiunile şi pro- 
posiţiunile făcute în anulă de inspecţiune con- 
formii cu disposiţianile articolului precedenti, 
se remite de directorulă de geziii, cu tâte de- 
sluşirile, necesarii, inspectorului de geniii care 
îl transmite Ainisterului adăugândă opiniunea 
sa pentru fie-care punctii. | : 

Pentru pieţele nevisitate de inspectorul ge- 
nerală de geniii şi pentru tote cele unde acestii 
inspector va fi precedată pe ces-alți inspectori, 
acest tabelă se transmite ministrului înaintea, 
ui 31 Decembriă de directorulă geniului, cu 
adăugirea desluşiriloră necesari, 

Raportulii inspectorului generalii de geniti 
relativă la ținuta clădirilor militare 

Art. 93, In toţi anit, inspectorii generali de 
genii, după ce va fi risitat stabilimentele mi- 
litare şi examinată registrulă de perderi și de- 
gradaţiuni despre care se va vorhi la titlul IX 
de mai la vale, arâtă ministrului modul după 
care corpurile şi cele-alte serviciuri ocupă clă- 

„dirile afectate lor şi îngrijirile pe cari le pune 
"în conservaţiunea şi buna ţinută a clădiriloră 
şi a objectelori de mobilieră încredințate lori, 

Ministrulă încunosciinţeză pe comandanții 
de divisinni despre observaţianile la car a putut 
da, nascere acestă raportii. 

TITLUL VIII 
Evacnaţiunea paviliânclor şi a, 

casarmelor 

„ Formalităţile de împlinit pentru întârcerea că=- 
tre serviciul geniului a localurilor militare . 

Art. 9, Comandantul de piaţă îndată ce 
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va fi căpătată ordinulii de plecare pentru ună 
corp s6i detaşament, previne pe şetul de geniiă 
şi pe sub-intendentulă militari, cari preseriiă 
tie-care, în ceea ce'i privesc, disposiţiunile ne- 
cesaril pentru luarea înapol a localuriloră şi a 
tutulor objectelorii cari aii fostii încredințate 
corpalui ocupatoră. 

trebuesciă întârse curate 
şi în ordine 

Art, 95, Ori-ce corp de trupă când golesce 
uă casarmă, pentru orl-ce motiviă şi cu câtă 
pripâlă, trebue să întârcă totalitatea camerilor, 
coridoreloriă, scăriloră, grajduriloriă şi celor 
alte localuri pe cari le-a ocupatii d'impreună 
cu tâte objectele de mobilieră, într'uă ast-felă 
de stare de curățenie în câtă să pâtă fi la mo- 
mentii predate unui altii corpă. : 
„ Comandantalii corpului sâă detaşamentului 
ia măsuri A6ră, din ajunulă plecării, remânână. 
ânsuşi responsabili de execnţiunea ordiniloriă 
prescrise de dânsulă. , 

Totă asemenea se urmeză şi cu localele. îu- 
credinţate ofigerilorii fără trupă sâă impiega-. 
ţiloră militari. 

Localurile 

Casii de plecare urgentă 

Art. 96, La cas de plecare pripită, punerea 
în stare de curăţenie şi de ordine a Jocalulut 
părăsită, se face printr'ană ofigeră stă sab- 
ofişer lăsat în urmă cu tte midlâcele necesarii. 

Curăţiiuliă de oficii 

Art, 97, Dăca uă locuinţă militară va fi fost 
părăsită fără îndeplinirea condiţianilorii pre- 
scrise la art. 95 şi 96, guarâulii de gonii pre- 
vine îndată pe şefulii de genii care Ja rândulă 
săi informă pe comandantulă de piaţă şi pe 
sub-intendentulă militară şi ia măsurile nece- 
sarii de curăţenie.“ 

Cheltuiala resultată se constată şi se ram- 
burseză de ocupători după cumii se prescrie la 
titiulă IX de mai la vale, - 

oa 
Verificaţiunea stării localelorii şi a 

inventarului 

Art, 9S. Când un corpă de trupă, nis-cai-ra 
ofişeri să impiegaţi militari, aii să părăsâscă 
vă locuinţă, guardulă de genii în unire cu ofi- 
qerii s6i impiegaţii cari plâcă, face nă visită 
tutuloră localelor cari aă să fie întârse înapoi 

.| şi verifică împreună starea descriptivă a loca-. 
lelorii şi inventarulii menţionatii la art. 76 gi. 
77 de mai sus, spre a recunâsce degradaţiunile. 
şi perderile cari potă exista, 

Dâcă plecarea se face fără verificaţiunea, de .. 
mai sus şi dâca nică n'a rămas cine-va în armă: 
spre a o îndeplini, ea se face de oficii. 

Pentru acesta, după uă invitaţiane -a sub- 
intendentului militar, corpulă este representat   în acestă verificațiune de comandantul pieţei
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s6i de uni ofişerii. delegatii de dânsulii, şi în 
lipsa şi acestuia, de primarulă localităţii sâiă 
delegatulă săi. a 

Certificatulă de bună stare a localelorii 

Art. 99, Sab-intendentală militari, după 
informaţiunea priimită de la şefulă de geniii, 
despre întârcerea cheiloră, liberâză uni certi- 
ficatii în virtutea căraia corpulii este apărat; de 
ori-ce responsabilitate relativi Ja locuinţa sa, 
afară de plata degradaţiunilori şi a perderilor 
constatate în regulă. - 

Aceleaşi formalităţi ai loc şi la golirea clădi- 
rilor militare de ofigeri şi de impiegaţi militari, 

Corpurile nu poti păstra nici unii locali | 
pe sema loră după plecare 

Art. 100, La purcederea dintr'uă garnisână, 
corpurile nu'şi potii păstra pe stmă nici uni 

„locală şi sub nici un pretextii, afară dâca dapă 
- disposiţiune superidră ar fi să lase deposite sii 

. detașamente în garnisonă, | 

- TITLUL IS 

Degradaţianile și perdorile în pavili6ne 
Şi casarme 

Art. 101, Afară de visita ce se face la ori- 
ce golire de clădiri sâă de părţi de clădiri, o- 
figerulii de casermare şi guardul de geniă facă 
vă visită generală clădirilorii ocupate cel puginii 
uă dată pe trimestru. Degradaţiunile ivite din 
causa, ocupătorilorii, precum şi deterioraţiunile 
şi perderile objectelori de casermare predate 
trupei, sunții în sarcina corpuriloră. 

Șeful de genii întoemesce îndată şi deta- 
iată uă stare despre aceste degradaţiuni sii 
perderi (modeli No 6), arătândă cu aproxima- 
ţiane costulă reparaţiuniloră şi înlocuirilor în 
sarcina corpului şi o transmite sub-intenden- 
tului militară spre a dresa un prescript-rerba! 
(model No. 7) acompaniată de starea şefulni de 
genii şi spre a le presinta pe tâte la semnătura 
oficerului de casermare, Ii 

Împutările personali pentru trupele ce n'aă 
mâsă individuală, precum: grăniceri, dorobanţi 
sei militari, se punii asupra averii lori. 

Casulii unde se refusă semnătura procesului- 
verbalii de degradaţiuni şi perderi 

„Art, 102, Dâca ofigerul de casermare refasă 
de a semna prescriptul-verbal de degradaţiuni 
şi perderi, sub-intendentulă militarii merge la 
faca locului pentru verificaţiune, în unire cu 
gefulă de geniii şi ca locotenentul-colonel, sâ 
în lipsă cu oficerulii delegatii de 'şefulă corpu- 
lui, şi constată pe acâstă piesă resultatulă-a- 
cestel verificaţiuni, - 
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Reparaţiunea stricăciunilorii şi înlocuirea 
objectelorii perdule 

Art. 103, Prescripulăi-verbală ali degrada- 
ţiuniloră şi perderiloriă se adreseză de sub-in- 
tendentulă militarii, şefului de geniă. . 

Acesta trămite la momentă uă espediţiune 
acompaniată de starea, întreprindătorilorii lu- 
crărilorii militare şi, îi dă ordinii de a face 
reparaţiunile şi înlocuirile necesitate de degra- 
daţiunile şi perderile înscrise pe acea stare. 

Aceste reparaţiuui şi înlocuiri se facii în cel 
mai scurt timpă după preţurile otărite în bor- 
deroulă pieţii. . 

Certificatul pentru esecuţiunea reparaţiunilor 
, şi înlocuiriloriă : 

“Art, 104, După ce tâte reparaţiunile şi în-. 
locuirile se vorii fi săvârşitii, şeful de geniă o 
certifică în josulă: espediţiunii prescriptulul- 
verbală de degradaţiuni şi perderi care se află 
la întreprindătorii. 
„Uă asemenea declaraţiune se cere şi ofigeru- 
lai de casermare, - ! 

Dâca acestă declaraţiune se refusă, sâii dâca, 
acesti ofierii va fi plecati, şefulă de geniii și. 
sub-intendentulă militară, în unire cu locote- 
nentulă -colonelii sei cu: ori-ce delegati ali 
corpului s'ar afla în piaţă, menţioneză circum- 
stanțeie acestei verificaţiuni, în urma certifi- 
catalui precitată. - . , : 

Plata cheltuelelorii de reparaţiune şi de înlo- 
cuire, dâca corpuli este presinte 

Art, 105, Intreprindătorii presintă sub-in- 
tendentului militar prescriptul-verbal revestit 
cu certificatul de execuţiune şi nă copie certifi- 
cată după comptal reparaţinnilor şi înlocuirilor, 

Sub-intendentulă anexâză aceste piese pe! 
lingă ună ordină de plată pe care ']ă liberâză 
asupra corpului în profitul întreprindătorilorii. 

Acestii ordinii se achitâză de tesauruli cor- 
pului care îl presintă sab-intendentului militar 
la cea ântâiii emisiune de mandată asupra cor- 
pului, fără care nu va putea priimi mandatul, 

Plata cheltuelelorii de reparaţiune şi de înlo- 
-_cuire, dica corpulă este absinte : 

"Art, 106, Dâca corpul este absinte, sub-in- ' 
tendentuli militar ală circumscripţiel în care 
Sa făcut degradaţiunile şi perderile, transmite 
prescriptul-verbală, revestit cu certificatulă de 
execuţiune şi copia, certificată de pe comptali 
reparaţiunilor şi înlocuirilor;'sub-intendentului 
militară al circumseripţiei în care se află cor- 
pulii, carele face ca întreprindătorulă: să fie a-     chitatii, conform cu prescrisele de la articolulă - 
precedenti. (1)... - 

  

(1) Deca plata reparațianilorăi scă înlocuiriloră se va fi înaintată din' fondurile şefiloră de geniă, urmeză ca 
ordinile de plată să fie adresate pe numele acestora,
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Reclamaţiună în contra împutațiuniloră 

Art, 107. Corpurile aii dreptulă, in curs de 
ş6se iuni, a'şi adresa reclamările loră pe lingă 
Minister în contra imputaţiunilor ficute, Peste 
acestii termină, reclamaţiunile nu mai suntă 
admise, 

Degradaţiunile şi perderile în locuinţele ofi- 
geruloră fără trupă stii a impiegațilorii ani- 
litari " ” 

Art, 108, Stricăciunile şi perderile făcute | - 
în localele ocupate de ofigeri fără trupă ss 
irapiegaţi militari, sunt constatate în art. 101 
şi următârele : 

„Registrulii de degradaţiuni şi de perderi 
Art. 109, Şefuli de genii ţine unii registru 

special de degradaţiunile şi perderile în. comp- 
tul corpurilorii, ali oficeriloră şi impiegaţilor 
militari (model No. 8); Eli cuprinde data pre- 
scripteloră-verbali cari constată aceste degra- 

” daţiuni şi perdeti, şi copia compturilor definitive 
de reparaţiuni şi înlocuire, precum și certifica- 
tele de execuţiune. 

Acestii registru se presintă inspectorulăi 
generale de genii în visita sa, şi pâte fi con- 
sultată şi de gefil de corpuri şi de inspectorii 
generali de arme deca, o ceră, . 

TITLUL X 
Stabilimentele servicielorii administrative 

“Și ale justiţiei militare 
Serviciele administrative în cestiune directă 
Art. 110. Clădiri!e afectate servicielor ad- 

ministrative în cestiune directă sunt, afară de 
disposiţiunile particulare conţinute în acestă 
regnlarmentă şi în regulamentele speciale pri- 
vitore acestorii servicie, supuse la aceleaşi re- 
guli ca şi clădirile afectato trupeloră în ceeg 
ce privesce destinațiunea pieseloră, luarea în 
posesiune a localeloră şi objecteloră de mobi- 
lare, întreţinerea curăţeniei, golirea clădirilor 
şi reparaţiunea degradaţiuniloră şi perderilor; 
numai câtii prescripţiunile din titlurile prece- 
dinte, privitore la corpuri, se raportă la agenţii 
comptabili al acestori servicii, 

Mobiliaruli fixii care garnisesce stabilimen- 
tele de acâstă natură se pune, sa întreţine și 
se înlocuesce de serviciulii geniului în limitele 
regulamentelor speciale pentru aceste servicie 
s6ă după ordinile esprese ale Ministerului de 
resbelă. i 

Serviciele administrative puse în 
întreprindere 

Art, 111, Dâca un servicii administrativ a 
fostii dată în întreprindere, adjudecătorul îşi 
procură, cu cheltuiala sa, locale şi mobilierulii 
necesari esploataţianil scle. “ 

Cu tâte acestea, la încheerea unui contract 
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prin măsura escepţionată, întreprindătorului 
localele şi mobiliernl Statului cu diversele con- 
diţiuni cari aă fost stipulate prin regulamente. 
speciale s6ii fixate în particulară de Ministerul 
de resbelii. 

Nick uă concesie gratuită de locale sâi de. 
mobilierii nu se pâte face întreprindătoriloriă : 
servicieloră administrative peste locale şi ma- + 

terialulă de care suntă chiămaţi a se bucura | 
prin clausele contracteloră loră, 

dutoritățile şi tribunalele militare 

Arte 112, Autorităţile militare, precumii : 
Ministerulă de resbelă; , 
Divisiunile teritoriali; 
Sub-divisiunile teritorială ; 
Comandamentele de piață; 
Intendenţele militare; 
Statele-majore de geniă şi 
Tribunalele militare, , 

Li se afectâză de către serviciulă geniului 
numărulă de camere de cari ar avea trebuință 
în raportii cu importanţa și cu necesităţile lor, 

Confecţiunea, întreţinerea şi înlocuirea mo- 
bilierului fixii. ali acestoră servicii suntă în 
sarcina serviciului de genii, 

Precumiă pentru corpurile de trupă se află 
câte ună ofigeră de casermare, răspundător că- 
tre serviciul geniului de buna întreţinere a. 
localelor şi mobilierulai pusă în disposiţiune, : 
aşa şi pentru aceste autorităţi gefii de servicii 
respectivi, însărcineză pe unulă din oficeri să - 
împiegaţă întrebuinţață în oficiuri, cară să îm- 
plintscă întru totulă aceleaşi îndâtoriri. 

“Pentru casuri de imputaţiuni, serviciele de! 
maj sus respundii în spiritul celorii prescrise 
la titlulă IX alii acestui regulamentă pentru - 
corpurile de trupă.. 

Penitenciarele, închisorile , şi atelierele de 
“ condamnati 

Art, 113. Organisaţiunea penitenciarelor, a : 
închisorilor şi atelierelor de condamnaţi se re- 
gulsză, pe câtă o permite localităţile, după 
bazele aşedate prin regulamentele speciale sta- 
bilite de Ministerul de resbelii, 

Pentru furniturile şi întreţinerea mobilieru- 
lui, serviciulii geniului şi intendenţa militară 
se conformă decisiunilor ministeriale în acâstă 
privinţă. . . 

Reparaţiunea degradaţiunilor şi a perderilor. 
se execută în spiritulii celoriă prescrise Ja ti- - 
tlulă IA ală acestui regulamentă pentru lo- - : 

- | cuinţele trupeloră. -. 

TITLUL XI 
Inchirieri 

Formalilăţile preliminarii pentru închirieri 

scă în cursulă execuţiuniă sâle se pâte preda,| Art, 114. Nici uă închiriere nu se face pen- * 

.
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tru trebuinţele serviciului casermărel de câtă, 
după uă autorisaţie a, Ministerului de resbelii. 
Necesitatea acestei măsuri trebue să fie con- 

statată la timpi, printr'unii prescript-verbale 
dresati de sub-intendertuli militară în unire 
cu şefulii de geniii, şi deca se atinge de locui- 
rea trupeloră, cu concursul comandantului de 
piaţă, dsca acesta e titalară. 

Acestii prescriptii-verbale coprinde scopulă 
închirierii, descrierea lucrului de închiriat gra- 
dulă de convenienţă pe care "li oferă pentru 
destinaţiunea ce are să împlinâscă, preţul chi- 
riei şi tote condiţiunile cari aii să fie inserate 
în contractii, atâtii în sarcina chiriaşalui câtă 
şi a închiriatorului, 
El esto transmisă Ministeralui prin inten- 

dența divisionară care 'şi pune observaţiunile 
sâle, precumii şi părerea, directorului de geniii. 

Formalităţile de mai sustii se aplică şi la re- 
înocirea, sâii prorogaţiunea contracteloră de în- 
chiriere, ” ! 

Facerea contractelorii 

Art, 115, Contractele se închee prin învolă 
între administraţiunea resbelului şi proprieta- 
rulă lucrului închiriată. a 

Ele se facă prin sub-semnătura privată de 
sab-intendenţii militari , în unire cu ofigerii 
de geniă. ” : 

Ele trebue să coprindă : : 
1. Data preseriptului-verbale 

art. 114; 
2, Decisiunea, Ministerială aprobativă a pro- 

posițiunil de închiriere; : 
3, Descripţiunea sumariă a Incralui închiriat; 
4. Serviciulă pentru care închirierea s'a fă- 

cutii şi destinaţiunea particulară a lucrului în- 
chiriatii; ” . ” . 

5, Durata contractului ; | 
6. Preţul chiriei, epoca plăţiloră şi tote con- 

diţiunile de închiriere. “ 
poca plăţilorii e fixată pe lună, trimestru, 

semestru ssi anii, şi combinată ast-fel în câtă 
să corespundă cu fie-care eserciţiii de anii, 

In redacţiunea contracteloră se menţioneză 
espresi că ela nu'şi rorii avea deplină putere 
de câtă în urma aprobaţiunei ministeriale, . 

„prescris de 

FEposiţiuni şi copii de pe contracte 

Art, 116, Contractele se fac în trei espedi- 
țiuni originale şi ssmnate de sob-intendentuliă 
militară, de şefulii, de geniă şi de închiriatoriă 
s6ii de represintantele s&ă legale. In casul din 
urmă se va meuţiona în particulari procura- 
țiunea împuternicitului şi juatificaţiunea ti- 
tlului să. | . , . 

Ele sunt revestite de iza intendentaului di- 
șizionarii. - 
Una din cele trei espediţiuni e destinată Mi- 

nisterului de resbelă, căruia se transmite prin 
intendentulă dirisionară;   
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“A duoa închiriatorulni; 
i a treia sub-intendentului militară care 

scâte duoă copil adevărate : una pentru inten- 
dentul divisionar şi alta pentru şeful de genii, 

Dscă închirierea s'a făcută pentru vre ună . 
serviciă administrativii, sub-intendentul dă nă 
a treia copie adeverită agentului comptabile 
însărcinată cu acelii servicii. 

Legalisarea contracteloră 

Art, 117. După ce contractele se voră fi a- 
probatii de Minister, se supune formalităţilorii 
de legalisare prescrise în codicile civile asupra 
contractelor orl-ce cheltueli privind pe închiria- .. 
tor, decă nu s'a prevădut contrariul în contract, 

Luarea în posesiune, — Starea localeloriă 
stii intentariile 

Art, 11$, Luarea, în posesiune se face prin 
midloculi unei stări a localurilorii sc inven- 
tariii dresat de un guard de geniă în unire cu 
încbiriatorul, Acâstă stare sei inventariă este 
recunoscută de agentul militar prepus pentru, 
conservaţiunea lacrului închiriat şi supusă con- | 
trolului şi la viza snb-intendentalui militar şi. . 
a şefului de geniii, 

Dâcă se va atinge de vre uă închiriere con= 
tractată pentru servicială casermării, starea 
localurilori sei inventariul se dresâză în ducă 
originale : unul dat închirietorului, iară altulii 
păstrati în archiva şefului de genii, caro dă 
uă copie adeverită casermarului responsabilii, 

Pentru închirierile contractate în interesul 
re unui servicii administrativă, starea loca- 
leloră sii inventariulă se faca de asemenea în 
ducă originale date : unuli închirietoralui şi - 
altulii sub-intendentului militară care dă uă 
copie adeverită agentului comptabilii al acelui 
servicii. | . 

Contractele sunt supuse disposițiunilorii 
- codiceluă 

Art. 119, Execuţiunea contracteloră, resi- 
liaţiunea lorii şi tacita lori reconducţiune, sunt; . 
supuse tutulor disposiţianilor codicelui român. . 

Funcţionarii însărcinaţi cu execuţiunea 
contracielorii 

„Art, 120, Funcţionarii intendenţei sunt e-. 
sclusivii însărcinaţi de a priveghia şi asigura, 
execuţiunea tutulorii condiţiuniloră din con-. 
tractele încheiate pentru esploataţianea servi- : 
ciolor administrative. EI împart acestă sarcină 
cu ofigerii de geniă în cea ce privesce închi- 
rierile făcute pentru veri-ce altă parte a ser- 
viciului casermării, | 

Lucrări în comptulă în chirietorilori 

Art, 121, Lucrările de reparaţiune s6ii ame- 
lioraţiune a lucrului închiriat, a căror sarcină,, 
cade asupra închirietozului după stipulaţiunila , - 

_ /
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din contraet, sunt reclamate de serviciul ocupă- 
tor şi efectuate după cererea funcţionarilor in- 
tendenţei sub prireghierea ofigeriloră de genii. 
_Dâcă execuţiunea acestor lucrări a fost refasată 
sei răi făcută de închiriaror, sub-intendentul 
militarii în unire cu şeful de geniii o constată 
printr'ună prescript-verbalii care se transmite 
Ministerului prin intendantuli divisionar spre 
a otări asapra măsurilor de luati. 

Intorcerea către proprietară a lucrului 
închiriatii 

Art. 122. Intorcerea către proprietar a lu- 
crului închiriat se face după starea localurilor. 

Degradaţiunile şi perderile provenite din 
causa ocupătoriloră se repară, şi imputaţiunea 
cheltuelilori se puna de drept în sarcina celor 
pe care'i privesce disposițiunile titlului IX din 

acestii regulamentiă. NI 
Gouardulă de genii, comptabiluli sâă func- 

ţionarulă care a fosti priimită în sâmă lucrul 
închiriată se descarcă prin declaraţiunea pusă 
de închirietori în josuli disei stări, în care să 
se dică că întârcerea i sa făcută fără a mai 
avea, vre uă, reclamaţiune, 

TITLUL XII 
Clădirile şi terenurile puse timpurariă la 

disposiţia serviciului încasermăriă de ad- 
ministraţiunile civile, . - 

Tormalităţile preliminarii 

Art, 123, Clădirile şi terenurile pe cari ad- 
ministraţiunile civile se oferă de a le pune 
timpurariă la disposiţiunea Ministerului de 
reshelă, se recunâsce mai de "nainte de sub- 
intendentulă militată, în unire cu şefuli de 
genii, şi d€că se atinge do casermarea trupelor 
Şi cu comandantul pieţei dâcă este titularii. 

Resaultatul acestei recunoscinţe se arâtă în- 
tr unt preseriptă-verbalii, desinşindu-se gradul 
de convenență ali localarilori propuse pentru 

„Serviciul ?a care sunt destinate şi convenţiunile 
cari reguleză coadiţiunile de ocupaţiune. 

Dică localurile satisfac exigenţele serviciului, 
fixaţiunea locuinței se întoemesce după ordinul 
comandantului de divisiune, conformându-se 
prescripţiunilor de la art. 15, 16, 17 şi 18 din 
regulamentulii de fagă, şi devine executorie cu 
aprobaţiunea acestui ofiger general care trămite 
ministrului prescriptul-verbal de convenenţă, 
starea de fixaţiune a locuinţei, şi conrenţianile 
făcute cu administraţianea civilă, 

Zaucrări în comptul administraţiunilor 
civile” 

Z . Fi . 

Art, 194, Lucrările de reparaţiune cară sunt 
de executată în stabilimentele, împrumutate, 
dâcă după sarcina Ministerului de resbelii se 
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efectusză de administraţia civile după cererea 
şi sub priveghicrea geniului. -, 

Cererile de amelioraţiune prin cauză de tre- 
buinţă militară se fac de asemenea prin şeful 
de genii, după ce aceste nevoi se vori fi con: 
statață printr'uă conferinţi ţinută între acest 
ofigerii şi sub-intendentuli militari, şi dâcă se 
atinge de locuinţa trupelor şi cu comanăantul 
pieţei, dâcă este titularii. „: 

Inarea în posesiune şi întorcerea 

Art. 125, Luarea în posesiune şi întorcerea 
stabilimentelorii împramutate se face cu a- 
celeaşi formalităţi cari se prescrie pentra sta- 
bilimentele închiriate (art. 118 penă Ja 122) 
numai câtă cele privitore acolo închiriatului se 
raportii aci la agentul administraţiunei civile, 

TITLUL XIII 
Lucrări privitore la stabilimentele 

militare 

Construcţiuni, apropriatiună şi amelioraţiună 

Art, 126, Pentru construcţiunea, apropria= 
ţiunea, şi amelioraţiunea clădirilorii militare, 
numai ministrulii de resbelă dă ordine. 

Şefii de genii redigo şi presintă projectele 
acestoră lucrări şi sunții însărcinaţi cu execu- 
ţiunea lori. i o 

Veri-ce lucrare cu scop de a aduce schimbări 
de distribuţiuni executabile în stabilimentele 
ezistânde ale serriciiloră administrative, dă loc 
la an prescriptii-verbale de conrenienţă dresat 
de sub-intendentulă militari în unire cu şefal 
de genii, audinâu-se la nevoe şi părerea agen- 
ţilorii serviciiloră interesate să a mediciloră, ” 
dâcă se atinge de stabilimentele spitalelorii, 

Pentru construcţiile din nuoii, atingătore de, 
asemenea servicii, se dreseză de asemenea pre- “ 
scripte-verbale arătătore de nevoile şi cererile 
serviciiloră interesate, 

Reparațiuă muumite locative stii de 
întretinere - 

Art, 197, Reparaţiunile numite locativa sâii 
de întreţinere în stabilimentele militare sunt, 
afară de escepţiunile de la art, 121, 124 şi 128, 
în sarcina serviciului geniulai şi executate de. 
acest servicii fără autorisaţie prealabile, însă, 
în limitele fonduriloră anuale alocate pentru . 
fie-care direcţiune de Ministerulii de resbală. , 

: Ele se pot face imediat după orâinile şefalui 
de genii, din fondurile alocate anuală pentru 
îatreţineri. 

Pentru serviciile administrative, decă loca- 
lele afectate aă fostii încredințate unei între- 
prinderi, reparaţiunile se fac asemenea de către . 
serviciul geniului, deră în comptul întreprin- 
dătorilori, ,
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" Weri-ce cereri de lucrări de reparaţiune sâi 
de întreţinere se pOt6 adresa în scris şefului de 
geniii de către comandanții de piaţă, sub-inten- 
denţi! militari sei şefii de cospuri. Dâcă cererea 
şefilorii de corpuri a fostă transmisă prin in- 
termediarea sub-intendenţilor militari, acestea 
adaugă părerea oră, e 

Văruitulă şi curăţitulii scânduriloriă . 

Art, 128. Văruitală interiorii (camere, cori- 
dâre, scăr!) ali clădirilorii militare ocupate de 
trupe, se facii de corpuri în comptul mesei ge- 
nerale de întreţinere şi acâsta de ducă ori pe 
an : tâmna şi primărera. o 

Văruitul esterior al tutulor stabilimentelor 
railitare, precum şi celii interiori al clădirilor 
ocupate de servicii militare, fâră alocaţiune de 
fonduri de întreţinere, se face în sarcina servi- 
ciului de genii, şi acâsta după trebuințele sim- 
ţite în urma unui prescriptii-verbale dresat de 
gefulă de geniă în unire cu sâb-intendentulii 
militară. , 

Scândurile se curâţă cu perii aspre şi, la ne- 
voe, cu cârpe numai mucte în apă şi stârse, 
Este oprit spălatul cu nisip sâii alte materiale 
rădătore, A a 

Eslele, grătarele şi pardoselele grajdurilori, 
se spală cu apă de vari prin îngrijirea corpu- 
riloră la 1 Apriliă şi 1 Septembre şi deosebitiă 
la ori-ce schimbare de garnisonă. 

Dăturatul coşurilori 

Art.:129, Măturatuli coşuriloră se face sub 
îngrijirea şi în sarcina, serviciului geniului. 

Reparaţiuni de urgență 

Art. 180, Deâcă vre uă cerere are de scopă 
execuțiunea imediată a 'vre unor lucrări, şi dâcă 
şefulă de genii nu'crede că 'âr trebai să "i dea, 
urmare, scit din lipsa de fonduri disponibile scii 
că nu vede urgenţa, 'acestii oficerii îşi adreseză 
cererea către directoruli-de genii. : i: : 

Directorulii apreciază gradulii de urgenţă al 
lucrărilorii reclamate. ja 

Decă aceste lucrări îi pari de natură a nu fi 
înlăturate, dă ordini de a se executa imediată, 
şi dă sâmă, în celă al scurt timp, ministrului, 
adresându'i la nevoe şi uă cerere da fonduri. i 
"Dâcă urgenţa na pare directorului absolută, 

cere ordinile ministrului, arătând suma la care 
varii putea urca costul lucrărilor, şi transmi- 
țându'i totii de uă dată piesele cari aă fostă 
produse pentru acâsta. » 2: 

Ordinile şi cererile inspectorilor 

Art, 131. Inspectorii generali de arine şi in- 
spectorii servicielorii administrative, potii re- 
clama conformii cu inspecțiunile speciale ce le 
suntă date de ministru, execuțiunca reparaţiu- 
nilorii locative să de amănunte pe cari:le cred 
indispensabile. a 
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Aceste lucrări se execută imediată şi în li- 
mita fondurilor disponibile pentra întreţinere. 

Nici uă împedicare nu se pote aduce în 
" execuțiunea lucrărilorii ! 

Art, 192. Corpurile, administratorii şi fune- 
ţionarii cari ocupă clădirile militare, nu: poti 
sub nici un pretext să oprâscă, să întârdie sâi 
să geneza execuțiunea lucrărilorii încredințate 
servicinlui de geniii, i IN 

TITLUL XIV 
Disposiţiuni transitorii 

Art, 133. Până la organisarea complectă, a 
diferiteloră servicii şi în localităţile unde per. * 
sonaluli prevădută prin acestă regulament, şi 
ară esista, membrii comisiilori de casermare 

pentru districte şi comune; se înlocuesc ast-fel: 
„1. Sub-intendenţii militari priu prefecţi s6ă 

delegaților în 'districte, 6ră în comune prin 
primari cari ca supleanţi de intendenţi aii asu- 
pra lori tâte atribuţiunile puse prin acest ro- 
golamentii asupra otigeriloriă de intendență cu 
escepţiunea emiterei ordinelorii de plată (arti- 
coluji 105 şi 106) pentru" care el se adresezi 
sub-intendențiloră de circumscripţii. 

2. Cumandanţii de piaţă, prin oficerulii cel 
mai vechii la gradă ali milițiilor, cărora li se 
trece atribuţiunile impuse prin acestă regula- 
mentă comandanţilorii de piaţă, titulari,: 
“Fă însă însuzescă în acelaşi timpii şi îndâto- 

ririle agenţilorii de genii, însă numai în ceea 
ce 'privesce conservarea casărmei şi a mobilie- 
xulai, poliţia şi autoritatea asupra casermă- 
rilorii şi diferitelorit acte şi formalităţi de îm- 
plinit la priimirea şi evaluaţiunea, casarmelor..   

  

Comandanții de dorobanţi sunti însă însăr- 
cinaţi cu înmagazinarea şi conservarea imobi-. 
lieralul de caserinare. ! e 

'8: Şefii de geniiă, prin architecţii comunali, 
numai în ceea ce privesce specificaţiunea şi ta- 
rificarea degradaţiuniloră, facerea, deviselorii 
şi privegherea modului de execuţiune' a, repa- 
rațiunilori. a 

* Clădirile frontierei şi mobilierul respectivă 
sunţi pusa sub îngrijirea comandanţilorii de 
puncte. Nea 

Presidarca comisiilor de casermara în capitala 
>” districtelor şi în comune 

Art. 134. Comisiile de casarme din capita: . 
lele districtelor sunt presidate de prefecţi. 
Oră de câte ori prefecţii nu iai parte la comi- 
sie, ei numesciă delegaţi ce'I represintă şi, în a- 
cestii casă, precum şi pentru comisiile de ca- 
sermare comunale; comisia este presidată de 

,
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membruli ce ocupă funcţia cea mai 'naltă în 
ordinea erarchică civile sei militată, - 
„Convocarea comisiilor după trebuințele spe- 

cificate în acestă regulamentă se face însă în 
capitalele districteloră, de prefectiă 6ră în co- 
mune de primari. . . 
"Preşedinţii relatâză despre tâte disposiţiile 
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TITLUL XV 
Disposiţiuni finale 

Arte 135, şi unicul. Execuţiunea, regulamen- 
tului de facă se pune în specială sub controlul 
sub-intendenţiloră militari şi a directorilor de 

Iuate comandantului de divisie teritoriale &ră | geniă, sub privegherea comandanţilorii de di- 
pentru casuri urgente, d'adreptul Ministerului | visil teritoriale şi direcţia ministrului nostru 
de resbelă,. secretarii de Stat la Departamentuli de resbel. 

  

REGULAMENTUL 
STABILIMENTULUI DE INVALIDI 

(Decretii No. 1 din anuli 1962) 

CAPITOLUL 1 
Admisia în casa de invalid! . 

Art, 1. Se crează sub numele de Casă de 
Invalidi unii stabilimenti destinatii a priimi 
oficeri, sub-ofişeri şi soldaţi cari ai fost răniţi 
s6ă atinşi de infirmităţi grele ce nu se mai 
potii tămădui, să cari ară fi îmbătrănită sub 
arme în serviciul Statului, 

Art, 2, Numărul locuriloră la casa de in- 
validi este fixatii la şâse-deci, din care trei, 
pentru ofigeri, a 

Art, 3, Admisia în casa de invalidi sa va face 
în virtutea ordinilorăi ministrului de resbelă, 
după recomandaţia, şefilorii de corpuri, însoşită |: 
de certificaturi de visită şi de contra-visită 

„date fie-care de doul medici militari cu diplomă 
de doctori în medicină şi aprobaţi de inspec- 
torul generală ali serviciului sanitară, 

Art, 4, Rănile şi infirmităţile care dai drep- 
tulă la admisia în casă de invalidi sunt arătate 
în tabloul anexatii presentulni decretă, 

Certificatul de visită şi de contra-visită vor 
trebui să arate în ce catigorie din acest tabloi 
50 găsescii infirmităţile sei rănile pentru care 
aii fostă chiămatiă a examina. " . 

Disele certificate vor fi vizate de inspectorul 
generală ali serviciului sanitari, 

Art, 5, Totii ofigerulă, sub-oficerulii sc sol- 
datuli admis la pensia de retragere pentru 
infirmități grele să cari suferă de răni ce nu 
se mai poti tămădui, în unul din aceste casuri 
arătate. mal sus, va putea a fi admis în casa 
invalidilor lăsând Statului pensia.ce o priimia. 

Art, 6, Invalidil admişi în virtutea art, 5, 
vorii avea în totă-dâ-una dreptulă de a reintra 
în familiile loră ; în acesti casii se or bucura 
iarăşi de pensia la care avea dreptul. 

CAPITOLUL II 
Comandarea, poliţia şi disciplina 

Art, 2. Comandarea, poliţia şi „disciplina     

casei invalidilorii este încredinţată unui stat 
major compus de: 

Uni căpitani, 
Uni locotenentiă. 
Unii sub-locotenentiă. „ 
Aceşti oficeri se voriă alege dintre oficerit 

invalidi admişi la casă, 
La din contra, se vor alege printre ofişeri ce 

se bucură de pensia de retragere, 
Arte S, Militari! admişi la casă se voră îm- 

părţi în două divisii de 30 Gmeni fie-care. Ân- 
tâia divisie va, fi sub ordinile locotenentului, 

a doua divisie sub ordinile sub-locotenentului. 
Art, 9, Şefii de divisii vor inspecta de două 

orl pe di odăile, vorii îngriji de curăţenia per- 
sonalului şi de bună ţinuta a cameriloră în 
întrebuinţarea îmbrăcămintei şia mobilierului, 
şi curățirea odăiloră, şi în menţinerea liniscei 
atâtă înăuntru câtii şi afară case. 

" Fie-care i şefii de divisii vorii face raportul 
loră căpitanului comandantii şi voriă da s&ma 
de evenimentele şi de.mutaţiile întâmplate în 
cursulă de 24 ore. , 

Art. 10. Căpitanulă comandanții exersâză 
întrun grad superioră acelâşi atribuţii ca sefil 
de divisie; regulâză gradele prin odăi, dă în- 
șoirile de intrare şi de eşire, determină orele, 
de mâncare, fixeză repartiţia încăperilor şi a 
cameriloră ; dară în ceea ce privesce distribu- 
țiile efectelorii de mâncare şi de încăldită, este 
dâtorii a se conforma disposiţiiloră admini- - 
strative ce suntii descrise mal josă. | 

Comandantulii ține controlali nominală ali 
militariloră priimiţi la casă şi trămite în fie- 
care qi ministrului şi inspectorului general ai 
serviciului sanitari situaţia numerariă a sta- 
bilimentului. , 

Art. 11. Uni postii de onâre comandatii da 
unii sergentii este însărcinată cu garda stabi- 
limentului; unii tobogarii. sf cornistiă este a- 
tagatiă la acesti postă spre a executa baterile
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sâii semnalele la orele regulate de comandan- 
tulă casei. 

__ AFte 12, Greşalele în contra disciplinei sâi 
subordinaţii sărerşite de militarii invalidi nu 
vorii putea să se pedepsâscă de cât prin privaţii 
de eşire sâă scăderea porţiei de vin, când să- 
nătatea culpabilului nu se va opune. 

CAPITOLUL III 

Regimul administrativi 

Art, 13, Administraţia casci de invaligi este 
pusă sub privegherea directă a unni sub-inten- 
dentii numitii de ministrulă de resbelă, - 

Art, 14. Unuli din oficerii administrații a- 
taşaţi la spitaluli militarii din Bucoresci este 
însărcinat cu comptabilitatea stabilimentului, 
şi cu tâte detailurile de soldă şi de materialul 
cei se cuvine. . 

Art. 15, Hygiena şi serviciulă sanitară ali 
casei de invalidi suntii puse sub privegherea 
directă a inspectorului generală ală serviciului 
sanitară, care va numi mediculii ce trebne a- 
taşatii la acestă stabilimentii 
„Art, 10. Solda este firată cumii urmeză : 

" Căpitanali pe lună 60. 
-Locotenentulii idem 40. 
Sub-locotenentulă idem 30. 
Sub-oficeralii idem 20, - 
Caporaluli idem 15, 

- Soldatulă idem 10. 
- Art. 17. Imbrăcămintea, coafara, ecuipe- 
mentul, armătura, pîndeturile şi încălțămintea 
vor fi predate d'a dreptul de administraţia 
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centrală, după modelele, durata şi modulii de 
distribuţie determinată printrună reglementă 
specială al ministrului de resbeliă; 

Art. 18. Mobilierulii şi efectele de culcatii 
vorii fi predate de administraţia spitalului mi- 
litară din Bucuresc!, după nomenclatura, otă- 
rită de ministrulă de resbelă, 

„ Fie-care invalid va avea unii pat complectă. 
Art, 19. Regimulă alimentarii va fi deter- 

minat dupa tarifa făcută de inspectorul general 
ali serviciului sanitar şi aprobată de ministrul 
de resbelă. E . 

Hrana, cuhniile şi serviciulii mesei voră. fi în 
contul aceleeaşi administrații sub privegherea 
specială a oficerului numiti la art. 14. 

Compania de infirmieri va da numărală bu- 
cătarilorii şi ali servitorilorii trebuincioşi la 
casa invalidilorii. - 

Art. 20. Tâte cheltuielile ce va face stabi- 
limentuli casei de invalidi, cumpărarea şi în- 
treținea stabilimentului, reînoirea materialului, 
predarea alimenteloră câtii şi plata soldet, se 
voră trece în budgetulii Ministerului de resbelă 
(capit. spitalelori.) A 
“In tâte aceste privinţe casa invalidiloră va 

fi considerată ca ună anexii ală spitalului mi- 
litarii din Bucurescl. - 

Arte 21. Pentru uşurarea budgetului în fie- 
care an, Casa de dotaţie a armatei va contribui 
la cheltuielele casei de invalidi după midlâcele 
disponibile şi în proporţia determinată, în în- 
ţelegere cu ministru de resbel şi de finanţe. 

Sumele anuale prevădute pentru casa invali-   Qilorii vor intra la tesaur prin vărsările făcute 
sub titlu budgetului de resbel (cap. spitalelor). 

  

Da | LEGE 
' PENTRU RECRUTAREA ARMATEI 

(Decret din 5 Decemvrie 1864) 

TITUL 1 
Disposiţiuni generale 

Arte 1, Armata se recrată prin chiămări scă 
înrolări de bună voe, conform reguliloră pre- 
scrise mai josi la titlul ală (1 şi al III, afară 
de casurile extraordinare. 

Art, 2, Nimenea nu va fi priimitii să serve 
trupele române de nu este român; oră-ce indi- 
vidă născută în România de părinţi străini va 
fi supus Ja, îridâtoririle impuse prin legea de 
facă, îndată ce va fi admis să se bucure de drep- 
turile ce'i dă naturalisarea sa, 
"Cu tâte aceste, străinii locuitori în țâră, şi 
cară nu vorii fi supuşi unei protecţiuni străine, 
voriă fi supuşi asemenea a recrutare.   

Santii: escluşi din serviciulă militară şi nu 
vorii' putea, fi admişi în armată sub nici uni 
titlu” cei condamnaţi la uă pedepsă criminală, 

1. Acei cari ati fostii condamnaţi la uă pe- 
depsă aflictivă sei infamantă, ! 

2. Cei condamnaţi la uă pedepsă corecţio- 
nală de duoi ani de închis6re şi cari, afară de 
acesta ai fostii puş* prin sentinţa condamnării, 
sub priveghierea poliţiei, şi opriţi a exersa drep- 
turile loră civice şi de familie, 

DUDU II 
Despre chiămări 

Art. 3, Repartiția contin gentului pa dictric- 
tele ţărei so va, face printr'un decretă al Dom: 

A
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nitorului, în proporţie cu numărul tinerilorii 
înscrişi pelistele de tragere ale clasei chiămate, 

Art. d. Dâca prin întmplări extraordinare 
numărul tinerilor înscrişi pe listele de tragere 
a ver-unei plăşi scii districtii, nu pote fi cuno- 
scutii în terminulă ce se va hotâri printr'unii 
decreti, acesti numără va fi înlocuitii pentra 
plasa scă districtulii ce a întârdiati, prin ter- 
minalii de midlocii ali Gmenilorii înscrişi pe 
listele de tragere a claselorii precedente, 

Art, 5. Tablouli generali al repartiţiei, a 
fi inserat în Buletinuli legilor. - 

Art, 6. Sub-repartiţia contingentului otărit 
fie-cărui districtii, se' va face între plăşi (sci 
oc6le) proporţionată cu numărul tinerilor în- 
scrişi pe listele de tragere ale fie-cărei plăşi. 

Art. 7. Sub-repartiţia pe plăşi se va face de 
către prefectă în consiliul judeţian, şi se va pu- 
blica prin afişe înaintea deschiderii operaţiilorii 
consiliului de revisie, 

Art, S$. In casulă cândă listele de tragerea 
ver-unei sâii mai multe plăşi, nu voriă fi prii- 
mite de prefecti la timpul otăritii, sub-repar- 
tiţia contingentului districtului în plăşile ce aii 
întârdiată, se va face în chipul arctată la, 
art, 4. - ” 

Art, 9. Contingentulii otărit fie-cărei plăşi se 
va împlini prin tragere la sorţi între toţi tinerii 
zomâni cari voră avea doinicilinlă lorii legali 
în plasă, şi cari vor fi împlinit 20 ani, în cur- 
sulii anului precedentă, - , 

Art, 10, Suntă priimiţi ca legalmente do- 
miciliaţi ai plăşii : 

1. Junii emancipaţi, ajunşi în vârstă scă eşiţi 
de sub epitropie, înscrişi în Oste, stabiliţi afară 
de comună, aflători.în străinătate sei închişi; 
dâca muma stii epitropil aii domiciliul loră în 
una din comunele acei plăşi, sâii deca suntă fii 
de tată expatriaţă, dâră cari 'şI avea celii din 
urmă domiciliă în una din acele comune. 

2. Junii însuraţi, a căroriă tată, sâii mumă, 
în casă de a nu avea tată, suntă domiciliaţi în 
una din acele comune; afară numai de vor do- 
vedi că aă domiciliul lori adererată în altă 
plasă... , , , 

3. Junii însuraţă şi domiciliaţi în una din a- 
cele comune, chiari dâca tatăl sii muma lor 
nu oră fi domiciliaţă acolo. 

4.. Junii născuţi şi locuindii în una din co- 
munele plăşii, cari, de şi nu cad în vre unuli 
din casurile precedente, pe câtii nu roră putea 
dovedi înscrierea loră într'uă altă plasă. 

Arte 11, Ună copilă găsitii ecii lăpăiati, 
crescută întruni aşedământă publici, se soco- 
tesce domiciliat în comuna, în care se află acel 
aşedământă; deră aceia cark roră fi ajuusii la 
verstnicie înaintea epoceă prescrise pentru tra- 
gere, trebue să se înscrie şi să se supună tra- 
gerii acolo unde locuesciă. 

Art. 12, Consiliul comunal trebue să con- 
state şi ză sc asigure despre existenţa junilor 
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us. _. 
cari lipsesc în străinătate, stă în alte comune 
în ţeră. , 

" Deslaşirile luate în acâstă privinţă de la rude 
sâiă de la locuitori, trebuescii trecute în colâna 
observaţiilori, în tabla recensemântului, 

Art, 13, Voră fi consideraţi, după notorie- 
tate publică, ca avendii vârsta cerută pentru 
tragere, tinerii cari nu voră putea produce şi 
n'ară fi produsi înaintea tragerei, un estract 
din registrele stări civile constatând uă altă, 
verstă, sii care, în lipsă de registre, nu voră 
putea dovedi, sâi n'ari fi doveditii vârsta lură 
conform regalilori stabilite'iprin codul civil. 

Toţi aceştia vor urma la indâtoririle impuse 
prin numărulii ce vorii dobândi. 

Art. 14. Tablele de recensemânt pentru ti- 
nerii din fie-care plasă, supuşi tragerii, după 
regulile precedente, se faci în fie-care comună 
a plăşii de către primari în cele d'âutâiă dile 
ale lunii lui Ianuariă, şi apoi se trămitii sub- 
administratornluy plășii spre a încheia tabloul 
de tâte comnnele păşit. ! - 

Aceste tabele se întocmescii : 
1. După declararea la care tori fi supuşi a 

face tinerii, părinţii sâă epitropii lori. O. 
2, De oficii, după registrele stării civile, 

precum şi ori-ce alte documentescă informaţii. 
Art. 15. 'Tabla se publică şi se aliştză prin 

duoă publicaţii de optă (ile de intervalii, Du- 
minica, la porta primăriei, 

Art, 16. Primarul este dâtor să afişeze a- 
semenea, la uşa, primăriei şi să publice în bisa- 
Trică, locul, qioa şi ora când este a se face tra- 
gerea, - , 

Art, 17, Inscrierea recensemântaini se face 
după ordinulă alfabetelorii numelori de fami- 
lie, care trebuie să coprindă numele, prenu- 
mele, data, locală nascerii şi domiciliulă junilor 
însemnați, precum şi ală părinţiloră. 

Art, 18. Dica în vre una din tablele de re-' 
censemântiă ale aniloră precedinţi, aă fostii ti- 
neri cari s'aii-omis, ei.vor fi înscrişi pe tabloul 
anului următor aceluia în care se va descoperi 
omiterea, afară nema! dâcă tînărul nu va avea 
30 ani împliniţi. 

Art. 19, Cercetarea tablelor de recensemânt 
precum şi tragerea la sorţi, se face Îa reşedinţa 
sub-administraţiei, în şedinţă pablică, în fiinţa 
sub-administratorului şi a primarului comunei 
de, reşedinţă, a sub-administraţiei și cei-alţi 
primari ai comunelor celorii mai populate din 
plasă. - ” 

Art, 20. Tabloalii va, fi citită în aodul tu- 
tulorii. Janil, părinţii, s6ă alţi interesaţi, facă 
observaţiile loră asupra junilor clasei, înscrişi 
sâă neînscrişi, şi sub-administratorele, după ce 
mai âutâiă consultă opinia primarilor de fașă, 
otărasce asupra fie-cării observaţii făcute... 

Art, 21, Tabla îndreptată şi, otărită. astii- 
felă, se sub-serie. de, sub-administratore şi de 
primari,
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Art, 22, Până a nu începe tragerea, se în- 
semnâză, mal întâi ordinea comuneloră plăşii 
prin sorţi, şi pentru acâsta sub-administratorul 
scrie pe bilete cuadrate şi d'uă potrivă între 
dânsele, numela deosibitelor comane ale plășii, 
strânge fie-carebiletii în patru, le numeroteză 
şi le aruncă îutr'ană vasii, le amestecă; prima- 
rul celii mai bătrâni le trage şi cel mai june 
le citesce, şi cei-alţi duoi le înscrie pe uă f6e 
într'adinsă. După ordinea ast-fel determinată 
numele din tablele trămise se tragă la sorți. 

Art. 25. Sub-administratorul înscrie în ca- 
pulii tabloului de tragere, pe toţi tinerii, carii 
prin fraudă sâii prin-viclenie ai cercatii a se 
scuti sâii apăra, 

Cele Wânttii 
drepti. | 

Aceste nninere prin urmare vorii fi estrase 
din arnă, înaintea operaţiei tragerii. 

Art, 24. Inainte de a începe operaţia tra- 
gerii, sub-administratorulă numără în publici 
numerile depuse în arnă, care trebue să fie d'uă 
potrivă cu alii janilorii chiămaţă a concura la 
tragere. . 

Art, 25, Fie-care june se chiamă după or- 
dinea ce. ocupă în tabla comanei sâle, trage 
unii numării care se citesce în audală tutulor 
şi se înscrie de către duoi din primarii cel mai 
juni în ducă liste. 

Art, 26. Părinţii janiloră carii lipsescă, sâii 
în lipsă și a părinţilor, primarulă respectivi, 
trage la sorţi în loculi lvriă; 

Art, 27, Fie-care nume se înscrie la numă- 
rul ce "i-a căduti, 

Art. 23, Operația tragerii nu se pâte strica 
sub nici unii cuvântă, | 

Art, 29, Lista, cu numele şi ca numerile do- 
bândite de fie-care, va fi încheiată şi sub-scrisă 
în acelaşi chipii, ca tablele de recensemânt. Ea 
seva publica şi afişa în fie-care comună a plășii. 
„Arte 30, Sub-administratoralii îndreptsză 

primarilorii comanelorii prescurtări din lista 
tragerii, ca să o pâtă comunica familiiloră, şi 
primarii suntii dâtori să le lipesca la uşa Pri- 
măriiloriă. 

Art, 81, Afară de casurile legale de scutire, 
junii sunt dâtori să urmeze după numerile do- 
bândite de fie-care la tragere. | 

Art. 32, Sub-administratoruli îndrepteză 
administratorului copie de pe lista tragerii şi 
de pe procesnli-verbală încheiaţiă fu terminul 
însemnat în ordinulă care ix6ză timpulii ope- 
raţiei atingătâre de formarea tabloului recen- 
siunii şi tragerii. Administratorul îndrepteză 
ministralni de resbeli copia da'po acea listă 
generală caro va, face împărţirea tinerilor în 
diferite corpuri. | 

TITLUL III 
Scutiri şi aptrări 

Art, 33, Suntă scatiţt și înlocuiţi după or- 

numere le sunţiă atribuite de 

1 . 
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dinea numeriloră, aceia cară, dapă numerilo 
dobândite, ar fi să facă parte din contingentă, 
dâră cari se aflu în unul din casnrile următâre : 

]. Aceia cară n'aii măsura de uni metru 57; 
2. Aceia a căroriă slăbiciune fisică "l-ar pund 

în condiţie nepotrivită cu serviciulii după pre- 
scripţiile reguliloră ostăşesci, 

3. Cel mai în vârstă dintre orfank 
şi fără mumă. 

4. Unicală fiii sâii celi mail în vârstă dintre 
fi sâi în lipsă de.fii şi de gineri, nepotulii u= 
nică sâii cel mai în vârstă dintre nepoţii unei 
femei actuală văduve sâă ală unni tată orbi 
s6ă la vârsta de 70 ani, stă cu vr'uă infirmitate 
constatată din pricina căria nu s'ar putea hrăni: 

5, Cel mal în vârstă dintre duoi fraţi chiă- 
maţi să tragă, deca amânduoi ar fi însemnați 
de sârtă să fie ostaşi şi d6ca amenduvi se do- 
vedescii buni pentru servicii. Intre duoi frați 
gemeni, scutirea se dă celui născut ântâiă, 

6, Acela ali cărui frate se află sub stâguri, 
fie sub ori-ce conâiţie. (Dorobanţi sâi grăni- 
cerii cuprinși). 

7. Acela, ali cărui frate a murit în serviciul 
activii, s6ă s'a betejită, scă s'a prenumerată 
în retragere pentru vr'uă rană dobândită, ser- 
vindi unei comendi, sâii pentru vr'uă metâhnă 
dobândită în armată, - : 

Art. 34, Tinărulă omisă caro nu s'a presen- 
tată în persână scă prin procuratoră spre a 
concura la tragerea, clasei din care făcea purte, 
nu va putea să reclame beneficiul scutirilurii 
arătate la numerile 3, 4, 5, 6 şi 7 din art. 33, 
dâca causele acestori scutiri s'aii întâmplat în 

fără tată, 

  arma închiderii listei contingentului clasei sâle. 
Art. 35. Drepturile de scutire se aplică și 

în folosuli copiiloră legitimaţi. 
Art, 36. Suntă apăraţi şi prin urmare con- 

siderați că ai satisfăcută la apelă toţi tinerii 
otăriţi prin numerile lor a face parte din con- 
tingentală clasei slorii şi carii se voră afla în 
vre unală din casurile următâre : . 

1. Acei ce suntă în serviciulii armatei ca, 
înrolați de bună voe, subt condiţie însă de a îi 
dâtori să serve timpulă de serviciti impus prin 
legea de fașă. 

2, Elevii seâlei militare şi da chirurgie cn. 
condiţie de a trece sâii în acâstă scolă în vre 
unulă din corpurile armatei, timpulii orăriti 
prin acâstă lege, pontru servicială militarii, 

3. Profesorii scolelori publice. : 
4, Tinerii din scolela publice civile carii ai 

contractati mai nainte cu Ministerulă instruc- 
țiunei publice de a, săvârşi studiile po cheltuiala, 
Statulni şi a servi în potrivă ca profesori să 
în altă funcţie, şi junii seminarişti destinaţi 
preoţiei de ori-ce vit; însă unii şi alţii dsca la 
vârsta de 25 ani nu se voră afla în serviciulă 
la care s'aii destinatii atunci, se sapun la tra- 
gere, şi serviciulii li se socotesce în asela ală   clasei în care ai trasă. 

193
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Arte 97. 'Lineril otărâţi prin numărulă lori | 
"a face parte din contingentiă şi cari voriă fi a- 

ptraţi condiţionali în conformitate cu No. 1, 

2, 3 și 4, din articolulă precedenti; când vori 

înceta de a urma cariera pentru care aii fostă 

apăraţi, vor fi dâtori să declare primarului co- 
munei în anulii în care aă îucetatii serviciile 

loră, funcțiuni sâă studiuri, şi de a lua copie 

după declararea lorii. 
In lipsă de acâstă declarare şi dâcă nu ai 

supus-0 vizei prefectului districtului în ter- 

mini de uă lună vor fi pasibili de pedepsele 
pronunciate prin ântâiulă paragraf ală art. | 
din legea, care prevede penalităţile asupra re- 

cratații; voră fi aşegaţi în contingentală clasei 

loră, fără deducție de timpulă trecuti de la 

încetarea, diselorii sersiciuri s6i studiuri până 
în momentali declarăril loră. 

Art. 38, Drepturile de scutire să apărare, 

ca să folosâscă acelora ce le ceri, trebue să se 

dovedsscă atunci cândă consiliulă do revizie 

cercetâză şi otărasze asupra juniloră caril aă 

să fie chiămaţă a face parte din contingentul 
plăşei. . 

Art. 39. Junii carii se află în vr'unulă din 

casurile de scutire s6ă apărare, în casă de a 

cădea la sorţi, să înfăşişeze din vreme unii 

certificată din partea primarului care trebue 

să însemneze împrejurarea în tabla recense- 

mântului în col6na observaţiiloră. 

TITLUL IV 
1 Cousiliali de rivizie 

Art. 40, Operaţiile recrutării vor fi revt-. 
dute, reclamaţiile ce pote să fi născută aceste 
operaţii vorii îi ascultate, şi causcle de scutire 

şi apărare voră fi judecate în seanţă publică 
de către unii consilii de revizie, - 

Art, 41. Consiliulă de revizie se compane: 
1. De administratore ca preşedinte. 
2. De unii membru permanentă al consiliului 

judeţianii. 
„3, De primarulă locului. 

4. De sub-administratorele plăşii pentru fie- 
care listă de contingenti. 

5, Da ună ofigorii rânduită de Domni. 
Art, 42, Ună medică civilă s6i militari va 

asista la operaţiile de revizie; el va fi însăr- 

cinată a statua asupra stării de sănătate a 

juniloră înscrişi şi va urma după instrucţiile 

date de direcţia sanitară, aprobată de ministru 
de resbeli. 
" Arte 4, Consiliul de revizie ţine şedinţele 
scle una după alta Ia fie-care reşedinţă de sub- 
a Aministraţie, pentru junii plăşel. 

Art, 44. Consiliulă revede tâte operaţiile 
recrutării, judecă reclamaţiile înfăgişate şi o- 
tărasee despre ceasurile de scutire stă apărare ; 

cerertâză şi aşâză junii pe fie-care la râodulă 

lut după ordinca numeriloră. 
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Art, 45, Tinerii carii după numărulă ce a 

lnată, potă fi chiămaţi a face parte din con- 

tingent, vor fi convocați, examinaţi şi ascultați 

de consiliul de revizie, 
Tinerii carii, în diaa chiimăriă nu se înfăși- 

şeză s6ă nu trămită împuterniciţi din partele 

se consideră ca cumii ari fi facă. 

Art. 40, Casurile de scutire şi apărare oră 

fi judecate după înfăgişarea de docomente au- . 

tenţice, sâă în lipsă de documente, după certi- 

ficate snb-scrise de trei părinţi de familie al 

căroriă fii ai fostii chiămați. . 

Aceste certiicate, afară de acâsta, trebue 

să fie subscrise şi aprobate de primarulă co- 

manei reclamantului, : 

Art. 47. Otăririle Consiliului de revizie sunt 

nesupuse Ja nici unii recursă, afară numai de 

casurile cari se atingă de dreptorile civile, a 

căroră cercetări otăriri suntă de competința 
jodecătorescă. 

In asemenea “casti, Consiliulii de revizie în- 

semnâză onii numără după ordinea numeriloriă 

de tragere, cara se pâte înlocui la întemplare, 

d&ca Tribunalul ari declara că nu pâte avea 

acela drepturi; ră janil însemnați spre înlo- 

cuirea acelora, nu pot fi chiămaţi în activitate, 

de câtii numai după săvârşirea judecății. 

Art, 45. In asemenea casă, chestia se judecă 

în fiinţa unul membru delegati de Consiliul 

de revizie, după suplica părţii stărnitâre, “Tri- 

bunalulă otărasce fără termină şi fără apelă. 

Art, 49. Consiliulii de revizie la întămplare 

de a crede de cuviinţă să câră îufăqişarea vre 

unut actă sâă alte. cărți prin care să pâtă da 

scutirea, însemnâză după ordinea numărului 

tragerii ună numără de juni cari sunţi desti- 

paţă a înlocui pe acei ce reclamă, în casii de 

a se priimi cererea loră. De 
Ia asemenea casă nu sc pâte da mat multi 

de 20 dile pentru înfăgişarea actelori să do- 

vediloră. | 

Art. 50. Dispoițiile articolului precedent, 

privitorii la tineril chiămaţ condiţionaliă, vor 

fi asemenea aplicate, cândă conformă cn arti- 

cotulă din legea care cuprinde disposiţiile pe- 

nale, s'ară fi trămisi înaintea tribunalelorii 

tineri ca acusaţi că s'a făcatii improprii servi- 

ciului, cânăă Consiliulă de revizie ar fi acordat 

ună termină pentru înfășisare de piese justifi- 

cative sâă pentru casii de absenţă, care termin 

nu pâte trece peste 20 dile. N 
Art, Bl. Consiliul de revizie, după cerceta- 

rea listei fic-cării plăşi, o încheie şi o sub-scrie, * 

şi apoi proclamă numele acelora co trebuescă 

să mârgă sub stâgi. - 

Numele tineriloră carii patii fi chiămați în 

locul acelora pentru carii nu s'a putută lua - 

uă otărîre definitivă, se voră înscri şi dânşii pe 

lista contingentului cu condiţie şi sub reserva 

dreptarilori lori. a 

Consiliulii declară apol că tinerii carii nu
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sunţiă înscrişi pe acâstă listă suntu definitivă 
liberaţi. Acâstă declaraţie. cu ar&tarea celui 
din urină număr cuprins în contingentul plășii, 
va fi publicată şi afişată în 1ie-care comună a 
plăşii. - 
Îndată ce terminuli acordati în virtutea 

art. 50 va espira, sâi deca Tribunalele vorii da 
sentinta lor, Consiliul va otări în acelaşi timp, 
liberarea, reclamanţilorii sâii tinerilorii condi- 
ţională aleşi pentru ai suplea. , 

Consiliulă de revizie nu va mai putea lua nici 
nă otărire în urmă, asupra tinerilorii înscrişi pe 
listele de contingentiă, de câtii pentru cererile 
de substituție. 

Adunarea tutulori listelorii contingentului 
fie-cării plăşi ale aceluiaşi districtă va forma, 
lista contingentului districtului. 

Art. 52. Primarii comunelor trebue să fie 
fagă la seanţele Consiliului de revizie, fie-care 
pe câtă vreme se cercetăză junii comunei lori. 
„ ATt. 59. Sub-administratorii mai trămiti 
uă listă a tutulor otărîriloră Consiliului de re- 
vizie asupra deosebitelor reclamaţii comunelor, 

Aceste liste se afişeză în fie-care comună. 
Art, 54, Tinerii chiămaţi definitivă, vorii fi 

îndată împărţiţi între corpurile armatei şi în- 
scrişi pe registrele matricule ale corpurilorii 
pentru care suntii otăriţi. 

Art. 55, Timpulă serviciului pentru tinerii 
chiămaţi va fi de 6 ani, socotindu-se de la 1 Ia- 
nuarii ali anului înscrierii pe registrele ma- 
tricule a corpurilorii armatet, 

Art. 55, La 31 Dacembriii a fie-cărui ani, 
în timpulă serviciului, soldaţii priimescii slo- 
bodirea lori definitivă; €ră în timpii de resbel, 
o priimescă numa! în termini de ducă luvi, 
celii maltii după sosirea corpului de recruți 
destinaţi a'i înlocui. : - 

Art. 57, Când este a se da congediii nemăr- 
ginită, se dă la fie-care corpi militarilor celor 
maj vechi în serviciulă activă de sub stâguri, 
preferindu-se aceia a cărora justrucție este mai 
complectă, 

Art, 58. Omenii ce aii trasă la sorţi şi aii 
xămast nechiămaţi formeză milițiile, însă până 
la definitiva liberare a clasa lorii, poti îi su- 
puși la revizie şi esersiciari periodice la timpul 
şi după chipul ce se va otări de către ministru 
de resbel., 

TITLUL V 
Despre substituție şi înlocuire . 

“Art, 59, Toţi românii sunt supuşi serviciu- 
lui militar, dâră fie-care pote îndeplini acestă 
ândâtorire sâă printr'uă substitaţie sti prin 
înlocuire. . 

- Art, 00, Substituţia sâă luarea numărului 
a unui tînără de altulii, de bună voe se face: 

1. Intre junii aceleeaşi plăşi, dâră numai 
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până la timpul fncheerii listei numărului re- 
cruţiloră aceleeaşi plăşi. 

2 După închearea numerulul recruţilori 
plăşil intre janii înscrişi pe acâstă listă, deră 
numai până la data, ordinului de drumii a sol- 
datului matriculati. 

Art, 61, Substituţia nu pste fi priimită, dâca 
acelii ce se înfăşişsză în loculă chiămatului nu 
este recunoscut bunii de serviciii de cătra Con- 
siliulă de revizie. 

Art, 62, In casii de desertare, substituitulă |. 
n'are nici uă răspendere, ” 

Art. 63. Substitaitorulii dă folâse familiei 
lui ca cumii ar fi fosti chiămatii la sorţi. 

Art. Gt, Inlocuirea nu se pâte face, de cât 
conformă legii din 28 Marti 1862 asupra do- 
taţiei Ostei. 

Art. 65. Actele de substituție şi exonerare 
voră fi priimite de prefecţi după formele şi 
modelul ce se va da de ministrulă de resbelii. 

TITLUL VI , 
Despre înscrieri de bună voo 

şi reînserieri 

Art, 66, Verl-ce română se pâte înscrie de 
bună voe în armată de va îndeplini condiţiunile 
următore : . 

1. Do a avea vârsta de 17 ani cel puţinii şi 
30 ani împliniţi celă multă, şi de înălţime de 
1m.57. 

2. Dea nu fi nici însurat nici văduv cu copii. 
3. Să aibă ună certificati da uă bună, mora- 

litate, dată de primarulă comunei, şi de nu va 
îi majore, să justifice consimţimântul tatălui, 
mamel sâi a epitropului sâii. 

4, Să aibă uni certificată ală vre unui me- 
dicii, funcţionar alii Statului, care să constate 
condiţiile fizice cerute unui militraii, 

5. Dea nu fi în nici un als servicii militar, - 
6. Să atbă între minimum şi maximum, ta= " 

Jia otărită pentru corpulii la care se destină. 
Arte 67. Timpul de servicii pentru înscrie- 

rea de bună voe, este patru ani minimum. 
Art. 68, Actele da înseriere suntii priimite 

de prefect în capitala districtului sâă d'a drep- 
tulii de fie-care corpi. 

Nu sa va priimi nici uă înscriere pentru cor- 
puri, la, care a ajunsi sâă a trecutii, efectivul 
determinată prin legila organisaţiei 6stel. 

Ministrul de resbelă, prin buletine periodice, 
va face cunoscută prefecţilor, corpurile pentru 
care se potă priimi tuscrierile de bună voe. 

Art. 69. Prefecţiă vor ţinea registre, în care 
se vorii înscrie actele de înscriere de bună vos. 

Aceste acte voră fi redigiate conform cu mo- 
delurile ce se voră publica de Ministerulii de 
resbelii. Îndată după snbsemnarea acestori 
acte, ună exemplară se trămite Ministerulni 
de resb=lă, uni altă exemplarii destinatii cor- 

=
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pului pentru care s'a contractat înscrierea, se 
va, da în 1nâna înscrisului de bună voe împreună 
cu ună ordinii de drumiă ca să se ducă la cor- 
puli săi. 

Art. 20. In fie-care ani, prefecţii presintă 
consiliurilori de revizie, lista înscrieriloră de 
bună voe contractate de Ja cea din urmă seanţă 
a Consiliului. 

Art. 71, Inscrişii de buuă roe se vor libera 
definitivii Ja espirarea celui de al patrulea an 
ali înscrierii oră, 

Art, 32, Reinscrierile se facă pe duoi ani 
celă puţini şi pe patru ani celăi multii. Nu vor 
putea fi contiactate de câtii de militarii, cari 
vori fi împlinită terminulă serviciului loră. 

Reinscrierile trebuescii regulate ast-feli ca 
militarii să nu fie ţinuţi sub steguri după vâr- 
sta de 47 ani. 
„Art. 33, Veri-ce militari ce ară voi a se re- 
înscrie să fe sănătosă, în stare de a face unii 
servicii bunii și a nu arca vă vârstă mai mare 
de 47 an), nică mai mult de 25 ani de sesviciă, 

Arte 34, Militarii ce voLă voi a se resnscri, 
vorii trebui să se îndrepteze £6ă către şeful 
corpului din care face parte, să către acela 
ali corpului în care voescii să intre, 

Decă cererea loră este priimită, li se dă und 
atestatii prin care se declară. 

].:Că unesc condiţiile cerute pentru a face 
unii buni servicii. i 

2. Că aii avutii bune purtări câti timpi aă 
serviti in acel corpi. 

3. Că pot să rămâe stii să fie priimiţi în cor- 
pulii în care roescii să servâscă, 

Art, 75, Reînscrierile sunti priimite de au- 
toritatea delegată de ministrulii de resbelă şi 
so facii prin acte conforme cu modelulii ce se 
va promulga pentru acâsta. | 

Art. 10. Reinscrierile potii da nascere şi la 
prime şi Ja alte avantage determinate prin le- 
gea casei de dotaţiune a 6stei. 

Art. 77. Ori-care ar fi data reînscrierii, noul 
servicii îlă va începe din diua când a încetatii 
serviciulii Ja care era regulat militarul înainte 
de a se reinscrie. 

TITLUL VII 
Disposiţii particulare 

Art, 58, 'Linerii chiămaţi în servicii în exe- 
cutarea legii de faţă, soră priimi în corpulă 
în care vor fi insomaţi şi pe câtă eerviciulă mi- 
Jitariă ra permite, instrucţia prescrisă pentru 
scâlele primare. 

Art. 79. Nimeneanu vafiacmisă dela etate 
de 20aniptnăla 20, în sre vă funcţie civilă s6ă 
militară deca nu va justifica că a satisfăcută 
la obligaţiunile im. use prin legea de facă. 

Art. 80. Tote dispoaiţiile, le gile şi decretele 
anteridre legii de fagă privitote la recrutarea 
armatei, sunt şi rtmâni abrogate, 
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Art. 81. Legea de faţă se va pune îu exe= 
cutare şâsa luni după promulgarea ei. 

TITLUL VIII 

Disposiţii penale atingttore de legea 
recrutării 

Art, 1, Ori-ce frandă s6ii uneltire, prin care 
ună tinării nu s'ară fi înscrisă pe tabla de- 
recensimânti, va fi dată în cercetarea tribu=: 
nalelorii ordinare, şi pedepsiții cu uă fuchisâre 
de la 15 dile pân la 3 luni. 

Junele neînseris dâca s'a condamnati ca au- 
torele stă complicele diselor f:aude şi uneltiri,. 
după espiraţia pedepsei se va înscri pe lista do 
tragere, după cum s'a preserisii prin art. 37. 

Art, 2. Ori-ce recrutii care va fi priimită 
ună ordin de drum şi nu va fi ajunsă la desti- 
naţia sa în terminali fixată prin aceli ordin, 
după trecere de uă lună, şi afară de casuri de 
forţă majoră, va fi pedepsită ca nesupusi, cu 
închisâre de la uă lună până la un ană, 

Nesupusul se ra judeca de către tribunalele 
militare ale comandamentului în care s'a prins, 
Timpul câtă a ţinut nesupunerea nu so ra 

scădea recrutului din terminuli legiuiti ală 
serviciului, . 

Art, 5, Veri-cine, sciindă, va ascunde sâă 
va lua în serriciuli stă pe unii nesupusi se va 
pedepsi cu uă închisore de la 15 qile până la. 
tiet luni. Duyă circumstanţe, pedâpsa se va 
putea reduce, Ja uă amendă de la 60 până la 
G00 let. . 

Totii aceeaşi pedepsă se va aplica şi acelora 
carii prin uneltiră culpabile vori fi împedicaţă 
sâii întârdiată plecarea recruţiloră. 

Deca celii co a coinisă delictulă este fancţio-- 
parii publică, impiegatiă alii guvernului, scă 
ministru ală unui cultii salariati de Stată, pe- 
dâpea se va putea mări până la 6 lun! de închi- 
£6re şi amenda nu va trece peste 6,000 lei, 

Art. 4, Tinerii chiămaţi a face parte din con- 
tingentulă claseloră loră, ce voră fi acusaţi că 
prin fapta loriă se voriă fi făcută incapabili de. 
a serși sâii pentru Ore-care timpi sii pentru 
totii-dc-una, cu scepă de a scăpa de îndâtori- 
rile impuse prin lege, vor fi daţi în cercetarea 
tribunalelor civile prin consiliurile de reviziune;. 
şi de se roz recun6sce culpabili, se vor pedepsi 
conform art, 191 din codicile penale. 

Se vorii da asemenea în cercetarea tribuna- 
leloră şi se voră pedepsi cu acceaşi pedepsă re- 
cruții cari în intervalul de la închecrea contin- 
gentului plăşilor penă la punerea în activitate, 
vorii comite acelaşi delictiă. 

Duţă împliuirea pedepsei, şi uni! şi alţii vor 
fi în disposiţia Ministerului de resbelă, pentru 
timpulă câti sciresce clasa din cate fac parte. 

Acecaşi pedersă se va aplica şi compliciloră. 
Dâca complicii sunt medici, chirurgi, oferi.
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“sanitari sâă spiţeri, timpuli închisorii va Â de 
-duoă luni până la duoi ani deosebiti de uă a- 
mendă, de la 600 până la 3,000 lei ce se ra putea, 
pronuncia, şi fără să prejadice pedepsele mat 
grele, în casurile prevădute prin condica penată, 

Art, 5. Timpulă trecută în închisâre, în vir- 
tutea unei judecăţi, nu se va număra, în anii 
de servicii ceraţi prin lego. 

Art, 6, Veri-ce substituție, făcută în con- 
travenţia cu acâstă lega, scă prin midlâ:e de 
acte mincinâse, scă prin uneltiră fraudulâse, se 
va da tribunaleloriă, şi după otărirea, cate ară 
pronuncia nulitatea actului de subatitaţie, re- 
crutali va fi dâtorii să mârgă la corpi sâă să 
dea unii subatitutii în termină de uă lună din 
diua notificării otărirei, 

Ori-cine, prin sciinţă, ară fi concurat la uă 
substituție sâă înlocuire fraudal6să, ca autorii 
stă complice, se va pedepsi cu închisore de la, 
15 gile până la 3 luni; fără prejudicii de pe- 
depse mai grele, în casii de plastografie. - 

Art, 7, Ori-ce funcţionară stii otigeră public, 
civilă scă militari care sub ori-ce pretexti, ar 
î autorisati s6ii admisi scutiri sâă scâteri, a- 
fară de celo determinate prin acâstă lege, sâii   
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care ară fi daţi arbitrarii uă întindere Gra-care 
atâtii daratei câtă şi regaliloră, ori contiţiu- 
niloră apelului, va fi culpabilă de abusi de au- 
toritata şi padepsită după condica penală. . 

Art, 8, Msdicii, chirurgi să ofigerii sanitari 
chiămaţi în consiliulă de reviziuna a'şi da pă- 
rerea, d&ca voriă fi primitii daruri sâi promi- 
siuni , pentru a fi favorabili tinariloră ce ai 
esaminată, sa voră p>d=pai cu înshisoraa, da la 
duoă luni până la duo! ant. 

Li s2 vorii aplica aceeaşi pedâpsă, atâtii în 
casulii cândă în momentali daruriloră ssii fă- 
gădueliloră voră fi fosti deja numiţi la consi- 
li, câtă şi în casulă cândă aceste daruri sii 
figădaeli le vori fi priimiti în prevedere că 
vori fi chiimaţi la aceste funcţii. | 

Le esta asemenea oprit, sub aceeaşi pedâpsă, 
de a priimi cava chiari cândi reforma ce arii 
otări ari fi dreptă, . ' 

Art, 9, Pentru tâte casvrile neprovădute 
printracâstă lege, tribunalela civile şi - mili- 
tare, în limitele competinţei loră, voră aplica 
legile penale ordinare dalictelorii, cărora va 
putea da loră executarea modalai de recrutare 
determinată printracâstă lege. 

  

INSTRUCTIUNI 

PENTRU APLICAREA LEGEI RECRUTAREI 
(1870) 

LEGE 

(Decretală în Îlartie 1$70) 

Art, 1. Din clasa anului 1870, se va chiăma 
“unii contingentii de scse-spre-dece mii opt sute 
patru-deci şi opt tineri pentru acoperirea go- 
jurilorii ce ra lăsa în cadrele armatei 6menii 
din clasa anului 1865 şi 1866, care urmâză a 
se trece în reservă, conformă art.5 din legea 
din 11 lulii 1868, asupra organisării armatei, 
precumii şi în jocul dorobanțiloră şi grănico- 
rilorii din anulă 1863 şi 1864, cari împlinescii 
terminali fixată de lega şi armâză a, se trece 
în miliții, 

Art, 2, Recrutarea se va face şi contingentul 
50 va chiăma, conform legii asupra, recrutării 
armatei. - 

d-Lă ministru de resbel către 
AM. $. Domnulă 

-Pea Inălţate Dâmne, 

“Raportulii 

Conform art. 3 din legea recrutării, ami o- 
nâre a supune Măriei-Vostre alăturatul proect   

de decret pentru repartiţia pe judeţe a contin- 
gentului anului 1870 şi fixarea numărului no- 
cesariă recrutării granicerilor cuprinşi în legea 
din 18 Martiii 1870, rugând'o plecată să bine- 
voâsă al aproba. NE 

Sunt ca cel mal profană respect, 
Pre; Înăiţate Dâmne, 
> Al Măriey-Vostre, 

Prea plecat şi prea supus serritoră, 
Ministru secretarii de Stat 
la departamentul de resbel, 

No. 4,568. Mai 6. Colonel G. Mana. 

CanorI, prin graţia lui Dumnedeii şi voință 
naţională, Domn al Românilor, La toţi de facă 
şi viitori sănătate, | 

Având în vedere legea organică a puterii ar- 
mate) din 11 Iuniă 1868; 
" Avândii în vedere legea din 18 Marţiii 1870, 
pentru fixarea contingentului anului acestuia 
la numărală de 16,848 tineri; 

Arvândi în vedere art. 3 ală legii recratării, 
din 5 Decembre 1864;
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Asupra raportului ministrului nostru secre- 
tară de stati la Departamentulii de resbel, sub 
No. 4,568; 

Amii decretatiă şi decretăm : ! 
Art. 1, Din suma de 16,848 tineri, se va lua 

număruliă. de 6,344 tineri pentru recrutarea 
grănicerilorii, €ră restul de 10,504, pentru re- 
crutarea armatei permanente şi dorobanţilorii. 

Art, 2, Tinerii necesari recrutării grănice- 
rilorii se voriă lua din fie-care comună situată 
în zona grănicerilor destinaţi acestui corpă. 

_ Art, 3. Tinerii necesari recrutării armatei 
permanente şi dorobanţilorii se vori Ina din 
fie-care judeţă, în numărul următoră : 

  
Din judeţul! Argeş,  416din 1,224 înscrişi 

> Bacăi, 372 > 1,09 » 
> Botoşani, 164 > 477 > 
> Braila, 110 >» 321 > 
> Buzăi, 365 > 1,069 » 
> Cahul, 20 > 55 » 
> Covurlui, 160 >» 465 » 
> Dâmbov. 477 > 139% >» 
> Doljii, 604 > 1,824 » 
> Dorohoi, 118 > 345 » 
> Fălcii, 162 > 472 » 
> Gorjiii, 382 > 1,119 » 
> Jalomiţa,; 215 > 626 > 

Tasă | orasulă, 118 > 341 » 
3 (jvăcța 184 > 542 » 

oraşul Bucur, 226 >» 660 » 
IItov( uaitui, 412 > 1581 » 
Din judeţ. Mehedinţi, 035 > 1,864 » 

> Musce),' 206 > 604 » 
> Neamţu, 487 > 1,409 » 
> Olt, 676 > 1,989 » 
> Prahova, (45 > 1,877 >» 
> Potna, 299.» 857 » 
> Roman, 285 >» 8% » 
> Romanați, 415 >» 1,217 > 
> Sucâra, 154 > 449 >» 
> Pecuciii, 214 > 628 » 
> Teleorm. 285 > 830 » 
> Tutova, 800 » 880 » 
> Vasluii, 268 > 785 » 
> Vâlcea, 460 > 1,350 » 
> Vlaşea, 372 > 1,090 » 

„Arte 4. Sub-repartiţia pe plăşi, a tinerilor 
coprinşi la art. 3 se va face conform art. 6 şi ? 
din legea recrutării, 6ră acelorii cuprinși la 
art. 2 proporţională cu numărulă familiiloră 
din fie-care comună şi num&rulă pichetelor ce 
ele trebue să le servâscă, 

Art, 5, Operaţiile recrutării voră începe la 
15 Iuniă. 

„Arte 6 şi celă din urmă. Ministrul Nostru 
secretară de Stati la departamentul de resbel, 
este însărcinat cuexecutarea ordonanţei de faă. 

Dată în Bucuresci, la 7 Mai 1870. 
CAROL. 

Ministru secretară de Stati la De- 
partamentulă de resbelii,   No 332. G. Mana, 
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Raportul d-lui ministru de resbelă către 
M. $.-Domnulii 

Prea Inălţate Dâmne, 

In virtutea art.41, alin. 5, din legea asupra 
recrutării armatei, am onâre a recomanda Mă- 
riei-Vâstre pe oferii notaţi aci în alăturatul - 
proiccti de decret, rugârdu-vă plecat să bine- 
voiţi a da înalta aprobare pentru numirea lor 
ca membrii ai consiliului de revizie pentru re- 
crutaţia contingentalui anului curentă 1870. 

Sant cu ce) mal profand respect . 
Prea Inălţate Dâmne, 

Al Mării-Vostre, 
Prea plecat şi supus sorvitori, 

Ministru secreter do Stat 
Ja drpartamentul de resb. 

Vo. 4,569, Maiă 6. G. Hanu. 

CanorI, prin graţia lui Dumnedeii şi voinţa 
naţională, Domn al lomânilor. La toţă de fașă 
şi viitori sănătate. 

Avăndii în vedere art, 41 al. 5 din legea a- 
supra recrutării armatei; | 
. Asupra raportului ministrului Nostru secre- 
tară de Stată Ja Departamentul de resbel, cu 
No. 4,560; 

Ami decretată şi decretămii : 
Art, 1, Numimi membrii al consiliuriloră 

de reviziă şi recrutorii districteloră, pentru re- 
crutarea contingentului anului 1870, pe ofişerii 
mai jos notaţi: 

Districtulii Argeşiii, majorulă Condeescu; 
> Bacăă, majorulă Ciahureanu; 
> «Botoşani, majorulă Nicolai Ata- 

nasiu; : . 
Brăila, majorulă Rosseti ; 3. 

> Buziă, inajorulii Saegiu; 
> Cahoii, căpitanul Șepteliciă; 
> Covarlaiă, majorulă Candiano; 
> Dâmboriţa, majoruli Rătescu; 
> Doljii, majoruli Georgiu; 
> Dorochoiă, majoruli Martino; 
> Făleiă, majorulii Yeliman; 
> Gorjiii, majorulă Măleanu ; 
> Ialomiţa căpitan Stoenescu Elie, 

Iaşi [ Pra |mrajorulă Lepădatu; 

Ilfov! Pra 0%5%|majozală Gorjani ; 

Districtulă Mechedinţi, majorulă Lupescu; 
> Muscelii, majoruli Gariţă Titus; 

Neamţu, majorulă Boteză; 
Oltii, majorulii Bârsescu; 
Prahova, majorulă Lupu; 
Putna, căpitaaulii Pandrav; 
Romană, majorulă Barky; 
Romanați, majoral Macedonsky; 
Râmniculi-Sărati, căpitană Mi- 

chalcea Stoica; 
- Sucera, majorulă Sterianii; 

'Tecuciii, majorulă Ipatescu; . 
Teleorman, căpitanali Paspale; 
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Districtul Tutova, căpitanulă Teutu; 
>.  Vasluiii, majorulii Crăescu; 

„> Vâlcea, majoruli Lupoianu; 
>» Vlaşea, majorulii Munteanu. 

Art. 2 şi celă din urmă. Ministralii Nostru 

secretarii de Statii la Departamentulă de res- 

belă este însărcinată cu executarea ordonangei 
de faşă. .. 

Dată în Bucuresci, la 7 Mai 1370. 

CAROL ; . | 
: Ministru secretari de Stată 

la Departamentul de resbelă. 
Nr, 113. G. Manu. 

Ciyculara d-lui ministru de resbelii către dom- 

nâă prefecţi de județe, preşedinţi ai consiliu- 
riloră de rezisie a recrutăriloră. 

Domnule Prefectii, : 

Prin fualtul decretă cu No. 772, otărându-se 
repartiţia pe judeţe a tineriloră din clasa a- 
nului 18370, ce formăză contingentulii acestul 
ană, judeţală .. . . trebue să dea pentr ar- 

* mata permanentă şi dorobanţi ună numără 
de . , +: tineri şi rămâne bine înţelesă că zona 
grănicerilorii este exclusă, după lege, din nu- 
mărulă comunelorii ce aii să dea recruți la ar- 
mata permanentă, 

Operaţiile consiliului de revizie, compus con- 
formii art. 41 ali legii recrutării, vorii începe 
la 15 luniă viitorii şi procedarea la acsta se va 
faca conform textului şi spiritului acestei legi, | 

Oficerulă recrutorii ceva lua parte la acesta, 
este D..... cară meăiculi D..., carii fie-care 
în parte ai instrucţiuni separate pentru ceea 
ce aii a face. | 

Vă alăturii circulara mea din 6 Maiii 1870 
către consiliulă de revizie în privinţa explica- 
țiuniloră ce ami credutii necesară a da, şi a- 
fară din acestea mai ami pucine de adăogată 
adresându-mă directii D-vostră, ca preşedinte 
ali consiliului de revizie. 

Cândă legea, prin art. 41 ali săi, va dele- 
gat președinţa consiliului de revizie, neapărat 
că acesta a făcnt'o în vederea funcțiunilorii 
înalte ce ocupați în judeţulii ce administraţă şi 
în care sunteţi ântâiuli funcţionară. În cuali- 
tatea acâsta, neapărată legea v'a pusă să pre- 
şedaţi persânele cari facă parte din consiliulă 
de revizie şi cari întranesci stima şi conside- 
rațiunea judeţului întregi. 

Cu moduli acesta, lucrările d-râstră, aii pe 
“lîngă tâte garanţia că aii fostii făcute în spiri- 
tală legii, apoi şi ună caracteră solemnii, căci 
la dânsele aă participatii autorităţile admini- 
strative cele mai înalte din judeţă. 

Din nenorocire, spiritulă acesta ală legii n'a 
fostii înţeles până acumă, şi s'a vEgnti par- 
ticipândă la operaţiunele recrutării directorii 
de prefectură, ca preşedinţi să consiliului de re- 
vizie, Dâca legea vă delegă pregedinţa consiliului 
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de revizie ca ântâiulă funcţionarii ali judeţului 
eii nu cred că pâte fi totii ast-feli şi pentru 
directorulă .d-vostre. Directorulii Prefecturei 
înlocuesce pe prefectă în lucrările curente ale 
administraţiunii şi negreşit că lucrările cele 
seridse , primordiale, -se deslegă de prefect 
în persână; apoi pâte. fi vre-una mai presusă 
de acea a, operaţiunilorii recrutării ? 

Afară de acâsta, prin natura compunerii con- 
siliului de revizie, caracterul oficiali ce ai 
persânele ce'lă compună, se opune, credii, la 
presidarea, sea de către directorul Prefecturei. 

Suntă snsceptibilităţi do menagiatii fără de. 
care se atrică armonia, ce trebue să domnescă 
în lucrările d-vâstre, . , 

Ei credii că, în diua cândă vruă cestiune 
urgentă vară chiima la reşedinţa judeţului 
d-v,, arii fi mult mai bine să remiteţi lacrarea 
consiliului de reviziă pentru uă altă di, de cât 
să delegaţi preşedinţa sa directorului Prefectu- 
'7ei. Cu modul acesta consiliulă va întruni tâte 
elementele cele mai luminate ale judeţului 
spre a putea lucra şi resultatele sâle nu poti 
fi de câtă mulţumitâre. 

'Transportulă consiliului de revizie prin plăşi, 
findi în sarciua Ministerului de resbeliă, vă 
rogi a îngriji, domnule prefectii, a se face prin 
midloculă celii mai avantagiosăi fiscului, şi am 
16tă încrederea că, cunoscândiă puţinele sume 
de cară dispunemii, "mi veţi da totii concuraulit 
d-v. spre a nu trece peste dânsele, 

Experienţa, ce aţi avută în anulii trecutii în 
acâstă privinţă vă va fi ani bună conductorii 
pentru anulii curentă, Unii itinerarii bine în- 
tocmit şi uă lucrare răpede fără perdere de 
timpii, va scuti pe Stati: de uă cheltuială de 
fie-care judeţii mai mare de 300 lei, mai cu 
s6mă cândă numărulii trăsurilorii pentru trans- 
portii va fi redusă la strictuli necesariăi. 
'erminând, îmi place a constata că recrutarea 

co aţi directată în anulii contenită ne-a dati 
resultate mult mai bune şi mai legale. Xumai 
unele judeţe aă dată loci la urmăriri judecă- 
toresci s6ă reclamaţiuni administrative şi din 
fericire numai duoă la interpelaţiuni legislative, 

Suntă încredinţată că în anulii acesta veţi 
căuta a înlătura cu totuli, si pentru întrega 
ţEră, nemolumirea firâscă şi obatâscă ce pro- 
vâcă uă recrutare re directată. i 

'Trebue acumii să vă vorbescă şi de opera- 
ţiunile recrutării grănicerilorii. - 

Prin legea din-11 Junii 1868 se prescrie ca 

recrutarea acestui elementi ală forței nostre 

armate să se facă pe alese. Alegerea însă tre- 

buesce făcută dintre toţi tinerii zonză grăni- 
cerilori co ai împlinitii vârsta legală pentra a 

purta armele şi a faco parte din contingentulii 
unoal ani. . 

Nu. sară putea ajunge mal bine la scopulii 

acesta de cătii dresândii pe comune, liste de 

recensimentii ală tineriloră ce suntă în acâată
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„ categorie, şi punându'i să tragă la sorţi totii | 
pe comune, conformându-vă în acâsta cu 6re- 
cari prescripțiani a!e legii recrutării. 

La operaţiunea tragerii la sorţi, d. ministru 
de interne şi sub-semnatulă, am luati disposi- 
țiuni ca să asiste sub-prefectulii, primarul şi 
comandantul punctului respectivi, căruia i s'a 
dat ordinile necesarii. Resultatul tragerii la 
soră se va presinta în urmă, d'impreună şi cu 
tinezii Snscrişi, înaintea consiliului de revizie 
ali recrutării armatei permanente în timpulă 
când el revede operaţiunile recrutării unei plăşi 
și după ce a încheiat listele definitive ale con- 
tiogentului armatei permanente, 

In circulara esplicativă ce am adresati con- 
siliurilor de revizie, şi în ordirile date coman- 
danţilorii de puncturi, am intrati în detaliuri 
asupra acestei operaţiuni. Intr'ensele veţi putea 
vedea, procedarea ce dorescii a se păstra la re- 
crutarea grănicerilorii, spie a putea Qobânâi 
uni resultatii buni şi legală. 

Numărul de recruți destinat pentru fie-care 
companie de grăniceri îl găsiţi în alăturatulii 
tabloi. | 

Priimiţi, vă rog, domnule prefect, încre- 
dinţarea osebitei mele consideraţii. 

Ministru de resbel, G. AAxu, 
No. 4,562, Maiă G. 

Circularea d-lui ministru de resbeli către cou- 
siliurle de revizie ale recrutării anului 1870 

" Domnilorii membri, 

-: Sunt dece ani de cândii legra recrutării a 
îucepuţiă a se aplica în România şi trebue să 
convinii cu întristare că ea pent acumii nu s'a 
eplicatiă âncă în tote disposiţiunile el. 

Recunoscii că neaplicarea el a prorenitiă în 
mare parte din viciositatea confecţionării li- 
stelorii de recezsemântă ale tinerilori ce aveai 
să compună clasa unui ană, care în faptii na 
este de atribuţiunile d-vâstră, și pentru care 
amă atrasii atenţiunea colegului meii de Ja 
interne. Nu cred însă de prisos a vă comunica 
şi d-vostră casurile ce esperiența "mi-a arătat 
că s'aă repetatii la recensemântii, ca să fiţi i- 
rițiaţă despre dânsele. 

Uni numără însemnată de tineri cari apar- 
ținea listelorii de recensemântii erai omişi. 
Pe de altă parte erati înscrişi tinerii cari mai 
servise unuli sii duoă termine în armata per- 
:manentă şi cară, aduşi din noă înaintea consi- 
liarilor de revizie ca recruți, se găsiati însuşind 
tote cualităţile cerute, se recrutaii din noii sii 

-se recrutaă în absenţă. In alte casuri se împli-. 
nea aprope contingentuli unei clase întregi 
prin recrutaţii în absenţă, şi pe măsură ce cor- 
purile se aşteptai a priimi recruţii lor, întâm- 
„pina miglociri că acesti Gmeni să se ştârgă 
din contrâlele lori, pe motivii că erai supuşi 
străini, 

LEGIUIRI 

Trebue să mărturisescii că aceste din urmă 
neregnlarităţi s'aii ivitii nai cu sâmă în jude- 
ţuli Iaşi, de unde consiliul de revizie nici până 
astădi chiar na încetâză a adresa Ministerului 
miglociri de feluli acesta, în privinţa contin- 
gentului anului 1869. 

Acei chiămaţi a întocmi listele de recense- 
mâut ai nesocotit pâte cnalitatea primordială 
ce trebuia. să însuşescă un tînără spre a îi în- 
scrisă în listele recensemânțului, cualitatea de 
români , fără de care nimeni nn pâte avea 
dreptulă de a servi ţării nâstre, şi acâsta este 
înscrisă în capul legii de recrutarea. Dâca ââră 
la acesta s'ar adăuga uă puţină scrupulositate 
din partea consiliuriloră de revizie în operaţiu- 
nile loră, resultatulă m'arii putea fi de câtă 
negativi. Căci ce pâte face Ministerul în faca 
doredii ce ună tinării arii aduce prin care să 
constate naționalitatea sa străină, cânâă elii 
este deja în listele recrutăril încheate de con- 
siliulă de revizie ca, soldati? Unt străin n'are 
dreptulii să servescă în armata nâstră (art. 2 
ală legii) şi totii în acelaşii timpi. otăririle 
d-v6atră sunti definitive şi fără apelă. 

Neregularităţi în omisiuni şi exempţiuni 
s'aă comis de consiliulii de revizie al judeţului 
Vlaşea, la plasa Câlniscea, care a adusi după     

  

sinc dâtoria pentru Ministerulă de resbelă a 
provoca uă sentinţă a Tribunalului, 

Este timpul, domnilor, să apreciăm Ja aderă- 
rata sa valore acestii impositii mare şi sântii, 
co totii Românulă este dâtoră ţării sâle, mu- 
mei s€le, impositulă de sânge; este timpi să 
apreciămii totă greutatea şi frumuseţea misici 
ce aveţi, şi, cu legea în mână, să faceţi a se 
satisface interesele ţăril şi să arătaţi că ea 
pentru unii pote aspră dcră nu este vexatâre, 
căci într'ensa se prevădii tâte casurile de scu- 
tire, casuri, adică, în cari omul trebue să stea 
legat de căminul stii, remânândă ca la un apelii 
generali să se scâle şi el ca să'lii apere. 

Aveţi să rovedeţi, domnilor, operaţiunile re- 
cratării, să ascultați reclamațiunile ca pâte să 
fi causat aceste operaţiuni şi să cercetaţi casn- 
rile de scutire şi de apărare, (art. 40 al legii). 
Acâsta este misia d-vOstră, şi este grea, căci 
otăririle d-vstră 'sunt definitive şi nezupuse 
la nici. ună recursii. 

Inainte de a ră pronuncia dâră, esplicaţi tâte 
casurile omului ce esaminaţi, luminaţi'lii asu- 
pra drepturilor scle, ca nu în urmă, cândă el 
va înţelege, să fie prea târdiii d'a se putea fo- 
losi de dânsele, 

Intr'ună modii escepţionali aşi cere de la 
d-râstră ca să constataţi identitatea unui 
omă ce revizaiţi, nu numai după declararea a 
umbni numării limitati de 6meni, ci după acea 
a obştei locnitorilorii ce obicinuitii se adună 
împregiuruli localului unde se ţine şedinţele 
consiliului de revizie; și pentru cuvinte ce'mi 
aparţină, aşii dori ca. formalitatea acesta să
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fie trecută în procesele d-râstră verbale, şi ast- 
fel să scim cu toți că unii june Gre-care a fost 
cunoscuti de mai toti satulii stii, că este nă- 
scuti din catare părinți. Atâti de multă ţinii 
Ja formalitatea acesta, în cât nu cred de prisos 
avă pune în redare că nu trebue să numiţi 
d-vâstră pe tinărul ce presentaţi obştei, ci s'o 
lăsaţi pe densa să'lii numâscă, 

"MY rămâne acum să vă vorbescă în detalii 
despre casurile de scutire, prevăduto la art. 33 
al legii din 5 Decembre 1864, şi să vă dai e- 
splicaţiuni asupra diferiteloră modurt cumii 
acestea se poti presenta d-vâstră, ca în tâtă |. 
tera să se tranşeze într'unulii şi acelaşi felă, 
precumii şi despre alte casuri prevădute în le- 
gea recrutării cari sunt âncă neesplicate,. 

Aceste esplicaţiuni vi le dai după ce ami 
Înat înţelegere şi cu colegul meii de la Interne. 

I 

<Suntiă scutiţi şi înlocuiţi după ordinea nu- 
merilorii—dice legea—acei cari după numerile 
dobânâite ar fi să facă parte din contingentii, 
deră cară se află într'anul din casurile următore: 

1, <âceia cari n'aii măsura de 1 metru 57; 
2, cAceia a cărorii slăbiciune fisică i-ar pune 

în condiţie nepotrivită cu servicialii, după pre- 
scripţiile reguiilori ostăşesci ; 

3. «Cel mai în vârstă dintre orfani fără tată 
şi mumă; 

4, «Uniculă fiii s6ă cel mai în verstă dintre 
fă scă în lipsă de fii şi de gineri, nepotalii u- 
nicu s6i celii mai în verstă dintre nepoţii unei 
femei actuală vădară, să ali unui tată orbi, 
s6ii în vârstă de 70 ani, scii cu vre nă infirmi- 
tate constatată din pricina căreia nu s'ari pu- 
tea hrăni; . 
"5. <Celii mai în verstă dintre duo! fraţi chiă- 

maţi să tragă, dâca amânduoi ar fi însemnați 
de sârtă să fie ostaşi şi dâca amânduol se do- 
vedescă buni de servicii. Intre duoi frați ge- 
xeni scutirea, se dă celui născută ântâii; 

6. «Acela ali cărui frate se află sub stâguri 
fie sub ori-ce condiţie (dorobanţii şi grănicerii 
caprinşi). - - 

7. «Acela ali cărui frate a murit în servicii 
sâă s'a betejit sâii s'a prenumerat în retragere 
„pentru xre-uă rană dobândită, serrindi unei 
comendi sci pentru vre uă metâhnă dobânaită 
în armaţă.» ; 

Lipsa, de talie, prevedută la paragraful ân- 
tâiă ali acestul articolă şi casulă de slăbiciune 
fisică de la $2, care va face pe cine-va neaptă 
pentru serviciali militară nu poti da nascere 
da nici uă îndoâlă spre a se putea pronuncia 
Consiliulii cu cea mal mare înlesnire,  Medicu- 
lui aparţine constatarea fisică care asumă şi 
tâtă responsabilitatea atât morală câti şi 
materială, în privinţa unei constatări greşite, 
si în care casii va fi supusi a plăti tote chel- 
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tuelile ocasionate cu recrutarea şi întroţinerea 
unui omiă adusi la corpă în stare debilă sâii 
într'uă stare de a nu putea suporta greutăţile 
serviciului militarii. 

Nu este însă totii astă-felii şi pentru cele- 
alte casuri prevădute la art. 33 susăi citati, 

Paragrafală ală treilea ali acestui articolii 
prescrie că este scutiti şi înlocuitii după ordi- 
nea numeriloriă, celii mai în vârstă dintre -or- 
fani fără tată şi mumă. 

Casulii acesta se pote presinta sub diferite 
fase, cari trebuesc deslegate în modul următor : 

Cândă vă familie de orfani din acelaşi tată 
va fi compusă din copil născuţi din mume di- 
ferite, celii mai în vârstă din ântâia căsătorie 
trebue numai să fie scutit, ca capă al familiei, 

Scutirea ca celii mai în vârstă diutre orfani 
trebuescea acordată asemenea tinărului care, 
avândă surori mai mari, mai are âncă unulu 
sâi mai mulţi fraţi, una sâii mai multe surori 
mai mici de cât dânsul; nu este însă exemptat 
deca n'are nici frați nici surori mai mici de 
câtii elă, scă este singurii orfanii. 

Celă mai în vârată dintre orfani trebuesce 
exemptată chiarii dâca surorile s6le, ma! mari 
de câtii dânsulii ar fi măritate, 

Nu se pâte considera ca celă mai în vârstă 
dintre orfani acela ai cărui fraţi din acelaşi 
tată ai âncă în visță po muma loră, 

Ca tâte acestea, juândă ună tinării al cărui 
tată a murită după uă a duoa căsătorie fără 
copii din acesta, celii mai în vârstă dintre or- 
fanii rămași din ântâia căsătorie trebuo să fie 
scutită, de şi ar trăi muma sa cea vitregă. 

Paragrafală patru ali art. 33 prevede casu- 
rile de scutire pentru unicul s6ă celi mai în 
vârstă dintre fii, .c.],, al unei femel actuală 
văduvă, g.c.l. ă 

Prin femee actuali văduvă, trebue să se în- 
ţelegă acea a cărui bărbati legitimă nu may 
esistă din causa de morte naturală. 

Nu se pâte însă exemta fiulă unici al femeii 
care, de şi văduvă de tatălui acestuia, însă s'a 
xemăritată sâi s'a, despărțită, căci prin acâsta, 
chiar femeia ese din cualitatea sa de văduvă, 
precumii nici în casulă cândii muma a rămasă 
despărțită de bărbatulii s6i chiarii şi dâca a- 
cesta, s'ar fi reîusuratii. 

Dâca copiii unei sâii mai multori însurători 
ai dreptii mumă uă aceeaşi femee rămasă vă- 
dovă, ei vori fi consideraţi ca făcendii uă a- 
ceeaşi familie şi nu se pote scuti de câtă celii 
mai în vârstă dintre dânşii. Dâca însă copiii 
unui acelaşi tată provină din mume diferite, 
ei voră fi consideraţi ca familii diferite, eândii 
fiuli unici s6ă celă mai în vârstă dintre fiii 
celei din urmă însurători ar reclama, scutirea 
ca cel mai în vârstă dintre fiii de văduvă, 

Mârtea celui maj în vârstă dintre fii sâii a 
ginerelui, s6ă a celui mai în vârstă dintre nc-   poţii unei văduve, sâă a unui tată orbi s6ii în
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vârstă de 70 ani, trece dreptulii de scutire a- 
supra fratelui săi următori. | 

Dreptulii acesta mai trece. asupra fratelui 
următori, şi ori cândii celi mai în vârstă din- 
tre fraţi arii fi orbi stă isbiti de vre-uă infir- 
mitate incurabilă, care l'ar face neputincios de 
a'şi câştiga hrana vieţi!. Infirmitatea acestaia 
trebue însă constatată înaintea Consiliului de 
revizie sâii în casii ca ea să nu permită omului 
a eşi din casă, printr'nă anchetă la domicilii, 
în care să ia parte si mediculii ce funcţioneză 
pe lingă Consilialii de revizie. Pentru amâa- 
duoă aceste casuri, se încheie unii deosebiti 
procesă-verbalii. - 
— Paragrafali 5, prevede scutirea pentru 

cel mai în vârstă dintre duoi fraţi chiămaţi să 
tragă la sorți, etc. etc. 

Din reua interpretare a acestui articolii s'ar 
putea întâmpla ca amânduoi fraţii să fie scutiţi 
d'uădată, şi credă că esto bine să daii unii e- 
xemplu de cum trebue să fie aplicată legea în 
adevăratulii ei înţelesi. Fratele celi mai în 
vârstă, presupusi buni de servicii, pote să fi 
luată unii numără din cele d'ântâii sâă cele din 
urmă. În casulă cel ântâiii, are să fie neupă- 
ratii chiămatii să facă parte din contingentă, 
în casulă al duoilea se pote întempla să scape. 
Să suposămi asemenea că şi fratele celii micii 
a trasii şi densuliă unii nuinării mică scă unuli 
mare neapăratii pentru a executa legea, dâca 
celă mai mică a obţinutii anii numări care să 
procâdă pe acela ală fratelui săi mal mare, 
Consiliul de revizie n'are de câtii să constate 
dâca celii mai micii este bunii de serviciii şi a- 
cesta constatati, celă ma! mare este scutită 

" de faptă, i 
Dâca din contră fratele cel mai mică este 

recunoscut impropriă serviciului, cel mat nare 
nu mai are nici.unii dreptii de scutire, neapt- 
ratii deca și densuli ară fi bunii de servicii, 
Dâră deca fratele celă mai în vârstă a trasii 
ună numără mai micii de câţi celii-altii şi cu 
tâte acestea, acest din urmă ar avea un număr 
prin care arii trebui să facă parte din contin- 
gentuli plăşi, Consiliul de revizie nu trebue 
să se pronnucie definitivi asupra celui mai în 
vârstă (suposândi că ară fi bunii de servicii) 
înainte de a constata aptitudinea fisică a celui 
mai micii. Astii-feli este de neaptrat ca Con- 
siliul de revizie să suspende decisiunea sa până 
cândi va putea procede la revizuirea fratelui 
celui mai mică sâii chiar să procedă de îndată 
la revizuirea acesta, ca să se pâtă pronuncia a- 
pol asupra sârtei fratelui celui mai în vârstă. 
Deca fratele celii mal micii este recunoscutii 
bună de serviciă, celi mai mare se scutesce, 
dâră 6răşi acâsta numai în casuli cândă cel 
mai micii, prin numărulii ce trăsese, ar fi tre- 
buitii să facă parte din contingenti. 

In casulă contrarii, fratele celi mare n'are 
dreptuli de scutire. 
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+ Deâca, cei duoi fraţi otăriţi de sârtă a face 
parte dintrună contingent sunti gemeni, se 
scutesce neapăratii celă ce s'a născută ântâiă, 
cândă acesta s'ar putea constata prin acta au- 
tentice, în casulă contrarii se scutesce celă ce 
va fi trasii număruli cel mai mare, 

— După paragrafali şâse se scutesce âncă 
de serviciă acela al cărui frate se află sub stâ- 
guri, fie sub ori-ce condiţii. 

'Prebuesc consideraţi ca sub stegii zi ca ast- 
felii ei daii dreptulii la scutire: 

Ofâcerii generali, superiori şi inferiori din 
armata permanentă, cadre ale milițiilor, gră- 
niceri şi dorobanţi în activitate, disponibilitate 
sâii neactivitate; - 

Ofigerii de intendență şi corpulă de admini- 
straţiune în activitate sci neactivitate de ser- 
vicii ; 

Medicii militari în activitate de serviciă ; 
Sub-ofişerii, caporalii, brigadieril, soldații, 

toboşariă, corniştii şi trompeţii tutuloră cor-. 
puriloră din armata permanentă, cadre ale 
milițiilorii, grăniceri şi dorobanţi, presenţi la 
corpurile loră sâiă în congediii limitati sei în 
eserră ; 

Tinerii cuprinşi în contingentulii unul ană 
din erdre sâii din interpretarea greşită a legii, 
şi cărora, conformii decisiunii ministeriale din 
23 Ianuariii 1870, li se dati autorisaţianea de 
a rămânea la vâtra loră, nu daă dreptul la nici 
uă scutire, căci prin acâsta chiară ei suntă li- 
beraţi de fapti; | | 

Militarii ce ai dispărută în campanii sâă 
lupte, sâii acei făcuţi prisonieri, aii acelaşi 
drepti de scutire în familia lorii ca şi militarii 
presenţi la corpuri. 

Militarali condamnat la uă închisore de mai 
multă de duoi ani, stii la reclusiune, nu dă 
dreptul de scutire familiei sâle, 

Unii militarii desertoră mu dă dreptulă la 
scutire pe tinpulă disertăriă sele, 

Presenţa sobii steagii sâii în reservă se con= 
stată prin certificate, (modeluli No. 1 şi 2) pe 
care părinţii scă tinerii interesați trebue să 
le presinte consiliului de rerizie în momentul 
operaţiuni sâle, sâii în terminulii prerădat la 
art. 49 ală legii de recrutare. Pentru acâsta 
corpurile şi batalisnele de miliții ui ordine a 
răspanda de îndată la ori-ce cerere s'ară face 
de asemenea natură, 

— Se mai scutesce, conformă paragrafalui 
alii 7-lea ală art. 93 din lege, şi acela ali că- 
ru! frate a muriti în serviciul activii sâi s'a 
betejită sâii s'a prenumeratiă în retragere pen- 
tu vre-uă rană dobândită, servindii unei co- 
menăi stă pentru vre uă metâhnă dobândită 
în armată. 

In acestea nu se pâte coprinde militaruli care 
fiindii desertat, s'a, prinsă din deserţie, a murit 
înaintea condamnări! ssle, sâii după condam- 
narea la închisâre de duoi ani, sâă la reclu-
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sinne. Acâsta pe curentul că în momentulii 
morţii s€le. nu se afla sub stâgi. 

Militarii liberaţi în congediă de reformă cu 
bilete modelă No. J, poti scuti pe fraţii loră, 
pe cuvântulii că acestii congediii nu se dă de 
câtii acelora cari aă fostii reformaţi pentru 
infirmităţi contractate în armată, sâu răni 
dobândite din causa serviciului, sâă într'un 
servicii comandată. . 

Militarulă însă liberată în congediii de re- 
formă cu biletă model No. 2, nu dă dreptulii 
de scutire fratelui săii, pentru că aceste con- 
gediuri se daă acelora a!e căroră răni să me- 
tehne nu s'aii contractat din causa serviciului 
sâă sant contractate înaintede încorporarea lor, 

TI 

Nu s'a vorbit pent acumi în nici uă iustruc- 
ţiane dată, de copiii naturali recunoscuţi şi 
cari potă fi drepturile loră de scutire de servi- 
ciulii militară. Acesta fiind vă cestiuna im- 
poztantă, voiii spune câte-va cuvinte spre a vă 
arăta cumă Ministerală înțelege dreptulii lori 
la scutire. , 
Copiiinaturali recunoscuţi legalmente se bu- 

cură şi dânşii de scutirea prevădută la pa- 
ragrafele 3, 4, 5, 6 şi 7 ale art. 33 din lege, 
Recundscerea loră însă trebuesce să fie făcută 
conformi disposiţiunilorii - codicelui civilă, şi 
copilală natural recunoscut are drepturile vor- 
bite nai susii, fie elii recunoscut de muma scii 
de tată, sâii de unalii dintr'ânşii numai. 

Duoi copil născuţi în necăsătorie, din aceâşi 
mumă şi nerecunoscaţi prin formele legale, nu 
se potă scuti anul pe aituli, 

Trei copii naturali recunoscuţi numai de 
mumă şi ac6sta murindă, cel mai în vârstă 
dintre orfanii rămaşi n'are dreptuliă la scutire, 

Copilală naturală recunoscută de mumă şi 
do tată, şi acestia rămânend necăsătoriți, n'are 
dreptulii d'a fi scutită ca fiii de văduvă în cas 
ca tatălă săi să fie morti, căci legea vorbesce 
de fiulii unei femei actuali văduvă şi fomeea nu 
pâte fi legalmente văduvă din momentul ce n'a 
fostii măritată. a 

Din contra, fiul natural născută în timpulă 
văduviel unei femef, are cualitate de fii ală 
anci femei actuali văduvă, prin urmare şi drep- 
tulii de scutire, fără a se maj căuta chipul ve- 
nirei sâle în lume. | 

Asemenea ună copil naturali are dreptulii 
Ja scutire ca fiă de vădură cândă elii a fostii 
recunoscut de muma sa, care măritându-se a 
rămasiă apoi văduvă, de şi bărbatuli mort n'a 
fostă tatăl copilulai. 

III 

S'a interpretată într'ani modă greşită până 
acamii disposiţiunile art. 34 al legii recrutării, 
care preacrie că tînărul omisă care nu s'a pre- 
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sintată în persOnă sci prin procuratori spre a 
concura la tragerea clase! din care făcea parte 
să nu pâtă să reclama beneficiulii scutirilor a- 
rătate la numerile 3, 4, 5, 6 şi 7 din art, 33, 
Deră causele acestori scutiri s'aii întemplată 
în urma închiderii listei contingentului clasei 
sâle, căci nu s'a respinsii cererile de scutire ce 
făceaăă tinerii omisă din clasa unui anii şi în- 
scriși în acea a altui ană, cândiă după vârsta 
lor ei nu puteai să concure la tragerea sorţi- 
loră cu acestia. 
Articolul 34 este complectatii prin art, 38 care 

dice asemenea că drepturile de scutire scă apă- 
rare, ca să folosâscă acelora, ce îe ceri, trebuie 
să se dovedâscă atunci cândiă consiliul de re- 
vizie cercateză şi otărasce asupra juniloră cari 
ai să fie chiămaţi a face parte din contingen- 
toli plăgei. , 

Ast-felă d&ră este de mare importanţă a es- 
plica tutulorii câtii este de necesarii să vină la 
consiliulă de revizie, spre a'și arăta dreptul 
ce ară area, căci numai în modulii acesta se 
pâte beneficia de scutirile prevădute de legea 
recratării, precum şi că nu este mai pucin im- 
purtantă să nu negligeze de a veri să tragă la 
sorţi în anulă când ar avea vârsta legală, căci 
ca omişi în acelii ani, conform art. 34,nu mai 
aii nici ună drej:ti să se folosescă, de scutiri 
legale după închiderea listelorii contingentalui 
unei clase din cari trebuia să facă parte, chiar 
dâcă arii cădea în urmă întrunuli din casurile 
acolo prevădite. . - 

Vorbindi despre omişi, trebue ză arătii mo- 
dul greşită comă s'a interpretată în unele ju- 
deţa art. 23 ală legil, care tratâză despre omi- 
şii fraudoloşi. Acestora, conformii textuiui le- 
gil, li se atribue cele d'ântâiii numere ale tra- 
gerii sorţiloră. S'a urmată însă astii-feli mal 
cu toţi omişii aniloră trecuţi, fie ei fraudnloşi 
sâă nu, ceea ce este nă preşelă, căci legea face 
uă distincţiune, ântâiii omişii simplu şi omişi 
prin fraudă sâă prin viclenie. Inainte deră de 
a se urma cu cine-va ca cu unii omisă fraudu- 
osii, este de neapăratii a se constata într'unii 
modă precisii că fraudă sii viclenie a existată, 
căci pentru asemenea casuri legea prevede pe- 
nalităţi (titlulii VIII) afară de cele prescrise 
la art. 23; iară pentru omişii.nefrauduloşi le 
rădică numai Gre-cari drepturi de cari ar fi pu- 
tutii beneficia. | | 

Cred dâră că este dâtoria d-rostră a cerceta 
cn serupulositate casurile de natura acâata şi 
a face să se aplice legea aşa cum trebue să fie. 

Arătaţi adesea şi în modă repetati locuito- 
riloră cari vini de şediă pe împregiurulă loca- 
lului unde se faco revizuirea recruţiloră, câţi 
de importanti esto pentru dânşii a'şi aduce co- 
piil scii rodele înaintea consilialui, căci numal 
acolo 'şi potă face să valoreze drepturile ce aă 
la scutire, şi că legea fiindă positivă, oră-cară 
ară fi drepturile lorii arătate în urmă, sub nici



1644 

unii cuvânti nu se mai pâte reveni asupra, listei 
ce trebue să încheiaţi conformă art. 51.. 

Unii felă de fraudă este şi aceea când unii 
tînării, după eo a fostă înscrisii în listele de re- 
censemântii ale unei clase, fără să aibă vârsta 
cerută de îege, să fie mai micii şi a trasi la 
sorţă cu dânsa, fără să protesteze, vine şi pro- 
testă înaintea consiliului de revizie, când vede 
că a Juatii ună numără micii. Asemenea prote- 
stări nu trebuescă Iuato în consideraţiane, ti- 
năruli trebuesce recrutată, decă însogesce cua- 
lităţile cerute, şi autoritatea care "l-a înscrisă 
pe nedreptii tradusă înaintea, tribunalelor, 
Etă cuvâatulii pentru care vă preserii mersaliă 
acesta, Sa pâte întempla ca ună tînără să miq- 
loc&scă singurii a fi înscris în listele do recen- 
seinântii ali unej clase, fără să fi ajuns la vâr- 
sta cerută de lege. In basa acestei înscrieri el 
trage la sorți și d6ca, ia ună numără mare nu 
dice nimici, şi astii-felă este scăpatii de re- 
crutare; luândiă însă ună numtră mică, prote- 
steză Ja consiliulii do revizie spre a fi scutiti 
ŞI cere a concura la tragerea sorţiloră unei alte 
clase şi astii-felii a'şi încerca de mai multe uri 
sorta spre a putza scăpa. 

Pe considerantele acestea dară aveţi să vi 
pronunţaţi în totă-dâ-una în modul indicatii 
mai susi. i 

Atragtotiiuă dată seriâsa d-vâstrăatenţiune 
asupra tinerilorii ce reţi fi noroiţi, conformă 
art. 45 al legii, să reerntaţi în absență. Fiţă 
minuţioşi asupra detaliurilorii ce trebue să ce- 
reță şi nu "i înscriţi în listele definitive do câtii 
după ce vă veţi îi asiguratii că prin cualităţile 
lor fisice, pot servi şi nu întraţi în nici uă altă 
consideraţiune ce "i arii da veri-unii dreptii la 
scutire, “ 

IV 
„ Casurile de scutire şi de apărare trebuescii 
constatate conform art. 46 alii legii, după cer- 
tifcate subscrise de trei părinţi de familie ai 
cărori fii aii festii chiămaţi. 

Producerea acestori certificate s3 va face 
conform celorii prescrise prin decisiunea Mini- 
steriului do resbel, din 24 Ianuarii 1867, pu- 
blicată în Ifonitoruliă oficialii No. 102, din 
7 Mai acelă ani. 

In aceste certificate s'a modificati numai a- 
cela de la $ 6 ali decisiunii, doveditoră de pre- 
sența sub steaguri a unuia din fraţi care trebue 
să fie conformă modelului vorbită mal susă, - 

Acumi că am atins cestiunile principale ale 
operaținnii la cari sunteţi chiămaţi, în ceca ce 
privesce tinerii căduţi la sorţi şi aduşi înaintea 
d-râstre la fie-care plasă, am să vă vorbescii 
de unii casă asupra căruia ami fostă întrebat 
în cursult recrutării anului expiratii de către 
prefectura de Roman, şi căria "Î ami dati a- 
tunci explicaţiunile necesarij. 

“Se pâte întâmpla ca ună tînării înscrisă în 
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listele de recensemântă ale une) plăși să resi- 
dese în altă localitate depărtată şi să nu fi ve- 
nitii singurii înaintea d-vostră, de şi nu voesce 
a fi recrutati în absenţă. Cam trebuesce urmat 
cu dânşii ? 

Indată ce clă anunciă consiliului de revizie, 
prefectului scă sub-prefoectului local neputinţa 
în care se află de a veni la consiliul de revizie, 
înaintea, căruia trebue să compare, acesta pâte 
autorisa pe aceli ală județului de reşedinţă a 
tînărului să îli visiteze şi să se pronuneie a- 
supra lui, însă numai în ceea ce privesce starea 
sea, fisică, căci oră-care altă justificare în pu- 
terea căria ară cere veri uă scutire, nu pâte fi 
luată în consideraţie de câtii de consiliulă de 
revizie ală plăşei unde a trasă sorţulă, Rotali 
d-vostră dâră, în asemenea casuri, se mărpinesce 
după cumiă vedeţi în a constata starea fisică a 
omului şi a o împărtăşi şi consiliului de revizie 
respectivii. “ 
După terminarea revizairii tinerilor unei plăşi 

şi conform art.51 alii legii recrutării, trebue 
să încheiaţi şi să subscriţi lista fie-cărei plăşi 
şi să proclamaţi numele acelora ca trebuese să 
mârgă sub stg. Din momentul acela şi de în- 
dată decisiunile d-vâstre, rămâni definitire, şi 
de acea trebue să aveţi cea mai mare grije ca 
decisiunile acestea definitive şi fără apel să 
dea tot într'ună timpi şi resuitatul ce dorimi, 
adică ună contingent reală din fie-care locali- 
tate. Tinerii prevăduţi la articolul 49 şi 50 ale 
legii trebuescii înlocuiți condiţională şi numai 
după expirarea, terminului legală de 20 dile, a- 
dică în diva de 21 trebuesce luată nf măsură 
definitivă cu dânșii, şi atunci cei recrutaţi con- 
diţionatii se înscrii ca făcândă parte din con- 
tingentulii plăşei, s6ă se trecii în miliții. 

Pentru acei car! nu se presintă înaintea con- 
silialui do revizie şi se recrută în absență, se 
desemneză asemenea ună numără de tineri re- 
crutaţi condițională şi dintr'enşii nu se trec în 
miliții de câtii pe mEsură ce cel corespundător 
unui recrutată în absenţă este recunoscut bun 
de servicii, după notorietate publică, în mo- 
mentulă încheierii definitive a listelor. 

Diferitele măsuri cum s'a aplicat art. 51 al 
legii de recrutarede către consiliurile nâstre de 
revizie, mă face a nu crede de prisos să daii un 
exemplu care să arâte cumi trebue să se pro- 
cedeze înainte de a se fixa definitiv contingentul 
unei plăşi, îu privinţa celorii de categoria vore 
bită mai sus. 1 

Să suposăm că plasa după repartiţia făcută 
este dâtore să dea 30 de recraţi, că număruli 
totală ală îuscrişilorii plăşei este de 100 şi că 
pentru alegerea celoră 30 de recruți am ajuns 
la număralii 47, 

In casul acesta, numerele 48—100 ar trebui” 
declarate ca miliţiane, deca pentru numerile 
recrutate n'ari fi şi recrutaţi în absenţă şi de   acei prevăduţi la art. 49 şi 50 ali legii.
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Să admitemii că în casurile acestea sunt : 
No. 3 pentru cestiuni pendinte înaintea Tri- 

bunaleloriă; * : 
No. 9 cu termin de 20 dile spre a produce 

actele justificative de scutire; 
No. 12 recrutati în absenţă; . 
No. 18 prevenitii de a se fi slutitii de bună 

voie spre a se face improprii serviciului; 
No. 24 prevenit de a se fi slutit asemenea de 

bună voie, spre a se face improprii serviciului; 
No. 30 pentru cestiuni pendinte inaintea Tri- 

bunaleloră; 
No. 39 cu termin de 20 dile spre a produce 

acte justificative de scutire; ! 
No..40 recutatii in absenţă; 
No, 41 recrutatii asemenea în absenţă. 
Astii-felii, consiliul de revizie trebue să de- 

semneze O tineri cari să facă parte condiţional 
din contingentii şi prin urmare trebuesc luaţi 
din cei cu No. 48 până la 100. 

Numerile acestea suplimentare, trebuind să 
fe compuse din 6meni buni de servicii, con- 

„siliulă trebue să examineze, după ordinea nu- 
meriloriă, pe tinerii coprinşi între No. 48 şi 100, 
spre a găsi pe cel 9 buni de serviciii de care 
are trebuință. , 

Să ne inchipuim că, după examinarea acesta, 
amă găsitii bune numerile 40, 51, 52, 55,57, 
58, 60, 62 şi 64 şi să vedem cum trebue să pro- 
cedăm cu dânsele, - . , 

Neapărati că consiliul ds revizie trebue să 
se ocupe de tinerii absenţi sâă de acei cari ai 
obţinutii un termin de 2Ş qile, înainte de a ze 
pronuncia, asupra celorii cari ai cestiani pen- 
dinte înaintea Tiibunalelorii şi prin urmare de 
numerile 9, 12, 39, 40 şi 41 din exemplulii de 
mai susii. , 

Să ne închipuimii acum că No. 9 aduce piese 
convingătâre şi în virtutea legii, se scutesce, 
atunci No. 49, recrutat condiţional, se declară 
recrutatii definitivi. Dâca din contră piesele 
ce produciă, nu sunt de ajunsii spre a fi scutit, 
No. 9 se declară buni recrutatii şi No 64 se 
proclamă trecută în miliții. 

Procedura esta aceeaşi, pentru tinărul ce ar 
avea No. 12, recrutată în absenţă, căci după 
20 dile, orl se presintă înaintea Consiliului scii 
nu, şi presentându-se, pote fi declarat proprii 
sâii improprii da servicii. Deca nu se presintă 
sâii dâca este declarat buni de servicii No, 62, 
se trece în miliții, căci în hipotesa că nu s'a 
presentatii, Consilinli de revizie, potriviti ar- 
ticolului 45, se pronunciă în privirea luă ca cura 
ar fi present. 

In casulii însă cândiă recrutatulii în absență 
sar presenta în terminali legal înaintea Con- 
siliului şi ar fi recunoscuti improprii serviciu- 
lui, No. 51 se declară recratatiă definitivă. 

Uă dată încheiată lista contingentului unei 
plăşi, Consiliulii de revizie nu mai pâte reveni 
asupra ei şi nu pâto lua, decisiuni de câti în   
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privinţa absenţilorii, acelora cari aii obţinută 
unii termini legali pentru a produce acte si 
acelora asupra cărora Tribunalele ai a se pro- 
nuncia. În fine rnal pote delibara şi asupra ce- 
reriloră de substituție prevădute la art. 8 din. 
legea organică a puterii armatei şi titlul 5 al 
le git recrutării. Ar eşi deră din atribuţiunile 
s6le şi ar trece peste limita dreptului ce'i dă 
legea dâca, după încheerea listei unci plăși, ar 
mal priimi reclamăţiani în contra pronuntiări-- 
lorii s6le definitive. 

Cel rămaşi definitivii recrutaţi în absență se 
transmiti pe aă listă comandantului doroban- 
ţilorii localii şi autorităţilorii administrative 
spre o, fi urmăriţi şi trămişi corpurilor în sta-- 
rea în care se găsesc fără a mai îi supuşi unci 
alte cercetări. Aptitudinea loră fisică pentru 
serviciuli lori militarii, care singură se mai ia 
în consideraţie în asemenea casuri, va otări: 
deca omul rămâne in serviciii sâă nu, şi acâsta 
însă numai după uă antorisaţie specială a Iii- 
nisteralui de resbeliă. | 

Îndată ce aţi proclamatii numele celori ce 
aii a face parte din contingentul anului ace- 
stuia, vă veţi conforma în privinţa, celorii-alți, 
declaraţi miliţiani prin art. 4, aliniatulă 2, al: 
legii organice a puterii nâstre armate, cu ar- 
ticolulii 4 şi 7 ali regulamentului miliţiiloriă 
publicate în Jfonitorulii oficiale No. 23 din 
30 Ianuariii 1870, spre a, se putea înscri între 
miliții, - 

Crediă că prin esplicațiunile date aci n'a ră- 
masii nică unii punctă obscurii, sâii caresă dea 
loci Ja nedomiriri; Q€ră în ori-ce cestiune Con- 
siliulii de revizie arii avea, vre uă înduoslă, să 
se adreseze Ministerului de resbelă spre a cere 
esplicaţiuni care vi se vor da, cu cea mai mare 
grăbnicie, 

Acestea dise trebue să mai adaug, domnilor: 
membri, că dâca cu t6te esplicaţiunile şi con- 
cursolii ce vă dă Ministerulii de resbelii se vor 
strecura recrutări ilegale, nu voii esita unii 
singurii momentii de a traduce pe cei vinovati 
înaintea justiţiei, căci cunâsceți bine la câte 
străgăniri nu dă loci, atât familiei unui tînăr, 
câtă şi armatei unii tînării recrutit care ar fi 
luată în contra, legii. 

In acelaşi timpi cheltaelile făcute de Statii 
cu întreţinerea unui asemenea, omii, vă privesc 
pe dumnâvostră, şi de aceea n'aşi putea insista, 
îndestalii spre a cere minuţiositatea cea mai 
mars înainte de a vă pronuncia, 

Nu vorbescii aci despre cei ce sarii recruta, 
slabi de constituțiune, căcă aceştia aparțină 
omului de sciință, medicului care funcţiontză 

pe lingă dumnevâstră şi la rândală săi, după 
cumii disei mal susăi, elii singură asumă totă 
responsabilitatea, neavândă nici uni midlocii 
de îndreptare, Instrucţiunile din 1860 santă 
fârto esplicate şi într'cusele s'a prevădati în. 
detalii tâte casurile; roluli dumnâvâstră se.
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mărșineuce în asemenea cacură numa în a'lii 
invita să se conforme strictii lori, 

y 

Legea organică a puterii armate, din 11 Iu- 
ni 1868, prescrie că recrutarea grănicerilori 
să se facă pe alese dintr'uă zonă separată a 
teritorului României. Deca alegerea acâsta n'ar 
fi densa supusă unui control seriosii, unui con- 
trolă care să presinte tote garanţiile posibile, 
că la operaţia sa n'a domnită altii de cât sim- 
plu interesulii serviciului şi ală prosperării a- 
cestei instituţiuni frumose a nâstră, ca ast-fel 
ea să devine uni puternicii elemeutii al forţei 
armate, negreşitii că resultatele ce va da nu 
poţii fi de câtă desavantagiose sub tote punc- 
turile de vedere. În scopulii acesta am credut 
bine, după înţelegerea ce am avutii şi cu dom= 
nulă ministru de interne, să vă însăreineziă tot 
po dumnâvâttră a face alegerea prănicerilorii 
cari aii să compună contingentulă unui ani. 

Pentru a vă facilita lucrarea s'aii dat ordine 
sub-prefecţilorii respectivă ca împreună cu co- 
mandanţii punctelor de grăniceri şi cu primarii 
comunelor, să dreseza uă listă de recensemânt   ală tutuloră tineriloră cu vârsta legală spre a 
ua armele în anul acesta, să'i supună să tragă 
la sorţi pe comune şi dumnâvostră aveţi să a- 
legeţi după ordinea acâsta pe cei ce ari trebui 
să facă parte din contingentulii grăniceriloră. 
Tragerea la sorţi nu se tace de cât numai spre 
a stabili uă serie după care fie-care tinăr pră- 
niceri are să fie presentati Domniilorii-vâstre 
în timpulii cândi revedeţi operaţiile recrutării 
unei plăşi pentru armata permanentă şi după 
ca aţi încheiatii po acestea, 

Comandanții puctelor împreună cu sub-pre- 
fecţii şi primarii comunelorii respective aă să 
vă dea listă detailată de numărali Omeniloră 
ce aă să se ia dintr'uă comună, proporţională 
neapăratii cu uumărulii pichetelori ce aii să 
deservâscă şi numele acestora areţi dumnerâ- 
stră să li fixaţi luându'lii dintre acei traşi în 
fie-care comună. 

VE amintesc asemenea că dâca pe zona gră- 
nicerilorii prin ordine anteridre aii fostă reser- 
vată câte ună comună armatsi permanente, ele 
aii a se clasifica cu cele-alte comune ale plăşii 
deierminate pentru armata permanentă. 

La casă 6răși ca vr'uă comună situată în 
zona grănicerilor să fi scăpatii din vedere a 
se clasifica în înalta ordonanţă cu No.89, din 
20 Aprilii 1869, pe de uă parte, vă rogi a ra- 
porta Ministerului numele acelei comune, âră 
pe de alta o veţi face a participa la recrutarea 
armatei permanente. 

Pentru a vă pronunţa asupra incapacităţi- 
lor, s6i exempţiunilor de servicii ali tinerilor 
ce sunteţi chiămaţă a alege pentru serriciuliă 
graniţei, vă veţi conduce cu cele prescrise în 
legea recrutării armatei permanente şi espli-   
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caţiunile date mai sus. cu adăugire că un casă 
de exempţiune este şi sărăcia in care s'ar ana 
unii tinără şi din a cării causă n'arii putea să 
se susție; 6ră tineril ce voriă prisosi după lua- 
rea contingentului necesariii vorii rămânea la 
casele lor neînscriindu-se între miliţiani, deră 
între reservele grănicerilorii, intre detori a îm- 
plini lipsurile eventuale ce s'ar ivi în cursulii 
anului. Nu veţi pronunţa prin urmare liberarea 
lori, conform cu legea recrutării, ci din contra 
veţi forma uă listă da toţi acei ce arii putea 
serri şi se voră clasifica îutre regarrele grăni- 
ceriloră. 

Uă copie legalisată după decisiunea dumns- 
vâstră o veţi lăsa la Primăria locală şi alta o 
veţi da comandantului punctului spre a'i servi 
la casti de trebuință. 

De şi însărcinarea acesta vine să adauge la 
greutăţile operaţiunilor cu care legea vă însăr- 
cinză în priviuţa armatei permanente, comp- 
teză însă prea mult pe patriotismul domniilor - 
vâstre şi sperii că'mi veţi da totii concursulă 
necesari spre a putea aplica cât se pote mai 
bine legea organică a puterii nostre armate, 
în tote părţile sâle, : 

Priimiţi, vă rogă, domnilorii membri, încre- 
dințarea prea osebitei mele consideraţii, 

Ministru G. Manu. No. 4563, Maiă 6, 

Decisia pentru actele ce trebuese presentate 
Consiliului de revisie ali recrutației spre a se 
putea dobândi scutirea de serticiii. 

(DInecrrA PERSONALULUI) 
Bucaresci, 24 Jannarii 1867. 

Ministru secretară de Stati la Ministerulii 
de resbeli; . 

Având în vedere articolul 33 allegii din 5 De- 
cembrie 1864 asupra recrutării care gice: 

Suntă scutiţi şi înlocuiţi după ordinea nu- 
meriloră, aceia cari după numerile dobânâite , 
ar fi să facă parte din contingentă, dâră care 
se află întrunulă din casurile următâre: 

1. Aceia cari n'aii măsura de unii metrn 57, 
2, Aceia a cărori slăbiciune fisică "i-ar pune 

în condiţie nepotrivită cu sersiciul, după pre- 
stripţiile regulilorii ostăşesci. 

3. Cei mai în vârstă dintre orfani fără tată 
şi fără mumă, | 

4, Uniculă fiii scă celă mai în vârstă dintre 
îi, să în lipsă de fil şi de gineri, nepotul unic 
sii celii mai în vârstă .dintre nepoţii unei fe- . 
mei actuală văduvă, sâi ali unui tată orbi, 
ss în vârstă de 70 de ani, sâă cu vre uă in- 
fimmitate constatată din pricina căria nu s'ară 
putea hrăni. 

5. Cel mai în vârstă din duof fraţi chiămaţi 
să tragă, dâcă amânduol ari fi însemnați de 
sârtă să fie ostaşi, şi deca amenduoi se dove- 
descii buni de serriciii, Intre duoi fraţi gemeni" 
scutirea se dă celui născută ântâiă,
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6. Acela al cărui frate sub steguri fie sub 
orice condiţie (dorobanţi şi grăniceri coprinşi). 

7. Acela ală cărui frate a murit în serviciul 
activii, sâ s'a betejitii, scii s'a prenumărată 
în retragere pentra vre uă rană dobândită ser- 
vind unei comenâli, sâii pentru vre uă metehnă 
dobândită în armată. 

Şi art. 46 alii aceliaşi legă care gice : 
<Casurile de scutire şi apărare voră fi jude- 

cate după înfăţişarea de documenta autentice, 
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s6ă în lipsă de documente, după certificate sub- 
scrise de troi părinţi de familie ai căroră fi 
ati fostă chiămaţi. E 

<Aceste certificate, afară de acâsta, trebue 
să fie sub-scrise şi. aprobate de primarul comu- 
nei reclamantului.» N 

Am otărâţii următoralii tabloii pentru actele 
ce trebue a se presenta consiliului de revizie 
de către toţi cei ce vori reclama a fi scutiţi de 
servicială militari în puterea acelorii articole, 

  

CASURILE DE SCUTIRE 
PREVEZUTE DE ART. 99 AL LEGII DIN 

5 pecaMBRE 1864 

ACTELE CE TREBUESC 
A SE PRESENTA CONSILIULUI DE REVISIE 

  

ŞI. 
Acei cari n'a mtsura de 1 m. 57. 

82, 

Aceia' a căroră slăbiciune fisică 'I ari ipune 
în condiţie nepotrivită cu serviciulii după pre- 
scripţiile regaliloră ostăşesci, 

$ 3. 

Cel mai în vârstă dintre orfani fără tată şi 
fără mumă. 

  

Ş 4. 

Fiulă unici sâi celii mai în verstă dintre fii 
a unei femei actuali vădură, 

Nepotulă unic sâiă celii inai în vârstă 
nepoți alii unei femei actualii văduvă. 

Fiulă unici sâă cel mat mare dintre fiii unui 
tată orb, i 

în vârstă dintre nepoţii unui tată orb, 

unui tată de şepte-deci de ani. 

în verstă dintre nepoţii unui tată de 70 ani. 
Fiuli ali duoilea dintre orfani fără tată şi 

fără mumă. 
Fiulii ali dnoilea ali unei femei actual vă- 

dară. 
Nepotulă (de fii sâii f6tă) alti doilea ală u- 

nel femei actuală văduvă. 
Fiul ale dnoilea al unui tată orbi de şâpte- 

deci de ani. - 
Nepotulă (de fii sâi fată) ală duoilea ală n- 

nui tată orbi sâă de şâpte-deci de ant.   
dintre |' 

Nepotul (de fiii ei f&tă) unică s6iă cel mal 

Fiu. unic sâă celă mai în vârstă dintre fiii 

Nepotulă (de fiă s6ă fstă) unică s6ii cel mal 

Nici unii actii. . 
Consiliul de revizie va constata însuşi după 

examinarea tînărului. . 

Idem. 

- 1 

Certificat datii de către trei părinţi de fa- 
milie ai căror copii suntă pe lista de tragerea 
sorţilori sc care a tras la sorţi gi se află în 
servicii. Acesti certificată trebue legalisat de 
primarul comunei şi de sub-prefectulă plăşei, 
modelulă A. 

- Certificatii datii 
milie, model B. . 

Certificată dati de către trei părinţi de fa- 
milie, model C. 

Certificatii datii de către trei părinţi de îa- 
milie, modei D. (1). | . 

Certificată dată de către trei părinţi de fa- 
milie, model E. (1). . A 

Certificatii datii de către trei părinţi de fa- 
milie, model F. 

Certificat datii de către trei părinţi de fa- 
milie, model G. 

Certificatii datii de 
milie, model H. (2.) 

Certificatii dati de către trei părinţi de fa- 
milie, modelul I. (2), 

Certificatii dati de către trei părinţi de fa- 
milie, modelul J. (2), 

Certificată dati de către trei părinţi de fa- 
milie, modelul K. (3). 

Certificati datii de către trei părinţi de fa. 
milie, modelul L. (4). 

de catre trol părinţi de fa-   
cătro trei părinţi do fa- 

      
  

(1) In acestă casă, consilială de reșizie nu otărasca de 
state starea fizică a tatălui orb. 

câtă dapă co aă constatată Ensuşi, scă a făcută să se con- 

(2) In acestă casii consiliul de revizie nu otărasce de câtă după ce a constatată 6nsuşY seă a făcut să so constata 
starca fisică u fratelui cală mar mare 

(3) Consiliul de revizie constată fnsuşt sei face să se constate starea fisică a tatălui orbă precum şi a fiulni 
cel rasi mare. 

(4) Consiliulă de revizie constată ensuşi scii face aă 
tului cel mai mare. 

, 

se constate starea fisică a moșalui precum şi a nepo-
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CASURILE DE SCUTIRE 
PREVEZUTE DE ART, 93 AL LEGII DIN 

- 5 pecemBRE 1864 

$5 

Fratele celii mai în vârstă ală unui tinării 
care a fostă otăriti de sârtă să fie ostaşi, la 
aceeaşi tragere, şi care este recunoscuti bunii 
de servicii, 

Ş 6 

'Tinăruliă ali cărni frate se află sub steaguri 
fie sub ori ce condiţie (dorobanţi şi grăniceri 
coprinşi) afară de înlocairi. 

Ş 7, şi celă din urmă. 

Tînărulă ali cărui frate a murit în servicii 
activ, scii s'a betejit, sâii s'a prenumărat în re- 
tragere pentru vre vă rană dobândită servind 
anei comend! sâii pentru vre uă metehnă do- 
bândită în servicii,   

  
  

" ACTELE CE TREBUESC 
A SE PRESINTA CONSILIULUI DE REVIZIE 

Certificată dată de către trei părinţi de fa- 
milie, modelul M. . 

Certificatii dată de ciitre trei pirinţă de fa- 
milie, modelul N. 

Afară de acest certificat, presenta sub stea- 
guri a fratelui va fi justificată printr'anii cer- 
tificată ali consiliului de administraţie al cor- 
pului, sc prin ork-ce altii documenti autentic 
care va arăta posiţia acestui frate, Deca acest 
frate este disponibil la vatra sa, şi va constata 
printr'anăă certificat ali ofişerului de recrutare 
sâă ali comandantului de dorobanţi, care va 
cuprinde înscrierea, sea pe registru matricul a] 
corpului. 

Certificată dati de către trei părinţi de fa- 
milie, aprobată de primară şi vizati de sub- 
prefect, modelul O. 

Afară de acesti certificati, mortea, ranela, 
reforma, sii prenumărarea, în retragere a fra- 
telui, voriă fi justificate prin actuli de morte, 
sâii congediul de reformă stă titlulă, stă copia 
certificatului de pensie a acestul frate, ssă prin 
ork-ce altă documentii autentici care va arsta 
drepturile la scutire.   

Ministru do resbel, 
Semnat N, Haralambie,



DISTRICTUL... 

PLASA e e cc... 
COMUNA. , 

Notă, Primarii vor ajuta la tre- 
duinţă pe părinţii de familie la re- 
dacţia acestuY certificati, 

1. Numele, prenumele şi domi- 
cilial celoră trei părinţi de familie: 

2. Namele și prenumele tiniruluy 
pentru care se lihereză certificatal. 

3, Data nascerii scle. 
4. Prenumele tatălat tintrului, 
5. Numele şi prenumele mumek 

tinărului. 
6. Să se ardte numtrulă ce atras 

intrată. i 
î. Să se arcta numărul fraților 

şi suroriloră. ' 
8. Să se arte numele şi prena- 

mele fraţilori şi surorilor şi data 
nasceril loră. 

9. Numele comunei rurale sei 
arbana unde s'a liberatcertificatu. 

10. Data gilei cândă s'a liberat 
certificatulă, 

1]. Să se arcto numele şi pre- : : 
numele personci după cererea căria 
s'a liberatii certificatală, şi în co 
cualitate l'a cerntii acea persână. 

12, Semnătura celor troi părinți 
de familie sc declaraţia că nu sciii 
si scrie, 

19. Semnitura persânel care a 
reclamată certificatală, scă decla- 
raţia că nu scie să serie, 

DISTRICTUL... 

PLASA ct... | 

COMUNA . 

Notă. Primarii vor ajuta la tre-" 
Wninţă po părinţii de familie la re- 
dacţia acestui certificată, 

(1) Să se arcto deca are dreptă 
la scutire ca îi unică să ca celă 
mai în vârstă dintre (i. - 

(2) Numele, prenumela şi domi- 
cilial celor trei părinţi de famlie. 

2) Numele şi prenumele tină- 
ului. Mi 

(1) Data nascerii sele. 
(5) Prenumele tatălat tinărulay, : 
(6) Să se arcte numirulă ce a 

trasă tintruli, - . 
(3) Să ss arâta dica este fi unic 

scă mal în vârstă. 
(8) Sumele de familie și prena- - 

mele mumei. . o 
" (9) Nurcele comunei rurale s6ă 
arbano unde S'a liberat certificatu, - 

gilei cându s*a liberat . (20) Data 
certificatulă. 

(51) Să se arcto numele şi pre- 
numele persâneY după cererea căria 
sa liberată certificatul şi în ce 
coalitate la cerut acea persână. 

(12) Semnătura celor tre părință 
de familie scă declarația că ua seci 
să scrie, . 

(25) Semnătura personei care a 
zeclamată certificatulă, seu decla- 
zaţia că nu' scie să scrie. - 

MILITARE 1649 - 

MODEL A | 
Decisia din 24 Januarie 1867 

Certificatulii a trei părinți de familie domiciliață în comună, spre a stabili drepturile de scutire a unui tinără, ca celi mai în verată dintre orfani fără tată, şi fără mumă (art. 33 al legii re- crutaţii $ 3). A 
Noi sub-semnaţii(1). părinţi ai tineri- lorii supuşi la chiămare, sâii care fiindă chiămaţi, sunti âncă în serviciă : : | 
Certificămă că nomitulă (2)... . . . născută la (3). . ae, fală fostului (4). ... şi ală fostei(5). . ... . * înserisă pe lista de tragere la "No, ,. + (6) şi otăritii de sârtă a concura [a formarea contingen- tului clasei 18. ,. nare frate mat în vârstă de cât dânsul, şi că denslii este cele raat 'în rârstă din,.. (1) copii orfani, ca, şi dân- sul, de tată şi de mumă, şi care suntă acumă în visță, adică : (8) 

„+ după cererea 

e ET 
. . . . . . . . . . . .... |... 

Făcută la (9). e la(0). .. 

i i (12) i (3) 

Aprobată de noi, primarală comunei, Ia 
Ra, 
Vădută de sub-prefectulă plășii. 

MODEL B 

Decisia din 24 Ianuarie 1867 

Certificatulă a trei părinţi de familie domiciliaţi în comună, spre a stabili drepturile de scutire a unui tîndrii, ca, (Do. ae „e e ală unei femei actualii văduvă (art. 33 ală legii re- crutații, $4) . : IE 
Noi sab-semnaţii (2) . , 

rilorii supuşi la chiămare, sâă care fiindii 
în serviciă: - . Ia 
"Certificăm că numitulă (3)... 

născută la (4) . . ... fiulă fostului (De . însercisă pe lista de tragere la No... , (6) şi otărit de sârtă a concura, la, formarea contingentului clasei 18..., , 
Este (7)... 1... cală d-et (8) văduva numi- tului (5)... „tatălă d-lui(3) . 
2, Că dei (9)... . . . -. . este toti văduvă. 
Făcntă la (9)... la (0) .. 

. o Părinţă aj tine- 
chiămaţi, sunt âncă 

dapă cererea d-lui (1) 

(2) US. Se 
Aprobată de noi, primaralii comunei. 8 
la 
Vedută de sub-prefectulii plășii. 

104
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DISTRICTUL ...... 
PLASA e... n... 
COMUNA ... 

Notă. Pfimarii vor ajuta la tre- 
buinţă, pe părinţii do familie, lu 
redacţia acestui certificată. 

. .... .. 

(1) Să so arte dica are dreptul” 
la scutire ca nepotă unici scii ca 
celă mal în vârstă dintre nepoți. 

(2) Numele, prenumeie și domi- 
ciliulă celoră tre! părinţi de fa- 
milie. 

(3) Xumele şi prennmele tînă- 
rului, 

(4) Data nascerii sulo. ” 
"(5) Să se artte numiral co a tras. 

tinirulă, , 

milie alii vtdarvei. . : 
(7) Numele şi prenumele moşulai 

tintralui. Le 
(8) Numele comunei rurale. scii 

urbane unde s'a liberată certifica- 
tulă. : 

(9). Data gilei cândă s'a liberat 
certificatuli. . 

(10) Să se ardte numele şi pre- 
nuinele persânek după cererea căria 
sa liberati certificatul, şi în co 
cualitate Pa cerută acea pers6nă. 

(1) Semnătura celoră tref pă- 
rinţi de familie sc declaraţia că 
nu sciii să scrie. 

(2) Semnătura personci care a 
cerutii certificatulii, stii deciarația 
că nu scio să scrie. 

DISTRICTUL... 

PLASA e... .. ... 

COMUNA .... 
Notă. Primarii vor ajuta la tre- 

buinţă, pe părinţii de familio la 
redacţia acestui certificati. 

(1) Să se arcte deca aro dreptul * 
la scutire ca fi unici s6ă cel mat 
în verstă dintre - fii. 

(2) Numele, prenumele şi domi- 
ciliul celor trei părinţi do familie. . 

rului, - - , 
(4) Data nascerii scle,: -. .: 
45) Să sn arite numnărulă cea 

tras tinărulă. 
(6) Numele și pronumele tatălui. 
(7) Numele comunei ruzaio s6ă 

urbane unde s'a liberatit cârtifica- 
tul, . 

(8) să se arcte data. 
(5) Să se arcte numele şi pre- 

nume]e persânei după cererea căria 
sa liberată certificatulă, şi în co 
caalitato Ta cerută acea personă. 
„(10) Semnătura celor trol pă- 
rii de familie acă declaraţie că 
nu sciă să scrie, 

(11) semnătura persânei care a 

(5) Numele și prenumele tint- 

cerută certificațulă s6i declaraţia | 
că ua scie să scri, 

" contingentului clasei 18.,.., este (1). . » 
. (6) Prenumele şi nuinele de fa- - 

“născută la (4). , . . . .. 

„tingentalul clasei 18...., 

LEGIUIRI 

MODELC 

Decisia din 24 Ianuarie 1967 

Certificatulii a trei părinţi de familie domiciliaţi în comună, 
spre a stabili drepturile de scutire a unul tînăr, ca (1), . . - 
+. . „ alunei femei actual riduvă (art. 33 ali legei recru- 
taţii, $ 4). 

. Noi sub-scmnaţii (9). . . „ „părinţi af tine- 
“ziloră supuşi la chiămare , sâi care fiind chiămaţi, suntă âncă 
în servicii : , 

Certificăm că numitulă (3). . . . o... 
„.. .născotă la (4). . . 
tragere la No. (5) şi otărită 

.- „e e. , înscrisă pe lista 
de de sârtă a concura la formarea, 

e ală Del (6), . . . văduva D-lui (9). . . . 
moşulă dlui (3) . . . . 1. care Dn . . ... 

m'are nică fii nici ginere şi este totii văduvă. 
Făcuti la (8). . AO. cc . . . . . 

„după cererea d-lui (10). 

„a (1) 

(12) 

Aprobatii de noi, primarul comunei 

La... | pă 15. . 

Vădutii de sub-prefectuli păşii. Mu 

MODEL D 
Decisia din 24 Ianuarie 1867 

- Certificatulă a tre! părinţi de familie domiciliați în comună, 

spre a stabili drepturile de scutire a unui tînăr, ca (1) . . - 

„+“ ali unuf tată orbi (art. 383 ali legii recrutaţii, $ 4). 

Noi sub-semnaţii (2), . . . . e „ „părinţi ai tine- 
rilorii supuşi la chiămare sâăi care fiind chiămaţă, suntă âncă în 
servicii; | : 

„ Certificămi că numitulă (3). . 
înscrisă po lista de tragero 

la No. .. (5) şi otăriti de sortă spro a concura la formara con- 

Este (1). . . . 3 . e alădarlni (6)... . . 
cu desăvârşire orbi. a : ! 
Făcuti la (7). . . . .  . la (9. cc... . 

după cererea d-lui (9)... . 

(10) 
(10 , 

Aprobată du noi, primarulă comunii. 

Tae e Be. 

Văgutii de sub-prefectulă plăşi.



DISTRICTUL . . . 
PLASA , ch . . .. . ... 

COMUNA”, e... 

Notă, Primarii vor ajuta la tre- 
bainţă pe părinţii de familie, la 
'vedacția acestui certificatii. 

(1) Să se arte deca are dreptul 
1a scutire ca nepotă anică sti ca 
„celă mut în verstă dintre nepoți. 

(2) Numele, prenumele şi domi- 
ciliul celor trei părinți de familie. 

(3) Namele şi prenumele tînt- 
raului, 

(4) Data nascerit sele. 
(5) Să se arcte numsrul cea tras 

„tinsrală, i 
(6) Numele și prenumele moşalui,. 
(7) Numele comunei rurală scăi 

arbane unde s'a liberat certificatul. 
(8) Data qilel cândi sa iberat 

certiflcatult. 
(9) Să se arâte numele şi prenu- 

mole persânel după cererta căria 
„ Sa liberată cortificatulă, şi în ce 

cualitate lu cerutii acea pers6nă. 
(10) Semnătura celorii trei pă- 

rinţi de familie scă declaraţie că 
nu sciă să scrie. 

(11) Semnătura persânel care a 
cerată certificatulă scă declaraţia 
că nu scie să scrio. 

DISTRICTUL. ,... 

PLASA . e. cc... 
COMUNA e e... 

___ Notă. Primari vor ajuta Ja tre- 
buinţă pe părinţii de familie la re- 
dacţia acestul certificati, 

0) Să sa arita deca acesta este 
„fiti unici s6ă celă may în vâzstă 
dintre fil. 

(2) Numele, prenumele şi domi- 
ciliul celor troi Vărinţi de familie, 

“) "Xamelo şi prezamele tinte 
„.xalut, 

(1) Data nascariă scle.. 
(5) Să se arcte numtrul ce atras 

tintrută. 

(6) Namele şi  prenurmalo tatălal, 
(€) Datu nasceriY tatălui. 
48) Namele comunci rurale sc 

arbane unde s'a liberată certifica- 
tulă. 

- (9) Data gilel cândii s'a liberată 
certificatul. 

(10) Să so arcto numele și pre- 
numele persânci după cererea căria 
sta liberat certificatul, și în co cua- 
Vitate Va cerută acea persână. 

(11) Semnătura celor tret părinţi 
de familie săi declaraţia că nu sciă,. 
*% scrie, 

(12) Semnătura porsâneY care a : 
cerută certificatală ss declaraţia 

-eă nu scie să scrie. 

MILITARE 1651 
1 

MODEL x 

. | Decisia in 24 Ianuarie 1567 

Certificatuli a trai părinţi de familie domiciliaţă în comună, 
„spre a stabili drepturile de scutire a unui tînără ca (1). . . « 

„+: „ali unui tată orb, lart. 33 alii legii recrutaţii, Ş 4). 
Noi sub-semnaţii, (9). . -„„ părinți al tine- 

rilor supuşi la chiămare, s6ă care fiindă chiăraţi, s suntii âncă în 
servicii 

Certifcămă că numituli (3)... 
născută la (4)... , , înscris pe lista tragerii la 
No... . (5) si otărît de sârtă a concura la formarea contingen- 
tului clasei 18...., 
„Este (1) . . . cală D-lui (6) .. 

+“ „ "care este cu desăvârşire orbii şi n'are aici fii nici ginere. 
Fieotă 1a (î); . la (8). îi... 

.. după cererea du (5) eo... . 

(10) 

(11) 

Aprobată de noi, primarul comunei. 

La . DI Di .. :. -. ....... . 

Vidută de sub-prefectalii plăşi, 

MODELE 

24 Ianuarie 1867. 

Cortificatali a tre părinţi de familie domiciliați în comună, 
spre a stabili drepturile o scutire a, unui tinără ca (1) . -. 

; .„ „ali unul tată de sâpte-deci ani (art. 83 al legii re- 
crutații, $4). | 

Noi șub- -semnaţii (2) .. . părinți aă tine- 
nerilor supuşi la chiămare, sc care fiind chiămaţi, suntă âncă 
în serricii : . 
„Certificămi că numitul (3). . 

născută la (4). „d . „ înscrisă pe lista, de tragere 

Decisia din 

„la No... 5) şi otărită de sârtă spre a concura la formarea. 
contingentului clasei 18... , 

Este (1) a a. al d-let (6). 
"+ « care este în vârstă de şâpte-deci ani, fină nitedată ia (7 

Făcuti la (8), .. . la a (9). î [. . . .. d. 
î.. după cererea d-ui(10) . . 1 cs... . .. 

(1) (2) 
Aprobată de not, primarulă conăunel, 

Ta a ee 18 e 

. Vidutii de sub-prefectulii plăşi.



1652 , | 

DISTRICTUL... 

PLASA . « .. . ..... 

COMUNA . .. . ..... 

Notă, Primarii ror ajuta, la tre - 
buinţă, pe părinţii de familie la 
redacția ucestat certificată. 

(1) Să se arcte deca acesta este 

LEGIUIRI 

MODEL 4 

Decisia din 24 Tanuarie 1867 

Certificatulă a trei părinți de familie dormiciliaţi în comună, 
spre a stabili drepturile de scutire a unzi tînără, ca (1) . 
«e + alăunvitată de şepte-deci ani (art.33 alti legei re. 

nepotii unică scăi cel may în vesstă Crutaţii, Ş 4). 
din nepoți... 

(2) Xumele, prenumele și di mi- 
ciliul celor trcă părinţi de familie. 

“(3 ) Numele 
rului. 

(4) Data nascerel ele, - 
(5) Să se arcte numiruliă ce 

tras tintrulă Pa 

(6) N umelo şi prenumele mosului. 
(7) Data nascerii mosalui.: ' 
(8) Numele comunei rurale scă: 

arbana unde s'a literată certifica- 
ulii. : 

(9) Data giler cânda sa liberat 
certificatulii. 

(10) să sa arcto numele şi pre-- 
numele personef dapă cererea căria 
wa liberată certificatulii şi în ce 
cualitate l'a cerută acea persnă. 

(11) Semnătura celor treY părinţi 
de familie scă declaraţia că un eciă 
ză scrie. , 

(2) Semnătura persânei care a 
cerută certilicatulă, scă declaraţia 
că nu ecio să scrie, 

DISTRICIUL 

PLASA... . [ce 
COMUNA e... .... 

Notă, Primarii vor ajuta la tre- 
buinţă, pe părinţii ce familie la 
reducţia acestui certificată. 

(]) Numele, pronumele şi domi- 
ciliul celor tre părinţi de familie. 

(2) Numele, şi prenumele tint- 
rulat. i a 

(3) Data naecerii sele. 
(4) Wezumele tatălui. 

(5) Numele şi pronumelo mumet. 
(6) Să ze arcte număra! co a tras 

teutrulă, .: 
1) Numele şi pronumele fratelui 

mai mare ală tinărelai. - 
(8) Să se arcte ducă fratele cel 

mai mare este orbi scă nepatin- 
ciosă. . 

(9) Numele comunel rurale scii 
arbane ande s'a liverat certificatul. 

(10) Data liberări! certificatului. 
(11) Să so arcte numele şi pro- 

numele persânei după cererea căria 
sa liberată certificatul, și în co 
cualitate l'a cerută acea persnă. 

(12) Semnătura celoră trei pă-.. 
xicți de familie, scă declaraţia că 
nu sciă ăi scrie. 

(12) Semnătura persâneY care a 
cerută certificatulă sc declaraţia 
că nu scio să scrie. 

și prenvirele tint- | 

văscati la (4). ... 
a otărit de sârtă a concura, la formarea contingentului clasei 13 , 

Noi sub-eemnaţii (2). ... . „părinţi at tine- 
rilorii supuşi la chiămare, sâă care fiindă chiimaţi, suntii âncă 
în servicii; ” 

Certificămi că rumituli (3)... ... 
” (5 şi «; înscrisă la No.. 

Este (1) . . . ali dai (6)... 
„: î. seare este în vârstă de şepte-decă ani, fiind născut la (7) 
Îî.... .. şi care mare nici fiă nici ginere. 
-Făcată la (6). ce TO... 

după cererea d-lui (10) 

(11) 
(12) 

Aprobat de noi, primaralii comunei, 

la. A e... . . . . 18. - 

Vedutii de sub-prefectulă plășii. 

MODELU 

Decisia din 24 Ianuarie 1867 

Certificatul a tre! părinţi de familie domiciliaţi în comună, 
spre a stabili drepturile de scutire a unui tinăriă ca fii ală doi- 
lea, dintre orfani fără tată şi fără mumă. o 

Nol sab-semnaţii, (D. .... 
zilorii supuşi la chiămare, stă care findi 
în servicii, 

Certificămi că nvmitvlă (2) 
născută la (3)... 
giali fostei (5). . . . . 
la No... . (0) şi otăritiă de sârtă, 
gentului clasei 18...., 

1. Este fratele urmâtoră ali D-lui (7)... 

+ părinți ai tine 
chiămaţi, sunt âncă 

fini fostuluy (4). ! : : : . 
+» înscrisă pe lista tragerii 
a concura Ja formarea contin= 

orfani ca şi dtnsulă de tată şi de mumă : 
2. N'are altă frate mai mare de câtii elă. 
3. Fratele stii este cu desăvârşire (8) . . . . . . . e 

Păcată Ja (9) . . 000). 
după cererea d-lui (11) 

(12) 
(19). 

Aprobatii de noi primarală comunei. 

Da Si 
Vădutii de sub-prefectulă plăşi.



  

DISTRICTUL... 

PLASA cc... 

COMUNA .,... 

Notă. Primarit vor ajuta la tre- 
bainţă pe părinţii de familie la re- - dacţia acestul certiticată, 

(1) Numele, prenumele şi domi- 
ciliui celor trei Părinţi de familie, - 

(2) Numele şi prenumele tint- 
Tulai, 

(3) Data nascorii sele. 
(3) Să se arcte numărul ce a tras 

tintrulă, - 
(5) Numele şi preanmele fratelur 

mal mare alu tinărulur. 
(6) Numele şi prenumele mumeY 

văduve. . “+ 
(7) Să se arcta dscă fratele cel 

mal mare este orbi ssă neputin- 
ciosă, n. i 

(8) Numele comunei rurale ss 
nrbane unda s'a liberat certificatat, 

(9) Data diler când s'a liberuti . 
certilicaiulu, . . 

(:0) Să se arito numele şi pre- 
namele porsânei după cererea câria 
s'a liberată certilicatulă , şi în co 
cualitate l'a cerută acea persână. 

(11) Semnătura celor trei părinţi 
de familie scă declaraţia că nu sciă 
să seric, 

(12) Somnătura persânei care a 
cerută certiticatulă, scă declarația 
că nu scie să scrie, 

DISTRICTUL 
PLASA e e... ... |] 

COMUNA . | 

Notă. Primarii vor ajuta la tre- 
bainţă pe părinţii de familie, la 
xedacţia, acestul certificati. 

(1) Namele, prenumele şi domi- 
ciliul color trai Părinţi de familie. 

(2) Numele gi prenumele tiny 
alui, 

(3) Data nascerii sile. 
(3) Să se arte numărul ce a tras tintrută, - ! ” „(5) Xumele şi prenumele fratelui tintraluy. - (6) Numele şi prenumele moset vidure, . ” 
(7) Să se arâte dfca fratele cel mal mare este 6rbă stii neputin- ciosă. Ia 
(8) Numele: comunei rurale scă urbane unde sta liberaţă certifica- tulă. 
(9) Data qilei cândă sta liberută 

certi ficatulă. 
(10) Să se arcte numele şi pre- . numele persânel după cererea căria sa libesată certificatulă, și în co cualitate l'a cerut acea pers6nă. 
(11) Semnătura celoră trey pă- rinţi de familie scă declaraţia că . 

nu Sci să scrie. 
(12) Semnătura persânet care a 

cerată certificatulă sii declaraţia 
că nu scie să serie, 

MILITARE 1953 

MODELI . , | , | E 
Decisia din 24 Ianuarie 1867 

„Certificatul a, trei părinți de familie domiciliați în comună, spre a stabili drepturile de scutire a unat tînăr, ca fii al doilea ali unei femei actuală vădure, N „. Noi sub-semnaţii (1) . | ie +: părinți al tineri- loră supuşi la chiămare, s6i cara fiindă chiămaţi, suntii âacă în serviciă : 5 a ! 
Certificămii că numitulii (2) . 

născati la (3), 5 
No... (4) şi otăritii de sârtă 
talui clasei 18... | 

1, Este fratele următori al d-lui Go . 2. Este ca şi fratele s6i celii mai mare fii ală d-nei (6) 
ee ame a. + care este totii vădugă şi nare altă fii mai în vârstă de câtii pe acestia arătaţi mar susii; 

3. Fractele săă celă mat mare este cu desăvârzire (7) . . . Făcută la (9)... la - 

0) 

o. pi. . 

» .» înscrisă ps lista tragerei la . 
a concura la formarea contingen- 

(11) - 09) 
- Aprobatii do no, primaralăi comunei, -. 

Ma 
Vădutii de sub-prefectulă plășii. 

MODELIJ .- 

Decisia din 24 Januarie 1867 

„ Certificatuli a troi părinți de familie domiciliați îa comună, 
spre a stabili drepturile de scutire a unui tînără, ca nepotii ală - 
donilea ală unsi femei actaală văduve. : 
Noi sub-semmnaţii (1). . . 
loră supuşi la chiămare, 
serviciu ; e 
-* Certificămă că numitulă (2), ie . 
născută la (3). . . „a e 3, înscrisă pe lista tragerii 
la No..... (4) şi otărâtiă de sârtă a concura la formarea contin- 
gentului clasei 18... +: II aa 
„1. Este frate următori ală d-lui (5), , 

2, Este ca, şi fratele stă celii mai mare nspotă ali 

„ „a ae, părinți at tinprii 
s6ă cara, fiind. chiămaţi, santă âncă în 

i d-na (6) 
. „s me e e careeste tot vădâvă şi n'are nică 

nici ginere, nici nepotii mal mare de cât pe acestia arătați 
„ai susă; a E INI 
„8: Fratele săi celă mai mare este ca desăvârşire (7). |. 
Păcuti la (6)... ce. ce ae e la (9) - 

. . . . . „după cererea d-lui (10) e... UD) 

(02) 

. .. nu 
fi, 

Aprobatii de noi, primarul comunst, 
Da. la cc... 

. , . * * : . 

. Văqută de sub-prefectulă plășii.



1054 

DISTRICTUL . . 

PLASA e oo... .... 
COMUNA . . .. .. |... 

Notă. Primarii vor ajuta la tre- 
buinţă pe părinţi! do familie la re- 
dacţia acestul certificată. 

(1) Orbi scă de şepte-deci ani. 
(2) Numele, prenamele și domi- 

cilială celoră trek părinţi de fa- 
milie. . . 

(3) Numele şi prenumele tint- 

ralu. 
(4) Data nasceriă s6le, - . 
(5) Să se arcto numirulă ce a 

trasă tintruli, - 
(6) Numele şi prenumele fratelul 

celuf mal mare. | 

(7) Numele şi prenumele tatăl. 
(8) Să se ardte decă tatăl esto 

orbii scă de gspte-deci ani. 
(9) Să se arte dica fratele cel 

mai mare esto orbi sc. neputin- 
ciosiă. „- 

(10) Numele comunei rurale sc 
urbane unde s'a liberată certifica- 

tul. 
(11) Data liberării ceştificatulai. 
(12) Să so arcto numele şi pre- 

nemele persânei după cererea căria 
sa liberată certificatulă şi în ce 
cualitate !'a cerutii acea persâna. 

(18) Semnătura celoră treY -pă- 

rinţi do familie sei declaraţia că 
nu scii să scria, 

(1+) Semnătura persânei care ai 

cerutii. certificatalii scă declaraţia 
că nu scie să scrie. 

DISTRICTUL ........ 

PLASA cc... .. 

COMUNA « . . ... . ... . 

Notă. Primarii vor ajuta la tre- 
buinţă pa părinţii do familie la re- 
dacţia acesta! certificati. FI 

(1) Orbii scă de şepte-deci any. . 
(2) Numele, prenumelo și domi- 

cilinl celor trei părinţi de familie. 
(3) Numele şi prenumele tină- 

raul. : 
(4) Data naecerit scle. 
(5) Să se arcte numtrulă ce a 

trasă tintrulii, 
(6) Numele şi prenumele fratelui 

tintrulai. 
(3) Numele şi prenumele moşulay. 

(8) Să se arcto dâca moşul este 
orbi sc de șepto-gecl any. . . 

(9) SE so arcte dceă fratele cel 
mal mare este orbi scit mepatin- 

 ciosă. : 
410) Nomele comaneY rurale scii 

urbana unde s'a liberată certifica- 
tulă. 

(21) Data liberăriY certificatului. . 
(12) Să se arcte numele și pre- 

„mumelo persâncă după cererea căria 
sa liberată certificatulă şi în ce 
cualitate l'a cerută acea persână, 

(13) Semnătura celoră tre pă- 
rință do familie stă declaraţie că 
nu sciă să scrie. 

(14) Semnătura persânci care a 
certă certificatul stă declaraţia 
că nu scio să scrie. 

.. . 

LEGIUIRI 

MODEL K 
Decisia din 24 Ianuarie 1567 

Certificatulii a trei părinţi de familie domiciliaţi în comună, 

spre a, stabili drepturile la scutire a unul tinării ca fii al duoi- 
Jea ală unui tată, (1)...  . . [ . . . . .... 

Noi sub-semnații (2), . . „+ părință ai tine- 

riloră supuşi Ja chiămare, sâii care fiindă chiămaţi, sunt âncă în 

servicii; - 
_ Certificămă că numitulă (3)... cc... . 
născută la (4).. ,.. . . . . . înscris pe lista tragerii la 

No. .. (5) şi otăritii de sortă a concura la formarea contingen- 
tului clasei 18..... . | 

1. Este fratele următoră ali d-lui (6)... . . - . . 
2, Este ca şi fratele săi celi mal mara fiiulă d-lui (7). . . 
e . caroeste (8), . „ , . . . şimarealță îi. 
mai în vârstă de câtă pe aceştia arătaţi mai susă. 

3. Fratele săă celii mal mare este cu desărârşire (9), ... = 
Făcută la (10). . . . . . la (1). o. cc 

dupi cererea d-lui (12) 

“ 

(13) 

Aprobatiă de noi primarul comunei 

A BB. La... . . 

| “Vădută de sub-prefectulă plăşii. 

MODEL IL 

Decisia din 24 Ianuarie 1807 

Certificatulă a trei părinţi de familie domiciliaţă în comună, 
spre a stabili drepturile la scutire a unui tînără ca nepotă al 
dovilea ală anni tată (1). . . . . . . ; 

Noi sub-semnații(2) . . . . 
riloră supuşi la chiămare, sc care, fiindi 
în servicii; : . 

Certificămă că numitulă (3)... cc... . 
născută la (4). . . ; . . . înserisii pe lista tragerii la 
No ...:(5) otăritii de sârtă a concura la formarea contingentutui 
clasei 18... a 

„1. Este fratele următori ali d-lni (6) . . . e. cc... 
-2, Este ca şi fratele săi celii mai maro nepotulă d-lvi (7) ..- . 
e. . caroeste (8). , . . . . . şin'arenici gi- 
nere nici nepoți mat în vârstă de cât pe acestia arttaţi mai sus, 

3. Fratele stă este cu desăsârzire(9). . . . . . . . . 

„Făcutii Ja (10), o... Tae... .. 

după cererea d-lai (12). .. . - o 

| | 03 
(14) 

„+ Aprobată de noi, primarulă comunei. 

La sc... 

Vedutii de sab-prefectal plăşei. 

„părinți ai tine- 
chiămaţi, sunti âncă 

a e. Bo...



DISTRICTUL ........ 

PLASA e eo... 

COMUNA, e e... 

Notă. Primarii vor ajuta la tre- » 

MILITARE 

MODEL M 

Decisia din 24 Ianuarie 186? 

Certificatul a trei prărință de familie e domiciliaţi, în comună, 

Dainţă pe părinţit de familie la Te- spre a stabili drepturile de scutire a unnă tînără, ca mai în 
dacția acestui certificată, 

(1) Numele, prenumele şi domi- 

cilinl celor trei părinți de familie.. 

(2) Numele şi prenumele tină- 

zulay. 

3) Data nasceril sil, 

(3) Să se arcte namărulă « ce a, 

trasă tintrală. 

născută la (3) . 

taţiei, $ 5), | 

Noi sub-semnaţii (1)... . . 

servici ; 

Certificămi că numitulă (2). . 

(5) Numete şi prenumele fratelui ui clasei 18... 

următor ă ali tintrulul. 

(6) Datu nascerii fratelat urmitor. 

(7) Să se ardte numirală cea născută la (0), . . . . - 

rasă fratele uruătoră, 

(3) Numele comunei rurale ssă 

urbane unde s'a liberată certifi- 

eatali. 

(9) Data qilei cânâă aa liberat 

certificatul. 

(10) Să se arcte numele şi pre- 

numele pers6nei dapă cererea căria 

sta liberată certificatul, şi în ce 

eualitate la cerutii acea persână. 

(11) Semnătura celoră trei pă- 

rinți de familie sei declaraţia că 

nu sciă să scrie. 

(12) Semnătura persânel cara a 

ceratii cortificatali scă declaraţia 
că nu scia să scrie, 

Păcută la (6) . a 

după cererea a-ai(10) . 

„(2) 

Aprobatii de noi, primarulii comunei. 

Ma la 

. 

. 

Vădutii de snb-prefectulă plăşei. 

Este fratele celii mai în vârstă ată d-laă (6). ... 

vârstă între duoi fraţi chiămaţi să facă parte din aceeași tragere, 

şi otărîţi amenduoi de sârtă a î ostaşi (art. 33 ală legii recru- 

"e părinţi al tineri- 

“loră supuşi la chiămare, să care, fiindii chiămaţi, suntii âncă în 

.... 

. Ş .. înscrisă pe lista tragerii la 

No... (4) și otiiriţi de sârtă a concura la formarea contingentu- 

otăritii asemenea, de sârtă 

spre a fi ostașii, la aceeaşi tragere sub No...(7) . . . 

.
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DISTRICTUL , 

PLASA 
„COMUNA 3... 

Notă. Primarii vor ajuta la tre- 
buinţă po părinţii de familie, la re- 
dacţia acestut certificată. 

(1) Numele, prenamele şi domi- 
ciliul celor trei părinți de familie. 

(2) Numele şi prenumele tină- 
rulai. . 

(3; Data nasceriY scle, 

(4) Să se'arcte numărntii co a 
trasi tintruliă, 

(5) Numele şi prenumeio frateluY 
pe posiţia căruia tinărulă fondeză 
drepturile sste. 

(6) Bă se arcte gradulii acestuY 
frate, și corpulă unde servă, sc 

- să se facă cunoscută dica esto în 
disponibilitate la vitra sa, ca fă- 
cend parte din contingentul clasot. 
Să se arcte acestă clasă, 

17) Să se arcte dica este ca anga- 
giat voluntar, reangagiat, chiămat 
scii substituitoră, 

(8) Să se arcte, în colâna a 4 
pentru fie-care frate arătată în; 
tabloii, deca, în casulă când acest 
frate a satisfăcut la legea recrata- 
ţiei, a fostă liberată prin numărul 
ce ai dobândită, s6ii deca a fostă 
scatit, și pentru caro motirii, scă 
în fine, dica, findă coprinsă în 
contingent, a fost apărat, şi în ce 
cualitate, să cu alte cuvinte, dica 
a fosti considerată că a satisfăcut 
la chiămare, ” 

(9) Numele comunei rurale ssă: 
urbano unde s'a liberată certifi- 
catulă, 

(10) Data ile! cândă s'a liberat 
certificatalii, 

(12) Să so ardte numele şi pre- 
numele personci după cererea căria 
sa libertatii certificatulă şi în ce 
cualitate Va cerută acea pers6nă,: 

(12) Semnăturile celor tre pă- 
rinți de familiă, scă declaraţia că 
na scit să scrie. 

(19) Semnătara persânei carea 
cerută certificatală, sei declaraţia 
că nu scie să scrio. 

A. In casul când fraţii ar f din 
may multe căsătoriY, şi arii avea 
nume de familie diferite, să arste 
accete nume. 

Noi sub-semuaţii (1) . 

No... (4), şi otărită de sârtă ac 
tului clasei 18... 

1. Este fratele d-lui (5). ...... . . acamă aflati (6) 
e e. În servicii, nu în cualitate de înlocaitor ci 

CAT 
: pe posiţia căruia îşi fondâză reclam 

a din fraţii d-lui (2). . . este, subra 
tul recrutaţioi; precum se arâtă în tabloulă următori (S) 

2, Posiţia fie-cărui 

MODELN 

Decisia din 24 Ianuarie 1867 

Certificatuli a trei părinţi de familiă domiciliaţi în comună, 
spre a stabili Qrepturiie la scutire a unoi tinării, ca arendă ună 
frate supt stâguri fie subt ori-ce condi 
coprinşi (afară de înlocuitori (art. 833 $ 6 alii logel recrut 

eee ee te părinți al tinezi» 
lorii supuşi Ja chiămare, s6ă care, fiindă chiămați, sunt âncă în 

„Certificăm că numitală (9). o... 
..„ înscrisă pe lista tragerii la 

oncura a formarea contingen- 

  

LA TRAGEREA 

CAREIA EL AU 

Casa | POSIŢIA 
FIE-CARUIA 

DIX FRATI, SUB 

RAPORTUL RE- 

CRUTATIEI 

4 

  CONCURAT 

s 
  

          

Vădută de sub-prefectulă plășii. 

Făcuti la (9) , . . (0). . 
după cererea d-lui (11) . Îc.oe . | 

12) 

Aprobatii de noi, primarulii comunei. 

a... 

ție (dorobanţi şi grăniceri 

ve
 

  
 



DISTRICTUL: ...,..., 

PLASA . 
COMUNA... . ...... 

Notă. Primari! voră ajut: la ize- 
buinţi pe părinţii de familiă, la 
redacţia acestal certificati. 

(1) Să se urcto daca estaşul este 
morti în activitate, stii reformat, 
sei prenumărată în retragere pen- 
tra răni dobândite în serviciti coa 
mandată, scă pentru vre-uă infir- 
mitate dobândită în servicii. 

(2) Namele, prennmele şi domi- 
ciliul celor trei părinţi de familie. 

43) Numele şi prenum. tiuksulai, 

(4) Data nasceril sele. 

(5) Să. se ardte numirulă ce a 
trasă tinSrulu. . 

- 46) Numele şi prenumele fratelui 
pe a căruia posiţio tinărulă i 
tondeză drepturile. , 

(î) Să se arito deca acest frate 
a murită în activitate de servicii, 
scă a fostă reformată sei prena- - 
mărată în retrugeru pentru rânY, 
dobândite într'un serviciă coman- dati să pentru înfirmităţi con- 
tractato în serviciă, 

(8) Să se ardte, în colâna a 4 
pentru fie-care frate arttată în 
tabloă, în casulii cândi acest frate 
a gatisfăcută lu legea vecrutaţii, 
dâca a fostă liberată prin numărul 
ce a dobândită , siă dica a fostă 
scntită, şi pentru cure motiv, sai 
în fine, deca, finădă coprinsti în 
contingentă, a fostă apăratii, și în 
ce calitate; sgă cn alte cavinte, 
deca a fost considerat că a satis- 
făcatii la chiimare. ” ' 

(3) Numele comunei rurale scă 
urbane unde s'a liberat ceztificatul. 

(10) Data gilei câna s'a liberat 
certificatulă. Ă 

„ (11) Să se arcte numele și pre- 
numele persone după cererea căria 
sa liberată certificatulă și în ce 
coalitate *1 a ceruţ acea persână, 

(12) Semnătura celor trei părinţi” - 
de familie, sei declarația că na! 

* Sci să scrie, 

(13) Semnătura persânei care a 
cerntă certificatală, scă declaraţia 
că nu scie să scrie, 

A. In casă cândă fraţii ară 
din maY multe căsătorii, şi ar area 
nume de familiă diferite, să so 
arate aceste numa. 

_No.... (5) şi otărit de 

MILITARE 

  

MODEL 7. 

. Decesia' din 24 Ianuarie 1867 

Certificatulii a trecă părinţi de familie domiciliaţă în comună, 
spre a stabili drepturile Ia . scutire a uuuj tinării, ca frate ală 
unui ostaşi (1) (art. 33 din legea recrutaţiei Ş 7). 

Noi sub-semnaţii (2), . . . . . . =. părinți aitineri- 
lori supuși la chiămare, sâă care, fiindii chiămaţi, suntii âucă 
în servicii; . 

Certificămă că numitulă (3) cc. 
născută la (4)... . . . . înscrisă pe lista tragerei la, 

sGrtă a concura la formarea contingen- 
talui clasei 38... -. -: | A 

1. Fste fratele d-lui (6), . cj, şi pe po- 
siţia căruia îşi formEză reclamaţia. E . 
„2, Posiţia fie-căruia din fraţii d-lui (3). . sub raportul recru- 

taţii; este precum se artă în tabloulă următor (3), 

  

    

  

            
  

- a | POSITIA 
PRENUMELE| DATA CLASA | „FIE CARUIA a E LA TRAGEREA 

> DIN FRATI, SUB| OBSERVATII fraţilor A, nascerii OAREIA EI AU RAPORTUL RB- : 

loriă CONCURAT CRUTA RIL E 
1 2 3 4 5 

“Făcuti la (9)... . .. [. la (00)... 

după cererea d-lu (10), ce, 

02) 
03) 

“Aprobatii de noi, primarul comanej. - | 

aa, 18... 

Vedutii de sub-prefectulă plășii, 

. 
N
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Decisiune ministerială, privitâre la cer- 
tificate de presenţă sub drapelit 

Ministeralii de resbeli întempină adesea ce- 
xzeri, de a libera certificate prin cari să se con- 
stato presenţa cul-va sub drapeli sta aflarea 
sea în reservă, | | 

Pentru înlesnirea tutulor, se decide ca ase- 
menea certificate pe viitor, să se libere de cor- 

LEGIUIRI: 

puri pentru cel sub drapelă, şi batalionele de 
miliții, pentru cel în reservă, după modelele aci 
alăturate. Certificatele acestea având de scop 
a servi şi tineriloră înscrişi şi căduţi la sorți 
ce ai fraţi s6ă rude sub drapel, stii în reservă, 
se pune în vedere d-lori şefi de corpuri şi ba- 
taliâne de miliții ca să satisfacă îndată la tote 
cererile ce li sară face, şi celă mai târdiit în 
48 ore de la priimirea, cererii. 

(1) Numele şi prenumele mili- 
tarului, 

(2) Se va artta una din următo- 
xele privitâre posiţiuneY mitaralui. 

a. liccrut din clasa annlui.. 
din districtul, plasa şi comuna. 

d. Inlocuitoră ală d-lul din clasa, 
districtul, plasa gi comana. 

c. Angagiat voluntară din distric- 
tulă, plasa şi comona. 

d. Reangagiată. 
€. Gagisti. 
(4) Present la corp scă desertor, 
(4) Se va indica data în litere, 

Oisereaţiuni esenţiale 

In nic! într'ună casă aceste cer” 
tificate nu potă fl adăogato stă 
xase; ori-co răsătară trebue să fie 
aprobată, 

41) Namele şi prenumele omalui 
ce pârtă acestii certificatii. 

(2) So va arăta deca este recrat, 
acea este înlocnitoră ali vre-unui 
recrută scă militară în congediă 
ilimitat, se va înscri unu din cele 
ma! susă arătate adică : 

1, Hecrut din clasa anului. . 
districtulă . ...... plasa., 
o... COMUNI, vc... .. 

2. Inlocaitorăal d-lui .. . 
recrutată din clasa anului... 
distr, ..... . plasa e... 
comuni 

3. Soldat (stă gradat) din regim. 
„e. „în congediă iliminată. 

  

   
.. 

(3) So va indica data trecerefîn . 
miliții în litere. 

(4) Numele primarului. 
(5) Cândă primarnlă va crede 

cariinciosă pentra convingerea sa 
că trebue atestațiunea a 2 persâno 
eunoscute, atunci îX înscrie pe a- 
cești martnri în certificată şi sub- 
scriă împreună, 

(6) In casulă cândă omnlă va fi 
în detenţiune pentru +re nă afa- 
cere Gre-care, se va nota şi acdsta, 

“REGIMENTUL . ...... ..... 
BATALIONUL . a... 

COMPANIA -SAU ESCADRON 

Certiflcatii de presenţi sub drapelii 

. . . .... . 

Consiliulii de administraţie ală .......... certifică că 
numitnlă (1)... fitahid-lui. ,... şialid-nei . 
născutii la anulă .... în districtuli, ..... plasa. .... 
comuna .......avândăitalia . cc... Metru... 
milim, păruli ,.... sprincenile..... ochii... .... 
fruntea ..... nasulă ..... gura... faţa... 
obrazulă . .. . semne particulare . .. . profesiunea .... 
servă în cualitate de (2),....,.. a fostii priimitii la corpă 
sub drapeli la ........ şi s'a înscrisă în registrul matri- 
culă snbNr........ şi este(3)...... are dreptul a 
se trece în reservă ln... .... (4) 

Făcută la . cc... ee ee 8 
" Membri consiliului d'administraţie. 

DIVISIA TERITORIALA | Di 

BRIGADA + 
Batalionulă miliţiiloră, districtului . . ș . o e 

Certificatii de afiare în reservă 

Comandantul batalionulni de miliții ală judeţala. ..:... 
Certifică că D. (1)... fiăald-lni,... 

şi d-ei .... . născută la annli ... în districtul. . 
plasa .. .. comuna... arândtalia. .. . metre. .... 
milim. .... părulă..... sprincenile, .. .. ochii 
fruntea... pasul... .. gura... faţa... Obra- 
zulă „... semne particalare, . .. ..profesiunca(2)...... 
este înscrisă în contrâlele reserrei a judeţului ... . ....... 
şi domiciliată în comuna . . . . judeţulă. .... plasa. .... 
şi va, trece în miliții la anală (3). * 
Făcută la „cc... 
Comandantulii batalionulni. ....... 

-. Certiflearea Primăriei locale 

Noi sub-semnatuli (4) primară ală comunei. ..... din 
judeţulă. . , ... plasa... .. . certifică (5)că DD... 
cuprinsă în certificatulii de mal susă ală D. comandanti ală 
batalionului miliţiiloră districtului . . , „.. . lozuesce în co- 
MUuna «a: . +. (6) 

Făcotă la ....... 

“Primarală ..



MIATARE 

 Ministrulii de resbelii-către ofigerii ve- 
crutoră, numiţi prin înaltulii decretiă 
No. 773, din. 1870: , 

- Domnule ..,., 

Măria Sa Domnul, prin înalta aprobare dată, 
asupra raportului meii cu No, 4569 a bine- 
voitii să vă numescă membru ali consiliului de 
revizie ali județului .. . . . pentru recruta= 
rea anului curentii. ! 

După repartiţia făcută, judeţul .. .... 
trebue să dea ună numără de ... .. tineri. 
Recrutarea lori este a se face, conformă legii 
din 5 Deceinbre 1864. 

Diua chiămării tinerilor în examinarea con- 
siliului de rerizie s'a otăriti a începe la 15 lu- 
niii, cândii urmeză să vă aflaţi la reşedinţa ju- 
deţalui. ! 

Numărulii tinerilorii otăritii a se chiăma sub 
drapel se vorii distribui în modulii următor : 

La regimentulă No... la tabără . . . 

La distribuirea tinerilor pentru corpurile ar- 
matci permanente veţi avea în vedere înaltul 
decretă cu No. 1367 din 26 Iulii 1869, publi- 
cati în Monitorulii ostei No. 39 acelaşi anii. 

Pentru tinerii ce consiliul de revizie va con- 
stata că întrunescă condiţiunile cerute de lege 
pentru serviciulii armatei, veţi cere de la pre- 
fectura locală unii tabioii în care se va indica, 
numele şi prenumele lor, comuna, plasa, talia, 
vârsta, semnalimentele, număzuli sorţului ce 
a tras, şi dâca posedă s6i nu sciinţă de carte, 
după acestă tabloii "i veţi înscrie şi D-vâstră 
în controlulă ce'lă veţi întocmi după alătura- 
tul modeli, îi veţi supune printr'aniă preotă 
locali să depună alăturatală jurământ şi prin 
expediţia veţi trămite corpurilorii, unde sunt 
destinaţă tinerii, controlulă nominal după mo- 
delulii de mai susii şi'i veţi expedia prin do- 
robanţ, astă-felă ca mat 'nainte de 31 Iuliă 
să se afle la corpuri. 3 Ă 

Comandantulii dorobanţilori pentra acâstă, 
sarcină are deosebită ordini al Ministerului. - 

Ca membru alii consiliului de revizie urmeză 
să luați parte la tâte operaţiunile recrutării, 
în unire cu cefcalţi membri prevădaţi la art.41 
din legea recrutării, însă cea mal imperidsă 
dâtorie a D-vâstre, este să observați strictiă 
deca tinerii admişi ai talia cerută pentru cor-. 
purile undo'i destinaţi; dâca atragi atenţiunea 

1695 

D-vostra asupra acestui punctă, este că în 
precedentele recrutări, membrii militari aă lă- 
sati acâsta în cea, mai mare negligenţă, pro- 
vocându-se uă mulţime de mutări dintr'uă 
armă în alta. ' ” 

După terminarea, recrutării veţi trămite Ai- 
nisterului ună tabloii generalii de toţi tinerii 
admişi întocmai după modelul citat mai sus, 
arătânâi corpurile unde s'a distribuită, tinerii 
absenţi se vorii trece la finele acestui tabloi 
cu arătare de comuna din care sunt şi numărul 
sorţulai ce a luată. | 

Uni casii asupra căruia n'aşi putea insista 
indestuli, esto recrutarea, dorobanţilori. 

Articolul 40 din legea organică a puterii ar-   

  

mate prescriselămurit că «dvrobanţii seiaii din 
totalulii tinerilorii căduţi la sorţi, alegendu-se 
cel cari ai mai cu îndemânare midlocele nece- 
sarii pentru a'şi procura ei Enşii caii trebuin- 
cioşi pentru servicii», Este deră învederat că 
alegerea acâsta aveţi s'o faceţi din totalul ti- 
nerilorii cădaţi la sorţi într'uă plasă 6ră nu 
nuinai din cei otăriţi a compune contingentul 
unei plăşi, şi începândii neapăratii cu acei ce 
ai trasi numere mal mici. 

Ast-felii veţi cere de la consiliulii de revizie 
ca să vă dea ântâii numărulă de dorobanţi ce 
sarii cuveni prin repartiţia făcută unei plăşi, 
din totalulă tineriloră căduţi la sorţi, şi apoi 
veţi proceda, la alegerea, celor ce aii să formeze 
contingentulii armatei permanente. Legea or- 
ganică dice, că so vor alege din cei mai cu în- 
demânare; îndemânarea acesta, se va constata 
după notorietate publică. 

Când însă ună tînără a exprimati dorinţa 
a servi în dorobanţi do la sineşi, "i veţi lua ga- 
ranţiilo necesare, că are să se susţio în do- 
“robanţi, satisfăcândit'exiginţelorii serviciului 
acestaia, cari garanţii le veţi transmite coman- 
dantului de dorobanţi respectivi. Cu moduli 
acesta vom evita nenumăratele cereri de libe- 
rare din corpul dorobaaţilor ce se priimesc pe 
t6tă diua, din causă că nu se poti susține în 
acestă corpi, după ce mal ântâiă să declare 
înaintea consiliului de revizie că potii subveni 
la. tote necesităţile srviciului de dorobanţi. 

Priimiţi, domnule . . . . încredințarea prea 
osebitei mele consideraţiuni. : 

Ministru, G. Jianu, No. 4,564, Maiă 6, 

| “JURAMÂNT. 
Juri credință Domnitorului Carolii 1 şi di- 

nastiei s6le şi supunere constituţiunei şi legilor - 
ţărei. : 

.
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Inalti decreti din 26 Juliii 1869, pen- | 
tru fixarea aptitudine! şi conformaţiei 
recrutații. 
CanoL. Prin graţia lui Dumne 

ţională, Domn ali Românilorii. 

La toți de fagă şi viitori sănătate. 

Asupra rapotului ministrului nostru secretar 
de stat la Ministerul de rebel, cu No. 9476, 

- Amă decretatii şi decretămii: 
Art. 1, Condiţiunile de aptitudine şi confor- 

maţie fisică după care numai pe viitori va 
trebui să se facă repartiţia tineriloră ps arme, 

se regulâză în modul următor: 
Regimentele de infanterie 1—58. 
Cavaleria 1—62, Pa câtă va fi cu putinţă să 

fie obicinuiţi a încălica stă a îngriji de cai orl 
„a conduce trăsurile, : : 

“Regimente de artilerie 1—65. Pe câtă va fi 
cu putinţă să fie lucrători de fer sâii lemnari, 
şelari, curelari, obicinuiţi a îngriji de cai, a în- 
călica, s6ă a conduce cai de trăsuri. ' 

Bataliânele de genii 1—60. Pe câtii se ra 
putea să fie fierari, pietrari, lemnari de ori-co 
feli, dogară, şelari sâă curelari. 

Trenulii 1—58. Pe câti va fi cu putință să 

deii şi voinţa na- 

  fie gelari, curelari, ferari, obicinuiţi a îngriji 
cai sâii a conduce trăsurile, 

Pompieri 1—60. Pe câtă se va putea zidari, 
invelitori de case, lemnari, fierari sâii uă pro- 
fesie analogă, _ 

Vânători 1 — 58. Pe câtii sa ra putea să fie 
uşure, bine-legatiă pe cât va sta cu putință să 
fic obicinuiţi cu armele de foc şi cu vânătorea, 
so va prefera districtele de munte. 

Uvricri de artilerie 1-—60. Pe câtii se va pu- 
tea ferari, lăcătuşi, pietrari, lemnari de ori-ce 
fel, dogari, şelari şi curelari. ” 

Uvrieri de administraţie 1—57. Pe câtă se 
va putea croitori, cismari şi curelari. 

Flotila 1—58, Pe câtă se va sta cu putinţă 
lemnari şi bine deprinşi la apă, se voră prefera 
districtele de baltă. 

Corpulii dorobanţiloră 1—60. Să fie din cei 
cu midlâce spre a se putea ţine în acesti corp, 

Art, 2, şi celă din urmă. Ministru nostra 
secretari de statii la resbeliă, este însărcinați 
cu executarea ordonangei de fașă. 

CAROL 
Ministru secretar de statii 

la departamentul de resbelii. 
No. 1,367 G, Manu, 

"Civcularea d-hii ministru de resbel către 
coma:danţii batalisnelor de miliții 

Domnule maior, , 

Este ântâia 6ră ca, după publicarea regula- 
mentuluY milițiilor, se face recrutarea, şi m'am   credută dâtoră a vă aminti câtii de serios este 

. 
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rolul d-vostră în timpul şi după terminarea a- : 
cestei operaţiuni. 

In timpală operaţiuniloră, sunteți dâtori să 
dați şi să priveghiați a se da cu cea mai mare 
grăbnicie totii concursul de către comandan- 
ţii de companii tutulor aceloriă ce lar reclama 
pentru împlinirea formalităţiloră de care tra- 
teză decisiunea ministerială, No.31 din 27 Apri- 
li, anul acesta, spre a putea fie-care constata | 
Ască are sâii nu vr'un frate să rudă în reservă . 
sâii altă posiţiune legală, ce '-arii servi la ua 
casii de scutire, întârdierea ce ari face să se 
perimeze dreptuli legali alii cui-va, va face să 
cadă tâtă responsabilitatea asupra d-vâstre. 
După terminarea operaţinnilor recrutări! a fie- 
cărei plăşi veţi face a se executa disposiţiunile 
legii şi reclamantului care declară miliţiani pe 
toţă cel ca ar prisosi după luarea contingentului 
necesariii armatei permanente şi dorobauţilor, 
precum şi pe acet ce na se destin reservei gră- 
nicerilorii, şi veţi face înscrierea lorii, conform 

celorii dictate do regulamenti, . 
Decisiunea ministerială, No. 7, din 24 Ianua- 

rii trecută, Ja art. d, prescrie ca tinerii recu- 
nosenţi că ai fostii recrutați slabi, la recra- 
tarea anului trecut şi otăriţi a se trămite la 
vetrele loră pe timpii de un an, să se presinte 
din noă la recrutarea viitâre. 

Recrutarea următâre a anului 1869 este acea 
de acumi, şi prin urmare veţi face să se pre- 
sinte consiliuriloriă de revizie 6menii de acestă 
categorie. Ori care arii fi decisiunile consiliului 
asupra loră, veţi raporta imediată resultatulii 
Ministerului şi, în casti ca, omul să fiă recuno- 
scut întremaţ, îl veţi trămite, prin autorităţile 
administrative, la corpul de unde se trămiscaa 
în congedii de un an. Deca 6răşi aceşti 6meni, 
nu sară găsi spre a fi presentați consiliului 
de revizie, se voră urmări şi înapoia pe dată 
corparilorii lori. 

Pentru oră-ce casii aţi avea nedomirire, vă 
autoriz a vă adresa directi Ministerului spre 
a cere esplicaţiile de cară aţi avea nevoiă, 

Primiţi, domnule major, încredințarea prea 
osebitei mele consideraţiuni. 

Ministru, G, Alanu. No. 4566, Maiă 5. 

No. 7, Decisiune ministerială, relativă 
la modulii cum. are să se urmeze cu 
meniă recrutaţi neregulatii. 

DIRECŢIUNEA PERSONALULUI 
- Bucures, 23 Ianuarie, 1870. 

Din cause neprevădate Ministerul a fostă 
adesea pusă în posiţiune regretabilă, de'a tră- 
mite Ia casele loră, tinerii uădată recrutaţi, 
unii ca recrutați din erâre, şi alţii recrutați cu 
uă constituțiune fisică debilă. Avâuda-se însă | 
în vedere disposiţinnile art. 47 alii legii recru- 
tării care declară decisiunele consilialul de re-
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vizie fără apel, şi spre a se pune în armonie de- 
cisiunile Ministeralui cu dânsele, se otărasce : 

Art, 1. Tinerii ce se vor scâte din rândurile 
armatei pentru unuli din motivele susă dise, 
li se voră libera de Ministeri ună bilet (mo- 
dală A) şi uă f6iă de drum (modelă B) care se 
voră trimite directii corpului cărui aparţin şi 
în care se va trece motivele trămiterei omului 
la vatra sa. - ME ! 

Art, 2, Corpul îndată ce priimesce acestea, 
dă tintralui t6ia de drum, şi cu dânsa elă se. 
duce ?a judeţulii s&ă spre a se presenta coman- 
dantului batalionului de miliții, 

Toti de uă dată biletul (model A) se înain- 
teză de corpi aceluia-şi batalion de miliții, 
notâză actsta in registrele sele şi nu şterge pe 
omii dintr'ensele dec âtii uădată cu ştergerea 
întregei clase căreia el aparţine. După biletul 
trămisi batalionului, corpulă opresce uă copie 
pentru a se anexa la conturile trimestriale. . . 

Art. 8. Batalionulii de miliții va înscrie în- 
dată în registrele scle pe tincrală recrutati 
din erore cu observare de la ce corpii vine şi la 
presentare îi dă în schimbulă f6ei de drumii, 
ună biletii de miliții cu aceea-aşi adnotare 
(art... . ali regulamentalui miliţiilori).  : 

Art, 4, D&ca scoterea din rândurile armatei 
esto pentru casii de incapacitate fisică, acesta 
se va considera de uă dată provisoriă pentra 
ună ană, şi batalionul păstreză biletulii prii- 
miti de la corpă, asemenea şi omulii foia de 
dramă priimită,, până la epoca recrutării vii- 
târe, cândii elă se presintă din nuoă consiliu- 
lui de revizie spre a se vedea dâca este în stara 
de a servi. În casulă afirmativă , omul se îna- 
poiază corpului spre a'şi continua serviciul, iar 
în cel negativi, se liberâză din serviciul arma- 
tei și conformi aptitudinei sâle fisice (art .. 
din regulamentulă milițiilor), se înscrie scii 
nu între miliţiani după regulile generale sta- 
bilite întracâsta. Batalionulă însciințeză în 
aceiaşi timpă corpnlă căruia a aparţinută, şi 
formalităţile cu care s'a trămisi omulă la va- 
tra sa, să se păstreze în archiva corpului sâi 
batalionului de miliții, după cum ra, fi casulii, 

Arte 5. Usi dată cu darea fOici de drum se 
va libera Gmeniloră indemnitatea de druim re- 
gulamentar şi în urmă se'va face socotâla cât 
ai costatii pe statii întreţinerea omului recra- 
tată neregulatii, şi so va rambursa Statulă de 
cheltuelile făcuse în rnodulii următor: - - | 

- “D&ca recrutarea, neregulată provine din cau- 
sa consiliului de revizie, cheltuelile se vor im- 
puta acestuia. e | 

- Dâca ea este făcută din neprotestarea, celor 
împricinaţi în terminele legale, ele se vor îm- 
puta iară. ME 
, In easul'de trămitere la vatra, sa, a unui re- 
crutaţii constatată improprii, serviciului, din, 

„causa sănătăţii scle; tesaurul vasta deschis 
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cu aceste cheltueli pânt ia terminul de un an, 
fixată la arţ. 4 de mai susii, când atuncea să . 
se va rambursa de la medicuiii care a făcută 
recrutarea, s6ă rămâne în sarsina tesaurului 
prin chiămarea, omului în rândurile armatei. 

Art. 6, Disposiţiile art. 4, se aplică la toţi 
recruţii unei clase, în decursul celui de ân- 
tâiu anii ali serviciului lori şi nu vorii putea 
fi reformaţi de corpuri, fără formalităţile cu- 
prinss aci. : ; 

Art, 7, Circumscripţiunile suntă respangă- 
târe de imputările ce aii a face şi de executa- 
rea lorii, 

  

. _ Moner A 

a Îhrarea a 
| tri   4 

MINISTERUL DE RESBOIU 
D-nu. ... . . . fiiali D-lui, 

şi D-ei ,.,.. domiciliaţi în comuna .... + 
plasa . . .. judeţul. .. . născutla..... 
luna, ...,.anult ...... încomuna. „i 
plasa .....judeţnli. .... . avândă .pă- 
rolă .... sprîncenile. .. .. ochii .... 
frantea .... nasul, .. --gora.,. 
bărbia ,....faga. ..... talia de mili- 
metre; de profesiune. .. . . . domiciliatii în 
celă din urmă timpi în comuna, . 
plasa ... . . judeţul. .... . însuratit cu 
D-na... ... domiciliată în comuna, 
plasa . ..... județul, „+ şi fiică a 
D-lni .:.... gi Di... . domiciliaţi în 
comuna... plasa. ... judeţuli... 
făcândi parte din contingentulii clasei anu- 
lui, ... şi dovedit recrutat în neregulă (1) 
este autorisatii a sta la casa sa până la nuci 
ordine, 

Dotivele decisiuniă acestia 

! “Bucuresci, ina - .. luna ., amulă e 
Ninistru de răsboiă. i , 
pg = 

NE „n “Director de serrieiăă, 
(L, $.) . ie .. . .. . 

a Moe B 

Înrarea ! 
Sa | tării 

“MINISTERUL DE RESBOIU 
Fie de drumii 

PENTRU TRAMITERE LA VATRA SA . 

D-na... fii ali D-lui, . gi Dei... 

      „domiciliaţi în comuna. . «is «e plasa . .. .. 
  

(1) Peutracasulă prostdut Ja art, 6 alti derisianel ministerial se va pune aci aecrutată slabiine
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jodeţulă „..,. . recrutati în contingentul 
anului ..,. . este autorisat a se întorce la 
vatra sa, unde va aştepta nuci ordine, 

Bucaresci, diva . . luna .-. , anul... 
Ministru de Răsboiă, 

No. 
(L. 8.) 

E 
Directorii de servicii, 

Cireulara d-lui ministru de resbel către 
comandanții punctelori, de griinicery. 

Domnule comandanții, . 

Recrutarea. grănicerilorii în anuli acesta, are 
"să se facă conformă legii organisării puterii 
armate din 11 lunii 1808, şi potrivită cu ne- 
cesităţile co avemii, 

Legea, organică a puterii armate prevede că 
recrutarea grăniceriloră să se facă pe alese; în 
scopulă acesta vă facii cunoscută celo ce amă 

„decisă, spre a le urma întocmai. 
Compania ce comandaţi: are să priimâscă 

ună nuămr de . . . recruți pe carii veţi îm- 
părţi în cele patru schimburi conformă rega- 
limentului grănicerilor, * E 

Recruţii aceştia vi se vorii da: de către con- 
siliulă de revizie al recrutării judeţului , . ... 
după ce va încheia operaţiunile revizuirii recru- 
tării plăşi! în a cărei circumscripţiune ar cădea 
comuna care trebue să dea recruți. ” 

Pentru acâsta d-vâstră împreună cu sub-pre- 
fectuiiă şi primarii comunelorii respective, veţi 
dresa pe comune anii tabloii de recensimântiă 
ati tutulorii tineriloră ce ară avea vârsta le- 
gală spre a faca parte din contingentul anului 
acestuia, şi "i veţi supune a trage pe comune la 
sorții, 6ră resultatulii tragerii "i veţi înscrie 
întm'uă listă ce se va certilica de d-râstră, sub- 
prefectulă şi primarulă comundi, 

La epoca fixată pentru revisuirea tinerilor 
unei plase, sub-prefectulă ra. presinta lista a- 
câsta consiliului de revizie dimpreună cu tinerii 
într'nsa înscrişi, Gră d-vâstră veţi da consiliului 
uă listă numerică de tinerii ce trebue să dea ună 
comună proporţional cu pichetele ce ea are să 
deservâscă şi pentru care vă veţi servi de ală- 
turata listă care determină contingentulă de 
grăniceri ali anului. Pentru a face aceste re- 
partiţii, vă veţi servi numai cu comunele 'pu- 
blicato în înaltulii decretii, No. 89, din 20 A- 
prilie 1869, | 

Dâca, priimindă numtrul de 6meni ce vi s'a 
fixati prin repartiţia contingentului anulri, 
sară covârşi efectivul companiei, veţi raporta 
Ministerului câți prisosese, spre a se decide ce 
clasă are să liberezo prisosuli. . 

Dâcă din contra nu aţi putea lua numărulă 
de recruți cuvenit companiei numai din tinerii 
de 20 ani înscrişi în receusimântală anului cu- 
rentă, atunci veţi face a, se presinta consiliului 
tinerii din reserva anilor precedenţi, căci con- 
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tingentulă unul an se formăză, conform legii, 
din toţi tinerii ce aii vârsta de la 20 până la 
27 ani, 

Veţi păstra însă ca, normă, pentru alegerea 
dintre reserră, a lua ântâiii pe cel cu vârsta de 
21 ani, apoi pe acelă cu 22 și aşa mai încolo 
până la celii cu 27 ani, pentra care listele de 
tragere la sorţi aii să fie făcute pe clase de ani. 

Dapă terminarea operaţiunilorii recrutării 
numărului de 6meni ce vi se cuvine; veţi priimi, 
de va, fi casă, de la consiliul de revizie uă listă 
de toţi tinerii aparținend contingentului anu- 
lui acestuia, neluaţă în serriciulă activiă, curiă 
se voriă clasa între rezervele anului, şi na voră 
fi chiămaţi la serviciii de câtă cândă unuli din 
ccă recrutaţi bun să se fi ştersă din contrâlole 
companiei pentru unulă din casurile prevădute 
de legile şi regulamentele în vigore şi atunci 
după ună ordină special şi nominală ali Mini- 
sterului. In nică într'uniă casti altul n'aveţi a- 
mestecă cu dânşii, e! intrândii într'uă catigorie 
analogă cu reserva armatei permanente şi su- 
puşi regulelor de concentrare a acestia, 

Uă dată priimiţi şi înscrişi recruţii ce vi se 
cuvinii în anulii acesta, veți trămite Ministe- .   rului mă listă nominală de dânşii, cu ar&tare 
câţi sciii, sâii nu carte, asemenea şi uă copiă 
de po lista de tinerii ce aă a compune reserra 
grăniceriloră, conformii celor dise mai susi, 
€ră pe ace escluşi sii exemptaţi din serviciul 
graniţei pentru motive legale, "I veţi arăta ba- 
talionului de miliții respectiv spre a fi înscrişi 

între milițieni, conformă regulameatulni mili- 
ţiilorii. . , 

- Priimiţă, domnule comandant, încredințarea 
osebitei mele consideraţii. 

Ministru, Ge Mann. No, 4566, Maiă 6, 

Circulara d-luă ministru de resbel către 

comandanții escadroneloră de doro- 

banți. 

Domnule comandanti, 

Sunteţi însărcinatii a priimi de la ofigerulă 

membru. ală consilialui de revizie Qin acelă 

districtă tinerii din clasa anului curentă, în 

numără de... şi a'Y expedia la corpurile ce 

Şi se va însemna de numitulii ofişeri, afară 

de cei destinaţi pentru escadronulă co coman= 

daţi şi cară voră rămânea a se regala de dum- 

nâsâstră. IE | 

„ Deca, prin repartiţia făcată, numărul de re- 

crați ce vi s'a dată cu dânşii să coverşescă e- 

fectivulii previduti în înalta ordonanță cu 

70.1337 din 30 Lulii 1809, veţi raporta îndată 

directă Ministerulni spre a se regala ce clasă 

trebuesce trecută în miliții. Ă 

Pentru hrana 'recruțiloră de la reşedinţa ad- 

ministraţii până la destinație, se acordă do fie-   care omă câte 37 bani pe di.
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“Suma, cuvenită de bani pentru hrana G6meni- 

loră, se va regula prin mandate, asupra cărora 
Ti şi acte ju- 

“stificative. 
Transportarea recruţilor Ja destinaţie se va, 

face prin dorobanţi în proporţiune ca numărul 
ce se pornesce. . 5 | 

Aceşti dorobanţi însă nu vor merge mai de- 
parte de câtă până la cea d'ântâii Prefectură 
ce va întâlni în marşă, şi acolo, predându'! do- 
robanţilor respectiv, împreună cu banii hranei, 
dorobanţii se vorii înapoia la escadronă, €ră 

vansa până la 300 lei 

- 1665 

Fie-căruia corpi îi se va trămite uă dată cu 
pornirea Gmeniloră şi nă listă de numele loră, 
spre a se putea controla după tabloulă trămis 
de ofişerulă membru ali conăiliului de revizie. 

Consiliului de revizie sunteţi autorisat a :a- 
pentru transportul săă, 

obserrândi însă a fi rambursat de dânsul în. 
dată după terminarea tecrutăriy. 
* Priimiţi, domnule comandant, încredințarea 
osebitei mele consideraţiuni. 

  

  

  

tinerii se vori înainta, cu acesti modă din di- Ministra, G Manu, a, PRE strictii în districtă până la, destinaţie. Mu No, 4,565, Maită 6, | . DTABLOŢ... ..... Ne E 
De timpulii şi loculii unde aii a sosi recruţii 'contingentului anului curentii 

CORPULU TIMPULU. --LOCULU ; 
” . ” LO ID . ţ Regimentală 1. 31 Ialii. |: Tabără şi Bucuresci, .. ... : i DE 3 IL 30 unii, |: : >» - Ismailă. - | > IUL, 31 Iuliă. |: > “Bucures, | „i > IV. 31 Taliă. | ;Crajova, .... Ia: 

> V.. ]- 31 ulii. | laşi gi tabără, . pă > VI: 31 Ialii. | Bacoresci şi tabără. * -. > VII 31 Tolii...| Galaţişi tabără i NL "31 Toliă,. | : Tabără şi Brăila, | i 
Batalionulă 1 vinătorl 30 Ianiă: i : Turnu-Severin şi Crajora,. ! 

“> No 31 Tulii.: | Tabără şi Ploesci.: - - -: -- > II >, 31 Talii...| Tabără şi la, 7: 
>. IV >» 31 Ialiă, . :Bucuresci şi Severinii. Regimentulă rogioră. . 31 Ialiă. | : Tabără şi-Bucuresci, . 
> călăraşi. 31 ulii, "| Bucuresă; - ---.--- 
> vinători călări, 31 Talii. | Tabără şilag, 
> Ideartilerie şi ponton.| 31 [aliă, .| Tabăra Furceni şi Iaşi, | 
> II de artilerie. „31 Ialiă. | :Bucuresei, .. ...... 

Stabilimentele, 30 lunii, >: 
Pompieri Bucuresci, . 30 Imniă, |. > 

> Iagk,. | 30 Iuniă. |'.Jagi. 
Batalionul 1 de genii. „30. Iunii. | Tabără şi Focgăai, 
Ma - 91 Tulii. | Bucuresti - , 

Trenuli, “31 Toliă. | > 
Flotila. 30 lunii, | Gala. 1. 
Uvrierii, ps | 81 Totiă, Bucures, .. .. 
Dorobanţi. "1 80 Lunii, | Reşedinţa lori: --             

Notă. La acele corpuri unda saă trecut câte duo garnisone, recruţii se vor directa spre acea gamisână care ară fi mal apropiată. $, e.: 
Kegimentulă de rogiori are să'$i priimescă recraţi! îni tabără şi Bucureset.. .! 

cel din județele Argesi, Buztă, Coturluii:; Dâmboriţe, Gorj 
- bânsulă priimindi 

Patna, hOmniculă-Sărată şi Tecuciă; judeţele Argeşă, Dâmboriţa, Bucuresci, iară cele-alte spre tabără, i 
Ministru de resbelă, G, Manu, 

it » Prahora, Ialomiţa, Dtovii, 
Gorjii, Prahova și Ilfov, 'I va trămite spre 

a i 
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1666 -  DEGIUIRI 

.. TAB 
DE REPARTITIA CONTINGENTULUI ANULUI 
    

  

  

      

      

    

  

    

  

    
  

                

„. INPANTERIA VÎNATORI 

Po a. 00 | - 

"JUDETELE 11 -|S1 ee iellelel= 
E a s|E|E|E| EI! E|EIEl=lalalz 

&lslslalalalaalalala|a 

Argeşi, ..,.. Î... .. 1344 —| —[:—| —] 20] —[—118] — | —| — 

RAC eee. 1137] —| —|. 18] —| —[—[—j aa] 12] — 
Botoşani ....... . „| —l—[—1——|—l—l—l— | — 

Brăila, a eeecoeo. —| === lila 
Buzăi. i st. . Î.C. stie. — its] — 1 —]—]—] —]—— [26| —] 26 

Cahul, cc... ....... —| 20| —]| —]|—|[—l—[—j—l—|—ţ— 

Covurluiă, .. cc... .... —|—|—1—[—l—] 6]—]—] 266 —|[— 

Dâmboriţa .. cp... ... 55]. —)—1—]|—11594—]— 4| —| 26 

Doi. o... = —]—la2] — | —] l-a —[—[— 
Dorochoiil, . ........... —|—|—1—|——[———0— 0 — 

Fălciă,  . ce e ro... .. === ==] 25 — 

Gori. ,.... no... e | — [043 — [= —I—0 26] —l—— 

[momiţa ee... —[—l—]—l—1—1—]5—]—]—] 2 

Oraşulă . -....... „Il =izi—j—l—i——l—l—j—— 
ast | ana a... a | —[—l—]—] 31 —[—]—[—1—] 26) — 

apitala, o... .. „l—l—l—l—|—l—l— [= —1—1— 

Mfos| abea 0 ÎI ZI ZI ZI ZI 2121 Za 2] = | 26 
Mechedinţi, cc... .[—[—]385] —|'—[ —] —]—] 26| —]|—]| — 

Muscelă. .... e... .. 1 31 —][—l—!—l— ll 

Neamţuli, „sall 92844 —| —1—1—]| —] 26| — 

Olt, i iza tie ee eee [278] — | — | — 1 1181. — [026] —| —|.— 

Prahova. „...... asa | —] 19] —] —[:—] — 13441 — 1] — | 26/ —|' 26 

Pata, e... ..... — | 16| —|—| —ţ— [| ——1—] 26] —|— 
Roman . cc... te... —]—]— [| —1105 —| —]—1—] —] 26] — 

Romanați... site ee [| | 941 — | | 52ţ — 74] 26| —| —| — 

Romnicu-Sărată, . te. ac —]. 9] —]| — | —1—]1— | 264 —[.— 
Bucâra ....... ... sell —l—l——1—l—i——l—ţ 24] — 

Pecuciă. . ..... ae a —l 35] —][—[—1—l—imi—] 26] —] — 

Teleorman... isa | —]—] =] —] —] — | — [100] 26] —| —] — 

Tatora, see te ea kt. 113|. —|—[ =] —1—|—|—i 6| 20| — 
Vasluiă, „...... ... -. 1 —1—]—[—] 951.—]—]—l—]—1 26| — 

Vâlcea , cc... . .... ——1—]—]—19223| — 1 —] 28| —| —]|— 

Vlaşea . i... î...... — || =] 20 — A [| 1.26 

Totală pe corpuri 502| 516! 479| 471| 506| 503| 5059/509120] 180j 212| 180 

Îi Nota. Corpurile următâre ai a lua contigentele lorii din 6menii 

Compania de disciplină .....9—| 71 —]|—|—]—| || 

Scâlă militară cc. = 10 == 

Compania sanitară, ..,... „| 30| —| 14! 6! 16| 30) —][—][—l[—|—|[— 
Escadron gendarmi Bucuresci. . | —| —| —| —[—|— | III 

> > "Tag... 
>: a: Ismaili. | —l—1—|[—l—[—[—41—[—l—]— 
> > Bolgrad, —]|—1—1—]—ţ—] 24] — =] 

| >: > „Cahulă ,..1—[. 444 — | —l—l—1 111171 

Comvania gendarmi Bacuresci . |. 7] —| —| —| —| 8 —|— 20| —| —| — 

> > Iaşi... || 5 =] 30) —      



  
  

  

  

  

    

  
  

      
  

          
  

MILITARB 

LOU E ă | 
1870, PE CORPURI SI PE JUDETE i Si 

CAVALER. | ARTILERIA |POMP.ÎGENIU SI pei 
: : . - Ă , "3 IE 

zis ZE GlElEl Iele] z.| [28| Ei |NOTALu 
îs] i|2z1512151l5lz| 2 | 8 [55] 8 [eosaaete > a OG £ va a = e e &| Sel Es|elalalelssl 2 le [8 Â pl 

10| 34| —| -a0 | 18| —[—1 ||] 10 |.— | 3-5] as: 
—|—| 2] 281 —i—i al] — | — 5 | 110 372 
—| = 24 181 —i—— [l-a 0 125102. "165 . 
—|—l=—| 8-a — | 513|. 58 10 
24 —|—] — 1181 —1 12 19] 10 |.— 3 | 132 365 - 
—l—]— — —1—1—|_]|—1| 2 — — —. — „90 

„24 —]—] 181 —i— oja] — |. 5 -8|- 66 - 160 
292| —|—] — 18| —] 18) —[—l'12] 10 |. — 8 |: 143 "415 —| 24] —]| — as — l-a] — [-15 3 |. 198 604 
—|—i—[ — [==] — — 3 |. 102 118. : —| —[.24] 18| —] [==] — |. 3 |. 18: 162 
24| 24| —| — | 18| —l-l—[—a2 — | — 3 |. 192|. . 382 
24| —| —[|'— 118 —[—j— 12 — 15 3|- 302]: 215" —|—|—| 12| == [| — [= 1 — 1 — 1 us 
—1—]—] 91 —1—[—l2P6l— ji — d 17| no 185 
—|—| 24] — 9 70[147 — [1 —] — — — | — 226 - 
244 —|—]| — 9; 11] 20) —[—| 20ţ' — — 5 |- 184 472. 
— 24| —[ — | 313] —[— [ţa = |. 3| 152 635! 
—| 24| —[ 10| 18| —[—l—[—la0-— |: — 1 83|. 108 206 —|—l45| 18| —[—[—|—lua 2 — 1. 1-5] 9% 480 —| 244 —] — as — ll — 1-1. 83| 102|. 676 24| —[ —[ —" | a8i —l200 — [lac] — |- — 1 - 31 156|. 645 
24| —1-—] 36] —|—l—l—[i5—t 10 1: — 1 31. 102|: 292 —|—l a 181 —]—l=l—ao[ — [1 — 1. 83| 8]. - 28. 
—| 23| —] — [18] —]—i——lao— |-— 1-31 aa 415 - 24| —]|—]| 18| —1— 21: = — 8 |: 40. 292: 
—|—| 17] 18| —| [a | 5 | 18 154 24| —[—] 241 — | ——1 [12] —[-— — - 3 20 214 . 
—| 24 —]| — 18| —[—i— [12 — — "8 |» 102: - 285 : ——| 16| 18]—[—l=]—aa ao 1.-— | - 31| 102 300 .. —|—| 24] 18 [= —I—]oha o = [-— | - 3]. 20 268 - 
—| 24| —]| — 18 —[—|—|—|12] .2:| — 3 | 152 460 

247] 241) 232] 305260] 5:]223| ea 93 |roz 577| 70| 107 | 33 |” 10307: 

din clasa anului 1869 a corpurilorii însernnato în dreptulii ori= 

28| 27| —| — | 
—|—]22] 1 a E |                   

Miaistra de resbală, Ge Manu. 
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TABLOU 
De numerulii recruţilorii ce are să prii- 

> mâscă fie-care companie de grăniceri 
din contingentulii 1870. 
  

  

        

A , No. 
| COMPANIA DE GRANICERI .|RECar- 
| - Ă TILORU 

1 Bechetă,. . e |. 216 
"Brăila. ee ee e e | 230 
Bratocea., o. î . . . e |. 194 
Buliga, . ... .:. . . . e. 180 
Calafată , .:, cc  . . . . | 190 

| Cărpineni. „se. e. . s | 298 
| Comănesci .„.. . . . . 140 
|| Comrad .. . . . . . ... | 270 
i CornuLunei.: . . . . . | 140 

Dorna, . c. î . ... ... „140 
WI Galaţi, . cc. . . 222 

Giurgiu ., ... .. . 196 
Ginvala , Ie. ... 130 
Gruia . . . 1. . . . . . | 182 
Gura-lalomiţei . . . . . . „| 224 
Mamorniţa . . . . . . . 208 
Michăileni „., î . d... 156 
Nimirceni. . , î. . . . 184 

| Oituz, . . . . . | 160 
„|| Olteniţa . ee se | 216 
| Polizesci . , . în e | 182 
„|| Predealu , î. | 144 
"U Prisecani, „| 144 

Rădăuți , n ct. . . | 284 
Riu-Vadului. .. . . . . | 144 

“| Sculeni. . 1. . . . o . . | 284 
| Severin ., | 174 
„|| Soveja. . . . e o a. . [| 140 
“| Stefăneaci, . < . . . . . . | 220 
VI Stirbei, . cc . . . . . . „| 942 
| Toma. e e see e. | 184 
“i Verciorota . . . . . .. . . | 144 
„|| Zimnicea . .. „+ |__182 
' : 6,344 

INSTRUCŢIUNI MEDICALE 
ALEGEREA RECRUŢILORU PRIN SORTI 

(potrivit ca disposițiile regalamentolui întocmită 
= pentru acesta) - - 

Introducere 

Serviciuli militarii , din causa eserciţiiloră , 
“osteneliloră, schimbării de climă, lipseloră Ja 
care este expusi şi mişcărilorii ce se facii din 
partea Omeniloră ce se înroleză s6ă care se gă- 
gesc în cadrele armatei, reclamă 6re-care con- 
diţiuni neapărate, atâtii în interesală popula- 
ţiunii, câtă şi acela ală guvernului. 

Ori-care omiă cere a se înrola ca volontariă 

  

  

LEGIUIBL 

stii a fipriimit în scola militară, în corpul sa-: 
nitară, s6ă ori-ce altă ostaş, are mal ântâiă de 
tâte să corespundă la uă condiţiune, adică la, 
aceea, de a avea tote facultăţile fisice şi intelec- 
tuale întregi , adică d'a nu avea nici uă ră- 
tămare vădută s6ă ascunsă, care arii face: 
nedestoinică pentru serviciuli militară, - - 

Militarii trebue să fie sănătoşi şi virtoşi; nu 
numai ca să pâtă executa lucrările fisice la care-- 
sunfii supuşi, şi se reriste, la ostenelile ce de- 
curgii din acesta, deră âncă ca să pâtă găsi în. 
sentimentaulii puterii lor organice energia tre- 
buinci6să spre a se putea lupta in contra ab- 
stinaţiilorii, să braveze obstacolele şi pericolile, 
să se întărescă în contra nenorocirei, cu unii 
cuvântii să se potă obicinui cu tâte necazurile 
atâti în timpu de pace câtă şi de resbelă. - 

Printr'uă fericită concurenţă, aceste cereri 
însemnătâre, cu tâte condiţiunile lori, sunt 
de uă potrivă favorabile atâtii intereselor ci- 
vile cât şi celor militare. In adevăr, omul ne- 
destoinicii de a da armatei serviciulii ce se cere 
s6ii din vici6să conformaţiune sâi din slăbi- 
ciune, ca să plătâscă societăţii prinosulă lu- 
crului, trebue să'şi imbunătăţăscă sănătatea, 
şi să'şi facă astii-felii cu folos uă carieră dăr- 
nnitâre; din contra, dâca lamă băga în viaţa. - 
militară să l'âmii priimi ca voluntarii, atunci 
lamă condamna a jăcea prin spitale, l'am face 
să'şi vEdă sănătatea ruinându-se din ce în ce, 
şi mat adesea să păsescă uă morte fără vreme. 
Omuli tare se întorce la râtra părinţilorii săi 
mai ţepăniă, mai bună de lucru; omulă slabi 
cade, stii se întârce acasă, sdrobitii şi veştedă 
în povara familii sâii a satului săi. a 

Aşa Q6ră, sub ori-ce punctiă de vedere, prii-- 
mirea 6menilor în rândurile armatei, este forte 
seri6să şi medicii arbitrarij, mai cu deosebire 
cei competenţi, chiămaţi de lege a jndeca ale- 
gerea, trebue să se pătrundă bine de responsa- 
bilitatea ce cade asupră-le şi asupra priimito- 
riloră şi administraţiunilori respectire 

Probitatea şi umanitatea trebue să presideze 
aci ca în ori-ce altă loci, şi să fie directorulă 

„| condiţinnii (condit. slujbei) lori; deră aceste 
cualități nu suntă de ajunsi, deca nu roriă fi. 
dirigiate şi de uă sciinţă solidă, fractală stu- 
diiloră, experienţi! şi a reflecţiunilori, căci şi: 
deca se află în 6meni vătămări lesne de apre=- 
ciată, suntă însă altele în numirii destală de 
mare,.forte ascunse sâii aparente, înşelătore şi 
legate cu rătEmări interne ce nuse pot judeca 

"|de câtii de ună practicii inrăţată, exersat, și 
cu băgare de sâmă. Acestea deră câre'si ai ră— 
dăcina împinsă în organele esenţiale ale vieţii, 
sunt mai tot-de-una cele mai grave; nu numai 
că pune pe individ în neputinţă d'a face un bun. 
servicii, dâră âncă atragă cu sine dese şi vă- 
timătâre jăceri prin spitale, şi adesea stdân-, 
duse militarulii în împregiurările defavorabile 
în care se găsesce, de vă dată "i se taie inima



* MILITARE 

„“Şi 88 perde înainte de timp, Judecarea, în ase- 
menea casuri, depinde, în mara parte, de sciin- 
48. medicului şi de confienţa care guvernulii a 
pusă în caracteruli şi în cunoscințele sâle, 

Insemnătatea acestel situaţii prin care me- 
dicul intervine în desbaterile unul aşa de mare 
interesi ală societăţii, a determinată prin a- 

„ «ceste instrucţiuni a rechiăma cu seriositate bă- 
garea de sâmă şi scrupulositatea mediciloră şi 
a chirurgiloră asupra dâtariilor ce li se impun, 
asupra dificultăţiloră ce “1 încongiură, mid!6- 
cele lori de a depărta aceste greutăți, ast-fel 
în câtă putând să se gândâscă de mai înainte, 
să fio totii-dâ-una pregătiţi a corespunde ca 
dorinţele legi! în acâstă importantă chestie. 

Diticultăţile de care fu vorba se pot găsi în 
“tri puncte principale: 

1, Nedomirirea ce încongiură adesea necuno- 
scinţa medicală, în contra căria, nu este altă 
remeiiă de câtii erudiţia şi esperienţa medi- 
cului.: i : 

2. Inşelătoriile la care sunt expuşi din par- 
tea celoră ce sant de examinat, . 

3. In sfirşit individii în Gre-care casuri chiar 
în procedarea operaţiunii; —. - 

Individii supuşi examinării potă căuta să 
scape de serviciă, şi cu acest; scop îşi însuşesc 
vătămări s6ă din contra, interesați de a se 
priimi, le tăinuesc numai ca să nu fie depărtați. 

In casolă 1, sunt tinerii luaţi cu sila; în ca- 
suli 2, toţi aceia ce se înfişişeză ca titlulă de 
bună vos, voluutari, ş.c.]. Acâstă deosebire însă 
na trebue să fie absolută, ex se modifică după 
inspecţiunea ce se face aceloră Gmeni după sii 
înaintea încorporării. Ast-fel se găsescii 6meni 
care, sâi din indiferenţă, sâă din lipsă de mi- 
dioce, sâi printr'uă esaltaţie falsă momentană, 
s6i prin instinct sincer și generos, ascund vătă- 
mări adevărate cu uă mare dibăcie.- Alţii, după 
ce ai fosti descoperiţi în înşelătoria' lori la 
ântâia cercetare, se găsescă soldați fără cusur 
la inspecţiunea generală, când ajungă la co- 
-mendile loră. Din contra, nu e de mirare să ve- 
demii un volontariii că se căesce d'uă otărire 

" mecugetată, atunci se decuragăză şi caută, prin 
iclezag să scape de obligaţiunea, ce a contrac- 
tati, Acăstă. schimbare de disposiţiuni este 
âacă mai obicinuită la ase) ce se propun a servi 
cu plată pentra altalii, vizitarea loră cere cu 
dinadinsali uă băgare de sâmă specială la prii- 
mirea sâi la reformarea loră, după ce ai fost 
priimiţi. Ori cara va, fi -posiţiunea îndividului 
propusi la examinare, madicală păzinduse de 
orl ce felă da tariurire sâă înşelăciuna, trebue 
-8ă caute: : i ia 

1,.Dsca nu este uă vătămare despra care in- 
dividulă nu scie nici existarea ei, nici gravita- 
tea în care ară putea, trece, remâindă nobaer- 
vată sâă dâca scia s*o ascundă prin maşteşug, 

- 2, Dica vătămarea există în adevără săi de 
“este prefăcătorie, în acestă din urmă cas, după 
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ce s'a constataţiă, trebue să procedeze la exa- 
minarea, cu stricteţă şi rigurozitate, căci gire= : 
tulă ar putea, fără voiel, presenta un adevărat 
motișă de necavabilitate. : ” 

In casulă 1, după ce s'a, cunoscutii vătăma- 
rea, adevărată, rămâne a, se otărt dâca acâsta 
este gravă, de trebue omulii scosi din concu- 
renţă şi apoi, dâca este naturală, s6ă isvorită,. 
din pracugetare. | : 

Chestia principală pote lea .uă otărtre deo: 
sebită, după impregiurările în care se îafăşi- 
g&dă densa. Ori-ce b6lă acută a organeloră în- 
semnătâre şi atarea de convalescență ce le ar- 
mâză după constatare, sunt depărtate, fiind că ' 
nu so poti tramite în spitale, acei individi bol- 
navă s6ă slabi, în privinţa celoră chiămaţi, ce : 
vină la convocaţiune otărirea urmeză a se facd: 
astiăi-felii, în câtă să nu se mai pâtă schimbă: 
nici chiar după însemnările ce are consiliulă:.: 
Acâstă otărire trebue însă să fiotavorabilă ori 
căruf individ care nu e tocma! bun de armată! 
în timpulă instrucţiunilorii ministeriale. Aşa ; 
dâră, medicul trebue să se pronunţe pentru de-- 
părtare de câte ori nu va velea probabilitatea 
unei grabnice şi radicala tămăduiri, cu atât: 
mai maltă, cândiă. acea vindecare nu se pâto: 
dobândi de cât printr'uă operaţiune sângerosă: 
care nu se pâte face în contra voinţii chiămâ= 
tului; apoi, a respunde de succesul unei opâ- 
raţiuni ori câți de mici, mai cu s6mă făcută - 
în starea defavorabilă în care se află individul - 
în raportiă cu starea lui morală, ar fi nă neho=: 
tărire pe care acesta mai multi doresce a:'0o:: 
depărta. a Ca 
"Reformarea cere cea maj strinsă moderație - 

In adevăr, ară fi uă primejdie morală deea ar: 
mata ară vedea ca ochil exemple de înlesnirea + 
dobândirei de liberare. Guvernulă pe dă altă 
parte are interesă a nu pierde ună om cars nu: 
sa ramplasâsă şi care dedat cu disciplina, eser= : 
sat cu amtruntele servicialui, pâte âncă i prea! 
trebuinciosii s6i întrună servicli, secundară: 
dâca nu are destulă putera pentru serviciulă - 
activă aţă chiară în celă activă, dâca infirmi=": 
tatea nu e reală, s6ă dâca arta posedă midlâ-' 
cele de tămădaire. In acâstă împrejurare este! 
chiară uă dstoria a se da îngrijirile cele mai -: 
bune ori cărui militară care a consacrată. unii: 
timpi Gre-care pentru patria sa, priimindă cu: 
plicera ostenâlă, rănindase,compromitânda'şi: 
sănătatea, dobândindă în sfirşită intirmităţi; 
care, dea nu ali gravitatea spre a'l putea scâte 
din servicii -asigarându'l nă pensie msritată 
trebuinţeloră sâle, celă pagină săi se dea mid" 
lâcele de existenţă. Asa dâtă, nu sa va'cere” 
schimbareă anu! omiă, de cât duţă ce a "cercât - 
cu li tota midlâcels artef spre â/iii vindica,; şi - 
după ce s'a conatatată că nu mat pâte fi de: 
stoinicăi a servi nici tate ună chipă. 

Nadestoliicia recunoscată încurcă, după com.       s'a disii, şi chastia : dâtă infirmitatea hu îsvo-'



1670 - 

xasce din precugetare; acesti casă este prevă- 
dutii în condica, penală. Aşa A6ră, medicul tre- 
bue să îndoiască grija spre a nucondanina pote 
uni ornii nevinovată din causa unei -examinări 
uşâre scii din contra, pronunţândi: depărtarea 

- unui individă ce merită asprimea legilori. 
„Câti pentra militari! încorporaţi, -oficerulii 

eanitară; însărcinată cu acâsta, este dctorii a 
face îndată sefului corpului declaraţiunile ce 
convicţiunea sa a găsitii după nă seriosă a- 
preţuire, ... .: DE 

Câte uă dată dificaltăţile nască chiarii din 
locul în care se face examinarea. Când se exa- 
minezii soldaţii încorporaţi, atunci este lesne; 
în casarme s€ă în spitali se iâte a'i supune la 
vă numezâsă şi lungă cercetare, sepâte desluşi 
şi chiară din părerea confraţiloră loră. pregă- 
tind şi unindi împreună tote elementele diag- 
nostice. . Mp 

Deră cândă este chestia de a priimi 6meny 
nuoi în rândurile armatei, suntemiă siliţi a ne 
pronunţa, la cea d'ântâiă vizită după uă scurtă 
şi repede observare, Acâstă necesitate, pote. fi 
causa de se priimescii une-ori muiţi Omeni ne- 
destoinici dea servi; ca să se evite deră aceste 
mari greşeli, trebue ca medicii să aibă băgarea 
de sâmă cea mal scrupuiosă în împlinirea. unei 
dâtorii de care depinde buna compunere a unui 

LEGIUIEI: 

'disposiţiunilor inorbide s6i unei bâle în ființă; 
sănătatea. şi chiari viţa individului nu s'ară 
primejdui printr'una din circumstanțele ordi-: 
narii în cariera ostăşescă; 4, In sfirşit deca uă 
infirmitate care pară supăra serciciulii func- 
ţiuniloriă, dră care ară fi de natură a atrage 
dergustaliă celori-alţi soldaţi. 
“Medicii, afară de acâstă, nu vorii perde din 

vedere că trebue să ajute cu deosebire autori-. 
tatea militară, care prin posiţiunea sa, este 

de câți 6meni capabili a servi cu activitate. 

PABLOU | 
şi infirmităţile care depărteză. 
„* din servicii - tă 

"A. Bolele ecranului - 

De bâlele 

Suptă acestă nnme mcdicii înţeleg mai multe 
afecţiuni deosebite, potrivite stărei morbide ce- 
le constitue sti .potriviti consecuenţelorii ce 
se deduci zelativă cu forma şi schimbările ce 
urmeză. . - DI   1; Forma : Facus, Chelia   corpă de armată, Ca să se înţelegă bine şi să 

se învingă dificultăţile expuse, dont condițiuni 
suntii de împlinită: cea d'ântâiii a cunosce fără 
greştlă serviciulă la care suntă chiămaţi me- 
dicii în asemenea împregiurări; ală duoilca, de 
a procede nestrămutat la examinarea fie-cărnia 
omiă după uă regulă întocmită înainte şi. pro- 
prie a aduce aminte tâte amăruntele asupra 
cărora atenţia trebue ţinută necontenită,. , : 

Omul se va presenta desbrăcat în pelea gâlă, 
Slii puremiă cu picidrele pe ună cororă să ro- 
gojină. cu călcâiele împreunate, bragele atâr- 
nândi în lungul corpului, palma deschisă şi 
înt6rsă înainte. Arancămiă uă ochire generală 
spre a judeca greşelile cele însemnătâre de con- 
formaţiune, acelea ce nu aduci vre uă îndoială 
pentru servicii, precumiă ::A/arasmulă, şi di- 
formităţile considerabile ale fecei, petele largi, 
livide, prose, şi perderea de substanţă ale obra- 
jilori, perderea unuia stă amendorura ochă, 
ale unui mădularii stă vre uncă părți esenţiale 
a unui midular, diformitățile evidente ale mă- 
dulareloră, elc. a E | 

Trecemi apol la examinarea parțială şi cu 
amăruntulă a deosebiteloră regiuni ale cor- 
pului, încependă de Ja capă şi procedândă. în 
fie-care regiune d'afară spre în întru, Se cerce- 
teză prin tâte midlocele fie-care organii, ca să 
se asigure : 1, Dâca nimic nu stărilesce liber- 
tatea şi întregimea lucrărilorii proprii ale pro- 
fesil armtlorii; 2, dâca nici uă parte nu va su- 
feri din causa hainelorii militare, armăturei şi 

„Chelia favosă, cea mai gravă din aceste va- 
rietăţi, se deosibesce prin coji uscate, cam ro- 
tunde, gălbule ce acoperă ună ulcă specifică, 
adâncită în plele. Aceste adâncături curacteri-. 
stice ai asemănare cu fagurul de miere stă cu 
capsulele de Lichen ce se ţin de câja arborilor. 
Ele se cunosci cu atâtii ma! bine cu câtii bola. 
e mal nucă şi cu cătă puntele bolnave suutii 
mai bine isolate unele de altele. Dâră în perid- 

parte acoperit cu coji neregulate ca cu uă scâr- 
ţă, se cunoscă şi mai cu siguranță, căci stra- 
„tele superficiale se deslipescă şi cadă din causa “ 
materiei ce se secretsză necontenitii pe de- 
desubtă, . ..; „. 
„Acâstă formă a cheliet este totă-de-una prea. 

gravă, şi adesea însoșită d'uă stare cachetică şi. 
se ia de alţii prin molipsire. Ea causeză prin 
vedere, miros şi mai cu semă prin frica de mo- 

afirşitii pierderea ptrălui în părțile copleşite- 

2. Forma : Pitiriasie. Chelia tăriţosă 

rasis simplă se curâsce după nisce pelicele sc 
cojiţe prea fine de culGre argintie scii ca side- 
ful, la vedere mătăsâse şi lucitore ca amian-: 
tul, ce încongidră rădăcina periloriă, întinden-- 
du-se peste t0tă rădărina loră, în piele, . .- 

Acâstă afecţinne, fără a fi aşa de gravă şi   meniţi!; 3, deca prin urmarea slăbiciunelori, 

maj specială chiămată a veghia să nu se. prii- . 
mescă sâii să se conservese în rândurile armatei . 

“Chelia, toigne, Tinea Canititis (dacalvans). * 

dele mai înaintate, cândă cranul este în mare : 

lipsire totă-ds-una scârbă şi mare desgust, In 

de dânsa este una din cele mai sigure urmări 
“|ale acestel bole. . - - i 

Acestă formă provenită obicinuitiă din piti- 

stricăciosă ca Farus, resistă însă mai totă-..



MILITARE 

d&-una cu îndărătnicie miglâcelorde tămăduire 
ce'se îutrebuinţeză. Perii încongiuraţi la rădă- 
cina lori de ţesături infamate ţobrintite) slă- 
bescii, şi de nu cad ca să nu mai crâscă, se 
asprescii însă, se rupă lesne şi se rărescă.. 

3. Forma : Chelia granuldsă sei Impetigo 

Ta chelia granulâsă provenită din impetigo, 
capuli e acoperită de coji neregulate , vinete 
sâi cenuşii, în asemănare cu tencuiala sii ip- 
sosulii tăvăliti; ele se deslipese şi lasi surfege 
puginii umede. . 

Aceste coji libere sunt uscate, tăriţâsc, prinse 
de perii ce le pătrundă, representândă granu- 
laţiuni de diferite mărimi. 

Acestă variaţie a cheliei e mai adesea xă ur- 
mare a necurăţeniel sâi a miseriei. Cândi e 
simplă şi de unii gradă slabi, şi conatituţia o- 
mului este bună: trece mai totii-dc-una între- 
buinţândii miql6ce curăţitâre şi ma: cu stimă 
între nisce condiţiI igienice, mai bune, :: 

4. Forma : Chelia făinosă săi Bosema - 

- Lamele fine, pleoştite, cam albe şi lucităre 
se deslipescii câte uă dată în cuantităţi mari 
caracterisândă chelia gisă făinOsă, fiindii că a- 
ceste lamele firămâudu-se formezi unii prafii 
ca făina mai multi s6i mai puţin abondenti. 

Acestă formă de chelie, ce provine ohicinait 
din ecsema, este cea mai uşoră şi lesne de tă- 
măduiti şi care numai câte uă dată pricinne- 
sce rărirea părului. 

Ea depinde d'aă întărâtătară a pelet părâse 
care se acopere de nisce băşicuţe mică & căror 
zâmă se usucă. 

Pielea rămâne âncă “munti timpi € cam roşie 
gi umedă şi cândiă bâla trece, raal rămân âncă 
în unile puncte mai depărtate, câte-ra băşi- 
cuţe respindite ce înripiseză | forma primitivă 
şi elementară a bâlei, - - 

Judecata de priimire în servicii 

De câte ori există chelia favâsă cu caracte- 
rele ei proprii, la vr'unii individ, acesta trebue 
scosă din serviciulii militarii. 
Asemenea şi 6menii cu chelie granul6să, cână 

puroială secretatii este în cuantitate mare, sâii 
cândii bâla să întinde pe uă parte: mare a ca- 
pului şi perii sunti stricaţi în țesătura loră și 
mai cu s&mă cândă omulă înfăcişeza caractere 
de vă constituţiune limfatică scii diathesă SCro- 
fulosă. 

Omul cu chelie îăinână uşâră şi simplă păte 
fi priimitiă în serviciă; dâră dâca bâla este în- 
sosită de exofoliațiani considerabile, dâca, perii" 
suută vestejiţi, dâca constituţiunea: generală 
este prăpădită, atunci nu pâte fi priimită.. 

Câti pentru nedestoinicia 6menilor. înrolați, 
chelia; favâsă îndată, ce s'a declaratii. şi nu â 
pututii fi vindecată, 4 aceia treboescă depărtaţi 
din servicii, .. ... : si | 
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- Asemsnea şi cu cele-alte forme de chelio , 
cândă suntii anevoe de tămăduitii. Aci nu tre- 
bue să ne grăbimii, ca la chelia favâsă, find-că 
alteraţiunea e ma! puşină profondă, şi se pâte 
spera tămăduirea chiară de sine, 

 Simulaţia (prefacere că are) Chaliaă 

- Aceste forme de chelie şi mai, cu deosebire 
favus dai adesea ocasie de prefacere. Inşelă- 
torii întreprindă obicinuitii de a se preface că 
pătimescă -de favus adevărată, întrebainţând 
acidulă azotic, ce]ă "pică pe dermală cranului 
cu picătură. Prin acest midloc, în adevăr părul 
cade şi se formez coji gălbui sâii mal bine nisce 
plăci rotunde; dâră atunci capulă mare miro- 
sul caracteristici ală cheliei; cojile nu sunt” 
separate, ci deslipite, şi lasă sub dânsele mici 
răni superficiale de uă bună natură; în fine, 
împregiurul fie-căruia puuctă atinsă, există uă 
arie mărginită inflainată, când. cele-alte părți. 
ale cranalui sunt cu desăvârşire sănătâse, pre= . 
cumă şi difetitele prafuri. mai multă s6ii. mat 
puținii mărunte, ce le aruncă pe capii şile a-. 
mestecă în pării ca să simuleze cele-alte for- 
me ale cheliei, suntă vădite, find că pe "de vă 
parte e lesne de a le cunâsce directă, iară pe. 
de alta păruli este în bună stare împregiurări 
ce se deosibess forte de bâla, prototipă. : 

Disimulaţiune (prefacere că mu are) 
“de chelie - 

Cândiă chelia nu a produsi âncă căderea pă- 
rului s6ă prefacerea lui considerabilă, se înceră 
câte uă dată ao disimula, a searăta că esto: 
sănătosii, curăţindiă bine 'capulii, deslipind CO- 
jile prin cataplasme; după care urmeză spălă- 
tură cu săpun. Deră deca în acest casă, virim 
mâna în pării, se găsesce obicinuitii tegumen- - 
tulă s6ă pelea cranului caldii şi umedii mai 
multă sei mat pușină. Examinând pelea, după 
ce s'a dată în laturi părală, găsim lesne cojiră 
şi jupuiri mai multă să mal puţină profunde, 
inflamații vesiculose s6ă alte semne ce carac- . 
teriseză bâla. . 
"Aceste midloce de a cerăeta craiul prin a- 

tingerea si vederea trebaescă negreșită, între- | 
buinţate,. 

  

ar “Catre ș stii a pleguvie: pe “ 

Pării multă, groscioră, “mlădiosii, linsti şi cu . 
lostru compunii starea sănăt6să a pelei cranu- , 
lui, căruia daii apărare nemidlorită,. eficace şi 
indispensabilă mititarului, ca săpotă purta di- 
feritele coifari şi mai cu sâmă casca. Perderea 
părului de întindere mare pe surfaşa cranului 
indâmuă la scotere din slujbă. In acesti casă 
partea fără pără este netedă, lucitOre de uă facă, 
ca laptele s6ă gălbue; examenul cel maj scru-: 
pulosă nu pote vedea punctele albăstrui corese . 
pundânde cu găurile bulbiloră piele; câte aă 
dată se deosibesce cesătura cicațricilorii auper-
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ficiale. mai multă s6ă mal pușin întinse ce pro- 
vină: din mâncăturile favasulul, 

: Chiariă incomplecta perăere a părului pâte 
âncă,motiva depărtarea individului când părul 

"cea rămasă este slabi pe suprafege, veşted, se 
rupe lesne şi de nă cnantitate care nu ajunge 
să apere capul de strângerile dnrerâse ale coi- 
furei soldățesci. sâă de afecţiile ce se voră ivi 
din repedea schimbare a temperaturei, - ... 
„Reforma în casuri de chelie sâă alopecie na 

trebue pronunţată de câtă, cândă omalii a fost 
observată într'ună timpă destulă de lung, ca 
să avemă siguraița de nedestoinicie, Afară de 
chelie, mai multe alto afecţiuni potii face să 
cadă părmlă; acestă pază și priveghere suntii 
totii-de-una de neapărată trebnincisse. 

Simulaţia, (prefacere positivă) . 

Avemii exemple că s'aii cercat a simula sta- 
rea de chelie. Smulgerea cu cimbistra cu mare 
grije, a fostii întrebuințată în acestă cas; dar 
ori cât de esactă să fie, nu pâte face tegumentul 
cranului a înfăgişa starea de adevărată bâlă 
descrisă mai sus; faca lui, din contra, rămâne 
mată ca accea a pelei în generalii şi esaminând 
de aprope, partea bănuită, se descopere prea 
lesne că este aemănată de orificele bulbiloră 
părului, etc. - 

Disimulaţie, (prefacare negativă) 

„Câti pentru aplicarea de pării străinii ca să 
disimaleze, acâstă calviţie se descoperă totii- 
dâ-ana de unii ochiă scrupulos, şi mai cu semă 
nu ne putem înşela; întrebuinţând manevra ce 
făcurăm maj susă, adică virîndă mâna în păr 
trăgendă uşurelă şi inspectândă tegumentulă 
cranulul, o... a ii , 

Tumori scă umflături pe capii. 

"Ori-ce tumor voluminosii pe capii ce are 
rădăcina, sa în adâncimele părţilor moi, adică 
până la osii s6ă chiară în partea os6să, cere 
depărtarea individului; dâră dâca et sunt mici, 
nu trebue să se pronunţe de câtă când sa află 
în regiuni unde ară putea fi strinse de coifuri 
sti se întindă peste măsură ; ast-felii : tumoră 
iuţă, proveniţi. de la dura mater , după ce ai 
străbătută părţile os6sa, Acestă din urmă cas 
este asemenea uni motiv de reformă, în vreme 
ce cele-alte se potii adesea vindeca la militară 
prin operaţie. a 

„ “ Osificarea imperfectă 

:Osificarea imperfectă a âselorii cranului sg 
cunâsce ca fontanele; ast-feli suută în ființă, 
fontanela fronto-parietală, şi câte nădată căs- 
carea, mobilitatea şi elasticitatea marginiloră 
âseloră .eraniene, şi esta eridenti motivii de 
depărtare s6ă reformă, 
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Cicatrice întinse. şi lesiuni mară 

Asemenea este şi cu cicatricele întinse ne- . 
potrivite, fragile, care strebati surfaa cranu- 
lui, precum şi marile lesiani ce provin din răni 
prin impresii s6ă afandări adănci ale Gselorăă: 
prin extoliaţii s6ă după estracţia acestora. 

„Bolele encephalului : imbecilitate, 
„+ alienaţie mentală N 

„Causele de nedestoinicie care provină din. 
starea anormală a părţilor cuprinse în crană, . 
suntă prea grei de apreciatii, din causa impo- 
sibilităţii d'a face cercetare locală a simţurilor 
în întrală cranului, . - 

Acâstă stare se vede obicinuit prin Incrările 
s6ă funcţiile organelorii supuse voinţei, şi mid- 

| lâcele simulaţiel ne găsesc Gre-cum în disereţia 
individaluice suntem chiămaţi a examina, mai 
cu sâmă în cea ce se atinge de imbecilitate săi . 
neghiobie şi deosebitele feiurt de alienaţie sâiă 
smiatire mentală, precumă Demenţia, Mania, 
Monomania. Este cu totul da prisos a motiva 
într'unii mod absolut depărtarea stă reforma, - 
câtii de constatate arii fi, căcl este peste pu- 
tință a se.cunâsce adevărulă în scurta visită a 
cercetării. Notabilitatea publică pote singură 
certifica faptulă şi consiliul a dâtoră să adune 
dovedi autentice. Mediculi pote în unele casuri 
so înfăcişese atestatulii s6u prin presupuneri 
fondate pe semnele exterire, expresia fisiono- 
miei sâi configuraţia capalui. Imbecilitatea,. 
ajansă la ună gradu înaintată are trăsuri ca- 
racteristice ce nu înşelii mat nici nădată ; cu 
tote acestea na trebue să uitâmii că se aflu şi 
imbecili din nascere, a cărora infirmitate na.: 
este esprimată prin nici nă anomalie esternă, 
adică în conformaţia capului. . - 

Gradulă neghiobiel sâă ali nebaniei prin care. 
individul se deosibesce de starea sănătâsă este. ” 
câte uă dată aşa de micii şi variată; în câtă 
este cu greă medicalui a'li apreţui după ca- 
viință, iară cânflii arii putea să inspecteze ne- 
contenită şi mai maltă pre individual presupus, 
după cumă poti face ofigeril sanitari al regi- 
menteloriă şi mai cu semă ai spitalului în pri- 
vinţa soldaţilori aflaţi în servicii, atanci i-ar 
fi mai posibilă a 'şI da uă părere mai otărită. 
Negreşită sunt casuri în care caracterele alie-,, 
nației mintale santă învederate şi aşa de bina. 
vădate prin încercări, şi mărturii iucontesta-. 
bile, în câtă ori cine e în stare a le cunosce;. 
deră suntiă şi altele aşa de ascunse, în cât, ca. 
să se pâtă afla aşa de ascunse, în cât, ca să se 
pâtă afla adevărulă, trebue să supunem pe in- 
dividalii bănaită la nă lungă şi inteligintă ob- . . 
servare. Mal cu s6mă e bine să fie observată. 
atunci, cândă se află singar şi se crede cănu'l 
vede nimeni. Alte ori trebue să'l ia la vorbă şi 
să'l sondeze prin întrebări. Să'1 facă întrebări 
de totii felulă şi multe, necontenit, atingătore ; 
de deosebite materii, astii-feli în câtă să nu:
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:aYbă timpulii d'aşi pregăti respunsulă, să i se 
smolgă, ca să gici aşa, vorbele ce'i acapii fără 
voe, înainte de a se putea gândi să'lă prindă, 
în sfirşitii, aducendu'lă la contradicţie şi în a- 
celaşă timpii să i se observe fisionomia, gestu- 
rile, menţinerea, şi să bage de sâmă dâcă sunt 
în armonie sâi desacord cu smintirea, intelec- 
tuală de care e vorba; câte uădată să'1 spioneze 
în secret convorbirea, puindu'lă în raportii cu 
-Smen) inteligenţi, care trebue să se prefacă că 
nu bag de semă starea lui, alte ori, din contra, 
este bine a'lă face să înţelâgă că'l examineză : 
întradevăr este uă diferenţă fârte mare între 
smintiţ şi simulatoră : cel d'ântâiii, vădândii 
că lă cercetâză, se supără şi se silesce câtă se 
pâte să respungă tocmai la ceea ce'lă întrăbă; 
cel d'ali duoilea nu numai că nu respinge cu 
mare silinţă împutaţia nebuniel, dâră âncă exa- 
gereză mai totă-dâ-na în actele cei se parii 
priinci6se la constatarea infirmităţii sâle. 

Trebue fără veste şi mai de multe ori să in- 
spectămii individulă n6ptea, căci e de cea mal 
mare importanţă a se cunse felulă şi starea 
somnului. Insomnia stăruitore este în general 
unulă din caracterile cele mai însemnâtâre ale 
alienaţii mintale. La manie deosebim simptome- 
le următâre : Somnul anul întraderăe maniac 
este negreşiti agitati, futreruptă, adesea lip- 
sesce cu totală; la maniaci mincinoşi este din 
contra : acesta dârme cu atâtă mai multă cu 
câtă în timpulă dilei s'a căznită a se arăta a- 
gitată şi furios. Domenţii să lipsiţii de minte, 
din contra, ai somnulii profundă şi dormit uă 
mare parte a dilei. Monomaniacii aă somn mal 
adesea agitati, turburaţii de vise; de malte ori 
bolnavul destăinuesca dormiuâi obiectul de- 
liciului săi, în vreme ce giua face tâte miql- 
cele a'jă ascunde... : 

Se va ţine în s&mă antecedentele bolnavului, 
obiceiurile şi mai cu sâină patimile la care avâă 
aplecare, In sfirşită ună tratamentă medicală 
face câte uă dată descoperiri; ast-fel: midlâcele 
energice, straşnice, durer6se chiar, care ar fi în 
stare a tămădui bâla, dâca acâsta este reală, 
pot adesea să vie în ajutor de a descoperi ade- 
vărul. Dâră în nici întruni chipi midlâcele 
întrebainţa'e nu trebuesci se fie cn crudime a- 
plicate şi vătămătâre, - 

Consideraţiile expuse mai ausă pentru nebu- 
nie se aplici şi la catalepsie şi epilepsie, afec- 
ţiuni intermitente esenţială, ce nu se împacă 
cu serviciulă militari, Medicală, înaintea con- 
siliului de revizie nu are nici ună: midlocă da 
constata şi adesea, chiar d'a presupune disi- 
mulaţia acestori bole; câtii pentra simulaţie, 

- elă nu pâte dobândi de câtă bănneli mat multi 
s6ă mai puţin temeinice și trebue să ia refagiă 
la notabilitatea publică, afară numai dâcă prin- 
tr'uă întâmplare prea rară, apucă pe individii 
unii atacă în presenţa reviziei, ceea ce eate cel 
mal bunii martore. 
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Catalepsia 

In acâstă lucrare, eatalepsia este lesne de 
cunoscutii; ea se înfăţişeză prin spasm tetanie 
mai mare sâii mai mâle în sistemul muschilor, 
în general sei parte, cu acestă particularitate, 
că mădularele, supuse puterii ce le domin, ră- 
mână, adesea în aceeaşi posiţie în toti timpul. 
atacului, Individele cari se încercă a imita a- 
câstă bolă nu poti să imiteze spasmurile; la 
aceştia, când încovoi sâii întind mădularele lor, ' 
observăm uă urmare de nişte mişcări mic! ce se 
succedii şi cari provină din forţa ce'şi daii pre- 
tinşii bolnavi ca să susţie contracția muschilor 
membriloră lorii, şi să păstreze posiţia în care . 
se aflu; alţii îşi închipuescă că trebue să arâte 
uă patere considerabilă, şi acâstă exageraţie îi 
trădeză de sigur, afară de acâsta, contracţiile 
prefăcute so potii descoperi prin chipuli ur- 
mătoriă : atârnăndă printr'uă sf6ră uă cără- 
midă etc, de mâna unui cataleptică şi tăemă 
sfora fără veate : cărămida cade, bragul zu se 
mişca — atârn'o însă de braculă unui cata- 
leptici prefăcutii, tae sfâra, fără să v6Qă, şi 
fără de veste (cu fârfeci bone), cărămida cade, 
6ră bragulă se mişcă în susăi de puterea, caro 
până acumiă, ţinea cărămida. ” 

Epilepsie : Bola copiiloră 

Accesurile de Epilepsie proprii Qise consist, 
ca şi acelea ale catalepsiei, într'uă perdere iute 
a simţirei şi a inteligenţi”, şi în perversia ac- 
ţiunilorii musculare, obicinuită celorii supuse 
voinții; d6ră acestă perversie, în loc d'a se ex- 
prima. ca la Catalepsie printr'uă contracție 
permanentă, se manifestză prin convalsii, a- 
dică : prin contracţii şi estenţii alternative 
mai multi s€ă mai pugină. violente şi neregu- 
late. Acâsta diferinţă în simptome -aduce ase-.. 
menea uă nare înlesnire în deosebirea simalaţii 
de realitate Tâte atacurile catalepsiei sunt u- 
niforme, identice; din contra, este fârte rarii . 
să se vâgă, chiarii la acelaşi individ, ducă a-, 
tacuri epileptice asemenea unulă cu altul; se 
înţelege lesne în acestă casă, cu câtă înlesnire ' 
se face prefăcătâre, Asti-felii epilepsia este a- . 
desea simulată, şi câte uă-dată cu atâta iscu- 
sință în cât abia este docredut. Ca tâte acestea 
suntii semne ce nu potă scăpa lesna din vede- . 
rea unui doctorii cu băgare de sâmă : câte uă.. 
dată individul începe prin a leşina şi apolintră . 
în convulsii; alte ori căderea este cel d'ântâiă. 
simptomii ce se observă; individul cum capătă: 
ajutoriă începe de locă a imita spasmurile epi-, . 
Jeptice, în amânduoă clasele convulsile variez 
nemărginit înintensitate, în partea dominantă. 
şi în întinderea loră; deră chiară în midloculă. 
acestor agitaţii sa presintă 6re-care fenomena - 
constante, și cara nu se potă simula; astă-felăă ,   suntă mulţimea .sguduiriloră,. bosumflarea.:0- -..
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brazalui, care în același timpii dobândesce vă 
culdre albăstrue sâi chiarii negră, spumele pe 
gură şi scuipatulii gros. semni pe care mulţi 
indivigi se silesci în zadara'li representa prin 
clăbucii de săpunii, în sfirşită lipsa simţirii şi 
a leşinului. Bolnavulă nu simte nimică, nici 
sgomotuli ce se face împrejuru'i,: nici încer- 
cările de descentare făcute asupra organeloră 
de reluţiune, nici vorbele ce i se adreseză : uă 
acţiune fără veste înşslă mai totă-dâ-una pe 
înşelători şi'i dăimi de goli. Asti-feli s. e. 
câudă le dămă să mirâsă amoniacă s6ii gazii 
de puci6să aprinsă, când î gâdilămiă pe tălpi, 
cândă aruncămii fără veste pe dânşii apă rece 
maltă, cândă îi opărimă uşurelă cu apă fer- 
binte. Pupila la adevărații epileptici este totii- 
dâ-una immobilă, la înşelători se strânge când 
i se pune înaintea ochiloră uă lumină mare. 
Ia sfirşitii armările imediate ale atacului aă 
asemenea caracterele ]orii ce nu se poti imita; 

"părţile începii a'şi lua posiţia lori naturală, 
după vr'uă câtă-va timpi, muşchii se slăbesc, 
pelea se acopere de sudâre mal cu sâmă la cap 
la gâtă şi la peptă; bolnavalii cufundati fu- 
tr'uni somnii grei sc6te stforăituri proprii, 
obrajii luă se îugălbenesciă de totă, semne ce 
nu se potii reproduce prin simulaţie; pulsul se 
regulăză, se răresce, respiraţia se face iară nor- 
maiă; cu tâte astea âncă nu e de totă în sim- 
țirile s6le. După vr'uă cât-va timpi, ochii se 
deschidii şi staii pironiţi la ună Jocă; după a- 
câsta, bolnavul fără a sci ce s'a petrecut, pro- 
nunţă câte-va vorbe, se plâuge de durere de 
capi, de ostenâlă generală , în sfirşită revine 
în sine şi iară cade într'unii somnii greii.: 

Este rari, după cumiă s'a dis, ca unii ase- 
menea acces să întâmple tocmai înaintea con- 
silialui de revizie ; în lipsa lori, medicul: nu 
pâte da de câtii probabilităţi alo căreea ele- 
mente suntiă trase dintr'nnii îndemânatici in- 
terogativ şi din analisa esteriorului bolnavalui, 
-Aceste împregiurări nu însemneză mai ni- 

mic la catalepsie unde obicinuită numal tem- 
peramentulii nerrosă se pâte Ina în băgare 
de semă. 

La Epilepsie, mai cu sâmă la cea veche, gă- 
sină câte uă dată şi deformităţi ale cranului 
şi tot-de-una ună espresie proprie a fisionomiei. 

: Cât pentru trăsurile fisionomiei, acestea s'a 
clasificată sistematicesce în tabloală următor 
pe care natura, în adevăr ni l'a presentat forte 
rarii aşa de complectă şi pronunţat, dâră care, 
cu tote acestea, ne pâte procura 6re-care indi- 
caţii preţioae. Epilepticulare pe obraji zugră- 
vită frica, ruşinea, întristarea, stupiditatea , 
pleopele superi6re lăsate, căutătara în jos, ca- 
puli variază din mişcarea naturală, şi mai a- 
desea este plecat în Jos, înainte, pelea obrazului 
e sârbădă, fără ton, sbircită, pupila dilatată, 
vocea răguşită, venele pline, nările lărgite, bu- 
zele grose şi colorate închisii, vârful dinților 
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câinesci, la amânduoă fălcile, roşi tociţi obliciă 
în părţile corespondenta. 

La Omeni înrolați acestea voti fi asemenea 
luate în consideraţie, însă accesoriii : în spitale 
putemii lua tote disvosiţiile cuvenite spre a 
asista la accese, şi numai după acâstă espe-- 
rienţă putemii face propunerea de reformă. Ca 
să ajungă la acestă sfirşitii, de câte ori vorii 
îi chiămaţi a se constata un acces, să'și aducă 
aminte de indicaţiile şi probele date mai sus. 
Cu acâstă ocasie, consiliulă sanitari ati ar- - 
matei. se va pronunţa în contra obiceiului ca 
se veda Ja uni! practici şi autori, şi care este 
de a pica pe corpi cera roşie aprinsă, căci de 
multe ori a proreniti din acâsta arsure nevin- 
decabile. Asemenea e bine să adacemii aminte 
că nenorociţii în adevării epileptici se presint * 
cu sgirieturi, contusil şi răni chiarii, ce le-aii 
dobândit cădend fără veste, în vreme ce înşe- 
lătorii alegendă timpul şi loculă aă grije de a 
evita, aceste accidente, ! 

Convulsii, danțulii Li St. Gui. Delirium 
a. tremens 

Tâţe observaţiile precedente atingătâre de 
lesiunile encefalului îşi potii găsi aplicaţia şi 
în diagnosticul altorii bâle analoge; ast-felă 
suntă : Conrulsiile, danţulă lui St. Gai, tremu- 
rătura şi delirulii beţiviloră sâiă delirium tre- | 
mens potatorum, aceste boliri sunt. casuri 
de ecsemţiune. Cândii ele se declarii după înro- 
lare trebue să căutăm mai ântâiă ale tămădui, 
şi po urmă se ra otăriî, dapă cumi îndividală 
va fi mal maltă sâii mal puţin susceptibilă de 
recidivă, s6ii dâca hola s'a opusii medicamen- 
telorii întrebainţate. 

„__ Bolele ochiloriă : ! 

- Ochil sunt instrumentele vasului cărora liber 
'şi întregă esersiciăi este neaptrată trebuincios 
militarului; e! sunt adesea loculii dominantiă 
ali bolilorii care faci un omiă nedestainicii d'a 
servi. fie bâla în pleope, în câile lacrimale, fie 
în globi, organuli direct ali vederii. Din ace- 
ste b6leunele se potii disimula, simulez sâii se 
protoc. | 

Bolele pleopelori 

Bilele pleopelor .ce pot causa ecsempţiunea 
sunt: 1. Cystelo dessoltate în grusimea lori, 
cândiă sant voluminse şi aduci nă împedicare 
considerabilă : împedică eserciţiuli vederii; 
2, Tumori sciroşi şi degeneraţiile cancerâse 
care prin gratitatea lor, causez escluderea din 
serviciul militară, ori în ce regiune ar exista; 
3, Clipirea dsă; 4, Deosebitele paralisil ale 
pleopelori; 5, Inflamaţia chronică a conjune- 
tivei, flacsulă puriformii sâă paritentă, ulcera- 
ţiunea mărginil libere a pleapelorii, pierderea 
genelorii; 6, Adherența pleopeloră cu globală
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ochiului ; ; 1, Resfrângerea în întra să în afară 
a uneea, din ele; 8, Direcţia viciosă a genelorii 
spre suprafaţa ochiului. 

Tumori încistate, adherente ale pleopelarăă 

Mai multe din aceste lesiuni poti fi tămă- 
duite prin ajutorulă unui trataiacnt metodic 
s6ă printr'nă mică operaţie chirurgicală : Aşa 
dară pentru militari nu poti fi luate ca motiv 
de reformă. Estirpaţia tumoriloră încistate e 
mai toti-dâ-una lesne.. Adherenţele anormale 
poti fi depărtate prin migloculii unui bisturi, 
cândă ai pugină întindere sei tăete cu ună in- 
strumentă ascuțită, | . 

Ingurgitaţăi scirose, Bute e cancerăse la plenpe. 

Dsca acestea sunt mici, se pot estirpa ; dar 
fiindă că lasii mai totă-dă-una, chiară “după 
cicatrisare , uă mare disposiţie de.. recidiva, 
cât de uşure va fi acâsta, trebue să ne pronun- 
ţămă pentru: reformă, 

: Paral, ysia pleopeloră 

Pleopele „vota f isbite de neputinţă intruna 
din amendouă mişcările lorii opuse, adică: Ja 
închiderea şi deschiderea ochilor ; la deschid-re, 
ce se face prin contracția mosehiului. tădicător 
al pleopel superi6re; şi la închidere, ce se face 
prin contracția muschiulai orbicularal pleopelor 

„Anteia Varietate : Paralysia ridicătoruluă 
| pleopei superidre. , 

"Din paralisia acăsta resultă starea închisă 
permanentă a pleopei superidre, adică neputinţa 
de a rădica, de a deschide ochiuli, care ţine 
directă s6ii indirectă de nelucrarea muschiului 
rădicătoră : Directi cânai este paralisia în a- 
cestă maschiii produsă printr'ua lesiune a fi- 
rului nerrosă care vine de la a treia” pereche; 
indirectă cândi în urmarea unei lesiani a ra- 
murei externe ophtalmice ce ese din nervulă.a 
5-a pereche, fiindă gonită sâii slăbită: simţibi- 
litatealocală, pleopa nu nai încârcă trebuinţă 
de mişcarea repetată şi in instinctivă care e 
proprietatea sa în starea normală : în acestă 
casă muschiulii, fără a fi de toti paralisati, 
rămâne neactiv din lipsa iritaţiei, pleopa' cade 
priu greutatea, sa şi prin restrângerea elastică 
a fibrelor orbiculare; Din causa negligenţii a- 
cestoră consideraţii, coutrarii opiniilor Și fap- 
telor publicate de mai mulţi autori, s'a pusă 
la îndoială, posibilitatea coborârea, relașul pleo- 
pei superi6re, ca urmarea unei răniri în care a 
fostă interesati osul fruntali. :Prin urmare 
acestă deosebire a căreea, importanţă, se. va 
trata la simulaţie este necesarie pentru apre- 
ciarea resurselor terapeutice, Aşa dâră, în ca- 
sală lesinne! nervului frontală, firele :ramurei 
interne ale acestoră nervi, rămână intacte. şi 
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putemii -spera redobândirea simţibilităţiy; în - 
vreme ce la paralisia ce'resultă dintr'uă .com- - 
presie esersată în interiorulii orbitei sci din : 
alteraţii rave a creerilori resistă mal totă- : 
de-nana tratamenteloră, . : 
"Or în ce chip pleopa superidră paralisată 

este mâle, se rădică ca unii văl inertii, şi cade 
îndată ce s'a lăsatii, reviindi încet către punc- 
tul de plecare, la locul ei. . 

Acţiunea d'a deschida să închide celă-altă 
ochiă v'are nică nă influență asupră'Y; în sfârşit, 
în casulii lesiunel intraorbitală de la a 3-a pe- 
reche, ochiul corespondentă bâlei caută mai . 
totă- de-una în afară, . 

Simulajiune 

 Acâstă paralisie câte vă dată simulată, nu 
va fi nici uă dată cu succesii, dcă aremiă bă- 
garea de scmă cuviinciosă. La înșelători, ea- 
ravterulii umflăturei şi nemişcării pasive a | 
pleopii cădute nu există. Deca se pune.indivi- 
dulii -a se uita în sus, se constată că pleopa 
pretinsă bolnavă nu şede aplecată de cât prin . 
contracția orbicula rului. Deca după co ami a- - 
trasă atenţia înşelătoralui asupra, altor lucruri 
şi arătămă prefăcutului unii obiectă ce se află 
din susă de capi, şi fără veste, ochiul cantă 
în susi şi plevpa, se 'rădică, se deschide, în sfira . 
gită acestă ochiă păstreză totă- dâ-una reacti-. 
tudinea sa normală. .. 

A doua Variaţie, Paralisia orbicularului: 

 Paralisia orbicularului depinde de uă lesiuho 
a: porţii nervului facialii ce se râmifiază prin- . 
tv'uă, serie de fire în circomferenţa externă a . 
acestui muschiii. Efectul săi este depărtarea 
celoră două văluri merobranâse, a pleopeloriă, 
pe de uă parte, prin căderea şi răsturnarea 
pleopei.inferidre, ce se lasă prin greutatea sa 
proprie, po de altă parte, prin rădicarea pleo= 
pei superire; acâstă mişcare se poto face chiar. 
şi cândă muşehiulii arădicători ali pleopei su- : 
peridre nu  funcţionă. Trebue să luămi în con- 
sideraţie că rădicarea pleopei superi6re nu intră 
de cât ca partea, prea slabă în depărtarea, celor : 
două organe şi,so înțelege lesne dâca ne vom 
gândi că în starea naturală, cea mal tare con- 
tracţie a mușchiului rădicător na duce nici uă 
dată, marginea liberă a acestei pleope mai sus 
de cornea şi aci tendenţa sa Ja contracție este: 
contrabalanţată de acţiunea greutăţii şi delă-. 
sarea concumitantă a muzchialu!l sprincinător 
şi a părții anterire a occipitofrontalalui care 
priimescă nervii lorii mişcători din aceeași pe-" 
recha ca şi oibicularuli.; Aşa dâră depărtarea 
permanentă a pleopeloră trebue se o privimi 
că provine numai din lăsarea în jos a pleopei 
inferiîre. : : 

Din acestă afecţiuni resaltă urmări destulă. -     de grave. Lacrimele nu se mai văzs uniform pe
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surfaca ochiului, căci clipirea nu e posibilă; ele 
curgi în parte pe obrază; ochiulă neîncetată 
descoperitii nu mai are lubrefacţie, se iritâză, 
se usucă, conjuctiva se inflamâză. Acâstă infir- 
mitate este mai tot-d6-una urmată de paralisia 
celor-alte părţi ale fegei, şi câte uă dată chiar 
a regiuuilor corespondenta ale corpului. Acestă 
coincidență dovedesce că paralisia depinde de 

. uă lesiune a Encefalulai. - , ” 

| „ Simulaţia 

Paralisia muschiului orbicularii, chiar iso- 
lată, nu pâte fi nici simulaţie nici necunoscută; 
întinderea paralisiei pe fagă sâă pe jumătatea 
corpului formEză diagnosticul ca tot-d&-una, 

Judecata de priimire 

Paralisia pleopelori constatată este ună in- 
firmitate ce motivâză ecsempţiunea, | 

La Gmeni înrolați, aceste afecţiuni nu atrag 
reforma de câtiă cândă a resistat la tratamen- 
tele întrebuințate, 

Paralisia,. de exemplu a muschiului orbicu- 
lară, chiară însoşită de acea a muschiului co- 
respondenti aliă fegei, este adesea produsă de 
vă lesiune a nervului facială, printr'uă impre- 
siune de frig, contusie etc,, şi de pâte spera 
vindecare, deră accată posibilitate de remedii 
nu trebue să se ia drept bas priimirea recruţilor, 

Ophthalmia stii conjunctivita cronică 

Ophtalmia cronică nu întârdie a (forma) în- 
vederatii neorândue!l supărătore în funcțiunea 
ochiului. Este complicată adesea cu uă stare 
de slăbiciune sâi cachexie mat obicinuit sero- 
phulâsă, cu clipirea ce uă insogesce adesea, pe 
îaga pleopei suntă sbircituri pronunțate şi la 
unghiulă extern ali ochiului sunt încreţitari 
convergente cunoscute prin numele laba gâsciă. 
Conjuctiva este mai multă s6ă mai pugin roşie, 
străbătută de vase injectate. şi acestă roşăţă 
se propagă pe faga internă şi pe mărginile pleo- 
pelor. Lumina se suferă cu greă, şi sub influența 
sa, pleupele setapropiă cu uă iuţelă mai malt 
s6ă mai puţin mare, în acelaşi timpă injecţia 
țesăturiloriă cresce. 

„ Provocaţie şi simulaţie 

Ophthalmia pâte f provocată, sâă în stare 
acută, sâii în stare cronică. Celă d'ântâiă casă 
nu trebue nici exemptatii nici reformată dâca 
este simpla. 

In ali donilea casă s'a vădutii Gmeni presen- 
taţi. ce 'şi-aii smuls genele, canterisână părţile 
libere ale plevpelorii şi pretindendă că sunt 
bolnavi de ophthalmie cronică. Dâră atauci nu 
se află sbârcitari pe pleope, nici laba gâsciă, 
nici atonii; din contra, surfaga e caldă, roşie; 

„Şi aceste caractere se găsesc la afecţiuni prâs- 
pete, acute. Se pâte însă, ca prin dâsă aplicare 
2 agenţiloră iritatori să se facă neorândueli 
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mari, atunci bâ!a nu mateste simalată ci reală, 
provocată, şi are acelâzi urmări ca cum ar fi 
veniti din întemplare. In acesti casă o putem 
âncă bănui şi în lipsa sbirciturilorii, deră ace- 
ste presupuneri suntă aşa de slabe în câţi na 
potii servi de basii. Aceste casari din norocire 
suntă rari din causa fanesteloră armări ce pot 
urna după sine. 

Judecata de priimire .. 

Pentru ophthalmia cronică. exempţia nu se: 
pâte cere de câtii dâca este veche sâă dâca a: 
făcută mari progrese existândă unii fluxă pu- 
riform, abondentă. Un temperamentii Jympha- 
tic în fiinţă s6ă scrophule vor adăuga motivele 
exempţii. Deră cândă ophtalmia cronică e sim- 
plă, şi aparatuli oculari nu a suferit alteraţii, 
cândă constituţia omului e bună, este cu pu- 
tinţă ca să provenită din cause profesionale 
şi că se va tămădnui de sine sub influenţele unul 
altii-felă de traiă. -- . . 

Astă-feli ceasornicarii, covacii, săpătorii da 
lucruri delicate, 6meni ce trăesc în pulbere iri- 
tante ai adesea, ochii roşii, ugori iritaţi, 'deră 
cu tâte astea trebuesc piimiţi 6ca.constituţia 
le este bună. . 

Pentru reformă trebue pronunţată numai 
când bla na a putat fi tămăduită. Lesnirea ca 
care bâla se întârce este dovadă de netămăduire, 

Căderea geneloriă 

Căderea genelorii ce lasă ochiulă descoperit 
în contra iuțelei luminei şi a contactului iritat 
ală corpilorii suspendaţi din aer, este un motiv 
de escludere, iu 

- Ectropium 

-Resfrângerea în afară a uneia din pleopi, . 
câte uă-dată a amândurora pleopelori, se îm-. 
parte: după cause în două feluri de uă mare 
diferinţă pentru cură, şi prin urmare pentru . 
dreptuli de reformă. Una din aceste feluri e - 
prodasă prin umflare, UmAarea considerabilă 
a conjunctirei palpebrale, care nu numai că de- 
părteză de ochii mărginile pleopelor; dâră âncă .. 

-Țle întinde resfrângenda-le în afară; cel-alt fel 
provine din perderea substanţei din pielea ca - 
acopere pleopelo sâ împregiurulă lori, şi. a- 
cicatricelorii ce aă urmati. Vărsatul, Pojarulă 
arsuri profunde s6ă răni! cu pierderea de sab- 
stanţe, suntii causele cele mat obicinuite ale a-: 
cestel lesiuni. Cel d'ântâiii felii de ectropiam 
se vindecă mai totii-dâ-una şi se observă mal.. 
maltă la pleopele inferisre, „- 

Cel d'ală duoilea felii, de şi nu tocmai in- :- 
curabilă , nu se pâte îndrepta într'ană chipii 
complectii. Este dâră unii casă riguros de re-- 
formă. să exempţiune , elă produce uă difor-: 
mitate considerabilă, curgerea necontenită a-.- 
ochiloră, uscarea ochiului, uă .ophtalmie cro=-
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nică exasperată, nepatinţa de a suferi lumina 
şi în fine întunecarea şi ulceraţia corneei. 

Entropiun. Trichiasis. 

Direcţia viciâsă a genelorii în contra globu- 
Jai ochiului, fie invers cu pleopa corespondentă 
-(Entropiamiă) s6i scutită de ori-ce deviaţie a 
mărginii palpebrale (trichiasis) este uă causă 
de iritaţie prea supărătâre care face lumina 
-nesuferită şi întreţine ophtalmiile cronice cele 
mat grele şi rebele. Aceste dâră cere exempţia. 
Cu tote astea arta, posedă în contra celei d'ân- 
teii mid!âce eficace, însă nesigure, ceea ce es- 
clude reforma într'unii modu absolutii. Al doi- 
lea fel, din nenorocire forte rară, este mal tot- 
d-una incurabili, 

Simulaţia, clipiriă obicinutie 

Clipirea pâte fi simulată prin singurul efect 
ali voinţei, sâii provocată prin presenţa mo- 
mentală a unui corpii întăritător în ochii, In 
casal ântâiii trebue observat omul fără să bage 
de sâmă; în alii duoilea să trădă singură, pro- 
ducead lacrămi şi uă roşsță vie pe conjactivă, 
Afară 'de acâsta, se obserră în predominenţa 
maschialni orbiculară: uă mişcare alternativă 
regulată. Acesti casă fiindă accidentală nu 
scutesce de servicii, ... ÎN 

Tumefacţia (umflarea) glandei lacrimale * 

Fie-care parte ce constitue cu altele căile 
lacrimale pot fi vatra unei afecţiuni ce esclude 
din serviciulii militară : aşa, la unghiulă estern 
ali ochiului, se-vede câte uă dată glanda la- 
crimală umflată , rădicândă pleopa superidră, 
împingândiă globulă spre în întru, în josă şi 
camii înainte spre nasi, gonindulii din orbită, 
acea-ce aduce în axulii:visual, adică în vedere 
uă împedecare considerabilă. Acestă: bolă ce 
nu se pote nici simula nici disimula. este: ună 
motivă de escludere. .. „i 

La militari, de şi.tumorea se pâte depărta 
cu succesii ,.mai:cu sâmă făcendu-se operația 
din vreme, reforma e cami neevitată. Supre- 
sia lacrimilor care este. consecuinţa -extirpaţii 
glandei ce le secretă, espune 'ochiulă la infla- 

maţie, fiind căi ia numai lubrifacţia continuă 
ce se ramplasăză prea puginii cu eralaţia con- 
juctivei, şi une-ori a glandelorii lut Meibomie, 
deră âncă la midlocul de a atrage corpi! străini 
căduţi din întâmplare între pleope şi globul 
ochiului, s. e. prafulii aşa de abundent în mar- 
-gurile de: vâră sunt casuri grele, A 

- Lacrimarea obicinuită | 

- Uni efectii opusă, adică lăcrimarea,. obici- 
nuită, destală de abundentă asti-feliă în câtii 
lacrimile, la cea mai mică întăritare se scurge 
de pe surfaga ochiului răspândindu-se pe obraz 
produce asemenea neputinţe: de a: servi din 
causa permanenţei iritaţii. co resultă, şi mai 
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cu sâmă din causa turburării şi ostenelii ce a- 
ducii vederei, noua restrângere la care suntii 
supuse radele lumin6se ; înainte de a pătrunde 
prin pupilă. Ca tâte acestea, acâstă infirmi- 
tata nu esto de câţă consecuenţele lesiuniloră 
variate ce trebuescă căntate fiindă că suntă 
chiar ele, idropatica iară nu uă urmare a lor, 
ce trebue să determine otărirea de'luatii. 

Simulaţie 

„. Se pâte lesne! deosebi lăcrimarea, cea regu- 
lată, ocasionată din lesiuni vechi şi permanen- 
te, de lacrimarea pasageră ce pâte fi excitată 
pentru prefăcătorie, prin substanţe întăritătâre 
puse pe lumina ochiului. - 

Destrucţia, obliteraţia (astuparea) , puncteloriă - 
lacrimale : 

-  Destrucţia punctelorii lacrimale se ivesc din 
norocire prea rară, însă şi fără tămăduire, şi 
este casă de reformă şi de exempţiuni. Aseme- 
nea şi cu obliteraţia canalelori lacrimale, -. 

- Deviaţia punctelorii şi canalelori, lacrimale 

Deviaţia înaintată a punctelorii şi a canale- 
loră lacrimale care le oprescă de a funcţiona şi 
care pâte fi uă urmare a ingurgităţii cronice 
a conjuctivei dimpregiur, a tumoriloră develo, 
pate în acestă regiune, s6ii a unui ectropium- 
2 pleopeă inferidre, este totii-d€-una uă condiţie 
de exempţiune, dâră nu şi de refurmă, căci pote 
fi vindecată radicalii, " 

Tumori şi fistule lacrimale 
" - . , Pa) 

" Pumoruliă şi fistula lacrimală, grade diferite 
ale: aceleeaşi bole , santii casuri otărâtâre de 
exempţiune şi reformă, căci individii conservă 
chiară după vindecare uă disposiţiune de .re- 
cidivă la care arii fi nedreptă a'lă ţine espusă. 
Nu potiă fi simulate şi desimulate nici una de 
alta. Ca să se cunâscă tumorea care este ân- 
tâialii gradi alii bolei, e destulă, a€ca luămiă. 
în vedere lăcrimarea. necontenită şi lărgimea, 
saculu! lacrimali, cândă strângemi pe acesta 
ca să-cişnescă fluidală ce conţine și să se vâgă 
eşind prin punctele lacrimale. La fistulă, scur- 
gerea lacrimilorii prin punctele nlcerate şi po- 
sibilitatea de a sonda canalulă prin: gara lui,. 
na lasă nici uă îndoială, : RE 

Emcanthis 

Caruncula lacrimală este câte uă dată vatra 
unei excrescenţe moi. roşii sii livide, care de 
uă camă dată puținii voluminâsă, se face pe 
urmă destul de mare. Interpunerea acestei tu- 
mori s6ă encanthis, între pleope, ce le ţine des- 
părţite, pricinuescii ună ophthalmie cronică. şi 
produce adesea lăcrămare, resfrângânduse în 
afară gurele canaleloriă lacrimale; -encanthis   presintă câte.uă dată caracteră cancerosă,. şi 
în acesti casă, trebue individulă scos din ser-
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„Micii. In casuri 'obicinnite se dă exempţiune |: 
"dâca nu sa tămăduesc prin extirpaţie, Reforma 
sa va pronunţa numai când volumul este mare 

- s6ă, că după operaţie a rămasii 'uă infirmitate 
grasă, s. e. lacrimarea necontenită sâii resfrân- 
gerea pleopei. - .. - „o 

« Bolele globului ochiului “, 

Globulă ochiului pote presenta în situaţie, 
direcţie, textură, formă, proporţia părţiloră, şi 
în sfirşită în proprietăţile sâle vitale modifi- 
caţii deosebite. la care trebue chiămată luarea 
"aminte a medicului. aa 

exophihalmia | 4 - 

Dislocarea ochiului nu se pâte face de câti 
pre înainte; eli ese puținii scă de totii din or- 
bită, împins dintr'uă putere co vine din năur- 
tra, ceea ce numimă exophthatmus. 'Potă-a6- 
„una este casii d: exemyţiune. Câtă pentru 
reformă nu trebue să ne pronunțămii de câtă 
după ce amă cercetatii bine causele ce a dislo- 
cată ochiulă, şi la împinsii afară, şi cândă ve- 
demii că nu se pâte vindeca. Acâstă vindecare 
depindă de împreginrări, şi este posibilă dâca 
exophthalmaus incomplectă provine: dinteună 
abscesii, s6ă dintr'unii tomoră care îlă împing 
afară şi dâca abscesuli se scurge sri tumorul 
se depărtâză. Erophthalmus complectă este 
netămădaită. si | 

Strabismă, căutare în trucişiă 

Viciurile direcţii ochiului scă ale ochilor o- 
casionezii strabisinulă sei uitarea în crucişi. 
Acestă stare pe care cineva o pâte contra-face 
ca dibăcie nu este uă causă ca să'lă scutimă 
din servici; decă nu se atinge de ochiul drept, 
nu atâti pentru deriaţia, organului, câtă pen- 
tru slăbirea vederii ce'lă însogesce, - - 

Pierygiumn. « 

Ochiulă pote fi alterată în deosebitele sâle 
părţi componente astă-feli sunt : Pterypium, 
desvoltarea varicâse de formă piramidală, a 
vaselor conjuntirei, a cărori basă corespunde 
„cu sclerotica, şi ală căror vârfă se întinde: că- 
tre centrul corneel : petele corneei abscesela ul- 
cerile, perforaţiile aceleeaşi membrane; proci- 
denţa irisului , adherenţa sa: cu cornea ipsa 
astuparea pupilei, staphiloma sclerotică s6ă a 
corneei, umflătura uvală albicisă, ca sidefulii, 
câte uă dată ovală, alte ori glodorâsă, arân- 
du-şi numele de la asemănarea ce are cu uă 
stahdă Hipopion; Hidropisia, Cataracta glaa- 

" coma sâă întunecarea umârel vitrose, în stirşit 
atrophia generală a ochiului. Tâte aceste le- 

- siuni tecunoscute după caractere lisice sant mo- 
tive puternice da reformă şi exempţiane, cu 
dâte că unele sunt de tămăduit, însă totă lasă 
în urmă uă simţibilitate destul de supărătâre, 
slăbindă destulă de multă vederea, . : .:   
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"Bimulaţia peteloră 

Este imposibil a disimula s6i simula petele 
afară de prtete care se facă prin aplicaţia u- 
şure a pietrei iadului pe carnea albue; în a- 
devtri se formâză uă pată lucie mărginită 
numa; în lamelele cele mai superficiale ale con- 
jucţiunei şi este neregulată, mal totii tot-dâ- 
una: lată; şi acâsta este destulii ca să nu ne 
înşelămi; grezela este şi mai grea la militari, 
căci peste câte-va dile de observaţie pata se 
risipesce. Aceste grare alterați! prorinii câte 
uă dată din migl6cele întrebuințate ca să re- 
-producă ophthalmia, şi arată îndestulă tristul 
efectă ală înşelătorici. - . * 

Myopia 

Myopia, vederea scurtă, se esplică prin fi- 
sică, dovedindi acâstă sciinţă, 6re care modi- 
ficaţii in forina sâi densitatea părţiloră prin 
care străbată radele luminose în ochii. Acestiă 
vicii nu permite a, vedea objectele de câtă în 
mare apropiere, adică dincoa de limit le per- 
„ceuţii normale. Nu se află nicl ună midlve si- 
gurii de a constata aceste modificații. Ca tote 
acestea la Myopie-vedemi ochii bubonaţi mai 
rotundi mai cu sâmâ în partea corneei; edem 
sbircituri la unghii ochiloră, lingezirea pupi- 
leloră cândă se contractezi. Aceste semne nu 
suntii sigure, - . . 
:.Nu ne putemă asigura de cât prin proba di- 

recte şi speciale. .. .: 
Trebue ca reclamantul să citescă sâă să 

vegă la uă distanţă de 30—35 centimetre de 
masă, cu ochelari s6ă sticle concave No 3 şi 4 
şi să deosibâscă curatii obiectele mal depăr- 
tate cu No.5 şi jumătate de conrezitate Ne- 
greşit manevra, pâte fi cunoscută de anii indi- 
vigi carl poti avea şi facultatea de a aimula 
aceste condiţii; dâră a treboită în aceste ca- 
suri întunecâse să se fixeze unii hotară ]ncre- 
dințarea e grea, când omul nu scie citi: atunci 
se face pe nă vhârtie puncte negre şi i se cere 
a le număra. Căci este doveditii că un omii ce 
nu e myopi pâte să le numere: mai facemiă 
âncă cruci, pâtrate. şi alte figuri deosebite pe 
cure trebue să le: deosibescă cu No.3. Na tre- 
bae să lăsămiă aceste probe ana!oge pentru vo- 
lantari care ară voi să disimuleze, 

Ayctalopia şi Hemeralopia 

"Nyetalopia şi Hemeralopia suntii duoă ano- 
malii ale vederii opase una alteea.: în casulă 
întâiă, individulă nu vede sâă vede prea slabi 
objectele diua sci cândi santă prea luminate; 
în vrema ce le distinge prea bine într'ună loc 
întunecosii sâi la sfirşitulă qilei s6ă noptea 
când nu e prea întunerec; în casulă ală duoilea 
boinavală vede prea bine diua şi nâptea, devine 
orbii, corpii dimpregiur îl par acoperiţi de un 
vală cenuşiă, nu le vede să prea puţini cândă



MILITARE 

suntii uşorii, luminaţă printr'uă lumină artifi- 
cială în care cei de pe alături poti vedea bine. 

„Vede âncă mai pugini la lumina lunci; în sfir- 
- git de la diori vădă până scra. : 

Nici ună semnă sigură, numai notabilitatea 
„publică nu permite contatarea realităţii a a- 
cestor duoă casuri de escludere; din care unul 
se pote lesne simula, cel-altiă şi mai lesne, âucă 
se pote disimula, după interesul individului. 
In amânduoă cusurile se pâte asigura cineva de 

- adevăriă, supaindă omul la observaţii sistema- 
„tice; şi la uă iuspecţie diszretă şi stăruitore. 
Cu tâte astea Nyctalopia este prea rară, He- 
meralopia este a'tesea trecătâre şi în acest cas 
e mai tot-dâ-una epidxmică., : 

Amaurds   Hemeralopia permanentă singură face pe iîn- 
dividă nedestoincii de serviciului militar, este 
ameninţat a ajange într'nă infirmitate cu mult 

„mai mare; amaurose, ce există în slăbiciunea 
sâă pierderea totală a vederii în unală sâi a- 
mândoi ochii, fără ca vre uă lesiune însemnată 
să pâtă opri radele dea pătrunde până la retină. 

Acâstă afecţiune este casă absolutii de es- 
cludere, fie simplă sâii absolută Ja ochiul drept 
sii stâng, prâspătă scă veche incurabile sâă nu. 
Intr'adevării foncţiunile vederii 'nu se făceau 
bine, şi mal cu sâmă în întregimea ce se cere 
în serviciul militar; afară de acesta mal mare 

„ parte a amauroselor din stinga amerinţă ochiul 
„ drept cu aceeaşi bolă. Exemyţiunea se aplică 

chiar la amanrosa ce se pare de tămăduiti, 
fiind că succesulii nu este toti-dâ-una sigură 
şi adesea îndelungatii până la deplină timt- 
duire, mat cu sâmă la casurile recidire, aşa dâră, 
Ja militară ar trebui să se încerce mai ântâiiă 

„. vindecarea, şi apoi după vindecare să sc re- 
formeze, a ” 

| “ Simulaţia 

Sa va băga de stmă că de multe „ori amau- 
rosa esto prefăcută s6ii simulată. Audindii că 
acâstă bâlă face obicinuitii progrese, şi că din 
contra nu are caractere deosebite în ântâiulii 
periodii, individalii ne încredinţeză că nu vede 
bine, s6ă chiar de loc; şi câte uădată nu'şi pâte 
demonstra falşitatea de cât alergând la 6re-care 
midloce artificiale, mai cu sâmă când pretinde 

"că bola este numai la un ochiii. Există cu tote 
acestea uni semnii puţinii pronunciatii, însă 
siguri, în lipsa altora; acesta este mai nşure 

. strabismi la ochiulă afectati; care rine din 
causă că acesti organii nu se opresce nici uă 
dată pe unii obiecti fixă.. Bolnavulă nu numa! 
că nu se uită la ună. obiectiă astă-feli, încâti 
acesta, să fie pusi în axuli opticii, dâră âncă 
nici nu întârce amândoi ochii asupra numai a- 
celuiași obiect. Voința nu pâte produce acâsta, 

„când este un casii conţinut într'an cerc sşa de 
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miei şi uă expresie străină, particulară, co nu 
sepâteimita. In sfirgit se descopere câte uădată 
împregiurulă orbitei urma de lesiune care ne 
potii îndupleca a presupune uă paralisie a re- 
ţinei. Cercetarea se complecti uindo-se să | 
povestâscă reclamantul istoria bâlei sâle, 

Dâca.arată că bâla a început de mult, atunci . 
trebue să găsimi că :: ochiulă este schimbată 
în forma sa, este mai afară sâi mai în fundul 
orbitei; pupila este dilatată, neregulată în pe- 
viferie, şi stă imobilă la oră-ce întăritare "i vei 
face, lăsând să se vagă priatr'ânsa, în fundul 
ei, uă culore frumâsă nâgră, Acâstă nesimţi- - 
bilitate de irisul simptomă caracteristică, este 
lesne de vădut la amaurosa unui singur ochii, 
prin comparaţia între amândouă papilile în pri-. 
vinţa deosebitei lori contractărila aceeaşi lu- 
mină, sii apropiindii aci la unulă, aci la celi 
altă ochii uă luminare aprinsă, s6i închidând 
succesivi aceste două organe, aplicându uşure 
degetele cele mari pe pleop-le superidre. În 
tim pulă acestori încercări, pupila părţii sănă- 
tâse se contractăză şi se lărgesce lesne cânâi 
cea-altă abea se mişcă, stă nu se mişcă de loc 
avândă necontenit uă tendinţă învederată d'a 
se lărgi. Dâca acoperimă namai ochiul săână-. 
tosii, pupila ochiului bolnavă, cu tâte că ex- 
pusă la uă lumină mare, se dilată îndată, şi 
apoi nu se maj inişcă, acestă deosebire provine, 
ca în experimentul trecută, că se mişcă prin, 
sinergie d'uă dată mişcările ochiului sănătosă, 
ca organi de acelaşi genere. Deca însă în a- 
celaşi casti irisulă conservă mobilitate, ceea 
ce se întâmplă câte uă dată, acâstă facultate 
nu se manifesteză din causa luminel celei mari 
de câtă prin balanţarea încetă, slabă şi mo- 
mentală, urmată, îndată d'nă reîntârcere la 
starea permanentă a dilataţii pupilei. 
“Producândă artificială acestă phenomen de . 

dilataţie, prin imitație sâă prin midiocul 6re- 
căroră preparate, vegetale, se simuleză amau- 
rosă. La militari acâstă manevră nu reuşesce 
nici uă dată, căci efectele substanţeloră înde- . 
strate cu asemenea propietate suntii pasagere, 
ea, încetză peste câte-va ore sâă în puţine dile 
şi Sari putea priveghea d'aprâpe, Dâră îna- 
intea unui consilii de revizie unde lucrurile 
trebuese fâcute grabnică, medicul se găsesce 
în neotărire ; în adevării este rariă ca imobili- 
tatea irisului s'ajungă atuucă la acelaşi gradă 
ca în bâla confirmată şi ca oscilaţia să se repe- 
teze de câte ori lumina lovesce ochiulă ; aceste 
nuanţe pot să se găsescă la 6re-care depărtare 
de amaurâsa ce începe. Nu ne patem pronunţa 
cu otărire după lipsa, în formarea, ochiului şi 
după neregularitatea conturului pupilei, căcă 
aceste semne nu sunti constante, Dără, cândă 
afecțiunea este simulată aplicaţiunea - subst 
anţeloră destinate a produce acest efectă fiind 
veaperati prâspete, ochiul presintă tot-d&-una   : slabi, Ac6stă particularitate mai dă fisiono- pe surfaga sa roşâţă şi lacrimi, în vreme ce în
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amaurâsa reală membranele externe ale ochiu- | este evidentă că dâca trompeta lui Eustachie 
* 

lui rămână în generalii transparente şi într'uă 
stare normală, În sfirşitii. înşelătorulă, între- 
bat cu iscusinţă, pote da rare or! uă esplicaţie 
putinci6să asupra originel, progresului, sim- 
ptomelorii şi a tratamentului bolei. : 

Bolele urechilorii 

Integritatea audalui, nu este mat pugin ne- 
'cesarie de cât a vederii în tote exerciţiile vieții 
militare; urechile, organele acestui simţi tre- 
bue să fie examinate cu cea mal mare îngrijire. 

Perderea pavilionului (sgârciului) urechii 

Auduli este în generalii impertectiă la indi- 
vidii ce n'a pavilionulă urechiy, a cărui misie 
este concentrarea undulaţiilorii sonore la ca- 
nalulă auditerii externi. Cu tote acestea, acâ- 
stă regulă are numerâse escepţiani : sunt ca- 
suri în care perderea complectă a sgârciulai 
urechil nu a adusi nici uă slăbire audului, Ca- 
surile însă unde uă diformitate a spârciului ar 
fi considerată ca motiii de exempţiune, suntă 
desvoltarea peste măsură a sgârciului, cotro- 
pirea lui prin' tumori voluminoşi, casurile care 
arii slăbi augirea sâii ari împedica coifara pre- 
cumii şi primejdia de uă gravare la care este 
expusii individul. Reforma trebue pronunciată 
pentru acleaşi motive cândă afecțiunile nu se 
tămăduescii prin operaţiile chirurgicale, Astu- 
parea îutregă sti restricţia considerabilă a 
canalului auditoră externi; presenta vegeta- 
țiuniloră în cavitate, scurgerea purulentă şi 
fetidă ce ese din meatu sâi tympan suntii le- 
siuni succeptibile de scutirea: din servicială 
militară, Canalută auditorii externii în sta- 
rea sa, normală fiind camii piedişă, din afară 
în întru, înainte şi în josii, şi cu uă uşâră cur 
bătură cu convexitatea în snsii şi înapoi, tre- 
pue, ca să se esploreze, espuindă la uă lumină 
tare, dâca se pote la sre, şi în acelaşă timpii 
să "și anuleze curbătura, din canală trăgendiă 
pavilionulă urechi îndărătă. Atunci puindă o- 
chiulă tocmai înaintea deschiQătarei, putemii 
vedea până la membrana tympanului care se 
presintă printr'uă surfașă piezişe şi de 'cul6rea 
sidefulni. - | 

„ Seurgerea de puroiă din. ureche 

Cândiă scurgerea puroiului nu” vine de câtă 
din canalulă auditivă exstern, se pâte prin a- 
jutorulă unui tratamentii rațională, să se do- 
bândâscă vindecarea; aşa dâră nu este ună cas 
absolută de reformă. Acâstă scurgere se deo- 
“sibesce'din acea ce provine din urechia medie, 
prin lipsa semneloră de perfuraţie a membra- 
nei timpanului, ceea ce se cunâsce lesne drpă 
înlesnirea, cu care individii, închidândii gura, 
astupândi și nările faci să iasă fum sâă aerii 
prin canalele externe ale urechiloră în timpul 
unei espiraţiuni puţină silite. Cu tote “acestea 

    

  

ară fi strimtată s6ă obliterată, eşirea, aernlui 
nu s'arii putea face. Trebue dsră în casulii ne- 
gativi să se exploreze conductele auditive cu 
cea mal mare băgare de sâmă, şi la trebuinţă 
prin ajutorulii speculului de urechi. Reforma 
nu trebuo pronuntiată de cât cândiă suntemiă 
încrdinţaţi că casaliă este incurabili, 

Simulaţia 

Scurgerea puralentă este câte uă dată si- 
mulată întroducândiă în canalulă auditivă ex- 
ternă miere, gemuri de erburi de uă culâre 
verdue, sâii rîncedă amestecati cn asa fetidă 
sâii brânza veche. . . - 

Deră fie-care din aceste substanțe are unii 
mirosii propriii ce se deosibesce fârte de acela 
ală pnroiului ce ese din urechile bolnave şi 
care mai toti-d€ una are ună miros urit, câte 
uă dată introduc chiar puroiii, dâră acesta se 
pote spăla prin înjecţil sâă apă încropită, ster- 
gând canalulă auditivă bine. : 

Frovocaţie 

O adevărată scurgere puralentă, abundentă 
şi mirositâre este câte uă dată resultatulă u- 
nel otitis scii inflamaţia urechii provocată prin. 
substanţe întăritătâre, întrebuințate local ssă 
injecțiuui de asemenea natură; pâte este ane- 
voe d'a dobândi dovadă de prefăcătorie, dâră 
vinovatul se pedepsesce de fapta sa chiar prin 
urmările grave ce aduce cu sine, adică, uă o-' 
-torrhoea anevoe de tămădnit căria 6selor, desor- 
ganisaţia aparatului auditiv, pâte şi chiară * 
mârtea : : 

Disimulaţia | | 

Câte uă dată aii interesii a disimula scurge- 
rea, curăţindă canalulă auditivă înaintea visi- 
tei; dâră atunci canalulă rămâne albă, umedă, 
macerată, şi nu conţine nici uă urmă de ce- 
zumenă , în vreme ce în starea normală, este 
totă-d&-nna camă- uscati, roşu-galbenă şi cu 
uă cuantitate variabilă de cerumenă galbenii 
sâii mai închisă de câtii mierea, gros și destul 
de consistentă. 

Ezcrescenţe polipâse 

Excrescenţilepolipâse în ureche motireză tot 
d6-una exempţiunea serviciului militară, câţi 
de nesiguriă fie resultatul tăerii s6ă ali desră- 
dăcinării luf. La militară, deca sunt plantate 
la orificiul externă, deca volumulă este puțină 
considerabilă şi pedicula scă câda polipului 
subţire. atunci ilă putemii depărta lesne prin 
tăere. Reforma nu se face de câtă în condiţia, . 
contrarie." ! 

| Simulaţie 

Mazăre, fregmente de măduvă de soc, glo- 
buleţe de miezii de pâine şi aite corpuri ana-
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loge, introduse în canaluli auditivă externi 
s'aă presentatii ca producţii morbide, ocasio- 
nând nevindecabile obstrucţiani şi prin urmare, 
sarditatea; medicală însciinţatiă nu se pâte în- 
şela; conductorulă auditiv este nesapărat, liber 
până la obstacolală ce se descoperă prin vedere 
şi noii instrumentii pusă asupra, acestui object 
întâlnesce resistenţă care nu s6mănă a fi de 
către ună corpă crescuti din acestă organiă; 
pretinsa crescenţă, înţepată na dă sânge, stri- 
vită se afundâsă roai maltă, în fine întreprin- 
deză metodice de extracţie o scâte afară 

Corpi străină . 

Corpii străini inofensivi moi pot să se intro- 
ducă în ureche fără precugetare, ei stai câti 
va timpi fără scirea individalui, şi supăra au- 
du), opuindu-se la transmisia radeloră vibrații 

"sonore. Acesta se întâmplă de multe ori prin 
grămădirea şi uscarea cerumenului în ureche, 
Ca mai susii şi acum este lesne d'a curăţi ace- 
ste obstacole. , DRE 

Lesiunea trompetei lui Eustachie 

Obstrucţianea, îngustarea, obliteraţia trom- 
petei lui Eustachie pot aduce slăbirea sâă to- 
tala pierdere a audalui, blele trompetei, din 
causa cursului lori încet şi a nesiguranţii tra- 
tamentului, cer exempţiunea; la militară trebue 
maj ântâiii să căutâmi a tămădui po cele cu- 
rabile. Lesiunile organelor vecine suntii prea. 
variabile în: natură, gradulii şi intensitatea lor 
în câtă să ne exprimămi otăritii şi special de 
mai "nainte. E 

Surditatea 

„In fine surditatea mal multă sei mai pugin 
pste fi resultatulă unei alteraţiuni a părţilorii 
interne ale urechii, caro nb potă fi cercetate şi 
tratate directii sâii care, ca şi Amaurosa, pro- 
vin dintr'uă afecţiune nervâsă fără nici nă pre- 
facere materială apreciabilă a organelor. Lipsa 
prelungită a audului şi prin urmare a rela- 
ţiuniloră care midlocescii audulă las cu timpul 
caractere distincte. Adevăratul surdă a căruia 

” inteliginţă este îmărită are obicinait, prin tră- 
surile obraziloră şi prin căntăturile vii ale o- 

» chiloriăi uă expresiune proprio a lai, unii fel de 
atenţiune interogativă, prin care caută a pri- 
cepe ceeaco "i se dice numai din mişcările bu- 
zelorii a trăsurilor fecei celui ce "i vorbesce,. 

aAcestii caracterii, grei de imitată, pâte să 
lipsescă sâii să existo imperfectii, deră se pune 
în contrastii cu aerul de prostie, ce simulatorii 
afectezii adesea. 

| Surdo-mutismulă | 

Sarditatea congenială este însoșită totă-d6- 
ana de mutism adică imposibilitatea, de a vorbi, 
stii că celii ce se nasca surdă nu pote vorbi; in 

1681 

acesti casă, fisionomia snrdo-matulai, şi nota- 
bilitatea publică nu lasă nici uă înduoială, 

Simaulaţia surdității 
Sarditatea ce trebue esclusă din servicii, ca, 

uă infirmitate se cuntra-face adesea, fiindi-că 
nu cere pentru a fi simulată cu succesiă de cât 
ună rolă pasivă, vă stăpânire de sine în totii 
momentul, şi că după opinia generală, lesiu- 
nile din care decurge ţine de organe ascunse, 
profunde pe care nu le putemii cerceta, Din a- 
ceste împregiurări şi din îndărătnicia cu care 
simulatorii persistă în sistemuli lori, surdi- 
tatea este una din infirmitățile anevoe de con- 
statat. Este dâră, de cea mal mare importanţă 
ca adevăral să fie constatat autentici înaintea 
consiliului până a nu pleca junele soldat, căci 
pornind fără a fi convinsi de adevăr, simu- 
latorulă încoragiatii de ântâiulă semi-succesăă, 
Ya urma minciuna sa cu mai mare stărnință, 
mai cu s6ină când nu ară exista notabilitatea 
ce arii putea să'lii dea de minciună, cândă ună   omii dice că e surdă, cea d'ântâii indicație la 
vizitare, este de a explora cu băgare de sâmă 
sgârcialii urechii, orificiuli şi tâtă întinderea 
canalului auditivă, partea din apot adică ceral . 
şi fundul gurei, amigdalele şi părţile înveci- 
nate cu stâlpii vălulai platină. Trebue să ne 
asigurămiă în urmă dâcă aerul pătrunde în ca- 
vitatea timpanului sâă dâcă pătrunde prin vrnă 
perforaţie s6ă gaură a membranei timpanului. 
Decă în cercetare, mediculi a întâmpinat obli- 
teraţiuni, producţii morbide, ingurgitaţiuni, 
cesături viţiâse sâă tumori ce comprimă, astup 
s6ă desființezii canalele destinate treceri! con- 
dulaţii sarditatea este explicată şi exempțiunea 
trebue pronunţată. Asemenea și dâcă membrana, 
timpanică e perforată, acestă perforaţie fiindă 
urmările imflamaţiiloră urechii medie, a căria 
urmări obicinuite suntă slăbirea audului dâcă 
nu chiarii surditatea complectă. După exame- 
nulă direcţii ală organelor, se pâte face cu în- 
grijire Gre-care încercări facă cu consiliul, Să 
nu se încrâdă lesne, surdalui ce pretinde că nu 
ande de locii, ori câtă de aprâpe şi tarei se ra 
vorbi. Căntândiă să abatemii atenţiunes bolna- 
vului asupra altori objecte şi graduândă gla- 
sulii, adesea se ivesc semne de audire. Profesia 
s6ă îndeletnirea bolnavalui pâto să dea deslu- 
giri preţiâse, d6că se, apreţuescii în. asemenea 
casuri, | E . 2 ! 

Mai trebue să obserrăm că unii individ pote 
fi surdă şi să simță prin sguduire căderea u- 
nui corpi chiară puginii voluminos ce se trân- 
tesce lângă dânsul, s6ă să pric&pă sunste tari, 
'spre exemplu ale unui clopoțelii, cu tâte ace- 
stea nau simte sunetele grave, grose care na îm- 
prăştie vibrații repegi şi cu putere; noi scimă, 
că cândă bate toba scii sună trâmbiţa sarduliă 
resare şi ne face semnă cu degetulă etc, — EL   atunci simte numa! impresiile vibraţiiloră cră 
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despre sunet n'are nici uă idee, surditatea ca şi 
imperfecţiile vederi) are gradele şi nuanțele sâle. 

În fine mărturiile notabililoră în presenţa 
consiliului vorii doredi starea adevărată a che- 
stiei, pe care sciinţa nu a putut'o deslega, 

- "In privinţa militarilorii îndstoririle otigerilor 
sanitari, suntii mai întinse, că trebue să adune 
tâte elementele de convincţie şi să supue pe in- 
dividi! bănuiţi la vegheri lungi, rigurâse şi la 
deosebite proba curiinci6se. Intro acestea este 
uă probă prea simplă şi care reuşâză adesea, 
adică, : să pue pe cineva nâptea când pretinsul 

““surdă dârme, să bată în palme lingă urechea 
--sa, atunci, dâcă individul na este surdă se de- 

şteptă. 

Disimulaţie 

Surditatea, se pâte lesne disimuia, dâcă n'am 
avea grijă de a vorbi individului cu glas încet. 

Bolele nasului, diformitaiea nasului 

_ Diformitatea nasalai astiă-felă în cât să sa- 
pere respiraţia şi vorbirea sii una chiară din 
aceste funcțiuni, este casă de cxempţiune sâii 
reformă; rădăcina lul prea afandată, aripile 

“prea apropiate, şi cam strânse către sgârciul 
despărţitoră, ssă, din contra, ună volumă con- 
siderabili, suntă condiţiile acestei infirmităţi. 

Nasulii este condiţia principală, adesea chiar 
punctulă de piecare a arabeloră afecţiuni her- 
petice, care de aci se întindă peste cele-alte 
părţi ale obrazalui, producând alteraţiuni mai 
multii sii nai pugină grave, adică : cuperosa 
şi lupus săi dartre roditore : amândovă esclud 
din sorviciulă militari. | 

Cuperosa, acne rosacea 

Cuperosa cunoscută după uă culsre roşie mai 
mult să mai pușin închisă, arămie, este rară 
la juni, ea atacă de rând obrazii, bucile şi frun- 
tea pe care uă umilă diformând'o ca şi pe nas, 
este neplăcută şi scârbâsă, tămăduirea este 
lungă, torta rară, şi nesigară., 

Dartre bongenet stii lupus eredens 

Se caracterisiză prin tubercule întinse şi 
turtite, grămădite la un loc, de uă roşaţă în- 
chisă, ce sparge peste vr'aă cât-va timpii, şi 
se prefacii în ulcere uiite, rongente, care se 
întindă şi facă stricăciuni mari pe diferitele 
părţi alo fegel. Aceste ulcere, prin resistența 

lori în contra lucrării :nedicamenteloriă apli- 

cate şi prin puterea lori spre recidivă, fac cas 

de exempţiune şi de reformă, 

Polipi 

Polipil, prin firea loră de a se ivi şi de a se 
developa numai pe membranele mucâse mai cu 

deoebire a nasului, (mai rară a faringelui) 

eseludii din servicii, aceste tumori altereză 

vocea; apoi, mărindu-se, genez respiraţia; în 

  

  

LEGIUIRI 

fina cândiă a crescut la unii bolnavi considera- * 

bilă, despartii 6sele, reformezii aceli organiă 

şi strică tâte părţile învecinate, Unele din a- 

ceste polipe ai uă mare tendinţă de reproduc- 

ţie, altele, de şi mat rară, degenerâză în can- 
cere, dâcă polipii se ivescii după încorporare 

atunci, după ce s'a cercatii midloce de vinde- - 
care fără, nici ună succesii, se va pronunţa re- 

forma. " 

Simulaţie 

Imcercările de simulaţie prin ajutoruli te- 

sticulelorii de cocoşii, scă epuri tineri, suntă 

zadarnice, ca şi acelea de care ami vorbită ia 

ureche. Conformaţia normală a nasului, starea 

bună a membrilorii interne a găorilorii nasale, 

negăsirea tuinorilor dovedese înşelăciunea, care 

este lesne de constatată prin estragerea cor- 

pului străinii sâii scoterea lui provocând stră- 

nutatulă, gădelândiă sâă întăritândiă orifciulă 

năriloră, însă dapă ce ne-amă asigurat că acel 

ccrpă nu este legată cu vro uni fră de aţă, 

prin fundulă gurci, de măselele din "'napoi. 

Punesie 

Diformitatea, nasalui şi mai specială pleo-. 

ştirea sa s6ă presența polipilorii, oprescii, prin 
cavitățile ce comunică cu nasulă mucul secret 
prin mumbrane mncâsa ce le căptuşescii, facă 
prin acesta ca acel mucii se îngrâşă, se usucă, 
în câtă, stândii multă timpii p'acolo se impute 
şi împrăștie prin expiraţie un miros urit, greă. 

De aci vine numele de punesie, mirosul na- 
sului. Când este produsă de vre-mă ulcerațiune 
a membranei muc6să din găurile nasale din a 

vălului palatin să din siniâ meziliarii, atunci 

obicinuită, se deşârtă pauroiă. . 

Fiind-că acâstă afecţie este mai încurabilă, 
de aceea esta casă de exemptiune : deră dâea 

sa ivitii după încorporare, atunci cantă să ne 

silimă a o vindeca, 

N Simulaţie 

" So simulâsă acâstă putâre ca şi acea prove- 
nită din scurs6re a urechilor, dâră cu puţinii 

succesă introducend în cavitățile nasala burcţi 
muiați în materii putrede, bucăţi de brîndă 

rincedă etc, manipulaţiile de descoperire sent 

analoga ca cele întreprinse la ureche, 

| Bolele gurc | 

Gara, aparată complicată, slajină de uădată 

vorbire, mâncării, şi în parte respirației este. 

una din părţile ce reclamă nă mare îngrijire 

la priimirea recruţiloră. 

DARTRE LA BUZE 

1-a, Bentagră. 2-a, Dartră rongentă 

Mai ântâiii examinămiă gura. Pielea ce com- 
pune gura pâte fi vatra mai multorii afecţiuni
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dartrâse care depărteză de priimire de câte ori 
nu presintă înlesniro la tămădauire. Acest felă 
de bâle, orl-care arii fi vatră lorii, sunt legate 
cu uă diathesă specială, cachectică a constitu- 
ţiel şi sapusă la dese recidire, ea pricinuesce 
desgustă camaradilor; în fine ocasionâză gu- 
vernului cheltueli mari prin şederile în spitale. 
Fixate la, oficie 'sâă împregiurul gurel prorâcă 
unii desgastii âncă mai mare de câtii când arii 
ti aiurea mai cu sâmă la militari ce mănâncă 
şi beaii din acelaşi vasi cu toţii. Aşa dâră vor 
esclude 6menil cu mentagra să cu ernpţie pu- 
stulâsă proprie buzeloră şi barbe! ; ali căruea 
termini în vindecare. nu se pâte prevedea nici 

-chiarii de practiculii celă mai iscusită, 
Dartra rongentă de care s'a vorbit la bâlele 

nasului, câte nă dată nasce şi pe busa saperidră 
stii pe obraz! ; acâata nu pâte fi simulată. Mlen- 
tagra însă se simuleză, deră se descopere lesne 
după ună examenii scrupulosii. ” ia 

Iugroşarea buzei superidre, vestricţia buzelor, 
Votulii de epure accidental sci congenitii, 
tumori fiungăse, erectile cancerdse, . 

Buza, superidră pâta 6 hypertrophiată, ast- 
felă în câtii grosimea'sa să constitue uă difor- 
mitate incomodă. a rorbira. In urma arsurilor 
sâă a ulceraţiiloră, orificiulii anterioră al gurel 
se află câte uă dată restrâns în căti diformeză 
individul, şi împedică foncţiunile acestei cavi- 
tăţă, Uă buză, după uă rănire stă dapă nă slutire 
pâte presiata, vă soluţie de continuitate. (rup- 
tură în donă) numit botă de epure accidental. 
“Alte ori e vatra unei fonte congenite, destulă 
de întinsă în câţi să încurce vorbirea şi chiar 
mestecarea, dsca divisiunea normală se întinde 
şi în scheletulă gurel; uă tumora fangâsă sâă 
erectilă, uă bubă şancarosă sâă nă degeneraţie 
-cancerâsă, pâte să desvolta pe ana sâă pe cea- 
altă margine, In aceste casuri se dă exempțiu- 
nea, Pentru reformnă medicii vori vedea mai 
ântâiă dâca nu cumva se potii tămădui. La cei 
cu afecţiuni cancerâse se ra pronunța, reformă 
chiarii cândi s'a depărtat prin tăiere şi succes 
partea rănită s6ă slatită,. Aa 

Simulaţia umflărei buzei superidre 

Umflarea peste măsură a buzei superidre 
pote sirgură fi simulată prin aplicaţia întări- 
tătâre sei provenită prin muşcături de insecte 
precumii de resp, de albine sâă de păiajenii. 
Acâstă prefăcătorie prin grabnica sa tămăduire 
obicinuitiă de sine, tensiunea sa, prin roşața şi 
căldura sa se deosebesce lesne de bâla aderă- 
rată care dăinuesce lungă timpi, nu este caldă 
şi care procelă dintr'unii temperamenti lim- 
phaticii sc dintr'uă diathesă scrophulosă, 

Paralisia labială (a buzei) 

“In sfîrşit, numeroșii muschi, destinaţi a face 
mişcările buzelorii şi a obraziloră şi în care se | descoperimă înzelătoria. 
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respândesce cea mai considerabilă parte a ner- 
vului facială, pot fi isbiţi de paralisie, în parte 
sii isolată, sâi în acelaşi timpi-cu muschiulii 
orbiculază al buzelor şial aparatalui ce mişcă a- 
ripile nasului, în acet cas, buzele nu se pot inişca, 
şi nu pot apuca sâă ţine alimentele, acestea, ca 
şi scnipatul cargii-afară din gură prin părţile 
paralisate; vocalele : o şi u şi consunele labiale, 
nu poti fi pronunţate. Obrazului fără ton, <a 
ună rălă nu pote ajnta la înghiţire nici la me- 
stecare, Acâstă paralisie esto supusă'la acelşi 
apreciate ca aceea a muschiului orbiculară ală 
pleopelor, de care s'a rorbitii mai susii. 

Pierderea dințilorii. Starea urilă a gingiilor 

- Făteile cu dinţii loră, afară de rolulă fisiv- 
logiei ce facă în mestecarea şi pronunţarea 
cuvinteloră, aă în serviciulă militară un rotă 
speciali. Nu pâte îi bună militarii dâca este 
supusi la infirmităţile următore : 1. Pierderra 
si carias dinţilor căinesci şi incisivi a fălrii 
inferidre să superi6re ce constitue imposibi)i- 
tatea de a rupe patrânele, ! 

2-a. Pierderea, carias ssă urita stare a mai 
multorii dinţi, căci soldatulă expusă la schim- 
bare de viaţă trebue să fărime ori-ce felă «le 
alimente uscate :."- : 

Dica îi lipsesce: câţi-va dinţi trebue ca 
cei-alţi şi gingiile să fio tari, sănătâse; conti- 
ţiile contrarii îl expune la iritaţii dese şi um- 
Hături provenite din cea, mal mică întâmpla:e, 
constituindă asti-felii fălci ce sa bolnăvescă 
lesne de reumatismi etc.; nu rămâne dâră în- 
doială ca acesta atrage slăbire, ulcerațiuni 
cronice, ingargitaţiuni albăstrul şi sângerâse 
alo gingiiloriă , şi că constituţia devina slabă, 
prăpădită ; d6ră dica dinţii santii buni şi nu- 
mai murdari şi acoberiţi de piatră şi constitu- 
ţia este bună, individul pâte servi; pe dealtă 
parte indivigii “cărora le lipsesce mai malţi 
dinţi, afară de cei câlnesci, şi a căroră gingii 
sa află în stare bună, poti fi priimiit, însă în 
cadre ce nu intru în linii, . iu 

»,. „.Protocatia pierderii dinţilorii 

Lipsa dinţiloră pâte fi urmarea unei fapte . 
învinovăţitore, prin cercetarea medicală âucă 
nu putemii dovedi nimicii, probabilitatea, de a-: 
devirii în favorea reclamantului este cândiă 
dinţii co mal rămână suntii în prâstă. star, 
gingiile ulcerato, fongâse, etc... Constituţia 
generală a individului esta slabă. Se scie âncă 
că unil practici sub numire de descuronare, în- 
ţelegiă unii modă d'a scâte dinţii lăsând răâă- 
cina la loci, de aceea să nu se baseze cine va 
ca să condamneze ună nevinovati, 

" Disimulaţia pierderii dinţilorii 

Se pâte disimula substituind dinţi mincinosi;   aci este destulii uă examinare amăruntă ca să
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Simulaţia afecțiunei scorbutice 
0 “a gimgiiloră 

Nu e mirare a imita prin aplicaţia substan- 
țelorii întăritătâre, acre şi corosive aspectul 
ce presinta gingiile în stare scorbutică, dâră, 
simulaţia nu le pâte da şi la cea mai mică a- 
tingere a gingiilor se scurge dintr'acestea un 
sânge apos şi, deschis palidă; aci lipsesce mur- 
dăria depunerea pietrei, cletinarea dinţiloră şi 
Jipsa, în parte a gingiiloră de pe gâtuli loră, 
“stare ce observămii la bâla reală. Mercurile 
pote produce unele din aceste efecte, dâră a- 
tingii tâtă gura, se inflamâză marginea limbei 
se ulcereză şi salivâţia ce se caracteriseză prin- 
trunii mirosii proprii ne conducii la aderării. 

Pierderea de substanță a limbei şi 
o Hipertrophie 

Limba, fiindi uni organii importantă simte 
mare împedicare în funcțiunile ei cândă perde 
uă parte din substanţa'i. Prin urmare acâstă 
infirmitate nu se pâte potrivi cu cariera mili- 
tară. Toti asemenea ne pronunţămii şi când 
limba sa află într'uă stare opusă adica de unii 
volumii nai. mare de câtă cală obicinnitii, fie 
în stare de ulceraţie scă nu. 

Ulceraţiuni şi degenerațiuni cancerdse 

Acâstă stare urită a limbei depărteză pe în- 
dividii din servicii, 

Adherenţe anormale 

Limba a cărei condiţie neaptrată este miş- 
carea, se pote lipi de partea bucală, în arma 
unei inflamaţiuni intense, ulcerâse sâă unet le- 
siuni mai profunde, şi a perde, astă-felă, miş- 
carea într'unii grad însemnătorii, reclamă ne- 
apăratii depărtare din servicii, deră fiindă că 
acâstă abnoi mitato se pâte tămădui prin mid- 
lâce chirurgicale, reforma se va pronunţa nu- 
mai cândii vindecarea, este imposibilă. . - 

Gângăvirea i 

Acâstă infirmitate provine cândi dintr'ună 
vicii de conexitate a limbei, cândă dintr'uni 
viciii de inervaţie şi trebue esclusă din servi- 
cii; căci: nu numai că din acâsta nu pâte 
transmite parola, dâră âncă pâte compromite 
uni postii înaintea inamicului; asemenea na 
pâte respunde curat şefilor, şi nu este în atare 
4 repeta uă comandă repede, întonată, cu totă 
dignitatea cerută, şi arii fi nedrepti a ţine în 
servicii ună omiă alii căruia viciă naturală îlii 
opresca de a fi resplătiti ca, confrații săi. 

Simulaţie 

Adesea mediculă, cercetândii organulii ror- 
birei, nu găsesce nici vă alteraţie la care să 
atribue acestă infirmitate; mulţi dâră se incere 
A o simula. Rolulii ofigerului sanitarii în acest 
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casă se mărginesce întru a aduna dovedi ast- 
felii, sciindă că la pângav limba se încurcă în 
consunantele : E, 1, G, L, va“obserra dăca in- 
dividulă are acâstă particularitate, Când gân- 
găvirea, este momentană şi prea dâsă, agitația 
convulsivă a muschilor rorbirei se propagă 12, 
cel de la facă, care atunci se schimonosesce, se 
strîmbă, dâră în cosuri de simulaţie acâsta este 
adesea exagerată, şi simulatorală în loc de a 
se confusia şi a căuta să domineze acâstă ten- 
dinţă, pune uă afectaţie ce îlă trădă. Ori care 
însă arii fi resultatulă, toti esto de folosi să 
căutăm a dobândi dovedi publice, 

Mutismulă şi simulaţia paralisiei limbei 

Mutismulii, ce s'a vădutii că pote fi conge- 
nială este resultat din nascere, şi câte nădată 
şi accidentală, din vre uă rănire, atrophie, hy- 
pertrophie s6ă paralisia limbei, Tâte acestea, 
afară de cea din urmă, se dovedesc de sine prin 
inspecţie, 

Numai paralisia pâte fi simulată , este de 
trebuinţă a se căuta causa putincisă, a cerceta 
deca reclamantală a pătimită în nainte de vre 
uă b6lă la encephal, dâca a călut, a priimită 
vr'uă lovitură s6iă vr'uă rană la capă. Cândi 
este paralisia adevărată, limba e subțire; când 
o examinăimii deschidendu'! gura, găsimiă acea, 
causă ce împedică articularea diceriloră şi scâ- 
terea limbei afară; acâstă împregiurare a făcut 
să dicemă cu drepti cuvânti că ori-ce mută 
care pote scote limba, dâca nu esto născută 
surdii, e unii înşelătorii, ' 

Aparatul salivariii este supus la alterațiani 
ce are uă mare analogie cu acelea ale aparatu- 
lui lacrimal, astiă-feli glandele parotide, sub- 
maxilare şi sub-linguale poti fi umflate dege- 
nerate; s6ii secretulii lori pâte să curgă din 
gură fără voie, s6ă să fie oprită în căile excre- 
toril şi să ocasioneze uă tumore, stă în fine să 
formeze fistule prin care să se deşerte. 

Ingurgitaţiună stii umflături chronice şi 
"+ degeneraţii a glandelor salivare 

Ingurgitaţiunile cronice şi degeneraţiunea 
glandelorii, afecţiuni rari, dâră stăraitâra şi 
supuse mai toti-ds-una la uă constituţie lim- 
phatică, se raport speciali la infirmităţile gă- 
tului, despre care se va vorhi mai la vale. 

Curgerea involuntară a salivi (scuipatului) 

Este unii efect secundari şi depinde de uă 
altă bolă sâă infirmitate, pe care trebue să o 
luămi în consideraţie, asti-felă sunt perderea 
substanţe! din buza inferiâră, vă paralisie a 
lori, etc. MI 

Ranulă sti limbariţă 

Tumârea salivară cea mat obicinnită este ra- 
nula, ce se desrolteză subi limbă, împedicând 
mai multii s6i mal puşină mişcările acestui
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-organtă. Acâsta este casti de reformă şi eserap- 
iane. La reformă .se va observa; dâca 'nu se 
va putea vindeca prin midi6ce chirargicale, A- 
cesta, se mai dice şi stulă salivară.- E 

- Hipertrophia amigdalelor (a murelor) 
“Tumefacţia cronică s6ă hipertrophia amig- 

daleloră urmare a infiamaţiilorii repetate, nu 
pote fi ună casii de exempţiune de cât dâca a 
luată ună volumii considerabilii în câtă orga- 
nele înghiţirei, ale audului seii ale respiraţie! 
se impedic în funcțiunile lor. Reforma se cere 
forte rară, fiindăi că bolnarulii se pâte tămădui 
cu desăverşire, Mi a 

 » Langirea omuşorului (uvulei) 
Omuşorul se lungesce dia causa slăbirel ţe- 

sătarel s6le; prin starea dematâsă, stii prin hi. 
pertrophie, reală. Acâstă mărire a volumului 
stă îlii aduce în atingere cu erganele vecina, 
cu epi-glota, cu baza limbej, şi pricinuesce. uă 
-gădilătară prea incomodă în gâtlejii, încercări 
desă repetate de înghiţire; şi câte uă dată uă 
mică tuse sâă. chiară vărsatori. Acestă stare 
nu este gravă şi operaţia, fiind uş6ră. nu se dă 
exempţiunea de cât dâca omuşorul nu este hi- 
pertrophiată ci vatra unei degeneraţiuni scir-- 
hose manifestată, şi cu atâtă mat multă fiind 
că este casă de reformă. |... - 

Despicătura vălului palatini 
e celii mole) - - SR | 

- Despicătara în două a vălulai palatini, con= 
genită s6ă dobândită, perderi de substanță ce 
potă resulta, din râniri s6ă ulceraţiuni ale ace- 
stui organă, cândă alterâză vocea şi supără în- 
ghiţirea alimenteloră şi a beuturiloră, fac un 
casă de reformă, şi exempţiune. Asemenea mal 
cu sâmă cândă văluli palatină, participeză cu 
lesiunea vălului musculo-membranos ; prelun- 

(cerulii'guriă : 

gindu-se în apoi, -  ;. ii a 
„+ Paralysia organelorii înghițirii 
Paralisia părţilorii ce sersă la înghiţire este 

nă afecţiune prea rară; şi care se unesce cu alte 
simptome, aducânâă neapărată uă slăbiciune 
învederată, uă lingezire generală, resultate ce 
nu se potă simula precumiă nici schimonositu- 
rile la înghiţire, icnituri, tuse în silă, strănu- 
tări, caută să împedice intrarea alimenteloră 
în phârynr. E de prisosăi a mai spune.că acest 
casă cere exempţiunea sii reforma cândă nu se 
pote vindeca. . . ” 

" Coarctaţiunea stă strîmtorea 'sofagelui 

Dificultatea de a înghiţi pâte să provie de 
uă coarctaţiune a esofagiei Lul, fără ca vre un 
semnă exterioră să arâte acâstă alteraţie, dară 
se pâte cunâsce introducând pe oesofagii uă 
sondă de gumelastică. E destnlă pentru acâstă 
cercetare, uă sondă uretrală No. 12,. întărită   
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cu ună mandrină, sârma; sondei încovăiată ce= 
va mai puţină de cât la, uretre. Agalia se coh- 
duce pe două degete care aplec limba, cu înco- 
văetura îndreptată îu josă către oesophagiă 
până ce vârfuli intră într'ânsuli. Atunci cu 
uă mână oprimii mandrinulă, 6ră cu cea-altă 
mână împingemi uşurelii sonda pe: oesofagii 
la vale câtii este' de lungă: sâă câtii calibrulă 
canalului, Prin împedicările ca întâmpinăm şi 
pa care le simţimi când sonda se frâcă într'ân- 
sele este lesne de precisatii existenţa, situaţia 
şi gradul coarctaţiei, In acest cas dăm exemp- 
țiunea sâii ceremi reformă, fiindii-că bâla este 
tămăduită în aparenţă, dâră nu se tămăduesce 
cu desăvârgire, :: n ci 

Bolele gâtului şi serophule ”. 
Gâtulii pâte fi vatra mal multor: bla ne- 

priimite în serviciuli militară. Aci :se înfăși- 
geză constituţia, scrophul6să în umâăturile 
chronice ale gangliânelor cervicale şi sub-ma- 
zilare (existenţa gâlcilor a6ă a brâscelori) în 
abscese, ulcere, cicatrice din care urmez afec- 
ţiuni care motivezii escluderea, dâca sunt con- 
statate; junii serophuloşi aă obrazii puginii bo- 
sumilaţi acoperiţi de uă piele subţire transpa- 
rentă; cu venişâre' pe densa, albă şi puţinii 
rumenă; aripile nasului suntă oble, camă-uma-: 
flate, buza superi6ră. grâsă, bucărată, contu-: 
rele membriloră rotunde, cărnurile'moi și fleş- 
căite fără tonă, burta în partea, de jos pucină 
ma] umflată de cât în starea normală. Intr'un 
gradă mai înaintatii.a discrasiel. se. găsesce 
pleopele amede, roşii, .câmă 'jupuite, ochii in- 
jectaţă, pugin roşii şi urduzroşi, urechile cojâse 
şi lipiciose, Toto gangliânele limphatice ale grâ- 
tului potii fi afectate de umflături; se găsescă 
obicinaită în gangliânele regiuni submactale, - 

"e Dimulația e, 

- Simulaţia ulcereloră şi a cicatricilor se face 
prin caustice, unii pun de cu sâră pe marginea: 
liberă a pleopelor, în nări şi pe buza, superi6ră 
uăsnbstanţă întăritătâre ce umflă aceste părți; 
deră câtii de multă să semene „cu bâla: adevă- 
rată şi chiară suposândă că nu se dă de golă 
prin reacţia inflamatre, lipsa însă a celor-alte 
fenomene mai cu smă starea, şi elasticitatea 
cârnilor dovedesce înşelăciunea. Afară de asta 
ulceraţiunile şi cicatricile scrofalâse ai; cumii 
s'a dis, caractere deosebite ale lor; uă bază pa- 
lidă şi veştedă, : materia ce curge este cerâsă, 
cicatricele ce lasă-suntă adâaci adesea. lipite 
de părţile de pe sub dânsele, violete când-sunt 
prâspete, şi pilbul cândă suntii vechi, suntii 
inegale, fragile, conturate, şi puse în generală * 
pa locurile ganglineloră limphatice. : 

Cicatrice adherente (lipite) 
-: Qele-alte feluri de cicatrice de pe gâtă ar 
măr] de arsuri. ete... potă pricinui:reformă'gi -
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exempţiune adica când pelea este vătămată în- 
tr'uă mare întindere şi s'ai formati bride şi a- 
dherenţe în câtii împedică mişcările corpului, 
produc uă mare nemişcare permanentă a părţii 
respective. . IN 

Uleeraţiunile scrofulâse caracterisate suntă 
motivii de exempţiune; asemenea şi la tumorile 
volumin6se sâii multiplicate do acest felii scă 

- cicatrice, ce resultii din supuraţiunea lor când 
sunti întinse şi nu dispuse a se curăţi lesne, 
reforma trebue cerută numai cândă tâte mid- 
Jocele artei s'a întrebuinţatii fără succesă. . 

| _ Xorticolis 

Inclinarea capului pe uni amără, însoțit de 
direcţia fegei în partea opusă, pâte fi pricinuită 

"de mai multe cause : a . 
- 1. Cicatricele bridate de care ne fu vorba. 

“+ 2, Pâte fi congenită sâi ivite în cea mai fra- 
getă vârstă, în urma deosebiteloră' accidente 
nervâse, e Aa 

„ 9. Este adesea, urmarea, a -contracțianilorii 
s6ă a unei paralisii accidentală a muschiulni 
Sterno-Cleido-Mastoidieni. . - ..: . 

Antâia Formă : Urmarea după cicatrice 

Ară fi de prisos să revenimă la torticolis ce 
aii provenit din cicatrice, urme de răni sâă alte 
accidente la gât. Aceste cicatrice se explic de 
sine lăsândii nici uă îndoială de realitatea lor. 

Exempţiunea stii reforma după împregiurără 
trebuesce îndată pronunţată. 

„A duoa Formă : Torticolis congenită sti 
| „din copilărie 

Când inclinaţia capului este congenită, se 
însoşesce totii-de-una cu uă modificaţie conco- 
mitentă a scheletului fecei ali cranuini sâă al 
gâtului. Cândii afecțiunea este din copilărie, 
modificaţia scheletului în locă ă'a fi contimpu- 
rană s6ă prin causă de înclinare, este consecu- 
tivă şi produsă de vârstă treptat .cu crescerea 
individului. e ai 
„. Unulă din afectele constatate, şi în acelaşi 
timpă vizibilă, a acestei diformităţi, este ine- 
galitatea celoră două jumătăţi ale fecei, faca 
nu are simetrie; pe de uă parte, prin ivirea a- 
trophiel părţii ce corespunde cu înclinarea, căci 
atrophia ce se întinde atâtă la scheletă cât şi 
la părţile moi pe de altă parte, a aplecăril re- 
lative şi comparative a acelorași părţi ce ai 
vă direcţie oblică de susii în josi şi din afară 
spre înăuntru. Nasul este uşure puțin depăr- 
tati do partea plecată, sâăi înclinată, buza in- 
ferioră peste cea superidră în aceeaşi parte, băr- 
bia este atrasă în acelă sensă formând ast-fel 
extremitatea une! curbe represintantă prin li- 
nia mediană a obrazului. In midloculă acestor 
deformări, ochiulă corespondenți părţii încli- 
nate, afecteză uă disposiţie specială : în loci 
d'a urma mişcarea aplecării oblice ca şi cele- 
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alte părţi ale semi-fegei, el se plâcă în adevăr. 
printr'uă mișcare rotatorie pe diametruli său 
celă mare şi cată să ia posiţia orizontală, ast- 
felii în câtă aceste transeversale a acelor duot 
ochi, cu tote că situaţi la înălţimi deosebite 
urmez a fi paralele. Porţia cervicală a rachitei 
se înclină laterali pe ântâia vertebră dersală 
în sensii inversă (pe partea acestia, spaţiulă 
suscapnlarii dobândesce uă lungime mai mare. 
de cât a părţii opuse). Apophisa mastoidă co-' 
respondentă infirmității, este câte nă dată mat 
lungă de câtii acea a regiunii a cei-alte sino- 
nime; uă diferenţă analogă se arâtă câte ună” 
data în scosătura şi curbătura claviculelori. 
In fine mişcările capului, cu tâte că restrânse 
şi modificate în direcţie na lipsescă ca totul. 

„A treia Formă : Torticolis prin contracția: 
„"anusculară i 

- Contracţia sâi restricţia uneia s6ă a mar! 
multorii muşchi care aplec capulă pe tranchiii, 
şi mai speciali a sterno-cleido-mastoidienului, 
fia resultatulă unei regidităţi convulsive sâi 
din contra a unei paralisii în partea oposită . 
efectulii ali antagonismului muşchilor conge- 
neri, determină necontenitit uă înclinare anor-   mală a corpului într'uă parte care are aseme-: 
nea numele de “Torticolis, Contracţia acesta 
este obicinuit lesne de vindecat, şi nn face pe 
individ nedestoinic de servicii. Ea se recunâsce 
după via durere ce prorine din puterea ce în- 
trebuinţămă cândă încercămii să îndreptămi 
capulii şi mal cu osebire din lipsa semnelor de- 

] scrise la torticolis chronic, vechiă, 

A patra Formă : Torticolis prin paralisie 

Cânâii torticolis este produsă de uă para-- 
lisie, ma! totii-d6-una muschiuli sterno-cleido - 
mastoidienă e afectatiă; deră atunci capulii se. 
plecă în partea sănătâsă, cu faca spre partea 
bolnavă, contrarii contracţii. Lesne şi fără du-- 
rere se aduce capul la posiţia naturală; dâră 
îndată colt lăsăm îşi ia €răşi posiţia viciâsă. 
Acâsta cere exempţiunea €ră reforma, se pro- 
nunţă cândi tratamentele sunti fără succesii. 

Simulaţia 

După ceea ce s'a disii, tortocolis congenită 
sii din copilărie nu pâte ti simalată, iară când. 
esto proveniti din contracții mascularo, mu- 
schiulă contractată către care se înclină ca-. 
pulă formeză subtiă piele uă falsă, uni feli de 
cârdă întinsă, bine exprimată, ce. resistă pre- 
siunil ce se opune rădicărit printr'uă acţiane 
ecaală şi pasivă, pe care nici distracţia aten- 
ţiunei, nici uă putere, afară de cele de acces, 
nu o învinge, În torticolis prin paralisie, mu- 
schinlii sănătosă ce atrage capulă în partea 
sa, nu presintă nici încordate, nici tărie extra-. 
ordinară; dâră muşchiul opus, neputânăii func-   ționa este mâle, inert, că pierdută prin părţile-
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moi învecinate, şi ori care arii fi mişcările de 
îndreptare scii rotaţiune ce dămii capului, nu 
arâtă, nici un semnii de contracție. Aceste.par- 
ticularităţi ne punii în stare de a deosebi bola 
adevărată de cea simulată. IRI 

Judecata de priimire în servicii 

Cândă este chestia de torticolis, totă gren- 
tatea este în diagnostici, Acâstă imfirmitate, 
oră care “i arii fi causa, motiră exempţiunea : 
Asemenea ceremiă reforma când ea provine din 
cicatrice scii accidente traumatice şi nu se pâte 
tămădui. Ma A 

Tumori (umflături obicinuită tari) 

Afară de ingurgitaţiile scrophulâse ce stai 
vidati mai cu sâmă la gâtii, acestă regiune 
pâte fi vatra şi altorii tumoră care, prin natura 
lorii, sâă la întâmplare că, ară putea fi strânse 
de haina soldăţâacă, trebue exluse din armată, 
Ast-felă suntii : ! . 

- Zape seăă tumori închistate 

1-ii, Estirparea loră este lesne şi nn aduce 
accidente; esistența lori se opune 6re'cumi 
numai la priimire, iară na şi la depărtarea din 
servicii; exempţiunea pâte fi dată prin situaţia 
şi numai atunci cândă tumorile prin volumulă 
loră jenez;sâii pote să devie individului genante 
întrună gradă insemnătoră, 

Ingurgitaţii chronice, Ing. squirdse diferite 

2-a. Ingurgitaţii chronice şi schirâse a glan- 
delorii salivare, a ganglineloră limphatice sâiă 
a profundei țesătul ale gâtalui, afecţiuni tutii- 
d&-una doradle, grave, care ceri neapăratii e- 
xempţiunea ; nu reclamă reformă de câtă când, 
chiarii prin operaţii chirurgicale, suntă netă- 

__mădaite, . n a a 

: Guşa: . 

3-a. Diferitele varietăţi şi grade de guşi la 
care se aplică regulele precedinte, -.  -. - 

-: Disimulaţie,— Simulaţie 

Guga cândă nu este prea pronunțată pâte fi 
disimulată de către voluntari cândii: nu romii 
lua bine sâma În cercetarea regiunei thirhoide. 
E de prisosă a: menţiona nemerituli midlocă 
prin care individii se încere a imita goşa intro- 
dacend aerul în țesătura celularie, Molicinnea 

"elastică a tamorei unită cu crepitaţiunea emphi- 
sematâsă descoperă numai de câtă înşelătoria, 

.. ! . ș: aa 

a _Anevrisn 

-- 4-a, Anevrism arterelor thirhoidiene at caro- 
tidelorii 's6i al ramureloră loră principale 1no- 
tiveză exempţiunea săi reforma, când operații 

:»u se pâte face sâii cândiă după operaţie rt- 
mână cicatrice sti alte lesiuni cu care indi- 
sigil nu potă fi priimiţă în serviciul militară, : 
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Laringites. chronică, ' | 

Afecţiunile chronice ale larinxului, cu tâte 
că câte uă dată sunti prea obscure în simp-. :. 
tomele loră locale, atragi, cândă sunti grave, . 
uă alteraţie generală, care ne luminâză dâca - 
trebue să ne pronunțămi pentra sâii contra. 
Raportulă ce există tot-de-una între lesinnile 
chronice ale larinxului şi acelea al plămânilor,: 
trebue se ne facă a considera, pe individ că 
nedestoinică de servici, ca individiă bolnavi. 
Aceste Jesiuni aducă adesea alteraţii în voce, 
răguşâlă .sâă chiarii aphonie, mai rar atrophie 
prin slăbirea respirației. . 

Răguştlă şi Aphonie :., . 

* Aphonia, permnanentă există fără a se putea -: 
câte uă dată descoperi urmele unei lesiuni ma- 
teriale, cu tote astea este casti de exempţiune, 
dâră dâca s'a îviti după îscorporare, se pâte 
încerca vindecarea. Ca să se asigure de acâstă, 
bolă, trebue să se procâdă prin indicaţiile date 
în trecuti, mai sus, la casurile analoge dela a- 
maurosă şi surditate, .  .., , 

Cu câtă răgușâla este mai prâspttă şi în- 
tranii gradii mal uşor cu atâta se tămăduesce.: 
mat curând, şi cu cât este mat veche şi într'un 
grad mal înaltă cu atât mai anavoe, Îndividii 
suferitori de grade uşâre santii priimiţi, cei 
grei bolnavi, a căror răgustlă cronică şi mare 
se apropie de aphonie, se judeci Ja priimire ca . 
la acâstă BO. ci 

2-4 Bâlele pieptului - 

Pieptulă sâi thoracele cuprinde principalele 
orgave ale respiraţii ală cărorii cursă regulat 
şi necontenită este neapărati trebuinciosi în- - 

Da a 

fixă, adică de sprijină în executarea unui mare 
numEră de mişcări mai cu semă la opinteli şi 
greutăţi,: Sub punctuli de vedere militară elă 
ține t6tă mouniţio, ranița, curelele etc... În a- 
câstă privinţă peptulă trebue să'lă cercetămii 
bine la 6meni destinaţi serviciului militarii. 

_- "Uleere, tumosă pe surfaga thoracelui  * 

" Se va examina mai ântâiă' dâca în periferia 
acestei cavităţi, nu se află cicatrice mari, fra- 
gile,: astă-feli ca cele produse prin fracturi; 
ulcere mai mnitii sâii mai puţin largi sei pro- 
funde, sepsături anormale, nă ingurgitaţiune a 
glandeloră mamere care ară putea împedeca . 
purtarea ' echipamentului; la asemenea .casură 
dăm exerapţiunea şi reforma dâca acele afecţii 
suntii incurabile. E DR 

  

+. Diformitatea colneă tertebrale -... : 

' Peretele posterioră al thoracelni se formeză 
în midloci de col6na vertebrală şi ori ce difor- 
mitate a col6nei se cunâsce lesne; așa d6ră se   va esplora acâstă parte cu scrapulositâte.: 

treţinerii vieţii'şi sănătăţii; el servă de punct . -
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Diformităţile lui Tachis se bazâză pe vă al- | fe măcari câtii de mică, care să aYbă numai 
teraţiune organică chiar a vertebrelor sâii unul 
defectii do ecuilibru între diversele forme de 
muscarea muschilorii sâii a grupelor de muschi 
care se aflaii pe thorace." i 

Bola (vertebrală) hă Pottu 

Gravitatea ântGiei afecţiuni,. cunoscută sub 
numirea de bla. Poti, cere exempţiunea.!Sa cu- 
nâsce după: rădicarea şi scosătura apophisci 
spinâse vertebrei corespondentă care este vatra 
principală a bâlei, şi câte uă dată după pre- 
senţa depunerilor prin congestiune în deosebită 
depărtare de partea bolnavă. 

La începutul afecţiunei, individii nici nu 
sciă de existenţalesiunilor locale şi nu se plâng 
de câţi de efecte secondarii.. Ca să descoprim 
acestă bolă trebue se plecămiă pe om înainte 
pe urmă să'lă pipăimi cu mâna po rachis, să 
cercetăm simţibilitatea apăsănd pe apofisele 
spinâse şi să le examinămiă cu grijă scosăturile 
ce simţim pe sub degete, : ! 

- 2. Deviaţia colânei vertebrale. 

Studiulă pentra ală doilea fel de infirmitate 
a colânei vertebrale a făcută de câți-va ani, 
şi mai cu s6mă din puntulii de vedere al simu- 
laţiei, progresuri care cer uă strictă cercetare, 
Colâna vertebrală sub influenţa puterii care 
uă mişcă, pote deria, îndărăt, înainte sâiă în 
laturi. Acesta, scutesce de servicii, fiindă că 
opresce a face mişcările ca i se cer, în tâtă în- 
tregimea, lori ; deră aceste flexiun! pot fi, după 
cumi giserăm, simulate sâi provocate... -: 

Simulaţie Ra 

S'a vădutii mulţi 6meni presentânda-se cu 
spatele cocoşată peste măsură; peptul scobită 
şi pretindendă că nu se potă îndrepta. Acâstă, 
înşelăciune se cunâsce puindă pe individ culcat 
„pe burtă strângându-i midloculă cu uă făşie şi 
întingândă bragele din sus de cap; s6ă din con- 
tra, culcându'lă pe spate şi nelăsându'lii a se 
sprijini în extremităţi. Deviaţiile în :laturi, 
presenteză mai multe înlesniri pentru simula- 
ție; acestea-se poti imita prin contracția mu- 
“schiloră viindu-le în ajutoră prin maşine care 
cautii a încorăia colona vertebrală ss a da 
basenului altă posiţie prin care, prin urmare 

„se schimbă şi aceea a colânei în care se află 
centruli gravităţii corpului omului, Acestă 

;silă pote face ca simalatoraliă, fără voia lui, 
se rămâe cocoşati pentru totiă-dâ-una,. şi fără 
vr'uni folosii, căci este anevoe dea deosebi 
deviaţiileartificiale de cele ce se ivesc fără veste. 

Caracteruli principalii ală acestorii afecţii 
este că se poti ivi în ori ce punctă ală colânei 
şi în forme deosebite. Apoi nici uă dată nu s'a 
vădută vre uă deviaţie reală în direcţia colânei, 

  

  

uă singură curbătură, şi totii-d6-una sunt două 
s6ă trei, şi câte uă dată patru care caut a ţine 
axulă truuchiului în linia trasă prin centrală 
gravităţii. Fie-caro curbătară este însogită de 
ua mişcare ce sucesce vertebrele într'nă pro- 
porţie Gre-care. Acâstă sucire pricinuesce mu- 
schiloră lungi ai spatelui, câstelor şi spetelorii 
diformităţă însemnătore, care varieză după nu- 
mărulii, vatra şi gradul curbăturilorii. La fie- 
care curbătură corespunde uă rădicare a mu- 
schilor, a câstelor sâii a omoplatului din partea 
convexă în vreme ce concavitatea curbăturei 
se înfăgişâză printr'uă depresiune a tatuloriă 
părţiloră ce cuprinde. Na există dungi formate 
prin încreţirea pielei, afară numai decă devia- 
ţia va fi considerabilă, şi atuncl chiară suntii 
profunde; ele se arătii mat în generală subtii 
sub-țidră; şi atunci curbătura principală îşi 
are convexitatea în partea opusă în regiunea 
dorsală; dâcă din întâmplare îşi are vatra între 
câstele false şi creasta basinului, curbătura 
derso-lombarie dâră cu uă rădicare-considera- 
bilă a câstelor şi muschilor ce corespund con- 
vexității. Pote. îu sfirgită să existe uă dungă 
destulă de însemnată în nicel cu uă curbătură 
lombarie, fără stârcere considerabilă, a ver- 
tebreloră coprinse în acâstă regiune, în acelaşi 
timpă uă altă curbătură în partea opusă co- 
respunde curbăturei dorsale. In acest casă ex- 
ponală, curbătura dorsală este considerabilă, 
cobâră până la cele din urnă vertebre din a- 
câstă regiune; se însogesce de unii gradă mare 
de stârcere, şi formâză uă scobitură cu dungi 
în piele sub cresta iliacă, . ! o 

Dsca în sfirşitiă şoldarile nu suntă în vivelă 
(unulii nu trece pe cel-alt) de câte-va milime- 
tre, afară dâca se va afla uă inegalitate pro- 
porţională in lungimea membrelor inferire. În 
simulaţie orl-cara ar fi midlocul întrebuințată, 
se vede în aparenţă aceltşi semne exteriore a- 
Gică : flexiune laterală unică, deseriind un are 
regulat ce cuprinde părţile dorsale şi Jombarii, 
cu înclinația laterală a colonei pe basine. Trau- 
chiulii este mai mnultii s6ii mai pugin aplecatii 
în partea opusă convexității, gradul curbătu- 
xel nn este.în raportă cu graduli înclinării 
trunchiului a căreia estremitate superiâră se 
depărtâză de linia verticală. In năantru carbă- 
tarel, între câstele false şi creată Uilişacă; 
pelea flancurilor presintă două sâi trei creţuri 
paralele. Umerulă părţi! corespodente convezi- 
tăţii este multă mai rădicatiă de cât celă-alţă, 
dâră amânduoi faci aceeaşi scosătară înapoi ; 
asemenea şi costele şi cei duoi muschi omologi; 
goldurile după mid!Ocela întrebuințate, potă 
rămânea în nivel, scă acela din partea con- 
cavă să se rădica de 1a50 — 80 milimetre; în 
acestă casă membrulii coresponăenti sâmănă 
scurtată proporţional, Acestea pot fi susţinute 
prin voinţă în mers sâi stare în loci...
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„ Provocaţie 

Diformitatea spinării, pote, după cumi s'a 
disii, deea va exista necontenit în urma lucră- 
zei mecanice a mușchilorii respectivi să rămâe 
permanentă constituind uă adevărată proroca- |: : 

-“* Marele numeri de junt soldaţi ce morii prin “ţie ală căreia efectii variază după aparatul me- 
canicii întrebninţată. Este destulă să dicem : 

1. Cândă nu a fost prelungită, acţiunea a- 
cestor apatate nu dai colonel rachidiene nici 
ună caracterii propriii bâlel reale. * 

2, Chiar după aplicarea lor multă timpii nu 
produc stârcerea, şi lasi prin urmare, loc spre 
a se cunâsce starea pathologică. i 

Judecata de priimire 

Diagnosticulii, fiindă otărită şi diformitatea 
trecătoresâă provocată există şi a devenit per- 
manentă; atunci trebue să dămii exepmţiunea 
sei reforma. Câtii pentra chestia de origina 
diformităţii, cândii omul este în adevără în- 
frmiă şi de s'ară bănui că e precugetată, nu'l 
prtemii acusa din causa nesiguranţei şi apoi 
„este destulă pedepsită chiară prin înşelătoria, 
ce a voitii să facă în favorulă săă. . 

SCURTAREA STATULUI SEU A STATUREI :..,, 

- Simulaţia , 

Descoperirea simulaţii deviaţiei laterale pâte 
scăpa din vedere la revizie printr'uă împregiu- 
rare pe care ns grăbimii a 6 face cunoscutii, 
Pentru motive basate pe interesulii juniloriă, 

“şi conformii recomandaţiiloră ministeriale la 
examinarea de exepmţiune urmăm după ordi- 
nulă legali, în ceea ce privesce defectulă Sta- 
tului individului a cărni înălţime este de uă 
consideraţie principală, astii-felă în câtă după 
acesta vini infirmităţile la rândul lori de cer- 
cetare, Astii-felă: medicii, neavând co face în 
acestă casii lasă pe marturi a judeca, Cu tâte 
acestea esperienţa a dovedit că individii a că- 
Tora înălţime abea trece peste măsura minimă 
legală, pot să încorâe colâna vertebrală, şi ast- 
îelă să se arâte mai. scurți; aşa dâră medici! 
trebuescă consultaţi la măsurarea 6menilor ce 
se găsesc pugină mal scurţi după măsura cu- 
Venită, 

» Configuraţia vicidsă. a thoracelui 
"Fără a fi diformitate proprie a thoracelui 
configuraţia acestuia pâte presinta, disposiţii 
de diformitata ce poţă- proveni din starea or- 
ganelorii ce cuprinde şi care pentru acest 'mo- 
tivi, îngreneză examinarea. La uni omii bine 
constituată, thoracele este plinii, simetrică şi 
boltită înainte; câstele regulată arcnite, spe- 
tele aşedate în simetrie şi vine pe state şi în- 
tre muşchii ce o încuugiorii şi co se prindii de 
dânsa. Se cuvine dâră a, propune exemţiunea 
numaj : ânt6iă, la aceia al cărora torace are for- 
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mă de carine. 9-a, Când se vede afundări, câte 
uă dată, considerabile a părţii inferiore a, ster- 
nului; căci în aceste casuri plămânii nu se pot 
mişca după cumii trebue, n'ai loculă cerutii, 

_Bolele organelorii toracelui. . 

spitalele militare, de afecţiuni ale pieptului 
mai cu sîmă pulmonare şi obicinuit de phthi- 
sie (oftică), urmare tristă a uşârei cercetări 
cândiă s'a priimită în consilii nu recomandă 
avantagios pe oficerii sanitari. Nu este de tre- 
buinţă ca uă bolă aşa de gravă să so declăre 
şi apoi să fie motivii de escludere, deră şi nu- 
mai disposiţiile el, aşa de bine cunoscute de 
medici, suntii în destulă pentru escludere; a- 
dică : pieptul îngustii, mai cu sâmă -la con- 
turul să. superiorii, omoplatele eşite în apoi, 
gâtuli lungă, obrazali palidă sâă pugini ru- 
menă, camit aprinsi; vocea voalată, vorbirea 
scurtă, întreruptă adesea de trebuinţa, de a 
respira; pielea subţire, fină, albă cam albăstrue 
Sâ gălbue şi vestedă; extremităţile lungi slabe 
cu muşchi noi şi slăbănogi, fleşcăiți.: Acestea 
annnțândă uă constituţie strictă, cerii exem- 
ţiunea. Spre complectarea judecății însă tre- 
bus să şi consultăm impresiile dobândite prin 
percusie sâă scultaţie şi mensuraţie, 

La începutul phtisiel, cândă acesta nu s'a, 
arătatii âncă în părţile esteridre, trebue să ne 
asigurăm de existenţa b6lei prin midlOcele sus 
dise'; cu tâte acestea, ascultaţia şi percusii, 
perdii adesea din valorea lori, din causa sgo- 
motului ce se faceimpregiur, şi din turburarea, 
trecătâre în care sa 'află, în aceste împregiu- 
rără, circulaţia şi respiraţia juniloră asupra vi- 
sitaţiei. Suntemii autorisaţi a crede presenţa 
turberculelorii cândă găsimii sunetală expira- 
ţiei mai câtă acela aliă inspiraţiei, E 

* Simulaţie 

"-* Unii, subă pretextă că sunt slabi de piept, 
se presentă cu spatele încovăiatii, umerii a- 
propiaţi înainte; sternul în aparenţă cufundat; 
afectezii uă tuse desă, uscată şi câte nă dată 
chiarii nu respund de câtă pifaindă la cuestiu- 
nile te li se facii, Este destul de a îndrepta pe 
pretinsulit bolnavă, împingându'i umerii îna- 
poi, ca să putemi constata starea, thoracelui, 
asemenea coloraţie cu elasticitatea tegumen- 
teloră precum şi rolumulii cu tonul muşchi- 
loră complectez examinarea, lăsândi loc înşe- 
lăciunei. Pa 

„ Hemophlisia, stă scuiparea de sânge ... 

-" Hemophtisia ce este adesea unuli din acci- 
dentulă phtisiei confirmate, are une-ori semna 
înainte 'mergătâre, ce întemeeziă Gre-cumi în- 
ceputulii bolei; aşa dâră îndată ce ne amii con- 
vinsă de existenţa et, să se dea exemţianea sâii   reformă; căci s'a văduti adesea acestă Hemo-
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ragie urmată de uă desvoltare repede a tuber- 
culelor pulmonarie, nu nuinai la individe slabe, 
delicate, cu disposiţie scrophulâsă sâii cu unii 
peptă răi conformatii, ba chiarii la Gmeni în 
aparenţă bine formaţi, având pelea Gcheşă, 
părulă negra, ună sistem musculară prea, des- 
voltat alte ori iară hemophtysia este un simp- 
tomă ală afecţiunet inimil şi mai obicinnit ală 
hypertrophici, exploraţia va stabili diagnosti- 
culii. In ori-ce casă Hemophtisia nu este mai 
puţinii gravă, ' 

Simulaţie 

Pentru simulaţie, uni! îşi înţepii degetuli, 
ante-bragul sâii ori-ce altă parte accesibilă bu- 
zelorii, şi sugând împle gura cu sânge pocare'] 
scâte în urmă, tuşindă; alţii înţepi în năuntra 
gurei sâă gingiile, în sfirgiti unilepună subi 
limbă culori ce le roşesce scuipatul ; s6ă sânge 
într'ună burete. CI 

„ Incelătoria se cunâsce trecândi degetul prin 
gură şi clătindu'i gura cu apă oţeţită, Afară 
de asta aspectuli sângelui hemophtisiei este 
spumosi, în sfirşitii atacul reali lasă tusă în 
urmă uă palre ce simulaţia nu o pâte imita. 

". Asemenea nici mihnirea profundă ce se vede în 
trăsurile bolnavului, ti . 

Lestuni organice ale inimii 

Ca şi lesiunile organice ale plămânilorii, a- 
celea ale inimil şi a raseloră mai ai unii diag- 
nostică grei la începută : . pi 

Impedicările ce aducii în servicii prin repe- 
dea loră desvoltare cerii cercetare amăruntă. 
Se va inspecta nemidlocită prin palpitaţie, ca 
să cunâscemi frecuenţa, puterea, întinderea şi 
rhytmulă bătăilorii de inimă. Prin ausculta- 
ţie, se indică. natura. şi intensitatea sgomo- 
telor anormale; prin mensuraţie, percusie, gă- 
simi mărimea s6ă rolumuli şi hotarele sâle, 
In același timpă examinămă şi turbararea ce 
aceste lesiuni potă pricini în funcţiile respi- 
rării, rărirea sii dosimea ei, perturbaţia, circu- 
laţia se va cundsce prin âyspreu, ce este ade- 
sea ântâiuli semnă ală boleloră inimei. 

Afară de semnele proprii de a cunâsce dila- 
taţia inimii s6ă a pericardiului s6ă hydropisie, 
ca urmare a acestel dilatații adică, afară de 
estensiunea, matităţii precordiale, care în sta- 
rea normală nu țrece peste 60mn. în înălţime 
şi lărgime, cele-alte fenomene, luate separati 
nu potă da desiugiri sigure, Acestă proposiţie 
se aplică palpitaţii loră, varierii pulsului, co- 
loraţii pelei, mai cu deosibire obrazului, a bu- 
zeloră şi alte fenomene indicate prin lesiunile 
inimei. Din aceste cizeumstanţe grele prin a- 
propiere, unirea mai moltoră simptome ge- 
nerale şi locale, mediculă pâte; să'şi formezeuă 
idee exactă despre starea presentă a inimej, 
Va băga de s6mă sgomotele , raportulă forțel 
palsului cu impulsiile ventriculare, violența a- 
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cestora,. în sfirgitii regiunile ocupate de organ, 
care regiune palpiteză d'uă dată cu inima, 
Dâca mai rămâne nesiguranţă, va, cere de la 
bolnavii să'i arâte semnele de pe care îşi cu- 
nâsce starea sa bolnavă; acesta "i va supune 
semnele sâle subjective, s. e. mişcare, emoție, 
disprae sâiă nădufă, că nu pote să se sue repede 
pe deal, pe scară în susii şi alte diferite acci- 
dente în viaţă. pt 

” Lesiună ale aortei thoracice 

Diagnosticulă lesiunei aortel thoracice în 
muite casuri este prea întunecată, anevoe; pe. 
lingă necesitatea de a presupune existenţa, u- 
nui anevrismii, după fluctuarea vorbirei şi în- 
tunecimea vocei în partea superidră şi din mid- 
locă a sternulut, după micşorarea şi iregulari- 
tatea pulsula”, după nepotrivirea acestuia dintre 
deosebite puncturi (de la ună puntă ală pul- 
saţiei la altulii) după semnele existenţel unet: 
tamori ce comprimă bronchelo ss trunchiul 
alterială, afecţia acâata sa mal pâte cunâsce şi 
după uă treburătură simţibilă a mănii, şi mai 
co sâmă după bătăile simple, 'însogite cu su- 
nete ca, uă suflare, sâii cumi sbărnăe vă albină 
(co augimi) prin arteriile cele mari, anrta, ca- 
rotide, ete; : i aa Ma 

Când anevrismulă ocupă aorta sub-sternală 
bătaia se aude sub stern şi sub cartilagele câ- 
stelorii cu atât mat tare cu câtă tumorul este 
mal voluminosă; ei so deosibesciă de ânttia bă- 
tae a inimii printruă mare intensitate; putem 
descoperi chiară punctuală loră de unde începi 
preumblândă succesivă urechea, armată cu un 
stetoscopii, de la punctul unde se aude acestă 
bătae penă la inimă, şi reciprocă, Dâca bătăile 
le ţină de anevrismulă aortei ele slăbescă cu 
căti ne apropiemii de inima, şi vice-rersa, A- 
nerrismul aortei thoracice până la diaphrasm 
se cun6sca, după uă bătae simplă, tare, ce sa 
deosibesce (la spate) de înioita bătae a inimii, 
fiind-că acâsta nu se propagă nici uă dată cu 
atâta intensitate pânâ la spate, 

Asthme stă nădufuri 

Diticaltatea de a respira, produsă de 6rc-care 
bole, de aparatulă pulmonară ss ală circula- 
ţiei, mergecâte uă dată până ce produc asthme, 
afecţiune, care de sine esclude individul de sar- 
viciă. Cândi asthma ţine de uă lesiune orga= 
nică, atunci în generală este dăinuitoră cu 
tâte că în unele casuri intensitatea este ra- 
riabilă. Mediculă pote vedea băla cu ochi şi 
al&turândă fenomenele ce încercă asthma cu 
cele-alte semne în ființă va găsi în acestă 
combinare temeiă să se convingă de ndevării. 
Trebue să stăruiască a cerceta plumânii, aorta 
şi inima. Dâră există ună felă de asthmă ce | 
nu so pâte raporta la nici ună lesiune organică 
şi care nu se vădesce, de câtă prin parocsismă.
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iviţi în generală nâptea mai mult s6ă mai pu- 
gini depărtaţi uni! de alţii, în periâde mari. 

La militari putemă constata în spital ac€- 
stă afecţiune ce se imităză cu succes, deră în- 
paintea consiliului, realitatea se va priimi în 
urma unei îucredinţări publice, 

Bilele părţilorii de josă ale burtei (a pântecelor 
şi a organelor genito-urinare, Tumori) : 

Pereţil pânteceloră poti fi vatră de tomori 
ce semăniă cu aceia ce se presintă în tote. cele-. 
alte părţi ale corpului, Natura, posiţia, şi vo- 
lomulă acestoră tumori va dicta judecata ce 
trebue să se facă. Ă 

Abscese prin congestiune 

In generali la, periferia acestei cavităţi şi 
mai cu sâmă la lombe (la şale) se arăt abce- 
sele-de congestie. Ele cerii toti-dâ-una exem- 
iune s6ă reformă,  »: : 

Anetrismulă aortei abdominal 

Anerrismulă aortei abdominale, se găsesce 
la regiunea lombarie, Insciinţată de declarația 
bolnaralui ce dice că i se bate partea, locului 
prin midloculi auscultaţiei, pote să constateze 
singuri acesti fenomenii , care este însoţit da 
ună sgomot ca de suflări gi totii-dâ-una de-vă 
tremurătură ribratore. Câte uă dati percusia 
ne permite a cundsece uă matitate anormală pe 
lungulă aortei abdominale. În sfirşită, prin 
pipăiture se simte mai tot-dâ-una unii tomoră 
ale căruia pulsaţii superficiale lovindă directă 
mâua, se distinge de oti-ce altii corpi pus în- 
tre piele şi aortă. E de prisosă a spune căin- 
disiduli trebue esclusii. .. 

„Hernia, Voşorogeala; tătănătura: 

Bariculă, linia albă, îndoitara inguinală sf 
a ligheanului, canalulă ingainală, partea supe- 
rioră gi anteridră a câpsei,. sunt la bărbaţi re- 
giunile unde se formeză mat adesea herniile, 
infirmităţi ce nu se împacă cu serviciulii mili- 
tarii, Lesne de vindecat sti nu, prâspete sâii 
vechi, simple ssă complicate, trebue să moti- 
veze exemţianea din causa, accidentelor faneste 
la care vătămarea ne expune ma! cu s6mă în 
vrsta bărbătâscă. Exemţianea trebue dată 
chiar acelora ce arătii disposiţiile următâre : 

Jnelulă inguinală sâă gaura abdominală a 
canalului iugoinali lărgită ; canalulă ingai- 
nali slabi, asemenea şi partea corespondentă 
a peretelui anteriori abdominală. Acestă stare 
trebue-mai cu sîmă să depărteze pe voluntarii. 
La cei înrolați casulă de reformă se pronunţă 
cândă aii sventraţiani, exomphale sâă hernii 
umbilicale, hernii inguinale îndoite şi volumi- 
nâse, grele de ţinată prin făşia hernială, mai 
cu sâmă că militaruli se află adesea în mar- 
“guri, în călătorii. Deca hernia chiară lesne de 
redusă, ară tîri cu densa în abdomeni. testi- 
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culul corespondent ceea co se întâmplă cânâii 
infirmitatea e congenită,trebue să se pronunţe 
reformă. . . 

ă | Disimulaţie | 

Herniile suntă adesea disimulate de volun- 
tarii; aşa, d6ră trebuescii examinate cu mare, 
hăgare de sâmă locurile herniale puindii paima 
lipită de părţile predispuse pentru hernii,obick- 
nuitii în dreptulă canalului ingainal, pe buric 
s6ă paralelă cu adincătura inguinală pe faşa 
anteriGră a, câpsei în timpi ce individul tu- 
şesce şi apoi dândiă la uă parte scrotum cerce- 
tândiă dilataţia garei pubiene a canalului in- 
guinali. E 

Bile chronice şi ingurgitaţii a viscerelorii 
" (mănuntaelorii) abdominale 

Pipăirea şi percusiunea poti să descopere şi 
să măsure tumori interiori, ingurgitaţiunile sâii 
umflăturile ficatului, ale splinei, ale pancreasu- 
luY,lesiuni chronice însoţite sâiă nu, de simtome 
generale ce arăt gravitatea, şi care scutesc de 
servicii. Ca tâte acestea se înţelege că, cândă 
acesti tumoră se găsesc la Omenii înrolați tre- 
bue să se încerce mai ântâiă- midlâce de tămă- 
duire. » Mac i 

Toti astă-fel se va urma şi cu bâlele chro- 
nice ale peritoneului, ale stomacului, sâă a al- 
toră părţi din canalulă digestivă. . . 

Simulaţia tympanitei, a tărsăturii de sânge 

Tympanitis abiominalii, accident forte rar, 
a fostă câte uă dată imitat de Omeni posedând 
facultatea iarăşi rară de-a înghiţi uă mare 
quantitate de aerii ca să producă uă umflătură 
considerabilă a burţii, alţii avândii natural sâă 
dobândind puterea de a văcsa cândă vrea, 
dice că este infirmă. - : . 

lo sfirşită alţii se arăt că rărsă sânge stare 
ce o arătii înaintea consiliului. In fie-care din 
aceste casari, căre dâca ar fi reale, ară altera 
constituţia; starea generală a, reclamanţilorii, 
corpulenţa lor, semnele evidente de sănătate 
ne dovedescii înşelătoria, „: 

Vărsăturile de sânge se observeză dupăcum 
urmeză, : sângele scosii în cuantităţi „variate 
este licaidă şi omul slabă, costelivii; la si- 
malaţie, din. contra, sângele se scâte fără ca 
pretinsulă bolnavii să simţă slăbiciune. 

Hemorhoide, trinji 

Partea inferiâră a rectului şi gaura eşitului 
suntă, din tâte părţile intestinale, acelea ce 
presintii ună mare numără de alteraţii. Orifi- 
ciulii anală pâte fi vatra Hemorhoidelor care, , 
în starea de tomore internă și externă, ulce- 
rată sâă nu, trebue să fie objectalii exemţiu-. 
net. La reformă trebae să ne luăm după cir- 
cumstanţele accesorii; asemenea și faptul prin-   cipal; se va ţine în semă desimea accidentelor,.
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influenţa ce exerseză fiazul asupra economici, | şâră, nu se pâta cunosce înaintea consiliului, 
durerea, ce individulii simte în sforțărilo mu- 
sculare la opinteli, scremete, etc, şi dificalta: 
tea ce simte a reduce tumorulă în rectum. A= 
ceste consideraţii va face să se chibzuiască, de 
trebue reformată s6ă nu, Câtă pentru facerea 
sângelui periodică şi multă, şi dâca nu existi 
tumori externi nici interni, dămiă exemţiunea, 
cândă fluxulă s'a constatată prin: mărturisiri 
sigure, --. e pn 

o Simulaţia * | 
S'aii vădută Gmeni simulândă tumorile he- 

morhoidale externe cu băşică mici de greci, sei 
băşicuţe de pesce umplute cn aerii, roşite şi 
misgălite cu sânge, atirnate de unii resort vi- 
Titi sub anusii, pe perineă; acâstă. înşelătorie 
prostă se pote observa lesne, cu atât mal mult 
că ţiținelo hemorhoidale aii uă culâre. violetă 
Sci vinătă iară nu roşie. ap : 

Procidenţa membranei mucăsa a rectului (eşirea 
_ şedutului, Disimulaţie.— Provocaţie ' 

Hemorhoidele vechi și ulcerate sâă alte pri- 
cinl, slăbiciune însemnătâre, atonie mare, per- 
deri întinse de substanțe, umilături ale mem-   branei mucâse a rectului, atonia sfincterului 
anusului etc, poti să facă ca acâstă membrană 
mucâsă, plină de vene hemorhoidale injectate, 
Sci chiară şi recturu să 6să chiariă şedut și să 
se resfrâugă în afară, unde câte uă dată se şi 
stranguleză. Gravitatea acestei infirmităţi va- 
riază după cumii prolapsuli anusului e lesne 
de redusii, de bolă chiară, sâă că este forte vo- 
lumminosăi, :sâă în .fine că stă necontenitii a- 
fară; etc. Tâte aceste sunt motive de escludere. 
Cel d'ântâiii, se înţelege, că pâte fi desimulat, 
însă trebue observati, căci atingerea şi frecă- 
tura, Prolapsului de haine, acţiunea aerului in- 
ameză membrana mucâsă, pe surfaga căria 

se faci ulceraţinni, câte vă dată considerabile. 
Alte oră se provâcă, deră este lesne de cunoscut 
înşelătoria; d6ca individuli e sănătosă, partea 
eşită din 'rectum şi strînsă tare de anus, este 
Toşie s6i violetă, şi may cu s6mă cândă indi- 

„Yidul, după seremete nu mat pâte produce pro- 
lapsală, a. 

Incontinenţa Materiilor Stercorale 
(eputinţa pe şedlutii) . 

Inconteninţa materiilor, adică neputinţa de 
a ţine mistuiala, şi acâsta curge necontenitiă 
din şequt, pote fi îusogită si nu de eşirea şe- 
dutuiul, de paralisia acestui organ, este în ra- 
port cualte neorândueli ale economiei corpului 

„Şi formeză ună motivii de escludere, 

Construcţiunea spasmotică şi fisura anusului 
| (şedutului) . . , 

Construcţianea sâii strângerea spasmotică a   sphincteralui şedatului, cândi este simplă, a- 

fiindă că nu are semne positive. Restrângerea 
spasmotică complicată cu rupturi adică lisuri 
sâi determinată prin asemenea eescoriaţii se 
cunâsce chiarii prin fiinţa erosiunii. Aceste a- 
fecţiuni rari, ia tineri, sunt mai multit inco- 
mode de cât vătămătura, şi trecă prin uşuri 
operaţii chirurgicale, Prin urmare spasmulă 
simplu ală anusului nu este: motivii de exremp- 
ţiune, nici de reformă. In cas însă când fisara 
este prea profandă, multiplă, și de urit aspect, 
sâă legată cu existenţa unci alteraţii a pleu- 
monilorii atunci se va da exempţiune; iară re- 
formă cândă nu a pututiă fi tămăduită. 

Restrângeri.— Tumori scisâre stă 
„cancerâse ale rectului 

Anus şi rectum, până la uă înălțime varia-: 
bilă, suntcâto uădată restrânse, strimtate prin 
ingurgitaţii tar, scir6se anulari, dispuse la 
degenerescenţa cancerâsă, sâă prin tumori de 
diferită natură. Cândiă aceste afecţiuni există 
la anus, stă. se întindă prin acea deschidere 
pe rectumi, se poti cunâsce prin pipăită, şi, 
vedere, alte orf numai atingendu-le, sâii intro- 
ducândiă speculum. In acestă casti, deca se cer- 
cetăză interioralii intestinului, se simte la 6re 
care distanţă, scă chiară la anusii, ună inel da 
fire fibrâsă resistentă, ce este imposibilă s6iă cu 
grei a trece, atingerca este câte uă dată dura- 
TOsă, alte ori nu se simte, Partea bolnavă este 
linsă, tare, acoperită de granulaţii ce sângerez 
la atingere, Partea alterată so pare că se mişcă 
şi esto încongiurată de:uă țesătură celulsă, 
liberă şi sănătâsă Este cas de exempţiune şi 
reformă. : 

Fistulă- Anus contro-naturalii, Simulaţia 
ist 

-  Anusii contra naturei stă artificială şi fistu- 
lele anale sunti condiţii, din care una esclude 
absolutii, cea-altă causâză exempţiune, căci se 
pâte tămădui printr'uă operaţie simplă. -. 

Sai încercată să simuleze fistulă; făcândii 
Jângă marginea anusului uă tăetură în care ati 
introdusiă corpi străini ce mărescă adîncimea 
şi rotunjescii gaura. Nu trebue deră negligiat 
cercetarea lesinnelor de acâstă natură, cu tote 
că este grei lucru fiindă că orificiulă internă, 
în generali, este pus în îucreţiturile circulare 
care sant aprâpe de sphincteri cu 12 sâii 
]4mm. sub unirea membrane! mucâse a rectu- 
mului cu pielea; dâră pentru un ochiii exersat, 
uă rană iritată n'are nici uă dată formele: ro- 
tanjite şi strimtătura fistulei adevărate, 

„. Bolele organelorii genito-urinariă : 

Afecţiile căiloră genito-urinarii ce trebuesc 
studiate, fiindii că punii obstacoli profesii ar- 
meloriă, suntă numerâse, ca şi acelea a regiu- 
niloră precedente, De -
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Deşertarea, nrinei (pişarea) pâte să fie făcută | alteraţiuni ale rostataf, ună tumorii în inte- 

printruă cale anormală (hypospadias, epispa- 

dias, Estule), alte ori anevoe, (dysuire, stran- 

gurie) +6ă supusă la accese de friguri, de ata- 

cură ete., ori din contra, neîntreruptă (incon- 

tinența urinei), Acestă licuid pâte fi modificat 

în cualitatea s6ă cuantitatea sa (pravâl€ He- 

maturie, diabet) ble grave din causa acci- 

denteloră ce aduci cu sine să a alteraţiiloră 

organice ce anunţ. | „. 

Hypospadias şi Epispadias. 

Hypospadias şi Epispadias santă două ra- 

rietăţi ale unui vicii de conformaţie, în. care 

aretra neterminată desvoltată destul nu stre- 

bate în glandă, şi se deschide scă pe faga în- |! 

ferioră sâii pe spinarea mădularului, în casulă 

d'ântâiă; s&ă hypospadias deschidătura ecte sc 

în adâncătura naviculară, sti aprope de înălţi- 

mea, friului prepuceă sâii între friu şi serotum, 

oră chiară pe suprafaga scrotului. 

In hepospadias, orificinlii există lingă basa 

membrului, care este pușinii desvoltat plecată 

în josăi şi spintecată în tâtă lungimea, 
Celă d'ântâiă, din aceste infirmităţi pote fi 

priimită în servicii fiindă că este la extremi- 

tatea membrului sub glandă, şi permite 'omu- 
luă să'și facă udulă fără să 'se umple, dâră tre- 

bae ca gaura să fie destulii de mare, astă-felă 

ca urina să se facă aprâpe de cea normală, des- 

pre acâsta ne asigarămi inspectândi cu vă lu- 

miînare stă puindu'lă să urine. Tâte cele-alte 

varietăți scatescii da serviciii. Aceleaşi consi- 

deraţii se aplica la fistulele uretrale şi vesi- 

cale, cn acâstă diferință că dâca se ivesc după 

incorporare atunci trebue să căutăm să'l vin- 

decămi, dâca se pâte mai ântâiă, 

Retenţiunea urinei 

Retenţianea permanentă s6ă dEsă a urinei, 
şi dyşuria care nu este de câtii ună gradă mai 
pogină înaintatii, atirnă de unii mare numără 
de cause diferite care trebuesci neapărat să 
varieze otărirea, Acelea ce ai raport; cu acest 
sujetă suntă : a 

Restrângerea, stenachoria, stii strimplorea 

e uretrei. A 

1, Restringerile permanente ale uretrei, ce 
se cunoscii prin introducere de candilete etc., 
(operaţie destulă de cunoscută) sti făcândă să 
urine bolnavulii în presenţă'y. Se scie că în a- 
cestă casii ţişnitura urinei este împrăștiată, 

împărţită scă spirală. Acestă bâlă a căria tă- 
măduire este aşa de grea, nu permite individu- 
lui a fi priimită în oştire, dâcă însă se declară 
la meni înrolați, se va propune reforma după 
ce midlGcele artei s'a întrebuințată în zadar, 

Bâlele prosteratei (piatra beşicei). — 
| tumoribeşicale ... . 

„2, Tumefacţia cronică, întărirea diferitelor 

riorul vesicei sunt cause rigurâse de escludere. 

Paralisia vesiciă i 
Paralysia vesicii caro depinde tot-d6-una de 

lesiunea altui organ şi mai cu sâmă de mădava 
colânei din sguduirea acestul cordonii nervosi, 
în derangtrea ce simte coracturile şi luxaţiile 
vertebrelori, din compresia, exersată prin con- 
gestiune sângelui intra-rachidiană, din efectele 
canalului vertebral colânei, sâă din alteraţiilo 
repedi ale substanţei mădulare; acestă atec- 
ţiune este lesne de cunoscut după propriile scle 
caractere şi mai cu s6mă, după acelea ale bâlei 
principale sâi primitive, i 

„Disimulaţia mai multori din aceste 
N : afecțiună . 

- Alteraţiunile ce arătarămi mal sasi, suntii 
din nenorocire muitii mai rar la tineri, de cât 
la uă vârstă mai înaintată, ceriă însă nă mare 
băgare de sâmă, ce eate cu greii de esersatii 
înaintea consiliului. Aşa deră pa Gmenii ce pre- 
tindă infirmităţile acestea, îl punemi se urine 
înaintea medicului. DD 

Incontinenţia urinei, infirmitate de neprii- 
miti în serviciă, este permanentă sc vine nu- 

mai nâptea..Ea este simulată de câte ori nu 
pote esplica printr'uă dilataţie anormală şi 
mare a.nretrek, prin presenţa unui calcul în 
vesică, prin urmele esteridre ale unel răni sâăi 
operaţii grare, sâii cândii nn este însogită d'uă 
staro slabă, derăpănată a constituţii individu- 
lut. Este bine apoi a ne convinge de acestă si- 
mulaţie cândi voesce să imiteze incontinenţa   permanentă urinei. Este destulă a deşerta ve- 
sica printraă sondă, pe urmă să culcămă pe 
individ pe ună plană orizontalii, şi după ce am 
ştersii bine capul glandului, să observăm cum 
ese urina din canali..Dâca incontinenţa este 
reală, urina pică încetii; precum este secretată 
fără scremete 'din partea omului, fără nici ună 
contracție musculară; în cacul contrariă, (simu- 

laţie) , urina ţişnesce afară, întrerupându-se. 
Incontiuenţa de. nâpte esto şi mal grei de 
observată fiind-că individii pretindii că nu se 
pişă în pati de cât nâptea respungândă la orl- 
ce observaţii; nu rămâne altii midloc de cât a 
crede bâla reală şi a întrebuința cu grijă 'dure- 
r&selo midlâcele de tratament, s.e. visicătorl ete, 

_ „Hemaiuria pişarea de sânge . 

--Hematuria, să pişarea de sânge. este. unii 
casti de scutire, assemene şi de reformă cândă 
nu s'a putută vindeca; este rar să se găsească 
la tineri fără ca sănătatea lor se fie alterată. A- 
cestă bolă este peste putinţă de a se imita. Dâca 
ematuria esistă în momentulii visitei, eate des- 

tulii să se bage uă sondă în vesică ca să uă de- 

şertăm peste două ore aplicăm cateterulă âncă 
uădată. E |   _Tn tiinpulă observaţiel dăm individului bu-
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tari diuretice uşori deca licuornlii ce curge din 
vesică prin cateterulă aplicată pe urmă, va 
lăsa asemenea sânge,atunci bâla este adevărată. 
„Părţile ce ţine esclusivii de aparatul genital 

serotă, cordonele spermatice, testiculele sunţii 
“supuse consideraţiiloră următore : 

- dfecţiunile dartrăse ale scrotului 
Scrotulii pote fi atacatii şi plin de deosebite 

afecţiun! disa dartrâse care cotropescii regiu- 
nilo 'imprejur fașa internă, şi superiră a c6p- 
seloră perineului, marginea, anusului; une ori 
nă eczemă umedă sâii uscată, alte-orl un pru- 
rigo ceonic; în casulă ântâiii vedemă pe scrot 
dartre scamâse şi umede, sâii uscate, soldâse, 
mâncături; în ală doilea cas scrotul se îngroşă, 
elă scâte uă, exudaţie mirositâre , ce face pelea 
mâle la pipăit, Bolnavul are uă mâncărimo care 
devine din co în ce mai nesuferită, îi causeză 
insomnie, îl face să se scarpine cu atâta, farie 
în câtă se jupoe, în sfirşită este adesea supus 
unui arethismii inveninată peste măsura, Ac6- 

„Stă bâlă cândă este repede este anevoe de ţin- 
decati; ea se fece mai răă prin afacere prin 
umblet;aşa dâră este causă de scutire, Trebue 
să fie ma! cu osebire rigurâsă pentru voluntari! 
carii mai tărdiă, umplu spitalele. Asemenea se 
va urma şi cu eczema; cândi s'a constatată că 
există âncă şi nu s'a putută tămădui, 

Timpanita scrotului. — Simulaţia 

Aeruli nu se adună nici vă dată în scrotum; 
cândi d6ră individii, presintă acâstă parte cu 
uă tumefacție întinsă, elastică, resunândă la 
percusie să timi siguri că individulii voesce să 
descopere dovedindă puncţia prin care s'a iu- 
trodus aerulă, “ 

' Amasarca stă hidropisia prin infiltraţie. — 
Simulaţie, 

Anusarca scrotului nu este nici uă dată iso- 
lată singură, şi acâstă împregiurare descopere 
înşelătoria când individii a injectat, printr'uă 
mică gacră, cu apă în textura cerulâsă a sero- 
tulul. Anasarca aderărată este cas de scutire 
pentru urmările ce are, 

Circoncele 

Tumora formată prin umflarea venelor sper- 
matice în întinderea lori de la orificiulă e- 
stern ală canalului inguinatii până Ja epi- 
dismă; circoncela nu este casă de scutire de 
câtă numal cândi prin volumul el ar împedica 
mişcările în mersă şi lucrări, la voluntari însă 
trebue să fie motiviă de escludere. Ea nu pâte 
fi disimulală cândii omulă stă în piciâre. Re- 
forma nu se va pronunța fiind-că avem destule 
midlâce de tămădaire. . 

Varicocele 

Numirea de circoncele se confundă adesea 
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cu varicocele, care nu este altă, de câtii dila- 
taţia venelorii scrotului. Acesta vase suntii 
rare-ori atâtă de umflate în câtă să împedice 
mişcările sii să causeze scutirea, afară numai 
dâca nu va urma vr'uă afecţie a testiculeloră 
stii a cordonului spermatică. : ! 

Hydrocele 
Hydrocele cordonnlui spermatic, adică aceea 

a tunicei vaginale, nu este casii de scutire nici 
de reformă, căci se pâte vindeca. Hydrocela sa 
simuleză forte anevoe. RE 

Lipsa sci alterația gravă a testiculelorii 

La romani, acestiă casii era privit ca uă es- 
ciudere chiară din vîndarea, robilor, asemenea 
şi adi se privesce ca nevrednic de serviciă. Aşa 
deră perderea, atrophia testiculeloră, degene- 
raţia aneia din ele. suntă motive de necapaci- 
tate. | : 

Testicululiă în inelulă inguinală, 

Lipsa testiculiloră din serotum nu pote fi 
privită totă-de-una ca reală, ele so potă urca 
momentalii către canalul inguinaliă, după cum 
unii Omeni potă face. Trebue să credemă rădi- 
dicarea în susiă a testiculilor până în abdomen, 
în burtă cândă tâte cele-alte. semne de virili- 
tate suntă în fiinţă şi cândii nici vă materie 
adevărată sci altă urmă materială nu ne face 
a crede că aceste organe sâii glande aii fost 
scose prin operaţie scii răni. Trebre însă îndi- 
vidulă să se socotâscă de incapabili, cândă 
cercetândă canaluli ingninală, comă s'a disă 
la hernii simţim unulă din testicule. 

Bolele membriloriă   
Este da prisosă a mai spune că soldatală 

trebue să aibă liberă mişcare a membriloră, şi 
mai cu deosebire ecomplectă în mâini şi picire. 

Transpirații putrede 

Se scereteză mal cu osebire din părţile unde 
membrulă se atinge desi să neconteniti cu 
tranchiuli; acssta pâte fi câte uă dată aşa de 
mare în cât escluderea, devine neapărată. Dsră 
trebue uă mare băgaze de sîmă. Suntă &meni 
carii numai puiu osteniţi las putâre, aşa diră 
o pâte disimula ; alţii o simuleză, cu tâte că 
putorea infirmităţii reale aro unii mirosii sui- 
generis, ce se pote cunsce; aşa deră individul 
trebue scutit după mărturii autentice s6ă când 
afecţia a, presintatii după ce s'a făcută loţiuni 
săpunâse, Asemenea pote proveni din profeăie 
ca la rindaşi, şi atuuci trece yrin schimbarea 
profesiei, . 

Afecţiuni dartrose şi ulcerațiuni 
ale membrilor 

Vatra lori este tegumentate' membriloră:   dântâiii dă unii caracterii prea diferită; so es-
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cinde cândă sunţii vechi şi a resistată trata- 
mentelor. Reforma se dă cândă s'a sleit mid- 
Yocele medicale fără vr'unii succesă. - : 

Ulcere, — Simulație 

Ulcerile cronice există mai cu. s6mă la pi- 
ciore, acolo dâră se şi simulezii producândi 
ulcere artificiale care pot deveni cronice. Este 
d6ră cu neputinţă, medical vorbindă, a se di- 
stinge cele adevărate din cele provocate şi apoi 
“devenite .reale, oi cumi individul este pe- 
depsită chiarii prin unâlta încelătoriei scle. 
Cândi ulcerele na ai alterată âncă- țesătura, 
se poti conâsce priu midlâce : la utcerile vechi 
epidermuli este lucitoră şi violat culârea sa, se 

„topesce încetii în acea a pelei sănătâse; în 
vreme ce cul6rea la cele provocate prin agenţi 

- iritanţi, esta circumacrisă, demarcată de unii 
otară mărginitii., D&ca omuli are uă bună lar- 
maţie, ochială vii, dinţi bani, nici'uă glandă 
seă gangliâne Iymphatice, umflate, la gâtă, şi 
mărginile ulcezelorii rotunde, fondaliă violetă, 
pelea de prin pregiură obrintită' şi cu pete pe 
dânsa atunci se pote tănui înşelătorie, căci 
menii bolnavi suntă în generală cachetică pe- 
lea le este uscată, piciorul mai totă-dâ-una a: 
trophiată. sei edematosă. -. , 

Cicatrice adherente e 

Prin care muschii întindători se adherez de 
6se, se Qă scutire dâca împedică mişcarea, 

“Anecrysme 

Anevrysmele, tumori formaţi de sângele ar- 
_teriilori consistă sâi în dilataţia: păreţiloriă 
s6ă în plesnirea, membranei elastice unei ar- 
verii, s6ă într'oă curgera circonscrisă, vecină- 
tăţii unei arterii deschisă, s&ă în trecerea sân- 
gelul unei arterii în vre-uă vâna; asemenea 
tumori motirezii scutirea. La cei înrolați. se 
vorii reforma; fiind că suntă supuse la recidivă 
în vi€ţa militară. Tămăduirea anevrismeloriă 
traumatice ne putându-se face de câtii prin o- 

" bliteraţinnea arterii, resultă uă infirmitate se- 
-candarie care, după calibrul vasului dărăpănat 
pâte âncă fi priimită în armata activă sâiă es- 
clude de toţi din serviciă. Aceste disposiţii se 
pot aplica şi la legătara unei arteril rănite fără 
a îi anevrysmă, : E 

A Varice | 

Varicele, taomori Auxoşi, umflaţi şi violeţi, 
formez prin stăbiciunea permanentă a păreţi- 
loriă şi lungirea veneloră causele de escludere, 
Ele trebuesce căutate îrtr'uni cimpedriane 
opusă cârsulai sângelui. Afară din acestea la 
6meni bine constituaţi na trebue să se pronunţe 
de câtă cândi suntă numerâse sâi voluminâse, 
La voluntari se va arăta cu serveritate fiindii 
că de şi nu le poti disimula toti le micşoresii 
volamulii. » | 
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„„Neralgă 

Nevralgiile obicinnite, asti-felă ca moralul 
ischiatică durerile reumatistice cronice, care 
aduci stingineala exerciţiului militară sunt 
lesne de simulatii ; cu tâte că tinerii nu sunti 
gupuşi la acesta ca verstnicii. : — 

Cândă durerile suntă mari şi vechi producii 
uă slăbire şi uă micşorare cousiderabilă în pu- 
terea membrilorii şi muschii se fleşcăescii, me- 
diculă se pote convinge după profesia şi clima 
ca locuesco omulă, să 

Sa scie că copii de la ţcră suntii mai sapuși 
la acesta de câtii cei din oraşă, şi se află lo- 
cuinţe unde bâla pote veni lesne, aşa dâră se 
pâte distinge bola reală din simulaţie, si dâca 
nu este convinsi să alerge la notabilitatea pu- 
blică. La militarii inrolață se pâte da medica- . 
mente energice indicate la acâstă b6lă şi care 
sperie totă-dâ-una pe simulatori.: Experiența, a 
dovedită că suntă omeni ce nu sa descaragezii 
lesne, atunci sa va lua midlâce rigurâse ca să, 
nu serve de exemplu pentru camaraţii bolna- 
vulal mincinosă ; d6ră aceste midlâce so roră 
opri îndată ce s'a simţitii că vatăm în adevără 
sănătatea. .. o IN 

Paralisia, — Simulate 

„ Paralysia lesne de simulat, pâte fi mărginită 
întruni membra, întruă grupă de muschii, 
numal într'ună muschii, scă să sa întindă pe 
nă parte a corpalui, ca la hemiplegie, sâă pa- 
ralysia uncă jomătăţi laterale a corpului, şi pa- 
raplegie sâă paralysia celor duoi membri infe- 
riori. Cândii acestă afecţiane isbesce un mem- 
bru întregi, acesta se afla tot-dâ-una într'uă 
Gre-care stare de atrophie s6ă cel puţină de 
moliciune ss laxitate a cărnurilorii; pelea, "i 
este decolorată articulaţii sunţii moi şi arteria, 
simţibilă, Este afară de asta un simptomii ge- 
nera! ce nu se pâte imita, manifestată ma! cu. 
s6mă în hemiplegie şi paraplegie, symptomii, 
de uă afecţiune gravă a enchephalului s6ă a 
mădurei spinărei. ': E 

„ Paralisia saturnină 

- Sob influința emanaţiiloră de plumb şi mai 
cu sâmă în fabricile unde se lucrâză acest me- 
taliă, se ivesce uă paralysie developată în mu- 
schiă trunchiului şi ai membreloră, cu acâstă 
particularitate că. uni Gre-care numării din 
membru este afectată, d6ră dâca paralisia este 
incomplectă în membra, atunci este toti-ds- 
una, generală în muschii afectată. De exemplu 
în paralysia muschilorii mâinei uă parte a ace- 
stia remâne adusă spre anti-brag şi nu se pâte 
îndrepta de cât prin silă. Se va considera dâca 
bolnavulii a aruţă colicl saturnice ce precedă 
paralysia de care vorbiraii. Afară de acesta ne 
convingemiă de adevăriă chiară din modificaţiile .   produse în nutriţiune şi din aspectulă părţilor,
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Paralisia printruă causă externă 

Diagnosticul este âncă mat grei când pa- 
ra)ysia părţiloră vine dintr'uă causă externă, 
In acestă casă ţrebue să cercetămiă cu grije, şi 
dâca sa află vr'uă cicatrice cât de mică, să cor- 
cetămă dâca rana de unde provine bâla nu a a- 
tinsă vre ună nervă, dândă astii-felă paralisiei 
uă tâlmăcire anatomică. Să cercetămă pe indi- 
vidă ca să descoperimii relaţia, ce există între 
aceste ducă accidente. Dâca este ca salarii iso- 
lată se va cerceta gefalii săi de caracteruli şi 
moralitatea sa, a 

In sfirşitii să băgămii de semă că, ori-ce pa- 
ralisie traumatică delungată, târăsee schim- 
bările citate în nntriţiunea părţiloră atinse, 
este uă causă de bănudlă să nu fe curată pre- 
acere. E a 

Tremurătură obicinuită 

Emanaţii de plumbi şi de mercurii aduc la 
cei de acâstă profesie uă tremurătură parţială 
s6ii generală, ce anunță uă stare nervâsă, şi 
care trebue exclusă din servicii, fiindă că tre- 
murătura are simptome speciale adică : con- 
tracţiile muschiulare se facă cu nare iuţelă şi 
nu de uă dată; astă-felă bulnavulă voindă să 
îndoiască bragulă nu pâte diutr'uă dată, ci tre- 
bue duoă trel oprituri, ce nu se imitezii lesne, 
Afară de acestea, ca, în casurile analoge, un in- 
terogatoriii variatii pâte adesea fi întreprinsă 
ca să aflămă toti-dâsuana, adevăralii bolei, 

Contractura — Simulaţie 

Contractura sâi întărirea și scurtarea unor 
muschi cu perderea sţii estensia lori normală, 
determină contractura, încovoirea mai rare ori 
întinderea permanentă a unei părți a merbru- 
lui şi face totă-d6-una mă cansă de scutire, a- 
cesta însă se pâto lesne simula, mai cu s&mă, 
„cândă diciă că este veche, şi membrulă nu este 
slăbitii. Unii portă tocul cismei la anii picior 
prea înaltă ca să se obicinuâscă genuchele a 
sta încovoiate alţii condamnă degetulă arătă- 
tor şi cel mare la vă stare absolută de repaos, 
si strânge mâna, cu uă bandă ca să substitue 
şi să ţie degetele înducite, lasă să se grămădâ- 
scă murdăria sub acestea ca să fie mal proba- 
bilă şi alte orl ardă subt-muschil încovăetori 
ca să fie cu totulă evidente. Tâte acestea însă 
nu poti scăpa de unii examenii scrupulosii, Ca 
să descoperim înşelătoria trebue să distrăm a- 
tenţia individului, şi să căntăma în ace! timp să 
biruim resistenţa, altă dată se va preface con- 
vins de infirmitatea ce pretinde şi conrorbindii 
îlă va aduca la contradicţie; în sfirşitii se pâto 
âncă aplicândii uă banăă de iână stii cârpă pe 
un membru d'asupra unui bandagiă. bine strins 
pe care "li udămiă în urmă, ca să se facă com- 
presia mai energică, Muschii ne mai patenduse 

şi. 
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| contracta sub astă strinsâre înceteză îndată 
d'a se mai mişca. : 

Lesiună ale 6sclorii şi ale articulații 

Osele membreloră şi ale articulaţiilori pre- 
senta ună mare. numării de alteraţiuni care 
potă să se clasifice în categoriile următâre ; 
l-iă, alteraţiunile incurabile condamnă la esclu- 
dere; 2-a, acelea, ce suntă în 6re-cate gradi în 
câtă ari putea motiva scutirea dsră care nu 
se reformeză de câtă cândă suntiă incurabile; 
3-a, acelea; ce presintă casuri condiţionale de 
scutire şi reformă, . 

Z-iit. Curbe defectudse, scufundări adinci, iîne- 
galităţi, deviațiuni şi scurtără ale membrelor, 
articulaţii false, entorse, luzaţiă vechi ele. 

+ In ântâia clasificare figureziă curbăturile de- 
fectuose şi prea pronauţate ale 6selor lungi, 
scufundările adânci, inegalităţile, deviaţiile, 
scurtările, articulațiile false provenite din trac- 
tari simple sâă complicate, sâii care ati destinc= 
țiunile articulare, entorsele violente şi luxa- 
țiile vechi, slăbirea capsulelorii şi a ligamen- 
teloră articulare ca mişcarea extraordinară şi 
luxaţii frecuente aneylose, sâii imobilitatea 
complectă a unei articulaţi! importante, spi- 
naventosă şi osteosarcoma, 

„Simaulaţia ancylosei. — Ancylosa 
încomplectă ! 

Adică, acea în care surfegele articulare ai 
âncă ună 6re-care gradă de mobilitate, se si- 
mauleză adesea. Cândă este adevărată, se des- 
copere mai tot-dâ-una în forma încheeturit Gre- 
care urme da inflamații, răni sâii fracturi, din 
care a provenitii şi care lipsescă la simulaţii, 

- Ca tote acestea militarii profiteză d'aă rană 
ce aii impregiurală unei articulaţii, ca să pre- 
senteze uă ancylosă consecutivă, - 

În ancylosă reală mișcările libere până Ja 
otarele permise de lesiane, încetezii d'uă dată, 
se oprescii d'unii obstacol inertii și tare şi fac 
ca acțiunea muschiloriă să întervie; adesea a- 
propiindu-se urechea d'acesti punctă se aude 
uă frecătură caracteristică, crepitaţie. Aceste 
mişcări nu sunt durerâse. In casulii de simu- 
laţie, din contra, 6menii dică că aii durere vie 
cândă migei articulaţia, înțepenescă, membrul 
a căruia mişcare sc opresce în anghiuri inegale. 
Se mai pâte âncă prefăcându:se să încovâe,: şi 
să întindă membrulă alternativ, şi distrânda'] 
să mărsscă succesiv aceste mişcări pnă când 
se întinde do toti. Și aci sa pâte aplica ban- 
dagiulii descrisă mai susii. 

„2-a. Umflături cronice, tumori albe, hydar- 
„"trose, fistule caris, necrosă 

| Infirmităţile de a doua categoriosant: 1, Um- 
flăturile cronice, tumorit albă şi hydropisiile   artitulaţiioră ; 2, Fistulile pătrundttâre în
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cavitățile în desiunea 6selorii, sâii în articula- 
ţia; 3-a, Necosa și caris: 4-a, Corpii mobili des- 
voltați în interiorul articnlaţiiloră, Este de 
prisosii de a descri aceste bâle a cărora carac- 
tere suntii în general lesne de cunoscuti. Ele 
ceră scutire; iară dâca miglocele therapeutice 
suntiă fără folosii să se pronanţe reforma. -. 

Corpii mobilă în articulaţă .. ...! | 
Se formeză câte nă dată în interioruli cap- 

suleloră articulare corpi tară, rotund sâiă Jă- 
tăreţi cari pricinuescii dureri în articulațiile 
în care se afla, si aduce împedicare libertăţii 
mişcăriloră. Acestă corpi liberi şi mobili, poti 
să se producă în tâte articulațiile mobile, deră 
se găsescii mai lesne în acca a genuchiloră, şi 
motiveziă; fiindi-că de şi nu compromitii viaţa, 
împedică însă umbletală şi nu se pot devărta 
din articulaţii de câtii prin operaţii ce adesea 
este funeste, La cel înrolați mat âutâiă se va 
proceda la scâterea acestori corpi, : 

- Trebue sciută că cu cât acesti corpi străini 
Suntii mai mari cu atâtii încomodezii mai pu- 
şină; deca însă mărimea na va â exorbitantă; 
3-a. Starea câinâscă şi lungimea inegală a. 

membrilorii periostose, exostose - 

Tufirmităţile d'a treia categorie sunţ : l-iă, 
Starea câinâscă a membrilorii. 2-a, Lungimea 
inegală provenită din disposiţii congenite. 3-a, 
Periostose şi exustose, ! i 

    

- Starea câinescă a inembriloriă . 

Starea, câlnâscă a membrilorăi nu este rară. 
Ante-braguli în loc d'a urma în articulaţie 'cu 
bragulă, formeză un uoghiă pronunciatii, des- 
chisi în afară. Pote resulta din acâstă ano- 
malie potrivit gradului diformităţii, neputinţa 
de a executa mişcarea arinelorii, Acestă 'apre- 
ciare cade în detoriile ofigeriloriă, iară medicul 
constateză infirmitatea. Asemenea și pentru 
picidre fiind că pune obstacală la marşiă. 

Inegalitatea congenită a membriloră 
„ Inegalitatea congenită a membrelor, până la 
un grad 6re care, este forte rară; ea pote să fie 
în membrii saperiori ss inferiori, sâă chiarii 
în amândouă perechile. S'a vădutii de esemplu 
tâte părţile unei laturi mai lungi sâi grâse 
de cât ale părți ovuse, Pâte să resulte dintruă 
asemenea anomalie incapacitate de servicii, 

Cu tâte astea, inegalitatea lungimei brage- 
lorii, independentă, de ori-ce altă vicii, de con- 
formaţie s6ii alteraţie morbidă, nu pote fi cas 
de scutire de câtii când opresce libera mănnire 
a armelorii. Mediculii va măsura ca să constate 
lungimea membrelor de Ia punetulă 'acromiului 
pene la estremitatea degetului medii, tot prin 
mensuraţie se pote asigura şi de lungimea mem- 
brelorii inferiori; în acesti casă individulă se 

"calcă lungit, orizontal pe spate şi'| măsurăm 
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comparativă pe amândouă părțile copului ce 
se află între partea cea mai rădicată a crâstei 
iliace şi între maleola esternă trăgendi pan- 
glica pe din naintea.marelui trochanterii. 

„* Periostita erostosei,.. 
Periostitele şi exostosele vechi sâi acciden« 

tele de origina .traumatică, cândi nn sunţii 
| puse astă-felii în câtă să glodâscă şi să prici- 
nu6scă dureri în mişcarea membrilorii, deca nu 
-suntă legate cu uă diseresie siphilitică , şi: 
dâca nu ocuvă locuri delicate acestea nu so: 
poti confunda cu cele d'ânttiă şi motivezii . 
scutirea. în i 

In adevării trebue să considerimii ca nede- 
stoinicie syphilisă constituţională ce se carac- 
teriscză prin pustule, cundilomete, ragade, 
exostose etc. ” 

„..Lesiună ale mâiniloră şi ale picidreloriă 
“Mâinele şi piciGrele potă să aibă înfirmită ți 
şi Ja cercetare reclamă uă atenţiune specială, 
St acesta împedică mănairea ârmelori iară a- 
le piciorelorii împedică ambletuli, | 

.. :Degelele mâinilorii sei ale picidreloriă 
|? „i SUupranumerare      tul 

li a. . p. 

“ Suntii. anii indivigi născuți cu ună numării 
de'degete mai mare de cât suht în stare nor- 
mâlă.. Acestă 'deformitate-are donă varietăţi 
co nu trebuese confundate ana cu alta 'consiată, 
într'onă altoie apendice lipitii ps cel din urmă 
metacarpien sâii metatarsienii, nepresantândiă 
de câtă falange 'ce nu'se poti mişca, alte ori 
degetalii de la, picăorii s&ă mâna, supranum e- 
rari are uă organisaţie 'complectă, adică aro 
os metacarpienă s6ă metatarsien cu care se 
articulesii şi chiară muschii ce'lă mişcă. De- 
getele supranumerare de ântţială fel suntiă 
incomode şi ceri scutirea; nu este însă toti a= 
semenea şi cu cel d'alii douilea felă; căci ace- 
sta în loci să pană obstaculii miscărei mâinii, 
îi adaogă puterea, Aceâşi regală 'se aplică şi 
la degetele picioreloră, adică : că dâca degetul, 
are organisaţia sn complectă ca şi cele-alte de: 
gete; el pote contribui la soliditatea mersului. 

"Degetele mâinii stii ale picidrelorii cu pele 
E "între dânsele: m i 
” Câte uă dată degetele mâinilorii sei ale pi- 

cidrelor sunt unite printr'aă pele ce se întindo 
de la basă spre estremitataa loră ceea ce-se 
numesce degete palmate, Dâca acestă mem- 
brană există la tote degetele unei mâini, a- 
tunci se face scutire, chiar când au se întinde 
de câtă până la ântâia articulaţie: Două dngeto 
unite, scutesce asemenea, iară unite într'ună 
spaţii de 25—30 milimetre se pot priimi dâca 
unirea nu este între degetală cel mare şi ară- 
tătorii, s&ă între acesta şi celi miglociii, Pen- 
tru cele de la piciâre ca să facemii scutire: de- 

10 |
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getele trebue să fie unite prin membrană; de 
la basă până la virfă, . a 

Schimonosirea degeteloră de la mâini 
„it i stă picldre : 

Schimonosirea degetelorii mâinilorii sâii ale 
picioreloră facă pe individă nevreduicii de ser- 
viciii, cândă ea consistă în perderea totală a 
degatului mare, indicătorulii, sâă în. accea/a 
celor alte degete; în perderea unei părţi a de- 
getului mare si a indicatorului ală mârnet 
drepte în perderea a două s6ă a celei din urmă 
phalange a unei mâini sâă piclori, 

Schimonosire prin provocalie , 

Mai cu osebire cu ocasia acestorii pocitură 
cuestia de provocaţie devine mai mate, mai 
grea, despre a căria gravitate s'u mai vorbită. 
Este aderăratii că după stă inaintea înrolării 
uuii Gmeni portii uă aşa ură asupra profesiei 
armeloră, în câtă se siutescii singuri, s6ă cu 
ună caţită tătosiă, sâii cu armă de foci. ; 

- Se înţelege în acestă casii cândă are să 'şi 
pronunţe convicţia şi tot de uă dată acusarea. 
Esaminămiă dâră cu scrupulositate : l-iă carac- 
terul rănel şi a infirmităţii ce resultă; 2-a causa 
ce a produsii aceste rane şi chipul urmării lor; 
3-a împrejurările ce aii însoţit sâă a precedat 
aceste rane şi chipală cumi ai fostii, făcute 
după spusele bolnavului, cu direcţia şi forma 
xănei sâă a, cicatricei. [n general acestă cuestie 
36 resultă când slutirea ssii pocirea este âncă 
prospătă, | . 

Picidre lăbice sti picidre strâmbe 

Construcţia os6să a piciorului, este confor 
mată, în generali, 'astă-felii în câtă presintă 
în partea sa internă, uă scobitură a căria ca- 
vitate caută spre pământă iară convezitatea 
formsză spinarea piciorului, prin urmare în 
timpuli umbleţului cândă stâmă, scobitura 
susi-disă nu atinge pământuli, iară piciorele 
a cărorii scobitură, atâtă la ambletă,. câtă şi 
lu stare, atinge pământul, se numesc picidre 
Jabate. La, acâstă aiformitate trebue să fa- 
comi uă deosebire forte importantă, căci es- 
sistă picidre late şi totă de nă dată şi late 
şi deviate, s6ă sucite. Aci este lăţire, aci în 
acelaşi timpii, lăţire şi deviaţie. Piciorele sim- 
plu luate, nesnverândă marşulii, nu trebuesci 
privite ca casii de scutire; pici6rele lata şi da- 
viate nici uă dată nu se împacă cu acestiă ser- 
vicii. Deca concarvitatea tălpei piciorului prin 
examinarea ci nu se cunâsce de loc, dâca tâtă 
surfaga sa este crăpată, minjită de pulberea 
ca s'a lipitii, călcândi pe pămentii, se declară 
că individulă este nedestoinicii. Acâstă apre- 
ţuire falsă este fondată pe opinia, că dificalta- 
tea umbletului, în împregiurarea de care este 
vorba, provine din compresia nevriloră şi ale 
celori-alte părţi moi, care se află în acâstă 
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regiune, Jixperienţa contradice acâstă aserţiune. 
Mulţi locuitori de la ţâră, şi mai cu s6mă mun- 
tenii, ai talpa piciorului plană, fără escava- 
țiune, călcândă pe pămâuti cu tâtă surfaga 
talpel, şi cu tote acestea, aceşti Gmeni suntii, 
în generali cel mai buni imărguitori; la dânşii 
epidermulă, co este pesto toti îngroşati înde- 
stuli în tote părţile ce le acopere, precum este 
palma mâinci, care, tiresce deiicată, cândă na 
este obicinuită în contactulă corpiloriă duri, de- 
vine cu tâto acestea grâsă, şi pugin simţibilă 
în profesiunile unde acesti contractii este fre- 
cuent, s.e., la zidari, vărari, forari ete. Piciorul 
lat şi deviat, acela care face pe om nedestoinic 
de a fi soldată consistă na numa! în netedirea 
concavităţii inferidre a picioralui şi în lăţirea 
fegii scle superidre, ci şi în înclinația sa normală; 
glesna sâii maleola internă se află atunci prea, 
Josii şi eşită în afară, astragalulă este taclinat 
în întru, şi axulă fleerului nu cade esacti pe 
centrulă piciorului. Urmeză deră că partea in- 
ternă a fie-căria articulaţii a fluerilor cu pici6- 
rele este proeminentă, glesnele corespondente 
se cosesci durerozii la umbleti, ligamentele 
laterale ale aceleeaşi regiuni, sunt întinse lun- 
gite, şi suferi în umbletă. Nici unii accidentii 
nu se întâmplă în casulă când cu tâte că sur- 
faca inferiGră a picibrelorii este plană, linia 
os6să formată de flueră şi picioră presintă uă 
stare normală, forma pictorului prorine atunci 
adesea din aceea ca curbătura este plină de 
muschii sub-întindători, care prin exerciţiul 
ce le este ohicinuitiă aii luati uă crescere ase- 
menea cu aceea a muschilorii pulpii ceea ce 
dovedeste din contra, uă energie îu mersi. 

Direcţiunea vicidsă a degetelorii picidrelorii; 
încălicarea 

„Direcţia naturală a degetelor picidrelor pâte 
fi schimbată în diferite cause, Unulă din ele 
pote să'şi schimbe locali şi direcția normală, 
ca să serădice în susiă şi în laturi ca să se în- 
calice pe unuli din tovarășii săi. Dâca, viciulă 
este vechii, chiară articalaţiile îşi schimbă 
direcţia, şi tămăduirea e imposibilă. Fiindă că 
împedică umbletulă individului, se scutesce do 
servicii. Unii provocii acsstă infirmitate, dâră 
se cunâsco dâca la masa degatului deslocată 
respunde nă cavitate destinată a'i face loculă, 

Degetul piciorului îndoit în formă de ciocan.—- 
Umbletulii pe unghii 

In unele casură, cea d'ântâiă falangă a unuia 
din degete obicinuitii de al treilea, se rădică 
încetiă, astă-felii în câtă formâză cu osul me- 
tatarsienă ună unghii obtus ce se apropie mai 
multă s6ă mai puținii de unghiutii dreptă; în 
acelaşi timpi, cea de adoua şi dea treia s'a- 
plică în cât estremitatea, degetului, Jerigstă 
în Şosii calcă pe pământ. Degetul comprimat 
astii-felă între botulă încălțăminte! şi talpa
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ce susține aceste-părţi caus6ză durere, pelea | . . 
se inflamâză, so roşesce, adesea se ulceresă, um- 
bietuiii- este greă, mai cu sâmă cândi -a treia 
falangă se încovoe pe a doua, astă-felit în câtă 
în loci să calce pe partea cărnâsă, se râzină 
chiară pe unghie (mersală pe unghie). , -. 

i.” Unghie încarnată (sugi) paronichia ” 

: Degetulă cel mare de Ia pictorii, şi mai cu 
stmă marginea, sa esternă, este câte uă dată 
vatra une) lesiani cunoscute sub numele de un- 
ghie incarnată ; unghia, crescută într'ună chip 
vicios, s6i strânsă în părţile mat laturalc, 
strânse şi ele de uă încălțăminte strimtă, se 
vira sub carne ; irită părţile, ce o formezi, Je 
uicereză, şi ocasioneză carne vie şi durerosă, 
durerile, când umblămii, crescit ; acestă bolă 
ce nu se tămăduesce de câtii printr'uă operaţie 
durerosă, este casii de scutire şi fârte rară de 
reformă. ” - D 

" Disimulaţia înfirmităţilorii precedente 

Unele din aceste infirmităţi ale membreloră 
potă fi disimulate, dâca nu s'arii face examina- 
rea părţiloră a jocului tutulorii articulaţiilorii 
bracelor, mâinilor şi mai cu s6mă degeteloră, 
şi d6ca nu sarii pune individulă să umble în- 
naintea medicului. a 

e 

Slăbiciunea generală -- m 

„După ce s'aă examinat d'a rândul tâte regiu- 
nile corpului, de la cap până la picisre, pâte 
să sc întâmple că, fără să A descoperiti vr'uă 
bâlă specială să se afle uă infirmitate în întreg; 
că omuli nu are tâtă forţa organimsului ce'lii 
face să sufere înfluenţile exteridre acea forţă 
ce procură sănătatea, însănătoşâză în grabă 
şi îl asigură îndelungarea vieţii. Acâsta se nu- 
mesce în generalii constituţie slabă, expresie 
nesigură, dâră cara.nu se pote precisa într'unii 
rodii absolati, fiind:că variază după inâividă. 
Jată câte-va trăsuri ce se poti considera ca 
caracteristice pentru incapabilitate : talia prea 
înaltă, disproporţionată cu lărgimea corpului, 
gâtiă lungi şi subţire, peptă strimtă afundati 
s6i turtit; membrele în locă d'a fi umflate în 
partea, ce -corespunde părţiloră dyaphiselori, 
presintă uă stare inversă; extremităţile âselor 
umflate, articulațiile în cocate, părţile înter- 
mediare subţiri, pelea uscată şi tare, sâii forte 
mâle şi fleşcăită, fără păriă ; buzele palide, vo- 
cea puşin vibrantă, vorba 'pugin accentuată, 
privirea fără vioiciune, în fine gesturile leneşe. 
Să nu se uite, că e destulă uă, absistenţă pre- 
lungită, întrebuinţarea repetață a purgative- 
lor violente sâă a vomitivelor ete. ca să se arâte 
semne de febleţă insă prin provocaţie. Medical 
însă pâte deosebi lesne acâstă stare încelătore 
care conservă animația trăsurilorii, colorația 
pelej, şi nu pote avea nici uă dată pal6rea dia- 
fană caracteristică a febleţei constituţională. 
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Conclusie o 
* Dându-se cu Gre-care desvoltare nomenela- 
tura înfirnităţiloră ce scufesșcii 'de servicii, 
şi îndicândii caractere după care în generală 
se cunâsce,. instrucţiunea de facă n'a pus re- * 
guli absolute ; aceste indicatorii combinate cu 
resultatulă fie-căruia exameniă individuală ră- 
mâne la drepta judecată a medicului, - 
„Ofgerii sanitari voră avea în consiliură, mo- 

deraţia şi deferenţa, respectâsă, ce cere posiţia 
loră oficială, voră înținge opinia opusă a con- 
'silialui cu blâudeţe şi va căuta a nu se convinge 
numai dânsulii de existenţa unui faptii, ci şi 
membrii sâă asistenții consiliului. Pentru acâ- 
sta este neapărati, de câte ozi se pote, să se 
baseze pe uă demonstraţie simţibilă, evidentă, 
Dsră urmând acâaţă cale, să observe a nu se 
lăsa tirit de demenstraţiele infirmităţilor ester- 
ne, şi să negligeze losiunile interne cari suntii 
mai grave. Consiliul este gata a scuti uă infir- 
mitate vidibilă s6ă palpabilă, chiar uşure dâca 
ar fi, ca cicatrice varice, circosele, d6ră se con- 
vinge cu grei de alteraţiunile ascunse, medi- 
culă dâră se va sili cn moderație a le arăta 
importanţa lesiuneloră viserale. Unii Gmeni 
ae îndeletnicescii la visită, Medicii se vori sili 
a'i combate cu indulgență, şi punendă departe 

| de curiosităţi indiscrete; în fine se voră sili 
prin tâte midlOcele a corespunde înaltei misiuni 
la cari sunt chifimaţi şi dorinţeler guverunaului. 
Afară, de instrucţiile sus arătate se va păzi 

regulile următâre: : o o 
1. Doctotulii districtului care prin natura 

funcţiei s6le represintând autoritatea medicală, 
este chiămată a asista la consiliulă de revizie. 
Dâca se află în localitate ună medici militară 
va asista la conşiliă prin înţelegere cu modi- 
culă civile, ich. 

2, În oraşele unde suntii mai raalţi medici, 
medicul de districti pote să se ramplaseze în 
cazi extraordinari printr'ună alt medic fanc-, 
ționar ali guvernului, s. e.; cu mediculi spita- 
lului s€ă ali oraşului, raportândi în urmă ad- 
ministraţii motivele. II 
-:3. Medicula de fașă la seanță va constata 
infirmităţile 'ce ară putea avea junii destinaţi 
a face parte din coatingentii dinaintea shem- 
briloră consiliului de revizie. . : . -.. 

: 4. Deca consiliul condusă de sentimentul de- 
cenţii va găsi cu cale ca visitele să se facă în 
loci închis (secretii) publicul se va esclude, 6ră 
părinţii s6ă epitropii recruţiloră voriă putea a- 
sista la, cercetare.: Părerea medicală se va citi 
în totă-dâ-una în publică. ': i 
_5, Nici ună medici, chirurgă sâă oficerii de 
sănătate, nu trebue să liboreze certificate nici 
destoinicie. în serviciul inilitar dâca nu este in- 
vitată formal de autoritatea civilă stă militară, 
caro are dreptul «, constata, dâca individii ce 
sa presintă aii condiţiile stării civile cerute de 
legea asupra recratăril. :.. -: “
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6. Medicii, chirurgii 'sâii oficeril de sănătate, 
care fiindă invitaţi de consiliulii de revizie ca 
să'şi dea părerea asupra stării sănătăţii, con- 
form regulamentului de recrutaţie, şi a priimit 
daruri s6ă chiară a făgăduită să favoreze pe 
junii &meni ce are să esamineze, se vor pedepsi. 
după lege.  - : i - 
„Este asemenea oprită a priimi daruri chiar 

pentru scutirea pronunciată dopă ună esami- 
nare drâptă şi bine cugetată. Sai 

7. Pedepsele să se aplice să: dâca a, fostă 
numitii în consilii şi a făcutii promisia 'sâi 
înainte cândi a pututi să'şi prevadă funcţia 
la care o să fie chiămatiă. PI 

8. Medicii nu vorii putea esamina în altă 
parte de câtii înaintea consiliului, "căci ori-ce 
cercetare particulară atingătâre de junii ce 
suntii a se presinta consiliului va remânea ne- 
considerată, 

LEGIUIRI 

„FORMA DE BILETU DE SCUTIRE - 

  

Sub-semnatulă „.. -. .; . încredinţeză || 
ca numitul... «+ din districtul 
eee... Plasa. ,. Satul... 
în vârstă de ani . . fiial. .., şi al femei 
aia eta a es Cupărul, ,. sprincenile 
ei e e OChil, fruntea, 

„nasul... gura: barba... 
obrazul talia... 
metru ,. ,:. milimetre, profesia. . 
este ishită. , .. a... | 

In urmarea căria considerândi accidente 
descrise, ca incapabili de serviciii i s'a dat 
acesta ca acti doveditorluna, ..... 
în anulă | RE .. ..... ........ .. .. . . . 

.... 

  

    MR Inspector general al serviciului sanităr 

Davila, . 
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PRIVITORU LA INSCRIEREA DE BUNA VOIE IN SERVICIULU ARMATEI 
Ă „:(Decretăt din 9 Iulie 1865) 

Art, 1. Ori-ce română pâte cere să fie în- 
scrisă de bună voie în unulă din corpurile ar- 
matei regulate, . Pa N 
„Art. 2, Pentru a putea fi înscrisă trebue să 

împlinescă condiţiile cerute prin articolală 66 
ală legii din 5 Decembrie 1864, adecă : 

1. Să aibă versta de 17 ani selă pagină şi 
30 celă maltii. - „ 

2. Să nu fie nici însurat, nici văduv cu copil. 
3. Să se bucure de drepturile sâle civile. 
4. Să aibă ună certificat de bună moralitate 

lberati de primarul comunei. (model No. 1). 
5. Să aibă cel puținii talia de 1 m. 57. 
6. De nu. va fi majori, să justifice consimţi- 

mentală tatălui, mumei sâă al cpitropului săi. 
Art. 3. Pe lingă condiţiile însemnate mai 

susă, omul care cere a se înscrie. de bună xoie, 
trebue să mai implinâscă şi condiţiile următâre: 

i. Să fie sănătosii şi de uă constituţie bună, 
2. Să aibă, după arma la care se destină, şi 

corpulii la caie cere să intre, cel puţini „mi- 
nimumii şi celii multii maximum talief cerute. 
(Decretulii din 9 Octombrie 1862 şi 17-Maii a- 
mi 1865). | i 
+: 8 Să împlinâscă condiţiile de aptitudine sc 
să cunâscă una din profesiile cerute (idem). 
: Art. 4. Inscrierile de. bană voie se priimese 
fără deosebire de corpi şi armă. Ministerul de 
resbeli pâte să schimbe în ori ce'corp şi arm 
pe militarii înrolați, când interesul servicialui 
Ya cere, i   

„| destină, 

„Cu tâte acestea, la înrolarea sa, trebue să so 
otărască totii-d6-una, unii corpă pentru care se 

Arte 5. Omnlii ce voiesce a se înscrie se ra 
presinta şefalui corpului în care voiesce să se 
înscrie sii la Prefectulă districtului, conform 
art. 68 din legiuirea recrutării armatej. 
„ Acestea, după ce s'a asigurat că împlinesce- 
condiţiunile cerute pentru servicială militară 
şi arma la care se destină, face să se constate 
în presenţa sa omalii, da către unii ofigerii sa- 
nitară ală armatei scă, în'lipsă de acesta, de 

"| mediculă districtuloi, dâcă n'are nici uă infir- 
mitate aparentă sâi ascuns 
constituție sănătosă. 

Art. 6, După împlinirea acestei formalităţi, 
şi dâcă omulii se recunâsce a fi bun de servicii, 
ofigerulă i va libera unii certificat de priimire 
(modelă No. 2). - Il 
„Arte 7, In conformitate şi spre executarea. 

art. 63 din legiuire, Ministerulă de resbel prin 
boletinuri periodice, va face cunoscuti autori- 
tăţilor militare şi civile, corpurile pentru carii 
se pati priimi înscrieri de bună voie, -- 

Art, 5, Ofigerală; înainte de a libera certi- 
ficatuli de mai susă, trebue să se asigure că. 
corpulii în care cere a, se înscrie omul este tro- 
cuţă în buletin, o 

Dică corpulă numitii nu este trecuti în bu- 
letini, ofigerulii trebue să se adreseze” la şeful . 
corpului care, dâca omulă: ce voesce să se în- 

ă şi de este de'uă
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scrie este folositor corpului prin vre uă profe- 
sie utilă, pe de uă parte priimesce angagiarea, 
iară pe de alta raporiză despre acesta de-a- 
dreptul ministrului de resbelă, N a 

Art. 9. Inscrierile se facii de prefect în caâ- 
pitala districtului s6ă de-a-dreptul de: fie-care 
şefă de corpi (art. îi8 din lege). | 

Pentru acâsta omul ce voiesce'să se înscrie, 
după ca a dobândită certificatul care constată 
priimirea sa de autoritatea militară (despre care 
s'a vorbit Ia articolul 6) se presintă cu dânsul 
înaintea prefectului scă a şefulat de corpii în 
„Care voiesce să se înscrie, n 

-Actulă se va face (după model No. 3)... 
Arte 10, Neimplinirea uneca din condiţiunile 

impuse prin lege, putândă să anuleze actul de 
înscriere, prefectul sâii şefulă corpului, după 
"ce priimesce certificatul autorității militare, 
va trebui să se asigareze că omul care cere să se 
înscrie împlinesce condiţiunile cerute prin are 
ticoiulă 66 ală legii, şi că nu este caprinsii în 
nici unulă din casurile de escludere, provădută 
la art. 2 din acea lege, o 

-- Art, 11, Timpulii serviciului pentru care se 
pote înscrie de bună voie este. de 4 ant mini- 
mumă (art, 67): '---: : a 

Art, 12, Timpulă serviciului pentra înscrie- 

  

  
, 

  

0 
rea de bună voie începe din 
scrisii actul de înscriere, . 

Art, 19, Inscrişii de bună voie se vor libera 
definitivă Ja expirarea, celui de ală 4-lea an al 
înscrierilor (art. 71 ală legii pentru recrutarea, 
armatei)... - 
„Arte 14. In nici întruni casă înrolaţii de 

bună voie nu vor putea fi trămişi în congediă 
nelimitatii, fâră consimţimâatulă lori, 

Art, 15, Certificatul şi cele-alte acte produse 
de înscrisul de bună voie voră rămânea anexate 
la originalul actului de înscriere spre a se căuta 
aceste acte în casii cândă actulă de înscriere 
arii fi atacat de înscrisii s6ă-de administraţie, 
şi a se constata, asti-felă legalitatea lorii. 

Art. 16. Inscrisulă de bună voie va priimi 
îndată după subscrierea actului de înscriere uă 
copie după acestii actii, cu care se va presenta 
la corpulă în care s'a înscrisă. 

Art, 17, Corpurile voră face cunoscută, tot- 
d6-una şefului divisiei teritoriale, matricula 
Omenilori înscrişi de bună voe, €ră şefi divi- 
siiloră teritoriale vori triunite Ministeralui, 
(Direcţia 1, divisia 1) în diua 1 ali fie căruia, 
trimestru, însemnare de numărul, numele ete. 
a acestora (modelă No. 1.) !. ca 

diua cândă a sub 

i 

pe 
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"PENTRU CHIAMAREA SI INSTRUCTIUNEA GLOATELORU 

„+ (Decretii No, 28 din Decembrie 1865) |. 
"2 Art, 1, Locuitorii comuneloră în vârstă de 
17 până la 50 ant se voriă aduna Spre a se de- 
prinde la arme în tâte duminicile. 

-" Acâstă deprindere va fi de trel ore, din care 
“una se Ya Cunsacra Ja tragerea la semnă, - 

Adunarea se va face Ja casa consiliului co- 
mnuală, iară cândă comuna va fi compusă din 
mai multe cătune cari! suntii prea departe de 
casa cosilinlui comunalii, la loculă celă mat a- 
“propiat ce se va desemna de către instructori, 

Arte 2, Priveghierea întru ccea ce privesce 
inistrucţia glătelorii se, încredinţâză cadrelorii 

“de depositii, întocmite prin art.48: . . . 
Arte 3, Până la definitiva organisare a ace- 

“storii cadre, se va detaşa pentru fie care judeţ, 
pentru împ inirea acestoră funcţii, câte un 10- 
cotenenti sâii sub-locotenent din infauterie. şi 
"câte unii caporală şi ună soldatii, . Pa 

» Arte 4 Adunarea Gmeniloră pe la punctele 
însemnate pentru a se deprinde. la arme, este 
în sarcina primariloră, --: ăi 
Art. D. Instracţia s6 va face 
lamentelorii pentru 'acâsta, . -. : | 
= Art, 6, In fie care comună, şefal depositului 
alege de iustructori Omeni ce aă servită în ar- 
mata de lin e, dorobanţi să grăniceri ca; ofi- 

conform tega-   

geri; în lipsă de aceştia, ca sergenți, ca capo- 
rai s6ă ca soldaţi, 5 

Arts 2e In fie care comună unde se află ună 
toboşari sâă cornistiă eşită din serviciul activ 
va împlini aceeaşi faucţie, -- o 

Art. S, In generali tâte comunele se vorii 
sili a poseda un 'om în comună care să cunâscă 
a bate toba sâi cânta cu cornulă. : 
“Art, 9, Cumpărarea tober s6i a cornalui, 

precum şi întreţinerea, lor, se va prevedea prin 
budgetuliă fie-cări! comune. Ea se va păstra la 
Primărie E 

Art. 10, Omeniă de la 26—32 ani se vor u= 
duna de donă ori pe anii pentru exerciţii şi in- 
specţii la capitala plasei, .;..... 
„Art, 11. Timpuli şi durata fixată pentru €- 

xerciţiuri se vorii regula astă-felă ca să fie uă 
dată cu revista 6meniloră din reservă, . - 

. (Art. 5, 6 şi 7 din regulamentul din 10 Mar- 
tie 1865, asupra chiămăriloră periodice ale re- 
servii armate]), „i 

“ Art. 12, Generalii comandanţi af divisiiloriăi 
militare teritoriale .otărăscă giua: chiămării,. 
Prin midloculii administraţiei facă cunoscută 
acesta tuturoră: primarilor, O Ra 

Î a
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i sibi . 

(Decretă o. 1334! din "21 Iulie 1$69. Legea din 11 Iunie 1565). E pi 

Disposiţiuniă generale .. | 

1. Ori-ce: militară din armata permanentă, 
după trei anl de servicii activi, trece pentru 
patra ani în reserră, (art. 5). . 

2. Omenii din reservă rămân înscrişi pe con- 
trolele corpuriloră din car! faci parte, până la 

trecerea loră în miliții. ; it, 
„. e Chiămarea subi arme ar eservei armatei 
se faco dupa autorisarea corpurilor legiuităâre, 
afară de casuri urgente cândii gavernulă pro- 

„cede d'adreptulii la chiămarea loră prin. ordo- 
nauță Domnâscă, dată după uni raportii alti 
consiliului de ministri, (art, 11). . : 

4, Omenii din reservă sunt puşi! direct sub 
ordinile şi îngiijirea cadrelorii de miliții. 

5. Oficerii miliţiiloră 'se vori ajuta pentru 
îndeplinirea dâtoriiloră ;ca li se impune prin 
articolulii precedenti, cu primarii şi ofigerii 
dorobanţilorii cară le va da totii concursulă 
necesară. : . 

Prămiterea Gmenilorii în reservă, -.. 

  

6, De la 15 Decembre. până la 15 Ianuariă, 
s6ă în ori-care altă epoca de va fi alte dispo- 
siţii ale Ministerului de resbeli, în tâte casu- 

„Tile după ună ordinii speciali, consiliurile de 
administraţie ale corpuriloră trămit pe la ca- 
sele lor, spre a face parte din reservă, pe toti 
Gmenil ce, conformă legil, ai împlinită tret ani 
de serviciulă activ în armata permanentă. Du- 
rata serviciului de trei an! şi împlinirea, vâr- 
ste de 23 ani, se numără de la 1 lanvariii, (ar- 
ticoiuliă 5 allegii, art.1 al legii recrutării). 

1. Tinerii ce ai contractatii angagiamente 
voluntarii pe mal mulţi ani şi cari se libereză 

“de consiliurile de administraţie la împlinirea 
angagiamentului loră, s6ii acel ce se reanga- 
gieză pe unii noă termină, se trămit la casele 
“lori spre a face parte din reservă pâuă voră fi 
împlinită vârsta de 27 any. aie 

$, Tinerii cari aă intrâtă în armată ca șo- 
„Jantari pe unii anii înainte de etatea, obliga- 
„torie pentru tragerea şi cari ai îndeplinită 
conâiţiunile prescrise de art. 7 a) legii, se vorii 

-libera, de consiliurile de administraţie d'a drep- 
„tulă în miliții, fără a mal trece prin reserva 
armatei permanente şi vor sta, în miliţie penă 

„la împlinirea vârstei de 36 ani, (vei regula- 
“mentul miliţielori), e 
":..9, Pentru acestă sfirşiti, consiliurile de ad- 
"ministraţie întocmescii stări, conformii mode: 
lului No, 1, pentin fig-care districtă, 

  

„ Aceste stări voră cuprinde pentru fie-care 
omii numele, prenumele şi surnumele 'omulai, 
gradolii, data şi felulă inrolării, districtul, 
plasa şi comana, epota, la care omulii este a se 
retrage şi număruli săi matricul în registrul 
corpului... |. i tr 

i 10, La facerea acestor stări, consiliurila. de 
administraţia voră avea îngrijire să întrebe pe 
Omeni de locală: ce voescii să'și alâgă: de do- 
micilii, esplicându-le că nu'lă potă părăsi de 
câtii prin îndeplinirea, forimelorii cuprinse mai 
josă și că este în interesului loră a'şi alege. de 
la începută domiciliul pe care aiă în vedere să 
nw'lii mai schimbe, PI RR 

11. Consiliulă de administraţie ală corpului 
întocmesce în acelaşi timpă pentru fie-care om 
ce treca în reserră câte uni Liletiă, de reservă, 
conformii modelului No. 2.,. . ir. 

192. Atât starea de care se vorbesce la art. 9 
“şi biletele de reserră, se vor trămite, ovt gile 
inaintea liberăril Gmeniloră, directă şefiloră de 
bataline ale milițiilor din districtal unde şi-a 
“alesii 6menii domiciliul, sefii de bataliâne le 
subimparte comandanţilorii de gompanii res- 
pectiri. - 
"18, Totă-d'uă-dată consiliul d'administra= : 
ţie libergză fie-cărul om care trece în reservă, 
în dia cână se pune în marşă, uă foe de drum 
conformă modelului No. 3, in care trebue să'i 
otărască : timpulii când a plecatii şi când tre- 
bue să sosescă în oraşul de reşedinţă al come 
paniel Qin batalionulii de miliții unde merge. 
„+1, Omul plecată în reservă este dâtor să 
urmeze întocmal itinerariali cuprinsă în foia 
sea de drum şi să se presinte cu densa în diua 
sosiril sâle la căpitanulă comandant alii com- 
paniei de miliții... ! 

Sosirea 6menilorii în reserră 

„"15e Se va considera ca desertoră totii mili- 
tarul trecut în reservă, cara, după pornirea sea 
de la corpi, nu ră sosi la locul destinaţiei sâle 
35 gile de la diua otărită pentru sosirea “sea, 
prin foca dedrumă, O 
„16; Cu tâte acestea dâca în acestă timp elă 

sa va, întempla să cadă bolnavii, scă întârdie- 
rea sea va proreri din vr'uă împregiurare în- . 
dependentă de voinţa lut, este dâtorii a face 
cunoscutii primarului comunei, care va îngrijl 
ală porni la timpi şi a comunica şefalui com-   paniei, pentru care era destinatii, „notirul în- 
târdierei, i |
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17, Indată ce militarulii se presintă. cu fâia 
sea de drumă la şeful companiei de miliții, a- 
cesta "i liberâză biletul săii de reservă în schim- 
bul fâici s€le de drumă. 

18. Foile de drumiă se adună de şeful cum- 
panici şi se trămiti şefului de batalion de 
miliții, raportândă despre sosirea omului. 

iuserieri şi raporturi. 

Şefală batalionului pe măsura ce va priimi 
de la comandanții de companii foile de drum, 
îi va înscri în registrală stă matricalii (mod, 
No. 4). 

1%. Setuli, de companie îndată ce omul din 
reserră s'a presintat la densulii, îlă ra, înscrie 
în registrulii stă. (modelii No. 5) 

20. Şefa! de companie raporteză In fis-care 
15 qile şefului de batalion starea Gmenilor din 
„reservă, (modelii No, 6). . 

21, Şeful de batalion raporteză la fie-care 
lună comandantului de brigadă (model No. 7). 
Comandantulă de brigadă Ia fie-care ducă luni 
comandantului de divisie (modelă No. 8) şi 
comandantulă de divisio la fie-care început de 
trimestru Ministeralui (modelii No. 9). 

„Absența în district ..... 

Cândă militarulii de reserră are tre- 
buinţă a se absenta de la Jocul reședinței sâle 
mai imultii da 20 dile:spre a se duce într'uă 
localitate din acelaşi districtă, cere voe: căpi- 
tanului comandantă din plasa sea, :.. . 

93, Acâstă roe care nu se pote refusa, afară 
de cirenmstanţe grave şi neprevădute”, despre 
care se va raporta îndată majorului, va fi con- 
formă modelului No. 10. 

Va specifica loculi destinaţiei şi durata ab- 
senței; în schicb, militaruliă va lăsa biletulii 
săă de reservă caro i so va înapoia la întorcere 
şi sa va anunţa: şefului miliţieloră uude reser- 
vistulă merge în congediii. 

24. Cu tote astea, -dâca cererea de voe se 
face în momentulii cândă s'a dată ordine. sâii 
de revistă ori de chiămare scă pentru servi- 
ciuri periodice să pentru ori-ce alti servicii, 

_voea nu se va acorda de câtii de se va. dovedi 
“urgenţa ssii dâca durata e! permite militarului 
"a se întâreo la locală domiciliului săi; pentru 
a împlini dâtoriile ce'i sunt impuse, ca făcând 

„Parte din reservă, 
25, Cândiă militarul nu se va întâreo la lo- 

culii reşedinţei sele opti dile după espirarea 
voek ce a avut, acela caro a acordat'o, va pre- 
veni pe şefulă batalionului de miliții ală di- 
strictului trămițânda'i totii-d'uă-dată, şi bile- 
tulii de reservă al militarului, şi va arăta atât 
durata vozi câtii şi loculă unde se găsesce, 

26. Majorul îndată ce va priimi aceste piese 
se ra informa, de cuvintele pentru cari milita- |: 

09 .... 

  

rulă a comisă i acâstă infracţiune, și dâca din 
sciinţele priimite va, vedea că militarulii ab- 
sentă are trebuinţă să i se. schimbe reşedinţa, 
va autorisa acâată schimbare. . : 

27, In acesti casă biletulii de reservă 'se va 
înapoia militarului şi se va încunosciinţa des- 
pre acâstă schimbare atâtii căpitanului celui 
vechii câti şi celui noi, trecendu-se în dosul 
biletului schimbarea autorisată. Mutaţiile se 
voră înscri în tote registrele matricule..- 

Schimbarea de reşedinţă în distrletii 

2$, Deca militarulii doresce' să'gi schimbe 
reşedinţa în districtă face cerere comandantu- 
lui companiei plăşei din care face "parte, ace- 
sta'i liborâză uă autorisare, coformiă "modelu- 
lui No. Il și previne de acâstă schimbare pe 
majorulă comandantă ali: districtului, acesta 
însciinţeză în dată pe comandantele companii 
plasei unde militarulii cată să se aşede. 

29, Ajangendă la noua sea, reşedinţă, mili- 
tărulă supune autorisarea ce a priimit precum 
şi biletulă să de reservă la viza comandantu- 
lui companiei, -- 

30. Indată după sosirea militarului, coman- 
dantulă companiei informâză pe majorulă di- 
atrictului care îuregistreză mutarea. 

, Absența afară din districtii . 

"91, Cândui' militarulă din reservă arc tre- 
bninţă a lipsi de la loculă reşedinței sâle mat: 
multi de 20 qile spre a se duce într'ani altii 
districtă, face cerere comandantulti companii 
plăsei din care comuna sea, face iparte, care a- 
cordă autorisarea, urmândă formula art. 23 şi 
priimesce în schimbă biletul de reservă pen- 
tru ali da la întorcere. | 

32, După ce "I-a acordati voia, comandan- 
tulă compâniei încunosciințâză îndată pe ma- 
joruli districtului, arătându'i : 1, losulii de- 
stinaţiei, comuna, plasa şi districtul; 2 durata 
voie... 

33, AMajorală înconosciinţâză de acâstă voie 
po majoraliă districtului în care militarulii se 
duce şi acesta previne pe: comandantul com= 
paniei acele plăşi. * 

34. In casă când mititarulă nu sar întârce 
la reşedinţa sa optă dile după sfirşirea conge- 
diului, ra trămite biletulii da 'resesvă al omu- 
lui majorului districtulni care va raporta îndată 
despre acâsta generalului de brigadă. ; 

35.. Majorulă se va informa în acelaş tirapă 
la colezgulii săi de causele ce potă legitima în- 
târgierea militaraluj neîntors, şi dca esto ne- 
cesitata să acorde uă schimbare de.reşedinţă, 
va urma după cum se prescrie mai la vala. 

 Sehinbarea de reşediuţă în altă,    districtăi 

36, Dica îilitarulă voesce a merge să lo-
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cuâscă într'ună altă districtii, face cerere co- 
marndantulul companii plăşei sele, "X dă bile- 
tulă săi de reservă şi i arctă districtul, plasa 
şi comuna în care "și propune a se aşeda. 

37, Acestii bilet şi cu tâte aceste însemnări 
se trâmită îndată majorului districtului. 

Majorulă însânnă pe dosulă biletuluf auto- 
risarea necesară după formula urmatâre și o supune aprobării generalului, . 
* FORMULA PENTRU SCHIMBAREA DE RESEDINTA . 

„IN ALTO DISTRICTU 

„Numitulă însemnați în acestă 
biletă este autorisătă a se duce în. . Î.... 
plasa. . sp. ... districtă, şi aşi a 
geda acolo domicilială: i E 

La sosirea sea va presinta acestă biletă vi- 
zel comandantului paşii. IEI 
Lan. a 

| Generalul comandant al diviziei 

Ea 

38, După aprobarea acestei autorisări, ma- 
Şorulă trămite biletulă de reservă, autorităţii 
care i la trămisi şi omuli, după ce "şi-a luat 
biletulă, pâte pleca îndată în noul districă ce 
şi-a alesă. . , 

'39, In acelaşii timpi” majorulii 'districtulut 
va trămite în îndoită expediţie copie după con- 
“rolă, conformii. modelului No. 12, majorului 
districtului insemnati în autorisare, avândă 
îngrijire a însemna şi data, plecării omului pre- 
cină şi diua cândă trebue să ajungă, | 

40. După ce s'a constatată sosirea omulai, 
majorul îlă însciie pe registrele s6le şi înapoâză 
„Vă copie de pe controlă majorulul districtului 
de unde a venită, cu recepisa următâre:; 

Sub-scrisulă certifică că militarulă numiti 
“în acestă controlă a ajunsă în comuna. ..:. .. 
plasa... district... la... 
şi s'a înscris în registrul militarilor în reservă, 

La i ÎN... Di 
DIajorul comandant al batalionului 

districtului .. -. 

- + 4le Majorul districtului unde a. fosst ântâiul 
domiciliă ali omalui, după priimirea acestia, 
înscrie mutaţia pe registrul Gmenilor în reservă, 

42, Dâcă din contra militarală n'a ajuns la 
"nuoa sa destinare uă luuă după epocha la care 
trebue. să sosâscă, majorulă înapoiază uă copie 
de pa controlă, cu recepisa următore m 

Snb-scrisulă certifică ca militaruli însemnat 
-în acesti controlă n'a ajunsi la destinaţia sa 

- -uă Imnă după timpali ce îi era trebaincios spre 
aajunge. .. 

i Majorul comandant al batalionului 
districtului 

43, Indată după primirea acestei copil, ma- 
jorul căruia e adresată, însciințeză pe ofigerul 
de dorobanţi şi autorităţile administrative cari 
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pună tote midiâcele spre a'l căuta. Dâcă acest militarii însă s'a întors în ântâia sea reşedinţă 
şi nu mai are de gândă s*o părăsâscă, seva in- sciința majorului districtului de către colegul stă, şi astă-felă a doua copie va rămânea fără 
efectă. 

44, In casulă însă cândă militarui va sosi la 
noua sa reşedinţă după trecerea de uă lună, ma- 
jorală va trămite uă nouă copie colegului săi 
de sub a cărui comandă a venită omul cu re- 
cepisa, ântâia formală, și amânduoi vor face în 
acelaş timp mutaţiile necesarii pe registrele lor. 

45. In fine dâcă militarală, părăsind întâia, 
sa, reşedinţă, de şi nu se duce în acea care și-a 
alesii, dâră se descoperă locul unde se găsesce, 
i se va da ordină a merge îndată la localii care 
Şi-a alesă, , 
„46, In tâte 'casurile, autorităţile municipali 
precum şi ofigerii de dorobanţi voră priveghea 
ca militarii în reservă sâă cândă vin de la cor- 
pnrile lorii sâii cândă schimbă reşedinţa, să se 
ducă fie-care la, destinaţia, sa, 

4d. In casă de împedicare de fotţă majoră, 
congediulii se va acorda acestorii 6meni de co- 
mandantele companii unde se găsesce, avândă 
dâtorie acesta de a face cunoscutii îndată cole- 
gului săă din plasa unde oimuli are domiciliul, 

Militarii în reservă cari ceri a intra 
în armata activă 

48, Militarulă în reservă cara neavând mid- 
loci de existenţă, arii cere să se intârcă în ar- 
mata activă, va trebui să adreseze cererea sea 
prin intermediarul primaralui comunei coman- 
dantului companii sâle. 

: 49, În urma declaraţiunii primarului, con- 
statândă că militarală nu pote găsi nici ună 
ajutoră în familia sea şi că este incapabil prin 
el €nsuşi să'şi câştige visța, cererea sa fi trans- 
misă indată prin calea erarchică generalului 
comandanti ali brigadei care o va supune de- 
cisiunii comandantului diisiei teritoriale, 

Inspecţiile reservei 

50. Ca şi armata activă reserva va fi supusă 
în fie-care ană la inspecții generale, 
„Bi. Pentru acestă sfirșită reserva va fi adu- 

nată la epoci otărite să pe plăşi sâă pe di- 
stricte, după interesul serviciulai şi trebainţii 
localităţiloră. . 
„62, Inspectorii numiţi priimescii instrucțiă 
special), €ră comandanții de brigadă şi toţi cel- 
alţi oficeri, direcţi şefi ai reservei sunt dâtori 
ai datote desluşirile de cari va avea trebuinţă. 

53. Ministerulă pote însărcina asemenea pe 
geur:alii, gefii divisiiloră teritoriali, ss pe ge- 
ueralii comandanţi ai brigadeloriă, sâă pe. ori 
cine alt va găsi de cuviință a face inspecții la 
epoci ce va otări.   54. Aceste inspecții se potii face de uă dată
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în tâtă țâra sâă parţial pentru unulă s6ă mai 
multe districte. 

05, Afară de aceste inspecții, şefulă compa- 
nică este d&toră a face inspecții plăşii s6le la 
fie-care sfirşitii de trimestru, a 

56. Şefulă batalionului este dâtor a faca în- 
specţie batalionnlui săi la începutul fie-căruia 
semestru, ” “ 

Batalionulii pâte fi adunati în centrulă di- 
strictului dâcă timpulă ne permite şefului ba- 
talionului a face inspecția sa pe plăşi. In acest 
casă va cere antorisarea gereralnlul arătândă 
şi cuvintele pe care "şi baseză cererea, . 

57, In tâte casurile se va căta ca inspecţiile 
să se facă în dilele de sărbătâre, - 
“Chiămările reserrei pentru a reintra în 

„armata permanentă 

5$. Indată ce Gmenii din reservă ai fost în- 
sciinţaţi prin căpitanii companiilor că reser- 
vele suntii rechiămate, ai a se presinta 48 ore 
după ce primarii respectivi le aă notificat chiă- 
marea la comandantulii companiei. | 

59. Acesta adunându'i îi pornesce la coman- 
dantul batalionului şi acest din urmă i! înain- 
tEză prin comandantulii dorobanţiloră distric- 
tului la corpulă la care aii fostă rechiămaţi, 

Congediuri de reformă 

60. Omenii din reservă se pot reforma ca şi 
cei din armata activă cândă se constată că nu 
mai suntă buni de serriciă, ! a 

GI. Pentru acâsta generalulii comandant, al 
brigadel va examina pe om în presenţa sa prin 
duoi ofigeri sanitari de la spitalele militari sâă 
de la corpurile ce se află în brigada sa, ori în 
lipsă de asemenea vrin duoi medici de la spi- 
talele civile, După declaraţia loră că militarul 
nu mai este bun de servicii, se va raporta Mi- 
nisterului, cerându-se pentru dânsulii ună con- 
gediii de reformă, | 

62. Congediurile de reformă se vori libera, 
după ordinulă Ministerului, de consiliurilo de 
administraţie ală corpului de unde este omul, 

Uă dată cu liberarea acestui corgediii consi- 
liulii "] va trămite d'a dreptulă mujorului co- 
mandanti ală districtului de unde este omulă, 
se va face de consilii şi stergerea sa din regi- 
strală matriculi, -. . | 

1105 
63, Biletulă de reformă trebua să specifice . 

anume decă militarulă urmeză a, fi scutit şi de 
miliţie, căci astă-felă dânsulă se trece în rân- 
durile miliţiiloră, : , 

64. In casă de mârte a unul militară aflată 
în reservă, căpitanulii companiei va dresa acţiă 
prin Primăria comunei şi "lă va înainta ma- 
jorului. a 

65. Majoruli va face stergerea cuvenită în 
registrele ssle şi va însunosciinţa pe şefal cor- 
pului de unde făcea parte omul spre a'] sterge 
asemenea, : 

Trecerea la miliții 

GG, Stergerea 6meniloră din controlulii re- 
servei pentru a fi trecuţi în rândurile milițiilor, 
se face conformii regulamentului acestori, 

Măsuri poliţienescă şi de priveghere 
privitâre la reservă!     

  ' Colonel, Ge Muuu. 

67. Omenii din reservă aflaţi sub stâgă sunt 
justiţiabili de Tribunalele militare pentru tâte 
crimele gi delictele prevăduto de cudicele mili- 
tare, suntă justiţiabili de Tribunalele ordinare 
pentra tâte cele-alte crimi si în casarile cândă 
sunti pe Ja casele lori, Da . 

68. Omenii cari facii parte din reserră sunt 
puşi sub ordinile şi privegherea ofigerilor gene- 
rali comandanţi ai divisiilorii şi ai brigadelor. 

69. Când militarii, făcând parte din Teservă, .: 
suntă adunaţi pentru revistele periodice sâă 
pentru exerciţiuri militare sâă pentru orice alt 
servicii, regulamentele de disciplină ale ar- 
matei li se aplică şi lori, i . 

10. Afară de casurile prevădute în articolul 
precedentă, Gmenii din reservă pot fi pedepsiţi 
după autorisaroa generalului de brigadă, cu 
închisâre ce nu va trece peste 20 dile, pentru 
neexecutarea ordiniloră ce pricinaese, privitâre 
la serviciulii reservei şi dâca nu vivă la apelu- 
rile periodice ce li se voră otări, 

îl. Aresturile Omenilori din reservă se vorii 
face Ja aresturile sub-prefectarei. 

2. Omenii din reservă, nu se potă căsători 
de câtă conformându-se regulelor prescrise pen- 
tra militarii din armata permanentă, -: -. 

Ministru de resbel, Ministru de interne ad- 
„înterim B, Boerescu. 

  

REGULAMENTU 
PENTRU CHIAMARILE PERIODICE ALE RESERVEI ARMATEI 

“(Decret din 10 Dartie 1563) 
Art. 1. Reserva armatel permanente se com- 

pune, conform articolulă 3 din legea organică 
a puterii armate, din Omenii carii aă serviti, 
patro ani, O ! ” 

Art. 2. Reserva, se administrâză şi so co- 
mandeză în fie care districtă de cadru de de- 
positii al recrutării, conform art. 48 din legea 
organică a puteri! armate, ae
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- Arte 3. Omenii din reservă suntă supuşi la | fâie pe toţi aceia: carii nu s'at presintat a re- 
reviste periodice, conformă art. 3 din legea or- | vistă, menţionândi în ca causele lipsel, basate 
ganică a puterii armate, | 

Arte 4, Revistele Gmenilor din reservă se vor 
face pe plăşi în chipul următoră: ._ 

Comandantulii depositului va face revistă 6- 
meniloră din plasa în care se află sesidenţa di- 
strictului; cei-alţi oficeră ai depositului voriă fi 
însărcinaţi cu revistele în cele-alte plăşi. 
„Da întâmplare ca numărală oficerilor de de- 
positii să nu fie de ajunsă pentru facerea re- 
visteloriă, so voră putea, însărcina cu acestă 
misie oficerii şi snb-ofigerii de dorobanţi ai di- 
strictelorii. 

Art. 5. Se voriă chiăma Gmenii din reservă 
spre a se trece în revistă la fie-care şâse lant, 

Arte 6, Generalii şefi at divisiiloră militare 
teritoriale avisânăii. pe Prefecţii districteloră 
vor otări diua şi ora în care se ra face revista 

„_6menilorii din reservă, astă-felă ca să se facă 
de ră dată în tâtă îutinderea diviziei. 

Arte 2. Dilele şi durata fixată pentru reviste 
se voră regula ast-felă ca, pe câtă se va putea, 
să nu se jicnâscă interesele &menilori; iară, lo- 
calităţile de adunare pa câtă va îi prin putinţă 
să fie mai centrale” ' 

Art, S. Orainulă pentru chiămarea 6menilor 
din reservă la revistă se va notifica de către co- 
manantulă depositului, prin miglocirea admi- 
nistraţiei, tutuloră primariloră cari voriă fi de- 
tori a'lii notifica tutvlorii 6menilor din reservă 
co locuescă în comună, . O. 
„Primarii vor fi dâtori a trămite ofișerului re- 
visuitoră liste do absinţi în care se voră artta 
sub a lorii răspundere causele lipseloră, |. 

Art, 9, Ordinulă de chiămare va face cuno- 
scutii totă-de-una, că cei ce vor lipsi la roriste 
fără causă legitimă voră fi urmăriţi şi pede- 
psiți conformi regulamenteloră militare. 
Comandantul depositului, după registrele 

„sâle, va întocmi fo de apelă pe plăşi, pe care 
le va încredința, ofigerului însărcinat cu facerea 
revistelor. a 

Art. 10. Ofigerii însărcinaţi cu facerea revi- 
- stelorii, pe dată ce voză sosi Ja residența plășii, 
vorii încunosciinţa pe sub-prefectii de obiectul 
„misiei oră, ” o o 

Art. 11, Revista, se va face după f6ia de apel 
dată de comandantuli depositulni, ofigerul în- 
sărcinat cu facerea revistei va, însemna în acea 

pe arttările oficiale ale primariloră conformă 
articolului 8. . 

Arte 12, In interesată ordinei publice, gen- 
darmeria va asista la aceste reviste. 

Arte 13. După terminarea revistei, fâia de 
apel se va subscri şi de sub-prefecți, şi oficerul 
însărcinată cu acesta o va înainta cu tâte în- 
semnările comandantului depositului. 

Art. 14. Comandantul depositului va trans- 
mite tâte foile de apelă împreună cu obser- 
vaţiile sele generalului şefă ală divisiei mili- 
tare teritoriale, care singură este în dreptă a 
pedepsi disciplinarii pe Omenii ce pu F'aii pre- 
sentatiă la revistă fără causă legitimă. 
"Art, 15. Generalulă divisiei teritoriale pâte 

pedepsi conformii drepturilor sâle pe 6menii din 
reservă ce nu suntă următori ordiniloră, 
"Art. 16. Pedepsele ordonate de generalul şef 

al divisiei teritoriale pentrv $menii din reserră, 
se voră execnta totă-ds-ana de comandantulă 

| depositului cu concursulă Prefecturei şi gen- 
darmerici. ” 

Art, 17, Omenii din reservă nu'şi vor putea 
schimba domniciliulă până ce nu voriă încuno-   sciinţa pe comandantulă depositului, 

Art. 1$, Comandanții depositelorii "şi voriă 
face cunoscută schimbarea de domicilii dintrun 
districtă într'altulii a Gmeniloră din reservă, 

Art. 19, Indată după terminarea revistei 
semestriale, comandantul depositalui va înainta 
generalului şefii ali divisici teritoriale un ra- 
portii couformă modelulul aci alăturată. 

Acesti raporti va cuprinde în colâna ohser- 
vaţiei generale tote sciințele, asupra Gienilor 
rescrvei, câtii şi asupra concursnlui antorită- 
țiloră locale şi ale gendarmeriei în operațiar e- 
visteloră. - 

“Art, 20. Generalulă şefă ali divisief. teri- 
toriale va înainta acelă raportă împreună cn 
observaţiile s6le ministrului de resbcli. 

art. 21, Generalii şefi ai divisiiloriă terito- 
riale vorii putea prin înţelegere cu prefecţii a 
ordona reviste suplimentarii, când vor observa 
că 6menii negligă de a se presenta la chiimă- 
rile ce li so facă, ” 

Arte 22, Penă a întocmirea cadrelor de de-     22, 
positiă, cadrele escadrânelorii de dorobanţi le 
va ţinea loculii. - 

  

 RBGULAMENTII 
ASUPRA SERVICIULUI SI INSYRUCTIEI DOROBANTILORU IN SERVICIUL ACTIVU ALU STATULUI 

- (Decret din 15 Februarie 1565) 

Art, 1. Serviciulă dorobanţilor în activitate | dintr'uă lună ce petreci Ia casele lor, nu se s0- 
"dureză 10 dile; intrarea schimburilorii în ser- ! coteseii ca serviciă activii ci ca reserră. 
viciă este la 1,11 şi 21 a fie-căria luni; cele 2/3 Cu acestii modă serviciulă dorobanţulul în
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timpă de 6 ani, este de 2 ani în activitate şi 
4 în reserră, conformii articolulay 52 ali legii 
de armare. o DE 

Art, 2, Adunările dorobanţilor în activitate 
se facii lu centrurile otărîte de comandantulă 
fie-căruia district, prin înţelegerea cu prefectul. 
“Art. 8, Primaril asigură exactitatea, venirii 

«dorobanţiloriă în activitate şi conservare mu- 
niţii şi echipementului pe timpulii câtă se află 
în reservă, netolerândă pe dorobanţi în acestă 
timpi a se servi de dânsele, ci când plâcă pen- 
tru ună serviciă comandati sâă exersiciiă. ! 

Art, 4, La casă de concentrare fără rândă, 
primari! veghâză ca dorobanţii să pornâscă 
îndată la centrurile de adunare ce comandanții 
trebue să otărască de uă dată cu comunicarea 
ordinului de concentrare. 

„ Serviciulii eventuală (fără rându) ali doro- 

. 
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banțului nu smintesce în nimică rândul de ser- 
viciii regulatii prescrisă în art. 1 din acest re- 
golamenti... |» . DI 

„ În timpaulă serviciului eventualii, dorobanţii 
vorii fi plătiţi ca în serviciă ordinară şi inde- 
stulaţi cu furagiulă trebainciosă cailor. * 
„Art, 5 Instrucţia militară a dorobanţiloră 

în activitate se face pe la centrurile de adunare, 
instracţia colori ce şedă pe la casele lor se face 
Dumineca, prin comune numai 2 ore... 

„Comandantul dorobanţilor este dâtor a numi 
în fie care comună ună dorobanţi, care să facă 
funcţie de instructoră. IN 

„. Primari! vor veghea la executarea programei 
şi în casă de abatere intervină şi fac cunoscut 
comandantului de dorobanţi. a 

„Art. 6, Toti ce este contrarii acestui regu- 
lamentii, este şi râmâne desființatii. 

REGULAMENTU 
„PENTRU CHIAXAREA IN SERVICIU'A- DOROBANTILOR PEDESTRI SI CALARI 

Li + (Deeretă din 15 Făbruariă 1665) 

"Art, 1, Fixarea cifrei coutingeniului anului 
şi împărţirea pe judeţe se face, ca şi pentru ar- 
mata-permanentă, conformă trebuinţelor șta-. 
tului, geci at În n fire ta! 

Art.2, Sub-impărţirea contingentului otărit 
fe-cărui judeţ, atâti de dorobanţi -pedestri 
câtii şi călări, se va face intre plăşi sâă ocâle 
proporţională cu numărulă tineriloră ce rămân |. 
înscrişi pe listele do tragere ale fiz-căria plăşi, 
după ce se va lua număral trebuinciosă. pentru 
armata permauentă. î a 
“Arte 5. Indată după ca s'aii terminată ope- 

raţiunile tragerii şi s'aă .otărîtii numerile ce' 
aii să mârgă în armata permanentă, sub-pre- 
fectul fie-căria plăşi va face un tabloi în. care 
„xa înscrie, după ordinulii numeriloră trase, ti- 
nerii traşi la sorță:ce aă rămas, numerotându'i 
„din nuoă. Pa acestă tabloă va figura nă colână 
în care se va trece, în dreptu! numelui fie-cărui 
“june, numărulă ce a dobânditii la tragerea la 
sorţulă generală. .. :: e 
Arte 4. Numărulii de dorobanţi pedestri şi 

călâri în totul se va lua după acestă tabloi, 
"fără distincţiune de armă, ..-. 

" Art, 5, După formarea acestui tabloă; sub- 
„prefectulă fie-căria, plăşi va afişa până în opt 
dile, în fie-care comună, numele. juniloră din 
„comună ce aii rămasă seluaţi din cel traşi la 
sorți. |... ae aaa 
Să Ge În trei dile după afişare, fic-care june 

este liber să declara, în scrisă la Primărie decă 
„voiesce să servâscă înțre dorobanţii călări.sâă 
între cei pedestri. m . 

Art. , Primăria va întocmi tabloă de junii 
7 

pi - . 

afişați, şi în cinci gile de la depunerea declara- 
ţiunilori, îlă voră înainta sub-prefectului, ară- 
tând prin colone deosebite, în dreptul numelui 
fie-căruia, declaraţiunile lor, şi dâcă îi cunâsce 
cu migdioce de a întreţine caii singuri sâă nu, 
precumii şi care este mai buni pentru serviciul 
călărescii. 

Art, 8. Sab-prefectul, adunânâă tote aceste 
raporturi, va forma apoi tablouli săi defnitir 
pe care 'lă ra înainta Prefectului îndată. 
„„Pe acest tabloii pe lîngă declaraţia fie-căruia 
înscrisă, va arăta, în altă colână şi obsercaţiu- 
nile ce voriă fi făcută Primăriele.: . . . 

Art, 9. Cândi numărul celorii înscrişi pen- 
tra călări va fi mai mare de câtă celii trebuin- 
cios, prefectul va, otări redacţiunea pe fie-care . 
plasă, trecândiă pe cei de prisosă la pedestri. | 

- Reducţiunea se va face păzindu-se ordinulii 
numeriloră sorţului, adică, dâca. dintr'uă plasă, 
numărulă înserișiloriă fiindă 50, aantă. ceruţi 
10 pentru călări.gi 10 pentru pedestri şi ati de- 
clarat numai cinci că vor a serri între pedestri, 
prefectul va otări pentru călări cele 19 numere 
consecusive după rândulă numeriloră din ta- 
bloi, începândă de la No, 1, şi trecândiă peste 
coi ce s'aii declaratii pentru pedestri, preferin- 
du-se însă aceia carii, după arătările din col6na 
obserraţiunilor, aă mai multe: inidlâce şi arii fi 
maj vrednici pentru serviciul călărescă. . -: 

Art. 10. Cândii număralii celor înscrişi pen-. 
tru călări nu ar fi de ajuns pentru unele plăşi, - 
prefectoli, în Comitetulă permanenti, va otări -   fie-căreea comune numărul de dorobanţi ce are 
să ea. m e 

.
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Numărulă trebuinciosii spre a complecta pe 
dorobanţi! călări, va Â împărţitii între'comune 
proporţionatii cu poprlaţiunea comunei. 
„Arte 11, Junii ce vorii avea midlâce şi voră 

lua asuprăle sarcina de a se echipa, singuri, vor 
î scutiţi de terminulă serviciului pe jumătate, 

„ Art, 12, Cândă în contingentulă anului nu 
se voră găsi destui tineri cu midlâce do' a în- 
“reţine 'cail, li se voru da cai de către Comu= 
nele asupra cărora voră fi remasii 2 figura ca 
dorobanţi. N Ra 

Art, 18, Apreciarea putinţei de'a se echipa 
singuri se va face de consiliulii comunal prin 
încheere de procesii verbală îndată după depu- 
nerea declaraţiunei înscrişilor, conform art. 3 
de mai susă, ! III 

”. Deca junele înscrisă sâii părinţii. lui roră 
arăta că maă inidlâce de a se echipa singuri, 
consiliul comunal va judeca despre temeinicia 
cuvintelor ce'i dă şi va otări de le găsesce drep- 
te sti nu, . ! 

Otărirea sc va menţiona în proceaulii verbal 
ce se va încheia, O: 

Art, 14. Junele ce nu s'arii mulțumi pe otă- 
Tirea consiliului comunei sclg va putea reclama 
sub-prefectului contra ei, şi acesta va numi uă 
conisiune de trei primari af comunelor vecine 
pentru a cerceta reclamaţiunea şi a otărt des- 
pre temeinicia ci. o i - 

In asemenca, casii comuna, contra decisiunei 
căria s'a rădicati înscrisulă, va delega pe unul |- 

gulamentii, este şi rămâne desființată, -- 
DT oa i i. a 

din consiliarit săi pentru â susține încheerea 
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consiliului înaintea acestei comisiuni care, după 
ce va judeca, va face încheere deca găşesce plâugerea îuscrisului drâptă să nu. 

„ Art:.15, Dâca reclamautulă na s'ar malțami 
nici pe acestă otărire, se pâte rădica contra ei 
la prefectii, care va judeca în coausiliul perma- 
nentii şi 'va statua definitiv:şi fără alt recursă de are dreptate s6ă nu, dispuindă dâca junele trebue să se echipeze singur sci trebue să cadă in sarcina comunei, Ra Sia 

_.. Cercetarea acestori plângeri atât înaintea 
comuneloriă câți şi a celoră-alte autorităţi in- 
dicate în articolii precedenţi se vorii face de 
urgenţă şi cu preferinţă peste alte lucrări ce oră avea la ordinulii diet, | E 
„Art. 16, Casurila do scutiri, substituţiuni şi 

înlocuiri se voră face pentru dorobanţi tot ca 
şi pentru cei chiămaţi în armata: permanantă, 
după disposiţiunile şi de autorităţile indicate 
în iegea recrutării armatei, 
„Arte 17, Sunti priimiţi dorobanţi volontari 

în activitate de preferinţă între călări, cer ce 
vor face asemenea cerere şi îndeplinescă con= 
diţiunile trebuitâre pentru servicii, 

În asemeuca casii sunt dâtori de uă dată cu 
cererea să presinte şi belet că a trasă Ja sorţi, 

Art, 15, Tâte cele-alte disposiţiuni ale legi! 
de recrutare promulgată la 5 Decemb. an. 1864, 
sunt aplicabile şi la derobauţi,. . E 

Art, 19, Totă ce este contrariă 'acestui re- 

e 

PENTRU INSPECTORULU DE DOROBANTI 

Indstoriră şi atribuțiună generale ale * 
inspectorului de dorobanţi - 

Art, 1, Atribuţiunile ordinare ale inspecto- 
rului de dorobanţi suuti: o 

a. A inspecta în fie-care semestru; uă data 
sti de câte ori va găsi necesariii, escadrânele 
de dorobanţi din circumscripţiunea sea; 

-- b, A supraveghia cu stăruință bunn între- 
ținere şi instrucţiunea  ofigeriloră şi a trupei, 
precumii şi starea cailoră; -. 

e. A servi de intermediiă între divizione şi 
"diviziile teritoriale pentru tot ce privesce ser- 
viciulă ordinară ală dorobanțiloră; : 
"d. A servi de adjutorii comandanţilorii de 

" divizii teritoriale pentru tot ce privesce comân- 
damentulă dorobanţiloră şi pentru cari sunt 
puşi sub imediatele ordine ale acelora; 

e. A însoţi pe inspectorulă generală s6ă pe 
" generalul comandanti alii diviziei teritoriale 
în inspecţiile co va face.  . -: 

(Decretii No. 1638 din 18 Noembre 1869). 

  

Art, 2, Pentru ori-ce inspecţie, inspectorul 
dorobauţiloră concentrâză, la oraşul de reşe- 
dință ali escadronului sâii altii locă favorabil, 
toţi dorobanţi! din schimburile ce nu roră fi 
de rândii, calculată asti-felă în câtă să so afle 
totii-de-una altă schimbi de câtă acela de la 
inspecția precedentă... Ă Ea 

Arte 9. De va fi cu putință, spre a nu se 
face noui concentrări, inspectorul face inspec- 
țiunile acestea în timpulă adunării Gmeniloriă 
pentra servicii, conformii celoră stabilite prin 
regulamentulă servicialai dorobanţilor, și nici 
într'ună casă în acelaşi timp cu inspecțianile 
generale sc acele“ co va face 'comandantulă 
divizie teritoriale. .:. - - , 
Arte 4. In totă timpulii inspecţiunil, el este 

însoţit de comandauţii de diviziâne respectivi, 
pentru care "i însciințeză mai d'inainte. !: 

Art. 5, La fie-care inspecţie eli erxamineză 
cu minuțiositate armătura şi îmbrăcămintea, 
se asigură dâcă tâte ramurile serricinlui func-
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ționtză bine, deea disciplina, este aspru men- | la Sub-prefecturi pentra inspecţiile regulamen- ţinută, deca spiritulă militarii şi, de camaradi- | tare ce facii ofigerii escadronnlui. e tate este. înrădăcinat, în ofişeri şi trupă, dâca| . Art/9, Procesulii acesta verbală se va face instrucţiunea militară este bună, dâca, cai! şi | în triplă expediţie, din care ună exemplară îl barnaşamentulii loră suntă bine. întreţinuţi, | va lasă la, escadron, unulti îlă păstreză pentru dâca regulamentele militare suntă executate sint, şi celii-alti îl va trămite comandantului şi păzite îo intregulii lori şi în fine ascultă | de divizie teritorială. RI 
reclamațiunile co i se voră face, . * * „iu | Arte.10. După terminarea inspecţiunii şi în Art. 6. Inspecţiunea' uă, dată terminată, | termină de 15 dile trămite Ministerului, prin desconcentrăză Gmenii adunaţi ŞI însogitii -de | dișizia teritorială, un raport detaliat de starea comandantulă escadronului şi acela al divizio- escadrânelor inspectate, atâtii în privinţa, mez= 

sului fie-cărei ramure de servicii, câtă mai cu 
nului, merge la tâte sub-prefecturile şi alte 
posturi oenpate de dorobanţi de rând unde so | ssmă în privinţa moralității şi conduitei ofige- informeză de cele prescrise la art. 5 de mai sus, rilor şi trupei. E i Art. 7, Inspectorulse încredinţeză asemenea - armin Aa A dâca dorobanţiă de la Prefecturi şi Sub-prefec- spc ga det Ki De acele, în cetei dna i | era tt cani eee înțaţi alti-felă de câtă în servieiaței | reşedinţă, și uă ordonanţă din fie-care schim 
entitati pui ea îs eseavieinlă călare sâi pe jos pentru cxpedui rea lucrărilor, 
bele părţi sunt reclamațiuni pe cari le ascultă arte 12. Pentru ori-ce deplasare avendă do şi ia măsură de îndreptare, întru cât acestea | scop inspecţie sâă însoţire de inspector, in- voră fi de competința sea, | i spectorulă dorobanţiloră are drepti la chel- - Arte 8. După fie-care inspecţie dreseză un | tueli de transportii, bilete de dram de for scii procesă-verbală detaliată, arătândă starea în | fol de postă, după natura drumului ce face, care a găsită escadronulii, relele ce va fi în- | fără altă indemnitate, tâmpinată şi. măsurile de îndreptare ce va fi| . Art, 13, Are asemenea drepti la indemni- ordonati. Procesulă-verbală acesta trebue să | tate de cheltueli de cancelarie, conformă tari- coprindă întrensulii procesele verbale parțiale | feloră budgetare. o -. | ce inspectorul este dâtor să închee şi să înscrio| Art, 14, Ori-ce disposiţii anteri6re' şi con- la fe-care Sub-prefectară, „în registrul aflati | traril acestora suntii şi rămână desfiinţate. 

  

  

„- REGULAMENT 
„7 “ASUPRA: SERVICIULUI GRANIGERILOR -- 

„i: Decret. No, 1943, din 22 Decembre 1969) 

*“OAPITOLĂUL I--*..-. “| eelă pușin de patra ori pe ar, (oi dată pe îi u, __. “Țeare trimestru), dâca nu se va putea mai desi, Dâtoriile comandantilor din causa dificultății tăremului pe care ară fi E “de 'bataliâne: * sitaate pichetele. _ - - : Visitaţiile acestea nu trebue să coincide nici Art, î.. Comandantalii de batalion are drep- | nă dată cu inspecţiile administrative sâiă cele turile şi îndctoririle prevădute în regulamen- | generale, şi la fie-care dintr'âasele este însoșit tul serviciului interiori ală trupeloră pede. | de comandantulii punctulni respectivă. stre, pentru comandanții bataliânelorii făcândă | Art, 3. Comandantuli batalionului, -cândă corpuri în parte, întru câtă atribuţiile acesto: | este 4 sosi la punctă, ordonă din vreme coman- . ra nu suntă date şefilorii sub-divisiiloră teri= dantului coinpaniei să concentreze la puneti toriale scă inspectorilorii. de grăniceri şi înira | s6ii altă loci favorabilă, dâcă aci warii fi locul câtă administraţia în parte a companiilorii de | priiaciosă, toţi grănicerii. din schimburile ce grăniceri o va permite, - A nu.voră fi de rândă la servicii, o. Eli asistă po rândă la adunările ce 'sc facă | Inspecţiile roră fi calculate aatii-felii ca să grăniceriloriă la stat- majorulă corapaniilorii se găsâscă de rândii' la serviciă, pe.-câtii va fi pentru instrucţie spre a o dirige şi a'i dă uni-:| cu putinţă, uni altii schimbă de câtă celii ce tatea cuvenită. o so.vă fi aflati la inspecția precedentă. - |. .. Art. 2. Comandantulii batalionului € dâtor| Art, di Comandantulii batalionului sosindil a visita pichetele şi punctele" din distanța să, | la punctă pentru examenulă instrucției 6meni-  



1710 

lor concentrați, le inspecteză armătura şi echi- 
pamentulă, se încredinţeză despre execntarea 
diferitelorii disposiţii regulamentare, dâcă tru- 
pă își priimesce resulati solda şi alte alocaţii 
şi în fine ascultă reclamaţiile, a 

“Art, 5, Osebitii de atribuţiile militare, co- 
mandantulă batalionului se. informă la puucte 
despre execatarea diferitelor disposiţii relative 
la vamă, pasageri şi altele, după instrucţiile 
priimite de la Ministerele respective. 

Arte 6, Cu ocasia inspecții, comandantulii 
batalionului se asigură de starea, cailoră desti- 
nați pentru visitaţia frontierii, şi se informeză, 

" deca el nu suntiă intrebninţaţi de câtii în afa- 
ceri de serviciii. Elă priveghăză şi disposiţiu- 
nile relative la lucrarea dromurilorii de coniu- 
nicaţiune prescrise în acestă regulamentă. 

Art. 7, Comandantulă batalionului are uă 
neadormită priveghiere a nu se face călcări de 
frontieră din partea Statelorii limitrofe; cer- 
ceteză cu sernpulositate orice asemenea che- 
stie şi nu îngădue cea mal mică -schimbara la 
semnele de otară ce voră fi esistândă.. In ca- 
sură câudii s'ară comite vr'uă schimbare face 
demarşe pentru restabilirea sa, şi raportăză în- 
dată comandantului sub-divisiei s6ă inspecto- 
rului de grăniceri respectivă. E 

Art. S$, Visitândă pichetele, comandantulă 
batalionului se încredinţâză de starea încăpe- 
rilor, a objectelori de menagiii precum şi a 
luutriloră (acestea din urmă la frontiera Du- 
nării). ! ! 

Eli se încredinţeză, asemenea, despre starea 
instrucţii Omenilorii de rândii, le inspectză ar- 
mătura şi echipamentulă şi se asigură dâcă 
trupa îşi priimesce regulatii solda şi cele-alte 
alocații şi ascultă reclamaţiile, 

Art, 9. După ce a terminată visitaţia,. sub. |, 
scrie în condicile ce suntă într'adinsi în fie- 
care picheti şi manţionăză în ele starea, în care 
le-ai găsită şi cum se execută serviciul pe 
frontieră, . Ra . 

- Toti dintr'aceste condici se încredinţăză de- 
ca comandantulii puuctalui şi oficerii săi facă 
visitaţiile regolamentare şi dâca semnăturile 
din condici suntă de acordii cu raporturile ce 
va fi priimitii asupra visitaţici de la coman- 
dantulă companiei (art. 22 şi 23). 

Art, 10, După terminarea întregei visitaţiy, 
comandantali batalionului dreseză nnii proces- 
verbală detaliatii arătândii starea în care a gă- 
sită compania, relele ce a întembinati şi mă- 
surilo de îndreptare co sunţii a se loa, 

Procesulă-verbală va în triplă expediţie, 
unii exemplară li va lăsa la companie, unul 
îl păstreză pentru sine şi ali treilea 'ă va în- 
„Dainta şefului de sub-divisie teritorială sâă in- 
spectorului respectivi. | N 

Art, 11, Osebită de perioâica visitaţie, co- 
mandantulii batalionului mai pâte face şi vi- 

„sitaţii inopinate punctelorii şi picheteloră în 

  

  

LEGIUIRI, 

parte spre a se încredința de modul executării 
serviciului, cândă atunci nu face nici:uă în- 
sciințare comandantalul punctulai. şi nici este . 
însogită de dânsul la visitarea picheteloră, a- 
fară de nu va fi dată uni asemenea ordinii. 
"irt. 12, La visitaţie, comandanţi! batali6= 

nelorii se servâ de cail puncteloră.  -. 
Art, 13, Inainte de a începe uă visitație, 

comandantulă batalionului dreseză ună intine- 
rară pe care'lă supune comandantului sab-ai- 
visiunii s6ă inspectorului respectiv cu opt dile 
mai "nainte, . ” 

]n-intinerarulă acesta se va cuprinde anume 
câte dile va petrece în fie-care companie, şi elă 
nu se pote schimba de câtă în casuri bine-cu- 
ventate sci acele de forţă majoră. e 

=. OAPITOLUL II 
"Adjutantulii batalionului - 

Art, 14, Adjutantulii batalionului ţine tâtă 
corespondența şefului de batalion şi este luată 
dintre ofgerii batalionulai cu aprobarea Mi- 
nisterului.  : 

" Art, 15. Nici unii ofigerii nu pote sta mai 
multi de duoi ani in astă posiţie, după care 
se întârce la trapă. -. 

Art. 16, Adjutantulă are âncă surveghiarea 
asupra modului conserrării şi întreţinerilor ar- 
meloră şi a cartuşeloră, şi este îndstoratii a 
ţine ună registru despre armele şi cartuşele ce 
suntă distribuite companiiloriă. . 

Arte 17, Adjutautală însopesce pe coman- 
dantulii de. batalionă în tâte visitaţiile ce va 
face, afară d6ca acesta nu va dispune alt-felii, 
„Art, 1$, Ca şefă ali cancelariei batalionu- 

lui, comandantulă pote ataşa unii gradiă infe- 
riorii din batalionulă stă, dâca sară găsi ună 
asemenea pentru lucrările cancelariei, luată 
dintre 6menii companiei de rezedința şi fără a 
face concentrare peste rândi.». ” 

CAPITOLUL III 
Comandantul companiei 

Art, 19, Comandantulă. de companie esta 
dătorii a visita uă dată pe lună tâte pichetele 
din distanţa ce comandeză, observândă ca vi- 
sitaţia acesta să nu se facă nici uă dată în a- 
celaşiă timpă cu visitaţiile comandantului de 
batalionă ssă cu inspecţiile administrative s6ă 
cele generale, a , 

Eli mai face asemenea visitaţii, inopinate 
pe la unele din pichete spre a se asigura de mo- 
dulă cum se execută serviciul. : 

Art, 20. Cu ocasia visitaţiei priveghiază 
cu neadormire,.ca şi comandantulă batalionu-
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lui, a nu se face călcări de frontieră şi cere re- 
laţii ininuţiâse în acâstă privință de la şefi 
picheteloră. . 

Ia casă să se' ivâscă ceva asemenea, rapor- 
t6ză de îndată comandantulai săă de batalion 
care aviscză, a 
„Arte 21, Visitândă ună pichetă , subscrie 

totii-de-una în condica întocmită şi face men- 
ţiune de starea în care a găsit pichetul, pre- 
cum şi de executarea serviciului. . ..- 
„Art, 22, După terminarea visitaţici, elă ra- 
portăză comandantului de batalion însemnând 
neorăndauelile ce va, fi găsită şi măsarile de în- 
dreptarea ce va fi luată, 

Art, 23, La, finele fie cării luni îndreptâză 
comandantului de batulionii uni raporta ar&- 
tândi numele oficeriloră co vorii fi visitaţă pi- 
chetele în cursul lunei, notândă şi timpul 
câtă a durată însărcinarea fie-cărut ofigeri. 

Art, 24. Comandantulă companiei este res- 
ponsabilii de executarea întocma! a tutulor di- 
sposiţiunilorii Ministerelorii de resbelă, de in- 
terne şi tinanţe ce ari privi frontiera, pentru 
care şi stă în strîusă legătură cu împiegaţii 
celoră-alte Ministere, Elii este însă dependinte 
numa! de Ministerul de resbelă. . 
„ Art,25, Comandantului de companie îi este 
asemenea încredinţată comandarea, instrucţiu- 
nea, a-lministrarea şi disciplina companiei, pen- 
tru care se povăţuesce de regulamentele în vi- 
gOre în armata de linie, întru câtă acestea nu 
arii fi incompatibile cu misia şi atribuţiunile 
grănicerilorii precum şi de ori ce altă măsură 
s6ă disposiţinne emanată de la: Ministeruli de 
resbeli. . i 

Intermediarulii acestora în instrucţiile su- 
periore este comandantul de batalion respectiv, 

CAPITOLUL IV . . 

Oiigerii subalterni ai companiilorii 
Art. 20. Ofșerii companiei alternăză între 

dânşii la serviciulă companiei şi la visitaţia 
pichetelorii, asti-felă dispusii în câtii un ofiţer 
să se afla totii-dâ-una pe fronţieră.. 

Acesti ofigeră, pe câtă timpii va avea în- 
sărcinarea inspecției, va purta, numirea de ofi- 
cerii de săptemână în pichete. | 
„ Art, 27, Ofierală de săptămână în pichete 
va intra în serviciulă visitaţiei uă dată cu in- 
trarea schimbului de grăniceri şi nu va fi în- 
găduitii a se întârce la punctii sub pedâpsă de 
culpă pentru părăsirea postului, de câtă după 
eşirea din pichete a schimbului cu care va fi in- 
tratii, s6ii casii de bOlă legali constatată. 

Art, 28, Din ces-alţă oficeri ce rămânii dis- 
ponibili la puneti unul va fi însărcinat cu ser- | 5 : EI : 

|... Sergentulii-majoră viciulii porturilori sâă ală: trecătârelorii de pe 
frontiera uscată, €ră celi-altii cu instrucţia 6- 
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Sarii complecta numărulii absolută necesariă 
în pichete şi de servicii la panctă, 

Art, 29, Ofigerulă d săptămână visitâză nea: 
contenitii pichetele şi oprindu-se pe Ja ele 'se - 
ocupă a face teorie Gmenilorii ce nu vori fi de 
sentinelă sâă patrulă, le inspecteză armele şi 
ecuipamentulă şi îi pune să execute exerciţiulii 
putinciosă. '- . o NE 

Art. 30, Instruindă pe grăniceri despre d6- | 
toriile loră ca păzitori de frontieră, la explică, 
beneficiulă ce poti trage din confiscări, şi că 
este de interesul lurii a nu cruța nici nă oste- 
nâlă spre a descoperi contrabandele, 

Art, 31, Elă mai explică graniceriloriă a ve= 
ghia necontenitii ca frontiera să nu fie călcată, 
şi să nu ingădue cea mai mică schimbare a 
semneloră de otarii. 

Art, 22, Ofigeral de săptămână pretinde ri- 
gurosii ca grănicerii să'şi împlinâscă cu pune .. 
tualitate detoriile ce le suntă impuse vrin 'ca- .. 
pitolulă VI. | 

Pentru acâsta el se asennde adesea la locuri 
de unde pâte vedea; şi observă d6că se face pa- 
trularea precisă. _ 

Art, 83, De câte oră ofişerulă trece în visi- 
taţie unii pichetii, sabserie în condica aflată a- 
câlo, menţionândă de starea în cara va fi găsit 
pichetulă şi serviciulă de pază a frontierii. 
„Arte 3t, La casă de a întempina vruă vio- 

lare de frontieră, de nu va avea la disposiţie 
forţa trebuinci6să, va aduna cu grabă Omenii 
din pichetele apropiate şi va respinge cu armele 
pe cotropitori, dâca acâsta nu s'ară obţine cu 
somaţiuni pacifice cari se vorii face conformă 
legii civile. . .-- , , 

a, asemenea, casuri şi împregiurări grare va 
încunosciinţa iudată pe comandantulă puncta- 
lui, care se transportă la faca locului şi avisâză,, 

Arte 85. Ofigerul de săptămână e respunqă- 
toră pentru ori-ce neorândueli şi contra-bande 
se vori fi urmată în timpulă câtii va fi durată 
serviciulii săi, cândi nu le-ar împedica, 

- Art, 36. Când ofigerul de săptămână se va, 
întârce la, punctii din inspecţie se presintă în 
nică ţinută de servicii la comandautul com- 
panici şi îi înfăciş6ză uui raportă scris coprin- 
dândii atât starea, distanţei câtă şi ori-ce în- 
tâmplări va fi îutempinată.' A 

Totii de uă dată va aduce sciinţă asupra, 6- 
menilorii ce voriă fi lipsită de la rândulii lori 
spre a se face mutaţiile cnvenite,. .. . 

Art, 37. Raporturile acestea se păstrăză în 
archiva companiei şi se presintă comandantului 
batalionului înainte ca elă să încâpă visitaţia 
picheteloră. - 

CAPITOLUL Y : 

meniloră ce ară rămânea disponibili, după ce |: Art, 35. Sergenţii-majori so iaii dintre ser-
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genţii armatei permanente sâă din acel trecuţi 
în reserră sâi liberaţi. Asemenea ei pot fi nu- 
miţi dintre sergenţii grăniceri af unci com- 
panil, şi carii s'ariă indetora la uă preseuţă sub 
arme continuă. ! 

Art. 39, Sergenţii-majoră sunt dâtori a con- 
tracta, înainte de numirea loră, unt angagia- 
mentă voluntară cu terminuli prevădută în le- 
gea recruțării. i 

Ei se numescii în funcțiunea acesta de co- 
mandantul divisiei teritoriale respective, după 
raportulă coriandantului companiei, transmis 
prin calea, erarchică şi nu potii fi destituiţi de 
cât prin aceeaşi cale, confurm prescripţiunilor 
analoge din serviciulă interioră ală trupeloră 
de infanterie pentru casuri de suspendare sâii 
casare. 

Art. 40. In casuri de casare scii suspendare, 
sergentală- mujor este obligat a îmdeplini ter- 
minulii angagieril sâle în trupele din armata 
permanentă şi în corpulă deseamnatiă de co- 
mandantuli divisiei teritorile, 

Art, 41. La cas ca comandantalii companiei 
să maibă candidaţi de asemenea. posturi, ser. 
genţii-majori potă fi trămişi şi directi de di- 
visie s6ă Ministerul de resbelii. 

Art. 42, Sergentulă-major, osebită de func- 
țiile ce'i suntă atribuite prin regulamentulii 
asupra serviciului interioră ali trupelorii de 
infanterie, mat este întrebuințat și la visitaţia 
picheteloră, câniă oficerii subalterni al com- 
paniei vorii fi mai puţini de câtii duot. 

CAPITOLUL VI 

Dâtoriile gradelorii inferidre 

-SEOŢIAI * 
Intrarea sehimburilorii în pichete 

Art, 43, Grănicerii alterneză la serviciă 
schimbându-se la fie care săptămână. | 

Art, 44. Dilelo făcute pe drum cn venirea şi 
întârcerea de Ia pichet nu se voră număra în- 
tre cele septe dile ce grănicerii suntiă dâtori a 
face de gardă în pichetă, . 

- Art. 45, Intrarea schimburilorii îu pichete 
se face Dumineca la amedă, de cândii şi începe 
serticiuli fie cărai schimbă. : 

Art, 46. Soldaţii se adună din vreme la 10- 
cnința sergentului ssă caporalului ce'lă ram- 
plaseză şi care urmâză a intra de rândii ca șef 
de postă. 

Acesta Jo inspecteză armele şi echipamentul 
şi în urmă pornescă împreună Ia picheti, po]. 
drumalii celi mai apropiati, fără a se mai a- 
bate pe la punctă. , | 

La casii cândă schimbulă este compus de 6- 
meni din mai multe comune sc cătune depăr- 

„tate între ele, aşa în câti menit să fie espuşi 
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la uni drumă lungă până la domiciliulă ser- 
gentului s6ă caporalulni, dânsulii le va otări 
ună puută de întrunire mai îndemânatică şi în 
drumulă pichetalui. - 

Cândii, din causa localităţii, nu se va putea 
îndeplini nici acâstă disposiție, atunci se voră ' 
întrani numai soldaţii din aceeaşi comnnă stă 
cătunii şi sub comanda celui mai vechiii diatre 
dânşii voră pleca la postă. 

Art. 47. De se va întâmpla ca vre ună sol- 
dati să fi lipsiti de la rândii, din causă de bs- 
lă, acesta e dâtorii a trămite şefului de postă 
certificatulii primarului atestândi bâla, 

Şefalii postalui luândii unii asemenea actii 
îlă prezinta ofigerului de săptămână, căndă va 
veni în visitaţia pichetuiui, spre a justifica ab- 
senţa, 
pă 48. Cândă dintr'ană schimbă vor lipsi 

mai multii de duoi 6meni, sefalii postului va 
chiăma alţi Omeni în locă, din schimbulii celă 
mal depărtată; raportândă despre acestă înlo- 
cuire oficerului de săptămână la sosirea'i în 
visitațiune i 

Arte 49. Şefulii de postă ajungândii la pi- 
chetă ia în priimire de la predecesorul săi pi- 
chetulă impreună cu ţâte objectele lui precum 
şi luntrele (acestea din urmă numai la fron= 
tiera Dunării). 

Eli pretinde ca pichetulii să i se predea în 
cea mai perfectă curăţenie şi e dâtorii a'lă ţine 
asemenea în totă-de-una. i 

Art. 50. Starea în care va priimi pichetulă 
şi diferitele objecte o va trece în condica de 
visitaţie din care se va otări uă parto nomnai 
pentru acestii sfirgiti. o 

Arte 51, Dâcă şeful postului nu va sci carte, 
priimirea şi predarea se va face în presenţa 
soldaţiloră ce voră fi luaţi dreptă mărturie la 
constatarea objectelurii degradate sâi lipsă, 
şi raporteză de acâstă stare ofişerului de săp- 
tămână care face înscrierea, .. 

Art, 52, In casii de se va constata la intra- 
rea de rând objecte degradate stă lipsă, din 
negligența postului ce'] ocupă, acestea Li sejvor 
imputa. : | - 

Art. 53, La ori ce sosire a ofigerului de 
săptemână, şeful pichetului scâte 6menit afa- 
ră, îi dă onorurile cuvenite, şi raporteză de tot 
ce va fi sciindii asupra distanței sâle. 

In casă să nu se îi întâmplată nimici rapor= 
teză că distanţa pichetalui No... este în bună 
stare, 

Acâsta se va păzi pentru ori care altă oficer 
ra reni în pichetă. , 

SECŢIA II   Mesuri de pază pentru frontieră 

Arte 5£. Totă pichetulă ra avea uă senti- 
nelă care va fi totă-dâ-una cu arma încărcată,
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şi spre a se evita perdere de cartuşe toţi 6me- 
nii unui picheti se vorii servi cu armele ce vor 
Î încărcate la Gmenii ce începă ântâiii la.sen- 
tinelă sâă de patrulă, îndată după intrarea 
schimbului, şi întru câtă sistema, armei nu va 
permite scâterea cartuzului fără stricarea lui. 

Art, 55. La pichetele situate în pădure sâii 
care aă în apropiere obstacole ce împedică ve- 
derea, sentinela se suprimă şi Omenii ce 'i-arii 
fi fostă destinaţi se vorii întrebuința mai cu 
folosii la patrulare, ” 

Art. 56. Patralarea pe frontieră este obli- 
gatorie pentru tâte pichetele şi se va face de 
cinci oră în 24 ore, vera de trei ori diua şi de 
ducă or! nâptea şi 6rna de ducă ori diua şi de 
tre! ori nâptea. : 

Patralarea, de cinci ori în 24 ore este deri- 
gâre pe frontiera Dunării şi partea plană din 
frontiera uscată ; €ră la punctele de munte mai 
cu stmă unde tirâmuli e grei de străbătut şi 
distanţa între pichete prea mare, patrularea 
se ra face celă puginii de dooă ori în 24 ore. 

Art, 87, Patrula se va forma de preferinţă 
din duoi Omen cari voră area toti-dâ-una ar- 
mele încărcate, conformându-se pentru încăr- 
care cu prescripţiunile art. 54. 

Art. 58, Osebită de patrulările regulate, 
grănicerii vor mai pândi la locurile bănuite 
că s'ară unelti contra-bande, şi ostenâla lori 
va fi pe deplinii compensată prin profitală ce 
ar trage din confiscările făcute. 

Spre a dejuca calculele răă voitoriloră pa- 
trularea nu se va face totii-dâ-una, la aceleaşi 
ore ci va varia adesea, 

Art. 59. Patrularea se va face chiarii pe li- 
nia, de demarcaţiă a frontierii, afară de oca- 
lităţile unde greutăţile tăremulul ar face tre- 
cerea pe acolo forte dificilă s6ă imposibilă. 

Art. 60, Patrularea se va, face de Ia stânga 
spre drâpta, determinându-se acesta prin stân- 
ga ss drepta unui omii care arii sta cu faca 
spre ţâra vecină, i 

Art. 61, Oamenii de patrulă voră pleca din 
pichetulii lori şi vorii merge până la pichetul 
învecinată din drâpta. Acolo torii sta numai 
câtii le va trebui să se odihnescă şi vorii porni 
înapoi. 

Art, 62. Cândă patrala va întâlni pe cine- 
va voindi a trece printre pichete singură sâii 
cu vite sâii objecte, îlă va prinde şi'li va con- 
duce la pichetă împreună cu acele lucrari, şi 
de aci se va trămite la puneti. . 

Dâcă acel individi va fugi, patrula îi va 
striga de trei ori să stea şi de nu va fi urmă- 
torii va face foci asupră'i. 

De se va întâmpla ca contrabandiştii, fiindă 
numeroşi, să facă oposiție seri6să, după soma- 
rea ce lo va face a se da, unulă din soldaţii 
de patrulă, după ce'şi va descărca arma în ei, 
șa alerga să câră adjutor la pichetul învecinat. 

Art, 62, Şefalii pichetulai, andindii deta-   
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narea s6ă fiindi informat de cele ce se petrec, 
va alerga la locul conflictului să dea adjutori 
împreună cu toţi 6menii sti, nelăsând în pichet 
de câtii unsoldatii de sentinelă, 

Art. 64, Cândii ordinea nu s'ară putea re- 
stabili numai cu forța uuui pichet, se va pune 
focii măiagului ce se află la fie care pichetă, şi 
şefii pichetelorii din drepta şi din stânga voră 
alerga către loculă unde se petrece conbictuliă cu toţi 6menii lorii, nelăsândă în pichete de 
câtii câte ună soldati de sentinelă, dâcă, şefii 
pichetelori nu ară presupune că în timpulă 
lipsei loră s'arii putea comite neorândueli ana- 
loge în distanța pichetelorii lori, 

În acestă din urmă casă ci trămită numai 
adjutoriă. ” 

Art, 63. Şefulii postului va fi totii-ds-una: 
în pichetii spre a regula serviciulii, ” 

Pl însă îlă va putea părăsi cândă vre-ună 
conflictii petrecut pe liniă va, reclama presența 
sa acolo. 

Asemenea va merge din cândii în când a 
inspecta Ensuşi distanţa, sa; 

Art. 66. Pentru ori ce absență a sa elii va 
fi înlocuit prin soldatul cel mat vechii ră- mas în pichetă, 

CAPITOLUL VII 
Disposiţii particulare la frontiera 

Dunării 

Ari. 67, Afară de serviciuli ordinară la în- 
tâmplare de furtună, de se va vedea vre unii vasi amenințatii de naufragiii, Omenii pichetu- lui suntii dâtori ai da totii ajutorul putincios. Art. 63. După apunerea sârelui nici un vas mare voiă a pluti de partea stângă a Dunării. De se va vedea asemenea vase, se vor soma a se retrage la adânculii apei, şi presupuindau- se a avea scopuri rele. i ue va priveghia miş- cările şi la casii de a desbarea Gmenit se voră aresta, | . 

Art, 69, Pescarii autorisaţi, sunt îngăduiţi a vena, pesce pe Dunăre numai diua, ră nâp- tea o vorii petrece Ia pichetuli celă maj apro= piată spre evitarea contra-bandelori. 
Art. 70. Ostrâvele Statului findă sub pri 

vegherea strejnirii, grănicerii vor veghia! la . conservarea intactă a păduriloră din ele, 
Pentru acssta patrulele rori visita adesea, * ostrâvele, şi la casii de a afla pe cine-va în ele îlă va aresta şi condace la, punctă ; €ră la cas. de oposiţie se voră conforma celoră prescrise la art. 62 pentru contrabandişti. 
Art, 71. Pescarii sunt popriţi a tăia lemne 

din ostrâve, dâră uscături cădute pe josii'potiă 
arde, pe câtii timpi se voră afla pescuind, fără 
a avea dreptii a le rădica spre a le duce pe la 
casele loră. 

108
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Arte 72, Aprovisionarea pichetelor şi a punc- 
teloră cu lemne atât din ostrâve cât şi din pă- 
durile Statului na se va face de câtă după nă 
aprobare prealabilă, 

Atanci chiari se va face din uscături, crăci |. 
şi lemne cădute pe josii. 

Este cu totulii opriti a se tăia lemne bune 
s6ii copaci stândiă în picidre, 

Ari. 23, Cândii prin crescerea Dunării s'ar 
ameninţa, pichetele de înecăciune se voră lua 
măsurile cuvenite spro a nu se primejdui paz- 

- nicii servindu-se ca luntrele ce ai pe la pichete, 
La casii de a nu se putea servi nici cu aceste 
luntre, atunci grănicerii ce vorii trage la po- 
siţii mal "'nalte de unde să pâtă priveghia fron- 
tiera spre a nu găsi făcătorii de rele midlce 
de strecurări. 

Art, 74. După tragerea apei, grănicerii se 
voră reaşeda. la locurile loră. şi comandanții 
puncteloră voră raporta dâca venirea apel a 
adusi pichetelori vre uă stricăciune, spre a se 
lua îndată măsuri pentru repararea loră, 

Art. 75. Cândă treci vapâre de pasageri si 
cu mărfuri, sentinelile de la pichete nn vorii 
presenta armele. 
„ Cândă însă vaporulii sâă ori ce altii vas s'ar 
apropia la distanţa cuvenită de a se da onârea 
şi căndă sentinelele voră vedea într'ânsulă vre 
ună şef militar căruia se cuvine acâstă onâre, 
guarda va eşi şi va presinta armele. 'Totiă ast- 
felii se va urma cândiă vaporuli sâii vasali va 
fi arborati pavilionă de onâre. 

CAPITOLUL VIII 

Disposiţii particulare frontierii 
"muntelui 

Art. 26, Punctele de pe frontiera muntelui 
a duoă linii de pichete, una de vâră situată 
chiară pe linia de demarcaţie a frontierei și 
alta de rnă pe pâlele munţilor, 

Art, 77, Cândi asprimea temperaturii nu 
mai permite paza frontierii pe linia de vâră pe 
cândii operaţiile vamali în privinţa vitelor a- 
flate de cn vcră prin munţi ai luati sfirşită, 
străjuirea se coboră la Jinia de &rnă, şi Gmenii 
unui pichetii de vâră se împarte la cele trei 
pichete de 6rnă ce corespundii unui pichet de 
vEră, 

Act, 15, In asemenea cas pichetele liniei de 
vera se predaii primariloră respectivi de către 
ofişerul de săptămână sub luare de chitanțe pe 
cari le înaintiză comandantelui de punctă cu 
raportă. , 

Art, î9, Cândi strejairea este aşedată pe 
linia de 6rnă patrularea se face pe acea, linie 
duji chibzuirea comandantului punctului. 

Art. SO. Pr.măvâra, cândă timpuli permite 
rădicarea străjuirii la linia do vâră, ofigerii 
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predaii primarilorii asemenea sub chitanţă pi- 
chetele de ârnă şi mergă a ocupa pe cele de 
vâră, cerândă pe acelea în starea în care le-a 
lăsată. 

CAPITOLUL IX 
Adunarea pentru instrucţie şi con- 

centrare 

Art, 51, Grănicerii aflaţi prin pichete se 
vorii esersa, pe câtă va fi putinţă, în orele dis- 
ponibile de către şefii de posturi. 

Art, S2, Din grănicerii otăriţi pentru uni 
pichetă se pot aduce pentru eserciţiă la stat- 
majoruli companiei cel multi câte daoY sâi 
trei Gmeni de pichetiă, după forţa companici, - 
dintre acei cu instracţia ma! 'napoiată. 

Art. 83, Se potă lua din pichete pentru în- 
strucţie şi din sergenţi și caporali, cu aceştia 
însă nu se va covârşi şifra, ce trebue luată din 
fie-care pichetă. 

Art. Si, Iostrucţia militară a grănicerilor 
liberi pe la casele loră se face Dumineca, în fie 
care comună, în timpii de duoă ore, adunându- 
se pe căprării de către caporaluliă respectiv şi 
sub privegherea sergentului ce se va găsi în a- . 
cea comună, 

Art. S5, Căndă grănicorit une! căprării nu 
voră locui în acelaşă cătuniă, adunarea se va 
face în cătunulă centrală. 

Art, 86, Disposiţia articolului precedenti 
se aplică şi în privinţa grăniceriloră unei că- 
prării cari nu locuescăi în aceeaşi comună. 

Art, S$7, Afară din aceste adunări, fie care 
grănicerii este dâtor a respunde la uă chiămare 
anuală sub arme cei se va face pe ună timpi 
de cinck-spre-dece gile neîntrernptii, spre a 
priimi a stati-majorulă companiei instracţia 
practică şi teoretică prin comandantul com- 
paniei şi ofigerit săi, 

Pentru acesta ei vorii fi adunaţi pe schim- 
buri de patru ori, venindii adică rândul fie-că- 
rui schimbă uă dată pe fie care ană. 

Art, SS, Timpulă acestoră adanări va fi a- 
lesă ast-fel ca să nu aducă împedicare lucrului 
câmpului. 

Art, S$9. In timpul adunării la stat-majorut 
companiei, grănicerii se voră esersa şi la gim- 
nastică şi tragere în ţintă îutrebuințândi car- 
tuzele şi capsele raglementare, 

Arte 90, îndată după terminarea recrutări, 
comandautuli companiei adună, fără a ţine 
compt: de schimburi, în care îX împarte la stat- 
majorulă companiei şi înainte ca să facă ori- 
ce altii serviciii, pe toți recruţii contingentului 
respectivă, pentru unii timpii de 15 dile spre 
a le da ântâia instrucţie militară, Adunarea a- 
câsta nu'i scutesce de nici una din cele-alte 
concentrări şi adunări provădute în acestii re-   gulamentiă.



Art. 91. Adanările acestea precum şi cele 
cuprinse la art, 87 suntă toti-dâ-una supuse 
aprobări! Ministerului de resboiii, pentru care 
comandanţi! de companii facii'cerere prin calea 
ierarchică, arttândă diua cândă începe precum 
şi numărală grănicerilorii adunați. 
“Art. 92, După terminarea fie-căruia din a- 

dunările ce suntă a se face la stată-majorulă 
companiei, comandantulă dresăză unii raportă 
detaliată de mersulă şi progresul instrucției 
şili foaintâză comandantului divisiei terito- 
riale prin calea ierarchică. . 

Art, 93. Pentru exerciţiile mari anuale, pen- 
tru mobilisarea, în timpii de resboii, grănicerii 
se concentrâză conform disposiţiunilori legii 

| - Organice, 
  

CAPITOLUL X 

Invtţătura de carte 
Art, 94. Toţi grănicerii suntii obligaţi 

“6rna, pe timpulă câtă suntă la casele loră, 
„urmeze la sc6lele sătesci întâia instrucţie, 

dică citirea şi scrierea, , 
Art, 95. La finele semestrului de ârnă, a- 

dică la 1 Apriliii, comandanții companiilor vor 
» înainta inspectorului, prin calea ierarchică, ]i- 
i. stă de numele grăniceriloră ce ai urmati cur- 

+ sală, precum şi note da progresulii făcut, sub- 
i scrise de învățătorii sătesci. 

Art, 96. La finele fie-cărui semestru, coman- 
i danţii corapaniiloră vorii înainta inspectorului, 
„Prin calea ierarchică, listă de instrucţia mili- 
„ dară, conduita şi moralitatea grănicerilorii. 

ca 
să 
a: 

i CAPITOLUI, XI 

„Caii frontierii 
1! 

7 

i Art, 97, Pie care punctii are unii număr de 
bai otăritii care se înfiinţiză şi se întreţină de 
'comunele grânicere, conformii legiuirii, 
"Art, 98, Aceştia nu se vorii întrebuința de 

;câtă în afaceri de servicii, precum : visitaţii 
ide pichete, transporturi prin comunele grăni- 
Jeere în chestii de servicii şi alte asemenea. 
4 - Art. 99. Numărul cailorii c6 suntii a se 

! ţine la punctii și la pichetă se va determina 
„prin ordine ministeriale. . 

Art. 100, Pentra furajiă,.poteositii, har- 
naşamentă şi îngrijire se va urma disposiţiu- 
nilorii speciale întra acesta. " 

CAPITOLUL SU 

Xuntrile pichetelorii 

Art, 101, Luntrile picbateloră facă parte 

A 
4 

| 
| 
| . 
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din materialul fiotilei şi sunti date sub în- 
grijirea comandantului flotilei, care le predă 
comandanţiloră de puncte, 

Art. 102. Comandanții de puncte suntii re- 
sponsabili pentru ori ce stricăciune provenită 
din negligenţă s6ă rea întrebuințare. 

Pentru acâsta ej priveghiază conservarea, lor 
conformă instrucţiiloră date, (Monitorul 6stei, 
No. 20, lege din 1863, pag. 345 şi ucmătârele), 
şi cele ce s'ară mai da, - 

CAPITOLUL XIII 

Despre midl6cele de comunicaţiune 
între pichete şi dilele de lucru 
Arte 103, Pe tâtă linia frontierii şi dela un 

pichetă la altulă se va stabili ună drumă de 
comunicaţiune care, după natura localităţilor, 
nu va fi mai ângustă de 1 metru 50 centime. . tre şi mai lat de 6 metre şi se va lucra, de că- 
tre grăniceri în dilele cari nu suntă chiămaţi 
sub arme. In schinibală lucrări! acestei căi de comunicațiune, grănicerii suntiă scutiţi de qi- 
lele ce ari trebui să facă la drumurile vicinale 
ssii comunale, Di 

Arte 104. Fic-care grănicerii este dâtorii a 
lucra trei dile pe ani în trebainţa graniţi cu 
mânele ss ducă vite, după starea sa, pentru 
curățitul linie, construirea și întreţinerea dru- 
murilorii, reparația de pichete, aprotisionaro 
de lemne şi altele. Aceste dile grânicerală nu 
le pâte rescnmpăra dâră se pâte înlocni, 

Pentru lucru grănicerii nu poti fi duşi la uă 
depărtare mat mare de 20 kilometre de la 10- 
cuinţa lori, şi timpul întrebuințat cu ducerea 
şi întorcerea nu se va socoti în cele trej dile. 

Art, 105, Traseulă drunurilor şi potecelor 
se va face, îndată, după promulgarea, acestui 
regulamentă şi inainte de epocela mai jos pre- 
scrise, prin îngrijirea divisiiloră teritoriale şi 
întrebaințarea oficerului de stat-majoră şi ge- 
niă ce se află în circumscripţia fie-căruia şi ast- 
felii ca la acele epoce 6menit să aibă ce jucra. 

- 'Trasenlă trebue făcută astii-felă ca, pe câtii * 
se pâte, să servâscă de linie de demareaţiune 
a teritorului români, cră pentra linia pichete- 
loră de 6rnă se va păstra linia cea mai scurtă. 
Executarea. lucrării pe traseul ficutii rămâne 
asupra comandantului punctului, sub prive:- 
Bhierea şefului da batalionii, 

Art. 106, Uneltele necesare la lucrare sa 
vorii cumpăra din masa de întreţin=re a com- 
paniiloră după uă prealabilă autorisara a Mi- 
nisternlui de resbelă, dată asupra cererit oâ- 
geralui dirigentii ală Incrării și se tracii în re- 
gistrele com -anij. 

Art. 107. Din totalitatea ce efectivuții unei 
companii are a lu:ra şi până la înc-tarea linii 
de comunicaţiune se va destina duoă din trai
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părți pentru construcţiana şi una a treia pen: 
tru reparaţiuni şi alte lucrări. 

Acâsta terminată tâte dilele se voră între- 
buinţa după necesitate, 

Art. 108. Compania lucrării de construc- 
ţiune se va determina de către comandantul 
punctului în conformitate cu epocele fixate de 
consiliele judeţiane pentru lucrarea căiloră co- 
munale, ră pentru reparaţiună şi alte asemenea 
se vori lua grănicerii conform necesităţii, 

Art, 109. Grăniceriă so vor lua la lucru pe 
schimburi întregi, astă-felă în câtă omulă să 
aibă uă stptămână liberă "nainte şi după serși- 
ciulii sub arme. 

Art, 110, Comandantulii de companie va 
căta a întrebuința dilele de lucra ale omului 
pentru constrncţiune fără întrerupereuna după 
alta, remânândă ca pentru cele-alte lucrări să 
se facă după necesitate, 

Art, 111. Comandanții de companie vor des- 
chide unii registru pentru gilele de lacru pe 
categorii şi pe partide de 6meni, în care se va 
trece lucrul ce tic-care a făcut, înscriind dilele 
lucrate şi în livretală individuală ală omului, 

Art, 112, Diua în care omulă a Incratii şâse 
ore i se va considera întrâgă, de şi na va fi lu- 
crată de dimineţa până sra, precum și aceea 
în cara va, fi lucrată nu mai puțin de trei ore 
se va socoti uă jumătate gi. Cătăţimea lucrului 
ce se pâte face în fie-care di se va, determina 
după principiile înscrise în legea drumariloriă. 

Art, 113. Materialul de pâtră sâă petrişă se 
va lua, conform legii pentru drumuri; pentru 
lucrări de artă de oră ce felii sa voră întocmi 
devise şi se vorii supune aprobării Ministerului 
de resbeliă, 

CAPITOLUL XIV 

Măsuri poliţienesci pe frontieră 
Art, 114, Toţi călătoril cari întră şi esă din 

ţeră pe la frontierele României voră îi trataţi 
e grănicerii de tâte gradele cu politeţă şi a- 

mabilitate. 
La casă de a fi nevoiţi să ia contra lori mă- 

suri de represiune suntii dâtori a le lua cu li- 
nisce, sânge rece şi blândeţe, 

Art. 115, Da va trebui să se aresteze vre-un 
călttoră pentru vre-uă abatere oprită de lege, 
arestarea se va face fără maltratări şi se va 
preda autorităţiloră administrative, 

art, 116. La casă cânâii uni supus străină, 
în urma unei împregiurări re care, ară intra 
într'ună vasă străină puindu-se sub protecția 
acelui pavilioni, grănicerii suntă obligaţi a 
respecta aceli parilionă, căutândă a lua pe a- 
celă străin prin bună înţelegere cu comandan- 
tulă vasului, și la trebuință adresându-se chiar 
agentului de la care depândă individulă armă- 
rit prin şefii sti oficerescY,   
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Art, 117. Pentru ori co conflict, comandan- 
tulă punctului sâă ali garnisânei locale va fi 
însciințatiă pe dată, şi când trebainţa, va cere 
acesta se va duce în persână pentru restabili- 
rea ordinei, conforinându-se disposiţiiloră de 
mai susii, şi raportând divisiiloră la casuri mat 
însemnate, când singură n'ară putea face nică 
uă îndreptare. , 

Art. 118, La ivirea unor asemenea conflicte, 
prefecţii respectivi vori fi insciinţaţi po dată 
şi comandanții punctelorii scii af garnis6nelor 
vorii cero intervenirea iadministrativă ori de 
câte ori presența lori na va fi de ajunsă spre 
a aplana ună asemenea conflictii, 

Art, 119. Peatru relațiunile autorităţiloră 
militare pe frontieră cu! vapârele de resboiii 
străine, se va păstra eticheta militară vrută, 
lăsândi pe fie care a so conforma intra acâsta, 
ca usulă naţionalităţii sub pavilionulă căreia 
intră în portii, și întru câtă nu s'ară aduce 
vătemare teritorialui românii. * 

| Ă 

CAPITOLUL, XV 

Disposiţii rel: tive la îm portulii ar- 
melorii şi a prafului de puşcă 

SECŢIA I N 

Importulii armeloriăi 

Art. 120, Importarea armelorii de wânată 
sâii de luxi nu este supusă Ia nici uă forznali- 
tate de cât numal declarându-le la vămile țării 
şi plătindă vama leginită pentru importă, 

Art, 121, Importarea armelor de resbe.lă 
şi secreto este cu: totulii poprită, îatroduce 
rea lorii prin contra-bandă sâii sub nume do 
arme de venatii sâă de luxii va motiva confit | 
scarea lori. : | 

Art, 122, Rerolverelo xorii fi clasate ca ar- 
ms de luxii 

Art, 123, Voră fi considerate oa arme de 
resbelii, a căroră importare este oprită orl-că- 
rui particulară sâiă comercianti : 

1. Tote armete purtândă baionete sâi arând 
la vârfali ţeril disposiţii de a patea priimi) 
uă baionetă, ț 

2. Ori ce arme de modelulii armeloră de res- | 
belă ală rre-unei puteri străine, 4 

3. Oră ce armă care, prin greutatea el, priu j 
formele exterisre, ori construcţia ei, denanciă | 
uă armă de resbelă, 

Art, 124, Limita unde se termină armele ! 
de xi și începi cele de resbeli neputânda-sa | 
defini într'ană modii precisă, în casii de con= 4 
testaţie, arma va fi clasată de uă comisie com= | 
pusă din militari speciali, funcţionari vamali | 
şi uă persână administrativă din partea Mini=. ;
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steralui de interne, figurândă în acâstă comisie 
Şi proprietarulii scii representantulii săă cu vot 
consuitativii, 

SECŢIA 1 

Importulii prafului de puşcă 
Art, 125. Ori-ce comerciant va voi a importa 

praf de puşcă pentru ali trece în comerciii, 
va fi detoră a presinta comandantulul punctu- 
lui prealabila autorisaţie a Ministeralui de res- 
belii, în care să se declare cătățimea, cualita- 
tea şi fabrica de unde provine. 

Art, 126. Praful se va transporta de comer- 
ciaută spre a se depuue în magaziile Statului, 
de unde "li va priimi pentru 2lă trece în co- 
mercii, conformi regulilori stabilite pentru 
acâsta, ! 

Art, 129, Prafulă găsită de contrabandă va 
fi contiscati, conformă legii. 

Art, 128. In casă de a se presinta cineva să 
. importeze prafă fără antorisaţie, comandantul 
punctului va raporta Ministerului prin telegraf 
spre a arisa, 
„Art. 129, Pentra prafală importat, coman- 

dantuli punctului va da convoiulă necesariă 
spre a'lă conduce până Ja loculă unde va fi otă- 
sită a se înmagazina prin autorisaţia ce va fi 
posedândii importatorul, după ce mai ântâiii 
elă va plăti dreptulă vamali, şi raporteză Mi- 
nisterulul, 

- CAPITOLUL XVI 

Condică şi măege în pichete 
Art, 130, La fie-care pichetă situați pe un 

tărâmă plană sâi care pâte fi vedută din de- 
părtare se va pune câte un par înalt ca de şâse 
metre înfiptă în pământiă, înfășurată în fân 
s6ă câlţi răsuciţi şi unşi cu păcură, 

Acestii pară, sub numire de mdiagii va, servi 
drepti semnală de alarmă. o. 

Art. 131. Cândă forţa unui pichetă nn va A 
de ajunsă spre u face îașă veri-unei împregiu- 
Tări grave, se va pune fociă măiagolui, şi şefi 
picheteloriă învecinate voră alerga către locul 
unde s'a dati semnalul ca toți Gmenii lori, 
nelăsândii în pichete de câtă câte ună soldati 
de sentinelă, cunformii celoră prescrise la ar- 
ticolali 64, 

Art. 192, In fie-care pichetii se va înfiinţa, 
prin îngrijirea comandantului companiei, uă 
condică separată în două care se va numerota, 
şnuraui, sigila şi parafa de comandantulă bata- 
Jionulni fiindă trecută şi în inventarulii piche- 
tului, - 

In partea ântâii se voră face inscripţiile a- 
supra visitaţiei pichetelor, ră în partea a duoa 
şefii de posturi vor trece atarea în care a prii- 
mită pichetulă (art. 50). 
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Art, 133, Acâstă condică arândă a justifica 
visitarea frontieri! de către cai competinţi va, 
fi legată cu uă sforă de ferâstră sâă altii ob. 
jeeti ală pichetului care să nu se pâtă rădica, 
şi în nică uni casii legătura nu se va, face asu- 
pra tre uriei mese, scaunii, scândură de poliţă 
s6ă altii objectă mișcătorii, 

Amândoui căpătâiele sforii vorii fi sigilate 
cu sigiliul batalionului pentru care comandan- 
tulă va trămite a aplica sigiliurile envenite. 

Art. 194, Cheltuelile înființării acestor con- 
dici şi a maiagalui se vorii suporta de mâsa de 
întreţinere a companiiloră de grăniceri. 

CAPITOLUL XVII 

Secretarii şi sub-secretarii 
punetelorii 

Art, 195, Secrotaril şi sub-secretarii suntă 
funcţionari cirili dependinţă de Ministerulii de 
resbeli, 

Dânșii santă luaţi dintre vechii ostaşi şi nu 
ai nici unii dreptă la înaintare în oştire, 

Art, 196, Atribuţiunile lori suutii de a ţine 
în curentă tote lucrările de cancelarie pentru 
trecătârele punctului şi ori a cării alte poteci ce 
i se va, încredința de către comandantul com- 
paniei, fiind dependinţi directii de acesta. 
„Art, 197, Secretarii și sub-secretarii, ca 
fancţionari militari, inferiori gradelor otige- 
resci dintr'uă companie, sunţii dâtoră acestora 
deferinţă şi respectă. 

Art. 138, Pentru codirea de la serviciii sâă 
neîndeplinirea luj, secretarul şi sub-secretarul 
se pedepsescii de către comandanti conformă 
cu oprirea soldei pe una stă mai multe Qile. 

Arte 139. Oprirea pe mal mult de şâso dile 
pentru sub-secretară şi trei pentru secretară, 
trebuesce supusă aprobării comandantului ba- 
talionulai. 

Banii opriţi se rârsă la tesauriă, 
Art. 140, Suspendările, depărtările şi nu- 

mirile în servicii a secretarilorii şi sub-secre- 
tarilorii se facii de Ministernlă de resbelii. 

CAPITOLUL XVI 
Orele de Iucrare pe la puncte 

Arte 141. Timpulă Inerului de importă şi 
exportă este regulată în chipulii următori: di- 
min€ţa, la răsăritulii sârelui se rădică bandiera 
şi se începi operaţiile cari ţinii pent la 12 ore. 
De la 12 ore până la 2 ore îucetăză ori ce lu- 
crare. La 2 ore reîncepând lucrarea, dureză penă 
la apusulă s6reluj, 

Aceste ore se voră păzi în toţi ano-timpii 
analui.
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CAPITOLUL XIX 

Relaţiile asupra graniţei între Mi- 

nisterii, divisiile teritoriale, in- 
spectori, comandanţi de batali6ne, 
ceă de companii, intendență şi au- 

torităţile civile. 

Art, 142, Companiile de grăniceri, formând 
corpă în parte, comandanții loră se vor adresa 
directii intendenţii pentru cestiuni admini- 
strative, 

Art, 143, Pentru cestiuni relative la perso- 
nală şi disciplină se adresâză comandanţilorii 
de batali6ne, 'cari, do nu vorii putea resolva ca- 
stiunea, voră raporta inspectorului, aceata co- 
mandanţiloră de divisie, carii în fine, de va î 
trebuință, raporteză Ministerului. 

Art, 144, Pentra ori ce casuri grave, co- 
mandanţii de companii voriă raporta direct Mi- 
nisteralai, comunicândă tot de uă dată acâsta 
şi comandantului de batalionii. ” 

Art, 145. Pentru trebuinţele companiilor cari 
nu potă fi satisfăcute de cât de autorităţile ad- 
ministrative, precamă scOterea Gmeniioră la 
Qilele de lucru, înființarea da căi şi altele ase- 
menea, comandanții se adressză directă auto- 
rităţilorii administrative, şi la casti ca cererea 
lori să nu fie satisfăcută raporteză direct Mi- 
nisterului. 

Arte 146, Pentru ori ce lucrări deja stabilite 
relative la îidâtoririle vamale, comandanții 
punctelorii priimescă comunicaţii directe de la 
AMinisterală finanțeloră scă autorităţile inter- 
mediare dependinte de acestă Ministeriă. 

Cu tote acestea ori ce disposiţii nuoi tre- 
buescii transmise comandanților de pancte prin 
Ministeruli de resbelă. 

Art. 147, Pentra ori ce Jucrări relative ia 
trecerea pasageriloră prin frontieră, coman- 
danţii de punctari sunt asemenea în relaţii di- 
recte cu Ministerele de interne şi externe sâă 
autorităţile intermediare dependinte de acele 
Ministere, fiindă îndstoraţi a executa tâte dis- 
posiţiunile luate de urgență direct de acestea. 

Art. 148, Ori ce dispoziţii modificătâre re- 
gulilori existinte rorit fi transmise comandan- 
ţiloră. de puneturi prin Ministerulii de xesbel. 

  

  

LEGICIRI 

CAPITOLUL XX. 
Recrutarea şi trecerea în miliții 

a grănicerilorii 
Art, 149, Contiogentală anuală destinată 

companiilorii de grăncieri se va lua conformă 
disposiţiunilorii legii recrutării. 

Art. 150. Pentru trecerea în miliții, com- 
paniile făcenlă corpuri în parte, comandanții 
loră se vorii conforma disposiţiunilori regula- 
mentare privitâre pe tote cele-alte corpuri de 
trupă, pentru care şi stai în directe relaţiună 
cu comandanții de miliţie, - 

CAPITOLUL XXI 
Inspecţia frontierii de către func-. 

ționarii vamali 
Art, 151. Șefii biurourilorii vamale ai drept 

a face inspecții vamale pe frontieră spre a se 
asigura dâcă nu sc fac strecurări în prejudiciul 
senituriloră Statului, conform instrucţiuniloriă 
ce ară avea; de la Ministeralii finanțelorii. 

Arte 152. Pentru acâsta şefii biurourilor va- 
male priimesc, prin comandanții punctelor, un 
bilet din partea inspectorului grănicerilor prin 
care so autorisă a face asemenea inspecții atât 
dina câtă şi nâptea, în ori ce momentă, 

Art. 153. In timpul inspecției portătorală 
biletului va fi însogită de uni sergeută sâii ca 
porală, dânduise totii ajutorulă, la casă de tre- 
buinţă: ! 

Art, 15t. Inspecţiile vamale putenduse face 
şi de către ajutârele şefilor biarourilor vamale, 
aceştia vori avea tot acele drepturi ca şi şefii 
de biuroari, numai să posede biletulă de au- 
torisaţie din partea inspectorului, 

Art, 155. Cândi biletele de autorisaţie vor 
ajunge în stare de neintrebuintatii din maltă 
întrebuințare, se voriă lua înapoY de către co- 
mandanţii puustelori şi trămiţenduise inspec- 
toriloră spre a se anula se șoră cere altele. 

CAPITOLUL XXII 
Disposiţii generale 

Art. 156. Tâte disposiţiile legiloră şi rega- 
lamentelor privitâre la armata permanentă sant 
aplicabile grănicerilorii întru câtă serviciul lor 
specială prescrisii mal susă va permite. 

Art, 157. Ori ce disposiţiuni regulamentare 
contrarii acestui regulamenti suntă şi rămân 
desfiinţate. 

a
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REGULAMENT 
PENTRU INSPECTORUL DE GRANICERI 

(Decret Do. 1639, din 18 Noembre anulii 1969) 

- Atribuţiani şi îndctoriri generale 

Art. 1, Inspectorală e dâtoriă a visita punc- 
tele din circumseripţiunea sa în fie-care seme- 
stra, uă dată s6ă mal de multe ori, după cum 
va crede ntcesarii. Pentru acâsta el dă ordin 
a se concentra la reşedinţa companiei (punctul) 
stii altă loci favorabili, toți grănicerii din 
“schimburile ce nu voră fi de râudii. 

Visitaţiilo vorii fi calculate astă-felă ca să 
se găsâscă de rândă pe câtă va fi cu putinţă 

“unii altii schimbii de câţă acela ce va fi fostii 
la inspecția precedentă. * 

Art, 2, La visitaţie, inspectorulii va fi totii- 
d&-una insogitii de comandantulă batalionului 
pentru care dă ordine la timpă. 

„Art, 9. Inspectorală sosindă la reşedinţa 
companiei, pe lingă esamenulii instrucției, in- 
specteză armătura şi echipamentul, se încre- 
dinţăză despre executarea diferitelor disposiţii 
regulamentare, dâca trupa 'şi priimesce regu- 
lată solda şi alte alocaţii precumii şi dâca nu 
există reclamaţii. . 
„Art, 4. Osebită de atribuţiile militare, in- 
spectotulii este obligatii, cu ocazia inspecției, 
a se informa. despre executarea pe la puncte a 
diferitelor disposiţii relative la vamă, pasageri 
şi altele, după instrucţiile priimite de la Mini- 
sterele respective. 

Art. 5. Cu ocasia visitaţiei, inspectorulii 
so asigură de starea cailoră otăriţi pentru vi- 
sitaţie şi se informâză dâca ei nu suntă între- 
buințaţi de câtă în afaceri de serviciă. 

Art, 6. După inspectarea grănicerilor ada- 
naţi peste rând la reşedinţa companiei, ordonă 
liberarea loriă şi însogitii de comandantul ba- 
talionului şi ală companiei, merge a visita şi 
parte din pichete, astă-feli în câtă în decur- 
sulii unui ani să fie tâte visitate, unde se şi 
asigură de starea lori. 

Aci examinză asemenea instrucţia grănice- 
rilorii de rândă, inspectâză armătura şi echi- 
pamentul şi se asigură dâca trupa 'şi priimesce 
regulată solda şi alte alocaţii precum şi dâca | 
nu există reclamaţii. 

Art, 7. La pichetele de pe linia Dunării, in- 
spectorulă se asigură şi de starea luntriloră. 

Art, 8. După visitaţia fie-căral picheti, 

iuspectorulii subscrie în condica ce este într'a- 
dinsii otărită, şi menţionâză într'Ensa starea 
în care a găsită pichetulă şi executarea ser- 
viciului pe frontieră. 

Totii dintr'acâstă condică se asigură deca 
comandantali batalionului, acela al companiei 
şi ofigeril subalterni facă visitaţiile regulamen- 
tare, şi dâca semnăturile din condică suntiă de 
acordă en raporturile ce va fi priimitii de la 
comandantuli batalionului asupra visitaţiei, 

Art. 9. Inspectorul are uă neadormită pri- 
veghere a uu se face călcări de frontieră de- 
către Statele limitrofe. ! 

Pentru acesta nu îngădus cea mai mică 
schimbare la semnele de otarii ce vorii fi exi- 
stândi, şi în asemenea casuri raportăză de 
urgenţă directă Ministerului. 

Art. 10, După terminarea inspecției unei 
companii redigâză unii proces-verbal, arătând 
starea în care a găsită compania în tote pri- 
vinţele, relele ce va fi întempinatii şi măsurile 
de îndreptare ce vori trebai luate. . 

Acesti procesiă-verbală va fi în triplă expe- 
diţie, unulii se va lăsa companiei, ali doailea 
îlă va înainta diviziei teritoriale şi alii treilea, 
îl va păstra pentru sine. 

Art. 11. După terminarea inspecţiunii şi în 
termină do 15 dile trămite Ministerului, prin ' 
divizia teritorială, ună raporti detaliatii de 
starea companiilorii inspectate atâtă în pri-   vinţa mersului fie-cărei ramure de serviciă , 
câtă mai cu sâmă în privinţa moralității şi 
conduitei ofigerilorii şi trupei. 

Art. 19, Afară din atribuţiunile acestea, in- 
spectorali de grăniceri este dâtorii a însoși pe 
inspectorul general în inspecţinnile ce va face. 

Art. 13. Pentra ori ce deplasare avănâii de 
scop uă inspecţie s6ă însoţiri de inspectori, 
inspectoralii grănicerilorii are dreptul la chel- 
tueli de transport, bilete de drumii de fer să 
foi de postă, după natura drumului ce face, 
fără altă indemnitate. Na 

Art, 14, Are asemenea drept la indemnitate 
de cheltueli de cancelarie, conform tarifelori 
budgetare. - 

Art. 15. Uri-ce disposiţinni anteriâre şi con-   traril acestora suntii şi remân desfiinţate.
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DECRETU 
No. 1335 DIN 21 ui 1869 PENTRU IMPARTIREA PE BATALIOANE SL DIVIZIOANE A 

„ COMPANIILORU DE GRÂNICERI ȘI ESCADROANELORU DE DOROBANTI 

(1569) 

Art. 1, Companiile de grăniceri şi escadrâ- 
mele de dorobanţi vorii fi împărţite pe bata- 
liâne şi divisi6ne precum urmâză : 

GRANICERII 

Divizia L-ia teritorială | 

Compania, 1-a Bratocea şi a 2-a Predfl, din 
batalionulă 1-iă, cu reşedinţa în Predeală. 

Compania 1 Tarnu-Măgurele, a 2-a Zimnicea 
şi a 3-a Giurgiu, din batalionul ali 2-lea, ca 
reședința în Giurgiu. | 

Compania 1-a Oiteniţa, a 2-a Stirbey. şi a 
3-a Gura-lalomiţei din batalionulii al 3-lea cu 
reşedinţa Stirbey. 

Divizia a II-a teritorială 

Compania l-a Sculeni, a 2-a Stefănesci, a 
3-a Rădăuţii, a 4-a Mamorniţa, din batalionul 
alti 4-lea cu reşedinţa Stefănesci, - 
“Compania l-a Mihaileni, a 2-a Nimirceni, 

a 8-a Cornu-Luncei, a 4-a Dorna, din batalio- 
nulii ali 5-lea, reşedinţa Michaileni. 

Compania l-a Prisecani, a 2-a, Comănesci, a 
3-a Oituzu, a 4-a Soveja, din batalionulă alii 
6-lea reşedinţa Tirgu-Ocnej. 

„Divizia a Ill-a teritorială 

Compania 1-a Giuvala, a 2-a Riulă- Vadului, 
a 3-a Buliga, a 4-a Vorciorova, din batalionul 
ală 7-lea, reşedinţa Tirgu-Jiului. 

Compania l-a Severin, a 2-a Gruia, a 3-a Ca- 
lafată, a 4-a Bechetu din batalionul ali 8-lea, 
reşedinţa Calafată. 

Divizia a IV-a teritorială 

Compania 1-a Polizesci, a 2-a Brăila şi a 

| 3-a Galaţi, batalionul 9, cu reşedinţa în Brăila. 
Compania 1-a Comrad, a 2-a Cărpineni, 

bătalionulii 10, cu reşedinţa în Reni, 

DOROBANŢII 

Divizia T-ii teritorială 

Escadronulii Ilfov, Viaşea şi Teleormană, 
divizionul I, cu reşedinţa în Bucuresci. 

Escadronuliă de Dâmboriţa, Prachova, Buziiă 
şi Ialomiţa, divizionul 2, cu reşedinţa înBuzăă. 

Divizia a IL-a teritorială 

Escadronul de Jașt, Sucâra, Botoşani şi Do- 
rohoiă, divizionul 3, cu reședința în laşi, 
Escadronul de Roman, Nemţu, Băcăă şi Putna 

divizionutiă 4 cu reşedinţa în Bacăi. 

Divizia a III-a teritorială 

Escadronalii de Mehedinţi, Doljiă, Romanați 
şi Olt, divizionul 5, cu reşedinţa în Craiova. 

Escadronul de Muscel, Argeş, Vâlcea şi Gor- 
jiă, divizionulii 6, cu reşedinţa în Pitesci. 

Divizia IV-a teritorială 

Escadronalii de Brăila, Covurlui şi Râmnicu- 
Sărată, divizionul 7, cu reşedinţa în Galaţi. 

Escadronulă de 'Putora, Vasiniii, Fălciu -şi 
Tecuci, divizionul 8, cu resedința în Bârladă. 

Art, 2, Cu ocasia acestei împărțiri compa- 
niile de grăniceri cari ptnt acura erai formate 
în nouă bataliâne se tor împărți în dece precum 
se arctă mai sus, pentru care se va adăuga 
personalulă trebuincios pentru ună stat-major 
de batalionii cu reşedinţa în comuna Stirbey, 
„Art. 8, Acestă împărţire se va pune în apli- 
care de la 1 Octombre. 

  

  
  

  

| JURNALULU 
CONSILIULUI DE MINISTRI DIN 1869, PENTRU SCUTIREA FANMILIILORU GRANICERILOR 

SI DOROBANTILORU KEVERSTAICI DE CONTRIBUTII PERSONALE SI DE TAXA DE PODURI 
SI SIOSELE SI ALTE DISPOSITIUNI PRIVITOARE LA DEASII 

N 

Consiliulă ministrilorii, în searţa de astădi 
16 Augustii 1869, vădândă referatul d-lui mi- 
nistru secretară de Stată la Departamentul de 
resbelii cu No, 10,304, prin care artă că, în 
privința dreptalai la scutire de contribuţie 

(1869) 

personală şi taxa de podari şi şosele a fami- 
liilorii grăniceriloriă şi dorobanţiloră, consiliul 
ministriloră, prin jurnalulă din 31 Maiă 1863, 
a luată următârea otărire : 

«1. A se lua disposiţii ca grănicerii şi doro-
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banţii neverstnici şi necăsătoriți, cari vorii fi | jungeaii la vârsta de 25 ani, cândă după legile 
Jocuindii în casă cu părinți! loră sâă în lipsă 
de părinţi cu consângenil lorii, să scutâscă pe 
acea familie de contribuţia personală şi taxa 
de poduri şi şosele, acesta fiindii adevăratuli 
spirită ali art. 1] din legea organică a, doro- 
banţilor şi art. 8 din legea creării grănicerilor; 

«2. Câţi din dorobanţi şi grăniceri de cate- 
goria sus citată se vorii fi înscrisă din erdre 
în roluri, să se escludă spre a putea cu acesti 
mod să se bucure de prerogativelo ce le acordă 
legile speciale, > 

Avândă în vedere din acelaşi referată ali 
d-lul ministru de resbelii că grănicerii şi doro- 
banţii sunt supuşi la înd6torirea dea păzi prin 
comunele lori, la care locuitorii suntii obligaţi 
după prescripţiile legei asupra poliţiei rarale; 
îndâtorire de care ei suntă scutiţi âncă de la 
organisarea lorii şi despre care decretulă cu 
No. 1577, din 22 Noembre 1850, se rostesce 
astă-felă : «De aceea cu 22 âmeni (grăniceri) 
aleşi spre slujbă, avândă însărcinarea ca să 
păzescă la pichet cu rândul câte uă săptămână 
nu pot fi întrebuințaţi de caraulă în satele lor 
precum şi de nici un fel de lucru al Statului.» 

Avendi în vedere că recrutarea grănicerilor 
şi dorobanţilor se face între 6menii de 20 ani; 

Avândii în vedere că, după drepinlă recuno- 
scută prin jurnaluli din 31 Maiă 1868, grăni- 
cerii şi dorobanţi! necăsătoriți urinaii a scuti 
familia pe lingă care se adăpostiaii până ce a- 

vechi eraii admişi la majoritate; 
Având în vedere că, după noulii codice civil, 

majoritatea se dobândesca la 21 ani, mai în 
acelaşi timpi cândă se şi recruteză acesti mi- 
litari şi astii-feli fiindii consideraţi ca majori 
familiile pe lingă cari trăescii sunti îndată 
supuse la contribuţie; 

Avendi în vedere că cu acest modă scutirea 
ce legea acordă şi jurnalulii menţionat o recu- 
nâsce e anulată; 

Arândi în vedere că prin'noua lege de per- 
cepere ........ împositalii este personal 
şi nu mai dă dreptulă la scutiri de familii; 

Avândii în vedere că prin darea îmbrăcămin- 
tei de către Stat, grănicerii şi dorobanţii sunt 
puşi în condițiuni mai favorabile de câti mai 
"nainte şi căsunt asimilați armate! permanente; 

Consilinlă decide: . 
]. Art. 11 din legea organică a dorobanţilor 

şi art. 8 din legea creării grăniceriloră santii 
abrogate prin legile posteridre. 

II, Decretulii din 22 Noembre 1850 esto a- 
brogatii prin legea poliţiei rurale, cara este 
posteri6ră. i 

Disposiţiile acestui jurnal se vor aduce la în- 
deplinire de d. ministru de finange, după ce mai 
ânteiiă va dobândi aprobarea M. S$. Domnului. 

Ministri : Dimitrie Ghica, M. Kogălni-   câuu, A. G.tiolescu, B., Boeresca, | 
: . No. 4. 

  

REGULAMENTU 
ASUPRA ATRIBUTIUNILOR INSPECTORULUI ARMELOBU SPECIALE 

(Decret No. 1581 din 19 Octombrie 1869) 

I 

Atribuţiuni generale 

Art, 1, Comandantulă brigadei dirigâză şi 
are sub a sea, priveghere instrucţiunea teore- 
tică şi practică a regimenteloriă de artilerie şi 
a batalisnelor de geniă din România, observă 
şi face a se executa în tâtă întregimea lori 
xegalamentele asupra poliţiei, disciplinii şi ad- 
ministraţiunii trupelor de artilerie şi geniă de 
sub crdinile sâle. 

Art. 2, Are îniţiativa şi provâcă instrucţiuni 
ministeriale sii facerea de regulamente asupra 
modului celul ma! nemeriti vumă aii a se exe- 
cuta diversele lucrări relative la instrucțiunea 
teoretică şi practică a regimentelor în raport cu 
progresulii giluică al armei artilerici şi genii; 
ara facultatea de a numi comisiuni compuse din 
oticeri speciali ai armei artileriei sei genii 
pentru studiulă diverseloră cestinni de interes 
ală acestei arme, şi propune Ministerului tote 
modificaţiunile şi perfecţiunile ce se constată 

prin acâstă cale, şi a căroră întroducere dânsul 
'crede a fi în folosulă acestori arme, ! 

Arte 3. Cândii cestiunea ce se supune unei 
comisiani e de natură a cere şi concursul altor 
oficeri din alte arme, aceştia se vori numi în 
comisie de Ministeri, după recomandaţia co- 
mandantului de brigadă. 

Art. 4, Afară de măsurile generale, precum: 
suntii marșurile militare compuse âin corpuri 
de deosebite arme, ceremonii, parade, etc. co- 
mandantulă brigadei are asupra corpurilorii de 
altilerie şi genii tâte atribuţiunile şi autori- 
tatea comandanţilorii de divisii teritoriale în 
totii ce privesce instrucţiunea, poliţia şi disci- 
plina acestoră corpuri. - ! 

Art, 5. Pentru totă co privesce măsurile ge- ' 
nerate ce nu intră în atribuţiile speciale ale co- 
mandantului brigadei de artilerie şi genii, şe- 
fulii divisiel teritoriale dă ordine directe ar- 
meloră speciale, dâră atunci este obligatii a   încunosciința şi pe comandantulă brigadei. 

| Art. 6. Este de drepti Qelegatulii Ministe-



„va putea face, ori cândii va crede de cuviință, 
- corpurilorii de sub comanda sa, inspecții şi re- 
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ralui pentru inspecţiile anuale ale artileriet 
geniului şi are atunci tâte drepturile şi îndeto- 
ririle inspectorilorii generali desemnaţi da Mi- 
nisteră 

Art, 7. Afară de inspecţiile annale, densulă 

viste parţiale spre a se asigura : 
a. Dâcă registrele de ordine nu coprindă ni- 

mică contrarii regulamentelori, ordonanţelor 
şi deosebitelor instracţii şi dâca acestea sunt 
executate întocmai după cumii sunt date; 

b. Dâcă registrele personalului suntă ţinute 
cu ordine și notele şefului de corpii însemnate 
la timpă, spre a le putea compara cu acele ce 
"'şi pâte forma elă ânsaşi în cursuli anului şi 
în timpul inspecției generale; 

€. Dică ordinarulă so administrâză cu în- 
grijire, economi» şi fără a da locii la, nici uă 
plângere fondata din partea nimenui; 

d. Decă mssa individuală esta administrată 
cu inteligenţă, economie şi solicitudine şi decă 
înscrierile în livretă suntu făcnte cu ordine şi 
la timpă; 

e. Dscă distribuțiile de orl-co natură la cari 
aă dreptă trupele se execută conformi regle-   menteloră şi ordonanţelorii şi dsea cualitatea 
şi cuantitatea materiiloră distribuite suntă a- 

„. celea prescrise; 
f. Dăcă instrucţia prin scol, exerciţiuri, ma- 

nevre şi marşuri se execută, conformii regle- 
menteloră, ordonanţeloră şi instrucţiilor ezite 
prina canalulă biurouriloră comandantului de 
brigadă, 

9. D&că ținuta este acea reglementară şi pre- 
scrisă pentru deosebitele servicii; 

h. Decă îovoirile sunt făcute în limitele pre- 
scrise de regulamente şi dâca pedepsele nu iai 
proporţii de a aduce vătămare în loci de îmbu- 
nătăţire disciplinei; 

î. Dâcă casarmarea nu lasă nimici de dorit: 
atâtă în privinţa locuirii Gmenilorii şi a cailor 
câtii şi în priviuţa curăţeniei; , 

Î. Deca materialul de artilerie este bine ze- 
misatii şi deea, pentru conservarea şi între= 
ținerea lu? se obsersă cu stricteță instrucţiu- 
nile date. 

Art, S, Dâca este a face inspecția sea afară 
din garnisona Bucuresci, intinerariulă este su- 
pusi aprobării ministrului de resbelă şi dânsul 
trebue să prevină pe comandantuli divisiei te- 
ritoriale respective, 

- Art. 9, Ori-ce propunere de înaintare, re- 
compense sâii pedepse în armele speciale tre- 
bue să trecă prin canalul comandantului de 
brigadă şi să fie adnotate (s6i aprnbate) de 
densulii. Comandanții divisiunilorii teritoriale 
suntă numai încunosciințați prin dâasulă des- 
pre propunerile de inaintare, recompensele ssă 
pedepsele ce s'aă decisă. 

Art, 10. Dânselă este consultată la timpă   

LEGIU:RI 

şi | asupra trebuinţeloră artileriei şi geniului în 
personală şi materială pentru a se putea pre- 
vedea în budgetuli acestei arme. ae 

- Arte 11, Este de drept vice-presidentul con-- 
siliului superiorii de instrucţie al Ostei, şi pro- 
pune Ministerului tâte îmbunătățirile relative 
la instrucţia azmatei întregi, priimito de acest 
consiliii, 

Art, 12, Are privegherea generală aspra 
modului după cumii se întreţin şi se conservă 
armele în t6te corpurile armatei române, prin 
inspecţiile ce are îndâtorire de a ordona cu au- 
torisarea Ministerului, delegând pentru acâsta 
pe unulii din ofigerii din statii-majorulă artile- 
riel sâii din corpuli întregi şi pe ant armurier 
ajatorii; le dă instrucţiile necesarii, priimesce 
resultatală lucrăriloră lori, ține registre regu- 
late de starea în care s'a găsită armele şi pro- 
pune Ministerului cele ce crede de cuviinţă pen- 
tru reparația şi îmbunătăţirea, serviciului de 
armătură prin corpuri, - 

După aceste inspecţiuni trebue să, vestâscă 
pe şetulii divisiei teritoriale respective pentra 
ca acesta să dea ordinile curiineiâse. trupeloră 
de sub comandă-le. - 

Art, 19, Dislocările decise de Ministeră tre- 
bue de asemenea a i se comunica din vreme. 

II 
Atribuțiuni generale relative la 

stabilimente 

Art. 1£, Stabilimentele militare de artilerie 
depindă de asemenea de comanâantuli de bri- 
gadă, în ceea ce privesce executarea Incrărilor, 
în conformitate cu regulamentele şi instrucțiile 
militare, avânâi asuprăle tâtă autoritatea mi- 
litară ce o exercită asupra regimentelor de 
artilerie şi bataliGneloriă de genii. 

Art, 10, Fixâză prin cooperarea comitetului 
permanenti aprovisionările făcute la finitulă 
fie-cărui anii, în prevederea necesităţilorii anu- 
lui viitoră. 

Art. 16, Examină tâte lucrurile technice e- 
laborate in stabilimente precumii sunt planuri, 
devise, memoare, ete, cari înainte de a priimi 
aprobarea ministerială, trebaescii mai ântâii 
să fie trecute prin binrourile comandantului de 
brigadă şi să fie verificate de el. 

III 
Atribuțiuui relative la scoli 

Art, 12, Este comandanti ală scâleloră divi- 
siuniloră de artilerie şi genii, directâză şi re- 
Bul6ză ast-fel instrucţia în aceste scoli fixândă 
programuliă şi altele pe care le supune la apro- 
barea Mnisterului. 

IV 
Personalulă 

Arte 1S, Uni generalii sâă colonelă, un ofişer
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adjutorii, luată din artilerie să genii, duoi o- 
ficeri, inferiori şefi de biuroă, luaţi din artile- 
rie şi genii, unii gardă de peniii şi de artilerie 
(registratoră şi cu comptabilitatea), 

Art. 19. Când părţi din trupele de artilerie 
scii geniii vor fi îmbrigadate în armate active, 
funcțiunile inspectorului înceteză în privinţa 
acestori părţi şi densele intră sub autoritatea 
directă a celui ce le comandă şi în conformitate 
ca regulamentulii interiorii şi de campanie. 

Art. 20. Disposiţiile regulamentului interior 
şi în campanie, relativii la comandantul de bri- 
„gadă; în ceea ce privesce raporturile trapeloră 
de sub comandă-le ca dânşii, suntă aplicabile 
inspectoriloră armelor speciale,   
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Art. 21. Inspeetoralii armelorii speciale pote 
A însărcinată şi cu comanda unei sub-divisiuni 
teritoriale, 

Art, 22, La casii de lipsă a sea, inspectorul 
de arme se va înlocui prin şefulă săi de stat- 
majori, 

La casii de vacanţă, se va înlocui prin celă 
mai vechii ofigeriă din armele speciale, 

Disposiţii generale 

Art, 23, Rămâniă desfiinţate regulamentele, 
ordonanţele şi disposiţiile contrarii ordonanţei 
de faşă. - 

  

REGULAMENT 
PENTRU CLERULU DIN ARMATA PERMANENTA 

(Decretii No, 603, din Alartie 1570) - 

CAPITOLUL 1 

„Art. 1. Fiă-care regimentă s6i batalionii 
formândă corpi în parte, pâte avea câte unii 
preotă de religia dominantă a României, care 
priimesce salarială prevădatii prin budgetă, 

Art. 2, Aceşti preoţi se vor cere de corpuri, 
prin calea ierarchică, Ministerului de resbeli 
şi acesta, prin Ministerulii de culte, va cere 
mitropolitului sâii episcopului eparchiei unde 
se află corpuli. 

Art. 9. Mitropolitul sâă episcopul eparchiei 
va recomanda preoți dintre cei de mir şi mai 
cu instrucțiă, 

Art, 4, Preotulă înrolată' în armată face 
pârte din marele stat- majori al corpului unde 
se află, ' 

Art, 5. Cândă vre unulă din preoţi, prin ve- 
chime, conduită şi serviciile sâle în armată, 
ar merita vre uă recompensă, se va recomanda 
înalteloră autorităţi eclesiastice respective tot 
prin calea prevădută la art, 2. 

Art, 6. Pentru abateri din dâtoriă, preoţii 
potii  reprimandaţi de şefal corpului şi chiar 
suspendaţi, în casuri grave, în urma cărora se 
va raporta prin calea ierarchică Ministerului, 
cerendii ramplasarea lori. 
„Art, 7 Preoţii, în marguri şi campanii, vor 

avea dreptă la uă ordonanciă, 

CAPITOLUL Il 

„Despre atribuţiile preoțiloră militari 
Art, 8, Atribuţiile preoţilorii suntii : 
Serviciulii divin în capela corpalai (când a- 

semenea există). Serviciile religiâse precumiă :   

mărturisirea, cuminicătura, jurământulii, sân- 
ţirea apei la l-iă ale fic-cărei lune şi sincţiu- _ 
nea objectelorii, etc., Botezali, cununiile şi în- | 
mormentarea militarilor din corpă. 
„Art, 9, In ajunul sărbătorilor, sâra, preoţir 
voră face erviciă în paraclis; Duminecile şi 
praznicele împărătesci publicate în Jlonitorul 
Oastei, preoţii sori ţinea diminâţa un servicii 
divinii, afară de casurile neprevelute; dâca 
timpulă va permite, Gmenil vorii merge la bi- 
serica cea mai aprâpe, Gră de nu acestă servicii 
se va oficia în capela corpului, . 

Art, 10, Preoţii, făcândă servieiulă divină . 
în casarmă, vorii avea ună militari grad in- 
feriorii ca adjutori, care va sci citi şi cânta, 

Art. 11, Preoţii pot fi întrebuinţaţi ca pro- 
fesori de carte în scâlele corpului, mai cu ssmă 
pentru învâțămâutuli catihetică. 

Arte 12, Preoţii militari sunt dâtori a însoţi - 
trupa ori şi unde, | 

Pe câmpulii de bătaiă ei stai la ambulanțe, 
unde voră îngriji de bolnavi. La apel vor face 
rugăciuni de bine-cacântarea trupei. 

Arte 18. Preotulă este însărcinat cu păstra- 
rea obiectelor sacra ce trebue să albă au corp, 
care torii fi înregistrate, IcOna corpului se va 
aşeda în capelă scii în cancelaria corpului, unde 
va arde uă candelă, 

Art. 14. Obiectele religiâse strict necesarii 
pentru servicială divin în casarmă se vor cum- 
păra din masa generală de întreţinere a corpului 

Objectele suutii cele următore : 

Vestimentele : 

Duoă rânduri de vestimente cu tâte trebuin- 
ciOsele : una de damască pentru serviciul gil-
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nică şi altulii de stofă bună pentru serriciulă 
divinii, la solemnităti şi Te-Deam, 

Uni antimisă, 

Argintără : , 
Uă iconă îmbrăcată şi saflată, 

corpului; 
Duoă cruci pentru servici şi una mai bună 

pentru parădl; 
Uă cruce mare de lemn zugrăvită, Restig- 

nirea Domnului, pentru comisia corecțională, 
dată în păstrarea d-lol auditori; 

Uă evangelie îmbrăcată; 
"Uă candelă; .? 
Uă cădelniță; 
Un rândă de sânte vase; 

patronulii 
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Un litieră pentru anafară; 
Un miricitoriă; 
Uă căldură; 
Duot păhăruţe pentru serviciă; 
Dacă sfeşnice, dintre cari unul cu 3 branşe; 
Uă christelniţă pentru sânţirea apel; 
Uă cutiă și linguriţă pentru sântele preotu- 

lui în marşă. 

Cărţi : 
Unii rândii de cărţi bisericesci, afară de e- 

vangeliă şi de vieţile sânţilor părinţi şi scrie- 
rile lori. 

Uni sipetă buni de feri pentru păstrarea 
şi transportulă objectelor sacre, 

Unii biurou acoperită pentru serriciii, 

  

REGULAMENT 
7 PENTRU ORGANISAREA STABILIMENTELORU DE ARTILERIE 

(Decret, din 23 Blartie 1867) 

CAPITOLUL, I 

" Basele organisărei 

Art, 1. Tâte stabilimentele militare române 
de artilerie suntii împărţite în dacă și anume: 

a. Stabilimentele din capitală, 
b. Stabilimentele din Terguşorii. 
Art, 2, Stabilimentele din capitală coprind: 
q. Atelierele de armurărie, 
b. Atelierele de construcţie, 
c. Atelierele pirotechnice, - 
d. Dapositul de măsurare, planuri, desermnuri, 

modele, ete. 
€. Arsenalul, 
Acesti din urmă cuprinde; 
1. Depositulii de materiali de artilerie, 

„2. Depositulii armeloriă portative, 
3. Depositalii de muniții de resbelă şi prafă, 
Art, 3. Stabilimentul din Târguşor cuprinde: 

"a. Fabrica de prafă. 
d. Rafinarea de silitră, 
Art, 4, Stabilimentele din capitală, santă 

comandate de nnii ofişeră superior de artilerie 
avândă titlu de directorii de artilerie, Fabrica 
de praf este comandată de unii căpitanii ev 
titlu de directori ali pudrăriei. Aceşti direc- 
tori sunt numiţi de Domnitorii, după recoman- 
daţia Ministerului de resbel, 

Art. 5, Daoi căpitani se voră da ca adjutori 
directorului de artilerie şi trei gaardi pentru 
lucrările de comptabilitata. Directorului pu- 
drăriel se va da un guard pentru comptabilita- 
tea acestui stabilimentă, ” 

Art, 6, Unul din căpitani adjatori ai direc- 
torului de artilerie va f însărcinată cu îngri-   

jirea şi comptabilitatea arsenaluiui, iară ală 
douilea căpitani va fi ca adjutoră ali directo- 
rului în surreghierea ateliereloră şi a compta- 
lităţiă loră. 

Arte 2 Lucrările în atelierele de armurărie 
şi atelierele de construeţio se voră confecţiona, 
pe basa lucrătoriloră civili plătiţi en bucata. 

Art. 5, Compania de lucrători, în timpă de 
pace, va îi întrebuințată în aceste ateliere cu 
scopă de a forma lucrători bani, pentru timp 
de mobilisare, cândă aceşti uvrieri voră fi a- 
taşaţi la parcurile de artilerie, Lucrătorilor mi- 
litari cari ai destulă cunoscință de meseriile 
loră, spre a fi întrebuințaţi în locă de usrieri 
civili, sa va plăti preste solda :loră ună supli- 
mentă socotiți câtă se pâte pe bucată, după 
uă tarifă elaborată de direcţia de artilerie şi 
aprobată de Ministerulă de resbelă, Acestă su- 
plimenti se va acoperi din fondurile destinate 
pentru lucrările atelierelori de armurărie şi de 
costrucţie, 

Arte 9. Pirotechnia va avsa în timpurile or- 
dinare ca lucrători numai militari. 

Art, 10, Fabricarea de prafă, afară de lu- 
crători militari, va avea ună numără fixă de 
urrieri civili, 
„Arte 11, 1. Lucratorii militari vorii forma 

ântâiă uă companie de uvrieri de artilerie, co- 
mandată de uni căpitani, avândă locotenenţi 
şi sub-locotenenţi. 

2. Uă secţie de artilerie, comandată de ună 
locotenentii. Amânduoă vorii fi compuse de sol- 
daţi de artilerie, 

Art, 12, Intru câtă privesce aiministrația, 
compania de Încrători de artilerie se va admi- 
nistra fie-care ca corpă în parte, dâră suntii
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supuse controlului imediată ali directorului 
artileriei, care va avea asupra lorii tâtă auto- 
ritatea unui şefii de corpi. 

arte 13, Tâte aprovisionările de materiali 
necesari deosebiteloriă stabilimente, se vorii 
efectua uă dată pentru toti carsuli unu! anii, 
prin îngrijirea Ministerului de resbelii. 

Art, 14. Comptabilitatea fie-cărni stabili- 
"mentă în parte, se va conforma reguliloră ge- 
nerale de comptabilitate, 

Art, 15, Uă comisie însărcinată cu recepţia: 
nea; aprovisionărilor, cu predarea lor în maga- 
ziile stabilimentelor din capitală şi recepţiunea 
objectelorii confecţionate, atâtii a celoriă ce ai 
a se depune în arsenali, câtii şi a celorii co se 
împrăştie da droptulii la deosebite destinaţii, 
va fancţiona permaneatiă în stabilimentă. 

Art. 16. Acâstă comisie este însărcinată în 
același timpii cn regulamentarea, serviciului 
de detail ali stabilimentelorii, cu formarea 
tableloriă de construcţii şi tarife, cu determi- 
narea modurilorii de procedere în fabricarea 
fie-cărui objectii, şi 'şi ia numirea de comitetă 
permanentă ală stabilimentului, funcţionândii 
regulată în ore otărite, după cumii se ra spe- 
cifica mai josii. 

CAPITOLUL UN 
Atribuţiile directorului de artilerie 

Art. 1, Directorulii de artilerie este ordona- 
toralii sumelorii destinate stabilimentelorii. 

Art, 2, Directorulii de artilerie este preşe- 
dintele comitetului permanent ali stabilimen- 
tului de artilerie. . 

" Art. 8, Directorul da artilerie este d'adreptui 
sub ordinele ministrului de resbeli, de unde 
priimesce tote ordinilerelative la stabilimentul 

„din capitală, 
Art, 4. Este ţinutii a da în ori ce timp tâte 

însemnările ce pâte interesa pe Ministeruli de 
resbelă, atâtă în privinţa administraţie! stabi- 
limentuluj, câtii şi întru aceea a exactei exe- 
cutări a ordiniloră date. 

Art, 5. Directorul de artilerie, care are au- 
toritatea de. şefi şi controloră imediată ali 
uvrieriloră militară, are asupră'i îngrijirea in- 
strucţiei acestora. . 

Acâsta va coprinde : 
1. Justrucţia lor militată carese va, conforma, 

serviciului armatei din care uvrierii fac parte, 
2. Instrucţia industrială. Acâsta .se va sta- 

bili de comiteti şi se va executa sub priveghe- 
zea directoralui, - 

CAPITOLUL III 

Comitetulii permanentă, atribuţii 

Art. 1, Comitetul se va compune de cinci 
membrii şi anume:  .- 
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Directorul de artilerie preşedinte; ” 

Cei 2 căpitani adjutori ai directorului; 
Ună ofişerii din compania de lucrători; 
Ună goardă de artilerie, secretarii ; 

Art. 2. Comitetul ra desbate şi forma, în 
senulii stă regulamente asupra serviciului de 
detalii ali stabilimenteloră. - 

Art, 3, Stabilimentele, în lucrările ce exe- 
cută, trebue a avea de normă unii modii de 
procedere, celii mai arantaglosi sub raportulii 
economiei şi alii progresului.  Comitetulă va 
trebui să elaboreze : . 

1. Tablouri de tâte obiectele de natură a fi 
confecţionate în stabilimentele statului, după 
atribuţii de fabricaţie. 

2, 'Table de construcţii pentru fie-care obiect - 
de fabricaţie. 

3. Modulii de procedere a se urma în confec- 
ţionarea fie-cărui lucru. 

4. Modificările ce se adu în raport cu des- 
voltarea stabilimentului şi ali progresului. 

5. Examinarea devizeloră tuturoră obiecte- 
loră de fabricaţie şi formarea unei tarife ge- 
nerale. 

Art, 4, Să formeze asemenea tarife pentru 
arnurierii din corpuri, în raportă cu dificultă- 
țile ce existi astăgi de a întreţine în corpuri 
asemenea maestri, şi avândii în vedere starea, 
industrială a garnisonei în care se află corpul. 

Art, 5. Va fxa modul ce va servi de regulă 
la instrucţia arrieriloră militari, împărţindu'i 
în clase formând specialităţi. 

Art, 6, Comitetulii permanenti este însăr- : 
cinat cu formarea caetului de însărcinări pen- 
tru aprovisionările necesarii stabilimenteloră 
care va fi înaintatii de directorele artileriei. 
Ministerului. 

Ministeriulii va face comptrătârea materia- 
lului singurii, sâă va însărcina pentru acestă 
obiectă pe comitetulă permanentă. 

Art, 7. Comitetuli permanentă priimesce 
sâii rebuteză materialulă conformii caetului de 
însărcinări, - 

Arta S, Ori ce obiectă confecţionatii în sta- 
pilimente se va examina de Comiteti, caro va 
încheia procesi-rerbal de recepţiune, încuno- 
sciinţândă Ministerul. 

Art, 9. Pentru justificarea materialelor în- 
trebuiunţate şi pentru alte acte de comptabi- 
Jitate, ce so voră înainta Ministerului, voră 
trebui, înainte de a îi vizate de intendență, să 
fe justificate de comitetii. 

Art, 10, Comitetulii va ţine seanțe regulate 
de duoă ori pe săptămână. 

Art. 11, Directorul va stabili şi orele sean- 
ţeloriă şi va convoca comitetul în seanță estra- 
ordinară ori cândii arii crede de cuviinţă. 

Art, 12, Art. 8 şi 9 privescă numai po sta- 
bilimentele din Bucuresci, 

m
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" CAPITOLUL IV 
. Pabrica de pratiă 

Art. 1. Art. 8 şi 9 din cap. II ală acestui refulamentă nu sună aplicabile fabricei, Art. 2, Maestrii, şi ună numără” restrânsă de urrieri civili, carii se voră fixa după tre- buinţă, vor fi civili, iară cei-alţi militari carii potă fi detaşaţi din secţia de artificieri, Art. 3, Se va detaşa din artilerie pentru totii timpulă lucrului câte uă baterie pedâstră 
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| ală cărei personal, pe lingă sersiciul armei, se va întrebuința şi ca adjatori în fabrică. Art. 4. Otigerii bateriei voră forma comisia de recepţiune a materialuriloră brute şi con- fecţionate, conformându-se reguliloră stabilite pentru acesta. 
Art, 5, Preşedintele comisiei, care va fi şef bateriei, este toță uă dată şi directorulii poli- gonului de artilerie stabilit pe câmpul fabricoi de la 'Lârguşorii, 
Art, 6, Experienţe se vor decide de Ministe- rii precumii se urmeză gi pentru tote stabili- mentele, 

— 

REGULAMENTI 
PENTRU ORGANISAREA CONSILIULUI DE ANCHETA 

(Decret din 15 Februarie 1866) 

TITLUL 1 
Despre compunerea consilinrilorii de x 

anchelă 

Art. 1, 
chetă : 

1. Consilii de anchetă de regiment. 
2. Consilii de anchetă de divisie. 
3. Consiliă de anchetă special pentru inten- denţii militari, generali de brigadă şi de divisie, 
Art, 2. Fie-care consilit de anchetă sc ra " compune de cinci membrii carii, afară, de ca- surile prevădhte la art. 1Y de maj josă, vor fi numiţi după gradulă să fancţia. otigeralui, o- - biectă ală anchetei, conformă tablouriluriă a- nexate la acâstă ordonanță. ” 
Daoi membri celii Puţini voriă trebui să fe din arma sâă din corpulă de administraţie mi: litară din care ofigerală obiectă ali anchetei 

face parte, 
art, 3. Preşedintele şi membrii fe-cărui con- sillă de anchetă atâti de Tegimenti câtă şi do divisie vorii fi numiţi de generalulă comandant ali divisiei, 

- Dâcă ofişerulă obiecţii ală anchetei este in- tendentii militară, generalalii de brigadă să de divisie, preşedintele şi membrii voră f na- miţi de ministru Nostru de resbblii, 
Afară de escepţia prevădută prin paragrafal3 din articololă următor, membrii consiliului, a- fara de preşedinte, vor fi laaţă pe rând şi după vechimea gradului, adică : 
1. Dscă oficerulă obiect alt anchetei este căpitani, locotenentiă, sub-locotenenti, medie de regimentă sâă de batalionă într'ună regi- mentă, dintre ofigerii acestul corpi. 
2. Dâză este otigeră superiorii dintr'an corp de trupă, ofişer de stat-major din ori-ce armă, 

Suntă trei feluri de consiliuri dean- 

y oficeri de gendarmi, oficerii dintr'an batalion, division, escadronă sâă companie ca formâză corpi, ofigeri în neactivitate, sub-intendentiă militară, adjuncti de intendență, medică la spitalele militare sâii ofiveră de administraţie, dintre ofigerii în activitate în divisie, Decă oficerulă obiectă ală anchetei este intendent militară, general de divisie, dintre intendenţi şi ofşeră generali din activitate, Membrii de gradul oficerului obiectă alan- chetei nu or putea fi may nuoi de cât dânsul, Art, 4, In cas de absență scă de vre uă îm. pedecare constatată, membrii absenţi sei îm- pedecaţi soră fi înlocuiţi prin ofigerii de acelaşi gradă, şi în lipsă de gradulii inferioră, după a- cela al ofigernlui, însă fără ca ofigerii din nnoă numiţi să fie mai nuot sâă de ună gradă mai micii de câtă ofişerulă obiectiă alii anchetei. Dâca din causa vechime gradului nu se va putea înloca; atunci se va numi ofierii cu gra- dulă superior acelai ală ofigerului absent sâă împedicață, 
, 

Decă în regimentă să în divisie nu există   ofişeri într'ana din condiţiile cerute spre a face parte din consiliulă de anchetă, se va refera despre acâsta ministruluy de resbel care va lua măsurile necesarii spre a complecta consiliul, Art. 5, Na vorii patea face parte din consi- Hulă de anchetă : | 1. Rudele sâti alianţii oficerului obiectă ali anchetei; 
2, Autorii tengarii sâă raportului specială care a motivată întrunirea consiliulaj S6ă ru- dele autorului, 

TITLUL II 
Despre formele anchetei | 

Art. 6, Nică ună ofigerii nu va patea fi tră-



MILITARE 

misă dinaintea unul consilii de anchetă fără 
ordinulii special al ministrului Nostru de res- 
bel; cu tâte acestea, ori de câte ori afară din 
teritoriul ţErei s'ară ivi trebuința a se supune 
unii oficerii unul consiliă de anchetă, generalii 
comandanţi primar] vorii executa aceleaşi drep- 
turi ca ministrul Nostru de resbeli, afară nu- 
mai cândă oficeruli în chestie ară fi intendent, 
militarii, generală do brigadă să de divizie, 

Art. 7. Cândi pentru una din causele preră- 
dute la art. 12 şi 23 din legea din 3 Decembre 
anuli 1864, unii oficerii în activitate sâă neac- 
tivitate va fi în casă d'a se trămite înaintea u- 
nui consilii de anchetă, unii raportă speciali, 
dimpreună cu tânguirea, de a exista, va fi 
transmis prin calea erarchică ministrului No- 
stru de resbelă, ! 

Tânguirea se va putea face de ori ca persână 
care se va crede vătăimată de oficeri, către u- 
nulă din superiorii ofigerului pe care îlă prive- 
sce. Ori care arii fi gradul oficerului care o va 
priimi elă este dâtori a o înainta prin calea 
erarchică ministrului Nostru de resbelă. 

In timpul inspecţiiloră şi când inspectorul 
generală se va afla pe locurile de inspecție, ac- 
tele, în locii de a fi transmise ministruiui de 
resbeli prin generalulă comandant al divisiei, 
rori fi transmise prin inspectorulă generală 
căruia voră fi încredințate de şeful corpului 
s6u serviciului inspectată; raportulă specia! va 
fi făcută, adică : 7 

- De către com- 
mandantulii cor- 
pului sâii de ofi- 
cerul superior pe 
care el'] va nvmi. 

Pentru ofigerul din un corp 
de trupă, ' 

Pentru gefii de corpii, ofi- 
gerii de gendarmi, ofigerii 
fără frupă şi cel în disponi- 
bilitate scă în neactivitate 
până la gradulii de colonelă 
inclusivă. 

Pentra membri intendenţii 
militare (afară de întendenţi), De către şeful 
ofigerii sanitari şi de admini-I serviciului, 
straţie. 

De cătro com- 
mandantulă de 
brigadă că de 
sub-divisie teri- 
torială. 

De către un ge- 
nerală de divisie 
numiti de mini- 
strulă de resbel. 

Ofișerii din intermediarulă cărora, tânguirea 
şi raportul speciali vorii fi transmise mini- 
strului Nostru de resbelă le voră viza fără a'şi 
emite opinia. . . 
Ministrul de resbelii va putea, cândii va so- 

coti de trebuinţă şi fără, îndeplinirea formali- 
tăţiloră de mai sus, să trămită de oficiii pe ori 
ce ofişeriă din activitate sâii neactivitate din- 
naintea unui consilii de anchetă, pentru una din 
causele aptcificate la art. 12 şi 23 din legea din 
3 Decemb. 1864. , 

Pentra un general de bri- 
gadă sâii de divisie şi pentru 
intendenţii militari,     
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Art. S, Conformi art, 13 din legea, susii ci- 
tată cândă unii otigerii a rămas în neactivitate 
în timpi de trei ani va trebui să fie trămisti 
dinaintea unui consilii de anchetă de ministrul 
nostru de resbeliă. 

Arte 9. Cândii ministrulă de resbeliă va tră- 
mite pe ună ofigeriă înaintea unui consilii de 
anchetă, va trămite generalului comandant al 
divisiei tâte actele proprii a lămuri consilială. 

Aceste acte cândă vorii fi privitâre pentru 
ani ofigeră în neactivitate în timp de trei ant 
urmâză a conţine şi causele panerii sâle în ne- 
activitate precum şi tote sciinţele date deau- . 
torităţila civile şi militare asupra purtării şi 
sănătăţii sâle. | ' 

Dâcă actele vorii fi privitâre pentru ună ofi- 
geră osinditi la uă închisâre pe unii timpii de 
mai multă de şâse luni, uă copie după sentință 
se va anexa la dosară. 

Art. 10. La priimirea, acteloră trămise de 
ministru de resbeli, generalulă comandanti al 
divisiei va numi membri carii voră trebui să 
compue consiliulii de anchetă şi va numi dintre 
ei unii raportoră care va fi tot-dâ-ana, în grad 
superiori ofigerului obiectii ală anchetei, 

Elă va convoca apoi consiliulă argtândă fie 
căruia din membri epoca, locul şi obiectul con= 
vocaţii. 

Generalulii va da totii-dâ-una ordin ofigeru- 
lui ohiectă al anchetei de a se presenta la con- 
siliii la locul, dina şi ora fizată şi'I va face cu-: 
noscutii numele raportorului, i 

Decă ofişerulă obiectii ali anchetei este in- : 
tendentă militară, gi neraliă de brigadă sci de: 
divisie, ministrulă de resbelă va îndeplini elă 
însuşi formnalităţile prescrise în acest articol. 

Art, îl. Tâte actele care roră fi nevoit con- 
vocarea consiliului de anchetă vori fi trămise 
mai ântâiti preşedintelui care le va da, rapor- 
torului şi acesta va încunosciinţa pe ofigeralit 
supusii anchetei. ” 

Art, 12, La deschiderea şedinţei, preşedin- 
tele, după ce va ordona a se întroduce ofigerul 
obiectii ali anchetei, va ceti consiliului art, 9, 
10, 12, 13, 19 şi 23 din legea de la 3 Decem- 
bre 1864, 

Art, 13, Dâca.ofigerulă obiectii ali anchetei 
nu se va presenta la locul, diua şi ora indicată 
şi dâca nu va fi presentată nici un motivă va- 
Jabilă de împedecare, se va proceda în lipsă şi 
se va menționa absența în procesul verbal care 
va cuprinde părerea consiliului de anth' tă, 

Art, 14. Raportorul va ceti ordinul de con- 
vocare şi tâte actele transinise de Ministru de 
resbelă. 

Art. 15. Ofigerul trămisii înaintea unui con- 
siliă de anchetă, din causa prelungirei neacti- 
vităţii s6le în timpii de trei ani, va putea fi 
vizitat de ofişerii sanitari otăriţi de preşedinte, 

In acestii casă procesul verbală care va
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cuprinde părerea, consiliului de anchetă va | 
menţiona şi declaraţia ofieriloră sanitari, 

Art. 16. Oficerii sanitari sâă alte persâne 
chiămate înaintea unui consilii de anchetă spre 
a da lămuriri 'şi voră face declaraţia pe rândă 
şi în deosebi, ! 

“Ofigerală obiectii al anchetei şi membrii con- 
siliului le voriă putea adresa întrebările ce le 
vorii găsi de cuviinţă, însă prin organulii pre- 
şedintelui, - 

Art, 12, Personele chiămate dinaintea consi- 
silialui fiindă ascultate, ofigerulii obiectă ali 
anchetei 'şi va presenta observaţiile s6le. 

Preşedintele va consulta apoi pe membri 
consiliului spre a sci dâca ei suntii destulă do 
lămuriţi; în casă de afirmare elii va, depărta 
pe ofigerulii obiecti ală anchetei din camera 
consiliului; iară la casă contrarii, ancheta va 
continua. 

Art. 1S, După terminarea anchetei, 
dintele, contorină casului, va pune în parte şi 
în terminii de mai josii, următârele cestiuni 
adică : 

“Pentru causă de disciplină 

]. D... este încasuliă d'afi 
tru rea, purtare obicinuită ? 

2, D... este în casulă d'a fi reformatii pen- 
tru greşeli prave în servicii ? 

3. D,,. este în casulă da  reformatii pen- 
tru greşeli grave în contra disciplinei? 

4. D... este în casulii d'a fi reformată pen- 
tru greşeli în contra onârei ? , 

reformat pen- 

preşe-| 
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Pentru causă de meactivitate 
D. . . ce se află în neactivitate de mai mult 

de trei ani este în casulă d'a fi reformată ca 
nesusceptibil de a fi chiămat iar în activitate? 

Pentru condamnare mai multi de şese 
lună la închisre 

D. . . condamnati la mal multii de s6se lanţ 
la închis6re prin sentinţă de fire criminală este 
în casulii de a fi reformatii? 

Art, 19, Nici uă altă chestie de câtii cele 
arttate în articolulă precedentă nu va putea fi 
pusă consiliului de anchetă, 

Asupra fie-cării chestii pentru care consiliul 
va avea a decido spre a'şi forma părerea, mem- 
brii voră merge 13 scratinală secret, depunând 
într'oă urnă pentru afirmativă ună biletă pa 
care va fi scrisii cuvântu da, şi pentru negativ 
unii bilet pe care va fi serisă cnvântală op: 

Majoritatea ra forma părerea, consiliului, 
Resultatulă votului va fi trecut în procesul- 

verbalii care va cuprinde părerea consiliului, 
Art, 20, Procesuli-verbaliă cuprindendă pă- 

rerea consiliului va fi subscris de toţi membrit 
şi trămisă Ministerului de resbelă cu tâte ac- 
tele spijinitâre, prin intermediulă generalului   comandanti ală divisiel, şi dircetă de preşe- 
dinte, decă elii va fi generală de divisie, 

Art, 21 Şedinţela cousilialui de anchetă vor 
Îi secrete, 

Consilială de anchetă se va disolva fără nic! 
ună altă ordină, indată ce'şi va fi dat părerea 
asupra lucrării pentra care a fostii conrocată, 

Art. 22, Toti ce este contrarii acestui re- 
gulamenţii, este şi rămâne destiinţati. 

  

4 

„REGULAMENT 
„ PENTRU CONSILIUL PERMANENT AL INSTRUCTIUNII OASTEI 

(Decretii No, 220, din 12 Februariă 1570) 
Art, 1. Consiliul permanentă ală itstrac- 

țiunii 6stef se compune din ministru preşedinte 
şi de 11 membrii luaţi din oficeri! superiori aj 
armatei, din aceştia cel mat mare în gradi 
este do dreptă vice preşedinte. 

Art, 2, Membrii consiliului se numescă de 
Domnă, după recomandaţia ministrului. 

Art, 3, Membrii consiliului se voră alege 
dintre ofigerii carii ai trecuti scâla militară din 
țEră s6ă din străinătate, sc din acei cari se 
voră fi distinsă în lucrări de sciință militară, 

Arte 4. Consiliulii dirige şi priveghiază in- 
strucțiunea în armată. Elă va & consultatii a- 
supra tutuloră cestiuniloră relative la instruc= 
ţiunea 6stei. 

Art, 5. Consiliulă ra elabora tâte progra- 
mele şi regulamentele privitâre la organisarea 
tntulorii scâlelorii armatei. 

Art, 6. Consiliul elaboreză ss aprobă pro- 
gramele şi regalamentele privitâre la scâla 
miltară actuală precum şi la oră ce alte scoli 
sar mai înființa. Consiliul se asigură prin ei 
£osuşi de aplicarea programelor şi regulamea- 
telorii loră. 

Arte 7, Consilială inspectâză instrucţiunea 
în armată celă puşini uă dată pe ani, 

Elă delsgă pentru acesta membrii din sânul 
stii, s6ii dintre alţi ofişeri ai a*matei, supuind 
alegerea aprobării ministruluj. 

Art. 8. Consiliulii namesce uă comisiune dia 
snulii săi care ia parte Ja examinele anuala 
ale scâleloră militare d'impreună cn comisiu- 
nea examinătâre a sc6lei, 

Acestă comisiune va trămite ună memoriă 
detailată consiliului despre gradulă instrucțiu-   nei, despre modulă aplicării programeloră şi
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regulamenteloră, modulii predării cursurilor 
şi diferitele aplicaţiuni, şi propune consiliului 
amelioraţiunile ce crede de trebuinţă a întro- 
duce. 

Art, 9. Consiliulii va fi dâtorii ca, cel puţia 
uă dată pe ani şi deosebiti de inspecția pre- 
văgută la art. 8, să delege uă comisiune spre 
a inspecta modulii predării cursurilorii în scâ- 
lele militare precum şi cele-alte prevădute în 
articolul precedenti, însă totii-dâ-ana, după 
uă antorisare prealabilă a Nlinisterului de re- 
sbeli. 

Acâstă comisiane este obligată a presinta 
anii memorii asupra inspecției făcute. 

Arte 10. Consiliulă este însărcinatii cu e- 
xaminarea tutulorii gradelori din armată cari, 
conform legilorii şi regulamentelori de înain- 
tare, trebue să depună examenii spre a înainta, 
în gradii superiorii, şi statuâză clasarea lori. 

Art. 11, Consiliulii examinză pe ofierii ce 
sa propună a trece în corpurile de stat-major 
precum şi pe aceia cari dorescii 'a merge în 
străinătate spre a urma, scoli militare, con- 
form programeloră publicate, 

Arte 12.: Consiliulii aprobeză cărţile ce arii 
găsi folositâre pentru sesiele din armată şi 
propune ministrului concursuri pentru elabo- 

„zarea cărţilor ce va crede necesarii- instrue- 
ţianii 6stei, . 

Corpurile şi scâlelo militare nu voriă putea 
cumpăra alte cărţi pentru bibliotecile lori de 
câtii acelea cari voriă fi dobânditi mai ântâiă 
aprobarea consiliului, 

Art, 13. Ori ce disposiţii privitâre la ia- 
strucţiunea 6stei vorii îi formulate, avândii în 
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vedere opiniunea consilialui permanentă al in- 
'strucţiunii 6stei, 

Art, 14. Părerile şi decisiunile consiliului 
permanentă ală instrucţiunii 6stel se daii prin 
majoritatea votariloră ; minoritatea va, fi d&- 
târe a'şi formula opiniunea sa. 

Consiliulă nu va putea ţine şedinţe cu mai 
pugin de şâse membri. 

În ori ce casii, decisianile consiliului nu vor 
fi valabile de nu voră întruni șse voturi. 

Cândi consiliul se compune de mai puţinii 
de nucă membri şi uă propunere n'a putut în- 
truni majoritatea de gese voturi, acea propa- 
nere se amână până cândiă consiliul se va com- 
pune celi pugini de nucă membri. 

Art. 15, Funcţiunile membrilori consiliulu 
de şi gratuite, însă do câte ori voră fi depla- 
saţi, în interesul survegherii instrucţiunii, vor 
avea indemnitatea de drum şi de misie. 

Art. 16. Consiliul va face la finele fie-cărui 
an uă espunere generală de starea și trebuința 
instrucţiunii 6stei, care se va supune ministra- 
lui celă multă până Ja 1 Martiă. 

Art. 17, Consiliul se adună de câte ori pre- 
şedintele va găsi de cuviinţă. Deosebitii de a- 
câsta, consiliulii se adună de dreptii la 16 ale 
fie-cării luni, Aa 

Art. 18, Consiliul este dâtorii ca la fie-care 
şedinţă să închee ună procesii-verbală, care 
se va înseri într'unii registru speciali. 

Art, 19. Unii căpitană din corpulii de stat- 
majori va indeplini funcțiunea de secretară. 

Arte 20, Tote disposiţiile regnlamentaro 
contrarii reglementului de fagă sunt şi remân 
desfiinţate, „: 

  

REGULAMENT 
ASUPRA SERVICIULUI -AILITIILORU 

(Decretii din 27 Ianuarie 1870) 

TITLUL | | 

Disposiţii generale 

Arte 1, Milițiile se compun: . 
a. Din tinerii cară aă tras la sorţ şi aă pri- 

sositii peste gifra contingentului anual ală ar- 
matei şi ali dorobanţilorii ; 

b. Diu tinerii cari ai prisositii din clasa u- 
nului respectiv, după ce s'a ales contingentulă 
trebuinciosti grăniceriloriă ; 

e. Din acei tinerii cari aă serviti ună an de 
bună voe în armată pe comptă lorii ; 

d. Din 6menii cară ai împlinit terminulii de 
serviciii prescris de lege în armata permanentă, 
flotilă, în reserva lor, în dorobanţă şi grăniceri 
căguţi la sorţi sâi aleşi şi din acel ală cărorii   

angagiamenti voluntarii expirândă ară putea 
fi clasaţi între miliţiani prin vârsta loră; 

e. Din ofişerii eşiţi din ori-co elementă al ar- 
matei şi cari nu ai adjuns la vârsta de 36ani; 

f. Din înlocuiţi și substituiţi în armata ac- 
tivă, dorobanţi s6ă grăniceri ; 

g. Din Gmenii reformaţi din armată, grăni- 
ceri, dorobanţi sii reservă pentru infirmităţi 
timporale, şi Caril nu "i ar scuti şi de servicinl 
miliţiiloră prin infirmităţile ce ai. 

Arte 2e Terminulii de servicii ali fie-cărui 
individi în miliții este de la data trecerii sslo 
în miliții până la împlinirea vârstei de 36 ani 
înclusivă. 

Vârsta se numără de la 1 Ianuariii al anului 
ce vine după celă în care a împlinitii omul 
20 ani... 

103
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Versta, iară nu timpulă serviciului efectivă, 
“decide asupra, dreptului şi dâtoriei de a fi în- 
scrisă în unul din elementele forţei publice, 
cu escepţiile prevădute în legea organică la 
art, 7 şi orl-care alta, care ară prevede aseme- 
"nea, escepţiani. ” 

,  ACte 8. Indetoririle miliţianilor, în tot tim- 
pală aflării loră în acâstă categorie, suntă ; 

a. A face serviciulă ordinari în interiorul 
comunei unde suutii domiciliați; 

V. A face serviciulă pe timpulă concentrării 
oră la exerciţiă şi inspecții, afară din terito- 
riul comunii, însă în circumscripţia judeţului ; 

c. A face serviciă în corpuri mobile spre a 
secunda armata activă la casii de resbel în în 
teriorulii ţării s6ii peste frontieră. 

TITLUL II 

Despre înscrierea miliţianilorii 

"Arte d, Inscrierea în registrele bataliânelor 
şi acelea, ale companiilor a miliţianilor prove- 
nind din casurila prevădute la art. 1, aliniatele 
a, b şi f, so regoleză după decisiunile consiliu- 
riloră de revizie ale recratării. 

Inscrierile întâmplătâre în cursutii anului, 
cuprinse în casurile at. 1, alin. c, d, e şi g, se 
facii de comandantulii de companie după orâi- 
nul comandaatului de batalion, care raportăză 
Şi corpurilorii respective despre trecerea în mi- 
liţii a Gmenilor ce'i ai aparţinut spre a'i sterge 
din registrele lorii, . 

Arte 5. Repartiția miliţianiloră pe cele trei 
stări de chiămări se face de comandantul ba- 
talionului cu comandanții de companie, conform 
prescripţiuniloră regulamentului de fașă şi în 
înțelegere cu primarii respectivi al comunelor, 

Arte 6, Inscrierile se vorii face în registrele 
yespeotive după categoria fie-căruia (inodelă 

1 b), 

Art, 7. Indată după încheerea operaţiani- 
"lori recrutării, consiliulă de revizie trămite 
batalionului uă, listă de toţi tinerii carl sunt 
a face parte din miliții. Batalionul întocmesce 
bilete de modeli No.1, miliţii nominale, le în- 
Tegistrăză in registrele sâle matricule pe com- 
panii şi le trămite companiiloră spre a se da 
omeniloră, ” 

Toţi tineri presenţi în comună şi otăriţi de 
consiliul de revizie a face parte din miliții sunt 
dători a se presenta la comandanții de compa- 
nii respectivi în termină de 15 dile de la în- 
„cheerea şi afişarea listelorii. Comandantulă de 
companie le va, libera biletu! de miliții priimit 
pe la batalion (model No. 1), înscriindw'i în a- 
celaşii timpă în registrală respectivi, 

Art. $, inscrierea din registrul reserrelor 
în acel ală miliţiilori se face prin îngrijirea 
comai:dantulut companiei, fără ca omulii din 
miliții =ă mat fie dâtorii a se presenta, la com- 
panie. Noema ce este a se lua do comandanții 
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de companie pentru aceste inspecţiuni este ani! 
vârstei omului, conformii biletalui de reservă 
ce i s'a liberată la trecerea sea în acâstă cate- 
gorie. întru câtă legea nu prescrie altă-felă. 

Arte 9, Pentru miliţianii în categoria celor 
prevăduţi la art. î, alin. c, corpurile de trupă 
urmâză cu dânşii ca cu ună oră-care altă oinit 
ce trece în reservă, 

Ei suntă dâtori a se conforma întocmai dis- 
posiţiuniloră pentru reservişti şi comandanții 
de companie de miliţie îi înscrii în registrele 
miliţiiloră îndată ce ei s'aii presentat a'şi lua 
biletele da eşire din serviciulă activă. 

Art. 10, Miliţianii prevădaţă la art: 1, ali- 
neatul e, ai a se presenta la comandantul ba- 
talionului respectiv în persână, s6ă a'i face cu- 
noscut în scris despre alegerea domicilialui lor 
îndată ce ai părăsit armata, și în termină de 
uă lună de la data decretului ce le încuviințeză 
demisiunea, 

În acestă cualitate, tote disposiţinnile regu- 
lamentului de fagă, le suntiă aplicabile. 

Art, 11. Admişii a continua terminulii re- 
servei în activitate de servicii, precumi şi 
reangagiaţii cărora le-arii expira terminulii 
angagiamentului lorii, se voră trece în reserră, 
conform art.9—13 din regulamentulă reservei. 
Comandanții de bataliâne ai miliţiiloră se vor 
conforma apol în privința lor cu cele prescrise 
pentru trecerea în miliții din reserve la epo- 
cele legale. 

Art, 12, Primarii comuneloră, €ză la oraşe 
oficerii stării civile, suntii dâtori a informa pe 
şefulă companiei plăşii s6i a despărțirii, des- 
pre mârtea, însurătârea, vidavia; şi strămuta- 
rea din comună — despărţire să oraşă — şi 
venirea din noii cu locuinţa în comună — în 
despărţire sâii oraşă — a vre unui individă de 
parte bărbătâscă prin uă listă (modeli No. 2) 
şi comandantul însciinţeză pe comandantul ba- 
talionului făcând amânduoi mutaţiile necesitate. 

Art, 13, Afară din casurila de morte, acela ' 
pentru cari miliţianii se voră sterge din regi- 
stre sunti: 

Perderea vederii la unul stă Ja ambii ochi, 
ori-cari va fi causa; slăbirea notabilă a vederii, 
myopia prea pronunciată ; 

Paralisia permanentă a palpebrelor, care ar 
împedica vederea; , 

Diformaţiunea considerabilă sâi perderea to- 
tală a nasului : 

Surditatea complectă, surdo-mutismaliă, a- 
phonia permanentă sii alterațiunea prea în- 
semnată a vorbel, mutismuliă. 

Diformaţinni mari ale figurii, afecţiani ce 
ară împedica permanent libera mişcare a ma- 
xilei infericre. : 
"Gaşa roluminâsă, tumori volumindse incu- 

rabile la gâtă. " ME 
Diformaţiunea şi deviaţianile: colonei ver- 

tebrale. ,
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Diformaţiunea thoracelui și cicatricii vici6- 
se pe trunchiii, eara ar gen respirațiunea sâă 
ară împedica, purtarea vestminteloră, inilitare 

.şi mânuirea armelor, 
Hemiplegia şi paraplegia. 
Diformaţiunile, atrophiile, paralysiile, cu- 

'tracturele, cariile, nacrosele, cicatricile vicidse 
şi ankylosele, cari ară împedica în permanenţă 
Tancţiunza anui membru. Lipsa unui membru. 

Perderea totală a degetului mare, indicelul 
s&ă a celorii alte degete alo mânilorii. Perderea 
unei părţi a degetului mare sâii a indicelui 
mânei drepte. : 

Porderea totală a degeteloră unui sâă ambe- 
“ori picidre. ” 

Elephantiasia ali Arabiloră, 
He=rniile voluminâse, — Hernia inquinale 

siraplă, voluminsă sâă dublă. — 'Pumori volu- 
“nin6se incurabili ate testiculalui sâi scrotului, 

Anus contra naturej. 
'Tubercularis. 
Morbii organici at cordului. — Amenrysma 

arteseloră principale. SR 
Hydrops-ascites depondândă de uă afecţiune 

organică. 
Cirrchosa constatată a ficatulut, 
Hypertrophia enormă a splinet. 
Alienaţiunile mintală în genere. 
Imbecilitatea, idiotismuli, cretinismulă, e- 

vilepsia. 
Debilitate mare a organismului nedependână 

«le nică ună afecţiune curabilă. 
Art. 14, Ori care ari fi gradul de infirmi- 

ate, nu se pâte pronuneia stergerea de cât în 
arma unei visite medicale şi a unel contra-vi- 

site aprobată de gefulii divisiel teritoriale prin 
calea ierarchică, după ună procesii-verbală ali 
consiliului de administraţie ali batalionului. 

Visita sc va face de medicul plăşei, şi în 
“lipsa acestuia de ori-care altulă; 6ră contra- 
visită de acelii alii judeţului. 

Art, 15. Șefulii divisier, înainte de a pro- 
“nuncia escluderea, pâte, la casuri înduoi6se, să 
c6ră avisulă inspectorului generală ală servi- 
ciului sanitară, 

Art. 16, Validitatea reformei uă dată re- 
cunoscută de divisie, consilinlă de administra- 

“ţie ală batalionului notâză po biletul de miliții 

“scade din contrâle 
„cesti regulamentă. 

starea de reformare a omului şi ordinulă divi- 
siei ce "i-a serviţi de basă, după care omul se 

prin furmele prescrise de a: 

TITLUL II. 

Organisarea miliţiilorii 

Art, 17, Milițiile în timpi de pace sa îm- 
"partă în circumscripţii de divisii şi sub-divisii 
"teritoriale, comune tutori elementeloră înar- 
“mării; în circumscripţii de bataliâne pe ju- 
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deţe, în circumscripţii de bataliâna pe oraşe, 
la oraşele Bucuresci, Jaşi, Galaţi, Craiova, şi 
în fiuc în circumszripţii da comoanii pe plăşi. 
Circumseripţiile necesitate prin înfiinţarea de 
baterii sei escadrâne de miliții nu se vo: măr- 
gini în ciccumseripţia companiiloră s6ă bata: 
liOneloră, ele poti fi formate din mai multe 
din acestea, după necesitate şi conform. unui 
înaltă decretă. 

Art, 18, Cadrele diferitelor unităţi de tru- 
pă a miliţiiloră sunt acele prescrise de legea, 
organică a armatei. Pentra gradele ofireresci 
ele se compunii din oficerii luaţi din armata 
permanentă şi din oficeri! iniliţiiloră proprii | 
dişi, numiţi conform legii posiţiei ofişerilor în 
aceste fancţii prin decretii Domnescăi, şi în ur- 
ma unul exameni de capacitate, trecută în- naintea, inspectorului generală de armă în fe 
care anii. - - 

TITLUL IV 

Despre antorităţile miliţiilorii şi atribu- 
țiile fie-cărui gradii 

Art. 19, Șefulă divisiei teritoriale sâă înlo- 
cuitorulii seu, în casă de lipsă, este şefuli su- 
perior al trupelor de miliție din circumscripţia, 
sa. Elă are direcţiunea superidră a tutulor îa- 
faceriloră relative la organisare, instruire, di- 
sciplină, justiţie şi serviciulii miliţiiloră, 

Art. 20, Şefulă imediat inferiori a acestuia 
este şefali sub-divisiel teritoriale. Eli eate re- 
sponsabilă de instrucţia, şi disciplina Smenilor 
aflaţi în miliții, precum şi de afacerile relative 
la mobilisarea trupeloră din circumscripţia sa pe chiămări generale sâi parțiale. ” 

Arte 21, Şefală batalionului de jadeță sâi do oraşă, la oraşele citate la art. 17, este în-: sărcinată cu ţinerea. registrelorii şi tutulor 
scripturilori 6meniloră din circumscripţia ju- deţuloi sâii a oraşului, cu instrucţia, disciplina 
şi serviciul loră, precum şi cu pregătirea ope- 
raţiiloriă relative Ja mobilisarea stărilorii scă 
a detaşamenteloriă. 
"Arte 22, La 1 lanuariii şi 1 Iolii a fie-cărut 

ani îngrijesce a se pregăti raportul semestrial 
(modelă. No. 3) în care trece ântâiii gradele 
permanente şi apoi cifra totală a niliţiilor din 
județii, 6ră pe verao gradul de instrucţie a 6- 
menilori, pedepsile aplicate da elă sâă de sefi . 
companiiloră precum şi caasele cari lo-aă pro- 
vocatii. Acestă raportii sub-scrisii de dânsalii îlă trămite şefalui snb-divisiei, 

Art, 23, După terminarea operaţiunilor re- 
crutării şi după lipsele trămise de consilin! de 
revizie ali județului, şefuli batalionului for- 
m6ză ună tabloi nominală pe plăşi, (modelii 
No. 4), şi în fit-care din aceste înscrie numele 
miliţianilor din acea comună, spre ai servi la, 
înscrierea miliţianiloră anului respectivii, atât
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în registruli să câtă şi în acelii al companiei, 
Dânsuli priveghiază că suma acestoră ti- 

mesi înscrisi, adăopită 'cu cea a tinerilorii re- 
crutaţi pentru armata permanentă, plus a celor 
scutiți s6ă exemptaţi conform legii, să core- 
spundă cu totalitatea tinerilorii înscrişi în li- 
stele recensimentului recrutărei, şi pentru care 
preşedintele consiliului de revisie este dâtor a 
da tote relaţiile ce i se va cere. 

Arte 24, Eli presideză consiliul de admi- 
nistraţie alii batalionului şi, în astă cualitate, 
îndeplinesce tâte îndâtoririlo preserise pentru 

„acâstă funcţie prin regulamentulă de admini- 
straţie alii armatei, 

Ţine ună registru de pedepse a ofişeriloriă şi 
corespunde cu şeful sub-divisiei teritoriale pen- 
tru tote casurile de organisare, instrucţie, ju- 
stiţie, disciplină, etc.; 6ră pentru acele relative 
Ja administraţie şi comptabilitate cu intendența 
cireumseripţiei respectire. 

Arte 25. In cualitate de șefi alii batalionu- 
luă elii are tote drepturile şi dstoriile prescrise 
pentru şefii de bataliâne din armata perma= 
nentă prin reglementulii serviciului interiori 
2liă trupeloră de infanterie. 
Art, 26. Comandantuli batalionalui prive- 

ghiază depourile de arme, muniţie şi îmbrăcă- 
minte a batalionalui de miliții, 

Art. 27, Comandaitulii companiei, în jndeţe 
s6i oraşe, este respundătorii către gefală ba- 
talionului de esacta ţinere a registrelorii, de 
instrucție şi disciplina menilorii, de armătură 
şi echipamentuliă lorii, precum şi de comptabi- 
litatea companiei, , 

In astă cualitate, elă are tâte drepturile şi 
detoriile comandanților de compani! prescrise 
prin regulamentul serviciului interioră al tru- 
peloră de infanterie şi regulamentulii de admi- 
nistraţie, | 

Art. 28, Oficerii din statulă-majorii al ba- 
talionului, prevăduți în legea organisăriă ar- 
matei; îndeplinesce unulă funcţia de directorii 
al cancelariei şi casierii; 6ră celă-altă fancţia, 
de adjutantii alii batalionului şi ofigeriă cu îm- 
brăcămintea. 

In asemenea cualităţi, el se conducii după 
regulamentele respective în vigore în armata, 
activă. 

Art, 29. Sergentulii-majori de la companie 
îngrijesce de exacta înscriere a 6menilor în re- 
gistrele companiei şi ţinerea loră în cnrentiă 
precum şi de tote scripturile şi raporturile ce 
compania trebue să facă către batalionii, este 
responsabilii de curăţenia şi întreţinerea ar- 
melor pe care trebue să le inspecteze cel puţin 

„uă dată pe lună, la diua fixată de comandan- 
tulă companiei ; de instrucţia şi disciplina 6- 
menilor, de metodă şi zaidl6cele întrebuințate 
de instructorii inferiori spre a ajunge la acest 
scopi şi în fine de toti ce este în interesul 
serviciului, 
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Art, 30. Sergentulă de la companie este 
furieruli ei şi însărcinat cu înscrierea, stă gcă- 
derea Gmenilorii în registre şi facerea tutulorii 
scripturilorii companie! sub ordinile şi contro- 
lulii sergentului majoră, 

Art. 31. Gradele inferidre prevădute la stat- 
majorulă batalionului prin legea, organică ser- 
vescii, unulă de ajutoră ali casierului, cel-alt 
ală oficerului cu îmbrăcămintea, 6ră cel d'ală 
treilea ca toboşariă sâii cornistiă, 

Arte 82, Caporalulii şi cele-alte grade in- 
feri6re, cadre permanente ale unei companii, 
servă de adjutâre pentru instrucția Gmeniloră, 

Art, 33, Cadrele permanente inferisre ale 
miliţiiloră se recruteză : ! 

&. Din grade corespungătâre luate din armata 
de linie, sii din 6menii trecuţi în reservă; 

d. Din înrolaţii de bună vos; 
e, Din recruți; 
d, Din reangagiaţi, cară ai făcută ună ter- 

mină de servicii în armata de linie, sâă în ca- 
drele permanente ale miliţiiloră, continnân- 
do'şi anii reservei în aceste cadre, 

Cei de la aliniatulă d şi e dobândesci mai 
ântâiiă instrucţia lorii necesară prin detașări la 
trupele permanente pe ună timpi de 6 lun, 

Despre consilialii de administraţie 

Art. 3. Administraţia miliţiilorii se face 
pe batali6ne. 

Arte 35. La fie-care batalionii se institue 
câte unii consiliii de administraţie compus de 
gefulă batalionului ca preşedinte, de coman- 
dantulă companiei aflată îri acea, regedință şi 
din ună oficerii alii statului majoră ală bata- 
lionului. 

La casii de lipsă a presidentului, ofişerală 
care. comandă batalionulă ad-interim "i ține 
locul. La casii de lipsă a vre unui membru, 
preşedintele desemnă vre unulă din căpitanii 
batalionului spre a'lă înlocui sc po celă-altă 
oficeră alti statului-majori, 

Art, 36, Atribuţiile consiliului sunţă ace= 
leaşă ca şi ale consiliiloră de administraţie a 
corpariloră din armata activă, întru câti ele 
vori fi aplicabile batalionului de miliții. 

Arte 37, Consiliulii de administraţie este 
responsabili de priimirea baniloră şi a objec- 
telorii de muniţie, asemenea de întreţinerea şi 
exacta încheere a compturilorii. Pentru acesta, 
modelele de registre şi imprimate adoptate la 
armata actiră suntă în vigore şi pentru corpu- 
rile miliţiiloră, întru câtă ordinile ministeriale 
speciale nu le modifică sc reduce, 

Art, 85, Masa de întreținere a fie-cărui ba- 
talionii este acea alocată prin budgetul anual, 
asemenea și cheltuelile de cancelarie ale bata- 
lionului şi a fie-căriă companil. 

Art, 39, Cheltuelile puse în sarcina mesei 
de întreținere suntiă cele specificate prin regu- 
lamentulă de administraţie şi ordine ulteri6re,.
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TITLUL V 
Despre armătură şi uniformă 

Art, 40. Companiile suntă responsabile, a- fară de recursulă loră contra miliţianilor, pen- 
tru imputarea perderilorii, de armele ce guver- 
nulă le-ai dati. Aceste arme rimâni proprie- 
tatea Statului, 

Ţinerea, în bună stare a armamentului şi a 
muniţiunii date miliţianului este în sarcina sa, 
reparaţiile, în casii de accidente causate de ser- 
vicii, este în sarcina Ministerului de resbelii. 

Art, 41. Pentra armele şi muniţiile aflate 
în deposituli batalionului, respunde consiliulă de administraţie, . 

Art, 42. Pentru exercițiă s6ă concentrări de 
totă felală, miliţianii voră purta îmbrăcămin- 
tea prescrisă de broşura ubiformităţii, 

Arte 43, Miliţianii ce suntă numiţi în grade 
ofigeresci Ja miliții vor purta numai când sunt 
chiămaţi la servicii, şi în ori care altă casă 
specificatii prin ordine separate, uă uniformă 
corespungătâre cu cea a cadreloră permanente 
ale miliții şi prescrisă în broşura uniformităţii, 

TITLUL VI 

Alocaţiiă 

- Art. 44, Gradele ce compună cadrele per- 
manente ale miliţiiloră ai dreptă la tote alo- 
caţiile prevădute prin bndgetă şi regulamente 
pentru gradele corespundătâre în armata activă, 
"Art 45, Gradele inferidre din miliții nu vor 

priimi de câtă armătura uă dată pentru totă- 
de-una, și muniţia de resbeli ori de câte ori va 
fi necesitate. La casă însă cândă xoră fi con- 
centrate sub arme, pe ună timpii maj îndelung 
de 48 ore, ele voră fi întreţinute cu cheltuiala 
Statului pe acelaşii picior ca gi trupele arma- 
tel active, şi în conformitate cu disposiţiunile 
Prescrise în regulamentele de administraţie şi 
soldă, 

Art, 46, 

[i 

Ofişerii de miliții nefăcândi parte 
" din cadrele permanente, chiămaţi la serviciă 
s6ii manevre pentru unii timpii mai langii de 

"48 ore, priimescii solda după gradi. La casă 
de concentrări pe piciorii de resbel ei se bucură 
de tâte alocaţiile acordate ofigerilori din ar- 

- mata activă, | , 

TITLUL II 

Onoruri şi presente , 

Art, 47. Diferitele arme din care se compun 
milițiile sant asimilate, în cât privesce presen- 
tele şi onorurile, cu armele corespundătâre din 
armata permanentă; cu tâte acestea cândă mi- 
liţiile sunt întrunite ca diferitele arme sâii de- 
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taşamente din armata de linie; grăniceri sâii 
dorobanţi, ele iai ce li se însâmnă de ofigerulă 
care comandeză în capă. 

Art, 48. In casulă cândi trapele de miliții 
suutii unite cu trupe de linie, grăniceri s6ă do- 
robanţi, comandamentulii trupelor la parădi, 
ceremonii, manevre, operații, etc., aparţine a- 
celui din oficeri mat mare Ja grad, fără di- 
stincţiune de corpuri şi arme; şi la acelaşi grad 
ofigerul din trupele permanente fără consideraţie 
de vechime cândă celă ali trupeloră de-miliţii 
n'ar fi tot din ofigerii înscrişi în contrâlele ar- 
matei permanente. : i 

TITLUL VIII 

Congediuri și schimbări de domiciliii 

Art, 49, La casii cândii unii miliţiană va voi 
să plece de la domiciliul săă pe unii timp mai 
îndelungii de daoă-geci dile, fără a] părăsi de 
totii, se va presenta ia comandamentulă com- 
paniei cu biletulă săă şi'şi va exprima dorința, 
arătândă loculă destinată. Acesta îi dă un li- 
let (modelă No, 5) şi în urmă raportâză în- 
dată comandamentului batalionului, 

In biletii se va specifica Joculă destinaţiei şi 
durata absenței şi în schimbii niliţianulii va 
lăsa biletulii săă care i se va înapoia la întâr- 
cere cândiă se va presinta comandanţalui com= 
paniei şi cândii Grăşi raportâză şefului bata- 
lionului, 

* Art, 50, Dâcă anunţarea de plecare se faca 
în momentulii cândă s'a dat; ordine de inspecții. 
s6ă chiămaro la exerciţiuri anuale or! altă ser- 
viciă, milițianulii pâte îi împedicat de a părăsi | 
compania sa până după terminarea chiămării, 
în casă de a nu putea constata urgenţa nece- 
sitățil. 
ai 51. Miliţianul este dâtor a se presinta 

comandantului companii localităţii unde se dn- 
ce, îndată după sosirea sea acolo, arătându'şi 
biletulă de voe. In casă cândă merge în altă, 
comună de cât acea de reşedinţă a comandan- 
tului companiei, arâtă primarului localităţii 
biletul săi care transmite îuserisii scire co- 
mandantului companiei, despre sosirea omului 
şi formalitățile ce pârtă. . 

Arte 52. La casă cândiă miliţianul na se va 
întârce, 15 gile după expirarea terninului luat, 
şefulii companiei previne pe acela ali batalio- 
nului, care intervine spre a face demarşe pen- 
tru înapoerea lui, scă spre a cere relaţie de mo- 
tivele neîntârcerii la şefulii batalionului res- 
pectivă, 

Art. 59, Când plecarea dintr'aă localitateare 
de scop schimbare de domiciliii, afară din ju- 
deţii, se păzescii aceleaşi reguli, cu deosebire 
că comandanții de companii şi de bataliâne, 
scadă şi adaugi po omul ce plâcă, trămițână   şi biletulă omului ce se străwmută comandan=
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tului noului batalion în care elii intră cu ad- 
notație de schimbare de domiciliă. 

Art, 54, Dâcă schimbarea de domiciliă se 
face în altă plasă totii din acelaşi judeţii, co- 
mandantulă bataliunului reguleză mutaţia, ba- 
sânduse pe procedarea de mai susă, 

Arie 55, Ajunsii la noua sea reşcăință, mili- 
ţianul trebue să se presinte în terminuliă, pre- 
scrisii în biletulii de voe, comandantului com- 
panici şi 'şi repriimesce celă-aită bileti. Co- 
mandantulii companiei face mutaţia necesară 
şi informEză pe şefulă de batalioni printi'ună 
raporti. 

Art, 56 Decă miliţianulii n'a ajuns la nova 
sea destinaţie uă lună după terminulă. însem- 
uatii în biletulă de trecere în miliții, coman- 
dantulă de companie îusciințeză pe comandan- 

“tulă batalionului s&ă, care face cunoscutii co- 
mandantului batalionului de unde trebuia să 
vină omulă prin formula următâre : 

Miliţianuli N... N... înscris 
pe biletulii No, . .. n'a ajunsii uă lună după 
timpul ce era trebuinciosă la, reşedinţa al6să, 

, la..., în . 
„__ (Ss.) comandantulii batalionului .... 

" Eră dâcă a ajunsi la terminali fixată încu- 
nosciinţeză printr'uă formulă analogă de a- 
jungere, 

Art. 57. Indată după priimirea acestei în- 
sciinţări, comandantul batalionului căruia este 
adresată, însciinţeză pe ofigerulă de dorobanţi 
şi pe autorităţile administrative, care pun tote 
midlâcele spre a'lă căuta. - 

Arte 6$, Decă militarali renunță la strămu- 
tare şi so întârce la ântâia sea reşedinţă, ne mai 
avondă scop să o părăsescă,, se presintă co. 
mandantului de companie şi acesta prin şeful 
săi însciinţezi pe cumandantulă batalionului 
judeţu!ul unde cra să se domicilieze spre a'i îna- 
poia biletulii trămisă şi înscrie pe om ca venit 
din nuoi. | 

Art, 59, Dăcă miliţianul părăsind ântâia sea 
reşedinţă, nu se va duce în cea care 'şi a ales 
şi arii voi să se statornicâscă în alta, trebue 
să anunțe pe şefulii companiei localităţii unde 
se află, arâtându biletulă săi de voe şi dorinţa 
d'a se statornici acolo. 

Acesta, prin midlocirea şefului săi de bata- 
lionii, face a se regula prin comandantul ba- 
talionului de miliții de unde i s'a dati biletul 
de vo, ca să satisfacă noua doriaţă a omalui, 
anulândi lucrarea primitivă. 

Art, 00, Ii cas de împedicare dea ajunge 
la noua sea destinaţie din causă de forță ma- 
joră, comandantulii companiei plăşii în care se 
găsesce miliţianulă îi va acorda, după cererea, 
omalui, congedii mărginită şi va, informa des- 
pre acesta pe comandantală săă de batalionă, 
care încunosciințeză pe cel unde are să ajungă 
omul ]a împlinirea roei ce posedă. 

Art, 61, Inscrierile şi stergerile &meniloră 

.... ..... .   
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| ce'şă schimbă domiciliulă se facă în registrele 
respective imediată după trămiterea formali- 
tăţilori la noua reşedinţă. 

Ele se faci ori de câte ori plâcă definitivi 
s6ă vine din nuoă în reionul urel comune, plăşii 
sci districtă, fie acesta repetată de mat muite 
ori pentru unulă şi acelaşi individă într'ană 
timpii ori câtă de scurtă, 

Arte 62, Schimbările domiciliului dintruă” 
comonă într'alta ale aceleeaşi plăşi, sunță su- 
puse simplului control al comandantului com- 
panii şi primarii respectivi îl vorii ţine în cu- 
reptă despre acâsta. Comandantulii companiei 
se conformă pentru acâsta art, 12, 

TITLUL IX 
Serriciulă ordinară 

Art, 63, Serviciulă ordinară al miliţianilor 
consistă în guarde şi patrule în interiorulă co- 
munel, şi se împarte în serviciă de di şi de nâpte 
pe ună timpi maximumi de 24 ore, 

Art. 64. Omenii înscrişi în registru se orân- 
duescii la serviciă ordinar de pază în comunele 
rurale, de şeful garnisonel undo se află unii 
asemenea, în înțelegere cu primarulii şi după 
ordine priimite de șefal batalionalui, sâă după 
cererea autorităţii administrative; în comunele 
urbane de comandantul pieţir; acolo ubde se a- 
flă un asemenea, în înțelegere cu şefală bata- 
lionului din oraş şi antorităţile administrative. 

Art. 65, Suntă înscrişi pentru a face acest 
servicii toţi individii domiciliaţi în comună 
cari, conformii art. 48 din legea armării, come 
pună ântâia sâii a doua stare sâă cliâmare, 

Art, 06. Sa esceptezăi do ln acest servicii : 
a. Membrii corpuriloră legiuitâre; 
d. Funcţionarii pablici; 
c. Ofigerii proprii dişi de miliţie; 

„d. Cel cari aii mal puşinii de şăse luni de do- 
miciliă în comună; 

e, Acei pentru care serriciulii obicinuită, ar 
fi uă sarcină prea onerâsă după constatările 
făcute de consiliulă comunală locală; : . 

f. Amploiaţii serviciului activi ală contri- 
buţiiloră indirecte, alii axiselorii şi administra- 
țiiloră sanitare, ali cantonierilorii ală păzito- 
riloră de păşuni şi alii fozestierilură Statului; 
„9. Purtătorii de scrisori şi depeşi, agenţii 

Jiniiloriă telegratice, surugiii şi amploiaţil ad- 
ministraţiei postelorii recunoscuţi necesarii a- 
cestoră servicii publice, machinistil şi încăl- 
ditorii drumuriloră de feri şi ai vaporelori, 
şenţării şi ocnaşii; . 

h, Portăreil şi servitorii ataşaţi la serviciul 
unei persâne precumă slagi, rândaşi, vizitii, 
argați, etc.; 

4, Acei cark-uă absenţă, uă b6lă scă uă infir- 
mitate legală justificată prin actii medicali, 
vizată de autoritatea comanală, îi pune în ne-.-
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putinţă d'a face servicialii 
prevădutii îat:"'Ensală 

Art. 67. Sersiciulii ordinară este personală, 
cu tâte acestea înlocuirea este permisă, dâcă 
înlocuitorulă nu va pretinde a fi scutită de în- 
dâtoririle scle personale ca miliţian, înlocuirea 
este supusă aprobării consiliului comanali., . 

Arte 65, Omenii din miliții eşiţi din reservă 
potă fi încorporaţi cândi se fac concentrări în 
armele din care aă făcută parte, începândi cu 
cel mai tineri şi păzină cele prevădute de lege 
relativiă la cele trei stărr, astii-fel este mai cu 
semă pentru armele speciale şi pentru cavale- 
rie, cel-alţi se pot împărţi în diferite arme după 
necesităţi şi cualităţi fisice. 

Art. 69. Incadrarea bataliGnelorii de miliții 
în corpuri de trupe mal mari, s6ă încadrarea, 
escadrânelorii scă bateriilor formate cu Smeni 
din miliții remâne la chibzairea Ministerului 
de resbelă, 

şi numal pe timpul 

“TITLUL X 

Concentrări 

Arte 70. Concentrările miliţiilorii suntă or- 
dinare şi extraordinare, cele ordinare suntă ; 

a. Pentru exerciţii în interiorali comune! 
şi nu mai multii de cât pentru duoă ore din qi. 

d. Pentra manevre mici şi inspecții pe ună 
timpi de 48 ore. 

Cele extraordinare sunti : 
a, Pentru manevre şi inspecții generale, 
V. Pentru resboii. . 
Arte 71. Omenii din miliții suntă dâtori a 

se supune ordinilorii ce priimescă de la coman- 
dantală companiei lori directi sâi prin dele- 
gaţiuni pentru concentrări, 

La, cas de si area să reclame în contra chiă- 
mării, trebue mai ântâiă a veni, conform ordi- 
nului ce aă, şi reclamările se facă la loculi 
concentrării. . 

Concentrări ordinare 
.. 

a. Pentru exerciţiă în înteriorulii comunală 

Art, 72, Pentru exerciţii de detail toți mi- 
liţianii suntă concentrați în înteriorulă 'coma- 
nej, la uă localitate desemnată, uă dată pen- 
tru totii-d6-una de autoritatea comunală în 
unire cu cea militară, în fie care Duminecă sâă 
qi de sărbătâre, afară de sărbătorile Pascilor şi 
ale Crăciunului, analii nuoi, sf: George, sân- 
tal Dumitro, gilele onomastice ale Inălţimilor 
Lori şi sărbătorile naţionale de 24 Ianuariă, 
S Apriliă, 10 Maii. “ 

Armele necesare pentru exerciţiuri se vori 
lua din depourile aflate la comune sâă din a- 
cele ale companiiloră. ! ” 

Art 12, Suntii dispensaţi de exerciţii : 
a. Cei în categoria art. 66 de mul susii, 
b. Omenii cari posedă uă cunoscinţă satis- 

fâcătâre de: regulamentele scâlei de soldată şi 
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do platonii,. ssă companie, recunoscuţi de co- 
mandantulă batalionului şi acâsta însă nici uă 
dată ma! mult de trei concentrări consecutive. 

Art. 74. Comanâantulii companici este d6-. 
toră a numi în fie-care comnnă şefi de secţii 
şi escuade, precum şi instructorii necesari în 
proporţie cu numărulii milițianilorii, dintre $- 
menii veniţi din armată sâă reservă şi din 6me- 
nii aflaţi în reserve domiciliaţi “în comune şi 
cari posedă cunoscinţa şi metoda necesară spre 
a îndepiini uă asemenea, misie. : 

Art. 75. Comandantul companiei va fixa 
ora Ja care trebue a se începe exercițiul, după! 
ano-timp şi va prescri prin ordin lecţiile ce tre- 
bue a se preda de instructori, conform cu pro- 
gresul 6menilor pe cari "1 va tinpărți pe clase. 

Disposiţiunile acestea trebuesc afişate prin- 
trună program la Primărie, şi la cancelaria 
companiei. - 

Art. 20. La ora fixată prin programulă fă- 
cută, toţi 6menii, afară de cei dispensaţi mat 
d'inainte, suntă dâtori a se afla, afară de ună 
altă ordinii contrară, la loculă însemnată pen- 
tru concentrare, 6ră contra-venirile se vor pe- 
depsi conformi disposiţiunilorii acestui regu- 
lamentă. e i 

Art. 7 In totă timpală exerciţiului pre- 
cum şi pentru ordinile de pedepse ce vor priimi 
âmenii sunţii dâtori a se supune ordinilori ce 
priimescă, La casti cândă vr'uă pedâpsă li sar 
părea ivjustii ordonată, ei rorii putea, reclama 
superiorilorii prin autoritatea, comunală si 
directă după ce a, executatiă pedâpsa. 

b. Pentru inanevre mică şi inspecții 

Arte 33. Concentrările avendii de scopă e- 
xerciţiii care să dureze până la 48 ore se vorii: 
face cn aprobarea şefului de sub-divisii teri- 
toriale, după raportul comandantalui batalio- 
nului, în care să se arâte motivulii pe care îşi 
bazăză cererea şi după chibzairea comandantu- 
lu! de sab-divisie, 

Aceste concentrări nu potii fi mai dese de 
câtă una pe lună, cândă se voriă deprinde 6- 
menil la exerciţialii de companie şi celii de ba- 
talionă. i 

Art, 79. Miliţianii ca şi armata activă sant 
supuşi în fie care anii Ja inspecții periodice, şi 
pentru acâsta se potii concentra la epoci otă- 
rite pe plăşi sâii pe judeţe, 

Art, 80. Aceste inspecții aii dreptă scopiă a 
se vedea deca toţi Gmenii suntă presenţi, a li 
se aminti detoriile lor militare şi a se inspecta, 
armele şi maniția; cu acestă ocasie 6menii fac 
reclamaţiile ce rorii fi avândii, . : 

Arte S1, Inspecţiile parţiale se facii de şeful 
companii la finele-fie-cărui trimestru şi ac şe- 
fulă batalionalui la începutulă fie-cărut seme- 
stru, servindu-se pentru acestea de adunările 
de gi în comune, sâi de chiămări într'adinsă 
care nu trece peste 48 ore, în limitele art, 56
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din legea organică a armării, şi conformii ar. 
ticolului 78 din acestă regulament, 

Art, 82, Locurile de concentrare pentru in- 
specţia companiei suntii mai multe şi alese, 
astii-felii ca 6menii să nu facă ună drum mal 
lungă de gece chilometre, Numărul concentra- 
țilorii pe unulă şi același loci, nu va fi mai 
mare de 100—300, chiămată la aceeaşi oră. 

Art, 83. Pentru inspecția batalionului, elă 
pâte fi concentratii la diferite centruri şi ast- 
felii că 6menii să nu facă unii dramii mal mare 
de 15 —20 chilometre pentru ducere sâă întâr- 
cere, şi în casii de a nu se putea concentra în- 
tregiă se inspectăză restulă pe plăşi. 

Coneentrări extraordinare 
a. Blanevre şi inspecții generale 

Art, 84, Concentrările pentra manevre mari 
se faci uă dată pe anii, în luna ce se va otări 
de Ministerulă de resbelii, în limitele legii, și 
nu pot dnra mai maltă de 15 dile. : 

Art. S5, Ordinile de concentrare trebue date 
„cu uă lună mai "nainte şi transmise prin co- 
mandanţii companiiloră respective autorităţi 
lori comunale, spre a fi afişate în comună. 0- 
ficerilorii de miliții li se vorii comunica acestea 
prin adrese anume de către gefulă de batalion. 

Art. 86, Pentru concentrarea Gmeniloră Ja 
loculă de manevre, şefalii de batalionă în în- 
ţelegere cu autoritatea administrativă locală 
şi cu primarii comunelor megieşite se vor în- 
griji a'i cuartirui într'ună reionă de 2 chilo- 
metre, 

Arte 87, La casă când guvernul nu va crede 
necesară să concentreze totalulă numtră ali 
miliţiiloră, ci numai uă parte, concentrarea sa 
va face pe stări de chiămări sâii pe clase în 
ordinea numerică a fie cărei clase, 

Art. 58. Comandanții companiilor se îngri- 
jesaii a avea acomatulă necesară pentru plata 
soldei şi hrane! Gmeniloră pe totii timpul con- 
centrării, 

Art. 69, Exerciţiile ce sunt a se face în tim- 
pulii concentrării se voră regula de către co- 
mandantuli superiori şi fie-care om va priimi 
cartuşele necesare pentru instrucţie. 

Art. 90, Atâtă echipamentulă câtu şi ar- 
mele s6i muniţia se vori priimi de 6meni prin 
ofigerii lori, din depouli miliţiilurii. 

Art, 91, Comandanții companiilorii se asi- 
gură prin ei 6nsuşi şi notsză pe miliţianii cari 
ai făcută progresti în cursul anului şi dresâză 
listă de ci, cu observație Ja care chiămare a- 
parţine, pe care o presintă sefalui de batalion 
şi acesta şefului de sub-divisie sâii de brigadă. 

Art, 92. După terminarea, manerreloră, 6- 
menii se respândescii pe la locurile loră, după 
ordinulă coman lanţilorit lor de batalisae, pă. 
strândiă ordinea cu care s'a concentrată, afară 
de acel ce aii meritată vre uă pedâpsă pe care 
o execută pe locă. 
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Art, 93. Inainte d'a se da drumulii miliţia- 
niloră pe la casele Lori, şefii de companii sunt 
dâtori a le lua armele, echipamentul şi ori ce 
altă objectii li s'aă liberată provissriă din de- 
pourile milițiilor şi a le vărsa înapoi la depouri. 

Ari. 94. Efectele perdute sâă depradate se 
vorii imputa Gmeniloră şi banii se voră vărsa 
la, tesaurii prin îngrijirea ofigeralui de inten- 
denţă din circumscripţia respectivă, 

Art, 95, Inspecţiile generale din tâtă țera, 
se voră face la epocele şi în modalii atăritii de 
Ministerul de resbelă, prin care se daă instruc- 
iile necesare, €ră comandanții de sub-divisii 
şi toţi cei-alţi otigeri, şef direcţi a! milițiilor, 
suntă dâtori a da tâte lămuririle de carl vori 
avea trebuință inspectorii generali, 

Art, 96, Inspecţiile generale se poti face 
de uă dată în tâtă ţâra s6ă parţial pentru 
unulă sii mal multe jndeţe sf pe stări de 
chiămări, 

Art, 97. Inspectorală generală va anunţa 
totii-d6-una venirea sa celă 'pugină cn 15 dile 
înainte spre a da timpaulă necesară pentru pu- 
blicare şi concentrarea Gmeniloră, * 

Art, 95, La inspecţie se va încredința mai 
cu osebire dâcă dispensele acordate militarilor 
de ori ce gradii suntă legale, şi va satisface pe 
loci tâte reclamaţiile ce va priimi şi care nu 
necesită uă aprobare a Ministerului sâă uă lu- 
crare mai întinsă, ” 

b. Pentru casii de răsboiiă 

Art, 99. In cas de răsboiăi, milițiile se chia- 
mă snb steaguri în proporţie cu intensitatea 
trebuinţei, Şi în asemenea concentrări coman- 
dantulă batalionului de miliții nu este de drept 
şi comandantă ală batalionului mobilisată, 

Arte 100, Comandantul batalionulni de mi- 
liţii este dâtoră a face tâte chiămările şi pre- 
gătirea trebuinei6să pentru concentrare şi a 
preda apoi batalionul titalaralui numit dân- 
du'i armătura şi echipamentulă necesari din 
depoul batalionulni. 

Art. 101. Pentru asemenea predări şi prii- 
mir) se încheiă totă-d-una ună proces-verbal. 

Arte 102, Chiămara miliţiiloră sub stâguri 
pentru casii de resbelii se faca pe stări în or- 
dine numerică şi o ordonanță specială va fixa 
numărul necesară. 

Art. 103, Dâcă nemărală tineriloră chiz- 
maţi nu va cuprinde uă stare întregă, atanci 
comandantul companici va procede la alegerea 
celoră ce chiamă în unire cu primarii comuue- 
loră respective, începândii cu cei mai nuoi re- 
niţi în miliții. 

Art. 104, Odă care ar fi starea din caro face 
parte şi vechimea, sa în miliții, celă mal-în 
verstă dintre fraţii minori orfani de tată şi 
mumă, fiuli unic, sâă celă mai mare din îi, 
s6ă în ]ipsă de fii, nepotulă sâă celă mat mare
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dintre nepoţii unei văduve, a unui părinte orb, 
scă a unui bătrânii de 70 ani, vorii fi luaţi cel 
dn urmă la chiămare, în fie care din cele trei 
stări. 

Art. 105. In casii de reclamaţie în contra 
alegerilor făcute de comandantulii de compa- 
nie se va statua de comandantulii de batalion, 
în înţelegere cu prefectuli judeţului, şi în cel 
din urmă resertă de comandantul divisiei te- 
ritoriale. - 

Arte 106, Nu suntă apți pentru serviciul 
de resboiăi acei ale căroră intirmităţi consta- 
tate îi face improprii acelui servicii. 

Art, 107, Omenii cari se vori oferi de bonă 
voe spre a face parte din corpurile mobilisate 
voră fi admişi, â6că mai ântâiii vori fi recu- 
noscuţi de buni pentru serviciulă activi, de 
către comandanții de companii. 

Art. 10$. Miliţianul chiămatii a face parte 
dintrnui corpi detaşată pentru resboiă so va, 
putea înlocui înaintea organisării detagamen- 
tului mobilă, prin ună Român în vârsta de 18 
—40 ani, fără consideraţie de stare a chiămării 
ŞI numai după ce înlocuitorul a fostă admisă 
şi de comandantulă companiei. Dâcă înlocnito- 
Tuli va fi singură chiămati a servi întrună 
corpii mobilisată, înlocuitulă este dâtorii a da 
unii altuliă s6ă a merge eli 6asuşi, + 

Art. 109, In cas ca înlocuitorutii să deser- 
teze, înlocnituli este dâtorii ai lua loculii, stă 
a pune unii altulă săli înlocuâscă îndată. 

Art, 110, Pentru ori ce concentrare, coman- 
dantulă companiei chiamă totă-dâ-ana 15 la 
sută mai multă de câtă număruliăi fixat de au- 
toritatea, superiră, spre a putea suplini pe cei 
a cărorii reclamaţiuni ară fi juste şi ori care 
altă lipsă eventuală, : 

Art. 111, După terminarea convocării şi 
întrunirii Gmenilori, şeful de sub-divisie te- 
ritorială face împărţirea contingentului pe 
companii, bataline şi regimente, dâcă ordv- 
nanţa nu va prescrie asemenea unitate, şi va 
însemna pe ofişerii subalterni Ja companie, de 
nu sară fi desemnată chiarii prin ordonanţă. 

Art. 112, Toti personalul ofigerescii nece- 
sari la comandarea diferiteloră unităţi se va 
regala prin ordonanță după propunerea mini- 
strului de resbeli, 

Art, 113, In compunerea unităţilor se va 
observa ca 6menil să aparţie pe câtă se pâte 
aceleeaşi comune, plasă să judeţii, afară nu- 
mai decă prin instrucţiile ce se vor da pentru 
asemenea, cas nu se va prescrie alte disposiţii. 

Art, 114. Omenii cari aii serviti în cavale- 
rie s6ă artilerie nu vor întra în cadrele infan- 
teriel şi voră fi trămişi la depourile acestori 
arme, spre a se pregăti şi a se încorpora pe la 
corpurile respective pe timpi cât va dura, re- 
sbelulă, să spre a înfiinţa corpurile nuci ce 
S'arii crea pentru aceste arme. 

Art. 115, Ordonanţe domnesc oră deter-   
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mina organisarea batali6nelorii, bateriiloriă sâiă 
escadrânelor mobile, mărimea şi composiţia lor. 

Art, 116, Corpurile mobilisate ale milițiilor 
suntă asimilate pentru soldă şi cele-alte pre- 
staţii în natură şi bani cu armata de linie, , 

Art. 117, Pe totă timpuli câtă va dura mo- 
bilisarea mmiliţiilorii, ele se voră servi cu re- 
gulamentele în vigâre în armata permanentă 
cari, din momentul decretării po picior de 
resboiii, le suntă impuse. 

Art, 118, In timpă de resbelă, trecerea din 
urmata permanentă s6ii din reservă în miliții, 
nu este permisă, precum nici liberarea omului 
din miliții, la casă a fi dobândită vre;un drept 
prin vârsta lui, | 

Art, 119, La disolvarea unul batalion ce 
fusese concentrati, comandantulă titular pre- 
dă, păzind formele, batalionul comandantului 
batalionului de miliții. 

Art. 120, Regnlele prescrise pentru încor- 
porarea miliţianului şi repartiţia lui în diferi- 
tele arme, suntii a, se păzi şi la concentrările 
ca aii de scop manevrele şi inspecţiile generale. 

TITLUL XI 
Convocarea 

Art, 121, Concentrăriie pentru exerciţiurile 
de di se vorii face fără altă chiămare de câtii 
programulii prescrisii la art, 75, după care tot 
miliţianulă are să se conforme. 

Art, 192, Pentru consentrările sari na trecă 
peste 48 ore şi cari ai de scopi manavre mică 
şi înspecţii, comandantulii companiei pe de uă 
parte afişâză la Primărie ordinul convocării, 
în care să se cuprindă, numele 6menilor chiă- 
maţ, locu] de adunare, ora şi diua chiămării, 
6ră pe de alta punea sa citi cu 8 dile înainte 
Ja bisericile comunelorii ordinul de conrocare. 

Art, 123, Concentrările cari aă de scop ma- 
nevre mari să inspecții generale, afară din 
localitatea, unde sunti domiciliaţi Gmenii, se 
facă prin ordine de chiămare, care se publică 
la Primăria, fie căria comune prin îngrijirea, 
autorităţilor comunale. Acâsta, mai distribue 
şi ordinile nominale fie-cărui miliţianii (model 
No. 6) ce i se transmiti de către comandantul 
companiei. Ordinile nominale ce n'a pututfi di- 
stribuite so înapoiază companiiloră cu arătarea 
motiveloră, |, „ 

Art, 124, Omenii sunt dâtori a se concentra 
la loculă şi ora fixată, afară de acei dispensaţi 
mai dinainte. 

Art, 125. Pentru ori ce concentrare, 6menii 
se adună mai ântâii la companii, sergentul 
majoră face apelulii nominalii, după cea întoc- 
miţii din registru uă foe de apeli pentra acei 
chiămaţi. Comandantulii de companie întrâbă 
dâca cine-va ara motive legale de scutire, le a- 
probă s6i le refusă şi cerceteză şi se încre- 
dinţăză despre absenţi şi causele ce ară fi 
motivati absențele, .
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Art, 126, Deca compania acă trebui să se 
întrunâscă la, batalionă, comandantulii 9 con- 
dace la locul de concentrare, raportiză, coman- 
dantului stă de batalionă de efectivulii com- 
paniei, dândii relaţii de scutirile şi exemptările 
ce a aprobat şi arătândă motivul legali (mo- 
delii No. 7). 

Art, 127, Comandantul de batalionii face 
asemenea, întrebări dâca cine-va aro rnotive 
legale de scutire şi le aprobă sii le refusă. 

Art, 125, Dispensele de concentrare sunt 
acele prevădute a art. 66 din presentali re- 
gulamenti. Dispensele ce gefulă de batalionă 
mai pote aproba sunt pentru causa de bolă 
constatată, sâi pentru afacere gravă de familie 
bine recunoscută şi care nu îngădue uă întâr- 
diere de 15 dile., Pentru dispensele aprobate 
de densaliăi scii de şefali do companie, şeful de 
batalionii va raporta şefului de sub-divisie sâăi 
brigadă, menţionândiă şi prenumele dispensa- 

" iloră, locul domiciliului şi motivele de dis- 
pensă (modeli No.8), 

Art, 129, Deca convocarea a arati dreptă 
scopă inspecția, ofigerulii ce o trece dreseză, 
după terminarea eY, unii raportii generalii de 
numârulă Gmenilorii presenţi şi absenți şi de 
otigerii de miliții veniţi s6ă neveniţi, decă a- 
cești din urmă ai avută uniforma reglemen- 
tară, şi despro pedicile celoră neveniţ!. 

Raporturile acestea (model No, 9) se tră- 
imită de șefii de companii celorii de bataliâne; 
Gră de cei de batali6ne comandantului de sub- 
divisii teritoriale, 

Art, 130, Chiămările pentru casă de resbel 
se poti face şi în termin mai mică de uă lună, 
(art. 85) după trebuință. 

TITLUL XII 
Justiţia, disciplina şi penalitate 

Art. 131. Toţi6menii din miliţiisunt supuşi 
juridicţiei tribunalelor ordinare pe timpal când 
nu suntii sub arme. Cu tâte acestea ei santă 
justițiabili de tribunalele militare : 

a. Pentru nesupunere şi împotrivire la ordi- 
aile co s'arii da de superiori în limitele atribu- 
țiuniloră lori, şi în privinţa serviciului cândă 
dânşii suntii concentrați scii în cast do resbel 
cândii sunt chiămați, ! | 

b. Pentru lipsa âe respect înaintea unui su- 
periotiă. cândă atâtă milițianulit câtii şi supe- 
riorulă săi suntii îmbrăcaţi în uniformă în ca- 
suri prevădute. a 
"6, Pentru abusi de putere, în cas de a fi in- 

vestiți cu vre nă autoritate militară, 
d. Pentra insubordonare la executarea ordi- 

nilorii cereriloră s6ă ori co altă asemenea de 
resortul militară, 

e. Pentru casulii cândă miliţianuli comite 
uă crimă scă delict ce stă în legătură cu șre- 
unul din casurile susii gise. 

Art, 192, Indată ce milițianulă a fost chiă- 
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mată sub arme, elii este supusi pe totii tim- 
puli acela numai tribunaleloră militare, con- 
formă legii. : „ 

Cualitatea acâsta începe din momentulii ce 
miliţianulă a priimită să i s'a făcnt cunoscut 
ordinulii de concentrare sâii chiămaro la sar- 
viciii după proba legale constatătâre de acâsta 
şi penă în momentul cândă a priimită ordinul 
de desconcentrare, 

Arta 193, Cadrele permanente ale diferite-. 
lori autorităţi de miliții suntă jastiţiabile de 
tribunalele militare, întocmai ca cele-alte trape 
aparţinâadi armatei de linie, 
"Art, 134. Dreptali de a pedepsi ce fie-care 
aă din acestea este acela, prescrisă în regula- 
mentulă serviciului interiori ală trupeloră de 
infanterie, considerându-se comandantulii ba- 
talionului de miliții ca comandant de batalion 
făcendă corpi în parte. 

Arte 125, Cândă comandantul de batalion 
lipsesce de la postulii săi, dâca înlocuitorații 
este celă mai mare şi mai vechii în grad, din 
totii personalulă oficeresc ul batalionului, ace- 
sta are tote drepturile articolalui precedentă ; 
în casulă contrarii însă înlocuitorulii na pote 
pedepsi de câtiă în limitele celorii prescrise în 
serviciulă interiori ală trupelori de infanterie 
pentra comandanții de companiy. 

Arte 136, Miliţianii, de ori ce gradii ar fi ei 
aă drepturi de a pedepsi şi îndâtoririle de a sa. 
supune celorii prescrise în regulamentele în ri- 
g6re pentrn gradele anal!âge din armata de li- - 
pie, pe totii tirnpulă aflărci lor sub arme, care 
se consideră conform preseripțiunilorii art, 192 
alii acestui regulamentii, 

Arte 137. Se consideră lipsa do respecti că- 
tre superiori şi oră-ce adresă în scris prin care 
S'arii comite ceva asemenea, 

Art, 138, Afară din casurile susă dise, sunt 
pedepsiţi disciplinară, ca sub arme, miliţianit 
cari, prevădend uă chiămare scă concentrare, 
ar părăsi localitatea de reşedinţă fără voe, 4- 
cesta însă trebuesceconstatată prin probelegale. 

Art. 199, Omenil trecuţi în miliții cari nu 
sarii presenta antorităţilorii de miliţit Tespec- 
tive în terminele prescrise în acestă regula- 
mentii, fără ca să pâtă justifica în modă legal 
acâstă întârdicre, se pedepsescă de comandan- 
talii companiei ca 1—8 dile de închisâre, 

Închisârea se face la arestulă comunei, 
In casă de recidivă, închisârea se pâte mări 

până la 15 gile. ” ” 
menii din miliții ce se strămut diatr'uă lo- 

calitate în alta, scă plâcă din uă localitate în 
alta, fără a păzi prescripţiunile regalamentului 
de facă şi fără a putea jastifica unii casă de 
forţă majoră, se pedepsescă cu 1 — 15 dilo de 
închisâre după gravitatea, faptului, 

Arte 140. Când un om din miliții ce se stră- 
mută s6ă se duce din ună localitate in alta şi 
nu îndeplinesce de câtă numai una din forma-
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lităţile la plecare s6ii sosire, se pedepsesce la 
locul săi de domiciliii cu 1—3 dile închisâre, 

Art, 141. Nevenirea la terminulă fixat pen- 
tru chiămările sub arme sâă ori ce altă con- 
centrare se pedepsesce numai de către coman- 
dantulii companiei: ia 

a. Pentru nerenirea la servicii ordinari cu 
uă gi de închisâre; , 

b. Pentru nevenire la concentrări ordinare 
ca 1 sâii 2 dile de închisâre; 

c, Pentru nevenire la concentrări extraordi- 
nare cu 1—i5 dile închisâre; 

d. Pentru revenire la chiămări, în casă de 
resbel, so supun judecății tribunalelor militâre 
ca desertori, 

TITLUL XIII 
, Disposiţii diverse 
Art, 142, Miliţianii sant supuşi tutulor dă-   

rilorii legale ca ori-ce locuitor a unei comune, 
afară de casurile concentrărilorii pentru timp - 
de resbeli. 

Art, 142, Românii ce ai emigrată de sub.- 
protecţiunea română, fără a fi obţinut voia au- 
torităţilor ţării, sunt dâtori, la întârcerea lor 
în ţEră, a servi timpulă ce erai dâtori după 
lege a face parte din forţa publică a României, 
fără a se ţine comptă de rârsta lor. 

Cei ce aii emigratii cu voia autorităţilor ro- 
mâne şi se reîntore sub protecţiunea română, 
înainta d'a împlini vârsta de 36 ani, aă a servi 
âncă în miliții anii legiuiţi până la împlinirea 
verstel care”i scutesce de îndâtorirea militară, 

Atre 144, Omenii din miliții se poti însura.. 
păzindă regulile prescrise pentru toţi cei-alţă 
locuitori al ţării, fără a avea vre-uă împedi- 
care din partea autorităţiloră militare, 

  

DECRETU 
No. 1048 pay 14 1uLaE 1870 PENTRU SCUTIREA DE SERVICIULU MILITAR A POMPIEIA- 
LORU SI PADITORILOR DE OTARE DUPE PROPRIETATILE STATULUI. (ADAUSE LA ARTI- 
COLUL 66 DIN REGULAMENTUL MILITIILOR DIN IANUARIE 1870). 

(1870) 

Arţe 1. La articolulii 66 din regulamentulă 
miliţiilori, sancţionatii prin decretulă nostru 

E, Pompierii comunelorii vrbane; 
1. Păzitorii otarelor după proprietăţile Sta- 

din 27 Ianuarii 1870,se mai adaugă ca exemp- | tului; : 
taţi de serviciuli militară : m. Cantonierii de şosele. 

  

 DECISIUNEA | 
" MINISTERULUI DE RESBEL, RELATIVA LA INCEPEREA INSTRUCTIUNII MILITARE 

” A MILITIANILORU 

(4870) 

1. Având în vedere art, 72 din regulamentul 
milițiilor, inserat în Monitorul oficial No. 23 
şi ali Ostei No. 4, relativă la exerciţiul mili- 
ţianiloră în interioralii comunei, decide urmă- 
torele : - 

2. In fie-care Duminecă sâi di de sărbătâre, 
cu începere de la 1 Aprilii, comandanții de 
companie ai milițiilor conformându-se regula- 
mentului citată, voră concentra pe toţi mili- 
ţianii din raionulă companii loră în interiorul 
comunei la ună localitate desemnată uă dată 
pentru totii-d6-una de autoritatea comunală. 

3, Uă dată miliţianil concentrați, comandanții 
de companii voriă pâşi imediată la împărţirea 
lori pe secţii şi escnade, începândă 'cu dânşii 
instrucţia, militară fără arme, adică partea 
ântâiii din sc6la soldatului. -   

4. De uă cam dată acâstă instrucţie se va face 
în comuzele rurale, prin îngrijirea comandaa- 
țiloră de companii cn cadrele companiei arenă 
de adjutâre 6menii trecuţi în reservă şi ale- 
gendu-se din cei mal buni şi cu preferinţă ser- 
genţi şi caporali, cari rori lua, şi sarcina de 

1739: 

şefi ai secțiilorii şi escuadelorii pe timpulă in- : 
strucţiei. În comunele urbane unde se va fi a- 
flând garnis6ne de trape militare, comandaații * 
de companii, pe lîngă adjutorul ce va area cu 
Smeni! din cadrulă companiiloră şi acelor din 
reservă, voră midloci prin calea ierarchică a, . 
cere instructori de la trupele de linie, Q6ră a- 
câsta atunci cândă miliţianii voriă fi trecut la 
mănuirea armelori, 

5. În oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiova, Ga- 
laţi, Ploesci, Sererini, Giurgiu, Buzăi, Târgu--
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Vestei, Focşani şi Brăila, comandanții divisiilor 
teritoriale s6ă comandanții de piaţă voră lua 
înţelegere cu primarul oraşului pentru desem- 
narea localităţii. pentru exerciţiă, şi, având în 
vedere marele numără de miliţiani ce se află 
în aceste localităţi, se va otărt de îndată de că- 
tre aceştia, în înţelegere cu comandantul de 
batalionă, instructori atât de oficeri cât şi de 
cele-alte grade pentru instrucţia miliţianilorii. 

+ Orele de instrucţie, în comunele rurale, 
se voră fixa de comandantulă companiei, con- 
form art. 75 din regulament, afişându-se priu- 
traniă programă atâtiă pe la Primării câtii şi 
la mai multe respântii spre a se putea cunâsce 
de toţi, €ră în comunele urbane și oraşulă Bu- 
curesci, de comandantalii de batalionii, 

Instrucţia miliţianilor se va face cu cea mal 
mare luare aminte şi uniformă, în câtă în cu- 
rendă aceşti 6meni să pâtă deveni apți pentru 
exerciţiulii cu armele. . 

Spre a li se însufla miliţianilorii detoriile de 
disciplină, supunere la ordine, salută şi tot ce 
este relativii la uni militarii (căci astă-felă se 
consideră ori ce omă armati şi chiămat a face 
parte dintr'unuliă din elementele de forţă pu- 
blică), în orele de instrucţie li se vorii explica 
de către instructori tâte acestea şi întocmai 
consemneloră regulamentare. Comandanții ba- 
tali6neloriă şi companiilorii, fiindă responsabili 
de instrucţia miliţianilor de sub comanda Jor, 
sunti chiămaţi a întrebuința cea, mai practică 
metodă la concentrarea loră și exerciţii, espli- 
cândii tâte cu mulţii tactii şi blândeţe. 

Indadă ce miliţianiă vor fi exersaţă la po- 
siţiunea, soldatului fără arme, întârcerile şi 
marşurile, şi comandanții de miliții voră fi în- 
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credințaţi că potă a trece cu dânşii la posiţia 
cu armele şi cele-alte mişcări; se va proceda la 
acâsta servinduse cu armele date în comune, 
după unii ordină specială. , 

Cu începere de la 1 Apriliă, fie-care 1 a lu- 
nei, comandanții de batalion voră forma liste 
numerice, după alăturatulii model, însemnând 
numărali miliţianiloră din tâte companiile şi 
prin calea ierarchică, le va trămite Ministern- 
lui. Intr'&nsulii se va detalia progresulă ce 6- 
menii ai făcută, ca astii-felii Ministerul să fie 
pusă în posiţiune a cundace totă-d6-una gradul 
lori de instrucţie, 

Pentru executarea disposițiunilorii acestuk 
ordină, domnii şefi de divisii teritoriale şi sub- 
divisii suntii chiămaţi a avea cea mai mare so- 
licitudine, 

Situaţia, numerică de miliţianii concentrată 
în interiorulă comunei pentru instrucţie, în 
diuade . . cc... 
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„Ministru de resbelii, G. Manu. 

No. 22, Martie 7, 1870, 

  

REGULAMENTULUI 
MUSICILORU MILITARE 

(Decretii No. 483, din 17 Alartie 1870) 

Arie 1. Musica infanteriei se coinpune de 
instrumentele următâre : 

lfaato; - 
1 picolo; 
1 as clarineto; 
2 es. elarineto; 
6 b. clarineto; 
1 solo fliglhărn (instructor); 
1 primo fligihârn ; 
2 secundo fliglhârn; 
1 bas fliglhârn (instructor); 
1 idem, primo; 
1 tromba solo (instructor); 
1 idem, primo; 
2 tromba secundo; 
2 idem, terţo; 
2 idem, quarto;   

2 baso tromba; 
4 cornuri; 

1 enfohonion solo, (instructor); 
1 primo, idem;.. 
2 tenor psaunen, 
1 baso, idem; 
4 bombardâne; 
2 helliam; 
1 tobă mică; 
1 idem mare, 
1 părechiă talgere. . 
Elevii de musică se vorii alege şi se vor lua 

după art. 5. 
Art. 2, Musica de cavalerie şi artilerie se 

compune da: 
1 flauto; 
1 as clarineto;
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1 es clarineto; 
2 b. clarineto; 

-1 es piston; 
1 ohligat figlhărn, (instructor); 
2 primo fiiglhărn ; 
2 baso fliglhărn (din care unul instructorii); 
2 enfohonien (din care unulă instructor); 
1 primo trompetă obligată; 
4 trompete; 
1 baso tromba ; 
4 cornuri ; 
3 trombon (tenoriă şi baso psaunen), 
2 bombardâne; 
2 helicond. 
Elevii de musică se vorii lua şi alege după 

art. 5. , 
Arte 8, Baterea do tobă este interdisă în 

musicile cavaleriei şi artileriei, 
Art, 4, Sistemal de instrumente aci cuprinse 

nu se va putea schimba, de câtii după ordinulii 
Ministerului, în urma găsirii cu cale a unei 
comisiuni speciale ce se ra orândui. 

Art, 5. Şefii de musică în infanterie vori a- 
lege siugauri în fie-care an câte 16 recruți, 6ră 
cel de cavalerie şi artilerie câte 12, cari se vor 
ataşa îndâtă la musică, până când vor merita 
a fi trecuţi între musicanţi, iară cei ce se vor 
constata incapabili pentru musică, se voriă în= 
napoia companiiloriă în cari-compteză, luândă 
alţii în loci. Ă 

Art, 6, Diabasonuliă va fi acelaşi pentru tâte 
musicile şi cornistii, orl care ar fi modul cum- 
ptrării instrumentelor si se tixâză do Minister. 

Inspectorul musicilor este obligat a observa 
acesta. . 

Art, 7, Şefii de musică suntii responsabili 
atâtii de instrucţia musicanţilor, a corniştilorii 
şi a toboşariloră din regimentii, câtă şi de in- 
strumentele în serviciulii musicei, precum şi de 
pulturi şi note pentru care va ţine ună livretii 
arătând pe uă parte primirile şi pe cea-altă 
vărsările ce se vorii face. la magazia corpului. 
„Acesti livretii va conrespunde cu registrulii 
ofierului de îmbrăcăminte prin care se, efec- 
tucză aceste priimiri şi vărsări. 

Arte $, Serviciulă curat militar al musicilor 
va fi uniform, avândii acelaşi marş pentru de- 
filare după numărul fixat pe metronomuliă iul 
Melţel. Metronomul pentru defilare va fi unui 
pentru tâte musicile aceleeaşi arme; fie-care 
corpi pâte avea marşulă săi proprii pentru 
defilare. 

Art. 9, Şefii de musică suntii d6tori la fie- 
care trei luni a trămite inspectorului progra- 
mele de studiii şi liste de numărulii Gmenilori 
din bandele lori ce urmâză diferitele clase. 

Art, 10. Musicanţii al căror termin de ser- 
viciii a espirati, se pot; reangagia de consiliul 
de administraţie în proporţia următâre şi ca 
plată din mâsa de întreţinere, afară de cele-alte 
drepturi co prevădi regulamentele : 
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La, regimentele de infanterie câte dece, din 
cari patru plătiţi câte patru-deci şi opt lei pe 
lună, 6ră şâse câte duoă-deci şi şese lei; 

La, regimentele de cavalerie şi artilerie câte 
şâpte, trei plătiţi câte 48 lei pe lună, ră pa- 
tru câte duoă-deci şi şâse. 

Art, 11. Prima de încuragiare ce se dedea 
unora din musicanţi de pe ordinul de di No. 87, 
din anuli 186!, precumă şi adausulii aprobată 
prin ordinulă de gi No. 7, din 1 Marti 1869, 
suntii desfiinţate pe viitorii. 

Omenii aflaţi astădi angagiaţi sub aceste 
condiţii. vor continua a servi până la espirarea, 
angagiamentului, bucurându-se de retribuţiile 
cu cari suntii angagiaţi. Cu acâsta însă nu le 
va corârşi suma, fixată prin art. 15 din regula- 
mentulii de facă. 

Art, 12. La, cas cândii numărul de ma! sus 
nu se va găsi a se reangagia pentru complee- 
tare, consiliurile de administraţie sunt autori- - 
sate : la infanterie a angagia gagisti români 
s6ă străini patru; 6ră la cavalerie şi artilerie 
trei; plătindu'i din mâsa de întreţinere până 
la opt-decă lei pe lună, neavând dreptulă la 
altii nimic de câtii la îmbrăcămintea militară, 
„Art, 13. Gagistii nu se vori pntea angagia 

de câtă pe timp de trei ani celă pușin, şi.sunt 
detori a da totii concursulii lort gefalui mu- 
sicii la instrucţia musicanţiloră, fiindi supuşi 
legilorii militare. 

Art, 14, Gagistii, pentru absența legală mai 
langă de vă lună, perdă l€fa, €ră pentru ab- 
sența, ilegală de trei gile sâii mal multe, perdă 
i€fa pe dilele cari ai lipsiti. 

Art. 16. Pentra plata musicanţilor reanga- 
giaţi pe ală duoilea termin sâii angagiaţilor nu 
se va covârşi în nici un cas sumele următâre : 

Li regimentele de infanterie câte lei cinci 
mii şepte-sute duol-spre-dece pe ani. 

La regimentele de cavalerie şi artilerie câte 
lei patru mii una, sută duo&-deci şi opt pe an. 

Art. 10, Profitul musicii se va trece într'un 
registru după modelulii de mai josă, numero- 
tatii, şnurită, sigilatii şi parafatii de locote- 
nentnlă-coloneli. Banif se vorii priimi de ca- 
sieră sub-scriindă în acelă registru. 
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Art, 17, La finitulă fo cări! lune, jumătatea 
profitului se va vărsa după ună procesi verbal 
la mâsa de întreţinere a regimentului, 6ră cea 
altă se va da musicanțilorii pe care şefală ma. 
sicei o va distribui prin 'uă foe cu margine du- 
pă cum urmeză : 

Şeful musicei va, lua cinci parți; musicanţii 
de clasa 1 către trei părţi; cel de clasa duca „câte duoă părţi şi restulă câte nă parte, 

Câştigală se va împărţi d6ră întrun număr de părţi egale care va fi numărul total a] păr- 
ţiloriă ce se cnrine tataloră şi în urmă se va da 
Be cărui numărulă de părţi ce'i revine, esem- 
plu : A se împărți una sută, cinci-deci ley, 

1 capelă maestru, părți 5. 
4 inusicauţi cl. 1 >» 12, 
8 » 292 > 10, 
27 > > 3 > 27 
Cu acestă totalii, împărțindu-se țifra de una 

sută cinci-deci, se va, afla câtă este uă parte 
şi se va calcula câtă se cuvine fie căruia, după 
numărulă părţiloră la care are dreptii conform acestui articolii. ” 

Art. 15, Inspecterali musiciloră va surre- Shia progresulă musicanţiloră şi activitatea 
şefilor de musici, de care va raporta la fie care trei laui Ministerului, i 
„Art, 19, Musicile din garnisona capitalei precum şi toboşarii şi corniştii se voră reuni, 
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după cererea inspectorului către comandantul 
pieței şi prin aprobarea comandamentului mi- 
litară, pentru executarea pieseloră maestrilor 
celebri sub direcţiunea inspectorului. 

Art. 20. Când inspectorulă va găsi cu cale, 
va cere ordină Ministerului ca să inspecteza 
musicile, raportândi Ministerului resultatuli, 

Art, 21, Ori ce şefă de musică nu se va, pu- 
tea numi de câtii în urma unui esamină ce va, 
depunea înaintea unei comisii numită de Mi- 
nisteri, compusă de duoi şefi de musică, sub 
preşedinţa inspectorului masiciloră sâă a unui 
şefi de musică, 

Art. 22, Orchestrela (instrumentele cu câr- 
de) nu suntii obligătâre în regimente; suntă 
însă tolerate dâcă consiliile de administraţie 
aii midlâce de a le putea ţine organisate, pro- 
gresulă bandei nesuferindă din acâsta. | 

Art. 23. Nici ună şefă de musică precum 
nică inspectozulii musiciloră, în nici ună casă 
şi sub nici ună cuvînt » hu vor face a se e- 
secuta de bandele militare din armată, com- 
posiţiunile lori proprif. ” - 

Art, 24. Deosebită do piesele ce-inspecto- 
rulii ară recomanda musicilori, fie care musică 
va avea repertoriulă săi propriii. , 

Art. 25. Ori ce disposiţii anteridra contra- 
rii acestui regulamentă auntă şi remână des- 
fiinţate. 

  

REGULAMENTU 
- PENTRU CASATORIILE MILITARILORU 

(Decretii No, 1301 din 26 Octombrie 1870) 

Căsătoria ofigeriloriă 

Arte 1. Oâgerii superiori se pot căsători fără altă restricţiune de' câtă a, moralității (con- statată cu certificati a viitârei consârte). 
Arte 2. Oficeri! inferiori nu se vor putea că- sători dâcă nu voră avea gradalii de căpitani sii acela asimilat acestuia, si 24 ani de vâr- 

stă împliniți. 
Arte 3. Constatarea vârstel se șa face prin extracte după registrele stării civile, conform 

disposiţiunilor codicelut civile, cuprinse în foile matricule ale fie-cărni ofigeră, 
Art, 4, Ofigerul ce ară voi să se căsătorâ- scă trebue să se adreseze după erarchie, spre 

a dobândi în scrisă permisiunea Ministerului de 
Tesbelă, 

Art, 5. Pe lîngă fie-care cerere de căsătorie 
se va 'nainta Ministerului, împreună ca actele constătătâre de vârsta oficeralui : 

1. Unii certificati arătătoră de vârsta şi lo- cul nascerii viitârei consârte, numele şi pre-   

numele săii, acela alii părinţiloră ei 
domiciliulă şi profesiunea lori; 

2. Uni certificată care să constate buna e- 
docaţiune şi onorabilitatea atât a viitâret con- 
sOrte câtii şi a familiei sâle. 

Certificatul de sub No. 1, se va da de către 
primarulă comunej. 

Se pâte priimi însă în loculii certificatului 
Primărie! uni certificati liberat din partea a 
şese cetăţiani domiciliaţi în suburbia unde "şi 
are domiciliulii viitârea consârtă și familia sa, 
fiindă şi acesta visatii de primarulă comunei, 

Certificatulii de sub No, 2 va fi liberată da 
poliţia comunală. 

Art. 6, Viitârea consârtă, părinţii aceştia, 
rudele sâii tutorele ei voră fi obligaţi să aducă 
ofigeruluy ca dotă, cândii dânsa! are gradul de 
căpitană, ună venită de 150 galbeni, 6ră când 
are ună gradă inferiori acestaia, ună venită 
de 300 galbeni, asigurate cu hypotecă într'an 
imobile scă ună capitală ce ară putea produce 
acest veniti, 

precum şi
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Art, 7. Dâcă dota consistă într'unii imobile, 
părinții, rudele sâi tutorele viitârei consârte 
vori presinta Alinisterului ună actii legalisat 
de tribunalulă districtului unda se află situat 
imobiluli prin care să arâte că acelă imobile 
*6ii parte din elă până la concurenţa venitului 
de 150 scă 300 galbeni, nu este afectat la nică 
uă hypotecă ssi altă sarcină, gi că ast-fel s'a 
trecută în registru de inscripțiuni, pe numele 
oficerului, pentru asigurarea, mai sus menţio- 
natului venit ce i s'a constituită dreptă dotă. 

Art, $. Dâcă dota consistă într'uă sumă de 
bani cari se află în mânile unei a, treia per- 
z6ne, părinţii, rudele scă tutorele viitâreă con- 
sârte vor presinta Ministerului pe lingă actul 
de împrumută ssă altă act prin care s'a încre- 
dinţată bani a celei a treia pers6nă şi uă co- 
pie legalisată de Tribunal după actulă de hy- 
potecă, în acâstă copie se va vedea lămurită 
că căpitanulii producător a intereselor de 150 
s6ă 300 galbeni este asigurată întruni imo- 
bile de uă val6re suficientă, 

Se ya adăuga pe lingă actulă de hypotecă 
şi ană act estimator legalisat de Tribunal prin 
care să se constate că imobilulă în cars este 
garantată capitalulii are uă ralOre suficientă 
“pentru acoperirea acestui capitală, 

Art, 9. Câudii suma de bani ce se aduce ca 
dotă se află în păstrarea părinţiloră, rudetoră 
s6ă tutorelui viitârei consârte, acestia suntii 
d6tori a o asigura prin hypotecă în starea lor| 
proprie şi Q6că nu aii avere imobiliară sâiă a- 
vândă nu voesc a face uă asemenea asigurare, 
suntii dâtori a da bani la nă a treia persână, 
împlinindii formalităţile prevăqute la art. 8. 
„Art, 10, Cândi suma de bani ce se aduce ca 
dotă se priimesce de înzestrată, declaraţiunea 
de priimire legalisată de 'Tribunalii trebue să 
fie însoţită de uă încredințare înscrisă dată la 
oficerii pe on6rea sa, cumii că într'adevără a 
priimită acea sumă, 

Arte 11, 'Irusoul sai donaţiunile ce ar prii- 
mii viitorea consârtă a oficerului, nu vor intra 
în fondulii sâi capitalulă dotale mai sus men- 
ţionati. 

Art, 12, Părinţii sei rudele de aprâpe ale 
ofigerului (de va avea), vor fi ţinuţi a presinta 
Ministeralui ună acti semnată de dânșii, prin 
care să se constate că s'a împlinită formalită- 
ţile de la art. 7, 8 şi 9. ” 

Art, 13. La priimirea acestor certificate şe- 
fulă corpalui va lua tâte informaţiunile putin- 
ci6se asupra persânel viitârei consârte, după 
care le va înainta Ministerului, adăugândiă şi 
părerea, sa asupra acestei căsători!,.. . 
„Arte 14, Ministerul va acorda sâii va refasa 
căsătoria, după cumi formalităţile prescrise 
mai susii vori fi să nu împlinite. 

Art. 15. Ofgeruli care se va căsători fără 
învoirea Ministerului, scă a căraideclarațiune 
pe onrea sa 56 va dovedi în urmă neadevărată, 

4 
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so va pedepsi conformă cu disposiţiunile codu- 
lui de justiţie militară, s6u va perde gradulă, 
conformă legi! posiţiunii eficeriloră. - - 

Căsătoria gradeloră de josi 

Art, 10, Voia pentru căsătoria, gradelor de 
josă din armata permaninte şi reserva ci so dă, 
de către consiliulă de administraţie ală corpu- 
lui din care facii parte sâă de către cei ce'li 
xepresintă, 

Grănicerii, dorobanții şi miliţianil se poti 
căsători fără nici uă restricţiune, dâră suntii 
dâtori a obține asemenea în condiţiunile de 
maj susii roia gefului lori. 

Art, 17. Nică unii gradă de josii din armata 
permaninte s6ă reserva ci, nu se potă căsători 
dâca nu va, avea 25 ani împliniţi. 

Art, 19. Fie care cerere va, îi însoșită de un 
certificati datii de Primăria, comunei, consta- 
tândiă vârsta, loculii nascerii, numele şi prenu- 
mele consârtei viitâre, profesiunea sa, aceea a 
părinților săi şi a domiciliului loră. Acelaşi 
certificată va arăta deca consârta a petrecută 
uă vicţă onestă şi cari suntă midlâcele ssle 
pecuniare. " | 

Art, 19, Censiliurile de administraţie nu 
voră da permisiuni de căsătorie, de câtă la cel 
multii duoi Gmeni de companiă, escadronă ssă 
baterie din armata permaninte, €ră la cei din 
reservă fără limită. 

Art, 20, Viitorele consârte ale Gmenilor din 
armata, permaninte sâii din reservă trebue să 
justifice uă avere care "i-arii aduce uni venită 
anuale de 18 galbeni. 

Disposiţiuni generale 

Art, 21, Disposiţiunile de mai susă se voră 
obserra fără prejudiţiulă formalităţilor cerute 
de legea civile pentru săvârşirea căsătoriei, 

Autorităţile civili şi eclesiastice suntă Q€- 
târe înainte de a proceda la căsătoria militari- 
lori a se asigura că disposiţiunile de mai susă 
s'aă îndeplinită. : : 

Art, 22, Modele de certificate prescrise în 
acestii regulamentii suntă cele următâre : 

MODELUL DE CERTIFICAT “No. 1 

Articolulii 5 ală regulamentului 

Noi, primarulă. .. ,. certificăm că dom- 
nişăra ....... în etatodeani.. fiica 
d-lui ........ şia d-neţ,. .,.. a: 
cărorii profesiune ...... este născută în 
(locul nascerii), şi că actualmente 'şi-are do- 
miciliulă săi în... Ii 

MODEL DE CERTIFICAT No. 2 
Articolul 5 ali regulamentului 

Noi capuli poliţiei din oraşulă . ,,...,
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districtulă .,,..  certificăimiă că domni- 
Oa. fiica dy, 
şi ad-nei ..... se bucură de uă bună e- 
ducaţiune precum şi de onorabilitate recuno- 
scută. 

MODEL DE CERTIFICAT No. 3 
Art, 5 ală regulamentului 

Noi sub-semnaţii cetăţiani, domiciliaţi în o- 
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raşuli .... suburbia .... atestămă că 
domnişâra. ..... înetate deant.. filea 
d-lui... şiad-nei ...,. este născută 
în oraşulă ..,.. distrietulă ,..., şi că 
părinţii d-s6lo î3i aă actualmente domiciliuli 
în oraşul .... districtuli ,,., 

Art. 23, Ori ce disposițiuni anteriâre, con- 
trarii celorii din regulamentuli de facă, suntă 
şi rEmâni desființate, 

  

DECRETU 
DIS FEBRUARIE 1870 ASUPRA OFIGERILOR COMANDANTI A POMPIERILOR 

DIFERITELOR ORASIE DIN TERA 

Art. 1. Ofigerii comandanţi ai pompierilor diferitelorii oraşe din ţâră, se vorii considera 
ca ofigeri în activitate afară din cadre, între- 
buinţaţi timporalii cu unii servicii speciali, 
potrivită art. 3 din legea posiţiunii oficerilor. Art. 2. Ofigerii însărcinaţi cn un asemenea servicii, nu potă să fie de alţi gradă de câtii 
acel de sublocotenent sâă cel mult de locote- nent; sub-locotenenţii însă trebue să aibă uă șe- chime minimam de un ană în acesti gradă, 

Arte 8. Nimeni nu pote fi trămisă coman- dantii ală pompieriloră unui oraş de câti în 
virtutea une! ordonanţe domnesci, dată, asupra 
raportului ministrului de resbelă, şi decă na 
va fi consimţimântulă să şi cererea Primăriei 
respective, , 

Cererea acâsta trebuesce însoşită de un an- gagiamentii că oficerală va priimi același tra- 
tamentii ca şi acelii ce arii putea priimi în ar- mată, dimpreună şi cu tâte prestațiunile în 
natură şi în bani 

Art, £ Desînsărcinarea acestori oficeri din funcțiunile ce li s'arii încredința, nu se va pu- tea face de cât în virtutea unei ordonanţe, dată asupra raportului ministrului nostra de resbel. Posiţiunea ce este a se da ofişerului rechiă- 
mată va fi, după motivele ce aă provocatii re- chiămarea lui, una din posiţiunile prescrise de legea asupra acestora, . 

Art. 5, Oficerii comandanţi ai pompieriloră susii numiţi, concură la înaintare, conform le-   

(1870) 
gil înaintării ofigerilor armei din care fac parte. 

Înaintarea la anii gradă superior nu se pâte 
face de câtă întruni corpii de trupă, unde ofi- 
gerulă înaintatii trebue să se ducă de îndată, şi fără a putea fi distras de la noua sa comandă pentru uă asemenea, misie pe timpi celt puţin 
de uni ană, ” | 

Art, 6, Sergenţii aflaţi în corpurile acestea de pompieri, nu potii fi înaintați la gradul de sub-locotenentă până inai ântâii mar justifica că aii dobânditii gradul de sergentă în armata permanentă, şi nu voră trece întruni corpi de trapă de linie, ande, pentru înaintare, vor con- 
cura cu cei-alţi sergenţi, conform regulamen- 
tului legii de înaintare, 

Art, 7. Posiţiunea ofigerilorii aflați astă-ar 
comandanţă ai pompierilor din diferitele oraşe, şi numiţi în aceste funcţii prin ordonanță domm- 
nâscă sâii prin decisiune ministerială, se va re- gala conformă disposițianiloră art. 1 ală Ordo- 
nanţei de față şi voriă fi de îndată rechiămaţă 
în cadrele armatei permanenţe în funcțiuni co- 
respundătOre gradului lori, 

În loculă acestora se roră numi alţii, con- formă disposiţiuniloză art. 3 de mai susă, 
Art. S, Ofigerii detaşaţi la pompieri oră parta uniforma corpului de unde sunţă eşiţi, 
Art, 9. Disposiţiunilo acestea na privescii 

batalionulă de pompieri aY capitalei şi divisio- 
nul de pompieri a! oraşului Iaşi cari fac parte 
din armata permanentă. 

  

CIBCULARA 
MINISTERULUL DE RESBEL SUB NO. 63 DI 30 muie 1869 CATRE PREFECTI, COMAN= DANTII DE DIVISIOANE SI ESCADROANE DE DOROBANTI SI SIEFII DE BATALIONE SL DE COMPANII DE GRANICERI, ASUPRA AUTORITATEI PREFECTILOR CA INTENDENTI AI DI- STRICTELORU, ETC, 

Art, 1. Sub-semnatulă 
că, pe la unele locuri, comandanții escadrâne- loră de durobanţi uită că prefectulă districtu- 

(1569) 
a luată informaţie | lui este autoritatea, superiâră şi că comandan- 

tulii escadronului are a executa ordinile sele. , 
Atragă băgarea do semă a comandanţiloriă
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de escadrâne asupra art. 3 din jarnalulă con- 
siliulai de ministri din'26 Februarie 1860 (220- 
nitorulii Gstei No. 6) şi îi inviti a executa, fără 
şovăire, ordinile prefecţilor, remânând ca, pen- 
tra or ce plângeri arii avea do făcutii contra 
acestora să reclame în urmă Ministerului de 

„. Yesbeliă prin calea. ierarchică. Numai la, casă 
unde sară da de d. prefectă unii ordinii con- 
trariă disposiţiilorii luate de Ministerul de res- 
beli, comandantul escadronului pâte reclama 
pe dată şi directă, : ! -: | 

Art. 2. Prin înaltul decretii cu No, 1,377, 
publicatii în Jfonitorulii oficial No. 110, şi în 
Monitorulii 6stei No. 40 s'a regulată efectivul 
fie cărui escadronii de dorobanţi. Acest efectiv 
este, redă, suficienti pentru a întempina tâte 
serviciile la cari sunt chiămaţi dorobanţi. 
Numai în casuri forte escepţionale dsră, voii 
permite pentru viitoră adunări de dorobanţi 
peste rândiă. Domnii.prefecţi, în înţelegere cu 
comandanții de escadrâne, .vori regula acum 
pentru fie care schimbii numărali de dorobanţi 
ce este'a intra la reşedinţa, Prefecturiloră, şi 
celii ce este a intra la reşedinţa plăşilorii. ...   
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a se constata de d. prefectii, căci densulii este 
intendentuliă districtulnt, a 

Ordonanţe afară din cele reglementate, adică 
la ofişerii escadronului şi la d. prefeetă, nu se 
vori da. . . : a 

Alte respândiri afară de acestea le voii pe- 
depsi cu asprime, - 

La casă de a fi unul sii duci 6meni bolnavi, 
dânşil nu se vorii înlocui în schimbulii loră ; la 
lipse mal mari dânşii sa voră înlocui cu 6meni 
din schimbulă celii mai depărtatii, 

Arte 3. Dilele dusului şi întorsului de la re- 
şedinţă nu se vor număra în cele 7 dile ce este 
a face fie care schimbii de servicii. - - 

Am observatii că se adună mai întâi 6me- 
nii pa la reşedinţe şi apoi se trămitii la locu- 
rile destinaţiei lori sâă la pichete. 

Acâsta este cn totulii propritii. Dorobenţii so 
voră îndrepta drepti la reședințele loră. 

Ofigerii inspecteză apoi dâca toţi 6menii se 
află presenți la schimbaulă lori. . 

Art, £. Comandanții de grăniceri se vor coa- 
forma disposiţianilorii de mai susă întru ceea 
ce “i privescăi. E 

Ministru de resbeii, Colonelii (4. Manus: Presenţa menilorii din fie care schimbă este lie 63, Iuliă 30. : 
- pa , 

i E 

  

2 REGULAMENIE 
ASUPRA ORGANISAREI APRIBUTIUNILOR SI A SERVICIULUI CORPULUI 

" INTENDENTIEI MILITARE + Ni 

(Decretii No. 1510, din 29 Octombrie'1870) 

i MIPLUL IL 
Despre compunerea corpului 

intendenței militare . -.... 

„CAPITOLUL 1. 
Organisarea şi ierarehia 

Art. 1. Corpulă intendenţii: militare face 
parte din administraţiunea militară a armatei 
şi'se compune din:  î a 
“Adjuncţă de intendenţă clasa II, 
Adjuneţi de intendență clasa I. 
Sub-intendenţi militari clasa II. 
Sub-intendenţi militari clasa 1. 
Intendenţi militari, . | 
Cadrele constitutive ale acestni corpi suniă 

fixate prin legea organisării puterii armatei. 
Art. 2, Aceste grade corespunâii celoră din 

ierarchia militară fiind asimilate în modulă 
următori :. ii i 

Gradul de adjuuct clasa II, celui de căpitan; 
Gradulii de adjuncti clasa I, celui de major; 

- Gradulii de sub-intendenti clasa II, celui de 
“locotenenti-coloneli;. .. - 

Gradul de intendentă clasa I, celui de co- 
lonelii; 

Graduliă de intendentii, celui d> general d 
brigadă. - 

CAPITOLUL II 
Teerntarea oficerilorii intendenţei 

militare 

Art, 3, Recrutarea ofigerilor intendenței se 
va face în noduli următori : 

Funcţiunile de adjuncţi clasa II se vorii da 
căpitaniloră de tote armele şi ofișeriorii de 
administraţiune clasa ] prin examenă, | 

Locotenenţii din armată şi ofigerii de admi- * 
nistrațiune clasa II cari aii uă vechime de 2 ani 
poti concura la funcțiunile de adjunct clasa II, 
insă dânşii nu potiă trece în intendenţă” de cât 
la vacanţiunile reservate după legea înaintării 
rândului alegeri). ÎN 

: Puncţiunile de adjuncţi clasa, I se vorii da 
adjuncţilor clasa II, conform legii de înaintare. 

La aceste funcțiuni pot însă concura, la rân- 
dul alegerii şi majorii de tote armele şi oficerii   principali do administraţiune, precumiă şi că- 

No. 
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pitanii din tâte armele sâi oficerii de admini- 
straţiune clasa 1 cari vorii fi fost propuşi pen- ș. 
tru înaintare de inspectorul generală admi- 
nistrativiă ală armatei, care avândii stagiulă |. 
prevădutii de lege, ai satisfăcută examenulă 
pentru trecerea în intendența militară. 

Funcţiunile de sub-intendenţi clasa [I se tor 
da aâjuncțilorii.. clasa 1 şi locotenenţilorii-co- 
lonelj de tote armele, precumii “şi majoriloră 
sti ofigerilor principali de administraţiune pro- 
puşi pentru înaintare de. inspectorul generale 
administrativă, cari, avendă stagiulă prevădnt 
de lege, aă satisfăcută examinulă pentru tre- 
cerea în corpulă-intendenţei militare. , 

Funcţiunile de sub-intendenţă clasa I, se dai 
sub-intendenţiloră clasa IL şi colonelilor în ac-' 
tivitate de tote armele după chibzuirea mini- 
stratul Nostru de resbelă, a 

Funcţiunile de iîntendenți se dai sub-inten- 
denţilori. clasa ] şi colonelilorii în activitate 
şi generarilor de brigadă, după chibzuirea mi- 
uistralui Nostru de resbelă. i 

Art, 4, Esaminul candidaţilor pentru fone- |. 
țiunea de ajunct clasa ][ va Î trecut înaintea, 
unei comisiuni compusă din cinci ofigeri supe- 
rioră, între cari cel pugină 8 vor fi din corpul 
intendenţei, 

Acâstă comisiune va fi numită de ministra 
de resbeliă, şi se va aduna uă dată pe ani. 

Art, 5. Examinuli candidaților străint cor- 
pului intendenţei pentru funcțiunile de adjunct 
clasa 1 şi sub-intendenţi clasa 11 va fi trecuti 
dinaintea unei comisiuni compusă asemenea, 
de 5 ofigeri, și numită de ministru de resbeli, 
numai la casii de a se presinta vr'unii aseme- 
nea doritorii de a trece în corpul intendenţei. 

Art. 6, Examinulă pentra adjuncţii clasa II 
este de duoă feluri : - ” 

Orale şi composiţiuni scrise, - 
Objectele asupra cărora trebue să fie exami- ati unii candidatii sunţă : 
a. Atribuţiunile genezaiă ale corpului de un- 

tendentă şi ate: personalul: administrațiuniă centrale; . 
d. Organisarea puterii armate a 
c. Recrutarea pentru armată; 
d. Posiţiunea ofişeriloră; 
e. Înaintarea, la grade; : . 
f. Comptabilitatea publică; 
9. Comptabilitatea speciale la administra- 

ţiunea resbelului;. a 
h. Serviciulii interiori ali corpurilor de tru- 

pe, inâi alesii părţile ce privesc pe intendență; 
î. Administrațiunea interiâră a corpuriloră 

de trupă; | PR ” 
Î. Serriciulă soldei; 
Î-. Sub-sistenţe militare; 
1 Serviciulă spitaleloră; 
m. Serviciulă îmbrăcămintei; 
n. Serviciulă magaziiloră şi stabilimentelor; 
0. Serrieiuli transportariloră; 

țărei; 
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p. Serviciulă casermării; | 2 
7. Serviciulă în campanie, maj alesii. părţile; 

ce privescii po intendenţă.. .., . 
Art. 7. Examinulă candidaţilorii prevădaţi, 

la art, 5 va fi făcută în acelaşă modă. şi, va cu-,: 
prinde pe lingă aceleaşi objecte.: .. . -, 

Cestiuni asupra aprovisionărilorăi şi întreţi= 
neril6ri armatei şi în timp de pace şi în, cam;,. 
panii cu toti feluiii do objecte, şi în tâte îns. 
pregiurările ce s'ară putea ivi, spre, a. asigura, : 
mobilitatea și tăria ei, fără a:jieni interesele. 
iconomice ale Statului şi posibilitatea, de a e- 
xecuta, controlul celă mal eficace, i 
“Art. 8. Esaminele se voră ţine în Bucuresci,- 
după terminarea inspecţinnii generale, Pa 

AMinisteruli va fixa diua uă dată cu numirea, 
comisiunii examinătâre, i i m 

- CAPITOLUL III 
Inaintările.—Posiţiunile,-—Solde,— 0 

! „militare.— Unitormă EI 
nori: 

Art, 9. Inaintările la grade în corpulă în- 
tendenţei se facă conformă legii de înaintare, | 

Puncţiunile ce potii ocupa se dai după a- 
ceeaşi lega. a a 

Arte 10, Posiţiunile ofişeriloră din inten- 
dență santii acelea prevădute de lege asupra 
posiţiunii oficeriloră.. , 

Art. 11, Ofigerii corpului intendenţei mili- 
tare nu mai potă trece în cadrele trupeloră a 
nici unia din elementele armatei, 

Arte 12, Soldele şi prestaţiunile ofigerilorii 
întendenţei suntă cele prevădute în legea sol- 
deloriă sii cea budgetară, 

Art, 13, Ofigerii intendenţei aă dreptă la o- 
noruri militare atribuite gradelor corespon- 
dinte din ierarchia militară şi vechimea lori 
în aceste grade, | 

Arte 14, Uniforma ce este a se purta de ofi- 
cerii corpului intendenţei, este uniforma, desti- 
nată prin broşura de uniformitate. 

AIPLUL II 
Atributiunile corpului intendenței 

militare şi autoritatea administra 
tivă atribuită acestui: corpi. 

„CAPITOLUL 1. 
Atribaţiunile generali 

Art, 15. Atribuţiunile corpului do -inten- 
dență se întindă în generale. asupra tutuloră 
părţilor administraţiunii militâre, asupra tutu- 
lor objecteloră ce tindă la icononnii, în cheltueli, 
regularitatea plăţiloră şi esactitatea stabilirii 
compturiloră. ae 

Art, 16, Actele şi modală de acțiune al în-. 
tendenţei militare sunții de diferite forme şi so
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“aplică asupra serviciuriloră administrative pro- 
pri dise, asupra administrațiunii corpariloriă 
de trupă şi! asupra o:donantării chieltuelilorii 
administraţiunii resbela,ui. . 

Art. 17, In seveghierea serviciurilor admi- 
nistrative-iniendența militară are 'direcţinnea 
imediură, 1, : i 
"Regulamentele particulare fie-cărui servicii 

specifică fancţiunile şi dâtoriile osebiţiloră a- 
genţi: şi comptabili, :precumi şi intendenței 
dreptul de a asigara ubservarea lori, : 
“Art, 18, Surveghierea administrativă şi con- 

trolulii atribuit intendenţei, asupra 'corparilor 
de trupă şi stabilimentelorii militare conside- 
rate asti-fel, se exerciteză în permanenţă asu- 
pra tutulor părţilor adiministraţiuni! interire 
şi în formele determinate prin regulamentele 
-asupra administraţiunii şi comptabilităţii cor- 
puriloră. . e 

„Art. 19, Ca delegaţi în permanenţă ai au- 
torităţii ministeriale, ofigerii intendenței sunt 
însărcinaţi cu ordonauţarea tutuloră: cheltue- 
liloră administraţiunii resbelulai, pe care mi- 

„Nistru nu le reservă a le ordonanța singură. 
Dstoriile şi obligaţiunile lorii în acestă pri- 

vință sunt desroltate în regulamentul corapta- 
bilităţii generale a departamentului resbelului; 
€ră basele; principali; sati. otărito. de legea 
asupra comptabilităţii publice. 
Art, 20. In principii numa! ministrul pâte 

contracta inaterialele t-ebuinciose armatei în 
numele Statului, Eli pote îusă delega acesti 
dreptă ofgeriloră de intendenţă, dâră contrac- 

„tele încheiate de dânşii nu potă fi considerate 
definitive de cât în urma aprobării ministrului, 

Art, 21. In casuri urgente şi urgenţa bin 
constatată, oarii intendenţei pot aproba mi- 
celă cheltueli şi cari nu treci peste suma otă- 
rită de ministru, p-ntru vşurarea șerviciului 
administrativi, d6ră în urmă trebue să justi- 
tice Ministerului motivele ce aă reclamat uă 
asemenea aprobare.” : ; , 

Art, 22, Corpulii intendenţei militare. este 
întrebuințată: oc | „i 

a. La inspecţiunile generali, administrative 
ordonate de Ministeri; | a 

b: Laadministraţiunea superidră a resbelului; 
c. La circumseripţiunile divisinniloră şi sub- 

divisiuniloră teritoriali;: : - ie 
"d. La armatele, divisiunile stă brigadele ac- 

tive;: : o - : : : 
e..La misiuni speciali: - 
Art, 23, In campanii iniţiativa corpului in- 

tendenţei are uă latitudine mai mare, însă sub 
direcţiunea superidră a comandantului trupe- 
lori, ofigerii intendenţei militare sunt răspun- 
dători către ininistru pentru actela loră admi- 
nistrative, Gră către coniandantulă superiorii 
pentru. îngrijiril: ca'aă a da pentru uprovisio- 
nările transportului, întreţinerea şi cele-alte a 
trâpeloră, spre a na împedica ex=cutarea,dis- 

ministrului. 
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| posiţiunilorii strategice şi tactice a acestor-co- 

CAPITOLULIL - 
— Atribuţiiunit speciali: 

mandanţi. 

„Art, 24, Intendentulii generale este pentru. 
ministru ună organii de informaţiune și trans-: 
misiune. El asigură executarea ordinelor admi- 
nistrative, certitică şi verifică tâte compturils 
a cărorii decisiune este numai în competința .. 

Elă dirige serviciurile administrative, rapor-- 
t&ză operaţiunile, contro!sză resultatele care . 
trebnesc supuse ministrului pentru aprobare. 

Art. 25. Ofigerii intendenţei militare de la 
cireumscripţiunile teritoriali, să de la trupele 
active suntii directă în raportă cu consiliurile: - 
de administraţie ale corpurilor, aginţii şi comp- 
tabilil diferitelorii serviciuri, ei veghiază de   

  

  

aprâpe la îndeplinirea tutulorii măsurilor pra- 
scrise de legi, regulamentele şi instrucțiuni 
pentru executarea serviciuriloră, producerea şi ' 
stabilirea acteloră, 

Se asigură în pers6nă şi prin tâte midl6cele 
previdute de regulamente, pentru regularita-: 
tea. piăţilori şi consumaţianiloră, verifică şi 
otărasce comptarile de ori-ce natură. : 

EI trebue să raporteze administraţiunii sa- 
peri6re despre ori ce artinde la comnvromitatea 
intereseloră Statului stă alo armatel. 

i. facti revistele de efectivi la opocele pre- 
scriso pentru verificarea, compturilorii. 
:* Art, 26, Sarveghierea superioră şi controlul 
intendenţelori sâii sub-intendenţeloră circum.-i 
scripţiuniloră tesitoriali scă activa se raportă 
la tote operațiunile sub-intendenţiloră ssii ad-: 
juncţilori sub-cireumscripţiuniloră.. Controlal 
exercitat de dânşii stă în examinarea operațiu- 
nil lor, făcută pentra a le recunâsce validitatea; 
sâii pentru a lua măsarile ce cred convenabili 
în interesulă Statului, 'cândă preseripţiunile. -. 
regulamentari ai. fosti negligiate sâă răă in- 
terpretate. e a 

- „Bi judecă reclamațiunile 'ronsiliuriloră: da. 
administraţinne, osebiţiloră agenţi şi compta- 
bili cei se adresâză în contra snb-intendenților 
s6i a adjancţiloră sub-cireuuseripţiuniloră. . 

Oscbiti de inspecţianile adminiatrative cari 
precedă pe cele generali, ci 'suntii în dreptă a 
face visite inopinate corpuriloră, stabilimente: 
loră şi serviciuriloră administrative, oră cândiă : 
vorii găsi de cutiinţă şi fară a lo auuntia spre 
a se încredința dseă preseripţiunile regulamen- 
tari se execată, dâcă registrele suuti ținute în . 
di, decă fondurile să materiile suntă în fiinţă 
şi deca rațiile 6menilorii şi cailoră:sunt de-uă 
bună calitate şi în cuantitatea regălamentară, ; 

-  bBi-suntă ordonatori secondari ui ministrului: . 
în 'divisiunile teritorială sâii active; cu tâte a- 

,
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cestea, in casuri «xtraordinari, sâă când ună 
corpi oră servicii este prea depărtat de Teşe- 
dinţa circumseripţiunii, potii delega creditele 
sub-intendenţilori scă adjurcţilor sub: circum- 
scripţiuniloră, însă cu aprobarea, ministrului, 

Ji sunt ţinuţi a informa pe ministru despre 
tâte ce interescză binele servicinlui admini- 
strativ şi a chibzui cu generalii comandanți, 
despre tote măsurile proprii, a asigura, esecu- 
țiunca diferiteloră sexviciură administrative şi 
bunulii traii ală soldatului. Poti adresa, me- 
moare ministrului în acestă privinţă, 

Arte 20, Surregherea prin inspecțiuni. ad- 
ministrative nu este permaninte; ea se face 
uă dată pe anii şi în virtutea unei delegaţiuni 
speciale a ministrului de resbelă. 

Osebitii de regulamentul speciale asupra in- 
specţinilor administrative, ministru adreseză 
vă instrucţiune inspectoriloră pentru a le de- 
semna părţile de servicii cari merită uă aten- 
ţiune particolară. . 

Art. 28, Inspecţiunile intendenţelor sci sub- 
intendenţelor circumseripțiunilor teritoriali se 
active aii de objectii cele co urmeză: 

a. De a controla tâte actele consiliariloră 
de administraţiune, agenţiloră şi comptabililor 
diferitelorii serviciură administrative, precum 
şi întrebuinţarea fopduriloră şi materieloră; 

V. De a se asigura că militariy de tâte gra- 
dele priimescii esactii prestaţiunile alocate de 
regulamente şi fixate prin tarife; | 

€. De a verifica scripturile, a otări compturile 
şi a constata, existenţa fondurilorii în casă şi 
materielorii, fă în serviciă fiă în magazie; 

d. De a aprecia consiliurile de administra- 
ţiune în ceea ce priresce ordinea. şi economia 
cestiunilorii, pe ofişerii comptabili şi persona- 
lulă ce concură Ja asemenea funcțiuni, în ceea 
ce privesce direcțiunea şi executarea servicuri- 
loră administrative, zelulă şi aptitudinea lori 
pentru.asemenea funcțiuni speciali; 

e. De astabili memoare de propuneri pentru 
înaintare, neactivitate, reformă stă retragerea 
ofigerilorii de intendență şi de administrațiune, 

Art. 29, Inspecţiunile administrative ale in- 
"tendentului inspectore aă de objet următârele : 

a. Dea aprecia direcțiunea dată de intendenți 
sii sub-intendenți, atâtă în ceea ce priresce 

„prevederile trebuinţeloriă, creaţiunea reserve- 
lorii şi buna lor întreţinere, precum şi în ceea 
ce se atinge de interesul trupelorii; 

b. De a centralisa propunerile făcute în faro- 
ralii ofigerilor intendenţi şi al administraţiunei, 

c. De a centralisa raporturile şi documen- 
tele intendenţilorii stă sub intendenţiloră, în 
ceea ce privesce inspecţiunile corpurileri de 
trupă servieiurilor şi stabilimentelor militare. 

d. A transmite tâte aceste acte mivistrolnj, 
însoţite de obserraţiunile scii îndeptările ce 
ai er dutii bune în urma proprielorii sâle ob- 
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e. În fine a judeca reclamaţiunile ce primesco 
de Ja, corpuri şi aginții osebitelorii serviciuri 
în contra întendenţiloră sâii sub-intendenţi- 
lor. A lua, decisiunea cuvenită aci a le Supune 
decisiunii ministrului, - 

Art, 20. Osebit de aceste atribuţiuni prin- 
cipală, corpul intendenţei are âncă misiunea: 

a. A dresa procesele-verbali pentra orga- 
nisarea, sâii licenţiarea, corpuriloră de trupă 
pentru săverşirea jurămintelor militare şi prii- 
mirea drapeleloră ; a 

d. A judeca contestările în materie admini- 
strativă, cândă ele nu suntă specialminte sa- 
puse unei otăriri judecătoresci. Asemenea de- 
cisiuni ale intendenţel ai recursii la ministru 
ca cea din urmă instanță, 

Reclamaţiunile în contra decisiunilor inten- 
denței. circumscripţionale se adresâză inten- 
denţei generale şi numai după ce decisiunea 
acesteea nu a fostii satisfăcătâre ministrului 
de resbelii; 

c. A surveghia cândă a priimit misiune spe= 
ciale, ca dânsa să fie îndeplinită, 

Ss   CAPITOLUL III 
Raporturile intendenței en comanda- 

mentulii şi autorităţile civili 

Art, 31, In principiii, pentru că acţiunea au- 
torităţii militare asupra personalului intendenţiy 
militare ari fi incompatibile cu eficacitatea 
controlului aâministrativă, ofiţeri! corpului 
intendenţei sant independenţi de 'ori-ce antori- 
tate militară, pentru,a, se putea ţine în exerci- 
țiul funcţiunii loră. 

Art, 99, Nu ma! puşin autoritatea admini-. 
strativă, fiind incomptabile cu caracterul, d€- 
toriile şi responsabilitatea comandamentulni, 
relaţiunilo de servicii şi subordonare între 
intendență şi şefii militari sunt egali, 

Art, 33. Cu tâte acestea corpul intendențek 
arendă grade azimilate gradelor militari şi 
dreptulă la aceelasi onoruri, dânsulii este dă- 
pendinte în cestiuni disciplinarii de autorităţi]. 
militare superidre, din loculă reședinței sele 
cu dreptulă a adresa reclamaţiunea cândii este 
fondată directii către ministru de resbelă, 

Art, 94. Comandanții militari superiori în 
reşedințele respective suntă ţinuţi a aplica pe- 
depsele cerute de ofigerii intendenți pentru cet 
abătuţi de la regulamente sâii cart ai negli- 
giată executarea decisiunilor şi instrucțiunilor 
administrative, | 

Reclzmaţiunile în contra acestoră decisiuni. 
a ofigerilori intedenţei se facă conform celor 
prescrise prin regalamentul serviciului interior, 

Art, 39, In timpă de pace autoritatea ad- 
ministrativă se exercitiză în virtutea ordinelor 
şi în numele ministrului; ca delegaţi speciali.   servațiuni, procurate de inepecţiunile făcute; ai autorităţii Ministeriale, ofşerii intendenţei:
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nu dai compti de actele lori de câtii mini- | cu dreptul de recursii la autorităţile lori su- 

" strului, singurulii în dreptă a le judeca, a le a- 
precia şi, dâca trebue, a'i traga la respuudere. 

Art, 80, Cânâii corpulă intendenţei este în- 
vitată de către autoritatea militară superidră 
a Îna veri-uă disposiţiune administrativă, ba- 
sată pe un ordin direct dati comandamentului 

„de către'ministru, dânsul este dâtorii al pune 
în lucrare, justificândă acâsta, prin citarea, or- 
dinului dată comandamentului. 

Art. 37, Cândii, din causa argenţei, coman- 
damentulă militar găsesce, în intaresalii ser- 
viciului, a invita pe corpulii intendenței a lua 
veri uă măsură administrativă neresolvată sâă 
neregulamentată prin veri uă decesiane Mini- 
steriale corpulă intendenței va pune acâsta în 
vederea comandamentalui, şi la insistarea lui 
pentru executare, pe d'uă parte va da urmare 
invitaţiunii sub respunderea comandamentului, 
ped'alta va refera pe dată ministralui deresbel. 

Art, 55. Comandamentul militar superiorii 
„pote şi trebue a se asigura că militarii priimese 
tâte prestaţiunile regulamentari; dâră autori- 
tatea sa administrativă se întinde numai întru 
a face să se stirpâscă şi să so pedepsâscă abu- 
surile comise de ofişerii trupeloră întru a asi- 
gura bunul traiă al soldaţilor şi întru a atrage 
atenţiunea corpului intendenţei asupra abatari- 
lor comise prin farnisorii contractanţi și altele. 

"Ofigerii intenăenţei suntă ţinuţă de a da ur- |: 
mare invitaţiunilorii aduse lori de comanda- 
mentulă militarii în acâstă privinţă şi a da co- 
mandamentului tâte lămuririle ce li se cari 
pentru a cun6sce situaţinnza şi resursele ser- 
viciurilorii administrative. 

Abaterile constatate de comandamentul mi- 
litară superior, ca preveniudii din neîugrijirea 
corpului intendenţel se voriă supune de către 
dânsul ministrului de resbelii. 

Art, 39, Nedependinţa corpului de inten- 
denţă în timpii de resbelii este supusă la re- 
stricţiani; ast-felă autoritatea administrativă, 
şi militară so unescă şi emană de la coman- 
dantuliă armatei în campanie sii de la acel al 
unei divisiuni oră brigade în expediţiane. 

Art, 40, Comandantulă are dreptulii de a 
putea dispune da tta midiâcele de execaţiune 

„Şi de a exercita acelaşi titla ca şi ministru în 
direcţiunea superidră a administraţiunei, 

Acâată subordonare însă nu micşoreză inten- 
denţei responsabilitatea speciale în ceea ce 

" privesce survegherea şi controlul administra- 
tivii care le este reserratii. 

Tâte disposiţiunile escepţionali trebuese să 
fie autorisate în regulă şi legitimate. 
„Arte 41, Belaţiunile jurnaliere ale inten- 

«denţei cu corpurile sunti 'otărite de regula- 
mentulă asupra serviciului interioră şi de ad- 
ministraţiune. - 

Art, 42. Relaţianile cu autorităţile civili 
„xămâniă în cercul a două autorităţi ca ordonate 

Di 

    

  

periâre. 

CAPITOLUL IV 
Forma şi caracteralii actelorii 

administrative ! 

Arte 43. Principalele acto prin cari ofigerii 
intendenței manifestă autoritatea Joră admi- 
nistrativă suntă : , : 

Procesele verbali; - îi 
: Decisiunile asupra comptariloră şi vizeloră. 
Art. 44. Procesele verbali suntii actele prin 

cari se constată faptele sâii operaţiunile, că- 
rora le fixâză datele, le descrie circumstanţele, 
le păstreză şirulă şi probele de autenticitate. 

Aceste acte sunt sub-semnate de ofigerii in- 
tendenţel şi părţile interesate, Ele nu trebue 
să conţină de câtii aserţiani a cărorii autenti- 
citate să nu lase nici uă îndoslă, ! 

Afară de câte-va escepţiuni specificate de 
regulamente, numai ofigerii intendenţei ai ca- . 
litatetea; de a dresa asemenea, procese-verbali. 

Art. 45, Decisinnile asupra compturilor sunt 
menite a sancţiona sâii a, îixa, la epoci deter- 
minate de regulamente, compturile de ori-ce 
natură, după ce mai ântâiă li s'a: constatată 
exactitatea. - IE 

Dreptul de a decide asupra compturilor este 
esclusivă ali ofigerilor de intendenţă sâă ali 
ministrului, în casulă cândă crede necesari, 

Decisiunile definitive trobuescii precedate de 
decisiuni provisorii. Pentru compturile co nw'şi 
reservă ministruli, decisiunile provisorii sunt 
îndeplinite de sub-intendenţii sâii adjuneţii 
sub-circumscripţiunilor, şi decisiunile deoitive 
de către sub-intendenţi sâii intendenţii circum- 
scripţiuniloră. Când compturile sunt reservate 
ministrului, atunci decisiunile intendenţei sunt 
provisoriă. - 

Art, 46, Vizele suntă destinate a da, un ca- 
racter de autenticitatea, unui act, a atesta sâă 
legalisa, uă semnătură, ori de a autorisa exe- 
cuţia unei măsuri administrative, 

Ele trebuescii înregistrate şi să pârte data 
şi numărul înregistrării. | 

Art, 47, Snb-semnătaurele ofigerilorii înten-, 
denţei în procese-verbali, decisiuni şi vize tre- 
buescăi conârmate prin sigiliulă oficiale ală 
serviciului, . a 

" Arte 45, Osebitii de aceste acte, oficerii in- 
tendenţei adresâză raporturi la autoritatea 
superiGră asupra tutulor afacerilor importante, 
sii acele cari trebuesc comunicate; ei tratâză 
prin corespondenţi afacerile secundare, tansmit 
documentele şi întreţinii relaţiunile generată 
de serviciă, , 

Art, 49, Serviciulii intendenţei va fi câti se 
pâte mai pugin servicii de scripte, Prin trans- 
porturi continuă pe. la corpuri a ofieriloră .
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corpalui intendenţei; dânşii vor face mat mult 
serviciă de fapte, prin constatare de viz şi prin 
încheeri de procese-verball şi altele. ” 

Art. 50. Pentru.acestă finitii şeful superior 
Ya regula îritre“oficeril corpului intendenţai, |. 
detaşaţi în aceleaşi reședințe, unii servicii de 
24 ore. Cel de'rândă'.este dâtoră atunci a se 
afla la, localul biuroururilorintendenţes, ast-fel 
în câtă să su pâtă găsi în tot minotuli de că- 

„tre corpnlii de trupă, care arii fi venită să re- 
curgă la seviciulă săă. i , 
„Art, 61, Şetulă superiorii din corpulă înten- 
denţei pâte.comunica cu ministru în. afaceri 
de servicii în tâte dilele şi la 'ora ce li s'ară 
acorda audienţă, trebuindă a se anuncia. pen- 
tru acâsta, prin ofigerulă de ordonanţă. ..... 

| TITLUL II. 
Serviciulii biurourilor intendenţei 

militare . .-. 

CAPITOLUL 1 - 
„, Disposiţiani generali 

Art, 52. Serviciul în biurourile intendențeY 
"este încredinţatii la oficerii din corpulii inten- 
denţei, la oficeri! de administraţiune, Ja'eleviă 
de administraţiune şi la impiegaţii civili de- 
stinați a prepara lucrările administrative şi a, 
seconda în diversele operaţiuni pe şefii superiori 
aă corpului intendenței,: ., 
„Art. 58. Ei suntă însărcinaţi cu tâte lucră- 
rile de examinare, verificare, redacţie şi serip- 
tarile ce le suntă încredințate, precumă şi cu 

„clasarea, ținerea şi păstrarea archivel, 
Art, 3t, Indâtoririle şefiloră' de Dbiurouri, a 

„sub-gefiloră de biurouri, a impiegaţilor inten- 
denţe! militare, învoirile ce li se pote. acorda, 
-absenţele, pedepsele, inlocuirile lorii se voră 
regula de şefii superiori din corpul iutendenţei 
în conformitate cu regulamentulii serviciului 
interiorii al Miniaternlul de resbelă, decretatii 
la 16 Ianuariă 1870. 

Art, 55. Biurourile fancţioneză în tâte dilele 
“afară de Duminici şi sărbători mari dela orelg 1 L 
de diminâţă până la'4 după amedi şi deosebit 
de cele trei gile de sărbători alo nascerii şi în- 
vierii Domnului, în cari biurourile suntă în- 

- chise; elo îrceteză a fancţiona cu: două dile. 
înainte. . 
-: Art..56 La orele fizate, toţi funcţionarii 
civilă şi militari trebuescă a fi presenţi în biu- 

:: rourile lori şi na -potiă pleca înainte de:ora 
"otărită pentru eşire, fără .autorisarea, sefiloră 
în dreptă, o [ - ! 

Registratorii, copiştii, elevii de administra- 

*LBGIUIRI 

“ţiune suntii însă îndâtoraţi.a veni în biurouri: 
cu uă jumătate oră mai înainte. - - 

Circularea funcţionarilor dintrun biuroii în 
altulă fără servicii este oprită cu desăvârşire. 

Art. 57, Elevi deadministraţiune şi copiştii 
concură între dânşii şi câte unulii pe rândii 
ventru a face serviciul de 24 ore în biurouli 
intendenţel. . e 

Nu le este permisă a se absenta în acestă 
timpă de câtii pentru mâncare şi nici uă dată 

]amendoni, precumă nici în timpul funcţiunii 
biurouriloră cândii urmâză a'şi face serviciulă 
obicinnită prin biuroulă la care sunt destinaţi. 

După închiderea biurourilorii își continuă 
serțiciulă numai în camera destinată, unde li 
se va constata presința. - - : 
„Art, 6S, Ei priimescii tâto hârtiele și depe- 
şele adresate intendenţei, ce sosese în timpaulă . 
cândă biuroarile sunt închise, lo conservă spre 
a! Je da registraturei, afară de cele urgente 

| s6ă telegrame pe cari le trămit îndâtă sefului 
intendenţei respectivă, . 
„Arte 59, Ori-ce hârtţie ra emana din biu- 

| rourile intendenţei trebue. să fio etiehetată, 
numerotată, datată şi sub-semnată de 'celă   în dreptă. | 

- Afară de acâsta tote hârtiele trebuesei să 
fie contra-semnate de lucrătorulă legale al ei, 
care prin acesta se constitue respundătoră că 
redacțiunea hârtiei este conformă cu regula- 
mentclo şi legile existente, şi cu resoluţiunea 
celui în drepti a o da. 

Arte 60, Fie-care hârtie va avea eticheta 
-lurmătore : 

  

| rarea 
| țerli 

      

Oraşul... . anul. „lana. + e.e Qiua 

Intendenţa militară 

“Circumseripţiunea .. „ militară teritoriale(1) 
Biuronli ......, ii 
No... ci... 

Pusă tot-dâ-una pe hârtie albă Xinisteriale 
de formată în-folio,. 

Arte G1e Este opriti cu desăvârzire tutaioră 
impiegaţilor intendenţei militare în genere de 
a comunica alt-fel de câtă pe calea legale, ac- 
tele din biurourile s€le de ori-ce natură în scris 
s6ă verbală oră de a întroduce pe dânsele adău- 
giri, ştersături, a face răsături, în-fine ori-ce 
moditicări, fiindii oprit asemenea a su snstrage 
s6ii-a face a se sustrage asemenea acte; aba- 
terile în acestă privinţă atrăgendă imediată 
suspendarea stă destitairea din funcţiune. şi   darea în judecată a celui colpabile. 

  
: 41) Scă sab-circumscripţiunea scă armata,
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* :Arte 62. Toto hârtiile:intrate și eşite din | generali ale fie-cărui exerciţii, —- Conservarea, - 
cancelariile -intendenţei militare trebuesc-tre- 
cute în duoă registre diferite, de intrare (ALo- 
delii A) şi da eşire (Aodelă B) îndată ce s'a 
Imcrati şi apoi se formsză 'dintr'Ensele dosar 
pe catigorii de materii. ,.. 
Numruli sub care 's'a înregistrată ini aceste 

registre se pune şi pe hârtia înregistrată. 
; Pentru hârtiele- eşite se.mal păstreză âncă 

„ună registru (Modelă C) de espediţiune în care 
„se snb-serie pfiimitorulă hârtie, . - i: 

în “CAPIMOLULII îi 
sr Serviciulii în cireumseripţiunile - 

. teritoriali i 

  

iei m 

e . 
Art, 02, Gradele intendenţel, militare îm- 

piegaţii civili, elevii de administraţie, destinaţi 
a-lucra în circumascripțiunile sâă sub-circum- 
sctipţiunile teritoriali respective, sunt numiţi 
după cazii prin decretii domnesc s6ă prin de- 
cisiune Ministeriale, Ni 

+: Arte Gt. Şeful. superior al circumseripținneă 
„este răspundătorii. de 'tâtă corespondenţa ce 
ese, din biuroari,. de :regulată ţinere. a; regi- 

>    

.strelor şi de tote cele-alte scriptari prevădute 
de ordonanțe, reglemeute şi decisiuni în vigâre. 

Eli este şefă-directă şi imediatii al tutulor 
„gradelotă din. corpulă intendenţei ataşați la 
„circumscripţiunea ce directeză; le împarte tot- 
dâ-una lucrările ce ai de facută, revartițândii 
pentru diferitele biurouri, avendu-se în vedere 

- canoscinţa şi aptitudinea speciale a fie-căruia, 
şi observă în același timp ca toţi se trâcă prin 
tâte ramurele serviciului, spre a putea dobândi 
practica necesarie, a 

i “lârt, 65, Servicială diferitelor: grade 'de in- 
tendenţa cirenmseripţionară se împarte în dacă 
părţi: serviciulii actiy.şi cel. de cancelarie alii 
circumscripţianii. 

Serviciulă acestora consistă în inspecţiunea, 
controlarea şi verificarea trupelor, spitalutrilor, 
„magazieloră, casarmelori,-spre a se asecura de 
executarea tatuloriă disposiţiunilor administra: 
tive şi a contracteloriă de furnitari şi cele-alte, 

Serviciulii de cancelarie se execută imediatii 
sub direcţiunea şefului superiorii 'din circum- 
scripţiune. a, 
"Art. 66, Serviciul de cancelarie se înmparte 

la intendenţa generale şi la circumseripţiuni în 
trei birouri: ei 

* BIUROULI | 

Comptabilitatea -: ..: 

Ordonanţarea, verificarea şi înregistrarea 
actelorii ce se înâintiză ministrului pentru or- 
donanţare, Revistele de licăidare ale ofişerilor 
fără trupă;: Inregistrarea crâditelorii: delegate, 

"Stăbilirea re lzvenrilor inensnali şi: compturilor 

ui 

> 

actelorii, garanţiilorii depuse şi sumele ce tree. 
prin intendență ;- controlarea şi revisuirea 'ca-. 
selorii diferitelorii consilii de administraţiune,. 
Examinarea avanselorit date pentru 'recrați,. 
reserva şi transporturi, furaginri. Opririle pen=. 
tra dâtoriile ofigerilor și funcţionarilor militari. 
Personalulii corpului intendenţei. Diurnele, 
indemnităţile acordate după legi şi regnlamente 
diferiţilori ofişeri. Despăgubiri cuvenite comu- 
neloră. Relaţiunile cu agenţii financiari. Peu- 
siunile. Urmărirea sumelor cuvenite a se intârca 
tesaurulni, îi i 

“BIUROULU. | 
Survegherea administratiră şi controhulti 

Corespondenţa generale. —Contra-rerificarea 
„compturilorii trimestrial şi situaţiilorii de tot; 
felul ale corpurilor administrarive.—'Ținerea 
raportorului analiticii ali proceseloră-verbali. 
Inregistrarea vizelor de totii felul. Dacisiunile   

  

asapra comptauriloră. Clasarea şi conservarea 
compturilorii, Procesele-verbali de expediţii şi 
recepisele de priimiri. Liberarea ordiniloră de 
transporturi. Inspecţiile administrative Visitele 
inopinate și revistele de efoctiv. Contrâlele 5- 
menilori. Mutaţiile. - a 

a e BIUROUL UL. 
 Subsistenţe, magazii, 'stabiliente, [urnituri 

Subsistenţele trupelorii. Priveghezea admi- 
nistraţiunii magaziilor, Revista. Avrovisionările 
magaziilorii. Casărmi. Spitaluri. Luninatulă, 
Imcălditalii. Puragiul. Imbrăcămintea. Harna- 
şamentulii. Stabilimente şi priregherea deposi- 
telor și arsenalariloi:. Arme. Auniţiuni. Trăsuri. 
„Cai. ..Contrâlele: acestora, , Licitaţiani pentru 
aprovisionări, şi furnituri. de totii felulă dele- 
gate» de Ministerii. Verificarea bonuriloră de 
furagiii, lemne, Verificarea compturilor în ma- 
terii, efecte şi muniţiuni de tâte categoriile, 

Art. 67. Servicinli sub-circumscripțiunilorii 
cuprinde aceleaşi lucrări, dâră binrourile vorii 
fi reduse, după trebuinţă, la 1 sâi la 2.. 
“Arte 63, Cândii so află la circumseripţiuni 

s6ii: sub-circumserpțiuni 'mai. malte biurouri, 
chârtiele eşite voră fi contra-semnate de şeful 
biuroului în dreptă, .. i 

- Art, 69, Registrele pentru lucrarea de 'cân- 
celarie ce suntă a, se ţine do diferitele biurouri 
maj sus citate, afară de cele prevădute do re- 
gulamentele cari regulsză diferitele serviciuri. 
“suntă cele nrmătâre:  -. : -: 

Registra model No. ], pentru circularelo 
întendenţei, în care se transeriă -disposiţiunile 
ce se inii de intendenţe într'ună chip generale 
pentru tâte trupele ce cad în a'să circamserip- 
ţiune, dândii fie-cărdiă! uniăi'nunitră de ordini 
progresivii, câre se pune şi pe cea expediată
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trupeloră. In marginea fie-cărei pagine şi în 
dreptul decisiunii, se pune în scurtă disposi- 
ționile decisiunii, care servă pentru formarea 
tablei de materie şi care se face pe catigorii 
de materii, : 

Registrulă foilor personali ale tutulor îm- 
piegaţilorii intendenţei circumseripţiunii res- 
pectiva. : Pa 

Art, c0, Diferitele sume de bani ce vine în 
cancelaria circumseripţiunii suntă în respun- 
derea, şefului superioră alt circumscripţiunil, 

CAPITOLUL III. - 
Serviciulii corpulni intendențeă în 

divisiuuile active | 
- Arte 31. Cândii se formâză brigade, divisiuni 
£€ă armate active, corpulii intendenţei ce este 
a li se ataşa se compune, prin ordonanță, dom- 
nâscă, dintrună numără de persâne şi grade 
după cum se va propune de ministru da resbel. 

Art, 72, Serviciulă acestui corpii cuprinde, 
pe lingă cele mat susii enumerate, serviciulă 
administraţiunil centrale a Ministerului de res- 
belă, sub direcţiunea comandantului superioră 
ală trupelorii mobilisate. ' 

Corespondinţa se ţine într'unii modă analog 
cu acela prescris pentru circumscripţiunile 
teritoriali, cu deosebire că numărul de ordine 
ali chârtietorii uă dată începută se continuă 
progresivă pe totii timpulă câţi ţine mobilisa- 
Tea, chiarii de s'ară trece dintr'un anii în altul, 

  

LEGIUIRI 

Dosarele lucrăriloră acelora sa trămitii tot- 
dâ-ana ministrului de resbelă, îndată ce mobi- 
lisarea încetâză. a : E 

"CAPITOLUL IV . 
Suplininţii legali ai oficeriloriă de 

„_ intendență, i 

Arte 73, In reședințele districteloră şi plă- 
şilor unde nu există ofigeri de iptendeuţă, furic- 
ţiunile loră se îndeplinesc de prefecţi şi sub- 
prefecți. 

Art. 74. Prefecţii şi sub-prefecţii, ca supli- 
ninţii aj intendenţei, nu voră putea ordonanța 
nici ună feli de cheltuială din budgetulă Mi- 
nisterului de resbel;nici a'trece reviste, a fate 
inspecţinni sâă visite inopinate, oră a lua sr'uă 
decisiune în: cestiuni de administraţiune. şi 
comptabilitate. Dânşii suntă âncă dâtori a se 
încredința, sub a lorii răspundere, de exactita- 
tea staturiloră nominali și compturi ce suntă 
chiămați a certifica, i 

Art, 25. EI priimescii inatrucţiuni numai de 
la ministru de resbelă şi suntii repundători de 
execuţia Jor şi păzirea prescripțiunilor regula- 
mentelor de administrațiune şi comptabilitate. 

Art, 36, Ministru de resbelă pâte însărcina 
pe aceşti suplininți cu alte funcțiuni de atri- 
buţiunile ofigeriloră de intendenţă. 

Art. II. Tote disposiţiunile anteridre, con- 
trarii regulamentuloi de facă suntă şi rămână 
desfiinţate. 

  

i NEGULAMENTU | | 
PENTRU PUNEREA IN LUCRARE A LEGII ASUPRA COMPTABILITATII GENERALE A STATULUI 

DIN L5 IANUARIE 1865, IN ACEEA CE PRIVESCE DEPARTAMENTUL DE RESBEL, SI NO- 
MENCLATURA PIESELOR A SE 
MANDATELE DE PLATA. 

- Sumariulii regulamentului - 
Titlulă [. Despre credite, - 
Titlulă I[. Despre executarea serviciului şi 

a termineloră pentru producerea pieselorii de 
cheltaell. 

Titluti ILI. Despre constatarea drepturiloriă 
creditoriloră şi despre licuidarea definitivă a 
cheltueliloră. 

Titlulii IV, Despre ordonanțarea cheltuelilor 
> V, Despre plată. | 

> VI. Despre cheltuelile exerciţiurilor 
închise, 

Titlulă VII. Despre scripturile administia- 
țieă centrale şi Cespre ordonatorii secundar), 

Titlulă VILĂ, Despre compturi. 
Titlulă IX. Disposiţii special, 
Modele, -   

PRODUCE PLATITORILORU PE LANGA ORDONANTIELE SI 

(Decretii No. 1665, din 30 Noembre 1870) 

pieselorii a se produce plăti- Nomenclatura 
toriloră. | 

TITLUL 1 
- Credite 

Budygeta 
Art, 1. Budzetulă Ministerului do resbe'ă 

se fixeză prin legea anvale do finanțe, cara des- 
chide creditele necesarii pentru chieltuelile 
presupuse fie căruia eserciţii. (Art. 2 din legea 
comptabilităţii Statulut.) ; 

Specialitatea creditelorii pentra fie-care 
| exerciții 

Art, 2. Creditele deschise prin legea anuale 
de finanţe pentru cheltuelile unui exerciții nu



| peti Â întrebuințate la cheltuelilo unui altii 
exerciţii. Suntii considerate ca făcândă parte 
din unii exerciţii numai serviciile făcute şi 
drepturile dobândite în timpulă anului care dă 
denumirea sa gisulul eserciţiă (articolul 4 şi 31 
idem). . Ă , 

Limitele otărâte pentru durata unui exerciţii 

Arte 3. Durata periodulai în care trebue a 
se îndeplini tâte factele do venituri şi cheltueli 
ale fie căruia eserciţiă se prelungesce. | | 
“4, PEnă la 1 Februarie după finele anului f- 
nanţiarii respectivă, pentru a îndeplini, în li- 
mitele creditelorii deschise, serviciulii materia- 
lalui, a cărui executare începută nu s'ar fi pu- 
tată îndeplini inaintea ultimului: Decembre, 
pentru causă de forţă majoră sâii de interesă 
publică, cari cause trebuese a îi enunciate prin 
vă declaraţie-a ordonatorului anexată pa lingă 

- ordonanţă sâi mandati. (Art. 4, $ a idem). 
VW. Până la 21 Ialie pentra licuidarea şi or- 

donanţarea, sumelorii dâtorito crediteloră (ar- 
ticolui 4, Ş b. idem) fără prejuaiţiulă însă ală 

„termineloră arătate la titlarile III, 1Y şi V. 

Dlenţinerea cheltueliloriă în limitele creditelor 
Art. 4, Budgetul cheltaeleloră Ministernlui 

de resbelă este împărţită în capitole speciale 
- cari, dapă cum va fi cădută, se sub împartii şi 
în articole, dârii nu conţinii de câtă servicii co- 
relative scă de aceeaşi natură. N 

Sumele afectate de lege la fio care din aceste 
capitole nu se potii întrebuința. la cheltuiala 

- anul alţii capitoli ; asemenea şi suma afectată 
ia ună articolă nu se pote întrebuinţe la chal- 
toiala unui altă articolă (art. 32 şi 33 idem), 

Specialitatea creditelorii pe capitolii 
şi articol 

Art, 5, Ministrulă na pote, nică chiară sub 
a sa respundere, cheltui nici contracta îndâto- 
riri de cheitueli peste creditele ce'i suntii des- 
chise pentru fie-care capitolii şi articolă din 
budgetulii stii (art. 22 idem), a 

Oprirea veniturilori străine creditelori 

Art. 6, Ministrală nu pâte cresce prin nici 
„unii midlocii particular şi din nici uă altă sor- 
ginte suma crediteloră afectate cheltueliloriă 
Ministerului stă ; prin urmare, ori ce bani ar 
intra în casa Statului peste sumele veniturilor 
provădute în buâgetii, se voră trece în budge- 

„ulii generale ali Statului, sub numire de ve- 
nitură extraordinare. | 

Cândii veri unele din objectele nobili stii i- 
mobili ale Statalui ari fi lăsate în disposiţia 
ministrului şi ne mai fiindă în stare a se între- 
bainţa, vorii fi priimitâre d'a se vinde, atunci 

„vingârea loră se va face prin licitaţie publică 
şi cu concursulă ministrului de finanțe să ali 
delegatului să; &ră sumele produse din ase- 
menea vingări se vorii trece asemenea în bud- 
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getuiii Statului sub numirea de venituri ex- 
traordinare, după formele prescrise la art. 170 
şi 175, afară de escepţiunile prevădate prin 
articolele 176 şi 177, . : i 

Toti în rânduli veniturilorii extraordinare 
ale exerciţiului curentii, sa vor trece şi sumele 
ce vorii fi fostii plătite fără cuviință scă din 
greşslă după ordonanţele ministrului sâă dele- 
gaţiloră săi, precum şi acelea, cari, fiind avan- 
ţate pentru servicii neexecutate, ai rămas fără 
destinaţiune, şi pe cari priimitorii nu le-ară fi 
înrostitii de câtă după închiderea exerciţiului; 
şi în generalii din ori ce fonduri străine credi- 
teloră legislative. * ” 

Câtă pentru sumele întârse în cursulă dura- 
tei exerciţiului, pe sema căruia s'a dati ordo- 
nanţă de plată, ministru pâte dispune din noii 
de aceste sumi pentru trebuințele la cari eraiă 
afectate, însogindii cererea sa către ministruliă 
înanţeloră de recepisa, comptabilului care va 
fi priimitiă acele fonduri, de numele persânsă 
care a întorsii aceste sume la casa, tesauralui, 
şi de arătarea cauzelor cari fac necesară rein- 
târcerea acestei sume la creditele Ministerului 
de resbel (art. 24 idem). Ea j 
"Art. 7. Cândii, creditele deschise de legea 

anuale de finanţe nu ajungi a acoperi servicii 
la cari suntii afectate, Domnuli, după cererea 
ministrului, pâte să'i deschidă credite stăpli- 
mentare prin ordonanţe domnesci în margânile 
prevădute printr'ună articolă speciale din de- 
gea budgetului. | ÎN 

Acele credite so vor supune Adunării la cea * 
d'ântâii sesiune spre a se legitima (art.25ide:n), 

| Credite suplimentare 

Art. S, Ordonanţele domnescă, cari, în lipsa 
Adunării, ai deschis, sub ori ce titlu, credite 
ministrului de resbeli, nu se potă pune în lu- 
crare de către ministrulă de finanţe de câtă 
dâcă vor fi bazate pe părerea consiliului de mi- 
nistri. Ele suntii contra-semnate de ministrul 
de resbelă şi publicate atâtă în Monitorulii o- 
ficiale câtă şi în Monitorul 6steă (art. 26 idem), 

Art. 9, Facultatea de a deschide prin ordo- 
nanţe domnescă credite suplimentare, conform 
art. 7 de mai susă, nu se aplică de cât la chel- 
tueli privitore la ună servici: votaţi şi a că- 
raia nomenclatură este cuprinsă în fie care e- 
serciţiii în legea anuale, relativă la budgetuliă 
cheltueleloriă (art 28 idem). .: --. 

- Arte 10, Cândă se atinge do ună servicii 
care nu se cuprinde în nomenclatura, menţio- 
nată )a, articolul precedent, cheltuiala este con- 
statată în scripturile comptabilităţii centrale 
a Ministerului de resbelă, şi prin urmare nu dă 
loci a se deschide nici un credit de plată prin 
ordonanţă domnâscă, şi nu trebue a îi achitată 
de câtii după alocaţia creditului lepislativii, 
Suplimentele de acâstă natură suntă, în casii   de urgență, cuprinse osebitiă în projectulă de
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iege relativă la regularea creditelor suplimen- 
sare (art. 23 idem). . i , 
“Art, 11. Creditele suplimentare, sunt cerute 

Cumulaţia fonduriloriă de distribuțiuna 
“mensuale 

Art. 18, Pondorile de distribuții mensăali, 
și întrebuinţarea lori este justificată în comp- | se cumuleză succesivă ast-fel spre a nu forma 
sari pe articole, dâră regularea legislativă ur- pe exerciţiă şi pe serriciă do câtă unit credită 
nEză a se opera pe capitolii (art. 23 idem). .| unică destinatii a priimi imputaţia ordonanțe- 

Credite extraordinare Joră ministeriali, „. Sa 
„Art, 12. Credite extraordinare, se pot crea 
aumai la trebuinţa care nu s'a putut prevedea TITLUL II: 
la votarea budgeiului nici vară putea amâna | Bxeentarea serviciulnişi terminele otărâte penă la întrunirea Adunării. Domnul pâte des- 
chide Ministernlui de resbel credite extraordi- 
nare în marginile prarădute prin, ună'articolii 

"speciale din legea budgetară, co îndeplinirea 
. disbosiţiiloră art, 8. . . a 

pentra producerea pieseloriă de cheltueli 

Modulii executării serviciului 
Art. 19, Regulamente specialt determină 

. modulă de adrninistraţie şi de executare pen- 
Regularea acestori credite se va urma con- | tru fie care servicii, natara şi forma pieseloră 

“ormă art, 7 (art..27 şi 29 idem), justificative de cheltueli, epocele la cari tre- ' 
Art, 13. Fie care credită extra-ordinar des- | buescii a fi produse precumi şi oscbitele grade 

chisă ministrului de resbelă formâză ună ca- | de controlă Ia cari, suntiăi supuse. , 
»itol deosebit în socotâla exerciţiului po sâma 
căruia s'a deschisi acelii credit (art, 30 idem). 

Zocmeli eu concurență şi publicitate 
Arte 20. Tâte tocmelile în comptul Ministe- N „i Delegaţăă de credite „A ralui de 'resbelii so vor faco prin concurență şi -* Art. 14. Ministerulii de resbolă delegă ofi- publicitate afară de escepţiunile menţionate la cerilor destinaţi în cualitate de o+donatori se- | articolul următori, (Art, 45 idemă). -. | ciindari partea de credite 'cară îi sunt deschise, 

hentru a servi la achitarea cheltuelilorii şi a 
„ăoră ordonanţare nu "şi-o reserră direct (ar- 
tieolulii 37 idem). o 

“Unii stată nominale ali acestori ofişeri se 

  Tocmeli prin bună învoire , 
Art, 21. Se vor putea face îusă tocmeli prin 

bune învoiri : 
1. Pentru predările, transporturile şi lueră- „“rămite ministrului de finanţe, rile a căroră cheltuială nu va covârşi suma de ! - + Cererea de fondură ”Țleă nuoi 3,700 înainte, sâii dscă va fi vorba de 

4 ATt. 15. La 5 ale fie căria luni, ordonatorii 
secundari adresăză ministrului pe luna viitâre 
uă stare de cerere pe capitole şi articole, con- 
iorm modelului aci anezati, No..l. : 

1 Art. 16. Comptabilitatea cortrale a Aini- 
“torului de resbelii, după ce s'a asiguratii. că 
“6te cererile de fonduri suntă mărginite în ]i- 
mitele creditelorii atectato la osebitela servicii, 
şi nu eccedă proporţiunile observate pentru a- |. 
locaţia” fonduriloriă de distribuții mensuali, le 
resumă într'uă singură stare (modelii No. 2) 
care, după co s'a aprobatii de ininistrulă de 

« Tesbelii, este adresată ministrulai de finanțe, 
- de la 20—25 ale fie-căria iune, pentru a servi 
„da redactarea, projectulni de ordonanţă pentru 
distribuţia fondurilorii lunei. viitâre (art. 36 
idem), , DR . 

Repartiția fonduirilorii de distribuţie 
. : “mensuale . 

|tocmslă făcută pentru cinci ani, a cării 'chel- 
tuială annale, na va trecă peste suma, de let 
nuci 1;100,. . 

2. Pentru ori-ce predări, transporturi scăi lu- 
crări când împragiurările vor cere ca operaţiile 
guvernului să se țină stcrete. Aceste tocmeli 
trebuescă mai ântciii să He autorisate de Dom- 
nitorii, după uni rapostii speciale. 

3. Pentru objecte a cărorii fabricaţiune este 
esclusiviă proprietatea cn brevetă de invenţiuna 
scii de importuțiunea acelui ca le poseda. 

4. Pentru objacte cari nu varii găsi de câtiă 
la nă singură perzână. , 

5. Pentru lucrările şi objectei> da artă şi de 
pzecisie a cărorii executare nu se va putea tn- 
credința de câţi la artistii încercaţi. 
„6. Pentru exploatările, fabricările şi predă. 
rile cară nu s'arii fi făcută de câtă ca probe, 

7. Pentru material şi producte de hrară carf, 
| după natura lor particalară'şi specialitatea în- "Arte 17, După notificarea ce se va face de trebuințării la care suntă destinate, vor fi a se către ministruli 'de finanțe a ordonanţe! dom- | cumpăra şi alega în locurile"'aride: se producii „besci privitâre la distribaţia fondurilor afectate | sâă cati vorii-fi a: se'preda do către Ensuşi pro.- serviciului fie-căria luni, comptabilitatea: cen-- ducătorii fără mid'ocitori,. i " “+rale a Ministeralal de resbeli dreseză 'ordo- "8. Pentra predările transporturilor sâă lu- - nanţele de delegaţii despreicari încandsciințeză | crările la a'căroră licitaţie nu s'a argtată nict ” pe ministrali de finanțe 'ptin avise de: delega- ună concurentă, sii în privința cărora se'vorii gaţii pentru fie care districtii în-parte,ipe ca-'| propusi! preţuri ce nu potii îi priimite,   pitole şi-articole din bidget (model No. 3 şi 4). “Ca tâte atestea, dâcă unii maximum de preţ



a fostă otărită,Ja licitaţie, învoiala nu trebue 
sa trâcă peste acelă maximumii. 

9, Pentru lucrările acelea cari, în cas de ur- 
genţă evidentă provocată de împregiurări. ne- 

„.. prevădute, nu voră putea suferi adăstarea: ter- 
miniloră de licitaţie (art, 4G idea), 

Acte de însărcinări | 
„Art. 22, Caetele de însărcinări determină, 

afară de obligaţiunile serviciului cari se va cere 
” furnisoriloră sâă întreprindătoriloră, natura şi 
„ importanţa garanţiloră ce vor fi dâtori a înfă- 
„ gişa s6ă pentru ea să fie priimiţi la licitaţie, 

stii pentru ca să .asigureze îndeplinirea, COn- 
tractului, Ele oră determina asemenea acţia, 
ce administrăţia va, exercita asupra acestori 
garanţii în casii de neindeplinirea contractului 

i. (art. 49 idem), Aaa 
i “Arte 23. Ministrulă în genere nu pâte faco 
|. nici ună contractii, tocmâlă sâi adjudecaţiune 
care arii trece peste terminulă duratei unui 

- budgetiă, Ja din contra, contractulii va rămâne 
fără efectă pentru terminulii escedentă şi con- 
traccială nu va putea trage la răspundere 'de 

i câtă numai pe ministru. . 
1 Se esceptă din acestă regală contractele de 
 arendare, de închiriere s6ă de întreţinere şi re- 

, paraţie de Incrări publice, cart poti. fi. întoc- 
mite pentru uni termini mai lungi; la acesti 
casă se ra trece în fie-care budgetă partea de 
cheltuiala curentă în sarcina abului la care se 
raportă budgetuli (art. 40 idem), 

Art, 24. În casă cânjă predările ce voră fi 
a se da prin licitaţie nu vor fi de natură a găsi 
în ţâră uă concurenţă îndestulătâre pentru a 
garanta preţurile cele mai avantagiâse, publi- 
caţiunile se rorii face şi în străinătate (artico- 
lulă 48 idem). e 

„Insciinţările de adjudecaţii” 

Art. 25. Insciiinţările despre licitaţiile ce 
vor fi a se ţine se va publica, afară de casurile 

„de urgenţă, celii puciu cu'30 dile' înainte, prin 
afişe, prin jurnale oficiale şi cele mai răspândite 
prin ţeră, şi prin tâte midi6cele de publicitate, 
6ră pentru licitaţiile, mal importante” de. câtă 
predărl, lurări şi transporturi, cari arii covârşi 
suma de.lef nuoi 37,000, terminuliă publicaţiei 
va fi de dooă innicelă pușini, 
„Acestă însciinţare va face cunoscut: . 

1, Docul nude se pot: vedea condiţiunile; 
2. Autorităţile insărcinate cu facerea, lici- 

taţiei ;. Ca 
3. Loculă, giua şi ora fixată pentru adjude- 

caţie (art. 50 idem), . .. 

* Oferte sigilate | 

Art. 26. Licitaţiile se facii prin oferte; o- 
fertele se depună sigilate în 'şedinţă publică, 
“Cândii ministrulă s6ă împuternicitată din, par- 
tei va fi determinată mai d'inainta un maxi- 
mum „de suirea „pieţului sâi uni minimum de 

29 -.. 
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coborâriă, acesti maximum stii minimum va, 
trebui să se depună; sigilatii:pe biuruii la des= 
chiderea şedinţei, | A 

“Licitaţiile se vor putea face şi prin'strigări, 
decă acesti modă va părea mai priinciosii (ar- ” 
ticolulii 51 idem), - 

Operația adjudecaţiei 

“Art, 27, Mal 'nainte de deschiderea oferte- 
lori, se deschidii şi se cerceteză garanţiile res- 
pingându-se acelea ce n'ar fi valabile sti n'ară 
îndeplini condiţiile prescrise prin caetele 'de 
însărcinări, . „- „ 

“ Apoi se procede la deschiderea ofertelorii, 
respingendu-se mai ântâiii acele ale căroră ga- 
ranţii n'a fosti îndestulătâre (art. 52 idem). 

- Arttarea preţului prin fracţia decimale 

Art, 23, Ori de câte ori prin caetulă de în- 
sărcinări nu se exclude adansul sâă scădimântul 
mai josă de uni banii, minimum de preții să 
maximum de scădămentă trebue fără exceptie . 
a fi arătatii în oterte prin fracţii. repetate în 
tâte literile. e DI   

  

| Casă de oferte egale 
“Art, 29, In casulii când mai mulţi doritori 

vorii oferi acelaşi preţă, şi când acestava fi 
celii mai de josă din cele cuprinse în oferte; sa 
va proceda de îndată tot în acea şedinţă la uă 
nouă adjudecaţie stii prin nuoi eferte sâă prin 
strigări până la stingerea a trei focuri d'a râne 
dutii şi numai între dositorii cark a oferiţă a- 
celaşă preţă (art. 53 idem). * 

"Casă de oferte neîndestulătore 
. Arte 30, Cândii după deschiderea ofertelori 
depuse .nu se va găsi nică una în limitele: de 

-|] masimum de preţ scă minimum de scăjământ, 
şi cândiă nici unulii din oferitoră vară fi.făcut 
propunerea mai avantagissă,; atunci se pote 
proceda îndată, chiariă în acea şedinţă, la uă 
nouă adjudecaţie prin oferte scă orală cu apli- 
carea celoră prescrise la art. 26, 27, 28 şi 29 
de mai susi (art. 53 idem). Pg 

;- : Procesulii-verbală ali adjudecaţieă : 
“Art. 31. Resultatală fie-căriă adjudecaţii se 

va constata printr'ună procesii-verbale; care să 
arâte tote împregiurările operaţiei, 

Acesti procesă-verbale se va, încheia în şe- 
dinţă chiarii, îndată după des:hiderea, ofertelor, 
şi se va constata adjndecaţia facă cu toţi con- 
curenţii, însemnându-se atâtii numele fie-cărui 
concurentă câtă şi preţuli cuprinsi în oferta, 
sa. Preţul va fi scrisă 'nu numai în ţifre, dâră 
şiînlitere, o IN 
"” Acest protes-verbale se va subsemna nu nu- 
in2ă de ministru sâi de delegatul săii şi de adju- 
decători, d6ră, încă şi de” cel-alţi concurenţi, 

Nevoinţa sâă neputința d'a subscrie din par- 
tea acestora se va menţiona în procesulii-ver-
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bate. Contravenire la aceste disposiţiuni se va 
pedepsi conformii legilorii (art. 54 idem). 

Termină otărit pentru a se priimi oferte 
- de scărlă mânlii | 

Art, 32, Chiar prin caetalii de însărcinări, 
când ministrulii va, crede de trebuinţă, se fi- 
xEză unii termină pentru a priimi oferte de scă- 
dământii după preţul de adjudecaţie. 

Dâcă în acestii termini, care nu trebue să 
trâcă peste 15 dile, s'aă depus una sii mai 
multe oferte de scăgdământă, se procede la uă 

" nucă adjudecaţie între cel d'ântâiii adjudecător 
şi autorulii sâii autorii ofertelor de scădimânt, 

„cu condiţie însă ca cel din urmă să satisfacă 
inal ânteiă pe lîngă ofertele lori condiţianile 
impuse prin caetul de însărcinări spre a putea, 
fi admişi la adjndecaţie. : ! 

In casii de preţuri egale, preferința este a- 
cordată celui ântâiă adjndecatoră, 

Listă de oferle şi exageraţii de prețuri 

Art, 93. Iu casti câadă uă tocmâlă ce va fi 
de natură a se face prin concurenţă şi publici- 
tate, nu s'arii putea realisa, din liste de oferte 
s6i din exaperaţia preţurilor propuse, va tre- 
bui să se facă uă nouă încercare de licitaţie în- 
tr'ună termină minimum de Ja 15 — 30 dile; 
iară pentru licitaţiile mai importante cari ară 
trece peste suma de lei noui 37,000, acelii mi- 
nimum va fi de duoă luni de la data publica- 
țiunil (art, 47 idem). 

Afişe în camera de adjudecație 

Art, 34, Textulă articolelorii 40 până la, 57 
esclusivii din legea, comptabilităţii generale a 
Statului voră fi totă-dâ-una afişate în sala ad- 
judecaţiilorii; despre dânsele se ra face men- 
ţiune şi în publicaţiunile ce se voră face (arti- 
colulii 58 idem). . 

„Aprobarea adjudecaţiilorii de către 
ministru - 

Art, 35, Adjudecaţiile şi de isnâră adjade- 
„caţii voriă fi totă-dâ-una supuse la aprobarea 
ministrului şi nu voră fi valabile şi definitire 
de câtă după acâată aprobare (art. 53 idem), 

Dodulii cumi trebue a. se face tocnelele prin 
bună învoire şi conrențiuni verbali 

Art. 36. Tocmelile prin bună înroire suntii 
făcute de către ministru sâii de cătro delegaţi; 
pentru acesti sfirşită ele se încheiă în urmă- 
târele moduri : 

1. Prin toemslă şi învoire sub-scrisă pe te- 
meiulii condiţiilorii caetului de însărcinări; 

„2. Prin ofertă din partea celui ce propune 
tocmâla;. i 

3. Prin corespondinţă, după obiceiul comer- 
ciuluj; | ” ” 

'4. Priu cumpărătâre cu prețurile comerciulul 
pe simplă factură după uă convenţiune verbale. 
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Acestii din urmă modii nu pâte fi adoptat ce 
cât numai pentru objecte cari urmâză a fi pre- 
dato de îndată şi a cărorii val6re totale nu ar 
coverşi suma de le! noui 550. 

Tocmele prin bună învoire încheiate de către 
delegaţii Ministerului şi cumpărătârea ce vori 
face vorii fi asemenea supuse la aprodarea sa şi 
vorii trebui a fi însoţite de actele justificative, 
afară însă de necesităţile resultândă din forţi 
majoră, să după uă autorisaţie specială, sâi 
derivând din regulamentele particulare fie-că- 
ruia servicii, împrejurări car! suntii relatate în 
disele tocmeli sei în decisiunile prin cari se s- 
probară cumpărătorila (art. 59, idem). 

Responsabilitatea concesionarilori, 

Art. 37. Ori-ce concesionarii este supusă în 
casii de neexecutare a contractului la vă adju 
decaţiune din naoiă făcută în comptulă lni, S 
pâte îusă îndeplini serviciul fără adjndecaţie 
şi cu ozl ce preţăă în comptulă săii, dâcă uă ase 
menea condiție este prevădută în contractă şi 
caeţulă de însărcinări, (art. 56 idem). i 

Abateri în adjudecaţii 

Art. 38, Ori-ce licitaţie abătută din formelt 
prescrise de legea comptabilităţii generale Ya 
fi considerată ca nulă, (art. 57 idem). 

Escepţii pentru tocmelele făcute afară din fron- * 
tieră şi pentru lucrările în regie stă cu diua 

Art, 39, Disposiţiunile precedente nu sunti 
aplicabile nicila tocmelele făcute afară din teri- 
toriul Româniet, nici la lucrările ce administra- 
ţia este în necesitate a executa prin regie sti 
cu diua. Tote contestaţiunila de asemenea na- 
tură suntii judecate administrativă fără nici 
ună altii recursii, 

Dobânda şi comisionul 

Art, 40, Nici uă stipulaţiune de interesă 
s6i comisionii nu se pote face în profitulă ver- 
unui întreprindătoră scă farnitoră sub cuventii 
că ari fi făcut avansuri de bani sâă imprumu- 
turi timporali pentru executarea lucrăriloră în 
interesul ţărei. 

Cu tâte acestea, acestă disposiţiune nu e- 
sclude alocaţiile de cheltueli şi indemnități 
cari nu pot fi prevădute în derisuri şi nu sunt 
susceptibili d'a fi achitate de către agenţii 
speciali. 

Avansuri 

Art, 41, Nici unii avansă nu se va putea a- 
corda la încheiarea unul contractă pentru lu- 
crări, furnituri sâi transporturi de câtă pe 
garanţia unei valori ipotecare sâă deposită de 
alte valori şi până la uă a decea parte din co- 
stală totală. - 

Nici ună acomptii nu se va putea da de câtă 
numai pentru partea serviciulul împlinită,
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Tâte compturile liberate nu vor putea trece 
; însumate peste cinci părți din ş&se din lucră- 

! rile, farniturile sâă transporturile efectuate, 
| La fie care acomptii se va opri uă parte pro- 
! porţionale din avansă în câtă să fio acesta ră- 

| foită la terminarea serviciului contractat (ar- 
| ticoluli 44 idem). 
! 

| Art, 42, 'Tocinelele, înroirile sâii conrenţiu- 
; nile făcute pentru serviciilo materialului, tre- 
! buescii tot-dâ-una, a menţiona, pentru a le face 

| obligatorii, că creditori! materialului admini- 
| straţică de resbel sant dâtori, sub penalitate 
! de a perde drepturile, a'şi face cererile lorii în 
! cele șâse luni cari urmeză trimestrului în tim- 
: puli căruia sa efectuati serviciulii. - 
"Cu tâte astea şi cândă natura serviciului 
permite, în tocmeli se pot stipula termine mai 
scurte pentru represintarea actelorii, astii-feli 
spre a se putea, pe câtiă va fi cu putinţă, apro- 
pia execuţia, serviciului ca epoca liciăidării de- 
fnitive a cheltueleloră, -, 

Disposiţiunile precitate nu suntii de loci a- 
plicabile pentru cheltuelile de personali, pre- 
cum şi pentru acelea de materiali, cari nu 
resultă din învoeli înscrise. . CN 

Terminuli stipulat pentru producerea actelor 
de cheltueli de materialii 

Stingerea creanțeloră 

Art. 45. Sunt prescrise şi cu desăvârşire stin- 
se în folosu! Statului tote creanţele rămase ne- 
liciidate, neordonanţate şi neplătite în termin 
de cinci ani, socotite de la deschiderea exerci- 
ținlui. 

Acâstă prescripţie nu se aplică la contracte 
şi cumpărători cari voră cuprinde ună termin 
mai scurt de prescripţie, şi nu prejudecă întru 
nimicii alte prescripyiuni mai scurte prevădute 
de legi (art. 79 idem). 

Escepţiună 

Art, 44, Cu tâte acestea, disposiţiile arti- 
colului precedentă nu vor fi aplicabile la casul 
cândă creanţele na s'aă ordonanţatii, sti plata 
lorii nu s'a efectuată la terminele prescrise din 
fapta chiară a administraţiei sâii din causa ju- 
decăţilorii ce s'aii urmat înaintea tribunalelor. 
Ori ce creditori va fi în drept a cere de la Mi- 
nisterulii competinte săi dea unii actii prin 
cara să constate data, cererii şi piesele aduse 
în sprijinirea, ei (art, 80 idem). 

"Predarea actelorii de cheltueti 

Art, 45, Producerea pieselorii de cheltueli 
se efecțeză legalmente de câtă sâii cândi s'a 
trămisă directii Ministerului de resbelă, stă 
cândii vaii încredinţată ofițerului însărcinată 
cu surreghiarea administrativă a serviciului, 

    

  
  

Ss, î . 
d. 

compturile , facturile şi căte-âlte documente” m, 
cerute de regulamente, tocmeli'sâi învoiri,: 

Registru de intrarea acteloii 

Art, 46, Data acestei producer! esta consta= | 
tată prin inscripţia pe registrele autentice ți- 
nute pentru acestă sfirşiti în biurourile admi- 
nistrative (model No. 5), ţinute de ordonatorii 
secundari. . : | 

Menţiunea azestei înregistrări se va face pe 
piesele de cheltueli. 

Buletinulă pentru depunerea pieselorii 

Art. 47, Buletinul do depunere, pe care păr- 
ţile interesate suntii antorisate a'lă reclama, 
este dresati după registrele speciali, a 'cărori 
ţinere este prescrisă la articolulă precedenti, 
Acestii buletin trebue să conţină tote rensem- 
nementele necesare pentru a garanta tot-â'uă- 
dată interesele creditoriiorii şi ale tesaurului, 

PITLUL HI E 
> Constaiarea dreptarilorii crediteloră şi 

licnidaţia definitivă a eheltuelilorii 

Constatarea cheltueliloră 

Art, 43, Nici nă plată nu pâte fi efectuată, 
de câtă pentru achitarea unui servicii făcută; 
constatarea drepturilorii ereditelori precede 
totii-dâ-una emiterea ordonanţelorii sâii man- 
dateloriă de plată, afară de escepţiile determi- 
nate prin art. 106 şi 108 de mai Josii. 

" Constatarea drepturilorii creditorilorii 

Arte 49, Acâstă constatare, stabilită sub 
responsabilitatea ordonatorului cheituelei, face 
objectulii unul articol osebiti în scripturile 
s6le de comptabilitate, şi se stabilesce unii a-. 
comptiă în cuantităţi şi în bani ală serviciului 
făcută, (Aodelii No. 6). 

Acestă acompti încheiată după formă de 
ordonatori, este anexat; la ordonanța să man- 
datulă de plată, 

Regularea cheltuelilorii de către ordonatoră şi 
transmiterea titluriloră ministrului pentr 
licuidaţiă. * 

Art, 50, Pe măsură cu încetarea titluriloră 
creditorilor, memoriele, facturele, recepisele, 
şi orl-ce alte documente destinate a constata 
executarea, serviciului, ordonatoril secundari, 
după ce mai ântâiă Va înscris în registrul lor 
speciale, conform art. 46 de ina! sus le verifică, 
le încheiă şi le transmito Ministerului pentru 
a servi la licuidaţia definitivă şi emiterea, or- 
donanţel de plată pentru achitare, 

D&ca din cheltuelele efectuate în arondis- 
mentele lorii respective n'a, fostii justificate la, . 
terminele prescrise de reglementele aplicabile .  
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fic-cărui servicii, ordonatorii sceundari vor da 
comptă ministralul de midlâcele întrebuințate 
de dânşii contra ereditorilorii. şi causele întâr- 
dierii pentru producerea acteloră justificative, 

Licuidarea cheltuelilor esclusivii reservate 
Dinisteruluă 

Art, 5le: Nici uă cheltuslă care arii întrece 
suma de lei 3,700 nu pote fi definitiv licuidată | - 
în sarciua Ministerului de resbelă de câti de 
către ministru (art. 41 idem), 

* Terminul otărît pentru licuidarea cheltue- 
lelor fie-cărui exereiţiii 

Art; 52, Tâte cheltuelele urmăză a fi defi- 
nitivă licuilate inainte de expirarea lunei a 
ş&ptea (31 Tuliă art. 4 din lege) după încheerea, 
exerciţiului din care făcea parte, 

Justificaţiile necesare periru sprijinirea 
fio-căr:u iicuidaţiă 

sârt, 53, Titlurile fie-cării licuidări trebuese 
să înfăgişeze dovedile despre drepturile dobân- 
dite de către creditori asupra Statului, Şi-să 
fie redactate în formela prescrise prin regula- 
mentele speciali. ală fie-cărui servici (art, 42 
din lege). : 

Licuidarea şi rerisuirea cheltuelelor 
„remânend a se mai plăti 

Art. 5f, Formalităţile licuidaţiei şi revisai- 
rii suntiă aplicabile Ja cheltuelele cari, privind 
serviciile etectuate îni cursulă exerciţiului, n'a 
putut fi ordonanțate dir insaficiența creditelor; 
suma loră trebue a figura, în comptuli general 
al exerciţiului ca.restură de plată. 

Decisiunile ministeriale în materii 
contencidse (prigoniri) 

Art, 55. Dezisiunile date de ministru în ma- 
torii contenci6se şi regulat notificate nu pot fi 
atacate de câtă : Prin recursă la consilială de 
ministri contra decisianii Ministerului, dsca, 
acâsta se va face în cursă de trei Juni din diua 
cândă decisiunea î s'a notificată.. 

Suntă esceptate numai reclamaţiile basate 
pe nouj titluri scă avândi de scop îndreptarea 
erorilorii materiali; nu sunt cu tâte astea pri- 
mite de câtii la terminele fisate prin art, 43 
de mai sus. 

n. TITLUL IV 
_ Ordonanţarea cteltueleloră 

Plata ordonanțelorii - | 

Art, 56, Nică uă cheltoslăspe s€ma Ministe- 
rului de resbelă nu pote fi plătită de către Mi-: 
nisterali finanțeloră de câtii în puterea unei   
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ordonanţe a Ministerului s6ă a unui ordonator 
secundari, (art. 37 idem). 

Terminulă pentru ordonanţarea 
cheliueleloriă 

Art, 57, Tâte cheltuclele nnui exerciţii tre- 
buescii a fi ordonanțate înainte. de expirarea 
lunei a ştptea Căi Iuliu) care urmeză exerciţial. 

" Ordonanţele ministerială . 

Art, 5S. Actele prin cari ministrul de resbel 
dispune asupra tesaurului publici de creditele 
cari îi sunt deschise, iaii numele de ordonante 
ministerialy. : „ 

Art.'59. Ordonanţele min:steriali, ca să pâtă: 
fi priimite de Ministerulă de finanţe, trebuescii 
să se razote 'a unii crediti legislativă sâii Ja 
unii crcait suplimentar s6ii extraordinar acor- 
aat printr'uă ordonanţă domnâscă în casurile 
prevădate prin art 7, 12, 143, 145 şi 146 din 
presentulă regulamentă, şi să fie cuprinse în 
marginile împărţirii mensuale a fondurilor 
disponibili ; ele trebuescii: să fie totă-dt-una 
sab-serise de ministrulă de resbal, sc în casii 
contrariă de celă care "li soplinesce, arătândă 
exerciţiul şi capitolul la care so aplică (art. SS 
din lege) - 

Impărțirea ordonanţelorii în ordonanţe 

de plată şi ordonanţe da delegaţii 

Art, 60, Ordonanţele ministeriali se impart 
în ordonanţe de plată şi ordonanţe de delegaţii. 

Ordonanţele de piată (modelă No. 7) suntă 
acelea ce ministru libereză directii în profitul 
s6ii numele unuia, seii mai multoră creditori. 

Ordonanţeale de delegaţii (model No. 3) sunt 
acelea prin cari ministrulă autoriseză pe ordo- 
natorii secundară a dispune de uă parte din cre-. 
ditele sâle prin mandate de plată în profitulă 
sei numele unuia sâii mai multorii creditori. 

Art, 61. Ordonanţele de delegaţii potii fi li- 
“berate pe artieolă sâă pe capitoli din budget, 
sâi a cuprinde ina! multe capitole şi articole 
ale budgetulai; ordonanţele de plată nu pot fi 
liberate de câtă pe articol. Ele voră conţine. 
şi cuitanţa părţiloră priimitâre,. 

Piese justificative pentru sprijinirea ordo- 

„ nanteloră de plată şi mandate 

Art, 62, Ori-ce ordonanţe de plată stii man: 
dată liberat în virtutea unei ordonanţe de de- 
legaţie, trebue, pentru a putea fi plătite la una 
din casele tesaurulni publică, să fie sprijinite 
de piese cari constată că efectuli lori este d'a 

| acuita în totală s&ă în parte uă câtorie a Sta- 
tului regulatii justificată, Aceste piese suntă 
determinate după natura servicialui şi după 
basele armătâre în nomenclatura de la finele a- 
cestaY reglementă, adică :
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Pentru cheltuelile, de personali. 

Solda, tra- 
tamentele, in- 
demnitățile şi 
adjutârele. 

l 

Pentru 

Cumpărătorile 
şi închirierile 
deimobile şi de 
efecte mobilia- 
re, cumpără- 
tori de produc- 
te şi materii, 
lucrări de con- 
strucții, de în- 
treţinere şi re- 
paraţia basti- 
mentelor, for- 
tificaţii g'alte- 
le. Lucrările de 
confecţie, de 

  

Staturi de efectivă sâă sta- 
turi nominale arătândă gradul 
săi funcţia, posiţia de presență 
si absenţă, serviciuli făcouti, | 
durata serviciului, soma dâto- 
rită în virtutea legilori, regu- 
lamentelorii şi decisiiloră. 

chieltucli de materiali , 

1. Copii sâi extrâcte, certi- 
ficate în formă, a ordonanţelor 
domnesci sâi decisiunilor mi- 
nisteriaii, a contractelori de 
vîndtre, a proceselorii-verbali 
de adjudecaţie și a contractelor |: 
de închirieri, convenţiuni sâă 
învoali, » , 

2. Comptii de predare și de 
licuidare, arătând serviciul 
făcut şi suma dâtorită pentru 
acomptă sâă pentru soldare, - 

  
" telormobilare, | 

întreţinerea şi 
reparația efec-   
Anerarea piescloriă la ordonanțele de plată 

şi mandate spre a servi la achitarea lor 

Art. 63, Ministerul şi ordonatorii sti secun- 
dari alătură piesele justificative la ordonazee 
şi mandatele de plată ce liberâză creditorilorii 
Statului şi le nentieneză în avisele ce adreseză 
plătitoziivzi,. conformă art. 89 de mai josă, 

Cândi sunt ma! multe acte justificative de- 
stinate “a sprijini uă ordonanța s6ă mandatiă, 
ele trebaesc a fi înscrise într'un borderoi, con- 
formii modelului No. 8. - 

„Perderea unei ordonanţe sti mandată : 

Art. 64. In casă de perderea unei ordonanţe |! 
de plată sâii a unni mandat, se liberâză uă 
duplicată după declaraţia motivată a părţilor 
interesate şi după atestarea în scris a plătito- 
ralui priu care se ar6tă că ordonanța stă man- 
datul n'a fost achitat nick de dânsul, nici după 
viza sa de ună altă comptabil, E 

Locurile otărite pentru plăți | 

Art, 65, Afară de circumstanţele particulare 
pentru cari ministrulii "şi reservă apreciaţia, 
plăţile, afară de acelea ce sunti pentru corpu- 
rile de trupă, trebueseii toti-de-una, să fie de- 
stinate, când se atinge de cheltueli de material: 
pentru locul unde serviciul s'a executat; cândii 
ele privescii uă întreprindere, plăţile pot fi e- 
fectuate în punctul unde se află stabilită reşe- 
âința principale a acestei întreprinderi,   

1159 

Preschimbarea locurilori, de plată 
“Arte 66. Când titularul unei ordonanţe sâă 

mandată cere a fi plătită dintr'uă altă casă, 
trebue a produce ordonatorului : - : 

1. Ordonanța s6ă mandatul şi, în cas de per- 
dere, unii certificat că n'a fostii plătit, precum 
elă so prevede la art. 64 de mal susi. 

2. Unii certificati speciale constatând că nu 
| există. uă oposiţiune contra lui la casa unde a 

'| fostii plata ântâiii destinată: Acestă din urmă 
certificati nu se pretinde pentru plăţile ce se 
fac corpurilor de trupă. Certificatul că nu s'a 
făcut oposiţie trebue produsi asemenea când 
se, reclamă a se face plăţi pentru unii servicii 
de materială asupra altei case de câtii aceea, 
unde precedentele plăţi ari fi avut loc pentru 
aceleaşi servicii. : aia ” 

Cumularea creditelorii de delegaţii 

art. 67. Creditele. delegate fie-căruia ordo- 
natoră secundară pentru acelaşă exerciţii şi 
acelaşii servicii, suntii succesiv adăupite unele 
la altele spre a forma, astii-felă ună credită 
uni: pe capitol s6ă articolă, după modul cum 
aiifostă deschise, - - 

Foprirea d'a schimba destinata creditelorii . 
| dedelegață 
Art, 6S, Creditele de delegaţii fiind special 

deschise pe fie-care natură de cheltnelă, ordo-..: 
natorii secundari nu potă sub nici ună motivi : 
a le schimba destinația; tot asemenea na pot 
întrece peste totala sumă, a creditelor ce li s'aii 
deschisă, afară de escepţiile arătate la art. 95 
şi 96 de mai josă. .. i 

Creditii. de delegaţii deschis pentru un ca-: 
pitol fără distincţie de articol 

' Art, 69, Cândii unii credit de delegaţie este. . 
deschişi pentru ună capitolă ali budgetaului şi 
fără, deosebire speciale de articol, el pote servi 
la ordonanţarea tatulori cheltuelelor cuprinse 
în acelaşi capitoli,.:  : o 

Credite colective armatelorii în campanie ! 

Art, 70, In campanie creditele de delegaţie 
suntii colective şi coprindi tâte serviciile, dâră 
delegatorii acestor credite le întrebuinţeză pe, 
articole şi nu potii, în nici ună casii, a întrece, 
prin mandatele lor Jimitele creditelor particu- 
lar afectate tie-căruia serviciă special şi pe cari: 
ministrul de resbelă le-aă făcut cunoscut, (La 
finele acestui exerciţii, creditele colective sunt 
ramplasate prin ordonanţe de imputaţia defi- 
nitiv la titlul fie-căruia servicii special, după 
întrebuinţarea făcută de ordonatorii secundari: 
şi declaraţia de conformitate liberată de plăti-. 
torii tesaurului), . Fie 

Ordonanţele de delegaţie coprindând credito : 
colective sunt adresate Ministerului de finanţe : 
cu state în cari se ra arăta repartiţia pe capi-:: 

“| toli a sumeloriă întrebuințate, |
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Casii de absență a titularilorăi creditelorii 
de delegaţă i 

„Arte 21, Cândă unii ordonator secundar este 
ramplasati de ună interimar, acestă din urmă 
dispune de creditele sâă părţile de credite des- 
chise celui ce împlinea funcțiunile. Semnătura 
sa trebue mai ântâiă acreditată plătitorului. 

„ Ramplasarea ordonatorului secundari 

Art. 72. Ordonatoral seecndar.care rampla- 
sâză ţie altul devine îndâtă titularul creditelor 
deschise s6iă sub-delegate predecesorului săi, 
ca cumă ar fi fostă deschise şi delegate pentru 
el €asuşi. ' 

î2e 

Mărginirea creditelorii de delegaţie 
_ în cursul exerciţiului 

Arte 73, Totii creditulă de delegaţie deschis 
a servi la achitarea cheltuelelor da material al 
unui exerciţii este valabil ori-care arii fi data, 
sa şi fără anulaţie espresă pnă Ia cea din urmă 
di înclusivit a lunci a 5-a din anulă ală duoilea 
al exerciţiului (31 Maiii). La, expirarea ace- 
stui termini, creditele scii părţile de credite 
cumulate, cari n'aiă fost întrebuințate, încetez 
d'a fi în disposiţia ordonatorilorii secundari şi 
reintră în creditele serviciului prin formnalită- 
ţile prescrise de art. 99 de mai josi. 

Mărginirea liberără mandateloră de la 
1-iă Lunii 

Art, 74. Prin urmare, cu începerea de la 1 lu- 
niii, ordonatorii secundari nu mai poti ordo- 
nanţa nici uă cheltuctă din fondurile exerciţiului 
precedentă, Da a 

Cheltuel reminând a se ordonanța de ordona- 
torii secondari cind creditele unui exerciții 
aii încetatii Pa mai fi în disposiţia loră, 

Art, 75, Cândii din circumstanţe extraordi- 
nare şi neprerădute Gre-cari cheltueli de plătit 
prin mandate, nu potă fi achitate prin îngriji- 
rile ordonatorilorii secondarri, se va. da comptă 
ministrului care'şi reservă d'aordonanţa direct 
aceste cheltueli. Piesele justificative suni pen- 
tra acestă 'sfirşită transmise Ministerului , 
(biuroulii respectivă), pentru a fi anexate la 
ordonanţele de plată. 

Sub-delegația creditelori ministeriati 

Art, î6, Creditele de delegaţie trebuesc a fi 
totă-Q6-una deschise pe intendenţele diviziilor 
teritoriali, pentru fie-care din serviciile a că- 
ror administrație le este confiată; aceşti func- 
ţionară subdelegă după trebuinţă sub-intenden- 
ţiloră militari, împiegaţă în deosebite puncturi 
ale aceleeaşi divisii, totală sâă parte din credi- 
tele deschise pentru suldă. 
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Ordonanţe stii stări de repartiție a 
creditelorii subdelegate 

Art, 47, In consecuenţă, intendenţii militari 
stabilesc pe măsură cu trebuinţele serviciului 
or.lonanţe de subdeleguţie sc stări de repar- 
tiţie în torma modelului No. 9. + ' 

Art. 78. Stările de repartiție arâtă succesiv 
din suma totală a creditelor de delegaţie cumu- 
lată pe serviciii, sumele de cari sub-intendenţi! 

1 pot dispune în fie-care din districtele divisiunil 
"militare, precumii şi epocele dela cari urmeză 
a se efectua plățile. Intendenţii inilitari voră 
indica asemenea creditele stii părţile de credite 
ce ci 'şi reseztă a întrebaința pentra ordonan- 
țarea cheltuelelorii ce ai a face singuri. 

Art. 79. Deca sumeia arătate prin stările de . 
repartiție, cu trebuindă a fi întrebuințate în 
districte, sunt insnticiente, sâi dâcă va, excede 
plăţile ce suntă u. se face, intendenţii militară 
remedisză, adăugendă să 'reducântă propore 
țională alocaţiile din repartiţiile următore, 

Art. S0, Cândiă trebuinţele unui servicii 
ceră, intendenţii militari potii schimba prin- 
truă nouă repartiție destinaţia totalităţii sei . 
unti părți de credite cari aii fost subdelegate - 
şi cari nu s'aii întrebuințată încă. . 

Art, SI. In nici ună casă ordinari, subde- . 
legaţii nu poti schimba intre dânşii, în totală 
sâu în parte, creditelo cari le-aii fostii respec- 
tivă otărite de titularii diseloră credite,   „Art, S2, Intendenţii militari sunt obligaţi 
a dresa stările loră de repartiție din vreme, 
pentru a preveni ori ce întârdiere în achitarea 
cheltuelelori. Trebne a evita cu îngrijire de a 
subdelega credite cari nu roră fi rigurosii ce- 
rate de trebuinţe reală ale servicinlui. 

Art. S2. Uni avisii de stările de repartiție 
(modeli No, 10) este trăiisă pedată de inten- 
dentuliă militarii Ministerului de finanțe, spre 
a putea şi acesta a avisa pe plătitori şi de a, 
preveni astiă-felă ori ce întârdiere în serviciulii 
plăţilor; €ră ordonanța de repartiție se tră- 
mite sub-intendentului titulară. 

Cumularea crediteloriă subdelegate 

Art, Si. Creditele sâii părţile de credite 
subdelegate în virtutea art. 76 de mai susă, 
suați cumulate de titolari! subdelegaţilorii 
ca şi creditele de delegaţii, urmândă reulilor. 
prescrise pentru acestă sfirşită la art. 67 din 
presentulii regulamentă. 

Art, S3. In armate, ordonanța de repartiţia 
crediteloră ministeriali şi cumularea; credite- 
lor subdelegate, suntii sapause la aceleaşi reguli 
ca şi în întru ţtrii. Cu tote astea creditele sob- 
delegate sunt colective şi fără destinaţie de ca- 
pitol, totă asemenea şi creditele de delegaţii. 

Iandate de plată :   Arte SG. Mandate de plată a se emite în 
| virtutea ordonanţeloră de delegaţii, conformă



MILITARE | 

art. 60 de mat susă, santă liberate, atât de 
ordonatorii secandari, titulari de credite, câtă 
şi de sub-delegaţi pentru totală sâă parte din 
„disele credite. : îi 

“Art. 37. Mandatele de plată suntiă liberate 
pe articoli şi pe partea priimitâre, individuali |. 
sâi colectivii, adică represintândă legală unii 
corpă întregi, ună detașament s6ă ori co altă 
xunire regulate de individe. Fie care mandatii 
nu pâte cuprinde de câtii nă singură parte prii- 

„ mitore individuală sâi colectivă, 
Art. SS, Mandatele de plată suntii stabilite 

conformii modelului No. 11 şi 12. Modelul 
No. 11 servă pentru ordonanţarea dărilor în- 
dividuali în bani, atribaite militarilor fără tru- 
pă şi altora consideraţi ca aceştia, Modelulă 
No. 32 servă pentra ordonanţarea tutulorii ce- 
lor-alte cheltueli de materialti ale Ministerului 
de resbel, privitâre de a fi achitate după man- 
date ordonatoriloră secundari, | 

Avise dilnice de emiterea mandatelor 

Art. 39, Ordonatorii înaintâză, în fie care 
s6ră plătitorilorii avise în parte pentru fie-care 
mandatii, conformă modelului No. 13 şi 13 bis. 

Ordonunţele sâii mandatele nu trebnesc date 
părţilorii priimitâre de câtă dapă trămiterea la 
plătitori a aviselorii menţionate mai susă. . 

Remilerea mandateloră la cei în drepti 

„Art, 90, Ordonatorii secundari, nu trebue 
sub respunderea lorii personale, de a opera sâii 
de a autorisa darea a nici unnia de mandatele 
lori, de câtă după ce aii recunoscută indenti- 
tatea celoriă în drepti sâii regularitatea împu- 
ternicirilorii represintanţilori lori. Pentru a- 
cesta denşii trebuescă a cere atâtii de la unii 
câtii şi de la alţii bilete de identitate în cari 
să so arcte loculă reședinței lori, spre a se pu- 
tea justifica la trebuinţă pentru încredințarea 
titlarilorii de plată în mânila acestora. 

Trămiterea borderourilorii mensuali de man- 
„” date la biurourile administrative 

Art, 91. La expirarea fie-căria luni, ordona- 
torii secundari adreseză. Ministerului, pentru 
„serviciulă biurourilorii administrative, borde- 
rouri pe articol din budgeti (modelă No. 14) 
de tâte mandatele ce ai liberatii în timpulă 
lunei expirate. pi i. . 

Ordonanţele de plată, otărite a se achita penă 
la 30 Septembre, anul al 2-lea al eserciţiului 

"Art. 92. Ordonanţele şi mandatele de plată 
suntii acuitabilt de tesaurulă publică până la 
30 Septembre din anulă 2-lea al esercițialui. 

„Borderoi de ordonanțe neplăti e” 

“ Arte 98, In cele d'ântâiă cinci gile ale unei 
lui Octombre anuli ală 2-lea ali eserciţiului, 
plătitorii adres6ză intendenţiloră militari, cară 

1:51 

transmit ministrului, borderoul (model No. 15) 
de plăţile în drepti a priimi cară nn s'aii pre= 
sintatii la casele lori înainte de închiderea 
plăţiloriă, pentru a'şi lua suma ordonanţelorii 
“Jiberate în numele loră. . 

Anularea ordonanţelorii stii mandatelor 
. neachitate 

Art, 94, Ordonanţele sâi mandatele nea- 
chitate la, epocele fixate la art. 92 de mal sus, 
pentru încheiarea, plăţiloriă, suntă anulate fără 
prejudiciuli drepturilorii creditorilori şi fără 
a împedica reordonanţarea până la, terminulă 
de perdere, conformă reguliloră stabilite pen- 
tru cercetarea, socotelilor eserciţiilor încheiate. 

Aodulă plăţii cheltueleloriă soldei, în casii de 
neajungerea creditelorii deschise sti sub- 
delegate, - 

Art. 95, In.casă de ncajungerea creditelorii 
deschise s6ă sub-delegate pentru servicial sol- 
dei de activitate, se pote emite peste aceste 
credite mandate cari vor fi plătite îndată după 
rechisiţia înscrisă a ordonatorului secundară 
(modelă No, 16) şi se vorii imputa asupra vii- 

aceste disposiţii ministrului de resbeliă 
finanţe prin agenţii loră respectivi, 

Ordonatorii secundari şi sub-delegaţii lori 
nu potii usa de acestă articolă, de câtă numai 
în casuri extra-urgente, 

şi de 

Părţile armatelor în campanie în casiă de 
insuficiența creâitelorii 

Art, 96, Acâstă facultate, la casă de a exi- 
sta dificultăţi de comunicaţiune, este asemenea 
acordată ordonatorilorii secundari atașați în 
campanii pentru tâte serviciile. In acestii casă,   rechisiţia ordonatorului este sprijinită pe or- 
dinuli motivatii ali comandantului şefă. 

- Art, 97. Indată după notificarea creditulul 
de delegaţie  sâii snb-delegaţie, asupra cărin 
„trebue să se facă reintegrarea sumelor plătite . 
în virtutea art. 95 şi 96 de mai sus, ordona-.- 
torulii informsză pe plătitoriă şi] invită a îm- 
plini idicaţiile lăsate în albă pe mandatele de 
plată, Acestă invitaţie şi rechisiţie preserisă 
de articolele precitate, santă anexate de plăti-: 
toră la gisulă mandată, . 

Epoca stabilirii borderourilorii definit ive ale 
creditelorii remase meîntrebuinţate 

Art. 98. In fe care anii, la 1 Augustiă, or- 
donatori! secundari, delegaţii sii sab-delegaţii, 
dresăză borderoulă definitivi, (modelă No. 17) 
de creditele sâi părţile de credite rămase neîn- 
trebuinţate din eserciţiulii precedenti, Ordona- 
torii sub-delegaţi adresăză titularilor de credite 
de delegaţie uni dublu după acestă borderoiă   investită de viza plătitorului. . 

a 

torului creditii. In aceeaşi gi se va anunţa de .
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Tămiterea borderourilorii definitive ale 

Ă ” creditelorii neplătite - ..; 

Arte 99. Cândii titularii creditelorii de de- 
legaţii s'a informată de tâte sumele rămase 
neîntrebuințate la epoca determinată prin ar- 

ticolulă precedenti, atâtă din sub-delegaţii, 

câtă şi din creditele s6iă părţile de credite ce'şi 
reservase, ei adresâză, înainte de 15 Augustă, 

- borderouli general şi definitiv. (model No.18) 

ministrului de resbelă, alăturându'i borderou- 

rile parţială pe districte, +. i ie ri 

Casii de declarația 'speciale a unui credit: 
: „_meintrebuințată : 

Art. 100. Dâcă din âre cart circumstanţe 
extra-ordinare nu sai întrebuinţatii în totală |: 

să uă parte a unui creditii de delegaţie, ordo- 
natorulă secundar, fâră a ascepta epocă fixată 

de articolulă precedenti, dă compt îndată mi- 

nistralui de resbelă; adresându'i uă declaraţie 
speciale de creditală ncintrebuinţatii conform 
modelului No. 18. ae 

Stabilirea şi transmiterea, către Ministerulii 
de finanţe a borderourilor de anularea cre- 

- diteloră meîntrebuinţate, ae 

“Art, 101. Ainistrulii de“resbelii transmite 
succesivi &clut de finanțe, borderouri (modelă 

No. 19) arătând anulaţia tutuloră ordonanţe- 
Jorăi sâă părțilorii de ordonanţe de plată, sti 

do delegaţii cari nu ai a fi întrebuințate după 
încunosciinţările cei s'aii comunicată, : - 

Se va înscrie îndată Ja Ministerul de resbel 
anularea acestori credite. 

„Trămiterea estractelor de borderouri, de anula- 

rea ordonntorilor secundari şi biurourilor 

respective din. administraţia centrală, . 

Art. 102. Nici ui ordonanţă de plată sâă 
delegaţii, nu poti fi considerate ca anulate de- 

finitivă, în totală ssi în parte, de câtă cândă 

borderourile otărite de ministrulă de resbali 
ai constatatii anularea. Estractela acelor bor- 

'derouri sunt adresate pentru ceea ce'i privesc, 
'ordenatorilorii secundari titulari de credite de 

"delegaţie şi biurourilori respective din admini- 

straţia centrală. (Modei No. 20) 

TITLUL V 

“Despre plată 

Distincția plăţilor 

Art, 103, Ordonanţele Ministerului, şi man- 

-datelo ordonatorilorii secundari ai de objectă 

plăţi de acomptii, plăţi de avans şi plăţi pen- 
tru cheltuelt integrale si pentra soldare, - 

Bazimun plățiloră de acomptii fiat la 5/6 
din cheltucla contractată 

Art. 104, Ordonanţele şi mandatele liberate 

-“ Art, 106; Ordonanţele' s6ă mandatele libe- 
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pentru 'unii serviciă, în “cursă de executare, dă 
locă la plăţi de acompturi. . ..: 

ii: Plăţile de acompturi 'ce se 'faciă , înaintea 
licăidaţiei, nu trebuescii, în nici într'ună casă, 
să întrâcă 5/6 a drepturilorii constatate gi ju- 
stificate, conformii art. 49 din presentuli re 
gulamentiă. ÎNCERCA 1 

Cu tâte acestea, proporţiunea acompturilor 
pâte fi modificată la armatele active pe picior 
de resbel, printr'nă decisiune a Ministerului de 
resbelii, s6ă piintr'uă otărire a generalului co- 
mandantii:şefă, fără a putea însă întrece pro- 
porţiunea de 9/10 a.drepturilor constatate (arti- 
colu) 44 din legea comptab; generale). :: -- 

. : a. . iai PE a Noii 

Piesele ce trebuescii a se produce pentru” 
sprijinirea plăţilorii de acomplit..; :: 

-* Arte 105, Deosebitii de comptulă prescris 

la art. 49 dă mai susii; ordonanţele şi manda- 

tele liberate pentru acompturi,; trebuescii a. fi 
sprijinite pe toemell s6ă convenţiuni... : 

Ca tote acestea, cândă aceeaşi cheltuială o- 

casionâză liberatea mai maltorii ordonanțe s6ă 
mandate de acomptă, înfăşişerea. tocmeleloră 
sâă convenţiunilorii nu este obligătore de câtii 
pentru cea Wântâii ; în privinţa acompturilor 

următâre, este de ajunsă a sa produce decomp- 
tul serviciului făcută, şi d'a se” menţiona ju- 
stificaţiile deja produse, arătându-se totalulă 
acompturiloră plătite mai 'nainte. 

Afară de uă decisiune contrarie a ministru- 
lui, nu se pâte face nici uă plată întreprin- 
dătoriloră și furnisorilorii îndetoraţi a depune 
vă cauțiune materială, până ce mai ântâii nu 
vor justifică realisarea acelei cauţiuni.: - 

11» Plăţi de avansă pentru, serviciură 
:  escepționale, 

rate pentru ună serviciă ce este a se face dai 
locă la plăţi de avansă.! - îi - i: 
„„ Plăţile de avansă nu trebuese a fi făcute în 
principii, de cât pentru solda trupelor de tâte 
armele, (sub-oficeri, caporali sâă brigadieri şi 

soldaţi); cu tâte acestea, ele aunti autorisate, 

ca escepţiune pentra cheltuelile de mai josii, 

după natura lorii specială, adică : pentru cum- 

părătâre prin comisiune a objectelorii de hrană 
necesare serviciului subsistenței militare, sub 

reserva speciticată la ală 2-lea paragrafă din 

art, „. de mat josă, penţru indemnităţile de 

ori-ca natură cuvenite afaceriloră generali, ce- 

lori superiori să altăta însărcinaţi cu vre uă 
misiune. : ': . i. 

-.. Regularea plățilorii de avansii 

Art, 107, Cheltuelele la cară se aplică plăţiie 

de avansă suntă regulate şi justificate în for- 

ma determinată pentru fie-care servicii, prin 

nomenclatura anexată la presentul regalament, 

Orl ce aransă relativă la cnmpărătozi prin
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.comisiune, pentru obiectele de hrană necesară 
subsistenţelorii militare, trebua a fi regulată 

“în'celă mai scurtă timpă, şi celă multă în ter- 
"mină de uă lună de ta liberarea sa. | 

Ordonatorulii secundară este obligati a sta- 
bili la espirarea acestai termini, şi când chel- 
taiâla n'a putut fi detinitiv licăidată şi soldată, 
unii decomptă în cuantităţi şi în bani pentru 

__sericiculă făcuti, după moduli prescrisă la ar- 
" ticolu 49 de mai sus; dâcă suma formând 5/6 
din totalul cumptrătoriloră, efectuată după 

- + -disulii decomptii, este inferioră avansului prii- 
"mit, se îndatorâză comisionarul a vărsa îndată 
escedentulă la tesaurulii publică. Decomptulii, 
şi dâcă va fi trebuinţă deciaraţia de vărsare 

“sunţii date cu recepise plătitorului prin îngri- 
jirile ordonatoralni, pentru a fi reunite la man: 
gatulă de avans. e 

___ Prin midlocul acestei justificaţii, suma plă- 
“tită fiindii redusă în limitele serviciului făcută 

şi constatată, plata autorisată ântâiă sub titlu 

“de aransă este schimbată în plată de acompt. 

„ Recepisa de vărsare este transmisă Ministe- 

ului de resbelii, pentru ca suma să fie resta- 
bilită în creditulii serviciului, conform art. ; . 
de mai josi. . Pi 

La armatele în campanii, terminuliă în care 
" avansele trebuescă a ti schimbate în acompti, 
"pâtu fi prelungită printr'uă decisiune a mini- 
“strului de resbelă, scă printr'nă,otărire a ge- 
meralalui comandant şefii, fără a putea cu tote 
astea a se prelungi mai maltă de duoă luni, şi 
fără prejuăiţiulă facultăţii acordată prin ală 
3-lea paragrafă de la art. 104 de mai sus, re- 

lativ la proporţia acomptarilor: (Art. 44 idem) 

- Avansuri agenţilorii speciali de servicii 

" „ adininistrate prin regie. | 

": Arte 10$, Pentru a înlosni esploatarea ser 

-viciurilor administrative făcute în regie într'un 

-modă mai economici, se pâte da agenţilor spe” |. 

„ciali ai acestoră servicii, după ordonanța mini- 

strulai, să după mandatele ordonatoriloră se- 

cundari, şi fără justificaţie prealabilă, un avans 

„care nu -va covârşi sama de 3700 lei noni pen- 

tra fie-care; deră sub condiţiunea expresă de a 
depune plătitorilorii "nainte d'a, mai lua, ună 

nuoi avansiă, şi în termini de 40 dile, justifi- 

„caţia complectă de întrebuinţarea fonduriloră 
avansate "nainte, adică chitanţele creditorilor 
weali şi cele-alte piese de chieltueli cerute pen- 

tru nomenclatura anexată la presentulă regu- 
lamentii. Da 

„Totalul avansului săi parte din avansă a 

cărul întrebuințare nu va fi justificat'o la ex- 
pirarea acestui termini, este îndată vărsat la 
tesaurul publicii, după formele determinate la 

art. 107 de mai susă. e 

Impărțirea sumei de 3,700 lei nuoi în mai 
N multe avtanse ! | 

Art, 109, Suma de 3,700 lei nuoi se sub-îm- 
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parte, la, cas de trebuinţă, în nai multa aran- 
se; din car! fie-care trebue să fie justificată în 
termină de 40 dile, fără ca întvasest interval, 
nejustilizarea unui anvansă anteriori să pâtă 
fi obstacoluli respanderei unui nuci avansiă, 
observându-se însă a nu trece pesta limitele 
sumei de 3,700 lel noni... 

Iodul dobândire avansuriloră pentru ser- 
viciuri făcute în regie 

“Art, 110. Cel W'ântâii avans se dobândeaca 
după vă copie de autorisaţie a ordouatorului " 
în dreptă, arătândă aproximativii totalul chel- 
tuelei ce este a se face; avansele următâre nn 
se facii de cât după presentarea unei cereri din 
partea agentului speciali ali serviciului, otă- 
rită de ordonatoră, şi numai după ce se va cer- 
tifica de dânsulă că cu respunderea unui noii a- 
vana nn se va întrece limitele arătate mai sus. 
(Art. 44 din legea comptabilităţii), 

Borderourile pieselor justificative de avansuri 

Art. 114, Agenţii Special at serviciilor fă- 
cute în regie formâză borăerouri în triple expe- 
diţie (modelă No. 21) de piesele şi cuitanţale . 
predata de părţile priimitore; că le supună la 
verificaţia, şi viza ordonatoralui, şi le transmite 
în urmă cu disele piese, şi cuitanţele sprijini- 
târe plătitorilorii cari le înapoiază uă expediţie 
din gisele horderouri, după ce le-a vizată de 
priimire, n i : 

Aceste borăerouri presentâză tot-de-una chel- 
tuelile după ordinulă stabiliti prin nomeucia- 
tura, generală anexată la finele regulamentului 
de facă, de piesele ce suntii a se produce plă- 
titorilor, E 
“A treia expediţie se înainteză Ministernlui 
de resbelă,* o 

Intârdierea pentru darea pieselor în priimirea 
De plătitorilorii a 

Art, 119. In casă de întârdiere din partea 
vre unul agentă care a săvârşit serviciuri prin 
regie în darea pieselorii în priimirea plătitoru- 
lui, 'acestii comptabilă se adresâză la ordoaa- 
tori, cari suntă îndâtoraţi, sub respousabilita- - 
tea lori, d'a lua disposiţiile necesare pentru a 
face să înceteze acâstă întârdiere şi de a da 
compti Ministerului de resbel, spre a da chiar 
ordin, de va fi trebuinţă, a se lua măsurile do 
rigăre în contra agentului ce a întârgiatăi. 

Necompatibilitatea funcțiunilorii de ordonatoră 
Sa cu acelea de comptabiliă 

Art, 113. Pancţianile de ordonatorii sunţiă 
necomatibile cu fancţiunile de compatibilă. : 

Afară de escepţiunile prevădute de lege, ori 
ce agenti însărcinată ca mănuirea banilor pu- 

blici, se socotesce comptabilă chiari prin fap- 
tul priimirei aceloră fonduri după cuitanţă   sâii recepisă (art. 19 idem).
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„Nici uă mănnire a acestor bani nu va putea, 
"fi, exercitată de câtă de către un oferii numit 
„de ministrulii de reshel, care va fi responsabil 
“către densuli pentru a sa gestiune şi justifica- 
bilă înaintea Curţii de compturi. 

| Depositară de fonduri neconsideraţi ca 
comptabilă de bană publici 

Art, 114. Nu santii de loci consideraţi ca |" 
- comptabili ordinari de bani publici, membrii 
- consilielor de administraţie ale corpurilorii de 
“trupă, a sc6lelor militare, eari după legislaţiu- 
nea existentă formâză pentru fie-care corp s6ă 
stabiliment, uă parte priimitâre colectivă, su- 
pusă reguliloră prescrise pentru creditorii di- 
recţi ai Statului. _ 

Aceeaşi deosebire se aplică Ja tesaurarii cor- 
puriloră, la ofigerii plătitori, oficerii de îmbră- 
căminte şi alţii, ca depositari de fonduri ale 
trupei sti ale creditoriloră, şi ca mandatari ai 

“consiliurilori de administraţie, responsabili de 
gestiunea, loriă, mal ântâiii către dânşii, apoi 
solidar! împreună cu denşii către Ministerul 
de resbel şi Curtea de compturi. 

Piesele de produs pentru sprijinirea ordonan- 
teloră şi mandatelor pentru plată integrală 
stii pentru soldare 

- Art. 115, Ordonanţele şi mandatele liberate 
pentru plata integrală sei pentru soldarea u- 

„nui serviciă făcută, trebuescă a fi totă-dâ-una 
„însoţite de piesele justificative, stabilind drep- 
- tolii creditorelui câtre Statii, 

Nomenclatura de la finele presentului rega- 
lamentă determivă, pentru fie-care natură de 

:cheltuială, piesele ce urmeză a se anexa spre 
sprijinirea ordonanţeloră stă masadatelori. 

„Art, 116. Cândă piesele menţionate Ia arti- 
"colulii precedenti a fosţii deja produse pentru 
sprijinirea ordonanţelor scii inandateloră de a- 
comptii s6ă de avansă, este suficientă d'a re: 
peta acâsta în ordonanţă sfii în mandatul pen- 
tru rătuire, îngrijindi d'a se artta numărul 
orionanţelori sâii mandateloră la care ai fost 
anexate piesele, astă-felă spre a înlesni căuta- 
rea documenteloră justificative, 

Direcţia ce se dă pieselorii în casă cândă nu 
este a se pritmi nică uă plată de refuire 

Art. 117, Dâcă din insuficiența crediteiorii 
„stă din ori ce alte împreginrări, uă cheltuială 
“n'a putută fi plătită complectă în timpală e- 
xerciţiului care privesce cheltuiala, restulii tre- 
buea se achita din creditele extraordinari, des- 
chise în exerciţiuli curentii pentra exerciţiuri 

„închise; 6ră piesele justificative se anexcză la 
mandatulii de răfuire. În acestă casă se va face 

„ Wienţiune plătitorului de direcţia dată acestor 
piese, 

In ceea, ce privesca creanţele pentru cari nu 
s'a plățită nici uni acompti şi care trebuescii 

  

s 
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a figura pentru: suma lor totală în resturile de 
plată, piesele suntă conservate la Ministerulă 
de resbelii, şi nn suntii date plătitorilor de cât 
cu ordovanţa liberată sub titlulă exerciţiuluk 
încheiatii, 

Plata după cuitanţa părții priimitâre stă a 
- “ vepresentantuluă săi 

Art. 118, Ori ce ordonanţă de plată ss mau- 
dati, sprijinită de justificaţii complecte şi 
regulate, şi care nu trec peste limitele creditu= 
Jul la care trebuesci a fi impatate, suntă plă- 
tite de agenţi! tesaurului public dopă cuitanţa, 
părţii priimitâre sâii a representantului săă 
autorisat în regulă în terminile şi locurile de- 
terminate de ordonatori.: ! 

Diferitele reţineri în profitulii caseă pensiilor 
Art, 119. Ofigerii fără trupă, ofigeri! corpu= 

riloră de trupă, ofigerii în neactivitate, în con= 
gediă ilimitată şi impiegaţii militari, santă: 
supuşi la uă reţinere din tratamentuli lori în 
profitulă casel pensiiloră conform legii, Acâstă 
reţinere este operată de ordonatori chiară pe 
mandate şi efectuată de plătitori, cari constață 
totalală în scripturile lori, şi ţină comptă cu 
tesaurulă publică. Ă 

Nu suntă de loc supuse a reţinere indemni- 
tatea de representați! misa, de intrare în cam- 
panie, alocaţiunile suplimentare în cas de con- 
centrări, indemnităţile de hrană, locuinţa şi 
furagiă,; indemoităţile pentru perderi de efec- 
te şi cai, precumă şi cheltuetile de misii, 

Secuestre stă oposiţiună, 

Art, 120; Ori-co secnestre stă oposiţiuni pe 
sumele dâtorăte de Stati, tâte îusciinţările de 
cedării s6ă transportă ale diseloră sani, şi ori 
ce altă, avendii de objectă de a opri plata, tre- 
buescă a fi făcnte în mâtnele plătitorilori a- 
genţilori să orânduiţiloră la a căroră casă 
sai liberatii ordonanţele s6i mandatele, 

Suntă considerate ca nule tote oposiţiunile 
sâu însciințările făcute la orl-care altă persână, 
afară de cele indicate mai susă, . 

Art, 121. Secvestrele, oposițiunile s6ă în- 
sciinţările mai valGrea de câtă în timpă de 
cinci ani, socotiți de la data, lor; decă ele n'aă 
fostii reînoite îu gisulă termină, orl-care ar îi 
actele, tratate sei judecăţi intersenite asupra 
diseloră oposiţiuni sei înseiinţări, 

Prin urmare, după acest termin sunt sterse 
oficială din registrele în cari ar fi fost înscrise. 

Art. 122, Disposiţiunile articolului prece- 
deută sunt aplicabile secuestreloră, oposiţiu= 
miloră şi altoră acte, avândă de scop de acpri 
plata sumelorii vărsate, sub ori ce titlu ra fi, 
la casa de deposite şi consennaţiuai şi la acea 
a oiâuduiţilor săi, precuta şi la casa dotaţiunil 
armatei. '   Ca tâte acestea, terminulă de cinci ani fixat
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pentru reînoire nu se socofesce pentru oposi- 
ţiuni şi însciinţări făcute în altă locă, ră nu 
la casa de consemnaţinni şi la aceea a împu- 
terniciţiloră de câtă din diua depunerii sume- 
lor cuprinse în disele oposiţiunisâi însciinţări. 

Tratamentele militare potă fi atacate de 15 
parte pentru ditorii, şi 1]3 parte pentru a- 
limente. 

„Art, 129, Roţinerile ce se facă asupra soldel 
şi saplimenteloriă de soldă a ofigeriloră şi îm- 
piegaţilor militari, pentru sumele de rambar- 
sati, fie particularilorii, fie tesaurului public, 
nu potii întrece a cincea parta din suma brută 
a diselor alocaţii, afară de decisiunea contrarie 
a ministrului de resbel, în ceea, ce prirasca su- 
mele dătorite către Staţii. Rţinerile cu titlul 
„de ajutâre alimentare, pot fi de 1/3 în casarile 
prevădute de art. 185, 187 şi 196 din codnlii 
civilă (1), 

Cheltuelila da representaţiune, de misie şi 
de cancelarie, indemnităţile de hrană, locuinţa 
şi furagiă, misa de intrare în campanie şi in- 
demnităţile pentru perdere de efecte şi de cai, 
nu suntă nici de cumii supuse la reţinere. 

Proporţiile în care tratamentele şi indemnită- 
ţile alocate împiegaţilor civili pot fi atacate . 

Art. 124. Tratamentele foncţionariloră şi 
împiegaţilori civili suntii atacabile în “aceleaşi 
proporţiuni ca şi ale militariloriă, E 

Soldele de reformă, neatacabile, afară de ca- 
surile de dâtorie către Stati, şi ajutore ali- 
mentare. 

Art. 125, Soldele de-reformă și solda, da ne- 
activitate sunt neatacabile, precum şi pensiu- 
nile de retragere şi de reformă, afară de casul 
de dâtorii către Statii şi corpuri şi în împre- 
giurările prevădute Ia articolile 185, 187 şi 196 
-din coduli civili, 

In oră-ce casă ajutârele suntii neatacabile. 

Versarea la casa de depuneri şi consemia- 
„_. țiună a creanțeloră secuestrate” * * 

„Arte 126, Partea atacabile a apuntamentelor 
civile şi militare otărite prin secăestre sâi o- 
posiţii a se opri în. mânele plătitoriloră sâă 
.agenţilorii asupra casei cărora ordonanțele sâii 
mandatele aii fostii liberate, se versă ex-oficio 
şi la finele fie-căria luni de către gişii plătitori 
sâii agenţi la casa de depuneri şi consemnaţiuni 
(art. 82 idem). 
Depunerea a ori căria alte snme atacate 

prin secăestre s6i oposiţiani, nu pâte fi etec- 

  

taată la casa de depuneri şi consemnaţiuni de 

câtă întra cât se autoriză de lege, justiţie s6ii 

printrun act încheiată între administraţiune 

şi ereditarii sti. - 

Virsarea la casa de depuneri şi consemnațiună 
- 

a produseloră din moştenire a militaruloriă 

decedați. 

Art, 197. Suntă cu tâte acestea, esceptate 

produsele din succesiune a ofişerilori, sub-oti- 

ceriloră şi soldațilorii, precumă şi a împiega- 

ţiloră militari deceduţi, a cărori sumă, după 

ce va fi realisată, în forma prescrisă prin regu- 

lamentele speciale pentru serviciurile soldei şi 

spitalelori, este totii-d&-una vărsate la.casele 

perceptoriloră finanţiari şi la armate, la acelea 

ale plătitorilorii, sub titlulă casei de depuneri 

şi consemnaţiuni. 
Aceste depuneri descarcă deânitiv tesaurul, 

intocmai că cândi plata sarii fi făcut directă 

în mânele celoră în dreptă. . “ 

' Art. 128, Depunerile efectuate în executarea 

celor ducă d'ântâiii paragrafe do la articolul 

precedent, trebuese totii-dâ-nna să fie însogita. 

de un estraet al oposițiunilor şi semnificărilor 

existente. Acestea trecii la casa de depuneri şi 

consemnaţiunl împreună cu sumel6 reţinute. 

Reînoirea prescrisă de art. 120 de mai sus, tre- 

bue să fin făcută în mâinele agentului disei 

case însărcinată de a priimi şi d'a viza oposi- 

ţiunile şi semnificările.   

  

Acâsta reinoire trebne asemenea să fie făcută 

în mâmele plătitoriloră, agenţilor tesauralut 

pablicii, dâca gisele oposiţiuni şi semnificări 

vorii mat fi în mâinele lor, cu dreptulă de a se 

efectua plăţile mai în urmă în compta Statalui, 

Refusarea plăţii de către unii plătitoră 

Art. 129, Plata unei ordonanțe sâă a unor 
mandate nu pâte fi suspendate de către un plă- 

titor, de cât din cansa lipsei sâă iregularităţii 
ver-unui actii, ! - , 

Neregalaritate există atunci cândă sumacu- 
prinsă în ordonanță s6ii mandat nu corespunde 

cu cea din actele justificative anexate la eli, 

s6i cândă aceste acte nu sunt conforme cu 

regulamentele s6ă instrucţiile. 
În cas de refas, plătitorul este dâtor să dea 

îndată declaraţie în scris purtătorului de ordo- 
nanţă sii mandatiă, motivândi refasulă. 

Dăca chiar în urma acestei declaraţii, mini- 

trul sâii ordonatoral secundară intervine prin 

înscrisă şi sab responsabilitatea sea pentru a 

so efectaa plata, plătitorulă o face îndată. 

Ordonatorii secundari încunosciințâză îndată 
. , € 

  

(1) Art. 185. Căsătoriţit contracteză împreună prin singurulă faptă ală căsătoriei îndstoriroa de a alimenta, 

a întreţine şi a'și educa copiii. 
Art. 187. Copii! sunt detori a 

“Art. 195. Femeea este detâre să locuiască împreună cu bărbatul scă şi săli 
da aliraente tatălai şi mamotlor și celor-alţă ascendenți cară so vor afla în lipsă. 

urmeză ori în ce loc va găsi el 

de cnviinţă să'şr stabilescă locninţa sa; bărbatulă este dâtor a.0 sprijini şi a”! înlesai totă pentra viaţuirea 

el, dapă starea şi puterea.
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pe Ministerul de resbelii de împregiurările şi 
motivele cari Dai silită d'a aplică acâstă m&- 
sură. (Art. 39 idem). 

Inscrierea plăţiloră în livrete, 

Art. 190, Plătitorii sunt dâtori, sub respon- 
sabilitatea loră personale, să înregistreze tâte 
sumele cari s'ai plătit, sub ori-ce titlu ar fi, în 
livretele de plată ale ofişerilor fără trupă, ale 
impiegaţilor militari, ale corpurilorii de trapă, 
ale detaşamentelori și agenţilorii sâă comp: 
tabililoră Departamentului de resbelii. 

Bordervouri sumară de plăţi 

Art, 131. In cele d'ântâii dece dile ale fie- 
cării luni, plătitori! dai ordonatorilorii borde- 
ronli sumară pa exercițiul de plăţile efectuate 
în cursulii lunei precedente. (Modelă No. 22). - 

Aceste borderouri vizate de ordonatori sunt 
anexate la releveurile mensuali. după cumă se 
menţioneză mai la vale la art. 157. (art.92idem). 
Jlodul de vărsarea avanselor şi priimirilor în 

mai muli asupra ordonanţelor stii mandatelor 

Art. 192, Vărsările de fonduri, provenind 
din restituirea sumelor plătite mai mult cre- 
ditorilori Statului, sâii din avansele liberate 
pentru servicii remase neefectuate în total să 
în parte, trebue a fi efectuate în virtutea unui 
ordin de vărsare, conform modelului No. 23, 

Vărsările trebuesca fi făcute la casierii tesau- 
rului publicii ; debitorul este dâtoriă a presinta 
ordonatorului de la care a priimită ordinul de 
vărsare recepisa casierului pentru suma văr- 
sată;, care trebue înaintată Ministerului de re- 
sbelă, însocită şi de uă copie după ordinulă de 
vărsare, ei ” 

Constatarea debitelori de către linisteruliă 
de resbelii 

Art. 1599 Vărsările în casurile prevădute de 
articolul precedent voriă fi urmărite prin îngri- 

" direa celorii cară a liberat ordinile de vărsare. 
" La, cas de refus de plată din partea debitorilor, 
Ministerul de resbelii va transmite ordinulă de 
vărsare prin care se constată dtoria Ministeru- 
lui de finanţe, care va face a se urmări vrsa- 
rea, prin agenţii tesaurului, conform art, 187, 

La cas când contestaţiunea ar fi de resortul 
tribunalelor, cererea ra fi urmărită de Ministe- 
rulii de resbeliă sci delegaţii sti şi sentinţa de 
condamnare se va înainta Ministerului de f- 

„nanţe pentru a fi remisă agentului tesauralui 
“, însărcinați cu încasarea sumelori, . 

Restituirea sumelorii vărsate la serviciile 
respective 

Art. 134. Când vărsările vor fi aplicabile de 
plăţile făcute asupra exerciţiului curent, suma 
lori integrală pâte fi restituită la creditul ser- 
viciului respectivă, 

  

  
! cu talon, controlată în formă, 
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„Acestă restituire de creditii se operâză prin 
îngrijirea Ministerului de finanţe producendu-se 
de către Ministerul de resbel recepisa compta- 
bilului care a priimită banil, însoșită de unii 
borderoii modelul No. 24, în care se arâtă: 
„1. Data si No. ordonanţei sc mandatului la 

care se raportă vărsarea; ! . 
2. Plătitorulii care a achitat suma, vărsată ; 

„9. Causele ce necesită restituirea acestei 
sumi ]a creditul Ministerulni de resbel (art. 24 
idem, alineatul a! 4-lea). 

„ Reâmputaţia de la unii serticiii la altulii 

Art. 135, Dâca uă cheltuâlă sa âmputat Ja: 
ună serviciă la care nu privesce şi acâstă chel- 
tn€lă va fi cuprinsă în compturile încheiate ale 
unui exerciţii expirat, se va întocmi un stat de 
reâmputaţie, în forma modelului No, 25, care 
se transmite Ministerului de finante pentru a: 
se anexa, ja compturile acelai exerciţii. 
Dea din contra uă asemenea cheltutlă pri- 

vesce un exerciţiii curent, se trămite plătitoralut” 
de către ordonatorulii care a liberat mandatul 
uni certificatii de reâmputaţie după modelalii 
No. 26; acest certificat se înainteză tesaurulat” 
de către comptabilă spre a fi anexatii la man- 
datuli primitivă. DI 

Versări asupra exerciţiilori închise . 

Art. 196. Versările de fonduri făcute în comp- 
tul unui exerciţii închisă remâne în profitul: 
tesaurului publici. Sumele cari faci ohjectal 
acestor vărsări suntii asemenea vErsate la ca- 
selo tesaurului publică, şi reintegrarea lorii 
este justificată. la Ministeruli de resbelă prin 
recepisa comptabilului, - . 
- Sumele provenindă din aceste vărsări suntă 
trecute în prodasele diverse ale tesanrului şi- 
pentru cari se însocesce unii stat şi se anexâză 
la comptală generală ală fie-cărni execiţiă, 

Borderouri trimestriali de vărsările făcute 
în casele tesaurului 

Art, 197. La dece ala primei luni din fie- 
care trimestru, toţi ordonatorii secundari a 
Ministerulul de resbel vor înainta Ministerului 
(comptabilitatea centrale) afară de recepisele 
înaintate succesir, un borderoiă, model No. 97; 
constatândii vărsările operate sub orl-ce title 
în timpul trimestrului precedenti în casele: 
tesaaralul. Aceste borderouri, certificate de 
către ordonator, serră la stabilirea comptalui 
de produsele diverse procurate tesaurului de- 
către Miniaterulă de rebelă. 

Plătitorii în companiă îndeplinesc, 
şi funcțiunea de perceptori 

„_ Art, 198, In campanie vărsările se facă la: 
plătitorii aflaţi în tabără, Versările efectuate la 
casele lori se roră justifica printr'că recepisă.
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Depunerea în casele plătitorilorii finanţiari a 
fonduriloră aparţinând meselor corpurilor, 
'de trupe. DI Da 

Arte 129. Când fondurile de mesă ale corpu- 
rilor de trupă de ori-ce armă întrec trebuinţele 
serviciului curent, se varsă sub titlu de deposit 
în casele plătitorilor finanţiari sub privegherea, 
funcţionarilor intendenţei militare. Retragerea 
succesivă a acestoră fonduri se opereză în pro- 
porţie cu trebuinţa corpuriloră, după cererea 
consiliiloră de administraţie şi tot cu aproba- 
rea funcționarilor intendenţei. Aceste deposite 
nu daii dreptă la nici unii felii de dobândă, 

Plătitorii finanţiari sunt dâtori, sub respon- 
sabilitatea lori, d'a înscrie în carnetul, sciă li- 
vretul destinat pentru acâsta, tâte vărsărilo ce. 
li Vaii făcutii, precumii şi plăţile 
dânşii din acele deposite. .. 

TITLUL VI i 
Despre cheltuelele exerciţiilorii închise 

efectuate de 

Cheltueli a se âchita cu titlu de rapelii asupra 
exerciţiiloră închise  . : 

“ Arte 110, Nici uă creanţăcare nu s'a achitat 
asupra creditelor exerciţiului la care se raportă 
nu se mai pâte ordonanța de câtă:cu titlul de 
rapel asupra exerciţiilor închise şi conform re- 
guleloră speciali determinate prin presentulii 
titla pentru plata cheituelelor de acâstă natură 

TEscepţiune pentru rapelurile de soldă :.- 

- Ca tote acestea pentru serviciul soldei deplă- 
tit prin reviste, cheltuiala care servă de basă 
la regularea creditelor fie-cărui exerciţii, nu se 
compane de câtii din plăţile efectuate până la 

„epoca închiderii sâle.“ Rapelurile rimăşiţeloriă 
plătibile asupra aceluiaș serviciă, după preptu- 
zile constatate în urmă, sunt âmputate asupra 
creditelor exerciţiului curent (art. 126 din re- 
gulamentulă solda). “- a 

- ; 

Staturi nominale de creanţele remase neplătite 
la închiderea exerciţiului 

Art. 141, Indâtă ca se întocmesce comptuli 
definitiv al unui exerciţiii, Ministerul de resbel 
dresâză Statul nominal al creanţelor neplătite 
1ă epoca închiderii disului exerciţii. Asemenea 
staturi sunt formate'și pentru nonele creanţe 
cari se adaogă; succesiv ia rămăşiţele de plată 
asupra creditelor speciali. 
„Acesţe statari, întocmite în dublă expediţie, 

sunt adresate Ministerului de finanțe, pentru a |. 
cunâsce că creanţele ordonanţate se aplică ere- 
diteloră lăsate la, disposiţia Ministerului de 
reshelă (art. 68 idem), :': E , 

 Modulă plăţii creanţelorii cuprinse 
în rămăşiţele de plată - 

Art. 142, Cheltnelele cari de şi lienidate în 
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timpulă cuvenit, n'aă putut fiordonanțate sei 
plătite înaintea închideril exerciţiului şi cari 
fgurâză printre rămăşiţele de plată ale comp- 
tulni generale, sunt ordonanţate asupra exerci- 
țiului curent cu âmputaţie la capitolul deschis” 
în budeeti, pentru memorie, şi fără alocaţie 
speciale sub titlu cheltueli al exerciţiilorii în- 
chise. Ordonanţele liberate asupra exerciţiului 
curent cu rapel asupra exerciţiilor închise tre- 
buese să fie mărginite în limita sumei totalei 
pe capitolă, a cheltueliloră rămase de plătiţi 
după compturi la închiderea exerciţiului. 

Suma totale a plăţiloră efectuate cu acestii 
titlu, în cursul fie-cărui an se trece Ia creditul 
capitolului pentra cheltuelile exerciţiiloră în- 
chise, cuprinse între creditele legislative, după 
cum s'a regulamentatii creditali deschis.   

: Modulă prin care se plătescii creanţele 
» mecuprinse în rămăşiţele de plată 

Art, 143. Creanţele cari n'a putut fi licui- 
date înainte de închiderea exerciţinlai şi n'aii 
făcut parte din rămăşiţele de plată, na sunti 
susceptibili d?a fi achitate de cât prin miqlocul 
creditelor suplimentare obţinute după formele 
prevădute Ia art. 7, 8 şi 9. 

Ordonanţarea rimăşițelorii de plată "naintea 
- xegulamentăriă lori printr'uă lege 

“Art 144. Cheltuelele ca compturile generali   şi definitive presintii cu rămăşiţe de plată la 
epoca închiderii unui exerciţii, şi cari aii fost 
autorisate prin credite deschise regulat, pot fi 
ordonanţate asupra fondurilorii budgetelor cu- 
rente, ma! 'nainte, ca legea regulamentării 
acestul exerciţiă să fie votată de adunare. 

Creanţele necunoscute după închiderea exerci- 
țiului şi privitore serticiilorii pentru cari 
legea reservă facultatea creditelor suplimen- 

„ tare prin ordonanțe domnescă. 

Art. 145. Choltuelele recunoscute după închi- 
derea unui exerciţii, când ele se aplică la ser- 
viciuri pentru care nomenclatara legei anuale 
de finanţe reservă facultatea creditelori sapli- 
mentare, potii totii-dc-una fi ordonanţate prin 
midloculă crediteloră deschise prin ordonanţe 
domnesci, cari sa tori regula la ântfia sesiune 
a Adunării (art.28 idem). 

Creanţe recunoscute după închiderea unui exer- 
- ciţiit şi privitre serviciiloră pentru cari nu 

se potii autorisa credite suplimentare prin 
ordonanțe domnesci. E 

.* Arte 146, Dâca chltnelele întreci creditele 
legislative deschise la început, aceste cheltueli 
se vorii constata şi licuida, dâră nu poti fi or- 
donanţate do câtă după deschiderea printr'uă   lege a crediteloră suplimentarii necesare,
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Ordonanţele nominali şi plătite mumai: 
Dent la finele anului | 

Art. 147, Rapelurile cheltueleloră exerciţii- 
lorii închise imputabili asupra budpetelorii ce- 
rute, suntii ordonanţate nominal. Ordonanţele 
nu suntiă valabili de câtii până Ia finele anului 
în care ai fost emise. Anularea s6 face de către 
agenţii tesaurului, şi reodonanțarea acestorii 
rapeluri nu se va efectua de câtă dapă uă din 
nouă reclamaţie a crediteloră, 

Anularea după cinci ani a creditelor 
- privitore rămăşiţelorii de plată 

Art. 148, La expirarea periodului de cinci 
ani, pentru cercetarea, şi licuidarea tu desăvâr- 
şire a soestelelor exerciţiilor închise, creditele 
aplicabili creanțelorii remase âncă de soldatii, 
rEmâni definitivă anulate, şi exerciţiulă care 
a ajuns ]a acest termin al perderii. dreptului, 
încetâză d'a mai figara în comptabilitatea, Mi- 
nisterului (art. 71 idem), 

Ticuidarea şi revisuirea creanţelor pentru 
exerciţiile închise ' 

Art, 149, 'Tâte cheltuelele exerciţiilor în- 
chiso suntă supuse la aceleaşi formalităţi ale 
licuidării şi revisairea ca şi acelea 'ale exerei- 
ţiilorii curente, şi licuidările santi întocmite 
deosebiti pe exerciţii, n E 

TIPLUL VII 
Despre seripturile administraţici centrale 

şi ale ordonanţelorii secundari 

Modulă scriptelorii comptabilităță central 
” a Ministerului de resbelă i 

Art. 150, Scripturile comptabilităţii centrale 
a Ministerului de resbel se ţin precum urmeză: 

1. Fixarea şi reparația creditelor; . 
2. Resultatele succesive ale drepturilor con- 

statate şi licuidărilorii operate; e 
3. Ordonanţarea, cheituelelori; 
4. Anulările ordonanţelorii ministeriali ; 
5. Plăţile efectuate; 
6, Operaţiile de imputarii resultate din văr- 

sările de ori-ce natură în casele publice în pro- 
fitulă tesaurului a producteloră de ori-ce na- 
tură străină creditelor legislative (art. 91 idem), 

Art, 151, Seţine la comptabilitatea, centrale 
ună registru-jarnalii, cartea cea mare şi regi- 
stre auxiliare. “ | . 

Cartea cea mare nu presintă de cât comptură 
generală şi resultate sumare ale cărora desvol- 
tări suntă dovedite pe servicii şi pe ordonatori 
secundari prin registrele dise auziliare. (1): 
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Comunicarea balanței scripturilor la ântâia gi 
a fie-cărei luni către comptabilitatea generale 
a finanţe. 

Art. 152, Se întocmesce la ântfia gi a fic- 
căria luni uă balanţă generale de comptari din 
registrul cel mare şi de compturile serviciilor. 

Acâstă balanță este adresată comptabilității 
generale a finanţeloră, pentra a'i da midlâcele 
d'a anexa resultatele succesive la propriele sâlo 
scripturi, : . 

Dreptulii ordonanțelorii secundari 

"Art, 153, Ordonatorii secundari ai Departa- 
mentulni de resbel precum şi sub-delegaţii lor, 
țină ună registru-jurnală în care înscriă pe fie- 
care di şi după ordinea priorităţii tote opera-. - 
țiile asupra fonduriloră privitâre la cheltuelt, 
a căroră administraţie şi ordonanţare le suntă 
încredințate. 

„Acesti jurnală, conformă modelului No. 28, 
se totaliseză tot-dâ-una la fie care finit do lună 
(art. 91 din legea comptabilităţii generale). 

Art, 154. Fie-care din articolele înscrise în 
jurnală se treci succesivă în cartea cea mare,   
în registru de fonduri, model No. 29, în comp- 
tuli imputaţiei corespundătăre, 

Pentru acesti sfirşiti se deschide în cartea 
mare ună comptă specială Ia fie-care din capi- 
tolele sci articolele budgetului pentru cari aii 
fostii acordate credite de delegaţii sâii de sub- 

"| delegaţii. 
„Art, 155,, Registrele adjntâre s6ă desvoltă- 
tre ce se ţinii de către ordonatorii secundari 
suutii : 

1. Uni registru de credite pe districte, ca- 
pitole şi articole în care 'se vorii trece succesiv 
tâte ordonanțele de delegaţii şi acele de repar- 
tiţii către sab-intendenţi; 

2, Unii registru de ordonanţări pe districte, 
capitole şi articole unde se trec tâte sumele or- 
donanţate ; 

3. Uni registru de 
casierii; 

“4, Uni registru de vărsări, conformă mo- 
delulat C. . 

Art. 156. Scripturile pentru anularea credi- 
teloră a6ii modeleloră sunt trecute în jurnalul 
şi cartea cea inare a ordonatoriloră secundari 
prin deducţii asupra totalului crediteloră des- 
chise sâă a mandatelor expediate, . 

plăţile efectuate de către 

Releveurile anensuali stă compturile de între- 
__ Buințarea asupra creditelor de delegaţie 

: Arte 157, La 10 ale fie-cărei luni, titularii 
creditelorii de delegaţii, după ce se asigură de 
concordarea resaltatelor din registrele ce ţinii,   adreseză Ministeralai (cownptabilitatea cen- 

  

(1) Pentra registrele auxiliare sunt modelele A. B. D. de 1a finele acestaY regalamentă,
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tral6) compturi de întrebuințare s6ii releveuri 
mensuală întocmite în forma model No. 30. 

“Intr'ânsulă se cuprinde totalul operaţiilori | - 
i sub-delegaţiilor lor până la cea din urmă di 

„ imclusiv a lanei precedinte. | 
“Trămiterea acestor releveari se face pentru 

fie-care exerciţii din lună în lună până la epoca 
fixată prin art. 99 de mai sus pentru produce- 
rea borderoului generale şi definitivi, model 
No, 18, a creditelorii sâă părţii do credite re- 
mase neîntrebuinţate. 

Art. 158, Relevenrile mensnali stă comptu- 
rile de întrebuințat presintă pe capitol şi arti- 
colă de budget: ” 

1. Suma totăle a creditelor de delegaţii; 
2. Suma, totale a mandatelor Jiberate; 
3. Aceea a plăţilorii efectaate, - 

__ Borderourila sumare de plată, menţionate la 
art. 131 şi cari ai servită a da acâstă din urmă 
sciință, trebue tot-dt-una să insocăscă releveu- 
rile mensuali adresate Ministeralui. - 

Trămiterea acestor compturi de întrebuințat 
nu dispensă pe ordonatoril secundari de pro- 
ducţie borderouriloră detaliate a mandatelorii 

- după cum se prescrie la art. 91 din acestă re- 
gulamentă. 

Art, 159, Disposiţiile prescrise la, art. 157 
şi 158 suntii obligatorii şi pentru ordonatoriă 
secundarii sub-delegatori, acră numai către 

"titularii crediteloră de delegaţie cari le adre- 
seză instrucţii speciali în ac6stă privinţă, maj 
cu deosebire în ceea ce privesce epoca la care 
ei trebue să înainteze resultatele scripture- 
lori lorii, . 

„ Inchiderea scripturilor 

Art, 160. Tote registrele ordonatorilor se- 
cundari suntii încheiate, balanţate şi otărite 
după formele prescrise pentru fie-care exerciţii, 
îndată ce Ministeral a notificat acestor ordona- 
tori, fie-căruia în ceea co'li privesce, resultatele 
comptului generale şi definitirii alii întrebuin- 
ţării creditelor de delegaţii deschise pentru 
gisulă exerciţii, | 

Scripturile administraţiei centrale suntă în- 
cheiate definitivi la 1 Noembrie, anul al 2-lea 
ală exerciţialai, epoca la care comptulă se în- 
tocmesce. i e e 

TIPUL VIII 
„Despre compturi 

Compturile pe exerciţii întocmite la1 Noembre 
„ ală duoilea ani. e n. 

Art. 161, Comptulii generale şi definiti al 
cheltueleloră fie-căruia exerciţii se întocmesce 
ia, 1 Noembrie ală anului următorii, prin mid- 
Joculă scripturiloră oficiali ale administrației 
centrale şi ală pieseloră justificative a căroră 
licuidare este încheiată de către ministru. 
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Formarea compturilorii şi documentelor ă 
anexate la ele 

Art. 162, Comptui generale şi definitiv ali 
fie-căruia, exercițiuii se trămite Ministerului de 
finanţe. EI presintă aceleaşi divisiuni şi acele- 
aşi desvoltări ca, budgetul corespondent afară 
de cheltuelele neprevădute, cară n'a fost men- 
ţionate în acest budgetă şi cari facii objectauli 
articolelor sâă capitolelor adiţionali şi separate. 

Ele se compunii: : 
1.'De ună tabloii generale presentânăd pe ca- 

pitolii legislativă, tâte resultatele situaţiei de- 
finitive alo exerciţiului expirati, cari servă de 
basă la legea propusă Camerilori printruă re- 
gulara definitivă a budgetului disului exerciţii. 

2. Do desvoltările destinate a explica, cu 
tote detaliurile proprie la fie-care natură do . 
servicii, cheltuelele licuidate, plăţile efectuate 
şi creanţele rimase a se solda, la epoca închi- 
deril exerciţinlui. | 

3. De comparaţia cheltuelelor făcute şi con- 
sumate cu acele provădute de Adunare. 

4. De ună statii comparatirii pe capitolii de 
aceleaşi cheltueli cu acelea ale exerciţiului pre- 
cedentii, esplicândă causele diferenţelor ce re- 
sultă din acâstă comparaţie, (art, 73, 74, şi 75 
din lege). : a 

Art. 163, Compturile exerciţiului sunt deo- 
sebiti de acâsta însoţite de ună statii arătător 
de mandatele remase neplătite la întinderea 
exerciţiului; ele trebuescă să cuprindă şi uă 
colnă de plăţile efectuate de către plătitori şi 
uă ar&tare a întrăriloră extraordinare. procu- 
rate tesaurului publică de către Ministerul de 
resbelii în fine de tâte desvoltările, ast-felă în 
câtii să lumineze examinarea faptelori relative 
la gestiunea administrativă şi finanţiară a, e- 
xerciţiului şi să'i complecteze justificarea. 

Destinarea compturilor generali şi terminulii 
pentru publicarea lori. | 

Art, 164. Comptarile sunt anexate pelingă 
legea propusă, care ara de scopii regularea de- 
finitivă a budgeteloră. i : 

Ele suntă publicate îndată de către Mini- 
sterulă de finanţe dâcă Adunările sunti întra- 
nite şi A6că na voră fi în luna care urmeză 
deschiderea sesiunii lori. a 

Documente a se produce Adunărilori 

Art, 165, In fie-care ani, Ministerulii de 
resbelă presintă Adunăriloră, deosebiti de do- 
cumentele speciali carl însogescii compturile 
exerciţiului : . a 

1. Situaţia provisorie a budgetului exerci- 
ţinlui curent, încheiată Ja 31 Decembre a anu- 
lui ântâiii ală acestui exerciţii. 

2. Compturile în materii, presintândii pe' 
servicii şi pe stabilimente, val6rea, în materie 
a departamentului de resbelăi; cari compturi,
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sunt însogite de staturi desroltătâre şi pe spe- 
cii şi pe cuantitatea producteloriă, materiilorii 
şi efecteloriă. 

3, Statuli schimbărilori întâmplate în cur- 
sul anului precedentii în tabloulă soldelor de 
neactivitate, conţinândi numele şi gradulă a- 
celorii cară aii obţinuti soldele de heactivitate, 
durata şi epoca, serviciurilorii loră şi în fine 
arătarea comunei, plăşei şi districtului unde ei 
îşi fixeză domiciliului, ! 

4. Statalii sumar de tâte adjudecaţiile, con- 
tractele şi cumpirătOrele făcute în cursul a- 
nului expirată. ii 

Acestii statii arctă numele şi. domiciliulă 
părţilorii contractante, durata, natura şi priu- 
cipalele condiţii ale contractului (art. 76 idem), 

5. Statul detaliat ală locuinţelor acordat în 
clădirile dependinte de Ministerul de resbel. (1) 

Acesti statii nu este nominale, dâră arctă 
funcțiunea să titlulă pentru care locuinţa a 
fostă acordată, , 

6. Statul elevilor bursieri s6i semi-bursiori 
aă scolei militare, arătătorii de vechimea ad- 
miterii elevilor bursieri scă semi-bursieri, nu- 
mele, Jocuinţele şi profesiunile părinţilor loră. 

- Intentariulii mobilierului ce se predă 
funcţionarilorii publică 

- Art, 166, Mobilierul predată de către Stat 
(sâii departamente) funcţionarilor publici se 
face prin inventare, cari se depani la archiva 
Ministerului de finanţe, oprindu-se uă expediţie 
pentru Ministerul respectivii. Aceste inventare 
trebuescii să fie verificate la finitulă fie cărui 
anii şi la fie-care mutare a funcţionarului re- 
sponsabile de către comisiile de casermare ; spo- 
ririle şi scăderile survenite în acestă intervală 
trebuesciă să fie arătate (art, 77 idem), 

Adunarea acteloră justificative a compturilor 
exerciţiului la comptabilitatea centrale 

Art, 167. Raporturile de licuidare însoțite 
de tâtu piesele justificative, cară n'aă trebuit 
să însogâscă ordonanţele şi mandatele de plată, 
după ce aii servit lă întocmirea comptului de- 
finitivii ali fie-căruia exerciţiă, suntii adunate 
şi clasate la comptabilitatea centrale, 

După promulgarea legii cheltuelelor, aceste 
documente suntii depuse la archiva generală a 
Ministerului de resbeli, 

TITLUL IX. 
" Disposiţii specială 

Interdicţia cumulului pe deplin a tratamentelor 
mai multorii locuri stă funcțiuni 

Art, 169. Nimeni nu pâte cumula întregă, 
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tratamentele mai multorii locuri sti funcțiuni: 
în ori-ce parte ra fi. .. , , . 

In acesti casă, se va conforma legii ad-hoc. 

Residenţa în eră străină 

Art, 169, Militarii de orl-ce posiţiune, aflați 
în congediuri în străinătate, n'aii drept la sol- 
dă de câtii în virtutea, unui decretii princiară, 

2 Vinderea cailorii reformaţi, a objectelor 
mobili şi imoili şi cele-alte | 

„Arte 170. Nică uă vindere de cai reformaţi, 
de producte, de objecte mobili scă imobili, pro- 
venindii din materialulă resbelului, nu se va, 
face fără intervenirea fancţionarilor intenden- 
ței militare şi al delegaţiloră Ministerului de 
finanţe. . E 

Funcţionarii intendenţei militare cari. tre- 
buescii să fixeze dilele de licitaţie şi să asiste 
la dânsele, aă facultatea să amâne, d&că recu- 
nosciă că preţurile oferite suntă inferidre val6- 
rei reale a obiectelor puse în licitaţie. 

Procese-terbali de adjudecaţie 
Art, 171. Procese-verhali de adjndecaţie se 

dresezii de către delegaţii de finanţe în unire 
cu membrii intendenţei militare sâă cu suplean- 
ţiă loră. 

Suntii sub-semnate atâtă de către agenţii 
finanţiari cât şi de membrii presenţă ai inten- 
denţei militare s6ă sapleanţii loră, | 

Art, 152, Procesele-verbali de 'adjudecaţie 
artă: , 

1. Data orâinilorii sii autorisațiilorii în vir- 
tatea cărora s'a ficutii vindările; | 

2. Numărulă şi semnalimentele cailoriă, felul 
şi cuantitățile objectelorii puse în vindâre; 

3. Măsurile luate pentru a so da adjudeca- 
ţiiloră totă publicitatea dorită; 

4, Detailiuri asupra licitaţiei; 
5. Preţurile adjudecaţiei; . 
6. Numele şi cualitățile concurenţilorii; . 
7. Suma totală a vindărilorii; 

8 Detaliulă cheltueleloră ocasionate cu vîn- 
dările; ! 

9. Remasuli netii ali 
(art. 24 idem). 

Virsarea în casu tesaurului a productelor din 
vîndări, cheltuelele cînderiă achitate de către 
agenții finanţiari. , : 

Art, 173, Produsulă brutii alii fie-cărei vin- 
dări so vârsă în casele tesaurului, care plăte- 
sce cheltuelele de ori ce natură ocasionate cu 
disela vindări din creditele deschise în bndge- 
tală Ministerului de finanţe. 

Recepisa pentru suma rersată de către cum- 
părători şi nă expediţie a procesulul-verbal de 

productului vindărilor 

  

(1) Aceste intrări provină may în genere din resursele următâre : . - | , 
Rambursarea priimiriloră mal multă asupra exerciţiurilori închise, taxa eleviloră scâlei militare, vinderea 

producteloră, a, efecteloră și materiiloră, a cailor, a inpatăriloră ş.c.l. -
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adjudicaţie suntii date funcţionarilor inten- 
denţei militare cari ai dirigiatii operaţia. 

Transmiterea, recepiselorit de vărsări la 
comptabilitatea, centrale 

Arte 174, La priimirea proceselorii-verbali 
de adjudecaţie şi a recepiselor de vărsare, biu- 
rourilorii administrative ale Ministerului le în- 
scrie şi transmite recepisele Ja comptabilitatea 
centrale, 3 : 

Pentru acesti scopi direcţiile din.admini- 
straţia centrale voră ţine câte unii registru de 
vărsări, modelii C, cari se vorii controla, 12 fie- 
care trimestru cu registrali direcţiei compta- 
bilităţii. De 

Perceptorii în armate suntă ramplasaţi. 
de către plătitori 

Arte 175. In amată plătitorii ramplasăză, 
dâcă va cere trebuinţa, perceptorii finanţiari în 
tâte overaţiile relative la vindări. 

Produsele din vîndări vărsate la tesauriă 

Art, 176. Produsulii tutulori vindărilor de 
„obiecte mobili şi imobili ale Ministerulul de 
resbel, se vârsă la tesaural public, caro] trece 
în priimire în bubgetulă exerciţiului curentă, 

Vindări ale căroră produse se. restitue în : 
creditulă vesbeluluă ... 

Arte 177, Cu tâto acestea, dâcă se întâmplă 
ca aprovisionările rămase fără destinaţie, în 
urma, mişcărilorii înapoiate ale trupelorii, stă 
din hrana de companie distribuită la uă armată 
pe picioră de resbelii si în. fine din productele 
sâii materiile cari n'aă fost întrebuințate pen- 
tru servici, produsul curati ali rândări lur 
pâte să fie restituitii la creditulii Ministerului 
de resbelă dâcă ubjectele vindute aii fost cum- 
părate din fonduriie exerciţiului curent şi d6că 
sumele întrebuințate la cumpărătârea aceloraşi 
objecte sunt trebuinciâse pentru executarea ser- 
viciului în limitele crediteloră prevădute în 
budgetă. IE a 

Aceste restituiri de credite se fac după mo- 
dulă determinată la art. 134 din acesti regu- 
jamenti. Ie 

Produsele din închirierile bastimentelori stii 
„terenurile vărsate îi casa iesaurului 

Ari. 148. Produsele din închirierile basti- 
menteloră sâi terenuriloriă se versă la tesaurul 
publicii şi pe compta sa. Totalul figureză pen- 
tru ordine în compturile Departamentului de 
resbeli, pentru priimirile extraordinare, pro- 

curată tesaurului. Dai aie 
Art. 179. In casii de dificultate pentru înca- 

sarea produselor specificate la articolui prece- 
dentii, agenţii finanţiari suntă dâtori să. ur- 

Dt 

natorii secundari le dă hârtii. şi documentele 
necesare, i 

Priimirile în maunerariiă la armate 

Art. 180. La armate tâte priimirile în nu- 
merariă, ori-care ară fi natura şi origina lori, 
se efectuză de cătro plătitoriă lor, în virtutea, 
ordinelorii emanate de la comandantulă-şefă şi 
notificate de cătro intendenţa militară. Ele se 
constată prin midloculă 'pruceselor-verbali în- 
cheiate prin îngrijirile funcţionarilorintedenţei. 

Plătitorii suntii autorisaţi, după trebuinţă, 
a cere forţa armată, pentru asigurarea intrării 
sumelorii ; şefii militari sunti dâtori a le sati- 
sface cererea lori, dându-le totă. concursulii 
necesari, . . . 

Intervenirea plătilorilor la armate pentru lua-. 
vea în posesie a îmobilelorii veniturilor ma- 
terialeloră şi altele. 

Art, 181. Dâcă, în urma evenimentelor de 
resbelă, trebuința cere a proceda la luarea în 
posesie, la luarea sâă secuestrare de imobile, 
venituri, materiale sâii efecte mobiliare de na- 
tură a fi atribuite Statului, plătitorii trebue 
ca să asiste la operaţie şi să sub-scrie cu in- 
tendentulă militară, însărcinată d'a o directa, 
procesele-verbali, inventarele stă alte acte de- 

stinate a asigura drepturile tesaarului. -! --. 

Luarea în posesiune a materialelor şi efectelor   susceptibili Pa fi întrebuințate pentru ser- 
„ziciulă armate, Ma | 

Art, 182. Intervenirea plătitorilorii na este 
trebuinci6să pentru constatarea luării materia- 
lelori şi efectelor mobiliare susceptibili d'a, fi 
întrebuințate pentru serviciuli armatei. .-. 

ValGrea acestorii luări este ordonanţată în 
profitulii tesauraului în raportii cu consumaţiile 
asupra creditului serviciului ce a profitați de 
dânsele, cu deducţia însă a sune! totale, a chel- 
tuelelorii şi indemnităţiloră autorisate regulat. 

„. Materialele şi efectele întrebuințate . 

. 1: pentru servicii . i. ? 

"Art, 188, Materialele şi efectele mobiliare 
aparţinând Departamentului de resbelă, poti 
fi întrebuințate, prin schimbare sti transfor- 
mare pentru trebuinţele serviciului do la care 
a provenit, fără a se ordonanța vâlorea în pro- 
fitulă tesaurului publică, -. : . 

Schimbările şi lăsările de produce, 
i materiale şi efecte 

Art, 184, Nici uă schimbare, nici uă lăsare 
de producte, materii şi efecte nu se pote face 
fără uă prealabile decisiune ministeriale. . 

Ori-ce operaţiune de felulii acesta este oprit 
între administraţiune şi întreprenori. = 

Art. 185. Dâcă objactele făcate schimb stă   mărâscă pe debitori, In acâstă privinţă. ordo- cedate ai fostă plătite din creditele unui exer-
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ciţiă co era fuchisii la epoca schimbului s6t ce- 
dării, valorea loră se priimesce de tesaură. În 
casulă contrarii, valOrea acestor objecte intră 
în creditulă Ainisteralui de resbelă prin calea 
-anaulării,. conformă art. 134 din Tegalamentulii 
de facă, ! , 

Liberările şi avansurile de la unii minister 
la altulă 

Art, 186, Ministerul de resbel ordonanțâză 
„la profitulă tesaurului, valârea sâă preţul chi- 
riei tutuloră objectelori pusa la disposiţia sa 
de către alte Ministera pentru serviciul depar- tamentului săi, i ” 

Rambursarea avansorilor făcute de către un 
altii Ministeră aceluia de resbelă, se ordonan- țEză asemenea în profitul Ministerului care le-a 
efectuată. In reciprocă, Ministerul de resbelă obţine, prin midloculă ordonanţeloră de ram- 
bursare, restituirea la creditulii stă a sumei 
totale a avanseloră făcute altorii ministere, 

Dâcă acâstă restituire nu se va putea face 
fiinâi că exercițiulii este închisii, Ministerul 
creditorii libereză ordonanţele de rambursare 
în profituli tesaurului, | - 

Notificarea debitelorii Alinisteruluă 
de finanţe 

Art, 1$7. In casă de dstorie pentru priimi- 
ile în mai maltii, deficităi, stricăciuni sâă ori 
ce altă causă, seîncunoscințâză îndată compta- 
bilitatea centrale, care notifică Ministerului 
finanţeloră pentru a face să se urmărâscă îm- 
plinirea în profitulă Statului prin îngrijirile 
agentului finanţiară, . 

Imputările pentru deficite, debite, stricăciuni şi 
alicle fără, a fi oprită a se ordonanța în 
Drofitulă tesaurului, 
Art. 188. Cu tota acestea, so esceptâză de- 

bitele pentru cari Ministerulă de resbelii arii 
avea midloce să le acopere prin reţineri sâii 
impataţii. In casuliă acesta gi dâcă, rămăşiţele nu sunt aplicabili la plăţi asupra unui exer- 
ciţiă âncă deschisi, ordonanţe speciali pentru 
asemenea sume sunții liberate îu profitulii te- 
saurului publică, pentru a nu călca principiulă 
care voesce ca creditele legislative să serve sin- 
gure Ja achitarea cheltueleloră Ministerului, 

Staturile nominali ale debitelor notificate 
Dinisterulii de finanţe 

“ Art,189, Comptabilitatea centrale adreseză, 
cu tote acestea, Ministerului de finanţe, pen- 
tra a servi de controlă notificăriloră ce resultă 
din articolul precedentă, un staţ recapitulativ 
pe lună de debitele succesorii încredințate pen- 
tru urmăriră agentulul tesaurului. : 

Incunosciinţarea de modificările aduse 
debitelorii notificate 

Art, 190. Asemenea se face cunoscută Mi- 
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nisterului de finanţe reducţiile ce ati pututii încerca debitele semnalate în urma notificări- 
loră s6ă descărcăriloră. ! . 

Art. 191, Disposiţiile acestui regulamentă 
ramplasză şi anul€ză toteinstrucţiile anteridre 
privitâre la comptabilitatea Ministerului do 
resbeli. 

Staturi de întrebuinţarea foilor postali 
Art, 192. Ofigerii intendenţei militare, care 

libereză foi postali pentru efectuarea diferite- 
lor transporturi, în interesul serviciulul, voră 
ține ună registru, model No, 31, unde vor trece 
tâte foile liberate după ordine de servicii, ţinând 
compt decele priimite şi cele rămase disponibili. 

Uni estractă după acest regulamentă so va 
înainta Ministerului (direcţia administrativă) 
la fie-care sfirzit de lună, pentru a putea ține 
compt de sumele întrebuințate la capitolul, res- 
pectiv ali budgetului şi de cele disponibili, 

State pentru plata contribuţiilor personali 

Art, 193, Casierii de corpuri şi comandanții 
de escadrâne, companii sâiă baterii, formândă 
corpii în parte, şi şefil de clase pentru ofierii 
fără trapă, la finele fie-cărel luni vor trămite 
ordonatorului respectivă uni stati nominală 
în dublu, modeli No. 32, de toţi ofigerii şi im- 
piegaţii aflaţi presenţi în cea din urmă di a 
lunei, la care voriă anexa şi recepisela de plata 
contribuțiiloră, , 

Pentra ofiţerii absenţi, se va arăta posiţia 
lor în colOna, observaţiei şi dâca sunt autoriasți 
a priimi solda din altă parte; ră pentra cai 
retraşi din armată în cursul lunej, locul retra- 
gerii; asemenea se voră arăta şi ofițerii morți, 
degradaţi si isgoniţi; precumii şi ori-ce altă 
categorie ce va face objectulii unei perderi din 
armată. 
Ordonatorii secondari vor cerceta aceste state 

şi complectându-la cu inscripțiile ce "i privesc, 
voriă înainta uă expediţiune Ministerului de fi- 
nanţe (direcţiunea comptabilităţii generale), 

Aceste state vor arăta âncă ori-ca câştiguri 
provenite din avansările gradelor inferidre sci 
priimiră din noă în funcțiuni, 

NOMENCLATURA GENERALE 
A chârtiilor ce se vor produce Blinisteruluă de 

finanțe pe lingă ordonanţele şi mandatele 2i- 
berate pentru plata cheltuelilor Blinisterului 
de resbeliă. . 

Observaţii generali şi preliminarii 

1. Cândă mai multe hârtil justificative de 
cheltueli sunt produse pe lingă uă ordonanţă 
s6ă ună mandată de plată, ele trebuescă să fie 
însoţite de un borderoă recapitulatiră, , 

2. Tote hârtiele justificative trebuesc să fio
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vizate stă de unii fancţionară administrativi 
delegatii ali Ministerului sţă de ordonatorulii 
secundarii cara liberâză mandatulă, 

3. De câte or! se face mal multe plăţi pen- 
tru achitarea aceluiaşi servicii, mandatulii de 
Jicuidare trebue să pomenâscă hârtiele alătu- 
rate pe lingă mandatul celui d'ântâiii acompt. 

In cas de plată integrale, totalitatea bâr- 
tieloră se produce pe lingă mandat. 

4. Auunciurile autorisate de regulamentul 
finanţiar în favorul întreprindătorilor se obţin 
cu'uă copie de contractii sâă învo€lă ce "lă au- 
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| torisă, arătândă aproximativă suma cheltuelei 
ce are să facă, 

5. Toţi creditorii Statului, ori-cari va fi im- 
portanţa farniturilor lor, vor trebui să 'şi le- 
galiseze semnătura de autoritatea civile com- 
petinte, afară numai d6ca creditorulă nu va fi 
titular al vre unui contract ssii învoslă înscrisă, 

6. Ori-ce mandat sâiiork-cehârtie de cheltuslă 
va presinta la partea manuscrisă stersături 
s6ii scrieri pe d'asupra (îndreptări) neaprobate 
trebuesc să fie refusate de Ministerul de finanțe 
şi nu poti fi plătite de câtă după adererire prin 
semnătură.



M 

LEGIUIRĂ ENANATE | 
DE LA MINISTERULU CULTELORU 

SI INSTRUOŢIUN Ei PUBLICE



  

CULTELOR SI INSTRUCTIUNII PUBLICE 1737 

 REGULAMENPUL INDERIOR 
ALU MINISTERULUI INSTRUCTIUNI PUBLIGE SI ALU CULTELORU 

(După edițiunea din 1866) : 

Art. 1, Administraţiunea centrale a instruc- 
ţianei publice şi a cuitelorii, se împarte, sub 
conducerea supremă a ministrului, în : 

1. Directoriatală generale, * ! 
2. Biurouri da controlare, şi | IN 
3, Divisiunile cu consiliele şi comitetele res- 

pective. , i 
Art. 2. Biurouri de controlare a Imcrăriloră 

şi a spediţiunii lori la timp și în conformitate 
cu impulsiunea, dată supericră sâii cu disposi- 
ţiunile legale, suntă : a 

a. Registratura 
d. Archivele.' a i 
Art, 3, Ministerulă instrucţiuni! publice 

al culteloră se constitue din trei divisiuni 
a. Divisiunea scdleloră - 
b. Divisianea culteloră, şi - 
e. Divisiunea comptabilităţii. 

generale şi 

şi 

" A, DIBECTORELE GENERALE | 
Art, fe Directorele generale ţine în direc: 

toriată cartea (condica) de iniţiativă, adică a 
lucrăriloră ce se realistză după otărirea, mini- 
strului, formulată prin ordonanţă (formularul 
lit. A). : | | 

| i 5. Directorele generale redactâză pro- 
jectele de legi şi regulamente, duce corespon- 
dinţa ofci6să şi în limbi străine, adună tâte 
elementela necesarii la budgete, legi şi regula- 
mente, spedesce numirile Ja posturi făcute de 
ministru prin ordonanțe Domnesci, sc prin 
prescripte-verbale, ori simple resoluţiuni curen- 
te, ţine registrul de cualităţă al împiegaţilor, 

„ face concursurile pentru posturile administra= 
țiunii centrale, pronunță şi aplică remustrările 
împiegaţilorii subalterni abătuţi de la dâtorie, 
spedesce, prin delegaţiune, mandatele de ono- 
rari şi materiali după budgetii sei speciale 
ordonanțe (prescripte-cerbale) ale ministrului, 
Urmăresce din iniţiativă îuavnţirea bibliotece- 
loră şi museeloră in mărginirea sumelor afec- 
tate prin budgetiă, 

Art. 6, Directorele generale este controla- 
torulă lucrărilori divisiuniloră : | 

a. Prin ajutorulă registrelor de intrare şi 
eşire, pentru neîntârdiata expedire a lucrărilori. 

5. Prin biurourile archiveloră, pentru urmă- 
irea cu stăruință, până la resultată, a tutulor 
afacerilorii de competinţa, divisiunilor, şi neîn- 
străinarea s6i rătăcirca vre-unei hârtii intrată 
în biurourile Ministerului, . | a 

Art. 7, Directorele controleză şi direct; la- 
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crările divisiunilorii şi pentru tâte neregulele 
s6ă abaterile grave descoperite, va referi mini- 
strului; 6ră pentru abateri mici, care să nu a- 
ducă suspendare si destituire, va face cuvenita 
reprimandă, în scrisă ssii verbale. 

Art. 8. Directorele ţine registrele de pre- 
senţă şi de eşire din cancelarie a capilor dedivi- 
siuni şi a oficianţilor controlatori divisiunilor, 

Directorele revisuesce la trebuinţă registrele 
de presenţă a impiegaţilor subalterni capilorii 
de divisiuni, registre ţinute de aceştia. 

Art, 9. Directorele espeduesce lucrările cu- 
rente sub semnătura sa, asemenea aprobă sâii 
pune ccio ca delegat al ministrului asupra pre- 
scripteloră-verbale ale Consiliului permanente, 
cari nu sunt de natura regulamentători! şi nu 
necesită projecte de legi. Pentru lucrările de 
uă importanță ma! mare, sâă de iniţiativa re- 
gulamentatorie, sâă care necesită aprobare 
Domnsscă, directorele ia pururea avisul mini= 
strului, s6ă depune lucrările spre otărire şi 
spre sub-scrierea aceluia. , . 

Nică uă lucrare nu se va supune ministruluk 
spre sub-serunare, fără de a fi fost vădută prea- 
labilă de directorele generale, carele va însem- 
na asupra, bralionului cuvintele : <vidimus> şi 
va sub-scrie. : 

- Arte 10. Directorele ţine sigiliele mari ale 
Ministerului şi numai prin elă se apos6ză, con- 
tra-semnândă lucrările pe cari le aposeză prin 
aceste cuvinte : <Făcutii sub semnătura, mini- 
«strulai şi sigiliali Ministerulay instrucţiunei 
«publice şi ală cultelor.» După acâstă formulă 
urmeză sigiliulii şi semnătura, directorelui ge- 
nerale. . 

Art, 11, In directoriatii se ţine uni catalog 
generală de tâte cărțile şi dosarele archivelorii. 
Nică uă carte sâi dosarii nu pote întra la uă 
archivă fără prealabila trecere în catalâge, sub 
controlulii directorului generale, 
„Arte 12. Nici ună dosară nu se înfiinţăză la 
nici uă archivă, fără speciala autorisare a di- 
rectorelui. De asemenea, nici unii dosară nd se 
desface, na se disigileză, nu i se schimbă nu- 
merotarea, nici i se aduca vre-uă altă modiâ- 
care ori-care, fără speciala autorisare a direc- 
torului generale, formulată prin resoluţiune sâi. | 
prescript-verbale. Acestă prescript-verbale ori 
ordonanța se anexeză la dosaraulă relativii, 
„Arte 19. Nici unii dosară, nică uă carte sei 
simplă copie de pe re-uă lucrare, nu va, eşi din 

12
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Minister, fără prealabila autorisare a directo- 
relui generale. . 

Art, 14. Diroctorele generate va revedea, cât 

mai adesea, casa eu banii priimiţi de la casie- 
ria generale pentru diferite destinaţiuni, după 
budgetiă. | ae 

Art. 15. Directorele va cere câtă mai ade- 
sea, de la divisiunea comptabilităţiy, bilanţe 

de solriri şi plăţile făcute, spre a putea acce- 

Jora emiterile cuvenite de mandate -şi regală- 
rile de compturi. a 

Art, 16, Directorele nu pote ordona solviri 
de onorarii cu anticipaţiune mai mare de câtii 
uă lună; stipendiile se voră putea manda ca şi 
pe trecută cu anticipare. . 

Art. 17. Directorelo nu pâte aproba licitări 
mai susii de lei 10,000 fără prealabilulii arisă 
alii ministrulai, . : 

Art, 18, Directorele generale subscrie, după 
speciala delegaţiune, mandatele ce se emit pen- 
tru serviciile dependinte de Dinisterii. 

Pentru espediarea acelor mandate, conform 

cu budgetulă, compturile curente, credite etc., 

este deplină responsabil capul comptabilităţii, 
conformi legel de comptabilitate, 

Art, 19. In directoriată se ţinii zegistrele 
de cualitiţi ale funcţionariloră atâtă ai admi- 
nistraţiunii centrale, câtii şi din judeţe, de la 
culte şi instrucțiune publică (form. lit. B). 

Art, 20. In directoriatăi se concentrăză tote 

elementele necesarii pentru projecte de legă şi 
de bndgate. 

Art, 21, Directorele este însărcinată cu pri- 

vegherea moralității tuturorii împiegaţiloră 
aăministraţiuaii centrale, a 

Art. 22, Pentru lucrările cari urmeză 2 se 
face directi de directoriată, direetorele' gene- 
rale se va adjata de personalul biuroului ac- 
tualmente I, da Ja divisiunea scâlelor, Acesta, 
alipit de directoriată, va purta pe viitor titlu : 
Biuvoulii directoriatului şi ad culture publice. 

ABELĂ DE ATRIBUTE 
"TABELA LIT, B. - , 

Biuroulii directoriatuluă şi ali - 
culturei publice 

"Atribuţiile acestui biuroii sut cele următore: 
-1. Concursurile pentra posturile administra- 

țiunii centrale, numiri, destituţiuni, admoni- 
ţiuui, amende, concedii, demisiuni, suspendări, 
promoveri, remunerăriă în genere, ” 
"9, Registrele de cualităţi, registru deiniţia- 

tiva şi provocarea posturiloră după el. 
"8, Lucrările după resoluţiunile directorelui, 
în materie de controlare intrate de la registra- 
ture şi archive. 

4. Privegherea publicaţiunilorii oficiale şi o- 
ficiose ale Ministerului, , 

5. Aprovisionarea administraţiunii centra:e 
cu materialulii necesarii, după budgetă.       

MINISTERULUI 

6, Inventarele destrei mobilea Ministerului. 
7. Catalogele generale ale archiveloră Mini- 

sterului, o. 
8. Lucrările de coresponderiţă ofici6să. 
9. Lucrările către divisiuni. 

„10. Lucrările de concentrare a elementelorii 
necesari la projecte de legi, regulamente şi 
budgete.. . 

11, Societăţile savante. 
_19, Brevete, diplome, atestate. 
19, Cursuri libere. 

14. Bibliotecele, museele, grădinele botanice, 
înavuţirea loră. i ” 

15. Escursiun! geologice, arheologice şi lu= 
crări de arheologie. Su 

16, Premiy literarii-sciinţifice, artistice. 
17. Bursele pentru străinătate. 

“13. Documinte istorice, 
19, Serbări naţionale. 
20, Promulgare de legi şi regulamente. 

OFICII CONTROLATORII .. 
Oficiul registratureă . 

C. TABELA DE ATRIBUTE 

„Capul oficiuluă 

a. Desigilarea pacheteloră priimite dela cu- 
riert. — Regularea hârtiiloră pe divisiuni etc. 

V. Depunerea în directoriatiă a intrărilorii ce 
trecii peste competinţa divisiuniloră. 

c. Înregistrarea hârtiilor-pe lîngă care sunt 
alăturări de bani s6ă de objecte de valâre în 
condica speciale. 
" d, Privegherea, conducerea registrelor de in- 
trare şi de eşire: | 

e. Inregistrarea suplicelor. şi adreselor par- 
ticulariloriă. 

„ f. Darea de lămuriri, indicarea resultatelor 
la stărnitori. 

Sub-oficiautul intrărilor 

- a. Ţine cartea de intrare 
a corespondenţei de ori-co 
natură, afară de cele anume 
arătate, la atributele capu- 
Ja! oficrului, cu tâte auto- 
rităţile din eră. . 

Sub-oficiantul eşirilor 

a. Ţine cartea generale de . 
esire 'a veri-ca lucrări din 
Ministeră. 

p. Cartea speciale de eşire 
a hârtiiloră ca bani s6ă c- 
fecte de șaldre. 

e. Cărţi de espediere pe 
la înstanţii, postă și feţe 
particulare. i 

d. Inapo6ză la dirisiuni 
brulionele bârtiilor eşite, 

 Impiegaţăă inferiori 

„a. Ajută la înregistrare. 
D. >» > împachetare şi espediere. 

„ OFICII DE CONTROLARE 
D. ÎNSTRUCTIUSI PENTRU OFICIUL REGISTRELOR! 

Art, 1, Atribuţiile acestui oficiă suntă acele 
determinate în tabloulă lit, C.
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Art, 2, Din hârtiile priimite de la curieri 
sii particalari, capul oficiului trămite în ime- 
diată lucrare a diisiuniloră, chiară în diua, 
priiniirei lorii de la curieri si particulari, pe 
acele. determinate la art. 2 din instrucţiunile 
capiloră de dirisinni, TOte cele-alte lucrări, a- 
lăturânduli-se motivele sâă dosarele relative, 
pe care le adună de la divisiuni şi archive, se 
vorii depune pe biuroul directorului generale 
în diua priimire! lor, spre regatare, după prea- 
labilu cuvenită înregistrare, . - 

" Art, 3, Pentru suplicele şi hârtiele particu- 
lariloriă, se va, elibera adeverinţă dapă formula 
rală litera C. - , 

Art, £. Capulă oficiului registrelorii este 
îndicătorele şi dătătorele de lămurire la ori-ce 
stăruitori particulari pentru resultatul dobân 
dită în afacerile acelora. —- CNI 

Art, 5. Capală oficiulul registrelor păstrâză 
uni registru speciale unde stăruitorii, în ter- 
mini cariintioşi potă a'şi arăta reclamaţiunilă 
loră asupra întârqierilor ce li s'arii face la di- 
isiani, AER 

Acestii registru se presenteză directorului 
generale pe fie-care di la orele 41/;. — Directo- 
ral generale subsemneză: Pidimus, şi avisâză, 

Art. 6, Joregistrările intrărilorii şi a eşiri- 
loră se fac după formularele lit. D, E, E şi G. 

Art, 7. Pentru împachetarea lucrărilor vor 
fi anume coperte și ună sigilii speciale cu în- 
dicarea : Sigiliul de esneduire ală Ilinisteruluă 
instructituuti publice şi cultelorii. - 

Art, S. Espedoirile lucrăriloră priimite de 
la divisiunl se fac până la 12 ore cele maidupă 
urmă priimite de la divisiuni. | RE 

Art, 9. Sub-capulă registratore de la eşiri, 
observă d'apururea, trecând în scurt coprin- 
derea lucrăriloră ce es de pela divisiuni, decă 
direcţiunea dată direct de capii de divisiuni 
nu este peste competinţa acelora. In asemenea 
cas pe dată va aduce lucrarea la, directore fără 
referații, Gră la din contra va cădea sub-capuli 
registraturei eşiriloră în respundere egală cu 
capulii de divisiune culpabilă de trecere peste 
competinţă. pa 

Art. 10, Nici uă lucrare nu se va încredința 
purtărel a fece particulare, sub pedâpsă de. 
destituire, Fie-ce lucrare se va trămite prin 
postă s6iă uşierii Ministerului, afară de acele 
ce va otări ministrul sâii directorele gene- 
rale, cu anume prescripte verbale indicatorii 
motiveloriă escepţiunei.  . a 

Art, 11. Registratura priveghiază ca veră-ce 
hârtie ce ese din Minister să albă subacrierile 
cuvenite şi anexele de care s'ar vorbi în ea. 
Arte 12, Nu se va, priimi nici uă suplică 
ss adresă de la vre uni particulari deca nu 
va avea sub-semnătura şi adresa dătătorului ei. 

Art. 19. Adresele Ministerului către parti- 
cnlari sâii autorităţi, care n'ar putea fi înmâ- 
nate de condicari sâă curierii postci, se voră 

depune de capuli registraturei în directorată 
cu referat indicatorii motivului neînmânărei. 

- Arte 14, Adresela ce ară veni cu grovuri de 
bani, le va depune în directoriat spre despache- 
tare, Ele nu voră putea fi înregistrate deca a- 
nexele nu vorii fi depuse la divisiunea comp- 
tabilităţii, şi acestă depunere nu va fi indicată 
sub semnătura d-lui comptabilă. 

In directoratuli generală, capuli biuroulni 
va, sub-scrie pentru priimirea pachetelor da 
valOre în anumeregistru de prealabila cuvenită 
înregistrare a registraturei. : n 
„La înapoerea acelorii pachete de valâra, cu 
resoluţiunea cuvenită, pentru înregistrarea de- 
finitivă,, registratorele îngădue impiegatului 
din directorat, carele a sub-scris de provisorea 
priimire a acelor pachete, să'şt stârgă sub- 
semnătura ca adnotărea, «s'a înapoiată regi- 
straturei»; sub acâstă observare registratorele 
va adăoga «priimitii» şi va sub-sorie. . 

Art, 15. Registratura na pote da nici unei 
divisiuni zumere albe de expeduire şi nici de   intrare,. fără a'şi,atrage grava consecinţe şi 
după gravitate, însăşi destitnirea. 
„. Numere albe nu sa daii de câti ministralui 
şi directorului generale, şi nică acestora de cât 
după prealabilă prescriptii-verbale al acestora 
(formal. lit, H) carele se va păstra de regi- 
stratora până cândi i se vori da intrările sâii 
ezirile (bruli6ne) la care se voră î întrebuitii 
namerila albe. La priimirea acelor intrări sâii 
bruline, registratorele va nota asupra prescrip- - 
tului verbale la care aparţinii, să chiarii şi a- 
supra bruliâneloră ori întrărilorii, data a dărei 
lori la registratură şi lămurire de prescriptele 
verbâle prealabile relative la ele. :, -  . 

“Art, 16. Pentra veri-ce priimire de hârtii, 
dosare, ce se constată prin sub-scrierea regi-: 
straturei, este respungdătoriă capulii registra= . 
turei către ministru şi directore şi subalternii 
registraturei către capulă el, penă cândă regi- 
'stratura nu posede uă sub-scriere a unei divi- 
siuni sâii a autorităţii căria se cuvine lucrarea 
primită, 
„Din acestă punti de vedere registratorele” 

capi urmăresce intrările depuse în directoriat 
stii pe-biuroariie Ministerului, pâns la a lorii 
trecerema! departe sub semănăturile necesare. 
„. Art, 19, Registratorele'ca oficii controlator, . 
depune. în tâte 'dilelo-la urele 12 diminâţa în 
directoriatii, foile de controlare după formula- 
rele Ji, ÎL 

OFICII CONTROLĂTORE 
E, ATRIBUTELE ARHIVELOR 

| Capulii oficiului 

a. Păstrarea documenteloră şi a dosarelorii   de val6re documentale. E
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b. Inscrierea dosarelori în catalâge mobile 
şi stabile, i „i 

e. Darea şi priimirea dosarelor după formu- 
Jarele lit. K.. . : 

“d. La fie-care 10 dile cercetare de dosarele 
lucrătâre și trimiterea Ja divisiune a acelora 
întrerupte, după formularea lit. L. .. . 

Archivarulii adjutoră 

a. Tinerea în regulă a dosarelorăi. 
b. Megularea hârtiiloră la dosare. 

„0, Numerotarea dosarelori. : 
-. d. Tablele somare la dosare după form. lit. M. 

-- Cusătoruliă 

- Cusătura hârtielor la dosare, despnlberarea 
dosarelorii, Depunerea dosarelor pe biurourile 
ministrului sei directorului generale, după a- 
legerea şi indicarea archivistului capă, 

OFICIULU ARCHIVELORU. 
Art, 1, Pe lingă fie-ce divisiune este unii o- 

ficiă de archivă specială. Acesta, nu depinde însă 
directii de divisiune, ci este organii contro- 
latoriii, i : | 

Art, 2, Atribuţiile acestui oficiă sunt acele 
însemnate la tabloali lit; E. . 

Art, 3, Oficială archivelori păstreză urmă- 
torele catalâge : .. | 

a. Catalog mobili de dosarele 
lucru, formularea lit, N.. 

V. Catalogii stabili de dosarele închise şi ne- 
lacrătâre, formularea lit. 0. -.. 

c. Catalogii de dosarele închise şi trămise la 
archiva Statului. ! A 

Art. 4. Înfiinţarea de dosare nouă urmeză a 
se face conformă art. 12 din instrucţiunile di- 
rectorului generale, . : 
„Art, 5. Dosarul din nuoă înfiinţat se trece 

de îndată în catalâge după prescriptulă-ver- 
bale al directorului generală, trecenduse prea- 
labile în catalogulii generală din directoriatii. 

Art. 6. Pentru fie-care afacere se va forma 
„ dosariă specială, ' ae 

Art. 7 Nici nă chârtie de veri-ce natură fie 
ea, nu se va alătura la ună dosari dâcă nu ra 
fi însemnat pe ea vorba. <lucrată> sub-semnă- 
tura capului de divisinne respectivă, |, . 

Art. 8. Dosarele de lucrări corinte de a- 
ceeași natură se desparti în tomuri pe fie-care 
anii, păstrândă însă fie-ce tomi acelaşi număr 
ali catalogului. ” : 

Art, 9,. Preţurile şi cererile începttornice, 
ce n'aii avutii urmare, vorii forma uni dosariă 
speciale sub titlu de : corespondenţă negativă. 

Art, 10. Petiţiunile reclămătâre contra lu- 
crărilor vre unui post dependinte de Minister, 

ce staii în 

  

  

- LEGIUIRI ALE MINISTERULUL 

pe câtă timpi mai ocasionat lucrări urmărite, 
se alipesciă la uni dosarii speciale intitulată 
reclă mări fără urmare contra (numele postu- 
luY) pe anuli.... : ! : 

Art, 11, La fie-care capătă de an tâte do- 
sarele mobile se încordeleză şi sigil€ză, închein- 
duse prealabili prescripti-verbală şi consta=- 
tându-se prin elă de către directorele general 
ali Ministerului No, și lit. dosarelor sigilate şi 
încordelate. : 

Art, 2. Fie-care dosar mobili şi stabili 
are în fruntea sa uă tablă exactă de chârtiile 
ce cuprinde. , 

Nici uă chârtie nu se alătură Ja ună dosarii 
| fără a se trece şi în acestă tablă de materii, 

Art. 13, Monitorele, foile imprimate, pre- 
scriptele-verbale do natură regulamentătâre, 
circalările imprimate (câte unii exemplară) se 
eră lega în formă de carte la finea, a fie ce 
jumătate de anii. -:. 

Arte 14, La fie-care 10 dile a fie-ce lună, ca- . 
pulii oficiulul va face revisiunea dosarelor mo- 
bile şi pentru acele în care ară descoperi lu- 

“f crările întrerupte de mat mult de câtă una sâă 
două săptămâni, după gravitatea objectului, va 
înainta către divisiunea respectivă provocare 
după form. lit. L, , | n! 
“Arte 15. De câte oră provocând pe divisiune, 

după form. lit. aceea nu va înainta lucrări până 
în trei gile de la priimirea provocării, archiva, 
va referi casulă directorului generale. Decă la * 
revisiunile directe ale directorului generale s'ar- 
afla stândă fără provocarea cerută, dosare în 
nelucrare peste acele 10 dile defipte, archiva- 
rulă-capă pentru recidivă va fi depărtată. 

Art, 16, Nici unii dosari sti lucrare nu va 
eşi din archiră sub pedâpsă de destituire a con- 
travenintulujy, de câtii sub adererinţa de la for- 
mata lit, K, gi numai la posturile Ministerului, 

Art, 19. Capul oficiului archivelorii fie-căria 
divisiuni, păstreză sub a sa grea respundere, 
în dulapuri speciale, şi după regulele palem- 
psestice, tâte documentele, actele şi dosarele de 
valore docamentale. , 

Art, 18. Nici uă chârtie nu se va putea des- 
cose de la vre unii dosar, fără prealabilii pre- 
scriptii-verbale ală directorului generale, care 
prescriptă-verbale se va aşeda în chiară locul 
şi numărulii chârtiei retrase. 

- Art. 19, Nici uă alterare veri-care nu se va 
aduce vre unul dosar, fie în ordinea de aşedare 
a chârtielor, fie în numerătârea paginilor, etc.,. 
fără a se însemua acesta în speciale prescripte 
verbale ale directoralai generatii. Acestă pre-- 
scriptii se va alipi la dosarulă respectivi. 

Art, 20, La fie-care 1—15 Ianuariă ală fie- 
căruia an, archivarii-capi, voră face alegere 
de dosarele închise şi cari se potii trămite în: 
păstrarea archirei Statalai, Acâstă alegere o 
voră supune la aprobarea directorului general.
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Tabela de atribute 
DIVISIUNEA SCOLELOR 
  

BIUROUL ADMINISTRATIV 

a. Zidirile şi repară- 
rile de case de scoli, de 
tâte gradele, asemenea 
de musee, de scoli spe- 
ciale, de biblioteci, etc. 

b, Administrarea ma- 
terială a scâlelor : mo- 
biliare, lemne, interna- 
te, ete. 

€. Locale de scoli pri- 
vate,. 

d. Inventarele de qe- 
stre şi materialulii tu- 
tulor scoleloră, 

COMITETUL 

DBIUROUL INVETIAMÂN- 

TULUI 

a. Programele scola- 
stice. 

b. Cărţile didactice. 
e. Examene, concur- 

suri de burse, premii 
scolare. 

d. Stipendiile din 
țăr 

e. Scâlele de meser cil, 
f. Conservatorul. Sc6- 

lele da bele-arte. 
g. Lacrările consiliu- 

lui permaninte. 4 
h, Sc6lele de agricul- 

tură. 
CĂ Personalul pensio- 

natelori private şi con- 
fesionale. 

  
STATISTIC 

* a. Adunarea tutalorii datelorii statistice, xe- 
latire la instrucţiunea 

b. Compararea datelorii atatistice annali cu |! 
ale aniloră din urmă. 

publică. 

c, Anuarul generale al instrucţiunii publice. 
d. Contenţiosul înstrocţiunii publice şi pri- 

vate. Adunarea elementelor necesarii lucrări- 
lor consiliului permaninte după aprobarea mi- 
nistralui. 

e. Adunarea, spre depunere în directorinte, a 
- tuturoră elementeloriă budgetare relative la 
instrucţia publică. 

DIVISIUNEA CULTELOR 
  

BiUROUL ADMINISTRATIV BICROULU CULTELORU 

  

a. Biserici, schituri, 
monastiri, în privinţa 
materialului, 

V. Comitetele econo- 
ice. 
c, Infiinţările din noi 

de biserici de veri ce 
culte. Reparaţiuni. 

d. Eparbiile., 
e. Inventarele de qe-! - 

stre a tuturor aşedă- 
mintelorii. eclesiastice 
gi de bine-facere, 

a. Hirotonii şi călu- 
gării de veri-ce cult. 

nariloră bisericesci de 
tâtă drâpta şi de veri-ce 
cultă. 

c. Poliţia eclesiastică 
şi ceremoniile biseri- 
cesci. 

- d. Testamentele ao- 
natorilorii, 

e. Sinagogele. 
f.. Instituşiunile de   bine-facere. 

V. Numirea funcţio-| . 
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ALU CULSELORE [7] 

a. Adunarea tuturorii dateloră statistice re- 
lativiă la cultele antorisate. | 

b. Istoriculă şi: documentele autorisării cul- 
telorii. 

e. Anuarală generalii ală calteloră, | 
d. Contenţiosulii cultelorii, 
e. Adunarea elementeloră de budgete pentru 

culte şi depunerea loră în directoriatăi, 

DIVISIUNEA CONPTABILATĂȚII 

ATRIBUTE „e 

a. Tinerea, registrelor otărite de legea comp= 
tabilităţit | 
9. Formarea mandateloră. 

c. Cercetarea actelorii justificative. 
| d. Controlarea ordonatorilor secundari, după 
ege. 

e. Priimirea şi provisora păstrare a deposi- 
telor pâuă la expedierea loră după lucrări. 

f. Priimirea sumeloră de la Ministerulă de 
finanţe necesarie pentru administraţiunea cen- 
trale şi altele, după budgetii şi disposiţiuni. -. 

g.: “Păstrarea garanțiilori după contracte di- 
verse. - 

h, Aplicarea în totală a “tuturor disposiţia- 
niloră legiuiriloră relative la comptabilitate şi 
privegherea în acestă înţelesă ali tuturorii lu- 
crăriloră divisiunilori, 

4. Privegherea imprimării budgetelorii. 
3. Incheierea coimptariloră: pe anii încetați, 

după legi. | n 

INSURUCȚIUNI. 

pentru diisiuni 

Art, 1, Capii de divisiuni, sub-serii sub a 
lori respundere, şi sub-scriindi : <după dele- 
gare», espeduescă următârele lucrări : 

a. Monitorele şi ale foilor oficiali. 
d. Formularele de catal6ge, matricule, ade- 

verinți de esamene, espeduiri de cărţi, după 
autorisarea pretoriutui. 

e. Ceră tote lămuririle şi informările nece- 
sarie Ja înaintarea vre-unei lucrări după prea- 
labilulă prescriptă verbale încheiată asupra 
motivului şi, constatătoriă unej asemenea tre-, 

bainţi. 
a. Facă repetiţiunile lucrărilor, pentru cari 

na stai priimită resultatuli curenită. 
e. Ceri, asupra petiţiuniloră şi reclamărilor, 

priimite de la particulari; Yămuriri de la diver- 
sele autorităţi respective. 

f. Realiseză midlocirile antorităţilori, în cât   se atinge de espeduirea mai curând a afacerilor,
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Cererilorii de dosare în procese nu se pâte da 
urmare, de cât după direcţiunea ministrului 
sâii a directorelui generale, | 
„_g. Controleză estractele de presenţă Ja po- 
sturile ținute a le trămite, Asemenea regnlata 
transmitere de la scoli de catalge şi inren- 
taril etc. Pentru tâte abaterile stă neregulari- 
tăţile, capii de divisinui vorii refera directo- 
riatului, - . aa 

h., Adunii relaţiuni de modulii îndepliniri! 
condiţiunilorii contracteloră, şi a diferiteloră 
alcătuiri; constatândi abateri, facii referată 
directorului generale, j 

î. Corespundiă între ei, Ja casă de contact de 
atribate într'uă afacere, sub forma epistolară, 
Uă lucrare în care ârii avea (după împărţirea 
atributeloră) a lucra mai malte divisiuni, se 
va trata de divisiunea cu parte mai însemnată 
la urmărirea resultatului, după acea, hârtie. 

3; Trămitii deosebiteloră instanţii sciinţele 
şi lămuririle ce necesită întrn realisarea vre- 
unei lucrări ce li s'aii impusă. De îndată ce a- 
ceste sciințe şi lămuriri, ar putea produce prin 
a lori espeduire, resultate daunătâre Statului, 
s6ă ari putea da lucrărilorii altă 'direcțiune de 
câtii acea mai d'inainte însemnate de ministru 
s6ii directorele generale, ele se voră presenta 
maj ânttiii cu referat în pretorii.: La din con- 
tra urmândii, tâtă respunderea î1'va privi,i 

Art. 2, Pentru tâte lucrările unde ară urma 
cestiune de litigiii, lipsă de legiuire sc de re- 
gulamentii, sâă că arii fi nedomirire pentra a- 
plicarea unei legi positive, divisiunile vor intra 
cureferată, . . . a 

Art. 93. Divisiunile, sub grea respundere, sunt 
chiămate a referi pretoriului fără de a înainta 
nică uă lucrare fie chiară după resoluţiune, de 
îndată, ce după lucrările anterire ori disposi- 
țiuni reglementatii, arii resulta 6r6re stă con- 
tradicere cu resoluţiunea din nuoă dată în 
pretoriă.: Die mia i 

Art, 4, Nici vă altă Imcrare afară, de acele 
arătate Ja art, 1, nu va putea cşi sab semnătura 
numai a capului de divisiune şi contra-semna- 
rea capului oficiului.. Tâte cele-alte purtătâra 
de încheierile directoralui ssă ale ministrului, 
se soră espedui cu sub-scmnătura acestora şi 
contra-semnarea capului de divisiune. 

Arte 5; Nică uă lucrare intrată la, secțiuni 
nu va putea sta fără resultatii mai multii de 
câtă duoă dile, A treia di va trebui a fi scă es- 
pediată Ia registrele de eşire, sâi presentată 

de 

cu referatii. : 
Ordinea pentru data intrărilor va fi păstrată 

cu nealterare, afară numa! pentru lucrările de 
interesii urgent ali Statului sâă și particular, 
după însemnarea pe asemenea hârtii în pre- 
toriii, înainte de resoluţiune, a literilorii D, U. 
(de urgenţă). ce 
'_ Art..6, Pentru controlarea deplinirii înd6- 
toririă da Ja art. 5 de sasii, va fi însărcinată la 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI | 

| fie-care divisione unul din copişti cu ținerea 
de registre speciale. , 

At. 7, Capuiii de divisiune priimesce în fie 
care Qi Ja, 12 ore de la oficiuli registreloră tâte 
lucrările intrate. - 

Iutrările după urmă ale dilei, le va priimi 
capulii de divisiune sâii delepatuli săi până la 
orele 4, afară de acele insemnate cu literile D. 
U. care le va priimi pânăla cel după urmă mi- 
nută alii oreloră de cancelarie, . 
- Art, 3. Capul divisiunii ţine protocalul îm- 
piegaţilor dirisiunii. La fie-care săpt&mână, face 
despoerea protocolului şi refertză pretorului : 

a. Cine a făcută absenţe, şi câte? 
b. Motivate sâi nu? : 
€. Cine a venitii peste orele defipte, şi de 

câte ori? | . 
d. Cine a eşitii fără motivi înainte de orele 

defipte? Asemenea, va referi la finele fie-cării 
luni asiduitatea şi diferitele Ensuşiri desrălite 
de fie-care împiegatii, 

Art. 9. Capii de divisiuni suntii supuşi în- 
deâtoririlorii relative la ej, din îndetoririle asa: 
pra directorului. 

Art, 10. Capii de biuroari redegă lucrările 
după încheierile date de pretoriă sc de capii     de divisiuni, ei pregătescii pe a lor respundere 
pentru conformitate, referatele şi estractele din , 
dosare necesare capilorii de divisiuni şi pre- 
toriului. 

Art, 11. Adjutorii da corespondinţă na nu- 
mai adjută la redactarea iucrărilori curinte 
dsră şi copicză. Copiştii numayY câtii copiâză. 
Ambele categorii santă puse nu nemai în dis- 
punerea unui anume cap de divisiune, ci la cas 
de trebuinţă şi de neintrebnire a loră Ja divi- 
siunea pe lingă care suntă specialmente alipiţi, 
vorii fi în serviciul ori cării alte divisiuni, după 
prescriptă verbale ală directorelui generale 
s6ă după cererea epistolară a, capulni de diri- 
siane către altă capi de divisiane, 

Despre comitetele statistice 
Art. 19. Comitetele statistice de pe lingă 

dirisiunea, cuiteloră şi a scolelor se compună: 
a. Din capul de divisiune ca pre- 

şedinte. . 
La scoli “9. Din capii de biurouri, 

c. Din revisorele capitalei. 
a. Capulă de divisiune. 
b. Capil de biurouri. 
c. Ingrijitoril de biserici din capi- 

tală (4 de cl. I şi 3 deal). 
NE e. De architectuli şefii, 

Art, 15, Toţi copiştii divisiunil suntă puşi . 
la serviciulă comitetului respectivi. 
Art, 14. Comitetuli ţine regulate şedinţe 
de duoă ori pe săptămână în orele de la 7—10 
sera, Juoia şi Sâmbăta. EI pote fi chiămată de 
capul de divisiune şi în şedinţă extraordinară, 

Art. 15, Capulă de divisiune priimesce per- 

La culte    
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sonalmente do la registra hârtiile recomandate | la 1012 ore de dimincţă. Eşirea de la biuroii 
comitetului statistici. RE 

Art, 16, Atribuţiile acestoră comitete sunt 
arătate la tablourile de atribute ale divisiu- 
nilorii. a : 

Art. 17, Resoluţiunile comitetelor se daii 
cu majoritatea, de voturi. Ele se supunii prin 
capulă de divisiune,. care este preşedinte, la 
aprobarea şi direcţianea superidră; 

Art, 18. Capuli divisiunii comptabilităţii 
urmăresce şi realisâză încheiarea compturiloră 
pe anii din urmă după legea comptabilităţii. 

Art, 19, Capulii divisiunii comptabilităţii 
controlfză regulată şi pe a sa respundere po 
mandatarii secundari. - 

Art. 20. Capulă divisiunii comptabilitiiţii 
presenteză pretoriului Qilnicii bilanţă de banii 
încăsniţi cu diverse destinaţiuni şi de acei eşiţi, 
cu indicarea naturei monetei. 

Art, 21, Capul divisiunii comptabilităţii pu 
ya face nici uă mandare, chiari și deca sar da, 
de pretoriii resoluţiune, dâcă paragrafulă asu- 
pra căraia se cere mandarea arii fi epuisat sâă 
arii ocasiona virimentă. In asemenea, cas ca- 
pul divisiunii comptabilităţii supune pretoriu- 
lui până în 24 ore referat despre împiejurările 
ce împedică efectuarea ordinei sele. - 

Art, 22. Capuli divisiunii comptabilităţei 
este controlatoraulii şi singuruli repundetoră 
pentru validitatea acteloră justificative ce se 
anexâză pe lingă mandatii. 
„Arte 93. Capul divisiunii comptabilităţii 
nu mandâză nici vă samă din $$ budgetului 
casei centrale, fără a avea prealabila, înscrisă 
autorisare a pretoriului, 

Art, 25. Capulă dirisiunil comptabilităţii 
în unire cu capulii divisiunii respective, corce- 
teză actele de garanţii ce depanii particalarii 
Ja licitări publice de antreprisă pe s6ma, Mini- 
sterului. Aceste garanţii se păstreză de capul 

. divisiunii comptabilităţii după legi, având pu- 
rurea în vedere şi legea casei de depuneri şi 
consemnaţiuni. . „o 

Art. 925, Capalii divisianil comptabilităţii, 
priimesca de la casa, centrale a Statului sumele 
necesarii administraţiunii centrale a Ministe- 
rului. El ţine compturile gilnice şi reguiate ale 
acestoră sumi şi la finele fie-cării septămâni 
presinteză pretoriului bilanţalii exactii de sta- 
rea acestei mici case a Ministerului 

Dâtorii generale ale impiegaţilorii 
- Ministerului |, 

Art, 1. Intrarea în funcţiube este precedată 
de prestarea dejurământii inaintea ministrului 
ventru funcţionarii numiţă de elii, şi înaintea 
Domnului sâii delegatului săi pentru acel nu 
miţi de Domni. e 

Art, 2, Funcţionarul este obligat a se ocupa 
în persână de d6toriile postulni'seii, şi a veni 
negreşită la biuroii la orele otărite şi anume: 

. 

va fi Ja 5 ore după amiadă, Se pot ţine ore de 
biuroii şi sâra. În asemenea cas directorul, stă 
capulii de dirisiune va, vesti împiegațiloriă ora 
de convocare, 

Art, 3, In casii de absenţă autorisată, fanc- 
ţionarii vori Î înlocuiţi de împiegaţi din ace- 
laşii servicii. 

Art, 4. 'Absenţele nu pot fi prelungite peste 
uă lună de dile pe anii, afară pentru casă de 
bâlă constatată. -. : - - 

_ Arte B, Are drepti fie-ce funcţionarii la an 
congediii anuale de uă lună de dile care însă 
trebue să se iea cât sepâte în dout restimpuri. 

Art. 6, Nu vor putea eşi în congediă toti 
uă dată din acelaşiii servicii doi împiegaţi, şi 
âncă din gradele imediate unuli altuia. 

Art, 7, Funcţiouarulii trebue să fie probă, 
ascultătorii şi diseretii. Lipsa uneia din aceste 
emininte calităţi, abusuli, mitouirea sub orl-ce 
formă, călcarea, de lege cu premeditare şi inte- 
resă, atragi imediata destituire. 

Art, $. In toti timpul orelorii de cancelarie, 
impiegaţii voră fi ocupați numai cu lucrări de 
ale Ministerului, căcă la casti cândă s'arii afla 
seriindă lucrări străine şi mai cu semă de in-. 
terese prirate, precumii petiţiun! etc., 'şi vorii 
atrage, pentru prima oră note rele în registrul 
meritelori, pentru a doua oră li se va opri din 
salarii ca amendă, analogul de salariă al dilei 
în care a urmati cu ocupaţiuni private, şi pen- 
tru a treia Gră vorii fi depărtați. .. .- 

Art, 9, Plimbarea, prin biurouri, vorbirea în 
voce mare, nepăzirea de curăţenie şi buna-cu-   viinţă, sontă atrăgătâre de note rele la iregi- 
strală meriteloră , şi la a treia, recidivă de în- 
depărtare provisorie din. biurouri pe timpii, 
dapă gravitatea faptei. 

Art. 10. Comunicarea ca fege private este 
co totul oprită în biurouri şi în orelede biuroiă. 
„Art, 11, Darea de copie după lucrările Ai- 

nisterulul, comunicarea de sciinţi după dosare 
sâă lucrări, fără de prealabilă autorisare a di- 
rectorului, atragii imediata destituire. 
“Art, 12, Nepăzirea rândului dat la lucrările 

private este considerată ca uni începuţii de 
mituire şi abusii. | 

„Arte 19, Stărnința, pre lingă vre-ună posti 
din Ministerii în favârea a fegei private este 
considerată ca ună începutii de mituire. 

Arte 14. Priimirea de daruri de ori-ce natură 
de la fece ce aă dararere cu Ministerulii atrage 
imediata îndepărtare, Ra : 

Art. 15, Foncţionarii ce suntii puşi în con- 
tact cu publiculi, vor fi fără deosebire afabili 
cu fie-care individ; nefăcânduşi obicct de mân- 
drie din postalii ce ocupă. N 

Grosieritatea în pricirea publicului este pe- 
depsită cu note rele la cartea meritelorii şi la - 
casă de gravitate mai mare cu destituirea.   Art. 16. In viţa sa privată fie-care împie-
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gatii trebue să aibă aceleaşi calităţi ce i so 
ceră și în funcţiune, : 

Art. 17. Sant cu totul oprite funcţionarilor 
inferiori, discuţiunile prin foi şi locuri publice, 
asupra materieloră aflătâre în studiul capiloră 
divisiunilorii s6ă a ori căruia postii superioară 
din Ministeră, 

Personalul inferior? 

Ditoriile întendentuluă 

Art, 1. Intendentaiii trebue să afbă nă ga- 
Tanţie ipotecară de minimum 300 galbeni. 

Art. 2. Intendentulii păstrâză cu inventari 
totă mobilierulă Ministeriului. Elă ese răspan- 
detorii nu numai cu garanția depusă, dră cu 
totă ce posede pentru efectele date în păstra- 
rca sa. : 

Art. 3. Intendentulii va trebui să locusacă . 
în palatalii Ministerului spre a fi în neconte- 
nita priveghere asupra odăiaşiloră, rândaşilor, 
dorobanților şi a, întregi palatului, 

Art, 4. Intendentul are îngrijire ca palatul 
să fie ţinută în tâtă dorita curăţenie şi ca să 
se facă reparaţiunile mici la timpă şi bine, 

Art. 5, Intendentulii este capulă doroban- 
țiloră Ministerului. Eli privegheză conduita 
loră, şi”i împarte pe la posturile otărite. 

Dătoriile odăiaşilorii 

Art. 1. Odăiaşii îngrijeseti de curăţenia, o- 
dăilor Ministeralui, de focuri în timp de îârnă 
şi de neperderea a cel mai mice chârtii de pe 
biurouri. 

Odăiaşii trebue să aibă garanție, s6ă să ga- 
„Tanteze pentru eY intendentuli. 

Art. 2, Odăiaşii vor sta necontenit în orele 
de biurii unulii la uşa ministrului și aliulă la 
a directorului. 

Art, 8. Odăiaşii vor priimi în orele de nâpte 
şi când biarourile sunt închise, chârtiile pe a- 
dresa Ministerului şi pre acele grabnice îndată 
le vorii duce la locuinţa directorului generale. 

Art, 4. Odăiaşii voră ingriji ca nimeni din- 
tra străini să nu dormă în lăuntrulă palatului 
şi cu atât ma! puţin să între oxă să dârmă pe 
mese prin diviziuni. La, cas de contravenţiune 
vori fi îndepărtați. 

Ditoriile dorobanţilorii 

Art, 1. Fie-care dorobanţi va fi dâtori a 
avea, depusă în mâtnele intendentului uă ga- 
ranţie, fie ipotecară fie şi numat personale, deră 
priimită de intendente pe a sa respundere. 
"Art, 2. Dorobanţii se vorii afia deapururea 

câte doui de servicii i şi nâpte la Ministerii. 
Art, 3. Nici unii dorobanţă însnratii şi cu 

familie nu va putea locui în Ministerii fără în- 
voirea directorului generale, 

MINISTERULUI -., 

* Art, 4. Toţi dorobanţii vorii face în fie-ce 
di actă do presenţă la orele de dimincţă la in- 
tendentulă palatului. Cei cari din ei nu voră 
fi trămişi prin orașă în serviciul Ministerului, 
roră sta la disposiţiunea ministralai, a direc- 
torelui şi a registreloră. . n 

Arte 5. Darobanţulii carele a priimită de la 
registre uă chârtie spre înmânare, va fi dâtor a 
o înmâna în aceeaşi di de va fi urgentă până în 
2 ore de Ja a ei priimire, cele mai depărtate, 
şi 1/2 ore cele apropiate. ! : 

Art. 6. Dorobanţală carele nu află până în 
24 de ore persâna către care are de dat adrese 
de la Ministerii, e obligatii a le depune îndată 
la capul registrului cu referate verbală d 
motivele împedicătâre îumâniirii, . A 

Arte îe Este oprită dorobanţiloră, sub pe- 
depsă de destituire, a cere bacşişii de la per- 
sOnele cărora înmânâză adrese în veri ceucrări, 

Art, 8, Esto destituită dorobanțulă carele 
va lipsi, fără motivii priimită de intendentii, 
celă multi două dile de la îndâtorire. - 

Art, 9. Nesubordonarea, neascultarea de rc- 
gistratore şi cet-alţă capi, atragi imediata de- 
stituire,. - - 
„Ministru instrucţiunei publice şi al cultelor.   

| Ca, Rosetti, 

. | FORMULARUL ar, A. îi 

N. B. “Zitlu pe registru 2 
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: FonmeLan Lir,.C, 

MINISTERUL 

INSTRUCŢIUNII PUBLICE 
şi ală 

CULTELORU | 

“OFICIULU REGISTRATUREI 

uă petiţiune inregistrată No........... 
în casuli în... 

Capalii oficiului, 

............ ...... 

„(pe dosulii formulei lit. C) 
Ş 1. Ministrulă înstrucţiunei publice şi ali 

caltelorii priimesce' Junea şi Joia de la 12—9 
ore, în cabinetulii săii de la Minister, Cele-alte 
dile şi ore suntii destinate pentru cercetarea 
şi regularea lucrărilor, Pentru cas de urgenţă, 

„ recunoscută acesta de directorele generale, mi- |- 
nistrul dă audienţă la dile şi ore determinate. 

$ 2. Directoriatuli este singurul biuroii în 
care publicul e admisă de la, 12—4 ore afară 
de sărbători. Nimeni afară do împiegaţi no in- 
tră Sn divisiuni,-: - a LR 

$ 9.. Persânele care ai dati ministrului sâă 
directorului uă suplică să adresă, poti afla 
lucrările de pe ele la capulă oficiului registre- | 

" loră, a treia di după a lori depunere, esclusiv 
dilele de sărbătâre, - 

$4. La capulă registraturei este uă codică 
în care persânele în drept d'a face acesta, pot 
a arăta întârdierile scă neajunsurile ce li s'ar 

" căguna de vre ună împiegată ali Ministerului, 
- Nu e permisit a înscrie vorbe atăcătâre, de- 

făimătâre etc., sub pedepsele prevădate de le- 
gile relative. . 

Ş 5. Nici uă lucrare eşită de la Minister nn 
se pâte încredința purtării a fece private, fără ! 
de specială prin prescriptă-verbală motivată 
ordonare de la directorele generale, 

(Estrasii din regulamentulii Dlinisterului) 

Fonmuranv Liz. D. 

REGISTRU DE INREGISTRARE 
"A întrărilorii de pe la diverse postură şi - 
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CULTELOR S1 INSTRUCTIUNII PUBLICE 

Fonuurant Lir. H. 

PRESCRIPTU VERBALE 

D. Capă .registreloră va da sub- semnatuloi 
- a sas» Durere albe curente dela regi- 

strai... pe qiua ..... + Bruli6- 
liânele chârtiiloriă pe care se vorii pune acele 
numere urmeză a rămânea în păstrarea mea 
până la altă disposiţiune, până cândiă ra şi ră- 
mânea acest prescriptii verbale în posesiunea 
d-lui cap registratore spre justificarea numere- 
Jorii albe. 

Dată în... luna i... 
(Sab-semnarea) 

FoRMULARU LIT. L. 

Oficiul archireloră. 
Divisiunei ... 

din Ministerul 
de instrucţiune publică. 

Domnuluţ...... 

Annliă 186... „Luna... Qile.... 

Dapă revisiunea decenariă, descoperinduse la 
dosară. . . „+  Llacrările întrerupte de 
la sc... .. 
naos 8 Tegula chiară. „astădi prii- 
mirea i de la archive a dosar... , ă .-- 
. o... SPIe înaintarea acrărilorăz, 
ce va găsi de curiinţă. |. . 

Capulii oficiului. 

ne 

  

  

Marea 
ţării 

      
Oficiulă archivelorii afimister ului de 

culte şi instrucţiune publică 

S'ai priimită de la oficiulă archivelor di- 
visiunea . . . + în trebuința divisiunei . ... 
dosarului. .... de la catalogul. ..... 
lao... lit. 

Priimitorulă 

Notiţa oficiuluă 
Dosarul . ... e de mai susii s'a încredin- 
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FonucLaR LIT, O. 

CATALOGUL SYABILE DE DOSARE 
  

z > | No. dosa- "2 
5 | sa | ruluidin No. de pe s3 FORMA DATA 
a | i 8 lcatalogulă vechiul ca-| OBJECTUL | ș4.£ | închideri!dosa- Ai 
= 3 E | mobilo | talogă E rului închiderii 

    

                      
PENTRU NUMIREA DE MITROPOLITI SI EPISCOPI EPARHILOTI IN ROMANIA 

(1865) 

Axrt. 1, Mitropoliţii şi Episcopii Eparhioţi | 35 ani, cunoscuţi prin pietate, învăţătura şi 
ai României, se numescii de Domn după uă capacitate. - 
presentare a Ministerului cultelorii, în urma | Art. 8, Mitropoliţiă şi episcopii suntii justi- 

deliberaţiunii Consillului de ministrii. *Tciabil pentru delictele spirtuale înaintea sino- 

Art, 2, Alitropoliţii şi Episcopii se numescii | dului erei; iară pentru ori-ce alte delicte în- 

din clerul monabkalii Român ; avândii cel pugin | naintea, Curţii de casaţiune. ” 

mitropolitul vtrsta de 40 ani, ră episcopii de , 

  

| *.. DECRETU ORGANICU 

PENTRU ÎNFIINTIAREA UNEI AUTORITATI SINODALE CENTRALE PENTRU AFACERILE 

“ RELIGIEL ROMANE . 

(Ao. 1703 din 3 Decembrie 1864) 

| . representută prin unii sinod general, continuă 
CAPITOLUL I - - |dea fi administrată de mitropoliţii şi episcopii 

. a “ Leparhioţă, cu ajatorulă sin6deloră de eparhii, 
_- Arts 1, Biserica ortodoxă română este şi ră-| - Arte. 3. Unitatea dogmatică a sântel religii 
mâne idependinte de ori-ce antoritate bisericâ- | ortodoxe române, cu biserica, mare a răsăritului 
scă străină, întru totii ce privesce organisarea | o manţine sinodul generali ală bisericei ro- 

şi disciplina. ! NR „| mâne prin consultaţiuni cu biserica ecumenică 
Art, 2, Biserica română, a căria unitate este ! din Constantinopoli.
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“ CAPITOLUL II 
“Compunerea sinodului 

Art, 4, Sinodu 
se compune: 

a. Din mitropoliţii. 
V. Din episcopii eparhioţi. 
€. Din arhierei români, - 
d. Din câte trei deputați aleşi de fie-care e- 

pahie de către clerulă de miri, şi numai din- 
tre preoţii de mirii, sâă şi persâne laice cn cu- 
noscinţe teologice, 

e. Din decunii facultă 
Iaşi şi Bucuresci, | 

" Membrii sinodului generalii suntii aleși pe 
te mini de trei sesiunl. - . 

- Art. 6. Adunărilo sinodnlui generalii al bi- 
se icel române, se presidă în numele Domnito- 
ralui de către mitropolitul primat al României, 

Ministrulii culteloră asistă la deliberările 
sinodului generală, şi ia parte la lucrările lui, 
fără însă de a avea votii la încheerile aceluia, 

Art, 0. Locul de întrunire a sinodului gene- 
"ral, va fi în capitala României. 

Art, î. Convocarea sinodului general se face 
în şedinţe ordinare şi ședințe extraordinare, 
după legea de alegere aici anexată. 

Art, 5, Sinodulă general deschide sesiunea, 
sa ordinară la fie-care duoi ani, în ântsia di a 

-Daneluliă, e 
Sesiunea ordinară este da uă lună, 
Art, 9, Poblicaţiunile dz convocare a sino- 

dului general în sesiane ordinară, se voră face 
„de către Ministerul cultelorii, după aprobarea 
Domnitorului, Pa i 
„ Art, 10, Deschiderea sesiunei sinodul ge- 
nerale se va. faco de către Ministerul culteloră 
prin citirea actelorii de convocare. . 

Art, 11. Fie-cară capii de eparhie are drep- 
tul de a interveni pe lingă Ministerul de culte 
şi ai supune motivele de urgență care ar reclama 
convocarea extraordinară a sinodului după care 
Ministerulă va convoca sinodulă, de ra găsi 
de cuviință, 

Art. 12, Sinodul generale -nu pâte sub nick 
ună cuvântii a se ocupa în sesiunele extraorăi- 
nare, de alte, cestiuni da câtii acele cuprinse şi 
specificate în raportuli de convocare. î'î 

Art, 13, Sesisiunilo ordinare şi extraordi- 
nare, ale sinodului generale, se închid de mi- 
nistrală secretară de Statii la Departamentală 

„justiţiei, culteloriă şi instrucţiunei publice prin 
aprobarea Domnâscă, da'ndată ce dasbaterile 
acelui sinod ar eşidin cercul atribuţiunilor sâle, 

edeschiderea sinodului generale remâne a. 
mânată până la timpulă otărită de consilinlă 
de ministri cu aprobarea Domnitorului, 

Art, 14. Ună regalamentiă specială pentru 
sinodiă se va pregăti şi da do guvern, -. 

| general al bisericei române 

ţiloră de teologie din 

  

    

însă, Sinodul generale ală bisericei rom 
nu va putea modifica sii împedeca : 

de teologie, câtiă 
religi6se 

nodului generale pârtă asupra 
- “a, Hirotonirea mitro 

rohiali. 

„e. Autorisările de călugării 
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CAPITOLUL III 

Atribuţii 

Art, 15, Religia ortodoxă română fiindii li- 
beră în Statii, Sinodulii ei generale are putere 
legislativă şi administrati 
tuale sâă de cultii. 

vă în afacerile spiri- 

Art. 16, Nici uă dată şi sub nici un cuvânt, 
âne, 

a. Libertatea de constiință şi toleranța re- 
“| ligiâsă, 

Legiuirile pentru toleranța religi6să suntii 
cu totul de competinţa Adunărilor legislative 
ordinare, - 

b. Limba cultului ortodoxă în bisericile din 
ţâră va fi de a pururea acea română, 

Art, 7, Atributele legislatice ale Sinodului 
generale pârtă asupra următârelor materii : 

a. Disciplina bisericescă şi monahală. 
d. Ritualul bisericilor în mărginirile legilor 

şi a regulamentelorii. 
c. Legile de hirotonit. 
d. Legile relative la seminarii gi facultăți 

pentru disciplina şi materiile 

e. Legile pentru înfiinţarea de biscriei, 
Art, 1S. Atributele administrative ale si- 

poliţilor şi a episcopilor. 
b. Pegularea parohiiloră şi a preoțilori pa- 

c. Pducaţiunea clerului. 
d. Cercatarea, amendarea, şi tipărirea căr- 

ţiloră cultului. 
în marginile 

legiuiriloră civile, 
„f. Privegherea administrării bisericesce 
eparhiiloră de mitropoliți și episcopt. 

Art. 19, Atributele judiciare ale Sinodului 
generale, sunt: 

a. Conflictele dintre e 
mitropoliți, 

b. Apelul în ultima instanţă în causele per- 
sânelori bisericescl în privinţa, disciplinei. 

Art, 20, Sinodulii generale pe lingă atri- 
buţiile indicate la art. 17, 18 şi 19 va ti dâtor 
a opina asupra tutulorii materiiloră, asupra 
cărora va fi consultati de către gurernii. 
„Art, 21, Decisiunile Sinodului generalii nu 
sunt executorii de câtă după aprobarea lor de 

* 
la 

istopii eparhioți si piscop ți ş 

Domoitoră, în urma raportului ministrului 
secretarii de Stati la Departam 
cultelor şi instracţiunel publice, 
comunica niste a 
Sinodalui, - 

eatul justiţiei, 
căruia se tor 

semenea de către președiptele 

Art, 22, Mioistrulă sețretară de Stati la 
Departamentulă justiţie, cultelâră şi iușt;ag= 
bunei publice, pâte trageatpaţiunea Sinodiilui
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- asupra abaterilor. vre unei persne s6ă autori- 

" lol generală: 

tăță eclesiastice. Sinodulă e detorii de îndată 
a, cerceta, şi statua asupra casului. 

CAPITOLUL IV” 
” Sindele eparchiale 

Art, 28. Fie-cara eparhie, atâtă mitropoli- | 
tană, câtă şi episcopală, va avea unii Sinodă 
speciali. , ' 
Art, 24, Sinddele speciale se compună : 

a. Din episcopal s6ă mitropolitul eparhioti 
ca preşedinte. 

b. Din cei trei membri ai Sinodului general. 

„1191 

c, Din directorii seminarului eparhiale, 

d. La Bucuresci şi la Jaşi, se adaugă decanii 

facultăţiloră teologice. , . 

Art, 25, Acestă Sinodii va executa legile 

votate de Sinodulă generală şi sancţionate de 

Domnă şi va judeca în materii de disciplină 

bisericescă. | . , 

“CAPITOLUL V 
 Disposiţiuni transitoriă 

Art, 26. Sunti şi remânii desfiinţate tâte 
legile şi regulamentele, în oposiţie cu disposi-   ţiunea acestei legi. 

  

REGULAMENTU 
PENTRU ALEGEREA MEMBRILORU SINODULUI GENERALU ALU BISERICEI ROMANE | 

CAPITOLUL 
„ Despre alegători şi eligibili 

Art, 1. Suntiă alegători de membri. Sinodu- 

a. Preoţii de miri români, lirotonisiţi în 
țâră şi bucurându-se de exerciţiul sacerdoţieilor. 

V. Profesorii de materii religiâse de gemi- 
nariă, şi, | Ea 
"6. Soperiorii de monastiri. - 

Art, 2. Santă eligibili membri ai sinodului 
generală : | - 

a. Preoţii de mirii, în eserciţiulă dreptului 
de alegători şi cu studii de celii puţinii patru 
clase într'ună seminară, | - 

b. Laicit întrunindă următrele însuşiri : 
]. Vârsta, de 40 ani. Ia 
2. Canoscinţele teologice, dovedite sâii prin 

atestate sâi prin uă fancţiune de minimum 
3 ani ca profesori în seminar, ori facultatea: 
teologică din ţâră. 
3. Să nu fie falit nereabilitat; 
4. Să nu fi fost osîndit Ja ped6psă criminală, 

"15. Să na A fostii osînditii la uă pedepsă co- 
recţională pentru delictele următâre: |. -. 

1. Falsificare, spargere de peceţă şi luare 
(sustragere) de acte depuse în locurile publice, 

2. Furtişagă, a 
„5, inşelăciune, 

4. Abus de încredere... . 
"5: Mărturii mincinâse. 

6. Colomnie. IERI : 
7, Atentată la bunele moravuri. ! * 

„8, Abusii de putere... i 
9, Mituire. Ea 

(1864) 

CAPITOLUL II  .. 

Despre alegeri 

Art. 3, Se alegii pentru Sinodul generale 
câte trei membri de fie-care eparhie 

i: Arte 4, Fe-care alegătorii alege numai în 
eparhia, şi pentru eparhia unde este cn serri- 
ciulă bisericesc. - i 

-:. Alegătorii suntii dâtori a înscrie pe buleti- 
nulii alegerei câte trei nume. 7 

- Art. 5. Cu două luni înainte de diua alege- 
rilor, se alcătuesc de potropopi listelepreoţilor 
şi a superiorilor de monastiri alegători. Listele 
întocmite de protopop! se trămit Ministeralui 
justiţiei, "cultelor şi instrucţiunei publice, ca- 
rele dă publicitate prin Monitorii. 
„Art. G, Reclamările contra înserierilor şi a 
omiterilorii din listă, le facă alegătorii s6ă e- 
piscopul epariot, către Ministerul Justiţiei, cul- 
telor şi ivstrucţiunei publice, până în uă lună 

! de dile de ia publicarea listelorii în Monitorii. 
Reclamările trebue să fie însoţite de doveşile 
sprijinitâre. Ministrulă justiţiei, culteloră şi 
instrucţiunii publice va îi dâtorii ca să publice 
prin Monitor penă în dece dile de la priimirea 
reclamării, decisiunea sa împreună cu tote 
piesele afacerei. Se | 
„Arte 7, La dina defiptă şi publicată prin 
Monitorii, alegătorii se intrunesciă la protopo= 
patele de judeţe respective, spre alegerea mem- 
briloră din partea eparhii, o: 

Arte 8. La orele dece de dimintţa alegătorii, 
oră câţi ară fi presenţi, proced lă alegere. Bin- 
roulă alegătoriloră stă sub preşedinţa proto-.   popului judeţului, secretarală biuroului „ya, fi:
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unulii dintre preoţii cei mai tinerf, designatiă 
de preşedinte şi secretarulii protopopatului. 

Art. 9, Poliţia în sala alegerilor este lăsată 
preşedintelui. Acesta pâte cere interrenirea 
prefectului de judeţii, Discuțiunile şi discursu- 
rile nu sunti permise în sala alegerilorii după 
constituirea biuroului de alegere. - 

Art. 10, Votarea se face prin apel nominale. 
Votul se face prin bilete care se șor depune în 
arnă închisă, sigilată de preşedinte, secretară 
şi alegători! caril voră yoi.! 

Art. 11, Scratinulă remâne deschis până a 
doua di la orele trei după amiaai. La acâstă 
oră, în presenţa alegătoriloră co se vor afla, şi 
după încheierea unui prescriptii verbale, con- 
stătătoră stării în care s'a aflat urna, se pro- 
cede la despoiarea scratinului,  -. 

Arte 12, Biurouli singară decide asupra, 
priimireă sc respingerei biletelorii cu nume 
greşită, nedescifrabile scă cu vre-unii semni 
ori cheiă, ce ar lăsa locă de prepusă la uă în- 

- ţelegere prealabilă. , 
Art, 15. Resultatulă scratinalai constatată 

fiindii prin prescriptulăi verbale subscrisii de 
biuroii şi de alegători! presinţă, biletele vortării 
se ardă. ei 

Art, 14. Tâte actele relative la alegere, biu- 
roul le comunică îndată prefectului judeţului, 
caro le espeduesce imediatii prefectului 'uude 
esto reşedinţa eparhiei. 

Art. 15, Trei dile după ultima di a alegeri- 
lor esclusiv şi în a treia di inclusiv, la orele 11 
de diminâţă, se va facela Prefectura unde este 
reşedinţa eparhiei, numerarea şi adunarea 
detinitivă a voturiloră 'de la tâte protopopia- 
tele eparhiei. 

Acei cari vori fi întrunită mai multe voturi 
voră fi proclamaţi de aleşi, : 
„Art, 16. Lucrarea arătată la art. 15 se face 

LEGICIRI ALE MINISTERULUI 

in presenţa episcopului s6ă mitropolituluy epar- hiotă, a protopopului de Judeţii, a Tectorului de seminarii, şi în Bucuresci ŞI Jaşi, şi a deca- nuiui facultăţii teologice, 
Arte 17, *Prescriptulă - verbală definitișă, sub-scrisă de prefectiă şi do persânele arătate la art, 16, se trămite pEnă în trei (ile Ministe- rulă justiţiei, cultelor şi instrucțiune publice, care le va depune cu tâte actele relative pe biuroul Sinodului generale la deschiderea luţ. 

CAPITOLUL, II * - 
Despre validarea alegerilorii 

Art, 1$, Sinodul general decide asupra vali- dității scii nevalidității alegerilor membriloră săi. Decisiunile în acâstă privinţă le comunică preşedintele Sinodului generale, ministrului Justiţiei, cultelor şi instrucţianii publice, care 
inainteză după trebuinţă lucrările de nouă a- 
legere. -..: - . 

Art. 19, In casă de vacanță, prin demisiu- mea s6i mârtea unuia din membri aleşi al Sino- 
dului generală, ministralii justiţiei, cultelor și   instrucţiunei publice înaintâză ânsuşi lucrările 
de noua alegere, 

Art, 20. Decisiunile membrilor, în timpulă 
câtă Sinoduli generală nn este în sesiune, le 
priimesce ministrulă justiţiei, culteloriă şi in- 
strucţiunci publice, : 

Mesuri transitoră .. 

Art, 21, Pentru acâsta ântfia dată Sinodul 
general va putea fi convocat şi maj înainto de. 
1 Iuliii, păstrându:se însă între dina de conro- 
care şi timpul pentru înscriere în liste, recla- 
mări, ş. c.]. cuvenita proporţiune. 

  

| REGULAMENT 
: INTERIORU AEU SINODULUI GENERALE ALU BISERICEI ROMANE 

=“ (Decretii No. 1619, din 29 Noembre 1565) 

CAPITOLUL 1: 
Disposiţii generali 

Art, 1, Deschiderea sesiunei ordinare a si- 
nodulul generale ală biserice române se va face 
în modă bisericesc, după programul ce se va 
formula mai înainte de eminențiile lori mitro- 
poliţii ţăril, aprobată şi de guvernă, O - 

Art, 2, După ceremonialuli religiosă, mini- 
strulă justiţiei, cultelor, şi instrucţiunei pu- 
blice cetindă actele de convocare a sinodului 
generale, proclamă deschisă sesiunea pentru 
desbaterea materiilor cuprinse în actele de con: 
vocare, - Da Di II e 

Art, 8. Şedinţele sinodulai generale, suntă 
publice, afară numai cândă contrarinl s'arcere 
de a treia parte din numirulă membrilor pre- 
senţi s'aii de ministrală culteloră. 
i Arte 4 Nici ună membra ali sinodulul nu 
va putea fi urmăritii, nici arestată în materie 
politică sei eclesiastică, pentru opiniunila sâle 
exprimate în şedinţele sinodului, 

Arte 5 Pe totă timpulă în care voră fi în 
lucrare membrii aleşi voră priimi câte an gal- 
benii pe qi diurnă şi progâne de transportă, 

Art. G, Ori-ce discuţinne care ar atinge dog- 
mele religiunei este oprită,



i, 

| 
| 
| 

    

| 

| 
| 
! 
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Art, 2, uceteză de îndată de a fi membru 
sinodului : 

a. Membrul care în termină de optii dile de 
, la convocare nu se va presiuta la şedinţe, afară 
numai de va justifica absenţa sa prin acte me- 
dicale sâii de forță majoră. 

b. Alembrul care nu va depune în termini de 
optă dile jurământul otărit în programulă ari- 
tati la art. 2. 

c.: În fine membrul care arii provoca eresie 
de la dogmele sântei antocefali şi ortodoxel bi- 
serici române, fiica bisericei resăritalaj. 

Art, S. Ministrulă cultelorii asistă la depu- 
nerea jurământulai instituită, 

CAPITOLUL II | 

Despre biuroulii provisoriii, comisiani 
şi verificarea titlurilorii 

- Arte 9, După deschiderea şgedinţeloră sino- 
dului de minietrulă culteloriă, eminenția, sa, pri- 
matele României, ocupă scaunulii preşedinţiei; 
preşedintele chiamă pe duoi din cei mai tineri 
membri spre a îndeplini funcțiunile de secretari. 

Art. 10. Inalti prea-sânţituli mitropolit al 
Moldaviei şi Sucevei este vicepreşedintele ală 
sinodului, în lipsa acestuia presidă celă mai 
vechii din episcopi. : 

Art, 11. Sinodul generale îşi alege prin vot 
secretii duoi secretari şi unii chestore pe tim- 

„pulii unei sesiuni, - 
Asupra fie-căria materii pusă în desbater 

prin decretuli de convocare, sinoduli generale 
alege prin votii pe facă câte uă comisiune; nu- 
“mărulii membrilorii de comisiune, se fixsză de 
sinodi. : | 

Art, 12, După constituirea biuroalui cn se- 
eretari provisorii, sinodul generale, alege prin 
vot secret uă comisiune de noă membrii pen- 
tru cercetarea şi verificarea alegeriloră, 

Titlurile de ulegera a membriloră din comi- 
siune se valideză în şedinţă generale a sinodu- 
lui după terminarea verificării de către comi- 
siune a celorii-alţi membri. 

Art. 13, Ministrulă culteloră înaintâză co- 
misiunei prin prezedintele sinodului dosarele 
alegerilorii. 

Art. 14. Priimirea şi respingerea membri- 
lorii supuși validărei, se face în şedinţă gene- 
rale de două treimi a membriloriă constitaitori 
sinodului. - 

CAPITOLUL III 

„Despre piuroulă definitivi 
nile sâle 

Art, 15. Atribuţiile preşedintelui sinodului, 
suntii de a păstra ordinea în şedinţe, de a pri- 
ve ghia asupra strictei păziri a regulamentului, 

şi atribnţiu- 
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a ţinea, rândul între membri ce ai cerut cu- 
vântuli. Preşedintele este în drept a rădica şe- 
dința, cândii vre-ună oratorii s'ară abate de la 
obiectele discuţiunii. Ministra pâte cere acâsta 
de la preşedinte. | 

» Art, 16, Preşedintele are dreptulii a inter- 
veni în desbatere spre a rechiema po oratore la 
ordine, s6ii spre a menţine regulamentulă, scă 
spre a rechiema po oratore în marginile discu- 
țiunei, sâi spre a lumina desbaterile. 

Art, 17, Atributele secretarilorii sunt a pri- 
veghia şi a redacta sub înalta direcţiune a pro- 
şedintelui, procese-verbale, a face apeluli no- 
minală după ordinea icrarchiei, a înscrio pe 
membrii ce aii cerutii cuvântul, a da citire ac- 
teloră depuse la biuroii, a însemna voturile 
sincdului, într'ană cuvântii a îndeplini tâte 
Jucrările-de cancelarie. , . 

- Art. 1$, Pentru ajutorulii Incrărilor de can- 
celarie ministrulă cultelorii va pune la disposi- 
ţiunea biaroniui sinodului : 

a. Pe şefuli de divisiune ali cultelorii, ca 
directoră cancelariei sinodulul. 

d. Patru copişti, ! 
„€, Patru stenografi, * 
d. Patru uşieri. 

„CAPITOLUL 1V 
Despre şedinţe 

Art, 19, Ordinea gilei se fizeză de preşedin- 
tele sinodului, prin înţelegere cu ministrul cul- 
telorii, ea nu se pâte schimba de câtă prin.a- 
celaşi modii. . 

Art. 20, Ministrulii cultelorii are fotoliul 
săi, alăturea cu ali preşedintelui, | 
"Arte 21, inceputulii şedinţalorii este ctărit 
pentru ora dece dâca sinodul nu ra fixa uă altă 
oră care, în asemenea cas, va fi comunicată tu- 
talorii membriloră şi ministrului cultelori, 

Sa vori ţine celi puginiă patru şedinţe, pe 
săptămână. : - | | 

Art. 22. Pentru ţinerea unei şedinţe, sino- 
dulii generale trebue să fie în complectiă. 

" Arte 23, Complectulii sinodului este de ju- 
m&tate plus unulă din membri! electivi şi e- 
piscopii şi archiepiscopii de eparchii, români. 

Art, 24, Membrulă care nu va veni peste 
jumătats după ora indicată pentru întrunirea 
şedinţei se va socoti ca absinte; cinci absenţe 
nemotivate şi consecutive din partea unui mem- 
brau alesi sâă unui archiereii fără eparchie în 
ţără, se socotii dreptii demisiune din sinodă. 

Arte 25. După deschiderea şedinţei prin 
constatarea numărului legală ală inembrilori, 
se citesce procesul-verbal al şedinţe! din urmă. 
“Art, 26. Ministrulă cultelorii este în dreptă 
să reclame, ca şi ori care membru în contra 
redacţiunei proceseloră-verbale. Votul sinoda- 
lui prin sculare şi şedere şi la casii'do îndoială 
prin apelii nominală, decide cestiunile, 
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Arte 27, Reclamărilo ministrului cultelor în 
privinţa vorbelotă lui trecute în prescriptulă- 
verbală, nu potă fi supuse la votă,. 

Art, 28. Ministrulii culteloră na ia parte la 
votii, nică pâte fi consultatii asupra votului, 

Art. 29, După citirea prescriptalui-verbală, 
sinodulii procede la lucrare conformi ordinei 
dilel. 
„Art, 80, Nică anii membru ali sinodalui na 

pâte vorbi de câtii după ce s'a înscrisă mal 
înaiute la biuroi sâă de la loculă'săă, când aii 
cerutii şi obținutii cuvântulă de la preşedinte; 
este îngăduiti fe-căruia membru a schimba cu 
uni altul rândulă să de vorbă. 

Arte 31. Nici ună membra nu pâte vorbi 
mai mult de câtii de două ori asupra aceleeaşi 
materii, fără învoirea sinodului, constatată şi 
exprimată de preşedinte. 

Art, 32, Ministrulă culteloră nu este supus 
la rândulă înscrierilor, el va dobândi cuvântul 
de câte ori îlii va cere. , 

Art, 28, Este toti-dâ-una, liberii fie-căruia 
membra a vorbi pentru păzirea regulamentu- 
lui, pentru cestiune personală, sc pentru a da 
explicaţiuni r&ulul înţelesă al cuvintelor sâle, 
însă în aceste casuri se pote lua numai uă dată 
cuventulă. 

Arte 8t. Membrul care vorbesce, nu so pâte 
adresa, de câţii către preşedinte sti sinodă. 

Art, 85, Raportorii comisiuniloră sinodului 
vorbescii spre a da lămuriri asupra cestiunei 
de câte ori simptii trebuinţa, afară numai dâca 
sinodulii nu va cere din contra. 

Art, 26, Raporturile comisiuniloră, expune- 
rile de motive ale proceseloră, amendamente, 
propuneri şi ori ce acte scrise se citesc numai 
de biuroii. Preşedintele pâte, după cererea mi- 
nistrului culteloră, amâna citirea a ori-ce actii 
pe timpă de trei şedinţe. Dâcă până la a patra, 
ministrulii culteloză, n'a depusă pe biuroi mo- 
tirele pe care coro amânarea s6ă necitirea, ac- 
fulă pote A citită inaintea sinodulai, Numai 
mitropoliţii ţării poti judeca, de validitatea 
argumentelori de opunere a ministrului, şi ei 
ambii pronunțându-se pentra amânare sâă no- 
citire, sinodul nu pâte cere altă urmare. . 

Art. 97. Nimenea nu pote fi întreruptă când 
vorbesce, afară dâcă se atinge de unii apelă la 
păzirea regulamentului făcuţi de preşedinte, 

Art, 98, Membru rechiămată la, ordine pen- 
tra întrerurupere nu pâte fi priimitiă să în cu- 
Yântuliă, 

Art, 89. Dâcă unii oratorii a fostă rechiă- 
matii la ordine de două ori în acelaşi discursii 
de către preşedinte şi totii îşi urmeză înainte, 
a se depărta de ea, sfă a faco imputări defăr- 
mătâre, ori altă personalitate, prezedintele o- 
prese pe oratoră a mal vorbi asupra aceleaşi 
cestiani, în aceeaşi şedinţă, 
Arta 40, Reclamările relative la ordinea gi- 

lei, la ântâietate şi la apel pentru păzirea re- 
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gulamentului ai pururea preferință asupra ce- 
stiunei principale şi suspendă discuţianea fără 
a se întrerupe oratorulă care vorbesee, 

Art, 41, Cestiunea prealabile, adică cestia- 
nea de se priiinesce sâă nu projectulă ssă pro- 
punerea în discuțiune, cestiunea de amânare, 
şi amendamentele se pun la vot înaintea pro- 
punerii principale, Gră sub-amendamentele în- 
naintea amendamenteloră. 

Art, 42. Vestirea ministrului cultalorii, că 
ate a citi vre-un decretii Domnesc enrmă ori 
ce desbatere. . 

Art, 49. Nici ună voti nu se insă pâte face 
asupra celoră otărite prin decretii Domnescă, 
afară numai decă prin însuşi acelă decretii, sa 
cerii desbaterile Sinodului. 

Arte 41. Cinci membrii cerenâii inchiderea 
discuţiunii, preşedintele pune în desbaterea Si- 
nodului închiderea sâi nu, ” 

Ministrulă culteloră, pote ccre închiderea 
unei discuţiuni, dâră nu şi votarea asupra că; 
când ministrulă a cerut închiderea discaţianei, 
Sinodul nu pâte da votă. 

CAPITOLUL V 
Despre comisiuni 

Art, 45, In comisiuni nu potă fi numiţi de 
câtii membrit electivi sii episcopi şi archiepi- 
scopi de eparhii, români, 

Art. 40. Comisinnile îşi alegii câte unii ra- 
portori asupra fie-căria, materii, 

Art. £7, La desbaterile comisiuniloră, pâte 
lua parte de va voi şi ministrul cultelorii. 

Art, 45, Comisiunile ai dreptulă de a cere 
din cancelaria Ministerului culteloră ori-ce in- 
formaţi! şi sciinţi statistice de care arii avea, 
neroii Ja lucrare, 

Art. 49. Comisianile nu poti întârdia mai 
multi de câtă trei şedinţe, a da lămuriri biu- 
roului Sinodului, despre resaltatulă lucrărilor 
s6le asupra unei materii. 

Art, 50, Ministrală pâte retrage din desba- 
terea Sinodului şi a comisiunilorii ori-eare din 
cestiunilo înscrise în decretulii de convocare, 

CAPITOLUL VI 

Despre petiţiani de călugăriră 

Art, 54. Dapă art. 5 din legea pentra regu- 
larea schimei monahale, Sinodulă are a stipula 
asupra petiţiuailorii de călugăriri, 

Art, 52, Comisiunea Sinodului însărcinată 
cu cercetarea cereriloră de călugăriri, adună 
prin cancelaria Ministerului. cultelorii orl-ce 
sciinţe usupra individiloră ce ceră călugărirea. 

Art, 59, Comisiunea însărcinată ca petiţiuni 
de călugăriri are dreptală a aduce inaintea sa, 
persânele petiţionare spre a so încredința în- 
săşi despre meritele lorii bisericesci,
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Art, 54, Aprobarea Sinodului pentru călu- 
găriri nu este de cât uă constatare, a meritelor 
religiâse. Pentru a se efectua călugărirea, mi- 
nistrulă are să câră deplinirea lege şi loc va- 
cantii la uă monastira. 
Art, 53 Ori ce petiţiuni sară destina de 

particulari la Sinodi, vor trebui fie să adresate 
ministrului justiţiei, culteloră şi instrucţiunii 
publice, 

CAPITOLUL Yn 
Despre votare 

Art, 56, Voturile Sinodului sunt sâii secrete 
scii pe fașă, 

Votulii secretii se face prin bilete scrise, oră 
prin bile; votul pe facă se face prin scalare 
şi şedere, ori prin apelă nominală, la care fie- 
care membru respunde : «pentru s6ă contra.» 

Votul secretă se aplică numai când se atin- 
ge de perne stii după cererea a dece membrii 
din Sinodii, altii-mintrelea, votulă asupra ma- 
teriilorii în desbatere, este purarea de faşă. 

CAPITOLUL VIII 
“ Procese- verbală 

Art, 57, Procesele-verbali ale Sinodului nu 
„se publică de câtii deca 2/3 din numărul mem- 
briloră voriă cere acâsta şi cu aprobarea mini- 
strului. 

Art. 58. Cuvintele ţinute în Sinodă de vre- 
unii membru, nu se poti publica în brogure sâă 
în foi din ţeră sâi din străinătate, de câtii cu 
voia prealabile a biuroului în înţelegere cu mi- 
nistralii calteloră. 

Contrarenţiunile în acestă casii tragi după 
sine penalitatea escluderei din Sinodă; « €ră pu- 
blicarea fiindă în ț6ră se pot confisca tote bro- 
şurele, discursurile, scă foile. în cari s'ară fi 
pablicatii, : 
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CAPITOLUL, IX 

Despre congedii și absențe 

Art, 59, Nici unii membru nu pâte Ta con- 
gediii de cât multii pe duot şedinţe, Numai un 
votă alii Sinodului asupra constatării motive- 
loriă celui ce cere congedii, pote ală prelungi 
şi peste dnoă şedinţe. 

Art. 60, Archiereii titulari cu eparhii străine 
pot a se absenta de Îa şedinţe, căci complectal 
se face pururea fără el. 

CAPITOLUL X 

Despre poliţia interidră 

Art. 61, Preşedintele Sinodului are poliţia, 
şedinţelorii şi a sălei. 

Art, 62, Nimenea afară de membri! Sino- 
dului, ministrulă şi. fancţionari ai Sinodului 
nu potă fi întroduşi în partea salonului reser- 
vată şedinţelorii sele, 

Art. 63. Ori ce persână din publică nu va   
  

avea uă purtare convenabile, sâii ra întrerupe 
tăcerea recomandată publicului, stă va da sem- 
ne de aprubaţiuni sii de turburare linisceY, în 
ori ce modă, se va scâte îndată afară din sală 
după ordinulă preşedintelui, - 

Art, 64, Nimenea nu pote intra în sală cu 
bastonii sâi arme. 

Art. 65, La disposiţiunea preşedintelui va, 
sta pentra şedinţe unii numără de uşieri de ai 
Ministerului, 

: Arte 66. Bilete de intrare la Sinodiă se daii 
de preşedinte, vice-preşedintele şi ministru. 

Art. 67. Sinodulii are dreptulii în ultima sa 
şedinţă ordinară a esprima dorinţa pentru ma- 
teriile ce socâte de trebuinţă a se pune de gu- 
verni în studiuliă sesiunei viitâre. 

  

 DECRETU ORGANICI 
No, 1678, DIN :30 NOEMBRE 1864, PENTRU REGULAREA SCHIIZI MOXA CTICESCI 

! (Legea călugăriei) 

CAPITOLUL 1 
De călugăriri 

-- Arte 1, Nu va patea fi călugărită pe viitor 
picl unii individă hbărbati decă nu va întruni 
următrele însuşiri : 

a. Să fie recunoscută de către sinâdele Be- 
nerale pietatea şi vocațiunea lui monahală prin 
ispitirea religi6să canonică. 

b. Să fie în vârstă minimum de 60 ani, sâii 
de şi mai june, invalidă, omii incurabili, şi 

(1864) a 

c. Să renunţe la pensiunea ce arii avea de 
la Stată, 

Art, 2, Vor fi priimiţi în ordinea, monahală, 
însă, acei juni cari, trecând învăţăturile se- 
minariale  superidre, “zor avea vocaţiunea acesta, 
şi din cari se va putea forma cleruli înaltă. 

Art, 3, Na va putea îmbrăca schima mona- 
hală nică uă femee, care nu va întruni urmă- 

târele Ensuşiri : | 
a, Să nu fie măritată şi să fie recomandată
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de Sinddele generale despre piotatea, 
sitatea şi vocaţiunea ei morală, 

" b. Să renunțe la pensiunea ce arii avea de 
la Stati. 
6. Să fie în vârstă minimum de 50 ani, 

Art, 4, Pot fi călugărite şi fără de îudepli- 
nirca vârstei de la lit c. Art, 3. ! 

a. Femeile invalide şi incurabile, cară n'aă 
midlâca de traii în lume, . 

d. Femeile cari, din simţii umanitarii, s'ar 
decide a se devota prin spitale, scoli şi veri-ce 
alte institute de bine-faceri ala Statului, 

Acestea totuși nu vorii putea fi mai june de 
30 ant. 

c, Femeile eliberate din vre ună penitenciar 
ca recomandaţiunea Sinodului generale. 

CAPITOLUL 11 
| Ve metanii | 

Nică nă călugărire nu se va face pe viitoră 
pe la alte monastiri, schituri şi sihăstrii de 
câtă la acelea din România ce se vor otări 
prin xegulamenti speciali. 

CAPITOLUL III 
art. 3, Nici uă autoritate cclesiastică, nu 

„Ya putea da vre-unul individă bărbată să fe-, 
„ee, tunsura monahală, decă nui va presenta: 

religio- 
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„a. Autorisarea Sinodului generale, şi 
b. Autorisarea Ministerului culteloră. 

CAPITOLUL, IV 

" Despre întreţinerea călugărilorii 

Art. 6. Pentru întreţinerea călngărilorii şi 
a călugărițeloră, Ministeralii cultelorii prevede 
în budgeti sume anuale pe nnmărulă loră, 
“Arte 7, Aceste sume nu suntă personali li- 

berate pe individi, ci puse la comuna îndestu- 
lare a monastirei; economiile do la ele revină 
Statolui. Ună regulamentiă speciale pentru ad- 
ministrarea economică a chinoriilorii, se va în- 
tocmi de către Ministerul culteloră, 

Art. 8, Călugării şi călugărițele, care vorii 
fi închinată averea la. monastire cu 6re care 
condițiuni despre întreţinerea persânelori, se 
voră bucura de acele condițiuni şi în viitor pe 
câtă voră trăi, 

„CAPITOLUL V 
Disposiţiă transitoriă | 

Art. 9, Rimânii desființate tâte disposiţiu- 
nile, legile şi regulamentele contrarii acestei 
legi de faţă. ” 
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PENTRU SECULARISAREA AVERILOR MONASTIRESCI 

-( Decretii No. 251 din 15 Septembre 1563) 

Art, 1. Tâte averile monastiresei din Ro- 
mânia suntii şi rămână aseri ale Statului, 

Art. 2. Veniturile acestoră averi se. înseriă 
-între veniturile ordinare ale budgetului Sta- 
tului. _ 

Arte 3. Uă sumă se afectă locuriloră sânte 
către care erai închinate unele din monastirile 

„ pămentene, şi acâsta numa! sub titlul de adju- 
tori, în conformitate cu intenţiunea dedicaţiu- 
nei lurii. | 

Acestă sumă se va mărgini în maximum gi- 
fre de opti-deci şi ducă No. 82 miliâne lei, 
cursală din Constantinopoli, uă dată pentru 
totă-dâ-una, cupringendu-se în âcâstă sumă şi 
cele 31 adecă trei-deci şi unu milione, ce locu- 
rile sfinte detorescă ţării Românesc, după -sti- 
pulaţiuni anteridre. “ 

Art. 4 Comunitățile religiâse ale locurilor 
de josii, voriă fi dâtâre a da socoteli anale de- 

- spre întrebuinţarea venituriloră susă disului 
capitală. : . 

Ari, 9e In nici ună casă, şi sub nici un cu-   

vâută comunităţile religidse nu roră putea a- 
tinge cea mai mică parte din capitalii, nici a 
întrebuința veniturile afară din destinaţiunea 
loră specială, adică întreţinerea, bisericii ortg- 
doxe din Oriente şi a stabilimenteloră de bine- 
facere lipite către ca. 

Art. 6. Guvernulă va lua înapoi de la egu- 
menii greci, ornamentele, cărţile şi vasele sa- 
ere, ca care pietatea strămoşilor noştri înze- atrase aceste aşedăminte, precum şi documen- 
tele ce aă fostă încredințate dişiloră egumeni, 
şi acâsta conform cu inventariile ce se Băsescă 
în archivele ţării. 

Art, 7, Se 'efectucză âncă nă sumă de dece No. 10 miliâne lei, bani cursulă din Constan- 
tinopoli, pentru fondarea la Constantinopoli, a 
unei scOle Jaice, şi a unui spitală, în care voră fi priimiţi creștinil de tote riturile, - - 

Art. $, Stabilimentele citate la art. 7 voră 
fi puse sub dircețiunea enui consilii presidatiă 
de către agentul României din Constantinopoli 
şi compusi de deoi merubril români numiţi de
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guvrornulii Români, şi de duoi membrii aleşi 
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Art, 9. Guvernul va lua, măsuri de a se ga- 
de către comunităţile religi6se ale locuriloră | ranta atâti capitalulă de 51 milione, câtă şi 
sânte, întrebuinţarea venitului acestui capitală, 

  

LEGE 
ASUPRA INSTRUCTIUNEI 

(Deeveti No. 1150 din 25 Noembre 1864) 

Disposiţiuni generali 

Art, 1, Instrucţiunea se împarte în publici 
şi privată, 
Art. 2. Instrucţiunea publică se împarte în 

primarie, secundarie şi superiore, - 
Art. 3. Instrucţiunea primarie cuprinde : : 

„ scOlele primare din comunele rural şi urbane. 
Art, 4. Instrucţiunea secundarie cuprinde: 

liceele, gimnasiele, seminariele, scolele reali, 
de bele-arţi, profesionali ș şi scâlele secundarie 
de fete. 
Art, 5, Instrucţiunea superiâro va cuprinde: 

facultăţile de litere, de sciinţz matematice şi 
fisice, de dreptii, de medicină, 

Art, 6, Instrucţiunea primarie eleinentarie 
este obligătorie şi gratuită, după cumii se le- 
giuesce la partea i, cap. MI, secţiunea I, din 
presentea lege. 

Art. 2, Corpul învățătorii se împarte în 
patru grade: 

1. Invăţători sii învăţătore pentra secâlele 
primare rurali. 

2. Institutori sâă institutrici pentru scâlele 
primare urbane. . 

3. Profesori de scâle secundarie. 
"4. Profesori de facultăţi. 
Art,$, Administraţiunea centrale a instue- 

ţiunii se. exercită după regulele şi în marginile 
mal jos prescrise. 

a. De ministrul instrucţianii, 
d, De consiliulă permanent al instrucţiunii. 
c. Da consiliulii generale ală instrucţiunii. 

PARTEA L: 

Despre administraţiunea Și organi- 
Sarea instrucţiunii 

CAPITOLUL IL 
Despre administeaţinnea centrale 

SECȚIUNEA I. î: 
Despre ministru şi consiliul permanente! 

ală instrucțiuni a 

Arte 9. Ministrul este antoritatea supremă 
a instrucţiunii publice şi private. : PR 

| Art. 10. Ministrulă exercită autoritatea, sa 
prin midlocirea consiliutui permanente ali in- 
strucțiunii, 

Art, 11, Consiliuli permanent so compune 
de ministrulii instracţianii, preşedinte, şi de 
cânci membri, dintre cari unuli va fi vice-pre- 
şedinte. 

Art, 19. Membrii consiliului se numesci de 
Domnii după recomandaţiunea ministrului. 
--La împlinirea, fie-cărui periodii de cinci ani 

se. voră schimba câte doui dintre membri : alt- 
mintrelea membrii consiliului nu se pot schim- 
ba de câtă după raportulă motivatii ali con- 
silialui de ministri către Domni. 

Art, 13, Membri coasiliului se vorii alege 
dintre foştii s6ă actualii profesori, cari vorii 
avea cinci ani de servicie pnblice, şi dintre alte 
persane, cari se vorii fi distinsă în sfera in- 
strucţiunii. 

Art, 14, Consiliul va fi consultat, sub Clausă 
de nulitate, însă cu reserva dreptului de veto 
ală ministrului, asupra tutulorii cestiunilorii   

  

relative la administraţiunea şi direcţiunea în- 
strucțiunii publice şi private. 

: Tâte decisiunile ministrului trecute prin con- 
silii conformă disposiţiunii de susii, vor purta 
formula, <augindii pe consiliulă permanent ali 
instrucțiunii.> . 

Art. 15, Gonsilială are şi atribuţiuni judi- 
ciarie ; elu se va pronunţa în ultimă instanţă, 
asupra recursurilorii făcute în contra decisiu- 
nilorii date de consiliele academice, 

Art. 10. Părerile şi decisiunile consiliului 
nu voră fi executorie de câtii după ce vori fi 
încuviinţate de ministru. 

In cas de revocare a unui profesor, decisiunea, 
consiliului permaninte nu se va pane în lucrăre 
de câtii după ce se va, întări prin decret dom- 
nescă conformii art. 403. - . 

“Art, 17. Consiliul, în exerciţial atribuţiuni- 
loră 's6le contenţise, na va putea fi preşedutii 
de ministru. În acest cas va preside vice-prege- 
dintelescii în lipsăcel mai vechii dintre membri. 

Ministrul cu tâte acestea va putea asiste la, 
desbatere şi a da lămuririle ce va judeca. 
Arte 18; Consiliul, în ceea, ce privesce căr- 

ţile didactice, va propune ministrului concur- 
suri pentru elaborarea lor, defigându-se premie 
din fondurile budgetului instrucţiunii pentru 
stimnlarea bărbațilorăi. capabili, deosebită de
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beneficiele din vindarea aceloră cărţi, cari se 
vor defige de consiliul permaninte după casari, Consiliuli va chiăma în sinulă si pentru 
consultare dou! profesori, de gimnasie sâii de facultăţi, speciali asupra materiei, şi va judeca definitivii acele concursuri. 

Art, 19, Părerile şi decisiunile consiliului permaninte se daă după majoritatea voturilor, Minoritatea va fi dâtâre să'şi dea 'opiniunea motivată. Consiliul nu va putea funcţiona cu mai pușinii de trei membri presinți, 
Art, 20. Nici uă modificare'nu se șa putea faca la programele în fiinţă fără a se observa cele următâre : : 
1. Asupra moditicăriy, ce el arii socoti de trebuinţă a se face programei în vigâre, con- 

siliulă, cerândă mat ântâiă opiniunea tutuloră 
consilieloră scolare, ta elabora noulă proiectă de programă. „i ! NE 

2. Consiliulă permanenti va supune acesţii proiectii de programă, însogită de observaţia- nile sâlo şi de opiniunile constlielor scolare, la examinarea consiliului generale a] instrucțiunit. 
3. Progruma, aprobată de două treimi ale 

acestui din urmă consiliă, se va, trămite mini- strului, care o va supune la aprobarea Domnului, Art, 21, Consiliul va face, la finele fie-cărui 
anii, uă expunere generale do starea şi trebuin- ţele instrucţiunii publice, care se va supune ministrului spre a se comunica. consiliului ge- nerală, | ! 

SECTIUNEA II | 
Despre consiliulii generale ală instrucţiunii 
Arte 22. Consiliulii general se va compune ; 
1. De uni preşedinte, care va fi ministrult, 
2. De trei delegaţi ai învăţămentolvi primar cari s0 roră numi de Domni. după uă listă în- treită ce voriă trămita scâlele primare din Bu- curesci, Iaşi şi Craiosa, . : . : 
3. De cinci membri at învățământului secun- dară numiţi. de Domnă după uă listă întreită Ce se va presenta de scâlele secundarie de prin oraşe, . 
4, De trei delegaţi ai instracţiunii superiori, cari se vorii numi de Domni, după uă listă, îndoită ce vorii presinta facultăţile din Bucu- xesci și aşi. | | 
5. De unii membru alii scâlei 1nilitare care se va numi de Domnă, după nă listă îndoită 

presentată de corpul profesorale al aceleY scâle. 6. De uni membru ală scâlelor de medicină 
din Bucuresci şi Iaşi, care se va numi de Domni 
după disposiţiunile alineatului precedinte, : 

7. De trei membri a! instrucţiunii private 
numiţi de Domnii după uă listă întreită pre- sentată de scâlele prirate din oraşele Bucu- Tesci, Iaşi şi Craiova. i 

8. De câte unii delegatii din partea fie-cării 
scâle profesorali şi reali, numită de Domnă, 
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după vă listă întreită presentată de corpul profesorale al fia-cării scâle, 
9. Do doul membri numiţi de Domni din 

consiliulii de Statiă. 
10. De doui membri numiţi de Domn dintre membrii Carţii de casaţiune. 

"11. De doui membri numiţi de Domn din cler, 
Art. 29, La împlinirea, fie-cărat periodă de trei ani se vor face nouă alegeri şi numiri con- 

form celor prescrise prin articolulă precedente. Aceleaşi persâne rori putea fi realese şi nu- mite din noii pentru următorul period trienal, Art, 24. Funcţiunile membrilori consiliului generale santă gratuite. Membrii cari nu voră 
fi residenţi în Bucuresci soră priimi diarnă de 
ună galben pe di pe cât va dura sesiunea, con- siliulai, şi deosebit, cheltuelele transportului. 
"Art, 25. Consiliulă generale se va aduna uădată pe an în Bucuresci de la 1—95 Septem, 
Arte 26, Pentru fie-care sesiune ministrul instracţiunii publice va delega trei membri din consiliul permanente, cari voră asiste la deli- beraţiunile consiliulai generale şi voră lua cu- 

vâatulă de câte ori voriă judeca de trebuinţă ; 
că nu voră lua parte la rotii. ! 

Art, 27, Şedinţele consilialui generale nu 
voră fi publice. i | Art, 28. Consiliulă generalii va fi consultaţ asupra tuturorii cestiuniloră cari ai râportii la întinderea şi îmbunătăţirea instracţianii, 

Art, 29. La începutulă fie-cării sesiuni, mi- 
nistruli instrucţiunii șa comunica consiliului 
gereral tâte cestiunile relative la instrucţiune, | 
cari vorii fi fostii mal dinainte discutate gipre- gătite în cousilinlii permaninte. | IN 

Art, 90. Consiliul general Ja finele fe-cării 
sesiuni ra presenta ministrului ună raportă, 
prin cara va resuma resaltatulii deliberaţiuni- 
loriă aâle. 

Acestii raportă precumii și procesele-verbalf. 
ce se vorii încheia pentru fie-care şedinţă, se 
voră publica psin jurnalulă instrucţiunii sâă 
prin Monitorii. : : - 

CAPITOLUL II 
Despre organisațiunea iustrucţianii 

„primare 

SECȚIUNEA 1 
Despre obligaţiunea instrucţiunii 

Arte 31. Instrucţiunea elementarie este o- 
bligătâre pentru toți copiil de amândouă se- 
xele, începând de Ja opt până Ja doui-spre-dece 
ani împliniţi ai etăţii. 

Acestă îndstorire este impusă, sub penalită- 
țile aici nai jos prescrise, părinților, tatorilor, 
stăpâuilorii, maestrilorii şi ork-căril persâne ce 
ar avea sub îngrijire ună copil, . . 

Copiii în etate de doui-spre-dece ani la pu--:
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nerea în lucrare a acestei legi vori fi dispen- 
saţi de însăţătura obligătâre. ” 

Art. 92, Instrucţiunea obligătre va cuprinde 
următrele obiecte de studii : citirea şi scrierea, 
catechismul, noţiuni deigienă, de gramatică, de 
geografie, de istoria ţăroi, de drepti admini- 
strativ al ţărei, cele patru lucrări din aritme- 
tică, sistema legale a măsurilor şi a greutăților. 

Arte 32, Se apără de îndâtorirea de a tră- 
mite pe copii la sc6la publică acei cari vorii 
dovedi că le dati învăţătură a casă sâi în veri 
unii instituti privati. 

Art, 34. Nu se vote lua unii copil de la 
sc6lă mai "nainte de a fi dobânditii din partea 
incățătorului unii certificati de cunoscințele 
cuprinse în art. 32 de mai susă, 

Art, 35. Nici nă causă împedicătore nu pâte 
dispensa de inăstorirea instrucţiunii obligătore 
impusă prin art. 32, de nu va îi judecată şi re- 
cunoscută ca atare de consiliul municipale sâă 
comunale. | 

Art, 38, Cândiă păriutele, tutorele s6ii stă- 
pânalii va lăsa pe copii a lipsi de la scâlă fără 
motiv legale, şi nw'i va trămite trei dile după 
advertimentală ce va priimi de la învăţători, 
acesta sâii rcvisorulii orl sub-revisorală va în- 
sciinţa îndată pe consiliulă locale alii comunei, 
care va supune pe părinte, tutore sâii stăpână 
la uă amendă do doni-deci parale la oraşe şi 
şi dece parale la sate pentru fie-care Qi de lipsă. 
Amenda se va plăti în bani scă în lucru pen- 

tra coraună. In cas do recidivă ea va î îndoită. 
Art. 37, Nici un maestru, industriaș, aren- 

daşii, oră stăpân nu va priimi în serviciul săi 
ună copilii mat micii de doni-spre-Qece ani, de 
câtă după cei se va arăta, certificatuli de în- 

vățătură, sub osîndă de a se supune de către 

consiliuiă locale ia uă amendă de una sută lei 

şi la îndâtorirea de a trămite şi a ţinea pe co- 

pilii în seGlă până la ali patru-spre-decele an, 

Art, 3S. Amenda yrescrisă prin articolele 

precedenţi se va împlini, de va cere trebuinţa, 

vrin aatorităţile administrative după cererea 
consiliului comunale. : 

Art, 39. Tâta amendele se vor vtrsa în casa 
comunale în favârea scâlei, 

Art. 40, Preotulă comunei, scă, în oraşă, 
preotulă de suburbii, sii autoritatea însărci- 

mată cu ţinerea, actelor civili, va comunica, 

în cea d'ântiă lună a fie-cărui anii, învăţăto- 

valul respecţivă uă listă de toţi copii! ocolului 
stă, cari aă împlinitii, în acelii anii, etatea de 

opti ani. In acea listă se va arăfa numele co- 
pilului, satulă sâă oraşulă, suburbiulii, numele 
familiei, anuliă şi dina nasceriă, 

Acestă listă va servi învățătorului spre ai 
face cunoscuţi pa copiii cari trebuescă a fi ad- 
strinşi la învățătura obligată, 

Art, 41, La fie-care trecere a revisorului 

ssă sub-rerisorului, se roră examina aceste 

- Liste, şi sevor controla măsarile ce se vor îi luat. 
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Art, 42, Instrucţiunea obligătâre este în- 
sarcina Statului întru totă ceeace priveace: 

1. Personalul învăţător, administrator şi dome- 

stie; 2.Subvenţiunea pentru material de scâlă 

cărţi, chârtie, ete., la copiii cei fără midloce; şi 

în sarcina comunelor, cât pentru local, mobile 
şi lemne de încălditii. 

În cas cândă scâla ară avea midlâce proprie 
provenite din donaţiuni, legaturi, etc, acelea 

vori fi afectate Ia întreţinerea scolei, însă nu- 

mai spre a comunei uşurare de sarcinile ce i se 
impună prin articolele precedente. 

Art, 43. Comunele, îndeplinindă sarcinele 

impuse lorii pentru învățătura obligătâre prin 

art. 42 vorii putea să înfiinţeze scoli cu înră- 
țături mai întinse. 

SECȚIUNEA IL 
Despre organisaţiunea instrucţiunii 

primare , 

ŞI. Scâlele primare de băeţi din comunele 
urbane 

Arte 44, In tâte comunele urbane se va sta- 

pili câte una s6ii mai multe sc6le primare. 

Art. 45, Scâla primară a unei comune ur- 
pane se va împărţi în trei clase, fie-care de 

câte unii ani. Pentru fie-care clase va fi câte 

uni învăţători titulară ; cândii numărul sco- 

lariloră va trece de cincl-deci în clase, prisosul 

sa forma ună diviziune deosebită care va fi în- 

credinţată la, ună învăţători divisionarii. 
Art, 46, Sa va regala treptată ca numărul 

acălelorii primare şi altă claselorii lori să fie în 
raportă cu populaţiunea fie-căril comune, 

În fie-care suburbii va îi cel pugin ună sc6lă, 
Ca tâte acestea ministraulii instrucţiunii va pu- 
tea; prin decisiune dată în forma determinată 
prin art, 14, să permită ca donă suburbii pugin 
populate să aibă uă singură scâlă. ' | 

Art, 47, Institutorele clusei saperioro ra a- 
vea îndâtorirea executării legii pentru obliga- 

ţiunea, impusă părinţiloră, tutorilori şi celor- 
alţi, de a trămite pe copii la scolă. 

Art; 48, Iustitutorii voră ţinea scâlă în tâte 
dilele afară de duminice şi sărbători domini- 
cali s6ă naţionali, 

Art. 49. Vacaţiuni voriă fi optii dile la Cră- 
ciună, cinci-spre-gece la Pasce şi în. tâtă luna 

Septembre. | 
Art, 50. Se voră ţinea două examene gene- 

rali, unulii în săptămâna care precede săptă- 
mâna patimiloră, şi celă de al duoilea, în cele 

după urmă dile ale lunei Augastă, când se va 

face împărţire de premie. | 
Epoca examenelorii se va publica de maj în- 

nainte. Asemenea se va publica şi resultatele 
lori prin jurnaluli instrucţiunii publice, 

Art. 5i. Institutorii suntă dâtori a ţinea în
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cea mai bună regulă registrele şi catalâgele 
prescrise prin regulamente, _ 

Art. 52. La finituli anului scolarii fie-care 
institutore, va face către revisore ună raportii 
generale despre starea şi trebuinţele scâlei. 

Art. 53, Institutorii nu vor permite în scâlă 
alte cârţă de câtă cele autorisate de consiliulă 
permanente ală instrucţiunii. Ii 

Aceste cărţi se voră tipări în tipografia Sta- 
tului şi so vorii vinde în preţulă costului loră, 
mai mnultii beneficiulii do care se face menţiune 
la art. 18, de va fi casă. - 

Art. bt, Copiii caro intră în sc6lă, se voră 
înscrie într'un registra speciale, în care se va 
trece numele, prenumele, ctatea, religiunea, 

„naționalitatea şi locuinţa lori şi a părinţilori, 
tutoriloră s6ă corespondențilorii. 

Ei vorii fi aduşi de părinţi! sc tutorii lori, 
şi vorii presenta actulii de naacere şi certificat 
de altoii s6ă dovadă că ai jăcutii de vărsată. 

Copii! cari nu suntă domiciliaţi în oraşulii 
unde se află scâla, vorit avea un corespondinte 
în acelii oraşii, 

Art, 55, Nu se vorii priimi în scolă copii 
mai mici de gtpte ani. 

Art, 56, Institutorii vori aplica copiiloră 
numai pedepsele prevădate prin regulamente 
sveciali. 

Art, 57. Fio care institutore va raporta mu- 
nicipalităţii despre tâte lipscle material ale 
Bcolel. 

Revisorele va stărui pentru îndestalarea lor, 
şi cerendii trebainţă, va raporta ministrului, 

Art. DS, Revisorele se ra putea adresa şi dea 
dreptulă la Municipalitate spre a'i atrage a- 
tenţiunea asupra ori cării neregularități scă 
trebuinţe ce sarii ivi. | 

Art. 59. In înţelegere cu institutorele sâă 
cu cele-alte autorităţi, Municipalitatea va în- 
griji ca toţi copiii ajunşi în etata de optă ant 
să intre în ac6lă. 
"Art. 60, Objectele de studiii ale sesleloră 
primare, peste cele oblizătâre prescrise prin 
art.: 32, se voriă defige de Ministeru în forma 
determinată prin art. 14. 

Ş IL. ScOlele primare de fete de prin oraşe 

Arte 61. In tote comnnele urbane se va sta- 
bili una sâii mai multe scâle primare de fete, 
deosebite de cele do băeţi, | 

Art, 62, Fie-care s6lă do fete va avea două 
institutrice din care una va fi totă do uă dată 
şi directrice, 

Pentru religiune s2 va numi pe câtă se ra 
putea unii preotii catichetii. Asemenea și pen- 
tru musica vocale se va numi uni profesore 
deosebită, . | ” | 

Art, 69, Directricea ra trebui să aYbă şede- 
rea în localulii scOlcă şi, decă va fi locii, şi cea 
altă icstitutrice, , ” 

a 
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Art, 64. Directricea va avea în acâstă cali- 
tate administraţiunea sc6ley. 

Art, 65. Articolile 45 până la 60 inclusivii 
sunții de uă potrivă aplicabili şi la scâlele de 
fete de prin oraşe. 

$ II. Secole priroare do băeţi şi de fete din 
comunele rurali 

Art, 00, In fie-care comună rurale se va în- 
stitui celii puşinii uă sc6lă primară cu unii în- 
văţătorii. ” 

Art. 67, Ministrulă instrucţiunii, prin deci- 
sine dată în forma prescrisă la art. 14 asupra 
cererii a două comune, va putea să le permită 
a avea uă singură acâlă, 

Art. 6$. In comunele cele mart şi populate, 
pe lingă sc6la comunale de băeţi, se va înfiinţa 
şi uă scolă separată de fete, 

In cele-alte comune scâla comunale va servi 
atâtă pentru băcţi câtii și pentru fete, 

Art, 09, La secolele comunali, speciali pen- 
tru fete, sâii cele-alte scâle mixte, so va da fo- 
teloră aceleaşi învățături, ca şi la băeţi, cu 
adăugire de lucru de mână. 

Art. 70. In sclele mixte comunali nu se tor 
ţine fete de câtă penă la cetatea de 12 ani. 

Dâcă scâla ra posede două sale, una va fi de- 
stinată esclusiv fetelorii; fiind nă singură sală. 
fetele voră ocupa uă parte deosebită a sc6lci. 

Arte îl, Scâlele primare rurali voră avea 
vacaţiune de la 15 Augustii penă la 1 Octom- 
bre şi, deosebitii, tâte cele-alte racaţiuni mici 
prescrise prin art.49 pentra scâlele primare 
urbane, - 

Arte 72. Comitatuii comunale şi sub-revi- 
soralii voră prereghia ca învăţătorulii, afară de 
aceste vacaţiual, să nu ţie acoia închisă, or! cât 
da mică arii fi numărulă copiiloră ce o ari fre- 
cuenta. A 

Art, 73. Dumineca şi sărbătorile cele mari " 
toţi copiil şi fetele se vorii aduna la sc6lă di- 
rintţa şi se voră duce de învăţători la bise- 
rică, unde se vori ţine în bună regulă, în tim- 
pulă serviciului divină. 

Art, 74. Invăţătara religiosă se va da copii- 
lori, pa câtă se va putea, de către preotul co- 
muntă, 
- Arte 75, Se vor face două examine pe anii: 
unulă la Crăciună şi altulă la Pasce, cân:li e 
va face şi împărţire de premie. . 

Art. 76, Disvosiţiunile art. 50 până la 38 ss 
aplică şi la scâlele primara rurali. 

SECȚIUNEA III 
Despre administrarea speciale a iustruc- 

- țină primare 

Ş 1. Despre revisori şi sub-revisori 

Art, 37 Pentru fie-care judeţi sâă două se
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șoră numi unii revisore şi, 
mulţă sub-revisori, 

Art. 78, Fie-care revisore ra avea dreptul 
de controlă asupra sub-revisorelui din circam- 
scripțiunea sa. - , 
Art, 29, Revisorii şi sub-revisorii voră avea 
misiunea de a inspecta, seâlele din circumscrip- 
ţiunea loră. 

Art, 50. Fie-care sc6lă publică să privată 
va avea uni registru speciale, în care se va în- 
scrie în scurtă resultatulă revisiunii, 

În arma fie-cării inspecţiuni, revisorelo sâii 
sub-revisorele ve înscrie în acel registru data 
şi resumptulii observaţinniloră sâle. : 

La a doua revisiune va vedea d6că s'a făcnt 
sâă nu îmbunătăţire. 

Art, S1. Registrulă de înspecţiune ală fe- 
cării scOle va rămânea în archivuliă scolei, 
” Acestii registru snuruită şi sigilati va sta 
afipt pe masa cancelariei învățătorului s6ă in- 
stitutorelui şi va, fi visibile pentru ori cine a- 
fară de scolari. 

Na vuriă putea însă înscrie într'ensulă de cât 
persânele ce ai misiunea de a inspecta instruc- 
ţiunea. 

Art, S2. Despre fie-care inspecţiune reviso- 

după trebuință, mat 

„rele va trămite Ministerului ună raportii; ase- 
menea vor urma 
respectivi. A 

Art, S2. Ca cinci-spre-ece gile înainte de 
finele anului scolari, revisorii voră trămite mi- 
nistrului raportă pe largă despre starea şi po- 
pulaţiunea scâleloră din circumseripţiunea, fie- 
cărui în raport cu numărul copiiloră veniţi în 
etate de a priimi învățătura obligătâre, precum 
şi despre ori ce alte observaţiuni voră îi putat 
face în cursulă anului. 

Art, 84, Revisiunea sc6leloră în' genere se 
pâte face şi extraordinarii de ori-ce altă per- 
86nă anume însărcinată de Minister. 

Art, 65, Deosebitii, institatorele clasii su- 
periori a sc6lelor primare, va avea uă constantă 
priveghiere asupra celoră-alți institutori ai 
scâlei sâle, şi Ia trebuinţă va raporta. 

şi sub-revisorii către revisorii 

$ II. Despre comitatele comunală şi muni- 
cipală de instrucțiune 

Art, S6. In fie-care comină unde se află 
scâlă primară, consiliul comunală va fi comi- 
tată scolarii. ! - 

Din acestii comitatii va face parte şi unul 
din Preoţii comunei care nn va fi învățătorii la 
acea sc6lă, şi unulii sâii duoi notabili din co- 
mună, desemnaţi de ministru. | 

art, 87. Comitatul -scolară va area sub 
nemediata sa prireghiero sc6la comunale. 

Elii va face observaţiunile n.cesare învăţă- 
toralui comunei, cândi s'ari abate de la dsto- 
riile sele, când nu ară ţine scâlă pe tot timpal 
prescrisă, cândă ară avea purtare necnviinciâsă 
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în comună, sâii cândă s'arii arăta în ori-ce mod 
nedemnii de misiunea sa. 

Dâcă aceste observaţiuni rămână fără, efect, 
comitatul scolară se va adresa la revisor spre 
a cere îndreptare. 

Art, SS. Localulă şi lucrurile sedlei coma- 
nali se află sub priveghierea şi respunderea 
învățătorului şi comitatului scolari, 

Arte 89, Comitatul îngrijesce ca, toţi copiiă 
să mârgă la scâlă conformă reguliloră din acâ- 
stă lege, şi pronunţă penalităţile într'ensa pre- 
vădute, , 

“Arte 90, Funcțiunea membrilor comitatului 
senlar este gratuită şi ţine câtă şi cualitatea, 
lorii de membrii ai consiliului comunale. 

Arte 91, In tote oraşele consiliul munici- 
pale, în raportiă cu sc6lele primare din acel 
oraşii, va fi comitată scolari. 

- Art. 92, Comitatele municipali vorii avea 
aceleaşi drepturi ca şi cele: comunali, şi vor 
exercita aceleaşi atribuţiuni, - 

CAPITOLUL, III 
Despre organisarea instrucţiunii 

secundare 

Disposiţiună generale 
Art, 93, So vori institui gradată şi cât se 

va putea mai repede gimnase şi licee în urmă- 
tOrele oraşe şi în numărul ce aci mai osii se 
arâtă, adică : 

In Bucuresci, duoă licee şi trei gimnasie, 
In laşi şi în Craiova, câte ună liceă şi câte 

ducă gimnasie, | 
In Botoşani, Buzăi, 

ladă, câte unii licei. 
In Pioesci, ducă gimnasie, 
In tâte cele-alte capitale de Îndeţe, câte. un 

gimnasiă, . 
Arte 94. Liceele voră fi compusa de ş&pte 

clase. Gimnasiele oră cuprinde patru cla,se. 
„Atre 95. Invăţăturile propuse într'an gim- 

nasii, rori fi totă acele ce se propunii în cele 
d'ântâiii patru clase ale liceului, 

Art, 96, Testimoniele de învăţăturile gim- 
nasiall nu se poti da d câtă de autorităţile 
instraeţinnii publice, şi după formele preserisa 
în presintele capitoli. 

Focşani, Ismail şi Bâr- 

SECŢIUNEA I 

„Despre gimnase şi licee 

ŞI. Administraţiunea speciale: . 

Art, 97. Fie-care gimnasiă şi liceit va avea 
ună directorii, unii consilii gimnasiale şi alţi 
împleață şi ment de servicii. . . . 
„Art. 98. Profesorii titulari din fio-care clase |.
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vorii alegea la câte duo! ant pe unul dintr'ânşii 
ca profesorii ordinară diriginte. 

Profesoruli ordinarii dintr'uă clasă nu pote 
fi alesă în aceeaşi cualitate în altă clase. 

Profesorii ordinari rorii constitui consiliulă 
scolarii sub preşedenţia directorului. - 

Art, 99, Directorele va avea uă cancelarie 
a sa compusă : la gimnasie, de ună secretară, 
la licee de ună secretari şi uni aijutorii. 

Art. 100. Directorels are drepti de prire- 
ghiere şi controliă, atâtii asupra scotarilor, cât 
şi asupra profesorilorii ; elii este însărcinat cu 
aplicarea exactă a programelorii, a legilorii şi 
regulamentelorii scolare. . : 

Eli are inspecțiunea bibliotecel, a cabinetu- 
lui de fisică, sâii do istoria naturală, precum 
şi a altorii colecţiuni. 

Art, 101, La tinete fic-cărni anii scolar, di- 
rectorele va face către Ministerii unii raportă 
de starea gimnasiului sâă a liceului. 

Art, 102. Consiliul scolar se va aduna cel 
puţinii la cinci-spre-dece dile vă dată, 

Eli se va aduna extraordinari ori de câte 
ori se va convoca de directore, 

Art, 103. In aceste conferinţe directorele ra 
comunica consiliului ordinilv sâii instrucțianile 
priimite şi se va chibzui asupra modului de a 
le aplica. ” 

So vorii pronunta pedepsele disciplinare în 
casurile şi după modul prevădutii în acestă 
lege; se va discuta asupra defectelorii sâă ne- 
cuviinţelori ce se îvesciă în vre-uă clasă şi asu- 
pra modului de a le îndrepta, 

Art, 104. Otăririle consiliului relative la a- 
plicarea pedepselor disciplinare, în limitele 
legii, la măsurile de simplă procedură câte se 
in spre executarea, programelorii, ordiniloră şi 
regulamentelorii, se voră executa de directore 
fără altă aprobare; cândă însă directorele este 
de opiniune diferită, s6i crede că consiliuli a 
trecuti peste comnetinţa sa, va opri executarea 
otăririi şi va reporta Alinisteralui caro se va 
pronunţa asupra cestiunii. 

Art. 105. Tote otăririle consiliului cari vor 
avea anii caracteri regulamentariii se vori su- 
pune la aprobarea Ministerului. 

Art. 106. Otăririle consiliului se ia după 
majoritatea voturiloră. | 

In casă de paritate, votulii directorului va 
avea preponderență. E : - 

Art. 107. Otăririle consiliului se vor trece 
întruni protocolă, minoritatea îşi va însemna 
opiniunea sa motivată. 

Art. 108. Consiliul scolari, ca corpă con- 
sultatirii, va respunde Ja tâte cestinnile cari i 
se voră pune de AMinisteriă. 

Eli are asemenea dreptulii de a propune 3i- 
nisterulai modificările s6ă îmbunătățirile ce 
arii crede de folosii a se face în instrucţiunea 
gimnasiului sâii a liceului. : 

Art, 109, Profesorif fie-cărit clase vor for-   
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ma conferință sub preşedenția profesorului os- 
dinari. . 

Arte 110, Acestă conferință ss va aduna de 
câte ori trebuinţa va cere, convocată de profe: 
sorali ordinară sei d'a dreptulă, sâii după ce- 
rerea a duoi din profesori. , 

Arte 111, Atribuţiunile acestori conferințe 
voră fi relative la studii și disciplină, 

Arte 112, In ccea ce privesce disciplina, pro- 
fesorele ordinar va conferi cu eei-alţi profesori, 
spre a menținea ordinea în clase, spre a pro- 
nunţa, în marginile determinate prin acâstă 
lege, pedepsele disciplinarie, pe cari profeao- 
rul ordinari le va executa, şi sprea lua ori-ce 
măsuri de îmbunătăţire, pe cari profesorulă 
ordinari le va comunica consiliului. 

Arte 113, In ceea ce privesce studiile, con- 
ferinţa se va ocupa a armonisa diferitele lec- 
țiunI ale clasii, va alege pe scolarii de premiat 
şi'i va clasifica, va otări promoţiuuile scolaritor 
dintr'că clasă în alta. . 

Profesorulii ordinar va comunica direetorelul 
tte aceste Imcrări, precum şi catalâgele pro: 
fesoriloriă şi ori ce alte acte ale clasei. 

Art. 114. Obiectele clasei, modelurila de 
desemnii şi altele suntă puse sub priveghierea 
profesorului ordinară. 

$ IL. Obiectele de studii 

Art. 115, In fie-care clase vor fi mal mulţi 
profesori titulari, şi, de va cere trebuința, şi 
profesori divisionari. 

Nu se va putea însărcina ună profesorii cu 
mal multă de cinci-deci scolari; cândi aceia 
voră fi nai mulți, se vor crea în acea clasă di- 
visiuui, cară voră fi încredințate la profesori 
divisionari, 

Arte 116. Insăţăturile ce se cuprindă în li- 
cei, sunt: ” 

Religiunea. 
Limbele română, 

liană şi germană. 
Aritmetica raţionată, sistema legale a mă- 

surilorii şi greutăţilorii, elemente de ţinerea 
registreloră, 

Geometria, Algebra, Trigonometria. 
Istoria natarală, elemente de fisică şi chimie. 
Istoria generale şi istoria Româniloră. 
Cosmografia, geografia statistică. 
Elemente de filosofie şi retorică. 
Elemente de economia politică şi de dreptul 

administrativă, 
Musica vocală. 
Gimnastica. 
Art. 117. Consiliul permanentă al instrac- 

țiunii va determina obiectele de studii ale 
gimnasieloriă, alegendă din cele cuprinse în ar- 
ticolulii precedentă. : 

Art, 115, Tâte limbele suntiă facultative, 
afară de cea elenă, fraucesă şi latină ; tâte cele. 
alte învățături roră fi obligătâre. 

latină, elenă, francesă, ita-



Art, 119, La finele anului scolarii, fie-care 
profesori titulari va trămite prin director la 
Minister programa detaliată a cursului săi 

: pentru anaulă viitori. Ă 
Ministraliă, în consilială permaninte, exami- 

nândi, şi modificândă, de va fi trebuinţă, a- 
„ <ceste programe, le va publica, în fie-care gim- 
nasiă scii liceii împreună cu programa generale 

: 8 învățăturiloră, 

ţ 
ț - 
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$ III. Despre admisiunea, scolariloră, : 
disciplină şi examine Ă 

Art. 120,. Uni scolari nu se va admite în 
: gimnasiii, decă nu va, avea, ctatea de dece ani 

celii puţină, şi cunoscințele clasalorii primare. 
i APte 121, Scolarii cari vorii avea atestate de 

la scOle publice vor îi inscrisi fără alt examen. 
Dâcă atestatele vor fi de la scâle private, sco- 

» larii se vorii supune la unii examenă, ce se va 
; ținea înaintea unei comisiuni compuse de trei 

: profesori numiţi de directore. 
Art, 122, Junele care va voi să intre într'uă 

clasă superidră, fără să fi trecuti prin cele în- 
feridre, va fi supusă unul examen de invețătu- 
rile acestora înaintea unei comisiuni compuse 

„de profesorii claseloră inferidre, sub preşediața 
directorului. . 

Art. 123: Cândă un scolari se strămută de 
la unit liceii sâii gimnasiă la un altulă, va, tre- 
bui să prosinte ună atestat de stadiile urmate, 
spre a se aşeda în clasa ce se cuvine. i 

Arte 124. Nici unii scolarii nu pâte fi admis 
într'ună liceii sâii gimnasiă de câtă la începu- 
tolă anului scolari până la 15 Septembre, 

Art, 125, Scolarulă care va voi a se înscrie 
într'ună gimnasiii sâii liceii, se va, presenta, la 
director cu păriatele, tutorele sâă patronul săi. 

Acei cari nu voră avea părinţi sâă tutori în 
acea localitate se voră presenta cu ună cores- 
pondinte autorisat de părintele sâă tutorele lor. 

Art, 126, Scularit escluşi în genere de Ia 
tâte gimnasiele să liceele, nu se rorii putea, 
înscrie în vruni alt gimnasii sâă licei, de cât 
după uni intervali de unii ană de la ezcludere 
şi cu autorisarea Ministerului.- . 

Art. 122, Scolarulă esclusă numa! de la un 
gimnasiii s6ă liceii, pâte să se înscrie în altul 
dâca consiliulii scolară alti acestuia va găsi de 
cuviință ; în casă de respingere, părintele, tu- 
torele ss corespondentele aiă drepti de.recurs 
la consiliulii permaninte. 

Art, 128, Pie-care: profesorii este dâtoră a 
anunța pe profesoral ordinariă al clasii, despre 
lipsirile nemotivate sâi r6ua purtare a unui 
scolarii. 

Profesorulii ordinarii va însciinţa, despre a- 
cesta pe părinte stă corespondinte. 

Art. 129, Pedepsele cari, după importanța 
casului, se potii aplica în contra scolariloriă 
cari se abată de la dâtoriile lori, voră fi: 
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a. Mustrarea, făcută în clase de către pro- 
fesorele clasii sâă de profesorele ordinară, ori 
de directore, Ă 

V. Censura, 
soriloră clasii, 

c. Închiderea în gimnasiii pe timpii de șâse 
ore celii multi pronunţată de către directore, 

d. Gonirea provisorie stă-difinitiră din gim- 
nasii s6ii din licei; gonirea provisorie nu va 
putea trece peste un anii şi se va pronunța de 
conferinţa profesorilor clasei la care va asista 
şi directoraliăi, : - 

Gonirea definitivă se va pronunța totii de 
aceeaşi conferinţă; părintele, tutorele sc co- 
respondintele va avea dreptă de apelă la con- 
siliuli scolară, care va pronunța defivitivă: 

e. Gonirea din tâte gimnasiele sâii liceele ţă- 
rei, se va pronunţa, de consiliul scolar după ra- 
portul ce'i va face conferința profesorilor clasei. 

Părintele, tutorele sâă corespondintele sco- 
larului va avea drepti de apelit la consiliulă 
permaninte, -: - - 

Art, 130. Censura, gonirea provisorie stă 

pronunţată de conferinţa profe- 

  

  

  

definitivă se xori face cunoscute părinţilor, 
tutorilorii sii corespondențilori de către pro- 
fesorulă ordinarii, - | 

Art, 131, Pedepsele cuprinse Ia listera : a, 
d, şi c, se voriă trece în catalogulă clasei; pe- 
deysele cuprinse la litera : d,,e, se roră trece 
în registrulă generală ali direcţiunii şi se vor - 
comunica de către directorii tutulor celor-alte 
gimnase din ţâră. !. E 

Art, 132, Cândă anii scolarii va regeţi doui 
ani acecaşi clase fără să se pâtă face capabile 
de a trece într'uă clase superidre, se va esclude 
din scâlă. | 4 

Art. 133, În fie-care gimnasiă se va ținea 
două examine generali, unul în săptămâna care 
precede săptămâna patimeloră și cel de ală 
douilea de la 1 —15 Augusti, cândiă se va face 
împărţirea premieloriă. , 

Art. 134. Anul scolar pentru licee şi gim- 
nasie va începe dela 1 Octombre şi va ţine 
până la 15 Augustă. . 

Vacaţiuni vorii fi, afară de serbători, opti 
dile la Crăciunii, 15 gile la Pasci, şi uă lună 
şi jumătate de la 15 August până la 1 Octombre. 

Art. 185. In cursulă anului, la fie-care tri-. 
mestru se va, ţinea concursii între scolari! fie- 
cării clase şi pentru fie-care lecţiune. 

Concursul se va face în scris şi ae va însemna 
gradulii ce fie-cara scolară a dobândită. 
Examenul da la Pasci se va socoti ca unii 

concursii pentru gradarea scolarilor asupra în- 
văţătarilorii semestrului ântâiii. - 

Art, 136. Uă probă în scirsă este de rigâre 
pentru fie-care examenă. Aceste probe se voră 
cerceta de conferinţa profesoriloră clasei. Di- 
rectorulă s€ă unii representante ali consiliului - 
permanente va asista la tâte probele tutulorii 
exameneloră.
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Art, 197. Pentru fie-care clase vorii fi tre! | pune din atâţă profesori câte suntii obicţele de 
premie, Premiul ântâi cu corână se va da sco- 
lariloră cari aii unită maximuli notelor la tâte 

: lecţiunile clasei lori, 
Premiele se voră regula de conferința pro- 

fesoriloriă clasei. Scolarulii care în cursulă an- 
nului s'a gonit provisoriă sâii a fost pedepsită 
cu două censuri va perde dreptulii: de premii. 
Art. 1393. In tâte oraşele unde vorii fi donă 

s6ă mai multe gimnasie, două să mai multe 
licee, ori gimnasie şi licee, se va ţine la finitul 
fie-cărui ani scolarii uni concursă între sco- 
larii premiaţi aj tutuloră aceloră gimnasia şi 
licee ale oraşului. E 

Acesti concursii se va face asupra, obicete- 
lor de stuâiă ale gimnasiului sâă liceului, eară 
nu asupra obiecteloră cuprinse în programa a- 

-nuale a fie-cării clase. 
„Se vor publica în Monitorii şi în jurnalul 
instrucţiunii, numele scolariloră triumfători, 
numele profesorilor lorii şi ali gimnasialuk 
s&ă liceului în care aii urmată. 

Art. 199, Modulii de însemnare a notelor și 
de gradarea scolarilorii se va urma, conformă 
regulelori în fiinţă şi regulamentelor xiitâre. 

Art, 140, Scolari gimoasieloră şi ai celorii 
patru clase inferidre de licee, oră priimi da la 
profesorele ordinară la finele fie-căruY anii ună 
act de promoţiune, în care se vor trece notele 
învăţăturei şi conduitei, numărul lipsirilorii şi 
pedepsele ce voră fi priimită. 

Acest acti se va presenta, do scolarii la pro- 
fesorele ordinari ali clasii superiori, vădut şi 
subscris de părintela sâii corespondintele săă, 

$ 1V. Examenele generali de gimnasiă 
' şi de liceă | 

Art, 141, Scolarii cari ai urmati cursarile 
clasilorii de gimnasiii s6ă de liccă roriă trece 
unii examenă generalii spre a putea dobândi 
diplomă. : ! 

Scolarii cari voră avea, asemeni diplome se 
vor bucura de drepturile prescrise prin legi. 

Art, 149, Examenele generali se roră ţinea 
în localulii gimnasielori, licecloră sâă ali aca- 
demiei, de două ori p2 ani, “ 

Cea d'ânttiă sesiune, va fi de la 15—30 Oe- 
tombre, cea de a-doua sesiune va fi dela 1—15 
lunii, 

Nici ună examenii isolaţii nu se va ţinea a- 
fară de aceste sesiuni. ! 

Art, 143. Studenţii cari voriă fi urmatii în 
parte, s6ă în institute private, vori trece exa- 
menul general la liceele s6ă gimnasiele publice 
şi cu aceleşi condițiuni. , 

Art, 144, Studentulii care va voi să trâcă 
exaimenulii generală se va adresa cu cererea în 
scrisă către directore cu 15 dile celii puţină 
înaintea deschiderii sesianii, alăturând pe lingă 
cererea, actul de nascere. 

Art, 145, Comisiunea examinătâre se va com- 

  

  

studii ale gimnasiului sâă liceului. 
Ac6sta comisiune va fi preşedută de director 

să de rectorulii academiei, Preşedintele na va 
avea vot, La aceste comisiuni va putea asiste 
şi uni membru ală consilialut permaninte, 

Arte 146, Directoralii va forma lista mem- 
briloriă comisiunil pentru fie-care sesiune şi o 
va comunica fe-cărui membru. 2 - 

Art, 147. Na so cere la examinele generali 
cunoscinţe mai multe sâii mai întinse de câtii 
cele propuse în gimuasiă sâă în liceii, în tim- 
pulii cândii îlă frecuenta candidatulii, 

Art. 14S, Coosiiiulă permanenti va forma 
ună regulament în care se va însemna pe Jarg 
obiectele examenului generale, precumii şi nu- 
mele autorilor pentru limbele clasice, conform 
cu programa în vigâre, 

Art, 149. Examenul generalii se va face 
prin câte două probe pentru fie-care materie, 
una scrisă şi alta orale după regula ce so va 
puna de consiliulă permaninte. ” 

Art. 150, Candidaţii respinşi se potii pre- 
sinta în fiitorea sesiune fără a li se ținea, în 
s6mă admiterea loră Ja probele scrise, 

Art. 151, Candidaţii adinişi vor priimi prin 
îngrijirea directorului diplome. | 

Aceste diplome date în numele Domnitoru- 
lu! vor parta sigiliulă sc6lei și vor fi snb-sem- 
nate de directorii, de rectorulă universităţii şi 
de candidatulă examinată. 

Ele voră fi vizate de ministrul instrucţiunii, 
Art, 199, Directoruli va raporta pe fe-care 

ani despre numărulii şi numele candidațilorii 
admişi şi respinşi la examenulii generali. * 

Art, 155, Dopă ună ani, începândă de la 
promulgarea acestei legi, nu so roră mai da 
certificate colective de urmarea clasilor gimna- 
siali, ci numai diplome după condiţiunile şi în 
forma aci mai susii prescrise, 

$ V. Despra internate 

Art, 154. Uni internatii se va institui sab 
direcţiunea directorului liceului, pe lingă fe- 
care liceiă şi în acelaşi locală. 

Arfe 155, Fie-care internată ra avea uni 
provisoră, mal multi repetitoră, unii economii 
şi Omeni de servicii, Da 

Toţi acesti voră fi salariaţi de Stati şi voră 
avea şederea în internati. 

Art, 156, Provisorală va avea administra- 
rea morale şi economică a internatulul, 

Art. 15%, In privinţa părţilorii economice, 
provisorulă se va ajuta de unii economii, care 
va faca cheltuelele, le va justifica, şi ra ținea, 
comptabilitatea. 

Art, 15$, In privința părţii morali şi disci- 
plinarie, provisorul va fiadjatat de repetitori. 

Art, 159, epetitorii vorii adjuta pe scolari 
a repeti lecţiunile. 

Pentru clasile superiori se potii lua repeti-
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"tori afară din internati, cari să vină numai la 
ore otărite. 

Art. 160, Toţă împleaţii internatului vorit 
“î sub nemediata priveghiere şi ascnltare a 
provisoralui, care la casă de trebuinţă va ra- 
porta directorului liceului. - . 

Art, 101, Pe fie-care anii în lana lui Sep- 
tembre,. provisorul va trămite, prin directorii; 
ministrului budgetuli de veniturile şi cheltue- 
lele ordinare şi extraordinare ale internatului 
pentru anulă viitoră. 

Art, 162, Eli îşi va, da, socotelele conformii 
regulelor ce sunt şi pentru cele-alte autorităţi, 

Art. 103, Nu se vor admite în internati de 
cât scolari, cari, să urmeze învățăturile liceului. 
„ Arte 16%, Scolarii din internate vor fi parte 
stipendisti ai Statului, parte solvenţi. Numărul 
scolarilor de fie-care categorie, precum şi plata 
celoră solvenţi se vorii determina prin regala- 
mente speciali date după formele prescrise prin 
art. 14, - - 

Arte 165. Internii solvenţi vor-plăti preţul 
pensiunii la începutul fie-cărui semestru. 

Art, 166, Stipendiele Statului pentru inter- 
nate se voră da la începutul fie-cărui ană prin 
concursii, care se va publica celă pugin cu trei 
luni înainte de giua in care va avea ase ţinea. 

Materiele concursului 7ori fi obiectele d3 
studii ale clasilorii inferiori celei în care can- 
didatulii voesce a fi admisă, a 

Art. 167, Concurenţii se voră înscrie de mat 
"nainte în registrul depus la cancelaria liceului, 
şi părinţii sei corespondenți loză. vor depune 
actulă candidaţilorii de nascere, actulă de vac- 
cinare sii dovadă. că ai jăcuti de vărsati, 
actele de învtţăturile ce roră fi făcut, precum 
şi uni act de neaverea părinţiloră, ori de ser- 
viciele loră publice. - | ÎN 

Art. 16$, Se vorii priimi concurenţi după 
etatea lorii, aşia în câtii pentra clasa I voră 
concure cei între 10 şi 12 ani; pentru clasa II, 
cel între 11 şi 13 ani; pentru clasa III, cei 
între 12 şi 14 ani şi aşia mat departe, . 

Cei ce vorii fi în etate mai înaintată nu vor 
fi priimiţi. . ” 

Art, 169. Concursul se ra 
unde se află internatulă, . 

Art, 170. In Bucuresci comisiunea examină- 
tore se ra numi de ministru; resultatulă con- 
cursului se va face cunoscutii asemenea, prin 
ministru. In cele-alte orașe, de către consiliul 
scolar. Comisiunea examinătâre va fipresedută 
de directorul Iceuluf. a 

Arte 171. Comisiunea examinândă pe conca- 
renţi îi va clasifica după gradalii meritată de 
dânşii asupra cbiectelorii de studii prescrise 
prin art. 166 şi după cetatea lor; ea va raporta 
de tote ministrului. Acesta va, decide consal- 
tândă pe consiliul perinaninte al instrucţiuail, 

Art, 112, Directorele va reporta ministrului 
îndată ct s'a făcutii vacaţiune de stipendiă, 

ţinea în oraşul   
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La, fie-care ştse luni elă va trămite mini- 
strului unii raport despre starea internatului. 

Art, 173. In fe-care internată se va afla uă 
sală de infirmă: un medici va, visita institutul 
celă puţinii de tre! ori pe săptămână, , 

Aparate gimnastice sa voră stabili în înter- 
nate pentru exerciţiul corpulni, în timpaulii 
recreaţiunilorii, | 

Art, 174, Disposiţiuni mai desroltate asu- 
pra moralei, igienei, disciplinei, asupra mate- 
rialului şi comptabilităţii internatelor se voră 
stabili printrună regulamentă speciali, 

Art, 175, Pedepsele disciplinarie se vori a- 
plica de director după un regulament speciale. 
"Arte 170. Gonirea din internat se va aplica: 
a. Asupra acelor interni, cari prin râua lori 

purtare si relele exemple ce dă, celori-alţi 
scolari în internat sâă în liceii, arii fi causă de 
scandalii sâii de desordine, N 

b. Asupra stipendistiloriă cari voră repeţi a- 
ceeaşi clase, afară de casă de bolă, 

Gonirea se va pronunţa de către ministru 
după raportulă directorului. . . 

Art. 197. Internatele fundate şi întreţinute 
ca cheituelele particalarilori, municipalităţi- 
loră sii altorii corpuri se voră regula ca şi in- 
ternatele întreţinute de Statii, în lipsă de dis- 
posiţiuni diferite din partea, fandatoriloră. . 

Art, 1î8. Când asemeni azedăminte sară: 
pune do fondatorii loră sub direcţiunea, auto- 
ritățiloră instrucţiunii publice, priimirea fon- 
durilor afectate la a lor întreţinere se va face . 
printr'uă lege speciale, . - pd 

Art, 179, Stipendiele fondata în internatele 
Statului cu cheltuiala particulariloră, munici- 
palităţiloră s6ii altorii corpuri, se voră regula 
după voinţa fondatoriloră; iară în lipsă de dia- 
posiţiuui particulare, se va urma după regulele 
întocmite pentru stipendiele Statului. 

Art. 180, Internatele şi stipendiile de cari 
se face menţiune în art. 177 şi 179 vorii purta 
numele fondatorilorii loră şi voră fi trecute” 
anume în statistica anuale a scâleloră. 

Art, 181. In privinţa administrării fondu- * 
rilor destinate pentru stipendie sâă pentru in- 
ternate, se va executa, conformii legii civili, 

„voinţa fondatorilorii, sub. privegherea, şi res= 
puuderea ministrului instrucţiunii. 

Art, 182. Dâca fondatorulii a: determinatii 
numtruli stipendistiloră şi deca snmele afec- 
tate pentru întreţinerea lor nu sunt de ajuns, 
ministrul va scădea numărulii stipendistilor, . 
în proporțiuno cu sumele afectate, 

Arte 133. Scolarii stipendiaţi de muncipa- 
lităţi s6ă alte corpuri, ori de particulari, vor 
fi supuşi la aceleaşi regule de disciplină şi de 
ordine ca şi scolarii stipendiaţi de Stată. 

SECȚIUNEA II 
Despre scâlele secundare de fele | 

Arte 184, In tâte oraşele unde sunti licee,
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se vot stabili scâle secundarie de fete compuse 
de cinci clase, Ă 

Art. 155. Scălele secundare de fete voră fi 
puse sub instrucţiunea şi priregherea, rectoru= 
lui unirersităţii şi consilieloră jadeţiane. 

Art, 186, Fie-care scâlă secundarie de fete 
va avea uă directrice, una sâii mai multe sn- 
periori de clase, profesori bărbaţi sâii femel şi 
alţi ment de serviciă. . 

Toţi acestia voră avea remunerarie pravă- 
dute în budgetulii Statului. 

Directricea şi superidrele de clasi vor locui 
în internati fără familie, . 

Arte 187, Directricea va fi îsărcinată cu ad- 
ministrarea morale şi materiale a scâlei, cu 
privegherea stndielorşi disciplinei, cu aplicarea 
programeloră şi cu ori-ce alte atribuţiuni i se 
voră da prin regulamente. 

Arte 15$. Invăţăturile cuprinse în aceste 
scOle se vor determina de consiliul permanente 
printr'uă programă, care după ce se va supune 
consiliul! generale se va îutări de Domni, 

Art, 189. Invăţăturile din aceste scâle vorii 
î obligătorie afară de: o. 

a. Limbele moderne, dintre cari numai una 
va îi obligătâre, după alegere. . 

V. Pedagogia, care se va propune în anulă 
cel din armă; şi va fi oblipătârie numai pentra 
acele fete cari se destină la profesoratiă. 

c. Musica instrumentale, pentru care elovele 
ce vor voi a învăţa vor da uă deosibită plată. 

Art, 190, Elevele in aceste sc6le ror fi tote 
interne dintre cari unele stipendiate cră cele- 
alte solvenţi. 
“Art, 191, Disposiţiunile art. 161, 162, 164, 

165, 166, 167, 170, 171, 178, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 160, 181, 182 şi 183 se aplică 
şi la selele secundarie de fete. 

Art. 192, Na se voră admite, ca eleve sol- 
venţi, fete mai mari de duoi-spre-gece ani, Ele 
oră trebui să aibă eclii pucină cunoscinţele o- 
bligatorie, 

Art. 193, Nu se voră admite să concure 
pentru stipendiele Statului fete mal mari de 
trei-spre-dece ani. 

Arte 194, Elevele cară vor fi terminati cur- 
surile sc6lei, vor priimi un certificat sub-seris 
de directrice şi vizat de rectorele universității, 

Acestă certificati va da drept de preferinţă 
la postulă de institutrice pentru scâlele pri- 
maria de fete, 

Art. 195, Uă eleră stipendiată nu pâte pă- 
răsi scOla, fără că causă legitimă, mai nainte 
de a termina tâte cursurile, afară de casurile 
de escladere prerădate la art. 176. 

In lipsă de cause legitime, părinţii voră în- 
târce cheltuelele făcute. | 

Art, 190, Escluderea unei eleve conformii 
art. 176 se va pronunţa, după ce va fi fostii a- 
nunțată acesta părinţilorii sâii corespondenţi- 
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loră. Fata esclusă se va încredința lori, Ase- 
menea şi pentru elevele solvenţi. 

Art, 197, Directricea va rapota ministrului 
despre ori-ce vacaţinne de stipendie s'arii face 
în internatii în cursuli anului, 

Art. 193, Sc6lele actuali de fete, superiori 
s6ă centrali, cu internatele loră, car! se între- 
ţinii cu spesele Statalui se voră transforma, în 
ş6so luni după promulgarea acestel legi, în 
scâle secundarie, . 

SECȚIUNEA II 
Despre scdlele reali 

Art, 199, Scâlele reală ati de scopă a da in- 
vățătura trebninciosă pentru exercitarea unei 
arți scă profesiuni. 

- Arte 200, Municipalităţile sti. orl co altă 
persâcă potă fonda scâle reali, sâi a subven- 
ţiona pe cele existenţi. 

Art. 201. Regulile rejative la examine, pro- 
moţiuni, disciplină de la art. 119, 120, 121, 192, 
125, 126, 127, 129, 180,131,132,133, 134, 185 
136, 137, 138, 199, şi 152, se voră aplica şi la 
scolele reali. 

Art. 202, Scolarii ce voră termina cursurile 
unei sc6le voră trece unii examenii generale a- 
supra învețăturilură ce a fâcutii. 

Comisiunea esaminătâre va fi compusă din 
toți profesorii scâlei, şi candidatulă admisă va 
priimi uă diplomă de capacitate. | 

Art. 203, Profesorii seâlelorii reali vor for- 
ma, conferinţa scâlei. ” 

Acâstă conferință, preşedută de directore, se 
va, aduna celi pușini uă dată pe lună. 

Arte 204. Atribuţianile conferinţei vorii fi: 
1. Da a delibera asupra intereseloră scâlei şi 

a propune ministrului măsurile ce arii trebui 
a se lua. . 

2, Da a regula promoţianea scolarilor şi îm- 
părţirea premiilorii. . 

3. De a respunde la ori ce cestiunei s'ară 
pune de autorităţile superiori, 

„ Deliberaţianile conferinței, se voră trece în- 
tr'unii procesă-verbale şi la trebuință se voriă 
comunica ministrului spre aprobare, 

Art. 205, Manicipalităţile sâă alte corpari 
morali, cari voră fanda şi vori întreţine scie 
reali, potă întinde scă şi a modifica programa 
dapă midiocele ce aii. 

Acăsta se va face cu aprobarea ministrului. 
Art, 206, Uni regulamentii speciale va pre- 

vedea mai pe largă la cele relative la aceste 
scâle. 

Art, 207, Se vor institui în centrarile priu- 
cipali ale României, trei scole de agricultură: 
cari vorii cuprinde şi ferme-modelă, pentru i- 
niţiativa practică a agriculturei. , 

Arte 20$, Se vor înfiinţa sc6lo da indastriă
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îo oraşele Bucuresci, Iaşi, Galaţi, Brăila, Craio- 
va, Ploesci şi Turnu-Severinii. | 

Art. 209, Nu vor fi priimiţi în aceste scâle, 
de câtii tinerii în etate de ciuci-spre-dece ani 
şi posedând cunoscinţele prescrise prin art. 32. 

» Art. 210, "Toţi scolarii voriă fi interni, Sta- 
tal va funda în tâte aceste sedle câte cinci- 
ec de stipendil întregi, cinci-deci de stipen- 

ie de trei pătrimi şi cinci-decă de jomătăţi de 
stipendie. , | 

Tote aceste stipendie se vor da prin con- 
cursă la tinerii români cari nu voră avea mi- 
qloce, sâă ale căror miqlâce nu vor fi îndestule, 

art, 211. Cursulii va îi de patru ani, Obiec- 
tele vorii fi: 

Aritmetica, şi comptabilitatea industriale, 
geometria, geometria, descriptivă şi desemn de 
machine, fisica, chimia, mecanica, nivelare şi ră- 
dicare de planuri, lemnăria (duleheria, timplă- 
ria, strungăria), ferăria, alămăria, şi turnătoria. 

Arte 212, In cei d'ântâii optii ani de la în- 
fiinţarea acestoră scâle, obiectele fabricate în- 
tr'ensele se rori rinde şi comandele se vori e- 
xecuta cu preţulă costului loră, fără nici ună 
beueficiă. 

Art. 219, Municipalităţile oraşelorii vorii 
contribui spre a procura “localulă, mobilile şi 
lemnele de inrălditii ale sc6lei, A 

Bile poti fonda asemenea şi stipendie. ' 
Art, 214. Se voră institui scâle de comerciit 

„ în oraşele Bucuresci, lasi, Galaţi, Brăila, Plo- 
iescă, Craiova şi Turnu-Severinii. 

Art, 215. Nu voră fi priimiţă în âceste scâle 
de câtă tineri în etate de duoi-spre-dece până 
la optii-spre-gece ani şi posedând cunoscinţele 
clasilorii primare, 

Art, 216. Cursulă seâlelori de comerciii va, 
fi de patru ani. II 

Obiectele de studii vori fi: 
Limbe străine; , 
Dreptul comerciale şi maritimă; 

"Aritmetica, calcululii mintale şi comptabi- 
litatea; - : 

- Geografia comercials; . 
Elemente de geometrie şi desemniă liniari; 
„Elemente de tisică, chimia, şi mecanică; 

” Corespondenţa comerciale; , , 
Economia politică şi dreptulă administrativ; 
Manipulaţiuni aplicate la studiulă iarfelor 

şi la descoperirea falsificăriloră. , 
Arte247, Fie-care scolar va plăti uă pensiune 

anuale de Qece galbeni. Statulă va fonda în 
fie-care din aceste sc6le câte două-spre-dece 
stipendie pentru scolarii ce! fără midioce, stă 
ale cărorii midlâce nu arii fi îndestale. , 

Art, 21$, Municipalităţile oraşeloră voriă 
contribui spre a procura localul scolei, rnobile 
şi lomnelo de încăldită, . A 

Ele poti fonda asemenea şi. stipendie. 
Art,219, Se va provedea prin regulamentele 

speciali la executarea disposiţiuniloră de mai 

  

  

1807 

susii relativii la, seleie de agricultură, de in- 
dustrie şi comerciii, 

"APENDICE 
| Sedle secundare de medicină 

$. 1. Scâlele de moşitii 

Art. 220. Se va stabili în oraşele mari de 
prin judeţe pe lingă spitalulă centrale câte uă 
maternitate şi uăsscâlă de moşită pentru for- 
marea de mâşe de clasa II, destinate la trebu- 
inţele comunelorii rurali, o 

Art, 224, La institutulă Gregorian din Iaşi 
şi la institutulii de nascere din Bucuresci se 
zor forma, moşe de clasa 1 cari vor avea, drept 
de a exercita, arta moşitalui în tâtă întinderea, 
României. | 

Arte 222, Tuvăţăturele ce se vori propune 
în sc6lele de moşitii suntii : 

1; 'Veoria şi practica moşitului; 
2. Altoirea; 
3. Pansamente elementare; 
4. Canoscinţe asupra planteloră şi substan= 

ţeloră usual necesare ISudeloriă şi pruneiloră. 

* SECŢIUNEA IV 

Seminare : 

Ş. 1. Despre întreţinerea seminareloră şi ad- 
ministraţiunea lori speciale - | 

" Art, 223, Voră fi două grade de seminare 
pentrn biserica ortodoxă, o 

Cele de gradulii I vori fi compuse de patru . 
clasi, " 

Art, 224, Fie-care eparhie va posede un se- 
minară de gradulă întâi; în Bucuresci şi în 
Iaşi va fi câte unii seminară de gradulii II. Se- 
minarele vorii fi stabilite la reşedinţa eparhieă 
şi mai cu preferenţă în localalii vre unui mo- 
nasteri. a 

Art, 225, Seminarele roră fi fondate şi în- 
treţinute cu cheltuiala Statului, cu scopă do a 
produce preoţi de mirii şi alți eclesiastici, 

Art. 920. Inspecțiunea superidră a semina- 
reloră esto a Ministerulni instrucţiunii publice 
şi cultelori 

Mitropolitul și episcopii ai inspecţiune ape- 
ciale sub autoritatea Ministerului. 

Arte 227, Mitropolitul şi episcopii ai drep- 
tulă de a priveghia starea generale şi progre- 
sulii seminarului din eparchia loră şi de a co- 
munica Ministerului despre oră ce neregulari- 
tate, lipsă ssă îmbunătăţire. , 

" Art, 298, Fie-care seminară va arca uni 
directore, care va fi parte bisericâscă, uni eco- 
nomiă, ună secretarii şi alţi împiegaţi şi âmeni 

„| de servicii. 
„Art, 229, Directorele va fi însărcinați cu 

administrarea morale şi materiale a semina-
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rului, va avea âncă însărcinarea de a inspecta 
studiile şi exerciţinlii religiosă, 

Elă va fi capulă tatoră celor-alţi împiegaţi 
şi profesori. 

Atribuţiunile economului, în ceea ce prive- 
sce cheltuelile şi comptabilitatea şi a celorii- 
alți împiegaţi se vori regala mat pe larg prin 
regulamente speciali, a 

Art, 250, Directorele precum şi revisorele 
districtului voră reporta Ministerului instruc- 
țiuniă s&ă chiriarculuy locale despre neregula- 
Tităţile şi trebuinţele ce sa ivescii în seminarii. 

Art, 231, La finele anului scolară, directo- 
rele seminarului, va face Ministerului şi chi- 
riarcului ună reportii generale asupra stării 
morali şi materiaii a seminariului. 

Art, 232, Toţi profesorii seminarului rorii 
forma ună consiliti preşegutii de directore. 

Acesti consiliă care se va aduna celă puţin 
uă dată pe lună, va avea aceleaşi atribuţiani 
ca cele prevădute la art. 204 de la secolele reali. 

"ŞTI. Admisiunea scolariloră şi objectele . 
" de studii | 

Art. 299, Invăţătarile ce se vor propune 
în seminarele de gradulă I, suntă : 

„a. Desvoltarea obiectelor cuprinse în art. 32. 
d. Noţiuni de fisică, chimie, istorie naturale. 
c. Noţiuni de agronomie, orticultură şi viti- 

cultură. - 
d. Noţiuni de medicină populară şi veteri- 

pară, 
e. Exerciţii în scrisii şi orale de predice. 
f.. Noţiuni de logică şi morale filosofică, 
9. Musică vocale şi cântări bisericesci.. 
îi. Confesiunea, ortodoxă , leturgia, istoria 

noului şi vechiului testamentă, istoria biseri- 
câscă, teologia morale şi pastorala, 

i. Istoria şi geografia. 
Art. 234, Invăţăturile seminariilorii de ura- 

dulă ală duoilea, vori fi, deosebită de cele cu- 
prinse în articolulii precedinte : - 

a. Teologia dogmatică. 
b. Dreptulă canonică, 
€. Algebra, geometria plană şi mecanica e- 

lementară. | 
d. Psichologia. : , 
e. Elemente de limbele latină şi elenă. 
f. Retorica. 
Arte 235. Pe lingă învâţăturile mai susă |: 

prescrise, scolarii vorii faco practică de servi- 
ciulii religiosă în biserica sâă în capela semi- 
narului sub inspecţiunea, directorelui, 

„Arte 290, Vori fi admişi ca scolari de la 
ctatea de patru-spre-dece până la gepte-spre- 
dece ani, jani de naţionalitate română, cari 
vorii justitica prin certiticate si prin examine 
de cunoscinţele prescrise prin art, 32, 

Art, 237. Se vorii preferi la admitere fii de 
preoţi şi de alţi servitori ai bisericelorii şi du- 
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pă aceştia fil de cultivatori săteni. Fiii de oră- 
şianl s6ii de târgoveţi se vor priimi numat în- 
tru câtă va fi trebainţă de preoţi la bisericele 
da prin oraşele din acea eparchiă, &ră alt-min- 
terea numai in lipsă de fi de săteni. 

Art. 238, Acel care se va admite ca scolar 
se îndâtoreză printr'acâsta ca, în termini de 
trei ani celă multă, după terminarea învăţătu- 
rilorii și eşirea sa din seminară, să priimâscă 
funcțiunea preoţâscă ce i s'ar oferi, scă, la din 
contră urmare, să întârcă seminarului cheltus- 
la făcută cu densuli. | 

- Art, 239, La finele fie-cărui ană scolar, di- 
rectorele seminarului va raporta Ministerului 
şi chiriarcului locale, despre locurile ce a să 
fie vacanţi în seminarii pe anulă viitorii, spre 
a se lua cuvenitele măsuri pentru a loră îm- 
plinire. 

” Art, 240, Scolarii seminariiloră voră fi in- 
terni; numărulii lorii se ra defige prin regula- 
ment speciale după trebainţa ce este de preoți 
la bisericile din eparchie, 

In lipsă de încăperi ss de midlâce îndestu- 
lătâre, so voriă admite şi scolari esterni, cark 
vorii fi cu tâte astea supuși la aceleaşi regule 
de disciplină ca şi internii. 

$ III. Despre disciplină şi examene 

Art, 241, Scolarii interni vor fi întreţinaţi 
cu cheltusla Statului, 

Art, 242, Pedepsele disciplinare vor fi toti 
acele leginite pentru scolarii da licee şi de gim- 
nasie şi se roră aplica de directore. 

Gonirea din internati a scolariloriă, cari vor 
avea rea conduită sâi voră repeţi în dnoi auf, 
fără nici ună reşultatii, aceleaşi clase, sa va 
pronunţa de consiliulii profesorale şi se va a- 
proba de chiriarculă locale, 

Art, 243, Scolarii cară a trecută cu succes 
cursurile seminarului, roriă priimi ună certifi- 
cat în care se ta arâta notele de învăţătură şi 
conduită. , 

Art. 244, Directorele va trece într'ună re- 
gistru speciale numele şi domiciliulă 'celoră ce 
ai terminată cursurile seminarului şi ai prii- 
mitii certificati, 

“ In acestă registru fie-care elevă va avea ru- 
brica sa în care se va însemna mai târdiă deea, 
a priimită nă funcţiune şi în ce locă, | 

Art. 245, Tinerii cari ai terminati cursa- 
rile seminaralui de gradulă I s6ă patru clasa 
din seminarulă de gradulă II aă dreptă de a f 
numiți fără vre-ună altă examen. 

a. Preoţi. 
d. Invăţători la scâle sătesci. 
c. Secretari pe la protopopii, 
Tinerii cari ai certificat pentru studiele din 

unii seminarii de gradulă Il, se voră numi cu 
preferinţă : -. 

a. Preoţii la oraşe;



nile acestui stabilimentă. 

CULTELOR SI INSTRUCŢIUNII PUBLICE 

rie, etc. 
Arte 

torul seminarului va comunica episcopului lo- 
cală listă de scolarii ce ai trecută - cursul se-|- 
minarului de gradulă 1 sâii cele patra clast ale 
"seminarului de gradulă alii II şi ai priimită 
certificată. - | UI 

Episcopul Fa lua măsuri spre a împlini fără 
întârgiere locurile racanţi de preoţi prin semi- 
nariştii ce ai certificate; la casii de lipsă dea- 
semenea locuri se va înţelege cu cei-alți epi- 
scopi spre a se ocupa locurile vacanți ce g'ară 
afla în altă eparchie, , 

Art. 247. Nici ună interni nn pâte fără mo- 
tivii legali a părăsi seminarulă mat 'painte de 
a termina seminarulii de gradulii 1 sâii patru 
clasi din seminarală de gradulă ală 1]. 

Lepitimitatea motivului se va apreţia de 
consiliulă seminarului, | . 

Dâca motivulii nu va fi legitimă, scolaraliă 
va întârce cheltuelile ce s'aii făcut cu dânsul, 

Art, 248, Pentru comunele catolice ra fi un 
„seminarii speciale în oraşul Iaşi; ani regula- 
mentă speciale determină studiile şi condiţiu- 

CAPITOLUL IV? 
Instrucţiunea supericră - e 

SECTIUNEA 1 
Despre instituirea facultăţilorii şi despre 

"cursurile lori 

Arte 249, Suntă patru specie: do facaltpţ, 
adică : de filosofie şi litere, de drept, de medi- 
cină şi do sciinţe fisice, matematice şi naturali, 

Art, 250, Mai multe facultăţi, aflânduse în- 
finţate într'nă localitate, constituescă ună uni- 
versitate, a ! 

Art, 291, Facultatea de drept 'va cuprinde : 
1. Dreptulii Romană. , 
2, Dreptulă privată Fomani. 
3. Dreptuli penală. .. 1... , 
4. Procedura dreptului privaţi ai dreptului 

penală, | 
5. Dreptulii comercială. i 
6. Dreptul public şi dreptulă administrativ, 
7. Dreptulă ginţiloră, | 
8. Filosofia dreptului şi dreptulă naturali, 
9. Economia politică. i 
Arte 252, Uă scâlă de medicină se va forma 

în Iaşi întocmai ca cea din Bucuresci, 
Art, 253, Facultăţile de medicină de la Bu- 

curesci şi Iaşi se vorii forma prin reformarea 
şi complectarea, gradată a cateâreloriă scâlelor 
naționali de medicină din aceste două oraşe. 

Arte 254. Aceste facultăţi voră cuprinde : 
1, Anatomia descriptivă şi Istologia; 
2, Fisiologia amană şi comparată; 
3, Fisica şi chimia medicale; O" 

5. Proestoşi, protopopi, membri de consisto- | 4. Chimia, chirurgicală şi medicina operatore; 
246, La finele fie-cărui an scolar, direc-.| - 
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5. Patologia medicală și anatomia patologică; 
6. Patologia chirurgicală, ptotesea şi apa- 

rate de fracturi; | 
7. Patologia şi terapeutica generală; 
8. Clinica medicală şi terapeutica aplicată; 
9. Obstretica teoretică, clinica bâlelorii de 

leuse şi de prunci; 
“10. Igiena şi medicina legală; 
11. Clinicele infantile, oftalmologică, sifili- 

tică şi dermnatologică; - 
12 Botanica, zoologia, 

arta de a formal, 
Art. 255. Facultăţile de medicină nu voră 

putea conferi gradulă de doctori în medicină 
de câtă dapă complecta lori formaţiune după 
cumiă se arată în articolile precedente, 

Arte 256. Pe lingă 'scâlele de medicină se va 
institui uă scâlă superiâră de farmacie pentru 
formarea de farmacişti români, 
„Art, 257, Se va institui asemenea pe lingă 

aceleaşi scâle, câte uă scâlă saperidră veteri- 
nară spre a forma medici veterinari, pentru 
serviciulii civile şi militară: a 

materia medicală şi 

  

  

„“Art, 258, Pacaltatea de sciiuțe fizice, mate- 
matice şi naturali va cuprinde : 

]. Introducţiune la calculă; 
- 2. Algebra superidră şi calculul diferenţiale: 

şi integrale; ae 
3. Mecanica elementară şi raţionată; 

"4. Geometria descriptivă; 
"|: Se Geodesia teoretică, astronomia; | 

- 6. Desemnulă liniară şi topografia; 
1. Fisica; , 
8, Chimia generală; | - 
9. Mineralogia și geologia; 
10. Zoologia; . 
11. Fisiologia; * 
12. Botanica. 

„ AFte 259, Facaltatea 
cuprinde : 

1. Psichologia, logica şi metafizica; 
2. Filosofia morală şi esteţică; 

"3. Istoria filosofiei; a 
4. Istoria, universală critică; 
:5.. Filosofia istoriei; 

"6. Literatura latină şi elenă ; 
„7, Istoria literaturei antice şi moderne; 

8. Pedhgogia şi didactica, E 
“Art, 260, Fie-care facultate se va organisa * 

prin regulamente speciali, date în forma, re- 
galamenteloră de adminiatraţiune publică, 

Aceste reguiamente soră avea de obiectii : 
„1. Infiinţarea graduale, după megiele ţeret 

a catedrelorii necesarie pentru cursurile men- 
ţionate în precedeuţii articoli; , 

'2. Infiinţarea 'de salte cursuri ascesorie pe 
lîngă fie-care facultate după trebuinţele ce sar 
iși, în arma înfiinţării celoră din precedentele 
peragrafi, a 

Arte 261. Durata cursuriloră facaltăţilorii 

de filosofie şi litere va 

4



1810 LEGIUIRI ALE 

va varia între trei şi cinci ani, după trebuin- 
țele fie-cării facultăţi. „ 

Art, 262, Pe lingă fâcultatea, de sciințele fi- 
sice, matematice şi naturali, se vorii alătura 
una sâă mai multe scâle de aplicaţiune, pen- 
tru silvicultoră, ingineri etc, 

„Cursurile de uplicațiune se vorii face întrun 
anii s6ii celii multi doui; scolarii ce vorii trece 
cu succesă examenulă generali asupra acestor 
cursuri vorii priimi uă diplomă speciale, 

Regulamente speciale vorii regula aceste 
cursuri, precumă şi condiţiunile de admisibili- 
tate a scolarilor ce ai urmată cei ântâii doui 
ani ai facultăţii de sciinţe. 

SEOȚIUNEA II 
Despre admisiune, cursuri, eramine 

şi disciplină NE 

“Art. 263, Cursurile din facultăţi vor îucepe 
la 15 Qctombre şi se voră termina, la finele lui 
Tuliii. | A po 

Art, 264. Vori fi priimiţi ca studenţi regu- 
laţi în facnltăţi acei cari vori fi terminată 
cursulii înrăţăturelor de liceii şi voriă fi trecut 
examenulii generală, 

Art. 265. Vacaţiunele de peste ană voră fi 
aveleaşi ca şi la licee. „ 
"Art, 266, Da la punerea, în lucrare a acestel 
legi până în ăoui ani se vorii putea priimi ca 
studență în facultăţi şi acei elevă, cari vori fi. 
urmată cursurile gimuasiali, fără să fi trecută 
ună exameni generali. : 

Art, 267, Pedepsele 
studenţiloră voră fi: . 

Admoniţiunea, interdicţiunea provisorie de 
„la unulă sâi mai multe cursuri, perderea tim- 
poraria a dreptului de a trace cxamenulă, es- 
cludarea din facultate. . 

Art. 268, Cea ântâiă pedepsă se ra pronunța 
de decani, cele-alte două de, consiliali facul- 
tăţiI, cea din urmă de consiliulă permaninte. 

Art. 269, In fie-care facultate studenţii vor 
f dâtori a tiece ântâii examinele anului spre 
a câştiga dreptul de a se înscrie ca regulaţi la 
caraurile anului următoră; ali II-lea, examen 
generală spre a câştiga dreptul de diplomă. 
Se vor otări prin regulamente speciale pentru 
fie-care facultate, numărul, obiectele, forma 
şi epoca exameneloriă generali. ! | 

Art, 470. Nu va fi admisă nici uni student 
să trâea exumenulă anuale de na va justifica 
că a luat în cursul acelui anii de la secretarul 
facultăţii patra inscripţiuni, şi de nu va con- 
semna maă înainte cu uă săptâmâna cel puţin, 

Se va defige prin regulamente speciali pen- 
tru fie-care facultate taxa une! inscripţiani de 

disciplinarie aplicabili 

la 15—40 lei, şi tara consemnării dela 60—120 | 
Jet. In cas de eliminare de la examin, studental 
Ya perde jumătate din taxă consemnări!. 
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„Arte 271, Pentru diploma de gradul ântâii 
studentulii va plăti vă taxă de opti galbeni, 
pentru cea de gradul ali douilea taxa va î de 
dece galbeni. | | 
„Art, 272, Vorii î admisibili .la examinele 

generali . şi cei ce nu voră fi urmati cursală 
facultăţii, sâă care'lă voră fi urmatii în atrăi- 
nătate, cu condiţiune însă de a respunde maj 
ântâiti tOte taxelerespanse destudenţii regulaţi. 

Art, 913. Diplomele câştigate la universi- 
tăţile străine, nu vori conferi nici ună dreptă 
în Romănia fără ună exameniă prealabile. 

“SEOȚIUNEA NL 
„Despre administraţiunea speciale a 

„înstrucțiunii superidre 

Art. 274. Toţi profesorii direrseloră facul- 
tăţă ce compună nă universitate formâză cor- 
puli universitară; Profesorii seoleloră de apli- 
caţiune alăturate pe lingă nă facultate, nu fac 
parte din corpulii universitari, - 

Art, 275, În capulă fie-cării facaltăţi va î 
ună decanii; profesorii facultăţii împreună cu 
decanul, voră forma consilială facultăţii. 

Art, 226, In capulă fie-cării universităţi va 
fi un rectori care împreună cu toţi profesorii   facultăţilor acelei universităţi vor forma con- 
silială universitară. 

Ş 1. Decanii şi consiliile facoltăţiloriă 

Arte 227, Profesorii fiv-cării facultăţii voră 
alege dintre dânşii unii decani, care se va în- 
tări de Domnii după recomandarea ministrului. 
Dacanaliă va fi ales pe trei an! şi va fi reeligi- 
bile. Eli va avea etatea cel pușin de trek-deci 
ani şi nu sc va putea alege de câtii dintre pro- 
fesorii numiţi definitivă. | 

Art. 27$, Decanul represintă facultatea, are 
administraţiunea morale şi materiale, prive- 
ghiază exacta aplicare a legilor şi regulamen- 
telorii facultăţii, , ! ! 

Arte 279, Funcțiunea decanului este ono- 
rifică, : 

Art, 250. Dacanulii are inspecţiunea cance- 
lariei facultăţii, reguliză examezele scolarilor, 
numesce comisiunile examinătârepentra scolari, * 
ține corespondinţă cu autorităţile superiori. 

Art, 931, Decanaliă convâcă şi presidâză a- 
dunările consiliului facultăţii. 

Art, 282, In lipsa decanului cel mai rechiă 
dintre profesori"i va ţinea loculi. ! 

Arte 283, Decanulă va raporta ministrului 
s6i rectorului academică, despre ori-ce nere- 
gularități, negligenţe să abateri din partea 
vre-unui profesore ali facultăţii. 

Elă va avea dreptală de a face obserraţiuni 
profesoriloră abătuţi sâii negligenţi. -   Art, 254. Decanulă are generală priveghere
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asupra disciplinei scolarilori din facultăţi, și 
va aplica pedepsele disciplinare conform legii. 
„Art, 285. Decanul ra face raportă prin în- 
tervențiunea rectorelui universităţii sâă d'a 
dreptulii către Alinisterii, acolo unde nu este 
„rectore. 

Art. 286. Consiliulii facultăţii se adună ori 
de câte ori se va convoca de decani. 
„Când trei din profesori! facultăţii ceră adu- 
„narea consiliului, decanul va fi dâtora'lconvoca. 

“Art, 237. Consiliulii fie-cării facultăţi for- 
meză programa generale a studieior şi împăr- 
ţirea pe dile şi ore, delibereză asupra programei 
detaliate ce fic-eare urofesor va fi ditoră a face 
asupra, cursului săi. Programa generală şi pro- 
„gramele detaliate se voră presinta pe fie-care 
„ană maj înainte de începerea cursuriloră, la 
examinală consiliului permanentă, 

„. Ele fiind aprobate de ministru, decanulă fa- 
_cultăţii le va publica şi afiga în facultate. 

Art. 288. Consiliulă facultăţii delibeleză a- 
„supra, executării legilorii și regulamentelorii 
„disciplinare. Elă aplică pedepsele disciplinare, 
în limitele acestei legT; formâză nouele regu- 
lamente, după trebuinţele ce sară ivi, propune 
ministrului sâii rectorului universităţii măsu- 
rile de îmbunătăţire şi delibereză asupa ori- 
cării chestiuni i s'ară pune de autorităţile 
superiori în interesulă facultății. 
„Măsurile regolamentare nu pot avea putere 

până nu se rorii aproba de Minister după for- 
mele prescrise prin legi. 

Art. 289. Consiliulă facultăţii se pronunţă 
asemenea asupra cestiunilorii. de dispense de 
examine, de înscriere sâi admitere la cursuri. 

" Arţ, 290. La finele fie-cărui ani scolarii, 
consiliulă facultăţii va face către rectorele uni- 
versităţii unii raportii despre starea studielorii 
din facultate. . 

Art. 291, Cancelaria facultăţii se va ţinea 
de ună împiegati s6ă doui, numiţi de ministru, 
după recomandarea decanului şi cu remunera- 
rie defipte prin bndgetii. 

$ II. Pectorele şi consiliul universității 

Art, 292, Profesorii facultăților din aceeaşi 
„ universitate, alegi din sînulă loră trei persâne, 
„dintre cari ministrul va numi pe rectorele u- 
„..niversităţii prin decretă Domnesci. 

Art, 293. Rectorele va trebui să fie români 
sti naturalisati români, să albă etatea de 
patra-deci ani şi să fi servită optii ani ca pro- 

„. fesore, ! A 
Art, 294, Rectorele este alesii pentru patra 

ani, elă este reeligibile. | 
Arte 295. Rectorele are generala previghere 

asupra exactei aplicări a legiloră şi regula- 
menteloră relative la instrucțiunea superidre. 

Elă are dreptulă de a inspecta, fie-care fa- 
cultate, de a asiste la cursuri, de a fece obser- 
gări profesorilor şi decanilorii, de a se informa 
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despre studie şi despre progresulii stndenţilor, 
şi de a informa la cas de trebuință pe ministru 
despre ori-ce abateri sâii neregalarități. 

Decanii vorii respunde Ja ori-ce inforinațiună 
se vorii cere de rectore, verbale sâii în scrisă. 

Art. 296, Rectorele are dreptul de a pune 
consiliulul fie-căril facultăţi, sâă consiliului 
universităţii ori-ce cestiuni, cari interesâză uă 
facultate în specie sâii universitatea în genere. 

Arte, 297, Rectorele priveghiază într'enii 
modii speciale museele, bibliotecele, gateriele 
şi cabinete:e cari faci parte din universitate, 

Art, 2985, La finele fie-cărui ani scolarii, 
rectorele va faco către ministru “unii raportii 
despre starea generală a universităţii. 

Art, 299. El va avea ori-ce alte atribuţiuni 
disciplinarie şi de administraţiune cari i se vor 
da prin legi şi regulamente. 

Art. 300, Rectorele convâcă consiliul uni- 
versitari, şi "li presideză, 

Art, 201. Când rectorele vu lipsi, celii mai 
vechii în funcţiune dintre decani "i va ţinea 
Joculii. | 

Art, 302, Corpulă universităţii este repre- 
sentanță : prin decanii facultăţilor împreună, 
cu rectorele, ca consiliii special; prin toți pro- 
fesorii facultăţilori, ca consilii generalii sâii 
universitari. _ 

În consiliulii generală voră lua parte numai 
profesori! titulari numiţi definitivi, €ră profe- 
sorii numiţi provisorii vorii avea voce consul- 
tativă, o 

Art, 303, Consiliulă speciale se va aduna,   oră de câte ori rectorele îl va convoca, sâii din 
oficiă sâi după iniţiativa luată de majoritatea 
decaniloră. 

Elă deliberâză mai cu semă asupra aplicării 
legilor şi regulamentelorii relative la facultăţi, 
asupra măsurilorii de disciplină generale şi a- 
supra ori cării alte chestiuni cure interesâză 
facultatea, 

Art, 304. Otăririle regulamentare ale con- 
siliului speciale, nu potii fi executâre, naă în- 
nainte de a se aproba de Ministeri, conformă 
legiloră stabilite. ! 

Art. 305. Consiliulă speciale, mai înninte de 
a lua uă otărîre pote supune chestiunea la deli- 
beraţiunea consiliului generale universitari. 
Elă pote sapune acestui consiliă ori ce alte 
chestiuni, care intereseză instrucţiunea supe- 
ri6ră în genere, i 

Arte 306, Consiliul generale universitari 
se conrâcă de rectore.! -. 

Rectorele va putea, convoca acesti consilii 
să din oficiă să după iniţiativa luată de Mi- 
nisterii, o:Y de consiliul speciale al decanilor. 

Art. 307, Consiliul universitară ra delibera, 
asupra tutuloră chestiuniloră ce administra- 
ţiune, de ordine, disciplină şi instrucţiune, cară   se referescă Ja facultăţi sei la instrucţiunea 
superi6ră în genere.
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Art, 308. Consilii universitarii pâte lua 
iniţiativa de a propune ministrului ori ce îm- 
bunătăţire în ramurile instrucțiuni superidre, 

Art, 309. Otăririle regnlamentare ale con- 
siliului universitari nu sunt obligătâre de cât 

" după ce se voriă aproba de Ministerii, - 
Art, 310, Rectorele va area uă diurnă pe 

"ună de lei cinci sute. 

PARTEA II 
Despre corpulii îusăreinatii cu în- 
văţătura și cu administrarea spe- 
cială a scolelori 

CAPITOLUL 1 
„ Despre prepararea învăţătorilorii 

* SECȚIUNEA | 

Despre scula normale 

Arte 311. Sa voră institui în Bucuresci şi” 
Iaşi se6le normale pentru formarea de profesori 
de licee şi de facultăţi, - 

Art, î312, Ramurile de învăţătură ale acestei 
sc6le voră îi: a 

]. Literatura în genere; - 
2, Sciinţele matematice şi naturali; | 
3. Teoria încățământului, sâii filosofia, con- ! de dece ant; 

siderată ca metodii de cercetarea procesalori 
spiritului umană în litere şi în sciințe. 

4. Practica celoră mai bune procese de în- 
vățământii şi de disciplină scolară, 

Art, 313. Personaluli pentru administraţiu- 
nea şi învăţătura scâlei normal! se va compune: 

1. De uni directore alii secțiunii de litere, 
care va fi decanală facultăţii de litere; 

2, De unii directore ali secţinnii de sciinţe, 
care va fi decanulă facultăţii de sciiuțe; 

3, De maestri de conferințe, cari vorii Â pro- 
fesuri de la facultatea respectiră; 

4. De patru repetitori, caril voră fi profesori 
de licee; 

5. Da uni economi; 
6. De trei veghietor! de ordine; 
7. De mat mulţi servitori, 
Art, 21, Directarele secţiunii de sciinţe va 

avea locuinţa în scâlă, şi o va guberna sub 
autoritatea ministrului, “ 

Art. 915. Maestri de conferinţe şi repetitorii 
„se voră numi de Domnă, din corpurile deter- 

minate în precedintele articolă, după recoman- 
daţiunea Ministerului. ” 

Art. 316. Economală va fi numiții de mini- 
stru,: după recomandaţiunea directorului de 
sciinţe, 

Art, 317. Veghietorii de ordine se numescă 
de directorele de sciinţe; ei locnesci în scâlă 
şi a a inspecta peelevi în orele de recreaţiane, 
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de culcare, de dormire, peste nâpte şi la scnlara,. 
Ei însogescă totii-a6-una pe elevi la ducerea. 

loră Ja cursuiă facultăţiloră şi la întârcere.: 
„Arte 818, Elevii vori fi interni, întreţinaţă 
pe spesele Statului cu nutrirea, vestimentulii, 
încăldirea, Juminarea, cărţile şi materialul ne=. 
cesarii la studii, 

Art. 19,.Numărulă loriă va fi trei-deci, din 
cari se voră admite câte dece pe toti anulă, 
scii mai mulţi de va cere trebuinţa. 

Art. 920, Elevii la sc6la normale se admit 
prin concarsii, cara se va facă pa fie-care ană. 

art, 221. Concursul se va publica cu aă 
lună mal înainte; inscripţianile se voriă face de 
la 15 Septembre până la 1 Octombre; se va ţi- 
nea pentru acesta câte unii registru la univer- 
sităţile din Bucuresci şi Iaşi, a 
"Art, 822, Nici un aspirante nu se vă înscrie, 
de câtă după ce va depune, la cancelaria rec- 
torelui aniversităţii, actele următore =: - 
"1. Actii de nascere prin care se șa constata 

că aspirantele este născutii români, şi că la 
1 Yanuare următori ra avea etatea de la ştpte- 
spre-dece până Ja dons-decă şi trel ant; 

2. Unii certifi ati de vaceină, sâi dovadă că 
aă jăcuti de vărsati; . 

3. In casii de minoritate, nă declarațiune le- 
galisată din partea tatălui sc a tutorelui, cu= 
prinditâre de autorisaţiunea dată aspirantulai 
de a se destina la cariera de profesore în cursii 

4. Un certificat de aptitudine morale la fune- 
ţiunile învățămentului diu partea capilorii de 
instituţiune unde aspirantele se va fi aflat ssă. 
ca scolarii scii ca inrăţătoră; . ! 

3. Unii certificati de studie prin care să se: 
constate că aspirantele a trecutii examenul ge=- 
nerale de clasele liceului cu succes, 

“Arte 923, Lista do inseripţiune a cuncuzen= 
țiloră se va depune la JMinisteră, însoţită de 
tote actele susi gise şi cu avisulă reetorelui u- 
piversităţii asupra tie-cărni aspirante. 

Art, 324. Concursul se va începe la 10 Oc-. 
tombre, EL va fi judecat de uă comisiune com- 
pusă de şâpte membri, dintre cari trei vorii fi 
namiţi dintre profesorii de liceiă al clasilor sa- 
peri6re; dnoi din profesorii facultăţii de litere 
şi două din at facultăţii de sciinţe. Acestă co- 
misiune se va preşedea de rectorele universi- 
tății care nn va avea votă, | 

Art, 825. Cursul acesteiscâle va fi detrei ani, 
Ari, 926, Elevii se împart în două secţianl : 

în cea de litere şi cea de sciinţe. Aceste două 
secţiuni se distingii de la începutul cursului, 
deră ati puncturi de contractă comunv, carii ră- 
mânii a an determina prin regalamente. : 

Art. 327. Studiile anulul d'ântâiă suntii vă 
ravisiune aproiundată a învățăturilor de liceă, 

In anul ali dovilea se va da acestoră înră- 
țături mas multă desvoltare şi se rară perfec-   ţiona, elorii în cunoscinţe de totă felulă,
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Elevii vor urma totii d'nădată în aceşti doui | 

any cursulii facultăţii respective, . 
In alii treilea ani elevii se consideră ca vii- 

tori profesori şi li se specialisă studiulă după 
învăţământuli la care ei se destină. 

Art, 32$, Elevii vor putea în alii treilea an 
-să suplinâscă pe profesori în clasile gimnasiali, 

„Art, 229, Regolamentali de amănuntele a- 
cestel scâle se va face de consiliulă permanent 

şi se va aproba de ministru. . 

SECŢIUNEA II 

Despre fundarea de stipendie pentru seslele 
i din străinătate 

ârt. 330. Statul nu va mai da stipendie sub nici un altă cuvântii pentra învăţătură în scole 
din străinătate, de câtă numai în interesul în- tracţiunii publice naţional! şi sab următârela condițiuni: | 
„4. Cu aspirantele să fia născută români, să 

fie recunoscută fără migloce proprie; 
"b. Ca din suma destinată prin budget pentru 

stipendie, să se afecteze două treimi în favârea 
studenţiloră_eşiţi din scâla normale, ss, în 
lipsă, aceloriă ce ai absolvită cursuță facultă- 
ţiloră de litere scă sciințe, și nă treime în fav6- rea stadenţilori eşiţi din cele-alte facultăți, 

Art, 334. Cândă sară simţi necesitate d'a 
se fonda ună stipendiă afară din previsinaile 
articulului precedinte, uni asemine stipendii 
Du se va putea funda de câtă prin lege speciale, 
dată în cunoscința de causă. : 

Art, 332. Pentru tâte stipendiele ce voriă fi 
a sc da in urmarea articolului 330, se va ţine 
“concursăi, în casă cândi se vori presenta mai 
malţi aspiranţi la, acelasă loci, ” Art. 333, Concursulă se va publica cu tref 
luni mai nainte. Eli se va ţinea, dea după 
articolulă precedinte va fi casă de concursiă, 
înaintea unei comisiuni compus2 da cinci mem- 
bri numiţi de ministru şi preşedută la Bucu- 
resci de un membru al consiliului permaninte, 
şi la Iaşi de rectorele universităţii. 

Preşedintele nu va avea votii, 
Asupra raportului comisiuni:, ministruli va 

numi pe titalari! stipenâielorii. - 
* “Arte 334, Stipendiele se voră da pe tiinpul 
ce va mărgini consiliul permanente, după date 
positive asupra cursului scâlei în care stipen- |. 
distală are a intra, 
lori ce are a face, 
„Art, 835, Stipendistul se va obliga în scrisă, 

de a servi la întorcerea în patrie ca profesore 
în decursă de înlouitii timpă de câtă celii pe- 
trecut în străinătate cu spesele Statului, însă 
sub condiţiune, în favâtea sa, de a fi chiămață 
la ună asemenea post în cei d'ântâiă doui ani 
după întârcere, 

s6ă asapra naturei studii- 
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In casă de minoritate, sc va obliga şi el ân- * 
suși şi părintele s6ii tutorele săi. 
“Arte 936, Stipendistulii va fi dâtori a tră- 

mite po fie-care anii Ministerului documente de 
frecuentarea cursuriloră, sâii, în lipsă, de exa- 
menele ce va fi trecută, şi la întârcere, să pra- 
sinte certificatulă de absoluţiune usitată la 
scâla în care a urmată. | 

La din contra urmare, şi în lipsă de vre-ună 
curentă de justificare, stipendistulă, după ună . 
primă advertismentii ali ministrulni, va â re= - 
chiămată în ţâră, dâca se află în acesti casă, 
şi în genere va fi supus a întârce Statului tote 
spesele făcute cn dânsulă în străinătate. , 

Art, 337. Căndii din cansă bine cuvântată . 
unii stipendistii nu şi-a terminată studiile, în 
timpulii mărginită, Ministerulă în consilială 
permanent, va putea să'i prolunge terminulă 
după împregiurări, fără însă ca acestă prolun- 
gare să trecă pesta duci ani. IE 

Arte 39$, Particularii, precumii și muncipa-   

  

  

lităţile şi veri-ce alte corpuri poti asemenea 
să fundezs stipendie în favârea desvoltării în- | 
strucţiunii.. In casă cândă acestia voriă voi a 
încredința guvernului asemeni fonduri, priimi- 
vea oră se va face printr'uă lege. : 

Art, 339. Stipendiile fundate în virtutea, 
articolului precedentă, se vor întrebuința după 
voinţa espresă a fundatorilor, 6ră în lipsă, după 
regalele întocmite pentru stipendiile Statului, 

Art, 340. Aceste stipendii voră purta nu- 
mele fundatorilorii loră, şi se va face menţiune 
de dânsele în statistica anuale a scoleloră.. 

Art, 341, Dâea fandatorulii a determinată 
numerul stipendistilor şi dâca sumele afectate : 
pentru întreținerea .lorii nu snntă de ajunsă, 
Ministerulii va scădea numărulă stipendistilor 
la măsura sumeloră efectate. .... i 

Art, 342, Scolari! stipendiaţi de particulari 
s6ă alte cor»uri, vor fi supuși la aceleaşi regule 
de disciplină şi ordine ca şi scolarii stipendiaţi 
de Stati. IN ! 

SECȚIUNEA III 
„Despre secolele primare normală şi despre 

" conferințele scolare sătesci 

Art, 313, Nu se vor putea priimi învățători 
în sate de câtă cel cari vorii justifica că ai 
trecutii cursurile prevădute prin art. 22, 

Art. 84. In oraşele unde vorii fi mal multe 
sc6le primare urbane, consiliul permanent va, 
determina, una dintr'ânsele care va servi de 
scâlă primară normală, . , 

Art. 345, In acesti casii consiliul perma- 
nentă va elabora uă programă specială care va, 
coprinde şi noţiuni de agricultură şi de artea 
veterinarie. 

Art, 346, Uă dată pe ani şi anume în cea 
Wântâiii săptămână după Pasci, fie-care revi-
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surii va aduna în conferință, la oraşul cen- 
trală ali circumseripţiuni! sâle, pe toţă sub- 

revisorii acelei circumscripiun). 
Aceste conferinţe voră ţinea celii pugini trei 

stptimâni. 
Art. 317. Revisorul va arăta sub-revisorilor 

în ce consistă dâtoriele lor, le va esplica legile 

şi regulamentele relative la scolele comunali; 
Ya discuta împreună cu Qenşii toti ceca ce în- 

terestză învăţământulă comunale şi măsurele 
de luatii spre imbuuătăţire. 

Art, 315, Rovisorulii va adresa Ministerului 
unii raportii detaliată despre aceste conferinţe. 

Art, 349. De ducă ori pe ană, şi anume la 

începutulii lui unii şi la începutul lui Sep- 

tembre, sub-revisorulă va aduna în conferinţă, 

la.aă scâlă comunale cea maicentrală, pe toţi 

învățători! sătesci din circumseripţiunea sa. 

Acesta conferinţe vor ţinea fie-care cel pucin 
câte treY săptămâni. 

Art, 350. Sub-revisornliă va ţinea, în aceste 

conferinţe lecţiuni repetitâre şi desoltătâre a- 

supra învățăturelori ce se propunii în scolele 
xarali. 

Elă le va ţinea âncă uni micii cursă de pe- 

dagogie şi didactică. - . 

Art. 331, Resultatulă acestorii conferinţe 
se va supune de către fie-care sub-revisori, prin- 

trună îndoită raportă, revisorului respectivă. 

care va adresa către ministru unulă din cele 

două raporturi, împreună cu observaţiunile ce 
ar avea a face elii ânsuşi. 

CAPITOLUL IL 
Despre numirea personalului instrucţiunii 

publice 

SECȚIUNEA 1 
Personalul administraţiunii speciale 

Art, 352, Revisorii şi sub-revisorii, directo- 
şiă, de scole secundarie, directricele de scâle de 

fete, provisoril de internate, decanii facultăţi- 

lori, rectorii univeraitiţiloră şi toţi cel însăr- 

cinaţă cu administraţiunea scolară, se vor numi 
să se vori confirma de Domni după recoman- 
daţiunea ministrului. 

Art. 353, Ei voră trebui să fie Români, nă- 

scuţi sâă naturalisaţi, şi deosebit, să intronâscă 

şi calitățile cerute prin urinătârele articole. ! 
Art, 154, Nu se vori putea numi revisori, 

de câtii ce? ce vorii justifica de cunoscinţele ce 
se propunii întruni gimuasiă. - 

Art, 855, Nu se vori putea numi sub-revi- 

sori de câtii cei ce vori justifica că posed cu- 

noscinţele ctasiloră primare. 
Arte 356, La casă cândă numărală aspiran- 

ţiloră ar fi mai mare de cât numărulă locurilor 

MINISTERULUI 

vacanţi, consiliulii permanenti va alege prin 
concursii pe cei mai meritanţi. 

Art. 357. Acumiă la începută, în lipsă de 
persâne cu calităţile ceruse prin art. 354 şi 355, 

se va numi prin preferinţă dintre fostil revisori 
şi sub-revisori cari s'aă făcută bine cunoscuţi 
în asemenea servicii. - 

Art, 858, Revisori! şi sub-revisorii nu voriă 

putea să aibă nici aă altă funcţiune nică pro- 
fesiune, 

Art, 839. Directorii de licee, de gimnasie, 

de scâle reali şi de seminarie, nu se voră putea 

numi de câtii dintre actualii profesori af ace- 

lorii se6le cari ai mai inulţi ani de servicii în 

sfera instrucţiunii. 
Art, 360, Directorii de seminarie .roră fi 

clerici. Ministrul va consulta, asupra alegerii 

loră, pe chiriarchulii locală. , | 

Art. 361. Directricele scâlelor de fete nu se 
sori putea numi de cât dintre actualele insti- 

tutrice şi profrsâre ale aceloră scâle, cari aă 
etatea de două-deci şi ună ani pentru sc6lele 
primarie, de dou&-deci şi cinci ani pentra scâ- 

lele secuniarie. : 

Art. 362, Provisoril de internate nn voră 
putea să cumuleze cu acâstă funcțiune nici uă 
altă funcţiune administrativă în sfera instruc- 
iuniă. | ! 
Art, 9083, Decanii facultățiloră şi rectorii   

  

universitățiloră se vor supune la Domni de 
către ministrulă instrucţiunii, după ce vorii fi. 
fostă aleşi de corpurile 'respective, conformă 
art. 277 şi 292. 

"SECTIUNEA II 

Despre personalulă învățătorii . 

Art, 364. Numirea definitivă a înrăţătorilor 
săteaci sa va face prin decisiune ministeriale, 
dată în forma art. 14; numirea, institutoriloriă 
şi înstitutriceloră, precumă şi a profesoriloră, 
se ve face, prin decretii Domnescii. Numirea, 
învăţătorilor şi instructorilor la sc6lele înfiin- 
ţate şi întreţinute de comune, se va face de 
ele prin autorisaţiune ministeriale, 

Art. 305. Numirea provisorie a învăţători- 
loră sătesci ge va face de prefectulii județalui, . 
după recomandarea revisorului acelui jadeţii ; 
numirea provisorie a institutoriloră, precumiă 
şi a profesoriloră, se va face prin decisiune mi- 
pisteriale dată în forma art. 14. - 

Art. 366. Numirea provisorie se va face pe 
cursă de uni anii pentru iuveţătorii sătesci, 
de doui ani pentru institutorii şi institutricele 
din comunele urbane, pe curs de tre ani pentru 
profesorii de gimuasic, licee şi facultăţi. 

Arte 367. Nimeni nu va putea câştiga vă 
numire provisorie de învățătoră, institutoră, 
institutrice, nică profesorii, de câtii dâca va ju- 
stifica despre absolvirea unoră studie identice
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ss analogo cu cele ce suntii a se propune în 

clasea vacante, precumii şi a tuturor studielor 

inferiori acelora. : i 

Art, 368. Deosebitii de acesta, aspiranţii 12 

unii locă vacantii de învăţători în genere, vor 

fi supuși la uă îucereare care va consiste : 
a. Scă în proponimente. publice de aceleaşi 

materie, făcute cel pugin în cursi de doni ani, 

- dâca na va fi trecută mai multă de trei ani de 

la încetarea acetorii proponimente. 
v. Sâii în publicaţiune de scrieri 

„Vora'şi materie. . 
e. Sâii în examenii, cândă candidaţii, mai 

pugini la numără de câtii locurile vacanţă, nu 

ai nici unulii din titlurile ardtate în cele două 

alineate precedinți, ori, cândă titlurile ce pot 

avea conformă acelora'şi atineate nu sunt jude- 

cate de comisianea competinte în destnli de 

- molţămitâre. a 
„d, S&ă în concursă, în acelaşi casă prevădut 

prin precedintele alineatii, dâca candidaţii sunt 

mai numeroşi de căt Jocurile vacanţă, . .. 

Art. 369, Arbitrii cari voră jnde ca, titlurile 
şi aptitudinea candidaţiloră voră î: . . 

1. Pentru învtțătoril sătesci, revisorelă, in- 

ginernlă sâă în. lipsă, medicniii judeţului şi 

institutorulii de clasea IV-a ală oraşului, 

2. Pentru institutorii şi institutricele din co- 

munele urbane, doui dintre profesori! gimna- 

siului locală sâii celui mai apropiati, traşi la 

sorți, revisorulă judeţului şi doui delegaţi din 

partea Primăriei locale, 
3, Pentru profesorii de gimnasie, trei profesori 

de clasi snperiori aj liceului, celui mai apro- 

piatii, traşi la sorți, trei delegaţi din partea 

Mancipalităţii şi directurele Liceului. 

4. Pentru profesorii clasiloră superiori de 

licee, arbitri voră fi: directorele liceului, câte 

doui profesori trașă la sorţi din corpulă profe- 

sorale ală facultăţiloră din Bucuresci, pentra 
partea de dincâce de Mileovii, şi din Iaşi pentru 
cea de dincolo de Milcovii, de litere şi de sci- 
inţe, şi doni sc trei membri, după trebuinţă 

spre completarea numărului de şâpte, delegați 

din“partea Primăriei locale din sinnlii săi, sei 

dintre particulari numiţi de ministru. 

5. Pentru profesorii de facultăţi, decanul şi 

patru profesoră ni facultăţii acelei sciințe, luaţi 
prin sorţi, pentra Bucuresci de la facultatea 
din Iaşi, şi pentru Iaşi de la cea din Bucuresci, 

doui membri din consiliul de Stati din secţia- 
nea corespungătâre acelei facultăţi, doui mem- 
bri aleşi, dapă natura facultăţii s6ă din Curtea 
de casaţiune, si din coasiliulăi medicale, sâă 

din consiliulii teenic, iar în lipsă, delegaţi din 
partea ministrului, , ci 

Art, 870. Profesorii ssă institutorii chid- 
maţi în virtutea articolului precedinte a fi ar- 
bitri, nu pot fi luaţi de cât dintre cei titulari. 

Aceste comisiuni se voră preşedea de unonlii 

asupra ace- 
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dintre ai lori membri numiti de ministrul in- 
strucţianii. . | 

Arte 371.. Decisiunea comisiunii se va lua 
prin majoritate de voturi. 

Comisiunea nu va putea funcţiona de câtii 
fiinâă în numărulă complecti ali membrilorii 
săi legiuiţi prin art. 369. : ” 

Art, 322, La casă de vacaţiune a unui locă 
de învăţătotii, institatorii sâii profesorii, se va 
publica prin îngrij:rea ministrului, celă pugia 
cu trei lani şi jumătate mai înainte, diua în 
care va avea să se provădă la ocuparea, acelui 
locă de institutorii s6ă profesorii, şi cu uă lună 
maj înaintă pentru învăţători. 
„Art, 373, In intervalal de trei luni şi jumă- 
tata înaintea dilei defipte, candidaţii vor trebui 
să depună la Ministeră actulă lorii de nascere 
şi să declare veri-ce titluri vorii crede că ai, 
Arte 374, La ina defiptă comisiunea de 
cara se face menţiune în art. 369 va procede 
la, examinarea, acelorii titluri, şi, de va fi tre- 
boinţă, Ia examenulă sâii la concursulii candi- 
daţiloră după distineţiunile art. 368, 

Art. 275. Obiectele examinului sâi ale con- 
cursului voriă fi : - PE 

a. Pentru învățătorii sătescă, cunoscinţele 
declarate obligătâre prin art. 32 şi noţiuni de 
agricultură şi de arta veterinară, pe câtii se 
va putea. - : , 

v. Pentru profesorii de gimnasie, cunoscin- 
ţele co se propună în licee. ” 

e Pentru institutori şi institatrice, cunoscin- 
ţele clasiloră primare şi gimnasiali, 

a. Pentra profesorii superiori de licee, cuno- 
scinţelo speciali asupra, materiei ce are să se 
propună. în vacanta clase; deosebit ci voră fi 
dâtori a justifica da absolvirea, înrâţăturiloră 
de liceii stă, în lipsă, să fie supuşi la ună exa- 
menii generală de acele învățături. : 

.e. Pentru profesori de facultăţi, canoscinţe 
speciali asupra ramului pentru caro se destină; 

deosebitii de acâsta, ci voră fi dâtori să justi- 
fiec de absolvirea învățăturilor de licei, 

Art. 8376, Examenali şi concursulă vor con- 
siste pentru învăţători, institatori, institutrice 
şi profesori de veri ce radă, în câte vă probă 
scrisă şi câte uă lecţiuna făcută înaintea comi- 

siunil pentru fie-care obiect din cele cuprinse 
în articolulii precedinte. 

Insă aspiranţii ia prefesorată în. clasele su- 

periâre de licee sâii de facotăţi vorii „trebui, 
peste acâsta, să facă, asnpra obiectului pentru 
care se presintă, trej probe scrise şi trei lecțiuni. 

Art. 377. Tema fio-cării probe scrise şi lec- 
iuni nu a patea fi, sub pedâpsă de nulitate, 

mai coprindătâra de. cât subiectul unci lecţiuni 
de clase. 

Cu tâte acestea; pentru câte una din cele 
trei probe scrise şi lecţiuni, de cari se face     menţiune în paragraful articolulni precedinte, 

va trebui să se propună câte nă temă generală,
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Art, 378, Tema pentra proba în scrisă pre- 
cum şi pentru lecţiunea orală se trage la sorţi; 
însă, cea pentru proba scrisă, în momentulit 
cândii candidaţii sunt paraţi a intra în camera, 
ce le este destinată spre a o tracta; cea pentru 
lecţiunea orală cu două-deci şi patru de ore mai 
înainte de încercare. E î 

- Tragerea la sorţi se va face printrun copil, 
„ Art, 859. Urna cu biletele de sorţi .va cu- 
prinde tâte materiile obiectuiul asuyra cărui 
se face examenulă sc concursulă. : 
„In casulii contrarii, precum şi în casulcâud 
aceeaşi materie s'ari găsi scrisă pe mai multe 

bilete, totulii este nulă. a 
Art, 380, Comisiunea va verifica biletele şi 

va faca menţiune în procesul săi verbale de ob- 
servarea formalităţilor prescrise prin cele două 
articole precedenţi. i a 
"Arte 981, Lecţiunile candidaţiloră se vorii; 
face în publici. Probele ecrise se voriă tipări 
fără nume în jurnalulă instrucţiunii. i 

Se va tipări asemenea procesuli-verbale al 
comisiunii asupra resultatului examenului s6ă 
concarsului. PE 

Art, 852. Ministrulii priimindă raportuli 
comisiunii, va face numirea provisorie a can- 
didatului admisă, după forma prescrise prin 
art. 265. Asemenea şi prefectulu judeţului. 

Art. 283. Invăţătorii, inatitutorii şi profe- 
sorii sunţii deturi a face, la numirea lori, ju= 
rământă de supunere la constituțiunea ţtrei şi 
de fidelitate Domnului. - E 

Acestii jurământă se,va faca la Bucnresci 
înaintea ministrului, la aşi înaintea rectorelui; 
iară la cele-alte judeţe înaintea directorelvi 
de liceii sâă de gininasiii, şi în lipsă, înaintea 
prefectului, ” E 

SECȚIUNEA II 
Despre drepturile şi detoriile profesorilori, 

- anstătutoriloră şi învăţătorilor 

Art, ES1. Profesorii titulari de facultăţi 
untă inamovibili, i - , 

Arte 385. Profesorii inamovibill nu voriă fi 
strămutați, fără a loră expresă învoinţă, de 
la unii locii lu altulii. | 

Art, 986. Ei nn voră fi revocaţi de cât pen- 
tru motivele şi după fo-mele determinate prin- 
tr'acustă lege. 

Art. 337, Toţi membrii corpului învăţămen- 
tului publică, pe câtii se află în activitate de 
serriciă, aii dreptulă de scutâlă de zerriciă 
militară. : i 

Dapă doui-spre-gece ani de servicii, remu- 
nerariulă înrițătoriluri va fi îndoită de câtă 
celă primitivă. Sa 

Arte 388, Invăţători! sant dstori a frecuenta     regulat clasa lori şi a intra în clase la ora de- 
terminată prin regulamente. 
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Art, 8$9, In casă de contravenţiuna la arti 
voluli precedinte repetită da trei ori în cursii- 
de uă lună şi fără motivă bine cuvântati, mmi- : 
nistraiii, în onsiliulii permaninte, va reținea 
din 1$fa acelui înrăţătoră ceea ce i s'arii îi ca- 
venită pe dilele în cari şi-a călcat dâtoriile. 

Art. 390. Lipsirea de la clase în curs de uă 
lună fără congediii şi fără scusă bina cuvântată, 
va faca să se considere demisionar învățătorul. 

Intre scusele bine cuvântate ale acestui ar- 
ticolă şi ale celui precedinte nu sc torii putea 
admite cele întemeiate p2 alte ocupațiuni ce 
ar fi avut învăţătorulă, deosebite da ocupaţiu- 
nile leginite ale funcţiunii sâle de învăţătoră. 

Arte 891, Implinirea obligațianiloră de asi- 
duitate de car! se face menţiune în cele trei ar- 
ticole precedinţi, ra fi constatată printr'un re- 
siatru de presență, în care înrățătoruli va 
*nsemna ora şi va subscrie atâtă la intrare cât 
şi Ja esire sub pedâpsa prescrisă prin art. 389. 

Art, 392, Iustitutorii şi profesorii de gini- 
nasie şi de licee, în timpulă celorii două de ân- 
tâiă peridde ale curaulai loră după ce soră fi 
priimită namirea definitivă, nu voră patea să 
ocupe uă altă funcţiune, nici să eserciteze vre 
uă profesiune alta de câtă cea de învăţători de 
materie pentru care aă fosti numiţi. 

Contravenitorulă se va socoti demisionariă. 
"Art. 393, Aceeaşi îndstorire este impusă. 

sub aceeaşi penalitate, profesoriloră superiori 
de licee şi profesorilorii de facultăţi, în timpul 
calorii Vântâii trol peri6de ale carsulni lori 
după numirea loră definitivă. 
“Art, 8394, Probibiţiunile- stabilite prin cele 

două articole precedinţi se vori aplica şi la 
profesorii numiţi înainte de promulgarea ace- 
atei legi, pe timpi de şâsa an! socotiți de la 
a loră confirmare făcută conformă legiloră an- 
teridre acestia. 

Art, 295, lnstitutorii şi profesorii voră fi 
stori a trace, în carsală anului scolari, tote 
materiile cuprinse în programă, dândi fie-cării 
dintr'ensele uă egală proporţionată desroltare. 

Celii ce ară contraveni pentru a treia Oră la 
acâstă îniiâtorire va fi pasibile de suspenaiune. 

Art. 896. Profesorii cari coră călca dâto- 
torile ce le suntă impusa prin acâstă lege, sâiă 
cari ară compromita în veri-ce modă demnita- 
tea caracterului lor, vor îi supuşi, dapă casuri, 
la advertisment, cencură, suspensiune ssi de- 
stituţiane. 

Art, 897, Advertismentul se va da de supe- 
riorulă imediată prin scrisâre secretă. 

Art, 898. Censura, suspensiunea şi destitu- 
ţiunea se! voră pronunța da uă comisiune de 
ciaci profesori, aleşi prin sorţi din corpul pro- 
fesorale ali gradului de învățământ superior 
celui în caze funcţionsză învățătorul incalpat. 

Acâstă comisiune se va compune, pentru pro- 
fesorii de facultăţi de la Bucuresci; din corpul
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profesorale ali facultăţi de la Iaşi şi vice- | 
versa, - 

Arte 399, Censura atrage cu sine de drept 
perderea onorariului pe uă lună, 

Art. 400, Suspensiunea se ra pronunţa pe 
timpi mărginiră, începând de la trei luni în 
susă, sâă po timpă nedeterminată, după împre- 
giurări. i o 

Art, 401. Suspensiunea atrage cu sine per- 
derea onorariului pe timpulă câtă va ţinea. 

Art, 402, Suspensiunea nu so va pune în lu- 
crare de câiii după ce otărirea prin care este 
pronunţată va fi aprobată de ministru. 

Art. 403, Destituţiunea, pronunţată nu se 
va executa de cât în urma unai decret Domnesc. 

Art, 404. Invăţătorulii destitaitii conform 
reguleloriăi de mat susă, nu va mai putea fi ad- 
misii nici uă dată la fancţiuni de învăţători 
publici. . , 

Art, 405. Urmăririle contra învăţătorilorii 
după regulile stabilite prin acâstă lege nu vor 
împedica cursulă legale ali acţiuuii publice, de 
va f ună asemenea casă, 

_ APENDICE 
„ Anstrucţiunea privată 

Art. 406, Sc6lele sâi internatele private pot 
cuprinde ori ce înviţătură, primară, secun- 
dară, speciale. 

Art. 407, Scâlele private de fete voră tr:bui 
să tie sub direcţiunea unei femei. 
„Art. 408. Programa şi regalamentele spe- 

ciali alo ori cării secole private vorii fi mai ân- 
tâiă aprobate de ministru. . 

Art, 409,. Directorii Scâleloră private pri- 
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„Acele sc6le, în cari se va perde timpulii co- . 
piilor, sâiă în cară ce va altera morala s6ii să- 
nătatea loră, se vorii suspende sâă închide. 

Art. 411, Pedepsele disciplinare la sc6lele 
private voră fi aceleaşi ca, la secolele publice. 

Art, 412, Sc6lele voră ţine pe fie-care an, 
unii examen șzenerale la care voriă asiste per- 
sâne dolegâte din partea consiliului permanente 
în Bacurescă, din partea rectorelui unirersi- 
tății pentra laşi, sâă din partea directorelui - 
de gimnasiă ori a comitatului scolară pentru 
cele-alte oraşe. , 
„Art, 413, Sedlele private rorii fi puse sub 
priveghierea ministrului instrucţiunii, a recto- 
riloră de universităţi, a revisorilor, a comita-, 
tului scolarii şi a Consiliului comunale. 

Sedlele private elementare din comunele ru- 
rali vorii îi puse şi sub priveghierea sub-rovi-. 
soriloră locali a 

Art. 414. Revisorii şi sub-revisorii vorii vi- 
sita aceste acole directii ori de câte ori va, cere 
trebuința. 

Art. 415. Fie-care scâlă sâă intrenati pri- 
vati va avea ună registru de inspecţiune ca şi 
sc6lele primare publice. ! 

Art. 416, Cândi directorele unei scole ssă 
internaţi dă dovadă de incapacitate, dezordine . 
sâii nemoralitate, nu se va conforma instrac- 
ţiunilorii şi ordiniloră priimite, scă când sc6la 
sa altereză morala sâi sănătatea copiilori, i 
se va da ună avertisment din partea mini- 
stralui, 

Ministrali va putea chiăma pe dircetorela 
s6ii capulă scolei ori internatului înaintea sa - 
spre a'i face observările cuvenite şi a'ă asculta 
în apărările scle. , : . 

Art. 417. Dâcă după asemeni încercări, răulii 
totii urmâză, ministrulii în consiliul perma- 
ninte va putea pronunţa închiderea provisoriă 
ssă definitivă a scoiei, “ !     mare vorii fi dâtori a adopta programa scolelor 

primare publice. A . 
Când însă într'uă sc6lă privată se va forma 

una sâii mai multe clasi gimnasiali, directorele 
scOlei va putea adopta pentru acele clasi nă 
programă chiar deosebită de a secolelor publice, 

Art, 410. Pe lîngă condiţiunile de studie, 
ori ce scâlă sii internată privată va trebui șă 
fie bine condiţionatii în respestulii moralității 

Acâstă măsură se va lua sâi din oficii, sât 
în urma reporturiloră priimite de la revisori 
şi sub-revisori, sâii după cererea făcută de co- 
mitatalii scolară scă de consiliul comuneloră, . 
„Inchiderea scâlei se va efectua, sâii îndată, 

sâi după re-care termină, conformi cu gra-, 
vitatea îm prepiurăriloră, ! 

Art, 415, Acâstă lega se va pune în lucrare   şi ală igienei, cu începerea anului scolari 1865. 

  

DECRETU 
» No. 963 DIN 3 1uuie 1865, MODIFICATORU LEGEI INSTRUCTIUNEI 

| (1865) N 

Art. 1. Sunt şi rămân modificate art, 49, 50, 
11,15, 133, 184, 142,268, 265 şi 349, din legea 

instracţiei publice, precumi se arată mai jos: 
;1. Scâlele ror ţine vacanţă la epoceleurmăt6re:
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a. Cele primare rurale de la 25 Iunie până 
la 1 Septembre. ” 

Vb. Cele primare urbane, de la 1 Iulie până 
la 15 August, 

„e, Cele secondare de la 1 Iulie până la 1 Sep- 
tembre. e 

d. Pacultățile şi alte scoli superidre de la 
1 Iulie până la 15 Septembre, 

2. Afară de acestă vacanţă mare, secolele de 
ori-ce grad, vorii ţine şi alte mai mici, adică: 
Duminicele şi sărbătorile Duminicale şi na- 
“ţionale, 8 dile de Crăciunii din diua de ajună 
până la cea de anul noii, şi 15 dile la Pasci din 
săptămâna mare până la Dumenica Tomi. 

3, Scâlele primare şi secondare voră ţine 
două examene pe ană şi annme: . 

a. Scâlele primare rurale ună semestru de 
la, 2 până la 5 lanuarie, şi altul generală de 
la 16 până la 22 Iunie,   
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V. Cele primare urbane unii semestru do la 
2 până la 5 Ianuarie şi altulii de la 20 până la 
27 lunie. 

c. Cele secondare unii semestru de la 2 până 
la 12 Januarie, și altul general de la 10 până 
la 27 Junie, 
După celii de ali douilea examen se va face 

împărţirea premielor. Facultatea şi alte scoli 
superidre vorii ţine examenele în sesiunela în- 
semnate prin regulamentele lori speciale. 

4. Sesiunile pentru examenele regulate de 
bacalaureată, se soră determina prin ună re- 
gulamentii speciali. 

5. Conferinţele ce sub-revisorii suntă obli- 
gaţi a ţinea ca învăţători comanelorii rurale, 
vorii avea loculă de la 1.până la 29 Acgusti., 

Arte 2, Sunt şi rămân abrogate art, 392, 393. - 
şi 394 din aceeaşi legiuire. . 
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PENTRU INSTITUIREA DE PE ACU A CONSILIULUI PERMANENTU ALU INSTRUCTIUNEI PU- 

- : BLICE, PREVEDIUTE DE LEGEA RESPECTIVA, APLICABILA CU INCEPUTULU VENITORULUI 

ANU SCOLARU 1865—18366. 

! - (Decretă din 20 Tevruarie 1865) 

Art, 1, Disposiţiunile prevădute la partea |, 
Cap. I, art. 9—21 din legiuirea asnpra instruc- 
ţiunei publice, lucrătore cu începutulii anului 
scolarii 1865/6, se vori pune de pe acumii în 
lucrare. 

Art. 2, Consiliulii permanenti prevădută 
prin legea instrucţiunei publice va avea tote 
atribuţiunile administrative şi inspectorii pre- 
vădnte de legea acâsta, câte nu vor fi incompa- 

tibile cu legile în vigâre pentru instrucțianea 
publică. 

Art, 9, Funcţiunile membrilorii consiliului 
permanentă sunt onorifice; ef vorii priimi însă 
uă diurnă de lei 800 pe lună pe totii timpul 
funcţionării loră din suma prevădută la capi- 
toluli II], ŞI, a budgetulni instrucţiunei pu- 
blice pe 1865. 

  

REGULAMENT 

PENTRU SERVICIULU DE INSPECTIUNEA SCOLARA 

(Decretii - No. 791 din anulu 1962) 

Art. 1. Spre a putea controla învățământul 
publici în totă întinderea şi în tâte ramifica- 
ţinnele scle, şi a putea garernulii să aibă pu- 

numi inspectori scolari cu îndâtoririle şi atri- 
buţiunile mal josă însemnate, 

Art, 2, Inspectorii se voră numi, toţi fără 
rurea încredințarea că tote leginirile şi dispo- | deosebire, de Domnitorii, după recomandaţiu- 
siţiunile privitâre la învEțământaulă publică se | nea Ministeralai de culte şi instrucţiunei pu- 
„Observă şi se aplică pretutindeni strictii și în 
„spiritulă după care ai fostii dictate, se roră 

blice, ca unii ce suntii organi direcţi ai mini- 
strului în controlulă învățământului publici
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De aceea inspectorii vori fi depărtaţi din 
posturile lori îndată ce se vorii abate de la 
îndâtoririle ce li suntă prescrise şi vorii perde 
prin reaoa lori purtare încrederea ca Ministe- | - 
“rulă trebue să aibă în personele luri, pentru 
ca scopul acestei instituţiuni să fie îndeplinit. 

Arte 8. Inspectorii se vor împărţi în 3 clase 
şi anume :: : 

$ 1. De clasa I va fi ună inspector superior 
cu îndâtorire de a inspecta sclele secundare 
şi învăţământulă superior în Bucuresci şi Iaşi, 
precumă şi internatele Statului anexate pe 
lingă scolile secundare în aceste două orașe. 

$ 2. De clasa II se vorii numi șâse inspectori 
ca îndâtorire de a inspecta fie-care în despăr- 
ţimentul ce i se va asigura de către Minister, 
scolele primare şi secundare de prin districte, 
precum şi tote scâleie particulare, pensionate 
private şi internate ale Statului. 

$ 3. Da clasa LII se vori numi ş6se-spre-dece 
inspectori cu îndstorire de a inspecta sclele 
sătesci, fie-care &răşi în despărţimântulii ce 
i se va fixa de către ministru. 

Art, de Iospectorulă superioră va fi dâtorii 
a merge cel pucin de două ori pe anii la Iaşi 
unde va stărui cel pugin în cursă de uă lună, 
şi acâsta în timpul în care funcţioneză scâlele 
spre a revisui diferitele stabilimente încredin- 
țate inspecţiunei sâle. i 

Asemenea el va inspecta scâlele din Bucu- 
resci celii puginii la două luni uă dată, cândii 
elă va 6 dâtor a face Ministerului rapoiti, la 
fie-care 4 luni, după resultatulii inspecţiuni- 
loriă sâle. N ! 

Art. 5. Inspectorii de clasa II vor îi detori 
a inspecta celii puţinii de 3 ori pe an tâte scâ- 
lele din despărţimântulă lori, şi a face Mini- 
steriulul raportă despre resultatulii inspecţiu- 
nilorii la fie-care 3 luni. 

Art. 6. Clasificarea inspectorilor de clasa I| 
se va face după următârela şeso despărţiminte : 

1.Uu inspectore de clasa ll pentrv districtele 
Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanați şi Vilcea. 

2. Un inspectorii de clasa Il pentru distric- 
tele Oltu, Argeşi, Muscel, Dimboviţa,: Pra- 
hora şi Teleormani. | - 

3. Uni inspectorii de clasa II pentru distric- 
tele Ilfovă, Vlaşca, Ialomiţa, Buzăii şi Brăila. 

4. Ună inspectore da, clasa II pentru distric- 
tele Râmnicu-Sărat, Putna, Cuvurluiii, Tecuci, 
Ismailă şi Cahuli. . . ÎN 

5. Uvă inspectore de clasa II pentru distric- 
tele Bacăiă, Romanii, Neamţu, Fălticeni, Do- 
rohoi şi Botoşanii. E : 
„6. Uni inspectore de clasa II pentru distric- 

tele Bărlud, Huşi, Văsluiă şi laşi, “ 
Art. 7. Inspectorii de clasa IIL vor fi detori 

a inspecta sc6!ele despărțimântuli lori celă 
puţin de 4 oră pe an, făcânilă la fie-care 3 luni 
raportii Ministerului despre resultatul inspec- 
țiunei loră, 
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Art. 8, Clasificarea inspectorilori de clasa 
3-a se va face după următârele şâse-spre-dece 

desparţiminte. : , : 
1. Ună inspectori de clasa 3 pentru distric- 

talăi Argeşii şi unde există 188 scoli sătesci. 
„. 9. Unii inspectori de clasa 3 pentru distrie- 
tele Muscel, unde există 83 scoli, şi Dimboviţa 
unde există 198 scoli sătesci, în totalii.221, 
- 8. Uni inspectori de clasa 3 pentru distrie- 

toli Prahova unde există 159 scoli sătesel, 

4. Un inspector de clasa 3 pentru districtele 

Bezăă unde există 116 scoli, şi ROmnicu-Sărat 
unde esiată 99 se6le sătescă, în totală 215. 

5. Un inspectot de clasa, 3 pentru districtele 
Brăila unde există 45 scoli, şi Ialomiţa unde 

esistă 110 scoli sătesc, în totală 155 

6. Un inspector de clasa 3 pentru districtul 

Vlaşca unde există, 132 scoli sătesc]. . 

-- 7. Un inspector de clasa 3 pentru districtală 
Ilfov unde există 160 scoli sătesci. - 

S. Un inspector de clasa 3 pentru districtul 

Vâlcea unde există 149 scoli sătesci. - - 

„9. Un inspector de clasa 3 pentru distrietu 

Gorj ande există 158 seoli sătesci. .. 
10. Un inspector de clasa 3 pentru districtul 

Mehedinţi unde există 163 scoli sătesct. 
11. Un inspector de clasa $ pentru districtul 

Doljii unde există 131 sculi sătesci. . 
12. Un inspector de clasa 3 pentru districtele 

Romanați unde există 108 scolit, şi Teleorman 

ande există 113 scoli sătesci, în totalii 221.   

    

13. Un inspector de clasa 3 pentra districtul 
Oltii unde există 139 scoli sătesci. 
"14. Un inspector de clasa pentru districtele 

Bacăii unde există 4 scoli, Cuvurlaiii: unde e- 

xistă 3 scoli. Pălcii unde âxistă 6 scolY, Va- 
sluiti unde există 2 scoli, şi Tutova unde există 
1 scâlă sătâscă, în totală 

15. Un inspector de clasa 3 pentru districtele 
Romană unde există 8 scoli, şi Neamţu unde 
există 15 scoli sătesc), în totali 93. 

16. Un inspector de clasa 3 pentru districtele 

Suceava ande există 10 scoli, Dorohoiă unde e- 

xistă 4 scoli, Botoşani! unde există 4 scoli, şi 
Iaşi unde există 8 scoli sătesci, în totală 26, 

Art, 9, Pentru a putea guvernul exercita 
unii controlii seriosă şi asupra tutulorii sc6le- 
lorii israelite din ţâră, în care se preda atâtii 
religiunea, mosaică câtii şi aite subiecte de în- 

văţătură în limba hebraică, astă-felă în câtă 
arti putea uşorii întroduce în aceste scoli doc- 
trina şi metâde pernici6se sectei israelite, cara 
şi ea trebue să participe la progresulă general 
ală învățământului publici, se ra numi unii 
inspectori şi pentru aceste scoli, care se va 
considera ea inspectorii de clasa 2-a, priimind 
însă câte șâse sute ef, No.600, salariă pe lună, 
şi sâse sute lei, No. 600, diurnă. | | 
“La acestă postii se va numi de către Mini- 

ster uă persână care, pe lîngă calităţile cerute 
pentru inspectorii de clasa 2-a, va trebui să
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afbă şi doplină cunoscință de limba şi religiu- | 7. Asupra ţineri! cancelarii seâlelorii. 
nea hebraică. , 

Art, 10, Inspectorulă superiori va putea, fi 
însărcinată de Ministeral cultelorii şi instruc- 
țiunei publice a inspecta orf-es scâlă cara, e de 
resortuli celori-alți inspectori, şi numai în a- 
cesti casti aceştia roză sta sub imediata au- 
toritate a inspectorului superioră, 

Art. 11. Ministeruli va putea' permuta pe 
inspectorii de aceeaşi clasă, fără deosebiti de- 
cretiă, de la unii despărțimântă la altulii, după 
cumiă va cere trebuința serviciului, 

Art, 12, Nu vor putea fi priimiți inspectori 
de câţii acei bărbaţi cari aii foncţionată celă 

- Puțin în curs de doui ani ca învăţători intr'uă 
sc6lă publică, şi cari voră întruni âncă și cali- 
tățile mai josii prescrise, adică. a 

„78 1, Inspectorele superioră va trebui să fie 
uă persână care, osebitii de a fi săvârşită cur: 
sală specială ală vre-unai facultăţi, trebue 
să fi dati şi dovedi de capacitate, de merita 
superidre şi'de moralitate în învățămânatulă 
publică. . 
:-8 2, Inspestorii de clasa 2-a să fi absolrită, 
pe lingă sc6la primară, şi cursulii gimnasiului 
complectii, şi să nu dată nici uă dată în tot 
timpul cât aiă fostă profesori, cause legitime 
de reprimandă asupra lori, i 

Ş 3. Inspector! de clasa 3-a roră trebui să 
fi absolvit pe lingă scâlele primare celi pucia 
şi patra clase gimnasiali, şi asemenea să na fi 
datii nici uă dată cause legitime de nemulțu- 
mire în contra lori. 

În genere Ministerul va putea alege la ps- 
starile de inspectori pe persânele acelea care 
întranindă calitățile mai susii prescrise, s'ar fi 
distinsă mar multă în ramulă învețămtntului 
publicii, preferindi pe acei cu cunoscințe mat 
întinse şi cu ani de servicii ma! malţi, de cât 
aceia cari voră întruni numai strictă cualită- 
ţile cerute de acestii reglementi. - 

Constatarea titluriloră scolastice a candida- 
"ților la posturile de inspectori de ori ce clasă, 
se va face de către ronsiliulă superioră de in- 
strucţiune publică, după învitărea, ce i se'va 
aduce de către Ministerul culteloră şi instruc- 
ţiunii publice, EI : 

Art, 12, Indctoririle inspectoriloră voră fi 
cela următâre; ei vorii priveghea cu deosebită 
luare aminte: 

1. Asupra îndeplinirei îndâtotirilor de către 
profesori. - ! 

2. Asupra moralității loră. 
3. Asupra moralității i desciplinei scolarilor. 

14, Asupra păzirei cu strictitate a programe- 
Joră statornicite. ” 
„5. Asupra metâdei adoptate şi asupra cărți- 
lori scolastice ce sc iai de bază la învăţătura 
scolariloră.. 

6. Asupra salubrităţii şi bunol stări a cdi- 
ficieloriă scolastice, 

  

  
  

8. Asupra mişcărei statistice în privinţa scâ- 
letorii, 

9. Asupra examenelorii. 
10, Asupraţineriia bună stare a internatelor. 
Art, 14, În privinţa îndeplinirei îndâtoriri- 

lori de către profesori, inspectorii voriă fi cu 
cea mai mare luare aminte ca profesorii scâle- 
lorii ce suntiide resortulii inspecţiunet loră, să, 
ţină regulată cursurile lori predândă materia 
pentru cara suntiă numiţi în t6tă întinderea sa, 
după cumă e stabilită în programă, intrândă 
regulată în clase la, orele statornicite şi nea- 
bitânda-se întru cât de puţin de Ia instrucţiu- 
nile ce ai relatirii la postulă ce ocupă. 

Art, 15. În privinţa moralității profesorilor, 
inspectorii vor fi cu luare aminte ca ei, ca unii 
ce aii sacra misiune de a lumina şi a moralisa 
poporulii, să nu pârdă nici uă dată din vedere 
caracterulă ce aii în migloculi societăţii şi să 
obserr» atâtiă în relaţianile lor cu scolarii cât 
şi în relaţiunile lori socialeuă purtare demnă, 
de posiţiunea lori. : . 

Art, 16, In privinţa moralității şi discipli- 
nci scolarilorii, inspectorii nu vor perdea nici 
uă dată din vedere că unulii din avantagele 
principali ale învăţământalui pablică, este şi 
descipliua la care se deprindă elevii de tineri. 
şi care aplicat cu rațiune, însă tot de uă dată 
şi cu severitate, este menită do a produce so- 
cietății Gmeni care să ţie la ordine, atâtiă în 
trebile lori private câtă şi în trebile Statulai. 
Totii de uă dată însă adunătura mare de elevi 
de diferite educaţiuni şi moravuri pâte aduce 
cu sine, în lipsa unci privegheri seriâse, a unei 
măsuri severe din partea învăţătoriloră, mora- 
vuri rele, și uă imoralitate în scoli, care pe ur- 
mă paraliseză tot folosulii instrucţiunei. De a- 
ceea inspectorii vor pune deosebită atenţiune ca 
profesorii să se bucure pururea între elev! de ' 
autoritatea ce li se cuvine, să menţie disciplina 
scolastică în tâtă vigârea ef, şi să ia măsarile 
cele mai energice şi mai ales preventive pen- 
tru menţinerea moralității şi ordinei în scoli, 
“Art, 17. Asemenea inspectorii vor priseghea, 

ca programele scolastice să se aplice în tâtă 
întinderea loră şi fără cea mai mică preschim- 
bare din partea inviţătoriloră cari nu suntă 
chiămaţi de câtă a le executa, 

Art, 15, Metoda bună fiindă 6re-camă spi- 
ritulă instrucţiunei publice, înspectorii roră 
observa pururea dâca învățătorii. îşi. predaii 
lecţiunele loră numai întrun modiă mecanică, 
adică dândă eleviloră să înveţe în ori-ce lec- 
ţiune numai pe do rosti aceea ce stă în carte, 
— metodă adesea ucipătârespirtului,—sâiă deca 
ei caută a desvolta inteligența scolarilorii, in- 
spirându-le gust pentru studii și făcendu'i să 
gândescă şi să'se instruieze prin ei Ensuşi, Ase- 
menea voră avea strictă prireghiero asupra, 
cărțilorii scolastice ce suntă în usulii scolarilor
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pentru ca să fie de acele autorisate de guvern 
şi în numării îadestulătoră. | 

Art, 19, Inspectorii voră priveghia asupra 
salubrităţil şi a bunei stări a edificeloriă: scola- 
stice însciinţândiă pe guvernii despre tâte lipsu- 
rile ce s'arii obserra, şi îndemnând acolo unde 
se cade pe autorităţile locale la reparaţiunile 
sâă adăngirile ce s'ar crede necesarie de făcut, 

Art, 20. In privinţa cancelariei scoleloră in- 
_spectorii vor priveghia ca registreie de intrare 
şi de eşire a scotarilorii, notele scolariloriă de 
peste an în învățături şi în purtare, atestatele, 
condicele de intrare şi eşire din clase a profe- 
soriloră, catalogele de frecuenţă ale elevilorii, 
prograrnele, precumii şi corespondenţa scâlei 
cu autorităţile respective şi bibliotecele scolare 
să se ţină în cea mal bună stare posibilă, 

Art, 21. Pentru a putea avea baze sigure 
la lucrările ce s'ară proiecta în învăţământuliă 
publică, inspectorii voră fi dâtori a observa şi 
mişcarea statistică ce se face în privința sc6- 
lelorii, adică ei vorii observa numerulă totali 
ală scolariloră în scoli, repartiţiunea lori pe 
clase, eşirea lor din scoli şi anume din ce clasă 
şi ca ce felii de atestatii, notele cele mai bune 
şi în ce obiect dobândite, de totalulii scolari- 
lor şi de fie-care clasă în parte, și în fine com- 
paraţiunea tutulorii acestoră date cu datele 
anilorii trecuţi în aceleaşi scoli, după catals- 

„_gele existente, şi voră face după tote acestea 
raporturi detuliate cândiă li se voră cere... - 

Art, 22, In privinţa examenelor.iuspectorii 
voră priceghia ca ele să se ţie după ordinul 
şi în modulă stabiliti de guvernă, ca, exami- 
natorii precumii şi elevii să se afla toţi facă, 
ca notele să se puie cu cea mai mare impar- 
ţialitate, ca examenele să nu ţie prea multe 
ore de a rândulii în aceeaşi clasă, spre a nu 0- 
steni şi pe examinători şi pe elevi; şi în fine 
ca examenele să albă cea mai mare publicitate 
posibile. - Ie 
“Art, 23. Mai cu semă inspectorii. vorii avea 

priveghiere asupra internatelor de ambe-sexe, 
ca unele ce cerii uă deosebită îngrijire şi scru- 
pulositate din partea aceloră ce aă direcţiunea 
lor, ca să domnâscă în ele cea mai.bană ordine 
şi disciplină, şi să se păzâscă cu cea mai mare 
stricteţă instrucţiile date de guvernă acestor 
stabilimente. . ' , . 
„Arte, 24, In genere inspectorii, ca unii ce 
suntii chiămaţi de guvernii a priveghia ca în- 
trucţiunea publică sâ'şi împlinscă scopul stă 
salutariă şi ca unii ce trebue să fie aleşi din- 
tre persânele cele mai capabile şi cu experienţă, 
soră lua singuri iniţiativa în tote chestiele ce 
se atingă de desvoltarea instrucţiunei publice, 
întru a comunica guvernalui observaţiunile a- 
tâtii ale lorii câtii şi ale profesorilori respec- 
tivi trase din experienţă: asupra, programei, 
asupra cărţiloră scolastice în usii, asupra exa- 
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menelorii şi în genere asupra tutuloră chestiu- . 
nilori atingătore de instrucţiunea pablică,. 
făcândi ei Ensuși propunuri de ameliorare, de 
stergere sâii de adăogirea rre-unelinatitaţiuni, 
în vederea progresului înr&ţământului public. 

Art, 25, Inspectorii vorii fi cu luare aminte 
asupra autorităţilor însărcinate cu priveghie-: 
rea asupa sc6lelorii, şi mai alesă asupra comi- 
tetelor de inzpacțiune, ca să nu se abată de la 
indătoririle lori, şi vori raporta Ministerului 
desvreori-ce negligenţă sâiă abus ar fi osbservat, 

Art. 26. Inspectorii se vorii îndrepta puru- 
rea în tote lucrările loră prin raporturi adre- 
sate dea dreptalii Ministerului culteloră şi 
instrucţiunei pablice, prin case raporturi voră 
adnce la cunoscinţa Ministerului totă ce este 
de atribuțianile şi competinţa lori, voră avea 
purtare de grije ca raporturile loră atingătâre 
de materii didactice şi disciplinare să fie redac- 
tate separati de cele atingătâre de materii 
cucatii administrative, spre a nu da locii la 
confusie în lucrările consiliului superioră da 
inspecţiunea publică. : 

Art, 22, Iuspectorii voră priimi fie-care de 
a dreptulă ordine numai de la Ministeriul cul- 
telori şi instrucţiunei publice, ca unii ce nu 
atârnă directă, de câtii de acesti Ministeriiă. 
"Art, 28, Inspectoral superior este membru 

al consiliului superior de instrucţiune publică, 
şi va presida consilial în lipsa ministrului sâii 

a directorelui general alii Ministerului de culte 
şi instrucţiune publică. IE . 

Art. 29. Inspectorii de clasa II sunt membri   

  

de drepţi ai comitetelorii de inspecţiune sta- 
bilite prin oraşele din districte, şi vor lua prin 
urmare parte la toto lacrările acelor comitete. 

Art, 30. Până la crearea unei scoli primare 
normali dinz6ce de Mi'covii, inspectorii de cla- 
să Lil din acesto despărţiminte voră fi însăr- 
cinaţi cu priveghierea candidaților de învăţă- 
tori sătesci după disposiţiunile şi instrucțiunile 
existente în ac6stă materie. 
Arte 31, Salariulă inspectoriloră va fi regu- 

lată în următârele mode: ia 
..$ 1. Inspectorele superiorii va. priimi două 

mii lei, No. 2000, Isfă pe lună, şi osebitii pro- 
gonulă de poştie în călătoriele ce va fi detorii 
a face în interesulii serviciului. . . . 

Ş II. Inspectorii de clasa II .voră priimi câte 
una mia No, 1000 iei pe lună, şi osebită câte 
patru sute No. 400 socotiți ca diurnă pentru 
drumurile ce voră avea a face. . 

$ III. Inspectorii de clasa III vori priimi 
câte cincl sute lci pe lună No.500 şi osebiti 
uă diurnă pentru drumurile co vor avea a face. 
care va, fi de lei una sută cincY-deci No. 150 
pentru noă din ej, iară de lei două sute. cinci- 
deci No. 250 pentru cel Valţă ş&pte, în propor- - 
ţiune cu întinderea despărţimintelorii ce roră 
area a inspgeta, A e



1822 LEGIUIRI ALE MINISTERULUI 

Arte 82, Statulii după care va fi remanărat serviciul inspecţiunei şi care va fi cel următor : 
  

  

    
  

    

LEAFA - | DIUENA TOTALU 

pe lună | pe ant [pe lună| pe ună po lani| pe anti 

Art. 1. Inspectorii superioră, .. 2,000 | 24,000 2,000] 24,000 
Art, 2. 6 Inspectori de clasa II, a 1000 lei . . | 

l6fa şi 400 lei diurna. . 6,000 | 72,000] 2,400| 28,000] 8,400|100,800 
Art, 3. Inspectorulii scâlelor Israelite, a 

600 lei lefa pe lună şi 600 diurna. ... . 600| 7,700] 600|. 7,7004 1,200| 14,000 
Art, 4. 16 Inspeptori de clasa II, a 500 ' 

lei pe lună l6fa. 8,000 | 96,000 8,000| 96,000 
"Din care 7, adică cei din despărţimintele ! 
2, 4,5, 19, 14, 15, 16 cu câte lei 250 diurnă - 
pe] lonă . 1,750| 21,000[ 1,750] 21,000 

Eră nouă adică cei din despărțirea 1, 3, A N 
6, i 8, 9, 10, 11, 13, cu câte 150 diurnă | , 
pe lună. . a. 1,350! 16,200] 1,350] 16,200 

- ! 22,100|272,400 
              

  

REGULAMENTU 
PENTRU SCOALA SUPERIOARA DE LITERE DIN BUCURESCI 

(Decretiă No. 1047 din anulii 1863) 

Art, 1, Sela superioră de litere din: Bucu- 
„ reacă, destinată a deveni nă facultate de litere, 

are de scopi a servi de scâlă normale pentru 
formarea de profesori gimnasiali în ramurile 

" Jimbeloră clasice şi moderne, ale literaturei şi 
filosofiei, istoriei și geografici. 
Art. 2, Carsurile scâlei saperidre de litere 

voriă îi de uă cam dată pe doui ani, dintre care 
în anul scolastică 1863—i604, se va înfiinţa 

- numai anulă I; iară la anulă 1864—5 anul. 
Art, 9, Profesorii acestei scâle vor fi snpuşi 

tutuloră legiloră şi regaliloră prescrise pentru 
„ profesorii do învăţă mentă superiore, şi voră 

constitui unii corpă sub direcţiunea uuuia din 
sînuli loră, care se ra alege de către dânşii, şi 

„se va întări de către Ministeruli instrucţiunei 
publice. 

Art, 4 Programa actuale a acestei sc6le va 
fi cea următăre : 

Anulii I 

a. Istoria filosofiei. 
b. Istoria literatarei clasice, 
c, Istoria critică universale antică. 
d. Istoria critică a ţeriloră Române. 

Anul 11 

a. Filosofia (Psychologia, Logica, Metafisica 
şi Ethica).   

V. Istoria literaturei moderne. 
c. Istoria critică universală mediă şi mo- 

dernă. 
d. Istoria, critică a ţerilorii române şi a lite- 

raturei române, 
e. Gramatica comparativă a limbelor Elene, 

Latine, Române, ltaliane, Francese, Ispanice 
şi Portugalice. 

f. Archeologia clasică. 
g. “Pedagogia şi metodica (1). 
Art. 5, Profesorii vorii fi dâtori a detalia, la 

începutulă anului scolari, programele pentru 
lecţiunile ce aă a face, care se vor supune con- 
siliului superioră de instrucţiune publică, spre 
aprobare. 

Art. 6, Fie care materie din programa pre- 
scrisă se va propune de trei ori pe săptămână, 
adică : profesorii soră ţine fie-care câte donă 
lecţiuni şi câte vă conferinţă cu studenţii lor. 

Art. 7, Studenţii scâlel superidre de litere 
se va înscrie, la începutulii. anului scolastică, 
în ună registru ţinută de directoruli scâlel; 
lista stadenţiluri se va comunica Ministerului 
instrucţiunii publice şi tutulor profesorilor a- 
celei scâle, 

Arte S, Studenţii vorii fi dâtori a urma re- 
galati cursurile şi a face tâte lucrările pre- . 
scrise, cu care se voriă presenta la conferinţă; 

  

(1) Pedagogia (lespre edacaţiune) si metodica (despre artea de a învăţa) voră î obligătâre, atătă pentra atu- 
denţii de la scola de litere câtă şi pentra cel de la scâla de sciințe, caril aspiră a profesare. , .
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cră profesorii voriă fi obligaţi a le da note 
regulat, după resultatulă fie-cărcă conferinţe. 

Art, 9. Studenţii voriă fi supuşi la două exa- 
mene pe ani, atâtă în scrisă câtă şi orale; iar 
profesorii îi va clasifica după meritele loră. 

Art. 10, Studenţii care aă trecuti cu sac- 
cesii buni examenele finale ale anului 1], vorii 
căpăta uă diplomă de capacitate theoretică, 
şi se vor aplica ca supleanţi la institutele 
gimnasiali, 6ră după acâstă probă de capaci- 
tate practică voră avea dreptul de a fi numiţi 
profesori. | 

Art. 11, Cinci-spre-dece burse, de câte 150 
lei pe luuă, se deschidă pentru studenţii fără 
midlâce ai acestei scole. Obţinerea burselor va 
urma prin concursi. “ 

Concurenţii trebue să presinte. 
a. Actulă de nascere, 
b. Atestatii că aii abaoivită gimnasiulii, 
c. Documente de paupertate. 
d. 1 voră subscrie unii actii îndâtoritor că 

voră servi 10 ani Statului, retribaiţi, ca pro- 
fesori de secolele secundare 

Note rele obţinute pentru negligență, lipsă 
de progresă şi purtare imorale, alucă ca sine   perderea subvenţiunei. - 
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Pentru lunele Noembre şi Decembre, bursele 
se voră da numal la 5 studenţi cari rorii eşi 
mai buni la concursi, rămâinăă ca dela 1 Ia- 
nuariii 1864 să se reguleze bursele şi pentru 
cei-alţi 10 studenţi. : ” 

Art, 12. Cursurile se vori începe în fie-care 
ană ia 1 Octombre, şi se vor închide la 30 lu- 
nie, făcânduse uă vacanţă de 15 dile la Cră- 
ciunii şi alta asemenea la Pasci, ! 

Examenele semestrului 1 se vorii face după 
Pascj; iară ale semestenlui II după finitul va- 
canţiey, la 1 Octombre. 

Pentru anulă curentă, cursurile vorii începe 
la 1 Noemtre. 

Art, 13, Profesorii scâlei superidre de litere 
voră i retribuiţi ca profesorii de învăţământul” 
superiore. : : 

Art. 14,.Din ani în anii se vorii lua măsuri 
spre a se crea succesivi tote acele catedrocaro 
se vorii afla necesare pentru complectarea în- 
vățăturiloră ce se ţin de resortulă aceata, ţi- 
nânduse totii-d6-una în vedere că scâla acesta, 
pe da uă parte este menită a servi de sc6lă 
normală soperidră, iară pe de altă parte a de- 
veni uă facultate de litere corespundătore tre- 
Duinţelor intelectuale şi morale ale acestei ţeri. 

  

" REGULAMENTU 
PENTRU EXAMENELE GENERALE DE LICEE 

(Decretii No. 1762 din 1 Decembre 1869) 

Art. 1, Se ţinii pe fie-care anii două sesiuni 
„pentru examene grneralo de licee. Antlia se- 
sione va fi de la ]—i5 Septembre, a doua de 
la 1-—15 Mai, 
"Art, 2, Examenele sunt publice şi se fac în 

Bucurescă şi Iaşi, la localul uuirersităţii, 6ră 
în judeţe în localul liceului celui mai vechii, 

Examenul consistă în donă probe : una scrisă 
şi alta orală. 

Juriuiii se va forma din atâţi profesori ai u- 
niversităţii câte suntit objectele de studii ale 
liceului. In judeţe, juriulă se formâză de pro- 
fesoriă liceului. Preşedintele juriului va fi : în 
Bucuresci şi Iaşi, rectorulă universităţii, cră 
în județe directorele liceului.în care se ţine e- 
xamenele, . 

Preşedinţii respectivi vorii forma lista mem- 
brilor jurialui pentru fe-care sesiune şi o vorii 
comunica fie-cărui membru. 

Art. 9. Candidatulă la examenulii generali 
trebue a depune, în terminuliă fixat prin art. 6, 
la cancelaria institutului ande are intenţiune' 
de a trece examenulă, documentele următâre : 
1, actulii de nascere, constatândii că este în e- 

cerere scrisă întrâgă de mâna candidatului, 
subserisă de numele şi prenumele săi. 

Semnătura, din cererea candidatului majori 
sâii minorii va fi asemenea legalisată de auto- 
ritatea competinte a domiciliului săi. ” 

Art, 4, Candidaţii cari ai urmat în scâlele 
publice nu voriă fi admişi la examenulă general 
de câtii arânâii trecuti liceulii complect. 

Art, 5, Candidaţii co vori fi urmat studiile 
în parte sâii în institutele private, voră trece 
examenul generală în Bucuresci şi laşi la u- 
niversitate şi în judeţe la licee, in aceleaşi con- 
diţiuni, justificândă mat ântâiii că ai trecuti 
cursurile identice cu acelea cari se propună 
în licee.. . 

Art. 6. Registrulii de inscripţiune se va des- 
chide cu 15 dile înaintea sesiunii, şi se va În- 
chide neapăratii la gâse ore sâra la gilele ară- 
tate mai sus ca termin al inscripţinnii legale, 

Art. 7. Ori care candidată regulată înscris 
trebue a fi examinată în sesiunea pentru care 
s'a înscrisii, - 

Art. 8, Preşedintele juriului, fie-cărui can- 
didatii, arâtă qiua cândă are a trece examenul.   tate de gese-spre-dece ani celă puginii: 2, nă Art. 9, Ori care candidatii co fără motire
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valabile nu respunde la apelulii numelui săi 
în diua cei s'a arâtată, rămâne pentru altă se- 
siune a fi examinatii. Aa 
„Art, 10. Proba scrisă şi proba orală de care 
se compune examenuli, nu se vorii face în a- 
ceesşi di. E | 
"Art, 11, Prima probă ce se face în două dile 
maximum cuprinde : 

1. Uă ersiune din limba romană în cea la- 
tină do forța acelori ce sa daii în clasa VII; 

2. Uă versiune din cea grecă în limba ro- 
mană, asemenea; . , „: 

3. Uă composiţiune literară în limba romană; 
"4. Uă cestiune serică asupra unui subjecti 

-. de matematică sâii asupra unui subjectă de fi- 
sică după deziderea sorțiloriă și din materiile 
programei examenului orală. .. 

Vextuli versiunilorii şi subiectul composi- 
ţiunilorii se determină de juriuli examinator. 

Dece candidaţi celă multii poti face de vă 
dată proba în scrisii; că suntii puşi sub prive- 
ghierea conţinuă a unuia din membri juriului. 
Candidaţii nu poti avea nici ună comunica- 

ţiune afară, nict între dânşii, sub pedâpsă de 
escludere; şi nu [i se lasă în disposiţiune de cât 
dicţionare latina, grece şi francese. 

Art. 12. La începutulă probei orale, se pun 
în urnă numerile ce corespund cu cărţile în- 
scrise în lista anexată ]a acestii reguluimnentii. 

Preşedintele trage numărul fie-cărei din căr- 
ţile latine, grece şi frarcese, publicate special 
pentru examenul generală, pe care. candida- 
tulă trebue să le explice ori unde în coprinsul 
pablicată. aa 

După accea candidaţii se întrebă conformii 
programelorii anexate : . | 

1. Asupra filosofiei; | 
2, >» istoriei şi geografiei; 
3, > matematicelorii; 
4, >  sciinţelori fisice; 
5. > sciințelorii naturale. 
Ceatiunile se tragă la sorţi; fie care din ele 

coprindă ună nemtrii ali diselori programe. 
Proba orală ţine cinci cuarturi de oră. 
Art, 19. Diversele părţi ale examenului ge- 

neralii se noteză prin unuli din numerile 10, 9, 
$, 7, 6, 5,4, 3, 2, 1, unde 10 însemnneză emi- 
nenţa, 9 prea-bine, 8 şi 7 bine, 6 mediocru, 5 
și 4 slabi, ră 3, 2şi 1 răi, 

Suma tutuloriă notelorii divisată prin numă- 
sulii loră formeză nota medie. 

Art, 14, Candidaţii suntă admisibili cândii 
adunândă nota medie de la proba 'scrisă şi o- 
rală şi dividend'o prin dont, va da dreptă re- 
sultatiă celă pugini nota şâse, Vorit fi amânaţi 
în casuli contrarii. . , 
"Art. 15, Tote materiile examenului suntiă o- 

bligătâre. Candidatulii e dâtor eă probeze că 
. tâte "1 sunt cunoscute; acela dâră care va fi 

cu totul nul asupra unei materii se va amâna. 
“Art, 16, Juriul de examenă, desecperindă 

MINISTERULUI 

vr'aă fraudă trebue să închee în privinţa ac6- 
sta uni preseriptii-verbale, pe care "lă va în- 
nainta Ministerului, cu unii raportii special, şi 
acesta va pronunța după împregiurări, au nu- 
mai nulitatea examenuiui pătatii de fraudă, 
dâră și escluderea candidatului pentru şâse lun! 
ssă mai multă de la drepturile ce confera exa- 

] menulii generală, 
Art, 17, Preşedintele jurialui închee ună 

prescriptii-verba! de fie-care şedinţă sub-sem- 
natii de toţă jurii, şi libereză certiticate de av- 
titudine; 6ră aceste prescripte verbale şi cer- 
tificate se inaiuteză Ministerului printr'unii ra- 
portă asupra tutaloră examcneloră şi asupra 
forţei relativă a probeloră. 

Pe lingă scestă ravortii se roră alătura şi 
composiţiunile scrise, făcute de fie-care can- 
didată, i 

Preşedintele trimite asemenea listă de nu- 
mele candidațilorii refusaţi. 

Art, 13, Ministeruli, obserrânâi, prin con- 
siliulă permanentă, lipsă de forme, s6ăi indul- 
genţa în admisiunea candidaţilorii, va putea 
respinge conclusiunea juriului cu certificatul 
liberată de densuli. 

Art, 19, Candidaţi! admişi voriă priimi di- 
plomu prin îngrijirea preşedintelui juriului, 
cari se voră trămite de la Ministeră în numă- 
rulă cerută prin raportari şi corespungend cu 
numerulă certificatelor de aptitudine înaintate 
Ministerului. | 

: Aceste diplome, date în numele Domnului, 
vorii purta sigiliulă scolei şi vorii fi subsera- 
ate de directoziăi şi rectorulii universităţii şi 
de candidatulii examinatii, 

Ele vor fi vizate de Ministerul instrucţiunii 
publice şi vorit avea forma stabiliţă. 

Arte 20. Nici uă diplomă nu pâte fi remisă 
impetrantului de cât după co acesta, va fi pus 
semnătura, atât asupra acestui actă câtă şi 
asupra registrului speciali ce servă a constata 
remniterea diplomei stii asupra recepisel ce tre- 
bue a fi anexată aci. 

ârt, 21, Regulamentulă acesta este execu- 
torii cu' începerea sesiunii de Ja; 1—15. Sep- 
tembre 1870. ” 

“Art, 22. Regulamentulă din 2 Iuniă 1867, 
precumi şi ori ce disposiţiuni anteridre rela- 
tive la examenulă genzrală, suntă şi rămân a- 
brogate, , . 

PROGRAMA 
Anexată la regulamentulit peniru exame- 

- nulă generalii de licee 

LISTA AUTORII,ORU . 

„Autoră latini. 

1..Ciceronis orationes în verrom designiset       de suppliciis. -



CULTELOR SI IMSTRUCIIUNII PUBLICR 

2. Caesaris be bello galico liber V. 
3. Salustii de bello catilinario. 
4, T. Livii historiarum liber XXII, 

"5. Virgilii georgicarum liber IV et cneidos 
liber VI. | : . 

6, Horatii odarum liber IV, satirarum liber I, 
sal. 3, epistolarum liber I, epistola 1, liber II, 

__ de arte poetica, i Lu 
7. Ovidii methamorphoseon lib, II et III, 

ii Autorii grecă 

1. Isocratis Evagoras. 
- “2. Plutarehi salon. . E 

3. Xenophontis memorabilium lib. II. 
4. Heroioti historiarum lib. 1. 

"5. Homeri Iliados lib. XXIV. 
6. Platonis Phodonu. - 
1. Demosthenis Olynthiaca II, (Ea z0d- 

5 păv ăv mis Gety, d &vyopeg "Adnyvator).. 

| "-- Autoră francesă : 

1. Bossuet, oraison funtbre du grand Condf. 
.2. Bufon, discours sur le style. 
3. Masillon, le petit nombre des 6lus. 
4, Boileau, art; postique. - : 

-5 Racine, Athalie. . . , 
6. Moliăre, le misauthrope. 
1. Voltaire, Mahomet. . 

„PROGRAMELE 
Celorii cincă serii de chestiuni - 

ÂNTEIA SERIE 
Filosofia 

"1; Definiţiunea şi atilitatea, filosofiei.—Des- 
pre regulile silogismului.— Despre merit şi de- 
meritii.— Despre sancţiunea legii morale. 

2. Reporturile filosofiei cu cele-alte sciinţe. 
— Despre metda.— Morala religiâsă. - . 

3. Divisiunea filosofiei. — Objectulii logicei 
şi utilitatea ei.—Aorala socială. e 
” 4. Teoria dificultăţiloră sufletului.— Despre 

“ silogism.— Despre mobilele acţiunilor umane. 
5. Despre simţibilitate şi caracterele el.— 

Despre formele principale ale silogismului. — 
Despre egoism. a ȘI 

6. Despre inteligința şi diferitele facultăţi 
intelectuali. — Despre analise şi sintese.— 0- 
biectulii moralei şi utilitatea ei. Nu 

7. Despre voluntate.— Despre certitudine.— 
Despre dâtorie. NE 

8. Objecţiunile în contra libertăţii amane. 
— Despre inducţiune şi analogie.— Despre sim- 
patie ca mobilă alii acţiunilor amane. 

9. Probele spiritualităţii sufletului.— Despre 
definiţiuni, divisiuni şi clasificări. — Morala in- 
dividuală. : 

10. Demonstraţiunea libertăţii umane, — 
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Despre limbă în raportă cu cugetarea.— Divi- 
siunea, morali. . , ! 

A DOUA SERIE 
Istoria şi geografia 

1.Istoria rechie. —. Timpurile primitive. — 
Tradiţiuni biblice,-—Fandaţinnea imperiilor.— 
Lumea cunoscută de cei vechi. Evul medii. Sta- 
rea lumil romane şi a lumii barbare la finele 
seculului, 4.—Invasiunea barbarilor de la Nord. 
— Alaric, Atila, Gensericii. 

2 Istoria modernă.—Starea politică și divi- 
siunile geografice ale Europei în midlocul se- 
culului XY, Ludovic al XI și Carol 'Temeraru. 

3. Geografia.— Istoria sumară a geografiei. 
— Lumea, cunoscută de cei vechi.— Progresul 
geografiei în evulii-meqii.— Principalele desco- 
periri.— Părţile lumii. CE 

4. Istoriavechie.— Istoria populului lui Dum- 
nedeii până la captivitate. ! , 

Evali-megiii.— Principalele state fundate de 
barbari în imperiulă romanii în ală 5-a şi ali 
6-a seculu, î 
„1. Istoria modernă. — Anglia în midlocul se- 
cululu! alii 15 şi resbelulă celorii două rose.— 
Ispania în secolulii 15, Ferdinandii şi Isabela, 
căderea Grenadei. , ” 

2. Geografia.—Descripţiuae sumară a mări- 
lorii.—Mări secundare, - | 

Insule şi strimtori principali. —. Vărsătura, 
fluviilori celor mai însemnate.— Porturi mară. 

3. Istoria vechie.—Egiptuliă. ! 
Eruli-meziii.—Dacia şi invasiunile barba- 

rilori.— Venirea Baulgariloriă. . 
Istoria modernă.— Germania 

dloculii secolului 15. 
Prederici III şi Maximilian. — Veneţia, — 

Genua. — Turcii sub Mahomet II. Intinderea 

şi Italia în mi- 

"| şi puterea imperiului Otoman la 1,520.—Geo- 
grafa.—Asia, | 

4, Istoria vechie.—Arii.—Babilonianii.—Fe- 
nicianii.— Medii şi Persii, : 

” Evulă-megiii.— Venirea Ungurilorii şi duca- 
tele romane din Dacia centrală şi din Temişana. 

Istoria modernă, — Expediţiunile Italiei. — 
Carolii VIII şi Ludoricii XII.— Descripţiunea 
Italiei în momentuli invasiunii francese. 

Geografia.—A frica, E 
5. Istoria vechie.—Grecia, geografia Greciei 

vechi.—Timpuri istorice.—Colonii.—Principa= 
leie State. Licurg, Solone, Pisistrat, | 

Evulă-megiii.— Starea României sub Radu- 
Negru şi Mihaili Basarabii.—Starea Moldaviej 
sub Stefan 1 şi fiii săi, 

Istoria modernă.—-Usulii erbei de puşcă şi al 
busolei.—Invenţiunea imprimeriei.— Descope- 
riră geografice, Christof Colombii şi Vasco. de 
Gama, 

Geografia.—America de la, Noră şi America 
de la Sudă. ae NR 
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:. 6.Istoria vechie.—PResbelulă Medicii. —Res- 
beluli Peloponesului, Pericle, Grecii în Asia şi 

în Egipt... . : E 

 Evulă-megiii.— Invasiunea Arabilori.—Ma- 
homed.. Desmembrarea Califatului. o 

- Istoria modernă —Beforma religiâsă în Ger- |: 
| .| ma. Grachii, Mariă, Sylla. - mania, în Elveţia şi în Anglia. 

- “Geografia.— Oceania, . . - RR 
-1, storia vechiv.— Filipă de Macedonia, şi 

- Demostene. - -. i 

+ Evolă:mediă — Impărțirea imperiulni: luă 

Carolii Magnu.—Slăbiciunea succesoriloră săi. 

. Istoria moderni.—Vladă 5-a. Ţepeşiă crga- 

nisâză țăra milităresce.—— Rivalitatea Franciei 
şi a casei de Austria. — Soliman ]] şi iacon- 
giurarea Vienei. . DI Eee i 

„2? Geografia.—Europa.— Geografia fisică. 
8, Istoria vechie.—Alexandru-celii-Mare. — 

" Desmembrarea imperiului săi, :.:.. : 

Evulă-megiă. — Tabelă sumară de sistema, 
feudală, Geografia sumară a Europei feudală. 

istoria modernă.—Starea Daciei de la mâr- 

„+ea lui Stefană-celii-Mare până la Mihai Bra- 

valii. Regența şi Ludovicii al XV. i 

„-. Geografia.— Europa. Geografia politică, 

“: 9. Istoria vechie—Grecia redusă în provincie 
: romană. Da , : 

: Evuli-megii.-— Other celii Mare şi imperiul 

“ gerinanicii. Gregoriii VII. Rivalitatea sacerdo- 

ţiului şi a imperatorului, IRA i 

:, Istoria modernă. —Elisabetha şi Maria Stnart. 
:- Filipă ală II ală Spaniei. Rescularea Ţeriloră- 

de-josă. Gollielm de Nasaă. 

- Geografia, — Europa, Geografia industrială, 

şi comercială, a . 

* 10. istoria vechie.— Geografia Gsică a Italici 

vechi. Fondaţiunea Romii. Regii. . : 

 Evulă-megiii.—Cruciatele, Resaltatele loră. 
Istoria modernă.—Enric LY. şi guvernul seii. 

Sully. Iacob I în Anglia, Carolă 1 şi reroluţia- 
nea de la 1648; Cromwell. | 

- = Geoarafia.— Romănia. Geografia tisică; mări, 

riuri. Divisiunea Romăniel. .. E 

11. Istoria, vechie.—Pundaţinnea republicel 

romane. Primele reshele ale Romei până la in- 

-xasiunea, lui Piru. PT 

. Evulă-mediă. — Organisaţiunea naţiuniloră 
celoră mari moderne. . - 

Istoria modernă.— Ludovic XIII şi Richelieu, 

- Resbelul de trei-deci de ant. Pacea de Vestfalia. 

zu 

Geografia.— Francia. Geografia fisică. Măr- |; 

'gini maritime. Insule, Capuri şi golfuri prin- 

cipale. Vărsături ale flaviilorii celor mari. 

10, Istoria vechie. Resbelele punice. Anibale 

şi Scipione. Concistele Romaniloră afară din 

taia. E 
“Exvulă-megiii.— Istoria Romanilori până la 

- căderca Constantinopolil. Restabilirea tronuri- 

Joră în țările romane. | , 

Istoria modernă.—'Țerile române în timpul 

lat Mihailă Bravuli. Hesbelulii de succesiune 

LEGIDIRI ALE VIXISTEBULUI! ; ; 

| la tronul Austriei şi resbelulă de?şâpte ani. 
Progresele regatului Prusiey, Frederică Il şi 

Maria “Theresa, pacea de Parisi. : 

Geografia.— Romănia, Geografia fisică. Limite 

de pământ. Tragerea limitelor. Ţări limitrofe. 

13. Istoria vechie, — Talburări civile la Ro- 

Evalii-mediii, I6nii Corvini Uniade 

Stefanii-celii-Mare. Lupta Suediei şi Rusiel; Ca- 
rolă XII şi Petru-celă-Mare, 

ţiune suinară a Carpaţiloră, direcţiunea lori, 
munţii, gâturile şi ramiticaţiunile cela val în- 

semnate, -. n 
14, Istoria vechie, — Sertoriă, Alitridate. 

Pompeii, Cicerone şi Catilina. " 
„<-Evulă medii. Alăşdouilea imperiă româno- 
bulgar. Venirea Tătariloră, e -: 
” Istoria modernă. Şerbanii Basarabii. Basiliii 

rabă. Şerban Cantacuzeni. Constantin Bran- 

coveanu şi Cantemirii. , 

Geografia. Văile Romaniei ca riurile ce le 

străbată. a 

15. Istoria vechie. Cesare. Primuli triumvi- 

cundulă triomvirată. Finele republicei.- - * 

Francia, şi Englitera,   Istoria modernă. Starea Românie) sub fana- 

rioţi; Nicolae Mavrocordat; Constantin Mavro- 

cordat; AlexandruIpsilant; Choria. Ecaterina II 

şi împărţirea Poloniei. 

Portuzi, dramatri, principalele oraşe, legăturile 

lori cu drumurile străine. 
::16. Istoria vechiă. Organisaţiunea guvermna- 

mentuloi imperială la lloma. August. Limite 

şi divisiuni generala ale imperiului romană. 

Evulii-mediti.. Mircea 1 Domnulă Romanizi. 

Alexandru L Domnuli Moldaviei şi fiii săi. 

Istoria modernă. Statulă țeriloră române de 

la 1797 — 182), Theodor Vladimirescu. Puterea 

mavitimă a Angliei; progresală şi rescularea 

coloniilorii americaue. Resbelală pentru inde- 
pendinţa Statelor-Unite. . . 

Geografia, Romania. Geografia politică: pro- 

vinciile Daciel vechie ; dată şi istoricul sumar 

alti deslipirii loră de Romănia. . 

17. Istoria vechie. Imperatorii romani din 

casa lui August. Nascerea şi progresulă chri- 

stianismului. 
Evul-mediă, Saint-Lonis. Legislaţiunea sea. 

în Francia. 
Istoria modernă. Spiritul de reformă alu se- 

francesă, Constituanta,; legislativa; conrenţiu- 

nea naţională ; directorataul și campaniele lui   Bonaparte în Italia şi în Egipt, 15 brumariă. 

Istoria modernă. Ludovic X1V şi secolul stă. 

Geografia. Romănia. Geografiaifisică, descrip-. 

rată. Concista Galiei. Dictatura lui Cesare. Se- |. 

Evul-medii. Resbelulă de uă sută ani între 

Geografia. Romănia. Geografia comercială. , 

Renascerea, şi progresul literaturii şi arteloră | 

colului al XVIII; Ludovic XVI. Revolaţianea . 

Lupu şi Matheiii Basarabi. Constantin Basa- |
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Seografia, Romania. Prodncţianile pămEa- | 
“ului ei. ACEI 
-.18, Iatoria-vechie. — Popalaţiile primitive 
ale Daciei, Moravurile, limba şi retigiunea Da- 
ciloră; : Dacii. înainte de venirea. Romanilorii. 

- Contactati” Romanilor cu Dacii. Resbelele lui |. 
Traian cu Dacii. -::: ÎNC i 
": Eval-medii.— Spania. Lupta între Mautri şi 
chrestinl. Formaţiunea monarchieloră spaniole. 
Funiaţiunea regatului: Portugaliei. Primele 
descoperiri ale Portăgalilor, +. - | 

" Istoria modernă. Consulatul; imperiul; cam- 
pania lui Napoleon în Rusia, în Germania și în 
Francia; guvernulii de ună cent de dile; Va- 
terloo. Congresalii de Viena; santa alianţă şi 
popârele. -: - e 

Geografia. Romănia. Geografia administra 
tivă. Statistica. Romaniei, suprafaca. Popula- 
ţiunea. Guvernamentuliă. Divisiuni administra- 
tive,. eclesiastice,: şi judiciare. Instrucţiunea 
publică. Armata. ! , . 
-ii:19; Istoria vechie.—Imperatorii din familia 
Flavia. Antonin. -. i 
- Evul-mediii. Goelfi şi.Gibelini. Republicele 
italiene :. Veneţia, Genova, Pisa, Florenţa. 

„: Istoria modernă. Restauraţiunei în Francia, | 
Luptele pentru dreptari constituţionale în Ita- 
lia şi în peninsula Iberica. Carol X şi revolu- 
iunea de la 1830; consecinţele ei. Guvernul 
dlui Ludovic Filip. i 

:Geografia. “Romania. Geografia Daciei, dru- 
muri, poduri, cetăţi vechi şi nouă.. : 
"20. Îstoria vechie.—Constantin. Triumfulii 

christianismului. Theodosiii. Despărțirea defni- 
tisă 'a imperiului :roman. Căderea imperiului 
de la Occidentă Sa 
:Eval-mediii,. Tarcii otomani, Căderea Con- 

stantinopolii, --  î._ i, 
: Geografia politica a Europii în 1453. - 

- Istoria modernă. Revoluţianea de la 18438 şi 
"cousecinţele „ei în Europa. (Căderea. republicel 
francese: şi proclamrea imperiulul.. Cestiunea 
orintală ;- puterile, occidentale şi Rusia. Res- 
belulă Crimeii şi consecinţele păcii de la Paris, 
mai ales pentru români. 'Lendinţele de unitate 
în Romănia şi în Germania. Unitatea Italiei, 

Geografia. Divisiunea politică a Europii: 
Statele, .guvernamentele, religiunile şi pose- 
siunile. e . E 

A TREIA. SERIE 
Matematicele 

“1. Aritmetica.—A se afla cel mai mare co: 
mon împărţitorii 2.două numere date. „Opera: 
ţiuni. asupra fracţiuniloră ordinare. Scontală 
comercială. :.:.... Ă 

Geometria. Casurile de egalitate. ale triân- 
ghiurilorii dreptanghe. Să.se descrie asupra 
unei linii drepte date ani segmentii de circon-   feriațe de cerci capabile do.ună ânghii dată. 

- ri 
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Aria unul cerci, a unui sectoră şi a, unni seg- 
menţii de cere. Suprafașa laterală a conului, a 
trunchiula! de con, Planul, unui terenii fiindiă 
luată cu metra s6ă grafometruli să se rapâte 
acestă plană pe chârtie. Scara de reducţiune. . 

Algebra. Impărțirea a două polinoma. Să se 
împarţă uni numără dată a în două părți ast- 
felă ca productalii loră să fie minima. Princi- 
palele proprietăţi ale progresiuniloră prin di- 
ferinţe, a 

TPrigonometria, Variaţiunea liniilor trigono- 
metrice. Expresiunile iui sin 2-a, şi cos 2-a, în 
funcţiune, de cos-a şi a tang 2-a în funcţiune 
de tang a, Cunoscâudiă uă lature cu două ân- 
ghiuri alăturate ale, unulă triânghii drepti 
liniâtii 6re care să se afle cele-alta elemente 
'precumi şi suprafaţa, ... - - 

2. Aritmetica. Ori ce numără care divide un 
productii de-doni factori şi este prim cu unulă 
din factori divide pe cel-alt, Uă fracțiune nu'şi 
schimbă valrea cândă "i se îmulțesce scă "1 se 
împărţesce amenduoi termenii cu unii acelaşi 
numără. Rădăcina pătrată a unei fracțiuni de- 
cimale cu uă unitate aprâpe de ună ordinii 
decimală dată. , : . . 
„Geometria, Rada circonferinței de cere per- 
pendiculară la uă cârda divide cârda şi aculă 
subintins, fie care în donă păţi ecuale. Condi- 
țiunile de similitudine ale triânghiuriloră. Să 
se înscrie îutr'uă circonferinţă de, cere de radă . 
de la ună,pătrată; ună exagont regulată, ună 
pentagon. Volumulă sectorului sferic al sferei 
intregi. Objectulă nivelării. Descrierea, şi usul 
nivelei cu apă, ; | , 

Algebra.—Condiţiunea ca ună polinomii să 
se împartă exact cu ună binorn de forma x-—a. 
Deslegarea ecuațiunilori de gradulă 1 cu mai 
multe necunoscute, Să se aşede formula care 
dă soluţiunea tutulorii cestinniloră relative la 
dobânda compusă. pa 
„+ Trigonometria. — Relaţiunile între laturile 
şi ânghiurile unul triângiii drepti-ânghiă. Să! 
se determine distanţa, a duoă puncte de cari nu 
ne putem apropia.. Expresiunile sinului şi co- 
sinului unui arcă în funcţiune de tangenta ace- 
luiaşi arec,. ..: E „. 
„18. Aritmetica.—Descompunerea unui număr 
în factorii sei primi. Si se deducă de aci celii 
mai, micii număr divisibile prin numerile date. 
Operaţiuni asupra numerilorii decimale. Me- 
trulă, divisianile şi multiplii lui. Raportulă 
metrului către stânjinulă lu! Şerban-Vodă, , 

. Geometria, — Casuri de egalitate a triân- 
ghiurilor drept liniate. Proprietatea triânghiu- 
lui isoscelii. Proprietatea disectriţei unul triân- 
ghiă. Tăindă vă piramidă cu ună plan paralel 
cu basa, să se deterinine aă piramidă parţială 
asemenea cu întâia. Descompunerea poliedre- 
lori asemenea, în piramide trânghiulare ase- 
maenea şi asemenea aşedate. Dându-se uă sferă 
să i se afle rada. Să se prelungâscă „uă drâptă 

. 
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însemnată pe pământii dincolo deunii obstacol 
ce împedică vederea, Modul dea înscri şi de a 
calcula resultatele observaţiuniloriă făcute ca 
nivela, cu apa în nivelare, „ 

Algebra. — Proprietăţile relative la desle- 
garea ecuaţiunil de gradul] cu uă necunoscută. 
Deslegarea ecnaţiunii gradulă I cu vă sin- 
grură necunoscută. Descompunerea trinomului 
x*+-px-+q în factori de gradulă ântâiii.—Rela- 
ţiuni între confactori şi rădăcinele ecuaţiuniă 
X2-+-pr-+9=0. a | 

Trigonometria.—Cunoscândii sinii şi cosinii 
a duoă arce să se afle sinii şi cosinii sumei sâă 
diferinţei acestorii arce. Deslegarea triânghiu- 
riloră dreptânghe. Să se determine înălţimea, 
unui turnu de piciorulii căruia nu ne putemi 
apropia. ! - 

4. Aritmetica. — Condiţiunile divisibilităţii 
numeriloră cu 2, 4 şi LI. lteducerea une! frac- 
ţiuni ordinare la cea mai simplă espresiune a 
sea. Cel mai mică numitoră comun, Rădtcina 
patrată a unei fracțiuni ordinare cu uă apro- 
ximaţie dată. 

Geometria.— Propietatea perpendicularei şi 
a oblicelor duse din acelaşi punct la uă drâptă 
dată. Dependinţa mutuală a arcelorii şi corde- 
loră în circumferință de cerc. Descompunerea 
poligâneloră asemenea în triânghiuri asemenea 
şi asemenea aşedate. Haportuli perimetrelori 
şi ali ariiloră lori. Duos piramide triânghiu- 
jare ce aă unii ânghiii diedru egali cuprinsă 
între duoă fege asemenca şi asemenea aşedato 
suntii asemenea. Trei puncte A. B. C. fiindii 
aşedate pe unii ieren şesiă şi raportate asupra 
unei charte, să se determine asupra acestei 
charte punctulii P. de unde distanțele A, B. şi 
„A. C. s'aii vădut sub ânghiuri ca s'aii măsurat, 

Algebra.—Ecuaţiuni de ală 2-lea gradiă cu 
vă necunoscută. ă 

Deslegarea ei. — Indoita solațiune. Valori 
imaginare, Proprietăţile fundamentale ale jo- 
garithimilor. Să se aşede formula care deslâgă 
tâte cestiunile relative la anuităţi,: 

Tiigonometria. — Cunoscândă tangentele a 
duot arce să se afle tangenta sumei. scii dife- 
xinţei acelor arce. Să se facă calculabile prin 
„logarithm suma, a duoă linil trigonometrice sin 
sâii cosin. Să se determite înălţimea unni turn 
de piciorulii căruia nu ne putem apropia. 

5, Aritmetica. — Înmulțirea a dacă numere 
compuse de mai multe cifre. Dându-se uă frac- 
țiune decimală periodică simplă, să se afle frac- 
țiunea ordinară generatrice. Cum se dobende- 
sce unii productii cu uă unitate aprâpe de un 
ordinii Qecimalii dati. 

Geometria, —Dependința mutuală a lungimei 
cOrdeloriă şi a distanţei cordeloră la centru în 
circonferinţă de cerci, Măsnra ânghiariloră. 
Deca din vîrful a duo ânghiuri, se deserii 2 
arce de cercuri de aceaşi radă, raportulă an- 
ghiuriloră este egali: cu acela ală arcelori cu- 
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prinse între laturile lorii. Aughiură înscrise, 
Preţuirea, anghiuriloră în grade, minute şi se- 
cunda.. Măsura arie! dreptânghiului, „paralelo- 
gramului, triângbhiului, trapezului, unui poligon 
Gre-care. Fie-care facă a unui. ânghiii triedru 
este maă mică de câtii suma celorii alte ducă, 
Măsura ânghiurilorii cu grafometru. Descrie- 
rea şi usuli acestui instrument. « 

Algebra.—Interpretarea valorilorii negative 
în probleme. Usuli 'şi calcululă 'cantitățiloră 
negative. Despre casurile de imposibilitate şi 
indeterminare în deslegarea, unei ecuaţiuni de 
gradul ântâii cu uă necunoscută. Despre lo- 
garithmi. Deca se inchipuesce ca diferinţa între 
unitatea şi raţia progresiunii prin cât se mic- 
şoreză din ce în:ce terminii acestei progre- 
siuni vorii cresce pirn grade câtă de apropiate 
vomă roi. i i 

Trigonometria. — Să se aşede relațiunile 
între liniile trigonometrice aceluiaşi arcii sâă 
ânghiii. Cunoscândă cos. a:să se calculeze sin 
1/2 şi cos 1/2, Cunoscându-se duoă laturi şi 
ânghială unui triunghiii dreptă liniat Gre-care 
să se afla cele-aite elemente şi suprafaga. 

6. Aritmetica.— Condiţiunea de divisibilităță 
unui numără, cu 5 şi 9, Cândii numitorul unei 
fracțiuni nereductibile cuprinde alţi factori 
primi de cât 2 sii 5, fracțiunea nu pote fi schim- 
bată exactă în decimală şi câtuli ce se prelan- 
gesce indefinită este periodic. Sistema metrică, 
Măsurile de suprafașă, de volum şi de capacitate, 

Geometria.— Condiţiunea ca uă drâptă să fie. 
tangentă la ună circonferinţă. Arcele cuprinse 
de corde paralele. Condiţiunile contactului şi 
ale intersecţiunii a două circumferinţe de cerc, 
Să se descrie uă circumferință. care să trâcă 
prin trel puncte date, Să se afle uă a patra, 

proporţională la trei linii drepte date şi uă 
mediă proporţională între duoă linil. Aria unui 
poligon regulatii. Orice paralel Ia laturea unul 
triânghiă divide celo-alte ducă în părţi propor- 
ționale. Reciproca. Volumulă conului şi ală 
triânghiului de con cu base paralele. Noţiuni, 
asupra agrimensurei. Casulă căndii terenulă 
ară fi limitată. într'adinsă părţile sâle cu uă 
linie curbă, : , 

Algebra.— Formulele generale pentru desle- 
parea nuui sistemii de 2 ecnaţiuni de gradul 
ântâiă cu 2 necunoscute. Discuţiunea conplectă 
a acestorii formule. Schimbarea ce primesce 
caracteristica logarithmului unui numără când 
se înmulţesce scă se împărţesce acest numeri 
cu uă putere a lui 10. a 

Trigonometria.—Felaţiunile cari există în- 
tre liniile trigonometrice ale unai arc şi acelea 
ale acestui arcii mărită cu uă jumetate decir- 
conferinţă, Cunoscând cele trei laturi ale unui 
triungii dreptii liniat Ore-care, să se afle cele- 
alte elemente şi suprafaa. Să se păstscă di- 
stanța a dou puncte, putânda-ne apropia do 
unul din aceste puncte,
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7. Aritmetica.—Productulă de 2 factori nu 
se schimbă cândă se schimbă rândulii factori- 
lorii. Măsurile de greutăţi. Monete."Titlurile şi 
greutăţile moneteloră. Scoterea, rădăcinei pa- 
trate a unui numără întregi, : . 3 ” 
Geometria.— Măsura triânghiurilor, Ânghiuri 

înscrise. Intrebuinţarea riglei şi a compasului 
în construcţiunile pe chârtie, Verificarea riglei. 
Tăindă an triânghiă cu uă paralelă la una din 
laturile scle s'a determinat un triânghiii par- 
țială asemenea celui ântâiă. Relaţiunile între 
perpendiculara lăsată din virful ânghiului drept 
ală unul! triânghiă dreptânghiă asupra hypote- 
nusei, sogmenţii hypotenusei chiari laturile 
ânghiului drept. Măsura, volumului cilinârului 
cu baze circulare şi a suprafagei laterale. Tra- 
gerea perpendiculariloră cu ecueruli de agri- 
mensură, aa , 

Algabra.— Forma, ca are celă d'ântâiii mem- 
bru ali ecuaţiunei de gradulii ali 2-lea, când 
rădăcinile s6le sunt egal» sâi imaginare. — 
Principiile proprietăţii ale progresiunilor prin 
câtă. Logarithmi a căroră bază este 10. 

Trigonometria.—Relaţiunile între liniile tri- 
gonometrice ale unui arci şi acelea ale arcului 
suplimentarii. Cunoscând două laturi şi ânghiul 

„opus la una din ele a unui triânghiă drept li- 
niată, să se determine cele-alte elemente şi să 
se examineze casurile cândii este nă soluţie, 
două stă niciuna. - ,. i 

8. Aritmetica. — Formarea patratului şi a 
cubului sumei a două numere. A reduce ună 
fracţie ordinară în fracţie decimală. Dându-se 
uă fracțiune Qecimală periodică mixtă să se a- 

„fe fracțiunea ordinară generatrice. 
Geometria. — Probleme elementare asupra 

„construcţiunii ânghiurilori şi triânghiurilor.-— 
Tragerea perpendiculareloră şi paralelelorii. 

- Prescurtarea construcţianilorit cu adjutorulii 
-ecueralui şi reportoralui. Verificarea ecuerului, 
Relaţiani între pătratul numărului ce exprimă 
lungimea laturii unui triânghii opusă la ună 
ânghiii dreptă, ascuţitii sei obtus şi patratele 
numerilorii ce exprimă lungimele celorii-alte 2 
laturi. Plană tangent la uă sferă. Planuri! per- 
pendiculare între dânsele. Dâcă 2 planuri sunt 
“perpendiculare la un al treilea, intersecţiunea 
lor comună este perpendiculază la acestii ală 
treilea. Raportulă volumeloriă a 2 poliedre a- 
somenea. Tragerea unei drepte pe pământ. Mă- 
sara unei drepte cu lanţuli. ” SEE 

Algebra.— Transformarea expresiunilor ira- 
“ționale, Să se împartă ună numără dati a în 
două părţi, astii-felii ca suma potenţilorii loră 
să fie minimă, Dânda-se unii număr mai mare 
de câtii una, va existe totă-dâ-una uni termin 
ală progresiunii prin cât, din sistema da loga- 
rithini a cărorii diferinţe ca acesti numără va 
fi mai mică de.câtii oră ce cuantitate dată. 

Trigonometria. — Noţiuni asupra construc- 
țiunii tablelori trigonometrice, Usul tablelor,   

1829 

9. Aritmetica. — Intr'ună product de mai 
mulţi: factori se pote schimba cumă vomii. voi 
rândulii factorilorii. Cumiă se dobândesce unii 
câtă ca uă unitate aprope de uni ordini deci- 
mală dati. Să se arate în scurtii cum se scâte 
rădecina cubică a unui numării întregii. Proba 
înmalţiriicu 9 şi 12, |. 

Geometria.—Divisiunea unei drepte şi a w- 
nui arcii în două părți egale. Să se ducă uă 
tangentă la uă circunferință dintr'ună punetă. 
luatii afară. Să se construiască asupra unei 
drepte uni poligonii asemenea cu ună poligon 
datii, Raportulă arielor a două cercuri de rade 
diferite. Măsura, arieă descrise de uă linie po- 
ligonală învârtindu-se împregiuruli unei axe 
duse în planul săi. Dâcă se prelungesce comele 
unui ânzhiii triedru până dincolo de virfii, se 
formăză unii noi ânghiii triedru ce nu pâtea "i 
fi suprapusă cu tote că arii fi compusi de ace- 
leaşi elemente, Aria unei zone sferice, a sferei 
întregi. Luarea planalui cu metru. 
: Algebra.—Să se împărţă uă drâptă de lun- 
pimea data a în de midlocă şi extrema, ratia, 
Logarithmi a căror bază este 10. Table. Regula 
părţiloră proporţionale. : ! 

Trigonemetria. — Expresiunea ânghiuriloră 
unui triânghii drept liniat în funcţiune de la- 
tură. Cunoscând tang. a săse determine tg.!/2 a. 
Să se afle distanţa a două puncte de cari nu ne 
putemii apropia. . 

10. Aritmetica.—Condiţiunea divisibilităţii 
unui numără cu 3. Proba împărţirii cu 9 şi 11.. 
Scâterea rădăcinei cubice a unci fracţiani cu 
uă aproximaţie daţă. Dobânda simplă. Formula 
care dă soluţia tutori chestiunilorii relative la 
dobânda, timplă. Să se desparţă uă sumă în 
părţi proporţionale cu numere date, 

Geometria, — Să se împartă uă dreptă în 
părţi egale sâi în părţi proporţionale cu linii 
dabo. Să se ducă uă tangentă comună la două 
circonferinţe. Decă dintr'un punct luat în pla- 
nalii unui arcă se ducii secante productuliă di- 
stanţelorii do la acestă punct până la cele donă 
puncturi deintersecţiune a fie-cării secante în 
circonferinţă este constanti, ori care arii fi di- 
recţinuca secantei. Casul cândi ea devine tan- 
gentă. Determinarea ariei unui poligonă prin 
descompunerea în triânghiuri. Me&sura volumu- 
lui născută diu învirtirea unul triânghiă îm- 
pregiuruli unei axe duse în planulă săi prin- 
trunulii din vârfurile sâle. Aplicaţiunea la gce- 
torulă poligonală învîrtindu-se împregiuruli 
unei axe duse în planulit stă şi prin centrală 
săi. Luarea planului cu planşeta. Să sa deter- 
mine distanţa între două puncte dintre cari de 
unulii din ele nu ne putemi apropia. 

Algebra. Să se afle adâncinea unei ocne cu= 
noscendii timpuli ce a trecuti de cândă ami 
lăsat; să cadă pâtra de la gura ocnei până când 
am audită sgomotuliă producâudu-se prin că- 
derea petrei. Să so găsâscă limita sumei ter-
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minilorii unci progresiuni prin câtă de cre- 
scătore. : 

: Trigonometria. —Cunoseendă sin a să se cal- 
“culeze sin !/a a cos 1/2 a. Să se calculeze aria 
-anuj triânghiă în funcţiune de laturile sele. 
Să so determine înălţimea unui tarn de piciorul 
căraia nu ne putemi apropia. 

„A PATRA SERIE 
Sciinţe fisice 

1. Fisica. —Objectulă fisicej, Proprietăţi g ge- 
| nerale ale materiei, Mizcare. Caracterile mag- 
neţilorii Metode de magnetisare. 

Chimia, Materii dulci; zachară, Permenta- 
ţiunea alcoolică. Eterală. Materii grase. 

Cosmografia, — Descripţiunea, cerului. Con- 
stelaţiuni; calea Jactată, nebulose, Axul lumii. 
Poluri. Ecuatorii. ; 

2. Fisica.—-Puter!; paralelogramulă puteri- 
lor. Pârghii. Balanţe. Patere centrifugă, Mag- 
netismuiă pământului; declinaţiune; înclina- 

”țiune. Busole. 
Chimia.— Caracterele inaterielorii organice, 

Acidele celo mai usuale : oralică, acetică, tar- 
taric, tanic, Alcalii organice. Celulosa. Făina; 
glutenulă. Albumina. ! 

Cosmogratia. — Pământul. Mişcarea lui în 
giurulii osiei scle. Forma lui. Poluri. Paralele. 
Ecuateră, Meridiane. Lungime şi lăţime geo- 
grafică. Zonele pământului. . 

„.. * 8.Fisiea, Gravitaţe. Ecuilibru Legile căderii 
- corpuritorii., Noţiuni despre pendulă şi aplica- 
ţiunile sâla. Electricitate statică; producţiune. 
Machine electrice. 

Chimia.—Mercuriii. Argintă. “Aurii, Platina; 
principalii lorii' compuşi. Aliagele lorii. 

Cosmografia. Carte geografice, Projecţiuni. 
Descripţiune fisică'a suprafeţei globuiui. 

4. Fisica. Caracterele principale ale solide- 
"-lorii şi licnideloră. Noţiuni de -hydrostatică. 
Presa idraulică, Electricitate condensată, ba- 
terii electrice, 

- Chimia. —Feră, oţelă; oxidele şi sărurile lui. 
Capru. Plamb. Zinc. Stan. Pâtra venătă. Blei- 
weiss, ini. ' Bronzuri, Alama. Maillecort. 
Roulz, ete. 

Cosmografia. — Miscarea anuală aparentă a 
s6relul. Diametrulă aparinte ală lui variabilă 
ca timpulă. Forma adeverată a eclipticei. 

5, Fisica.— Determinaţia densităţilorii. Re- 
acţiunea licnideloră în mişcare . Puţuri arte- 
siane. Gaze; machina pneumatică Efectele e- 

- Jectricității statice; meteore electrice. 
Chimia.—Magnesiă şi Aluminiii. Îagnesia 

şi Alumina. Sărurile lori. Pătra acră, Argili; 
- olăria, porcelană, 

Cosmografia.— Puntari ccinopţiale. Solstiţii 
Constelaţiuni zodiacale, Anulă tropic. 

6. Fisica. Presiunea aerului. Barometre; va- 
riaţianile loră. Elemente și baterii galvanice, 
Efectele curentelorii galranice. 
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“ Ohimia:—Barită, stronţii, catciti. Baritz, 
stronțiana, calce. Diferite calcarii :.marmora, 
gipsu. Diferite tencueli. Clorari de calce, 

Cosmografia. — Timpii solari adevăraţi şi 
megii. Timpit anului. Variaţiunea dileloră în 
cursul anului, Calendarul Julian şi Gregorian. 

17. Fisica.— Compresibilitatea gazelor; legea 
lui Boyle-Mariotte. Alanometre. Sifone. Pompe. 

| Aerostate. Atmosfere. Electro-magnetism. Gal- 
vanometre. Magnetisare prin curenţi. . : 

Chimia.— Potasiu şi Sodiu; potasa şi sodia, 
Sărurile lori cele mai principale. Nitru.: Erba 

| de puşcă. Sticlăria. 
. Cosmografia.— Mişcarea reală a pămentulai 
în giurulă s6relui, Distanţa sorelui de la pă- 
mântii, Volumuli şi masa sârelui. Petele sore- 
lui; rotaţiunea lui. 

8, Fisica.—Inducţiune electrică şi magne- 
tică, Aparatele de inducţiune ale lui Ruhmborff 
şi ale lui Clarke. Producţiunea căldurei, 'Ter- 
mometre. : 

Chimia.— Metale grele, uşure, ozide, clorură, 
sulfure metalice. —Aliage.—Impărţirea meta-- 
lelor în grupe după înlesnirea cu care descom- 
pună apa. - 

Cosmografia.—luna, mişcarea ei, fasele ei. 
—Revoluţiune sinodică şi siderală, Distanţa, 
lunei; volumulă el.—Aspectulă lunej. 

9. Pisica. —Telegrafia electrică : sistemă a- 
mericană, — Propagaţiunea căldurei prin ra- 
diare şi conductibilitate. — Dilataţiune prin 
căldură; determinarea coeficienţilor de dilataţie, 

Chimia.—Cârbune, compus cu oxigeniă.. Hy- 
dro-carbune. Cyanu. Combaustiune. Siliciă şi 
silice, 

-. Cosmografia, — Despre eclipsele de Imnă şi 
de sre : 

10, Fisica, —Caloria. „Căldura specifică; de- 
terminarea el. —Despre sunet; iuțela lui; Corde, - 
tuburi acustice. 

Chimia.—Fosforii şi cloru; compuşii lori cu 
oxigen. Acidă cloridric. Clorure metalice. Iodă 
şi iodure, 

Cosmografia.—Sistema, solară; planete; pla- 
netoide Sateliții. Comete; orbitele loră. 

11. Fisica.— Faosinne; evaporaţiune; ferbere; 
căldura latentă; amesticături frigorifere, Na- 
tura luminel. Fotometria. 

„ Chimia.—Sulfu; compușii lui cu oxigenă. A- 
cidu sulfidrie. Sulfure metalice, 
"Cosmugrafia. — Fenomenulă fluxului și re- 

uzului, periodal luj; explicaţiunea luy, Acţiu- 
nea simultană a sârelui şi a lunei la Sizigia. 

12. Fisica.— Machine cu vaori; locomotiva, 
Reflexiunea lumini; oglindi plane şi curbe 

Chimia.—Azotu; compuşi cj cu oxigen. A- 
moniacă, Aerul atmosferic; composiţiunea lui. 

Cosmografia —NoţiunY despre instramente 
astronomice, Ochiane, telescâpele lui Newton 
şi Foucault. Teodolitu, Ochianii meridian, e- 
cuatorială,
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„18, Fisica, — Hygrometria; hyărometeore, | 
Refracţianea luminei.. : .. 
„Prisme.—Dispensiune; spectre, . : . - 
Chimia.—Usigenă şi hydrogeniă, propriotă- 

ile şi preparațiunea lori. Apa, formele ej. “i 
Cosmografia.— Despre planete şi sateliți. E- 

clipse delună. : o, 
14, Fisica.— Lentile, imaginile lori. Camera 

obscură. — Ochiulă, Microscopuliă, Ochianuliă, 
Telescopulă.: . . -: a APR 

Chimia.— Corpuri simple şi compuse. Ecui- 
valente himice, oxide, acide, baze, săruri, cri- 
stalisaţiune, distincţiunea între metale şi me- 
taloide. -. : a 
- Cosmografia.— Timpii anului, lungimea di- 
lelor în cursulă anului. Fenomenele fluxului şi 
refluxului. Dă 

„"ACINCEA SERIE 
_Sciinţele naturale. 

1. Zoologia.—Descripţiunea aparatului di- 

gestivă şi ală anexelori lut. Despre alimente 

şi natura loră, din puuctulă de vedere alii pro- 

prietăţilorii loră nutritore, - ie 
Botanica.—Diferinţa între structura interi- 

Sră şi aspectulă. exteriori ală trunchiului ar- 

boriloră dicotiledoni, monocotiledoni şi acoti- 

Jedani sâă criptogoni. i RR a 

- Geolegia.—Ce se înţelege prin fosili. Con- 
sideraţiuni generale asupra apariţiuni succesive 

a fosilelor şi a distribuţiei lor în diferite peridde 
geologice. . . " 

-| rocele şi fosilele sâle caracteristice, . -. 

  3. Zoologia. —- Fenomenele himice ale dige- 

stiunei şi sucurile ce servesc la acâstă func- 

ţiune. Despre absorbţiune. Caracterele clasei 
mamifereloră şi divisiunea el în ordine,  . 

Botanica.— Despre frunza. Părţile din cari 

se compune uă frungă, forma şi structura jori. 

Metamorfosa. pp a 

Geologia.—Peri6da terţiară; caracterele scle 

şi divisiunea sea îu tersmuri : tărâmul eocen 

zocele, şi fosilele s6le caracteristice. Epocele re- | 

lative la rădicarea diferitelori şiruri de menţă. 

3. Zoologia.— Despre schelet. Composiţiunea 
himică a Oseloră; formarea lor. Articulaţiuni, 

Modificuţiunea membrelor în seria vertebratelor. 
“ Botanica. — Organele de reproducţiune ale 

"plantelor. Floră unisexuale, monoice şi dioice. 

Structura stamineloră şi pistiluluy. Simţibilita- 

tea şi somnulă plantelorii. e 

Geologia. — Ce se înţelege prin roca. Câte 
feluri de roce suntă din punctul de vedere ală 

originei şi a modului lori de formaţiune. Ro- 
cela ign6se sâii platonice; caracterele lorii : 

granitu, porfiru, dioritu. PE 
4, Zoologia.—Compâsiţiunea şi proprietăţile 

sângelui. Caracterele clasei paseriloriă şi diri- 
siunea ci în ordine. a Ă 

Botanica.— Despre flâre, forma corolel și a   caliciulu, ; Infiorescenţa. Diferitele moduri de 
reproducţiune ale planteloră,. IE 

1831: : 

“ * Geologia.— Influenţa mecanică şi himică a 
rocelori. ignâse asupra rocelorii: sedimentare, 
Cutremurile de păment; cntremurile pârţiale şi , 
generale, Cutremurile cele mai însemnate prin 
modificările produse pe sapra-faga globului. ... 

5. Zoologia. Aparatulă circulator. Structura 
ânimei. Distribuţiunea, principaleloră artere şi - 
vine. Caracterele clasei batracienilorii şi divi- 
siunea-ci în ordine, . . -.. La 

Botanica.— Despre tranchii, Diferitele for- 
mo: şi posiţiuni ale trunchiurilorii. Crescerea 
trunchiarilorii lemnoşi la dicotiledâne şi mono- 
cotiledâne... . . a 

Geologia.— Despre stratificațiuni, probe des-. 
pre orizontalitatea loră primitivă, Peri6da pri- 
mară ; caracterele şi divisiunea el în tărâmuri. 
'Teremulii 'carbonifer; divisiunea ei în etage, 

"6. Zoologia, —Respiraţiunea. Teoria respira= - . 
țiunis. Despartamentuli anelselorii, . caracte- 
rele şi divisiunea sea în clase. 
Botanica.— Despre rădăcini. Diferenţele între 

rădăcini şi trunchiuri. Principalele forme de 
rădăcini; fancţiunile lori. e 

Geologia, — Stratificaţiuni. concordante şi 
disconcordante, Determinarea etăţii munţilorii. 
Tărâmulă jurasic inferior ; divisiunea lui în e- 
tago ; fosilele cele mai principale ale lori. . *: 

7. Zoologia.— Câte feluri de respiraţiuni sant 
din puntulă de vedere alii mediului în care se 
facii. Organele de respiraţiune; branchii, tra- 
chee, plomâni. | E i 

“ Botanica. —Rădăcini adventive. Cireulaţiu- -. - 

nea sevei, seva ascendente şi descendinte. Me- -- 

tamorfosarea mugurilorii. Caraterele familiei 
fagerelorii şi ciuperciloră. - 

Geologia.—Divisiunea câjei globala! în pe- 
riode, caracterele lor stratigrafice şi petrogra= 
fice; fosilele lori caracteristice. Modificaţianile 
actuale produse de corpurila organice pe supra- 
faga, globului ; recife madreporice şi turbariă. 

8. Zoologia.— Căldura animale. Ibernaţiunea. 
Mecanismaulă circulațiunii. Despre muschi, 
structura şi modul lor de inserţiune. Proprieta- 
tea substanței muscnlară, mecanismul mişcării: 

Botanica. — Organele elementare ale plan- 
telorii şi ţesăturilo ce resaltă din ele. Substan- 
ţele ce se află în interiorul celulei,.: - - :- 

" Geotogia.-— Tărâmul triasic, divisiunea în 

etage şi fosilele s6le caracteristice. Modifica-. 
ţiunile actoale produse pe suprafaga globului 
prin acţiunea mecanica a apei... - 

9. Zoologia. — Câte feluxț. de generaţiuni 
suntă la animale? Sistemulă cerebro-spinală. 
Puncţiunile sistemului nervosi. Caracterele 

clasei reptililor şi pescilorii, divisianea loră în | 
ordine. pe 

Botanica.—Desvoltarea şi structura frnete- 
lorii. Embrionaulă şi structura lui. Caracterele 
familie) cruciferelorii.. .., . - Pa 

Geologia. — Căldura centrală, probe 'despre
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“existența sea. Divisiunea rocelorii sedimentare 
din punctul de vedere ală naturei lori, roce 
calearâse, argilose şi nisipâse, 
"10, Zoologia.—Despre metamorfosa insecte- 

lori. Despre nervi, nervii simţibili și nervii 
motori. Sistemulii nervosii ală insecteloră, 

Botanica. — Despre elasificaţiune, clasifica- 
ţiune artificială şi clasificaţiune naturală, Di- 
visiunea dicotiledâneloră în monopetale; 
petale şi apetale, 

Geologia.— Caracterul reptilelor din peri6da 
s6ă tărâmurile secandare. Tărâmul cretos; di- 
visiunea lui în etage. Agenţii interiori ce mo- 
difica astădi câja globului. 

11. Zoologia.—Divisiunea regnului animală 
în despărţăminte; caracterul lori. Fauna. 

Botanica. — Clasificaţiunea vegetală a lut 
Lineii. Schimbări himice în sămânţa în timpul 

” germinaţiunit, Caracterele familiei legumin6- 
selorii. | 

Geologia.— Fenomenele ce însoțesc şi preced 
erupțiunile vulcanice, Diferitele producte scâse 
de vulcan; cenuşa, lapeli, scorii şi lave, Tărâ- 
mul âiluviană, caracterele şi fosilele s6le prin: 
cipale. | “ 

12. Zoologia. — Mecanismală erpiraţiunii. 
Despre ibris şi metis, Caracterele clasei crusta= 
ceelorii şi arachnideloră, | | 

Botanica. — Speţa, genu, varietate şi rasa. 
Caracterele familiei amentaceelor. Frunde sim- 
ple şi compuse, 

Geologia.—Tărmuli jurasice superioră; di- 
visiunea lul în etage; principalele loră fosile, 

poli- |: 
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„13. Zoologia.— Nervii simţibilităţi! speciale 
cele cinci simţuri, VEdulă; organele prin cari 
se exerciteză vederea. Mecanismulii vederii. 
Presbitismuli şi miopismulii. „ 

Botanica.—Pecundaţiunea plantelor. Carac- 
terele familiei rosaceelor, Divisiunea regnului 
vegetală în despărțăminte, acotiledâne, nono- 
cotiledâne şi dicotiledone. ÎN 

Geologia. — Blocuri eratice şi caverne cu 
osaminte, Rădicăr! şi eufundări snecesive mo- 
derne; templulă lui Jone de la Puzole; ţermul 
Suediei. - - ! 

- 14. Zoologia, — Audulă; organele prin care 
se face augirea. Macansimulă audirii. Despre 
voce. Caracterele clasei gasteropodilor şi echi- 
dermelorii. Exalaţiunea internă şi externă, 

Botanica, — Flora. Despre ramuri; moâifi- 
caţiunile ce ele încârca. Caracterele familiei 
solaneelorii şi comferelorii. 

Geologia.—Basaltuli şi frachitulii; epoca a- 
pariţiuailoră. Modificaţinnile actaale produse 
de vulcani pe suprafața globului Tărâmulii 
cretaic superiGri; divisiunca Iul în etaga ; fo- 
silile loră caracteristice, - ! 

15, Zoologia.— Absorbţiunea hilului, basele 
hilifere.—Sistemală dintar. Dinţi similari și 
disimilari, Caracterele clasei insecteloră şi di- 
visiunea ei în ordine. 

Botanica, — Buturagiii, marcortagiă şi al- 
toire. Caracterele familiei gramineeloriă, 

Geologia.—Despre ghețari; modificaţiunile 
ce ei produci pe suprafața globului. Tărâmul 
siluriană; divisiunea lui în etage; principalele 
roce şi fosilele sâle caracteristice, . 

  
/ 
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REGULAMENT 
PENTRU SCOALELE NATIONALE DE BELE-ARTE 

923, (Decretii Do. 

CAPITOLUL 1 
Art, 1. Santă două scâle de bele-arte: una 

în Bucuresci și alta, în Iași, pe lingă cari sunt 
alipite ducă pinacoteci. : . 

Art, 2, Scola de bele-arte: coprinde urmă- 
târele objecte : 

a. Pictura; 
d. Sculptura, 

"e, Architectura; 
d. Estetica şi istoria arteloră; 
e. Perspectiva;, 
f. Anatomia; 
g. Gravura; 
h. Caligrafia şi desemnulă liniar. 

CAPITOLUL II 
Despre organisarea scâlei de bele-arte . 
Art, 3, Sc6la de bele-arte are personalulă 

următoriă: . : . 

din 12 Maiii 1869). . 

a. Comitetulă academică de bele-arte; 
" b. Directorulă sc6lei şi pinacoteci; 

c. Profesorii de diverse studii ; 
- d. Custodil pinacotecii; 

e. Servitorii. 

SECȚIUNEA 1: 
Despre comitetulă academicii de bele-arte 

Art, 4. Fie-cara sc6lă de bele-arte are unii 
comitetii compusă din personalulii următoră : 

: a, Rectorulă unirersităţii, ca președinte ; 
b. Directorulă sc6lei ca membru şi vice- 

preşedinte; | „ 
c. Decanuli facultăţii de litere; 
d. Duoi profesori din cei mal vechi ai scâlei 

de bele-arte; a 
e, Duo! artisti străini scâlei, numiţi de Mi- 

nisterul instracțianii publice şi ală caltelorii.  



CULTELOR SI INSTRUOTIUNII PUBLICE 

Art, 5. Atribuţiunile comitetului academie 
„de bele-arte sunt: 

a, A forma, programe de distribuţiunea ore- 
lori pentru fie-care studiă, cari 'se vor pune 
în executare după ce ror priimi aprobarea Mi- 
nisterului culteloră şi instrucţiunii publice; - 

b. A forma juriulă concursului pentru aspi- 
ranţă de profesori la scâla de bele-arte; | 

€. A forma juriul concursului de admisiu- 
nea, elevilori; ÎN | : 

d. A forma juriulii exposiţiunii; 
e. A priveghia mersul şi progresulii ca face 

arta caligrafiei şi a desenului liniari în diver- 
sele scâle din ţeră; ' . 

f. A opina asupra tutulor lucrărilor de artă, 
pentru cară voră fi consultaţi de Ministeriă. 

9. A opina asupra adăugirilorii de cursuri 
noni, după propunerea ce se face de Ministerul 
instrucţiunii publice şi ali culteloră. 
„Art. 6. Comitetulă academic ţine gedințele 

sâle, celii pușină uă dată pe lună, în localul 
scOlei de bele-arte. a 

Art, 7e Pentru perfecţionarea zugravilor de 
casă şi insemne si pentru decoratori, comite- 
tul va avisa la deschiderea de cursuri libere de 
desemnă în gilele de Duminică şi sărbători şi 
în orele de sâră, | E . 

„ SEOPIUNEA II, 
Despre directori | 

Art. S. Directorul scâley de bele-arte este 
numită de Ministerul instrucţiunii publice şi 
ali cultelorii dintre artiştii cei mai distinși 
prin producţiunile lorii artistice, 

Art. 9. Directorulii scâlel de bele-arte, este |: 
toti de uă dată şi profesori la acea scâlă pen- 
tru una din materiile programei, . , 

Art. 10, Atribuţiunile directorului santă 
cele următâre: “ : 

„a, A priveghia exacta, îndeplinire a dâtorii- 
Jorii profesoriloră şi a celoră alţi împiegaţi al 

-scOleă; —. . 
„B..A priveghia şi dirige, studiile scolarilorii 

după aptitudine; .: Iă 
„0, A corespunde cu 
publice şi al.cultelor în ceea ce privesce scâla; 

d. A priimi şi păstra, sub inventariii şi e 
răsupunderea sea personală, tâte tablourile şi 
objectele de artă, mobilierulii pinacoterii şi al 
scolei; a : 

e. A priveghia şi ajuta, restaurarea tablouri- 
lorii pinacotecei după trebuinţă ; 

f. A presida juriile pentru examenele şi con- 
cursarilede caligrafie şi desemn pentru veri-ce 
„scâlă din ţâră. . A 

“SEUTIUNEA UI 
„- Despre profesorii sodlei de bele-arte 

"Art, 11 Profesorii se numescă, prin con- 

  
Ministerul instrucţiunii | -   
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cursii conformi legii organice a instrucţiunii 
publice. - 

" Art, 12, Profesorii suntă dâtori: 
"a. A frecuenta cu cea mai mare exactitate 
scâla în orele decisa prin programă, , 

b. A da după specialitate adjutor directoru= 
lui pentru lucrările necesarii în pinacotecă, 

c. A face parte din juriulă da examinare ali 
scolariloră. 
„A, A da comitetului academicii de bele-arte 

totii concursulii ce li ss va cere, ” 

SECTIUNEA IV 

Despre custodi 

Art, 13, Dâtoriile custodiloriă suntă : 
a. A priveghia pe rândă în scâlă ca, în tim- 

puli oreloră de studiă, să se observa de scolari 
ordinea şi linistea, . 
„_b. A priveghia, cândii pinacoteca este des- 
chisă publicului, ca nimeni să nu atingă în 
verl-ce mod veri-un tabloii sâii object de artă; 

c. A ţine sub inspecţiunea directorului can- 
celaria scâloi, ' 

SECȚIUNEA V .- 
i „Despre servitori 
“Art, 14. Dâtoriile servitorilor sunt : . 
a. A daascultare ordiniloră directorului scâ- 

lei de bele-arte. :. SR 
"D.A ţine curăţenio în sc6lă, pinacotecă şi 

cancelarie; . 
€. A purta corespondinţa secole, . 

CAPITOLUL III 
Despre admisiunea eleriloră şi modulă 

„»„.» studiilorii 

Art, 15. Admiterea elerilorii se face în mo- 
dulă următorii : E 

a. Elevală va presenta, direcţiunii unii cer- 
tificată celă puşină de patra clase primare; 

b. A presinta actulă de nascere în originali 
sâă copie legalisată de autorităţile locali. 

Art, 16. Pentru trebuinţa claselorii de pic- 
tură şi sculptură se va plăti de acâlă modele 
de persâne (de ambe-sexe). Aceste persâne de 
(ambe-sexe) vori fi îngagiate cu săptămâna şi 
plătite ună sfauţii ora. Şedinţa va fi do patru 
ore şi la fie-cars oră va fi ună repausiă de unii 
cuartii, care se va calcula în orele de plătită. 
"Plata, se va face la finele săptămânei. Per- 

sâna care va posa se va înscrie în rugistrele a- 
telieralui cu câte-va dile mal înainte, și în cas 
de bâlă va fi dâtorii a trămite pe altii cineva 
în locu'%, căci la din contra se va sterge din re- 
gistre. . “ E: 

Art, 17, Femeile vor posa uă dată pe lună 

.?
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și plata se va face conformă disposiţiunilor ar- | 
ticolului 15, 

art. 18. 'Copiarea în pinacotecă este liberă 
scolarilorii din analii ală III-lea afară de di- 
lele, de sărbători, + 

CAPITOLUL IV 
Despre cursuri 

Art. 19. Cursurile scOle! de bele- arte sunt: 
a. Pictura cinci ani; 
d. Sculptura idem; 
c. Architectura idea; “ 
d Gravura trei ani; 
e. Caligrafia şi desemnulii liniară duci ani, 
Art. 20. Objectal cursului de pictură sunt: 

- Anulă 1, Studiulă după statuele antice, a- 
natomia, perspectiva, estetica, şi istoria arte- 
lori (legile composiţiunii). 

Anaulă II. Desemnii după natură, anatomia. |. 
“uă dată pe lună, composiţie de perspectivă, e- 
stetica şi istoria artelorii (epoca mitologică). 

Anală III. Pictura dapă natură, anatoinia, 
composiţiună în alei asupra, subjectului dati 

" de profesori la fie-care două săptămâni, estetica 
şi istoria azteloră (epoca grâcă şi renascerea). 

Anulă 1YV. Pictura după nâtură, composiţiu- 
ne în uleiă uă dată pe săptemână, istoria ar- 
telori (sc6la flamandă, venețiană şi ispaniolă). 

Anuli V. Pictura după natură, compesiţii, 
istoria comparativă a arteloră. . 

Ast, 21. Admiterea elevilor în atelierulă 
de sculptură se va face după ce voriă fi urmat 
anuli ] şi Ii al cursului de pictură. 

Elevii voriă începe chiară din anul II a mo- 
dela cu pământi, ca autorisarea directorului 
scâlei. 
Art, 22, Sculpturi, ca cars specială, va în- 

cepe în anulă [1]. . 
Art, 23. Nimeni nu ra A admisă la cursulă 

de architectură fără a presinta diplomă de ba- 
calaureată. 
„Art. 24, Cursulii de gravură se va începe 
după ce elevul va trece anul I și 11 de desemn, 
caligrafie ş şi pictură, 

Arte 25. Cursală de caligrafie şi desemni 
liniari, care va ține duoi ani, va fi deschis pen- 
tru toţi câţă voră aspira la veri ună postă de 
aceste objecte în veri uă scâlă din țeră sâii cară 
voră dori a se perfecționa în acestă artă, 

CAPITOLUL Y 
” Despre reconipeuse și examene 

Art, 2G. Afară de examenele anuale, se. ra 
ține pe fie-care anii examene cari vor consista 
din 'expunerea lucrăriloră scolarilori pentru 
fie-care studiă plastici s6ii graficii. Acâstă ex- 
„punere se va face de!a 1 ptnăla 15 Septembre, 
„Ea va fi publică. 
Art, 27. Voră fi următârele premii : 
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a. Pentru anulă II, şsse medalii de bronză 
date prin concursii pentru coţil după statuele * 
antice. Acestii concursii se va ţine în luna lui 
Julii spre a putea fi expuse dapă Vacanţă, pro- 
ducţiunile eleviloră; 

V. Pentru anulă ]II vori fi gâse medalii de 
bronzii, cari se vori îmnărți. la concursulii ce 
se va ţine pentru figuri desemnate după natură, 
fiindă unnlii şi acelaşi modeli pentru toţi con- 
curenţii. - 

e. Elevii grarori vor face, pentru concursulă 
ce se va ţine pentru stipendii în străinătate, 
vă figură în desenii antică în formule prescrise 
şi uă figură după natură de uă mărime aseme- 
nea prescrisă, însă în maniera graruriloră. 

d. Pentru anuli IV, concarsulă va fi la pic- 
tură uă figură colorată după natură; la sculp- 
tură uă modelare de pământi a uneia şi ace- 
leeaşi figuri. - 

Pentru fie-care ramură vor â ca preit şese 
medalii de argintă; i 

e. Pentru anul V, concozsolă va fi: 
1. Concursul de capă de expresiune care se - 

va ţine la 15 Maiii, 
2, Concursulii de premiul cel mare pentza 

străinătate care se va ține la 15 Iuniă. | 
Concurenţii voră fi obligaţi a face uă schiţă 

în culori de uleiă şi subjectulă va fi alesii de 
comitetulii academicii de bele-arte, 

Fie-care concurentă va fi pusă în nă cameră 
deosibită de la 8 ore diminâţa pânt la 6 ore 
sera, uă singură di numa! va fi acordată pen- . 
tru acesta. După ora otărită tote schiţele se 
vor depune în vă singură cameră până a doua 
di, când comitetulii academicii de bele-arte va 
veni să judece şi să le claseze, Dimensiunea 
pentru schiţă va fi aceeaşi pentra toţi, 
„Art, 23, Concursală pentru eleșii stadiului 

de caligrafie şi desemn va consiste în copiarea 
unui pasagiă de pe uă carte tipărită, şi în lu- 
crarea unui modeli de desemna liniară propus 
de juriii. Premii vor fi medalii de argintă, trei 
pentru caligrafie, trei pentru desemnul liniară, 

Art. 29. Din concurenţi, după modelulii a- 
zătatii mal sus, şesa cei d'ântâiii voră fi obli- 
gaţi a face tabloulă după schiţă şi în dimen- 
siuni egale pentru toță. Concurenţii vor lucra 
în camere separate şi nu voră avea dreptuli a 
so depărta cât de puţin de disposiţiunea luată, 
în schiţă. 

Concurentii nu voră putea aduce în cameră 
unde lucrâza nici uă chârtie desemnată afară 
numaj de modelă şi de draperiile necesarii ta- 
bloului. 

Arte 30. Nici profesorii nică alte persâae, 
nu vori putea intra în camerile concurenţilor. 

La orele 6 camerile se voră închide de cu- 
stogi până a dona di şi cu acestă modă so va 
urma până la finele tablourilor, Acâstă lncrare 
se ra face în timpul vacanţiei de veră şi în luna   lul Septembre,
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art si. “Dabloal lucrat de fie-care din con- 
curenţi va fi expusii publicului de la 1 până la 
14 Octombre fără a purta numele concurentu- 
luY,. La 15 Qctombre jariulă numită de comite- 
tuli academică s6ii Gosuşi comitetulii va alege |. 
dintre concurenţi duoi pentru pictură şi unulă |. . 
pentra sculptură. Durata studiului lor în străi- |. 
nătate șa fi pe timpi de trei ani. 

Concursul pentru sculptură se va face la |. 
art î.... şi . +... lucrarea va fi alteractivă în 
baze-relieve în pământi s6ii figură... 

Art, 32, Elevii trămişi în străinătate vor fi 
dâtori a trămite pe fie-care anii ună tabloii î- 
storic pentru care Ministeruliă îi va da uă gra- 
tificaţiune, Imândii avisulă comitetului acade- 
mică de bele-arte; din fondurile ce vor fi afec- 
tate prin hudgetii. 

Tabioulă va fi depusă în pinecatecă. 

“Art. 33, Elevii trămişi în străinătate vor fi 
dâtori la întârcerea loră în ţeră, de va fi trebu-   
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ință, a face pe profesornli pe ună timapă egal 
cu anii în cari a fostii stipendistă. 

CAPITOLUL VI. | 
Despre pinacotecă 

Art, 34. Pinacotecele române se compun : 
a. Din tablourile şi statuele naţionale de pic- 

tori şi scnlptori români; . 
„. B. Din copii escelinți după autori clasici; 
"c. Din tablouri și statue ale artiştiloriă mo-. 

derni francesi, italiani, spanioli, germani, ete, 
"Art. 85, Pinacotecele române priimesc ca re- 

cunoscinţă daruri artistice şi douațiuni de fon- . 
duri pentru cumpărare de tablouri. 

Va îi uă carte de aură în'care se va înscrie 
tote personele ce vorii dona pinacotecelorii ta- 

a | blouri sâă obiecte de artă, Numele acelor per- 
s6ne vorii fi expuse în litere de aură şi pe murii 
saleloră pinacotecii. 

  

REGULAMENTILU 
„- „ PACULTATEI DE DREPTU DIN DUCURESCI 

(Decrei No. 1276, din 7 gust 1866) 

nur) 1 

Materiile cari se studiază în incaltatea 
: de drepti... 

Art, L Ia facultatea de dreptă « se voră face 
de uă camă dată următârele cursuri : 

Dreptulii romani. ! : 
Dreptuliă civilă românii, , cn 
Procedura dreptului civili. +, 
Dreptul penal şi procedura dreptalur penal, 

". Dreptulă comerciali, - . 
Dreptul constituiozată şi dreptul admini- 

strativii. a 
Economia politică, : 

TITLUL i 

; Darata şi ordinea stndiiloră , 

“Art, 2 2, Durata stmdiilorii este de patru any. 
“Art, 3. Studiile fie-cărui an încep la 15 Sep- 
tembre şi se termină la sfirşitală lui lunii. ! 

- Arte 4. Durata cursului de dreptii civilă va 
fi de trei ani. Durata cursului de drepti roman 

-va fi de duoi ani. Eră cele alte cursuri menţio- 
nate ]a art. 1, voriă ţine ună ani. 

Programele, generale și detaliate ale cursu- 
rilorii, se voră face în fie-care. anii potrivită 
art, 287 din legea instrucţianei.   

MITULU 11 i 
Despre grade şi examene 

Art. 5, Gradulă 1 sâă licenţa prevădută, de 
art. 271 din legea instrucțiunei, se obţine tre- 
cendă examenele următore şi anume : 

„ Etamenulă I ce se compune de  dreptulă ro- 
manii şi de dreptulii civilă română asupra ma- 
teriiloră ce se studiază în anulă ântâiii, .. 

„ Eamenulă al II de dreptul civil şi dreptul 
românii asupra, materiilorii anului alii duoilea. 

Examenuli alii III de procedura dreptului 
civilă, de dreptulă, civilă asupra materiiloriă 
anului ali treilea, și de economia politică. 

Bxamenulă ali IV de dreptul penal cu pro- 
cedura sea, de dreptul comereiale şi de dreptul 
constituţionale și administrativă. 

Pramenul al V consistă întruă thesă scrisă 
asnpra unei materil de dreptul civilă şi român, 
care candidatulă o va susţine orală respun- 
dândii, şi la cestiunile ce "i se voră pune de ju- 
riulă examinatoriă,. 

- Arte 6. Subiectul thesot so va tzăje la sorţi 
în presenţa decanului, după cererea prealabilă 
a candidatului, -... 

Arte 7, Thesa, imprimată după aprobarea 
decanului, se va, depune în 16 exemplare la 
cancelaria facultăţii celă puşinii cu dece dile
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maj înainte de 
these, . 

Acâstă thesă se va comanica tatuloră pro- 

Qiua fixată pentru susţinerea | 

fesorilorii facultăţei cu cinci dile mai înainte | - 
de examenii. i 

Art, 8, La finele thesei candidatulă: va puna 
câte uă cestiune celă pușin din fie-care ramură 
a sciinței dreptului. Aceste cestinni.voră fi a- 
probate de decani. a DN 

Art, 9. Gradul ali 2-lea sci doctoratul pre- 
vădută de art, 271 alui legoi de instrucţiune se 
va conferi licenţiatului care se va, supnne la e- 

" xamenele următâre şi anume: 
" Exsamenulă 1 consistă într'unii examenii ge- 
nerali aprofundată asupra dreptului romani. 
Examenul ală 2 consistă tatr'nnii exameni 

generalii aprofundată asupra dreptulul civilii, 
- Examenul al 3 consistă într'uă disertaţiune 

scrisă asupra unei materii de drepti alssă de 
candidații şi aprobată de decanii, 

So vorii observa celo prevădute la art. 7 şi 8. 
Pe lingă acestea candidatulii va fi supusă a 

trece examenulă asupra ori cărui alt cursă de 
drepti din cele prevădute la art, 251 din legea 
instrucţiunei care se va introduce în anul] al 4. 

Ari, 10. Examenele se vorii trece înaintea   unui jurii compus dintre profesorii facultăţei. 
Juriul pentru examenul 1 şi ală 2 va fi com- 

pusă din trei profesori. - - : , 
Pentru examenul alii 3 şi ală 4 va fi com- 

pusă de patru profesori, 
Eră pentru thesă şi pentru examenele de 

doctoratii, juriulă va fi compasă de cinci pro- 
fesori, : . 

Art, 1]. Profesorii examinatori vor finumiţi 
de decanii (art. 280 diu legea instrucţiunei pu- 
blice), | . 

Art. 12, Cel înscrişi pentru a trece un examen 
fiindii mal mulţi se poti împărţi, prin îgriji- 
rea, secretarului, după examenele 'ce 'şi propun 
“să trâcă, în serii compuse celii multă de patru 
candidaţi. Fie-care seție, este întrodusă de uă 
dată în sala de examinare, şi fie-care profesoră 
termină cu examinarea tutulori candidațiloriă 
din seriă mai inainte de a incepe ună altă pro- 
fesorii examinatoră, . - 

- La thesa de licenţă şi la examenile de doc- 
toratii nu pote fi examiuatii de câtă un singar 
candidatii în acelaşi timpă.' 

Art, 13. După terminarea examinărei fie- 
cărei serii, profesorii se retrag şi se pronunciă 
asupra admiterei sâă respingerel candidaţilor 
mai înainte de a trece la examinarea alte! serii. 

Arte 44, Votul asupra admiterej este secret; 
„sa exprimă prin bile albe, roşii şi negre. 

Art, 15. Candidatulă nu pâte fi priimitiăi la 
ântâiulă examenă de câtii avândă celă pugină 
duoă bila roşii. 

Celii de ali duoilea şi ală treile examen "lă 
pâte treca avândă celă puţin tâte bilele roşii.   „La cele alte asemenea trebue să aibă cel 
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pugină uă bilă albă fără nici una n6gră, 6ră 
pentru thesă-de licenţă duoă albe şi trei roşii 
celii puţină. 

Pentru examenele de doctoratii, candidatulii 
va trebui să aibă celă pușini tre! bile albe şi 
două roşii, i ! 

. Arte 16. Candidatuli care va dobândi una- 
nimitate de bile albe va fi admisii ca laudă. 

Art, 17, Examenele se vor trece dela 15—30 
Octombre, de la 1—15 Ianuariă, de la 1—15 
Apriliă şi de la 1—15 lunii... . 

Decanulii însă, pentru cause bine cuvântate, 
va putea acorda examinarea, şi la alte epace a- 
fară de vacanţii. . 
„Art, 18, Nici ună candidaţii nu va putea fi 
admisii a treca examenele de câtă în ordinea şi 
asupra materiilorii menţionate de art. 5 şi 9. 

Art. 19, Diplomele de licenţiată şi doctorat 
concepute în numele Domnitoralui şi purtândăi 
sigilială Statului, rorii fi subsemnate de mini- 
stroliă instrucţiunii publice, de rectorul uni- 
versităţii gi de decanul facultăţii. . 

Art, 20. Se vorii libera simple certificate, 
conformii regaliloră celoră vechi, studenţiloră 
neregulaţăi cari vor termina studiul de licență 
şi cărora leginirea cea nonă nu este aplicabilă. 

Aceste certificate voră fi subsemnate numai 
de decană, 

TITLUL IV 
„Despre inseripțiuui şi înscrieri pentra 

examene 
Arte 21. Pentru a trece examenul de licenţă 

sâii doctoraţiă, candidatulă trebue să justifice 
că posedă inscripţianile ormătâre : 

Pentru 1 examenii, 4 inscripţiuni. 
Pentru ali 2 exameni, 6. , 
Pentru ală 3 exameniă, 10. 
Pentra ală 4 examenă, 1]. 
Pentru thesă, 12. . 
Pentru ânttiulă examenă de doctorat, 14in- 

scripţiuni, 
Pentru ali duoilea exameniă şi thesă de doc- 

torată, 16, E 
Art, 22, Aceste inscripţiuni se vorii da de 

către secretară dintr'ună registru cu matcă 
(ă souche), ” 

Nimeni nu pâte lua mai multă de patru in- 
scripţiuni în acelaşii anii, afară de casulii pre- 
vădută de art, 272 ală legii instrucțianii. 

Epocele pentru luarea inscripțiunilorii, sunt 
cele regulate prin art. 17. , . 

La alte epoce nu sa mai pot libera fără prea- 
labila autorisare a decanului. | 

Art, 28, Pe lingă plata inscripţiunilor, can- 
didatul va plăti şi taxa pentru consemnarea de 
examen, potrivită art. 270 din legea instruc- 
ţiunii. . A " 

Arte 24, Consemnările pentru examenii se. 
vor face într'un registru special a] facultăţii.
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Art, 25. Acest registru se va închide cu opt 
ile mal înainte de diua fixată pentru examen 
art. 270). - , N 
Candidatulă ce nu s'a înscrisă până la acea 

epocă nu va fi priimită a mai trece examenul 
în aceli trimestru de câtii după uă prealabilă 
autorisare a decanului. . | î 

Art, 26, Candidatul refusat nu se mat pâte 
presenta, de cât în sesiunea următore regulată 
de art. 17. | , , MR 

Art, 27, Secretarul, după ce va cerceta dâcă 
candidatul a trecutii seria examenelor în or- 

- dinea prescrisă de art. 5 şi 9, va scâte uă copie 
în care se vorii menționa şi notele ce a avută 
candidatulii la examenele precedente precumii 
şi observaţiunea că cererea sa este sâă nn con- 
formă cu acestii regulamenti, N 

. Art.'29, Acâstă .copie aprobată de decan se 
va pune în vederea juriului examinatorii, 

TITLUL V 
Despre îuserierea și frecuentarea cure 

sarilorii . ” 
“Art, 29, După 20 Octombre, nimeni nu se 
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mai pote înscrie ca studentă ali facultăţii în 
cursul acelul an, afară de aprobarea motivată 
a decanului. Ea o m. 

Art, 30, La, începutulă fie-căruia an scolar, 
se vorii trămite nesntârdiatii tuturor profeso- 
rilorii catalâge de scolarii ceai să frecuenteze 
cursuli loră. - NE 

Art. 31. Toţi studenţii suntii dâtori a fre- 
cuenta, cursurile anului unde suntă înscrişi. 

Art, 32, Profesorii vori face apelulii nomi- 
nală şi vorii constata, cari din 'studenţi santii 
absenți. DE " 

Arte 33. Se va mai ţine în cancelaria facul- 
tăţii un registru generalii în care se va, reserva 
fie-cărai studentă nă pagină deosebită, 

Studenţii se vorii trece în acestă registru 
după rândulă alfabetului. | ! 
„ Arte 34, Se vorii menţiona într'ânsulă exa- 
menele ce a trecuti studentulii, notele ce a do- 
dendită la fie-care exameniă, precum şi numele 
“profesorilor ce Pai examinată.   "O col6nă ra fi reservată pentru diferite ob- 
servaţiuni, - ă Se 

  

REGULAMENTULU .. 
" “PACULTATII DE LITERE DIN BUCURESCI 

- (Decretă Ao. 1276, din 7 Augustii 1866) 

TITLUL 1 
Materiile studiului facultăţii 

Art, 1, In facultatea de litere şi de filosofie se 
vori face de uă cami dată următărele cursuri : 

Literatura latină, literatura elenă, istoria li- 
teraturei latine, istorialiteraturei elene, filoso- 
fia, istoria filosofiei, istoria universală critică, 
istoria românilor şi a literaturei române, litera- 
tura francesă şi istoria pedagogiei şi didactica. 

TITLUL UL 
Durata şi ordinea studiilorii 

Art, 2, Durata, stadiilorii va fi de tre! ani, 
Art, 3. Studiile fie-căruia an încep la 15 Sep- 

tembre şi so termini la, fiuitulii lui lunii. 
Programele generale şi detailate se vor face 

conformă art. 287 din legea instrucţiunii, 

TITLUL II. 
Despre grade şi examene 

„_ATte 4. Gradală 1. să de licenţă, prevădut 
la art, 271 din legea instrucţiunii, se obţine 
trecândă examenele nrmătâre : 

„Examenul 1 va fi asupra literature latine, 
asupra istoriei universale antice şi asupra isto- 
zici literaturei latine. - . . “ 
„Examenuli II, asupra filosofiei, asupra lite- 

raturei elene şi istoriei aceliaşi, şi asupra isto- 
xiel universale moderne, . - 

“ Examenulă III, asupra istorie! filosofiei, a 
literature francese, asupra istoriei româniloră | 
şi a literaturei române, şi asupra pedagogiei 
şi didacticei, i | 

Examenuli .1V, va consista într'uă thesă 
scrisă asupra filosofiei şi asupra literature! la- 
tine şi elene, pre care candidatulă o va sus- 
ţine orală, respundândiă şi la chestiunile ce i 
se vorii pune de juriulă examinatoră, 

Art. 5, Subjectul thesei se va trage la sorţi 
în presenţa, decanului după cererea prealabile 
a candidatului, a ! 

Art, 6. Thesa imprimată după aprobarea 
decanului se va depune în 15 exâmplare la can- 
celaria, facultăţii, minintum cu :10 dile înainte 
de diua fixată pentru susţinerea thesci. . 

Acestă thosă se va comunica tuturor profe- 
sorilorii, facultăţii cu cinci qilo mal înainte de 
examinare, 
„Art. 7, La finela thesei candidatal va pune 
câte uă chestiune din istoria filosofiei şi lite- 
vatara latină şi elenă. Aceste chestiuni vorii fi   aprobate de decani.
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Art. 8, Examensle se vorii trece înaintea, u- 
nui juriă compusii dintre profesorii facultăţii, 
jurială pentru examenulă ]'şi ali I[ va fi de 
trei profesori, pentru III, de patru profesori. 

Art, 9. Profesori! examinatotri se vor numi 
de decan, conform articolului 280 din legea în- 
strucţiunii. i 

Art, 10. Candidaţii îuscrişi pentru a trece 
ună exameniă fiind mai mulţi, se poti împărţi 
prin îngrijirei secretarului, după examenele 

-co'şi- propună a trece, în seril, compuse celii 
multi de patru candidați. E 

Pie-care serie se întroduce de uă dată în sala 
de examinare şi fie-care profesori termină cu 
examinarea tuturoră candidaţilor în serie, may 
înainte de a începe ună altii profesori exami- 
natori. La trecerea thesei na pâto fi examinat 
de câtă ună singur candidat intr'acelaşi timp, 

Art, 11,. După terminarea examinărei fie- 
cărei serie, profesorii se retrag şi se pronnnţă 
asupra adiniterei scă respingerei candidaţiior 
mai înainte de a trece la examinarea altei these. 
"Art, 12, Votul asupra admiterei este sceret, 

se exprimă prin bile albe, roşii şi negre. 
Arte 18, Candidatulă na pâte fi admisă de 

câtă avândă la examinuli ântâiii cele două bile 
roşii, la celă d'ală douilea şi ală treilea având 
celii puginii tote bilele roşii, la cel dealpatru- 
lea având celii puţin două bile albe şi niciuna 

nâgră. NR 
Arte 14. Candidatulă care va dobândi uua- 

nimitate de bile albe, va fi admisii cum magna 
laude ' ! | 

Art, 15, Examenele se vor trece de la 15—30 
"Septembre; de la 10—95 Iannarii; dela 1—15 
Apriliă şi de la 1—15 lunii, decanul va putea, 
pentru cause bine-cuvântate, acorda examina- 
xea, şi la alte epoce, afară de vacanţiuni. 

Art. 16, Nici ună candidată nu va fi admis |: 
a trece examenele de câtiă în ordinea şi asupra |" 
materiei prescrise la art, 4. 

Art, 17, Diplomele de licenţiată coricepute 
în numele Domnului, şi partândă sigiliulii Sta- 
tului, vor fi sub-semnate de ministrul instruc- 
ţinnii publice, rectorulă universităţii şi de de- 
canulă facultăţii, -- : - 

TITLUL IV. 
Despre inscripţiuni și înscrieri pentru 

. examene 

Art. 18. Spre a trece examenulă de licenţă, 
candidatul trebue să Justifice că posedă inscrip- 
ţiunile următâre . 

Pentru I exameni, 8 iuscripţiuni; 
Pentru II examenă, 1 inscripţiuni; 
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Peutru III examenii, 12 inscripţiunt; 
„Pentru IV examen, 14 inscripțiuni. 

Art, 19. Aceste inscripţiuni so voră da de 
către secretar dintr'an registru cusut (âsouche), 

* Epocele cele regulate pentru luarea inscrip- 
ţiuniloriă sunţii cele regulate prin art.:15 ali 
acestui regulamentă * DL 

La altă epocă nu se mai pot libera 
labila autorisare a decanului. . -:: 
“Art. 20. Pe lingă plata inscripţiunilor, can- 

didatul va plăti şi taxa pentru consemnarea de 
exameni, conformii art. 210 din legea instruc- 
țiunel o“ “ i 

Art. 21, Consemnările pentru exameni se 
vor face într'ună registru special al facultății 
"Art, 22, Acest registru se va închide cu opt 

dile mai înainte de diva fixată pentru examene 
(art. 290 legea instrucţianii). -. 
- Candidatulă care nu se.va fi înscris până Ja 
acea “epocă, nu va fi priimiti de a mai trece 
examenul în acală trimestru'de cât după prea- 
labila autorisare a decanului, N 

Art, 28, Candidatul refusat nu se mai pâta 
presenta de cât in sesiunea următâre regulat; 
prin art. 15. e 

Art, 24, Secretarul după ce va cerceta deca 
candidatulă a trecuti seria examenelor în or- 
dinea. prescrisă la art. 4..., va scote uă copie 
în.care se arătă notele ce a avută candidatală 
la examenele precedente, precamii şi cererea 
sa că este conformă, s6ă nu cu acesti regnla- 
mentă. -. PI i 
* Art, 25, Acestă copie aprobată de decan se 
va pune în vederea juriului examinatoră. 

TITLUL V 
„Despre înscrierea şi freeuentarea 

cursarilorii 

fără prea- 

- Art, 26, Dapa %0 Septembre nu se mai pot 
înscrie ca studenţi ai facultăţi! în cursuli ace- 
lui an, afară de aprobarea motivată a decanului. 

- “Art, 27, La începatuli fie-cărui anii scolari 
se roriă trămite tutulori profesorilor catalâge 
de studenţi ce aă se frecuente cursuli lori, 

Art. 25. Toţi studenţii sunt dâtor! a fre- 
cuenta cursurile anula! undo suntiă înscrişi. 

Art. 29, Se ra ţine în cancelaria facultăţii 
ună r-gistru generali de numele stndenţiioră 

| după rândulă atfabetaluY Pa se 
Art. 20, Se voră menţiona într'ânsuli exa- 

menele ce a fostă trecuti studentuli,.notela 
ce a dobenditii la fie-care examenii, precumii şi - 
numele profesorului ce "li a examinatii,   O columnă va fi reservată pentru diverseob- 
servaţiuni, : 
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- REGULAMENTUL 
FACULTATEI DE SCIINTIE DIN BUGURESCL.. 
(Decrelii No, 1276, din 7 August 1866) 

E „i PITLULI. | 

“Materiile cară se studicză în facultitea 
1... deeiinţe 

sArt, 1. In facultatea de sciințe se voriă face 
de uă'camă dată carsurile următore: 

Algebra superioră. Calculată diferenţială şi 
integral. Geometria, descriptivă cu aplicaţiuni. 
Geometria analiţică. Mecanica raţionată şi a- 
plicată. Fisica. Chimia. Geologia şi Mineralo- 
gia, Astronomiaşi geodenia. Botanica şi zovlogia. 

TITLULII 

„ „Darata şi ordinea stadiiloră 

Art. 2. Durata studiiloră este de trei an. 
Art. 3. Stadiile fie-cărui an încep la 15 Sep- |. 

 tembre şi se termini Ja sfirşitulă lui luniă,. . 
Programele generale şi detaliate ale cursu- 

Ziloră se vori face în. fie-care ani potrivită 
„art, 287 din legea instrucţiunel. Studiile se vor 
face în ordinea arătată în acâstă programă. i 

0 MAMUL IL | 
Despre examene şi grade - 

„.. Arte 4 Examenele se vor ţine înaintea unui 
juriă compusă dintre profesorii facaltăţei, a- 
vând în vedere art.269 din legea instrucţiunei. 

- Scolariiicari:voră termina carsurile unui an 
pentru a se înscrie înțre scolarii anului urmă- 
torii, voriă fi dâtori a depune examenele Ja:una |: 
din epocele mal josă însemnate. a 

„_ Art. 5. Epocele exameneloră vor fi ast-fel: 
„de la 15—30 lunii, de la 15—30 Septembre şi 
dela 1—15 Jannarii. i ni 
"Art, 6e Studenţii cari vorii trece cu succesă 

tte examenele asupra carsuriloră din fie-care 
anii, terminândiă regulat cei trei ani ai facul- 
tăţei, vorii priimi unii certiticatiă în care să se 

” constata notele ce ai obţinută de la juriul pro- 
fesoriloră. e ia 
"Art. 7, Profesorii eraminatori vor fi numiţi 

de decan(art. 280 din legea instrucțiune). 
„. ATte 8. Acei dintre studenţi cari vor aspira 
2 dobândi gradele de licenţiată în sciinţă, pre- 
văduti de art. 271 din legea instrucţiunei, va 
trece unii examenii generală. | 
„Art, 9, Objectele exămenului general se vor 

împărţi în două secţiuni : nă secţiune coprin- 
i 

Sică, Se va 

  

deudii sciinţele fisico-matematice şi cea-altă 
cuprindândă sciinţele fisico-naturale. 

Vorii fi astiă-felă duoă licenţe:  . .. 
Uă licenţă în sciinţele fisico-matematice şi 

vă licență în sciințele fisico-naturale, : : 
art. 10. Studentulă va declara care din a- 

ceste duoă licenţe aspiră a obţine şi va fi exa- 
minată numai asupra sciinţelorii cuprinse în 
secţiunea cuprindătâre licenţei ce doresce a do- 
bândi, adică: de voesce A obţine diploma de 
licenţiatii în sciințele fisico-matematice va ti 
examinată asupra sciințelor. fisico-matematice 
şi asupra sciinţeloră fisico-naturale, de voesce 
a obţine diploma de licenţiatiă .in sciinţele f- 
Sico-naturale,. 
„Art. 11, Eramenul genera) asăpra sciinţelor 
fisico-matematice se va compune: 

1. De u& probă în scrisă câre, va consta în 
tratarea unei cestiuni de matematici și de fi- 

da şăse ore studenţilor pentru proba 
în scrisă, 
«2. De uă probă practică care va consta în 
săvârşirea de experienţe de fisică şi aplicaţinal 
matematice. | 
"3. De uă probă orale. Se voră face stndeţi- 
lori diverse cestiuni asupra: , 

Algebrei superisre şi calculnlui diferenţială, - 
“Geometriei descriptive, 

analitice. 
- Mecanicel raţionate. 

- aplicate. 
şi astronomiei, ::;:: - „ Geodesiei 

„Fisicei, 
“Chimiei minerale şi organice. a 
Art. 12, Examenul general asupra sciinţelor 

fisico-naturale se va cumipune : 
1. De uă probă în scrisă.care va consista în 

tractarea unei cestiuni de fisică şi de zoologie 
sti de botanică, * e ci 
+ Şese ore voră fi acordate studenţiloră pen- 
tru săvârşirea probei în scris, --i 
2: Da vă probă 'practică care va consiste în 
sperienţe de fisică su analise chimice, precum 
şi în determinarea şi recunâscerea de Roce, - 
focile şi minerale. ÎI 
"8, De uă probă orale în care atudentulă va 
respunde la diferite cestiuni co i se voră pune 
asupra : , : e a 

- Fisicei, chimică minerale şi organice, minera- 
logiei şi geologiei, botanicei, zoologiei. 
"Arte 15. Acel studenţi 'cari vorii aspira, a 
obţine atâtă diploma de licenţiată în sciințele 
“i EI IE NE îi . : E pe
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fisico-matematice câtă şi aceea, în sciinţele fi- 
sico-naturalo se vorii supune la tâte probele 
arătate la art. 11 şi art. 12, . 
"Art. 14. La proba orale na pâte fi examinat 
de câtă unii singurii candidată în acelaşi timp |. 
şi durata examinărei nu va fi mai scurtă de 
câtii uă oră şi jumătate. . a 

Art. 45, După terminarea examinărei pro- 
fesorii se retrag şi pronuncie asupra admiterei 
s6ă respingerei candidaţiloră. - 

Art. 16, Votul asupra admiterei se exprimă 
prin bile albe (prea bine) roşu (bine) negre (răii). 

Arte 17, Candidatul va fi respinsii de va 
avea ducă bile negre. - 

“- Duoă bile albe suntii 
admitere. | 

Art, 18. Candidatulii care ra fi avândă una- 
nimitate de bile albe, va fi priimită cu laudă, 

Art. 19, Epoca examenului general va fi a- 
ceeaşi ca şi epoca examenelori anuale adecă de 
la 5—30 lunii, de la 15—30 Septembre şi de 
la 1—15 lavuariă, | . 

Art, 20, Decanulii însă pentru cause bine- 
cuvântate, împreună cu consiliulă facultaței, 
va putea acorda, examinarea, şi la altă epocă 
afară de vacanţă. | | 

Art, 21, Diploma de licenţiatii concepută în 
numele Domnitorului şi păstrândă sigiliulă 
Statului, va fi sub-semnată de ministrulă în- 
strucţinnei publice, de rectoru! universităţei 
şi de decanulii facultăței. | 

Art, 22. Certificatele prevădute în art.5, ror 
fi subsemnate numai de rectorul universităței 
şi do decani. a Pa 

indispensabile pentru 
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TITLUL IV 

Despre înscrierea pentru examene 

Art. 23, Consemnările pentru examene se 
vor face într'un registru speciale al facultăţel. 

Art, 24, Acestii registru se va închide cu 
optii dile mai înainte de diua fixată pentru e-. 
xamen, conform art. 270 din legea instrucțiunei, 

Candidatul ce nu s'a înscrisii până la acea 
epocă nu va fi priimiti de a trece examenul de 
cât după uă prealabile autorisarea a decanului. 

Art..25, Candidatul respins nu se mai pâte 
presenta de cât în sesiunea următâre regulată 
prin art. 5. î e 

Art, 26, Secretarală fucultăţei va pune în 
vederea juriului examinatorii notele ce candi- 
datulă a avută la examenele piecedinte. - 

TITLUL V 
Pentru înscriere şi frecnentarea 

cursnriloriă 

Arte 27, După 30 Septembre nimeni 'nu se 
mai pâte înscrie ca studentă ală facultăţei în 
cursul acelui ană. : | 

Art, 2$S. La începutul fie-cărui an scolastic 
se vor trămite tutulorii profesorilorii catalâge 
de scolarii ce aii a frecuenta cursul lori. 

Art, 29. Toţi studenţii sunti dâtori a fre- 
cuenta cursurile anului unde suntii înscrişi. 

  

| REGULAMENTU 
PENTRU EXPOSITIUNEA PUBLICA A OPERILORU ARTISTILORU IN VIETIA 

(Decretii No. 1774, din 9 Decemvrie 1564) 

CAPITOLUL 1 
- “Depunerea operiloră 

Art. 1. Se va deschide uă exposiţiune anuală 
a produceriloriă artiştiloră în vicţă, în pictură, 
desemn, miniatară, scalptură, gravură, archi- 
tectură şi fotografii; ea va avea loci întrani 
anii la Bucuresci şi în cel-altii la Iaşi. 

Acestă exposiţiune va fi deschisă şi produ- 
ceriloră artiştilori străini, 

Arte 2, Operile ce nu se admit la esposiţiune: 
a. Copiile (afară de reproduceri prin acuarela 

şi desemnii), 
d. Operile care ai fostii premiate la altă ex- 

posiţiune, 
„6. Operile artiștiloriă reposaţi, afară numai 
cândiă reposarea nu e mai anteridră de câtii cu 
unii ană înaintea deschideri! exposiţiunei, |   

d. Operile anoninie. - , 
Art. 2, La a doua exposiţiune, după aplica- 

rea acestui regulamentă nu se roră priimi ta- 
blâne care rorii fi figurati deja la alte erposi- 
ţiuni anteriGre în ţcră. . 

_ Arte d, Na se roză 
tablâne neincadrate, 
"Fie-care caâră nu va putea conţine mai mult 

de câtă uni subiectii. | 
Operile în miniatură poti fi puse în acelaşi 

cadru. . IE 
Art. 5, Fie-care artistă, depunendi în per- 

sână sâii prin altulă operile sâla la comitetul 
academic, le va însoţi de uă notiţă sub-semnată 
de densalii, conţinendă numele şi prenumele, 
loculă şi data nascerii scle, numele profesori- 
lori ce ai urmată, și recompensele obţinute 
mai înainte. - 

priimi la exposiţiune



CULTELOR SI INSTRUCȚIUNII PUBLICE 

Arte 0. Pentru prima exposiţiure ce sa va 
face în temeiul acestuY regulamentă, spre în- 
lesnirea artiştiloră din judeţe, se voră priimi 
pentru transportarea g'atis, la oraşulă unde 
se face exposiţiunea, tablânele a cărora dimen- 
siune ari permite aşedarea lorii în diligenţele 
Statului. ! -: 

Art, 7 Operile vă dată înregistrata de co- 
mitetulă a ademică de bele-arte, nimeni nu va 
fi liber a le mai retrage. - . 

Art, S, Nici uă operă expusă na va pntea fi 
reprodusă în timpui exposiţiunei, prin desemn 
s6ă alt-felă, fără de autorisaţiunea artistului. 

Arte 9. Nici uă producţiune expusi nu va 
î liberată de cât după închiderea, exposiţiunei; 
escepţiune so face numai cândii exposiţiunea 
va fi închisă provisoriii pentru preschimbarea 
tablâneloră. , 

CAPITOLUL II 

Juriulă exposiţiunei şi administraţianea. 
“ tabl6ueloriă- 

Art, 10. La fie-care exposiţinne, comitetul 
academicii de bele-arte, după art, 13 lit.d, din 
regulumentulă sc6lelorii de bele-arta va com- 
puna unii juriă specială, sub prez -denţia direc- 
torului sc6lei de bele-arte (art. 6, liti, regula- 
mentulă scOleloră de bele-arte), . - E 

Arte 11, Juriulă va fi compusă de şesemembri, 
din carii tre! *or îi dintre membrii comitetalui 
academic şi trei artişti desemnaţi cu mat malţe 
voturi de către cei ântâiii 10 exposanţi la 'n- 
registrarea produceriloră lori de către comi- 
tetulă academică de bele-arte 

Art, 12, Presenţa celă puşină de jumătate a 
membriloră juriului şi a preşedintelui săă, va 
fi indispensabile pentru validitatea operaţia- 
niloră. ! : 

Art. 13, Admiterea operilorii so face prin 
votare; majoritatea s6ă paritatea decide ad- 
miterea. 

Art, 14. Membrii comitetelorii academice ex- 
pună fără examennlă prealabile atii jarialat, 

CAPITOLUL IN 
Recompense 

art, 15. Meritulii operilorii expuse se clasi- 
fică de juriuii exposițiunei prin raportului ce 
va face cu două săptămâni înainte de închide- 
rea ei, către Ministeriulă justiţiei, culteloră şi 
Instrucţiuaei publice, Ă 

de on6re va 

, 1841 

Art, 16. Santi următârele 
a. Medalia de onre, 
d. Mdalil de valdre, 
e. Cumpărarea operei pe comptă pinacoteco- 

lori Statalai. 
art, 12. Suntă trei speci! de medalii pentru 

fie-care ramură de producerile expuse (pictura, 
sculptura, architectura etc.). 

a Una de valârea de galbeni 100, 
b. Două de » > > 50. 
c. Trei de » :» > 25, 
Art, 18, Medalia de onâre de valâre de 150 galbeni, se acordă artistului care se va, distinge 

între toţi printr'nă operă de merită mare. 
Arte 19. Juriulă, în raportul stă despre 

meritul operiloră expuse, nu pote cere mai multe recompense de câtă numărulă medalii- 
loră argtate la art. 17 şi 18, - 

Art, 20. Raportul juriului pentra medalii 
fi discutati în şedinţă plenariă a comitetului acad=micii, pe lîngă caro se voră 

adauge ad-hoc acei 3 membri electivă din juriă, 

recompense : 

  Art. 21, Toti de către comitetulă academic de bele-arte, completată cu inembrii electivă ai juriului, se va propune Mivisterului uă listă după meritii de tablonelo care ar fi demne d'a ti cumpărate de Stati, indicândă şi preţuli, Nici ună tablonă nu va fi trecută în acâstă hstă de nu va întruni trei părţi din voturi, Art, 52, Recompensele se vorii împărţi în şedinţa solemnă, vestiti prin foi publice. 
Art. 23. După distribuțiunea premiilori, se vor expune din nuoii pe 10 gile tote o;;erile reeoin- pensate şi acele care s'a propus de comitetală acadeinicii de bele-arte a se cumpăra de Stati, 

UAPITOLUL IV 
Visitarea exposițiunei de publiciă 

Art. 24, Intrarea la exposiţiunea de bele- arte este gratuită numai Damineea si Joia, In cele-aite ile so va plăti unii sfanțih biletulă de intrare. Banii strinşi de pe bilete de intrare voră sevi pentru sporirea fondului de stipenâii la elevii săraci ai scâleloră de bele-arte.. * 
Art, 25, Este opritii publicului da a, atinga s6ă deplasa obiectelo expuse, 
“Art, 25. Eato opritii faraarea în salele ex- 

„| posiţiunii, + 
Arte 27. Exposiţiunea va fi deschisă în tote dilele, in curgare de uă imnă, do la 10 diminâţa până la 3 ore după amiadi. . 
Art. 23, Regalamentulii privitoră la public se va imprima şi afişa la intrarea şi în lăuntrul   saleloriă de exyosiţiane. 

i CP TARTU ae 

116 .
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i REGULAMENTULU 

MUSEULUI DE SCIINTIE NATURALE DIN BUCURESCI 

“ (Decretii No. 1772, din Y Decembrie 1864) 

CAPITOLUL I 

" Despre Muscii 

Art, 1. Museuliă de sciinţe naturale se com- 
pune din colecţiuni : 

- a, De botanică, - 
v. De mineralogie, şi 
c. De Zoologie. A 
Art, 2, Museuliă de sciinţe naturale va do- 

bândi treptată înavuţire şi cu colecţiuni pen- 
tru geologie, paleontologie, etc. 

CAPITOLUL 1 
Despre personalii şi atribute 

Art, 3, Museulă de sciinţe naturale are ur- 
mătorulii personali : . 

a. Unii directore. 
» 3. Custodi, 

c. Preparatori, 
"d, Elevi preparatori şi 

e. Servitori. 

A. DIRECTORELE 

Arte 4. Directorele museului de sciieţe na- 
turale va fi unulă dintre profesorii de sciinţe 
naturale de la facultatea de sciinţe, Pentra a- 
ceată sarcină se va prevedea A6ră în budgeti 
numai uă diurnă, 

Art. 5, Indâtoririle directorelai suntii cele 
xumătore : - | 

a. Va priveghia buna stare a mnseulvi. 
0. Va stărui pentru desvoltarea şi înavuţirea 

museului, | 
c. Va clasifica şi inventoria în duplu tâte 

obiectele constituitâre museului. Unulii din a- 
ceste inventare se va păstra la Ministerul ju- 
stiţiey, cultelorii şi instrucţiunii publice. 

d. Va fi respundătoră pentru toti ce se află 
în museă, în magazinele de deposite şi în ar- 
moarele cu colecţiuni. , 

e. Va, face după aprobarea Ministeraluj, cum- 
părările de colecţiuni nouă pentru museii, 

f: Va priveghea şi dirige lucrările prepara- 
toriloră, pentru înavaţirea museului, cu deose- 
Dire su colecţiani indigene, | 

g. Va face, cu aprobarea Ministerului, escur- 
siun! în ţsră, în înţelesulă liter. f. de mai sus, 

h. Va priimi banii otăriţi pentru museiă și 
personali, şi va presenta compturile cuvenite, 

  

  

î. Va face, cu aprobarea Ministerului, schim- 
bări cu obiecte ce voră fi duble în muscă, şi 
care nu facă parte a unei colecţiuni necesare. 

3. Va priimi darurile de colecţiuni, restindă 
şi Ministerului. Darurile în bani s6ii fondari 
nemişcătâre se voră priimi la Ministeră, 

1. Va adresa Ministerului justiţiei, cultelori 
şi instrucţiunii publice la finele fie-cărui ană 
scolară (1 Inlie) ună raportii de starea museu- 
lui şi îmbunătățirile adase în decursulă anului. 

Art, 6, Directorele va ţine cartea de aură, 
în care so vorii înscrie toţi donatorii maseului. 
O listă de aceşti donatori va fi afizată şi în sa- 
lele museului. : - 

Art, 7. Directorele va trece dea pururea în” 
inventar objectele din nuoi înfiinţate, trecân- 
du-se aceste objecte toti nă dată şi în inven- 
tarală ţinută la Ministeră, în termini identică. 

Tâte modificările ocasionate în inventare vor 
fi justificate şi explicate în aceeaşi coprindere, în 
ambele inventare la rabrica obserraţiuniloră. 

Art, S. Directorele se ajută în îndeplinirea 
obligaţiuniloră de mai susii, câtă şi în expe- 
dierea lucrărilorii cancelariei sâle de custodi. 

B. Cusronur 

Art, 9, Detoriile coatojilori suntă : 
a. Ei ţin dina chieile salelor Maseului; pen- 

tra acesta ei voră fi nelipsiţi la Musei, de la 
10 ore de diminsţă până la 5 ore stra, 

D. Ei priveghiază salele cândă sunt; deschise 
publicului; 

c. Priveghiază ca salele să fio pururea carate 
şi bine întreţinute de servitori ; 

d. Faci, sub dirigerea directorului, aşedările 
în armoare şi despnlberările, 

e Redactăză şi copiază lucrările relative la 
Museii, după disposiţiunile directorului. 

f. Păstreză archira cancelariei mauseului, și 
g. Santi în fine subordinaţi directoralai în 

totă ce interesâză buna stare şi desroltarea 
Maseului, 

C. PaprARAToRIr 

Art. 10. Preparatorii vori executa tote lu- 
crările care li se vorii comanda de directore, 
cu tâtă acurateţa cerută de arta loră. 

Art, 11. Preparatorii nu poti locra sn labo- 
ratorii preparaţiuni străine museului, 

Art. 12, Preparatorii voriă lucra obicinuită 
de Ja 9 ore de diminâţă până la 4 ora după a-



CULTELOR 81 INSTRUCTIUNII PUBLICE 

miagi; cerândă trebuinţa voră lucra şi sera de 
la orele 6 la 10. 

Art. 18 Preparatorii vor fi dâtori a deprin- 
de în a'ta loră unii număr de elevi, cari se vor 
stipendia de Mimisterulă justiţiei, cultelori şi 
instrucţianei publice. 

CAPITOLUL, III 
Regale generale pentru personali 

“Art, 14, Pentru tâte casurile de abateri 
grave din d6toria sâii disciplina subalternilor, 
directorele -va reporta Ministernlal justiţiei, 
cultelorii şi instracţiunii publice. 

„=. Arte 15, Impiegaţii, costodii, praparatorii 
şi elevii museului voră putea să se bucure ca 
rândulă de câte 30 dile de congediii pe fie-care 
ani. Aceste congediuri se dai de Ministeri, 
după raportul directorului, care le cere puru- 
vea în vedere cu nestingherirea serviciului, 

CAPITOLUL IV 
Despre pnabliciă 

Art. 16. Museulă de sciinţe naturale va fi 
deschisi pobliculai în tâte Joile, Dominicele 
şi sărbătorile de la 11 ore până la tre! ore după 
„amiagi, : 
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Museuli de sciinţe naturali va fi închisă pu- 
blicului numai de la 15 luliă până la 15 August. 

Art, 17. Staienţii facultăţii de sciinţe şi 
străinii vorii putea visita salele muzeului în ori 
ce di. Pentru acâsta voră dobândi mai ântâiă 
carte de intrare de la directorele museului, 

Art, 1$, Este oprită intrarea în museă cu 
bastâne, umbrele să săbii. Aceste se vori de- 
pune în păstrarea servitorelui museulai la in- 
trarea salelorii. 

art, 19. Este oprită intrarea copiilor mici 
neînsogiţi de persâne mature. 

irt, 20. Este oprită intrarea persânelor în 
stare de beţie s6i exaltare sâii însogiţi do câini. 

Art, 21, Este oprit a atinge prin ori ce chip 
obiectele expuse, sub pedăpsă de imediată es- 
pulsiune | 

Art, 22. Este oprită fumarea în salele mu- 
seului. - . . 

Art, 23, Este oprită strigarea şi vuetul care 
ară supăra pe cei-alţi visitatori. . 

Arte 24, Pentru întocmai păzire a acestoră 
regule, vorii priveghia în săli custogii, Ei se 
voră purta pururea cu politeţă către tâta per- 
sOnele, firă, osebire de condiţiunea lori. 
"Arte 25. Articolii 16 — 24 (capit. IV) de 

mai susii, se voră afişa imprimaţi la intrările 
şi în tâte sălile museului spre cunoscinţa visi- 
tatoriloriă. . ! 

  

REGULAMENTU 
PENTRU MUSEULU DE ANTICHITATI 

(Decret o. 1648, din 25 Noembrie 1864) 

'OAPITOLUI, I 
De 3luseii 

arte Le Museolă de antichități se organi- 
:s6ză separati de Biblioteca centrală, acolo 

: unde secțiunea antichităţiloră şi a rarităţiloră 
j înființată pe lingă acea bibliotecă, (Ars, 92 din |. 
Regulamentul bibiioteciloră), a luată uă des- 

* voltare şi uă importanță mai mare, în câti nu 
"mai pote fi dirigiată totă de personalulă bi- 
bliotecelorii. : - 

Art, 2. Se organisâză, de uă cam dată în Bu- 
„curesci, un Musei de antichităţi, separat. de Bi- 
„blioteca centrală, cu următârele secţiani : 
"1. Secţiunea, numismatică şi eraldică parti- 
culară, i Lu 

2, Secţiunea istorică generală, .. 
3. Secţiunea istorica Română cu subsecţiu= 

nea eclesiastică, şi 
4 Secţiunea cpriosităţilorii, 
Art. 3. Fie-care secţiune se va mal putea 

„subsecţiona dapă trebuinţă,   

CAPITOLUL II 
Personalii 

„Art, $, Museul de antichităţi are următo- 
rulă personaliă.: 

a. Unii Conservatore. 
d. Duot Custodi. 
c, Servitori. 
Art, 5. Direcţiunea Musealui de anțichităţă, 

este încredinţată unui Comiteţii Archeologică, 
compusi din: a 

a. Profesorul de istoria critică de la Facul- 
tatea, de litere. „ 

b. Bibliotecaruliă centrali. - 
c.. Trei membri onorifici numiţi de Domnii, 

după presentaţiunea Ministerului justiţiei, cul- 
telorii şi instrucţiunei publice. “ o 

Art. 6, Preşedinţa comitetului de archeolo- 
gie se încredinţeză pe viâţa primului şi mal 
mare donatore 
tichităţi, 

şi fundatore ali Museului de an-.
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Art, 2. Vice-preşedinţia comitetului archeo- 
logicii se va încredința de Ensuşi comitetulii u- 
nuia, din membri săi, prin alegere. 

Art, 8. Directorele generală ali arhiveloră, 
învățătorii, institutorii, profesorii şi cu deose- 
Dire inspectorii scolastici de veri ce clasă, vorii 
da comitetului archeologicii totii concursulă 
ce acesta le-arii cere prin Ministeroliă justiției, 
culteloră şi instrucţiunel publice. 

Art, 9. Îndâtoririle membriloră comitetului 
archeologicii santii onorifice. a 

CAPITOLUL III 

De Atribute 

A. 

Art, 10, Atribatele comitetului archeolo- 
gici sunti: 

a. A dirige şi priveghia Museulii 
tăţi. 

d. A clasa antichităţile, : 
c. A stărui la înavuţirea Museului cu colec- 

ţiuni şi fonduri. m 
d. A forma duplicate inventaril de tote o- 

hiectele Museului, : : 
NB. Unul din aceste inrentarii se va păs- 

tra de Ministerii. e 
nscrierea în inventarie se va face în aceiaşi 

termini în inventarialii Ministerului justiţiei, 
culteloră şi instrucţiunei publice, şi în înven- 
tarială păstrată la comitetulii archeologicii. 

e. A înfiinţa şi dirige, dapă specialulă regu- 
lamentii aprobată de Ministeruliă justiţiei, cul- 
“teloră şi iostrucţiunei publice, în 'mărginirea 
Dudsetului săi, excursiunile şi cercetările ar- 
cheologice în ţeră, , - 

f. A priveghea buna-stare a monumentelorii 
naţionali de ori ce natură, şi a stărui pentru a 
dorii nealterare, sâii cuvenită restaurare. 

g. A priimi sub controlul Ministerului jus- 
tiţiei, culteloriă şi instrucţiunii publice, doaa- 
ţiunile de fonduri pe numele Museului şi a le 
da destinaţiunea hoțărită de donatori. 

h. A cerceta şi colecţiona prin tâte midl6- 
„. cele monetele şi medaliele relative la ţsră. 

Art. 11. Comitetulii archeolegică va tinde, 
'ca prin desroltarea, ce vorii lua lucrările scle, 
să se transformeze în Societate de istoria na- 
ționale. - 

„ Art, 12, Comitetuliă archeologică ţine şedin- 
ţele ssle ordinari uă data pe săptămână, în lo- 
calul Museulu;; şedinţele extraordinari! suntă 
convocate de preşedinte cu indicarea în foia de 
convocare a materiei de tratare, 

de antichi- 

B. CoxsERVATORULU 

Art. 13, Conservatorul va avea nă garanţie 
ipotecară de miniinum Qece mii galbeni, 

Atributele Conservatoralui suntă : 
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a Conservarea sub a sa respundere a obiec-- 
telorii şi efectelorii Museului. . 

b Direcţiunea cancelarie! comitetului ar- 
cheologicii şi redacțiunea lucrărilor acestaia.. 

C. Ds:Cusronpr 

Art, 14. Atributele Custodiloriă suntă : 
a. A prireghia salele Museului când sunt 

deschise publicului. - 
d. A ajutora pe conserraturii la redacţiunea” 

şi copiarea lucrăriiorăi comitetului archeolo- 
gică. . - 

c. A păstra arhiva cancelariei comitetului şi. 
a Museului, E 
„d. A face, sub prireghierea conservatorului, 
cavenitele despulberări. 

D. 

- Art, 15. Servitorele Museului este şi purtă- 
torulă corespondenței comitetului archeologic. 

CAPITOLUL IV 

“De relaţiuni : 

“Art. 16. Comitetală archeologic va face în 
fit-care anii raportii generali către ministrulă 
jastiţiei, culteloră şi instrucţiunet publice des-. 
pre starea Museului de antichităţi. 

Art, 17. Conservatorele corespunde cu Mi- 
nisteriuli justiţiei, culteloră şi instrucţiunei 
publice în totii ce se atinge de onorariulă per- 
sonalului şi de materiali şi condcele de banii 
trecuți prin budgzetă pe sema, Museului, afară 
de $$ escursiunilori şi ai colecţianiloră care 
se reguleză prin comitetulă archeolpgiciă. 

CAPITOLUL V 
be donatori 

Art, 18, Comitetul archeologică priimesce 
cu recunoscinţă daruri de colecţiune de obiecte 
antice să de fonduri, pentru înavuţirea Museu- 
Inf. 'Foţi donatorii se rori înazrie în Condica 
de aură a Museulni, şi numele lori va fi afişată 
în salele Muzeului. A 

Art, 19, Donatorii de fonduri stă colecţinni 
de nă va!5re de 300 galbeni minimum, se con= 
siderii ca fundatori ai Museuluf. 

Art. 20. Donatorit Museului cu fonduri s6ă - 
colecţiuni d uă valâre mininum 500 galbeni, 
suntii membri de drept ai comitetolui archeo- 
logică. Ca atară ei aă votă deliberatirii în totă 
ce privesce Museulă de antichităţi. 

CAPITOLUL VI 
pespre publici 

Art, 21, Sălile Muscului de antichităţi 
suntă deschise pablicului, Joia, Dumineca şi
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sărbătoriie mari, diminâţa, de la 10 până Ia 
3 ore după amiadi. : 

Art. 22. Călătorii şi străinil potiă visita, Mu- 
seulii de antichităţi şi în alte dila ale septă- 
mânei presentândă pasportuliă loră, 

Art, 95, Visitatorii vorii depune la intrarea 
“Museului, sab priveghivrea servitorului însăr- 
ciratii cu acâsta, bastânele, umbrelele, galoşii, 
“săbiile ete, 

Art. 24, Nimenea. din publici nu va atin- 
"ge s6ă deplasa, vre unulii din obiectele expuse 
sub pedepsa de imediată expulsiune, 

t 

N 
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Art, 25, Persânele care arii dori să studieze 
mai de aprâpe vre unuli din obiectele ex- 
puse, vori cere de la comitetul archeologică o 
învoire specială. In acâstă învoire se va indica 
care anume obiecte şi pe câtă timpi sa încre- 
dințeză în sală spre studiă persânoi purtătâre 
biletului. i 

Art, 26, Fumarea este oprită, în salele Mu- 
seului. . : . 

Art. 27, Aceste disposiţiuni (art. 21 — 27), 
se vorii afişa imprimate la intrările sălilori şi 
înăuntruli lorii spre cunoscinţa publicului. 

  

REGULAMENTUL 
PENTRU CONSERVATORULU DE MUSICA SI DECLAMATIUNE DIN BUCURESCI SI IASST, 

n " (Decretii No, 1313, din 6 Octombrie 1864) 

CAPITOLUL 1 '- 
De conservatori: «. 

Art, 1. Se va forma în Romănia uu conser- 
„vatoră pentru-masică și declamaţiune, 

Scopul conservatorului român este de a forma 
„artişti români în musica bisericescă, instru- 
“mentală şi vocală şi în arta dramatică, cât şi 
de a lucra în tote miqlâcele la.întinderea și 
îmbunătăţirea gustului musicalii în ţcră. 

Art, 2. Cunservatorulde masică din România 
se compune din două scoli de musică, biserice- 
scă, instramentală şi vocală, una la Iaşi şi alta 
Ja Bucaresci. i 

Art, 3. In vedere cu ecopnli asemnată con: 
servatorului, se va da scâlelorii de musică din, 
“Bacuresci şi Iaşi treptată desrălire anuală, 
până să p6tă satisface trebuințele bisericei şi 
cu artişti români tote trebninţele orchestrelorii 
Şi sceneloră teatrale din ţeră. 

CAPITOLUL 
Despre administrațiuue . 

„Art. 4. Conservatornlii românii este sub ad- 
„ministraţiunea şi pricagherea ministrului ju- 
stiţiei, culteloră şi instrucţianei pablice. Mini- 
strul justiţiei, caltelori şi iostrucţiunei publice 
exerciteză administraţianea şi privegherea con- 
servatoralui prin : : - 

a Directorii scolelorii de musică din Iaşi şi 
Bucuresti. 
_b, Comitete masicale. 

e. Comitete şi inspectori scolastică. 

Ă, DESPRE DIRECTORI 

Art, D, Fie-care scolă de musică va ata sub   

privegherea unul directori, artistii rmusicală 
s6ă dramatică, alesă de ministrulii justiţiei, 
cultelor şi instracţiunii publice, dintre artiştii 
români deosebiți prin producerile lori artistice. 

Art, 6, Atributele directorelui scâle! de mu- 
sică suntă: - - 

a. Privegherea generală a aşegământului. 
b. Privegherea îndeplinirei decătre profesoră 

a dâtorieloră loră ţi controlarea registrelor de 
presență, i Ia 

c. Imatricularea şi privegherea scolarilorii. 
d. Formarea untă bibliotece musicale pentru 

eolă. 
e. Corespondinţa cu Ministerul în totă ce 

so atinge de scâlă. - - 
f. Convocarea comitetului musicalii 
g. Vice-preşedinţa, comitetului musicală. 
hu, Determinarea, dileloră de producţiuni ar- 

tistice. . 
î. Inventoriarea, conservarea şi respunde- 

rea pentru tâte efeutele şi zestre a se6lei. 
„Ş. Vinerea contelurii curenta ale scâlei şi re- 
spunderea pentru banii ce se daii do Ministeriă 
pentru asenienea. , . 

exerciţiulii atributelorii mai 

m 

Art. 7, Pentru 
susă specificate, directorele scâlei de musică 
este ajutatii de unii secretar ales dintre elevit 
premianţ ai scâ!ei şi aprobatii de Ministerul 
justiţiei, culteloriişi instrucţiunei publice, după 
presentarea comitetului musicală. 
Art, 8, Atributele secretarului sunt : 
"a. Conservarea bibliotecei, . 

b. 'Ţinerea registrelor şi a catalogelor sedlei 
în bună rândaială, 

c. Priregherea, ca clasele 
fie dilnică curăţite. , 

d. Privegherea, ca camerile să fie încăldite 
la timpi. 

e. Conservarea orologiului scâlej. 

şi instrumentele să
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f. Lucrarea și expedierea corespondinţel co- 
mitetului musicală şi a direcţiuney scolel. 

B. DESPRE COMITETULU MUS 1CALU 

Art, 9. Comitetulă musical a fie-căre! seâle 
se compune din: - , 

a. Ună delegati ali Ministerului justiţiel, 
cultelor şi instrucţiune! publice, ca preşedinte. 

b. Directorele scolei ca vice-președinte, 
c. Rectorulă de seminarul locală. 
d. Doi profesori români ai ac6lei, aleşi de 

profesorii acestei scoli, | 
e. Trel artişti diletanți români aleşi de cor- 

pul profesoral al scâlei şi aprobaţi de Minister 
/. Directorele teatrului naţională, şi . 
g. Directorele operei Italiane, 
Art. 10, Comitetulă musicaliă are a delibera 

şi a priveghea.  . DE 
a. Asupra metâdeloriă şi studiilor adoptate 

în scâlă. a " 
b. Asupra metâdelor întrebuințate de maestrii 

de musică la diferitele scoli publice din ţâră 
c. Asupra necesităţii de desvoltare-a scâlei 
d. Asupra priimirei sâă depărtăre! elevilvră, 
e. Asupra concursurilorii pentru profesori la 

scoli publice. | | 
f. Asupra ork-ce trebuinţe neprevădute a 

scOlei, 
g. Comitetul musicală se va ocapa de îndată 

cu coregerea şi compunerea termizilorii nusi- 
cali de declamaţiune etc., în vedere cu natura, 
limbei române. ! | NE 

h. Cu examinarea cărţiloră şi a metâdelorii 
relative la studiile scâlei. 

1. Cu orariulii claselorii scâleY, care, spre a 
putea fi executorii, se va supune aprobării Mi- 
nisteriului. 

Art, 11. Pentru distribuirea premiiloră, pen- 
tru atestate. diplome, şi ori-ce recompense date 
elevilori, comitetală musicală are vot consul- 
tativă, iară decisiunile definitive de;indă de la 
ministrulă justiţiei, culteloră şi inatrucţiunei 
publice, sâii delegaţii acestuia, 

Arte 12, Comitetul masicalii are deosebită 
îndâtorure şi îngrijire pentra estinderea şi îtu- 
bunătăţirea gustului musical în ţâră. Pentru 
acestă scopăă, comitetulă musicală -ra institui 
coruri dominicale, pentru lucrători şi meseriași; 
va, forma s icietăţi masicale române spre a da 
serate musicale în localulă se6lej, etc. 

Art, 13. Comitetulii musicală corespunde cu 
Ministerulă justiţiei, calteloră şi instrucţiunei 
publice, prin intermediulă direcţiunei s.6lel. 
'Totuşi pentru ceasurile de abatere de la dâtorii 
a directorului, comitetulă musicală adreseză 
de a dreptulă raporturile sâle. 

C. De coMITETELE SCOLARE SI INSPECTORI 

Art, 14, Preşedintele comitetului scolastică 
din Iaşi este delegat din partea ministrului ju- 
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stiţiei, cultelorii şi instrucţiuneY publice, ca 
preşedinte comitetului musical, ” 

Art. 15, Inspectorele sc' lar de oraş este în 
Bucuresci, preşedintele comitetuini musicală, 

Art, 16. Inspectorii scolari şi comitetul de 
inspecţiune diu Iaşi ai privegherea asupra, 
sr6ieloră respective de musică. Acestia cerce= 
teză registrele de presenţă ale profesoriloră şi . 
raporteză Ministerului justiţiei, eultelorii şi 
instru ţiunei publice tâte abaterile constatate. 

Art, 12. Examinele semestriale şi anuale, 
alegerea premianțiloră şi concursurile de tâtă 
natura pe la s: 6lele de musică, se reguleză la 
Jaşi de cr-mitetuli de insp: cţiune, iară la Ba- 
curesc de consiliul superioră, consultate fiind 
şi comitetulă musicală, . 

< . CAPITOLUL III. : 

A, De profesorii scâlei do musică 

Art. 18, Corpulă profesorală se va compune 
de profesori titulari, profesori supleanţi şi re- 
petitori ; toţi voriă fi numiţi prin concursuri; 
supleanşii şi repetitorii suntă de uă cam dată - 
onorific! 

Art. 19, Profesorii supleanţi verii fi aleşi de 
comitetul musical şi recunoscuţi de Ministerul 
justiţiei, calteloră şi instracţiunei publice. Re- 
petitorii vorii fi numiţi de către comitetulă 
musicalii şi incunosciinţaţi Ministerului. 

Art, 20. Profesorii supleanţi vorăi fi numiţă 
numai după ună ani de serticii ca repetitori 
pentru.începători, sub direcţionea profesorelul 
la care aii invețati ; ci ai dreptulă în cursulă 
acestui ani de a mal urma cursurile scol. Ei 
nu aii dreptulă de a face parte din comitetulă 
musicalii nică de a fi alegători la acâsta, 

art. 21, La concursă egali, tâte locurile de 
profesori supleanţi ssă repetitori se vor da,cu 
preferință romăniloră. - - 

Art, 22, Voră putea fi admişi ca profesori 
supleanţi numai elevii cari, terminând cursul, 
vorii eşi diu sc6la de musică cu diplomă dată 
de Ministerii după recumandaţiun: a comite- 
tulai musicală, şi în azi a comitetului de in- 
specţiune, 

Arte 23, Profesorii supleanţi ai dreptulă să 
concureze p+ntru locurile vacante de profesori 
titulari, şi în casă de capacitate egală, li se va 
da preferință, 

B. IXDErORIRILE PROFESORILORU 

Art. 24, Profesorii titulari sunti dâtori de 
a supune aprobării comitetalui musical met6- 
de!e şi stud:ele pentru cursulii fic-căruia ant, 

Art, 25, In casă de consedie sâă de bolă a 
profesorilor titulari, profesorii supleanţi santă   îndâtoraţi de a da lecţiune în loculii lori. 

Art, 20, Profesori! sută dâtori de a reni la.
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sc6lă la orele otărite înainte dea intra în clase; 
ei voră subserie 'repistrulă de presenţă care 
se va arăta directorului uă pătrime de oră, după 
intrarea în clase. EI nu potă face nici ună ob- 
servaţie pe acestă registru, 

Art, 27. Absenţele profesori!or vor fi notate 
de către dirertore şi Ja tinitulă fie-cărei luni li 
se vorii retrage ca amendă din salariul loră, 

gilele in cure n'aă urmată Ja clusă. Absenţele 
la repetiţiunile genvrale sc numără îndoită. 

Aotă Aceste ameude rori fi cărsate în casa 
" scâlei pentru cumpărarea notvloră. 

Art, 28. Nici ună profesor nuvă nu va putea 
schimba cursulii predecesorului săi, până nu 
va espune comitetului musicale de fectele acelni 

" cursă. Metâde scă studie na vori putea fi pu- 
blicate pentru sc6lă ni! distribuite eleviloră 
de către profesori, fără speciala examinare a 
acelora prin comitetulii musicale şi aprobarea 
Ministerului. . 

Art, 29. Scopul profesoriloră trebue să ţin- 
tâscă a ţinea, rlevii din clasele lori la același 
gradii de înaintare, de aceea voriă şi da cu cât 
se pâte totă aceeaşi lecţiune. 

Art. 30. Nici ună profesore nu va da în 
studii eleviiorii bucăţi ma! multă de câtă vă 
dată pe săptămână, cele-alte dila voră fi con- 
sacrate studiilorii; escepțiune sc va face numai 
la apropierea exameniloriă s6ă a producţiunilor 
musicale, | 

Art. 3i, Lecţiunile de declamare şi mimică, 
confidate unuia din artiştii dramatici cei ma! 
distinşi, vor trebui să fie făcate asupra operilor 
române şi străine de talore cunoscută. 

CAPITOLUL 1Y 

Despre orariii 

Art, 32. Invăţământali pentru sexul băr- 
bătescii ra fi despărţitii de acel ală sexului 
femeescă ; însă tote clasele se vorii putea aduna 
cândă se va cere trebuința pentru musică de 
ensemble şi probe declamatorii. : 

Art. 83. Dilele de lecţiune voră fi: 
Pentru sexul bărbătescă : Lunea, Jercurea 

şi Vinerea. 
Pentru sexul femeesci : Marțea Jouea şi 

Sămbita. ! . 
Notă. Se vorii escepta clasele de zidră, alto 

şi violoncelo care se vorii ţinea în tote dilele 
după programă, PI : 

Art, 84. Clasele la sc6la de musică se voriă 
ţinea de la 11 ore dimintţa până la 2 ore după 
amiadă- di, şi de la 4 pent la 6 ore după a- 
miadă- Ai. , 

Arte 85, Vacanţiile şi sărbătorile -se vorii 
ținea după regulamentulii scolarii; îusă în di- 
Jele de sărbători, elevii coruriloră rbisericesci 
vorii fi dâtori a cânta']a biserica ce ]i sa va 
desemna de către directorele scâlei, :Ei.se vor. 
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putea aduna şi în sc6lă pentru musica de en- 
semble sâi mici probe declamatorii mimice, etc, 

CAPITOLUL V 
A. Primirea clevilorii 

Art, 30, Elevii sâii elevele care vorii voi a fi 
priimiţi la scâla de musică, trebue să se pre- 
sinte directorelui acompaniaţă de către părinţii 
s6ă de către tatorii lorii, dâca sunt orfani, eră 
de vorii îi de prin districte, de către patroni, 

Art. 37, Nici unii elevă nu va fi înscrisă 
pentru uă clasă de musică, până nu va arăta, 
că scie a citi, a scrie românesce şi că cunâsce 
cele patru regali din aritinctică. 

Pentru a îi inscris la clasa de declamaţiune, 
se cere da uă camdată patru clase primari. 
Ca începere de la 1866, elevi! clasei de declama- 
ţiune voră trebui să fie trecută 4 clase gimna- 
siale, şi de la 1870 ua voră î priimiţi la acâată 
clasă de câtă gimnasiştil absolvenţi, - . 

Art. 38. Nu se va priimi în scâlă nici unii 
elevă care arii avea mai puținii de 9 sâă mai 
multă de 16 ani pentru instrumente; de 15   penă la 25 ani pentru declamaţiune, şi de 15—02 
ani pentru canto; îns&,-dâca s'ară presenta, as- 
piranţi mai în vărstă de 16, 25 s6ă 22 ani care 
să fie destulă de avansați pentru a fini cursul 
în unulă s6ă doul ani, ei voră fi admişi, - | 

Notă. Se va putea face Gre-care concesiune 
dâca aspirantul ar arăta disposiţiune extraordi- 
uară, însă acea concesiune se va, face namai cu 
aprubarea comitetului musicalii. 

Art. 39. Admiterea eleviloră se fato în ur- 
mâtoreie margini : ! . 

: «... Elevi, 
Piano a. ș Bleve, 

Viora „.,.. Elevi. 
Violoncel. . . Elevi. 
Alto .... Elevi. 

Canto]?! : pie 
aţa | 2 e ee Elevi. 

| Declamaţiune, | 0 Blese. 

Solfegiii nemărginită. | 
Art. 40. Vor fi admişi la clasa de principiă 

şi de soltegiă în comunii toţi elevil ce se voră 
presenta şi roră implini condiţiunile menţio- 
nate în art, 36, 37 şi 38 ale acestui capitolii, 

Arte 41. Elevii începători. nu voră fi ad- 
miş! la clasele de canto sâă de instrumente până 
ce.nu .vorii trece unii examenă de principiă e- 
Jementară şi solfegiă. Acestă exameni se va 
face dinaintea directorului de către duol pro- 
fesori,. din care unul va ti profesorele clasei în 
care elevul aspiră a intra, şi cel-alt va fi de- 
“semnată de directore. 

Art, 42. Blevit ce vor voia fi admişi la scâla 
de: musica, trebne-să se înacrie cel pușin două 
sg tEmâni înaintea începutului claseloră.,Con-   cursarile pentru priimirea eleviloriă se vor face
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pentru semestrulă I, de Ja 1 peză la 15 Sep- 
temerie, şi pentru semestrul al [1], de la 1— 
15 Martie Di 

Arte 43. Dâca se presintă pentru vă clasă 
mai mulţi elevi de câţi santii locuri vacante, 
atuncea se yu face concursii. In casii de capa- 
citate egală se ca preferi : 

a. Românuliă, dâca aspiranţii sunt de diverse 
naţiuni. n 

b. Dâcă suntii de aceeaşi naţiune, se va pre- 
feri celă mai tînără, a 

Notă. Acestă concursii se va, face în presenţa 
comitetalui musicalii, i 

. , - 

B. ORUIGATIUAILE ELEVILORU 

Art, 44, Nică un elev din scâla de musică nu 
va putea refusa de a contribui la producţiunile 
musicale seii la concerturile ce va da scola, sâii 
de a asista la repetiţiuni, când se va cere îro- 
buinţa. . - - 

Art. 45, Nici un elev nu va putea contracta 
unii angagiament cu uă biserică, vra ună tea 
tru, nici să cânte sc să executeze cera în pu- 
blicii fără autorisarea directorului. 

Art, 46. Ylevii cari:nu veri împlini condi- 
țiunile art, 44 şi 45 ale acestui capitolă, vor 
depărtaţi la Iași după aprobarea comitetalnl 
de inspecţiune, şi la Bucuresci după aprobarea 
consiliulnl superiorii. . . 

- Arte 47. Toţi elevii şi elevele din t-te elasele 
ce se află acuma în scâlă, sunt obligaţi de a 
urma celi puşină ună ani cursulii de solfegiă, 

C. pREPTGLU ELLYD.ORU 

Art, 43. Toţi elevii cari voră termina cur- 
sul, şi vorii eşi din scâlă cu diplome, voră avea 
dreptul de a căpăta locurile de profesori de 
musică în scâlele publice din ţâră prin con- 
cursuri. | | 

Arte 49. Toţi impiegaţii scâleloră de musică 
roriă fi aleşi dintre elevii aceloră scoli, 

Art, 50. Se va prevedea în renitârele con- 
cesinni teatrale următârele obligaţiuni pentru 
directori : n 

a. De a permite debuturile scolarilorii co li 
Sarii recomanda de comitetul scâlei de musică. 

b. De a prefera la capacitate egale, pentru 
coruri şi orchestre, pe absolvenţii scâleloriă de 
musică. E 

€. Toţi profesorii din sedlele de musică ori 
avea intrarea liberă în teatra, după cum o 
ai şi artiştii drumatici, iară elevele scâleloră, 
Vă loje în Iaşi la rândul al II-lea, şi Bucuresci 
la ală III-lea, şi elevii, câte ună biletii perso- 
nală de intrare dată de directorele scâlel de 
musică, 

Art, 51, Comitetulă de iaspecţiune va reco- 
manda institutelorii prirate, unde ari fi lipsă 
de maiestri de musică, elevi cari vorii eşi din 
scâlă cu atestate. 

Art, 59, La concursurile date pentru postu- 
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rile de învăţători comunali, în casă de cabaci- 
tate egală, preferința se va putea da eleviloriă 
scâlei de musică pentra că ei voră putea totă 
vă dată întroduce corurile bisericesci comunala. 

Disciplina 
Art. 53. Buna purtare se cere de la toţi c- 

levii şi personalul scâlei, nemoralitatea, atrage 
expulsiu nea. 

Art, 54. Elevi! nu vor putea intra în clasele 
străine lori, ei vorii putea statnumai în sala 
cancelariei , 

Art. 55, La intrarea sa în clasă, profesorele 
va face apel eleviloră şi va însemna absențela; 
unii pătrată de oră după începotulii lecţiun:i, 
nici ună clevii nu va mai putea intra nici eși 
din clasă. Patra absenţe nemotivate într'nă 
lună, atragă : l-a Gră, remonstrancia din par- 
tea profesorilorii, a 2-a 6ră, din partea comite- 
talui musicalii, şi a 3-a 6ră, se va vesti părin- 
țiloră s6ă patronilor, a 4-a Gră expulsiune prin 
aprobarea comitetului de înspecţiune la Iaşi şi 
a consiliului supericră la Bucurescl. 

Art. 56, Orl ce stricăcinne făcută în scâlă - 
de către elevi va fi pusă în comuta lori. 
„Art, Be Indată ce se vorii termina clasele, 
elevii nu vori mai avea voie de a sta fa scâlă, 
afară da aceia cari vor avea antorisare de la 
directore de a se exercita pe instrumentele sc6- 
lei sâi dea copia musica. | 

Art, 6S, Elerii suntii dâtori do a studia tot 
ce profesorulă va găsi de cuviinţă. 

CAPITOLUL VI 
„Despre examene şi concursuri 

Art. 59. Examenele se vorii face de două or! 
pe anii, gilele examenului" vorii î d-terminate 
de către Ministerală justiţiei, calteloră şi in- 
strucţinnei publice, 

Art. 60. Indată după sosirea delegațiloră, 
directorele sc6lei le sa presenta catalăgele di- 
feriteloriă clase şi programulă stadiiloră făcute 
în acelă semestrn. 

Art, GL. Examenele se vorii face în următo- 
rulii modă. 

a. O rngăciune corală fără acompaniament, 
b. Clasa de principă şi solfegiă în comuni. 
c. Clasa de piano. 

"d. Clasa de vioră și alto. 
e. Clasa de siolonceliă. 
f. Clasa da solfegiă individuali, 
g. Clasa de canto. 
h Clasa de declamaținne individuală, 
i. Clasa de declamaţiune colectivă. 
3. Musica de ensemble. 

etc. etc, etc. . AR 
Art, 62, Fie care elevii va fi întrebată în 

deosebi; elă va fi examinată după modală ur- 
mătoră : 

.   a. Teoria practică,
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d. Execuţia unei stuciă (Stuze) al6să de pro- 
fesore, . 

c. Fxecuţia unei bucăţi al6să da profesora. 
d. Execuţia unei studii al6să de delegaţi în- 

tre cele studiata în acelui cursii 
e. Execuţia unei bucăţi alâză de delegați ci- | 

tită primavista. , , 
Aolă a. Tote concursurile se vorii face în a- 

celaşi modă. , , 
Aotă b. Notele cleviloră se însemnă cu şi- 

frele adoptate în scâlele publice. 
Art. 63, Uni elevii care ară pica la ună e- 

xamenă, are dreptalii de a rămânea şcae luni 
ca repetinte în aceeaşi clasă; unii elevi care az 
pica la două examene, va fi stersii din lista, e- 
leriloriă. |. 

Art, 04, Elevii carit ar refasa de a contribui 
12 producţinni, sâii de a depune examene, rorii 
î expulşi 

Art, 65, A doua qi după csameni, se va face 
vă repetițiune gencrale în care delegaţii tră- 
mişi de Ministerul justiţiei, cultetorii şi in- 
strucţianii publice, şi comitetul musicale. Jnând 
avise de la profesorii respectivi, vorii decide 
cara stintii elevii capabili da a lua parte la pre- 
ducţiunea publică anuată 
pe clase şi instrumente. 

Art, 66. Fie-care elevă va căpăta după exa- 
menă unii certificat unde va fi notată purtarea 
lui şi cu care cli se va presenta la reînceperea: 
claselorii. o. 

Despre premii 

Art, 67. Premiila se voră împărţi. în diua 
producţiunii după cântarea, Hymnului. 

Art, 68, Premiile constaii din atestate date 
de Ministerul justiţiei, caltelor şi instrucţiunii 
publice, metâde,'note şi medalii de aură, ar- 
gintă şi bronzi. 

Art. 69, Pe fie-care medalie va fi gravată, 
data şi diua examenului, numele sc6lei, şi nu- 
mele instrumentuloi, numele elevului, numele 
M. 5. Domnitorului şi M. S. Domnei. 

Art, 10. Dâca daol elevi ari merita totă a- 
cceaşi premie se va face îndată, concursă. 

Art. îl, Nici ună elevă, care nu arii fi cel 
pugin de unit anii în scâlă, nu va-putea căpăta, 
premii. - ” e - 

Despre producțiună 

Art, €2. Diua producţiunii va fi gâpte dile 
după examenă, în cara interval se vori face 
necontenitii repetiţiuni generale, acea di însă 
nu va putea fi ma; târdiii de câtii 7 Iulie. 

Art, 73, Scopulă producţiunilorii este : 
a. De a încuragia elevii. 
b. De a “i deprinde a cânta seci executa, în 

publică. ! . 
€. De a forma uni fonâiă pentru cumpărarea 

noteloră.' ! 
Art, 74, Intrarea la prodocţiuni va fi cu pla- 

şi care sunt premianţă ! - 
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tă, însă locujii 1 nu va costa mai multă da 5 
sfanţi, , . 

Art, 75, Bilete gratisii se voră da : - - 
- Local 1. Local 2 

„8.8. Mitropolitalui, 6 4. 
D-lui directori ală scâlei. . A 2 
— Preşedinte comitetulai mu- 

sicale, , 2. 
Pie care menbru al comitetului de - 

inspecțiune, . . 1. 
D. Preşedinte al comitetulei de în- E 

specție. . . 2 
Pie-care membra comitetului mu- 

sicale, . cc... 2 1. 
Profesorilorii din seâla de musică, 2, 1 
Pie-caro elevă ce contribue la pro- 

ducţiune, . cc... d l. 
- Fie-care elevii ce nu contribuo A. 
Arte 30. Poliţia în diua producţiunei se va 

face de elevii scâiei cari nu contribue Ja pro- 
ducţiune. 

„CAPITOLUL VI 
Biblioteca şi instrumentele 

Art, 27, Biblioteca ae va forma din $ afectat; 
la acâsta prin budgetă şi se vă mări cu daru- 
rile şi cu receptele făcute prin producţiunile 
musicale ale sc6lei. “ : 

Art, î8, Secretarulă va ţinea în bună orân- 
duială ună catalogi deosebitii pentru notele şi 
unali pentru instrumentele scâlei , 

Art, 19, Notele şi instrumentele nu vor pu- 
tea eşi din 'sclă fără autorisarea prin înscrisii 
din partea directorului. - . 

Art, SO. La finitulă fie-căria clase, seereta- 
rulii va cere de la profesori şi de la elovi no- 
tele sâii instramentele întrebuințate. 

Art. SI, Secretarul va înscrie pentru fie- 
care obiectă, dina dărel şi numele donatorului 
s6ă dâca este cumpărati, dioa cumpsrărei, şi 
preţurile, în cas de împrumutare a vre unni o- 
biectii, el va înscrie într'ană registru numele . 
împrumutătorului şi timpulă po care "li îm- 
prumaută, şi la expirarea terminului "li va cere 
înapoi, : . 

Art, 82. Elevii vor avea voia de a preseri 
notele de care ai trebuinţă, însă voră lua, bine 
sâma de a nu strica să de a păta originalele. 
La din contra. voră plăti costulă opului donată. - 

CAPITOLUL VIII 
Acordatornlii și reparatoralii instru- 

mentelorii: 

Art. 83, Acordatorali va fi angagiată cu a- 
nulă prin licitaţie; el e însărcinatii de a re- 
para instrumentele sc6lei şi de a acorda pia- 
nurile ori şi cândă se va cere nevoie.
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Art. 84. Acordatorulii va fi angagiată de a 
transporta instrumentele, cândă va fi de tre- 
buinţă, însă cheltuelile transportului vor fi pe 
spesele guvernului. 

CAPITOLUL IX - 
De societăţile corale 

Art, 85, Comitetele musieale sunt obligate 
pentru estinderea' şi îmbunătățirea gustului 
musicalii a fonda societăţi corale unisonice pen- 

LEGTIUIRI ALE MINISTERULUI 

tru meseriaşi şi societăți concertante dintre 
artişti român! şi străini ai localităţii, - 

Art, 86, Comitetele musicale sunt obligate 
în celă mai scurtă timpii de la a lori . rgani- 
sare, să presenteze aprubării Ministeriului sta 
tute pentru orgavisarea socirtățitorii corale şi 
concertante. . 

Art, $7. Ministerul va prevedea anuale con- 
cursuri, premii şi incuragieri pentru cele maj 
bune coruri şi o:chestre formate de societăţile 
corale şi concertaute, - 
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PENTRU SCOALA DE MUSICA DIN BUCURESCL SI IASI 

(Decretii No. 1513, din 29 Octombrie. 1870). . 

CAPITOLUL [ 
Disposiţiuni generali 

Art, le Scâla de masică cuprinde înrăţă- 
mântulii musicei vocale, instrumentale şi ali 
composiţinnii tusicale, 

Art, 2 Invăţământalii se împurte în şepte 
secțiuni : 

“1. Studiul elementari; 
2. Cantulă ; 
3, Declamaţiunea lirică ; 
4. Piano ; - 
5. ustromente cu cârdă ; 
6; Instrumente de suflare; . 
7. Coinposiţiune musicale. 

Despre administraţiunea scâlci de 
musică 

SECȚIUNEA 1 
Despre comitetulii musicale 

Arte 3, Comitetul musicale se compune 
din directorele-scâlel, din trei profesori at sc6- 
lei aleşi de toţi colegii lori şi confirmaţi de Mi- 
nisterulii instrucţiunii publice şi din tref:per- 
s6ne distinsa în arta musicale, numite de Mi- 
nisteră. ! : 

Art, 4, Membrii comitetului, afară de di- 
rectori, suntu aleşi şi numiţi din noii, 

Preşelintele comitetului se numesce de mi- 
nistru dintre membri. 

Art. 5e Comitetuli formeză programele şi 
se pronuncie asupra admisiunii şi eliminării e- 
leviloră şi elevelori. 

Art. 5, Comitetalii are facnltatea «a se 
pronuncia asupra ori-cărcI-modificaţiuni şi a- 
melioraţiuni relative la înteresulă scolei, su- 
punândule aprobaţiuni! ministeriale, 

Î 

7 

“SECȚIUNEA ÎI 
Despre directorele şi despre impiegaţiă 

scolei 

Art. 7. S-âla de musică are uni directore 
numită de ministrulă instrueţiunii publice din- 
tre protesorii scâlel. , - 

art. 8. Dirrctorele are priveghere atâtă a- 
supra profesoriloră câtii şi asupra scolariloră, 

Ari. 9. Directorele este însărcinată cu a- 
plicarea exactă a programelorii, legilorit şi re- 
gulam nteloră bibliotecei. 
"Arte 10. Directorele are drepti a se pronun- 

cia asupra ori cărui casiă de disciplină interisră, 
în interesală scâlei, neprevăgdute de regula- 
mentă, 

Art, 11. Directorele ţine -corespondință cu 
miristerulă. Elă este dâtoră la finele fie-cărul 
ani sculară să facă ună raportă către Minis 
ter de starea sc6lei. . 
„drt, 12, Seola de musică are unii.secretară 

şi ună servitoră. . | 
Secretarală se nomesce de ministru, 6ră ser- 

vitoralii de directurele scolei. ! 
Art. 18. Secretaraulii este dâtorii a'şi îm- 

plini funcţiunea.sa cu exactitate şi a da ascnl- 
tare ordinilorii directoreui. 

CAPITOLUL, II 
Despre organisaţiunea sc6lci şi despre 

objsetule ue studiii 

SECȚIUNEA III - 
Art, 14. Invăţământulii ambeloră sexe șa 
fi separati afară de clasele de ensemble vocale   -şi de declamaţinne lirică,
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Art. 15. Fie-care clâsă se divide în duoă| pentru a da eleviloră de cantii şi de armonie. 
secţiuni. In prima secţiune se vor admite ele- 
vii mai pucină înaintați, 6ră secţiunea a doua 

două secţiuni se voriă otări de către direcţiune. 
Timpulă consacrati la săvârşirea studiiloră 
diutr'uă secţiune este nelimitată şi va atârna 
de aptitudinea eleriloră. 

Art. 16. Cândă numărală elevilori este prea 
miei, învăţământulă ambeloră exe pâte fi reu- 
nită după autorisaţiunca, directorelui şi pen- 
tv alte clase. . 
„. Btevele poti fi însoşite de câte ună membru 
alii familiei. 

„SECŢIUNEA IV. 

Despre învițămentul elementarii 

Art, 17, Invăţământulă elementarii cuprinde 
lectura musicei vocale şi primele elemente ale 
pianului. ” : 

SECȚIUNEA V 
Despre canti 

- . 4 | 

Art, 18, Studiulă cantului are trei grade: 
solfegiulă colectiră, solfegiuli individuale şi 
bel-canto. . . 

Arte 49. Solfegiul colectiv formEză nă sin- 
gură clasă; numărală el viloră este nelimitată. 

Art. 20, Soifegiulă individuale şi bel-canto 
formeză asemenea uă singură clasă. - 

Număruliă eleviloră regulaţi este de 24, din- 
tre cari 12 elevi şi 192 eleva. i 

- Cursurile sunti de trei ori pe săptămână 
pentru elevi şi pentru eleve. 

Art. 21, Cursulii solfegiului colectivă este 
de ună ani, Gră cursulă de solfegii individuale 
este de dout, âfară deea comitetuli musicale 
va găsi de cuviinţă a prescurta acesti termină 
pentru elevii diliginţi. 

Art, 22, Durata cursulul 
nedeterminâtă. 

Art, 25, Elerii din clasa de bel-canto nu -v, 

de bel-canto este 

"vor putea face parte din vr'uă clasă instra- 
mentale. . 

Art, 24. Pentru elevii cari roră studia, can- 
tulii se va institui uă clasă de ensemble vocale, 
la care rorii fi obligaţi a asiste, 

Acâstă clasă se va ţine uă dată pe săptă- 
mână de profesorele de armoniă. 

SECȚIUNEA VI 
- Despre piano 

Art, 25. Studială pianului are două grade: 
studiuli elementară şi studiul snperioriă. 

art, 26. Studiulii elementară este destinati 

"pentru studialii superiorii. 
va forma cursulă superiorii, Limit+le acestară |. 

  

  

noţiuni spre a se acompania şi a se pregăti 

Numărulă eleviloriă este 
3 elevi și 8 eleve. 

Cursuri'e se fice separate; durata studiu- 
lui elementară va fi de doui ani. 

Art, 27. Studiulii superiorii este destinată 
a forma artisti şi profesori. 

Numărulii eleviloriă este de 16, dintre cari. 
8 elevi și 8 eleve. 

Durata studiului este nelimitată. 

SECŢIUNEA VII 

Despre instrumente cu cârdă | - 

de 16, dintre cark 

Art, 28, Studiulă instrumentale cu corde- 
cuprinde două clase de violină, una de violon- 
celă şi una de contra-basi, | 

Art, 29, Numărul eleviloră pentru fic-care 
clasă este de 8 elevi regulaţi şi 4 auditori. 

Durata studiilorii este pendinte de ajtitu- 
dinea şi diligiața scolarilorii. : 

SECPIUNEA VIII 

Despre instrumentele de suflare 

irt, 80, Clasele pentru studiulă instrumen= 
teloriă de suflare suntă următârele : - 

Uă clusă de flaută ; 
Uă clasă de oboe ; 
Uă clasă de clarinetă ; 
Uă clasă de fagotii ; 
Uă clasă de corni; 
Uă clasă de trompetă şi trombone. . . 
Art. 31. Namăruiii eleviloră pentru fie-care. 

clasă este de 8 elevi regulaţi şi 4 aaditoră. Du- 
rata studiiloră nelimitată. 

SECȚIUNEA IX 
Despre composiţiune 

Art. 32, Stadiulă composiţiunii coprindo de 
uă cam-dată uă clasă de armonie, remânândiă 
ca pe viitorii să -sc înfiinţeze vă clasă de con- 
tra-puntă şi de composiţiuna înaltă, Durata 
cursalui este nelimitată. 

Art, 33, Namărulă elevilor este de 12 elavi 
regulaţi şi unii numără Ore care de'auditori. 

CAPITOLUL, III 
Despre drepturile şi dâtoriile profe- 

soriloriă 

Art. 3£. Profesorii scolel de musică santă 
asimilați profesorilorii din înrtţământulii se- 
cundari. , :



- disposiţiuni extraordinari, 

„Miţă prin comitetă sâii după recomandaţiunea, 

„bOlă nu se ve admite de câtă după unii certiâ- 

arendă etatea mai puţină de 9 ani, sâă mat 
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Ei se bucură de aceleaşi drepturi și aă ace- 
leaşi dâtorii, conformii legii de instrucţiune în 
vigore, i ' 

Art. 35. Profesorii sunt români şi străini, 
In casii de merită egale, Românii voră avea 
preferinţă. ! 

Art, 36, Profesorii străini suntă detori a 
cunâsce limba română, în casă de nesciință, a 
o învăţa în timpă de uni anii, spre a se-face 
înţeleşi, . . 

Art, 87, Profesorii suntii dâtori a da ascul- 
tare consiliitorii directorelui şi membriloră co- 
mitetului musical, 

CAPITOLUL IV 
Despre drepturile şi dâtoriile clerilorii 

Art, 8$, Aspiranţii la clasele scâlei de mu- 
sică se vorii înseri la secretarulă sc6lei înainte 
de a se începe cnrsurile, , 

Art, 39, Nici ună elevii nu pâte fi admisă 

multii de 20 ani. afară dea va fi destulă de 
înaintată spre a'şi putea termina studiele în 
mai pugină timpi, saă când va fi dotatii de   Art, 40, Aspiranţii santi examinaţă și prii- |. 

directorului s&ă profesorului respectivii, 
Art, 41, Admisiunea eleviloră se va face la 

începutul anului scolară; în casă da locuri va- 
cânte se voră putea admite şi peste anii, 

Art. 49, Elevală care în curaulă unei luni 
"Şi va permite a absenta nemotivatii de 4 ori, 
se va sterge din registrală scâlei. Motivulă de 

catii medicale. 
Art. 49. Nică ună elev nu pote lua parte la 

vre uă representaţiune publică, stă contracta 
vre ună angagiamenţii în unii teatru Gre-care, 
fără autorieaţiunea comitetului, 

Art, 44. Ori-ce elevii este obligatii a loa 
parte la produrţinrile musicali organisate de 
scâlă şi a urma regulată la representaţiunile 
necesarii, 

Art, 45. Nici unii elevă nurâte fi admisă în 
vre uă clasă de instrumente să la vre unii curs 
superioră, fără a fi trecută clasa de solfegiă 
elemnentarii, s6i fără a poseda cunoscinţele ce 
se dobândescii în acea clasă, 

Arte 46, Aspiranţii străin potă fi priimiţi 
dâca cunoscii limba română şi dâca vorii fi 10- 
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curi vacante, se va da însă preferință Români- 
lorii, în casă de merită egale, 

Art. 47, Elevii după terminarea claselorii 
nu voră putea staţiona în localulii sc6let sâă 
face sgomotă. | 

Art, 4S, Toţi elevii unei clase trebue să fie 
presinţi Ja apelul nominalii ce va face profe- 
sorulă Ja începerea clasei şi nu voră putea pă- 
răsi clasa fără autorisaţiunea profesorului. 

Art. 49, Kici ună elevii na va putea studia 
în localulă scâlei pe vre unii iustramentă. Fic- 
care elevii e dâtoră a poseda instrumentul co 
studiază şi a cumpira notele prescrise în cur- 
suli ce urmeză, | 

Art, 50, Elerii suntă dâtori a studia tot ce 
profesorulii va, găsi de enviiuţă. 

Art, 51, Ord ce el vi, care va avea aă pur- 
tare necuviinci6să în faga profesorilorii stă a 
directorelui, va fi depărtată din scâlă, 

Art. 52, Ori ce stricăciane.a objecteloră de 
scâlă, făcute de către vre uni elevi, se va re- 
para prin spesele sâle, . 

Art, 53. Elevii cu conduita rea, după deli- 
beraţiunea comitetului musicale, voră putea fi 
eliminaţi din scâlă. 

CAPITOLUL Y 
Despre corulă bisericescii 

Art, 54, Scâla de musică întreţine unii coriă 
bisericesc cara va face servicii în biserica 
St. Dimitrie, din curtea scâlei, set în alte bi- 
serici la ceremonii religiâse, după invitarea o- 
norabilului Minister. 

Acestă corii se va compune din şspte bărbaţi 
(tenori și başi) şi din 20 copil (sopran! şi al- 
tişti) precumă şi de unii diriginte ală corului, 

Art, 55, Dirigintele va pune în studiă pie- 
sele de musică religissă necesarii pentru ser- 
viciuliă disină din cursuli anului; va face re- 
petiţianile necesarii cu corulii şi']ă va conduce 
în biserică 

- Elă va supraveghia iscălirea condicei de pre- 
senţă şi sa raporta direcţiuni! despre abaterilo 
din detorie a personalalal ce compune corală. 
Orele de repetiţiune voră fi fixate de către di- 
recţiunea sc6lci 

„ Art. 56, Dirigintele va avea sub îngrijire şi 
respuudorea sa musica ce va servi pentru cor, -- 

Art, 57. itegulamentulă de facă este exe- 
cutoriii cu începerea anului scolară de 1 Sep- 
tembrie 1870, 

a
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PENTRU ORGANISAREA SI ADMINISTRAREA PHEATRELORU DIN BUCURESCI 

(Decret No. 1060, din 18 Iulia 1870) | 

Disposiţiani generali 

Art, 1. Theatralii din Bucuresci se admini- 
streză în mărginile pre sentului regalamenti şi 
ale budgetului anuale, de către nnă directore 
generale, asistată de unii comitetă dramatici 
sub antoritatea Ministerului instrucţiunii pu- 
blice şi ală culteloriă, 
Arte 2, Nici ună spectacolii să representa- 

ţiune de ori-ce natură nu se pote da în localul 
theati ului, aparţinândă garernalui, de câti în 
condițiunile şi sub reservele indicate p: in regu- 
lamentulă, de facă. 

CAPITOLUL I 
Despre direcţiunea geuerale şi 

" comitetulii dramatic . 4 

Arte 3 Directorele generale ali theatreloriă 
se numesce de cătra Domnitori, după presenta- 
rea, ministrului cultelor.şi instracţianii publice. 

Art, 4. Comitetulă dramatici, compusii de 
cinci membri, se numesce asemenea de Douni- 
toră, după recomandaţiunea ministrului instuc- 
ținniă publice şi ală cultelori, dintre persGne 
distinse prin cunoscinţele ss lucrările Lor lite- 
sare ori artistice, cn excludere de artiştii dra- 
matici în exerciţii. . . 

Acestia vor putea însă fi numiţi i în comitetulă 
dramatică, câud voră fi părăsită definitiv scena, 
Art, 5. Profesorii scâlelorii de musică şi de- 

clamaţiune şi actorii de primulă rolii poti fi 
consultaţi în cursuri speciali de comitetaliă dra- 

" anatică, când se voră convoca de către directore. 
Arte 6. Comitetulă .nu va putea lucra, de 

câtă în fiinţa a trei membri şi a directorelui. 
Art, 7, Directorele generali este de drepti 

preşedinte ală comitetului-dramatică. 
Art, 8, Comitetulă dramatică este chiă mată 

a se pronuncia în tâte cestiunile relative la 
desvoltaraa literaturei şi a artei dramatice, la 

venitarile şi cheltuelile theatralui precum şi 
„în materiile de litigii. - 

“ Art, 9, Directorele generalii Taerâză însă 
singuri în cestiunile de pur administraţiune, 
cari sunţiăi esclusivă în atribuţiunile sâle. 

Art. 10, Comitetuli dramatici este dâtori 
a da concursulă şi avisulă săă chiarii şi în ce- 
stiunile exclusivă de competinţa directorelui, 
cândiă "1 se vori cera de către acesta. 

Art, 11, Directorele gvnerale are priveghie- 
rea tutulori spectaculeiori şi representaţiuni- 
lori, date în theatrele aparținândiă guvernului.   

Art, 12, Impiegaţii secundari ai theatrului 
se numescii directă de ministru. instrucţiunii 
publice şi ală cultelorii insă după recomanda- 
ţiunea direcţiunii generale. 

Servitoril se numescii Wa drepţulii de direc- 
torele gencrali. 

Art. 13, Directorele generali are priveghie= 
rea, exscutivă a, tutuloră impiegaţiloră. 

“Arte 14, Direcţiunea generală primesce d'a 
dreptală petiţiuni şi ţine Gusuşi corespondinţă 
relativă la atiibuținuile sâle, 
„ Arte15. Boadgetulă theatrului se pregăteace 
de directorele generală, cu concursul comite- 
talui şi se supune ministrului instrucţiunii 
publice şi ali culteloză, spre a fi presentatii 
corpulul legiuitoră. 

- Arte 10, “Direcţiunea generală a theatreloră 
cu concursalii comitetului dramatici, complec-= 
tată de artiştii de primulă ordiuii bărbaţi şi 
femei, va redigea „ună regulamentă de disci- 
plină pentru theatrulă din Bacaresci. ” 

Acesti regalamentii va fi pe deplin obligătoră 
după ce se va aproba de ministrulă instrucţiunii 
publice şi ali cultelor, 

Art, 17. Se va întiinţa, prin ingrijirea şi sub 
administrarea direcţiunii generale, uă casă do 
adjutoriă, care va avea do defniţiuna mai spe- 
ciale de a veni în âsljatorulă actoriloră bolnavi 
sei cădaţi în infirmitate, de a trămita actorii 
ss eluvit-actori în străinăt ate, spre a studia, 
scii perfecționa şi alte do asemenea. 

Art, 18. Asemenaa se va înfiinţa uă casă do 
rezervă penteu facerea de costume şi decoruri 
ROUI, precum ş şi pentru repararea, celoră vechi. 

Arte 19, Uni regalamenti ulteriori va de- 
termina fondurile speciali, cari voră alimenta, 
aceste case, precumi şi marginile minima şi 
maxima ale sumeloriă ce sa vor putea da acto- 
rilorii ssă elevilori-actori pentru scopurile în- 
dicate în articolulă precedinte. 

CAPITOLUL II 
Despre companiile teatrele şi . 

representaţinui 

- Art, 20. Spectacolele şi representaţianila în 
theatrete aarţinândii guvernului se da după 
autorisare espresă şi sub controlulii directore- 
lut generală, - 
Art, 21, Condiţiunile în cari se potă forma   companiile theatrali cark dorescă a juca în



1834 

theatrele aparţinândi gavernului, precumă şi 
acelea sub cari potii dobândi diferite trupe uă 
asemenea autorisare, se stabilescă de diracto- 
rele generală cu concursulii comitetalui dra- 
matică. - 
„Abt. 92, Theatrală României din Bucaresci 

se declară scdla națională dramatică. 
“El nu se pâte da în întreprindera particulară. 
Art. 29. Theatrulă naţionali din Bucuresci 

este pusii sub autoritatea. şi privegherea ime- 
diată a diroctorelui generale și a comitetului 
dramatică, . 

Consilială permaninte ală instrucţianii pu- 
blice n'are nici unii amestecii în acestă scâlă, 

Art, 24, Directorele generalii împreună cu 
comnitetuli dramaticii fixsză repartiţiunea dile- 
loră de representaţiune între diferitele trape. 

Art, 25, D'uă-cam-dată theatrulă naţională 
din Bucuresci va avea optii gile fixe do repre- 
sentuţiune pe fic-care lună. ! 

Art, 26, Asemenea dile fixe şi regulate pen- 
tru representaţiuni româna în theatrală din 
acuresci, nu se acordă de câtă unei singure 

companii theatrale. 
Compania nu pâte ceda aceste dile unei alte 

companii nici în totale, nici în parte. 
Art. 27. Restul gilelor ce remânii disponibili 

peste cele acordate companiei române şi operei 
italiane, se vor conceda de directorele generale 
după cumi va găsi de cuviință. 

Aceste Qile nu se vor conceda de cât treptată, 
câte una, şi cu preţulă de donă-doci şi cine! 
galbeni, că chiariă osebitii de taxele prevtdute 
la art. 34 ! ! 

Art. 28, Compania theatrală română este 
dâtâre a juca regulaţii și fără întrerupere în 
tâte serele acordate. , ” 

Lipsindă a juca, de tre! ori d'a rândulă, con- 
„cesiunea “i so va retrage. | 

Art, 29, Compania theatrală esta dâtâre a 
depuna de la începutii la direcţiunea generală 
Programul complectii al pieselori ce voesce a 
Juca în curgerea sezonului, precamii şi câte unii 
exemplară alii fie-cărei piese, ” 

Art, 80. Compania nu va putea începe cur- 
sulii representaţiuniloră a6le, până când mat 
ântâiii programul ei nu ya fi căpttati apro- 
barea direcţiunir. ! 

Art, 31. Direcţianea ara dreptul a se opune 
la representarea. pieseloră cari "i s'ară părea că 
Du se afla în condiţiunile literare şi artistice 
cerute pontru uă scola dramatică, precomi şi 
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aceloră ce'arii fi contrarii ordinii s6ii morali- 
tăţii poblice, 

Art, 32. Tabelulă personalului artistică ală 
companiei nu se va putea molifica. de câtă cu 
scirea şi consimțimântali direcţiunii. 

Arte 33. Comitetulă theatreiorii "şi va re- 
serva dreptul, în interesulă artef, de a pune 
în studiii şi a face să se .represinte în fie-care 
stagiune cu artiştii luaţi din companie saă a- 
fară din companie, două piese cari să întru- 
nescă, pe câtă va fi cu putinţă, tâte condiţiu- 
nile cerute de artă. | 

Artiştii luaţi din companie pentru aceste 
Tepresentaţiuri, nu voră area dreptulii la nici 
uă remunerațiune. : Mă 

Art. 3£. Pentru fie-care representaţiune tru- 
pa va plăti, pe lingă taxa fscului astă-Al esis- 
tinte de lei 17, bani 64, âncă uă taxă de lei 85, 
care va servi la destinaţiunea arătată la arti- 
colulă 17 şi 18 ale regulamentalui de fagă. - 

Art, 35. Preţurile pentra representaţiunile 
române vori fi cele următore : 

. a Lei, bani 
Uni bennarăi .. va 
Uălgje |... 1... 90 — 
ldem 1... 192 — 
Uni stali |... cc... 3 50 
Jdem Î[... cc... 250 
]dem UI... 1 50 
Uă galeriă, cc ct... 1 — 
Aceste preţură nu se vori putea scădea scă 

mări de câtă după prealabila autorisaţiune a 
direcțiunii. . 

Art. 36. Cândi uni spectacolă afişată se va 
amâna, casa va sta deschisă în sâra ananțiată, 
spre a înapoia publicului preţală locuriloră 
vindute de mai înainte. 

Art, 87, Programulă spectaculelori afişate, 
na se pâte modifică de câtii cu aprobarea di- 
recţiunii. : 

Casieralii şi toţi Gmenii de serricii soră f 
impuşi de direcţiune şi sub respunderea el, fiină 
totii aceia pentru tâte trupele. Ă 

Art, 38, Medicii theatralui, în număr de 2, 
se vorii numi de direcţiune. 

Art. 39, Ori ce companie sai trupă este 
dât6re a reserva în fie-care sâră de representa- 
ține, pentra administraţiunea serviciulni şi 
pentru poliţia theatrului, un numării de locari 
cari se va hxa într'ană modă invariabile la a- 
cordarea concesiuuii generale sai autorisaţiu- 
nilorii parţiali. . 

e e A e
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REGULAMENTU - 
PENTRU BIBLICTECELE PUBLICE 

(Decretii No. 1450, din 23 Octomvrie 1364) ! 

CAPITOLUL 1 

De biblio'eci 

Art. 1, Suntii trei categorii de biblioteci şi 
anume: . 

a. Biblioteci didactice speciale, 
-B. Biblioteci comunale, 

e. Biblioteci publice centrali. 

A. Bibliotecă didactice speciali 

Art, 2, Pe lîngă fie-care scâlă secundară şi 
primară va fi câte nă mică colecţiune de cărți 
„didactice pentru trebuinţa scolariloră sârmani, 
cari n'aă midloce de a'şi procura cărţile de 
scâlă. 

Art. 3, Bibliotecile didactice speciale stai 
subt priveghierea şi respunderea directorului 
sti institutorulni superiori al scolei. - 

Art, 4, Pentru faavuţirea bibliotecelori di- 
dactice, Ministerulă justiției „culteloră gi în- 
strocţiunei publice prevede ună anume para- 
grafă de bani în budgetuli anuală ali biblio- 
teciloriă. 

B. Biblioteci comunale 

Art, 5, Vori f invitate consiliile comunale 
rbane şi treptatii şi cele rurale, de a înfiinţa 
mici biblioteci publice poporane. 

- Art. 6, Pe lingă aceste biblioteci comunale 
se vorii aduna tote objectele antice ce s'ară a- 
fa în judeţii, precumă medalie, monede, sigilie 
vechi, oseminte antidiluviane, asti-felă ca cu 
incetulă să se pâtă forma mici musea de cn- 
riosităţi şi antichităţi. 

Arte 2. Ministerală justiţiei, cultelori şi in- 
stracţiunei publice va veni în ajutorulă biblio: 
teceloră comanali din Galaţi, Brăila, Craiora, 
Bârladii, Botoşani, Ploesei, Buzăi, Jsmailă şi 
Pâmaiculă-Vâlcii, prin subvenţiuni prevădute 
anuale prin budgetulii scâleloră la capitolală 
bibl:oteceloriă. 

Art. 8. Bibliotecele comunale stai sub pri- 
vegherea şi controlul Ministeralai justiției, 
cultelorii şi instrucțiune! publice, şi prin dele- 
gațiune, sub privegherea revisorelui scolastic. 

Arte 9, Camperările de cărţi pentra biblio- | 
tecele comunale se fac dea dreptul de comune, 
d€ră nutaal după catalogulă cărțalorii de cum- 
părată ce s'a aprobati de Ministerulă justiţiei, 
culteloră şi instrucţinnii publice, să delega- 
toli săi, biblivtecarulii biblioteca! centrale, 

C, Bibliotecele centrale 
Art. 10. Santii în Româvia de uă camăată - 

două biblioteci centrale şi anume : una la Bu- 
curesci şi alta la Iaşi. . 

Bibliotecele central! cuprindă toti felulă de 
cărți şi în tâte limbele. Asemenea, cărți, lito- 
gratii, gravure, manuscripte, autografe, sigilii, 
medalii şi monede antice. 

Art, 11. Bibliotecele centrale priimescă de- - 
positele de cărţi şi diare etc, etc,, dâtorite de 
autori şi editori, după legea, Presei, 

- Art, 12, Bibliotecele centrali îinpartă pe la, 
bibliotecele didactice şi comunali cărţile, ete., - 
din care păstrezi mat mult de două exemplare. 

Art, 19, Bibliotecele centrali se înnavuţescă 
anuale : 
-" a. Ca daruri dela particulari. 

b. Cu cărţi, ete., cumpărate pe compta Bud- 
getului Statului. | 

c. Ca operile depuse de editori şi autori după. 
legea Presei. : 

d. Cu preschimbare de opere din care are 
mai multe exemplare de opere nuoi, de pe la 
alte bibliotecă din ţâră seii afară din ţ6ră, 

"CAPITOLUL II 

Despre personalulii bibliotecei 

-Art, 14, Fie-care bibliotecă comunală. sâă 
centrală are, după importanţa el :   a. Uni bibliotecară. | 

d. Uni sub-bibliotecară. 
c. Custodi . 
d. Servitori. RR 
Numai personalul bibliotecelorii centrali se 

plătesce de către Ministerală justiţiei, calte- 
loră şi instracţiunii publice. | 

Art, 15, Pe lîngă fie-care bibliotecă centrală, 
se institue uni comitetii speciali compus din : 

a. Rectorele universităţii, 
"B. Docanii facultăţiloră, 
c. Revisorele scolasticii. 
d. Bibliotecaralii ca secratară. 

CAPITOLUL III 

De atribute 

Art. 16, Atributele bibliotecariloră suntă : 
a. Păstrarea pe respunderea loră a tâte căr-   ţile şi zestrea bibliotecii;
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b. Formarea şi ţinerea catalâgelor şi inven- 
tareloră bibliotecii. 

c Inscrierea în inventare şi catalâge a căr- 
ţilorii şi obiectelor ce se priimesc în bibliotece. 

d. Corespondenţa cu Ministerul şi autorii, 
sditoni şi redactorii din ţâră, pentru totii ce 
se atinge de bibliotecă. , _ 

e. Corespondenţă de preschimbare decărți, ete, 
cu bibliotecele din ţeră şi afară din ţ&ră. 

Pentru preschimbare se cere totuşi aproba- 
rea preulabilă a comitetulai bibliotecei. 
"f, Privegherea asupra împiegaţiloră subal- 
torni al bibliotecei. : - 

9. Urmărirea cu cea maă mare stăruință a 
înavaţirii bibliotecei cu documente antice, cărți, 
şi altele relative la istoria patriei. 

Art. 17, Atributele sub-bibliotecarului sunt: 
a. Elă va fi uegreşitii presentă în bibliotecă 

de câte oră este deschisă publicului. 
b. Eli dă şi priimesce de la lectori cărţile, 
c. Eli este secretarul cancelariei bibliotecii. 

Ca, atare eli ţine registre de corespondenţă 'şi 
speduesce lucrările întocmai după resoluţiunile 
bibliotecaralui. . , 

d. Numai sub-bibliotecarulii, în lipsa biblio- 
tecarului, pote arăta şi încredința, spre cerce- 
tarea lectoriloră, manuseripte, medalii, mone- 
de, ete. PE 

Art, 18. Atributele castodilorii suntă : . 
a. De a deapulbera cărţile sub privegherea 

sub-bibliotecarului, - 
b. De a adace şi reageda,după indi' ările sub- 

bibliotecarulu;, cărţile întrebuite de lectori, 
c, De a priveghia pe rândă, ca la eşirea din 

sală să nu so ia cărţi acă alte obiecte de tre 
anii lectori. ” ” 

Art. 19. Serritorii suntă puşi la ordinul bi- 
bi:otecaruiui şi a sab-bibliotecaralui, pentru 
întreţinerea saleloră în stare curată, iluminate 
şi incăldite la timpi, şi pentru purtarea, cores- 
pondenţei bibliotecei, . a 

Art, 20, Atributele comitetului special sunt: 
a. Alegerea şi propunerea la Ministeră a căr- 

ţilori ce se cumpără pe fie-care ani, din banil 
prevăduţi .prini budgeti. - 

b, Aprobarea schimburilorii după propunerile 
Bibliotecarului. 

e. Priimirea donaţiunilorii de ciirți şi obiecte 
preţidsa de la particulari. 

d. Privegherea şi controlarea în:crierii în ca- 
taloge şi inventarea obiecteloră ce intră în bi- 
bliotecă, . 

e. Priveghierea asupra bibliotecei centrale şi 
a bibliotecelorii comunale şi didactice. 

> £. Determinarea cărţiloră cară nu se potă da 
spre lectură de către bibliotecari, fără speciala 
autorisare a comitetului, precumiă suută căr- 
ţile nemorali, stampe indecente, ete. 

9. Stăruinţă de totă gina pentru înaruţirea 
bibiloteceloră central», şi înmulţirea bibliote- 
celoră comunali poprrune, e 
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Art. 2î, În fie-care anii la cele ântâiii dile 
ale lunci lui Noembrie, comitetul bibliotecei 
va face raportă Ministerului justiției, culteloriăi 
şi înstrucţiunel publice despre starea bibliote- 
cel centrali şi a celoră comunali.. 

CAPITOLUL IV 

Despre cataloge, inventare, registre 

Art, 22, Bibliotecele central se împartii de 
uă cam dată în secţiunile următâre: 

a. Secţiunea cărţiioră. 
V. — manuscriseloră. 
Cc — stampeleră 
d. — numismatică. 
„_— _ varietățilori, | DN 

"Art. 23, Pentru fie-care secţiane va fi ună 
catalogă şi inveatariă speciale formate după 
regalile moderne de învrânduire a bibliotece- 
loră şi musrelorii. 

Art. 24, Vori-ce inventari stă catalogi ali 
unei bibliotece publice se va face în două e- 
xemplare, din care unulă va sta la Ministe- 
riulă justiţiei, culteloră şi instrueţiunei pu- 
blice. 

Art, 25, Sporurile de cărţi, ete., de pe la bi- 
bliotecele centrale se rorii publica pe tie-care 
ană în anuarulă Ministerialui jastiţict, culte- 
lorii şi instrucţiunei publice. , 

Arte 26, Copii sai exemplare separate de 
cataloguiă bibliotecei sa voriă trămite po la 
principalile biblioteci din Europa pentru a pu- 
tea a se negocia schimburile de cărți. 

Art. 22. Pentru veri-ce carte saii objectii co 
se înscrie în catalâge sani inventariii, sa va fa- 
semna în dreptulă lu! originile şi istoriculă in- 
trărei aclei cărţi saă objecti, 
Asemenea observări se voră face şi pentru 

cărţile pres-himbate ssă eşite din bibliotecă 
pentru vre uă aită bibliotecă. 

Observările de asemenea natară se facă dea 
pururea în acelaşi terminii și în ambele cata- 
loge sâii inventarii, . 

Art, 2S, De către comitetuli speciale al bi- 
bliotacel se ţine registrulă de aurii ali biblio- 
tecel. În acesti registru se înscrii toți accă 
carii donrză bibliotecei ună fundii de cărţi săi 
objects preţiose, antice ete., de uă, valora mi- 
nimum de dece galbeni. - 

Art. 29, In sala de lsetură a bibliotecei se 
șa expune nnii tabloă dr toţi donatorii biblio- 
tecii dopă registruli de aurii. 

Art. 30, Dănuiturii de cărţi şi objecte de 
uă valdre mal mare de 200 galbeni, vor & con- 
sideraţi şi inserişi în lista fondatoriloră bi- 

  

* 
bliotecri.   

” “Art 61, Pentru dănnirile de cărți şi objecte 
de uă valâre mai mică de câtiă Zece galbeni, se 
expriină mulţumire în scrisă de la comit-tulă 

| bibliotarei și re îniserie numele dănuitoralut în
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anuarulă Ministerului justiţiei, culteloriă şi in- 
strucţiunei publice. " 

„CAPITOLUL V 

Despre sala de lectură și de lectori” 

Art 32, Pe lingă fie-care bibliotecă centrală | 
va fi câte una să mai multe salâne de lectură. 

Arte 83. Veri-cine este priimiti în sala de 
lectură la orele otărita mai josii, | : 

Art, 94. Este oprită intrarea în sală : 
a. Peatra individii „carii nă dată aă fostii 

prinşi indosindii cărți g6ii objecte de ale bi- 
bliotecei. Ma a 

d. Pentru individil în. stare de necurățenie 
vădată şi astii-felă ca să incomodeze pe cei- 

„alți lectori. IN DD 
c. Pentru individii în stare de exaltare şi 

beţie. . - DE E e 
Ni 35. Intrarea în salele „manuscriselorii 

şi stampelorii este permisă numai cu speciala 
învoire a comitetului bibliotecei, ; 

Art. 30. Intrarea în salele de numismatică 
şi rarităţi este tolerată numai Duminicile şi 
sărbătorile; în dilele de tiinpă neploiosii, de la 
orele 11—3 după amiadă-gi. |, 

Art. 37. Orele de lectură în sală voră fi: 
a. În lunele de la Octombrie 1a Martie, di- 

minţa de ia 10 ore până la 3 ore, stra de la 
7 ore până la 10 ore, - - , 

d. In lunile de la Martie la Octombrie, dimi- 
nâţa de la 9 ore până la 2 ore, sâra de la 6 ore 
până la 9 ore. . A Da 

Art. 33, In gilele de sărbători şi Duminici, 
biblioteca este deschisă numai în orele de stra. 

Arte 39, Două luni, pe anii, lulie şi August 
şi câte dece dile la Crăciană şi Pasci, biblio- 
teca va fi închisă publicului, urmândă în acel 
timpă a se face despulberarea și revisiunea ge- 
nerale, ÎN 

Art. 40, La intrarea în sala de lectură, se 
voră încredința spre păstrare, servitorelui ca. |. 
Tele va sta pentru acesta lauşă, bastânele, man- 
talele, cortelurile, galoşii şi tâte cărţile per- 
sonale. . - aa | 

Art. 41, Individele care ară voi a. intra în 
bibliotecă cu cărţi ale sâle va cere mai ântâiă 
autorisarea sub-bibliotecarului, care, în învoi- 
rea înscrisă ce va da, va areta ce anume cărți 
are cu sine lectorele, şi la eşire nu va fi liberă 
a ava pe lîngă sine alte cărți de câtii ucelea 
care ii fost antorisate de a le avea la intrare 

Art, 42, După ce cineva a intrată în sala 
de lectură, scrie în tăcere pe uă foiţă de hârtie 
ce capătă de la custodele de 1a ușă, titlul cărţi! 

„diţiunea, Asciiiznea_foiţăo depune la binroiii 
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ce voesce a ceti, indicândii bine 

. 

autorele şi, 

sub-bibliotecarului, câr6-dă de îndată ordin 
custodelui de a aduce opera cerută... -î3 

După cetire,    

dărătă, 
* La, eşirea, din sala de lectură, custodele de 
a uşă cere de la fie-care lectore foiţa mai sus 
arătată, cu timbrul bibliotecci de repriimirea 
cărţiloră. -. ” 

Art. 43, Nu se dai de uă dată unni lectore 
mal multă de patru volumine. - : 
- Arte 44, Nu este permisă a atingo vre uă 
carte prin dalapuri, sub pedâpsă, la recidivă, 
de expulsiune din sală, 

Art 45, Nu este permisii de a se preumbla 
prin sala de lectură, de a face vnet, de a vorbi 
s6ă ceti cu voce tare. In salele de lectură tre- 
bue să domnâscă da pururea cea mat perfectă 
linisce, Contravenţiunile la acâsta, se pede- 
psescii cu imediata expulsiune. - 

Art. 46, Este oprită famarea şi mâncarea 
în sala de lectură sub pedâpsă de expulsiune. 

„ Art. 47, Este oprită de a face semne prin 
cărţile ce se dai de lectură, de a se îndoi filele, 
orl a le murdări în veri-ce mod. Contravenţiu- 
nile so pedepsescii cu împlinirea costului între- 
gului opă dăunatii, şi la recidivă cu ne mai 
priimirea în sala de lectură. 

Art, 48. Ca uă jumătate oră înaintea închi- 
derii saleă de lectură, sub-bibliotecarulă va da, 
semnal prin clopoţelii, ca să aibă lectorii tim- 
pulă de a reduce cărţile la biuroii 

Art. 49, După sunarea clopoţelului pentru 
închiderea salei de lectură, nimenea nu mai, 
pote rămânea în sală; acend sub.bibliotecarul 
a se ocupa cu reaşedarea imediată pe la locul 
loră a cărţilorii deplasate în favârea lactorilor. 

Arte 50. Nici uă carte şi nici unii object al 
bibliotecei sub nici unii cuvântii nu se va da, 
afară din sala de lectură fără de speciala au- 
torisare a comitetului bibliotecei, 

aatorisare de câtii pentru două 'volumine de uă 
dată, şi numai în favorea : - 

a. Donatorilorii bibliotecei trecaţi în cartea, 
de auri, . 
„b. In favârea profesorilor publici. 

c. In fav6rea acelorii ce'și vor depune mai 
de înainte preţulă operei împrumutate. 

NB, Sub nici ună cavântă cărţile imprumu- 
tate nu vorii sta afară peste uă lună de ile, 
"Arte 62, In salele de lectură şi la intrarea 
ei se va expune tipărită întreg capitolul V-lea 
din acestă regulamentii, spre cunoscinţa lecto- 
riloră şi conformarea întocmai cu cele prescrise, 

— 

7 

fie-care aduce pe biurouli sub-. : î bibliotecarului cărţile şi reprimesce foiţa în- 

Art. 51. Na pâte da comitetulii asemenea - 
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LEGIUIRI ALE MINISTERULUI 

“REGULAMENTU -. ;..... 

DE ORDINE SI DISCIPLINA PENTRU LYCEE SI GIMNASII 

(Decretă Nr. 1553, din Octombrie 1866) 

ŞI. ADMINISTRAȚIA SCOLELORU 
IN LYCEE ŞI GIMNASII , .: 

Art. 1, Anală scolară -peutrn tâte liceele şi 
giimnasiile începe la 1 Septembre cu ceremonia 
religissă obicinuită. Acestă ceremonie se va ţine 
după împregiurări sâi la, biserică sâi în curtea 
ori sala institutului, şi toţi profesorii îinpreună 
cu directorele şi cn scolarii sant obligați a 
asista la dânsa. aa 

Art,2. Terminându-se ceremonia, directorele 
va ţine unii discursă de ocasiune, pe urmă va 
citi regulamentulă de ordine şi disciplină pen- 
tru scolarii din aceste institute. „i 

Art, 3, Nici ună scolari afară de solvenţi 
nu pâte fi admisi întruni liceii sii gimnasiă 
de câtă în cele d'ântâiă 14 ile de la încep: 
tulă fie-căruia semestru, i 

Arte 4, Scolarulii care va voi a se înscrie 
întruni liceă si gimnasiă, se va presenta la 
directorele institutului cu părintele, tutorele 
sâii patronulă săi. Acei care nu vorii avea pă- 
rinţi scii tutori în oraşulii unde se află liceulă 
s6ă gimnasiuli, se voră presenta cu unii cores- 
pondinte autorisat de părintele sâii tutorele stă, 

Art, 5, Ună scolar nu se va adinite în gim- 
„nasii dea nu va avea etatea de 10 ani cel 
pușină și dâca nu va poseda cunoscinţe de în- 
văţăturile elaseloră primare. ” : 

Art, 6, Scolaril cari! voră avea atestate d 
Ja scâlele primare publice, acte de promoţiune 
sâă de la alte gimnasii scă licee publice, se vor |! 
înscrie pentru clasea, respectivă fără alţi exa- 
meni. Deca atestatelo voră fi de la scâle pri- 
vate, scolarii se voră supune la unii exameniă | 
înaintea unei comisiuni compusă de trei pro- 
fesori numiţi de directorele licealui sâă gim- 
nasiulaj. : i 

Art, 7. Scolarul care va voi a se înscrie pen- 
tru uă clasă superidră, fără să fi trecuti cele 
ioferidre ra fi supusi unui examenii de învăță- 
turile acestori clase inferisre înaintea, unei 
comisiunl compusă de profesorii acestoră plase 
sub președinţa directorelui, , i 
Art, 8. Cândii ună scolară se strămută de 

“la ună liceă să gimnasiă la ună altulă, va Â 
obiigatii a presenta unii atestatii de studiile 
clasei co a frecuentati, spre a so aşeda în cla- 
sea co se cuvine, | 

Art, 9, Scolarii goniţi în genere de la tâte 
gimnasiile s6i liceele ţării, nu se voră putea 
înscrio in vre unii altă gimnasiă sâă liceă de   

câtii după uni întervală de ună ană de la go- 
nirea lorii şi cu,autorisarea Ministerialui iu- 
strucţiunii publice dapă consultarea consiliului 
permaninte de iustrucţiune. 

Art, 10. Scolarulii gonită numai de Ja ună 
gimnasiă sâii liceii, pote să se înscrie în altulii 
dâca consiliulii scolarii ali acestuia va găsi de 
cuviință; 61ă în casă de respingere, părintele, 
tutorele sâii corespondintele scolarulni,: are 
dreptulii de recurs prin Ministeriii la consiliul 
permaninte. : NE a 

Art. 11. Inscrierea scolarilorii în matricola 
gimnasialui s6ă liceului: se va face cu tâte no- 
tiţiile necesarii, privitâre la locul nascerif, . 
naționalitatea, etatea, religiunea scolarului 
condițiunea părinţilor, locuinţa, numărul casei 
unde şăde scolarulă, vaccinarea şi numele co- 
respondintalui, tutorelul sti a. părintelui, sub 
acăruia îngrijire se află scolarulă. -. 

Art, 12. Directorele, după înscrierea în ma- * 
triculă va da scolarului unii biletii cu numele 
şi prenumele şi clasa gimnasinlui scă a liceului 
în care s'a aşedati spre a se înscrie şi do pro- 
fesoril respectivi în catalogela loră, 
“- Art. 18, Scolari nematriculaţi, numiţi au- 
ditori benevoli na sunt toleraţi de cât cu scirea 
şi permisiunea directorelui. Acestia n'aă drep- 
turile! celoră-alţi scolari de a fi întrebaţi s6ăi 
examinaţi la materiile de studiii; suntă însă 
supuşi la regulile de ordine şi disciplină, şi la 
cea mai mică abatere șori îi goniţi din sc6lă. 

Ş II. FRECUENTAŢIUNEA SCOLARILOR 
2 IN LICEE SEU GIMNASII 

Art, 14, Clasele se vor deschida toti-d6una 
cu uă jumătate” oră înainte: de timpaulă fixată . 
prin programă pentru începerea lecţiunilorii, 
Penă la acestă timpă ce se va arăta prin su- 
narea clopoțelului, toţi scolarii se vorii aduna 
cu bună cuviinţă în clasele loră respective. 
“Art, 15, In clasele inferidre ale gimnasiuluy, 

lecţiunile atâti înainte cât şi după amiadi se 
va începe cu rugăciunea. <Impărate Cerescii> 
ce se va, dice de către scolari după ordine în 
tâte dilele. e 

Art. 16, Aşedarea scolarilor în băngi se va 
face de catre profesorulii ordinariă dapă cumă 
va găsi de cuviinţă sâi după merită, sâă după 
etate, s6i din alte considerațiuni, fără a fi 
permis vre unul scolarii a schimba fără scirea 
şi voea profesorului locali ce i s'a însemnată.



Art. 17, Spre a da probă de uă cultură mai 
“distinsă, scolarii vorii veni la sc6lă tot-dâ-una, 
caraţi, spălaţi, peptănaţi, şi ast-feli vori fi 
dâtori a se purta în totă timpulă şi locui. 

Art. 1$, Scolarii cu bâle contagi6se ale pie- 
“lei vorii fi relegaţi acasă la părinţi până la to- 
tala lori vindecare, ! 

Art, 19. Intrarea profesorului în clasă o 
vorii saluta scolarii sculndu-se toţi în picăâre; 
„asemenea voră face cândi va intra directorulă 
s6ii vre-un altii profesori, altă persână străină 
de consideraţiune. 

Art, 20, Pentru fie-care oră de lecţiune sco- 
laril "şi vorii aduce totă-dâ-una cărţile, caetele, 
hârtia şi cele-alte necesarii pentra învăţătură, 
acestea le vorii păstra toti-Jâ-una curate, re 
rupte, nemânjiţe şi în bună stare. Alte cărți 
netrebuinci6se pentru lecţiuniie clasei, nu nu- 
mai nu vorii fi tolerate ci şi confiscate, 

În timpul lecţiuniloră scolarii vor păzi cea, 
mai adâncă tăcere şi inisce şi vorii fi cu cea 
mai mare atențiuue la, explicările s6ă întrebă- 
rile profesorului. Sgomotolă, şioptirea sâă ori 
ce altă desordine sunt scvermente oprite, 

Art, 21, Nu este permisă scolarilor a aduce 
şi a mânca în clasă pâne sâii alte lucruri de 
mâncare. - 

Art, 22, Eşirea afară din clasă în timpul 
Jecţiuniloră nu este permisă de câtă în casusi 
rari şi din motive suficiente ; asemenea nu este 

„ertată nici. chiemarea afară a vre unui scolari 
din partea altul scolară sci a părințiloră. 
» Art, 23, Intre a doua şi a treia 6ră de lec- 
iune, va fi ă pausă de 10minate în cure timp 
vorii resufla scolarii fără însă Wa eși toţi d'uă 
dată din clasă spre a âmbla prin galerie, prin 
curte şi a face sgomotiă. 
-" Arte 24, Terminându-se cea din urmă 6ră de 
lecţiune sâă înainte de amedi ssă după amsdi, 
„scolarii se vorii întâree pe la locuințele loră cu 
aceeaşi bună curiinţă cu care ai venit la scâlă, 

- 1 După eşirea profesorului din clasă nici unui 
scolară nui este permisă a mai rămânea prin 
clasă ori pe galerie scă în curte. ! 
“Art, 25, Una din cele d'ântâiă dâtorit ale 
scolariloriă fiindă venirea regolată şi neîntre- 
ruptă, Ja scolă, de aceea, el suntă obligaţi a nu 
lipsi nici uă dată de la nic] una din lecţiuni!e 
„prescrise în programi, ! 

- Pentru or! care lipsire de la vre-uă lecţiune, 
scolaruli e dâtoră a aduce uă legitimaţiune 

:îp scrisă după casă de la medici, părintele sâă 
“coresponâintele săi, pe care o va presenta 
„profesorilor de la care lecţiuni a lipsiti, pre- 
„cum, şi profesorului ordinară. Câadă din vr'aă 
împrejurare prevădută, s:olarilii ară fi con- 
ştrinsiă a lipsi de la scolă uă di întregă, pre- 

-sintândă legitimaţiunea în scrisă “şi va cere 
„Yoiă de la profesorele vrdinariă ; fiindi lipsirea 
mat lungă de uă di va cere voie de la directora, 

Art, 26, Scolarală care în cursală unei luni 
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"şi va, permite a face trei lipsiri nemotivate. 
la acelaşi obiectii de studii, se va pedepsi pen-: 
tra întâia Gră cu arestă de la trei până la cinci! 
Gre; pentru a duoa 6ră cu eliminare din clasă 
de la 10—15 qile, pentru a, treia Gră cu elimi- 
nare pentru întregii cursulii anului scolasticii. 

Art, 22, Lipsind scolaruli 8dile d'a rândulii 
fără! a face cunoscuţă profesorului ordinară 
stă directoralui acâstă împrejurare, se vă privi 
ca eşit din licei s6i diu gimnasiă, şi nu va pu- 
tea să fie priimită de câtii după unii recursă la, 
consiliulă permaninte de instrucţiune prin Mi- 
nisterulă înstrucţiunel publice, 
Art, 25, Lipsirile nelegitimate se voră treca 

în certificatele ca se dai scolariloră la trecerea 
din gimnasiii în liceă's6ii de ln unii gimnasii 
oră liceă la altă gimnasii sâă liceă şi ai influ- 
enţă asupra clasificaţiuţiunii de moralitate a; 
scolarilorii, : i 

Art, 29, Lipsirile ocasionate prin întârcerea, 
târgie la sc6lă, după vacanţiunile de la Crăciun, 
de la finele semestrului ântâiă şi de la Pasci, 
voră avea aceleaşi consecinţe ca şi cele-alte 
lipsiri negligitimate, 

Arte 80, In casii de lipsire colectivă a maj 
multorii scolari de la clasă, ce ară da prepusă 
de uă coinţelegere”culpabile, se va lua în con- 
tra culpabililoră măsurile cele mat severe de 
pedpsă, chiarii de ară A pentru unii acea lip- 
sire pentru ântâfa, 6ră, IR 

Art. 21, Venirea târgie la clasă după ape- 
lulă nominală făcută de profesorii; va atrage 
scolarului uă mustrare aspră din partea pro- 
fesorului gi dâca se va repeta şi a duoa Gră, se 
va considera de vă lipsire întrâgă de la clasă. 

Art, 32, Venirea 1/2 oră după intrarea pro- 
fesoraului în clasă, se va considera ca uă lipsire 
întrâgă, şi deca se va repeti fără 'uă justifica- 
țiune validă, se va dicta scolaralui vă pedâpsă 
mai mare. a : 

Art, 33, Lipsirile de la clasă, motivate sâti 
„nemotivate so vorii însemna în catalogulă îu- 
nară ală profesorului, cu observaţiunile nece- 
sarii, şi astă-felii se vorăi trece şi în matricula 
liceului sâii gimnasiului. E Ia 
„Art, 9t Timpulii, afară din scâlă, sunti 
dâtori scolarii a'lă întrebuința în' învățarea, 
lecţiuniloiă, în lucrările seripturistice, precum: 
versiuni, teme, composiţiuni şi în alte ocupa- 
ţiuni privitâre la studiile clasei în care sa află; 
şi numai după împlinirea dstoriiloră scolastite 
ce sunt pentra unii scolari mal presusă şi may 
înainte de tote, se vori putea ocupa cu citire 
de cărți, recomandate de profesori sâi ca alta 
distracţiuni inocente.. o 

Art. 25; In cursul anului scolarii, Ja fie-care 
trimestru, se va ţine coneursă între scolarii 

fie-careea clase pentra fie-care obiect; de studiii. 
Acesţi concursii se va, face în scrisă, în ora de- 
stinată prin programă pentru fie-care lscţiune   şi fără a aduce prujudiciă cursală Jecţiuniloră,
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Scolarilori nu le va fi permisă a aduce la con- 
cursă, cărţi sâii caete scrise, de câtă chârtie 
albă şi recuisite pentru scrisă şi pentru limbele 
clasice şi nnoi dicţionare. Profesorul reapectiri, 
cetiadi concursulii, va însemna graduli ce fie- 
care scolară a meritată atâti pe elaborată 
câtii şi în catalogii. . . 

Art, 36, Gradulii diligenţei şi ali aplicaţiu- 
nei scolarilorii la învăţătură, la bună purtare, 
la examene şi la concursurile de preste ani, se 
va, nota prin cifre de 1 — 10, a cărora valâre, 
este celii următoră: 

10 Echivalză cu <forte bine sii eminenţă;» 
9 şi 8 echivaleză cu «bine cu distinrţiune» sâiă 
«prima cu distincţiune>; 7 şi 6 echivaleză cu 
«bine sâă prima>;5 şi 4 echivalâză cu <medio- 
cru sâă de midloc ori secunda»; 3, 2 şi 1 echi- 
valeză cu crăă 's6i terţia». 

Art, 37. Notele meritate de anii scolari în 
decursuliă unei luni la fie-care, objectiă obliga- 
toriii de studiă, se voriă aduna în sumă, care, 
împărţită cu numărulii obiectelorii de studiă 
ale - clasei, va da nota generală a scolarului po 
acea lună, şi astii-felă se va trece în matriculă 
Ja rubrica respectivă, | 

Art. 3$, Notele generali de pe tâte lunile 
anului scolarii, adăugate cu notele exameniloră 
şi ale concursuriloră, şi pe urmă, împărţită 
cu 14, după 8 luni de studii, donă examene, 
4 concursuri în scrisă, două peste anii şi două 
la examene, voră da nota colectiră sâă anuale 
a scolarului pentru tâte obiectele obligatorii 
de studii ale clasei, şi asti-felă se va trece în 
matriculă la locul cuviinciosii. 
„Art. 89. Elevii de alte confesinni religi6se, 
nu suntă obligaţi a urma studiulă religiunil 
ortodoxe în licee sâii gimnasiă. Spre complec- 
tarea însă a noteloră loră generali şi colective 
sâii anuali pentru tote studiile obligatorii ale 
claselor, vorii fi îndâtoraţi a aduce de la în- 
vttătorii sei parohi! coreligionari af lorii, note 
atâtii lunari, câtii şi de la concursurile trime- 
striale, precumii şi de la examene pentru sta- 
diulă religiunil ce ai urmati. 

Arte 40. Notele pentra studiele facultative, 
se voră calcula separate; totă după modulii de 
gusă, spre a da nota generală şi colectiră s6ă 
anrale pentru fie-care obiectă, 

Art. 41. Notele pentra musică şi gimnastică 
âncă se vorii calcula pentru a da nota generale 
precumiă şi cea colectivă sâii anuale. 

„Art, 42, Notele meritate de scolari pentra 
purtarea lori pe fie-care lună atâtă în lăuntra 
câtă şi afară din sc6lă spre a da nota colectivă 

„s6ă anuale, se voriăi aduna în sumă, care se va. 
împărți cn 10, după lunile anului scolari, şi 
câtuli va fi nota cerată. 

” Notele despre cari tratâză art. 45, 46 şi 47 
nu se însemnăză cu cele de ]a art. 43 spre a da 
resultatulă generală. | 

Art, 43. Pentru paza ordinii în clasă şi po 
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afară înainte de intrarea profesorului, precum. 
şi în intervalală orelori de lecţiune, în clasele 
inferiori unde numărul scolarilorii este mare 
se vor numi de către profesorele ordinari câte 
un cuestorii dintre scolarii clasei cei mai înain- 
taţi în etate şi mai destinşi prin diligenţa lor 
la învăţătură şi bună purtare. Aceşti cuestori: 
soră priveghia şi voră raporta profesorului or- 
dinari ori ce agomot, desordine sţii necuviință 
arii face unii din scolari. - 

$ III. CONDUITA SCOLARILOR DE 
LICEU ȘI GIMNASIU. 

"Art, 44, Obligaţiunea principală a scolari- 
loră de liceii și gimnasii fiindă împlinirea dâ- 
toriilorii religi6se, de adeea ci voră fi dâtori a 
frecuenta biserica, şi a. împlini tote dâtoriile 
creştinesci, Lenevirea sc nepăsarea în împli- 
nirea acestori dâtorii religi6se va atrage sco- 
Jarului notarea, Ja moralitate, . 

Arte 45, Scolaril mai nainte de tâte suntă 
d6tori respectă şi supunere profesoriloră şi su- 
perioriloră lorii, precum și tntoră persâneloră 
de distincţiune, pe carei voră saluta după 
cuviinţă la întâlnire şi voră asculta de sfatu- 
rile şi povețelu ce le-arii da. . 

Arte 46. Se pedepsesce-fârte aspru scolarii 
carii despreţuiescii pe profesori, cercândiă a'! în- 
şela prin minciuni priimindii cu nepăsare învă- 
țătura şi sfaturile lor şi mat cu sâmă vorbindă 
de rsiă. 

Art, 47, Cea mai gravă culpă a scolarilori 
se consideră nesupunerea ce arii cuteza să a- 
rate profesoriloră sii altorii superiori, precum 
şi încercarea do a îndupleca şi pe alţii la nesa- 
punere şi revoltă în contra lori. Aceste culpa 
se vorii pedepsi îndată şi în modulă celă mai 
eficace. 

Art, 48, Modestia şi moderaţiunea findă: 
nişte calităţi care împodobescă pe tineri, sco- 
larii pretutindenea şi tofă-dâ-una, atâtii în lo 
curi publice, câti şi private, se vorii purta cu 
bună-cuviinţă fără a da prin vorbe s6ă fapte 
ocasianY de scandale care le vor atrage pedepse. 

Art, 49, Nu este permisă aglomeraţiunea 
de scolari la porţile liceului s6ă gimnasiului 
nici la uşile saleloriă de clasă. 

Art, 50. Este strânsă proibită scolariloră a 
scrie s6ă a desemna pe pereţii, uşile, ferestrele 
şi mobilele scolei, scă a le vătăma ort diforma 
în ori-ce modă. Contravenitorii sunti supuşi 
la spesela reparațiunei şi după împrejurări şi 
Ja altă pedepsă. În casă de a nu se putea des- 
coperi enlpabilală stricătoră, tâtă clasea ta fi 
solidară, 

Arte dl. Nu este permisă scolarilor a purta 
haine estraraganta sâă a fi îmbrăcaţi în uni- 
formă care se va cuvine numaj scolariloră din 
internate publice sâii private,   Art, 52, Este strânsă proibită scolarilorii
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de a se înjura între dânşii, sâă de a se servi în 
dispute s6ă certe cu expresiuni necuviinciâse 
şi vulgare sâii de a adresa altei persona aseme- 
nea vorbe injuridse, 

Art, 59, Nu este ertată scolarilorii a face 
vingări şi cumpărări între dânşii de ori-ce o- 
biecte. Contrarenitorii vorti fi pedepsiți cu con- 
fiscarea baniloriă şi obiecteloră. 

Art, 54. Fără scirea părințiloră scă a core- 
spondenţilorii lorii nu e permisă scolariloră a 
dărui s6ă a împrumuta altora bani s6ă altii- 
ceva ce prețuesce banii, nici a face schimbi 
or] a vinde din lucrurile ce le ai de la părinţi. 

Art. 50, Este severemente opritii scolariloră 
a umbla cu arme de foci, precum puscă, pistâle 
s6ă cu pulbere de puşcă, asemenea este opriti 
a purta cuțite, şişe şi bastâne şi a veni cu dân- 
sele şi la scâlă : Contravenitorii vorii fi pedep- 
siţi cu confiscarea unoră asemenea lucruri şi 
vYorii merita şi altă pedâpsă, . 

Art. 56, Nu este permisii scolariloră a vizita 
baluri publice, cafenele, gazine, taverne şi alte 
asemenea stabilimente, nici chiară cu părinţii 
loră; promenadele şi grădinile publice le vorii 
patea visita însogiţi de părinţi sâă de cores- 
pondinţii loră, - 

Art. 57. Jocuri de cărţi, biliardi sâii ori-ce 
altă joci de hasardă, care răpescii timpali şi 
banii este strânsii opriti. | 
:. Art, 58, Mergerea la theatru va fi permisă 
scolariloră numai cândi voriă fi însogiţi de pă- 
rinţi s6ă corespondinţii lor, scolariloră diliginţi 
le va fi permis a merge la theatra în unile 
dile de sărbători cuautorisaţiunea directorului 
şi împreună cu unii pedagogi ală internatulut. 
„Art, 59, Fumarea este strinsă oprită atâti 

în locuri publice câtii şi pe acasă şi cu aţătă 
„mal mult în pregiurulă şi în lăuntruli sc6lei. 

Art, 60, Scăldarea în gârlă câte unuliă, din 
causa pericolului ce s'ari putea întâmpla, este 
poprită. | | a 

Numai a mat multora la unii locă, şi sub 
-privegherea cuvenită, pâte să se tolereze. 

Art, G1, Este severemente oprită scolarilor 
de u forma între sine adunări cu scop de pe- 
treceri nepermise, Din contră le este permisiă 
a se aduna între sine cu scop d'a studia, vre-uă 
materie d'ale clasei. : 
. Art, 62, Este strinsă poprită scolarilorii de 
a forma între sine ori-ce îelă de asociațiani 
sâii a lua parte la cele întemeiate de alţii. 

„ Art. 63, Na este nici într'un modă permisii 
scolarilorii de a scrie articoli pentra jurnale, 
fie politice, fie literarii,. 
„Acte 04, Este atrinsii proibitii scolariloră de 

a avea relaţiuni cu persâne cară ati reputaţiune 
rea şi purtarea echivâcă, , a 

Art, 65. Partarea barbară s6ă ntomenâsă 
a unui scolari către altulă, si către servitori 
şi chiarii către animale este strînsă proibită. 
Asemenea suntă proibite bătaia de jocă, luarea 
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în rîsă, poroclitura, certa, impedecarea de la 
împlinirea dâtoriiloră şi altele asemenea. 

Art, 66. Cândi unii scolară 'şi va schimba 
locuinţa e dâtorii a face acâsta cunoscutii di- 
recţiunii gimnasiului scă liceului. 

Art. 67, Scolarii suntii dâţori a întâmpina 
cu omenie şi bună cuviinţă pe servitorii liceu- 
lui s6ă gimnasiului cari! suntii însărcinați cu 
privegherea ordinei exteridre. 

Ş 1V. PENALITATEA 

Art, 68, Scolarii caril "şi vorii uita dâtoriile 
şi vori călca legile disciplinarii voră îi supuşi 
la puniţiuni. 

Art, 69, Puniţiunile cari după gravitatea 
casului se vori aplica scolarilorii sunt: 1, ad- 
moniţiunea sei mustrarea; 2, censura,; 3, are- 
stuli sâii închis6rea în Gimnasiă sâă Liceii; 
4, gonirea provisoriă s6i definitivă, din Lyceă. 
ss din Gimnasii; 5, gonirea, din tâte Licoele 
sâi Gimnasiile țăriy. | 

Art, 70, Admoniţiunea sâi mustrarea va f 
după mărimea culpei ori în particulară stii în 
publicii în clasă înaintea scolariloră şi după 
gradulă culpei se va face de către profesorele 
clasei, sâii de profesorele ordinari ori de către 
directore. . : 

Art, 21. Censura se va dicta scolarilor pen- 
tru uă culpă mai“mare caro se va deferi confe- 
rinţei profesorilorii clasei, chiămânduse culpa- 
bilulă înaintea acestel conferinţe, i se va pro- 
nanţa censura, i 

Art. 72. Inchiderea în arestul Liceului sâi 
Gimnasiului se va pronunţa de directoră, după 
gravitatea casuluj, pentru unii timpă de la uă 
oră până ]a 24 celă multi. Inchiderea, nu se va 
putea aplica de câtă în timpii de diuă. Are- 
stantului nu va fi permis a i sa aduce demân- 
care; i se va da însă hârtie şi recuisitele de 
scrisă spre a copia dintr'uă carte unii. numării 
determinată de pagine. La casă d'a nu fi îm- 
plinit acestă impunere i se va prelungi arestul, 

Art, 73. Gonirea provisorie din Liceii sâă 
Gimnasii se va dieta scolarilorii sâă pentru uă 
culpă mare, s6i pentru altele mai mici, însă 
repetite şi pedepsite, fără a se fi indreptat sco- 
larulă. Gonirea provisorie se va aplica după 
împregiurări pentru un timp de la 3 dile până 
la uă lună şi mai mult, dâră nu va putea trece 
peste unii ani. Gonirea provisorie se va pro- 
nunţa de conferinţa profesoriloră clasei la care 
va asista şi directorele, | 

Arte 74, Gonirea definitivă se va pronunţa 
totiă de conferinţa profesoriloră clasei pentra 
culpe mai mari de care sai făcutii vinovaţi 
scolarii, - | 

Părinţii, tutorii, sc în lipsa acestora cores- 
pondenţii scolariloră, voră avea drepti de apel 
la consiliulă scolară ală Licenlui sâi Gimna- 
siului, care va pronunţa definitivă. .



1862 

Art. 75. Gonirea din tote Liceele sâi gim- 
nasiele ţăre!, se va aplica scolariloră pentru 
cele mal grave culpe sâiă crime. Acestă puni- 
ţiune se va pronunţa de consiliulii scolari ali 
Liceului sâii Gimnasiului unde a frecuentatiă 
scolarul, după raportul ce "i va face conferinţa 
profesoriloriă clasei. i 

Art, 70. Censrra, gonirea prorisorie sâii de- 
finitivă dintr'ună Liceii sâi Gimnasiă, s6ă din 
tâte liceele şi gimoasiele ţărei, se voriă face pe 
dată cunoscutii părinţiloră, tutorilorii sâi co- 
respondințiloră de către profesorul ordinară 
respectivi. - 

Art, 12. Părinţii, tutorii, sâi corespondinţii 
scolarilorii puniţi cu gonirea, definitivă voră a- 
vea dreptii de apelă prin Ministerul instruc- 
ţianii publice la consiliulă permaninte de in- 
strucțiune publică. 

Art, 75, Pedepsele cuprinse la art. 69, 70 
şi 71 se vor trece în catalogulă clasei, 6ră cele 
cuprinse la art, 72, 73 şi 74 se vorii trece în 
matricula liceului scii gimnasiului şi se voră 
comunica de către directori tutuloriă celor-alte 
licee să gimnasie din țâră. 

$ V. EXAMENELE 

Art. 39. Paniţianile de la No. 2 şi 4 vor a- 
vea influenţă asupra nnteloră ce se ror da sco- 
variloră la purtare astii-felă ca, puniţinnea de 
sub No 2 va atrage după sine nota, 5, €ră cea 
de sub No. 4 va atrage scolarului nota 2 la 
purtare. „: 
“Art, 50, In fie-care liceti sc gimsasiă se 

voriă ţine duoă examena generale, unul în luna 
Januariii şi altulii în luna lui Junii. 

Art. SI, La licee şi gimnasie examenuliă se- 
mestrului ântâiii se va ţine de la 2—12 Ja- 
nuariii inclusivă, €ră examenulii emestrului al 
duoilea de la 10—27 Junii, ” DI 

Art, 82, Examenulă semestrului ântâiă nu 
dispenseaza pe scolari de a fi esaminaţi la e- 
xamenulii semestrului ală duoilea din materiile 
învețate în semestrul ântâii. ' 

Art. S3, Inaintea examenului semestrului 
alii duoilea cu 10 dile tâte studiile cupă pro- 
ramă trebuindă a fi terminate de profesori, 
se toră întrebuința acele dile pentru repetiţiu- 
nea generală. . 

Art, 84. Consiliul scolarii elaborândii cu 
câte va, dile înainte programa examenelor de 
dile şi orele destinate pentru fie-care objectiă 
de studii, directorele o ra afişa spre sciiuța 
şi regularea, scolariloră. 

Art. $5. Corsiliulii scolară va denumi comi- 
- siuni examinătâre pentru fie-care objectii de 

* studii dintre profesorii institutului care nu vor 
fi ocupați în dilele defipte pentru acest object. 
Aceste comisiuni vorii fi compuse de cel puţin 
duoi membri, " : 

Art, SG. In Bucuresci comisiunile examină- 

LEGIUIBI ALE MINISTERULUI 

| târe se voră numi de Ministerală instrucţiunii: 
pablice după consultarea consiliulai perina- * 
ninte de instrucţiune publică nu numai dintre 

în laşi acestă numire se va face de către rec- 

tăţiloră. 
Arte 87, Examinarea se va face prin bilete 

din care fie-care scolară va trage trei. 

mai dreptulii ci şi dâtoria de a examina pe sco- 
lari împreună cu profesoralii respectivă. Acest, 
drepti "li pot avea şi alte perâne competinte, 
venite spre a cunâsce resultatulă examenalai. 

Art. 89, Examenele se vori ținea în tâte 
dilele chiară şi Dumineca şi sărbătârea de la 
3—11 înainte de amiadă şi de la 2-—4 după a- 
micdă, NR : 

Art, 90. Chiămarea la examinare se va face 
după ordina alfabetică. | 

Arte 91, În diua din urmă a examenalai 0- 
ralii, se va face concurs în scrisă asupra fie- 
cărui objecti. Probele în scrisă se vor examina 
de conferinţa pruiesoriloră claset. Directorulă 
va asista la examinarea şi notarea tutulorii 
probeloră. | 

Art, 92, Nici unui scolar nu "ieste permisiă 
a ne absenta de la exameni sub wedâpsă do a 
perde dreptuli ca să fie examinată. : 

Art. 92, Cândă ună scolari din motivă su- 
ficienta pe care va trchui săli legitimeze în- 
naintea directorului ară lipsi de la ordinea sa, 
de examinare, se va examina în urma, cOnsco= 
lariloră sti. Neputendă însă a'şi legitima lip- 
sirea va, perde dreptul d'a f examinată la ori 
care din obiectele clasei și nu'lă va putea recâ- 
ştiga de câtii prin decisiunea conferinței pro- 
tesoriloriă clasei. : 

Art, 94, Cândă ună scolară în timpulii exa- 
menelori din causă de b6lă nu s'ară putea pre- 
senta la examenulă nici unui object de studii; 
conferinţa profesoriloră Clasel, găsindi legiti- 

  

  
minatii înainte de împărţirea premiiloră, stă 
la începutul analui scolari următori. 

$ VL. PREMIAREA 

Art, 95, Distribuţiunea prenmiilorii la sco-. 
lari cari în decursul anului sai distinsă mat 
multă prin deligenţa la înrățătoră, precumă 
şi prin bună purtare, se ra face numai după e- 

| xamenulă semestrului ali duoilea la 29 Iuniă.. 
„Art, 96, Indată după terminarea examena- 

lui şi a concursului înscrisă, conferința profe- 
sorilorii fie-cărel clase, va procede Ia clasifica-. 
rea, scolariloră și regolarea premiilorii. 

Arte 9î, Clasificarea scolarilorii se va face 
după ordinea notelorii colectire sc anuale me-: 
ritate de dânşii în carsul anului scolară la tte 
objectele obligatorii de studii. Fracţiunile ce-   

profesori, ci şi dintre alte persâne competinte,' 

torulii universităţii asistată de decanul facul-. 

Art, SS. Comisiunea examinatâre nare na-: 

mată lipsirea, va decide dăcă trebue a fi exa-:
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resultă la operaţia înmulţirei, arată nuanţa 
deosebirei între docă note egal! şi serzesc spre 
a aşeda pe scolari la loculă ce merită, în câtă 
să se pâtă sci ali câtelea este ună scolarii în- 
tre atâţi conscolari ai săi. , aa 

Art, 98. Regalarea premiilorii se va face 
după ordinea maximului notelor meritate,pen- 
tru tote studiile obligătorii ale clasei... 
"Art, 99, Pentru tie-care clasă vorii fi trei 

premii, Premiulă ântâiiă cu cunună se va da, sco- 
lariloră cari ai unită maximulă notei anuale, 

Art. 100. Premiulii ală davilea fără cunună 
se dă scolarilorii car! aii meritat sâă a dobân- 
dită maximulă notei anuali, după aceia cari 

“merită premiulii ântâiii cu cunună. 
Arte 101. Premiulii ali treilea se dă scola- 

riloră cari aii dobânditii maximul notei anuale, 
după aceia cară merită premiuli alii duoilea, 

Art. 102. Premiulă ântâii cu cunană se dă 
numai unui scolarii din fie-care clasă; premiui 
ali davilea se dă la duoi, şi preminiii al.treilea 
la trei scolari a 

Art. 103. Purtarea bună. este de rigâre ne- 
cesarie pentru ca unii scolară să 'pâtă aspira 
la premii. Scolarulă cu nota mai josă de 7 la 
partare, va perde dreptul la premii. “ 

„ Arte 104, Scolarii cari în cursală anulat aă 
fostii goniţi protisoriii sâă a fostă pedepsiţi en 
duoă censure, vorii perde dreptuli la premii. 

Art. 105. Cândă duoi sâii mai mulţi scolară |. . 
unescii acelaşi maximi de note care dă drepti 
la premii asupra unul obiectii de stadii obli- 
gatorii alii clasei, şi probele se vorii examina 
de conferința profesoriloriă clasei sub preşe- 
dinţa directorelui. - | 

Art. 106, Nici unii scolară, judecatii demnă 
de uni premiii, nu "i este permisă a se absenta 
de la solemnitatea distribuţiunii premiiloră, a- 
fară de casuri grave, pe care va îi dâtoriă a le 
justifica prin inotive valide. | 

Art. 107, Scolarii presenţi, cară refusă a veni 
spre a-şi priimi premiile, sâi cari de şi vină, le 
priimescii într'anii.modii indiferenti şi despre- 
ţuitorii voriă perde premiile şi se voră da altoriă 
scolari meritanţi, şi pe lingă acâsta Ii se vorii 

„da note rele la purtare, care le-arii putea, în- 
greuia promoţiunea în clasă la începutulă anu- 
Joi scolară următori. mo 

Art, 108, Indată după terminarea examenu- 
lui, şi înainte de distribuţiunea premiilori, sco- 
lacii din licee şi gimnasii, voriă priimi de la 
profesorulii ordinară ală fie-cării clase, un act 
de promoţiune în care se va trece gradatii în- 
“văţăturei după clasificaţinnea făcută, gradulă 
purtării, numărală lipsirilorii motivate şi ne- 
motivate; şi pedepsele ce voriă fi priimiti. Cu 
acestă acti văduti şi subserisă de părinţi, tu- 
tori s6ă corespondenţi, se vor presenta scolarii 
la începutul anului scolariii la directorală li- 
ceului sâii gimnasiului, spre a se înmatricula 
şi a trece în clasă superioră. - ..-:... 
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Art. 109, Scolarii carii de şi vorii avea note 
bune la învățătură, însă la purtare voră avea 
note mai josii de 6, âncă na se voră putea pro- 
mova. în clasa superidră, ci vorii rămânea re- 
petenţi. a , - 

Art, 119, Scolari! cari la învățătură vor fi 
dobândită note rele, adică mai puşini de 5 și 
4 ecnivslenţi cu tertia, vorii rămânea repetenţi 
în aceeaşi clasă, fără a se putea promova. 

Arte 111. Scolarii repetenţi, de şi în cursul 
anulu! arii dobândi mazimulii notelor Ia obiec- 
tele de studii ale clasei, nu voriă putea aspira 
la premii... -: 
„Arte 112. Nici unui scolarii nui va fi permisă 
a repeti uă clasă în duoi ani succesivii, ci se va 
relega acasă la părinţi. 

Art. 119, Când uni scolarii din causă de bâlă 
s6ii altă impregiurare de forţă majoră, n'ar fi 
dobândită note cari "i arii da drepti de promo- 
ţiune, atunci după cererea şi justificaţiunea sa, 
conferința profesoriloră clasei va decide dea, 
acelă scolari se pâte admite a corege notele 
slabe printr'ună examenii depusii la începatulii 
anului scolari. ” 

Art, 114, Testimonii colective de absolvirea 
claseloră unui liceii stă gimnasiii nu se daii e- 
leviloră de câtii diploma ce se dobândesc după 
trecerea unn! examenă genera! ţinută confornii 
regulamentului în privinţa acesta, 

Ş VII. CONCURSUL GENERALE | 
: Art, 115, In tâte oraşele unde voră fi două 
sâii mai multe gimnasil, donă sâii mai multe 
licee, oră gimnasii şi licee, se va ţine la finitul 
fie-cărui an scolarii, îndată după distribuţiunea 
premieloră; unii concursi între scolarii premiaţi 
al aceloră gimnasii şi licee ale oraşului. 

- ATi, 116, Acestii consursii se va ţino după 
disposiţiunile regulamentului: publicată în a- 
câstă privință. : - 

Art, 117, Nică unii scolarii premiati nu" este 
:permisii a se subtrage de la acestii concursii, 
„Art, 118, Scolarulă premiatii care fără mo- 

tivă validă ară cuteza ase subtrage doia acesti 
concursii va cădea sub pedâpsă do a nu i se da 
premii în anulă scolară următoră, chiar do şi 
ară avea mazimulii notelorii care dai drepti 
la premiă. . 

Ş VIII. VACANȚIUNI 
-. Art, 119, Vacanţiuni pentru licee şi gimnasit 
voră îi: | 
...1. Vacanţiunea de Ia finele anului scolarii, 
cara va începe la L-ii Iuliu şi va ţine până la 
finele lui Augustiă. : ” . 

2. La Crăciunii 8 dile din ajunulii Nascerii 
Domnului până la 2 lanuarii; . 

3, La Paşei 15 dile, de la Dumineca Floriilor 
până la Dumineca Tomi;
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4. Tâte Duminicile de peste ani; 
5. Sărbătorile împărătesci şi ale altor sânți cari sunt : Nascerea Maicii Domnului Ja 8 Sep- tembrie. Inălţarea sântei Crucă la 14 Septem- brie; Sântulă Dimitrie Ia 26 Octombrie; Sânții „Arhangheli Mihailă şi Gavrilă la 8 Noembrie; Intrarea în biserică a Maicii Domnului la 21 No- embria; Sf. Nicolae la 6 Decembrie; Botezaulă Domnului, 6 Ianuarie; Sf. In Botezătora] la 7 lanuariă; Sânţii trei Ierarhi Vasilie cel mare, Gregorie Teologulă și Iân Crisostom la 30 Ia- nuariă; întâmpinarea Domnului la 2 Februarie; Buna-Vestire la 25 Martie; St. George la 23 A- prilie; înălţarea Domnului la: 40 dile după 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI - 

Pasci; Sânţii împărați Constantină şi Elena, la 21 Maiă; Nascerea Sântului lână Botezătorul la 24 Iuniă. i Afară de acestea va mai fi vacanţiune în gi- lele de săbători naţionale. 
Asemenea, se vori serba dilele Patronilorii Liceelori şi Gimnasielorii, precumă la 5 I)o- cembrie St. Sava Patronulă Liceului cu acest nume, şi altele asemenea. . | 

- Dilele patroniloră liceeloră şi gimnasieloriă respective se voră serba numai de liceele” şi 
gimnasiele respective. 

Ministrală instrucţiunii publice, şi ali cal- telori, Z, Strată, . 

  

REG ULAMENTU | 
DE ORDINE SI DISCIPLINA PENTRU SEMINARII 

(Decretii No: 1046, din 20 Iulie 1567) 
Ş 1. ADMISIUNEA ELEVILORU IN 

SEMINARII a 

Art. 1, Anulă scolară pentru Seminarii în- 
cepe la 1 Septembrie, cu ascultarea Sf. Litur- 
gil şi cu sânţirea apei în biserica cea mai a- 
prOpe, unde se rorii afla fagă Directorali, pro- 
fesorii şi elevii seminaristi. 

Art, 2, După terminarea, ceremoniei reli- 
giâse şi întârcerea în localuli Seminarului, di- 
rectorulii va ţine unii discursă de ocasiune, 
după care apol va citi regulamentulă de ordine 
şi disciplină. - 

Art, 3, Elevifseminarulvi sunt internY şi în- 
treţinuţi cu cheltaiala Statului; numărală pen- 
tru fie-care seminariă se otărasce după trebuin- 
țele eparchici, unde se află sominariuiă, şi după |. 
midiocele pentru întreţinerea lori. 

Art, 4, In lipsă de încăperi sâă de midlâce 
îndestulătâre, se vorii admite cu autorisaţiu- 
nea Ministeriului instrucţiunei publice şi ală 
cultelorii şi scolari externi, carii voră fi cu tota 
acestea supuşi In aceleaşi regula de ordine şi 
disciplină, ca şi cei interni. " 

Art, 5, Nu se admite nici unii elevii ca in- 
terni în seminarii, fără a câştiga draptă la a- 
câsta prin concursulă, ce se publică şi se ţine 
pentru acesti sfirşită. 

Art, 6, Concursulii se ţine la seminarialit 
fie-cării eparchii la 2 Septembrie, înaintea a- 
nel comisiuni compuse de 4 profesori ai semi- 
nariulai numiţi de directorulii, care va fi pre- 
şedinte ală comisiunei, 

- Art. 2. Voră fi admişi a se presenta la coa- 
cursă tineri, cari voră avea etatea de 14 până 
la 17 ani, voră fi de naţionalitate română, şi 
vorii justifica prin certificate sâă exâmene, că 
posedă cunoscințele claseloră primare, 

1 

Art. 8, Concursulii se ra ţine numai asupra 
obicctelori, ce sa constată din certificate s6ă 
examene, că le-aii învățată aspirantii; pe lingă 
acesta se va mini observa, ca, concurenţii să nu 
fie egali numai la studii, ci şi la etate, 

Art, 9, Concursulă va consiste în probe 
scrise şi proba orale asupra obiecteloră înyă- 
țate, astă-feli că în diua d'ântâiă se va face 
concursuli în serisii, şi a doua di concursă o- 
Tali. Concursul îu scrisă se va face într'nă clasă - 
separată, şi va fi priveghiată de unulii din pro- 
fesorii comisari. Durata lat nu va fi mal pu: 
cină de 4 ore continue, nici mal multă de cinci, 
Temele se voră decide de comisiunea concur- 
sulni, Concursală orală va putea î deschisă pu- 
blicului afară de elevii concurenţi, 

Art. 10, Atâtii probele scrise, câtă şi cele 
oraii, se voră nota de comisiune cu cifre de la 
1—10 după meriti; pe urmă se vori aduna 
tâte notele probelorii în sumă, care, împărţită 
în numărulii obiecteloră asupra cărora s'a, 
scrisă ori s'a respunsii oralemente, va, da nota 
colectiră a fie cărui concurente, -   Art, 11, Terminându-se Concursul, comi- 
siunea. va încheia procesă verbală, şi va forma 
uă listă, în care va trece după graduliă ciasifi- 
cării: numele tutuloră aspiranţilorii, etatea, 
religiunea, condiţiunea si domiciliul părinţi- 
lorii, studiile făcute şi probate prin certificate. 
s6i examine, notele parţial! meritate Ja con- 
carsalii în scrisă şi orali, nota colectivă, pre- 
cum şi alte observaţiuni relative la fie care 
concurente, Atâti procasulii-verbaliă câtă și 
lista se va înainta cu raportă la Ministeriă, 
fără cea mal mică întârdiare, 

Art, 12, Ministeriali, în consiliulă superiorii   de instrucţiune publică, va alege după listă pe
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cel cu note mai bune şi mai meritanţi, spre a 
complecta numărulii locurilor vacante, şi pe 
dată va comunica directorului admiterea loră 
în înternatală Seminariului. , 

Art, 13, Se roră preferi la admiterea în in- 
ternatulii Seminariului fii de preoți şi de alţi 
servitori aj bisericiloră, şi după acâsta fiii de 
cultivatori săteni. Fiii de orăşani ssă da târ- 
goreţi se vorii priimi numai întru câtă „va fi 
trebaință de preoţi la bisericile do prin oraşele 

" din acea eparchie ; iară almintrele numai în 
lipsă de fii de săten!. - 

Art, 14, Elevuli care se va admite în inter- 
natulă Seminariuiui, se obligă printr'acâsta ca 
în termină de trei ani celă multi, dupe termi- 
narea învăţăturilorii şi eşirea sa din seminarii, 
să priimescă funcțiunea, preotâscă, cei s'ari 
oferi, sâă la din contra urmare, să întârcă se- 
minariului cheltuiala făcută cu dânsul. : 

Art, 15, Elcvii admişi ca interni se voră 
presenta la directorul spre înmatriculare cu 
părinţii loră, să în lipsa acestora cu tutorii 
ori cu corespondinţii lori din oraşul, unde se 
află seminariulă. In matriculă se va însemna 
numele, etatea, religiunea, vacinarea, condiţiu- 
nea şi domiciliulă părinţilorii sei tutoriloră, 
No. casei corespondinţilorii, data ordinului mi- 
nisteriali cu care s'a admisi în internată, 
clasa în care s'a aşedaţi a urma, precumă și 
alte observaţiuni. 

Art, 16. Elevii admişi în internată, cari nu 
se vorii presinta spre înmatricalare în termină 
de 15 qile, voră perde dreptulii acestui bene- 
ficiii, şi nu îlii vor putea recâștiga, de câtă 
decă va fi midlocitii vre uă causă legitimă, pe 
care voriă trebui să o justifice cu documenta 
valide, . . 

Arte 47. Elevii interni de la seminariele de 
gradulă I, cari, absolvindă cu snecesii bună |. 
cursulii celoră 4 clase seminariale, vorii voi ca 
să continue, totii ca, interni, şi cursulă supe- 
rioră ali celoră 3 clase din urmă de la semi- 
nariile de gradulii II, îndată după trecerea ce- 
dui din urmă examenă, îşi voră arăta dorinţa 
în scrisii către directorulă seminariulni, unda 
s'a aflată până atunci, şi acesta po dată îlă va, 
recomanda Ministerulei prin raportii, spre ale 
reserva locuri în seminariulă, unde voră voi a 
continua studiile, : 

Art, 18, Dapă înmatriculare, directorulă va 
da fia-cărui profesori listă de elevii aşedaţi în 
clasele, în care elii -face lecţiani. Profesorulă 
după acâstă listă îşi va forma catalogulii clase, 

Art, 19, Elevii externi nematricalaţi, numiţi 
auditori benevoli; nu suntă toleraţi, de câti 
cu scirea directorului. Acestia na ai dreptu- 
rile celorii-alți elevi de a fi întrebaţi şi exa- 
miraţă la muteriile de studii ; suntă însă su- 
puşi la regulele de ordine şi disciplină, şi la 
cea mai mică abatere vori fi goniţi din clasele 
seminariului, 

PE 
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Ş II. ORDINEA INTERIORA DIN SEMI- : 
NARII IN DILELE DE LUCRU 

Arte 20, In fie-care seminarii se vori deo- 
sebi, pe câtii se va putea, salela de clase, repe- 
titoriile, refectoriulii, dormitoriulii, infrmeria 
şi alte odăi pentru diferite trebuinţe. 

Art, 21, În Seminariile de grradulii ală II, e- 
leviă claselor superiori voriă fi concentrați în- 
trună repetitoriă separatiă de alii eleviloriă cla- 
selori inferiGre ; asemenea va fi separati şi 
dormitoriulăi, ” 

Art, 22, Tote mişcările elevilorii în întralii 
seminariului, de la sculare şi până la culcare, 
so vorii regula prin sunarea clopoţelului după 
cum urmeză ; | i , 

a. Inainte de amiadi. i 
De la 5—ă5 1]a ore diminâța, scularea, îmbră- 

carea, spălarea şi rugăciunile dimineţii în co- 
munii Qise pe rândii, în fie-care di, de către e- 
levi, încependii de la cei do clasele inferidre. 

La 5 1/2 ore elevii treci în repetitorii, unde, 
sub cea mai complectă tăcere, se prepară la 
lecţiunile clasei. Pedagogii repetitori explică, 
după trebuință, dificultăţile, revădii caetele şi | 
temele elaborate, | 

La 71) ore elevii se ducă în ordine în refec- 
torii, unde se dice mai ântâiă de unii elevii ru- 
găciunea, obicinuită, apoi se face gustarea, 
subt ascultarea în tăcere a unei lectari din 
scriorele S. S. Părinţi pe care o face unulă din 
pedagogi. După gustare, precum şi după prând 
şi cină, se va dice iară rugăciunea obicinuită, 

La 8 fără 10 minute, elevii trecii în repeti- 
torii spre a-şi lua cărţile şi necesariile pentru 
clasă, şi pe urmă se ducă sub conducerea pe- 
dăgogiloriăi în clasele respective, 

De la 8—9 1J2 ore elevii stai în clase cu 
profesorii,  -:. - i 

După terminarea ântâei lecţiani şi eşirea 
profesorului din clasă, elevii până la 9 5]; oră 
resufla, sub privegherea pedagogului, care în- 
tră îndată după eşirea profesorului, şi în a- 
cestii timpii potii convorbi între sine fără sgo- 
rotii, şi fâră a cşi şi a se prenmbla pe afară, 
fără trebuinţă. ” 

La 9 3/, începea doua oră delecțiune, când în- 
trând profesoruli, pedagogul pâte eși din clasă. 

La Il ore terminânduse clasa şi eşindi pro- 
fesorulii, es şi elevii în ordine, şi după ce se 
ducă în repetitorii, se prepară pentru lecţiu- 
nile de după amiadi, 

-b. După amiadi, |, 
La 12 ore elevii trecă în refectoriii spre a 

Îna prănduli, ceea ce se face în cea mal mare 
tăcere şi ascultare a lecturei din scrierile $. S. 
Părinţi ce o face unulii din pedagogi, 

La | fără ună patrati elevii esă prin curte 
pentra recreaţiune, fiindă timpulă priinciosă ; 
altmintrele remâni în repetitoriă,
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La 1 !je terminându-se recreaţiunea, elevii 
intră în repetitorii spre a 'şi revedea lecţiunile 
claseloră de după amâdi. be 

La 2 fără cinci minute elevii trecă în cla- 
„ sele respective în ordinea cuviincid3ă, - 

Do la 2—4 ore urmeză clasele cu aceeaşi re- 
gulă, ca şi diminâţa, : 

De la 4—5 ore elevii vorii eşi la recreaţiune. 
"La 5 ore va, fi cina în regula, cu care s'a fă- 

cutii gustarea şi prândulă. „. 
De la 6—7 ore se vorii ţine lecţiunile de mu- 

sica vocală şi cântările bisericescl. 
La 1 ore elevii vorii trece în repetitorii, unde 

până la 9 ore vorii fi în tăcere, studiindii lec- 
ţiunile pentru diua nrmătâre şi făcândi şi te- 
mele. | - : 

De la 9—9 !/a va fi iară recreaţiune. 
La 9 !]a elevii ascultă în comuni o lectură 

de pietate din S. S. Părinţi, pe urmă la 9 %j+ 
dicendu-se rugăciunile spre somnii, la 10 ore 
vorii trece toți în dormitoriii pentru culcare. 

Art, 28, Dormitoriile voră fi iluminate n6p- 
tea ; pedagogi! vorii dormi cu elevii în dormi- 
torii. Diua, dormitoriile suntii închise, şi nici 
unui elevii nu "i este permisă a-intra, 

Art, 24. După ora de culcare, nu este per- 
misii nici unui eleră a ma! remâne în repetito- 
rit. Cu tâte acestea eleviloră din clasele supe- 
riGre, în timpulii repetiţiunilorii şi ală esame- 
nilorii, li se va permite a nai remâne în repe- 
titorii, sub privegherea unul pedagogă, şi peste 
ora de culcare spre a studia. - : 

Art, 25, Tote mişcările eleviloră din repe- 
titorii în clase, în refectorii şi înapoi, s6ă în- 
traltă loci, se facă mergând în ordine câtedoi 
astfelii ca totă-dt-una să precâdă clasele infe- 
riorl şi să sucecdă cele superiori. 

$ III. ORDINEA INTERIOARA 
ÎN SEMINARII IN DILE DE DUMINECI 

“ȘI SERBATORI 

a. Inainte de amedi. 
Art, 26, Duinineca şi serbătOrea, scularea, 

îmbrăcarea şi spălarea elevilorii interni se ra 
face totii la ora preserisă pentru cele-lalte dile, 
deră timpulă celorii-alte ocupaţiuni se va re- 
gula precumi urmeză, 

La 5 !Je ore trecândiă în repetitorii voriă as- 
culta în cea mai coinplectă tăcere, în timpi de 
1 oră, o lectură religidsă din scrierile S. S. Pă- 
xinţi; la 6 ![a ore se vor ocupa cu cântările 
ce se cântă în biserică în acea Duminică sâă 
serbătâre până la timpulă cândiă so ducă la bi- 
serică. a 

Elevi! clasei IY din Seminariile de gradulă 
], şi cei din clasa VII din Seminariile de gra- 
duală II, în locii de cântările bisericesci, se voră 
exercita, sub conducerea Directorulu! a cunâsce 
tipiculă bisericei, a ţine liturgia, şi a săvârşi 
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şi alte servicii alo bisericei cerute de funcțiunea. 
preoţescă. , . 

Se voră lua disposiţiuni de Directorulă, ca 
elevii Seminaristi, mergândă la biserică dimi- . 
nâţa şi sâra în serbători şi duminici, să cânte 
în coră, cei mai înaintați şi mai apți să cânte 
în strană, 
+: După eşirea din biserică şi întârcerea în 10- 
caluiii Seminariului, elevii voriă treco în refec- 
torii spre a face gustarea obicinnită, 

'Terminându-se gustarea, elevii vorii avea re- 
creaţiune până la ora 11, cândă atunci vor 
intra în repetitorii spre a se ocupa cu studiele 
respective până la 1 oră cândă va fi prândulă. 

b. Dupe amiadi: 
Dope prândii, elevii vorii avea recreațiune 

penă la ora câadiă vorii merga la biserică spre 
a asculta serviciul divinii de sâra. 

În tote Duminicile şi serbătorile, atâtă vara 
câtă şi 6rna, daca va permite timpulă, elevii 
după terminarea serviciului divinii de scra, con- 
duşi de pedagogi, voră eşi la preâmblare afară 
din oraşă pe câmpi, unde după împrejurări, voră 
petrece donă ore fără a se îmyrăştia şi a se de- 
părta astfeli, ca să nu potă fi văduţi şi prive- 
ghiaţi de pedagogi. 

Vara, se va putea întrebuința eşirea la pre- 
âmblare pentru a se scălda evevii în gârlă. 

La 6 ore elevii trebuindă a reintra în semi- 
nariii, vorii cina, după acâsta vorii avea recrea- 
ţine pâuă la? 1/a DE: 

La 7 1]a intrândă în repctitorii, se vorii o- 
cupa cu studiile pentru dioa următâre de clasă. 

De Ia 9—9 1Ja va fi recreațiune, . 
La 9 !h elevii voră asculta în comunii o lee, 

tară religiâsă până la 9 */,, atunci dicândn-se 
rugăciunile spre somni, la 10 ore vorii trece în 
«dormitori! pentru culcare. i 

$ 1Y. FRECUENTAREA CLASELORU 

IN SEMINARII 

Arte 27. Iutrâudă elevii în clasele respectire 
la ora otărită, sa va azedn fie care la loculiă sei. 

Acâstă, aşedare se va face de profesorulă de 
studiile religiose, sfii după merită, sai după 
etate, orii din alte consideraţiuni, fără a putea 
vre unii elevii a'şt schimba loculasemnati fără 
voia şi scirea profesorului. . 

“ Art, 98. Intrarea profeşorilorii în clasă o 
vorii saluta elevii sculându-se toţi în picidre ; 
asemenea voră face cândii va intra diractorulă 
sâă altă persână străină şi de consideraţiune. 

Art, 29. Clasele începii tâte ca rugăciunea : 
Iinpărate cerescă ş. c. ]. și se termină aseme- 
nea. Acâstă rugăciune se dice pe rândă de e- 
levii clasei atâti înainte, câtii şi după amiadi. 
“Art, 30. Spre a da probă de o caltură mai 

distinsă, elevii voră veni la clasă nu numai cu-   rați, spălaţi şi peptenaţi, ci şi pregătiţi totă-
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de-una cu cărţile şi recnisitele necesarit pentr 
studii, pe care le vorii ţine în bună stare,: - 

Art, 31, Elevii cu bâle contagiâse ale pelct, 
nu veri putea frecuenta, clasele, ci voră fi o- 
priţi în infirmeria seminarului, s6i după împre- 
Jurări vori fi trămişi acasă la părinţi până la 
totala lori vindecare, | î. : 

art. 32. In timpulă lecţiuniloriăi elevik voră 
fi cu cea mai mare atenţiune la explicaţiunile 
s6i întrebările profesorului. Sgomotulă, şop- 
tirea s6ă oră ce altă desordine, suntii severe- 
mente oprite, , . 

Art, 33, Lipsindii vre unit elevi de la ape- 
lală nominală, ce profesorii snatii datori a face 
în clase, se va face pe dată cunoscută direeto- 
rului. - IN 

Art. 34, Eşirea afară din clasă, în timpulă 
lecţiuniloriă, nu este permisă, de câti în casuri 
rari. şi din motive suficiente cu permisiunea 
profesorului, şi nu pentru timpii mal îndelun- 
gatii do 5 ininute. - 

Art. 55, Terminându-se cea diu urmă oră de 
lecţiune, după eşirea profesorului âin clasă, 
voră eşi mai ântâiă elevii interni şi pe urmă 
cel esterni, i 

Art. 86, Cândă ani elevii, din causă de bâlă, 
nu va putea merge în clasă, va face acesta cu- 
noscută directorului, care va trămite pe elevii 
în infermerie, până la constatarea bâlei de că- 
tre medicnlă internatului. cae 

Art. 37, Lipsirile ocasionate prin întârcerea 
târdie ia Seminarii, după vacanţa cea inare de 
Iuliă şi Augustă, după vacanța de la Crăciunii 
s6ii după cea de la. Pasci, şi cari lipsiri vori 
trece peste uă săptămână, vorii atrage elevului 
penalitatea, de a fi espulsă din seminară, de nu 
va putea să legitimeze acele lipsiri prin arga- 
mente de forţă majoră, care îl aii împedicatii. 

Art. 85, Elevit esterni înmatriculaţi at se- 
minaralui, pentru ori care lipsiri do la: vre uă 
lecţiune, suntii d&tori a aduce nă legitimaţiune 
în scrisii, după casă, de la medici, părinţi sc 
corespondenții loră.: 

Art, 89. Elevii externi, care în cursulă unei 
luni îşi voră permite a face trei lipsiri nemo- 
tivatii, la același obiectii da studii, se voră pe- 
depsi pentra ântâia Gră cu arestă de la 3-5 
ore, pentru a dona 6ră cu eliminarea din clasă 
de Ia 10—15 gile, şi pentru a treia 6ră cu eli- 
minare pentru întregă cursalii anului scolari. 

Art, 40. Elevii externi, care vorii lipsi 8 dile 
Warândali de la clasă, fără a însciinţa direc- 
toralni împrejurarea, se voră considera ca eli- 
minaţi, şi nu se vorii putea reabilita, de câtă 
prin recursă motivatii la Ministerulă cultelorii 
şi instrucţiunii publice, .- 
Art, 41, In casă de lipsire colectivă a may 

multoră elevi de la clasă, ce ară da prepusă de 
nă coințelegere culpabilă, se vorii lua în contra 
calpabililoră măsurele cele mai severe de pe- | 
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d6psă, chiar de arii fi pentra unii acea lipsire 
pentru ântâia 6ră, 

" Art, 42, Venirea târiă la clasă, dapă ape- 
lulă nominalii făcutii de profesori, va atrage 
elevului uă mustrare aspră din partea profeso- 
rului, şi daca, se va repeti şi a dona 6ră, se va 
socoti ca nă lipsire întrâgă de la clasă. . 
"Art, 43, Lipsirile de la, clasă ale elevilorii - 

interni şi externi motivate şi" nemotivate, se 
voriă însemna în catalogulă lunarii alii profe- 
sornlui cu observaţianile necesari, şi ast-felă 
se vorii trece şi în matricula seminarului, 

Art. 44, In cursulă anului scolară, la fie-care 
trimestru, so va ţine concursii între elevi! fie 
cării clase, asupra fie:cărui obiectii de atudiii. 

Acesti concursii se va face înscrisă, în ora 
destinată prin programă pentru fie-care lec- 
țiune, şi fără a, aduce prejudicii cursului lec- 
țiunilori, Eleviloră nu le este permisii a aduce 
la concursii cărţi s6ă caete scrise, do câtă hâr- 
tie albă şi recuisite pentru scrisă, şi pentru 
limbe dicţionare, ! 

Proiesoruli respectivă, citindi concursali, 
va însemna atâtii pe elaborată, câtiă şi în ca= 
talogă, gradulii ce fie-care scolari a meritat. 

„SV. CLASIFICAȚIUNEA ELEVILORU - 
„DIN SEMINARII 

Art. 45. Gradolii diliginței şi ală aplicaţiu- 
nii eleviloră la stadii, la purtare, la concursa 
rile şi examenele depeste anii, se va nota prin 
cifru, de la 1—1v, acărora valre este cea ur- 
mătâre : 10 ecnivalâză cu forte bine sâă emi- 
nenţă ; 9 şi 8 ecuivaleză cu bine cu distincțiune 
s6ă prima cu distincţiune ; 7 şi 6 ecuivalâză cn 
bine sâii prima ; 5 şi 4 ecuivaleză cu mediocru 
s6u de midlocii oră secunda; 3, 2 şi 1 ecuiva- 
IEză cu rcă sâă terţia. Da 

Arte 46, Notele meritate de unii elevii în 
decuraulii unei luni, la fie-care obiecţii de stu- 
diă, se voră aduna în snmă, care împărţită ca 
numătulii obiectelorii de studii ale clasei, 'va 
da nota generală a scolarulul pe acea lună, şi 
asti-felii se ra însemna de profesori în catalo- 
guliă seiă şi se va trece în matriculă la rubrica 
respectivă. ! a 
* Arte 47, Spre a nu se face nedreptate elevi- 
lorii la însumarea noteloră lunari, avândiă unii 
mai malte şi alţii mai pucine. Profesorii voriă 
avea îngrijirea de a întreba, și a nota de uă po- 
trivă po toţi elevii clasei în decursul fie-că- 
rei luni, , 

Art. 43. Notele generali de pe tâte lunile a- 
nului scolară, adăugate cu notele examenelor 
şi a le concursuriloră şi pe urmă suma, impăr-   
ţită cu 14, după 8 luni de studiii, 2 examene, 
4 concursuri în scrisă, două peste anii şi două 
la examene, vorii da nota colectivă s6ii anuală 
a' elevului pentru tâte obiectele de studiă ala
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clasei, şi ast-felii se va trece în matriculă la 1o- 
cul cuviinciosă, : 

Art. 49, Notele pentru musică şi cântări bi- 
sericesci, precumă şi pentru caligrafiă şi de- 
semnii, ce se daii eleviloră pa fie-care lună, se 
"Vor calcula separati spre a da nota generală 

şi cea anuală pentru aceste studii, 
Art, 50. Notele, ce merită elevii pentru pur- 

tarea lorii pe fie-care Jună, âncă se voră calcula 
separată ; se vori aduna în sumă, care se va 
împărţi cu 10, după lunele anului scolari Şi câ- 
tulă va fi nota colectivă sâii anuală. 

$ VI. CONDUITA ELEVILORU 
SEMINARIŞTI 

Ari. 51. Elevii seminarului, interni şi es- 
terni, având destinaţiunea de a deveni preoţi, 
sunti striînsă obligaţi dea împlini toti-deuna 
cu cea mai rigurâsă pietate datoriile religiâse. 

Art, 52, In tâte Duminecile şi sărbătorile, 
conduşi de pedagogi şi urmaţi de directorulă, 
voră merge în ordinea usitată Ia biserică, spre 
a asculta serviciul divinii, atâtă diminţa câtă 
şi sâra, . 

Art. 53, In postulii nascerei Domnului şi în 
păresimi, cu douăgile înainte de începerea va- 
canţei, elevii seminaristi se voră mărturisi la 
Duhovnică şi se voră comuneca în biserici. 

Art, 64, Elevii seminarişti suntii d6toră res- 
pectă şi supunere profesoriloră şi snperioriloră 
loră, precumiă şi taterorii persânelorii de dis- 
tincţiune, pe cari îi voră saluta după cuviință 
la întâlnire, şi voră asculta da sfaturile şi po- 
-veţele ca le-ară da. , 

Art, 55, Se pedepsesc aspru elevii, cari nu 
observă, cuviinţa către profesori şi către supe- 
riorii loră, cercâna ai înşela prin miuciuni, prii- 
mindi cu nepăsare învtțătura şi sfaturile oră 
ŞI maj cu s6mă criticându'! şi vorbindu'i de rei, 

Art. 50, Cea mat geavă culpă, care atrage es- 
pulsiunea imediată din seminarii, este reni- 
tenţa, ce ară cuteza elevii se arate profesorilor 
scă altor superiori, nrecum şi incercarea de a 
îndupleca şi pe alţi elevi la nesupunere şi re- 
voltă în contra lori. 
„Art, 57, Modestia şi moderaţiunea fiindă 

nisce calităţi, care împodobesci pe tineri, mai 
cu semă pe acei cari vorii deveni preoți, ser- 
vitoii ai lui Domnegeii şi învăţători ai Creşti- 
niloră, seminariştii pretutindenea şi în toti lo- 
culă se voră purta cu buna cuviință, fără a da, 
prin mişcări, vorba sâi fapte ocasiune da scan- 
daluri, K 

Art. 5$, Observaţiunile şi injuncţiunile, ce 
pedagogil voră face eleviloră pentru ori ce ne- 
regularitate, cărtire, turburare si dezordine, 
la sculare, la rugăciune, în repetiterii, refecto- 
Fii, dormitorif, la recreaţiune, în localulă se- 
Xninarului şi afară, seminariştii suntă dâtori a 
le primi şi a sesupune imediată fără reflexiuni. 

MINISTERULUI - 

Art, 59. Cărţile de studii, caetele şi ori ce 
alte recuisite pentra învățătură, santă dâtori 
elevil a le păstra totă-dâ-una curate şi în bună 
stare, ” - 

Art, 60. Fic-care elevă e obligatii a'şi ţine 
hainele şi aşternutulă curate şi în regulă, şi 
este opritii de a produce necurățenie prin dor- 
mitorii, repetitorii, clase şi altele. 

„Art, 01, Este strinsă proibitii elevilor a 
scrie s6ii a desemna pe păreţii, uşile, ferestrele 
şi mobilele seminarului, s6ă a le vătăima oră di- 
forma, orii în ce modă, 

Contravenitorii suntii supuşi la spesele re- 
parațiunii, şi după împrejurări şi la altă pe- 
dâpsă, .. . - : 

Art. 02, Este strinsii proibită seminarişti- 
loră a se purta cu barbarie s6ă neomenie unulă ' 
către altulii, sâii către servitori! şi chiară ani- 
male; asemenea este proibită a se servi în vor- 
bire, certă sii dispute cu vorbe înjuriâse şi es- 
presiunj necuviinci6se şi triviale, precum şi a'si 
bate jocii, a lua în risă s6ă a se porocli unulii . 
pe altulă. ! 

Art. 63. Nu este permisii eleviloră a face 
vîndări, cumpărări sii schimburi între dânşii,   nici a dărui ssă a împromuta, lucruri ce preţu- 
escă bani, fără scirea părinţilorii. Contraveni- 
torii voră fi pedepsiţi cu confiscarea baniloră şi 
a obiecteloră, 

Art, Gt, Na este permisii elevilori a întro- 
duce în seminară cărţi, care nu privescii la stu- 
diulii loră, nici cărţi de joci, arme de focii cu- 
țite, gişuri şi bastone, - ' 

Contravenitorii se vorii pedepsi cu confisca- 
rea obiectelorii, şi după împrejurări Ii se va a- 
plica şi altă pedepsă. 

Art. 05. Fumarea este strinsă proibită e- 
levilorii, atâtă în localală seminarului, câtă şi 
pe afară. . . 

Art, 66, Eleviloră nu le este permisii a purta 
la dânşii bani de buzunarii sâii pentru altă tre- 
buinţă. Ceea ce le daă părinţii, se va păstra de 
pedagogi, cari voră ţine socotlă şi voriă da e- 
leviloră atâtii, câtii roră socoti că le trebuesce. 

„Arte 67, Serisorile, ce se adreseză elevilori 
şi acelea co ei adreseză părinţiloră scă altozii 
pers6ne, voră fi prasintate Directoralai, care le 
va trămite la distinaţiunea lori. 

Art, 68. Este strinsiă proibită elevilorii de a 
58 satisface singuri unulii în contra altuia ; ci 
pentru ori ce supărare sâi nedreptate sari face 
unui elevii de către altuli, se va plânge la pe- 
dagogi, : A 

Art, 69, Nu este permisii eleviloră a primi 
visitele persâneloră externe, de câti în sala de 
vorbiti, dumineca şi joia, în orele de recrea- 
ţiune, în presinţa unni pedagogii. Cu părinţii 
s6ii rudele loră voră putea convorbi elevif, în 
casuri grabnice, şi în alte dile şi ore, însă cu     permisiunea Directorului,
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“Art, 70. Este strinsă proibită elevilor in- 
terni a da comisiuni elevilor externi aci ser- 
vitoriloră seminarului spre a le cumpăra ceva, 
s6ă a le face altă servicii pe afară, ci pentru 
ori ce trebuinţă elevii se vorii adresa la peda- 
gogi, cari le voră înlesni cererea. Contraveni- 
torii voriă fi aspru pedepsiţi. 

Art, 71. La celă mai mici, semnă de insu- 
bordinațiune a unei sâii mai multori clasa şi 
la celă d'ântâiii indice despre cotnțelegere între 
elevi spre a se insubordona să a face acte de 
aşa natură, directorului este autorisată a ex- 
palsa imediată pe culpabili, ori câți voră fi er, 
şi a raporta pe dată Ministerului. : 

Art, 12. Aceeaşi pedâpsă de expulsiune îşi vor 
atrage seminariştii, cari prin viă graiă, prin 
fapte sâii prin scrisă, îşi vor permite 2. critica 
şi a defăima religiunea, guvernulă şi morala, 

- $ VIL. CONGEDIU DE EŞIRE DIN SE- | 
MINARU ŞI INTRARE 

Art. 73, Eşirea din internatali seminarului, 
fără permisiunea directorului, este strinsă o- 
prită. Contravenitoriă se vorii pedepsi pentra 
ântâia 6ră cu arestă, pentru a doua 6ră cu er- 
pulsiunea. „ E 

Art. 24. Cândă unii elevi internă va, eşi din 
seminar fără, permisiunea directorului, şi va 
rămânea, afară nâptea, se va, considera ca ex- 
puls din seminarii, 

Art. 75, Elevilor interni, cari ai părinți, 
rude şi corespondenți în oraşulii, unde se află 
seminarulă, li se va putea da de către directo- 
rală congediii de a eşi Dumineca şi sărbătorile 
din internată. . 

Art. 26, Congediulă de eşire se va da numai 
eleviloră cari îlii merită prin deligenţa lori la 
învăţătară şi prin buna purtare, și nu mai de 
multe. ori de câtă de duoă ori pe lună. 

Art, 27. Congediulii se va da elevilor numai 
după eşirea din biserică dimindţa, şi la 7 ore 
sâra, voră trebui să fie reintrați..  . 

Art, 28. Elevii congediaţi nu poti fi încre- 
dinţaţă de câtă părinţiloră, rudelorii ai cores- 
pondenţilorii lorii, şi Ia reintrare voră trebui 
să fie însociți totă de aceştia. ... - N 

Art, 29. Elevii, cari n'ară avea părinţi, rude 
de aprâpe sâii corespondenți în oraş, vorii fi 
privaţi de plăcerea de a eşi din internati; di- 
rectorulii însă, de va găsi cu cale, va putea a 
le da congediă în garanţa, părinţiloră, rudelorii 
s6ă corespondenţilorii altor elevi interni, după 
cererea părinţilotii acelorii elevă ai corespon- 
denţi, și numai pentru fie-care casă în parte. 

Art. 80, Elevii nu potă eşi din internată de 
câtă purtândii uniforma seminarului. 

Art, 81, Elevilori congediaţă li se va da de 
directorulii unii biletiă de esire, pe care la în- 
târcere îlă voră da portaralur, verificati de pă-   
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rinți, rude sâă corespondenţi 
lorii pe afară. 

" Arte 82, Elevii, cari n'ară reintra în semi- 
nară la ora determinată, sâi ară reintra sin- | 
guri neinsogiţi de persOnele cerute, oră fi pri- 
vaţi pentra ântâia 6ră de eşire în timpi de uă 
lună, pentru a doua 6ră voră îi pedepsiţi cu în- 
chisore, şi pentru a treia Gră cu expulaiune. 

Art. S3, Elevilorii interni congediaţi,: pre- 
cumii și celoră externi, nu Je este permisă a 
visita baluri publice, cafenele, casine, taverne, 
şi alte asemenea stabilimente nick chiarii cu: | 
părinţii lori. In grădini publice şi la locuri 
de prenmblare, voră putea merge însoşiţi de - 
părinţi s6ă rudele ori corespondenţi lori, 

Art. 84, Jocurile de cărți, biliard sâă oră 
ce altii jocii de hasardii, suntii strinsă oprite 
seminariştiloră. - 

Art, 65. Scăldarea în gârlă câte unuli, esto | 
proibită, numai a mai multoriă la unii locă sub 
privegherea cuvenită, pote să se tolereze, | 

Art. 56, Este severemente opriti seminari= 
ştiloră a forma între sine adunări, cu scopii de 
petreceri nepermise; din contra le este permia 
a se aduna între sine cu scopi de a studia vre 
uă materie de ale clasei, . . 
„At, S7, Este strinsă oprită seminariştilor 
de'a forma între sine ori ce fulă de asociaţiune, 
s6ă a lua parte la cele întemeiate de alţii. 

Art. SS, Este severemente proibită semina=- 
riştiloră a avea relaţiuni cu persâne de repu- 
taţiune rea şi cu purtare ecnivocă. 

Art, 59. Cândă un elevă seminarist externă 
îşi va schimba locuinţa, e dâtorii a face acâsta 
cunoscută directorului seminarului. 

despre purtarea - 

$ VIII. PENALITATEA 

“Art. 90. Contravenţiunile Ia disposiţiunile 
acestui regulamentii vurii fi punite cu urmă- 
târele pedepse : o 

1. Admeniţiunea, 6 mustrarea în particular. 
2. Mustrarea în publică, 
3. Privarea de mâncare la gustare, prâudă 

s6ă cină, | E 
4. Oprirea de la recreaţiuni în curte, şi im- 

punerea de a rămânea în repetitoriă, | 
5. Oprirea de la prenmblare în gilele de Da- 

mineci şi sărbători. | , -. 
6. Oprirea de a eşi din internată în timp de 

uă lună sâăi mai multe, . 
"1, Arestă pe pâine şi apă, până la maximul 

de 24 ore, în timpi de două dile după clasă, şi 
cu ocupaţiune de pensuri, , , 
„8. Insciinţare în scris către părinţi, rude sâi 
corespondenți. E 

9. Gonirca provisorie din internată, . 
10. Gonirea definitivă din seminară, , 

"Art. 91. Od ce culpă şi ori ce ped6psă die- 
tată unui elevii, sa va trece în registrul disci-- 
plinară la rubrica numelui elevului.
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Art. 92, Puniţiunile enumerate se vor a- 
plica gradată, de ia cele mai uşâre la cele mai 
grele; afară de casurile grave, când directo- 
zulii este autorisată a expulsa imediată pe e- 
levali culpabili şi a raporta Ministerului. 

Art. 98, Puniţiunile de sub No. 9 şi 10 se 
vori aplica totii-d€-una după decisiunea con- 

- siliului profesorală ali seminarului, şi atunci 
directorală va încunosciinţa îndată pe părinți, 
rnde s6i corespondenţii eleviloră. 

Art 94. Părinţii, rudele sâă corespondenţi: 
elevilor puniţă cu pedepsele de sub No.9 şi 10, 
voră putea lua recursii la consiliulă superiori, |. 
de instrucţiune prin Ministeră în contra deci- 
siunii consi'iului profesorală, ERĂ 

Arte 95. Pedepsele după cualitatea şi cuan- 
titatea leră, -vori avea influenţă mai maro să 
mai mică asupra notelorii, ce se vor da elevi- 
lorii Ja, clasificaţiunea moralității loră. 

$ IX. SĂNĂTATEA 
Art, 96, Medicul seminarului esto obligat 

a visita în tote dilelo acestii institutii, şi după 
trebuinţă, şi ma! de multe oră pe di. “ 

Art, 92. In cas de maladie a veri unul elev 
internă, directorulă va trămite po elevulă bol- 
navă în infirmerie până la venirea, medicului, 

Art, 9S, Elevii bolnavă se voră tracta în in- 
ternati, şi cândă, după declararea medicului, 
bla se va manifesta cu ună caracteră grarii, 
directorulii ra încunosciinţa pe părinţii, radelo 
sâii corespondenţii elevului, 

Art, 99, Cândă maladia, după declararea, 
medicului, va, îi e natură a nu se putea tracta 
în internată, atunci bolnavul se va transporta 
întrună spitală. 

Art, 100, Părinţii, rudele, sci corespondenţi! 
potă cu consimţimântulă medicului, a lua pe 
“bolnav acasă pent la însănătoşire, când atunci 
"vorii fi obligaţi a'lă înapoia în internati, 

Art. 101, Dâcă maladia unui elev, după de- 
clararea, medicului, fără a fi gravă cere unii 
timpii mal îndelungată pentru tractare şi ună 
regimă incompatibilă cu' vicţa din internati, 
directorulă pote da elevului uni congediii de 
10 gile spre a se cănta de bâlă la părinţi, zude 
s6ă corespondenţi; 6ră pentru un congediii mai 
îndelungată, se va cere aprobaţiunea Ministe- 
rului prin raportă însoșitii de certificati me. 

" dicală, 
„Art, 102, Elevii congeaiaţi pe termini de 
10 dile pentru căutarea sănătăţii, neindepli- 
nindă formalităţile din articoluiă preceâinte, 
şi întârdiind cei din orașiă cinci dile peste ter- 
"mină, 6ră cei din districtii cinci-spre-dece ile, 
se vor sterge din numârulii eleriloră interni, 
despra care directorul va raporta Ministerulut, 

$ X. GARDEROBA 
“Art, 103, Elevii seminarişti atâtă înternf,   

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI 

câtă şi externi, vori purta uă îmbrăcăminte 
unifor:nă, câtă se va putea mai economică, 80- 
lidă şi potrivită cu misiunea pentru care se 
pregătescii, după modelulă ce se va decide de 
Ministeră. o , 

Arte 10£, Efectele elevilorii interni, atât 
cele de îmbrăcăminte, câtii şi cele de toaletă, 
se voră priimi cu ună inventarii, ce se va trece 
într'ană registra specială, şi după ce se vorii 
numerota cu numărulii de ordine ali fie-căruf 
elevi internă, sc voră păstra într'uă cameră 
destinată pentru acâsta. : 

Art, 105, Nici unui elevii nu'i este permisă 
a intra în garderobă; ci de câto ori va avea tre- 
buinţă de vre ună obiect, e va, adresa la unul 
din pedagogi, care va ordona aducerea lui, - 

Art, 106. Nu este permisă elevilori a ţine 
în dormitorii alte obiecte, de cât cele necesarii 
pentru calcare şi toaletă; cră pria repetitoriii 
nu este permisă a se ţine nick. ună obiect de 
garderobă, do câtă cârţile şi recuisitele pentru 
stadii, cr. i 

Ş XI. EXAMENELE 

Art, 107, In fie-care seminarii se vorii. ţine 
două examene generali, unul de Ja 2 pnă la 
12 Januariăi inclusivă, şi altulă de la 10 până 
la 27 Iunie, PE 

: Art, 105, Examenulii semestrului ânteiă nu 
dispensâză po elevă de a fî examinaţi, la exa- 
menulă semestrului ali duoilea, din materiile 
învăţate în decursuli semestrului ântâii, 

Art. 109, Inaintaa examenului semestrului 
ântâiii, fiind vacanţă de opt dile de ?a Crăciani, 
se vor întrebainta aceste dile pentru repeti- 
ţiune şi pregătire pentru examenii; €ră înain- 
tea examenului semestrului ali duoilea cu de- 
co gile, tote stuăiile după programă trebuindă a 
fi terminate de profesori, ise voră întrebuința 
acele dile pentru repetiţiunea generală, 

Art, 110. Cu câte-va dile înaintea fie-cărui 
exameniă, consiliul scolarii, elaborândă pro- 
grama de dilele şi orele destinate pentru fie- 
care. obiecti de studii, directorulă o va afişa 
spre sciinţa şi regularea scolariloră, şi totă de 
uă dată o va comunica şi chiriarchulni locală 
prin raporti, , 

Art, 111. Consilială scolară va denumi co- 
misiunl examinătâre pentru fie-care obiect de 
studiă din profesori seminarului, cari nu roră 
îi ocupați în dilele defipte pentru acelă obiect. 
Aceste comismuni vorii fi compuse de celă pugin 
duoi profesori, precum şi de alta duoă persone 
competinţi invitate de directorul spre a bine 
voi a face parte din comisiune. 

In Bucuresci persânele acestea se vorii numi 
de Ministeră, după consultarea consiliului .su- 
periorii de instrucţiune; €ră în Iaşi de rectorul 
universităţii asistată de decasii facultăţiloră. 

Art, 112, Comisiunea examinătâre n'aro nu-
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mai dreptulă, ci chiarii dâtoria de'a examina 
pe elevi împreună cu profesoruli respectivi, 
Acestă drepti 'lă aii şi alte persâne competinţi, 
venite spre a cunsce restulă examenului, | 

Art. 113. Examinarea se va face prin bilete, 
din care fie-care elevii va trage trei. - 

Art, 114. Chiămările la examinare se voră 
face după ordinea alfabetică. 

art, 115. Examenele se voră ţine în tâte 
dilele, chiară şi Duminecile şi strbătorile, de 
la S penă la 11 ore înainte de amiagi şi de la 2 
până la 4 după amiagi, ! - 
„Arte 116, In qina din urmă a examenului, 

se va face concursă în scrisă asnpra fie-cărul o- 
biectă, .-: E 

Probele în scrisă se vori examina şi se vorii 
:nota de consiliulii. profesoralii sub preşedinţa 
directorului. | tău 

Art, 117, Cândă unii elevii, din motiră su- 
ficiente, arii lipsi de la ordinea sa de examinare 
legitimându'şi lipsirea înaintea directorului, 
se va examina în urma elerilorii clasei. Nepu- |- 
teuduşi jegitiina lipsirea, va perde dreptulă de 
a examinată, şi nw'lii va putea recâştiga de 
câtii prin decisinnea consiliului profesorală, 

Art, 118, Cânăi unii elev, din causă de bâlă 
su altă împreginrare de forţă majoră, în tim- 
pulă -examenelori, nu s'arii putea, presinta Ja 
examenulă nici unui objectiă de studii, consi- 
liulii profesorală constatândă bâla sâă împre- 

" giurarea, va decide dâca acelui elevă trebue a 
fiexaminat înainte de distribuţiunea premiiloriă 
si la începutalii anului scolarii, 

Ş XII. PREMIAREA 

arte 119, Distribuţiunea premiilor la elevii 
cari în decursulă anului s'aă distinsă mai mult 
la studiă gi la buna purtare, se va face numai 
la finele semestrului ală duoilea la 29 Iunie, 

Arte 120, indată după terminarea examenu- 
lui oral şi a concursului înscrisă pentru tâte 
obiectele obligătorii de studiă, consiliulă pro- 
fesorali sub preşedinţa directorului va, proceda 
la clasificarea eleviloră şi regularea premiilor. 
„Art. 121, Clasificarea elevilori din fiv-cara 

- clasă, se va face după ordinea noteloră colsc- 
tive sâii unuali meritate de dânşii la tâte obiec- 
tele obligatorii de studiă, începândă de la, ele- 
vulă cu nota cea maă mare și procedândă re- 
gulatii până ia elevuli cu nota cea mai mică, 
Fracţiunile ce resultă Ja operaţiunea împărţirii, 
arata nuanţa întro două note ce s'ară părea e- 
gali, şi servesc spre a aşeda pe fie-care elevă 
12 locul ce merită. : 
"Art, 122, Regularea premiilor se va face 

după ordinea maximului notelori colective sii 
anuall meritate de elevi, - : 

Art. 123, Pentru fie-care clasă roriă fi trei 
premii : Preniiulă ântâiii cn cunuriă se dă nu- 
mai unui elevii, care a uniti maximulii notei 

1 
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anuali între elevii clasei; premialii ală dnoilea 
fără cunună se dă la duvi elevi, cari aă meri- 
tatii nota mai mare după aceea a premiului 
ântâii; premiului ali treilea se dă la trei elevi, 
cari ai nota mai bună după aceea a premiului 
ali duoilea. a . 

„Art. 124, Purtarea bună este de rigâre ne- 
cesară pentru ca uu elevii seminaristă să pâtă 
aspira la premiii. Elevul cu nota mui josă do 
8 Ja purtare, va perde dreptulă la premii, ori 
câtă arii fi maximulă notei anuale la stadii. 

Art, 125. Elevii, cari în cursulă anului ai 
fostii pedepsiţi cu gonirea, provisorie din semi- 
nară, cu arestulii de 24 ore, şi cu însciinţarea, 
părinţilor, rudelori. s6ă corespondenţiloră 
pentru reaoa conduită, âncă na voră putea a- 
spira la premii, 

Art, 126. Elevii repetenţi, da şi în decursul 
anului arii dobândi maximul motel annale şi 
ară avea vă partare exempiară, mai drepti a 
premii. : 

Art, 127. Cândi doni sâii mai mulţi elevi ai 
unei clase unescii acelaşi maximii de note, care 
dă dreptă la premiă, atunci între aceşti elevi 
se face pe dată, concursii asupra unul obiecţii 
de studiii obligătoriă ală clasei, şi probele se 
voră examina de consiliulii profesorală sub pre-- 
şedinţa directorului. , Ia 
„Arte 128, Nici unui elevă judecati demni 
de premii nu'i este permisii a se absenta de la 
solemnitatea distribuţiunei premiilor, afară de 
casuri grave, pe care va fi dâtori a le justifica 
prin motive valide, . 

Art. 129, Elevii presenţă, cari recusă a veni 
spre a'şi priimi premiile, sâii cari le priimesciă 
întruni modă indiferinte şi despreţuitorii, vor 
perde premiile şi pe lingă acâsta li so vori da 
note rele la purtare; care le-ară putea îngreuia, 
promoţiunea în clasă superioră la începutolă 
anului scolară următroii. 

$ XIII. PROMOŢIUNEA 
Atr, 190. După terminarea examenului şi 

distribaţinnea premiilorii, elevii seminarului 
interni şi extern! voră priimi de la directorii 
unii act de promoţiune, în care se va trece 
clasa ce ai frecuentati, gradulă invățăturei 
dapă clasificațiunea, făcută, gradulă purtării, 
numărală lipsirilorii motivate şi nemotivate şi 
pedepsele ce vori fi priimiti. Cu acestă actă, 
vădutii şi sub-scrisii do părinţi, tutori aâii core- 
spondiuți, se voră presinta elevii în începutulii 
anului scolari următorii la directorulă spre a 
se imatricula din noă, şi a se promora în clasa, 
superi6ră. 

Arte 191, Nică ună elevă seminaristă internă 
sii externă, cara va dobândi nute mediocre la, 
învățătură sâi la purtare, nu se va promova la 
vă clasă superiâră acelia co a urmati... - 

Art, 132, Elevii, cari voră fi dobenditi la
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învățătură note rele, adică maj pucini de 7 sii 
6, de roriă fi interni vorii parde beneficiul de a 

"se mai întreţine cu cheltuâla statului; 6ră de 
voriă fi externi, rorii rămâne repetenţi. 

Art, 183, Elevi carii, de şi voriă avea note 
bune la învăţătură, însă la purtare voră area 
note mai josă de 7 şi 6, de voră fi interni, vor 
perde dreptuli la internaţi, 6ră de voră fi ex- 
terni, voră rămâne repetenți,. . . 

" Art, 185, Cândi unii elerii, din causă de-bâlă 
s6i altă împrejurare de forţă majoră, n'arii fi 
dobândită note bune care i-ar da drepti depro- 
moțiune în clasa superidră, atunci după cererea, 

” şi justificațiunea sa sprijinită Je motive va- 
Jide, consiliulă profesorală va decide, dâca ace- 
lui elevii i se pote permite a'şi corege notele 
slabe printr'unii examen noi depusă la înce- 
putul analui scolară următorii. 

Art. 186, Eleviicari ai terminati cele patru |- 
clase ale seminarului de gradul I, stă aceia 
cari aii terminată cele şepte clase ale semina- 
rului de graduli ali II, voră dobândi testimo- |- 
nii de absolvirea învățăturilor, sub-scrisa de 
directorulă şi întărite cu sigilulă seminarului, 

$ XIV. VACANŢIUNI 

„Art, 139, Vacanţiuni pentru seminarii vor fi 
1. Vacanţiunea de la finele anului scolară 

care începe la 1 ulii 
- Augustă, . 

2. La, Crăciun 8 dile, din ajunul nascerei 
Domnului, până la 2 Januarie esclusivă. 

  şi ţine până la finele lui: 

  

LEGIUIRI ALE MINSTERULUIL 

3. La Pasci 15 dile, din Dumineca Ploriloră 
pânt la Dumineca Tomei. 

4. Sărbătorile Impărătesci şi ale sânţilorii 
cari suntit : Nascerea Maici Domnului la 8 Sep- 
tembre; Inălţarea sf, cruci Ja 14 Septembre; 
sf. Dumitru la 26 Octombre; sf. Arhangeli Mi- 
hailă şi Gavrilă la 6 Noembre; intrarea în bise- 
rică a maicii domnului la 21 Noembre; sfân- 
tal Nicolae la 6 Decembre; Botezul Domnalui la 
6 Ianuarie ; sf. I6nă botezătorul la 7 Ianuarie; 
sf. tre ierarchi Vasilie celă. mare, Grigorie . 
Teologulii şi I6ni Chrisostomi la 30 Ianuarie, 
întîimpinarea maycei domnulai la 2 Fevruarie; 
Buna-vestire la 25 Martie; sf. Georze la 23 A- 
prilie; Înălţarea domnului ia 40 dile după 
Pasci; a dona di după Dumineca Rusalieloră; 
sf. împărați Constantin şi Elena la 21 Maiă; 
Nascerea sf. Jână botezătorali la 24 luniu. 

6. Dilele de sărbători naţionale. . 
7. Dina de 30 Ianuarie va fi serbarea patro- 

nului a seminarieloră. : 

ÎDISPOSITIUNI GENERALE 

Art, 138, Numai directorulă seminarului 
este în dreptii a explica disposiţianile acestui 
regulamenti, cândi ele ară da ocasiuce la con- . 
truverse. | . 

Art. 139, In casuri neprerădute de acestă 
regulamentă, directorulii seminarului se va a- 
dresa către Ministeriii pentru explicare şi des- 
legare, . , 

XB, Art. 184 lipsosce din originală. Asemenea lipsesce şi aliniatulă 5, de la art, 137. 

  

REGULA MENTULU 

" PENTRU PERSONALULU INTERNATELORU DE FETE 

(Decretiă Ar. 1830, din 19 Decembrie 1864) 

CAPITOLUL 1 - 
De directrice 

Arte 1. Obligaţiunile directoresei sunt de 
mai multe specii, şi anume: didactice, disci- 
plinarii şi administrative. 

A. OBLrGATIUSI DIDACTICE 

Art, 2, Obligaţiunile didactice ale directo- 
resei suntă : 
a. De a priveghea regulata frecuentare a 

claselorii de către profesori, adnotândă intra- 
rea şi eşirea, lorii peste orele defipte, în regi- 
strulă de presenţă. - 

d, Do a priveghea neabaterea, profesoriloră 
-.. de la materiile asemnate în programele scâlej. 

c. Dea priveghea metodele profesoriloriă. 
d. De a comunica Ministerului catalgele 

lunari),   

e. De a pedepsi după raportuli profesorilor 
pe elevele ce nu'şi aă făcută dâtoriele clasei, 

f. De a priveghea repetiţiunile eleveloră şi 
meditaţiunile lorii de către pedagoge. 

g. De a corespunde cu Ministerul în privinţa 
a totă ce atinge învăţământul şi personalulă 
didactică ali scâlei. 

Arte 3, Pentru realisarea privegherei otă- 
rite la lit. d, şi c, de mai susii, directârea e 
dătOre a vizita şi a asista pe câtă mai adesea 
clasele în timpă de prelegere. . 

Direct6rea nu va face nici uă dată profeso- 
rilorii obserraţiuni dinaintea scolareloră şi nici 
uă dată în modă ofensatori, Abaterile grave 
ale personalului didactică, le raporteză simple- 
minte la Ministeră. . - 

B. OaLiGATICNI DISCIPZINARI!, 

Art. 4, Obligatiunile cele mat de căpetenie 
'
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ale directârelori 'suntii acele disciplinarii, sUr-, 
mătorele :..: ...: ! iu 

a. De a priveghea qi şi moralitatea 
şi condaita eleveloră.. in zii 

* b. De a priveghea şi feri cu' cea mai mare 
îngrijire înaternă veri-ce contactă de societate 
rea pentra eleve, . .. . ie tut 

c. De-a priveghea: di şi nâpte “asupra mora- 
Htăţii şi conduitei serșitOreloră seolei, i. --... 

d, De a priveghea' neîncetaţii :şi cn cea mai 
mma1e stăruință moralitatea şi conduita, atâtă 
în scâlă câtă și afară din scâlă, ală întregului 
personală ali scâlei, «ii: i : 
- Arts 5. In interesalăi realisărel lit. a, 
directârea va îi ditore:. n e n. 
"a. De a aşeda paturile :în; dormitorită la .nă 
cuvenită depărtare unnlă'doaltulă. 

d. De a nu permite, nici vă dată şi sub nică 
unu curentii, absentarea: din dormitoriă::la o- 
rele de sâră şi noptea pedagâgei respective,» 

d. A ine pururea luminite n6ptea dormitorele. 

uâpte 

  
ae 

art.4, 

  

"e. A se iuchide dorinitârele, îndată după cul-, 
carea elevelorii şi-a păstra cheile pân a doua 
di, una de pedagâgă din dormitoriă, şi alta de 
către directâre, în 

f. A face peste nâpte vizite prin dormitoriii. 
g. A nu permite, sub nici “unii cuvântă, în 

timpală semestrului (afară de vacanţiila mari 
şi acele da Pasc] şi Nascerea. Domnului) remâ- 
nerea peste nâpte a copileloră pe la casa părin- 
tâscă, cu deosebire elevele 'de 13.ani în susă:: 

î. A priveghea ca la intrarea, lori, elevele 
să na pună aplecare..spre luesă, a combate a- 
semenea apiecări cu tâte mmidlocele. de care uă 
bună mamă pâte dispune. ,. -,L i: ii 
„Ş. A priveghea, şi a feri pe elevele de veri ce 
combateri. nepotrivite eu servitârele scâ!ei, ... 
“R-A priveghea ca profesorii „de partea băr- 

bătescă al scOlei să nu fie nici uă dată familiari 
cu elevele, : DI EI ACI E 

--_ Î. Apriveghea” prin pedagâga disciplina, în 
clase în orele de prelegere. | dă 

m. A dispune astii-felă cancelaria profesori- 
loră ca să se evite:veră-re contacti cn elevele, 
A. priveghea, ca-profesoril .să;:na rămână nici 
„ani momentă în internaţi peste orele de prele- 
-gere; a nu permite famarea. în scâlă...,. : 
2. A nu permite introducerea a nică uă scri- 

sâre pentru vre-uă elevă, „fără. a fi „prealabile 
citată de directâre s6ă guvernantă; asemenea 
pentru scriscrile ce trimite elevele. : ..,! .: 

0. A nu permite, nici nă visită: alta pentru 
eleve, de câtă-a tatăloi, mumei sei tutoreluj, 
ori corespondentele ce aii. Asemenea visite le 
Yori primi în presenţa unei pedagâge îu.nă sală 
anume destinată pentru acâsta, şi care să fie 
aşea dispusă, ca să evite întâlnirea străinilori 
vizitatori cu alte eleve, de câtii acele ce se 
chiamă de către gurernante, îu calitatea da 
fiice ssi epitropisite, 

P A evita contactulii elovelorii cu servitârele 

of ef 

    a ca ate 
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“scoli. Acestea rorii fi.pe câtii posibilii; femei 

| bătrâne, şi la casă dea fi bărbaţi, nu vor avea 
nici ună amestecă în localulă internatalui, şi 

| vor fi locuiţi în încăperi cu totulă separate 
de ale internatului. îs: ci. i 

q. A regula şi face ca d'aparurea să fie ele- 
vele sub privegherea- cuvenită, fie ele la stu-- 
diii, lă.masă, la recreaţiune,. sâii Ja, clasă, ete, 
A face în fine ca în veri-ce parte unde, s'arii 
“mişca uă eleșă, să întilnâscă ună ochii prive- 
ghetoră.- n: i i ei 

„.i Pentru acesti scopă, directârea nu va putea 
permite” eşirea din internatii sub nici uni cu- 
vută. a guvernantel:s6ii peda gsgelorii, în tim- 
pulii de nâpte sâă şi de di,:pe câtii. timpă ele- 
vele nu arii avea privegherea carenită.. 

„+ Iusăşi directârea na ra putea: sub nici unii 
curentii a fi afară din internată de la orele de 
culcare ale; eleretori.. Ea. va eși diua pe câţi 
mai puţinii şi nick uă dată fără a Jăsa mă reală 
priveghere. asupra înternatului, ...,. DN 
“rr. Eşireai din pensionată:a elevelorii nu va 
putea a o permite directârea de câtă în dilele 
de sărbători. şi numai venirei să ia copila 6a- 
Suzi părintele s6i'muma 6i. iii , re [Și 

„5: Directârea. pâte,. cunoscândă ; Împrejurările 
casnice ale părinţilorii :unei elese, să nu permită 
eşirea ei a casă chiară şi în decursulă unni în- 
tregă ană scolarii, iri 
"+8. La intrarea eleveloră, după petrecerea da' 
«mai. alte, gile:sci săptămâni în familie, direc- 
tOrea îşi va. face unuli din studiele cele mai 
serise, din observarea conduitei și sentimen- 
tnlui: morală ali elevelorii reintrate, : | i 

- -î. Directârea e dâtâre,a corespunde! cu pă- 
rinții eleveloră, a lega purarea sfiituiri în pri- 
"yința îndreptării a casă a caracternlui fiicei lor, 
a'i face ateuţi asupra aplecărilorii ce trebue să | 
„combată şi să privegheze în ca. 
„4. A raporta imediată, Ministerului şi auto- 
rităţiloră inspectâre:; casurile grave ce s'arii 
ivi, şi.a îndepărta imediatii, din internată pe 
persona care le ocasionszi, fie ea pedagogă, e- 
levă s6ă servitâre. i e 

C. OnuiATiuur ADMINISTRATIVE |! 

: Art. 6. Obligaţiunile administrative ale di- | 
rectârei sunti: ., Ea : e te E 

1,7 a. Conducerea menajului internatului” 
b. Angăgiarea şi direcţiuiiea personalului ser- 

vitorilorii înternaţului şi ală scolei, : 
c. Intreţinerea celei mal perfect 

şi râudueli în sc6lă şi internată; * 
d. Privegherea syclătoriei a rufeloră eleve- . 

lor ca ele să fie pururea carate şi în bunăregulă. 
e. Corespondenţa cu Ministeriulă pentru tot 

ce atinge budgetali scOlei şi a internataului, 
ținerea compturiloră şi presentarea, stateloriă 
de presenţă, . 

     Art, 7. Pentru realisarea obligaţiuniloră sâle 
118
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didactice, şi disciplinare ş şi material, directârea |. 
seajută de: "i i | 
a Guvernantă, i ii tu 

  

V.. Pedag6ge. , aa ie 

e. . Economii şi servitori, . i 

î Guvernanta n e 

  

Art, s; Guvernanta “exercită, sub. priveghe- 
rea “directorei, următârele atribute: i 
"a..Ea se află de apururea în midloculă eleve- 

loriă, în salele de meditaţiune, în “orele: de re- 
ereaţiune, la masă, la rugăciune, , la biserică'ete, 
“Ea priveghiază culearea. şi sculareă, elevelor..” 

iV. Ea înlocuesce pe directâre' cândă. acâsta 
este afară din internată: : atat 

e. Ea ţine, adjutată de dout pedagoge, gar- 
deroba: elevelori, : şi în orele de' lucru; obligă 
pe eleve a'şi repara rufăria loră, -: : îi: 

"d, En dă impreună cu' pedagâgele, avtţi- | 
tura lucrului de mână. :  -i: aa 

e. Ea nu primesce în internată visit. de la 
nimenea altii de câţi părinţii, şi nici de Ja ace- 
ştia, de câtă în orele derecreaţiune a eleveloră 
s6ă în ora de ocupaţiune în clasă, diua.' 

. Guvernanta, nu pâte nici uă dată şi'sub 

pri 

nici ună cuvântă a lipsi nâptea din internati ; |. 
ea de asemenea nu va lipsi nici uă dată cândă |; 
directârea va fi obligată a se absenta; pentru 
trebile scâlei şi ale internatului. 

g. Guvernanta priveghează ca elevele să' şi 
ţină pururea în ordire şi curățenie, corpulii şi 
hainele, asemenea caetele şi cărţile, Pda 

n. Guvernanta priveghează curăţenia, pata- | 
rilorii şi reguleză schimbarea loră la timpi. + 

“4, Guvernanta are directa privegl.i- şi con- 
ducerea pedagâgelorii. 
“3: Ea urmeză în fine în totulă ordinilorii:ş şi 

disposiţiuniloră directricei în totii ce privesce 
atribațiunile aceleea, didactice şi disciplinare, 

ua . Pedagogele. iu 

Art, 9. Voră fi atâtea pedagâge ce sale 
'de dormitoră suntii : 

Art, 10. Pedagâgele suntii 'de a. pururea 
împreună cu elevele. | 

Ele suntă dâtâre:: .....- ii: 
a. A dormi împreună cu elevele; | 
b. A ţiao cheia dormitorului respectivă şi a 

acompania n6ptea la eşire pe fie-care elevă. 
c. A asista la spălarea, investirea. şi ragăciu- 

"nea elevelori. 
„d. A dejuna, prângi şi cina cu elevele,. 
e. A face meditarea cleveloră. 

  

  

  

LEGIVIRI ALE MINISTERULUI :..» 

: f..A asista la clase, în orele de prelegere, : 
g. A asista şi ajutora pe gasernantă la clasa 

de lucru de mână. . 
h. A priveghea ecoritenitii conduita şi Ino- 

ralitatea elevelori.: :. » 
: 4. A priveghea în salele,; coridârele și tote 
locurile pe unde aă vor a umbla elevele. .. 
"Arts 11, Pedagâgele: nu poti eşi din înter- 

nată de câtă câte una şi numai diua, sărbăto- 
rile şi Duminecile. - Pedagâgele nu pâtă eşi 
de câti” spre a merge în familie. Petrecerile 
noptea afară din iuteznatii le suntă poprite sub 
pedepsă de expuisiune. . : 
„F.Art. 12, Pedag6gele nu potă priimi. visite în 
internati “de la nimenea alti de câtă dela ta- 
tălă şi. muma lori. Asemenea visite nu le poti 
priimi de câtă în dilele de sărbători şi numai 
în salonul directârei, : , 

" Arte'13. Două din. pedagâge, cele mai în 
verstă, voră fi însărcinate cu ţinerea gardero- 
-bei eleveloră,; sub privegherea guvernantel, 
i Acestea voriă da şi priitmi de la spălată len- 
peria elevelori. Ele voră priteghea, ca leugeria 
de masă şi do paturi să fie de a pururea curată 
şi i reparată, , 

"De economii și servitori . 

stai sub 

  

Art, 14. Economulă şi servitorii 
nemiglocita priveghere a directârei. 

:. Art. 15, Economulă va fi insurată şi, de va 
fi. posibilă, va Jo=ai chiar afară din cupriusulă 
scolei: pati 

; Servitorii vorii avea locuinţa cu totală se 
parată de internată, 

Art, 16, Pentra celă mai mică casă ide. ne- 
moralitate, directârea va depărta po verl care 
din'servitori şi va cerea îndepărtarea economu- 
“lui: abătutii de la detorii, sei în casă de „Tea 
conduită. | 

Art. 17, Servitorală însărcinată cu prise- 
gherea porţii, e obligată sab pedâpsă de ime- 
diată destitaire, a închide: şi a nu: deschide 
pârta de câtă la orele otărite prin programi. 
Elă nu va permite intrarea, scă eşirea nimenti, 
fie chiar directOrea, după orele 10 de sâra.— 
Elă nu va permite intrarea pers6nelor străine, 
fio bărbaţi sei femei, juni său bătrâni, de câtă 
după ce prealabilă va fi însciințată pe directo- 
resă sii în lipsă, pe gasernantă. Portarulă nu 
va permite intrarea profesoriloră şi a persona- 
lului didacticii de câtă Ja orele de clase. Mai 
târgiă şi pentru intrarea profesorilorii se cere 
invoirea directoresei, , : . 

4
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0 RBGULAMENU 
+ UE ORDINE SI DISCIPLINA PENTRU SO0ALELE PRIMARI. DE ABE SESE DIN TIERA. 

-* "(Decrebiă No. 1414, din Octombrie, 1870) : i 

$ 1 DESPRE DESCHIDEREA SCOLELORU ȘI ADMINISTRATIUNEA PLEVILOR, ȘI „ELEVELORU, i 
ati i 

= Art. 1. Anulă scolari pentru scâtele primari 
urbane începe la 15 Augusti şi: ss termină Ja; 
înele lui unii; pentru se6lela primari rarali, anulii scolară încep la 1 Septembre şi se ter- 
mină în iuni, i ci: i 
"sârt, 2: Deschiderea 
"ceremonie religiâsă după care învățătorulă, in: stitutorulă sîi institutricea va citi artieolile 
din legea relativă la obligativitatea instrac- țiunii, precumă şi art... + + din presintele re- 
gulamentă. : Ia 
-- Art. 8. Ca trei dile celă: puini înainte de 
deschiderea scâlei, fie-care părinte, tutore, stă- 
până ssă maestra, va aduce Gusași la scâlă po 
copii, băeţi să fete, sprea'i înseri în imatricule, şi spre a lua de la învățători instrucţinuile ne- „cesatii în privinţa frecuentăril scâlei, . '-- "i. Arte 4c Na se'voră admite în seâlă copii, 
băeţi sâă fete, mai mici de 7 âni, asemena în 
scâlele rurali mixte, unde fatele frecuentă a- 
-ceeaşi sc6lă împreună cu-băeţi!, nu se voră ad- mite-nici tolera fete mâi mari de 12 ani. 

- Art, 6. Cândă localulii 'sc6lei m'ară î destul 
de încăpători, spre a se admite toți copiit cart 
voră a se înscri, învățătoruli satalui, învăță- 
“torulă superioră sâă institutricea superidră, în 
oraşe va, priimi cu preferinţă pe băeţii săi fe- 
tele, cei mai înaintați în'etatea cârută de lege 
pentra instrucțiunea, obligătâre şi tot uă dată 
va adresa consiliului comunale sâă municipale 
Taportă în privința acesta... --. Aa 
„Arte 6. La sc6le cu mai multe clase, insti- 

“tutorele si instituticea:superidră, după ce va 
matricula ună copilă, î% va da ună biletii de ad- 
misiune spre a'se înscri în matricula clasei în 
care s'a aşedatii. Elevilorii şi eleveloră cari se 
promoveză, li se vorii da biletii de promoţiune, 
vizat de institutorele sâă institutricea Tespec= 
tivă; în putereă biletelor, voru fi admişi şi 
înmatriculați în clasa superâră. -: ..-2-f. 

Arte 7, Disposiţiunile prevădute la -art. 40 
din legea instrucţiunii relative la: înscrierea; în 
"liste în 'cea d'ântâiă lană a fie-cărui ani scolar 
a tutuloră copiiloră' cu etatea cerută, pentru învăţătara obligată se vor îndeplini cu Tigu- 
rositate, şi domnii revisori scolari voră stărui pentru acesta Ja autorităţile local! respective. La fie-care inspecţiune, domni! reșisori scă 

scolelori “se face prin | 

"| Decesariile pentra învâţătură, 

începerea lecţiunii, le va, 

ori-ce delegatii din partea Ministerului voriă e- 
Xatnina aceste lista şi voră-'controla măsurile ce se voră îi luat, pentra îndeplinirea legi:; vor raporta Ministeralui despre corhunele aude la- gea nu. se aplică, PI . 

„_* ŞII, DESPRE ORDINEA ȚINERII, 
: . CDASELORU. . . *- 
Art: S. Clasele scâlelorii primari. urbane şi rurali voră fi deschise în tâte dilele de peste anii, afară 'de Dumibeci, sărbătorile şi vacan- țele ce 'se voră arăta mai la: vale. - - ATte 9e Afară de vacanţiunile prescrise, sc6- lele de băeţi șură avea Yacanţii în tote Joile după amiafii, 6ră la scâlele de fete acâstă va-: canţă va fi Sâmbăta după ami. +. 

Art. 10. Ciasole voră incepe în semestrul de rnă, în lunele Noembre, Decembre, Tanuariiă şi Febroariii, de la 9—i2 ore diminâţa, şi de la 2—4 după amâdi, 6ră în cele-alte lunt ala anului de la 8—11 dimineţa şi dela 3—5 după amet, * DE e - Art Il. La orele fizate toți elevii şi elevele vori trebui a se afla la scâlă pregătiţi cu tâte 
precumă : cărți, chârtie, linii, condeie şi altele, ' , 

Arte 12, In salele unde nu sunati orolose, spre a cundsce elevii timpul scâlei, se ra înălța în curtea, scolel, prin îngrijirea consiliului; 

sa 

3c0- lar, uni aparat de'lemni în care se va aşeda ună clopotă ce se va trage cu vă jumătate orz înaintea timpului, scâlei, spre a da scire elevi. lociă şi celoră mat depărtaţi cu locuința, 
“Art, 18, Venirea târdiă şi nejustificată, după 

atrage elevalui sâă e- 
sta în piciore ună sferă de 
castlă, se va îndoi sâi se 

levei pedspsă de a 
oră, şi repetindu-se 
va aspri pedâpsa, 

Art. 14. La ora fixată pentru învățătură, se 
ya suna clovoţelul şi elevii sâă-elevele, intrâna 
în elasels respective, se voră aşeda, fie-care în 
bancă la loculă ce *j s'a însemnată şi po care nw'lă va putea schim? a fără voia şi scirea în- 
văţătorului săă învăţătârei,..... . | 

Arte 15 In scâlele. rurală mixte, fetele. se 
vorii aşeda pe uă bancă separată, asemenea, 
cândii printre băeţi inivi se voră afla, de acei 
trecuţi pesta cetatea de 14 ani, aceştia se voră 
agedă âncă pe uă bancă separată... .. | Art. 16, Intrârea învățătorului, instituto-   Tului sâă institutricet în clasă, o vorii sala,
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ta-o elevii s6ă elevele sculându-se totă:d-una | Institutricea va fi cu priveghere ca tot lu- 
în pici6re; asemenea vorii face şi cândiă voriă 
intra în clasă altă persână de consideraţiune. 

Art. 12. După intrarea învățătorului sc în- 
văţătârei, vorii face apelul nominale după ca-: 
talogulă clasei, şi vorii însemna. lipsurile ele- 
vilori s6ii elevelorii cari n'a venitii. la. scâlă, 

Art. 15, Terminându-se apelulii nominale, 
învăţătorulă sâă învățătârea se va preumbla, 
printro bănci, spre a observa dâca elevii sâii e- 
levele suntă curati imbrăcaţă şi bine spălați 
şi deea cărţile şi cele necesarii pentru învăţă- 
tură sunt în bună stare, Acel cari nu. so voriă 
afla în condiţiunile cerute, voră fi mustraţi sâă 

" ținuți în picidre. : Pe 
Art. 19. Incepându-se lecţiunile, scolarii vor 

păzi cea mai adâncă tăcere şi linişte şi vori î 
cu cea mai mare atenţiune la, întrebările şi ex- 
plicările ce se vori face. Pentru ori-ce sgomot, 
şoptiro ai desordine, făptuitorii so vară pe- 
de;si, fiindă ţinuţi d'uă parte în piciâre, 
“Art. 20. Eşirea afară din clasă în timpul 

Ircţiunilori + u este permisă de câtă 'cu roia 
învățătorului sâi învățătârei. Acâstă..voie. na 
so. va da la mai mulți elevi s6ă eleve de uă dată 
ci numai la câte unulă şi numai pentru cinci 
minute. a E | 

Arte 21. La prelegerile de dimineță, după 
vă oră şi jumătate de ocupaţiune în sc6lă, se 
va face uă pausă de uni sfertii de oră, cânâi 
elevii stu elevele vori eşi afară în cortea sâi 
grădina scâlei, şi, la sunarea, clopoţelului, ror 
reintra, în ordine în clasele respective, aşeden- 
duse la locurile ce le sunt asemnate. -.: 

Art. 22, “Terminându-se cea diu urmă oră 
de iecţiuni înainte de amedi, la sunarea €lopo- 
țelului, scolarii îşi oră strânge lucrurile, şi la 
uă a dona sunare vorii eşi din clase pe rândă, 
începândă cu banca ânttia, apot cele-alte şi pe 
urmă ge totii ra eşi învățătorul sâi învăță- 
tOrea. Scolarii sa vorii întorce acasă cu acceaşi 
brnă-cuviință şi ordine cu care aă venită. 
"Art. 23. La sc6le do fete, atâţiă în orașe 
câtă şi în sate, orele după amedă-se voriă în- 
trebninţă totă-dâ-una pentru învățătura lucra- 
lui de mână co "lă va arăta fie-care învățătore 
în clasa, sea, o AI 

Art, 24, La scâle rural! mixte, fetele voră 
învăţa şi dopă amegi  materiele clasei după 
programă, . 

Art, 25. Deca la uă 'scâlă speciale de fete 
cu. mai multe 'clase,: pe lângă institutrice se 
va afla şi ună institutore bărbati, lacruli de 
mână în clasa acestuia '] va atăta institatricea 
superidră, cercetândă pe câtă se va putea ele- 
vele într'nă singură cameră, : - - -: 

Art, 26. În timpali învăţăturer laeralor de | 
mână, institutricea, după ce va regula, lucrul 
fie-cărei eleve,'va lucra şi ea singură, narândă 
elevelorii vre vă istorie morale, sc le'va citi 
din vr'uă carte din cele autorisate, "    

  

  

crulă cu care se ocupă fetele să fie mai întâit 
de tâte ţinutii curati. 

Arte 27. In orele libere se va învăţa şi mu- 
sica volale; deca învățătorul s6ă învățătârea 
cunâsce acâstă artă scă dâca va fi numită în- 
tr'adinsă vr'uă -persână pentru acestă objectă 
de învăţătură, ” . 

: Art, 28, Pentru paza ordinei şi pentru uşu- 
rarea învtțătorului sâi învăţătârei în propu- 
nerea lecţiunilorii. la clase numerâse, sa vorii 
numi pentru fie-care bancă să pentru ună nu- 
măriă Gre-care de elevi sâă elere câte unii :mo- 
nitoră din scolarii cei mai înaintați în etate şi 
la învățătură precumii şi cu bună conduită, şi 
peste monitori, deca se va simţi trebuinţă, se 
va putea numi şi uni monitoră generale. : .. 
. Arte 29, Insărcinarea monitorului este :.a 
asculta pe scolari lecţiunile ce îi sai dată şi 
a nota sciinţa scă nesciinţa loră îutr'uă foie pe 
care o va da învățătorului sâă învăţătârei;. a 
priveghia tăcerea şi liniştea în clasă, şi d'a nota, 
pe cei nesupuşi şi prorocatori la desordina. -. 
„ Arte 80, Insărcinarea monitorului generale 
este : a priveghia ordinea în clasă peste toti; 
a observa dâca. monitorii "şi împlinescă cu a- 
curateţă detoriil: impuse; a ţine locală înrăță- 
torului sâii înveţătârei la casii d'a veni târdiă 
stă d'a lipsi de la clasă, până cândii se voră 
lua alte măsuri pentru suplinirea sea... : 

Art. 91. Băeţii scă fetele înscrişi în matri- 
cula scâlei spre a frecuenta concursurile, sunt 
dâtori a veni în tâte gilele la clasele respectire, 
fără a lipsi vr'uă dată fără motive legal, . 
„Art, 32, Pentru ori-ce lipsir!, scoiarulii e de- 

toră a aduce legitimaţiune în scrisă de la pă- 
rinți sei de la medici, ori a veni cu chiară u-. 
nul din părinţi spre a arăta causa pentru care 
elevuli seă eleva a fostă împedicată a reni la 
scolă. a 
"AT, 99e Cândă ună elevii scă eleră voră fi 
siliţi, din causă bine covântată, u,lipsi mat 
maite gile de la: scâlă, tutorii, stăpânii sâă 
maestri sib a cărora îngrijire se află copilală, 
vor trebui să anunţe acâsta în cele d'ântâiă trei 
gile învățătorului ecă învăţătârei respective şi 
să dobândescă încuviințarea sea, _. . - 
„Art, 84, Cândi ună elevii sii elevă va lipsi 

mai multe dile. de la scolă fâră însciinţarea 
învățătorului s6ă învtţătorei, voră da părinți- 
lorii arertismentă, şi, decă după trecerea de 
trei dile, nu vorii veni copiil la scâlă,: voră ra- 
porta pe dată consiliului comunale sâi muni- 
cipale, spre a aplica aceloră părinţi amenda 
prescrisă de lege. E e 

Arie 35 Afară de matricula generale a scâ- 
lei şi cea speciale a fie-căre! clase, institutorul 
sii institutricea va ţine uni catalogă cu nu- 
mele şi pronumele scolarilorii după alfabetă 
cu rubrici atâti de materiile de stadiă precam. 

| şi de purturea eleviloră, . ,., : e



po. 

In acestii catalogii, se vori 
motivate sâii nemotivate, graduală înveţăturei 

_precumii şi-purtarea. -: -: ae 
La scolele de fete va fi uă 'robrică şi pentru 

lucrul demână, : Re 
Art, 86, Gradul învățăturei, ali purtărit 

şi ală lucrului de mână Ja eleve se va nota cu 
cifra de la 1 — 10,:a cărorii valore-este: cea 
“următore : i a 

10 ecuivalâză cu fărte bine si eminenţă, 
9 şi 8 ecuivalcză cu bine cu distincțiune;. 

-1 şi 6 ecuivaleză cu bine; - i 
- 5 şi 4 ecuival6ză cu de midloc sâă mediocru; 

3, 2 şi 1 ecoivaleză cu ști. a 
" Art, 89, Resultatulă noteloră de peste iună 

se va trece în matricaiă la rublica respectivă 
a lunei împreună cu observaţiunile 'ce va avea 
a face pentru fie-care elevii şi elevă, -. 
"Arte 88, La sc6lele urbane, sâmbetele, insti- 
tutorele după amădă, 6ră institutricea înainte 
de amsgă, după terminarea clasei, vorii da sco- 
lariloriă” de clasa” 1 unii bileti de săptăinâuă 
tipăritii, în care se va arsta gradulă învățătu- 
rei şi ală purtării scolaralui pe săptămâna 
trecută, 
„In clasa II, III şi 1V, acestă biletii se va 

scrie de Ensuşi scolarii, și namaf-notele şi sem- 
pătura seva pune de învăţători ssii învăţătâre;; 
scolarii” vori' fi detori:a aduce acestă bileti 
Luni dimineţa la scâlă cu semnătură părințiloră 
că'lă a vEdutii spre a sa controla de învăţători 
s6u învăţătâre sia lua, măsurile cuvenite în 
privinţa, scolarilorii neurmători. aaa 

Arte 39, Inrăţătorii s6ă îuvăţătârele na vor 
lăsa să trâcă Dumineca; sărbătorea sâii vacauța 
fără a da scolarilori a casă ocnpaţiuni obligate 
de cititi, de scrisă caligrafie sâii de facere de 
extracte, să mici compuneri după puterea 
'scolarilorii. ::. IRI 

„- Penalitatea eleviloră şi elevelorii 
ae, din scălele primare 

Art. 40, Scolarii cari "şi vorii uita dâtoriile 
şi voră calca'legile de ordine şi disciplină, 
vorii fi supuşi la pedâpsă. MR 

ste opriti a se aplica elevilorii s6ă cleve- 
lor pedepse degradante, precum : punerea în 
genuchiii, tragerea de pără, pălmuirea, bătaea 
cu nuele şi altele ca acestea, : - 

Pedepsele,: cari, după gravitatea casului, se 
voră aplica scolarilorii de ambele sexe, suntă ; 

„1. Admoniţiuneă ssii mustrarea în particular; 
scă în clasă înaintea scolariloră. 

"2. Şederea în piciâre întrună locă isolatii; 
în faga scolarilorii şi în timpă de unii cartă de 
oră până la uă oră şi jumătate, 
"3; Oprirea de a saerge a casă la prângi. 
"4. Notarea rea la purtarea trecută în cata- 

logulă clasei şi în matriculă, '-.: | Ia 
5. Arestarea 'de la 1 până la 3 ore, nu pe tim- 

pulă clasei nici pe timpală nopţii; în arestiă 
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însemna lipsirile | se va obliga culpabilulă a copia s6ă a merăorisa 
ună pasagiă dintr'aă carte, . | 

:6. Insciinţarea făcută păriațilori, spre a lua 
şi dânşii măsari pentru îndreptarea elevului. . 

3; Gonirea provisoriă, câudă eleruli duuă 3 
s6i 4 arestări şi după însciinţarea făcută pă- 
rinţiloră nu *şi aă îndreptatii conduita. : 

„Acăstă pedcpsă se va dicta pentru ună timpă' 
minimum de uă săptămână și maximura de trei 
luni, după gravitatea casului, : 

8. Gonirea definitivă, cândii elevul, după ce 
a suferită tâte pedepsele enumerate până aici 
n'a dată cele mai mici semne de îndreptate, şi 
cândă tolerarea lui ulteridră în clasă arii de- 
veni scandalii şi miqlocă de corupţiune pentru .. 
toți scolarii, sei cândii dapă ce elevul a re- 
petitii aceea'şi clasă în cnrsiă de îrei ani, fără 

să dea probe de cea mai mică deligenţă şi de 
progresu. , A , 

Gonirea definitivă la sc6lele rurali, sc va 
pronuncia de învățătorii, raportândă pe dată 
comitetului scolară; 6ră la scâlele urbane ca 
mai multe clase; acestă sentinţă so va pronun- 
cia printr'unii prescriptiă-verbale încheiatii de 
toţi institutorii ssă institutricele scâlei, şi care 
se va înainta fără întârgiere comitetului scolar. 

Părinţii să aceia cari aă sub îngrijirea loră . 
pe scolarală goniti, aii recursii Ja revisore îu 
contra -decisiunii pronanciată pentru gonirea 
provisorie sâă definitisă. e 

“Arestulii, însciinţarea' făcută părinţilorii şi 
gonirea provisorie se voriă' trece în matriculă |. - 
pe lîngă nota rea, la rubrica observaţiuniloră. 

" Elevală'gonitii definitiv va perde dreptul de 
a fi admisă la altă scâlă publică fără deslega- 
Tea dată la recursalii ce voră fi făcuti părinţii 
la Ministeralii instracţianii publice. . | 

„,„ Recompensele eleziloră şi elevelori, 
e „din Sedlele primare. .. 

Art, 41, Scolarit carii "şi: voră împliui dâto- 
riile şi se vori distinge, prin diligență, la în- 
văţătură şi prin bună purtare, afară de notele 
bune ce li se 'voră da şi afară de premiile ce - 
voră obţine la cxamenali de finele anului sco- 
lară, voriă merita recompense şi în cursalii fre- 
cuentaţiunii lorii la scolă, - .* - 

Art. 42, Recompensele suntii de două sge- 
cie : dilnice şi lunară, Ma 
“Recompensele dilnice se facă: elaviloră şi 

eleveloră meritani: : ee. 
“1: Dându-li-se loculii de onâre în clasă; * 
„2, Făcându-li-sa laudă în clasă în presenţa, 

scolariloră; „n 
"3, Namindu-se” mionitoră pe timpulii cândă 

oră merita a ţine acâstă funcţiune. Bă 
"Art, 43, Recompeusă lunară se vă face în 
urma unui concursii care.se va ţine între. sco- 
Jarit claseloră If, :I1l şi IV, la 1 di a” fie-cărei 
luni, s6ă findii atunci Daminecă sti sărbătâre,
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la a doua di a lunei şi numai în orele înainte | 
deamâgă, .. . pia MI 
"Arte 44, Concursul se va face în scris asupra 

uneea şi aceleea'si materii dintro objectele de 
studiă ale clascl, Invățătorulă, înstitutorală s6ă institutricea va citia casă lucrările fie-cărni „elevă şi le voră nota cu gifre de la 1 -— 10, 
Acei din elevi. şi'elere cari voră fi meritată 
nota 10, voră priimi că recompensă, cari va consta dintr'ună biletă colcrati tipărită cu e- pigrafa următâre: - a 
«Clasa „.... a scâlei primare din : comuna 
» e » + semnulă diliginței la concursulă din luna... anulă,.. dată (numele elevului să elevei), . pu 5 
Arte 45. Concursul va servi spre a se aşeda elevii în bance, după ordina notei, ce va fi do- benditii fie-care, astiă-felă că, după . fie-care 

concursă, elevii vori ocupa locurile ce a me- 
ritatii Recompensele se vorii trece în matri- 
culă, la rubrica, observaţiunilor, pentra fie-care scolari, e 
„Numerotarea lucrărilorii scolariloriă. pențra 

aşedarca în bance, după meriti, se va, face cu nunerile de ordine. i 

du-se de mai, multe. 

| impregiurări grele, tragă d 
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sfertii de oră sc uă jumătate de oră repetin- 
ori se voră adiţiona frac- țiunile şi.se voriă considera: de lipsiri întregi. 

Art, 39, La sedlele rurali unde se afă na. ! mai ună învățătorii, lipsa acestuia o vă suplini 
monitoruliă-generalii, sâă fiindă mai multe lip=-! 
suri continue, se voră loa măsuri necesarii de 
către comitetulă scolară. ..... pre: a 

Art. 54. Trei lipsiri de la clasă în timp. de . 
vă lună fără a fi justificate cu bolă: sâă alte 

lupă sine reținerea 
analogului din salarii, cn 

Art, 55. Lipsirea -de la clasă în timpă de 
vă lună, fără congediii şi fără scusă bine 'curân- 
tată va face să se considere demisionată din 
postulă de învăţători institutoruli sâii insti- 
tutricea, .. .-: e, 
„Art. 50. Congediulă de la 1— 3 Qile se va.. cere şi se va acorda do către comitetulă scolar. 

luată de la 3—10 de către revisore; ră pentru 
ună timpii mai îndelungată de la Ministeră, 
In raportul pentra congediă se va arăta mo- 
tivulă pentru care cere şi se va arăta disposi=-" 
țianea laată pentru suplinirea spre-a nu suferi: 
clasa pe timpulă absenței, :. . . -. i 

Suplinirea, nu se ra încuriinţa de câtă pe re-:   Ditoriile ânriţătorilori, institutorilorii şi în- 
stitutricelorit în clasele respective -.: 

Art. 46, Inrățătorii, institutorii şi înstitu- 
tzicele, chiămaţi fiinăă prin misiunea loriă. a 
conduce pe eleri pe calea teligiunii, a sciinței 
şi a moralei, ei mai ântâiă, prin «xemplu, vor 
inspira eleviloră sentimentulă împlinirii dâto- milori oră, m ei 
„Arte 47, Invăţătorii, institutori! şi institu- 

tricele suntii 6bligaţi a veni exactă la scâlă, a 
intra în clasă Ia ora fixată prin programă şi 
a'şi face lecţiunile fără a eși mai nainte de oră. 

Art. 48. Invăţătorii şi institutricele vor în- 
semna în registru de presență, ora şi minutulă 
intrărel în clasă, atâtăi. înainte câtă și după a- medi; asemenea vor urma și la eşirea din clasă, 

Arte 49, La scâlele, cn mat” multe clase şi 
nai malţi institutori s6i institutrico întâra- 
plându-se a nu reni nulă lâ clasă din causă de bâlă sc altă împregiurare va însciinţa . mai 
înainte pe institutorulă set institutricea supe- 
ri6ră, spre a lua disposițiuni pentru ţinerea 
clasei, - E 

Art, 50. Clasa de la care lipsesce instituto- 
rală sâii institutricea se va.suplini de superior   s6ă superidră, ajutati de monitârulii- generală 
alii clasei... iz 
„Art, 51. Cândă chiar institatorală superiori 

S6ă institutricea snperiâră voră lipsi de lu clasă, 
vorii invita po alţi institutori scă institutrice 
a suplini clasa prin. adjutorulă: monitorului- 
generalii, * , a 

Art, 52, Venirea târgiă, la clasă dapă anii 
7 , pe d. "n 

  

| materii de studii uă 

spanderea, persGnei care a dobândit congediulă. Art, 57. Controlarea absenţeloră la sclele 
cu mai multe clase se va face în oraşe de că- tre institutorul sâă institutricea superidră, caro 
la finele fie-cărei: lun va, raporta Ministerului: numerulii ipsirilorii din cause bine cuvântete,,, s6ă nemotivate, , E 

La sc6lele rarali, acâstă coutrolare precumii şi raportulii se va face de către comitețul scolar, : 
„At. 53. Nu se pâte permite în scolele pri- 

mare, urbane şi rarali alte. cărţi pentru tnșt- 
țătura elerilotă de câtă cele autorisate de Mi- 
nisterulă instrucţinnii publice, . - insa 

Art. 59, Inrăţătorii rarali suntă obligați a 
avea totă-U6-una la sine aprovisiune îndestu- 
lătâre de cărţile: necesarii, de caligrafii, châr- 
tie, table, condea şi alte obiecte cerute pentru 
învățătură, spre a le vinde scolariloră,:cn pre- 
țuli ce costă şi care va fi tipărită pe scorţă, | „Art. 60, Elevii şi elevele clasei | se vor îm-" 
părti în divisiuni, după gradulă de învăţătură, 
în care se află, ast-fel în câtii divisiunea. I,: 
compusă de scolari veniţi de curendă, se voră 
aşeda în bancele d'ântâii şi mai aprope de ca- 
thedră şi apoi. voriăi urma cele-alte divisiunt 
mai înainte la insăţătură. si 
„Art, Gl, Invăţătorii şi institutricele For îm- 

părţi materiile cuprinse în programă aşa în cât 
nică scolarii să fie nai împosvăraţi, nici matorii 
netrecute să remână Ja finele anului, Ei pu vor. 
omite d'a face dese revetiţicni ca scolaril. . i 

Art, 62, Invăţătorii, institutorii şi institu- 
tricele se voră ţinea strictă de programa pre- 
scrisă pentru fie-care clasă, fără a da vre-unel 

desvoltare mai intinsă da: 
ma ai Pata
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cât se cere şi care ară fi prejudicidsă 'celoriă- 
alte materii. Io Da ae 

Art. 63, Celi mai buni metodă didactică 
consistândă în a tinde la desceptarea şi pune- 
rea în inişcare a propriei cugetări a elerilorii, 
învățătorii, institutorii şi institutricele sc vor 
feri de obiceinlă de a da copiilor lecţiuni! ne 
explicate. şi de a'i adstringe ca să .memoreze 
frasele şi-vorbele tocmai precum sunt în carte. 

E! vorii arăta totă-dâ-una, deosebite mulţu-: 
miri acelora, din scolari, arândă materie bine 
înţelâsă,' o espuniă' cu: vorbe şi; frase. proprii 
ale loră, PIPI 

Art. 64, Iu explicarea materiilorii de studii, 
învățătorii, institatorii şi institutricele-nu se 
voră întinde la idei şi cunoscinţe peste puterea 
şi intelegința 'scolarului, şi voriă face de inno-. 
vaţiuni în limbă şi stil, cari nu sunţii pentru 
etatea şi condiţiunilo elevilorii din scâlele pri- 
mare şi cândă, în cărţile didactice întroduse, 
voră întâmpina vorbe noni necunoscute elevi- 
loră, nu voriă trece peste dâusele fără a le ex- 
plica semniticaţiunea usitată, : :-. 

Art. 65. Invsţătorii, institatori! şi institu= 
tricele după examerulă anuale se vori -feri a 

1879 

a priveghea ca, mobilieralii scâlei şi ală clas6- 
lori, precumă: n i 

Cathedra, băncile, icână, chartele geograficd 
s6i alte operate pentru învăţătură să fie totă- 
dâ-una în bună stare; ca cartea, scâlei şi salele 
do clasă să fie măturate şi curati ţinute, clasa 
să fie încăldită 6rna, 'apa de băut curată, cete. 
“Arte 21. La ori-ce neajuns sâiă lipsă rateria- 

le a sclej, învăţătorală, institutorală superiorii 
s6ă institntricea snperidră se voră adresa cu 
raportă către comitetulă scolari cerând înde- 
plinirea, lipseloră. Cândă aceste autoriţăți ară 
întârdia și scâla, arii suferi, se vor adresa către 
servitorulă respectivă, şi cândi iutervenţiunea 
acestuia arii fi fără efectă, atunci elă va ra- 
porta Ministerului, după ce mai ântâiă se 'va 
fi adresaţi de către antoritateă administrativă 
totii fără efectiă. pt 
"Art, 62, In cancelaria fie-sărei scoli primare, 
afară de registrulii de presenţă, în care insti- 
tutorii şi înstitutricele not€ză venirea lori la 
scâlă, se va mai afla unii registru speciale; în 
care reșisorii sâi alte persâne oficiali voră în- 
semna resultatuli inspecţianii lor, progresulă 
ce a constatati, starea matorieloră în care a     promova în clase superidre 'elevii sâă.elevele,. 

slabe stă răă pregătiţi, '.fiindă personală res- 
pangători, cândă li se soră înapoia asemenea 
elevi ca necapabili de a frecuenta' clasa în care 
aă fostă promovați, . «2 i 

$ III. DESPRE "DETORIILE: DE ADMINI: 
STRATIUNE ALE INVEŢATORILORU, 
INSTITUTORILORU, ŞI INSTITUTRICE- 
LORU SUPERIORE. * :::- 

Art. 66, Institutorulii şi institutricea supe- 
rioră ai dreptulii de priveghere asupra 'celorii- 
alți înveţători, institutori. să institutrice,. ca 
să'șă împlinâscă dâtoriile.. . * i: iai 

Art. 67. Scâlele s6ii clasele sucursale de băeţi 
s6i fete depinde 'de-cea ma! aprâpe scâlă! pii- 
mară după sitnaţiunea acelora,: şi “superiorii 
scâleloră primare 'şi întindă privegherea şi u- 
sapra acestori scoli, fa 

"Arte 68, La ori-ce abateri 's6ii neimplinire 
a dâtoriilorii din partea:personalului didactică 
inferiori; superiorii vorii face acestora obser- 
vațiunile lorii, nic-uă-dată însă înaintea sco- 
Jariloră. at 

La scâlele rurală. unde funcţioneză câte: ună 
singură învăţători, acele observaţiuni se :voră 
face tot în mudulii arătatir de către comitetulii 
scolară.; «i ce ei it m 

Art. 69. Cândii observaţiunile făcute 'nu-ar 
fi ascultate s6i arii fi infractuâs6;. superiorii; 
stii, în comunele raral;, comitetul scolarii vor 
reporta revisoralui.: „iii epurate? 

Art.:20, Superiorii .scâlelorii: șoră fi obligaţi 
de a îngriji ca matriculele şi catalogela clase- 

Di 

4, 

  loră să se ţină în mai-bună regulă, asemenea 

aflată seola, ete, 
"Arte 28. Superiorii scâleloră primari suntă 

dâtori a ţine corespondinţă cu autorităţile co- 
munali s6ă municipali, cu revisoralii, şi, la. ca- 
sură speciali, chiarii cu Ministerulă în privinţa 
întereseloră sclei,-a ţine unii registru de in- 
trare şi eşire a chârtiilorii oficiali de corespon: 
dinţă cu autorităţile corespondenţi, a- ţine ar- 
chiva scâlei în .regulă, cosând'o în 'dosare pe 
fie-care anii după ordine : chârtiile priimite şi 
conceptele după cârtiile expeduite; a păstra în” 
ordine şi regule matricalele aniloră: trecuţi; a 
îngriji de biblioteca scâlei, păstrândă în dulap 
închisă cărţile, jurnalele. și ori-ce scrieri sâii” 
objecte s'ari trămite sc6lel despre care se va: 

atei ta 

ține unii registra în regulă. | N 
“Art, 44, La finele fie-cărui ană scolarii: în- 

veţătorulă carală şi: institutoruliă superiorii, 
precumii. şi institutricea superidră; 'vori: face: 
câtre revisorele scolari respectivă unii raport: 
generale despre starea morale! şi materiale -a . 
scâlei şi în parte a claselorii: 6i;: în acestă ra: 
porti voră specifica anume, numărulă cleșiloră' 
s6i eleveloră înscrişi, numărulă cejorii cari aă ' 
frecuentat în fie-care clasă, causele pentra cari 
nu s'aă înscrisă oră n'aă frecuentat “mat mult,! 
in&sarile luate în privinţa acâata, ţinereă. cxa-: 
menelorii cu descrierea, solemnităţii împărţizei 
premieloriă, numele scolarilorii premianţi, na- 
mele persGnelorii- cari -aui 'oferită pienii de la: 
sine,-numărul elerilorii promovați în clasă Bu-” 
peri6ră număralii aceloră rămaşi repetenţi. ! 
"Afară de acâsta vorii arăta trebaiţele scâlei : 

ara 

de charte, operate, machine! şi de' ori-ce nece- - 
sarii pentru prosperitatea instrucţiunii, şi vor 
termina expunândiă şi starea materiale a scolei :
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cu arătare de măşurile co se vorii fi luată sâi 
se voră lua pentru îndeplinirea lipseloriă Şi e-. 
fectnarea reparaţiuniloră necesarii. - A 
„Arte 5, Invăţătorii, institatorii şi înstitu- 
tricele cari voră călca dâtoriile lor impuse prin 
legea instrucţiunii publice şi prin regulamen- 

„tulii de ordine şi disciplină, s6ă carl în orl-co 
modă arii compromite demnitatea caracterului 
lorii, vorii.fi, supuşi lo' pedepcele otărite prin 
lege, după gravitatea casului. 

- Arte 70. Arertismentulă: se. va da de către 
superiorală imediată prin scris6re secretă, ..... 

Censura, suspensiunea, şi -distitnaţiunea pen-; 
tru institatorii şi institutricele numiţi provi- 
sorii şi pentru învățătorii rarali, fie chiară şi 
definitivă, se pronunţă de Ministerii, după ra» 
portatile de Ja autorităţile competinţi, şi după 
constatările făcute la faga loculul,:. . :-.-- 

Censura atrage cu sine perderea onorariului 
pe uă lună. Suspensiunta din funcţiune: pe un 
timpă mărginit sâii nedeterminat atrage după: 
sine perderea onorariului pe: timpulii câtă 'va 
ține destitaţiunea; are de efecti, perderea po- 

Pi ME IA tata stului,.. . II rii st 

  

$ IV. EXAMENELE SCOLELOR PRIMARE,  RURALI ŞI URBANE 
„Arte 72, La fie-care scâlă primară, rural 
urbană se vorii ţine ducă examine conform | 
"Înaintea fie-căroi examenii se vor lăsa ele- 

viloră cinci penă la şese dile, dâcă .nu vorit fi 
sărbători, spre a repeti, . ....... î 

Arte 28. Timpuli. şi dilele examenelori 'se 
vori publica prin Jlonitorulii oficiale stă prin 
afişe spre a încunosciiuţa pe publicoi doritoră 

  
e şi 
ezii 

de progresulă scâleloriă, . Dece 
„Invăţătorulă, institntorulă sei institutricea 

superi6ră voră invita, prin raport, comitetul 
scolarii a asista la.aceste examine,- 's6ă a se 
presinta prin delegaţiuni, . pi 

Art. 79, In Bucurescă; pe lîngă persânele 
acestea, sa voră. putea delega şi din partea 
Ministerului comisari examinatori precumă şi 
în laşy. de către rectoreie universităţii, . 

Art. S0. Examivarea se va face in tâte qi- 
lele. chiarii şi Dumineca şi sărbătârea înainte 
de amegă, în orele de la 9—12 şi după amâgă 
dela 3-5. i. a 

- Arte 8L. Comisiunea examinatâre va adresa 
către .revisori uă notă. în cara va arăta pro- 
gresulă ce a constatatii la seâlă. . „i. 

e. 

„Art, S2, Pentra examinarea locruluide mână 
se vorii invita de către comitetele scolare, cră 
în Bucurescl. de către Ministeră, şi în Iaşi de 
cătro rectorele universităţii, nai multe dane 
cari voră judeca meritulă lacralui, si vor alege 
şi pe elevele cari .voriă fi a se premia:.pentru 
lucrul de mână. Q 
va face raportul săii, ca şi comisinuea exa-. 
minatâre pentru învăţătură, ;: 

  
Pee 

Îsuperioră, .. -... 

la bună purtare, 

| va faca pe dată între âcn 

omisiunea de dame încă 'şi |, 

ia 

MINISTERULUI... + 

' Art, 83. După terminarea examenelor de la 
finele anului scolară, învăţătorulă și instita- 
tricea, vor face clasificațiunea definitivă cle- 
viloră şi elerelorii, la cari se va avea în vedere 
notele Junare de peste an câtă şi cele obţinute 
la cele dacă examene. Maia . 

După acâstă clasiticaţiune,. se voriă alege c- 
levii şi elevele carl merită a se premia, pra- 
cum şi aceia cari voră fi a se promova în clasă 

„SV. PREMIAREA ELEVILORU DIN 
LEI PRDIARE e 

Art, Sf. La 29 lunii se șoră distribui pre- 
mii ia elevii şi elevele cari în decuzrsulă anu- 
luă scolară se voră fi distiusă 'la învățătură şi 

s00: 

„1 i „. pati 

“Arte 55, Regularea premiiloră se ra face 
după ordinea maximului noteloră meritate 'de 
elevi scă eleve la objectele de studii şi după 
clasificaţiunea definitivă. Nota. condnitel şi a 
]ucrului de mână la eleve nu. sa voră calcula 
împreuriă cu notele -de studii. 

Arte 80, Pentru iie-caro. clasă vori fi tre! 
categorii de premii: ...... ! : 

- “Premiulă 1 cu. cunună 
levă scă elevă;, „N 
Premiuli 11 se dă la trei cari ai max 

noteloră după ale premiului I; 
Premiulă 111 ae dă la 5 elevi cari are mazi- 

mum, noteloră după ala premiului Il. i 
Art, $7, Premiulii pentru lucrulă de niână 

la scolele de fete se va regula toti în modulii 
cumă s'a regulată premiile pentru objectaie de 
staiii. a | 
"Art, SS, Partarea bună este de rigârea ne- 
cesarie .pentra a obţine premiulă; elovulii sâă e-. 
leva, cara va. avea la purtare -uota definitivă 
mai mică de câtă 7, va perde dreptulă de pre- 
mii, oră cât ar fi maximunn notelor de studiă. 

Art. 89. Elevi sei. elevele repetenți, “ssă 
aceia, cari ori îi fostă pedepsiţi în cursulii a- 
nului cu-trei arestări, scă cu gonirea protiso- 
rie nu va arca dreptulă de premii, ze 

Art, 90, Cândă mai mulţi elevi sâă eleve 
într'uă clasă ai aceleaşi note. cari dai drepti 
la unuliă din acele tzei categorii de premii. se 

şii concursă spre i a- 

sa că numai unui e- 

imum 

lege pe cei meritanţi. Pai 
"rârte 9l, Solemnitatea împărţirii pre miilor 
se va regula. în înțelegere cu comitetul sco- 
lară, în: Bucuresci se va regula a:6stă solem-. 
nitate de către Ministeri, ră în Jaşy de câtre 
rectorele universităţii prin înţelegere cu comi- 
tetală scolară locale... e i. i 

DR a po 

Ş VI. PROMOTIUNEA ELEVILOR SEU ELE. - 
*. VELORU DIN SCOLELE PRIMARE 
Art, 92.4 dona qi după solemnitatea dio
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stribuţiunii. premiiloră fie-care învățătorii şi 
institutrice va face uă listă de elevii şi elevele 
cari merită a se promova în clasa superidră şi 
0 Ya comunica sub semnătura sea învăţăto- 
raului sâii institutrice! respective. i 

Pe lingă acestea va da fie-cărui elevi s6iă e- 
levă promovați ună .biletii de promoţiune cu 
numele scolarului sâă scolăriței, cu arttare de 
clasa în care se promoveză. . 

Cu acelaşi bilet se vor resinta scolarii la 
începutulă anului scolarii viitoră, spre a se în- 
matricula în clasa respectivă. i 

Art. 93, Nu se voră putea promova elevi şi 
eleve, cari voră avea la stadii nota mai josă 
de 4, se vorii promova însă şi cu nota mai jos 
de 41a ună studii, cândi. majoritatea, celoră- 
alte note la stodii va fi mai susă de 4 în ter- 

- rin de midlocă : 
- Acte 94. Elevii și clesele. cari de şi ai no- 

tele: la studii cari le daă dreptul de promoţiu- 
„De, însă a purtare vor da nota mal josă de 4, 
nu se voră putea pronora, în clasa superidră. 
„Art, 95, Elevii şi elevele cari din causă de 

bâlĂ, în cursulii anului, şi din.alte împregiu- 
Tără bine-purntate nu vorii fi datii examenul, 
sc de şi vorii fi dată nu vori fi obţinută: nota, 
satisfăcătore spre a.se promova, vorii- putea 
cere voe de la institutorele .sâă institutricea 
respectivă, spre a se pregăti în timpulii vacan- 
ţieă ca să dea altii cxamenă la începutulă a- 
nului scolarii. 

Art, 96. Elevii şi elevele cari aă terminati 
clasele primare şi aii trecută învăţăturile ce-   

1! 

rute de lege pentru învățăntntalii obli gatoziă, , 
vorii priimi de la învăţătore scă institutricea, 
superi6ră ună certificati tipăritii despre Bra” 
duli învăţăturei şi ald conănitei, semnată şi 
întărită cu sigilială scâlel. 

ŞvVII. VACANTIELE SCOLELOR PRIMARE 
„DE AMBE-SEXE, RURALI ŞI URBANE 

Arte 97, Vacanţiile pentra scâlele primare 
vori fi: 
1 Vacanţiile de la finele analuă scolar con- 
formă legii; ..'-.: ! 

'2. La Crăciuniă, 8 die, din ajunulă Naseeriă 
Domnului până la 2 lanuariă; . E 

-3, La Pasce 15 dile, din Dumineca Floriilori 
până la Dumineca Tomi;  --i ii 

4, Sărbătorile cele următâre: -: --- ::i 
-Nascerea, Maici Domnului, la 8 Sevtembre; 

sântulă Dimitrie, la 26 Oe tombre;, sânţii Ar- 
chungeli Michailii şi Gavrilii, la 9. Noembrie;. 
intrarea în biserică a Maici Domnului, la 2! 
Noembrie; sântulii Nicolae, la 6 Dacembre; bo-. 
tezulă Domnalal, la“ 6' lanuarii; sânţii: Proi-: 
Erarchi, 'asilie celă mare, Grigorie 'Leolognl” 
şi On Chrisostom, îa 30 Ianuariă; întâmpinarea '-. 
Domnului, la 2 Februariă; Buna-Vestire la 25 . 
Martie; sâutulă George, la .23 Aprilie; Inălţa-., 
rea, Domnului, „la 40 dile 'după Pasce; a doua= 
Qi de la lasalii, la 51 de dile după Pasce; sânţii 
împărați Constantin şi Elena, la 21 Maii; Na- 
scerea sântului IOnă Botezătorul la 24 lunie; 

5 Dilele de sărbâtori naţionale, . 

  

 REGULAMENRU 
: PENTRU 1 INFIINTIAREA UNUL SEMINARIU CATOLICU IN ROMANIA DE PESTE MILCOVU 

„(Decretii No. 1400, din 20 Octombrie 1864) : iai 

CAPITOLUL 1 | 
: Disposiţinnt generale 

- Art, 1, Pentra pregătirea de preoţi: şi ser- 
vitori bisericesci indigeni, pentra satele Ro- 
mâne catolice, se va, înfiinţa ună seminarii pe 
liogă residenţa episcopală catolică, .... 
Art; 2, Na voră fi priimiţi în seminariă de 

câtă Români, fii de săteni catulici,: 
Art, 3, Seminariuli va fi ayedată în laşi, i în 

apropriere de biserica catolică. Eli va sta îm- 
preună cu internatali seii, sub privisherea îm- 
binată -a - autorităţiloră de inspecţiune scola- 
stică și a episcopului catolicii din laşi. - 

Art, 4, De indată ce cursurile acesti se semi- 
natiă voriă fi complecte, pentru a putea da can 
didaţi de preoţire, nu va mai fi permisă,: sab 

„nici ună cuvânti,-numirea de preoţi de naţia-. 
nalitate străină pe la bisericile din sate, Mi- 

“| nisterinlă justiţiei, caltelorii ' şi instiucțianei 
publice ra avea'cea mai mare priveghere pen- : 
tru întocmai executare a acestul articlu. Pen- 
tru acesti scopi elă va: Ina de: “pe, acum! tâte 
măsarile necesarii, ' 
Art, 5, piscopulă. este obligată a hirotoni 

s6ă regula hirotonirea absolvenţiloră semina- 
riului la cele d'ântâiii parohii vacante, dapă 
cererea ministruivi justiţiei, „cultelorii şi în- 
strucţiunei publice, _ E 
„ ATte 6, Nici ună preoti ' sâă servitori bise 
ricescii nu va maj putea, fi numită de a drep- 
tulii de episcopulii catolici pe la sate, fără prea- 
labila autorisare a ministrului justiţiei, culte-. 
loră şi instrucţianeă publice, =. ,., pa 

Arte 7e Instalarea în. parohie 8 preoților şi 
servitorilorii bisericeaci se va face pe xiitoră cu 
asistenţa unui delegată ali Ministerului justi-   ţiei culteloră şi instrucţiunei publice
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Art, S, Pentru curmarea, abusurilorii Tegre- 
„tabile ce s'aă comisă şi. se comită prin sa- 
tele catolice, en ocasiunea, stringerei. dăriloră 
aruncate de biserică asupra săteniloră, pentra 
întreţinerea bisericel şi a servitorilori ci; se o- 
tărăsce ca po venitorii veri ce dare do veri ce 
natură, pentru întreţinerea bisericei şi a ser- 
vitoriloră ei, să fiă trecută de a pururea în bad- 
getulă comunei, şi aprobată; de ministrulă jus- 

” tiiei, culteloră şi instrucţiunei pablice.. .. 
Art. 9, Veri ce dare s'ară mai strin gepe vii- 

toră de preoţi şi servitori al bisericei catolice, 
afară de acele trecute în budgetă, vorii fi con- 
siderate de nelegale şi stringătorii pedepsiţi cu 
asprime. EN 

Art. 10, Seminariulă catolică va indo 
veni seminară mare cu 7 clase. ..,... LL 

Art, 11. 'T6te sciinţele şi materiele progra- 
malui seminariului sa voră preda numar în 
limba română, ii. ta 

Art. 12, Defigerea programalui şi a orarului 
seminariului, se va facă pururea după consul- 
taţiunea episcopului, catolicii, de.către - mini 
strul justiţiei, cultelor şi instrucţiune) pablice, 
Acesta nu va adăogi, şterge sai micşora întin- 
derea a nici unui obiecti relativă la religie, fără 
ca acestă adăugire, ştergere 'sâii. mirşorare să 
fiă cerute să cu consimţimentulă episcopului 

a de- 

ă 
catolici sâii a 'Jocotenintelul 'seă.. . 

  

.. 

„CAPITOLUL II... 
De programii ia 

Art. 19. Pentru a se patea pregăti scoiarii 
carii să fie admişi în seminarii, va fi deuă cam- |. 
dată, pe lingă acesta, done clase în care se vorii 
preda: 

1. Religia iii 
2. Cetirea şi scrierea română .... ., 
3. Citirea şi scrierea latină. - - 
4. Aritmetica elementară. . PI 
5. Geografia şi istoria patriei, 
6. Cântarea bisericâscă,! *..- i, 
art. 14. Programulă seminarului fiind de 

uă cam dată pe 4 anl, va cuprinde armătârele 
materii: - 

1, Religia cu treptată desvălire. 
2. Istoria bisericei, -.-.. | 
3. Geografia vechiă şi nouă cu istoria univer: 

sală şi a Româniloră. "- . ai 
4. Limba latină şi română. "| 
d. Limba francesă, 
6. Matematicele. - . 
7. Sciințele naturale, mineralogia, botanica, 

zoologia; fisica şi chimia. +. i: 
8, Elemente de agronomie: . 

:9, Cântările bisericeşel.i ...:-!- 
10. Limba germană, facultativă, 

e 
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_" "“CAPIROLUL III 
De internată | 

- Arte 15, Regulamentulă disciplinară ală în- 
ternatului seminariului, se pregătesce de către 
episcopuli stii locotenintele. de episcopii 'cato- 
lic şi este executorii dupre aprobarea: minis- 
tralai justiţiei, cultelori şi instrucțiunei pu- 
blice. -- - E ! a 
Art, 16, Nu soră fi primiţi în internată de 

câtă tineri de 10 ani minimum şi 14 ani ma- 
MU e 

Spre a fi primiţi în internatul: seminariului 
se cere de uă cam dată de la elevi: E 

-Q. Estractă de boteză.. . . -: i 
-b, Atestată de bună conduiţă; . i: 
c, 'Lestimoniii eliberată de Parohulă respec=:: 

tivă şi vizati de autoritatea comunâlă, con- 
statătoră aplicărei aspirantelul la: învățătură. 
Cu incepere de la anulii 1886, se-va cere şi a- 
testatii de absolvire a unul cursă: primarii. .: 

Art. 17. Toţi elevi interni ori purta liatne 
uniformă, adică : sutana nâgră cu brâă: şi co-- 
lan negru, şi pălăria nâgră rotundă.” --: 
"Art, 15, Voră fi: priimiţi pentru acum de-   

inţele bisericiloră. 

două ori atâţia elevi interni pre câte biserici 
catolice suntii în comunele rarale. Mai târdiă 
numărulă internilorii se va regula dupre trebu- 

CAPITOLUL IV 
-...„. Despre profesori 

Arte 19, Toţi institutorii şi profesorii sami-     
"! narului vo 

    

narialui sonti numiţi prin concursă ţinută in- 
paintea episcopului catolic sâă delegatului sei, 
şia delegatului Ministerului justiţiei. eultelură 
şi instrucțiuni publice. 
“Art. 20, Promoverile iustitutorilorii s6ă pro- 

fesorilor de a uă clasă la alta, se va face dapă 
presentarea episcopului 'respectiviă şi cu apo- 
barea ministrului justiţiei, colteloră şi instruc- 
ţiunei publice. : 
“Art, 21, Toţi inatitutorii şi profesorii semi- 

ră fi Români scă împământeniţi ro- 
mâni.: ÎI a ea 

Totuşi, pentra astă unica dată, penă la for-. 
marea de profesori dintre elevii absolvenţi ai 

„| seminariului, voră putea fi întrebuiţi ca profe- 
sori şi străini, carii voră doreai 
în limba Română. 3 ANII 
"Art, 22, Directorii, şefii: pedagagulă şi pe-. 

dagogii internatului so recomandă de episcopii,- 
dintre profesorii şi institutorii Români caţolici 
S6ă şi alte persâne indigene e o moralitate re- 
cunoscută: E 

""Arte 20, Intreţinerea materială 

că poti preda 

a internate   :| lui este exclusivii sub privegherea ministralat



justiţiei, cultelorii şi instrueţiunei publice. E-| 
piscopulă pote totuşi propune “îmbunătățirile 
dorite în privința. materială, i 

CAPITOLUL Y ... 
„.. Deexamene şi atestate 

Arte 24. Examenile tori fi publice şi de două 
! ori pe anii, la timpulă ce va determina, minis- 
| trul Şustiţiel, culteloră şi instrucţiunei pablice. 
| AFte 9de În jurială examinatoriă va fidea. 
pururea unulă sai mai mulţi delegaţi ai epis- 
copalui. m   i pa i zi i a 

  

ii 

5” SOCIETATII ACADEMICE 

(A Iprobată prin Decretul Nr. 246, din 1867) Si 

i Art, 1, Societatea literariă română în Bu- 
curesci, prin decretulă Domnescă din 2 Iuniiă 
1867, No. 5,041, se constitue în, puterea arti- 
colului X din regulamentulii  provisoriii de la 
1 Apriliă, 1866, în societate academică română 
cu scopă de a lucra la inaintarea literelor. şi 
a sciinţeloră intre Români, 
“Art, 2. Societatea academică română este şi 

rămâne corpii independinte în Jucrările scle'de 
ori ce natură, , 
“Ea singură 'se constitue ; ea 'şi, alege mem: 

! brii; ea 'şi administră fondurile ce le are, ete.- 

secţiuni ;: - . - i 
. a. Secţiunea literariă-filologică.. '! : 

b. Secţiunea istorică-areheologică,: i 
c. Secţiunea sciinţeloră:naturali, -.. ..: . : 
Art, 4, Atribuţiunile işi indâtoririle acestei 

societăţi se specitică în: modală următori : * 
a. Secţiunea literariă se ocupă cu diversele 

 cestiunl filologice, destinate a cultiva, a curăţi, 
a regula, a înavuţi şi a perfecționa. limba, ro- 
i mână ; organisâză misiuni lexicografice pentru 
compunerea unui dicţionarii română; câtă se 
pâte mai complecti şi mal raţionale, aşa în câtă 
să potă fi dreptariuli limbei; încurageză. şi 
premisză, opuri filologice şi altele de valore li- 

terariă, e te aie e 
b. Secţiunea istorică culege. veri. ce docu-. 

mente importante din ţările, române. sâă din 
străinătate atingătâre de istoria.Româniloriă ; 
organiseză misiuni pentru asemenea lucrări ; 
ia iniţiativa pentrv esplorarea ţărilorii române 
din punctulii de vedere archeologică ; pune Ja 
cocursă şi,premiăză opurile; istorică ce se cu- 
vine a le popularisa între Românt. pai E 

c, Secţiunea sciințeloră nătorali se ocubă cu 

| 

|! “Arte93, Acestă societate se împarte: în trei 
( i E Ia 

ţ 

  

atit Îi 
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'] brii actual! presenţi. 
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Art, 26, Pentru examenile anuali se da cer-; 
tificate de către episcopii şi vizate de către mi-. 
nistrulii justiţiei, cultelori şi instrucţiunet pu-; 
blice. n 
„Pentru examenile. de absolvire a cursului se 

dai diplome de către ministrulii justiţiei, cul-, 
telorii şi instrucţiunei publice, după „presenta- 
țiunea episcopului respectiră. a 
„Arte 27 Elevii eşiţă din seminarii cu 4 clase 
numai, ai dreptul de a ocupa cu preferință 
posturile de învăţători sătesci la, comunele Tu-, 
rale catolice,  - RI e 

DER 

  

ROMÂNE DIN BUCURESCI: - 

î. : he FI LI 

esplorarea'ţerilorii 'romând în respectul geo- 
graficii, igeognosticii şi fisiografică ; cu organi- 
sarea de misiuni pentru aseinenâa lucrări, pre- 
curri şi cu încuragiarea şi premiarea oparilori, 
relative la cunoscinţa ţăriloră române." ! 
„Art: 5. Membrii societăţii academice, ro- 
mâne suutii sâii actuali să onorari. - -i--. 
“Arte 6." Membrii actaali nu potii fi de câtă: 
Români cunoscuţi prin opurile oră: literarii şi 

| sciinţifice şi cari totă-uă-dată se bucură de uă 
vicţă respectabile. Ei suntă pe viâţă şi nu potiă 
fi esthişi de câtă în câsuri grave şi după deci- 
siunea motivată a donă treimi (2/3) din “mem- 

"Arte 7, Membrii actuali ai “dreptulă 'şi da- 
toria de a participa'cu votă decisivă atâtă în' 
şedinţele secţiuniloră respective, câtă îşi în a- 
dunările generali ale societăţii! i i 
-” AFte 8. Membrii convocați din inițiativa gu:. 
vernului României, se consideră ipso facto ca | 
membri actuali ai societăţii academice româte, 
Societatea însă este în drepti de a'și înalţi 
după: împregiurări numărulă membriloră' săi 
actuali. Ef se vocii iua cu respecti lă speciali- 
tăţi din tâte părţile locuite de Români.” :. 
„+ APta 9, Membrii onorari se” numescii "de şo- 
cietate atâtă dintre Români câtă şi dintre stră-. 
ini, EI suntii să numai onorari, s6ă corespun- 
dinți, :s6ă donatori, îi 1 tit sie 
"a. Meimbrif -numal 'onorară sc'numescii din-' 

tre bărbaţii de litera:şi de sciinţe, car! prin 02: 
perile lori ară aduce servicie societăţii, 

- Ț ți st i dintre 

    

  

    
b. Membrii corespundinţi se niimescii dintră” 

bărbaţi! de specialitate cari se însarcină a face” 
certe servicia societăţii. * ti-i ii 

:"6- Membrii donatori 'suntă cet ce voră ci 
   

  

  
Pitzi CIO MEGA LA009 îi si! 

tribui cel puşini ună: miă galbeni (1000); n
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bani saii-fondă la scopulii societății: Numele 
„donatorilori şi-sumele, ce le. voră da, se voii 
trece în cartea' de aură şi se roră publica în 
fie-care anii în analele societăţii, Da 

Art. 10, Membrii onorari ai dreptală de a 
asista cu vot corsultativ la şedinţele societăţii, 

» Art, 11. Spre a putea îi membru actuale ali 
societăţii academice română se cere a fi pre- 
sentatii celi: puţină''de duoi diutre' membiii a- 
legetori şi a, da. înscrisă 'că primesce- a face 
parte într'uă secţiune anume şi a se supune'sta- 
tntelorii societăţii, i 

_ Alesul trebue să întrunâscă două treimi (2/3) 
din voturile alegătoriloră presenți, 

Membrii onorarii însă sc alegă de societate 
cu majoritatea de voturi în urma propunerei 
unui membru actuale, pp 
„Art. 12, Numirea fie-cărui membru actuale 

s6ii onorariă se face prin diploma dată în nu- 
mele societăţii subserisă de preşedintele şi de 
secretarul societăţii şi munită cu sigiliulă cl. 

Art. 15, Societatea academică română se în- 
trunesce în fie-care ani la 1 Augustă în pala- 
tulă universităţii din Bucuresci şi ţine până la 
15 Septembre ună şiră de şedinţe atâtă în sec- 
ţiuni câtă şi generali, Ca 

Şedinţele atâtii cele generali câtiă şi ala sec= 
ţiuniloră vorit fi parte publice, parte private, 
precum se vorii regula ude către societate... - 

Art, 14. Pentru ca societatea să pâtă „ţine 
adunare generale se cere majoritațea membri- 
lori actuali, o. pati 
"De asemenea la şedinţele de secţiuni se cere 

"majoritatea membrilor din secţiunea respectivă. 
„În ammbe casurile, pentru ca conclusiile să fie 

„Valide, se cere majoritatea membriloră „pre-. 
senți, o aa Dei 
„Art, 15. Societatea academică. română are 

unii preşedinte, ună vice-preşedinte şi ună se- 
cretară ; cară se legă de adunarea generale, 

Fie-care secţiune 1şi alege asemenea câte uni. 
preşedinte, unii vice-preşedinte şi câte unii se- 
cretară din sânulă săi. IE 
„Puncţiunea preşedințilorii, a vice-preşedinţi- 

loră şi a secretariloră este anuale. |... , 
“Art, 10. Preşedinţii de secţiuni dirigă: lu- 

crările, ce sunt la ordinea dilel în secţiu- 
pile lori 

Secretarii ajutaţi de personâlulă cancelariei, 
redigă procesele-verbali. ale, fie-căret şedinţi, 
cari se trecă întrună codice generale; reguleză 
lucrările preparatorie pentru discațiuni ; pri 
veghâză tipărirea diverseloră lucrări ; ţină re- 

- gistrulă de presențe ale merbrilori secţiunei 
respective ; face raportulă anuale despre lucră- 
rile secţiuni! sâle şi contra-semneză tote uctele 

„subscrise de preşedinţi.. | 

ele sele într'uă revistă periodică anume orga- 
nisată, care va fi sub redacţiunea secretarului 
respectiră. , ÎN 

Art, 17. Fie-care secţiune va, publica ana-   

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI 
e 

:. Arte 18, Disposiţiunile cele mai însemnate. 
precumi : numirea diverseloră misiuni, apre- 
țuirea şi remunerarea diverseloră lucrări, decer- 
nerea de premie şi altele de importanță însem- 
nătâre clasificate de președinții secțiuniloră se 
vori decide de societatea întrâgă întrunită prin 
donă treiini (2/3) din voturile membriloră pre- 
Benți, i A : 

- Art. 19. Societatea îşi face tâte regulamer- 
tale sâle speciali, e 

„Art, 20, Preşedintele sâă vice pregedintile 
şi secretarulii societăţii d'împreună cu alti 
duoi membri aleşi de societate constituescă or- 
ganuli representatiră şi administrativi ală so- 
cictăţii sub numirea de <delegaţiune a societă- 
țil academice.» 
": Atribuţiunile acestui organii se voră speci- 
fica întruni regulamantă aliă societăţit. 
„Art, 21. Sociotatea are unii perssnală acce- 

soriă pentra cancelaria sea. Acesti personală 
Se compune din.; . »,, 

a. Unii casierii ; 
3, Uni comptabilă; . | 

"6. Alaf molţi scriitori ; . 
d.Servitori,, o i SR 
Numărulă şi salariile acestora se fixsză prin 

budgetii. Indătoririle lorii se voră specifica de 
societate; ''. i . 

Art, 22, Casierulă şi comptabiluli se nu- 
mesciă, după propunerea presedintelui, de către 
societate, cu două treimi (*/) de voturi, inst 
cu garanţia 'necesarie ; &ră celi-altii personali 
accesorii se numesce de delegaţiunea societă- 
ţii academice sub responsabilitatea ei. Ă 

; Arte 28, Fondurile societății .se administră 
de societate prin delegaţiunca ei, ai. căreis 
membri suntă solidară respundători. ....: 

Art, 24, Fondurile cu destinaţiune speciale 
se vorii întrebuiuţa mai âutâiă după voia es- 
presă a donatoriJori, şi apoi și spre urmărires 
celoră-alte scopuri ale societății. | 

„Arte 25, Societatea 'şt face în totă anuli 
budgetulă stă. Pentru validitatea budgetali 
sa cere votulă a două treimi (2/5) din numărali 
membrilorii presenţi. - a 
„Delepgaţiunea societăţii academice na pâte 

face sub nici ună curentă spese neprevtdule 
în bodgetă, îi: o: 
“Art. 26, Compturile de venituri şi da spe:e 

se legitimeză în toti anulă de către societate 
în aduuarea ei generale, Aaa , 

Delegaţiunea societăţii acatemice prepară 
şi încheiă regularea compturilorii cu nă luă 
înainte de 1 Augustă. : 

Art, 27, Societatea pâte modifica aceste sta- 
tute după necesitățile, ce timpulă şi împre 
giurările lo voriă proroca. 

..;. Modificările se xoră face numat după propr+ 
nerea ă cinci membri actuali şi cu votuli a tre
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pătrat (374) din numărulă merubrilorii actuali, 
„al societăţii. . 
"Dati în Bucuresci, 24 August,5 Sept, s67i. 

;. Membrii societăţii academice române : 
Preşedinte, ZI Feliade n, Z. Cipariă, Alez, 

; 
! 

i 

i 
! 

1 
i 

„GABITOLUL 1 

a - Scopulit: 

Art. 1. Societatea pentru. înzăţătura papo- 
rului Românii are de scop :: 

a. A propagu prin tâte midlâcele putiuciose |. 
învățătara între Români, fără deosebire de pro- 
vincia, şi. a. stărui ca instrucţiunea, generală 
gratuită şi obligatorie să devieuă realitate în 
România, aşă ca să ajungă anu maj, fi Tomâa 
fără să scie a ceti şi a scrie, şi  ,. -.: 

„B. A conlucra la desroltarea tducațianil n na: 
ţionale : EI -f, 
“Ie Protegândă scâlelo pe căile legale în con- 

tra: ori cărei măsuri loritâre. 
2. Cerândii şi acticândii prin stăruinţele sâle 

înmalţirea şi îmbunătăţirea: scâleloriă. 
3. Stăruindă din tote puterile pentra exacta 

punere în Imcrare a donaţiuniloriă făcute în fa- 
vâiea, înrăţăturei publice, . . ! 
4 Apărândă „drepturile legitime ale corpulat 

invăţătorii, „prin tote migiâcele legale. |. . 
"5. Ajutândă pe jurii scoiari lipsiţi de ie, 
dlece, fără distincţiune de provincio română, 

6. Activândă „şi: încuragindiă . elaborarea, de 
cărţi didactice, mal cu semă pentra scâlele pri- 
mare, câtă mai multe, mat bune și mai puşin 
costătâre, : E 

7, Stăruindă din tâte paterile pentru tnfiin: 
ţarea de scâle profesionale române spre rena; 
scerea şi înflorirea a comerciala și industriei na- 
ţionale. a 
„-Şi prin alte âsemeriea “mile, pri 
"Arte 2, Societatea va avea denormă a pleca 
în lucrările sâle de 1q ce este Tai, mecesariă şi 
generală în îolositoră. “ îi 

    

“Arta 3. Toiii româna, î do deveni membru, 
ală societăţii făcândi cerere şi declăraţiune 
către oti caro, secţiune. a societăţii că voesce a 
fi membra ală ef, 

Secţiunea, are dreptatii ală, recunâsce, rămâ- 
nendă ca comitetulă: adunării generale să”i dea, 

la timpi, diploma cnyenită,. . -, e sac 
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Romanu, A Treb. Laurian, 1. C, Drassimi G. 
J. Muntenu, I, Carajani, George Bariţiă, I. 
Strejescu. Tin Sbiera, N. Ionescu: A. Hurmu- | 
sale, Dr. os, Lodosii Gemenu. : i 

  

0 SDARUDELE SOCIETĂȚII. | 
PENTRU INVETIATURA POPORULUI ROMANU 

' ” i „+ (1868). 

  

Societatea pote primi « ca membri și p pe pro- 
fesorii din România, ce n 'aă âncă naturalisa- * 
ţiunea. 

Membri minorâni wati dreptuli de voti de- 
liberativii. 
„Arte 4Nu potiă fi membri ai societății : 

„+. 4. Persânele condemnate şi nereabilitate pen- 
tru veri uni delictă ordinară şi infamanti. - 

d. Membri corpuloi învățătorii pe drept de- 
părtaţi din. posturile lorii pentru causă de ne- ” 
moraiitate, 

« ATte 5. Inceteză de a fi membra societăţii : 
„a. Membralii care: se esclude din senulă ei 

grin votulii a 2/3 din numărul membrilor sec: 
ţianei localităţii din care face parte. : ..::: 

d; Membrului care nu răspunde la timpi co- 
tisaţiunea anuală la care e e obligată după trei 
avertismente, ::, i . 

e. Membralii care în urma intrărei sdl6 în 
societata a perdută calitatea de românii. sâă a 
cădntă în categoria da la litera a şi b, art. 4. 

d. Membrulu care acceptând vă  iusăreinare 
din partea societăţii, fără motivă aprobată de 
societate m'a îndeplinit'o. pm ai at 

 Caerzori ia mi 
Org anisarea . n o 

oii 

    

) Da ai 

i ATi. 6. Societatea pontrie învățătura, D0po- 
vului Română ţine şediuţe generale vă dată, . 
pe anii în diversele oraşe ale României; cră pe- 
ste anii ea lucreză : 

a. Ca secţiune centrală cu reşedinţa “a! Bu: 
curesci. 

b. Ca secţiuni judeţiane tegeţătăre în capi- 
talele de judeţe... ::..: 

“ Art. 7. Se declară constibaită -u ui secțiune 
judeţiană asocietăţii îndată ce îutr'uă locali- 
tate suut reşedinţi un minimum de 10 membri. 
“Arte S. Oricare membru al. sucietănii este 

membru de dreptii alti ori căreă secţiuni. In lo-. 
calităţile însă unde numărul nu a permis con-. 
stituirea anei secţiuni judeţiane, membri iso- 
laţă. cari aii dreptuli a lucra în ori: care din 

vz Ie 

'secţiunile jadeţiane, suntii totuşi obligaţi a de-. 
termina 'secţiunta la care ordinarii voescii a lu- 
„era, prin uă prealabilă declaraţiune către co- 
mitetală secţiunel, aceia, : ii zii
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„+ Art, 9. Fie-care sâcţiuue jadoţiană, parte din vnulă şi acelaşi ţotii. vaparta ti- tiulă ; « Societate pentru înzițătura poporului Română.» Secţiunea din jude (nu- mele localităţei). 
Art. 10. Dâcă uă secţiune recunâsce pe uă pers6nă ca membru, conformă art, 2 şi 3, va, face cunoscută secţiunei centrale, şi accata tu: tulorii secţiuniloră județiane! | , 

stituită pe dată ce vorii fi subsemnatii aceste statute 50 de membri. _ LL 

"CAPIZOLUI, Ti ni-i 
* Compunerea secțiuniloriă: i: - . 

Cip ta ţe 

  

  oc eg 

  

Art, 12, Fie-care secţiune a societăţii :pen- tru învăţătura poporului Românii, se -coimpu- nedin: ein i i -“a. Comitetul secţinnoy, n iii - :b. Membrii reşedători în oraşulii unde scaunulă secţiunei. , ni : „6. Membrii din localităţile unde nu s'a, putut constitui secţiunea dapă declaraţiunea, Jor (ar- ticolulă'8.). dm i Art. 13, Secţiunea pâte ţinea şedinţă ordi- nară şi uumai cu membrii de la litera aşib. 2 Arte 4, Comitetulă secțiunsi se alege prin majoritatea votarilori, pe câte-ană ani, de către membrii rezedători şi dintre că, ; Comitetaliă se compunedin:: :-.:* Uni preşedinte, e 
Unuli sâă mai mulți vice-pregedinţi,. -: "i Becreteri.şi casier. , ':..*. a Art, 15, Fie-care secțiune va lua tâte măsu- rile necesarie pentru realisarea, scopuriloră so- cietăţei în întrul judeţului sâi; visitândă dapă trebuință prin membrii sel scolelo, susținândă şi făcendă a se susţine causele loră înnintea aotorităţiloră, ete. | Aa >: Art. 16.'Unii regulamentii specială: votată de fie-care secţiune în parte, va determina mo- dulii. alegerei comitetalai ei, câtă 'gi atribu- țianile acestuia, i mm ba 

„CAPITOLUL V . 
Secţiunea din Bucuresci |. 

- Art. 17, Secţianea din Bucuresci, fiindă see- ţiunea judeţalui lifovă este totă-uă-dată şi organii ală tutulori secțiuniloră societăţei în faşa autorităţiloră superidre din capitala Ro- mâniei :.: Aa 
- Ca atare, acestă secțiune se ocupă-cu tâte afacerile ce interesâză în genere societatea şi în specială pe verl-una din secţiuni după a lor cerere, Di 

- Totii secţiunea centrală din Bncurescj va fi organulii societăţii în relaţiunile e cu alte 

io mi 

este 

i e i 

, , Pepi E 
LEGIUIRI ALE MINISTERULUI , 

    

HI) 

Azi a tt e făcenă | societăţi, dâră mai cu deosebire cu societățile de preste Carpaţi. ,.. . e 
Art, 18 Comitetele secţiunilori judeţiane suntă obligate;, ci „ a. A trăite secţiunet centrale la fi-care trei iuni celă pugină, relaţiane despre starea intereselorii societăței; 

- b::A realisa fără întârdiere tâte cererile ei vu: „| adreseză secțiunea centrală, ă Art, 11. Secţiunea centrală se va declata con- Art. 19, Spre a se ajata în lucrările sâle, ca organii ali societăței secţiunea din Bacu. reset va putea trămite după treboinţă membri visitatori şi apărători iri veri-ce judeţă; mem- . brulă acesta ia parte de dreptă la lucrările secţiuni unde este îri'inisiune. 
Arte 20, Secţiunea centrală publică în nu: mele sâsietăţei unii jurnală destinati a apăra causele şi a Susţine scopurile co'şi propune so- cietatea,; i ii a » Acestii- jarnală se vă 'susţine':ca midiocele s6le proprie. Pentru primele două luui va priimi da la societate uă subențiune, caro nu va, trece peste 1500 lei. Venitul ce ară produce cu tim- pulă foia, va reveni societăței, - . -: “* Redacţiunea acestui diariă se alege: de asti dată de membri! secţiune! centrale, şi pa viitor   Se voră alego în adunarea generală anuală. 

3 “OAPITOLUL VI, „Fondurile societăţea * 

„Arte 2i, Fie-care membru plătesce nainte câte ună sfauţi pe lună cotisaţiuno; 'se, pâte plăti acestă cotisaţiune cu una, cu trimestral ssă cu anuli. , e 
„Arte 22, La priimirea diplomei de membra se răspunde duoi sfanţi, spesele tiparului, “i Art, 23, Societatea priimesce cn Tecunoscinţă daruri; subvenţiuni, donaţiuni, ete. Ca acestea societatea va chibzui a forma unii fondă spe- 
cială, ali căruia numai venițulă se va putea 
chieltui: i   - Art, 24. Budgotuli anuală ală societăţei se otărasce de adunarea generală. Aa 

Până la prima adunara generală budgetulă '|8e întocmescede către fie-care secţiune în parte. “Art.'25, Secţiunea centrală va priimi cov- "| formă badgetului votat de adunarea generală, 
ca suvenţiune, dela fie-care secțiune Judeţiană, 
comune socie- sumele necesarie pentra spesele 

tățel. i E 
Arte 26, Secţiunele 'judeţiana' da sâmă în 

fie-care anii adunărei generale, de întrebuința-     rea sumelorii ce ai strinsă. a 

CAPITOLUL VII 
Şedinţele generali 

Art, 27, Societatea so adună în şedinţă ge-  
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nerală uă dată pe anii, la timpaulii şi în oraşul 
otăritii de ea la adunarea din urmă. 

Măsurile locali necesarie pentru instalarea 
adunărei se iaii de secţiunea localităţei unde e 
convocată adunarea. 

Art, 2$, Toţi merabrii socistăţei neputând 
veni la adunare, adunarea este totuşi consti- 
tuită din majoritatea membriloră presinţi ai 
secţianei din localitatea ande se ţine adunarea. 
plus majoritatea delegaţiunelorii de Ja secţiu- 
nile judeţiane. 

Art. 29. Adunarea generală va elabora re- 
gulamentuli săi, | 

Disposiţiuni generale și trausitorie 
Art. 30. Societatea se va considera consti-   

1887 

tuită dendată ce vorii fi constituite unii mini- 
mum de dece secţiuni. Intârgierea, constituirei 
societăţei, nu împedică constituirea une! sec- 
ţiunt în parte, 

Art, 31, Prima adunare generală va fi în 
Bucuresci. Secţiunea centrală, dapă constitui- 
rea societăței conformii art. 30, convâcă prima 
adunare . la epoca ce o va determina după 
prealabilă înţelegere cu secţinnile constituite, 

Art, 32, Numai adunarea generală pote mo- 
difica statutele acestei societăţi. 

Articolulii 1 însă nu se pâte modifica nici de 
adunarea.generală, fără a atinge ânsăşi fiinţa 
acestei societăţi.
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„Blice cuprinde următârele : 

1891 

REGULAMENTU | 
PENTRU ORGANISATIA ADMINISTRATIEI CENTRALE A MINISTERULUI AGRICULTUREI, CO- 

. ” MERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

(Promulgat prin Domnesculii decretii cu No. 610, inserată în 
: | IE „din 1 Iunie 1868) 

CAPITOLULI . 
Organisațio—Atribuţii—Cadre: 

Art, 1. Administraţia centrală a Ministe- 
rului agriculturei comerciului şi lucrărilor pu- 

"1. Cabinetul Ministerului, 
2, Secretariatulii generale. 
3, Biarourile administraţiei centrale 

'4, Consiliulă lucrărileră publice, 

SECȚIUNEA 1 
Cabinetalii Ministerului | 

Art. 2, Ministrulii este gefulii saperioră alt 
întregei administrații centrale şi ali tutuloră 
serviciiloriă 'exteridre dependinte de Ministerul 
agriculturei, comercinlai şi lucrărilor publice. 

Următârele lucrări suntă rezervate numai 
ministrului : - 

a. Deschiderea, depeşelorii 
sate administraţiei centrale. 
":b, Sub-serierea, raporturiloră la domnă, a de- 
areteloră şi mesageloră Domnesc), a referate- 
loră către consiliulă ministriloră, a corespon- 
dinţei cu corpurile leginitâre şi a instracţii- 
loră către osebiţi funcţionari dependinţă de Mi- 
nisteră. | A 

c: Subscrierea ordonanţelorii de plată stă de 

telegrafice adre- 

+ delegaţii a adjndecaţiiloră sâă contracteloră 
de întreprisă, 

” d. Luarea de decisiuni de veri-ce natură, re- 
lative la lucrările contractelorii sâi în regie. 
"“e. Aprobarea congediilorii diferiţilură fanc- 
ţionari. - . a , 

f. Aprobarea măsurilorii disciplinare aplica=* 
bile întregului personală dependinte de Mini- 
steră, înaintările, şi - 
- g. Aprobarea cheltuelilorii de veri-ce natnră 
făcute prin agenţii Ministerului, tie în antre- 
prisă fie-în regie. . 

SECŢIUNEA II 
Secretariatuli generalii 

| Art.3, Secretariatul generală se dirigeză de 
directorele Ministerului şi cuprinde următârele 

: Diurouri : 
  

Monitorul oficialii No. 132, 

- Biurouli I 

Registrulă generale avândi următârele a- 
tribuțiuni: . 

a. Priimirea, chârtiilorii adresate Mrniste- 
Talui, înregistrarea, regularea pe divisiuni şi 
predarea Joră imediată către archivarii aceloră 
divisiuni, i 

» d. Inregistrarea gi expediarea de îndată a 
|| chârtiiloră eşite, 

c. Darea de lămuriri şi comunicarea resul- 
tateloră către stăruitori. 

- d. Înregistrarea ordonanţelorii şi expediarea 
loră. e 

DBiuroulă II 

: Archivele ataşate Ia divisiuni cu următârele 
airibuţiuni : NR IE 

a. Înfiinţarea, păstrarea şi regularea dosie- 
relorii, relativă la lucrările divisiunei, regi- 
strele necesari! pentru intrarea şi eşirea châr- 
tiiloră privitâre la diviziune. . 

V. Vinerea unui catalogii mobilă, de dosarele 
aflate în lucrare. 

„ €. Tinerea unul catalogii atabilă Qe dosarele 
închise şi neluorâtâre. . 
„d. Tinerea unui catalogă stabilă de dosarele 
închise şi trămise la archiva, Statului. 

Biurouli III 

Archiva planuriloră, dirigetă de inginerulii 
secretari ală consiliului lucrăriloră publice, a- 
vândă de atribuţiuni : Ra i 

- Ingrijirea şi păstrarea bibliotecei, a chârtiei, 
a planurilorii şi instromenteloriă, 

SECȚIUNEA II 
Biurourile administraţiei centrale 

Art. 4, Biurourile -administraţiei centrale 
cuprinde următârele divisii : | 

» Divisia I are serviciile drumurilorii, poduri- 
loră şi căilori ferate; se dirigâză de ună şefă 
de divisie, ajutati de doui şefi de biurouri, cu 
atribuţiile următâre : - 

Biuroulii I 

a. Lucrările de gosele şi poduri din nuoă după 
căile naţionali. . . 

v. Pregătirea, projecteloriă, încheerea contrac-
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teloră şi privegherea executării acestori lu- 
crări. 

c. Lucrările relative la înființarea căilorii fe- 
xate şi la podurile de feră. - ăi 

d. Projecte de legi, decrete, exproprieri, exe= 
cutarea legiloră şi regulamenteloră privitore 
la drumurile naţionali. ....... .. 

[| e. Contenciosulă şi procesele relative la a-. 
tribuţiile acestui biuroii. 

"Biuroulă 11 DR 

a. Intreţinerea şoselelor gi poduriloră î 
circulaţie de pe căile naţionali, specificate în 
mică separați, aprovisionări, plantaţii ste." 

D. Tarifele, statutele şi convenţiunile inter- 
naționali pentru drumuri de ferii şi executarea 
legiloră şi regulamenteloră relative a exploa- 
tarea lori, într i 

c. Serviciulii sc6leY de poduri, şosele şi mine, 
d. Licitaţii şi contracte pentru întreţinerea 

Grumuriloră, i, 
e, Procesele relative la atribaţiunile ds mat 

susi au 
Divisia II are serșiciile. de agricultură, co- 

merciă, riurile navigabili, şi neuavigabili, ali- 
nierea orageloră, dramuriloră judeţiane şi mi- 
nele, se dirigeză de ună şefă de divisie, ajatat 
de duoi şefi de biuroi cu următârele atribuții : 

Biuroulii I. 

q. Lucrările privitâre la îmbunătăţirea şi 
prosperarea agriculturei, scolele de agricul- 
tară, exposiţille şi concursurile agricole şi exe- 
cutarea legilorii și a regulamentelor privitâre 

pa 

. 
la acestii servicii. | . 

b. Lucrările privitâre la îmbunătăţirea cur- 
sului apeloră navigabili şi plutitore, canalisa= 
rea riurilorii, construcţia şi întreținerea por- 
toriloriă comerciali, maritime şi fluvial și a 
keurilorii şi paza legilorii şi a, regulamenteloră 
privitore la dânsele. | , 

c. Regimuli şi poliţia apelorii nenavigabile 
şi neplutitâre, curățirea şi îmbunătățirea cur- 
sului loră, lucrări de apărare contra inunda: 
ţiiloră, regulurea usineloră pe 'tâte cursurile 
de. apă, lucrările privitâre la irigaţii şi secarea 
prin drenagiii sci îmbunătăţirea locuriloră 
mlăztinose, 

d. Reguiarea alinieriloră în oraşe şi lucră- 
rile relative la'drumarile judeţiane și comunale. 

Biuroală II: -. 

a. Lucrările privitâre la comertiulă interior, 
autorisarea societăţilorii anonime şi a institu- 
telorii de asigurare, desroltarea arteloră indu- 
striali şi manufacturate, scOlele de ante şi me- 
serii, camerele de commerciă şi de industrie, 
poliţia sanitară şi industrială, inăsurile contra 
epizootiei şi executarea legiloră şi regolamen- 
telorii privitâre la dânsele, .:: - 
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d. Lucrările priritâre la ţinerea în bună stare 
a grădineloriă publice ale Statului, din Bucu: 
resci şi aşi şi la înfiinţarea din nnoii şi între- 
ţinerea grădineloră de prin oraşe, 
 c, Lucrările privitâre Ia verificarea pămân- 
turiloră' date foştiloră clăcași după legea ru- 
rale şi la, delimitarea între locuitori. 

„d. Minele, minierele şi carierele, , 
" Divisia IIL'are servicială de comptabilitate, 
se dirig6ză de uni şefă de divisie, ajutati de 
trei şeîi de biuroii cu următârele atribuţii : 

„2 Biuroulă I ; 
a. Numirea, promovarea şi mişcarea perso- 
NA 

b. Disciplina, congedii, şi toti ce se atinge 
de sitnaţia personalului administraţiei centrale 
a inginerilorii, conductorilorii şi în genere a a- 
genţiloriă serviciiloră dependinte de Ainisteră, 

e, Ajutâre şi pensii. Aa 
d. Regularea cheltueleloră de biuroii şi de 

“revisii, cheltuelele de voiagii, misii si indem- - 
nisări, i o 

„ F.Cestiunile privitârela re;zalamentarea chel- 
tueleloră şi onorariiloră ingineriloră, conduc- 
toriloră şi agenţilorii detaşaţi in serviciile ju- 
deţiane şi comunali, și cestiile contenciose pri- 
vitOre la personală. |. i 
9. Cheitnelile de cancelarie şi întreţinerea, lo- 

calului Ministerului; personalulă Gmeniloră de 
servicii, .. . : por 

- A. Înventariarea şi conservarea mobilierului 
Ministerului, furnituri de biuroă şi tipărituri 
de formulare și altele, . 

i, Inventariarea instrumenteloră, unelteloră, 
cărțilorii şi alte objecte ale Statului afate în 
Ministeri şi la tote serviciile exteriore 'depen- 
dinte de dânsuli. „ 
a Biroul ZI | 
“a. Emiterea ordonanţeleră de plată şi a celoră 
de delegaţie pentrn distribuţia mensuală a 
fonduriloră budgetare la deosebitele servicii, 

- b. Pregătirea decreteloră şi projectelorii de 
legi pentru deschiderea crediteloră suplimen- 
tare şi extraordinare, a 

c. Corespondinţa cu Ministerul finanţeloră, 
cu curtea de comptuii, cu prefecții şi inginerii 
asapra tutuloră cestiuniloră privitâre la acestă 
biuroă. | | a ” 

d: Insciinţarea celoră în dreptă despre er- 
pediarea ordonanțeloră de plată şi de delegaţie. 

€. Adunarea elementeloră necesarii pentru 
projectuli de budgeti, o 

Biurouli III 
a. Ţinerea registreloră de comptebilitatepen= 

tru lucrările de antreprisă şi regie, 
V. Condici auxiliare, situaţii provisorii, bi- 

lanţuri nieusuzli şi facerea sumei definitive a 
Ministerului, i ta 

€. Comptabilitatea' personalului interioră şi
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exteriori, controlarea şi licuidarea pieselorii de 
cheltaeii.. . i 

d, Cerespondența cu prefecţii, ingineri şi alte 
autorităţi asupra acestoră diferite obiecte. 

SECȚIUNEA TV. 
Consiliali Jucrărilorii pnblice. 

  

Arte 5, Personalulă acestui consiliă se com- 
pane din trei ingineri inspectori, îi... . 

Uni ingineri-șofă secretară şi membra ală 
consiliului, *... Da a i 

Uni desemnatoră. ata 
Unii archivarii s6ă conservatorii alii- planu- 

riloră, ală hărţii biblioteci și ală instrumen- 
teloriă, Se ID . 

Uni copisti. | ii 
Arte 6. Consiliulii este presidat de ministru 

de câte ori va, crede de trebainţă, eli se adună 
regulatii în localulă Ministerului în tâte dilele 
de la 1 Noembre penă la 1 Maiii a fie-cărui au, 
şi se ocupă cu tote cestinnile cei se trămiţă 
de Ministeră, EI i te 

Art, 7, Atribuţiunile consiliului suntă 'ur- 
mătârele: o 

a. Examinarea şi verificarea projectelor pra- 
sintate de diferiţi ingineri, . -: i 

b. Examinarea şi aprobarea modificațiilori 
propuse de ingineri lucrăriloră în executare. 

-. c, !Examinarea . propuneriloră de- lucrări -în 
regie atâtii pe comptulii întreprenorilorii. câtă 
şi pe comptnli Statului, SE ia 
-, d. Examinarea şi veriticarea projectelorii tră- 
mise de către osebiţi şefi ai sezriciiloriă deta= 
şate'pe lingă cele-alte Ministere, judeţe şi co- 
mane. - i . . DRP Îi 

„e, Verificarea situaţiilor definitive pentru 
licuidarea, întrepriselori la expirarea. ternini- 
loră de întreţinere precumă și: Ja, recepţiile 
provisori). | e 

f. Prepararea regulamentelorii relative la di- 
feritele ramuri ale 'serricialui,statuarea asu- 
pra, gradului de responsabilitate a fio-căruia 
din personalului technică, asupra admisiiloră; 
înaintărilorii şi pedepseloră disciplizarii, pre- 
pararea programelor pentru scâlele depen- 
dinte de Ministeră. i: i 

g. Examinarea propunerilor de concesiuni 
pentru înființără de stabilimente, lucrări de 
navigaţii, de drumuri ferate, de poduri cu taxe 
şi ori-ce alte construcţii stii stabilimente de 
utilitate publică, ici 

hi: Ori-ce propuneri pzivitâre la îmbunătăţi. 
rile şi modificările ce se vorii recunâsce nece- 
sarii a se face regulamentelor în șigâre pentru 
partea, technică a serviciulni, ». : ii 

- Art, 8. Pe lîngă .Ministerulă 'agricalturet, 
comerciului şi lucrărilor publice,. mat: sunt 
instituite: Del 

]. Consiliulii generalii de agricultură, fore- 
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stieric, mineralogie şi geologie, compuse de 
ună vice-președinte, de optă membri şi ună 
secretară cu atribuţiunile următâre : 

a A fi consultatii asupra, osebiteloră leg! și 
regulamente privitâre la desvoltarea avuţiei 
naţionale şi asupra îmbunătăţirii” planteloră 
agricole din ţâră, . - DR 

d. Asupra, cestiuniloriă privitâre la esploata- 
rea, conservarea şi plantarea păduriloră, | 

c. Asupra espioatării minelorii şi a tărâmu- 
riloră geologice şi altele. Da 
„2. Consiliulii generală de comerciă şi indu- 
strie compusi de unii vice-președinte, de optii 
membri şi.uniă secretarii cu atribuţianile aur- 
mătâre: a PI 
„Ga. A fi consultată asupra projectelorii de 
lege şi decrete, relative Ja tarifele de vămi şi 
regimulii oră în ceea, ce privesce comerciulă. 

b. Asupra projectelorii de tractate de comer- 
„citi şi de navigaţinne. . E 

„6, Asupra, legislaţiunel comerciale, 
d. Asupra dorințelor exprimate de camerile 

de comereiă și industrie, A Ai 
„3. Unii inspectori: generalii de agricultură, 

cu care Ministerulii: controlâză şi priveghiază 
lucrările de agricultură, comerciă si industrie 
conformii regulamentului întocmiţii pentru a- 
cesta. o a 

Art. 9. Ministru este de drepti preşedinte 
“Țală ambelor consilii de agricultură şi comerciii, 

le pâte presida de câte ori va găsi de cuviinţă; 
ele se adună în Jocalulă Ministerului, . în totă- 
dâ-una cândiă sunt chiămate de ministru. 

" SBOȚIUNEA V.. 
„Cadrele Ministerului 

Art, 10. Cadrulă administrațianei centrale 
ali Ministerului agriculturei, comerciului. şi 

-lucrăriloră publice pe lingă minisru gi director 
cuprinde următârele postari : 
„„Drei şefi de divisie, - - 
:,Optă şefi de biuroă din care unulă registra- 
tori generală. IE E 

Trei archivari aidivisiiloră, . .. . 
„ Duoi-verificatoră la comptabilitate,. : 
„Trei-spre-dece copişti din care unulă la con- 

siliulii lucrăriloră publice. : DIR 
-Duoă ajuţâre la registratură.. 
Unii autografă. * a 
Unii bibliotecarii gi conservatoră alii planu-, 

riloriă, e 
Unii desemnatori, ,. 
Art. 11, Personalulii de servicii se stator- 

nicesce a fi compusă din: i - 
-: Uni intendenti,! : 
"- Duci camerişti, : 
*:Patru gendarmi, * Ma 
Uni rândaşi, îi. 

      Uni sacagii,
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CAPITOLUL II | 
Indâtoriri şi respunderi 

'- "SECTIUNEA I 
Indtoririle directornlui 

Art. 12, Directorali sâi secretaruli gene- 
ral, este şefulii imediată ali administraţiei 
centrale şi ajutorulii ministrului avândă ur- 
mătorele îndstoriri? Si Pa 

a. Elă priimesce de 1a repistratorulii gena- 
vali. prin intermediulă şefilorii de divisii, tâte 

„ chârtiile adresate Ministeruloi, supune mini- 
stralui “lucrările ce arii cere iniţiativa sa şi 
transmite cu resoluţii pe cele curente la şefii 
divisiilori respective, spre a li se da cuveni- 
tulă cursă. - i 

d. Elă este controlatorală tutulorii lucrări- 
loră din cancelaria Ministerului. 

Prin ajutorul biuroului registraturei gene- 
rale pentru neîutârdierea Incrărilorii intrate 
şi conformitatea areleră lucrări cu legile: şi 
regulamentele în vigore, '. - 

Prin biarourile archireloră pentru urmărirea 
+ cu stăruinţă penă la resultati ali tutuloră lu- 

erăriloră intrate la divisii, nefutârdierea şi ne- 
rătăcirea nici unei chârtii atingătore de acele 
lucrări. . 
"e. Eli privegheză ţinerea în bună starea 

tutulorii registrelorii din Ministerii, controleză 
uă dată pe lună compturile comptabilităţii, 
asistă la concursurile pentru admisii, prive- 
ghiză ca toţi funcţionarii Ministerului să'şi 
îndeplin6scă dâtoriile cu exactitate, propunând 
suspendările, depărtările şi înaintările ioriă, 

d, Eli centralisă tote elementele necesarii 
pentru formarea de legi şi de budgetă, precum 
şi pentru esplicarea regulamentelorii în vigâre 
sâii noviloră disposiţii ce ar trebui a se lua de 
către ministeră şi în fine este însărcinată și 
ca cestiunile generali ce nu se atinga de nici 
ung din atribuţiile divisiiloră, ” 

Art, 13. Prin specială delegaţie a ministru- 
lui, directorulii pote îi autorisată a subseri 
chârtiile relative Ii vre-ana din categoriile a- 
rătate la art. 2, 

Art. 14, Directorul face parte din consi- 
liulii lucrăriloră publice şi asistă la delibera- 
ţiile lui de câte or! va crede de trebuință, ssă 
este chiămatiă de consilii spre a'i da lămuririle 
necesarii, | - E 

SECŢIUNEA II 
Indâtoririle şeiilorit de divisii 

Art. 15, Şefii divisiiloră pregătesciă cu con- 
cursul şeflori de biuroii tâte lucrările privi- 
tore la atribuţiile loră, şi le presintă mai ân- 
tâiă directorului spre a le observa şi sub-semna 
pe acelea de competinţa sa. Di   
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Art. 16,. Pentru lucrările unde ar urma ce- 
stiuni de litigii, lipsă de legiuiri s6i regala- 
mente, sâii că ar fi nedomirire, şefii divisiiloră 
suntii detori a preseata referatii. 

Ori cândii dintraă lucrare ordonată prin 
veri-uă resoluţie sâii decisie ministerială s'ară 
comite erori, contradiceri cu lucrările anteriâre 
sâii vătămătâre intereseloră Statului, gefolă 
divisiei respective este dâtoriă sub grea'răspun- 
dere a presenta Ministerului referată de împre- 
giurări mei nainte de a înainta acea lucrare, 

Art, 17, Sefii divisiilorii sunt însărcinați 
a contiasemna veri-ce chârtie sâii decisie sub- 
scrisă de ministru afară de casuli .prevădută 
la aliniatuli 1 de sub art. 16 de mai susă. 
.. Acea contrasenmnare are de objectiă a afirma 
pe răspunderea şefului dirisiei regulăritatea şi 
indemnitatea lucrăriloră cu spiritulă resolu- 
ţiilorii. . 

: „Arte 15, Şefii divisiiloră suntă insărcinaţă cu 
urmărirea proceseloră Ministerului, pregătească 
cuvenitele memorii cari trebue să insocescă 
ordinile date advocațiloră pentru deschiderea 
şi continuarea, acelorii procese, şi priveghâză 
daprope urmărirea resultatelori până la de- 
tinitiva terminare. ' m 

Art, 19. Chârtiile de ori-ce natură ce se 
vorii lucra d'a dreptulii de şefi divisiilorii mai 
nainte d'a Je expedui santi dâtori a le da în 
cunoscinţa şefilor de biuroii pentra a'şi da sâma, 
de dânsele în lipsă-le. . 

„ Arte 20, Şefulă comptabili emite ordonan- 
ţele de plată sei de delegaţie dopă comunică- 
rile emanate de la cele-alte divisii, insocite de 
motivele cheltnelelorii şi pieele justificative 
cerute de legi; — elă nu pote emite nici unii 
mandat de cheltuslă, fără a se face mai ântâiă 
de ministiu lichidarea acelei cheltoeli, — Eli 
prepară resoluţiila de lichidare, arstândă an- 
gagementulii sei autorisarea după cure se face 
cheltuela, precumi şi fondală de unde urmeză 
a se plăti, 

- Art, 21, Sefală comptabilă face a se ţine 
duot feluri de registre, unul făcând parte 
din întregulă comptabilităţii generale, şi cu- 
nescute sub numele de jurnală generali şi re- 
gistru budgotari, şi altele speciale comptabi- 
lităţii Ministerului consistândă în: 

Registrulă creditelorii delegate, 
Registrulă. cheltueleloră întregului personal 

dependinte de Ministerii, 
Registrul partidelorii pe lucrări, 
Pegistrulii garanțiiloră, . 
Inventarulă generală de tote bunuriie Sia- 

tului atingttâre de administraţia lacrăriloră 
publice. 

: Art, 22, Sefalii divisiei comptabilității con- 
troleză de Ia cele-alte divisil notele trebuitâre 
asupra nouiloră trebuinţe ivite în cursulă anu- 
lui lucrătorii. 

Inainte de încheerea lunei a opta a fie-căruia
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' ană, elă le supune directorului ca elemente de 
* budgetii ali anului viitoră. | 
1 Vă lună după închiderea fia-căruia exerciţii, 

| seful comptabilii este dâtoră a presenta mini- 
! stralui sema definitivă a exerciţiului închisii. 
i Arte 23, Șefii do biaroii priimescă în fie-care 
| gi de la archive tote chârtiile intrate şi le predă 
; sefolui divisiei spre a le presenta, directorului 

Eli redigeză conceptele de lucrări după re- 
| cu lămuririle necesarii. 

i soluţiile puse, pregătescii referatele şi estrac- 
: tele din dosare, faci memorii, redactâză con- 
! tractele şi oră-ce alte lucrări atingătâre de 
„ atribuţiile loră şi le supune şefului divisiei. 

SEOTIUNEA III 
- măstoririle consiliului lucrărilor publice 

Art, 24, Inainte. d'a Ina în cercetare ori-ce 
chestiune priimită, consiliulii o va da în exa- 
minarea şi verificarea unuia din membrii săi, 
şi înjurmarea raportului acestuia va încheia 
procesii-verbală de socotinţa consiliului. . 
Membru ce a verificată uă lucrare este res- 

" ponsabilă de ori-ce erori s'arii dovedi în urmă, 
pentra care sfirzit el va semna ca verificatorii. 

Toţi membrii aflaţi presenţi suntii detori a 
semna, procesulii-verbali de încheerea coasi- 
liului; în casii de diverginţă membrulă aflati 
în minoritate este dâtorit a'şi da opinia sepa- 
rată si motivată. 

Ori-ce încheere a consiliului va trebui a face 
objectulii unui osebitii procesii-verhală, care 
se va înainta divisiei respective prin îngrijirea 
secretarului. | a 

Art; 25. In timpuli de 1 Maiii până la 
1 Noembre în care inginerii inspectori se află 
în inspecția lucrărilor, în projectare, execu- 
tare sâă întreţinere, lucrările curente ale con- 
siliului se voriă expedui de către secretară îm- 
preună cu directorul Ministerului, 6ră lucrările 
de mal raare importanţă sa vor reserva pentru 
epoca sesiunei extraordinare, 

In casuri urgente se va putea chiămaşi ingi- 
nezul inspectoriă ce se va afla mai în apropiere. 

âxt, 26. La începerea şedinţelor ordinare 
ale consiliului adică la 1 Noembrie, directorulii 
împreună cu secretarali consiliului vorii face 
uă dare de sâmă da tote lucrările curente es- 
pediate de denşii în cursulii campaniei, precum 
şi de acelea ce nu s'aii putută resolva şi asupra 
cărora urmează a se statua de către toţi mem- 
brit adunaţi. - o 

Aceste cestiun! vorii avea preferinţă asupra 
: tutaloră, celorii-alte şi se voră resolva îndată 
după întrunirea consiliului. , 

| Art, 27, Pentra expediarea afacerilorii, se- 
| cretarulă este ajutatii de unii desemnatoră şi 
| unii archivară s6ă conservatoră ală planurilor, 

bibliotecei şi instrumentelorii; secretarul este 
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dâtorii a presenta membriloră consiliului tâte 
cestiunile la ordinea dilei şi a urmări resolva- 
rea lori până la eşirea din consilii, 

CAPITOLUL II 
Ose bite disposiţii 

Art. 28. Numirea în funcţiune a fie-căruia 
împiegatii se face prin decret Domnescii a- 
supra raportulai ministrului pentru toţi aceia 
a cărorii emolumente trecii peste una sută 
duoă-deci lei noul, €ră până la acesta, numirea 
se va face prin decisie ministerială. 

' Art. 29, Intrarea în fancţie a ori-cărai îm- 
piegatiă va fi precedată de jurământii făcută 
înaintea directoralui pentru funcţionarii nu- 
mii de ministru, şi înaintea, ministrului pen- 
tra acei numiţi de Domnii. 

Funcţionarii santii d6toră a se ocupa în per- 
sână de dâtoriile postului lor, în cas de absență 
legală, ei poti fi supliniţi de alţii toti din a- 
celaşi servicii. : 

„ Afară de casurile de bâlă, fie-care funcționar 
are drepti la ună congediii de 30 dile po ani 
şi acâsta numai pe câti timpii din acea lipsă 
nu va resulta pedici în expediarea afaceriloră. 
"Nu voriă 'putea eşi în congediii de uă-dată 

din aceeaşi divisie de câtii duci impiegaţi, şi 
nu din acelaşi gradi.. 

Puncţionaruiă ce nu se va întârcela timpul 
prescrisii din congediii sâii învoirea ce i se acor- 
dă, perde 1$fa pentru tot timpul absenței, soco- 
tite din diua expirărei congediului, fără preju- 
diciul penalității disciplinare ce "şi-ari atrage. . 

Funcţionarii trebue să fie probi, ascultători 
şi disoreţi; în tot timpulii orelorii de cancelaria 
ei se ocupă numai cu lucrările Ministerului. 

Instrăinarea vre unei chârtio încredinţată 
lorii, dare de copii după lucrările Ministerului, 
comunicare de sciinţe de pe dosare sti lămu- 
riră, fără autorisarea directorulai, atrag după, 
constatare imediata depărtare din servici," 
"Arte 30, Abateriie funcţionariloră de Ia o- 

sebitele îndâtoriri prescrise de regulamentulă 
de facă, afară de casurile ce atragi imediată 
depărtare, se voră pedepsi pentru ântâia 6ra 
prin reprimendare, pentru a'duoa 6ră prin su- 
spendarea de la una până îa trei luni după 
gravitatea faptului, şi pentru a treia Gră prin 
destituire, ” 

Suspendarea se prouunciă de ministru ca uă 
măsură disciplinară asupra, raportului direc- 
torului, 
“Când destitairea este motivată din abatere 

care s'arii. compromite fondurile Statalui, a- 
trage cu sina răspunderea materiale pentru 
pagubele ce s'arii ocasiona prin acele călcări. 
"Art, 91, Este opriti funcţionariloră a area 

celii mai micii amestecă directă sâii indirectă 
în întreprisele de lucrări publice -precum nici
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a fi interesaţi în ork-ce 
asemenea lucrări, ! 

Acei ce se voră descoperi cu 'asemunea ur- 
inare voriă fi imediati depărtaţi fără prejudi- 
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 chipii în asociaţii de | : Elă se numesce şi se scote prin dccisie mi- 
nisterială. 

" Intendentulii este gefală acestui personali, 
Elă este însărcinată cu păstrarea tataloră ciul acţiei publice ce ar putea să [i se intenteze. | mobileloriă cancelariei, a objecteloră şi alte Arte 32. Personalul de servicii este ataşat ca | materiale depuse la magazie şi cu serviciuli şi celii-alt personală la divisia, comptabilităţii, 

«i 

localului ministerului. 

  

1 REGULANENIU 
„PENTRU ORGANISAREA CORPULUI DE INGINERI CIVILI 

„(Decretiă Nr. 629, din 4 Augusti 1562 

„o TEULL 
Organisaţia Serviciului: 

| "CAPITOLUL 1. 

Impărțirea serviciilorii 

Art, 1. Lucrările publice suntă tâte luoră- 
rile ce aii de scopii construcția şi întreţinerea 
căilorii de comunicaţie, deschiderea şi îmbună- 
tățirea navigaţiei şi a plutirei riuriloră şi aca- 
naluriloră , măsurile de asigurare în: contra, 
inundaţiiloră, regularea și curățirea apeloră ne- 
plutitâre, regularea oraşeloriă şi alimentarea, 
los coapă, e 
Arte 2, Serviciulă Iucrăriloră publice se îm- 

parte în: a 
Servicii ordinară sâi permanentă, , Î 

„Servicii extraordinari s6ă eventuală. 
Serviciă detaşatii, a 
Art. 9, Serviciul ordinară scă permanentă 

cuprinde executarea şi întreţinerea Incrăriloră 
publice ordinare. ; , | 

Art, 4, Serviciul extraordinar cuprinde exe- 
cutarea şi întreţinerea lucrărilor. extraordinare 
precum ; căi ferate, canaluri, porturi, mine, etc. 

Personalulii însărcinată cu asemenca Încrări, 
reintră în cadroli serviciului ordinsră, după 

” săvârşirea loră. RE E 
Arte 5» Serviciulă detaşată cuprinde âte a- 

„ cele servicii care, de şi nu euntă retribuate de 
budgetulii lucrărilor publice, totuși cle se faci 
sub direcţia şi privegherea agenţiloră Ministe: 
riului lucrăriloră publice ; personalulă acestoră 
servicii este xetribuatii pe toti timpulii câtă 
se află detaşată, din fondurile destinate pentru 
acele servicii, Elii reintră în cadrele serviciului 
ordinarii îndată ce încetâză de a fi detaşatii. 

Servicii de asemenea - natură suntă mai cu 
s6mă ;. Pa e 
„Regalarea şi paveluirea orașelorii principale, 

precumiă şi alimentarea lorii cu apă, care ur- 
ză a se face în contra budgetelorii munici: 
pale a aceloră orage. Di 

Se consideră ca făcând parte din serviciulă 
detaşată, inginerii atașați provisoriă ca direc- 
tori, profesorii şi repetitorii la scâlele speciale 
de inginerie, şi care suntă retribuaţi, asupra 
fonduriloră destinate pentru acele aședăminte. 
Asemenea suntă consideraţi ca făcând parte 
din serviciul detașată şi architecţii ataşaţi pe 
lingă osebitele departamente pentru îndepli- 
nirea serviciului zidiriloră publice attrnate 
de ele, i 

_“GAPITOLUL II 
Jerarchia şi lefile . 

Art, 0, Agenţii însărcinaţi cu proectarea. 
executarea întreţinerea şi administrarea lucrări- 

»: țloră publice, suntă inginerii şi conductorii. 
„Art, 7 Gradele şi lefile ingineriloră şi a con- 

; +] ductorilorii se statornicescii precumă urmeză: 
  

  

  

        

= - : Rear 

&) NUMIREA GRADELOR | _PUTIUEA. 

3 aa Ă be lanăj Ps an. 

„Ingineri. , | 

Inspectorii general clasa I. .] 3000| 36,000 
2 » ! se „o — IL. 2500] 30,000 
S|Inzineră şefă clasa Î..., .. 2000] 21,000) 
qi 4 1800] 21,000 
5| —" — ordinar clas 1.] 1500] 18,000 
6| —: — — I1.4 1250| 15,000 
TiIngineră ordinari clasa I]1.| 1000] 12,000 
E|Elevi Ingineri. ..... sas] 500 6,000 

„ Conductori, | 

1|Couductoră clasa [.......] 800| 9600 
9 Muc. 600| 7200 
3 — — IL. 50)! 6000 

„A treia parte din tâte lefile seva 
coasidera ca diurnă. , „-      



i 

i 

| 
i 

J 

| 

„ate, şi care nu ară. face parte din îndetori- 
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irt. S. Lofile susă ardtate se daii ingineri- 
loră şi conductoriloră potrivită cu gradele şi 
clasele ce porti, ori care ară fi funcțiunile ce 

„îndeplin escii. - o | 
Gradele se vori confera numai asupra con- 

statării meritelorii fie căruia de către consiliul 
tecnică, i ie - 

Art, 9. Pe lîngă lefile susă arătate voră mal 
priimi :. | , 

1. Cuvenitele despăgubiri ce se voriă stator: 
nici pentru închirierea şi cheltuiala biuroalai, 
în proporţiune cu strictul: necesari şi cu în- 
dstoririle fie-căruia, | E 

2. Uă indemnisaţiune pentru cheltueala, dru- 
muriloră ce se va dovedi că ai făcutii inspec- 
torii în ori-ce înspecţiune; iară inginerii numai 
în lucrările acele care voră fi afară din circon- 
scripţiunea lori, e . 

Prin îngrijirea Ministeriului se va statornici 
unii tarifi de răsplătire, ce la unele casură sarii 
găsi cu cale a se face îngineriloră pentru deo- 
sebite servicii la care ară fi rinduiţi în intere- 
sul comunelorii, a gotietăţiloră, să în inte- 
resală lămurirei proceselorii dintre feșe pri- 

rile loră. . 

"CAPITOLUL MI 
„Cadrele. serriciilorii 

Art. 10. Cadreie corpului ingineriloră la-. 
crăriloră publice suntă următârele: |... 

Cadrulă serviciului ordinari sai permanentă, 
„Cadrulă serviciului extraordinară,  ., 
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sa [sâiia II, sâii şi chiar inginerii ordinari, carii 
ară îndeplini provisoriă fancţiunea de ingineră 
şefă de circonscripţiune, corespunăă d'a drep- 
tulă cu Ministeriulă lucrărilor publice şi pre- 
fecţii din circonscripţiunea loră în totii ce pri- 
vesce serriciulă, . 

Tote cele-alte grade de ingineri şi conduc- 
tori, în privirea serviciului, corespundă numai 
cu şefii de circonscripțiune de care atîrnă. 
_+$ 4. Cândă serviciulă ordinarii dintruă cir- 
conscripţiune ară ajunge la ună mare grad de: 
desvoltare, atunci inginerulă îosărcinată cu di- 
recțiunea superi6ra, a serviciului va putea fi 
secondatii de către uni inginerii ordinară în 
fie-care districtă, avândii sub ordinele sâle gra- 
dele necesare de conductori pentru proiectarea, 
executarea şi întreţinerea tutuloră lucrărilurii, 

Cândiă însă din contra, serviciul ordinari 
din veri uă circonseripţinne sară mărgini, din 
orl-ce causă la nă mică desvoltare, personalulii 
tecnicii va fi redusi numai la, unii ingineri şefă 
sâă și chiară la ună inpineră. ordinară de cla- 
sa I-iii, îndeplinitoră îndătoririlorii de ingineri 
şefii secondatiă de unii numării de conductori 
potrivită cu trebuinţa. . | ÎN 

Art, 12 Cadrulii servicialui oxtraordinară :. 
Osebite cadre de personalii tecnică se .vorii 

putea statornici pentru nrmătârele servicii ex- 
traordinare. a 

a. Căile ferate, | . 
„be Canalisarea riuriloră principale... 
„e. Deschiderea şi îmbanătăţirea portariloră, 

d. Esploatarea mineloră., 
e. Personalulă acestori servicii va putea fi   

Cadrulă serviciului detaşată. . 
Cadrulii neactivităţii. MI 
Art, 11. Cadrulii serviciului ordinară. 
$ 1. Teritoriulii întreget ţeri se împarte, în 

privirea servicialui ordinari, stii permanenți 
alii lacrăriloră publice, în 12 circonseripţiuni 
de două clase, socotite duvă însemnătatea lu- 
crărilori din ele. - . 

Lucrările permanente de fic-care circonscrip- 
ţiane se voriă dirigea, de -uni şefi ingiuerii de 
aceea-şi clase ca și circonscripţiunea; iară până 
la ocuparea tutulori posturiioră de şefă de cir- 
cunscripţiane cu ingineri de graauli de ingineră 
şefii, se voră putea ocupa provisoriă şi cu grade 
de ingineri ordinari. - A 

$ 2. Pentru inspectarea şi controlarea lucră- 
riloră, din tâte circonseripţiunile se statorni- 
cesce uni servicii de inspecțiune compusă. din 
inspectori generali dedouă clase, a căror număr 
va fi proporţisnală cu desrălirea lucrărilori, 
neputendii însă nici uă dinidră covirşi numărul 
de cinci, din care, unulii inspectoră generală de 
clasa -iă şi patru de a 2-a. 

- Inspectorii ă orii generali compunii și consilțulă   tecnică ală Ministerului. EEE 
Ş 3. Inginerii şefi de circonscripţiune de cla-! 

compusii din tote gradele de 
tori, cerute de trebuinţă. . . , 

Art. 13, Cadrele detinitive a serviciiloră or- 
dinare şi aceloră extraordinare vorii A stator- 
nicite şi modificate la trebuinţă da Domn asu- 
pra raportului: ministrului lucrăriloră publice 
intemeiatii penă prealabilă încheiere a .consi- 
linini de ministri şi in mărginirea sumeloră a- 
locate prin budgeti pentru fie-care din acele 
servicii, , so 
„Art, Lt. Cudrulă serviciului detaşaţi se sta- 

tornicesce de ministruli Jucrăriloră publice în 
urmarea trebuinţeloriă şi a cereriloră osebite- 
loră Ministerii, în disposiţia cărora aii a se da 
fancţionarii tecnici trebuitori la asemenea 
servicii. i o 
"Arte 15. Cadrală neactivităţii va, cuprinde 

pe toţi inginerii eşiţă din activitate, conformă 
disposiţiilorii regalamentului de facă. 

CAPITOLUL IV 
Fuucţinnile Ingineriloră şi conductoriloriă 

ingineri şi conduc- 

- AXte 16, Inspectorii suntă însărcinaţi a cer- 
ceta tote lucrările încredințate inginerilor, nu 
numai acele tecnice, dar şi acela financiare şi
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administrative, dâcă ele suntii în condiţiile ce- 
rute de lege, instrucţii şi contracte, 

Inspectorii suntii dători ca prin raporturile 
loră de inspecţie să dea Ministeriului lucrări- 
loră publice şi opinia loră motivată asupra mă- 
surilorii ce ară fi de luati. | 

Inspectoril suntii părtași respunderci pentru 
acele abateri a ingineriloră, care fiindă comise 
mai înaintea inspecției, nu se vorii fi arătată 
prin raportulă de inspecţie. 

De la I-iă Mai pânăla finituli lui Octom- 
bre a fie-cărui ani, inspectorii vori fi delegaţi 
pe rândii în inspecții, iară de la i-iii Octombre 
şi penă la 1-iă Maii el vorii lucra în consilii ; 
se înţelege însă că şi în timpulă inspecţiilorii, 
consiliuli nu va putea rămânea fără celă pu- 
gină unii membru, afară de preşedinte şi se- 
cretară. N 

Inspectorii generali pe lingă îndetoririle de 
mai susi, potă fi delegați şi în dirigerea stu- 
diiloră de proiecte stă altu lucrări importante, 
după înadinsă ordină ală Ministeriulni, 

Art, 17, Şefii ingineri ai circonscripţiiloră 
suntiă insărcinaţi cu serviciulii lucrărilorii pu- 
blice ordinare din t6tă întinderea, circonscrip- 
ţiei loră, după ordinile directe şi iustrucţiile 
Ministeriului lucrărilor publice, 

Art, 18. Inginerii ordinari şi conductorii de 
tâte clasele, precuinii şi elevii ingineri, execută 
tâte lucrările serviciului sub direcţia gefă-in- 
ginerului de care ci depindă. 

Art, 19, Regulamentele ulteriâre voră de- 
termnina exerciţiului funcţiilori şi îndâtoririloră 
osebiteloră grade de ingineri şi conductori, în 
pregătirea şi executarea proecteloră, în prive- 
gherea întreţinere] Jucrăriloră şi în comptabi- 
-litatea acestui ramii de administraţiune.: 

| TITLUL IL 
Consiliulii lucrărilorii publice 

Art,.20. Consiliulii lucrăriloră publice se 
compune din următorii membri : 
"1 inspectori generală de clasa l-iă. 

4 lospectori şenerali de clasa a 2-a, 
1 Şefii-Iugineră de clasa 1 s6ă a 2-a, însăr- 

cinatii cu funcțiunea atatornică de secretară 
consiliului, _ 

Pe lingă aceştia voră lua parte la consilii şi 
inginerii şeti de circonscripţie, cândi, pentru 
anume chestie oră fi chiămaţă prin ordinii ali 
ministrului, s€ă cândii se trateză în consilii 
proecte importante propuse de el. 

Consiliulă va fi presidati de inspectorul ge- 
nerală clasa I, iară în lipsa acestuia de celi 
mai vechi în gradi dintre inspectorii generali 
aflători în consilii, | 
“Art, 21, Cânâi cuestitnile supuse cercetă- 
rii consiliului roră fi privitore asupra zidiri- 
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lori publice, pe lingă membrii ordinari numiţi 
în articoluli precedentă, se voră convoca și v- nul sfii doi din architecţii superiori aă statului, 

Asemenea în casă când cnestiile supuse con- 
siliulul, arii fi privitore asupra mineloră ; pe 
lingă membrii ordinari ai consiliului, se sori 
m2i convoca şi unulă sâii doi din ingineriy su- 
periori de mine aflători în serviciulă activit, 

Art. 22. Consilinlă este permanentă si se întrunesce în tâte dilele în Jocaluliă destinații 
pentru acâsta la Minister. Consiliul nuexamină 
şi no'şi dă a sa, opinie de câţi asupra cestiilorii 
ce'i suntiă recomandate de ministru. 

Art, 23, Secretarul careeste toti uă-dată si 
membru ali consiliului îngrijesce pentru ține- 
rea în regulă a archivei, planuriloră şi a bi- 
bliotecei. 
„In lipsa complectului consiliului, micele de- 

vise se voră putea aproba şi numa! după cer- 
catarea unui singurii membru ală consilialui 
şi a secretarului, ” 

TITLUL III 

Admiterea şi înaintarea în corpii 

Art, 24, Nimeni nu va putea fi admisii la 
gradul de ingineri ordinară de clasa III-a 
afară de cei mai josă arătaţi : 

1. Elevii ingineri cari vorii fi săvârşită cur- 
surile do inginerie la scâlele speciale locale si 
din străinătate, şi voră fi deplinită celă pucini 
doi ani în serviciuli activi cu gradulă de elevi 
ingineră. 

2. Conductorii de clasa I cari tori îndeplini 
condiţiile de admisibilitate şi vorii trece exa- 
menele ce se rorii statornici de ministru pen: 
tru acesta, 

Pentru a se asigora cariera de ingineră atiţi 
elevilorii ingineri câti şi conductoriloră, se 
statornicesce ca din totalulă locariloră vacante 
de ingineri clasa îi, 2/3 să se dea elerilorii, iară 
restulă de una treime conductoritoră caril voră 
îndeplini conlliţiile prescrise în acestă articolă. 

La casă cândi, ss conductorii, sâii eleșii 
ce ari fi dobândită driturile de înaintarea pre- 
scrisă maj susă, ară fi mai numeroşi da câtă 
posturile vacante reservate loră, atunct ale. 
gerea se va face prin concarsii pentru fie-care 
în parte. , . 

Art, 25, Nimeni nu va fi înaintată dintr'ană 
gradiă de ingineră întraltulă, până la celă de 
şef-inginerii clasa I, fără a îi îndeplinită celă 
pușin duol ani, de servicii activă în graduli 
imediatii precedentă. 

Nimeni nu va putea fi înaintată la gradelă 
de inspectorii generalii de clasa 2-a și de la nă 
clasă de inspectoră la alta, fără a fi îndeplinită 
cel puţină tre! ani de servicii activii în gra- 
dulă precedenti.



  

| 

| . . 

| + Arte 26, Numirea şi înaintarea în gradele 
ide ingineri şi inspectori, se face de către Do:an, 
“asupra raportului ministrului lucrăriloră pu- 
"blice, în armarea constatărei consiliului tecnic 
1a meriteloră fie-căruia, conformă art. 8. 

: art, 22, Nimeni nu pote fi admisă la gradul 
He conductorii clasa 3, de câtii după săvârşirea 
"exameniloră şi îndeplinirea condiţiilorii ce se 
“orii statornici întru acesta de către Minister. 

! Nimeni nu pâte fi înaintată de laună gradi 
Ja altă gradii conductori, fără a fi îndeplinitii 
zelii puşină duoi ani de serriciii activă în gra- 
Auli imediată precedenti. 

! Numirea şi înaintarea în gradele de conduc- 
“tori se face de către: Ministernlă Jucrărilorii 
publice (art.8). EI 

TITLUL IV 
IPosiţiuni diverse ale inginerilorii 

şi ale conductorilorii, congediulii, 
sc6terea din adre. a 

CAPITOLUL 1! -. 
Posiţii diverse a ingiuerilorii 

şi conductoriloriă :.. i 

- Arte 28, Posiţiile diverse a inginerilorii şi a 
stonductorilorii lucrărilcră publice santă. ur- 
mătorele : . a 

" Activitatea, | 
- Disponibilitatea. 
Suspendarea. 
Art. 29, Posiţia de activitate cuprinde pe toţi 

inginerii şi conductorii aflători în serviciile or- |. 
“linare, extraordinare şi detaşate. N 

Inginerii şi conductorii în activitate, aă drept 
-a l6fă- şi despăgubire statornicite prin regu- 
Jamentulii de fagă, pentru gradele şi funcţiile 
e ocupă, Na ! 

Arte 30. Posiţia de disponibilitate, cuprinde 
ze toţi inginerii şi conductorii ce suntă lăsaţi 
wremelnicii fără funcţie din mărginirea servi- 
“iului s&ă din causă de infirmităţi constatate, 
zare i-ară împedica, pentru ună timpii mai în- 
Helungată de câtă trei luni, a'şi îndeplini ser- 
niciulă, . ! a 
” Înginerii şi conductorii în disponibilitate 
w'ai dreptul la 1€fă, ei păstreză deituli de a 
teintra în activitate. . : ” 
". Posiţia 'de disponibilitate se pronunţă de 
IDomnii asupra raportului ministrului lucrări- 
lori publice. i 
„i ATte 8le Suspendarea funcţiei este pronun- 
jțată de ministru cz măsură disciplinară; ea nu | . 
țpote trece peste ştse luni. : i 
;1 Ingineri şi conductoril .suspendaţi, perdă 
Ilfa şi orl-ce despăgubire pe totii timpulă sus- 
[Eendării. 1... DI ae ee CNE 
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CAPITOLUL II 

Congedii . 

Art. 82, Fie-care inginerii s6ă conductorii 
are drepiulă de uă lună de congedii pe ani; - 
acesti congediii pote fi prelungitii până la trei 
luni pentru motive valabile, însă fără 16fâ pen- 
tru totii timpulii ce arii trece peste ună lună. 

- Congediuliă se acordă de ministrul, însă ce- 
rerea de congediii din partea inspectoriloră şi a 
ingineriloră şefi, se adrsză d'a dreptuli, iară 
din partea inginerilorii subalterni şi a conduc- 
toriloră se adresâză prin midlocirea şefiloră de 
la care atirnă. o , 

" Inginerii şefi poti acorda d'a dreptul subal- 
terniloră atirnaţi de ei, învoiri, pe ană pentru 
fie-care, până la dece dile încunosciințândă de 
îndată pe Ministerii. 

„Art, 53, Inginerii s6ă conductori cari nu se 
întorci la timpul prescrisă din congediile sâă 
învoirile ce li se acordă, pierâi lâfa pe toti 
timpali absenței, socotită din diua, începerei 
congediului sii invoirei, fără prejudiţiulă de 
penalitate disciplinară ce şi-ară atrage. 

Inginerii sâii conductorii cari întârdie mai 
mutii de două luni peste expirarea congedialui, 
potit fi puşi în disponibilitate conform art. 30. 

CAPITOLUL III! * 
. Sedterea din cadre 

Art. 34, Scâterea din cadre se face prin ur- 
mătorele moduri: " 

Depărtare. | 
" Demisionarea, de bună vos. - 

tînduire în pensie. 
Arte 35. Depărtarea ingineriloră se face de 

Domnii asupra raportulai ministrului, 
Cândii depărtarea este motivată din abateri 

vătăimătâr: intereselorii Statului, ea trage cu: 
sine perderea dritnlui de pensie, după cum prin 
legi se va prevede. . : 

Conductorii. suntii depărtaţi de miristru a- 
supra raportului motivatii a şefi-inginerilori 
de la care atirnă, s6ă dapă uă cercetare, dâca 
ministrulă va găsi de cuviință a face. 

Art. 36, Acordarea demisiei ingineriloră se 
face de Domnii asupra raportului ministrului 
lacrăriloră publice. . i 

EI păstreză dritulă de pensie câștigată prin 
servicii, şi potii cere regularea eă la timpuliă 
cuvenită conformii legii în acssta. 

. TITLUL V. 

Osebite disposiții 

Art, 37, Toţi inginerii suntă dâtoră la intra-   rea în serviciă a depune armătorulă jurământ:
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<Jarii în numele lui Dumnedeii că, voiii servi 
cu credinţă şi demnitate, împlininidu'mi cu 
exactitate detoriele co'mi impunniă legile şi 
regulamentele în vigrâre. A | 

- «Jură credință Patriei şi Domnitorului!» 
Arte 89, Inginerii şi conductori dâtorescă 

subordinaţie şi respecti gradelorii şi ciaseloriă Supericre, *: -:. da Aa 
În casă când inginerii însărcinaţi cu aceea-şi 

funcţie ară avea acelaşi grad sc aceea-şi clase şi nu ari fi uhulă anume însemnați de mini- 
stru, cel mai vechiă comandă, . : îi “Arte 39, Gradele pentru nesuborâinaţie sci 
neexactitate în servicii, sunt reprimandate, 
"pentru ântâia 6ră, prin otăriri ministeriale : 

: Culpabilităţile de negligență sâă de insubor- 
dinaţie în servici poti fi pedepsite prin sus- 
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pendare de Ja 1 — 6 luni 
mai susă. i 
„In călcărileşi abaterile dela dâtorii prin care 

sară compromite serviciulă sâii fondurile Sta- tului, oră onârea corpului, suntă pedepsite prin 
depărtarea. din serticiă conformă art. 3 de 
aice, fără prejudiţiuli acţiei publice, Şi a re. 
punderii materiale pentrn pagnbile ce sari 
causa prin acele călcări. . 

Art. 40, Este popritii ingineriloră şi conduc. 
toziloră a lua antreprise de lucrări publice di- 
rect stă indirectă, precum nici a fi interesanți 
în ori-ce chip în asociaţii de asemenea Incrări, 
Acei cari 'ară descoperi cu asemenea armarg 
voră fi consideraţi ca, demisionaţi, fără preja- diţiulă de urmările acţiel publice ce ară putea 

conformă art. 31 de 

  a li so intenta. E 
pi 

  

- REGULĂMEAU pi 

PENTRU INSTITOIREA UNOI CONSILIU GENERALU DE AGRICULTURA, 
- FORESTIERIE, MINERALOGIE SI GEOLOGIE 

 (Decretăi No. 1700, din 1867)... 
Arte 1. Se institue pe lingă Ministerulă a- griculturei, comerciulat şi lucrărilor publice, 

ună consilii generale de agricultură, foresţie= 
rie, mineralogie şi geologie. 

"Compunerea consiliului. 
Arte 2, Consilială se va compune „de mini- 

strulă agriculturei,: comereiuloi şi lucrăriloră 
publice de drepti preşedinte; de uni vice-pre- şedinte şi de 8 membrii loaţi dintre persânele 
special în asemenea ramuri, : .::. - tie 

Art. d, Vice-preşedintele şi membriina suntă retribuiți şi se numescii de Domni, 
Art, 4. Ună. regntamentii . de administrare interidră al consiliului se ra aproba de dânsulii. 
Art. 5. Uni secretară numită de Domni se va ataşa acestui consilii şi se va retribai din budgetulă Ministerului agriculturel, comerciu- luY şi Incrăriloriă publice,-.. : E E 

„Atribuţiunile cousilinlni, 
Art. 6, Atribuţiunile consiliului suntă de 

a'şi da opininea asopra deosebitelori legi şi 
regulamente privitâre !a desroltarea şi îmbu- 
nătăţirea producţiunii naţionale. - . 

Art, 7, In ceea ce privesce agricultura, con- 
silială "şi va da părerea asupra deosebiteloriă 
midl6cele prin cară să se pâtă îmbunătăţi plan- 
tele agricole din țâră, şi cari ară putea fi ace- 
lea ce s'arii putea introduce cu snccesă din 
țările străine, îşt va da părerea, asupra respân- diril în ţ€ră a unelteloră şi machineloră de a- 
gricultură cari se vorii crede mai perfecţionate, 

: contravenţiunilorii, 

a 

» Consiliulă *și va da asemenea părerea, asu- pra îmbunătăţirii dcosebitelorii rase dă vite: 
Art. 8, Consiliulă va fi asemenea consultati 

asupra cestiunilorii relative Ia concursurile şi 
exposiţiile agricole şi la deosebitele încuragieri 
ale agricalturei. : | 
"Art, 9. Consiliul va fi consaltată “asupra 
regulă rii cuzanlui apelorii, asupra desecărit băl- 
țiloriă, iriganţiilori şi drenagialui, 
"Art, 10, Va î consultată asupra învăţămân- 

tului agricolă şi silvică, asupra fermelori-mo- 
dele şi asupra stabilimenteloră de crediţii agri- 
cole şi fonciară. 

Art. 11. Consilialii se va ocupa cu înfiinţarea 
unui codi de poliţie pădurărâscă, 
“Art, 12, Corsilială va studia dorinţele emise 

de comisiile: şi camerile agriculturel din ţsră 
şi va propune Ministerniui midlâcele ce se pot - 
întrebuința, spre a le satisface, 
„Art, 13. Consiliulă va fi consultată asen:- 
nea asupra cestiunilor privitore la exploatarea, 
conservarea şi plantarea pădurilor, asupra at- 
ministraţiei păduriloră, asupra delicteloră îi 

Arte 14, Consiliulii'şi va da părerea, asa; 
concesianilorii, asupra modalui de exploatzt: 
minelorii. şi perfecţionările ce suntă da într 
dusă, 'şi va da părerea asemenea şi asupracet- 
cetăriloră. şi studiiloră ca suntii de făcută în 
privinţa mineralelor şi a tărmuriloră geolo- 
gice, în prevederea formării unek părţi g0lo-   gice şi agricole.
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ORGANISAȚIUNEA .. . Dea 
„ MOSIILORU SI A SCOALELORU DE AGRICULTURA DE LA IASI SI CRAIOVA - 
eu Decoratii No.-1272, din 30 Augustă 167): 

1. Ivăţământuli agriculturei de la fermele | 10, Arendaşalii este dâtoră a ţine în bună scâlei din Craiova şi lasi, se orpaniscză în sco- | stare acaretela şi a, face pe compta sea pe a- puli de a. fi folositoră țărel prin exempluli unei | celea ce'l roră fi de trebuinţă pentru exploata- |. culturi profitabile şi progreaive şi prin crearea, |rea, întrunii modi sistematică după planurile 1 de Omeni capabili a face pretutindeni uă cul- | aprobate de Ministerii. La acaretii, guvernulii +. tară mal înavuţitore de câtii cea de astădi : | va da cherestâoa trebuitâre din pădurile Sta- |! 2. Moşiile pe cari se voră aşeda fermele, | tului, După expirarea termenalai contractului voră fi ast-felă căutate în câtă să înapoeze tâte | de arenduire,. acaretele şi alte îmbunătăţiri cheltuelile de coltură şi să realiseze unii venit | fonciare, rămână ale moşiei fără de nici uă des- mai mare de câtii acelea ce se scâte de la mo- Păgubire, e şiile din regiunea unde seafă., .  -|- 11. Aresdaşuli este obligată a presenta Mi: Căutarea moşiei este uă întreprindere indu- | nisterului, la finele fie-căruia ană, uă dare de 

  

 striale şi prodacătâro de venitari cu cari să se | semă amănuntă a tutaloră lucrărilorii sâle agri- .. acopere cheltuelile şi să. plătâscă renta pămân- | cole şi a tutuloră îmbunătăţiriloră făcute în | : tului şi interesul capitalului, şi să se lase şi| carsulă anului. :. ...: a IE “1 ună profitii ca'să răsplătâscă munca celnice 0| :12, Ministerulă va rândui în fie-care anii uă exploateză, ear mu! :î:+] comisiune de bărbaţi competinţi cari voră stu= | BeSc6la deagricaltură se va mărgini într'unii | dia starea moşiei şi vorii face raportul loră. invățământii elementară şi practicii care so va 18. Cândi arendaşulii nu va respunde la con- demonstra. prin cultura moșiei şi se va explică diţiile enumerate mai susă, Ministerulă va 9- prin theoriile celemai simple alesciințeragricole, rândui . uă comisiune compusă: de agronomi «: Pentru. învățământulii agricolă se voră | (dintre cari duoi teoretică şi practici) şi ună face cheltuelile annali do către Buvernă ca unii | delegatii diri partea Ministerului, Acâstă comi- sacrificii din parte'i în favărea îmbunătăţirei | siune constatândă vre'uă abatere -0 va face agricnlturei. pg 10" eoneseută Binisterulai care va face arendaşu- _5e Acestii sacrificii pentru scâlă se face nu- | lui întâia observare. Dâca trei comisii anuale mai sub condiţiunea, esenţiale şi indispensabile | vorii arăta că abaterile constatate nu s'aă în- de a fi exploataţiunea moşiilorii: în starea “cea | dreptatii, atunci Ministerulă pote depărta pe mai progresivă şi cea mal înavaţitâre.: : .» | arendaşulă directori... “ 6. Moşia avândă a fiuă exploatațiune rurale | -.- : profitabile, se dă în întreprindere particulară | ... „i | Sela NEI | 
a directorului sc6lei, e îi 14 Scopulii : scâlei esto 'd'a forma epistaţi 

n Moșia - . 0: bună şi 6meni practici, e... i ., 
a i „îi - 16, Elevii iaă parte seriosă şi reale la exe- de Gavernali dă moşia în arendă dirâctoru- | cutarea. lucrăriloră exploataţiunei,: 6ră manea, lui scâlei pe termenă -de 20 an! cu condiţie ca | lorii-este în proâtală directoralni, ae elă, în calitate de arendaşii, să plătâscă câştal | - 16. Numărulă elevilor se fix&ză la 30, | moşiei şi să'şi facă uă cultură moderni, :. 12, Elevii nu potă fi admişi mai "nainte de "8. Arenda moşiei se va fixa după miglâcia de | vârsta de 16 ani. ... e pogoni resultată la licitaţie, pentru cele-alte | . 18, Elevi se îndâtoreză a sta la scâlă nu proprietăţi ale Statalui din Judeţulă laşi şi | mai multii de câtă trei ant. Dolji, | 19. In timpulă câţi va sta elevii la scâlă ei 9. Arenda moşiei so va respunde de către | sunţii pe compta guvernului care va plăti di- arendaşali directorii d'a dreptulă la tesaurulii | rectorului pentru fie-care din ei 800 let pe ană publică, a:cărvi chitauță sa va presenta Mini- | împărţiţi în următorul modă : sterului în cele trei luni ce urmeză după im-| Ca ecuivaleuti ală despăgubirei, directorulă plinirea anului dearendă. - va priimi de fie-care elevi pentru hrană, spă-  
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lată, încăldire, luminare, imbrăcăminte etc. 
câte 570 let pe anii . 

Din suma de 900 lei compusă de 30 lei de 
fie-care elevii se voră compune premiile ce se 
vorii da Ja cei mai zeloşi şi anume : unii pre= 
mii de 300 lei, două de 200 şi donă de 100 lei. 

Restuli de 200 lei penă la 800 lei arătaţi 
mai susă de fie-care elevii pe ană se lasă la di-! 
rectorulit sc6lej, care va forma uă casă deose- 
bită şi, după trei ani împliniţă, elevul va că- 
păta, la eşirea, lui 600 lei osebiti de premii. 

Elevi! cari nu voriă fi împlinită acei tre! ani 
presciişi, vorii perde dreptulă Ja aceşti 600 lej. 
„Cărţile de citire se vorii da de Ministerii: 
„20. Personalulii învățătoră se alcătuesce 
precumă urmeză : - 

Directorii. 
Sub-directoră 

- Comptabilă, . 
Viterinară, - . : 

„ Grădinarulă, stuparnlii și şefalii fabricei, 
-, 21. Directorul dirige exploataţiunea şi scâla; 
elă este numiti de gaverniă; şi la rândulă săă 
numesce eliă pe cei-alţi funcţionari dună ce se 
aprobă de Ministerii; acestia suntiă dâtori a'lă 
ajuta nu numal în învăţământii dâră şi la ex- 
ploatarea moșiei. - 

Directorulii privezhează şi dirige tote părțile 
învăţământului; elă explică elevilorii. faptele 
cele mal importanţi ale practicet şi ale admi- 
nistraţiuncirurale, presentându-le în conferință 
în forina, cea mai simplă noţiunile de teorie, 
„22. Sub-directorulă, şefulii de practică, dă 
ajutorii directorului în demonstrarea şi deprin- 
derea practică a eleviloră cu uneltele şi machi- 
nele agricole. Elă dirige şi priveghează lucra- 
rea elevilorii atâti la câmpă câtii şi Ja moşie; 
elii i învâţă măsurătorea locului şi cubagiati.. 

.. 23, Comptabilulă înveţă pe elevi aritmotica 
şi le artă ţinerea comptabilităței şi a repistre- 
lori, complectăză aceea ce învățătura loră pri- 
mară pote să lase de doriti. . 

24. Viterinarglă caută vitele fermei şi ex- 
plică eleviloră faptele şi operaţiunile cele mal 
importanţi „ făcândo'i să fie în stare a lecri 
bâlele cele mai obicinuite. Elă învâţă pe elevi 
principiile de igienă, de reproducere şi de îmbu- 
nttăţire a vitelorii, 

25. Grădinarulă este însărcinată cu pepiniera, 
de dudi şi cu cultura, grădinei, a viei şi a po- 
milori, învâţă pe elevi a cultiva plantele şi a 
tăia, curăţi şi a altoi pomi, 

26, Ministerală dă programa lucrăriloră şi ă 

şi şefă de practică, 
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studiilorii elevilorii, prescrie cărţile de citire, 
face regulamentulă relativii la disciplina eleri- 
loră şi bumesce juriulă examinatoriă în fie-care 
ană atât pentru priimirea elevilorii, cerceta- 
rea acâleY şi a formei, examinarea loră, câtă şi 
pentru liberarea atestateloriă la cşirea lorii din 
scâlă, | . 

27, Directoruliă face în totă anul uă dare de 
sâmă de starea scâlei şi de progresulă elevilor. 
„28. Subvenţiunea anuale, şi plătitâre pe lună, 

ce acordă gavernulii învățământului profesio- 
nale de agricultură, se alcătuesce din sumele 
următâre : 

Directorulă .. cc... 14,400 
Şefulă de practică. . ....... 8,400 
Comptabilulă cc... 17,200 
Veterinaruli. cc... . "6,000 

“Grădinarulă, cc... 6,000 
Stuparulă .,. a ae 8,000 

„. Sabvenţiunea pentru 30 elevi, a 800 - 
lei unulii peană. cc... 24,000 
„29. Elevii se hrănească, se îmbracă după o- 

răndudla obicinuită între cultivatorii nostri 
săteni, şi se iutreţiniă bine cu tâte cele necesa- 
rii şi cu curăţenie, 

Atelierulii 

30, La scâlă va fi şi ună atelierii de fabri- 
care monetară, şi reparare a unelteloră şi 
machinelorii agricoli. 

31. Atelieruli so ra aplica mai cu semă la 
facere de pluguri, prăşitori şi grăpi de semi- 
nători şi vEnturătore şi de tote uneltele cari 
na arii cere de câtă lucrulă de ferărie şi stolerie, 

32. Guvernulă înzestrâză atelieruli scâloi, 
uă dată pentrn totă-dâ-una cu unii capitală 
de 14.000 lei, pentru unelte şi materială, cu 
uă subvenţiune anuale pentru întreţinerea a 
şâze elevi şi cu l6fa unul şefă deatelieră, adică 
peste tot 13.200 lei pe anii. Lucrulă elerilorii 
este în profitulii directorului. 

Budgetulă atelieralui este următorulă ; 
Şefalii atelierului lemnăriei şi ferăriei, 8,400 
6 elevi 4,800 
39. Penţra capitalalii aranţatii atelierului. 

guvernulă renunciă la procentii în interesulă 
răspândire machinelori agricoli în ţâră, capi- 
talulă se ra înapoia Ministerulul gradată, pen- 
tru unii termeni de 10 ani, în bani. 

34. Uneltele şi machinele agricoli, de se vor 
face în atelierii, se voră vinde după uă tarifă 
aprobată de Ministeră, 

......... ......... 

aa 
D
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REGULAMENTULU . 
INSTITUTULUI NATIONALU DE AGRICULTURA DE LA PANTELIMONU 

(1867) 

„.  OAPITOLUL I 
Atribuţiile personalului 

Ş 1. Despre directore 

- Arte 1. Directorele este însărcintă cu înalta, 
direcţiuna a scâlei, a culturei şi administraţiu- 
nei, trebue să asigure execuţiunea decisiuniloră 
ministeriale şi a regulamentelorii privitâre la 

“institutii, supra-vegheză învățământulă, stu- 
' diile şi cele-alte părţi ale serviciului, antoriză 
cheltuelile, controleză administraţiunea, comp- 
tabilitatea şi tâte cele-alte serviciuri depen- 
dinte de Ministeră, 

Art. 2. Cheltnelile, administraţia se6lei și 
a fermei şi comptabilitatea se executii sub di- 
recta responsabilitate a directorului; toţi fanc- 
ționarii şi impiegaţii institutului cumii şi elevii 
"i sunt subordonați. 

Art, 3, Directorele este îndâtorată ca să 
facă a se ţine de fie-care funcţionari ală insti- 
tatalui registre în care trebue să se înscrie pe 
fe-care Qi totii ce privesce instrucțiunea, ad- 
ministraţiunea şi disciplina institatului. 
„Arte 4, Directorele servă de intermediari 

între personalulii institutului şi Ministerul de 
agricultură, comerciii şi lucrări publice, 

> Art, 5, Directorele 'şi are reşedinţa la insti- 
tută şi nu se pote absenta, afară de casă de 
bolă sâii împrejurări neprevădute, şi atunci 
Ministerul va otări pe funcţionarul care să li 
înlocuiască, : 

Art. 6, Directorele este însărcinată a face 
explicără pe câmpă asupra lucrăriloră, precum 
şi conferinţe orale sera. | 

Art, 7, Directorele este dâtorii a face la fi- 
nele fie-căruia anii uă dara de sâmă despre tâte 
lucrările fermei şi a sclei. 

$ II. Despre sub-directore 
„AFte S. Sub-directorele este însărcinatii nai 
cu sâmă cu aceea ce privesce administraţiunea 
înteri6ră a institutului; cu studiile, cu conser- 
varea museului şi cu biblioteca, 

Art, 9. Sub-directorele este însărcinată a 
asigura să se execute de toţi funcţionarii şi 
impiegaţii, cumii şi de către elevi regulamen- 
tală institutului, | , 

Art, 10, La casă cândii vre-uni funcţionarii 
s€ă elevii, calcă vre-una din disposiţiile regula- 
mentului, sub-directorele trebue să facă ob- 
serraţiunile trebuinciâse şi totii de uă-dată să 
raporteze directorelui. 

Art. 11, Sub-directorele fiindi chiămatit a 
seconda pe directore în lucrările scâlei maă cu 
sâmă este indâtoratii a, observa cu cea mai 

„mare scrupulositate totii ce este relativii la 
regimulă interiori alii scâlei, - 

Art, 12, In tote dimineţele sub-directorele 
so va scula la ora firată pentru elevi, va în- 
specta studiile, dormitorele, refectoriulii, in- 
firmeria. . . 

Art, 13, Tâte lucrările câmpului de experi- 
enţe suntii sub îngrijirea sub-directoreluj; el 
este îndstorati a ţine uni registru specialii 
pentru totii ce este relativii la acestă ramură 
a serviciului. . o . - 

Art. 14. Afară de atribuţiunile de mai susă, 
sub-directorele este însărcinat cu inspecţiunea 
tutuloră lucrărilorii stabilimentalui, şi în casă 
de abatere este dâtorii îndâtă a refera directo- 
relui pentra a se lua disposiţiunile cuviincăâse. 

Ş I11. Despre profesori 

Art, 15, Profesorii nu poti să schimbe nici 
catedra, nici să modifice programele cursuri- 
loră fără a fi autorisaţi de către Ministeriulă 
de agricultură, comereii şi lucrări publice după 
avisulă consiliului scolei. . . | 

Art. 16, Nu poti să se dispenseze de a'şi face 
lecţianile în dilele şi la orele destinate pentru 
tablourile întrebuinţăre! timpului. 

Art, 17, Cândă, profesorii din vre-uă causă 
Gre-care nu potă a'şi face servicialii, sunti dâ- 
ţori se informeze pe directore, făcându'i cuno- 
scutii motivile absenței loră, 

Art. 18. Directorele consemnfză aceste mo- 
tive în repistrulă de presenţă şi cândii absenţa 
profesorilor durză mai maultii de trei dile, 
directorele ia măsuri spre a înlocui pe profe- 
sori până la întârcerea lori... : -: 

Art, 19, Indată după aprobarea budgetului 
anuale alii scolei, directorele informeză pe pro- 
fesoră după suma alocată pentru trebuințele 
cursului lori. a: : 
"Art. 20. Profesorii sc repetitorii. de vorii 
fi, după ordinile loră înscrii într'uniă registru, 
care le este daţii de directore, objectele de con- 
sumaţiune și altele care le sunti trebainciâse 
pentru învățământuli ce predaii. | 

Aceste cereri suntii supuse la viza directo- 
relui, care reghâză ca cheltuelile să nu trâcă 
peste alocaţiunile din budgetii. ., , 

Art, 21, După aprobaţiunea, directorelui cum-   -părătorea se face ţii de către economă, să
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prin iogrijirea profesorelui cândă este vorba |ţămentului oră, voescă să pue aminale în ex- 
despre objectele speciale, a cărora cualitate o 
pot aprecia, mai bine de câţi ori-care. In acestă 
din urmă casă piesele comptabile se dati econo- 
mului, sub-scrise de către profesore pe carb']ă 
privesce cumpărătârea pentru acâsta că s'aă 

„predatii objectele.. i... e i i, 
Art, 22, In casă de a fi lipsă dircctorele şi 

cumperătârea va fi urgentă, profesorii sunti 
autorisaţi a face să se cumpere prin sub-direc- 
tore objectele a cărora valore nu trece peste 
10 sfanţi. . IE LI N a 

Cumpărătorila făcute în virtutea paragrafa- 
lui precedenti suntă trecute în registre şi plă- 
tite după ce vor fi aprobate de către directore; 
6ră materialuli cumpărată se va păstra de di- 
recţia scâlei în bună stare şi sub respunderea sea. 

Art, 23, Economulă va avea 'grije ca să 
indice în registre sumele cheltuite pentru ca 
fie-care protesore să cunâscă în totii-dâ-una si- 
tuaţiunea exactă a creditului da care: pote 
dispune. --.. : ia 

Art. 24, Profesorii suutiă detori să supra- 
vegheze şi sunţii responsabili pentru materia- 
Juli cursariloră loră, cândii n'ai repetitoră 
destinată pentru acelă cursă, 

Cândă ati ună repetitorii, profesorii a îndâ- 
torire numai de a supra-veghea materialalii şi 
a dispune de dânsală pentru trebuinţele învă- 
țămentalui, repetitorulă .fiindă responsabilă 
despre acestă materială. ! | 

Art, 25, Profesorii sant d6tori ca să se a- 
sigure prin întrebări că elevii ai înțelesă bine 

„ materia predată, în lecţiunea precedentă, 
Art. 26. Secţiunile şi întrebările nu poti să 

dureze mai puţină denă oră. o. . : 
Art. 27, Profesorii înscrii în catalâgele ca 

le suntă date de directore, notele destudiă pen- 
tru fie-care scolarii, după resultatele întrebă- 
riloră menţionate la articolulă precedenti. 

In cursul unei luni trebue ca toţi elevii să 
fie întrebaţi celă puțină de două ori. . : 

Aceste note adunate da câtre snb-directore 
servesc a faca catalogul mensualii, 

Arte 28, In fie-care ani profesorii prepară 
progiama în care se menţionăză lecţiune cu 
lecţiune materiile de predată. - . e 

Aceste programe cercetate de consiliul sco- 
larii suntă supuse la aprobarea Ministerului, 
„In aceste programe suutii indicate exerciţiu 

rile practice la care ori presida profesorii şi 
repetitorii, deca voră fi. 

Art. 29, Profesorii sunt detori a face tâte 
aplicaţiunilo reclamate de cursurile lori. . 

Art, 30, Este popritii profesoriloră de a da 
“vre unii certificată s6ă'scolariloră s6ă împie ga- 
ţiloră scâlei. gi 

Arte 31. Profesorii aii poliţia cursurilorii lor 
şi vor facecunoscutii directorelui observaţiunile 
loră asuprn condaitel scolariloră.! - - 

Art, 32, Profesorii care în interesujii învt-       

periențe să să facă studiuri care ară ocasiona 
cheltueli, trebue să se adreseze către direetore 
şi să'i facă cunoscută natura studiilorii ce '31 
propuni ca să întreprindă. . 

Art, 33. Profesorii potă sub controlulă di- 
rectorelul să întrebuinţeze localulii şi mate- 
rialulă afectatii pentru cursurile lori spre a 
face lucrări particolare, 

Suntă îndetoraţi a da sâma de cheltuiala o- 
casionată prin aceste lncrări potriviti regula- 
mentului de comptabilițate. . 

In uici unii casă acâată facultate nu pote a- 
trage după sine dreptulă de a dispune de 6meni 
de servicii a scâlei afară din stabilimentă ssă 
într'ană chipii astă-felă ca să'i facă a negligea 
detoriile lori speciale. „1 

; Arte ue Toţi profesorii suntii îndâtoraţi a 
redigea câte uni memorii relativii la vre uă 
materie a cursului loră, pentru a fi publicată 
la fin+le anului în analele institutului, 

$ IV. Despre vepetitori 

Arte 35. Repetitorii suntii îusărcinați sub 
ordinile directorului, şi ale sub-directorului, ca 
să suplinâscă pe profesori, ca să asigareze e- 
xecutarea Qilnică a regulamentelori. privitâre 
ia instrucţiune, ca să se prepare scii ca să facă 
a se prepara totă ce este necesariă peniru cur- 
surile la care sunt destinaţi, ca să existe la e- 
xerciţiurile practice şi să le presideze în lipsa 
profesora!ui, ca, să facă întrebări «supra cursu- 
riloră conformă tablouriloră pentru îutrebain- 
ţarea cursuriloră şi programelori şi ca să dea 
scolariloră tote desluşirile de care vorii avea 
trebuință, . a 

Art. 50, Repetitorii vegheză sub ordinile di- 
rectorului, sub-directorului şi profesorilorii, la 
conservațiunea şi crescerea coleeţiunilorii des- 
pre care facii fie-care în aceea ce'lă privesce 
cuvenitele catalge. - 

Art. 37, Disciplina este încredinţată repeti- 
toriloră în timpulă studiiloră pe care le jiresi- 
deză; suntii îndetoraţi a se conforma, pentru a- 
câstă parte a serviciului cu art. 25 şi 29 de 
mal susă. |, | : - 

Arte 38, Toti materialulă uecesariii cursu- 
riloră pentru care suntă destinaţi, este încre- 
dinţată supra-vegherei repetitorilorii, cară sunt 
responsabili despre dânsul. Impiegaţiă între 
buinţaţi în servieialiă care le este încredinţatii 
suntă subordinaţi repetitorilorii.: 

Art, 39. Ministerulă de agricultură, co- 
merciă şi lucrări publice determineză după pro- 
punerea directorelui, atribuţiile speciale repa- 
titoriloră cumii şi pe aceea care să resideze. Ja 
scâlă 

. EU . 4 

: 3 V. Despre secretarulii comptabilii 

": Arte 40, Secretarali comptabilii este în- 
sărcizatii cu tuncțiunila de secretară ală diice-
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iei şi de agenti comptabilă. Eli este pusă de 
a dreptulă subi ordinile directorelui venitu- 
rile, chejtuelile, cumpărările şi vîndările. 

Art. 41. Ei ține comptabil;tate, este depo- 
sitorii ală fondurilor din casă, şi dă uă cauţiune 
de 500 galbeni poatru garanţia gestiunei sâle. 

Fl reşede la scolă. 
Art, 42, Ca secretarii al direcţiunei, acesti 

funcţionară este însărcinaţi cu corespondenţa 
institatalui şi este respundătorii despre starea, 
cancelariei institutalai. ! 

Art, 48, Este ataşată la scâlă unii comisă 
scii copistă pentru lucrările de cancelarie şi 
pentru a ajuta pe comptabili în serviciul comp- 
tabiătăţil. | 

Fii este însărcinată cu ţinerea archivei can- 
celariei.şi va fi dâtorii a avea în totă-d€-una în 
regulă totii ce este potrivită la serviciul săi, 

Ş VI. Despre Economnii-magazineră 

Art, 44, Economulă magazinerii, este în- 
sărcinatii cu totii ce privesce serviciulii ccono- 
matului şi a inagaziiioră. | 

Art, 45, Elii este îndâtoratii a ţine sub con- 
trolulii comptabilului registre de intrare şi e- 
şire din magazie, 

Art, 46, Ori-ce objecti din magazie trebue 
predată sub semnătura priimitorului,  - - 

Art, 47, Economuliă-magasineri este res- 
pundătoriă despre tâte objectele cei se încra- 
dințeză şi acelea care se vorii perde s6ă se vor 
cumpăra în socotâla, sea. | - 

Ari. 4S, Pentru serviciulă de economatiăi el 
esta supusi inspecţiunii snb-directorelui, care 
este în dreptă a'i face observațiunile cuviinciâse 
asupra neîngrijirilorii de serviciă, şi la casă de 
abatere repetită sub-directorulii va repeta di- 
rectorului. : La ! 

Art, 49. Tâte localurile destinate pentru 
conservarea, productelorii sunt puse sub cheea 
economuluj, care este îndâtoratii a nu lăsa nici 
uaulă din aceste localuri deschisi. ” 

Eli va visita câtă mal desă magajiile pen- 
tra ca productele şi objectele să nu sufere vre 
uă stricăciune fără ca să se ia măsuri de stri- 
căciune. i E 

Arte 50, Pentru. cheltuelite de economatii, 
economulii magazineră va întocmi în tote se- 
rile unii compti pe care”lă va presenta comp- 
tabilnlui pentru ca să libereze sumele trebuin- 
ciâse, a 

După efectuarea cheltueliloră economulă va 
da piesele justificative pentru acele cheituell. 

Arte, dl. Economulă magazineri este res- 
pundătorii despre objectele de hrană şi îmbră- 
căminte ale scolarilor, va veghea ca cualităţile 
şi cuantităţilo să fie potrivite regulamenteloră 
relative la hrană și îmbrăcăminte, 

Art, 52, Eli nu pâte efectua nici uă chel- 
tuială fără autorisarea directoralui. Pentru a- 
cesta în tote serile va presenta directorelul liste 

  

  

- 
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| decumpărătâre pentru a pune viza sea, fără care 
comptabilulă nu pâte libera sumele necesarii, 

In cas de lipsă a directorelui viza se va face 
de către sub-dir- ctore. " ” 

Art, 59. Pentru executarea serviciului săi , 
economulii are sub ordinile sâla pe târgaitorii, 
bucătarii servitori de masă, spălătorese, cari 
voriă fi răspundătâre către dânsul de tâte ob- 
jectele ce li se încredințăză, - 

Art, 54, Economuli magasinerii este dâtor 
a priveghea la totă ce privesce curăţenia şi 
buna întreţinere a institutului. 

Eli şi are locuinţa sa în institutii. 

$ VIL. Despre şefulii fabricei de înstru- 
, mente agricole 

Art. 55, Şefali fabricei de instrumente a- 
gricole este pusă d'a dreptuli sub ordinile di- 
rectorului. : i - 

Elă este însărcinată cu tâte lucrările privi- 
târe la acesti serviciă și are sub ordinila s6le 
pe toţi Iucrătorii din fabrică. 

Art, 56. Pentru totă materialul trebuincios 
elă are să se adreseze către directorele scolei. 

Art, 57, Nu va putea pune în lucrare nici uă 
sculă, instrumentă s6ă reparaţiuve până nu ra 
priimi autorisare de la directore. 

Arte 88..Tâte comandele do scule şi instru- 
menta se vori înscrie de câtre comptabilă în- 
truni anume registru depusă în ofiiulă di- 
recţiunei. : ! 

Aceste comande se voră comunica, şefului 
fabricei sub formă de notă snbserise de către 
directora. . . 
„Arte 59. Instrumentele fabricate se depunii 

în magazie de către şeful fabricei priimindă 
pentru acâsta semnătura economului magazi- 
neră întrunii anuine registru ţinută pentru 
acesta. . | 

Arte 60. Pentru întrebuințarea timpului în 
fubrică cumă şi a materialulai, şefuli tabricei 
va ţine unii anume registru pe care îlă va pre- 
senta în tâte dimineţile comptabilului pentru 
a trece lucrările în registrele de comptabilitate. 

Art. 61. Şefalii fabricei este răspundătorii 
despre materialulă ce i se încredinţâză şi către 
dânsul voră fi răspundetori lucrătorii. * 

Arte 62. Eli va stărui în ateliorii în orele 
de lucru şi se va ocupa cu privegherea lucrări- 
lorii, cu învățământală elevilori, şi cu confec- 
ționarea de inodele şi de desemnuri cara ceră 
mai multă dibăcie, | 

Arte 63. Șetalii fabricei. are în sarcina sa 
disciplina scolariloriă pe câtii timpi suntă în 
ateliere s6ă în cursurile predate de dânsulă, 

Arte G4, La finele fie-căria luni va, presinta 
sub-directorului unii catalogii despre” notela 
meritate de scolari în lucrările practice cum şi 
de conduita fie-căruia. 

Art. 65, Va priveghea, ca conduita lucrăto= 
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riloră să fie câtii se va putea de cuviinci6să şi 
acesta mai cu sâmă ca să nu dea rele exemple 
eleviloră. 

Art. 66, Şefulii fabricei va conserva cheile 
ateliereloră, elă va deschide şi închide aceste 
ateliere. | 

Art. 67, La finele anului şefuli fabricei va 
fi dâtori să resumeze într'ună memoarii lu- 
crările executate în cursulii acelai anii, perfec- 
ționările introduse în fabricaţiunea instrumen- 
telorii și altele; acestii memoarii se va publica d 
în analele institutului. 

$ VIII. Despre grădinarulă şefă 

Art. 68, Grădinarulii pusă d'a dreptulă sab 
ordinile directorului este însărcinată cu tâte 
lucrările de grădinărie şi cu lucrările pepinie- | 
ri! de dudi. i 

Art. 69, Pentru lucrările pepinieriii are un 
ajatoră care este sub ordinile sâle. 

Art, 70. Grădinaruliă este răspundător pen- 
tra tâte sculele şi instramentele grădinăriei şi 
pepinieriej. Acelea cara se voră perde din neîn- 
grijire se vorii cumpăra în socotela sa, 

Arte 7i, Ei este dâtoră dâră a ţine uni 
registru de intrare şi cşire în care va înscrie 
pe fie-care di toti ce intră şi ese din grădină 
şi pepinieră. . 

Art, 92, Pentru distribaţiunea legumelară 
în trebuința institutului, grădinarulă nu va 
putea, da nici uă legumă economulni până ce 
acesta nuw'i va presenta de cu sâră uă listă de 
legumele trebuincidse vizată de directorii, În 
acâstă listă se vorii trece şi legumele ce vorii 
fi trebuinci6se pentru funcţionarii şi impiegaţii 
stebilimentului. 
„Arte 93, Grădinarulit nu pote sub nici unii 
pretextă ca să dea legumi, fructe să flori ori 
cul ară fi; la casă de abatere se va socoti ca 
risipitoră de lucru publică şi condaita sa va 
face objectulii unei anchete ali căru! resultat 
so va supuue la cunoacinţa Ministerului. 

Art. 74. Pentru lucrările de grădinărie va 
avea sub ordinile sâle pe toţi lucrătorii gră- 
dincei care nu se poti întrebainţa la uă altă 
lucrare fără autorisaţiunea directorului. 

Art, 75, Grădinarală ya ţine ună jurnal 
de lucrări în care se va trece pe fie-care di lu- 
crările executate, . 

Afară de acestii registru ra mai avea şi un 
altulii pentru experienţe şi observaţiuni in care 
va resama tote observatiunile s6le asupra gră- 
dinel şi pepiniere. 

Art. 76, La finele anului grădinarulă va 
wresenta directoralui uă semă despre produc- 
țiunea şi consumaţiunea totală a grădinei, 

Arte 27. Elii va fi dâtoră a face explicaţiuni 
cu scolarii atâtii pentru lucrările grădinei cât 
şi pentru ale pep nicrei. 

Grăâinarulă 'şi are locuinţa la institutii,   
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$ IX. Despre şefulii de exploataţiune 
Arţe 28, Şefali exploataţiunei esto însărci- 

natii cu dirigerea tutulorii lucrăriloră relatire 
la cultura dumenului pe care se află aşedatii 
institutulă de agricultură. Elă este pusă d'a 
dreptul sub orninile directorului, 

Art. 39. Are sub orâinile ssle pe toţi ar- 
gaţii esploataţiunei cum şi pe ajutorulii sti. 

Art, 80, Şefală esploataţiunei este răspun- 
ătorii despre tâte instrumentele şi sculele ce'i 

suntă încredințate pentru esploataţiune. Acele 
care se voră perde scă ae voră prăpădi din ne- 
îngrijire sa vorii cumpăra în socotâla sa, 

Arte Sl, Asemenea este respundător despre 
chipulă cumiă se erecuteză lucrările esploata- 
ţiunei şi despre starea viteloră ce'i sunti in- 
credinţate, 

Art, 52, Elă va ţine ună jurnal de cultură 
în care va frece tote lucrările exploataţiunei 
şi ună registru în care va consemna epoca se- 
mănăturiloră pentru fie-care plantă a deose- 
bitelori lucrări, a recoltei şi alte observaţiuni 
de felulă acesta. 

Arte 63, Şefulii esploataţiei va întrebuința 
tâtă energia ca iustrumentele, sculele şi vitele 
esploataţiunei să fie în totă-dâ-una în cea mai. 
mare rânduială şi curăţenie. 
„ Arte 8£. Uni regalamentiă specială făcută 
de direcţiunea sc6lei va regula cu de amănuntul 
atribuţiile şefului de eaploataţie şi a celoră- 
aiţi agenţi secundari ai esploataţiunei. 

$ X. Despre medicii 
Art, S5. Ună medicii este însărcinată cu 

căutarea bolnaviloră institutalui. 
Elă visitâză in tâte gilele pe eleri şi Omenil 

de serticiă, bolnavi. 
1 se va aloca uă indemnitate care se va fira 

de către ministrală de agricultură, comerciii 
gi lucrări publice după propunerea directorului. 

Art. 86. Pentru serviciulă infirmeriei se șa 
ţine uă femee în etate înaintată, care va fi în- 
sărcinată cu totă ce priveste îngrijirea eleri- 
loră bolnavi. 

Ş AL. Despre şefulă fermei esperimnentale, cul- 
tivatorului fermei-model şi apicultoruliă 

Art, 87, Aceşti şefi de servicii suntă puşi 
d'a dreptulă sub ordinile directoralul şi ale 
sub-directorului. 

Art. SS, Atribuţiunile loră respective se vor 
determina printr'uni regalamenti speciali 
făcută de directorele institntului, 

CAPITOLUL II 
Instrucţiunea 

Ş L Condiţiuni de admisiune 
Art. 89, Pentru a fi admisă în institataliă 

naţională de agricultură, aspiranţii trebue să
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depună examenii despre tote materiile cuprinse 
în programală celoră patru clase primare. 

Art. 90. Se vorii preferi în totii-de-una as- 
piranții carii aii trecutii mai molte clase de 
gimnasiă, | 

Art. 91, Aspiranţii la fabrica de machini şi 
la grădinărie vor trece examenii numa! pentru 

"cele tret clase primare. i 
Art. 92, Examenile de admisiune se facii 

uă dată pe ani în cursulii lunei lui Augustiă 
la localulă scâlei şi în presenţa directorului, de 
către ună jurii compusă din-trei membri aleşi 
dintre profesorii sc6lel, şi numiţi de către Mi- 
nisteră, după propunerea, directorului. - 

Art. 93, In toţă anii programulă examenu- 
lui se publică în Monitoră. . A 

Art, 9£, Junii carii doresc să se presinte 
la examene trebue să se înscrie înainte de ân- 
teii August la directorele sc6lei, depunândă: 

-1. Actulă lorii de nascere. : - 
2. Ună certificati de conduită bună, daţă 

de către Primăria localităţi! unde se află cu 
locainţa. - - 

Aceste acte trebue să fie legaiisate. 
Ari, 95, Nici ună aspirantă nu se pâte ad- 

„mite Ja exameniă dâca are mai pugină de 17 ant 
în diua inscripţiunii. - - 

Art. 96, Examenile se facii orale și în scrisă. 
Aspiranţii treci examenul orală asupra tutu- 
loră cunoscinţeloră cuprinse în programaulii 
claselorii primare, şi în scrisă uă cestiune de 
geometric, de geografie, de istorie şi facă uă 
composiţiune în limba română. A 

Rândulă examinării aspiranţiloră se va de- 
termina prin sorți. . 

Art. 97, Este oprită candidaţilorii ca să co- 
munice între dânşii câtii ţine lucrarea exame- 
nului, de a se servi cu cărţi s6ă note manuscrise 
şi de a eşi din sală şi fără a fi însogiţi de cn= 
stodie " : 

Candidatulă care va călca vre una din aceste 
regule se va esclode îndată de la examenii. 

Art, 98. Examenulă oralii este publici; ţine 
axă oră pentru fie-care candidată. Examenul 
în scrisă nu pote dura ma! multă de patru ore, 
Jariulă determină cele-alte disposiţiuni de a- 
mănunte ce trebuescă luate. 

Art. 99, Lista candidaţiloriă înto“mită după 
răndală de meriti, certificută de către juriă şi 
visitată de către dirâctoră, se transmite Mi- 
nisteralai de agricultură, comertii şi Incrări 
publice, care prontiiţă admisiunile, 

__ SIE Divisiunea cursuriloră 

Art; 100, Elevii sc6lel suntă divizați în trei 
divisiuni conform cu divisiunea învățământului. 

imvăţăniântuli este dirisată” după cumă 
omiză i 

a Anuli ântâiii, Agricultura, botanica, z00- 
teinia, geniulă rurală, fisica, arborisațiani, 
practica de âgricultară şi grădinăric, 
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"8, Anulă ală duoilea. Agricaltura, silvicul- 
tura, genială rarală, zootechnia, chimia, comp- 
tabilitatea. manipulaţiuni chimice, escursinni 
forestiere. Practica de agricultură şi grădinărie. 

€. Anulă ali treilea. Economia rurală, agri- 
cultura şi legislaţianea rurală, geniul rurală, 
zootechnia, technologia, mineralogia şi geolo- 
gia, grădinăria. Escursiuni econoimice. 

Art, 101. In fie-care semestru sa facă ta- 
blouri de către directorii, în care se determină: 
întrebuințarea dilnică a timpului şi care 'suntă: 
supuse la aprobarea Ministerului de agricul- 
tură, comerciii şi lucrări publice. Aceste ta- 
blouri se afişâză în salele de studii şi trebuese 
observate cu exactitate de către toti persona- 
lalii scâlai. : 

$ 111. Examenile generale | | 

Art, 102, In fie-care ană în cela din urmă 
15 ile până la începutulii vacanţiiloră, elevii 
din t6te divisiunile- treci examene asupra ma- 
teriiloră predate în cursulă anului, Scopulă a- 
cestorii examene este ca să se pâtă judeca dâca 

"Lelevii aă cunoscințele necesarii ca să trâcă în 
clasele superidre, : 

Art, 103. Examenile generale se fac în pre- 
senţa unaia scă mai maltoră delegaţi din partea. 
Ministerului de către fie-care profesorii în parte 
asistată de către repetitorulă săi. - 
„Aceste exumene se facii orâliă şi în scrise 

teoretice şi practice. : . .., .-. i 
Art. 104, Fie-cară elevă trebue să respundă 

la una din cestianile cari ai făcată objectulă 
cursuloj, Cestiunile se tragă la sorţi,, . 

Art. 105. Rândulă eleviloriă pentra exame- 
nile orale sotrage la sorţi. Examenile ţină cel 
puginii uă jumătate oră pentra fie-care elevii. 

Toţi elevii trebue să fie de faţă la trecorea | 
exameneloră divisiunilorii din care faci parte. 

Art; 106. Examinatorii ţină note pentra 
fiv-care elevă. 

După erameni, examinatorii daă notele di- 
rectorulni scă.sub-directorului. care stabilesce 
clasiticaţiunea, eleviloră, după aceste note eom- 
binate cu notele întrebărilorii de peste anii. 

"Fie-care din acesto ducă elemente intră pen- 
tru jumătate în basele clasifieaţiunei. 

Acestă clasificaţiune servă da regulă pentra 
trecerea în divisiune.superi6ră, - 

Arte 107,.Na pâto trecă     recâ într'uă divisiane 
superidră de câtă elevil'ca iai dobânait celt 
pngină. jumătăte din punctele admise ca ma- 
ximorhă, -:: - 
“Art, 10$, Resuitatuli clasificaţiunei se co- 
moiică;: Ministeralut de agricultură, comerciă. 
şi lucrări publice şi se afişâză in scâlă, 

2 QAPI'POLUL Il 
Despre elevii şefi de divisiuni 

„Arte 109. In fie-care divisiune este şefă a-.. 
lesă de directorii după propunerea sub-disectu=
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rului. dintre elevii clasificați cel d'ântâiii după 
rangul da promoţiune. e 

Art. 110. Şefii de divisiune, sunt însărcinaţi 
după ordinile sub-directorului ci ale repeti- 
torilor, a veghea la menţinerea ordinei îu salele 
de studii, în dormitoră, la mâncare şi în tim- 
puli cxerciţiilorii practice, 

Art, 117. Şefil de divisiune transmiti ele- 
vilo şi comunicaţiunile de toti felul, pentru 
care superiorii credă de cuviinţă ca să între- 
buinţeze intermediarulii lori. , 

Art. 112, Suntii însărcinaţi de a presenta 
reclamaţiunile condiscipulilori cândă acestea 
suntă în interesulă elevilorii de divisiunea lorii 
şi în casalii acesta se adresază la, sub-airector. 

Arte 119. Şefi de divisiune suntă numiţi 
pentru unii ani de către directoră, potă însă 
îi revocaţi după propunerea sub-directorului. 

„CAPITOLUL IV 

Regimuli interiori 

-$Ş Z. Pensionatul 

Art, 114, Intrânaii în scâlă elevi! trebue să 
aibă objectele prescrise în regalamentii de or- 
dine interiori. - 

Art, 115, In fie-care anii sunt trei vacanţii, 
una de 15 dile şi care începe cu 3 dile înainte 
de nascereu Domnului, alta de 15 dile începând 
cu 7 dile înainte de Pasci şi în fine alta da ducă 
Juni începândă la 1 lulii. 

Art. 116, Elevii nu pot merge în congediii 
în vacanţiilo de la nascerca Demnulul şi de la 
Pasci, de câtă după nă specială permisiune a 

“| eşiră ală cărora naximam nu 
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sub-directorului motivată de vr'uă causă, a-- 
nume cerere din partea părințiloră. 

- La vacanţiile mari elevii mergă numai luna 
lui Augustă în. vacanţie, în luna lui ulii de şi 
nu urmeză cursarile teoretice, însă vorii fi e- 
xercitaţi la practică, ME 

Art, 117, In timpuli vacanţiilor elevii carl 
nu esii, sunt scoşi la practică în qilele de lucru. 

_$ II. Pedepse 

Art, 11$, Pedepsele. ce se potii aplica ele- 
vilorii suntă : | ! 

1. Mustrarea. 
2, Censura publică, 
3. Consemnarea, | 
4. Isolarea cu facultatea de a urma cursurile. 
5. Isolarea fără voe de a merge la cursuri. 

„6. Darea afară din scolă. Ă 
Art, 119, Mustrarea se pâte face de către 

directori, profesori, sub-directorii, Censura 
publică se dă printr'unii ordini de di de către. 
sub-directorii în presența tutuloră elevilori, 
Consemnarea - este privaţiunea mai multoriă 

pote trece peste 
duoă luni. . . 

Consura pubiică, consemnarea şi isolarea nu 
se potii aplica de câtii de către directoră şi de 
către sub-directorii, după esploataţiunea di- 
rectorului, | 

Darea afară din sc6lă se pronunţă de către - 
Ministerulii de agricultură, comerciă şi lucrări 
publice după avisulă directorului şi ală consi- 
Jiului scolei.   Arte 120, Iste unii regulamentii pentru di-. 
sciplina interioră. a 

  

" REGULAMENTU 
DE DISCIPLINA INTERIOARA A INSTITUTULUI NATIONALU DE 

AGRICUI,TURA DE LA PANTELEIMON 

- (1867) 

CAPITOLUL I 
„Despre elevi 

Ş L. Dispositiuni generale 

Arte 1. Elevi! institutului dâtoresciă supu- 
nere şi respectii directorului, sub-directorului, 
profezorilorii şi celoră-alţă funcționari aă însti- 
tutului; sunt dâtori să se pârte unil către alții 
cu bună voinţă şi curiinţe. 

Art, 2, Orl-ce greşâlă mare contra onârei, 
moravuriloră şi subordinaţiunii este conside- 
sată ca, uni casii de depărtare din scâlă. 

Art, 3, Cererile s6ă reclamaţiunile colectire 
Buntii oprite, 

Art, 4, Este oprită de a introduce persâne: 
străine în interiorulă stabilimentalui. Elevii 
priimescii în vorbitoriă pe acele cari sunt au- 
torisate a'I visita. 

Art, 5. Directorulii sci sab-directorală in- 
dică elevilorii locurile publice unde pot merge. 
" Arte Ge Jocurile de norocii sunti oprite. 

Art. 7e Uni elevă nu r6te intra sc eşi din 
scolă fără uniformă. 

Art. 3. Elevii nu potii să întrebuințeze 6- 
meni Qo servicii ai institutului fără ca să fie 
antorisaţi de câtre directoră scă sub-director. 

Art, 9 Ori-ce pachetă introdusă în scâlă 
trebue visitati de către sub-directoră, Intro-



-5 ore după amâgă-di, 
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ducerea btuturilori sc lucruriloră de mâncare 
este oprită, 

Art, 10. Reclamaţiunile ce ai să facă elevii 
-se adresâză către sub-directoră, care le trans- 
“mite directorului la casă de trebuinţă, 

Art, 11, Damineca şi în dilele de sărbători 
elevii poti eşi după gustare (dejun) şi intra la 

Ă Vara pot eşi după prând 
şi intra la 7 şi jumătate ore.: 

Art, 12, Elevii a cărora conduită, 
aplicaţiuni nu sunt malţămitâre na 
Duminecile şi Sărbătorile, 

Art, 18, La finele fie-căria luni elevii poti 
eşi sâmbăta la 12 ore ca să mârgă la părinţii 
lorii sâă la corespondenţi. Intrarea se va faco 
Duminecă la 6 vre, 

Elevii care esă trebue să aducă, cartele de 
permisiune sub-scrise de părinți sâii cores- 
-pondenţi. - : 

Ari, 1£, Eşirile din scâlă de ori-ce natură 
potă fi suprimate de către directoră dâca îm- 
pregiurările vor reclama nă asemenea măsură, 

Art, 15. Elovii caril esii trebue să se înscrie 
la portari indicândii ora eşiri! şi a intrării, 

Art. 16, Orl-care elevii n'a întratii la ora pre- 
scrisă va fi pedepsită potrivită ca întârgdierea. 

Art, 17, Voră putea fi isolați potrivit No, 4 
şi 5 ale articolului din regulamentul organicii, 

a. Elovii carii fără să fie escluşi din scâlă 
suntă ameninţaţi de a fi depărtați,.: 

b. Aceia cari voră intra la scâlă în stare de 
beţie, - .- . - 

c. Aceia cari voră fi- cercatii să 6să fără 
permisiune. _- 

d. Aceia cari vorii fi fostii pedepsiţi de trei 
ori într'ună semestru pentra vraă abatere 
gravă, | 

e. Aceia cari nu se voră supune la disciplină 
într'ană modă repetată, o. 
„fi. Aceia cari voră fi schimbati uniforma a- 
fară din stabilimentiă, 

note şi 
potii eşi 

$ II. Dormitori, săli de studii, 
amfitheatruri ete. 

Art, 15, Elevii se voriă scula la patru ore și 
jumătate vara, şi 6rna în dilele de Inern. Săr- 
hătorile se vorii scula la 7 ore. o 

După ce se faca apelul în sălile de stadii 
de către cnstode se inchidii dormitârele, elesii 
nu mai poti intra fără permisiune până s6ra. 

. Arte 19, Elevulii care se întâmplă a fi bol- 
navă şi nu se pâte scula la ora fixată, trebue să 
informeze pe custode pentru ca să'lă trecă ca 
bolnavă în lista de apelă, - 

Art, 20, Elevulă care s'a declarată de bol- 
navii şi a cărui bâlă nu se constată de medicii, 
se va pedepsi. E . - 

Elevii bolnară suntă îngrijiţi Ja infirmerie 
deca nediculă găsesce de trebuinţă, 
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tămânii nu poti eşi Dumineca s6ă sărbătorea 
care vine îndată după eşirea lori. 

Art. 21, Nu se pot vizita elevii din infirmerie 
de câtii în rirtutea unei autorisaţiuni speciale 
a sub-directorelui. - . 

Art, 22, Locurile în dormitâre şi în sălile de 
studiă s6ă din locurile de întrunire determinate 
se voriă pedepsi potrivită cu durata lipsirei, 

Art. 23. Nici unii elevi nu pâte intra în vre 
uă sală de studii care nu este destinată pentra 
divisiunea din care face parte. 

Art. 24, Elevii carii vori lipsi prea multă 
din sălile de studii sâii din locurile de întru- 
nire determinate se voră pedepsi potrivită cu 
durata lipsirei, | - - , 
Art, 25, Este opritii de a face întrebări pro- 

fesorelul şi repetitorilorii în timpulă consacrat; 
pentru lecţiuni. ÎN 

Art. 20, Elevii cari nu dobândesc midlocia 
punctelori la vre unt cursă suntă consemnați. 

Numărulă consemnărilorii este fixată după 
acela alii punctelorii care ma! lipsescă până la 
midlocie. 'Timpulii consemnărilorii este desti- 
natii pentru studiulă materiiloră pentru care 
s'a consemnată elevulă. . | 

Art, 27, Cândi din vre uă împregiurare uă 
lecţinna se termină înainte de ora fizată prin 
tabloală întrebuințării timpului, elevii nu pot 
eşi din localuli unde se află maj înainte de su- 
narea clopoţelalui. o 

In casulă acesta ei urmeză studiulti materil 
predate şi şefuli de divisiune devine respungă- 
toriă pentru linisce și ordine. 

Art. 28, Cândă în vre uă sală sâii altă loci 
de întrunire-pentra elevi este desorâine şi făp- 
tuitorii nn se potii descoperi, atunci se pedep- 
sesce şefulii de divisiune. NR 

Art. 29, Afară de vacânţie cursurile sunţii 
suspendate în dilele cândi voriă cădea cele 12 
sărbători mari ale anului și în dilelecândă cad 
sărbătorile naţionale. 

Art. 30, In tâte dilele: de sărbători, elevii 
îmbrăcaţi în uniformă vorii merge la biserică 
însoiţi de către sub-directore şi custode. 

CAPITOLUI,-II 
„ Yestininte 

Art, 3le Elevii pârtă vă ținută uniformă 
care coprinde : 

Pentru ținuta mare. Tunică de postav sur, 
- Pantaloni suri, largi potrivită, | 
Vestă de postavi sură cu nasturi galbeni. 

- Crevată ngă. 
„Pălării de pâslă sară cu bordurile late. 

* Cisme. Di : 
“Vara. Pantaloni de drilă. 

- Zerna. Manta de postară sură. 
"Pentru ţinută mică. Vara bluza de pânză ci- 

Aceia carii esii din infirmerie în cursulă săp- | vită,
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Pantaloni de pânză civită, 
Pălărie de paie, 
Crevată albă de percalii, 
Jerna. Vesta, de postavă sarii, lungă până la 

golduri cu donă busunare alăturea, închise cu 
două rânduri de nasturi şi cu gulerulă în josă. 

Pantaloni de postavă. . 
Giletă de postaviă sură. 
Crevată nâgră. 
Manta de postavi suri, 
Gulerile şi snururile la haine vorii  verdi 

pentru elevii de agricultură, roşii pentru elevii 
fabricei şi galbeni pentru elevii grădinari, 
„Arte 82, Intrândă în scâlă elevii trebue să 
aibă O cămăși, 6 perechi ismene, 2 legătari de 
gâtiă, 6 perechi! ciorapi, 6 baiiste de busunari, 
2 piepteui, 1 pereche do haine, 1 perie de cisme, 
6 stergare şi 2 perechi de cisme, 

Art. 39, In tâte Duminecele şi dilele de săr- 
bătâre sub-directorele trece în revistă pe toţi 
elevii şi pedepsesce pe aceia a cărora ţinută nu 
este cuviinciosă. . a : 

Lp finele fio-căria luni sub-directorele inspec- 
tâză rufăria fie-căruia elevă, ca să se încredin- 
țeze dica este complectă, 

Art. 34, La priimirea efecteloră de îmbră- 
căminte, elevii suntă îndâtoraţi de a înapoia 
pe cele usate. PE 
„Arte 80, Elevii carii esă din scâlă trebue ca 
să îngrijescă mai înainte ca să'şi procure rest- 
minte, pentru că acele date de Stată trebuese 
lăsate la stabilimentă. 

Art. 30, Confecţionarea uniformei se va face 
în atelierele militare, sâă se va. da prin licita- 
ţiune ţinută la Ministeriă, scă direcţiunea in- 
stitutului, . 

CAPITOLUL III 
_Xutrirea 

Art, 37, Elevi! mănâncă împreună sub con- 
trolulă sub-directorului şi ală şefului de divi- 
siune. In masa unde nu se află ună şefă de di- 
visiune, sub-directorele numesce ună elevă şef 
de masă. . 

Art, 58, Felul mâncării ests fixată după 
cuinii urmeză : : 

Gustazea de diminsţă, 
pâne. - 

Colaţiunea, 200 grame de carne (s6ii pesce 
în postii), 200 grame de pâne, supă, legrumi şi 
uni cuartă de litru de vinii. ea 

Art, 39. Felolă mâncărilorii sa otărasce. în 
fie-care luni între sub-directore şi econom. Lista 
se va supune la aprobarea directoralui. 

Art, 40, Sub-directorele verifică în tote di- 
lele.deca se observă regulamentulii relativă la 
nutrirea elevilorii atâti în privinţa cualităţii, 

Arte 41. Intrarea în cuhnie sâă în dependin- 
ţele ci esto oprită elevilorii. 

sapă stă lapte cu   
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Art. 42. Nu sa pâte procura elevilorii sub 
nici unii pretexti şi de către nimeni, licoruti, 
s6i btaturi spirtose. „e 

Arte 43. Pentru serriciulă cuhniel va fi ună 
bucătari şi ună ajutoră. Pentru sala de mân- 
care va fi unii sofragiiă. 

Art, 44. Toţi aceşti servitori santii puşi 
sub ordinile economului, care'li pote depărta 
la casă de abatere de la dâtoriile lori, supuindi 
ori-ce depărtare la aprobarea directorelui, 

CAPITOLUL IV 
Colecţiuni, Biblioteca 

Art, 45, Colecţiunile de istorie naturală, de 
agricultură, de zootechnie, de genială rurală 
suutii puse în grija sub-directorelui şi a repe- 
titoriloră respectivi, sub ordinile sub-directo- 
relul care păstreză cheile salelor de colecţiuni, 

Art. 46, Sub-directorele şi repetitoril după 
înţelegere cu directorele şi profesorii facă cla- 
sificaţiunea objectelorii, ingrijescii de întreţi- 
nerca lorii şi redacteză catalogele. 

ârt, 47, Profesorii carii aă trebuință pentru 
lecţiunile loră de objecte depuse în lecţiuni le 
ceri sub-directorului sâi "i dai vă listă; în-: 
dată după lecţiuni objeciele se depuni €răşi în | 
colecţiuni. : : 

Art, 48, Dsca objectele trebue examinate : 
după lecţiune de către elevi s6ă dâca a tre- 
buinţă a se servi cu dânsele, repetitorulii res- 

pectivă bagă de sâmă. ca să nu se strice vre 
unuli. . 

„ APte 49. Tote objectele depuse în colecţiuna 
ai ună numără de ordine şi uă legendă care a- 
rată natura objectalui şi numele donatorului, 
la casă cândii objectulă este oferitii de cineva. 

Arte 50, In tabloulă întrebuinţării timpului 
se vorii indica dilele cândii sunti admişi elevii 
sub couducerea prifesorilori sâă a repetitorilor 
ca să visiteze colecţianile, 

Art. 51, Persânele străine nu poti visita 
colecţiunile de câtiă insoşiţi de către sub-direc- 
tore sâiă de către uni repetitorii. 

Art. 52. 'Laboratorulă de chimie nu va î 
deschisii de câţă în orele destinate pentru a- 
plicaţiune, 

rirte 53. Biblioteca este destinată pentru 
personululă învățătorii şi administrativă alin- 
stitutului cumă şi pentru elevi. 
„Art, 54, Biblioteca este pusă sab îngrijirea 

sub-directorelaj, care este detoră cu clasifica- 
țiunea şi conservaţiunea cărţilor cumii şi ca 
Tedacţiunea catalogelurii. 

“Art, 59, Cererile de cărţi se potii face în 
tote Joile de la 8—10 ore de diminsță şi de la 
2—4 ore după amădă-qi. ! 
„Arte 36, Opti aile înainte de a incepe ra- 

canţiile lectoril sunt dâtori să înapoeze cărţile 
priimite, pentru ca să se potă face inventarul



CONERCIULUI SI LUCRARILOR PTALICE 

potrivit regulamentelorii, Acestă disposiţie nu | trebninţă înlocuiţi de către 
vOte face escepţiuni pentru nimeni. Optă dile 
după ce a începutii racanţia cărţile se poti îm- 
prumuta din noii, 

Art. 97, Cărţile se împartă contra unei re- 
cepise. . 

Art, 5S. Cândă uă carte este cerută de ani 
ali duoilea lectoră, cel d'ântâii trebua să o 
dea în cele optii dile după ce s'aii însciinţatii, 

Art. 59. Uvragele periodice îu foi sâi în fa- 
sciâre nu se poti împramuta de catii pentru 
S gile şi numai după ce se vorii rădica din sala 
de lectură. : 

Art, 60. Uvragelo nuoi suntă stampilate şi 
trecute în registrulă de intrare şi eşire; nu se 
potii împrumuta, de câtii după îndeplinirea a- 
cestei formalităţi. 

Art. 61, Registrulă destinată pentru scrie- 
rea împramutăriloră în di data eşirei, acea, a 
intrării, numele lectorului şi starea în care se 
află vvragele. : 

Arte 02, Lectorii înlocuescii cu cheltucla lor 
uvragele perdute sâi deteriorate. - 

| CAPITOLUL V 
Cursuri practice. 

” Ş 1 Practica agricolă şi horticolă 

APLICAT!IUNILE, CURSU | 

Arte 63. Lucrările de practică agricolă şi 
horticolă se faci în totii cursuli anului cânâi 
suntă lucrări. 

Aceste lucrări dureză câtă timpulă studii- 
lori. . a. 

Art, 64, Nici ună elevi nu pâte fi scutită 
de lucrările practice afară de casii de bâlă. 

Art. 65, Lucrările practice de agricultară 
şi horticultură se facă în câmpulă exploatațiu- 
nek, în câmpulă de experienţe şi în grădinile 
stabilimentalui. - 

Art. 06. Distribaţiunea lucrăriloră practice 
se va face potrivitii tabloului de întrebuinţarea 
timpului făcută pentru toţi elevii institutului, 

Arte 67, Lucrările de aplicaţiune a cursuri- 
loră se voră face asemenea potrivită tatloului 
je întrebuinţarea timpului. | 

Art, 65, Toţi profesorii sunt îndâtoraţi a 
face cel puşini uă aplicaţiune pe săptămână, 
care nu pote dura mai pugină de 3 ore, divi- 
sându-se acestii timpi între t6te diviaiunile 
scolare de va fi trebuinţă, | 

Art. 69, Aplicaţiunile profesoriloră se vorii 
face după amâgă-qi, afară din orele consacrate 
lecţianilor teoretice. Vara se voră face dimintţa 
până ce nu începă cursurile. 

Art, 70. Aplicaţiunile de botanică şi silvi- 
cultură se voră face începândii de la 1 Martie 
şi până la 1 Noembrie, 

Art, 71, Profesorii voriă fi secondaţi şi la 
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repetitori în apli- 
caţiunea cursuriloriă. N 

„Art, 72, Pentra resumarea lucrăriloră prac- 
tice, Directorele va face pe fie-care săptămână, 
ună conferinţă sera, la care voriă asista toţi ele- 
vii şi impiegaţi! interni, 

Art, 93, Împărţirea eleviloriă de esplicaţiuni 
se va face de către sub-directore după ce se ra 
fi consultatii cu profesorii şi șefii de gerviciă. 

Pentru acestii sfirşită în tâte gilele cu ună 
jumătate oră înainte de a incepe aplicaţiunile, 
se voriă afla fagă în cancelaria scolei toţi pro- 
fesoril şi şefii de serviciă carii voră avea apli- 
caţiuni în giua aceea pentru ase consulta cu 
sub-directorele usapra împărţirei eleviloră, 

Art, 74. După sunarea clopotului elerii se 
adună în dată în sălile de studii şi ascâptă: 
sosirea sub-directorelul. | 

Art, 20. Indată după împărţirea elevilori, 
aceştia urmează pe profesori sâii repetitori în 

'|aplicaţiunile destinate. : 
Art, 26. In totă timpul aplicaţiunilorii e- 

levii suntă detort a fi cu cea mal mare aten- 
ţiune şi -a executa lucrările ce li se voră 
prescrie. . . 

Art, 77, Elevii neatenți se vorii notifica 
gub-directorelui pentru a putea fi pedepsiţi po- 
trivită regulamentelor, | 
“Art, 78, Elevii suntii respundătoră de sculele 
şi instrumentele ce li se încredinţăză în aplica 
ţiune şi vorii fi îndâtoraţi a repara sâii plăti pe 
acelea cari le vorii fi stricati, 

- Art, 29. Cândă nu se va putea dovedi ele- 
vulă care a stricati: vre ună instrumentii, a- 
ceste se va, repara de către toţi elevii din di- 
visiunea căreea s'aii încredințati sculele. 

Art, 80. Pentru cursulă de botanică și sil- 
vicultură toţi elevii suntiă îndâtoraţi a'şi forma 
herbaruri după instrucţiunile ce li se vori da, 

"" Chârtia întrebuințată pentru facerea herba- 
ruriloră se va cumpăra de câtre elevi, 

" Asemenea se va cumpăra de către elevi tote 
articolile de scrisă şi desemnnii, esceptându-se 
elevii carii n'aii midloce, cărora se va procura 
de la instituti aceste articole. - 

Art. Si, In fiă-care ană elevi! din divisiu- 
nea IL voră merge însoţiţi de către directore 
s6i de către sub-airectore, de vre-unii profesore 
stii repetitoră a face excursiuni în deosebite 
părţi ale ţărei în timpă de şâse săptămânl. 
 ATte 32, In timpii câti ţine excursiunea se 

va da elevilorii peste snina alocată în budgetă 
şi persnelorii care îi încogescii uă diurnă care 
se va hotări de către. Ministeriuiii de agricul- 
tură, comercii și lucrări publice, -: 

Art. 83. Excursiunile aii de scopii învăţă- 
mântulii eleviloră şi totă de uă-dată înavuţi- 
rea colecţiuniloră institutului ; de aceea pers6- 
nele cară vorii însogi pe. elevi voriă avea grije 
a adute la institută tote obiectele ce lise voră 
părea trebuinciâse.
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Art, 84, La finele studiiloră se voră da ele- 
vilorii care ese din scâlă câte uă colecţiuna de 
plante agricole în cătăţimea care va găsi di- 
rectorela de cuviinţă. ă 

Eleviloră grădinari se va da.uă colecţiune 
de plante şi seminţe horticole, 

Elevilori fabricanți se va, da câte două mo- 
deluri de instrumente fabricate de dânşii. 

CAPITOLUL, VI 
Disposiţiuni generale 

Art. Să, Ca să pâtă dobândi concedii, di- 
rectorele trebue să câră autorisarea Miniate- 
riului de agricultură, comerciă şi lucrări pu- 

ice. 
Cei-alţ! funcţionari la casă cândă voră dori 

să mârgă în concedii trebue să se adreseze of- 
ficială către directore şi acesta, să supună ce- 
rerea ia aprobarea Ministeriulul arătândi şi 
părerea, sea, 

Art, S6. Fancţionarulă care va întârgia mai 
multe gile peste concediii i se ra opri apunta- 
mentele pe dilele lipsite. E 

Art, 87, Funcţionarii interni nu poti pleca 
din stabilimentă fără autorisațiunea direeto- 
reluj. 

Art. SS, In dilele de lucra nici unii funaţio- 
narii interuă nu pâte lipsi de la serviciul săi, 
afară numai de casuri urgente și atunci după 
ce va dobândi autorisaţiunea directorelui, - 

Art, 89, Directorele nu pâte acorda unui fuc- 
ționară mai multă de câtu uă di de absenţă. . 
„Art, 90. Funcţionarii interni suntă dâtori 

a se conforma în îndeplinirea, serviciului loră 
cu tabloulii întrebainţării timpului, 
„_Aceia carii se roră abate voră fi chiămaţi la 
ordine în treY rânduri şi la a patra abatere di- 
rectorele va raporta Ministeriolui de agricul- 
tură, comerciiă şi lucrări publice. 

Art, 91. Este cu totalii oprită funcţionari- 
loră interni de a face petreceri sgomotâse în 
interiorulii stabilimentului, 

Art. 92, La casă cândă unii funeţionară în- 
ternă ară săvârşi fapte contra moralei, direc- 
torele va raporta îndată Ministeriului de agri- 
cultură, comerciă şi îmerări publice, 

Art. 93, Este cu totulă oprită fancţionarilor 
de a fuma în curţile stabilimentalui, în biblio- 
tecă, în salele de colecţiune şi în biuroulii di- 
recţiunei. e 

Arte 94, Toţi fancţionaril institutului suntiă 
Astori a umbla în curte şi în biurourile admi- 
nistraţii îmbrăcaţi caviinciosii. 

Art. 95, Este cu totulii oprită funcţionari- 
lori de a cresce gândaci s6ăi a face vre-uă spe- 
culaţiune în năuntrulă institatalui. 

Art, 96, Toţi funcţionarii interni ai insti- 
tutulul fără deosebire de cultă, suntă dâtori   
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să asiste la Te-Deumurile ce se tori face petru 
serbările naţionale. : 

Pentru acestii sfirşiti directorele va, comu- 
nica oficială tutulorii fancţionarilorii în curte * 
cu uă i că ai să asiste la 'Pe-Deum.: 

CAPITOLUL VII 
Despre projcetalii de cultarăși dobândirea 

diplomelorii s6it certificatelorii - 

Art. 97, Toţi elevii cari! aii trecuti exame- 
pile de clasa a 3-a şi aii dobândită note satis- 
făcătâre suntii obligaţi a redigea ună projectii 
de cultură. 

Pentru acestii scopii elevii se trămitii câte 
duoi să câte unulă ca să studieze deosebitele 
domenuri. 

Art. 93, Lucrarea projectalui de cultură va 
începe îndată după trecerea examenilorii de 
clasa a 3-a şi se termină cu dece dile înaintea 
începerei anului scolastică, 

La acestii termeni toţi elevii se îztoreă la 
institutii ca să li se examineze projectele de 
cultură. | 

Art, 99, Pentru cercetarea projestelorii de 
cultură se întocinesce unii juriii de examenă, 
compusă de către toţi profesorii și preşedatii 
de către directore. . 

Art. 100, Rândulă cercetării projectalui de 
cultură se trage la sorți. 
„Art, 101, Fiă-care profezore va cerceta din 
projectulă de cultură partea sea specială. 

Timpalii cercetării va  celă mai pagini de 
uă jumătate ară pentru fie-care profesore. 
"Art. 102, Fie-care profesore va. ţine uni ca- 

talogii despre catalogală eleriloră, 
După trecerea exameniloră catalgele sab- 

semnate de către profesorii respectivi se voră 
încredința sub directorelul peatra a compune 
notele definitive, dând şi din parte'şi notete de 
condaită. „i 

Art. 103. Afară de examenile ce vorii trecea 
examene asupra tutaloră cursuriloră, cumă și 
examene practice în presenţa juriului întregi. 

Art, 104, Nota maximum este de 20 puncte 
şi minimura de 10 puncte. 

Arte 105, Elevii carii voră dobândi mai pa- 
cină de 10 puncte, voră primi ună simplu cer- 
tificată, în care se ra specifica că neputâniii 
dobândi rotele cuviinciâse. i se dă ună certifi- 
cati care constată numai că a stati la scolă 
în timpi de trei ani. , 

Arte 106, După trecerea examenelor şi com- 
punerea notelorii juriulă va încheia unii: pro= 
cesii verbală cara se va înainta pe dată Mini- 
steriului respectivă, 

art, 107, Fievii carii aă dobândită noto sa- 
tisfăcătore priimescii uă diplomă de capaci- 
tate. Diploma va fi sub-scrisă de directore. 
profesore şi ra purta sigiliulă institutului,
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Art. 108. Se va ţine în cancelaria instita- 
tului unii registru în care se voriă trece toți 
elevii carii ai priimitii diplome şi în care fie- 
care elevii va sub-scrie de priimire. - 

Art, 109. Inainte dea pleca din institută 
elevii suntă detori a da în priimirea econo- 
mului-magazinerii tâte efectele de îmbrăcă- 
minte si altele car! sant proprietate a Sta- 
tuloi. | . | : 

Art, 110. Disposiţiunile acestui capitolă 
suntii aplicabile atâtiă pentru elevii grădinari 
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câtă şi pentra elevii fabrice! de machini 
agricole. , - : - 

Pentra aceea ce privesce eleril grădinari 
vori redigea uni project în care se voră cu- 
prinde lucrări asupra spocizlităţii lorii. 

Elevii fabricei de machini agricole votii în- 
tocmi ună projecti de ateliere, desemnură de 
machini şi voră executa fie-care câte uă ma- 
chină care se va trage la sorţi. . 

(Subseris) P. Ministru, L. 1, Aelic, 

  

REGULA MENIU 
DE ADMINISTRATIUNE ALU SCOALEI TECHNICE DE MACHINE SI INSTRUMENTE . 

AGRICOLE DIN ORASIULU IASSI | ! 

(1567) 

Scopalii şi instituirea sedlei 

Art. 1, Acestă scâlă este organisată în modă 
da a construi t6tii felulă de machine şi înstru- 
mente agricole, precumă şi de a forma agenţi 
speciali, pentru fabricarea şi dirigerea acelorii 
machine, spre a conrespunăe trebuinţeloră de 
fașă şi viitâre ale agriculturei şi industriei, 
astă-felii creaţiunaa acestei scâle este menită 
a forma meseriaşi şi a înlesni trebuința agri- 
culturei. | : , 

Art, 2, Scola admite un numără de 30 elevi, 
împărţiţi în fie-care atelieră, potriviti cu tre- 
Duinţa lucrăriloră. a 

Art, 2, Timpulă studiiloră va fi de 5 an, 
urmârdiă asti-felă ca fie-care elevă să cunâscă 
totii ce se pâte invăţa în diferitele ateliere ale 
acestui institută, 

Art. 4. Priimirea elaviloră în scolă va fi cu 
concursă publicaţi cu două luni-mal "nainte de 
diua şi luna destinată pentru admitere şi care 
va fi 1 Septembre a fie-căruia ană. 

Art, 5. Cererile de admitere a eleviloră voriă 
fi adresate la Ministerulii agriculturei, comer- 
ciului şi lucrăriloră publice, cari apoi se voriă 

“inainta .direcţiunei acestui institutii, unde can- 
didaţii voră depune examenele de admisiune, 
fiindi însoţiţi şi de următrele: 

a. Actulii de nascere; 
bd. Unii certificati de bune moravuri şi stu- 

diilecea făcutii de la autoritatea locale do unde 
este elevuli; ! 

c. Certificatul de vaccină; - 
d. Uă garanţie obligătâre ca, la casii de aba- 

ter, să fie responsabili părinţii sei protectorii 
lui, de cheltuelile ce s'aii făcută până atunci. 

- Art. 6. Se vorii priimi elevi dela 16 —18ani 
celă multă şi cu cunoscinţele de 4 clase primare 
celă puginiă, concursul se ra ţine înaintea unui 

jurii întocmită de profesori; la acestă concursă 
nu se voră cere alte cunoscinţe de câtii acelea 
ce se exersă în cele 4 claso primare. , 
“Art, 7, Scâla depinde de Ministerul de a- 

gricultură, comerciii şi lucrări publice, care 
delegă uă parte din puterea sea unui consilii 
administrativi, compusii din directorul stabi- 
limentuli, secretarul comptabilă, unuli din 
profesori şi unulă din cei mai vechi şefi de a- 
teliere. . , 

Art. 9, Acestă consilii este însărcinatii cu 
administraţiunea fondurilorii cc se vorii da da 
Ministerii la întreţinerea elevilorii cu tâte, cele 
necesare, acelea ce se voră da la aprovisiona- 
rea mațerialeloriă de construcţii, şi ţinerea sta- 
bilimentului în bună stare, precumii şi cu totă 
ce este relativii la înv&ţământii, la Imcrările e- 
leviloră şi la clasarea lorii. : 
„Art, 9. Acestă scotă fiindă mai cu sâmă de- 

stinată a produca maestri buni, tâte canosciu- 
țele ce se voră perda elevilorii, vorii avea, de 
scopii învăţătura practică, fără însă a se negli- 
gea şi cunoscinţele teoretice cele mai ncapărate 
unul maestru, drepti care pe lingă lucrulii 
manuală de tote ditele se va preda eleviloriă, 
desemnuliă liniari şi de machine. ţiuerea regi- 
strelorii şicomptabilitatea, geometria, principii 
de machină practică, şi principii elementarii 
de economie inânstriale. ” 

Art, 10, La finele fie-căreea luni, elevii din 
scâlă suntiă supuşi unui examezii, ţinută în 
presenţa directoralui stabilimentalui atât pen- 
tru constatarea lucrărilorii practice câtă şi a 
învăţăturei teoretice făcute de fie-care, ră la 
finele lunei lui lunii a fie-căruia ană, suntă 
supuși unui examenii anuală atâti pentru lu- 
crările manuale făcute de fie-care şi constatate 
ia finele lunei, precum mai susă s'a Qis, câtii   şi pentra învăţăturile teoretice, ,
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Art, 11. Examenul annale se ra ţine la in- 
stitută în presenţa directorului, a corpului de 
instrucţiune ală acestui stabilimentii şi a unui 
delegatii ali Ministerului şi resultatele dobân- 
dite, atâtă la celă de la finele lunei, câtă şi 

„la celă de 1a finele anului, se voră comunica 
Ministeralui. : 

Art. 12. Din sumele ce se vorii aloca în fie- 
care an în budgetuli Ministerului agriculturei, 
comerciului şi lucrăriloră publice, se va destina 
uni anume fondii de câte lei 200, pentru elevii 
ce vorii eşi premnianţi 1, pentru cei cu al 2-lea 
premii, lei 120, şi pentru cei ca ali »-lea, 
lei 80, cu care fond se va cumpăra uneltele 
necesarii eleviloră şi li se vorii da la eşirea lor 
din scâlă. 

La eşireadin scâlă elevii vori garanta că 
în termină,de cinci aui de dile nu voră îustrăi- 
va sub nici unii cuvântă acele unelte, a 

Art, 13. Nici ună elevii nu pote rămânea în 
scâlă mai malti de cinci any, unui elevă nu'i 
esto permisii a rămânea repetentă de câti de 
duct ort în totă timpulă studiilorii, 

Art. 14, Elevii ce vorii termina cursulii fn- 
văţăturilorii de cinci ani, şi vori dobândi actul 
de capacitate, 'şi vorii alege în axondismentulă 
judeţului de unde este, comuna unde voesce 
a'şi exersa profesiunea, conformă îngagiamen- 
tului luati, spre a se laa de îndată mesurile 
cuvenite pentru instalarea sea, 

Intreţinerea elerilorii şi administra 
țiunea scâlei 

Indestularea 

Art, 15, Indestularea eleviloră, luminatuliă, 
spălatulă şi procurarea efecteloră necesarii stu- 
diiloră, voră ti pe compta Statului, şi snmele 
necesarii pentru acestea, se voriă aloca în fie- 
care anii în budgetulă ministerială, 

Art. 16, Acesti fondi se va administra de 
consiliulă prevădută la art, 7 precedentă, ju- 
stificândă cheltuelile precumă urmâză: . 

a. In fie-care di şefii ateliereloră voră face ape- 
Julă nominalii ali elevilorii, voră certifica li- 
stele de prasenţa loră, şi le va înainta secreta- 
rulul comptabilă, cara verificându-le în atelii 
şi adăogândii, pe acei ce se află în infirmerie 
s6i în alte ocupaţii, va încheia statulă gene- 
ralu pentru tâte ateliile, îlă va certifica de di- 
Tectore şi 'lă va, trece într'nă condică parafată 
sub sigiliuli Ministerului, ce va ţine, pentru 
acâsta, : 

b, Uă asemenea constatare so va face în fie- 
care di de către secretarală camptabili şi ge- 
filoră de ateliere şi călfilorii, şi se va trece în 
aceeaşi condică, 

€, Din acâstă condică la finele fie-căria luni 
va trage ună extractă de dilelo de presenţă a 
tutulor, eleviloră, a şefilorii de ateliere şi a 
călfiloră şi certificațiă de coasilială administra- 
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| tivă "1ă va înainta Ministerulai cu raportiă din 
partea directorului. 

Art. 17. Din objectele de îndestulare ale e- 
leviloră, cele mai multa se voriă procura de la 
farnisoră tocmiţi de consilii pentru a fi în con- 
diţii de bună cualitate şi cu preţori modetate, 
iară farnisorii voră fi plătiți la finele fie-căria 
stptămâni de către secretarul comptabili, 
retrăgândă bunurile ce'i voriă fi date la primi 
rea obiectelorit.. 

Art. 18, In fio-care săptămână ună comiteti 
compusă de trei eleri, numiţi câte unul din 
fie-care clasă, va fi însărcinată cu procurarea 
objecteloră de îndestulare şi cu priregherea 
ei, şi elevulii din cea din urmă clasă vu ținea, 
comptii pe fie-care di de sumele cuvenite tutu- 
lorii elevilorii presenţi, do cheltuelila făcute şi 
economiile resultate şi la finele fio-căria săp- 
timâni acel comptii, certificati de comitetiă 
şi achitată de părţile priimitâre, se va înainta 
secretarului comptabilii de către care se va 
păstra spre justificarea cheltueliloră. 

Arte 19. Pentru grija doctoricâscă se va în- 
fiinţa în stabilimentă uă infirmerie în care se 
vorii căuta numai bâlele mici, €ră-pentru b$- 
Iele seri6se se roriă căuta în spitalulă Statulay.   

Îmvrăcămintea şi aşternntuli 
Art. 20, Ozebitii de fondulă ce se otărasce 

la art. 11 ce precedă, se va destina pentru 
fie-care elevii şi câte lei 300 pe anii, pentru 
îmbrăcăminte şi aşternută; sumă care nu se 
va putea cheltui de câtă pentru procurarea ob- 
jecteloră noui de îmbrăcăminte şi reparația 
celoriă vechi, ţinendu-se compti separat pentru 
fie-care elevii, Acestii comptii se va înscrie atât 
în condica ce se va destina anume pentru ac6- 
stă lucrare, câtă şi în libretulă fie-căruia elevă, 
ce i se va da de guvernă, şi cu acestă moi, e- 
conomiile ce ari face e'evil, voră rămânea în 
profitul Siatolui. 
"Arte 21, Imibrăcămintea elevilor va consi= 

ste, pentru lucrare, în bluse, pantaloni și-sapcă 
de yânză, €ră pentru oraşă, în tunică, panta- 
loni şi şapcă de postari grosă, civită, cu Şnur 
gaibeni, casutii gulerulă de nă parte şi de alta 
înainte cu marca <cioțane şi compas> precumă 
şi înaintea, şăpcei. 
- Art. 22, Aşternutulă eleviloră va consiste 
în objecte de acelea cari se procură în tote in- 
ternatele Statului. 

> Art. 25. Sco'arii depărtați pentra lenerire 
şi insubordinaţie rori perde dreptalii asapra 
sumei disă la art. 12 de mal susii şi șa rimâ- 
nea în casa Statului. 

Intreţinerea stabilimentulni - 

Art, 24, Pentra. reparațiunea anvale a lo- 
calului sc6lei şi pentra aprovisionarea, lemne-   loră de tucălgitii, sc ra statornici în budgetulă
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Ministerului, unii anume fondi proporţionatii 
cu trebuinţa, care se va respande în priimirea 
directornlui scolei, după cererile ce va presenta 
Ministerului, basate pe procesele verbali ale 
consiliului de administraţie, conformă cu legea 
comptabilităţii generale a Statului. - 

Comptabilitatea 

Art, 25. Secretarul comptabilă este însăr- 
cinatii cu ţinerea registreloră, în' cari. va fi 
trecută în bună regulă distribuirea, fie-căruia 
fondi, şi la fie-care trel luni, va da Ministeru- 
lui unii compti generale de venitul şi chel- 
tuetile scâlei, 

Mandatele da plată ce se vori libera de la 
Ministerulii de agricultură, comerciii şi lucrări 
publice, vorii fi adresate direcţiei. 

Art, 26, Vindârea machineloriă şi a înstru- 
mentelorii confecţionate în sc6lă, se va, face de 
consilii conformi tarifei statornicita de Mini- 
steră, şi banii se voră înainta la casieria gene- 
rale a judeţului. . 

Art. 27. Aprorvisionarea materialelorii tre- 
buinci6se în confecţionarea machinsloră şi in- 
strumentelorii arătate la articolul precedentă 
şi a celorii-alte relative la dâasele, se va, da în 
întreprisă po terminii do unii anii, şi întrepre- 
norulă asupra căruia se va adjudeca, va fi în- 
dstorati a da materialele necesara ori cândiă 
i se voriă cere, în câtimea otârită şi cu preţurile 
contractului. . - 

Disposiţii generali 

Art. 28. Consilialii de administraţie, se va 
aduna la finele fie-căreea săptămâni, şi va con- 
stata prin încheerea de wroces-rerbale, maci- 
neie şi instrumentele agricole, confecţionate 
în scolă şi materialele întrebuințate. 

Acestii procesă-verbale va, servi de bază la 
încheerea, situaţiei prescriso la articolalii pre- 
cedentii şi va trebui a corespunde cu arătările 
relative la îndestulurea elevilorii. 

Art. 29, Directorulă stabilimentului la fi- | 
nele fie-căruia trimestra, va înainta Ministera- 
lui de agricultură, comerciă şi lucrări publice, 
situaţia lucrăriloră săvârşite în cursniă aceluy 
trimestru, va înainta ună tabloi de tâte objec- 
tele aflate în magazie, la incaputală trimestru- 
lui, de aceea ce s'a mai adăogatii în cursulii lui, 
gi de cele vîndute, care situaţie va ficertificată 
de consilii; cră la finele anului, va înainta re- 
capitnlaţia generale, coprindătâre de cheltae- 
Jile făcute cu sc6la, cu materialulă şi persona-   
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Inlii ej, şi de sumele încasate prin vindere, 
certificată de consilială de administraţie. 

Art, 80, So va face ună inventară generale, 
cuprindătoră de t6te machinele, mobilele şialto ' 
objecte ale sc6lel, şi se vorii da în îngrijirea, 
şi răspunderea directorului scolei care apoi va 
încredința cu anume inventară şefilori” de ate- 
liere, pe acelea ce suntii a se întrebuința în 
serviciulă sc6lei, şi economului pe acelea ce 
suntii a se păstra în magazie. 

Art. 31. Fie-care şefă de atelieri este obli- 
gatii a ţine în bană stare t6te uneltele din a- 
telicrulă stii, şi este răspundătorii de râoa lori 
întrebuințare, precumii şi de rcoa întrebuințare 
a materialului încredinţată Lui. 

Arte 32, Uă-dată în fie-care lună directo- 
ruli stabilimentulai inspectâză uneltele şi ma- 
terialuli, constatând starea lori, valua măsari 
de a se repara cele stricate în compta Statului 
stă în compta celui ce le-a întrebuințată ră, 

Art. 93, In fie-care di de veri, LL ore va fi 
destinate pentru lucrarea şefiloră de ateliere 
şi ajutoreloră sâle, 6ră 6rna 10 ore. Timpulă 
de lucru ală eleviloră, va urma după programa 
de învăţământă. : 

Art, 34. Şefil atelierelorii şi calfele vori fi 
plătiţi pe fie-care lună, după lefile anume spe- 
cificate în budgeti, , 

Art, 35. Tâte machinele şi instramentele a- 
gricole confecţionate în sc6lă, vorti fi conforme 
modeturiloră tip, date de Minesterii, şi nu:se 
voriă patea vinde fără a purta de dânsale marca 
sc6lei, - : 

„Se roră confecţiona, în sc6lă machini şi în- 
strumente agricole, după modelurile ca se voră 
da da aceia ce le comandă, însă şi acestea vor 
purta pe dânsele marca scâlei. , 

- Art, 36. Directoruli scâlelesterăspundătoriă 
pentru ori-ce machină şi instrumentă fabricată 
în scolă, ce se va dovedi fără acea marcă, sâii 
se va găsi confecționată în dimensiuni mai 
mici, s6ă din materială diferentii de acela ali 
modelnriloră tip, date de Ministurii şi de co- 
mandatorii loră.. 

Art, 32. Toţi şefii atelierelorii şi adjatorele 
loră, suntă îndetoraţi 3 demonstra eleilori cu 
amăruntală, ori-ce objecte se confecţionâză în 
atelierii, explicându-le modulă şi chipul de con- 
fecţionara. 

Arte 38. Prin osebite disposiţi! luate de ALi- 
nisteră, se ta regula serriciulă interiorii ali 
scâlel precumi şi regulile disciplinare, la.cari 
santii supuși elevii scolei.
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1. Se institue de-uă-camiă dată în fie-care 
judeţ” câte unii concursă de pluguri; &ră pe 
"viitorii chiară în fie-care plasă. . 

2. Scopulii acestori concursuri este d'a sti- 
mula îmbunătăţirea arăturiloră cari sunţă în- 
ceputală şi fundamentulă lucrării pământului, 

9 La aceste concursuri suni chiămaţi a laa 
parte toți plugarii şi toţi fabricanți ce fac plu- 
gurile cele mai bune și cele may perfecționate, 

4. Plugarii ce, la acâstă luptă, se voră cu- 
nâsce că facii arătura cea mal bună, roră fi 
resplătiţi de guvernii prin dare de premii în 
bani, asemenea se vor încuragia și recompensa 
gi fabricanţii de pluguri, Î 

5. Premiile ce dă guvernulii la unii concursă 
do pluguri judeţiane suntă 12 galbeni premiul 
ântâiii, 8 galbeni premiulii ală doilea şi 6 gal- beni premiulă ală treilea, ” 
"6, Pentru acordarea acestori premii, se va 

numi de Ministeriă, după presentaţiunea pre- 
fectului, unii juriă alcătuit de 9 pers6ne. luate 
dintre propietari,. arendași şi țăranii cei mai 
aleşi din judeţii, : 7. Juriulă se va aduna în Qiua concursului 
sub preşedinţa prefectului, va cerceta arăturile 
gi, după ce va declara pe acei dintre concurenți 
cari aii făcută arătura cea mai bună, va di- 
stribui premiile acordate de garernă. 

+ Prescriptulii verbală ce va încheia juriul 
asubra concureului şi pramiilorii date, se va 
înainta, Ministerului de către prefectă. 

9, Concursulii se va publica în totă judeţul 
cu uă Jună mai "nainte de diua fixată pentra 
facerea ul. 

10. Diua concursului şi locali unde are a se 
ține, se va fixa de către prefect şi se va coma- 
nica Ministerului spre a se publica în Jfonitor, 
€ră concursulii se va face în luna Septembrie 
a tie-căruia ani, 

Piua concursului este giua de sărbătâre a 
agriculturei şi se va alege a fi accea în care se 
adună mai mulţi cultivatori la ună Jocă. 
a, Concurenţii ce se vor înscrie a !na parte 
la concursii, oră trebui să vie la locală desti- 
nată în ajunulii dilei de concursă, 

12. Este de dvritii ca, în fie-care judeţ, cel 
puşinii uă rariţă, perfecționată, să fie la con- 
cursă, spre a se arăta lucrarea ei alăturea cu 
acea a pluguriloră celoră-alte. 

13, Loculă de concurs se va împărţi de că- 
tre inginerul circumscripțiunei în atâtea făşiă 
pre câtă vorii fi şi plugurile înscrise a concura, 
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- PENTRU INSTITUIREA CONCURSURILORU DE PLUGURI IN? TIERA 
(Decretii No, 1153, din Augustii 1867) Î 

14. Făşia unu! plugă va fi te 10 arii despăr- 
țite cu brasde de giură împregiară. Tăte fășiile 
voră fi unele lingă altele, Păniantulă. pentru 
concursii va fi mole şi de aceeaşi n:stură şi greu- 
tate do aratii pentru tâte plugurite, Fie-care 
făşie va avea unii numără de ordine.. 

15, La diua, concursului, tuți COmeurenţii 
carl trebue să fe pre câţă se va pute, în coa- 
diţiunt egale de boi, roră veni înaintea 'şuriului 
gi vori trage la sorți fie-care câte uni Număr, 

16. Imânâii numărulii, fie-care se va duce 
cu plugulă şi se va ageda la marginea făgiei 
co "i-a cădutii la sorţi ca s'o lucreze. . : 
- 13 La semnală datii de juriii, tâte Plugu- 
rile vorii începe a lucra. ' 

15. Nimeni nu este liberă a âmbla după | 
plugii; nici pe făşiile destinate pentru concurs, ! 

19, Juriulă în cursuliă lucrării va prireghea : 
de la marginea făşiiloră pe plugarii ce tori 
maltrata boil, şi la darea premiiloră va da pice- 
feriuță acelorii ce pe lingă alte calităţi roră 
avea și pe aceea d'a face să lucreze vitele nu. , 

P [i mai de cuvântă, ! 
20, Nici ună plugară na este liberă a sili; 

boii şi a'I scâte afară din pasulii celii obicinuit. 
21. Acela ce ca termina mai ântâii făşia! 

de. aratii, va da de scire juriului, care 'lii va! 
însemna pentru economia timpului, şi ast-felă | 
va însemna pe fie-care până ce toţi vorii ter- 
mina de arati, : 

22, După ce se vor termina de aratii tâte 
făşiile, juriulii va proceda la cercetarea ară- 
tareă, Arătura bună trebue să fie drâptă şi cu 
câtă brasda va fi mai dreptă cu atât arătura 
va fi declarată de mat bună. 

Arătura bună nu este numai drsptă, dâră şi 
d'uă potrivă de adâncă şi de lată în tâtă luu- 
gimea brasdei; cu câtă brasda va fi mai d'aă 
potrivă de adâncă şi cu câtă va fi mai d'uă 
potrivă de lată, cu atât arătura va fi decla- 
rată de ma! bună. Asemenea la arătura bună 
se cere, în fine, ca brasda să fe răsturnată bine. 
adică partea cea-de d'asupra să fie cu totulă 
acoperită de cea de desubtă. 

23. Plugarii cari voră face arătura cea ma! 
bună, după explicarea dată, bunătatea ej, voră 
dobândi premii pentru iscusinţa lorii în acestă 
importantă lucrare a arăturei. 

24. Plugurile ce voră fi mal bine făcute, se 
vor însemna ca să fie chiămate la unii concursă 
generalii de pluguri unde la fio-cara se va pune 
şi ună dinamometru spre a se vedea, cari suntii
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acele cari cerii câtă se pâta mai pugină oste- 
n6lă din partea vitelori şi din partea plugarilor. 

95. Indată după pronunciarea juriului şi 
dresarea procesnlui verbală, se va distribui 
premiile de către prefectii la acei ce ai meri- 
tată în fica publicului ce va fi adunati la a- 
cestă serbare. ” ” 

26, După împărţirea premiilorii se va da uă 
gustare atâtă plugariloră celoră premiaţi câți 
şi celoră-alţi ce ai ostenitiă, la care se va chel- 
tui 4!» galbeni; asemenea se va da şi fie-căruia 
membru din jurii uă diarnă de uă jumătate 
galbenii pentru birje, adică alţi 4'/2 galbeni; 
chieltula d6ră ce se va face cu uni concurs 
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de pluguri, va fi peste totii de uă mio Ici de 
judeţiă. 

27. Cu câtă vor fi mai numeroşi concurenții 
şi cu câtii va fi mai multă publicii la serbarea 
agriculturej şi la resplătirea plagariloră celoră 
iscusiţă, cu atâti prefectul judeţului va, me- 
rita mai multi recunoscinţa, guvernului. 

28. Se escludii de ia concursii membrii ju- 
riului, şi toți plugarii cari, după apreciarea, 
juriului, se voră găsi că nu poti participa la 
concursii, şi uă dată cu resuitatulii concursului 
ve arăta Ministerului pe concurenţii escluşi şi 
motivele pentru cari s'au esclusă. 
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PENTRU CONCURSUL DE PRODUCTE AGRICOLE SI DE VITE 

(Decretii Do. 1154 din Augustii 1867) 

1, Vă dată cu concursulii de pluguri se va 
face în fie-care judeţii şi unii concursii de bu- 
cate şi de vite, | 

2, Toţi cultivatorii judeţalni sunt chiămaţi 
2 aduce la acestii concursă,. mostre de tâte pro- 
ductele cele mai bune ce aii dobândită în a- 
cestii anii, precumii şi specimene de vitele cele 
mai frumâse ce vori fi avândii, din acelea pro- 
dnse din vitele lorii. ! 

3, Sab-prefecţii sunt detori a trămite la 
concursă câte jumătate oca din tâte productele 
acelora din cultiratorii plăşii, cari în anul a- 
cesta ai avută recoltele cele mat frumâse, a- 
dică cele mai curate şi cele mai abundente, cu 
indicare de numele cultivatorului şi alii moşiei, 
de cuantitatea semănăturiloră şi a seminţel a- 
runcate întrunii pogonii şi de cuantitatea re- 
coltei şi a rendimentului unui pogoni. 

4, Listele trămise de fio-care sub-prefectiă 
dimpreună cu mostrele, se vori înainta Mini- 
sternlui agriculturei, îndată după terminarea, 
concursului, | E ! 

5. Juriulă concursului de pluguri ra cerceta 
productele aduse la concursă şi va însemna în- 
truni procesii verbală pe acele ce se vorii găsi 
demna de a fi premiate. 

6. Premiile ce acordă guvernalii cultivato- 
ziloră cari vori fi produsii productele (bucateie) 
cele mai bune sunții în fie-care judeţ : 

Duoă medalii de argintă. 

Patru nedalii de bronză. 
„Te Premiile ce acordă guvernulii în fie-care 
judeţii cultivatoriloriă ce vorii aduce la conouraă 
vitele cele mai frumâse suntă : 

“ Uă medalie de argintii. 
“Duoă medalii de bronză. 
S. Pentru premiile ce se vori da la vite, ju- 

riul va dresa procesă-verbalii arătândă în elit 
şi motivele pentru cari s'a dati proprietarului 
vitei premiulii acordati şi descriindă pe scurtă 
cualităţile vitei premiste, adnotândă mai cu 
osebire pe acelea ce vorii fi eşitii din armăsarii 
şi tauri ce a trămisă guvernulă în judeţii. * 
_9. Uă dată cu presentarea vitei la, concursă 

proprietarul ci este dstorii a presenta şi ună  . 
certificatii din partea comnuei de unde se află, 
investiti cu formele legale că vita este eşită - 
din tamasliculi ss erghelia sa, sti că ea este 
din vitele bătute cu armăsarulii şi taurclii ce 
a trămisii guvernuli în acelă județii. 

10, Prefectulă judeţulri va împărţi concu- ; 
renţilorii premiile de medalii arătate la art. 6 
şi 7 gi va înainta Ministerului, uă dată cu ra- 
portulă săi, şi procesele verbale ale juriului. 

11, Concursulă de prodacte şi de vite se va 
ţine în diua cândă se va, face și concursulă de 
pluguri. 

12, Consiliele comunale şi judeţiane suntă + 
invitate a da tote inlesnirile necesari la faca-.   rea, acestori concursuri, 

Îi aut
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LE 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICUI,TUREI 

GE 
PENTRU INFIINTIAREA CAMERILOR DE COMERCIU 

(Decretii No, 1225, din 30 Septembrie 1864) 

TITLUL 1 
Infiinţarea camerilorii 

Art, 1. Sa va aşega câto uă cameră de co- 
merci în tâte porturile şi oraşele principale 
ale ţărei. 

Art, 2, Pe viitoră, guvernul va putea în- 
mulţi numărulă camereloră de comercii şi de 
industrie, s6ă din iniţiativa, sa, sâă după cere- 
rea comercianţilorii s6ii a industriașiloră; în a= 
mândouă casurile, înainte de a aproba înfiin- 
ţarea unei camere; guvernulă va consulta, şi o- 
piniunea consiliului județiană ală locului, 

Arte 8, Circumscripţiunea fie-cărei camere 
de comerciii va fi determinată prin ordonaţă 
Domnâscă, 

Art, 4, Fie-care Cameră va fi compusă celă: 
puţină din cinct membri, şi cel inult din şâpte, 

Arte 5, Membrii cameriloiii se alegă prin 
scratină secreții şi cu majoritate absolută a 
alegătoriloră, Gră la: ală duoilea scrutină cu 
majoritate relativă: Spre a se putea procede 
la alegere; vă trebui să: fio fagă 1/3 părţi din 
alegători; Ă N : 

La casii cândi, după două convocări, nu se 
voră întruni alegători! în numărulă susă gisii, 
giternală va numi pe membrii cameriloră, 

Art. Ge Suntă alegători toţi comerciânţii şi 
industriaşii cari! plăteccă unii dreptă de pa- 
tentă de 50 lei celă pașinii, şi cară se bucură 
de'ârepturile civile şi municipale şi se află în- 
scriși'în circumăscripțiunea cametilori. 
Art. 7, Santă'eligibili toţi cei născuţi s6ă 

naturalisaţi Români, în etate de 30 ani, şi care 
exercită scă a exercitatii ună comercii s6ă uă 
industrie 6re'care. 

Art: S, In luna Ngembrie a. fie-căraia ani, 
prefecţii de:districte alcătutscă două liste în 
care'voră fi înscrişi : într'aua,' cel în dreptă a 
fi alegători la camera, de. comierci, şi în cea 
de a doua cei ca însuşescii cualităţile de eligi- 
bilă; şi aceste două liste să setrămită Ministe- 
rului de interne, agricultură gi lucrări publice, 

Art, 9, Dâcă la alcătnirea listeloră se va fi 
făcutii vre uă greşălă, persânzle ces'ară socoti 
năpăstuite potă reclama, în termin de 15 dile 
după publicarea listelorii, la Ministerală de in- 
terne, agricultură şi lucrări publice, sâii la Pre- 
fecturi, cerendiă îndreptare, 

Art. 10, Adunările electorale se ţină în o- 
raşulă în care “şi va avea camera reşedinţa. 

  

    

Art, 11. Aducările suntă convocate şi pre- 
sidate de către prefectă asi delegatulii săi, a- 
sistat de patru alegătosi, cari voră fi duoi din 
cei mai bătrâni şi duoi dintre cel mai tineri 
membri aflaţi de faşă. Biuronlii numesca unii 
secretară din adunare şi otărasce cestiunile ce 
se voră fi ivitii în cursulă alegerei afară de a- 
cela caro se raporteză la capacitatea membri- 
loră aleşi, şi care în casă de protestaţiune, ră- 
mâne a se examina de către Ministerulă de in- 
terne, agricultură şi lucrări publice, 

Arte 12, Dapă săvârşirea alegerei, se va face 
uni procesii-verbali în care se trece cu exac- 

Ţtitate numărală alegătorilorii înscrişi şi acela 
ală xotanţiloră, numele, vârsta, felulă, comer- 
ciulă şi locuinţa membriloră aleşi precumă şi 
numărulii voturilorii ca aă fie-care dintr'enşii. 

Acestii procesii-rerbalii se transmite de pre- 
fectă la Ministerală de interne, agricultară şi 
lacrări publice. 

Arte 19. După ce'i examinsză, Ministerul 
îlă înapoiază Prefecturei cu observaţiunile ce 
este în drepti a face, 

Dâca va recunâsce nulitatea vre unej alegeri, , 
s6i pentru neimplinirea de formă, ori pentru 
lipsa condiţivnilorii prescrise de lege, Ministe- 
rulă pronunță acâsiă nulitate şi prescrie uă 
nouă convocare a alegătorilor, 

Dâcă alegerile se voră fi făcută în regulă, 
atunci invită pe Prefectură ca să procedeze la 
instalarea catmerit, după ce mai ântâiă alege- 
rile voră fi aprobate prin ordonanță Domnâscă, 

Art. 14, Instalarea se face prin îngrijirea 
prefectului care asistă în persână s6ii prin de- 
legatii, şi caro priimesce jurămâotulă mem- 
briloră, . 

Art, 15. Puncţiunile membriloră suntă po 
ş6se ani, duo! dintenşii se reînoesc la fie-care 
daoi ani, , , 

Pentru cele d'ântâiă două alegeri cari urme- 
ză după numirea generală, rândulă eşirei se 
reguleză prin sorţi apol după vechiină, | 

Menibri.eşiţi se potă realege, 
Arte 16; La ceâ d'ântcii alegere se orân- 

duescă alţi membri în loculă celoră morți să 
demisionaţi. 

Alegerea unoră asemenea membri se face nu- ' 
mai pentru timpul cât i aceia pe care "1 înlo- 
cuesce avea a ocupa funcțiunile lori, 

Suntă consideraţi ca demisionaţi, membrii 
carii, fâră motive legiuite aprobate de cameră, 
nu se duci la convocare în timpii de ş6se luni. 

 



COMERCIULUI Si LUCRARILOR PUBLICE 

Art, 17. Camerile comerciale potii avea rela- 
ţiuni şi corespondinţe comerciale'cutâte piețele 
atât din întrulii ţărei câtii și din străinătate, 

Art, 18, Camerile de comerciii suntii orga- 
nele oficiale ale comerciului pe lîngă guverni, 
şi mandatarele firesci pentru adminiatrarea a- 
şedEmintelorii de interesă colectivă comercială. 

TITLUI, II 
Despre atribuţiunile camerilorii 

“Art, 19, Camerile ai drepti să presinte gu- 
vernului, din propria lori iniţiativă, părerile lor 
asupra intereseloră comerciale şi industriale 
din circumscripţiunea loră. 

" Art, 20. Camerile dai guvernului părerile 
şi sciinţele ce li se cere, asupra fapteloră şi in- 
tereselorii comerciale. 

Ele suntii mai cu sâmă consultate de; guvernă 
asupra schimbărilorii proectate în legisiaţiunea 

„_ comercială, asupra instituirei şi altoră camere 
de comerciă la trebuinţă în circurascripţiunea 
lorii, asupra crearei burseloră şi oficiiloră de 
agenţi de schimbă şi midlocitori din circum- 
scripțianea lori, asupra tarifeloră vămiloră şi 
serviciulii de transportii şi alte stabilimente 
de comerciă, asupra obiceiuriloră comerciale, 
a tarifeloră de regalamente, de curtagie mari-. 
time şi curtagiuri pentru asigurări de mărtari,, 
asapra, schimbului şi efectelorii publice, asupra 
înființării de bănci, de cantoare de scontă şi su- 
cursale ale băncii, asupra projecteloră de lucrări 
publice locale relative 1a comerciii şi industrie 
şi asupra projecteloră de regulamente locale, 
în materii de comerciă şi industrie. | 

Arte, 21. Ca mandatare firesci ale comercia- 
lui pentru udministrarea intereselorii colective, 
camerilo suntii totii-d6-una însărcinate cu ad- 
ministrarea barselorii ce voră exista în circum- 
scsipţiunea loră. 

Acâstă administrare cuprinde specialii for- 
marea budgetului priimirilor şi respunderilor, 
stringerea veniturilor şi plata cheltoeliloră, 
(localalii și întreţinerea lorii, remunerarulă per- 
sonalulul şi altele), numirea împiegaţiloră, şi 
altele, drepturile camerilorii asupra burseloră 
nu potii aduce vătămare dreptului ordinară ce 
are poliţia în locurile publice. 

Art, 22, Stabilimentele create pentru tre-. 
buinţa comerciala”, precumiă suntă : 

Intrepositele, cursurile publice de cunoscin-. 
țelo comerciale, industriale şi altele, se roră 
admnibistra de camerele de comercii, cândi se 
vorii întocmi prin contribuţiuni. speciale între 
comercianţi. 

Administraţiunea stabilimenteloră de natura, |: 
de nai susă, care s'ară forma prin subscrieră 
voluntarii, se va putea încredința cameriloră, 
deca subscriitorii o vor roi.- 

Asemenea, se va putea lăsa asupra cameri- 
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lori şi administrarea stabilimentelorii de ase- 
menea natură ce arii întocmi pguvernulă. 

Art, 23, Camerile de cormercii suntii con- 
siderate ca persână civilă şi recunoscute ca 
stabilimente de utilitate publică. 

În ceremoniile publice, ele iai îndată locă 
după Tribunalulii comercială. 

Art. 24, Camerile de comerciii depindă d'a 
dreptulă de Ministerulă de interne, agricultură 
şi lucrări publice. . 

Camerile suntiii dâtâre a'i comunica îndată 
însciințările şi reclamaţiile ce adressză celorii- 
alte Ministere, s6ă din servicii sâii după cerere, 

Art, 25, Camerile de comerci nu poti pu- 
blica seă tipări nici nă însciinţare, raportă scă 
documenţi fără autorisarea prealabilă a Mini- 
sterului de interne, agricultură şi lucrări pu- 
biice, dată prin prefecţi. 

TITLUI, III | 

Despre dirigiarea cameriloriă 

„ Art, 26, Camerile de comerciii se dirigă de 
către oficiarile lorii ; oficiurile se compună de   unii Preşedinte, ună vice-preşedinte, ună secro- 
tarii şi uni casierii. | | Ă 

Prefectulă va putea preşeda camera, de co- 
merciii de căte ori va socoti de trebuinţă. 

Oficială se alege pe totii anulă din membrii 
camerii cu majoritatea absolută a membriloră 
aflaţi facă, i 

Serviciurile preşedintelui, vice-preşedintelui, 
casierului şi secretaralui suntii gratuite. 

Art, 27, Preşedintele, şi în lipsa lui vice- 
preşedintele ţine poliţia în cameră, el dirige 
discuţiunile şi la casti de a fi voturile de vă 
potrivă, votuiii s&ă este preponderinte. 

Art, 28. Camerile faci atâtă regulamentele 
loră câtii şi acelea ale taturoră stabilimente- 
loră ce atirnă de dânsele şi le îndreptâză la Mi- 
nisteră spre a le confirma. 

Art, 29, Camerile se socotesc complecte 
cândi va fi fagă majoritatea absolută a mem- 
brilori lori; pentra ca otăririle loră să fie va- 
labile, trebue să unâscă majoritatea absolată 
a membriloră aflaţi de facă. 

: Arte 30. In. fie-care anii, camerile "şi facă 
budgetulă lori şi'lă trămită la Ministerul de 
interne, agricultură şi lucrări publice, spre 
întărire. 
„:* ATte. 81. Lă finitulă fe-căruia ani, camera 
încheindii socotelile ssle atâtii de sumele ce 
ai intrată .câtii şi. de cele ca s'aii cheltuită, 
trămite extractă de pe dânsele la Miniaterulă . 
de interne,. agricultură şi lucrări publice, 

Art. 32. Camerile potii priimi ori-ce ofrande 
şi ori-ce danii li s'arii face de bani, lucruri miş- 
cătore s6ă nemişcătâre, după ce vori căpăta 
aprobațiunea guvernului într'acâsta..   Arte 33. Camerile nu vorii putea înstrăina
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nic! anii lucru dobândită în ofrandă, fără a că- 
păta mai 'ântâiii deslegara Ministerului de 
interne, agricultură şi lucrări publice, .: 

At, BE, Secretarul este şefă ală cancela- 
rici, ține jurnalulă de tâte procesele-verbale 
ale camersi şi sub-scrie tâtă corespondența. 

Art, 35. Casierulă adună şi păstreză tâte 
veniturile camerei şi le trece în condica spe- 
cială ce'i eate dată pentru acâsta de Ministerul 
de interre, agricultură şi lucrări publice. 

Eli liberăză după deslegările cameriloră 
sumele de baul otărite do dânsele a se cheltui, 
şi la irece asemenea în condică speciale ce'i 
este dată de Ministerulu de interne, agricul- 
tură şi lucrări publice, 

- Este totii-a6-una responsabilă pentru panil 
ce'i s2 încredințeză, 

TITLUL IV 

Despre veniturile Cameriloră 

Art, 96, Veniturile cameriloză sa întocmescii 
dintr'uă geciuială asupra tazelorii patentariloriă 
de comercianţi şi industriaşi de clasa I şi Il. 

Art, 37, Acâstă deciuială se va trece în 
budgetuli generală ală Statului şi d. ministru 
de finango va ordona împlinirea ei. 

Ea se va răspunde cameriloriă ]a finitulă fic- 
căruia trimestru. 

Art, 38, Cândi ari ajunge să prospere ca- 
mesile sub raportulii finangiară, în câtă să nu 
aibă trebuinţă spre acoperirea cheltuelilorii 
lorii de întrâga, deciulală asupra taxei paten- 
tariloră pomeniţi din circouscripţiunea came-. 
rilorii, atunci se vaputea micşora cotisaţiunea 
acelori patentari în urma. înţelegerei carmerii 
cu Ministerulă de interne, agricultură şi lucrări 
publice,   

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

- Art, 89, Înfiinţarea camerilorii se va face 
prin decretii Domnescă. : 

TITLUL V 
“Despre consiliulii superiorii de comereiiă 

și industrie - 

Art, 40, Se institue pe lingă Ministerul de 
iuterne, agricultură şi lucrări publice, unii 
consilii superiori permanentă de comerciă şi 
industrie. 

art, 41, Acestă consilii va putea fi consal- 
tati asupra projecteloră de „legi şi decrete re- 
lative Ja tarifola de vămi şi regimul loră în 
ceea ce privesce comerciuli. 

" Asupra projeeteloră de tractate de comerciă 
şi navigaţiune. 

Asupra legislațiunel comerciale, 
Asupra sistemului de încuragiare pentru 

pescării. 
Asupra dorințelor exprimate de camerile 

de comercii şi industrie, 
- Art, 42, Consilinlii va fi chiămati a da păre- 

rea sa asupra taturoră cestiuniloră pentru care 
Ministerul va găsi de cusiinţă să']ă consulte. 

Art. 43, Consiliulă snperiorii de comerciiă şi 
industrie se compune de ministrul de interne 
agricultură şi lucrări publice, de dreptă preze- 
dinte, de unii vice-președinte, şi de optă mem- 
bri luaţi dintre persâncle competente în ramura 
comercială şi industrială. 

Art, 4î, Vice: preşedintele şi membrii nu 
suntiă retribaiţi şi se numescii de Domni. 

Unii secretarii generală speciali, numiții de 
Domnă se va ataşa acestră consilii superiori 
şi se va retribui din budgetuli Ministerului de 

| interne, agricultură şi lucrări publica, 

  

LEGE 

PENTRU CREAREA UNUI PORTU LA MAREA-NEGRA 

Art, 1, Se declară de utilitate publică des- 
chiderea, unui porti ia Marea-Negră cu uni 
canală de navigaţie până în Dunăre în bragulii 
Kilia. 

Art, 2, Acestă portii şi acestă canal vori 
purta numele Domnitorului Romăniei Carol |. 

Art, 3, Guvernulii este antorisatii a între- 
prinde lucrările necesarii prin mudulă ce va 
socoti mai nemerită, adică prin conces: e, an- 
treprisă s6ă regie, 

Art. 4. Când lucrările arii urma a se face 
prin antreprisă s6i regie, sc va afecta la acc- 

(Decret Aro. 2010 din 2 2 Decembre 1568) 

sta atâtu resursele bănesci de cari s'arii putea 
dispune, şi cari se vorii preredea în bndgetulii 
Ministerului lucrăriloră publice, câtii şi bra- 
cele de lucru disponibile de soldaţi şi arestanţi. 

Arte 5. Pentru acoperirea acestoriă cheltueli, 
se va putea statornici taxe asupra navigaţiei. 

Art, 6. La casă cândă lucrările s'ari exe- 
cuta prin concesie, se va putea acorda conce- 
sionarilorii dreptulă de perceperea taxelorii pe 
unii timpi limitati şi în raporti ca costulă. 
întiinţăriă lucrărilozi. 

Concesia va face otjeotati pază annme legi. 

 



COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE . 

In casă cândiă lucrările ară Â să se execute 
în regie, guvernulă va presenta camerei pla- 
nulă şi devisulă aceloriă lucrări. , , 

- Art. 7. Concesia se va putea face şi cândă 
executarea lucrăriloră arii fi deja începută prin 
întreprindere sc prin regie; concesionaril voră 
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Art, S. Gurernulii va putea asemenea, când 

ară crede utili, a înfiinţa nă societate anonimă 
pentru întrunirea capitalurilor necesare Ia 
executarea acelorii lucrări, în care societate 
Statulă va intra ca acționarii pentru capita- 
lalii cu care va fi contribuiţi la executarea lu- priimi, la aşa casă lucrările executate de guvern. | crărioră. 

  

LE GE. 
PENTRU PERCEPEREA UNEI TAXE DE 1/2 LA SUTA DIN VALOAREA MARFURILORU SI PRO- DUCTELORU EXPORTATE SI IMPORTATE PRIN PORTURILE ORASIELORU SI TERGURILORU „DUNARENE PENTRU IMBUNATATIREA PORTURILORU SL CHEIURILORU ACELORU ORASIE. 

(Decret No. 1138 din 18 Noembrie 1863) 
„Art. 1, Tâte oraşele şi târgurile de a lun- 
guiii Dunării, cari astădi servă de punturi de 
esportii şi de importii de cereale și alte măr- 
far), sunti autorisats a percepe în folosulă Jori, 
numai pentru îmbunătăţirea porturilorii şi 
cheiurilorii; uă jumătate la sută din valorea 
producteloră şi mărfuriloră exportate şi im- 
portate prin ele. Se înţelega că acestă venită 
este osebitii de dările ce se strângă în folosulii 
fiscului, 
„De acestii-dreptii se vorii folosi şi alte pun- 
tură de esportii şi de importă de a lungulă Da- 

nării, ce nu suntii âncă în rândul terguriloriă şi oraşeloră, îndată ce voră dobândi instituţii municipale. | - 
Taxa de exportii se va plăti numal la portulii de ântâia încărcare; €ră dâca acestă portii nu se va afla âncă aşegatii în oraşe şi terguri cn municipalități, taxa se va plăti la portul ora- şeloră unde se va încărca, definitivă, 
Ac6stă taxă se va, face venită ală caseloră municipale respective, şi va începe a se per- cepe îndată după publicarea acestui decretă prin Alonitorulii oficială, - ” 

  

 DEGRETULU | . 
No. 371 DE LA 4 MARTIE 1868, PENTRU INSTITUIREA, IN ORASIELE DE PE MARGINEA DUNARII, DE COMITETE CARI SE PRIVEGHEZE INCASAREA S1 INTREBUINTIAREA SU- MELORU DIN VENITULU DE JUMETATE DA SUTA DIN VALOAREA MARFURILORU EXPOR= TATE SI tMIPORTATE PENTRU IMBUNATATIREA PORTURILORU SI CEIEIURILORU, 

SI . 

DECISIUNEA 
MINISTERULUI DE AGRICULTURA, COMERCIU SI LUCRARI PUBLICE IN ACESTA PRIVINTIA 
Asupra raportului ministrului Nostru secre- 

tară de Staţă la departamentul agriculturej, 
comerciului şi lucrărilor publice, cu No. 1821; 

Avâudi în vedere legea promulgată la 
22 Noembrie 1863, prin care se autorisă, tâte 
oraşele şi târgurile d'a langulă Dunării, cari 
servă astădi de puncturi de exportii şi de im- 
portii, a percepe în folosulii lori, numai pentru 
imbunătăţirea porturiloriă şi cheiariloră, ju- 
mătate la sută din valârea mărforiloriă şi pro- ductelorii exportate şi importate prin ele; - 

Av€ndi în vedere decisiunea luată de consi- liulăi nostru de ministri, în şedinţa de la 20 Fo. 
braariii curentă, pentru modul de priveghere ali sumelor încasate din acesti fondă şi în- trebuinţarea lori ; i   

Amii decretată şi docretămi ce urmeză : Arte 1, Jarnalulă consiliului ministrilorăi citată mai susii, este aprobatii de Noi, , Art. 2, Incasarea de către comane a'sume- loră adunate din venitulii de jumătate la, sută 
prescrisi de lege sa va face pe viitori, însă ele nu se-voră întrebuința în lucrările de câtă 
prescrise de lege. 
„Arte. Se institae în 

Dunării : Severină, Tarnu-Măgurele, Giurgia, 
Olteniţa, Căiăraşi, Brăila, Galaţi şi Ismailii 
câte unii comitetă compusă din preiectulă ju- deţului, primarulă “comune! şi inginerulă cir- 
cumseripţiei, n 
„Art, 4. Aceste comitete rorii fi însărcinate cu privegherea' încasării şi întrebuinţăzii su- 

oraşele. de pe linia 
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melorii. adunate din venitulă de jumătate la 
sută prescrisă do lege, şi voră verifica şi aproba 
tote cheltuelile de personală şi lucrări ce se 
voril propune pentru îmbunătăţirea şi îatreţi- 
nerea porturilorii şi cheiurilorii, 

Acdstă verificare o va faca din trei în trei 
luni, şi resultatulă cercetării lori îlă voră su- 
pune Alinisterului agriculturei, comerciulai şi 
lucrăriloră publice, spre cele de cuviinţă, 

Art, 5, Îndată după instituirea comitetelor 
arătate la art. 2 de mai susii, ele se voriă ocupa 
cu cercetarea sumelorii încasata până astădi 
în virtutea legii, şi cheltuelile ce s'aă făcutii 
din acele sume, şi resnltatulă tlii voră supane 
Ministerulai. , a, - 

Art, 6. Comitetul instituiţii în serviciă se 
Ya ocupa şi de privezheroa încasării şi între- 
buinţării aceiui fondă, adunate în porturile 
Calafatii şi Dschetă, şi acelii de la lsmailă de 
fonduli adunată în târgurile Chilia şi Beni. 

Art. 7 Comitetulă instituită în Galaţi se 
va ocupa şi de sumele adunate din acelă venită 
înainte de legea din 1863 şi de modulă între- 
buinţării lori, chiămândii pentru acâata la ră- 
spundere po comisiunea ce a fostii însărcinătă 
cu acâsta, | 

Art. 8, Ministrul Nostru secretară de Stată 
la departamentul agriculturei, comerciului 
şi Jucrăriloră publice va aduce la îndeplinire 
decretuli de fașă. 

DECISIUNE 

„Pe temeinlă înaltei ordonanţe domnesci cu 
No. 571, de la 4 Marţiă curenti, prin care se 
iustitue, în oraşele de pe marginea. Dunării, 
comitete cati să privegheze încasarea şi intre- 
buinţarea sumelorii adunate din venitulă de 
Jumătaţe ia sută din valârea mărfurilorii ex- 
portute şi importate pentra îmbunătăţirea 
porturiloră şi a cheiurilorii; 

Sa decide: 
Arte 1, Comitetele instituite prin disa înaltă 

ordonanţă în uraşele acolo arătate, se voră 
Coinpuve precum armeză : 

1. In oraşului Severin de domnu prefecţii ali   
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judeţului, primarulii comunei şi domnu ingi- 
neră-şefă ală circumscripţiei I-ia. 

2, În oraşulă 'Turnu-Măgurele de domuu 
prefectii ală judeţului, primarulă comunei şi 
domna inginerii şefă ală circomscripției IV; 

3. În oraşul Giurgia de domnu prefect alti 
judeţului, primarală comunei şi domnu ingi- 
neri-şefă ali circomseripţiei V; 

4. În oraşulii Olteniţa de domnu prefectă ală 
județului ]lfovă, primarulă comunei şi ingine- 
rulă-şefi ală circumscripţiei V; 

5. In oruşuli Călăraşi de domnu prefectii 
al judeţului, primarul comunei şi inginerul 
şefi ală circumscripţii V; 

6. In oraşulii Galaţi de domnu prefectii ală 
judeţului, primarulă comunei şi inginerul-gefi 
ală circumseripţiei VII; . 

1. In oraşul ÎIsinaiiii de domnu prefectiă alii 
judeţului, primarulă comunei şi inginerală cir- 
cumseripţiei VIII. - 

Art. 2 Comitetuli instituită în Severinii se 
va ocupa, conform art. 6 din citata ordonanţă, 
şi de privegherea încasării şi intrebuinţăriă a- 
celui fondă adunati în porturile Calafatii şi 
Bechetii; şi acelă de la Ismail din fondul a- 
dunată în târgurile Chilia şi Reni... 

Art, 3. Comitetulă instituită în Galaţi se 
va ocupa şi de snmele adunate din aceliă venită 
înainte de legea din 1863 şi de modaliă între- 
buinţării lori, chiămândă pentru acâsta Îa re- 
syundere po comisiunea ce a fostii însărcinată 
cu acâsta. 

Art, 4, Disposiţiunile citatului înaltă de- 
creti se vorii comunica fie-căruia comitetii, şi 
se va invita a sc întruni îndată pentra a de-. 
termina dilele destinate pentru şedinţele cur- 
cetăriloră ce aă a face conformii art, d, fiindă 
că pentra cele-alte lucrări suntiă determinate 
şedinţele comisiunii prin aliniatuli 1 de sub 
art. 4 de acolo. - o 

Art, 5. Domnuli directori ală Ministerului 
va aduce la îndeplinire decisianea de faţă. 

Ministru secretară de Statii 
la Qepartamentulă agricultorei, comer- 

cinluă şi lucrărilor publice 
P. Donici, 

No. 1745, Martiă 7, 

  

REG ULANENTU 
" PENTRU SCOALA DE MESERII A COMUNEI IASII 

(Decreti, Nr. 1679, din 22 Noemvrie 1869) 

CAPITOLUL I 

iniinţarea scblei 

Art, 1. Se întiinţeză în urbea Iaşi uă scolă 

meserii, croitoria pentru ambele sere, ciobotă- 
ria (cismăria), și seidecăria aplicată la hămu- 
rărie, gelărie şi la ori-cu objecte ce se potă. 
confecţiona din pele lucraţă, 

Art, 2, Scola va fi aşedată d'uă cam dată în 
ia meszrii, Ea va cuprinde d'nă cam dată trei | încăperile din ograda bisericei Sântul-Lazără, 

v
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proprietatea Statului, în numără de 12 camere | 
ce s'aii datii de către guvernă. Ea se va putea, 
aşeda în alti locală, decta mai în urmă se va 
înmulţi număralii elevilor, aşa în câtă să nu 
potă încăpea în acelea de la Sântulăi-Lazării. 

Art, 8, Consiliulă comunale va prevedea pe 
fie care anii în budgetuliă săi sumele necesarii 
„pentru întreţinerea selei. o 

Art, 4. Sc6la va avea următorulă personal: 

“ Î. ÎNVETIATORU 

]. Profesore de geometrie şi desemnii liniar ; 
II. Patra maestri primari, câte unuliă de fie- 

“care meserie ; | . 
III. Patru maestri secundari, totii câte unulă 

de fie-care meserie, 

Il. ADMINISTRATIUNEA 

Î. Directori ; 
Ii. Uni economii; 
JIL. Duoi rândaşi ; 

- IV. Duoă spălătorese ; ” 
. V. Uni bucătari sâă biicătărâsă, 
Art. 5. Eleșii vorii fi interni şi externi, 
Numărulă eleviloriă interni ra fi d'uă cam 

dată mărginită la 52; 6ră numărulă celoriă ex- 
terni cate nedeterminată. - . 

CAPITOLUL II. 

„ Condiţianile ce admisibilitate 

Art. 6. Pentru a fi aâmisă în cerviciulii a- 
cestei scâle sa cere : . 

I. A fi Română de nascere s6ă naturalisată ; 
Il. A avea exerciţială drepturilorii politice 

şi a nu fi fostii condamnati la nă pedâpsă infa- 
maută. . 

Art, 2, D'aă cam dată maestri-şefi vorii pu- 
tea fi şi dintre străinii cari arii îndeplini cele 
alte condițiuni de admisibilitate, şi cari ară 
putea căpăta înpământenirea după art, 6 din 
constituţiune. . A 

Art, S. Nu pote fi directoră de câţi acela 
care va proba prin atestate că a săvârzită cur- | 
sală înveţăturei cu succesii într'uă scolă reală : 
însă pentru presentă elii pote fi admisi şi din 
alte persâne cari arii avea capacitatea a îi ad- 
1njsă ca profesoră la uă scolă primară, 

Art, 9. Maestri-şefi şi sab-maestri vorii fi 
dintre persânele cari voră proba prin atestate 
că aă sfirşitii cu 'succesii cursulă învăţăturei 
lori într'uă scâtă reală: însă pentra prezentă 
ci sepoiii admite dintre acele persone cari eser- 
citi de mai multă tirapă în comună profesiunea 
lori, şi alii cărora suecesii şi onestitate este de 
notorietate publică, 

Art, 10. Profesorală de geometric şi de- 
semnii va trebui să întrunâscă condiţiunile de 
admitere 
blice, 
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Art, îl, Preotulii va fi dintre preoţii. recu- 
noscuţi prin a lorii moralitate şi capacitate, - 

Art, 12, Pentra a fi admisă ca elevii în a- 
câstă scâlă se cere: 

I. A fi Românii; : 
I], A avea etatea de la 12 până la 17 anj;. 
III. A fi săvârşitii cursul de învățământă în- - 

truă scolă publică primară. Cu tote acestea 
elevii externi vorii putea fi admişi şi din acei 
tineri cari ai numai unii cyrsii de duoi ani, cu 
condiţiune însă de a'lă îndeplini, dâca vorii voi 
a trece în rândul călfiloră sci maestrilori. 

Art, 13, Cândii numărulii aspiranţiloră pen- 
tru locurile de elevi interni va fi mai mare de 
câtii aceli prevădată prin budgeti, admiterea, 
lori se va face prin concursi înaintea unei co- 
misiuni numită ad-hoc de consilinlii comunală. 

CAPITOLUL III 

Despre numirea personalalai 

Arte 14, Toţi împiegaţii prevăduţi la arti- 
colulă 4 afară din sprvicialii loră, sa rori numi 
de consiliulă comuială prin concursă din acel 
cari vorii împlini condiţiunile prevădute la ca- 
pitolală II. - 

Art, 15, Concursulă so va publica de către 
primarolii comunei şi se va ţine înaintea unei 
comisiuni rânduite de consilii din persâne com- 
potinte în specialitatea respectivă, ” - 

Art, 16, Inegrijitorulă însă se va numi totii 
de consilii fără concursii din pers6ne capabile, 
cari ară împlini condiţiunile prevădute laart, 6. 

Art. 12, Numirea servitoriloră se va face de 
către directori pe răspunderea sea din pers6- 
nele cari arii împlini condiţiunile serviciului ce 
li s'ară cere, conformii cu regulamentulă servi- 
toriloră. 

CAPITOLUL 1V 
Atribuţiunile personalului * 

„A, DinecToRUL E 

Art, 18. Directorul este administratorulii 
institutului. Eli observă împlinirea A€toriei 
din partea tntulorii profesorilură şi a servito- 
rilori iustituțului. Buna îngrijire, privegherea 
în privinţa ordinei, a moralității, a progresului 
în studii este una din principalele îndâtoriri 
ale Girectorului. | Ă 

Art, 19, Directorală este în dreptii, la casti 
de abateri din partea, profesoriloriă și a ori-că- 
ruiimpiegati, a le face observațiunile cuvenite. 
Dâca acestea rămânii fără efectii, elii va refera 
în scrisii primarului spre a supune casulii în de- 
libaraţiunea Consiliului comunală 

Art. 20, Eli va ţine registru de presența, 
personalului învățătorii,
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Art, 21, Eli va ţine uni registru matricu- | voriă da eleviloră, a repeţi cn acestia atâtii teo- 
Jară ali elevitori, cuprindătorii de tote rubri- 
cile, specificatii depre identitatea loră, 

Art, 22, Directorulă va priveghia la stricta 
executare a programului prescrisii pentru acest 
institutii. - : i 

Elă va priimi pe fie-care lună de la profesorii 
respectivi ani catalogii specificatorii de notele 
ce a meritată fie-care elevă în privinţa mora- 
lităţii şi a progreaplui la învățămentu. 

Art. 28.: Directorul este însărcinată cu 
casa institutului, Eli va depune la casieria co- 
manei uă garanţie de una mie lei noui în nu- 
merariii, în bonuri rurale sâă de ale tesauralui 
stă de înduoită valdre în nemobile, evaluate 
după noua lege de procedură şi consistândă in 
clădiri cari voră fi asigurate de incendiă.: 

Arte 24, Nici uă cheltuclă nu se va face de 
directorii dâcă nu va fi anume prevtdută în bud- 
getulii scolei. Sumele necesarii pentru între- 
ţinerea institutului, a elevilorii şi plata, perso- 
nalului învățătorii şi servitorii, directorulii le 
ra primi de la casierulă comunalii şi de între- 
buinţarea lorii va da comyturi lunare, basate 
pe piese justificative, conformă legei de comp- 
tabilitate. . E 

Art. 25, Directoralii va ţine unii registru 
de tâte uneltele, utensilele şi materialulă brut 
al institutului, precum şi despre objectele ce 
s'arii confecţiona cu ar&tare do preţulii şi cua- 
litatea lori, _ | 

Art, 26. Eli va observa.ca uneltele şi tote 
materiile brute şi lucrate să fie bine conser- 
vate şi întrebuințate conform destinaţiunii lor, 

Pentru aceea va face din timpi în timpă re- 
visiunile necesarii. - 

Art. 27. Contractări pentru confecționarea |- 
a ori-ea objecte din acelea cari se produci în 
sc6lă se vor putea face de directorii, dâcă nu 
întrece suma de 400 lei nuoi, fiindii dâtori pe 
fie-care săptămână a trămite- primarului uă 
listă de asemenea comendi. Eră de la acestă, 
cifră în susii va cere înroirea Primăriel. 

Art, 2S. In casi de absenţă legală sâii de 
„bâlă, directorul va fi înlocuită de către unuliă 
din profesorii scâlei pe respunderea sea pe care |: 
îli notifică Primăriei. 

B. IsverrAzoRu 

Arte 29, Profesorulă de desemnii şi geome- 
tie va ţine pe fie-care gi lucrătore prelegeri 
de două ore tutulori elevilorii atâtii teoretice 
câtii şi practice, 

Art, 30. Maestrii primari se voriă ocupa a 
instrui în arta lorii pe elevii ca li se toră în- 
credinţa în cursă de două ore pe fic-care Qi lu- 
crătâre, Ei vorii recomanda maestriloră secun- 
dar! aplicarea elevilor la lucrulă ce are a se 
face în absența lori din institută. 

Art, 31, Maestrii secundari voră fi detori a 
asista pe maestrii priinari la instrucţiunea ce   

retică câtă şi practicii cele predate de maes- 
trii primară şi a prireghia ocupaţiunea continuă 
a eleviloră în cursaliă qilel. - 

Art, 32, Atâtă maestrii primari câtă şi mae- 
strii secundari vorii priveghia buna întrebuin- 
ţare şi conservare a uneltelori, şi ca objectela 
ce se vorii confecţiona să fie bune aşa ca să na 
se producă uâ perdere a materialului brat, 

Art, 33, Maestrii secundari vori fi dâtori a 
ţine sub privegherea maestrilorii primari două 
registre, Unul pentru elevii -ce studiază fie- 
care la specialitatea sea, specificătoră de pro- 
gresulă la învăţătura, elevilori şi de moralita- 
tea lorii. : " 

Uni altul parafati şi sigilati de Primărie, 
pentru număruli tutuloră uneltelorii de mese- 
riile respective cum şi de materialală brută ca 
sarii încredința de directorii la secţiunile res- 
pective gi de objectele confecţionate din acelă 
materiali, : . 

Art. 84. Maestri! secundari voră sta cu lo- 
cuinţa în stabilimentă, şi pe lingă îndctoririle 
de mal susă voră avea şi însărcinarea de pe- 
dagogl. pentru secţiunile la cari aparţină fie- 
care din ei. . - . 

Art, 25. Ingrijitorulă este însărcinată ca 
conducerea economiei institutului. 

Eiă este respandetoriă de bnna întreținere a 
tutulorii objecteloriă ce gospodărie ale institu- 
tului şi a clădirilorii, va îngriji buna întreţinere 
acurăţenici stabilimentului in întru şi îa afară, 
„Elă are la disposiţiunea sea pe toţi servitorii 

din instituti, Eli stă sub imediata ascultare a, 
directorului căraia îi va raj:orta de ori ce degra- 
dare a edificiului şi a uneltelorii gospodăriei. 

Art, 36, Ingrijitorulă va avea ună registru 
sigilată şi parafată de Primărie în care va tra- . 
ce tote objectele încrednte lui ca însemnarea, 
cualităţi! şi a costului lorii. . 

Art, 57 Maestrii primari şi secundari suntă 
dători a veni şi a sta regulatii Ia orele şi tim- 
pulă însemnată prin programă, In absenţa 
maestriloră primari cei secundari le roră ţine: 
loculii pe respunderea loră. 

C. PnroruLu 

Art. 38, Preotulă este însărcinatii pentru 
îndeplinirea dâtoriilorii religiuni!, ca confesoră 
ali elevilori practicândii şi cele alte servicii 
spirituale în acestă stabilimentiă. Eli va visita 
celă puţinii de trei ori pe săptămână scâla, 
ţiinâi elevilorii discursuri asupra moralei cre- 
stine ortodoxe, 

, CAPITOLUL V 

Despre elevi 

- Art, 59, Elevii atâtii internă câtă şiezterui 
voră învăţa în acestă sc6lă meşteşugurile pre- 
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vădute la art.1 din acestă regalamentă. Ei vor 
fi împărţiţi d'uă-cam-dată în trei secţiuni, : 

Secţiunea 1 va fi a ciobotăriei; ea va, avea 
numărulii de 10 elevi interni. . e 

Secţiunea II va fia croitoriei, cu ună numără 
de 14 elevi interni, dintre cari 7 pentru croi- 
toria de sexulii bărbătescă şi 7 pentru aceea 
de sexulă femeescii. . 

Secţiunea I]1va fi a seidecariei şi va cuprinde 
optii elev! interni. - a 

- Art, 40, Carsulă învăţăturei în acestă scolă 
pentru ori-care meserie va fi de cinci ani. Acesti 
timpii va fi împărţitii în stagiurile următâre: 

&. Elevulii trei ani se va ocupa ca ucenicii; 
b. Daoi se va ocupa ca, calfă. 
Art. 41, Invăţătorii atâtă acei de sciințe 

câtii şi acei de meserii voriă fi detori-a preda 
sciinţa şi mesteşugulii cu care suntii însărci- 
naţi, avândă în vedere stagialit citatii, adică 
cu capacitatea şi gradulii de înaintare ali e- 
leviloră în înc&ţătură, Insă cnraulii profesoru- 
In! de geometrie şi desemni va fi de trei ani 
aplicati ucenicilorii. i : II 

Art, 42, La începutuliă fe-căroră 5 ani, pro- 
fesoril scOlei împreună cu directorulii, xorii e- 
labora uă programă în care so.ra specifica 
objectele fie-cărat ani şi timpulă predări! oră, 
avendi in vedere stagiele preredute la art. 40. 
Acsstă programă se va supune la aprobarea 
consiliului comunală. - | 

Art, 43. Orele de predare voră fi astii-felă 
combinate în câtă si nu coincideze cu acele 
prevtdate în programele scolelorii primare. 

- Art, 44, In fie-care. anii la finele lunei lui 
Juniă se va ţine anii examenă anuală în pre- 
senţa unei comisiuni rânduită de consiliul co- 
munală Ja care voră participa şi Gmenii speciali. - 

După unii cursit de trei anl va fi unii examen 
generală pentru trecerea eletalui de la stagiulii 

"de ucenicii laală calfei. Eră după unit stagiă de 
duoi ani de călfie, se va ţine unii examenii ge- 

” nerală pentru trecerea elevului la gradulii de 
maestru cândii se va libera şi diploma, 

Art, 45. Nici unală din elevi nu va putea 
rece de la gradulă de vcenicii la acelii de calfă, 
deca nu a depusă unii examenii satifăcătoră, 
“meritândi cel paginii nota bine din studiă şi 
din purtare. : . 

Art, 46, Nică uni elevă nu va putea deveni 
maestru de câtii acela care a căstigatii gradul 
de calfă, - i 

Art, 47, Deca unii din elevi ori câlfi prin 
capacitatea, inteligința şi activitatea lori, vori 
Î recunoscuţi de profesorii lori respectivi că 
merită gradulii de călfi sâă inaestri chiarii şi 
înaintea terminului prevădatii mai susă; atunci 
atari elevi vori putea fi dispensaţi de unii aniă 
ală stagiului ucenicie! ori ală călfiei, Dispen- 
sa se va acorda de consiliulii comunalii după e- 
xamenulii ce s'ar depune în presenţa comisiunel 
examinătâre respective, . DR 
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“Art, 48, Diplomele se voră da numai pen- 
tru gradulii de maestri; aceste diplome Be vorii 
libera de către primară, pe baza raportului co- 
misiunei examinătâre aprobată de Consiliul 
comunală, însă numai aceloră persone cari ai 
urmati regulatii cursulă în scâlă după progra- 
mă, şi car! ai trecută tâteexamenile prevădute 
în acesti regulamentii. Numele persânelorii ce 
ai căpătată diploma de maestru sevoră publica. 
în foea comunală... n 

Art, 49, Elevii suntii dâtori a urma regulatii 
la cursnrile învăţăturei, Spre acestă finitii pro- 
fesorii respectivi vorii face apelă nominatii de 
presenţa elevilorii, După şeso absenţe nemoti- 
vate în cursuli unei lani, directorulii institu- 
tului ra însciinţa pe patronii să părinţii copi- 
lului ca notificare că, după alte trei absenţe 
nemotivate în luna următâre, elevulă va fi sters 
din catatogi, .. . 

Art. 50. Profesorii voră ţinecataloge dilnize 
în cari vorii trece nota despre învăţătura și 
purtarea elevilorii. La finele săptămânei va co- 
manica directorului copie de pe aceste catalge, 
ră directorul la finele fie-căreia June! va în- 
painta primarului dă clasificare de notele ce a 
meritatii fie-care elevă în cursulă lunei, ex- 
trase din catalogele respective alo prufesoriloră. 

Art, 51. Dscaunielevă internii este neascul- 
tătoriă, s6ă de uă rea conduită ori nu voesce 
2 se ocupa cu studiile, atunci pentru prima 6ră 
i se va face uă mustrare în presenţa celoră-alţi 
elevi de profesorulă sâii de directorulii înstitu- 
tului. Deca aceste urmări: sci altele necuviin- 
ciose s'ară repeta, directorul. va pronuncia 
îuchiderea elevului într'ună locali ali scâlei pe 
timpă de gâse ore, în, care timpi se va priva şi 
de mâncare. În fine cândii anii elevă în urma, 
acestora arii cădea în recidivă şi directorulă 
ară observa că elă nu pote da nici uă speranță 
de îndreptare, va consulta pe profesorii res- 
pectivi, şi va, cere la consiliulă comunală de- 
părtarea elevului. . 
„. Consilială, înainte de a se pronancia, va as- 
culta pe părintele ssă patronulă elevalui. 

„CAPITOLUL VI 
Despre materială 

“Art, 52, Elevii internă în numără de 32 vor 
fi întreţinuţi pe compta Primăriei cu îmbră- 
cămiutea şi cele trebuitâre pentru existența 
lorii. Sumele necesare pentru acâsta se prevădă 
Ja finele regulamentului de faă în budgetulă 
specială. IE a , 

Art. 53, Mobilierulii institutului şi uneltele 
necesarii eleviloră la lucru se voră da de către 
comună, după sumele ce se afectâză în budge- 
tulă anezatii la acestă regulamentă. 

Art. 54. Pentru materialulă brutii necesariă 
]la lucra, Primăria va afecta uă sumă aprori-
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mativă, care va servi ca capitală coare a se 
restitui din vindarea objecteloră ce se voriă con- 
fecţiona. . | 

Art, 55. La finele fie-cărei luni, directorul 
scâlei va presenta primarului uă listă de ob- 
jectele confecţionate în scâlă, afară de acele 
comandate în cursul lunei. Aceste objecte se 
vorii vinde de către Primărie prin licitare cu 
publicaţiuni de la 10 până la 15 gile; banii ce 
se vorii prinde se vorii încasa de Primărie, pro- 
fitulă ce va resulta din preţală vicdărei peste 
capitalii se va considera în compta cheltueli- 
Jorii scâlei. Eră deca profitul va acoperi şi a- 
ceste cheltueli anuale, restulii se ra considera 
ca capitală ală scâlei. i 

„Arte 50, Banii adunaţi din comenqi se voră 
transmite priroarulul de către directoră po fie- 
care lună. Deca aceste comend! suntă făcute 
cu materialul comunei, atuncea se va şcădea 
“mai ântâiii costuli materialului și restul se 
va ţine în compta cheltueliloră gi produsuli 
comenţilorii fără materială, -. 

Art, 57, Uă sumă de 500 lei noui se va pre: 
vedea pe fie-care! anii în bydgetulă scolei pen-   
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tru premiarea elevilorii la examenile anului 
Sumele ce se voră da elevului vorii sta în casa 
comunei ca capitalii alii săii şi i se va da după 
finirea cursului. 

CAPITOLUL VII 

Disposiţiuni diverse 

Art, 58. Acâstă scâlă de meserii ca persână 
juridică pâte priimi donaţiuni şi legate în fo- 
Josulă ek. Bunurile donate nu voră putea fi a- 
bătute de la scopulă donatoriloriă. - 

: ATte 59, Acestă scâlă va avea unii stindardi 
de mătase trei culori cu marca muncipinlui 
Jaşi şi cu inseripţiunea : Scola junilorii snese- 
riaşi români. 

Art. 00, Mediculă cuartalului respectiri 
este obligati a visita institutul, la casă de 
necesitate, . 

Arte 61. Indată după aprobarea acestui re- 
gulamentii de către guvernă, primarul comu- 
nel "li va publica şi "li ra pune imediată în 
lucrare. 

  

_ REGULAMENTULU 
INTOCAUTU PENTRU SOCIETATILE ANONIME 

(Aprobatii în totulii precumii urmeză; şi prom. 

1. Societăţile anonime nu poti fi aatorisate, 
de câtii dâca objectulă întreprinderii loră va fi 
de natură comerciale şi ară necesita întrunirea 
de capitale mal susă de resursele unorii socic- 
tăță co altă denumire, EI i 

2. Cererea pentru autorisaţiunea une! socie- 
tăţi anonime va fi adresată Ministerului agri- 
culturei, comerciului şi lucrărilorii publice; ea 
va, fi însogită de următârele piese în cuadruplu 
exemplarii : 

a, Actuli publică prin care sa constitue so- 
cietatea şi prin care toţi asociaţii sabseriptori, 
împărţindă între ei sumele” constituitâre fon- 
dulut sociale, se obligă a vărsa acel capitale | 
în casa societăţii îndată ce va dobândi autori- 
sarea garernului. ' : 

D. Acestă actii va cuprinde şi statutele socie- 
“tăţii, precumii şi împuternicirea din partea ta: 
tulorii subseriptoriloră către unulă s6ă mai 
mulţi dintre dânşii, pentru a face cererea de 
autorisaţie, a introduce în statute 6ri-ce mo- 
dificaţiuni s'ar găsi de curiinţă de către dânşi! 
s6ii do administraţiuneu superioră, şi în sfirşit |- 
a priiini şi a subscri tote actele privitâre la 
societate, i 

3. Decă capitalul sociali, po' lîngă nume-   

prin Decretulii No,172 din 31 Ianuarie 1868) 

rariii, arii cuprinde şi osebitii avută în imobile, 
petiţionarii verii trebui a alătura pe lîngă ac- 
talii de mal susă în cuadruplu, copii legalisate 
a titluriloră de stăpânire necontestată aceloră 
imobile, şi certificatul tribunalului constătător 
de sarcinile la cari sunt supuse, precuraiă şi 
ună inrentariă complectii descriptivă ali ace- 
loră objecte. 
:: da Piesele menţionate la articolulă prece- 
dinte, ministru ie adreseză prefectului județu- 
lui unde are a fi domiciliată societatea, prima- 
rului şi preşedintelui camere! de comerciii, ca- 
rândule a a informaţiuni : - 

a, Asupra valore! şi succesulii întreprinderii. 
„b. Asupra inconreniențelori să arantage- 
lorii ce ea presintă sub zaportulă interesului 
comerciale. „i 

e. Asupra moralității scă solvabilităţii sub- 
scriptorilorii fondului societăţii, 

d. Asupra personalului administratori ală 
societăţii, dâcă aceştia voră îi arătați anume 
în actulă societăţii. 

e.. Asupra, estimaţiunii objecteloriă mobiliara 
scă imobiliare ca compună fondul sociale. 

f. Asupra exactitudinii inventarului prescris 
la art. 3 de mal susă.
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3e TOte sciinţele cerute precumi maj susă se 

arată, se vorii înainta în celii mai scurti ter- 
mină ministrului” agriculturii, comerciului şi 
Jucrăriloră publice. care va refera tâte consi- 
linlui ministriloră, ' 

Consiliulii de ministri asenltândă şi pe re- 
presintanţii societăţii, admite s6ii respinze ce- 
rerea de autorisaţiane, ori arată modificaţiu- 
nile ce trebuescii introduse în statute spre ase 
putea obţine aatorisaţiunea, 

Procesulă-verbale ali consiliului de ministri 
care încuviinţeză cererea de autorisaţiune se 
supune la aprobaţivaea Domnitorului. 

6, Statutele vorii trebui a fi redactate în- 
tr'uă formă metodică, conformii tipului ce se 
va prescrie printracâsta prin osebite instrucții 
ministerial. 

7. Objectulit societăţii va trebui să fie def- 
nită, astii-feli ca, capitalulii sociale să nu potă 
fi întrebuințatiă la altă destinaţiuno de câtii la 
aceea statornică prin acele statute. . 

8. Reşedinţa societăţii va trebui să fie în 
România, - 

9. Capitalulii sociale va fi divisatii în acţiuni 
cari vori putea fi nominali la purtători sâă la 
ordine. 

Cele d'ântâiă na vorii putea fi cedate da cât 
cu consimțimântaliă societăţii ceea ce se va 
fuce prin înscrieri în registre. , 

10. Capitalul sociale va trebui a fi subscris 
în totalitate mal înainte de a se cere autori- 
sarea, din acestii capitalii va trebui să fie văr-.. 
satii în casa societăţii celii pucină uă a patra 
parte înainte do a se da antorisarea; &ră până 
Ja complecia lui vărsare şi ali căruia termină 
va fi statorniciti prin statute, autorisaţiunea 
va fi numai prorisorie, şi acţiile pent atunci 
voră rămânea nominală fiindă responsabile fie- 
care cu capitalul vărsată pentru complectarea 
totalei sumi promise prin acţiile ce a subscris. 

11. Societatea nu va putea spori sâii reduce 
capitalalii sociale, de câtii cu autorisaţiunea 
guvernului dată ca şi pentru statute, - 

Cu tâte acestea capitalul sociale va putea 
Â sporită prin anume disposiţiuni. prevădute 
prin statute, şi prin care se va regula şi modul 
şi epocele sporirii! şi vărsării acelui capitală, 
în totii casulii însă uă a patra parte din capi- 
taluli subscris ya fi vărsată înainte de a se 
cere autorisarea, - ! : : i 
„Sub niciun cuvânt serviciile aduse societăţii 

nu voră putea fiplătite prin liberare de acţiuni. 
12. Cândă din împregiurări indepondinte de 

voinţa asociaţiei, s'ară aduce că reducere în ca- 
pitaluli primitivă, tâte beneficiile vorii fi con- 
sacrate pentru restabilirea capitalului înce- 
tândă de a mai da ori ce diridente acţionari- 
Jorii până la complectarea lut, : -.. - 

13, Registrele vorii trebui să fieţinute con- 
formi prescripţiunilorii codului de comerciii în 
Tigore. - 

, % 

14. La finele fie-căuia ani, consiliuli de ad- 
ministraţie întocmesce inventaralii generale al 
activului şi pasivului, şi încheindii compturile 
societăţii, la supune cercetării adunării gene- 
rale, care le aprobă şi le respinge, 

Copii de pe aceste :compturi se vorii comu- 
nica Ministerului la finele fie-căruia ană. 
15, Societăţile anonime ale cărora statute 

voră fi omologate în străinătate, nu se voră 
putea autorisa a funcţiona în $Sră, de câtă cu 
condiţiunile statornicite la articolele următâre : 
"16. Uă dată cu cererea de antorisare, va pre- 

sita pe lingă statutele societăţii şi un osebitiă 
actii de autorisare dată în aceeaşi formă de 
către guvernulă ce a omologată statutele pri- 
mitive, prin care să se autorise societatea a 
îşi întinde operaţiunile s€lo în România; și să 
dea asigurare, că sentinţele date de Tribunalele 
locali contra societăţii, se vorii executa de a- 
celii guverniă. 

17, Tâte contestaţiile ce se vorii ivi între 
societate şi persânele străine, ele se roră ju- 
deca de tribunalele ţărei. 

15. Pentru societăţile străine, guvernulii, va 
statornici după natura şi importanţa operațiu- 
nilorii, ce societatea ară urma a întreprinde în 
România, fondulă de garanţie, ce va trebui a 
fi depusă în casa de consemnaţiuni şi va, servi 
la asigurarea angagiamentelorii contractate de 
societate cu persone din ţâră. 

Acâstă garanţie va fi în numerariă 
bonuri de tesauri, ' 

19, Ori-ce modificaţi în statutele societății 
autorisate, atrage cu sine anularea antorisa= 
țiunii, dâca nu vorii fi aprobate de guvernul 
română, 

20. Societăţile străine se rori conforma în - 
privirea ţinerii registreloră de 'comptabilitate 
ca disposiţiunile statornicite aci pentru socie- 
tățile indigene. . Si 

21. Atâti societăţile indigene, câtă şi cele 
străine, voră fi supuse la plata impositeloră ce 
sară găsi de cuviinţă a se statornici de guvern 
pentru asemenea stabilimente. : - 

22. Guvernulă va putea a se asigura de în- 
deplinirea condițiuniloră stipulate prin statute, 
să prin revisil rânduite din parte”! ori cândă 
va găsi de cuviință, scă prin anume comisară 
care.va fi plătite de către societate. 
- „Acestă măsură, nu se aplică de câtii la, ca-: 
serile cândi va fi ună interesii publici ca ope- 
rațiunile societăţii să fie întruni modii speciale, 
- :28e Guvernul îşi reservă dreptuli a, trage 
autorisarea dată, orl de câte oră va găsi că sta- 
tutele suntii riolate fără prejudiciuli 'dreptu- 
rilorii persânelorii ce voră avea angagiamente 
cu societatea, cărora le rămâne dreptulă ao 
urmări pe calea justiţiei. Ia 
--. 24, Dăcă durata societăţii nu e limitată prin 
gefuli întreprinderii s6ă prin statute, actulii 

stă în 

  de autorisaţiune va defige timpulă pentru care
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autorisațiunea e dată, şi după care uă novă autorisaţiune va fi necesară. 
25, Autorisaţiunea societăţilorăi anonime, re- | 

vocațiunea, precumă şi statutele loră, se vorii 
publica în Monitorul oficiale şi în jurnalul localităţii unde societatea îşi va avea domici- 
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lialii, fără prejudiciul disposiţiuni! art, 44 din 
codulii de comerciii. | 

26, Societăţile astăg! existente voră cerean- : 
torisațiunea guvernului conformă regulamen- 
tului de facă, în termină de uzi ani dela pu: 
blicarea lui sub pedâpsă de interdicţiune. 

  

„_ DECRETU 
No. 961 nin 10 Iunie 1868 

| „SI 

AŞEDEMENTU 
- PENTRU FORMAREA BANCEI COLONIALE DIN BOLGRAD 

| (1868) 

AŞEDEMÂNTU 
Pentru formarea bazice coloniale. 

1. Spre a face pe locuitori! coloniiloră 4 
avea midlâce pentru căpătarea baniloră cu îm- 
prumutii trebuitorii pentru stârpirea nevoiloră diverse şi pentru întinderea industriel lori se 
fondză uă bancă sub numire : Banca colonial 

" din Bolgradiă. 
2, Resursa 

bancă poti î: . 
d. Sume destinate din capitalulii iconomică; b. Sumele comunităţiloră coloniale ce stai 

priimită şi sc va mai priimi la banca de Odesa; 
€. Capitalurila depuse de către colonişti pro- 

cente pentru păstrarea loră în casa băncei; 
d. Capitaluri orfanicesci; 
e. Capitalurilo asigurărei de incendii, 

_3e Acâstă bancă.va îi sub nemiglocita admi- Distraţie a guvernului locală, dirigctă de către membrii înadinsă aleşi de comune prin repre- sentanţii respectivi. : i 4. Membrii băncei se vor alege dintre co- 
loniştii cei mai oneşti cari aă a servi pe ună timpi de trei ani fără nici uă indemaisaţie, -6ră pentru dirigearea lucrăriloră şi ţinerea 

pentra formarea capitalului de 

comptabilităţii so va rândui ună buhalterii a- |. 
lesii de membrii băncei şi întărită de Prefec- 
tură, căruia i se va da ună onorariiă până la 60 ruble pe Jană şi ună seriitoră până la 30 ru- 
ble pe lună. 

5 Tâte lucrările de corespondinaţă şi regi- 
strole de comptabilitate vor fi în limba română 
şi bolgară după cumii va cere trebuinţa. 

6. Impramutarile se voră face numai colo- 
niştiloră de.10 până Ia 70 ruble, şi numa) ace 
loră cari voră depune uă garanție sub-scrisă 
de duoi gospodari ai comunei din cari va face 

    

parte, şi acâsta legalisată de judeţalii respec- 
tivii care va constata starea împromutatulat şi 
a garanţiilorii, după care apoi o va înainta 
băncii prin organulii Sub-prefecturei, care va 
midloci liberarea baniloră, | 

1. Imprumutulii se va putea efectoa şi unei 
întregi obștii, însă cua nume sentință obligă- 
tre unulă pentra altulă şi cu consimțimântulă 
Sub-prefecturei, : 

S$. Imprumutarea se va, putea efectua unei 
obștii -numai pentru trebuințele următâre : 
a, pentru prefacerea, pământului netrebnică ; 
d, pentru înființarea de institute publice; c, di- 
ferite îmbunătăţiri ale comunei, etc, 

9, Imprumutătorali până ce nu ra restitui 
pe deplină împramutali făcută, nu va putea 
contracta ună noii împrumută, 

10. Membrii băncei precuinii şi cei-alţi îm- 
piegaţi ai el nu vorii putea căpăta nici ună 
împrumutii în totii timpulă fancţiunii lori. 

11. Imprumatarea se va putea efectua pen- 
tra fie-care gospodară nu mal puginiă de câtă 
10 ruble şi mai multi de câtiă 70 ruble argint; 
acâsta însă acumi de uă dată, rămâindă ca 
după sporirea capitalului băncei să se aprobe 
dreptulă de împrumută pentza ună sumă mai 
mare. 

12, Cătăţimea împrumutului ce 'so va da 
uucă obştii se destineză după numărulă gospo- 
daiiloră ce ai participatii la compunerea sen- 
tinţel prin care se cere împrumutii, socotindă 
câte 5 ruble argintă, 6ră nu mai multi de fie- 
care gospodari. 

- 15. Impramutulă pentru fie-care gospodară 
“ „|în parte şi obştea întrâgă nu se va putea efec- 

tua de câtii 
la ună ant, , 

11. Sumele ce se voră dobândi din casa băn- 
cei ai a fi ca procentii regulatii de deco la sată 

pe termină de la, trei luni şi până 
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"păzi regula următâre : a, obştea este obligată 
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pe ani, 6ră acele ce banca ară priimi de la o- 
sebite fege private procentulii va fi de şâse la 
sută pe anii, | 

15. Procentele se voii depune de împruma- 
tătoră uă dată cu capitalulii, la espirarea ter- 
minnlui. 

16, Dâca persâna ce a împrumutată vr'nă 
sumă va fi înlesnită mai nainte de termină şi 
va voi a se desface de dâtorie, banca este o- 
bligată a priimi nu numai întrega sumă, acră 
şi uă parte din ea, adică rânduri, rânduri după 
înlesnirea împrumutatului cu procentul cu- 
venită, 

17%. Operaţiila băncei de dări şi luări se fi- 
x€ză de duoă ori pe săptămână, adică: Vineri 
şi Sâmbătă, eră la casuri extra-ordinare şi de 
mai multe ori după trebuință, ” 

15, Membrii şi ce-alți fancţionari aj bancei 
na suntii priimiţi a garanta, pentru împru- 
maturi, : 

19, Asemenea nu se poti primi de garanţi 
personele cari s'a împrumatat din casa băncei 
precumiă şi acelă care a garantată uă dată, 

20. Primăriile sătesci precumă şi Sub-pre-     fecturile suntii obligate a constata ca atâţă 
împramutatulii câtă şi garanţii să nu fie pi-   caţi în vre ună prepasă care arii da bănneli de 
perderea baniloră. Pa 

21, Liberarea baniloră sâii refusarea lor 
trebue să se efectueze numal de câtii în acele 
dile otărite şi în cari sa presentatii cererea, : 
„22, Spre a face pe împrumntatulă ca să scie 

cândii a nume are să plătâscă banii luaţi si ce 
procentii are a da, se va libera ună comptă ti- 
păriti şi toti-uă-dată i se va face gi verbală 
cunoscutii la ce a nume termină este obligatii 
a plăti capetele şi procentală. | 

23. La împrumutarea, întregel obşti se va 

a compune sentinţa despre împrumutul nea- 
pirati trebuitoră şi despre casurile pentru 
cari voesce a împrumuta banii ceraţi cu îm- 
pramută, despre câştigulii ce din acâsta aştâptă 
şi în fine despre iniglâce şi terminulă plăţii 
imprumutului; d, acea sentiuţă după legalisa- 
rea şefului sătesci se presenteză Sub-prefec- 
turei; c, Sub-prefectura priimindă acea sentinţă 
este obligată : 1, do este acelii împrumută în 
adevără necesari şi folositori pentru locui- 
tori; 2, de estă obştea în stare dea plăti soma 
cerată cu împrumut la terminulii fixati; 3, dâca 
pâte efectua casa băncei acelă împrumuti fără 
asuprirea, locuitorilor din alte sate cară ară   putea avea asemenea nevoi de împramută; 
4, făcândă pentru tâte casurile aceste taohee- | 
rea sa Sub-prefectura o presenteză băncei îm- 
preună cu originală sentință a obştel, *- - | 

24. La casă de vr'uă ilegală lucrare a băncoi 
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pentru liberarea baniloră cu împrumută, colo- 
niştii suntă în drepti a se adresa cu tânguire 
către Prefectură, eră după aceea, către Minister. 

25, Inaintea, expirării terminului pentru care 
s'a efectuatii împrumutul, banca este obligată | 
a îasciinţa cu uă săptămână celii poașini may 
nainte pe sub-prefectii, care va da îndată de 
scire împrumatătorului, cră în absența lui 
chezaşilorii despre apropierea terminului, şi la. 
casă dea nu se executa de Sub-prefectură, a-. 
tunci banca se va adresa la Prefectură. 
„26. După expirarea terminalui de împramut 
împrumutătorulii numay de câtii este obligată 
a se înfăgişa la bancă şi a plăti suma împra- 
mutată cu procentulii caveniti, > - 

23, Ori-ce monedă se va libera de bancă şi 
se va priimi va fi socotită în lei pe cursulii te- 
saurului, . i : | 

25. La casii cândii debitori! băncei nu vorii 
achita dtoria la termivulă fixati, so voră a- 
plica disposiţiunile existente pentra rămăşiţa 
din dărila tesauralui. | ” 

29, Pentru ţinerea comptabilităţii regulată ' 
relativă la, operaţiile băncei, se va înzestra în - 
fie-care anii cu condici şnuraite şi alte chârtii 
tipărite, ” 

30. Tâte cheltuelile băncei precum localulă,: 
îucălditolă, iluminarea, lefile impiegaţiloră, 
cheltueli de cancelarie etc., va fi pe compta sa, 
dopă unii a nume budgetă întocmită conforină 
trebuinţei în fie-care ani şi aprobatii de Pre- 
fectură. - 

31. Tâte condicile de înregistrări, do dări . 
şi luări vor fi sigilate şi numerotate do Pre- 
fectură. o | . 

32 Capitalulii în nahtii ce se păstreză în 
bancă precumă şi tote 'compturile se voră re- 
visui în fie-care lună de către membri, consta- 
tândă starea în care se va fi aflândă prin a 
nuwa prescriptiă verbală pe care presentându-se 
Prefecturei şi acesta prin organală Sub-pre- 
fecturiloră îl va aduce la cunoscinţa tatulorii 
colonielori, , E - 

33. La finele fie-cărui anii membrii băncei 
voră alcătui bilanțulii operaţiei de peste ani 
pe care comanicând'o Prefecturei, acâsta 'Lii va 
presenta Ministerulni respectivii spre regală. 

34. Prefectul are dreptulă oră în ce timpă 
a face revisiele necesarie atâtă sumelorii bă- 
nesci precumiă şi comptabilităţii, 

35. Bani! din acâstă bancă nu se voriă libera 
cu procentă şi sub nici unii felă de garanţie 
altoră fege private, afară numai de locuitorii 
colonielorii, a E 

36. Deca în curgere de trei ani erperinţa, 
arii dovedi cumă staţutele de facă arii trebui: 
modificate, obştiile coloniali suntii în dreptă a 
face asemenea după trebaință, 

_ 5 -
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LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTURE: 

DECRETULU 
No. 576, Di 10 APRILIE 1868, 

os 

STATUTELE 
" COMPANIEI DE ASIGURARE ANONIME < PROGRESULU> 

| aaa) 

„  CAROLI 
Asupra raportului miniatraluf Nostru secre- 

tarii de Stată la departamentul agriculturei, 
comerciului şi lucrărilor publice, sub No. 2,681; 

Avândiă în vedere jurnalulă încheiat de con- 
siiiuli Nostru de ministri în şedinţa de la 9 A- 
priliă, prin care încuviințeză statutele socie- 
tății anonime de asigurare <Progresulii din 
Brăila» astii-felii precumă s'a tutocmită de 

„ acționarii societăţii şi autorisă funcţionarea ei 
„ în $eră pe timpulă ar&tatiă de cinci ani fermi; 

Avendi în vedere regulamentală întocmită 
pentzu societăţile anonime cu care s'a confor- 
maţi şi acestă societate în ceeace privesce în- 
deplinirea disposiţiilor prescrise la art. 2 şi 10; 

Avendă în vedere că suma de 24,000 galbeni 
a treia parte a capitalului socială prescris prin 
art. 3 din statute s'a vărsat în casa societății. 

Pe temeiulit art. 5, din regulamentală socie- 
tățiloră anonime; | | 

Amii deeretatii şi decretămii ce urmeză : 
Arte 1. Jurnalulă consilialui ministriloră 

citați mai susă este aprobati da Noi. : | 
" Art. 2. Sa autorisă funcționarea în țeră a 
societăţii anonime de asigurare <Progresulă>, 
instituită în oraşulă Brăila, conformii statute. 
lorii întoernite de acţionarii ei, pe timpuli a- 
rătati acolo de cinci ani fermi. 

Art. 3, Disposiţiunile prescrise prin artico- 
luliă 7, 12, 12, 13, 14,21, 22 şi 23 din Tegu- 
la:nentulă societăţilor anonime aprobatiă, de 
noi, se oră îndeplini întocmat şi de acâstă so- 
cictate. 

Art. 4e Ministrulii Nostru secretarii de Stat 
la departamentul agriculturei, comerciulul şi 
lucrăriloră publice va aduce la îndeplinira de- 
cretuli de facă. 

STATUTEIE 
COMPANIEI DE ASIGURARE ANONIME 

„>... PROGRESUL» 

Subscrigii, avândă în vedere desroltarea şi 
progresul comereiului Principateloră-Ucite, 
ce cresce pe tâtă diua şi promite uă întindere   

şi mal .mare; spre asigurarea comercianţiloră 
şi îniesnirea navigațiunii, simţirămă că e ne- 
cesitate âncă de uă companie de asigurare, şi, 
printr'uă unanimă şi spontaneă otărire, o în- * 
ființămii astăgdi po basele următâre ale acestul 
actii, considerată ca, oficiale 
tru toți consobsemnanţii în elii : 

1. Se înfiinţeză în acesti oraşi Brăila uă 
companie de asigurare anonimă sub titlulă : 
< Progresulă> care va, fi compusă la cela prevă- 
dute de codulii comerciale despre companiele 
anonime şi pentru care se va cere prealabil- 
meute autorisaţiunea şi confirmaţiunea înaltu- 
lui guvernă locale, 

2, Fondali acestei companii se va compune 
din şăse acţiuni, socotită fie-care în val6re de 
120 galbeni c.r. realisândă în totulă fondulă 
de şâpte-deci şi doză mii galbeni No. 119,00”. 
Nici un acţionarii nu pote lua mai mult de dece 
acţiuni; 6ră numărolă acţionarileră va putea 
trece peste suma otărită de şcse sute, dâcă 
M. S. Domnitorulii arii bine-voi a onora com- 
pania ca acţionarii. 

3. Din fondulă tie-cării acţiuni verk-ce acţio- 
nară va depune de uă camă dată în casa com 
paniei în numerariă atreia parte (1/3);6ră cele- 
alte donă părţi din trei (2/3) se obligă fie-care, 
la casii de necesitate (ferescă Dumnegei!) a le 
depune asemenea, până la complectarea între- 
cl sume a acţiunii sâle, după sensulă următo- 
rului articolă 11; acţionarii însă nu se consi- 
deră solidari, : : . ” 

"4, Indată ce va depune în casa companiei 
numerariulă analogă ali fie-căril acțiuni, totă 
acţionaralii va priiimi ună adererință subserisă 
de comitetulă în activitate şi de secretarală 
companiei, care va cuprinde namărală acţinni- 

„loră sele şi suma de bani depusă în comptulă 
lor, precum s'a disă mai sasă, pentru ca acesta 

-| să serve fie-căruia ca unii titlu de proprietate. 
- de După ce se va complecta nunărulă de 
trei sute acţiuni şi se va obţine sautorisaţiunea 
înaltului gurerni, compania va începe lucrările 
stie, şi, fiindă-că, precumă s'a disi la artico- 
lali 2, numărală acţiunilorii se va urca până 
la ş&se snte, registruii de înscriere va sta des- 
chisii în cursii de trei luni de la începerea lu- 

şi obligatoriă pen- ;
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crărilorii companiei. Veri-ce acţionară înscrisii 
în acestă termini de trei luni va avea aceleaşi 
privilege şi obligaţiuni ca şi cel înscrişi înain- 
tea începerii lucrărilorii companiei. După tre- 

"cerez acestui termin, nimeni nu mai este prii- 
miti a se înscrie. | 

0. Compania, va asigura cereale, seminţe-o- 
Jesse; legume uscate, cervişuri şi alte mărfuri 
pentru trajeuli pe Dunăre de la Turnu-Severin 
până în întrală Sulinel şi vice-versa, sub con- 

” diţiunile contractelorii ce se roriă face, afară 
de cele ce se încarcă pe ceamuri. Asemenea se 
excepţionâză trajeulă Prutului şi ală Siretului. 

7+ Banii ce se vorii aduna în casa companiei 
din acţiuni şi asigurări, spre a na sta morţi, 
se vori da cu dobândă aci, afară de suma, de 
trei mii galbeni, pa care comitetuli e dâtoră 
a'i ţine totă-d6-una disponibil! în casă pentru 
necesităţile eventual ale companiei : Se pune 
ca, principii inviolabile a nu se face creditii 
nimenui, eri cât de solvabile aril fi firma sea, 
mai mult de una mie galbeni. Compania, va îm- 
promuta banii cu dobândă hotărît de 10 9/o cu 
poliţă revestită de două semnăture solvabili, pe 
termină nu mai mare de trei lun, Expirândii 
acest termini, după încuviințarea comitetalui, 
se pote acorda şi unii ală duoilea termină de 
trei luni, după expirarea căruia, însă, comite- 
tulă în activitate este obligatii a încasa, nea- 
părată banii, fâră a acorda unii nuoii termină; 
alti-feli este ânsuşi responsabile. i 

$. La una şi acceaşi persână compania nu 
pote. împrumuta mal maită de una, mie gal- 
„beni, chiară dâca ea va da unii altă girante 
solvabile, Celui ce va fi însă girante pentru alt 
debitore i se potiă da cu împrumutare până la 
cinci sute galbeni, cândă va presinta la rândul 
sti ună girante solvabile, altul de câtă debi. 
torele pentru care a garantată elii deja. 

9, Compania va imprumuta şi pe proprie: 
tarii de caice cu suma decinci-deci până la trei 
sute galbeni, cândii aceştia vori presinta unii   girante solvabi!e. Maximum ală terminului de 
inprumutare totii cu dobânda de 10 la sută, 

"se otărasce timpuli de ună ană. Decă însă îm- 
pramautatul va înapoia banii înaintea terminu- 
lui otărită, compania "1 va priimi, scădându'i 
dobânda analogă. - „ 

10, Casa de bani, fiindă cu trei chei, se va 
da în priimirea membrilorii comitetului în ac- 
tivitate, dintre cari fie-care va păstra câte uă 
cheiă, şi se vorii considera responsabili pentru 
veri-ce deficit din banii încasaţă, afară de ca- 
suli de fură s6ă răpire coustatată. 

11, Compania se înfinţâză pentru durata de 
cinci ani fermi şi cinci variabili, socotiți din 
diua începerii lacrăziloră s6le. In cursulă du- 
ratel dişiloră cinci ani fermi compania nu se 
pote disolva de câți numai în casii de perderi 
(ferescă Damnedeii!) ce ar întrece a treia parte 
din fondală totale. În acestă casă, comitetulă   
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va convoca îndată uă adunare generală de ac- 
ţionari, în care cel ce voră fi pentru continua 
rea companiei suntă obligaţi, după art. 3, a 
depune cele donă părți din trei ale acțiuniloră 
loriă; 6ră cei ce vorii cere disolvarea ei, vori fi 
cu totulă liberi a se retrage, după ce vor plăti 
„partea de perdere ce i va priși ca acţionari, 
la casă cândă perderea arii trece peste a treia 
parte depusă a acţiuniloră. 

12. Din totalitatea acţionarilor se va forma 
vă listă de trei-deci săi şi mai mulţi acţio- 
nari, locuitori în Brăila cari pe râna câte cinci 
din cari trei ca membrii €ră duoi ca suplininţi 
voră compune comitetală, a căra durată va fi 
de tret Inni. Membrii supliuinți vor servi pen- 
tra trei lan! următori şi ca membri în activi- 
tate; veri-ce suplininte însă, care ară ţine locul 
unui membru în activitate în cursă de două 
luni, se pâte scuti de obligaţiunea do a, servi 
ca membru în activitate. - 

19. Atât membrii în activitate câtă şi au- 
plininţii voră lucra gratuitamente, 6ră dâtoriile 
loră vori fi dirigerca şi inspectarea a toti ce 
privesce interesc!e companiel, precumă sub- 
scrierea, veri-cărui contractă, încasarea și .pă- 
strarea în casă a baniloră ce se voră aduna, 
precumiă s'a gisi la art. 10, concesionarea de 
împrumuturi, convocarea de adunări şi veri-ce 
altă va avea necesitate de uă intendenţă su- 
periră. . - . 

14. Comitetilii impreună cu secretarală, în 
casuri extraordinare, are dreptulii a convoca, 
pe acţionarii din lista particulară (upă cumă 
va gisă la art. 12) spre deliberaţiune, a căroriă 
decisiune va avea deplină autoritate îndată ce 
2/3 din el vorii fi presenţi. 

le La finele fie-cărui anii secretarulă este 
dâtorii a face bilanţală anuale ali companiei, 
după care comitetulă convâcă pe acționari în 
adunare generale, înaintea căria se va depune 
bilanţul spre controlare; după acâsta apoi so 
voră divide câştigurile, 'Lotă-dâ-un ainst acţio- 
narij ai dreptuli a observa lucrările companiei. 

16, Convocarea acţionariloră in adunare se 
va face prin lista numelorii în. care fie-card e 
detoră a subscri. Adunarea se va considera, con- 
stitaită cândii 2/3 a acţionarilor ror fi presenţi; 
asemerea, se va considera constituită adunarea, 
cândii, veri-care arii fi numârulă acţionariloră 
presenţi, va exista, uă mârturie în scrisă că a- 
dunarea, era cunoscută la 2/3 din ef. 4 

17. In adunări prevaleză majoritatea; în cele 
generali după regala următâre, adică proprie- 
tarulii unei pâuă Îa tre! acţiuni are ună votă, 
celă cu patru până la şâse, două voturi, şi celă 
cu septe până la dece, trei; 6ră în cele parţială 
(vegi art, 14). Fie-care are câte uni rotă. 

18. Acţionarii absenţi sâi în neputinţă de 
a veni potă, în virtutea unei procure subscrisă 
de fie-care, a fi represintaţi de altuli, care 
însă urmeză a fi dintre acţionari.
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„19, Nici unii acţionar nn pâte ceda să vinde 
altuia acţiunile s6le fără scirea şi consimţimân- 
tală comitetnlaj; €ră cumpărătorală acţiuniloră 
ia asuprăşi tâte obligaţiunile vindătorului. 
„20. Imprumutătorii particulari ai acţiona- 

rilor nu potă să împedice, prin secuestruri ju- 
diciare, întrebuinţarea fondurilorii companiei, 
nici să silâscă pe companie a plăti din fondurila 
s6le dâtoriile particulara ale acţionariloră săi, 
al însă dreptulă a.cere prin midlâce legală, în 
epocele de licuidațiune, să li se dea lorii par- 
tea de câştiguri şi fonduri cuvenită acţionari- 

" lorii debitori af loră; şi spre acestii sfirşitii pot 
„ adresa totă-dâ-una comitetului asemenea legali 

.. însciințări de reţinere, a SI 
21, La casă de încetare din viţă a veri unui 

acţionarii, comitetulă va aviza şi decide, după 
dreptulă ce i se acordă spre acesta, dâcă mo- 

| ştenitorii legitimi ai decedatalai sunt, sâii na, 
priimniţi ca acţionari ai companiei. Excluderea. 
loră însă, şi de se va otărt chiarii de către co- 
miteti, nu se va pune în lucrare de câtă la fi- 
nele periodei anuali „în care va fi încetată din 
YiSţă proprietarulă acţionară şi atonci, după 

 Testituirea biletelor de acţiunt şi darea actului 
de licuidare din partea lorii, li se :voră înupoia 
fondulii acţiuniloră împreună cu câştiguli celi 
se va cuveni. IN 

22, Distribuirea folsselorii veri-cărui anii se 
va face la încheerea bilanţului, 

23, Compania, va avea aci ună stabilimentii, 
pe care îli va dirige unii secretară cu garanţie 
solvabile; elă va fi asistată de ună sub-secretară 
şi de uni perită de vase. o 
„24 Se dă dreptalii acţionariloră înscriși în 

lista particulară (vegi art. 12) a numi după 
găsirea loră' cu cale pe secretară, cu salariă a- 
nuale da trei sute galbeni, pe sub-sccretariă. 
ca salariă anuale de 120 galbeni, și pe peritul 
de vase cu salarii anuale de 100 galbeni, plă- 
tinduse toţi mensuaimente, Amploiaţii voră fi 
puşi sub privegherea comitetnlui în ceea ce se 
atinge de exersarea dâtoriilorii lorti. Comitetul 
în activitate, veri cândă va vedea pa vre unulă 
din amploiaţii companiei că neglige dâtoriile 
sele, este dâtori a conroca pe acţionarii din 
lista particulară (art. 12) cari voriă decide des- 
pre conservarea scii înlocuirea lu. 

25, Dâca ver-unuli din amploiaţil companiei 
Ya voi a se retrage din serviciă înainte de ex- 
Pizarea anului, e dâtoră, celă puţină cu vă lună 
maj nainte, a însciinţa despre acâsta pe comite= 
tul în activitate, care se va conforma, cu art, 24, 
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26, Dâtoriile secretarului voră fi ţinerea 
registreloră şi socotelelori în regulă, facerea 
bilanțurilorii, convocarea adunărilor după de- 
cisiunea comitetului, redactarea proceselorii 
verball ale adunăriloră, redactarea şi contra- 
semnarea, veri-cărui contractă şi veri-ce altă 
lucrare relativă la companie, cu care lar însăr- 
cina comitetuli. : 

22, Premiile de asigurare se voriă regula de 
comitetulii companiei după epoca anului. | 

28, Veri-ce neințelegere dintre asiguraţi şi 
companie se va, resolra prin arbitri s6ă conci- 
liatori aleşi în virtntea legilori existenţi, ne- 
excludându-se, ca arbitri! şi suprarbitrii, nică 
chiarii acţionarii, d6ca vori fi provuşi; la casă 
de disensiune despre alegerea suprarbitrului, 
îl va numi Triburaluli comerciali. La cast . 
însă cândiă părțile nu se vorii ani a supune ne- 
înțelegerea lori la arbitragiă, atuncă.se vori 
judeca d'a dreptulii de Tribunalul comerciale. 

29, Cu trei luni înaintea, expirării terminu- 
lui de 5 ant ali daratei anilorii fermi, comite- 
tul împreună cu secretarul va convoca pe ac- 
ționarii aflaţi aci în adunare generale, spre a 
se pronunța despre continuarea companită şi în 
cei-alţi cinci ani variabilă, s6ă despre disolva- 
rea ej; şi, în casii de disolvare, comitetul îm- 
preună cu secretarul voră fi represintanţii le- 
gitimi ai companiei şi voră compune uă comi- 
siune de disolvare, care va represinta compania 
până la difinitiva disolvare şi terminare gene- 
rale a tutori cestiunilorii şi darareriloră pen- 
divţi ale companiei. 

50, Uă copie de pe aceste statute se va a- 
şeda în cancelaria companiei spre obligătore 
cunoscinţă de dânsele a veri-cui va avea afa- 
ceri cu compania. 

Făcotiă în Brăila, la şâpte-spre-deca Fe- 
braariă, anul una mie opt-sute-stse-deci şi opt. 

Procesii-verbale 

Astă 1, la 18 Februarii anul 1868, făcen- 
duse adunate generale şi numindu-se secretară 
ală companiei domnul Spiridonă Cavadia, 
subscrimă unanimamente, pentru una şi sin- 
gură dată, după care apol se va păstra necăl- 
cati art. 24, şi confirmămiă prin semnătarele 
nâstre presintele statute. - 

Membri! în activitate după art. 12: Vasile 
Dichailidi, G. Carantino, Apostoli Petru. 

Secretari, S. Cavadia, 
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" SPATUTELE 
COMPANIEI ANONIME ROMANE PENTRU EXPLOATAREA SI COMERCIULU DE PACURA 

(Decretii No. 796 din 19 Mai 1867) 

. CAPITOLUL 1 

Despre formarea, numele, durata şi 
operuţiunile companiei 

Art. 1, Compania este constitaită sub numi- 
rea de : Compania anonimă rumână pentru ex- 
ploatarea şi comerciuli de păcură. : 
. Art. 2, Reşedinţa companiei este stabilită 
în Bacuresci, 6ră centrulă de exploatare în 
Ploesci, districtulii Prahova, 

Art, 3. Compania 'are de scopi : | 
a. Exploatarea directă, prin propriile sâle 

midlâce a minelorii de păcură în România de 
dincoa de Milcoviă. 

V. Luarea de concesiuni de mine de păcură 
şi cedarea lori la antreprenori mici, cu dijmă 
s6ă cu condiţiunea de a preda productele, sâă 
cu alte înrosli curiinciâse, 

c.. Avanse sii încuragiări pentru exploata- 
tori mici de mine de păcară, cu condiţiunea 
de a preda productele, şi cu garanţie îndestu- 
lătâre. - a 

d. Distilarea, epuraţiunea şi fabricarea tutu- 
loră producteloră care se dubândescii din păcură. 

€. Esportarea pentru străinătate şi vindarea 
în ţEră a păcurei şi altoră producte dobândite 
dintr'ânsa. 

f. Împortarea din străinătate a productelorii 
şi aparatelor trebuinciâse la exploatarea mi- 
neloră de păcură şi la iluminarea cu oleiuri 
minerale. . 

g. Luarea în întreprindere a iluminării ora- 
şeloriă prin oleiuri minerale s6i alte procedeuri, 
pentru cari întreprinderi se va destina uni 
tondă specială. 

Art. 4. Ori-ce operaţiune, ori-ce comerciă 
care nu este în legătură cu exploatarea pă- 
curei, cu rafinarea do oleiuri din păcură, sâi 
cu luminarea care are de bază păcura, sunt 
cu totulii oprite. . 

Art, 5, Dorata companiei este limitată la 
trei-decă şi cinci de ani, cari se vorii socoti din 
diua, aprobării statuteloră de guvernă. 

Arte 6, Cu duo! ană înainte de terminală 
fixati pentru disolvarea companiei, ea va pu- 
tea fi prorogatii, deca acţionarii voră da con- 
simţimântulii lori, iîntruă adunare generală 
convocată ad-hoc. .   

CAPITOLUL II 2 

Despre capitalulii companică şi despre 
" îondulii constitutirii 

Art, 7, Capitalulă companiei este fixati de 
uă camă dată, la una sută mii, No. 100,000, gal- ' 
beni, represintaţi prin 6,400 şese miă patru sute 
acțiuni, de câte lei cinci sute, No.50U, fie-care. 

Art; 8, Lia casă de întinderea operaţiuniloră 
companiei, capitalulă sociali se va putea mări, 
după otărirea adunări! generale aacţionarilorii, , 
cu âncă una sută mii, No. 100,000, galbeni, prin 
emiterea, altoră şese mii patru sute, No. 6,400 
acţiuni. , 
„Arte 9, La constituirea companiei anonime 

creată prin aceste statute, d. Pauli lacovencu 
aduce unii fondiă compusă din tâte proprietăţile 
atât mobiliare câtă şi imobiliare ale exploata- 
ţiunei sele actuale, şi anume: - 

d, Patru concesiuni de mine de păcură d'uă 
întindere aprâpe de 80,000 pogâne. 

b. Materialulii necesară la exploataţiunea 
minelorii acumă în fiinţă. 

c. Fabrica de distilare de păcură aflătâre la 
Ploesci. 

d. Drepturile sele pentru invenţiunea reser. 
voriilori cu înduoită presiune de apă. 

Tâte acestea după comă suntii specifieaţe în 
alăturatuliă inventariă. 

Art, 10. Pentru aducerea fondalui acesta 
d. Pauli Iacovencu va priimi pe sâma d-sâle 
una mie şâse sate. No, 1,600, acţiuni liberate 
ale companiei. . . 

Aceste acţiuni, emise pentru dobândirea fon- 
dalui primitivă, voră rămânea ca garanţie a- 
tâtii pentru productivitatea, întreprinderii de 
celă pușinii dece la sută, No. 10, ia sută, do- 
bânăa; câtă şi pentru garantarea integrităţii 
capitalului aceloriă din acţionarii carii voriă 
sub-scri ca fondatori cel puţinii câte dece ac- 
ţiuni, fiindă fie-care sub-scriptorii garantatii 
cu unii numără de acţiuni egale ca acelea sub- 
scrise de dâusulii, | 

Este bine înțelesă că acţiunile garantate nu 
poti fi de câtii vominative. , 
„ Garanţa acâsta va înceta îndată, cândii se 
va constata că întreprinderea este destulă da 
productivă şi că capitalulă primitivă a sporită,
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Atâtii pentru acoperirea cheltueliloră da rea- 
lisarea capitalului, companiei române pentru 
exploatarea şi comerciulă de păcură» câtă şi 
pentru cheltuelile de publicitate, se va percepe 
trei la sută, No. 3, la sută, din valârea acţia- 
niloră, cari se vori sub-seri. Dâca compania nu 
sa va constitui, tote cheltuelile făcute nu vor 
privi pe nici unul din sub-scriptori, ci vorii 
rămânea în sarcina d-lui Paulă lacovenca. 

D. Pauli Iacovencu dândă tâte acţiile ce 
pîiimesce pentru fondulă săi, ca garanţiă, va 
avea dreptii după definitiva constituire a com- 
paniet a ptiimi ca avansă 20,000 francă să 
lei cinci-deci şi patru mii, No.54,000, care sumă 
sa va restitui companiei, în trei câşturi, din 
veniturile ce d-lui va priimi pentru acțiile ale. 

Art, 11. Compania va fi constituită îndată 
ca una mie ese sute, No. 1,600 acţiuni voră 
Îi sub-scrise. : - ! 

CAPITOLUL, III. 
Despre acţiuni şi acţionari 

Arte 12, Acţiunile voră fi sii nominatire, 
sGă la portătorii, după voinţa posesorilorii. Ac- 
țiunile Ia purtătoră se voră putea schimba în 
acțiuni nominatire și zice-versa. - 

Pentru ori-ce conversiune, se va percepe în 
profitulii societăţii ună dreptă de tzeă lei pen- 
tra uă acțiune. 

Acţiunile, până ce seva fi răspuns 40 Ja sută 
din valârea loră nominală, nu poti fi negoţia- 
bile, ci vorii fi nominative şi obligătârie pentru 
sub-ecriptori, - 

"Art, 18, Acţiunile la purtătoră se transmiti 
fără nici vă formalitate. Acţiunile nominative 
pentru transmiterea, lori, trebue să fie vizate 
de alministrația companiei, 

Art, 14. Acţiunile suntă extrase dintr'ună 
registru cu matcă (ă souclie) şi suută sub-sem- 
nate da trei membti ai consiliului generalii. 

Art. 15. Acţionarii, nici într'ană casii, nu 
tă fi răspundători de câtii de valorea acţiu- 
nilorii sub-scrise de dânşii. 

Art, 16. Atâtă acţionarii câtă și moștenito- 
rii loră nu potă avea nici ună amestecti în di- 
recţiunea şi administraţiunea companiei, şi nu 
potă nic] într'auiă casi opri cursulit afacerilori 
companiei. | 

Art, 17. Nici ună acţiune nu pâte fi emisă 
mai josii de pari. Vărsămintele se vorii fa+e în 
părţi de cinci-deci şi patru, No. 54 let. Celă 
din urmă vărsământi va fi de şise-deci şi oută, 
No. 68 lei. 

Celii d'ânteiă vărsămentii se va face la sub- 
scriere, Pentru cele-alte vărsăminte, apelală 
se va face prin Monitoruli oficială, şi apelu- 
rile nu sa voră putea face de câtă la inter- 
vale celă paginii de una lună, 
Art.18, La subscriere, acţionarii vorii priimi 
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| pentru vErsămintele lorii uă recepisă provisoria 
care mat târdiă se va preschimba, în titlul 
definitivi. 

Art. 19. Dâcă virsămintele cerute nu so 
vori efectua la termini, acţionarulii perde în 
favOrea companiei vărsămintele efectuate, Ac- 
ţiunile pe cari nu vori fi însemnate achitările 
vErsăminteloră cerute, suntiă fără valdre. 

In schimbul acţiunilor anulate se vorii e- 
mite, tota cu acele numere, altele nouă care se 
voră putea vinde în folosulii companiei. 

Art, 20, Sub-scriptorii pentru întâia emi- 
tere de acţiuni, cari voră sabseri dece sfă mai 
multe acţiuni şi cari, plătindă tâtă valGrea lori 
într'ană singurii câştii, voră voi să le libercze, 
aă facultatea de a plăti in bonuri rarale la pari. 

Facultatea acâsta este acordată numai ace- 
loră d'ântâiii una mie şâse sute de acțiuni. 

Tâte acţiunile liberate cu plată în obliga- 
ţiuni rarale veră fi nominative, şi după şse 
luni de la constituirea companiei, se poti pre- 
face în acţiuni Ja purtătoră. . 

Art, 21. Toţi sub-scriptorii cari voră sub- 
scri, la ântâia emisiune, penă la număralii de 
tre! mii duvă sute, No. 3,200, acţiuni inclusivii, 
vor avea dreptulii să priimâscă la pari ună 
numării egalii de acţiuni de a doua emisiune, 
cândiă acestă emisiune se ra face. o 

Art, 22, Acei din acţionari cari voră anti- 
cipa văssămintele pentru achitarea acţiiloră 
lorii în casă de licuidare a companiei, voră fi 
pentru vărsămintele anticipate, creditori pri- 
vilegiaţi şi se rori socoti ca ântâiii ipotecari 
în averea companiei. 

Art, 29. Fie-care acţiune se ra bacura de 
dece la sută dobândă. Câştigulii care va prisosi 
după plata dobândilorii se va împărți de uă 
potrivă între tâte acţiunile. 

CAPITOLUL IV 

Despre bilanții, despre dobâudă, despre 
câştigi şi despre fondulii de reservă 

Art, 24. La 31 Marti, fe-care ani, regi- 
strele şi socotelile companiei pentru anuli ex- 
pirati la 81 Decembre, roră fi încheiate, şi 
administraţiunea, va forma bilanţalii. 

La formarea bilanţului se ra ține socotâlă 
despre dateziorarea materialuloi şi despre avu- 
tulă companiei. | 

Art, 29, Bilanțuli drezată do administra- 
ţiune se va supune la examinarea comisariloră 
înainte de luna iui Maii. Comisarii vorii avea 
uă lună pentru a cerceta şi aproba, dâca voră 
găsi cu cale, bilanţulă. 

Art, 26, Indată după aprobarea bilanţului 
d3 comisari, socotelile companiei cu pieseleju- 
stificative, voră fi depuse în cursă de 20 ile la 
localală companici, pentru a fi inspectate da: 

.



  

  

  

COMEERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 1935 

acționarii cari posedă celi pagină dece acţiuni | - Membrii consiliului de administrațiune şi co- nemotivaite, inscrise de şâse luni. 
Art, 22, Administraţiunea companiei va co- 

muuica în toţi anil d-lui ministru ali agricul- 
turci, comercinlui şi lucrăriloră publice resul- 
tatele bilanţului companiei. ! 

Art. 28, Benefciela realisato de com panie 
roriă fi întrebnințate: 

1. A plăti acţionarilorii dobânta cuvenită 
capitalului lori. . 

2. A forma unii capitală de rezervă, 
3. După îndepiinirea drepturilor arătate 

susii, excedintele do benefivie se va împărţi de 
ză potrivă între tâte acţiunile existente. 

Art, 29, Din beneficiele produse în fie-care 
ană se va reţine vă parte, care va fi determi- 
vată de consiliuli generală, pentru formarea, 
unui fondii de reseryă, destinată pentra îmbu- 
nătiţirea întreprinderii şi pentru a subveni la 
trebuinţele neprevădute, 

CAPITOLUL V 
Despre administraţia companiei 

Arte 30. Administraţiunea companiei este 
încredinţată unul directori administratori, a- 
sistată de unii adjutorii şi ună comptabilă, şi 
de uuiă consiiiă de administraţinne compusă de 
patra membri aleşi pentru ântâia 6ră de fonda- 
torii companiei, dintre fondatorii companiei. 

Toţi sab-scriptorii de celii puşini dece ac- 
țiuni, subscrise înaintea, întărirel atatuteloră 
da către guvernă, a socotesciă ca fondatori. 

Art, 31, Po riitoră, membrii consiliului de 
dministraţiane yorii fi totă-de-una aleşi de a- 
dunarea generală. Membrii consiliului de ad- 
ministraţiune suntă totii-dâ-una revocabili de 
adanarea, generală. 

Art, 82, Operațiunile companici vorii fi su- 
praveghiate de cinci comisari aleşi de adunarea 
generală. Comisarii aă totă-ds-una dreptulă 
de a lua cunoscinţă de tote afacerile şi opera- 
ţiuniie companiei, de a inspecta şi de a revisui 
stabilimentele, şi, la trebuință, de a face ra- 
portulă loră la consiliulă generalii sâă la ada- 
parea generală. -. 

Comisarii nu potă nici într'aniă casă da or- 
dine la impiegaţii s6ă lucrătorii în serviciulă 
eorapaniei. . 

Adunarea generală are Greptulă să delege, 
când va socoti de trebuinţă, -unulii să mai 
mulţi comisari speciali pentru acelaşi scopă 
şi cu aceleaşi imputerniciri ca cet mai susă 
indicaţi. - 

Arte 33. Unii membra din consiliulii de ad- 
ministraţiune şi unii comisară vorii eşi pe fie- 
care auă din fancţiunile loră. Sorţulă va otări, 
pentra prima 6ră ordinea, eşirii loră. Cea d'ân- 
teii eşire va avea locă la adunarea generală 

: din anuală viitoră 1868, 

  

  

misarii potii îi realeşi, . 
Art. 34. Directorulă administratorii va fi 

numită de adunarea generală după propunerea 
făcută de consiliulii generală. 

Art, 35. Comptabilulă şi adjutorulă diree- 
torului sunti numiţi şi revocați de consilinlă 
de administraţiane. | . 

Art, 36, Consiliulii de administraţiune nu 
va putea delibera dtca trei membri na voră fi 
presenţi. : : 

Consiliul va alege pe preşedinte dintre mem- 
bril săi. 
Otăririle sevoră lua cu majoritatea voturilorii. 
In casii de împărţire a voturiloră, propune- 

rea va fi amânată penă la întrunirea, viitâre ; 
dscă şi la acâstă întrunire voturile se vorii îm- 
părţi, votulă preşedintelui este preponderantă. 

In casă de a fi uă cestiune a cărei urgență 
va îi recunoscută cn unanimitate, cestiunea nu 
se va amâna, ci votulă preşedintelui va otărt 
chiarii în cea W'ântâiă şedinţă. 

Art, 32. Directorulă administratori este în- 
sărcinati cu executarea otăririloră consilinlui 
generală şi de administraţiane, a 

Directorală va da consiliului de administra= 
ţiane sâmă de tâte afacerile companiei, şi va 
face propuzerile cerute de interesele compa- 
nie;. Directorul este însărcinată cu priveghe- 
rea fabriceloră şi exploataţiunilorii, cu vîngă- 
rile şi cumpărările, şi cu executarea tutnlori 
lmcrăriloră, - 

Art, 38, Directorulii administratori este da 
drepti membru ală consilialui de administra=- 
ţiune. Biă numesce şi revâcă împiegaţii, elă sin- 
gură are subsemnătura socială și sub-semneză: 

Compania română pentru exploatarea Şi co- 
merciuli de păcură. 

Directori administratori... 
Art, 39. Cu aprobarea consiliului de admi- 

nistraţiune, directorul pâte delega subsemuă- 
tura la adjutorulă săă. 

Art, 40, Membrii consiliului de administra 
țiune, comisarii, directorulă administratorii şi 
toţi împiegaţiicompaniey, nu poti fi interesaţi 
nici direcţii, nici indirectă, în nici uă întreprin- 
dere de aceeaşi natură cu ale companiei. 

Art. 41. Membrii consiliului de administra- 
țiune şi comisarii n'a nici uă I6f4, Se va opri 
10 la sută din câştigul netii, pentru ase im- 
părţi în jetne de presenţă. şi în cheltueli de 
călătorie pentru comisari, i 

Arte 42, Membrii consiliului de administra- 
ţiune suntă obiigaţi, pentru timpulă gestin- 
nii lorii, a depune în casa companiei 20,000 lei 
în acţiuni ale compariiei. 

Comisarii voră depune 10,000 lei, totii în ae- 
țiuni ale companiei. . ” | 
“Arte 49, Consilialii de administraţiune, în 

înțelegere cu directorulă administratorii Gxâză 
letile agenţilor şi împiegaţilorii companiei,
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Art. 44. Membrii consiliului de administra- 
ţiune ai draptuli de a inspecta lucrările, fabri- 
cele şi tâte stabilimentele companiei. EI dai 
s&mă de aceste inspecţiuni consiliului de admi- 
nistraţiune s6ii consiliului generală, și facă 
propunerile ce vorii găsi cu cale. 
E nu potii da ordinii la împiegaţi s6ă la lu- 

crători. 
art, 45, Consiliulă de administraţiune seva 

întruni celă puţină uă-dată pe lună, după con- 
vocarea preşedintelui stă. Procesele-verbale 
ale şedinţelori se voră face în şedinţă şi voră 
fi subsemuate de toţi membrii presenţi, 

Art. 46, Mandatarii companiei nu suntii 
respundători de câtii în limitele mandatului 
loră. Ei nu potă contracta nici uă-daţă nă obli- 
gaţiune personală în privinţa afacerilor com- 
paniei. îi PN 

CAPITOLUL VI * 
Despre consiliulă generalii 

Art. 47, Consiliulă generală se compune de 
membrii consiliului de administraţiune şi'de 
comisari, sub preşedinţa preşedintelui consiliu- 
lui de administraţiune, - 

Art, 4S, Consiliulă generalii se întrunesce 
de drepti do trei ori pe ani: la 1 Februarii, 
la 1 Lunii şi la 1 Oetombre, a, fie-cărui anii, 

Ori de câte oră trebuinţa va cere, consiliuli 
generali pote fi convocati în şedinţe extra or- 
dinare. : , 

Art, 49, Preşedintele consiliului de admi- 
nistraţiune însciinţeză cousiliulă generală des- 
pre starea afaceriloriă companiei. 

Consiliulă generalii pâte fi consultatii de ad- 
ministraţiune asupra operaţiunilorii mai impor- 
tante pentru companie. Pe 

Art. 50. Procesele-verbale ale şedinţeloră 
consilinlul generalii vori fi ţinute totii în acelă 
modă ca şi procesele-verbale ale consiliuiul de 
administraţiune. „: 

Art. 51, Comisarii întruniţi pentru  verifi- 
carea, socotelilori şi bilanţului companiei, le 
întărescii, dâcă roră găsi cu cale, cu imajorita- 
tea voturilori membrilorii presenţi la Adunare. 
Acestă aprobare constitue descărcarea, diree- 
țianii. - 

CAPITOLUL VII 
„Despre adunarea generală a acţionariloră 

Art, 52, Adunarea generală a acţionariloriă 
se compune de toţi acţionarii cari posedă celă 
puţinii gece acţiuni. Adunarea generală se con- 
vâcă în cea d'ântţiii jumătate a lunei lui A- 
prilii, în fie-care anii, de către consiliulii de ad- 
ministraţiune. 

Art, 53. Adunarea generală extraordinară 
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pote fi conrocată sâii prin consiliulă generală, 
Sci după cererea a trei comisari, sâăi după ce- 
rerea acţionariloră cari posedă împreună a cin- 
cea parte din acţiuni. | 

Art, 54. Convocările pentru adunările ga- 
nerale, atâti ordinare câtii şi extraordinare, se 
facă prin publicaţiuni inserate în Aonitorulă 
oficiali, în trei rânduri, și, pentru ântâia 6ră, 
celă puşiniă cu 30 dile înainte de diua otărită 
pentru adunare. 

Art. 55, Adunarea generală va fi constituită şi otăririle sele voră fi valabile cândă acţio- 
narii presenţi vorii intruni jumătate din ac- 
ţiunile în circalaţiune, 

Arte 56. Dica acţionarii, întruniţi pentru 
adunarea generală nu voră poseda, jumătatea acţiuniloră în circuluţinne, se ra face a daoa 
convocare după cinci-spre-dece dile. Ori care va îi numărul acţionariloră, și ori câte acțiuni - 
voră posede, la a duoa întrunire, tâte otări- 
zile vori fi valabile, 

Art. 57, Pentru a face parte din adunarea 
generală, posesorii acțianilori trebue, celii pu- 
gină cu optă dile inaintea întrunirii, să însciin- 
țeze direcţiunea de număraulă acţiuniloră ce 
posedă, şi de numirele aceloră acţiuni. La pre- 
sentarea acelorii acţiuni scii a uney recepise de 
depositii, voră fi admişi la adunarea generală, 

Art. 58, Fie-care acţionară care posede dece 
acţiuni va avea unii votă la adunarea generală 
a companiei, Ori ce posesorii de mai multi de dece acţiuni va avea atâtea voturi de câte ori 
posede dece acţiuni, fără a putea întrani pen- tru densulii mai multă de dece voturi. 

Art. 59, Acţionarii potă fi represintați la a- 
dunarea generală prin mandatară, car sunţii 
supuşi la disposiţiunile precedente. 

Art, 60. Adunarea generală discută tâte 
propunerile făcute de consiliulă de administra-= 
țiune, s6ă de consiliuli generalii, sâii de duoi 
comisari, scii de cinci acţionari car aă dreptă 
de votă. 

Arte Gl. Adunarea generală aprobă câşti- 
gurile propuse de împărţită acționariloră, o- 
tărasca asupra întrebainţării fondului de re- 
servă, determină modelă de amortisare a 
capitalului, cercetăză, dâcă trebuința va cere, 
socotelile, şi le aprobă. 

Ea otărasce asupra sporirei capitalului com- 
paniei. . 

Ea desbate şi rotâză regulamentul să interi- 
oră, pune modificaţiani la statute, şi autorisă 
consiliuli de admivistraţiune a stărui lingă 
guvernă pentru modificațiunile ce se potii face, 

Ea alege în fie-care ani, cu majoritatea vo- 
turiloră presinte unii membru ală consiliului 
de administraţiune şi ună comisarii spre a în- 
locui pe cel eşiţi. , 

Art, 62, In casă de morte ssii de retragere 
a anul niembrn din consiliulă de administra- 
țiune, stii a unui conisară, adunarea generală .



  

îlă va înlocui printr'aă nouă alegere, însă nu- mai pentru timpulii câtii urma să mat funcţio- 
- neze cei înlocuiţi. 

Arte 63, Hotăririle adunărej generale voră fi constatate printr'udă procesă-verbală, redi- giatii chiară în şedinţă, şi sub-semnatii de membrii biuroalui, 
Art, G£. Tote hotăririle adunărei generale 

sunt luate cu majoritatea, voturiloră acţiona- riloră presenţi. 

CAPITOLUL, VIII 
Despre licidarea companiei 

Art, 65. Compania va fi disolvată : 
1, La espirarea termenului prertdut la art. 5, 

decă nu se va proroga precumi se prevede la art. 6. | i. 

COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE "1937 

2, În casii de perdere a jumătate din capita- 
Juli efectivi, şi dâca propunerea se va face de 
ună numără de acţionari cari întruuescă jumă- tatea acţianiloră în circulaţiune, 

3. Dâca după uă perdere de 1/5 din capitalul emisă, acţionarii întruniţă în adunare generală şi posedând cel puginii două treimi din ac 
țiunt, o voră cere cu majoritate de două treimi 
a voturiloră. 

art. 66. In casă 
adunarea generală 
licuidatori, 
mobiliare şi 
companiei. . 

Art. 67, Licuidatorit voră putea vinde, face 
învoeli, consimţi acturi şi instrăinări, înlătura contestările, desface ipotecele. urmări în jus- tiţie şi da împuterniciri, TOte hotărârile licai- 

de disolrare a companiei, 
a acționarilorii numesce trei 

însărcinaţi a, realisa tâte valorile 
imobiliare cari compună activul 

  datoriloră se vorii lua cu majoritatea voturilor. 

STATUTELE BAN CII ROMANIEI 
(Aprobate de 17. S. Domnuitorulii în Noembre 1869) 

Avendă în vedere că Banca României, con- | 
stituită ca uă societate anonimă în virtutea, 
unui acţă de concesiune ali prinţului Alexan- 
dra 16n I, cu data Bucuresct, 17/29 Qetom- 
brie 1865, a fost revocată şi anulată prin legea |. 
de la 6 Iuniii 1869, promulgată în No. 132 ală 
Monitorului, jurnaliă oficlalii ali României ; 

Avândi în vedere că, în urma acestei anulări, 
statutele susă-disei bănci a României, confir- 
mate de către gurernulă română la 17/29 Oe. 
tombrie 1865, No. 383, urmeză a fi modificate; 

Avendii în vedere că mai mulţi dintre con- 
cesionarii fondatori ai susă 
retrasă însă fiindă că tote acţiile se află în mâ- 
nele semnătarilorii statutelorii de facă, cari 
semnătari sunt singuri proprietari ai acelorii 
acţii. 
Considerând că, prin urmare, nu este de 

trebuinţă de a conroca uă adunare generală 
extraordinară a acţionarilorii; că prin deroga- 
țiune Ia articolil 33 şi următorii până la arti- 
colulii 45 inclusivii ale vechiloră statute, sem- 
nătariy ai dreptelă de a proceda fără vruă altă 
formalitate Ja redacţinnea altor noui statute, 
sub reserra, aprobaţiunei ulteriâre a garernu- 
lui română; | . 
Pentru aceste motive, semnătarii ai otărită 

şi ai adoptată în împreună înţelegere statu- 
tele următâre, pentru a cârmui în viitor Banca 
Româniel, în locali acelorii cari aă fostă apro- 
bate de către gusernulă români la 17/29 Oc- 
tombris 1865, sub reserra modificațiuniloră 
cară ară putea să se facă mai târdiă de către adunarea generală cn consimţimântulii guver- 
nalui română, ! 

disei bănci s'aii |. 

  

CAPITOLUL 1! 
- Denominaţiunea şi reşedinţa societăţii 

Art. 1. Societatea anonimă constituită sub numele Banca României este destinată a face pe comptală ei, sâă pe comptulii altora, s6ă pe comptulă ei şi ali altora, atât în România câtă şi în străinătate, totă felul de operaţiuni financiare, industriale, comerciale, chiară şi imobiliare şi ori-ce întreprindere" de lucrără publice. . ” a - Art, 2. Reşedinţa societăţii este în Buca-. - resci, ea va patea înfiinţa atâtea sucursale şi agenţii, câte ra găsi de curiinţă, | In cele cinci-spre-deca dile ce xoră. procede instalarea șre unei sucursale sâi agenţii în România, statatele societăţii roră trebui publi- cate în vre uă gazetă a localităţii şi ună exem- plară va fi depusă la grefa Tribunalului de co- merciii ali capitalei judeţului, 
Banca nu depinde de câtă de autorităţile ro- mâne, 

“CAPITOLUL II 
Capitalulii societăţii 

Art, 3. Capitalală actuală ală societăţii 
este de duoă-deci şi cinci milâne de franci sâii 
ună milionă de livre sterlingă (livra sterlingă 
socotită câte 25 franci fixă), representati prin 
50.000 acţii, fie-care de cincr-sute: franci, sei 
duoă-jeci livre sterlinge. a 

" Capitalulii va putea fi augmientată prin crea- 
țiunea şi emisiunea de nouă acţii, după părerea 

122 î.
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comitetului centrali şi cu consimţimântuliă a- 
dunării generale a acţionarilori, până la con- 
curența capitalului primitivă înduoită, sâii 
cinci-deci miliâne franci, să duoă milione li- 
vre sterlingă... , , : 

Veri-ce emisiune peste acestă: ţifră nu se 
va putea face de câti cu consimțimântulă gu- 
vernului, : 

Proprietarii acţiilorii emise de mai nainte 
voră fi preferaţi în proporţiunea titlurilorii ce 
el posedă înaintea, veri-cărorii altora pentru 
subscripţiunea tutuloră acţiiloră noui. 

Art. 4. Cele 50,000 acţil actualmente emise 
suntii sub-scrise de semnătarii acestor statute. 

„_ Aceste acţii precami şi acelea cari s'ară e- 
mite mal târdiă voră fi pe numelo înfăgişetora- 

- Înă din momentulii când se va face în comptulii 
loră ună vărsământiă de ducă sute franci, stă 
„de optii livre sterlingii şi vorii fi atunci trans- 
misibile printruă simplă tradiţiune. Pe câtii 
timpă nu st va face în comptuli jie-căruia titlu 
uni vărsământii de optă livre, acţiile voră fi 
transmisibile, fie prin girăi fie prin ori-ce altă 
midlociă legală; transmisiunea insă nu va avea 
cfectă în privinţa societăţii de câtii dâca, actalii 
de transmisiune va fi fosti presentatii la unuli 
din biurourile băncei din Bucuresci, Londra, 
Paris sâi Viena, spre a fi înregistrată în ca- 
tastihelă ţinută pentru acestă scopă. 

Pe câtă timpi transferarea nu va, fi regulată, 
în aceetiă modi cedantulă va continua a fi con- 
siderată ca proprietară ală acţiei cu tâte cou- 
secuenţele legale. 

Art, 5, Acţiile ţie numele înfăşişătorului se 
vor estrage dintr'aniă registru cu matcă, nume: 
rotate şi investite cu semnătara unui membru 
ală comitetului centrală; ele vorii avea tim- 
brulă societăţii, ! a 

Art. 6, Fie-care acţie dă dreptii în propie- 
tatea activului socială şi în împăzţela benefi- 
ciuriloră la uă parte proporţională cu numărulă 
acţiilorii emise, - 

Art, 7. Acţionarii nu suntii responsabili de 
câtu penă la concurenţa sumei acţiiloră loră. 

Art, 8, Drepturile şi obligaţiunile ce isvo- 
răsci din acţii, urmeză titluli în ori-ce mână 
ară trece elu. 

Fie-care acţie este indivisibilă, societatea re- 
cunosce numai unii proprietarii pentru uă acţie. 

Posesiunea unel acţii aduce de drepti după 
sine adesianea la statuțele societăţii şi la, de- 
cisiunile adunării generale. 

Art, 9, Comitetulii centrali, cândii i se va 
demonstra că vă acţie s'a perdutii de bună cre- 
dinţă sâă sa desființatii prin întâmplare, pâte 
proceda la anularea şi înlocuirea sa prin emi- 
siunea 'unvi noi titlu; însă înainte de a usa de 
uă asemenea măsură, comitetulii va, fi detoră a 
face cunoscutii intenţiunea, sa prin 3 inserţiuni 
succesive întruni jurnali ală fie-căruia din 
oraşele Bucuresci, Londra, Viena şi Paris. 
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Art, 10. Mostenitorii stii creditorii unui 
acţionarii nu poti, sub nică unii pretextii, cere 
punerea sigihiarilorii pe catastişele sâii pe va- 
lrea (averea) societăţii, nici a cere împărţâla 
s6ă licitaţia, nici a se amesteca în nică ună 
modă în administraţia sa. 

Ei suntii detori a se supune 
facă, şi la decisiunele adunării generale, în e- 
xerciţiulii drepturilori lorii. 

Art. 11, îndată ce celă d'ântâii vărsământii 
de duoă sute franci sâii optă livre sterling, se 
va fi efectuati, titlurile acţionarilori redactate 
în limba română, englesă şi francesă, se voră 
preda celori în drepti. : : , 

Cei trei sute: franci sâiă 12 livre sterlingă 
neplătiţi âncă se voră cere treptată, după tre- 
bainţele societăţii, conformi decisiuniloră co- 
mitetalui centrală, şi după unii avertismentiă 
inserată celă puţinii cu ducă luni înainte în- 
trună jurnală ali fie-căruia din oraşele Bucu- 
resci, Londra, Viena şi Paris. * 

Art. 12, Ori-ce sumă a căreia plată s'a în- 
târdiată produce de dreptă fâră cerere judecă- 
torâscă, în profitulă societăţii, uă dobândă de 
şâse la sută, socotită din diua exigibilităţii 
plăţei. Ia 
e 13. Cândiă se va faca regularea capita- 

lului şi a dobândiloră, dâca voră fi dâtorate, 
se va face menţiune în dosulii acţiel. 

Acţiile pe cură nu se va îi făcutii menţiune 
despre plata tatulorii vărsămintelorii exigibile, 
nu se vorii putea vinde, nici transfera de câtă 
Ensuşi societăţii şi purtătoruli titlului va, fi 
responsabilă personalmente vis-A-vis de s0- 
cietate atâtiă de capitală câtă şi do dobândi, 
socotite din diua cândii rărsămentulă trebue 
să fie efectuati, 

: Cu tâte acestea, societatea va putea, deca va 
găsi de caviință, să recunâscă transmisiunea 
unei acţil care ar fi în totuliă liberată şi a face 
pe proprietarul actualii responsabili do capi- 
talulă şi dobândilo curenite. 

Art, 14, In lipsa rărsămeatalut Ja scadenţă, 
numerile titlurilorii întârdiate vorii fi publi- 
cate ca cădute în jurnalele menţionate ia ar- 
ticoluli 9. 

Deca în duoă-deci de gile de la acâstă pabli- 
caţie capitalală şi dobândile nu vori fi vărsate, 
societatea va avea dreptulă da a face să se 
procedeze la vîndârea acţiiloră în diferitele 
barse ale Europei pe comptulă, în risculă şi pe- 
ricolulă întârdietoralul plăţii. 

Acâstă vîndsre se pâte face fără vruă altă 
însciinţare şi fără nici vă formalitate judiciară, 

Titlurile acțiiloriă vinduta vori fi anulate şi 
sa voră libera cumpărătorilorii noui titlori pur- 
tândă aceleaşi numere. 

Măsurile autorisate prin acestă articolă nu 
oră împedica pe societate do a urmări, deca 
șa fi trebuinţă, pentru plata capitalului și a 
intereselor, prin tâte căile legale, pe acţio- 

la statutele de |.
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| centrală trebue, în timpă de optii dile după 
marii cari rămână personalmente responsabili, 
cu condițiune însă ca întrebuințarea simulta- 
neă a acestorii măsuri să nn dea societății“ mai 
multii de câtii capitalul şi dobângile ce i se 
cuvine. , 

- Arte 15. Ca prețulii obţinută prin vingârea 
după ecădereu cheltaeliloră se va acoperi, con- 
formă legii, suma şi interesele dâtorite de că- 
tre acţionarulă întârgdietori , cari va profita 
de escedenţi, dâca va îi escedentii, - 

: Arte 16, Nică ună acţionari întârdietoră nu 
va putea participa la dividende, nicl asista s6ă 
vota la adunările generale, , 

Societatea, va întrebuința dividendele cuve- 
nite acţiiloră neplătite la timpi, la plata văr- 
săminteloră întârdiate, - 

CAPITOLUL, II 
Durata societăţii 

„Art. 17 Durata societăţii este fisată pe tref- 
deci şi cinci de ani, ca începere de la 1 Ianna- 
rii 1869 (stilă noi). a 

CAPITOLUL IV . : 
Administrațiunea societăţii 

Art, 18, Administraţiunea societăţii se com- 
pune de : Ie 
"1. Comitetulii centrali; 

2, Consiliulii censoriloră ; 
3. Dire ţiunea, 
Art. 19. Comitetuli centrali va fi formată 

" -actualmente de dece membri. Persânele ale 
căroră nume suntă citate mat josă voră face 
parte din celă d'ântâiă comitetă centrală, 

| La Londra 
- James Alexander; 
- Sir William Richard Drake, 
Pascoă du Prâ Grenfell; 
Vere Henry Lord Hobard; 

- Lachlan Makintosh Rate; 
Baron Hermann ds Stern. 

La Paris - 
Charles Mallet; 
Casimir Salvador. 

| La Viena 
Charles de Mayer; 

- Le Conte Eugene Kinsky. 
Durata, fancţiuniloră lori este otărită prin 

articolulă 23. o , 
Arte 20. La casă de vă vacanţă în comite- 

tulă centrală, membri rămaşi voră proceila la 
îndeplinirea vacanţiei, dâ.ă membrulă comite- 
tului centrală asti-feli numită na ra rămânea 
în faueţiune de câti pentiu timpulă ce prede- 
cesorulă săi urma să funcționeze, . 
“Art. 21, Fie-care membru ală comitetului 
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numirea, sa, să dejună în casa societăţi! cinci- 
d „cl acţii, cari vorii rămânea înalienabile pe 
totă timoaiii duratei funcţianiloră sâle, ; 

Art, 22, Comitetulă centrali va priimi drept 
remuneraţie fixă suma de 50,000 franci, sâăă 
2,000 livre sterling pe ani, cari se voră îm- 
părţi între membri după modul repartiţiunei 
otărită de dânşii. : , 

Art. 23, Membrii comitetului centrală se 
vorii retraga la adunarea generală anuală, care 
va avea locii în 1876; acţionarii presenţi în 
persOnă scă prin împuterniciţi sori putea săi 
realâgă în totalitate sâă în parte, şi vor alege 
noul membri în loculă ntembriloră comitetului 
cari nu vnră rămâne: în fancțiuni, * 

Art, 24. Darata puterii membrilor comi- 
tetuluj centrali realeşi, sâă din noii aleşi de 
către adunarea generală anuală din 1876 este 
regulată precumă urmeză:  .., 

q. La adunarea genvrală anuală ce va, avea 
locă în 1877 şi la adunările generale din anii 
următori, cei duoi membri ale căroră nume se 
vorii 2fla înscrise în canal listei comitetului 
centrali se vori retrage şi vor fi înlocuiţi prin 
duoi alți acţionari, aleşi la acâstă adunare ; 

- B. Membri eşiţi diu comitetulă generală sunt 
reeligibili; , , 

e. Numele acţionariloră aleşi în locul mem- 
briloră eşiţi din comitetulă centrală, s6ă a-a- 
celuia din in mbri realeşi voră lua rândulă loră * 
pe listă dapă ordinulă alegeri] lori; 

d. Adunarea generală va avea facultatea da 
a augineuta s6ă a micşora, cândă va găsi de 
cuniuţă, numerulă membrilorii comitetului 
centrală, Acesti numără tusă nu va putea fi 
nici vă dată mai mică de câtă optă, 

Arte 25, Pentru ca comitetulă centrală să 
“| pâtă delibera într'ună modă valabilă, presența, 

a trei nembri celă puţină este necesarie 
Preşedintele va ti alesă. de comitetul cen- 

traiă din sinulă ssă. , 
Art. 26, Membri absenţi poti să fie repre- 

sentaţi lu adunările eomitetutui centrală prin 
procura data unui alti membru al comitetului, 
"Arte 22. Comitetului centrală se adună la e- 
pocule şi la locurile ce cli otărasce, însă elă 
trebue să ee adune celă pagini de patru ori în 
fie-vare ani în biurourile socictăţii la Londra 
tafară numa! dâcu va otări în altă locă). . 

Acesta patru aduvări roră avea locă de drept 
(atară de uă indieaţinne specială pentru vă 
altă 4»), la 2 lanuariă, 2 Aprikă, 2 Iuliă şi 
2 Octumbre, la an6dă; deca una din aceste date 
ară cădra întruă Duminecă, adunarea, se va 
îutruni a duva-di, 

art. 25. Davi membri, ai comitetului cen- 
trală poti cvuvoca uă adunare specială preve- 
nindă pe colegii lură prin scrisâre, cu 15 dile 
mai nainte, despre giua şi objectulă acestei a- 
dunări. . i
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„ Aceste adunări extraordinare nu se voră pu- 

= 

“tea ţine de câtă la Londra, 
Art, 29, Decisiunile comitetului centrali 

voriă fi date prin majoritate absolută a, votu- 
rilorii membriloră presenţi s6ă representanţi. 
La cas de paritate, glasulă preşedintelui este 
preponderentii, 

Deliberaţiunile se vor constata prin procese- 
verbale înscrise într'ună registru şi sub-sem- 
nate de către preşedintele şi ună membru alii 
comitetului. : a 

Numele membrilorii presenţi sâă represen- 
taţi se oră constata în capulii procesului-ver- 
hală ali şedinţei. a 

Copiile şi estractele“de aceste deliberaţiunY 
nu roră putea fi înfăgişate înaintea justiţiei 
sâii aiurea, dâca nu vori fi certiticate de către 
preşedinte şi de către duoi membri ai comite- 
tului. . . - 

Art. 30. Comitetulii centrală are puterea 
cea mai întinsă asupra gestiunii și afaceriloră 
societăţii; eli pote face actele cari nu suntiă 
reservate a nume adunării generale şi a name : 

a. Elă autoris€ză ori-ce sub-scripţiuni de 
împrumută; E | 

V. Eli autoriseză creaţiunea sâi suprimarea 
sucursaleloriă şi agenţiloriă şi determină în ge- 
nere locurile unde societatea ra opera, 

c. Eli otărasce condiţiuanile geaerale ale 
scomptului şi ale împrumutului cu asigurare; 

d. Elă numesce şi revocă pe directorulii ge- 
neralii, pe cei-alţi directori, pe secretarulă şi 
po toţi împiegaţii şi agenţii societăţi!; elă îi- 
xeză atribuţiunile, puterile, apantamentele şi 
cauţiunile loră dâca vori fi de trebuinţă; , 

e. Eli reguleză în fie-care ani compturile ce 
se vorii presenta adunării generale; , 

f. Elă convâcă adunarea generală, prepară 
și înfășişeză înaintea el sumele alcătuite (re- 
lev€s) şi dările de stmă ale afacerilorii şi ope- 
raţiuniloră societăţii şi fiseză dividenda ce va 

putea fi distribuită acționariloră; 
g. Elă controlăză administraţiunea fondului 

de reservă, regulăză în genere întrebuinţarea 
fondurilorii disponibile; 

h. El autoriseză, în casti de trebuinţă, cum- 
părarea bonurilorii imobiliare pentru stabilirea 
Teşedinței societăţii s6ii a sucursaleloră; 

ş, Elă face cereri de fonduri asupra acţiilor; 
3. Eli reguleză modul repartiţiunii noniloră 

acţii a cărori emisiune se va fi autorizatii de 
către adunarea generală, conformându-se ce- 
loră conţinute în resoluţia cu care s'a dati au- 
torisaţiunea precumii şi statutelorii do faşă; 

1. Elă autorisă înfăşişarea, societăţii înain- 
tea tutuloră instanţelorii judiciare, fie ca re- 
clamantă, fie ca defendore; : ! 

n. Eli face regulamentele interidre ale so- 
cietății cari trebue a puse în armonie za 
statutele de fașă şi cu legile române; elă pote 
modifica şi chiară abroga regulamentele. 
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Art. 31, Comitetul centrali pâte, cândă va 
găsi de cuviinţă. a stabili comitete locale la 
Londra, Paris şi la Viena sâă aiurea, elă pote 
face ca să fie admişi în cle şi membri comite- 
tului centrală seă veri-care altă persână ac- 
ționară s6i strfină societăţii, elă fizâză şi 
reguleză numărulii membrilorii loră, atribaţiu- 
nile lori, moduli loră de a proceda şi apunta- 
mentale membrilori cari nu ar face parte din 
comitetul centrală, 

Art. 32, Comitetele locale sunti în totulă 
supuse la controluli comitetului centrală, care. 
este în dreptă a la suprima ori cândă va voi. 

Art, 93, Fie-care comitet locală trebue să 
supună comitetului centrată, ori-ce compturi 
s6ă raporturi i s'ară cere, 

Art. 34. Comitetulii centrali pote delega 
puterile sele în totalitate stă în parte fie co- 
mitetelorii locale fie directorului generală sâă 
ori cărei alto persâne, pentra ani timpii limi- 
tatii s6i pent la revocaţinnea, delegaţiei. - 

" Arte 35. Membrii comitetului nu contrac- 
teză în privinţa gestiunii lori nici uă obliga- 
țiune personală; e! sunt responsabili numai 
de executarea mandatului loră. 

Art. 30, Cousiliulii censoriloră se compune 
de duoi sâi trei membri locuindii în România, 
elă este nuinitii sâă confirmati pe fie-care ană 
de către comitetulă centrală. Elă se adună uă 
dată pe lună la reşedinţa băncii din Boacurescl 
şi constată resultatele anchetei sâle prin ra- 
porturi sii procese-rerbale, adresate către co- 
mitetii, după care 'se va lăsa copii în mânele 
directorului generală. , 

Suma iudemnităţii ce urmeză a li se da va 
fi fixată de către comitetală centrală, 

Art. 87, Banca este administrată în Bucu- 
resci de către unii directoră generală, şi de alţi 
unul s6ă duoi directori numiți de comitetă; 
funcțiunile loră voră fi determinate prin regu- 
lamente şi instrucţiuni emanate de la comite- 
tul centrali, . 

Durata fancţiuniloră lori şi cifra apunta- 
mentelorii loră voră f fixate de către comite- 
tulă centrali. : 

Arie 3S. Directorulă generală s6iă ori-care 
altă personă de elă sub-rânduită ra represinta 
legalmente societatea pe lingă autorităţile şi 
'Tribanalele României. 

Art, 99, Directorulii generală este obligatii 
a depune în casa societății cinci-deci acţii şi 
fie-care alti directorii trei-deci acţii ale socie- 
tăţiă; aceste acţii voră rimânea inalienabile pe 
totă timpulă daratei fancţiuniloriă lori, 

CAPITOLUL V 

Inventară și compturi anuale 

Art, 40, La 31 Decembrie stilă noii ală fe- 
cărui ană, ună inventarii generală ală activalui 

+



  

COMERCIULUI 81 LUCRARILOR PUBLICE 

şi pasivului „se va forma de către direcţiune şi 
se va înainta comitetului centrală. 

Art, 41, Compturile se vorii examina de că- 
tre comitetulii centrali care le va supuna ada- 
năril generale; acesta le aprobă sâii le respinge, 
şi fixeză, dividenda după ceva fi luatii cuno- 
scință de raportală comitetului centrală, fără 
a putea face însă ca gifea dividendei să potă 
vr'nă dată trece peste aceea propusă de comi- 
tetulă centrală. ! 

CAPITOLUL VI 
Impărțirea bheneficiurilorii 

Art, 42, Productele neto după scăderea tu- 
tulori sarciniloră (în care se cuprinde şi remu- 
nerațiunea, fiză atribuită comitetului centrali) 
constitue beneficiurile, Asupra acestoră bene= 
ficiuri se va preleva : . - : 

1. Gincă la sută pe ană din capitalalii vărsat; 
2. Dece la sută din beneficiurile sei uă sumă 

mai mare care, după propunerea comitetului 
centrală, adunarea generală va fi fixăt'o pentru 
fondulă de reservă. a 

Excendentulă productelorii neto, după ce se 
va plăti dobândile capitalului vărsatii, și su- 
mele destinate pentru fondulă de reservă pre- 
cumă s'a stipulați mal susă se va împărţi în 
proporţiunea următâre : 9/10 sub titlu de divi- 
dendă pentru acţionari şi cea din urmă gecime 
pentra comitetuli centrali, drepti remuneraţia 
care se ta împărţi între membrii săi, după mo- 
dulii convenitii de dânşii. ” 

Ori-ce dividendă care nu se va, reclama, în 
cinci ani, socotiți dela exigibilitate, se va pre- 
scrie în profitulă societăţii. | 

Dividenda exploataţiei anului 1869 se va fiza 
de comitetul centrală în virtute de speciale 
arangiamențte,. . . 

CAPITOLUL VII 
Fondulii de reserră -.- 

Art, 43 Fondulii de reservă so compune din 
acumularea sumeloriă produse prin oprirea a- 
nuală făcută asupra beneficiuriloră conformă 
articolului 42, | : - 

Dica fondulii de reservă se urcă la suma de 
000,000 franci, si 200,000 livre sterling, 
prelevarea, va putea fi redusă sâi suspendată 
prin decisinnea adunării generale în înțelegere 
cu comitetul centrală, . A 

La casă cândii productele unui ani mari 
de ajunsă pentru a procura uă dividendă de 
5 la sută din cspitalulă rărsatii, diferenţa va 
putea fi prelevată asupra fondului de reservă, 
deca comitetuli centrali o va găsi de cuviință, 

CAPITOLUL VIII 
Adunarea generală 

Art, 44, Adunarea generală regulati con- 
stitnită represintă universalitatea acţionarilor, 
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Ea este regulată constinită din momentul 
cândiă acţionarii presenţi, în persână sâi prin * 
procură, întrunescă în mânele lori a duoă-de- 
cea parte din acţil. ! _ 

Acţionarii nu poti să fie represintaţi de cât 
prin alţi acționari carii să aibă şi dânşii drep- 
tulii de rotă. . 

Dâca adunarea nu este constituită legal- 
mente până într'aă oră după aceea fixată pen- - 
tru convocaţie, atunci ea va fi amânată pentru 
a cinci-spre-decea qi. Avisulă despre amânare 
se va publica totii în aceleaşi jurnale în cari 
se va fi publicată avisulă pentru ântâia. în- 
trunire, Ie , 

Membrii presenţi la aduoa întranire, oră care 
ar fi numtrulă lorii şi numărnlii acţiiloră lori, 
vorii delibera'întrună modă valabilă asupra 
objectelorii ce erati la ordinea dilei în cea d'ân- 
tâiii întrunire, 

Adnnarea generală este preşedată de către 
preşedintele comitetului centrali, şi în absența 
sea de unulă din membrii comitetului centrali 
alesii de adunare. E 

Art, 45, Adunarea generală ordinară se în- 
trunesce nă dată pe anii la epoca şi la loculiă 
fixată de comitetuli centrală, 

Art, 46, Comitetulă centrali pote convoca 
uă adunare generală extraordinară de câte ori 
ară recunâsce utilitatea; elă fistză locul şi 
epoca întrunirii: : . , . 

Art, 42, Ori-ce conrocaţiuni pentru adună- 
rile ordinare s6ii extraordinare se facă prin trei 
avisari inserate în jurnalele menţionate la ar- 
ticolală 9 cu nă lună înaintea dilei întranirii, 
publicaţiunea va arsta epoca şi loculi adunării 
precumi şi objectele ce voră ti puse la ordinea 
dilei, afară de acele specificate în art..49. 

Decisiunile se voră lua cu majoritatea gla- 
„| suriloră membriloră presenţi ss representaţi 

(cu escepţiune însă de cestiunea disolvării pre- 
vădută în art. 52), - a 

Fie-care acţionară are atâtea glasuri de câte 
ori posedă cinci acţiuni. , 

Acţionarii cari posedă mai puginii de câtă 
cinci acţii potă asista la adunare însă fără a 
putea lua parte la deliberaţie nică la votii. Ob- 
Jectele supuse adunării trebue a fi discutate 
după ordinulă indicaţă în avisulii convocaţiunii, 

Art, 4S, Fie-care acţionarii avândii dreptulă 
de votiă pâte supune adunării generale anuale 
ori-ce proposiţie de care arii fi însciinţată co- 
mitetulă centrală cu 15 gile înainte. Acestă 
însciinţare trebue a fi trămisă secretarului co- 
mitetului centrală Ja Londra, 
„Arte 49 Objectele însemnate mai josă sant 

reservate expresă decisiunei adunării generale; 
care singară pote exersa în astă privinţă drep- 
turile societăţii : . 

a. Adoptarea, sâi respingerea, sumeloră al- 
cătuite şi a raportului anuală ali afaceriloră 
societăţii; .
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b. Adoptarea, sâii respingerea compturiloră 
şi a raportului (deca va fi) ali comitetului cen- 
soriloră ;. : 

c. Fixarea dividenadei 
la art. 44; | 

d. Alegerea comitetului centrală; .. . 
e. Projectulii de angmentaţie a capitaluluy 

sociali: - 
f. Emisiunea nouiloră acţii; 
g. Orl-ce schimbare sâă -modificaţie a sta- 

tuteloră supuse la aprobaţiunea guvernului 
români ; E 

- h. Veri-ce prelungire a duratei societăţii ca 
consimțimentulă gavernlui română; 
"1. Ori-ce cestiune relativă la disolvarea, so- 

cietății; - - i 
];. Fusiunea societăţii cu ort- 

tăți s6i antreprise; . 
î. Augmentaţiunea s6ă diminuţiunea numă- 

rului membriloră comitetului centrală. : 
" Objectele însemnate la literile a,b, c,d, potă 

îi puse în deliberaţia adunări! generale, fără 
să se fi făcutii menţiune de dânsele. în avisuliă 
convocaţiunil, ră objectele menţionate. de la 
litera e înainte, precumii şi ori-ce altă objectii 
ce comitetul centrală ară voi a pune la orâi- 
nea dilei a adunării generale, vori. trebui a fi 
indicate specialmente în avisulă convocaţiunii. 
. În ceea, ce privesce adunarea generale extra- 
ordinară, nic! unu objectii nu va putea fi discu- 
tat, dca na va figura în avisulă convocaţiunii. 
* Arte 60. Adunarea generală.regalatii con- 
stituită are deplină putere pentru a statua a- 
supra tutuloră cestiuniloră ce "i suntii supuse, 
şi a lua tâte măurile necesarie pentru a asigura 
executarea acestorii resolațiuni. ' - 

Decisiunile adunării generale suntă obliga- 
torii pentru toţiacţionarii presenți scii abseuţi, 
>» Decisiunile adunării generale suntii fuserise 
în registrul special” ali proceselori-verbali, 
şi sub-semnate de către preşedintele adunării 
şi de către secretarii, Numărală acţionarilor 
presenți s6ii representaţi la adunare precumii 
şi numerulă acţiilorii lorti trebue a fi asemene 
însemnată în registru. - E 
“Art, 51, Spre a putea asista, sâii a fi repre. 

sentați la adunarea generală, acţionarii trebue 
să depună acţiile loră la biurourile societăţii 
din :Londra, Paris ori Viena sâă la banca din 
Bucuresci cu 15 dilo colă pușină inaintea epo- 
cel fixate pentru întrunire. . . 
“Li se va, libera în schimbii nă recepisă nomi- 

“nativă card le va servi do carte de intrare la, 
adunarea generală. . 
"Lista 'acţionariloră cari aă .depusii acţiile 
lorii se va faca de secretarii. Lîngă nemele fie- 
căraia acţionarii; se va înscri numărulă acţii- 
loră ce elă posedă, precumii şi:numărulă tota- 
ziloră la care are dreptă. Ea 

precumiă s'a stipulat 

ce alte socie- 
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„CAPITOLUL IX 

„ Disolrarea şi licnidaţia 

- Arte 52. Licuidaţia şi disolvarea societăţii 
poti fi pronunciate prin decisiunea adunării 
generaie extraordinare, dată cu majoritatea a 
dacă treimi celă pușin din voturile represintate. 

Art. 53. La expirarea societăţii s6ă în casă 
de disolvare anticipată, adunarea generală, du- 
pă proposiţiunea comitetului centrali, regulâză 
modulii licuidaţiunei şi numesce unulii sâii rnai 
mulţi licuidatori, . 

Uă adunare generală se va convoca do ar- 
genţă spre a regula modul licnidării, şi a a- 
lege licuidatori precumă s'a disii mai sasi, 

În cursuli licuidaţiunii puterile adunării 
generale vorii continua ca şi în timpulă exi- 
stenţii societăţii. Adunarea generală va avea 
mai cu s6mă dreptuli de a aproba compturile 
licnidaţiunii şi a da chitanță, 

Numirea licuidatorilori face de încetâză pu- 
terea membrilorii comitetului centrală. 

„CAPITOLUL X 
Contestaţiuni 

Art, 54, Societatea pâte reclama înaintea, 
justiţiei sâi a se apăra în numele săi coletivii, 
însă membrii comitetului centrală stă acţiona- 
ri nu potă nici uă dată fi personalmente ur- 
măriţi pentru detoriile societăţii. - 

CAPITOLUL XI . 

Disposiţiuni transitorii 

Art, 55, Veri-cine va înfăgişa uă copie (ex- 
pedițiune) după presentele statute şi după de- 
cretulii de autorisaţie, este autorisatii a le pn- 
Vlica oră unde va cere trebuinţa. 
'Represintantulă domnilor James Alexander, 

Sir Wiliam Richar Drake, Pascoi du Pre Gren- 
fell, Vere Henry Lord Hobart, Lachlan Ma- 
kintosh Rate, Baron Herman de Stern, 

” i prin procură, 

Adolphe de Herz. 
Noi ministru secretară de Stati la departa- 

mentuli finanţelorii, în temeiulă jurnalului o- 
norabilului consilii de ministri, No. 3, cu data 
din 13 (25) Octombrie 1869, aprobămiă şi con- 
firmămiă statutele de fagă ale Bărcii Româ-- 
nici, aşa precum s'a modificati de comisiunea 
numită de noi şi priimita de domnu A. de Herz, 
represintantalii domoilori concesionari al er- 
pnsei bănci. " Ministra..A, ti. Golescu.
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DECRETU 

DIN 19 DECEMBRIE 1969 PENTRU APROBAREA STATUTELORU SOCIETATII DE ASIGURABE 
PEXTRU VIATIA Sl RENTE VIAGERE &ANCORA» DIN VIENA 

(1869) 

ara, raportului ministrului Nostra secre- 
tarii de Stati la departamentuli agriculturii, 

„ comerciutui şi lucrărilor publice sub No, 9,709; 
Avândi în vedere statutele societăţii de a- 

sigurare pentru vicţă şi rente viagere Ancora 
din Viena; | . 

ArEndii în vedere jurnalalii încheiatii de con- 
siliuli Nostru de ministri la 18 Decembre cu- 
rentă, priu care autorisă fancţionarea Qisel so- 
cietăţi în ţcră; 

Avândiă în vedere garanţia depusă de banca 
Jacques Poumay pentru acâstă societate, spre 
îndeplinirea art. 16, modificati prin ordonanța 
nâstră de la 28 Decembre 1868; 

Av€ndii in vedere regulamentulii societăţilor 
anonime, decretată la 31 Ianuariă aceli anii; 

Pe temeiul art. 5 din disulă regulamentă; 
Am decretat şi decrtămi: 
Art, 1, Jurnalul Cosiliului ministriloră, ci- 

taţă mai susi, este aprobatii. 
Art. 2, Statutele societăţii Ancora se a- 

probă astii-feli precumi santii încuriinţate de 
guvernul locatii şi autorisămi stabilirea ci în   

țâră sub direcţia domnului M. Bohrm, agentul 
generalii ali societăţii pentru România. 

Art, 3, Societatea va. fi representată pentru 
România numai de uă singură agenţie, a cării 
reşedinţă va fi în Bucuresci şi care va cores- 
punde cu guvernulii, ră agenţiile din cele-alte 
judeţe suntii nisce simple sucursale şi societa- 
tea va fi răspundătâre de tâto operaţiunile şi 
convenţiunile făcute de aceşti agenţi în nu- 
mele ei. 

Art, 4, Pe lingă garanţia băncei Poumay, 
societatea, va, inaă depune, în casa de: consem- 
naţii, âncă uă garanţiă de 20la sută în natură 
sâă în bonuri de tesauriă, confarmii art. 18 din 
regalamentulă societăţiloră. 

Art, 5. Disposiţiile prescrise prin art. 17, 19, 
20, 21, 22 şi 23 din regulamentul societăţilor 
anonime suntii obligatorii pentru acesta, socie- 
tate şi le va îndeplini întocmai, 

Art. 6. Ministrulă nostru secretară de Stat 
la departamentul agriculturii; comerciului! şi 
lucrăriloră publice este însărcinatii cu înde- 
plinirea acestui decretă. ! 

  

ACTU DE INTOCUIRE 
SI STATUTELE SOCIETATII DE ASIGURARE «ROMANIA» 

(Aprobatii prin decretul No. 650, din Maiii 1870) 

Sub-scrişii, avendii în vedere necesitatea d'a 
se înfiinţa vă societate de asigurare spre asi- 
gurarea intereselorii nostre comerciali, amii 
decisii astă-di, în unanimitate, înfiinţarea unei 
asemenea, societăţi, pe basele presentulul actă 
care se consideră, formale şi obligatorii pentru 
toţi congubsemnaţii în elă. | 

Art, 1, Se infinţăză în acestă oraşii Brăila 
uă societate de asigurare, sub firma Româufa; 
care va fi supusă la tâtecâte codulii comerciale 
a prevădută pentru societăţile anonime şi pen- 
tru care se va cere maj înainte înalta autorisa- 
ţiune şi confirmaţiunea respectabilului guvernii. 

Art, 2. Fondurile societăţii se voră compune 
din 200 până la 250 acţiuni, socotită fie-care 
acţiune în val6rea de 2,000 franci, €ră în totale 
fondul de franci cinci-snte de mil (500,000).   

Nici unulă din acţionari nu pâte să aibă mai 
multi de 15 acţiuni, nici mai puținii de două, 
6ră numărulă acţionarilorii nu va putea trece 
do duoz-sute cinci-deci, 

Art. 3. Din foudaliă fie-căreia acţiuni, fie- 
care acţionarii va depune de uă camiă-dată în , 
casa societăţii în numerarii uă a patra par- 
te, 6ră cele-alte trei din patru părţi, la casti 
de necesitate, (ferescă Dumnedeii). se obligă 
a le depune asemenea până la complectarea în- 
tregei sumi a acţici s6le, după sensul umito- 
rului art. 9. Acţionarii nu se consideră solidari. 

“Art, 4. Indată ce se.va depune. în casa so- 
cietăţii numărulă anaiogă alii fie-căreia acţiuni, 
fie-care acţionarii va priimi uă chitanţă sub-, . 
scrisă de cforii în activitate şi de directorulă 
în activitate ai societăţii, care va cuprinde
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cătimea acţiunilorii sâle, şi suma baniloră văr= 
sați în casa societăţii pentru socotâla acelorii 
acţiuni, şi acea chitanță va servi acționarului 
ca titlulă de proprietatea acţiuniloră fie-căraia, 

Art, 5. Societatea va putea, începe lucrările 
sâle, îndată după ce se va complecta numărulii 
de 200 acţiuni, cu cară se fixâză acumiă la în- 
ceputii constituirea societăţii şi se va priimi 
autorisaţiunea înaltului guvernă. 

Art. 6, Societatea va asigara esclusiviă ce- 
reale, semințe oleâse, legumi uscate, seuri, ci- rivişii şi alte mărfuri pentru transportulă pe 
Danăre, de la Turnu-Severin până în întrulă 
Sulinei, sub condițiunile stipulate şi fixate în 
contracturile de asigurări ce se vorii forma a- 
fară de cele ce se încarcă în ceamuri, ” 

Art. 2, Banii ce se vori. aduna în casa s0- 
cietăţii din asigarări, spre a na sta, inorţi, se 
voră pune în circulație aici, stabilimentuli so- 
cietăți! îi va da cu dobândă de 10 la sută în 
oraşulă Brăila, cu poliţe rerestite de duoă iscă- 
lituri solvabili pe termeni nu mat mare de trei 
luni. Se pune ca principiă inviolabile a nu se 
da credită nimenul, veri câtă de solvabile ară 
fi firma sa, mai. multă de cinci sute napoleoni, 6ră renoirea poliţeloră scădute va depinde de consimţimântuliă eforiloră.   art, S. Casa baniloră va fi dată în priimirea 
eforilorii în activitate, fie-care din e! va păstra 
câte uă cheiă, şi se vori considera responsabili 
către acţionari pentru veri-ce deficitii din ba- 
nii încasaţi, afară numai de casuli de furturi 
constatate, s6ă răpiri. , | 

Art, 9, Societatea se înființiză pentra da- 
rata de 5 ani fermi, şi alţi cinci variabili, so- 
cotiţi din giua începerii lucrărilorii ssle. Ia 
cursulă duratei dişiloră ani formi societatea nu 
se pâte disolva de câtă numai dâca se va în- templa vr'aă pagubă (ferscă Dumnefei), care 
ară Ssurpasa uă a treia parte din totalulă fon- 
dului, La acâstă din urmă împregiurare, eforia 
va convoca adunarea generale a acţionariloră, 
la care se va decide dica trebue a se desfiinţa societatea sii să continne,. Din acei acţionari cară yorii da votali loră pentru disolvarea so- 
ccictăţii, vorii î liberi a se retrage da dânsa, 
cândă majoritatea votariloră va decide a ei 
ontinuare. 

> Art, 10, Adanarea acţionarilorii va alege pe 
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acţionăriloriă, şi veri ce va avea necesitate de 
uă intendenţă superisră, 

Art, 12, La finele fie-căruia anii, secretarulii 
este dâtoriia face bilanțaliianuale alii societăţii, 
după care eforia convâcă pe acționari în ada- 
narea generale, înaintea căreia, se va depune 
bilanţulă spre controlare, după acâsta apoi se 
voră împărţi câştigurile, veri ce acţionari însă, 
are dreptul a observa lucrările societăţii. 

Art, 13. Convocarea adunării acţionarilor 
se va face prin înscrisa chiămare la care fie 
care acţionară sâii procuratoriă alii săi este de- 
toră a se sab-scri. Adunarea se consideră com- 
plectă cândă 2/3 aacționariloră voriă fi presenți, 
asemenea se va considera adunarea complectă 
cândă, fie ori care măcară numărulii celoră de 
facă, se va faca conoscută printr'uă înscrisă 
dovadă că convocarea ei era cunoscută la 374 
din ei. 

Arte 14, Nici ună acţionari creditoră nu 
pote ceda s6ă vinde altuia acţiunile sâla fără 
scirea şi consimţimântulii eforilorii şi a eforiei 
care va avea întru acesta preferință ; eră cum- 
părătoralii acţiuniloră ia asuprăşi tâte obliga- 
ţiunile vindătorului. 
“Art. 15. Imprumatătorii particolari ai ac- 

ţionarilorii nu potii să împedice, prin secuestre 
S6ă prin ori care altă modă, întrebuinţarea fon- 
duriloră societăţii, sâii să câră a fi plătiţi din 
fondurile sâle; poti însă, prin miglocele legali, 
să reclame reținerea în mânele societăţii a păr- 
ţii ce se cuvine 2 se număra la debitorulă loră, 
în epocele de licuidaţiune şi definitiva soldare 
a tondurilorii şi câştigurilorii societăţii. 

Art, 16, La casă de încetare din viţă, (fe- 
rescă Dumnedei) a veri unui acţionară, eforia 
societăţii va chibzui şi va decide după dreptulă 
ce i se acordă spre acesta, dâca moştenitorii 
decedatului potă fi priimiţi s6ă nu ca acţionari 
al societăţii; escluderea loră însă și de se va, 
decide chiarii de către efori, nu se va pune în 
lucrare de câtii la finele periddei anului în care 
va î încetată din visţă proprietarnlă acţionară, 
şi atanci după restituirea biletelor deacţiani 
şi darea chitanței:da achitare din partea lori 
li se voră restitui atâtă fondul acţiuniloră 
cât şi câstigalu ce li se va cureni, Dreptatii 
unei asemenea reclamațiuni'li aă mostenitorit. 

Arte 17. După expirarea fixatalui termenii       fie-care ani cincă etori, din cari cet trei cari 
ai avută ma! multe voturi vorii fi actuali; a- 
legerea acestora se va face prin votare, şi nu- 
mai pentră ună anii. 

Art. 11. Atâtii eforii în activitate, câtă și 
cei suplininţi, voră lucra fără salarii să plată. 
Eră detoriile loră voriă fi + dirigerea şi iuspee- 
tarea a totii ce privesce interesele societăţii, 
precum sub-scrierea contractelorii de asigurare, 
încasarea şi păstrarea în casa societăţii a, ba- 
nilorii ce se voră aduna, precumiă s'a disă la 
art. 8; conferirea de împrumuturi, convocarea | 

de cinci ani fermi alii societăţii, dâca nn vu 
midloci cu uă înțelegere întra acţionarii pen- 
tra continzarea societăţii şi pentru termenulii 
de cinci ani variabili, se va convoca adunarea 
după cumă fai urmată și în anii precedenţi 
la care adunare pe lîngă bilanţuli anuală se 
va supune ună bilanţi generale spre cantrolare, 
şi în urmă se voriă împărţi către fic-care ac- 
-ţionară capetele precumiă şi câştigurile ce i se 
analogisesce. Se va face toti-d'uă-dată şi ac- 
tulă pentru disolvarea societății, care se va 
sub-scri de acţionari,



  

COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

Arte 18, Societatea va avea aci în Brăila 
ună stabilimenti, caro sc va dirigea de uni secretarii care va da uă garanţie valabile, pe lingă dânsulii societatea va ţine după necesi- ” tate unulă sâi 2 amploiaţi cu salariulă pentru 
amândaci de 2,400 franci; acei amploiaţi, se vori alege de secretară, sub a sa garanţie. 

Art, 19. Secretarală acestui stabilimentii s6ă directorele biaroalai societăţii se orândua- sce d-nu I6n Zavo, cu salariulă de 6,000 francă pe ani. Dâtoriile s6le vorii fi : ţinerea registre- lorii şi a socotelilorii în regulă; facerea bilan- 
țelori ; convocarea, adunăriloriă după decisiunea 
eforiei; facerea scă redactarea proceselorii-ver- bali; darea, pe fie-care 15 dile a socotelei pen- tru banii încasați şi cheltueliie făcute ale socie- tăţii către efori; redactarea şi consubscrierea veri-cărui contractii şi veri ce altă lucrare relativă la societate cu care 'lii sori însărcina eforii, | Art, 20. Premiile societăţii se vorii regula de eforii societății după epoca anului. 
Art, 21, Veri-ce prigonira între asiguraţiă şi societatea sa va resolva de arbitri ssii de 

consiliatorii aleşi pe basa legiloriă în vigore,| 
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neeseludânda-se ca arbitri şi supra-arbitri, nick 
chiar acţionarii de voră fi propuşi; la casulii 
de disensiune despre alegerea supra-arbitrului, 
"li va numi Tribunalulă comerciale. La casă 
însă cândii părţile na se voră ania Supune pri-. 
gonirea la arbitragiă, atunci se va, judeca d'a 
dreptuli de tribunalulii coimerciale. 

Art. 22, Pentru presentă, primulă ani, s'ail 
alesă eforă în activitate d-nii : Panagi Caran- 
tino, Marco Cohen şi A. Melas, pe cari "1 îm- 
puternicimă a se adresa către d. ministru ală 
agriculturei, comerciului şi lucrărilor publice, 
şi a face cerere de autorisaţiune, şi a introduce 
în statute ori-ce modificațiuni sari găsi da 
cuviință de către dânşii sâă de administraţiu- 
nea superidră şi în sfirşită a priimi şi a sub- 
scri tote actele privitore la societate, ”. 

Art, 23, Copia statuteloră de mai susă se 
va afige la cancelaria societăţii, spre îndâtori- 
tOre cunoscinţă a fie-căruia, ce va avea afaceri 
cu societatea. : -. 

Făcutii în Brăila, astă-di 20 Ianuarit 1870. 
(Urmăză semnăturile a 39 acţionari cari ai   sub-scrisi duoă-sute acţii pentru ună capitală 

de 400,000 franci). „- 

  

DECRTU 
No.. 1935 DIN 19 pecemBne 1869 PRIN CARE SE 

DE ASSIGURARE CONTRA INCENDIULUI, A 
USCAU 

APROBA STATUTELE SOCIETATE 
TRANSPORTCULUI MARFURILOR PE APA SIPE ALTELE DIN PESTA NUMITA PESTER VERSISCHERUNGS ANSTALT. 

(1569) ” 
Asupra raportului. ministrului nostru secre- 

tară de Stată la departamentul agrioultarii, 
comerciului şi Jacrărilor publice sub No. 9,710; 

- Avândii în vedere statutele societăţii de asi- 
gurare contra incendiului, a transportului măr- 
fariloră pe apă și pe uscati şi altele din Pesta, 
numită Pester Versischerungs Anstalt ; 

Avândă în vedere jurnalulă încheiată de con- 
siliulă nostra de ministri, la 18 Decembre cu- 
rentă, prin care autorisă funcționarea disai so- 
cietăţă în ţâră ; : . : 

Avendii în vedere garanţia depusă de Banca 
României pentru acestă societate, spre înde- 
plinirea art, 16, modificată prin ordonanța n6- 
stră de la, 23 Decembre 1863 ; . Avendă în vedere regulamentul societății 
anonime, decretată la 31 Ianuariii acel ani ; 

Pe temeiulii art. 5 din disuliă regulamentă. 
1 Amii decretatii și decretămă : 

trt, 1, Jarnaluiă consiliului ministrilori ci- 
tatii mai susiă eate aprobatii de noi. 

Art, 2, Statutele societății Pester Versische- 
Tungs Anstalt aprobă astă-feli precum sună 
incușiințate de guvernali locală, şi aatorisămii   

stabilirea, ei în ţâră sub direcţiunea D-lut Ber- 
nhard Marcus, agentulii generală ală societății 
pentru România. 

Art, 3. Societatea, va fi representată pentra 
Româuia numai de uă singură agenţie, a căre! 
residenţă va fi în Bucuresci şi care va, cores= 
punde cu guvernulă ; €ră agenţiile din cele-alte 
judeţe suntii nisce 'simple sucursale, şi socie- 
tatea va fi respundătâre de tâte operațiunile şi 
convenţiunile făcute de acesti agenți în nu- 
mele ei. h 

Arte 4 Po lâugă garanţia Bancei României, 
societatea va mai depune, în casa de consem- 
nație, âncă uă garanţiă de 20 Ia sntă în natură 
stă în bonuri de tesaură, conformiă art, 18 din 
regulamentul societăţiloriă. , 

Art, 5, Disposiţiunile prescrise prin art, 17, 
19, 20, 21, 22 şi 23 din regslamentulă socie. 
tăţiloră anonime sunții obligatori! pentra a- 
cestă societate şi le va îndeplini întocmai, 

Art, 6, Ministrul noatru secretară de Statii 
la departamentul agriculturii, comerciului şi 
lucrărilorii publice va aduce la îndeplinire de- 
cretuli de facă. ia 

e Et
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STATUTELE 
SOCIBTATEI STABILITA IN ORASULU BASALU (LA BALOISE) 

(Aprobatii de DI. S. Domnitorulă în 1864) 

"]. Numirea, scopulii, reşedinţa şi 
durata Societăţei 

$ 1. Se constituă înoraşulii Basălii din Elveţia 
uă societate anonimă de asigurare contra peri- 
colului de incendii cu scopalii d'a asigura ori 
ce obiecte mişcătre sâi nemişcătâre contra 
daunelorii provenite din incendiă, trăsnetii. splo- 
siuni, precumii şi acelorii ocasionate din stinge- 
rea, şi dărimarea sâi strămutarea lorii necesi- 
tată cu ocasia. pericolului de incendii, - 

Ş 2. Se vorii escepta pagubile de incenâii 
causate prin resbelii, insurecţiuni scă în ori-ce 
violinţe militare precumii acele ocasionate prin 
cutremură. a - 

Ş 5, Societatea nu se angajează a asigura o- 
biectele următâre : fabrici, nagazii de Grbă de 
puşcă, fabrici de focuri articiale şi de chibri- 
tură, hirtii de valre sâiă documente de ori ce 
fel, aurii şi argintă, în bucăţi, baut, medalii, 
pietre scumpe nemontate şi mărgele, precumi 
şi ori-ce alte obiecte ce se vor esclude de con- 
siliulă edministrativii. - ” Ie 

$ 4, Sotietateu mai are facultatea d'a refusa 
uă asigurare ce i s'arii oferi, fără a arăta mo- 
tivele refusulnă ek. 

Ş 5. Reşedinţa şi administraţia societăţii 
vori fi la oraşul Basălă. Iu Di 

$ 6. Durata societăţii se fixeză de cinci-deci 
ani socotiți de la data constituirei ei, 

Șsse ani înaintea esprirărei societăţe! sa va 
decide de adunarea generală dsca societatea 
urmeză a se desfiinţa a termeni s6ii a conti- 
nua şi în urmă, : 

“II, Capitalul societăţei, acțiunile 
! şi acţionarii 

$ 7. Capitalulii societăţei se fixeză de dece 
milione franci, împărţiţi în donă mii acţiuni 
cuprindătOre de numele posesorului şi fie-care 
de câte franci cinci mil, 

600 acţiuni se vori lua negreşitii de către 
fundatorii sub-semnaţi după cursul nomirale 
ală pari.—Cele-alte acţiuai în numării de 1,400 
s6 vorii emita totii ali pari după găsirea ca 
cale u consiliului de administraţie. 

Indată ce se voră “fi adunati trei părţi din 
cinci, din capitalulii acţinniloră, adică şise mi- 
liâne franci, societatea se va considera de con- 
stituită. — Rămâne la chibzoirea consiliului 
administrativă d'a emite mai târgiă şi restulă 

  

  

acţiuniloră, însă numai cu cursulii' nominală 
ală pari. i : : 

Ş$ S. Posesiunea unui titlu de acţiuni ca- 
prinde şi recunâscerea statuteloră societăţei. 

$ 9. 20% din preţuli acţiunilorii se yori 
răspunde îndată la cumpărarea lori şi pentr 
cele Valte 80% care de ună camdată nu se de- 
pună, se va sub-semna de către fie-care acţio- 
narii, unii docamentii obligatorii, fiindi toti 
intr'uă vreme dâtoră a otări ună domicilii pen- 
tru plata lorii, s6i la societate, s6ă întrună 
altă loci la Basăli. Acţionarii nu voră fi în 
răspundere peste suma nominală cuprinsă în 
acțiunile loră. ! - 

$ 10. Transmiterea acţiuneloră atîrnă de în- 
cuviinţarea consiliului administratiră. Acâsta, 
va fi dispensată de a arăta motivele în casii 
cândă ară refusa ună asemenea încaviiaţare, 
însă refusalii nu pâte'şi avea locă cândii cesio- 
narulă va presta o garanţie suficientă, fie reale 
fie personzle, pentru sumele neplătite din pre- 
mă acţiunilori, a 
"Documentulii obligătoriă depusii mai nainte: 

de cedenttle acţiunei i se va înapoia îndată 
după ce se va fi incuviinţatii transmiterea şi se 
va fi depusă. documentul înlocaitorii din par- 
tea cesionarului. , 

Transcrierea so va efectua fără spese ur-. 
mândi a se nota atâti în registrală fondamen- 
tale câtă și Ensn'şi asnjra titlului de acţiune, 

Ş 11, Acţiunile voră îi alcătuite pe numele: 
proprictariloră lori. — Se voră estrage însem- 
nats cu numerele lori corente. dintr'ună re- 
gistru (â souche) snb-semiându-se de către 
duoi membri ai consiliului administrativă. 

-Ş 12, Ună singară acţionarii regularmențe . 
nu pâte dobândi nai multă de câtă 40 acţiuni. 
Pentru ună numeri mai mare de acţiuni se va. 
da, mai ânteiă uă cauţiune reale sâi personale 
suficientă pentru răspunderea celoră-alte 80% 
ce de-uă-camdată rămânii neplătite.— Numai 
în chipulii escepţiunei pote consiliulă admini- 
strativă, să acorde unorii corporaţiuni, ss in- 
stitute de bancă dobândirea de acţii până la 
numărulă de optă-deci, fără a mai cere pentru 
dânsele vre-uă altă caațiune. 

$ 13, Răspunderile ulterire de preţă, peste 
acele 20% după fie-cara acţiune se voră putea 
cerea numai-într'atâtă, în cati va fi de trebuință 
spre acoperirea păgubiloră sâă a cheltuelelori 
necesarii pentru care nu se voriă afla la timpă 
midlocele suficiente, — La unii asemenea casă 

.
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îndată se va convoca adunarea generală de 
către consiliulă administrativă, urmândii acâ- 
sta a aproba necesitatea unorii asemenea plăți. 

Se mărginesce însă ca într'ună termeni de 
două luni să nu se câră mat multă de câtii 20%/ 
din capitalulă acţiuniloră, 

Ş 14, Asemenea depuneri de capitală se voriă 
scădea din documentele obligătâre ale acţiona- 
rilor, notându-se totii d'uă dată asupra titlu- 
riloră de acţiuni. —Consiliuli administrativi va 
adresa fie-căruia acţionară câte nă somaţiune 
în scrisă pentru efectuarea plăţei, şi plăţile se 
vorii realisa în termenii de patru săptămâni so- 
cotitii de la intimarea somaţiunei.—De nu va 
urma plata la termenii, consiliulă administra 
tii are facultatea, sâii d'a trage în judecată 
pe acţionarulii îndărătnică s6ă a desputernici 
prin publicaţie formale titlurile respective de 
acţiuni şi d'a emite altele noi în loculii lori. 
Chiar şi după uă asemenea anulare acţiona 
ralii va rămânea în răspunderea către societate 
pentru orj-ce deficit la preţă sâă pentru chel- 
tuelile causate, la din contră uni prisosii ur- 
mâză ai se bonifica.—La întârdiere de plată 
se va socoti dobânda moratorie de 5%/o 

$ 15, Acţiunile suntit indivisibile, şi pentru 
fie 'şi care acţiune societatea nu va cunâsce de 
câtă ună singurii proprietară, , 

" In casă de decesi ală vre-unui acţionarii 
se va încunosciinţa, societatea, prin moştenitorii 
s6i succesorii în drepti unnândă ai se numi 
unii succesore în termenii de şâso luni. Dâca 
în termenii de şâse luni socoţitii de la mârtea, 
acţionarului nu se va efectua uă asemenea 
transmitere, se va dispune îndată vindarea, 
acţiunei fără a se mai aştepta vr'uă -arătare 
sii autorisaţie posteridră.—Preţulii eşitii se 
va întrebuința mai ântâiă” pentru plata spese- 
lori pricinuite, şi restul se va libera moste- 
nitorilorii sâii altoră succesori în drepturile 
repausatului acţionari, — Pentru upii deficitii 
dre-care la preţiă va remânea, societatea în 

„ drepti d'a şi'lii căuta prin canelulă judecății. 
$ 16. In casuri d'amortisaţie de acţiuni sâă 

do documenta obligătorii ale acţionariloriă se 
va proceda după legile localedin oraşală Basălii. 

| II. Organele socictăței 

- $ 17, Organele societăţei sunti: 
a, Adunarea generale. 
D. Consiliul administrativă. 
c, Coinitetulii directoriale. 

A. Adunarea generală 

Ş 18. Adunarea generală a acţionariloră re- 
presinţă societatea şi conclusiunile ei, conformă 
statutelorii, rorii avea putere obligătâre pen- 
tru taţi acţionarii. — Adunarea generale ordi- 
nară va avea locii la luna Apriliă a fie-căruia 
ană şi cea d'ântâiă la Apriliă 1865.   
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$ 19, Invitaţia, la adunarea generale so va 
urma înscrisii prin consiliulă administrativă, 
cel mai târdiă 14 dile înaintea adunărei ei sub 
arttarea, obiectelorii ce vori intra îndeliberaţie. 

Ş 20. Afacerile ordinare alo adunărei gene- 
xale voră îi: - ! 

1. Examinarea 'şi încuviințarea raportului 
înaintată de consiliulii administrativă despre 
afacerile anuale, precumii şi a compturilori 
aceluia'şi anii. Incaviinţarea, socotelelori va 
urma pe temeiulii unui:referatii de revisorii 
comptabili ce se vorii alege de precedenta a- 
dunare generală din numărali acţionarilor 
pentru anulă curentă. ! 

2. Fixarea dividendului ce urmeză a se împărţi.. 
- 3, Alegerea membrilor consiliului admini- 

strativă prin majoritatea absolută şi votiă se- 
cretă. ! 

4. Deliberaţia, şi conclusia asupra propune 
rilocă din partea, consiliului administrativi, 

Propunerile emanate în scrisii de celă puqiniă 
20 acţionari represintanţi a uneisute de acţiuni 
mirimum şi înaintate către consiliulă admi- 
nistativă cu patru săptămâni înainte d'a so 
stringe adunarea generale, se vori aşterne ace- 
atii adunări generale de consiliulă ad minstra- 
tivii din preana, cu părerea lui. — La casă d'a 
se face asemenea propuneri de uni numării 
mat mică de acționari, aşternerea va depinde 
de 'părerea consiliului administrativă ;: iară: 
propunerile ce se facii tocmai la Ensuşi şedinţa, . 
adunărei, de şi vorii putea intra în discuţiune, 
dâră nu se vorii supune votului, de câtii la adu- 
narea următâre.. . . a 

Ş 21, Preşedintele consiliului udministrativiă 
va preşedea şi adunarea generale, şi la casă de 
a lui împiedicare, locţiitorulă lui, graferulii 
3e va orindui de consiliulii administrativi, Con- 
trolori! voturilor se voră alege de majoritatea 
adunărei după propunerea preşedintelui cu vo- 
tare deschisă prin ridicarea mâlniloriă, 

Protocdlele socictăţei se voră sub-semna de 
preşedintele, de grefierii şi numărătorii votu-. 
riloră, . : 
„$ 22, Uâ adunare generală extraordinară se 

va putea convoca sâă după conclusiunea con- 
siliului administrativă scă asupra unei aseme- 
nea, cereri eimanate de cel pucină 40 acţionari, 
representanți ai unui numării de 200 acţiuni 
minimum, — În acestă casă consiliul adraini- 
strativă vaconroca adurarea generală sorocind'o 
celii mai târdiă la şese septămâni, 

$ 23. Dreptulă de votare în adunarea gene- 
rală se curin» acelorii acţionari asupra cărora, 
se află trecute acţiunile în registrulă societăţei 
chiarii de optă dile înaintea dilei de convocaţie. 
" $ 24, Dreptulii de votare se va exersa de ac- 
ţiovarulii stă în pers6nă sâii prin transmiterea 
asupra vre-unui alță acţionarii dotată cu drep- 
tulii de votare; firme comerciale se vorii repre- 
sinta legalmente printr'ună' şefii stii procura=
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tore comerciale, corporațiuni sâii institute de bancă printr'unii representante legale şi epitro- pisiţii prin tutori s6ă curatorii lozii respectivi, Voturile se exersă do posesorele unei acţiuni cu unii votă, - De 2 acţiuni cu două-roturi. 
> > > 3 >: 
> 4-6 » > 4 > 
> 17-10» > 5 > 

Și posesiunea de câte cincy acţiuni ulteriâre dă dreptulii d'a exersa câte ună voti mâl mulți, însă nict-uă persână presintă nu pâte uni mai multă de câtă 25 șoturi pentru ac- ţiuni fie propriiale stle, fie representate străine. Ş 25, Adurarea generale nu va fi în stare d'a conclude, de nu voră fi de fagă celii pu- - ginii 35 membri ce voră întruni celi puginii 200 acţiuni. Conclusiile se vor forma prin ma- Joritatea voturilorii şi în casii de paritate va decide presidentali, 
Ş 26, Adunarea generale va avea facultatea d'a modifica statutele, însă numai dâca voră fi represintate într'insa două treimi de acţiuni şi Yoră consimţi două treimi din voturile presinte,. 

27, Dâca adunarea nu se va strânge în numărulă sufficiente spra a putea delibera, a- tunci, se va învita uă non adunare, cu soro- cire pe patru săptămâni sub arătarea motivalui, Acâstă nouă adunare nu va mat fi legală despre menţionata restricţiune ci va fi în drepti a'şi forma conclusiunele cu simpla majoritate a voturilorii, şi în casii de modificări statutare cu 2/3 din voturile presiutate, 

B. Consiliulii administrativi 
$ 28. Pentru tâte casurile ce prin statutelo 

nu se reserrâză adunărei generale direcţiunea 
supremă şi represintaţia societăţei esto încre- dinţată unui consilii administrativi compusă de 15 membri aleşi pe termini de trei ani de adunarea, generală şi după ală căruia expirare voră putea, fi aleşi de isn6ră. Insă pent la adu- Darea ordinară generale, ce va urma la a- nulă 1869, cei 15 membrit subscrişi al comi- tetului fondatorii voră forma, consiliulă ad- ministrativii —De atunci înainte voră eşi câte cinci membrii la fie-care anii, fiindă însă eli- gibili de isnâvă, - 
Rânduli eşiriloră 

prima şi d'a doua ră 
vechimea fancţiuney. 

Ş 29. Pentru direcţiunea, și înspecțianea a- faceriloră curente consiliulă administrativi va alege pe câte unii anii de gile prin majori- 
tate absolată şi scrutinul secretă pe preşedin- 
tele din sînulă lui, asemenea pe lociițiitorulii s€u şi pe alţi trei membri domiciliaţi la, Basălă 
şi care vorii forma comitetulii directoriale de- stinati pentru direcţiunea afacerilorii. 

$ 30. Dâcă în intervalală dintre epocele ale- gerilorii periodice s'ari'ivi uă vacanţă de unul 

se va determina pentru 
prin sorţi şi în urmă prin 

  

    

sc mai multe posturi din consjliulă adminis- trativă, atunci clecţiunea membrilorii celori: noi se va face de către adunarea generală cea din urmă. 
Ş 21. Persânale co se rudescă ca descendenţi şi ascendenți s6ă frați, precum şi participanţi 

ai acelecaşi firme nu voriă putea a fi totă în 
acela'şi cursă de timpi, membri la Consiliulă 
administrativă. 

Ş 32. Fie-care membru ali consiliului ad mi- 
nistrativă va fi obligatii a depune în cursulă 
funcţiunei s6le câte dece acțiani la casa, Socie- 
tății, ne avândii facultate d'a le vinde în tim- 
puli funcţiunei. 

Ş 83. Consiliulii s'adună ordinaremente la 
fie-care trimestru după invitaţia preşedintelui 
şi extraordinaremente ori cândă se va, 'cere de 
starea, afacerilorii s6ă cândii se va cere de către 
trei membri. , 

Ş$ 94. Spre a se face conclasuri valabile ur- 
meză a fi de fagă cel puțini nouă membri.: Majoritatea, celorii presonţi va fi decisivă, Ia 
casi de paritate a votariloră va decide preze= 
dintele. 

$ 35, Sfera competinței a consiliului admi- 
nistrativă coprinde specialemente : 

a. Alegerea şi destituirea directorelui şi a 
impiegaţiloră superiori precum şi fixarea ta- 
turoră salariilorii fără excepţiă, 

b. Dobândirea concesiunilorii şi constituirea 
de Agenturi. 

e Daterminaţiunile despre moduli, cu care 
urmează a se întrebuința capitalali intrată din 
acţiunile, fondulă de reservă şi cel-lalţi bani di- 
sposibili, asemenea şi acuisiţiunea sci luarea cu 
chirie a localităţilor trebuinciâse, 

d. A fixa maximulii sumeloră ce se poti 
priimi spre asicurare, observândă cum că ună 
Ore caro obiectii singulare destinatii spre asi- 
mararea do regală nu ra putea corârşi 4 0/ 
din capitalulă acţiuniloră, 

e. Determinarea principelorii după care so 
voră încheia asicarările directe precum şi cele 
regresive. e 

f. Yaspecţiunea mersului afaceriloră asupra 
căruia consiliulă administrativă va stărui ai 
să înaiata raporturile necesarii și regulate. 

9. Verificarea catastişelorii, caselorii de bani 
şi de portofolii, , 
“1 Alcătairea bilanțulat anuale precum şi a 
raportului asupra afaceriloră ce urmâză a se 
da adanărei generale. 

i. Propunerea pentru fisarea devidendului. 
Ş 86. Asupra desbateriloră se va forma unii 

protocolă a cărnia exactitate se va adereri de 
preşedinte şi de grafieră, — A 

$ 32, Consiliulii administrativă va priimi 
dreptă recompensă pentru prestaţiunile sâle 
diilendulii hotărită prin Art, 47, din venitulii 
curață ală anului, urmândă a crea uă disposiție 
regulamentară despre modul împărţirei sâle,
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C. Comitetului directoriale ali consiliului * 
administrativă 

$ 38. Comitetulii instituită conformă Art, 29 
va dirigea afacerile aşedămentului după pre- 
scrierea Statntelorii şi anpă ordioile şi instruc- țiunile consiliului administrativă. Comitetulă 
este capulă imediată alii tuturoră impiegaţi- 
lorii îngrijindă de perfecta executare a disposi- 
țiuniloriă luate pentru uneltirea afaceriloră, 

$ 39. Comitetulă directoriale va face către 
consiliuiă administrativă cuvenitele propuneri 
pentru uneltirea afacerilorii, va fi obligată a 
pregăti tablourile descriptive, încheerea soco- 
telelorii, bilanţulă şi raportulă către adunarea 
generală, a 

Ş 40. Comitetuli îşi a forma conclusarile 
prin majoritatea absolută. şi în casti de pari- 
tate prin accedarea votului preşedintelui, spre 
a se putea forma, unii conclusă valabile va, fi de 
trebuinţă a fi de facă celă puginii tre! membri. 

Ş 41, Ori co documente obligătâre pentru 
societatea cu escepţiunea poliţilori d'asicura- 
re firmate do uniculii directore 'vorii purta pe 
lîngă semnătura directorelui şi iscălitura unui 
membru din comitetulii directoriale, i 

Prin consiliulii administrativă se va, putea 
numi şi ună locii-ţiitor alii direetorelui celă ce 
va subsemna <per procura» în loculii acestuia. 

Ş 42. Directorele sâă locă-ţiitorulii lui vorii 
asista regularemente cu uni votii consultativă 
la şedinţele 'consiliuini administrativă şi ale 
comitetului directoriale, putându-i-se confera 
şi formarea protocolului, e” E 

$ 49. Persânele prin care se pâte obliga so- 
cietatea, se voriă trece în registrulă firmeloră, 

44. In casuri speciale rămâne în facultatea 
consiliului administrativă d'a autorisa contrac- 
tarea nnoriă obligaţiuni valabile atâtii pe ună 
membru ali săi câtă şi p'alte persâne. 

Sovoteala anuale, câştigulii; fon= 
| dulii de reserră 

$ 45, Socoteala anuală se va încheia, pentra 
fie-care 31 Decembriă şi cea d'ântâiiă pentru 
31 Decembriă 1864. - 

Ş 46. La constatarea bilanţului se va oh- 
serva : 

a. Ca premiurile anuale ce se vori mai afla 
încărcate cu ună risică, să nu se socotâscă de 
câştigate, neputândi prin urmare a f consi- 
derate ca uni activă ală Societăţei: 

d. Pretenţiunele de despăgubire ce nu se roră 
afla âncă regulate la 31 Decembriii se voră 
trece între pasivele. Societăţei cu suniele lorii 
întregi. Ă 

e. Cheliuelile orgânisărei şi de dotaţiuna nu 
se voră trece în socoteala anului în care, s?aă 
întâmplat cu cifra lorii întregă, fără a împărţi 
pe termenul de dece ani cu câte 10.9/o lafie-care, 

i 

  

  

Ş 47. Prisosulii ce rămâne după scăderea tu- turori pasivelorii şi cheltueleloră va fi profitulă curatii. Dintr'acestii profită se voră respunde mai ântâiă acţionariloră câte 4 9 după sumele Tespunse la acţinnile lori ; apoi restulă se va distribui în modală următorii : 30 %J se ori da fondului de reservă până cândă acesta va f ajunsii la 50 %jo din capitalulii acţiuniloră, 
20 90. se vorii confera consiliului adminis- trativă mal cu osebire comitetulu! directoriale şi direcțiunei şi 50 Jo so vorii împărţi drepti dividendiă între acţionari | 
Dobânda şi dividendulă ss voră respunde ac- ționarilor la fio care 30 Apriliă şi pentru prima oră la 30 Aprilii 1865, priimindă d-loră câte vă asignaţiune asupra casei Societăţel. 
Ş$.4$. Indată ce fondulii de reservă va fi a- junsii la 50 percente de capitalul acţiuneloră, adică la cifra de cinci milidne franci, se va sta- tua de adunarea generale după propunerea con-= siliului administrativi dâcă şi ce sume să i so mai împărtăşeze. La casă d'a se diminua a- costă fondi prin mişcarea, rădicărei se va rein- tegra 6ră'şi la nivelală de 50 9. 

V, Disolaţiunea şi licuidaţiunea Socielăţei 

$ 49, Adunarea generale a acţionarilor pâte 
să otărască disoluţiunea societăţii şi licuidarea 
ci îndată ce se va artta dintr'vă încheere de s0- 
coteli, că s'a perduti fondulă de reservă şi donă-deci la sută din capitalul acţiuniloră, : . 

„Ş 50, Disolvarea, Societăţei şi licuidaţiunea 
€ă trebue neapăratii. a se urma, atunci, cândă 
se va constata, la incheerea socoteliloră că s'a 
perdută fonduliă de reservă şi patru-deci la sută din capitalulă acțiuniloră. 

$ 51. Dâca se va hotări disolvarea şi licui- darea Societăţei, se va institui de adunarea ge- 
nerală uă comisiune licuidătâre de celă pugină trei membri determivânda-i-se autorisaţia , problima şi gratificaţia cavenită. ! 

$ 52, Comisiunea licuidătâre optiă dile după 
constituirea ei va da în scrisă în cunoscinţa ac- 
ționarilorii dioluțiunea ce urmează a sncceda. 

$ 53. Densa se va abţine de contractarea de 
afaceri nuoi. Va da în asicurare tote risicurile - 
pendinte şi după ce tâte risicurile vorii fi espi- 
rate precum şi tote pasivele acoperite va, face 
a se distribui analogia cuvenită fie-căruia ac- 
ționariiă din restală activelorii remase, 

Documentele obligătâre ale acţionarilorii sâă: 
cauţiunile prestate în locu-le, se voriă restitui 
proprietarilorii lori respectivi. " 

VI. Deslegarea de litigiari 

Ş 4, Tâte chestianile litigiose ce se vorăă ră- 
dica asupra afaceriloră Societăți între acţio-. 
nari şi consiliul administrativi sâiă între Şo-.
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cietatea cu unul din acţionari, sâă între mem- 
" bri consiliului administrativă, se vori. decide 
prin arbitri la reşedinţa Societăţei, 

Fie care parte litigantă va alege câte dont 
arbitri, acestia însă pe supra-alesulă, 

Neunindu-se dânşii în persâua supra-alesu- 
lui, acesta se va orândui de preşedintele tribu- 
nalulut civile. | 

$ 55. Dâcă uă parte nu'şi va fi alesă pe arbi- 
tri în sorocă de 14 gile socotite de la somaţia- 
na comunicată de partea cea-altă, atunci dapă 
cererea protivnicului se voră putea numi şi ar- 
bitri celui îndărătnicii de către preşedintele tri- 

--bunalului civilă, Ă 
Ş 50. Sentința arbitrilor şi cândă voturile 

suntă egale împărţite, hotărirea supra-alesu- 
lui va fi definitivă, . 

Comitetulii fundatoriăă 

_D. D-ni EI. Barckharat Ferstenber- 
ger, |. U. Dr. membru ală consilialui| 
Cantonale celui micii (preşedinte.) 

D-lă Colonel Federala: R. Paravici- 
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LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

ni Vişer de la casa D. Praisverg et com. + 
(vice preşedinte), = 

D-lii P. Osvald Linder de la casa Os- | 3 
vald fraţii et comp. (Comptoar d'Es- | E 
compte). 3 
„D-lă B. Merian-Merian de la casa | S£ 
«Fraţii Stelin» ze 

D-lă L. Iselim la Roche dela casa Ise- 3 
lin et Stelin. | 

D-li colonelă federale A. Alioth Falener de 
la casa L. $. Aliot et. comp, , 2 

Ed. Bernouilli Rigganbach dela casa I. Rig- 
gepbach. - 

D. V. Bisof Merian dela casa frațiloră Bisof. 
D. R. Ranfinan Naicerch de la casa Caut- 

man et Lişer. . 
D.C. Rychiner Bişof de la casa Richiner şi fil. 
D. |. Sulger Haisla de la casa Sulger et Ste- 

calberger. o 
D. 1. Von der Mil Fişer de la casa fraţilor 

ron der Mil, " | E 
D. El. Teslin Salţ Berger de la casa Teslin 

et Bauman. . 
D. V. Gaighi Merian de la casa Gulielm Gai-   ghi et Comp. 

  

2 CONTRA CTU DE ASOCIAŢIE 
AT. SOCIETATII DE ASIGURARE SUB FIRMA «CES. REG. PRIVILEGIATA AZIENDA ASIGURA= 

TRICE LA TRIESTE» IMPRECNA CU ARTICOLAL ADITIONAL RESPECTIVI CE S'AU OTARITU 
„IN ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN 27 MA 1846 sr 19 mar 1852 

(1863) 

CAPITOLUL I 
Denumirea; seopulii şi durata 

societăţii 

Ş$ 1. Societatea, de asigurare sub nemele 
«Ces. reg. privilegiată Azienda Asiguratrice» 
constituită prin contractali din 27 Noembrnă 
anul 1822 şi vrelungită prin contractuli înovită 
şi ratificatii de adunarea generaiă a societari- 
lori dia 17 Aprilie :883 '3i va continua durata 
ei, în urma conclusului ali adunării generale 
ţinute la 4 Maiii anulă 1842, înst numai pe 
baza contractului d» fașă, care moditicându-se 
s'a aprobatii astfeli în tâte părțile lui de a- 
dunarea generală din 31 August 1842 spre a 
intra în vigâre, legale de la | lanuarie 1843, 

Ş 2. Soci: tatea Azienda va putea priimi tot 
felul de asigurări, ce nu voră fi contrarie le- 
giloră înalte. 
„_$ 3. Durata societăţii Azienda se sorocesce 
peuă la tinele anului 1853. Inainte d'a expira 
acesti soroci, direcţinnea de va găsi-o cu cate, 
va putea să propue adunării generale a socie-   

tariloră uă prelungire de termini pentru unii 
spaţiă de timp precum îlă va socoti de cuviinţă, 

Acâstă, prelungire ra fi priimită, dâca se vor 
declara pentru densă posesorii celă may pagini, 
ai unei mii de acţiuni. 

Socictarulă nevoitorii a se snpune unei ase- 
menea, prelungiri, pote să'ş! declare a sa ne- 
voinţă în scrisă chiari din momentală în care 
i se va intima, chemerea la acea adunare, sâă 
cerând a i se trece declaraţia sa cel mai târdiii 
la procesulă-verbală ală acelei adunări, câudă 
atunci se rorii revoca acţiunile lui pe temeiul 
bilanţului finale din 1853, 

Societaruli rămasă în tăcere va fi privită de 
consimţitoră la prelungire. 

CAPITOLUL II 

Despre starea societăţii 

Ş 4. Starea societăţii consiste în sumă de 
2.000.000 fiorini monedă convenţionale, îm- 
părţite în doas mil acţiuni de câte 1000 Aorini,
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alcătaite şi sub-semuate de direrţivnea intre 
care 1500 se află deja emise iară aite 5uu'vori 
rămâne depositate până cândii se va decide 

" printr'uă altă adunare generală cu majoritatea 
voturiloră ca să se emiţii şi dânsele, 
„.$ 5 La suma fie-căria acţiuni eşite, s'aă nu- 
mărat deja, 30%/o percente în bani gata din par- 
tea posesoriloră pentra care i se voră respunde 
dobângile cu 4 9% după suma numărată. 

$6, Pentru cele-alte 70 “Jo a sumei caprinse 
în acţiuni, posesorulă şi-a dati zapisulă obli- 
gatoriă. . 

Ş 2. Ivindu-se neputinţa de plată la un ac: 
ționarii, fie ca acâsta s'ară constata prin jude- 
cată, s€ă chiiarii numai în modulii privati, se 
desfiinţăză îndată drepturile s6le de societară, 
prin urmare acţiunile dumnealui se. vorii revoca 
pe basa bilanţului ali acelai ană după ce adică 
încheerea, socoteleloră va fi săvârşită, însă tot- 
dâ-una cu scădăraântulă de 10 %jo sâii de una 
sută fiorini, din suma fe-căria acţiuni, soco- 
tindu-se acestii scădământă în favorulă socie- 
tăţii Azienda, . 

38. După decesulă naturale al vre unuia din- 
tre societari va sta în facultatea moştenitori- 
loră lui sc d'a rămânea membri a societăţii, 
sei d'a înapoia acţiunile pe temeiulii bilanţului 
din acelă anii şi după ce-socotelile voră fi în- 
cheiate, însă suferindă uni scădământiă din 10 
la sută s6ă 100 fiorint din sama cuprinsă în 
acţiune. E E ! , 

Decă din contra direcţiunea, n'ar voi să”i prii- 
mâscă pe moştenitori ca societari, atunci va 
putea revoca acţiunile loră pe temeiulă bilan- 
ului curentă, dâră fără scădământulă mai sus 
menţionată. - 

$ 9. Fie-care societarii pâte să'şi transmiță 
sâu să vîndă acţiunile sâle către alte persâne, 
însă din obligaţiunile lui nu vorii fi liberată 
mai ântâiă, până cândii noulii posesore nu va fi 
recunoscută ca societari de direcţiane. Acesta 
din urmă are facultate d'a refusa reconâscerea 
unei persone propuse de societarii, dâcă nu îl 
va părea de acceptabilă, fără a fi obligată la 
pronunţarea causei neprimirii. -. 
._$ 10, Nici uă dată societarii nu vor putea f 
obligaţi la nă respundere mai întinsă de câtă 
până la suma acţiunilor or! ce fel de împregia- 
rări fortuite sâii neprerădute s'arii ivi precum 

” şi căştigurile s6ă dobândile rădicate se voriă 
considera ca proprietatea lori exclusivă şi ire- 
vocabilă. îi 

Ş 11, Dâcă prin nisce evenimente extraor- 
dinare sarii consemna tâte fondurile disponi- 
bile de bani ai societăţii, atunci direcţiunea va, 
avea facultatea d'a cere dea toţi acţionarii nă 
sumă auxiliară, care însă, otărându-se dapă 
măsura trebuinţei şi cu drepta analogie de la 
tâte acţiunile eșite, nu va putea corerşi 10 %/o 
din sama acţianiloră la câte ună rândi, ră 
posesorii acţiunilorii priimindii assmenea invi- 
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taţie, ror fi următori a depune suma, cuvenită - 
sâu la direcţiunea din Trieste sâă la p:rsone.e 
designate printr'Ensa în terminuli de gâse săp- 
tămâni, căci la casul da neurmare direcţiunea 
îndată va porni în contra posesorului indăret- 
nică de acţiuni, măsurile cuvenite judiciare de 
cea inai mare asprime, : . 

Ş 12, Sormele auxiliare rădicate în virtutea 
articolului precedentii se vor întorce către ac- 
ționari cu 4 ?/o dobândă, îndată ce direcţiunea, 
prin operaţiunile el posteriore va fi ajunsă în 
stare d'a le putea înapoia. . îi 

Ş 13, Dăcă perderile societăţi! voră însuma 
ori cândiă a treia parte din suma tatulori ac- 
ţiuniloră eşite, atunci se voră opri operaţinnile 
societăţii spra.a se acoperi obligaţiunile cu- 
rente cu cele-alte două treimi, În asemenea, 
casii direcţiunea va putea, lua tâte disposiţiile 
cuviinciose ce va chibzni de bune, spre a grăbi 
şi a facilita licuidaţiunea, dâca acâsta sar con 
clude de adunarea generală extraordinară care 
urmeză a fi stransă îndată de direcţiune... 

Ş 14. Dâcă direcţiunea va găsi-o de curiinţă, 
ca să augmenteze starea socictăţi prin emisinne 
de acţiuni nuoi, atunci va fi detore d'a supune 
acestă proposiţie unei adunări generale spre a 
se decide prin majoritatea glasariloră. 

CAPITOLUL III 

Despre adunările generale ale 
DI acţionarilor 

Ş 13. Pa fie-care anii, şi cel mai târdiă în 
luna lui Aprilie so va ţine la Trieste uă adu- 
nare generală ordinară a. societarilorii, spre a 
i se comunica socotelile, spre a se alege mem- . 
bri consiliului administrativă, precumă spre a 
se decide asupra tutulor obiectrlorii ca se vor 
aşterne de direcțiune. . Pa 

Ş 16, Cândă va postula-o binele societăţii, 
direcţiunea are facultate d'a convoca adunării 
generale ale societarilor în chipii extraordinari. . 

Ş 17. invitaţia pentru fie-care adunare ge- 
Derală se va face în scrisă sâi tipărită comu- 
nicându-se cel puginii cu uă lună înaintea di- 
lei otărite şi copriegendiă indicaţiunea celorii 
maj de căpetenie obiecte destinate pentru des- 
batere. . - . 

Ş 18. Insă direcţiunea va, avea dreptulă d'a 
aşterne adunării generale spre deciziunea ei şi 
acele obiecte ale cărora, necesitate se compro- 
bâză prin împregiurări neprevădate şi ereni- 
mente întemplate. . : 

Ori-ce propunere ce se va faca de către s0- 
cietarii presenţi la ocasia adunării generale, fie 
acâstă propunere în conformitate sâii în opo- 
siție cu conclosuri deja existente, nu va putea 
fi luată în discuţiune de câtă numai la aduna- 
rea generală următâre, fie ordinară fie extra» 
ordinară, spre a se da direcțiunii timpuliă tre-
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buinciosii pentru chibzuirea matură asupra îm- 
portanţii obiectului. 

19, Spre a'şi avea tăria vre uni votii al 
adunării generale pentru toţi asociaţii, se cere 
ca cel puginiă posesori! a uneijamătăţi din tâte 
acţiunile emise să se fie presentaţi la ocasia 
adunării scii în persână sâii printr'anii vechili din numărulă acţionarilor care voturi însă vor 
fi obligătâre şi atunci, dâca în cursală seanţii sarii depărta unii din acţionari înfăcişaţi s6ă 'ară abţine de votare. | 

$ 20. La adunarea generală fie-care socie- 
tară posesoră de acţiuni până la numării de 
optă inclusiviă șa exersa unii votă, de la'9 până 
ja 14 acţiuni dout voturi, şi de la 15 sâii mal 
inulte acţiuni tref voturi, dâcă la votare s'ariă 
arăta paritate în număralii voturiloră, atunci 
opinia directorului, care va presida adunărea, ra, 
fi decisivă. Nici unii acționar nu va putea pre- 
sinta în adunare mai multă de câtă 15 voturi, 
în care se vor cuprinde şi cele proprie ale stle, 

$ 21, Alegerile prescrise prin $Ş 24 şi 31 se 
voră săvârşi prin răvăşele, cele-alte conclusurl 
prin balotagiă conformă. cu numărală glasu- 
riloră constatate. . - . : 

22, Tote conclusurile ale adunăriloră Be- 
nerale vori fi formate prin majoritatea glasu- 
riloră, rămâindă atunci obligătâre atâtă pen- 
tru Azienda câtă și pentru fie-care societară în 
parte, din care causă se va alcătui la, fie-care 
adunare unii protocol regulatii de către se- 
cretarulă generali, sub-scriinduse atâtii de di- 
recţiane, câtă şi de duoi societari numiţi în- 
tr'adinsă pentru acestă sub-scriere dă către a- 
dunare, . . - 

CAPITOLUL, IV. 
Administraţia societății 

„__$ 23, Azienda va fi represintată la Trieste, 
unde 'ŞI are scaunulă ei, de către patru direc- 
tori şi uni sceretarii general, afară din Trieste prin agenţi cari se vorii autorisa de către di- 
recţiune cu procura trebiunciâsă. 

$ 24, Directorii se voră alege dintre acel societari din Trieste, care roriă poseda 5 acţiuni scă mal multe, funcțiunea loră va dura trei ani 
de dile după care voră fi eligibili de isnâvă, 

$ 20. Secretarul generală va fi alesi de 
către directori după majoritatea glasuriloră, 

$ 26, Directorii împreună ca secretaruli ge- 
nerali formeză direcţiunea, care va fi însărei- 
mată d'a convoca adunările generale, d'a pune 
în lucrare deliberaţiunile acestora, d'a sur- 
veghia paza nestrămutată a contractului de 
fagă de asociaţie, d'a priimi asigurările, d'a o- 
tări primele, d'a constata „păgubile și d'a le 
plăti, d'a încasa tâte veniturile, d'a îngriji Wa 
lorii bună întrebuințare, d'a stabili agenture, 
d'a iustitui agenţii capabil pentru acestea şi 
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alege pe fancţionarit trebuincioşă şi vrednici, stă de a'1 inlocui după împreginrări prin alţii, d'a le otărt lefilo lor, d'a prescri şi d'a desigua obligaţinnile sâlo ale fe-căruia dintr'ânşii pre- cumiă d'a surveghia a lori exactă îndeplinire, într'unii cuventă, d'a dispune şi d'a săvârşi tote câte vură găsi necesarii pentru binele societăţii - Azienda sâi dictate de împregiurări, însă tot- d6-una întru limitele contractalui presentii de asociaţie, ” 
-Ş 22, Cei memoraţi patru directori, voră împărţii lucrările diferite între d-loră conser- vându'și fie-care funcțiunile sâle după delibe- raţiunile direcţiunii întregi, direcţiunea se va stringe totii-dâ-ana, cândă unulă să altul din- tre directori va face invitaţia şi celă puţinii de duoă ori pe lună. Preşedinţa se va schimba în seauţele lorii de maniere ce fie-care dintr'ânşii să ocupe preşedinţia într'uă lună de dile, ase- menea şi în adunările generale, se va ocupa preşedenția de acela, care o are în acea lună la seanțele direcţiunii, - Deliberaţiunile dirccțiunii se voz forma după majoritatea g!asuriloră fiindă de trebuinţă trei directori spre a forma uă seanță valabilă, sâi în lipsa unui ală treilea directoră, duoi direc- tori şi ună revisore. 
Ş 25. Secretarală generale va fi însărcinat d'a susține corespondenţa cu tâte agenturile şi alţi corespondenţi al societăţii, d'a susţine buna orândaială şi regulata, deslegare a aface- riloră îu biuroă, d'a propune direcţiunii tâte asigurările şi d'a cerceta, cele venite de la a- genturi, d'a cerceta şi d'a constata păgubile, d'a refera diferite obiecte în şedinţele direc- țiuvil, d'a alcătni protocâlele atâtă în şedinţele direcţii câtă şi în adunările generale, â'a ex- trage şi d'a stabili bilanţele anuală, d'a surve- ghea păstrarea exactă a chârtiiloră în archi- vele societăţii, şi a face tâte cele-alte cu câte se va întărcina din partea directoriloră, 

$ 29. Tâte documentele obligătore pentru 
societate rori fi subsemnate în 'Vrieste de câte trei membrii aj direcţiunit, afară din Triste de 
către agenţiile plenipotente respective însă la 
documente din Trieste prin care nu se contrac- teză rr'uă obligaţiune nouă, nu cere trebuinţa, 
de câtii iscălitura a unuia dintre membri al 
dizecţiunii, ! 

Ş 50. Din câştigul curată ală unui ani, 
sa roriă retribui fie-căruia din patru directori 
câte 290, asemenea şi secretarului generalii 20 
afară din I6fa ce i se otărasce acestuia de către 
directori, directoriloră îns€ se garanteză va- 
lSrea emolumeutului de mai susă cu câte 1,900 
fiorini pe ani, pentru fie-care, 

CAPITOLUL V 

Despre revisori 
d'a le confera instrucţinnile trebuincise, d'a| $ 81. Adnnarea generală „va alege dintre



  

-se deriva dintr'ânsele,   
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societari la Trieste duoi revisori pe trei anl de 
gile, după ali cărora clapsă rorii fi de isnâvă 
eligibili. Fie-care dintr'enşii va fi despăgubită 
ca 19Jo din câştigulă curati pe anii, a căruia 
valore se garanteză cu 500 fiorini, 

$ 82. Revisorii vorii Iua parte la şedinţele, 
direcţiunei cu glasă consultativă ori cândi se 
va cere de către direcţiune s6ă de unii direc- 
tore, el vorii înlocui pe membri absenţi sâă 
împedicaţi ai direcţiunii şi acâata, în tâte func- 
ţianile loră. - i 
$83, Va fidâtoria lorii, deosebită d'a examina 

d'amănuntuli încheerile anuală de socoteli şi 
a le apune iscăliturile lori dâca le vori găsi 
exacte. . . : 

“CAPITOLUL VI 

Despre bilauţulă şi împărțâla.câştigului 

Ş 34. La finele lunei Decembrie ali anului 
fie-căruia se va încheia bilanţulă, şi catastișele 
Aziendii se vori regula astii-feli, ca în soco- 
telile fiesce-căruia ani să figureze numai acea 
parte din primele încasate, ce i se poti atri- 
bui după proporţiunea timpului şi a riscului, 
astă-felă că bilanțulă ce s'aşetrae adunării ge- 
nerali după disposiţia art. 15, să fie totă-dâ-una' 
definitivă, însă bilanţaulă se va însoși de unii 
prospectiă tabelariii asapra tutuloră asigurări- 
loră pendinte, împreună cu indicarea, sumeloriă 
respective de primă. Din câştignlă anuale cu- 
ratiă, după scâterea emolumentelorii fixate prin 
$S 30 şi 31 de nu va fi pote trebuinţă a se 
acoperi nisce perderi din anii ţrecuţi, se voriă 
scădea 10%/o pentru formarea unui fondă de re- 
servă, şi restulii se va împărţi cu analogie în- 
tre posesoril acţiunilorii emise. 

CAPITOLUL VII 
“Disposiţii generale 

    

Ş 35, Atâtii directoril ce vorii înceta a po- 
sede numărulii prescrisă de a:ţiuni, câtă şi re- 
visorii co vori perde cualitatea de societariă, 
vor perde îndată şi atribuţiunile lori ce Ii s'aii 
conferati, urmăndiă a fi înlocuiţi printralții. 

$ 86, Societatea Azienda se bucură conform 
cu disposiţiile codului civile vis-ă-vis de ună 
dâtornicii ali ei de dreptulă compensaţianei 
în privinţa acţiuniloră s€le şi a venitarilorii ce 

Ş 37 Ozi-ce pricină s'arii ivi între societa- 
tea Azienda și membrii eă, asupra afacerilorii 
societare, se va decida irevocabilmente de ar- 
bitri în numără de trei, numindă fie-care parte 
câte unuliă şi aceşti duoi aleşi pe celă de ală 
treilea, iară la casă d'a nu se putea uni în per- |.   sâna acestuia, se va încredința denumirea lu! 
onorabilului Tribunală cambialo-comerciale din | în 4,000 acţiuni de câte 1,000 fiorini. 
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Trieste, care arbitri vor decide după majori- 
tatea voturilorii fără a fi legaţi de formalisa- 
țiile prescrise prin coduli generale de procedură. 

AnExuU 

Maestatea sa ces-reg. apost, a bine voită a - 
acorda societăţii <Azienda asiguratrice» urmă 
târele privilegiuri. ” 

- 1. D'a întrebuința armele gloriâse împără- 
tesci. 

2. D'a destina Tribanatuli ces,-reg. cambialo- 
comerciale din Trieste ca dreptă instanță per- - 
sonale pentru societari. 

3. D'a dispensa contractele de asigurare, de 
formalitatea semnăturii a duoi martori, precum 
da, poliţile comerciali. . 

4. Da sa bucura 'd'acele beneficiuri, care 
s'atribuiază caseloră de comercii recunoscute 
şi înregistrate la Trieste. 

5. D'a otart în privinţa întreprinderii în tâte 
părţile ale monarchiii unde legiuirele timbrului 
îşi ai deplina loră aplicare ca. 

a. Chitanţele asupra despăgubiriloră plătite, 
să fie exempte de timbru. 

b, Că tâte cele-aite documente despre tran- 
sacţiunile societăţii, cari so nască osclusivă din 
natura şi relaţia legale a societăţii cu societariă 
orl asignraţii ei, s6ă vice-versa, să nu fie su- 
puse de câtă timbrului semplice de poliţi co- 
merciali, : 

c. Maestatea, sa a mai bine-voiţii a, ordona, 
că sumele destinata pentru despăgubirea. pro- 
prietariloră de clădiri consemnate de incendiă 
nici prin vr'uă transmitere, nici prin secue- 
strare să nu pâtă fi sustrase scopului lori 
principale d'a, servi pentru xeagedarea clădiri- 
lori stricate. : 

APENDICE 

Î. Articoli adiţionale, Conclusulă adunării 
generali a societariloră din 27 Alaiă 1816. 

Prin care mai autorisată direcţiunea d's e- 
mite şi acele 500 acţiuni ce după $ 4, până a= 
tunci a rămasă în deposită. 

S'a deliberată totii d'aă dată că durata, con= 
tractului societăţii să fie de ani trei-deci înce- 
pândă de la 31 Decembrie 1853 cu condiţiune 
ca direcţiunea să propue Ia fiesce-care decursăi 
de câte şese ani într'uă adunare generală a ac- 
ționariloriă prelungirea, de alţi şâse ant, peste 
aceia, ce veniră d'a expira. | 
"JI. Articolă adiţionale. Conclusuli ali adu- 

nări! generale a societarilorii din 19 Maiă 1852. 
După care cuantitatea de 10%/o destinată pen- 

tra fondulii de reservă în virtutea art. 34, s'a 
urcati la 20%/o după tie-care sută, 
"ZII. Articolii adiţionale. Conclusulă ali adu-- 

nării generale a societariloră din 26 Maii1838. 
După care starea societăţii urmeză a se am- 

plifica pent la 4,000,000 fiorini valâre austriacă 
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IV. Articoli, adiționale. Conclasulii ali adu- 
nării generale a societarilorii din 25 Mai 1859 
otâritoră : ca durata contractului societăţi! care 
s'a fixatii în adunarea generalădin 27 Maii 1846, 
să se prelungâscă cu 6 ani peste aceia care'şi 
iaă sfirşitală la 31 Decembre 1859. 

V. Articolă adiţionale, Conclusulii ali adu- 
nări! generale din 30 Maiă 1860, prin care se 
autorisâză direcţiunea d'a confera ad-interim 
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titulatura de directorii onorariit însă cu condi- 
ție ca fie-care directorii onorariă să fie şi să ră- 
mâie acţionari ali societăţii până cândii va 
poseda acestii titlu, a 

  

Sigiliu 
Societății 

      

Bucuresci 1863, Fevruariii 17 

  

DECRETU 
„No. 14783 Din 31 OCTOMBRIE 1864, 

“SI 

CONVENŢIUNEA 
PENTRU PODURILE DE FERU 

(1864) | 

DECRETU 

Art, 1, Dornnlă ministru de interne, agri- 
cultură şi lucrări publice este autorisată a în- 

cheia cu d.d. John Staniforth şi John Trevor 
Barkley uă convenţiune, conformi projectu- 
lui aprobată de consiliulii Nostru de ministn, 
pentru construirea a nouă-spre-dece poduri de 
feră în România, enum-rate în caetuli de în- 
sărcinără statornicită întru acâsta, gi în condi- 
ţiile în elă conţinute. ” 

Arte 2. DD. John Staniforth şi John Tre- 
vor Barkley voriă avansa fondurile necesarii îa 
sumă de 12,027,285, adică daot-spre-dece mi- 
liâne, duoă-deci şi şâpte mii, duot-sute optii-deci 
şi cinci franci, pentru construirea arătatulul 
numără de poduri în cursă de trei şi jumătate 
ani şi întreţinerea lori pe uă darată de 10 ani. 

Art. 3, Suma de 12,027,285 franci, co ur- 
„ m6ză a s6 avansa de către concesionatri, se ga- 
xantsză în venitali salinelorii Principatelorii- 
Unite, şi li se va reatitui de guvern în cursă 
de 16 ani şi 36 dile, adică şese-spre-dece ani 
şi trei-deci şi şâse dile, socotiți de la 1 Pebrua- 
rii 1865, prin anuităţi de câte 1,443,274 franci, 
ară milionă patra-sate-patra-geci şi trei mii 
„duoă-sate-sâpte-deci şi patra tranci, cuprin- 
dând 9 0/0, nouă la sută procentii, şi 3 0/0 trei 
la sută amortismentii. - 

Facemă cunoscutii şi ordonămă ca cele de 
facă investite cu siziliuli Statului şi trecute 
în Monitorulii oficialii, să fie adresate barţileră, 
Tribunaleloră şi autorităţilorii administrative, 
ca să le înscrie în registrele loră, să le observe 
şi să facă a le obserra, * 

Ministru secretară de «tată la departamen-   

tulă de interne, agricultură şi lacrări publice 
este însărcinatii, spre executarea ordonanţei de 
fagă, a încheia cu concesionarii si împuterni- 
ciţii loră, actulii de convenţiune menţionatiă 
la art. 1 de mai susă, ce urmeză a se preschimba 
între ei şi statii. 

CONVENȚIUNE 
Intre domnulii Ministru de interne, agri- 

cultură şi Incrări pablice, din Priucipa- 
“tele-Unito de uă parte, şi d.d. John Sta- 
niforth şi 'Johu Trevor Barkley de altă 
parte. 

- Guvernulă Principatelori - Unite- Române 
concedândi constrairea anorii podari, dd. John 
Staniforth şi John Trevor Barkley. . 

Intre domnul ministru de interne, agricultură - 
şi lucrări publice, împuternicitii prin decretă 
princiară din 31 Octombrie sii 12 Noembrie 
anulă 1864, sub No. 1413, şi între d.d. John, 
Staniforth şi Joha Trevor Barkley, 

Se stipuleză : | 
Art, 1, D.D. John Staniforth şi John Tre- 

vor Barkley, sa îngageză a construi non&-spre- 
dece poduri în condiţiile statornicite în coinun 
acordii, şi care santă conținute în caietulă de 
însărcinări anexată acestei conrenţiuni. 

Art, 2, Coatulă constrairii acestori poduri, 

care sunt enumerate în disulă caietii de însărci- 
nări se fix€ză la suma totală de 19,027,285 fr,, 
adică, duoă-spre-dece milione duoă-qeci şi gepte 
mii duoă sute optă-deci si cinct franci. 
Art. 3, Gurernali Principateloră-Unite se 

îngageză a plăti şi licuida acestă sumă de 

12,027,285 franci, prin plăţi anuale de nouă lu
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sută procent, şi trei la sută amortismentii; până la licuidarea întrâgă a arătatei sumi de 19,027,295 francă, . . d 
-. AEte 4e Procentaliă de 90/0 şi amortismen- 
tulă de 3 0/0 voră constitua uă annitate: fixă de 1,443,274 franci, adică, ună milionă patru 
sute patrc-deci şi trei de mii duoă sate g6pte- 
Qeci şi patra franci. i, 

Art, 5. Acâstă anuitate de 1,443.274 franci 
este garantată de către guvernă în venitulă 
salineloră Principatelori-Unite, şi se va aloca în budgetuli anuală ală Statului + . 

Art, G. Disa anuitate de 1,443,274 francă se 
va plăti în Bucuresci concesionarilorii. s6ăi re- 
presentantului împuternicit de către ei, în 
patru sume egale de câte 360,818 214 adică, 
trei sute şăse-deci mii optii sute optă-spre- dece franci şi 3/4, vărsați în trimestre în condiţia- 
nile stipulate la articolii 7, 8 şi 9. 

Art, 7. Aceste plăţi trimestriale de câte 
260,818 franci şi trei pătrimi fie-care, s8 rori 
face la 1 Pebruariă, la | Maiă, la 1 Augaustiă 
şi la 1 Noembriii a fie-căru! ană, până la aco- 
perirea sumei menţionate de 12,027,285 franci. 
„Arts 8. Antâială vărsământi de 360,818 3/4 

se va efectua Ja 1 Pebruariii 1865, şi cele ur. 
mătâre voră continua precumii este stipulată 
la articolală precedentă. ' .- i 

Art. 9. Aceste plăţi de procente şi amor- 
tismentiă voră continua în timpi de 16 ani şi 
36 dile, şâse-spre-dece ani şi trei-deci şi şese 
dile, socotiți de la 1 Pebraarie 1865, dată la 
care urmeză a se efectua de către guvernii ân- 
tâiolii vărsământii, menţionată la. articolul 
precedenti. | 

Arte 10, Dreptă garanţie pentru executarea 
convențiunei de facă, d.d. John Staniforth şi 
John Trever Barkley voră depune guvernului 
vă cauţiune subscrisă de către uă casă de ban- 

că, aceeptată de guvernă, pentru uă iumă de 
500,000 franci, cinci-sute mii franci, | 

„. Acestă cauţiune se va depune celă mai târ-. 
diii la 30 Ianuarie 1865, şi so va restitua de- 
pozitoriloră la sosirea în Principatele-Unite a 
celui ântâiă transportă de materiale, -pentru 
coustruirea podurilorii , în valâre ecnivalentă 
garanţiei susă menţionată. II 

cesionarii voră garanta totă în modulă din a- 
liniatulă precedentă ală presentalui articolii, 
ală duoilea vărsământă de 360,818 3/4 franci, urmândi a, li se restitua acea garanțiă îndată după ce lucrările vorii f începute Ja terminulii - 
fixată prin art. 11, . i . - Art. 11. Concesiunea de fașă va fi anulată, 
şi garanţia de cinci sute mii francă menţionată 
la art. 10, va rămâne în profitulii guvernului, 
deca până la 1 Jalie viitorii nu se voră începe 
lucrările, €ră concesionarii voră reatitua, gurver- . 
nului sumele avansate, o 

Art, 12. In casă de osebire între textulii 
Română şi acel Francesă ali presentei conce- . 
siuni, textuală Francesi se va lua de basă, 

Făcută şi subscrisii Ja Bacuresci în 31 Qe- 
tombrie s6ă 12 Noembrie, 1864, în ducă expe= 
diţiuat, spre a servi ca unulă şi acelaşi actii, 
una subscrisă de domnală Ministru de interne, 
agricultură şi lucrări publice, și dată 9.d. con- 
cesionari, şi alta de domnu John Staniforth/ 
în mamele să; şi în numele domnului John 
Trevor Barkley, pe temeiul împuternicirii dată 
celui ântâiă do acestă din urmă, şi depusă în archiva Ministerului de interue, agricultură şi 
Incrără publice. | 
„Ministru de interne, agricultură gi lucrări 
publice, Cogălnicâuu. . 

Concesionarii Stanifort pentru domnia sa. : şi domnu Barliley. -.. 

  

  

“LE 
PENTRU DESFIINTIAREA DE AM 

Art, 1. Să'se desființeze tâte ză gazele, stă- 
vilarele, leşile, fogrădurile, zidăriile şi orl-ce 
alte obstacole se vuri fi aflândă pe matea Dim- 
boviţii, atâtă afară din capitală în susă şi în 
jos, câtii şi în centrulă capitalei, făcute în 
urma leginirii din anulă 1835 din regulamen- 
tulă organici, relativă la plutirea rîuritoră, 
Se înţelege că mori!e, herestraela de la munte 
nu suntă cuprinse în acâstă categorie. 

Art, 2, Asemenea să se desființeze şi tâte 
zăgazurile; stăvilarele, leşile, îngrădirile, zi- 
dăriile şi ork-ce altă obatacolă sa vorii fi aflândă 

ORI DE PE RIULU DIMBOVITIA. / 
(Decretă din 17 Martie 1865) o . a 

făcute pe matca Dimboviţii mai naintea men- 
ționatei legiuiri din Regulamentulă organici, 
câte se voră găsi reclădite cu înălțarea zăga- 
zuriloră, stăvilarelori sâă leşeloră din nivela . 
în care se aflaii în anulii promulgării acei legi, 
ori strămutate da la loculă lori. Ă 

Art, 3, Morile şi or'-ce alte clădiri; proprie- 
tățI ale Statulni, ce se voriă afla pe apa Dim- 
boviţii, de ori cândă şi în orl-ce modă construite. 
atâtă afară din capitală în susă şi în josii, câtă 
şi în întrală capitalei, se voră desfiinţa îndată . 
cu totulă fără nici uă excepţiune. 
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Pentru ca acâată_ cauţiune ză fie reală, con: -
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Art. 4. Morile ce se vorii fi aflânăii făcute 
din naintea suzi disei lepiuiri a regalamentu- 
lui organicii, şi nu se voră fi reclădită în urmă 
cu înălţarea, zăgazuriloră, stăvilareloră si 

„. legeloră,, se voră lăsa în ființă, afară numai 
deea, după uă cercetare prealabilă prin &meni 
experţi, se va dovedi că acelo mori causâză 
înecăciuni seri6se, şi în acestii casă mâra sâă 
obstacolulă se va putea desfiinţa imediată, des- 
păgubindă pe proprietarii conformii cu legea 
de expropiere pentrn causă de atilitate publică, 
„Arte 5. Să se curăţe rialii Dimboviţa atâtă 
în capitală câtii şi afară în susă şi în josii pe]! 

"Ia tâte locurile unde se va fiaflândă împedicată 
cursulă apei pe matca ei, scoţendu-se şi toți 
parii de la zăgazo precumii şi fundamentele ce 
vorii rămânea, sub clădirile ce suntă a se des- 
fiinţa, asemenea, se voră curăţi și nomolurile, 
prundurile şi depositele ce împedică cursul apei, 

Art, 6, Să se dea în Bucuresci vă lărgime 
uniformă de dece stinjeni sâii duoă-deci metri 
în lumina apel Dimboviţa, conformii art. 9, pa- 
gina 523 din regulament, şi să se lase pe fie- 
care margine a rînlul câte ună spaţiii liberă 
do trei şi jumătate stinjeni. 

Consirucţinnile aflate pe terenul cuprinsă 
în acâstă zonă se vori desfiinţa fără indemoi- 
sațiune dâca aceste construcţiuni se voră fi fă- 
cutii în urma legiuirii susă citată, 6ră pentru 
construcţiunile ce se roră afla făcute inaintea 
acestei legiuiri, se voră indemnisa proprietarii 
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lorii conformi cu legea de exporopriaţiune pen- 
tra utilitate publică, . 

Arte 7 Să se desființeze în Bucuresci podu- 
rile actuale cu piciorii în apă şi să nu se mai: 
construe altele pe viitoră în aceste condițiuni, 
ca să rămâe cât may liberii cursulă acestei ape. 
_ Art. 8, Să se facă studii pentru canalisarea, 
Dimboriţii în totii cursuli ef și pentru înfiin: 
țarea de splaiuri (cheiuri) în oraşă. 

Projectulă acestei lucrări se va termina, celă 
multă în timpă de duo! anl. , 

Art. 9, Se rorii mai face treptată pentru re- 
galarea cursului Dimboviţii următârele lucrărY : 

1. Să se tae coturile Dimboviţii unda tre- 
buinţa va cere. 

2, Să se înalțe pe alocurea malarile Dimbo- 
viţii pe unde vorii fi prea în faca apei, 
9. Bă se dea, altă derivaţinne apelorii ce se 
reservă de din suzi de şanţuri şi reintră în Dim- 
boviţă din josă de şanţuri. 

4, Să se curăţe canalulii ce se află făcută 
pentru derivaţiuuea apei Ilfovului în Colintina 
şi să se întreție cu îngrijitorii orândaitii ad-hoc. 

5. Să se facă îndată nivelaţiunea acestul ca- 
nală cu prelungire până în apa Dimboviţii, ca 
să se vEgă deca ari fi ca putinţă a se deriva la: 
viituri în Colintina şi acâstă apă, 

In casii d'a se găsi priinci6să acestă măsură 
se voră începe îndată iucrările de preluugirea 
sus disului canală între Iiforii şi Dimboriţa, 
ca apa acestui de pe urmă rii să se potă de- 
vărsa la trebuință în Colintina, 
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PENTRU INFIINTIAREA DE CHEIURI PE AMBELE PARTI ALE RIULUI DINBOVITIA, 

PE TOATA PARTEA DIN INTRULU CAPITALEI 

(Decretă din 20 Martie 1865) 
Art, 1e Se declară de utilitate publică ge: 

nerală, rectificarea cursului riului Dimboviţa 
şi înființarea de cheiuri pe ambele părți ale 
riului şi pe tâtă partea din întrulii capitalej. 

Arte 2, Lărgimea cheiuriloră din marginea 
parapetelori peuă în păreţii clădiriloriă va fi 
20 metri, 6ră înălţimea lori va fi astă-felă ca 
să oprâscă revărsarea apelorii la cele mat mari 
viituri. 

Art. 3. Pentru executarea acestoră lucrări 
şi pentru expropriaţiile necesare, Ministerul 
de lucrări publice va dispune pentru campania 
anului curentă de următârele sumi din cele pre- 
vădute în budgetuli acestni exerciţii şi anume: 

450,000 lei ce s'aă afectată la cap. 7, art. 8, 
pentru rescumpărarea locurilură de 
la bariera Mogoşoel.: 

450,000 de transportati. 

450,000 transportă. , 
150,000 lei din suma de 600,000 le! afectată 

la acelaşi capitolă, art. 10 pentra 
pavarea şi canalisarea a patru stra- 
de, €ră restală de 450,000 va rămâ= 
nea afectatii pentru acâstă din urmă 
lucrare. 

600,000 lei din sina de 900,000 let afectată 
la cap II, art. 1 (budgetulă exstra- 
ordinari) pentru deschiderea unni 
bulevarâi şi construirea de edificiari 

„publice sră restulă de 300,000 ra 
xămânea afectată pentru construirea 
edificiului publicii. 

1,200,000. Totalulă.uniă milion ducă sute mil. 
Arte 4, Lucrările mal susii arătate se vori   combina cu deschiderea unei strade pe locală
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din vale ali Sirindarulai până în dreptul pom- pelorii de alimentare. 
Tâte lucrările Statului afătâre d'a lungul acestek strade se vorii vinde şi fondurile pro- 
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venite din acâstă vîndâre se vorii afecta totii 
la lucrările mal susi arătate. 

Art, 5. Concedarea tutulori acestori lu- 
crări se va face numai în virtntea, une! legi 
speciale. | 

d 

  

LE GE 
DE EXPROPRIATIUNE PENTRU CAUSA DE UTILITATE PUBLICA 

(Decretii No. 1378, din 17 Octomurie 1864) -- 

TITLUL 1 
Disposiţiuni preliminarie 

Art. 1, Utilitatea publică pentru tâte lucră- rile de interesăi generală se declară de puterea legiuitore ; pentru acelea de interest comună a mai maltori judeţe, de către consilurile ju- deţiane, şi la neunirea lori, de către Guvernă, luândă avisulă Consiliulu) de Stati ; pentru a- 
celea de interes locală ali unul judeţiă sâiă ală 
mai maltoră comune de către Consiliulă jude- 
țiană ; iară pentru lucrările de interesă locală în comună, utilitatea publică se declară de con- 
siliul comunală. 

Se va proceda întru acâsta, conformă arţ, 61 
şi 64 din legea consiliuriloră judeţiane, 

Arts 2, Declaraţiunea de utilitate publică se 
face în urma unei cercetări, IN 

Acâstă cercetare se face, în casă de interest 
generalii, de administraţiune ; în castă de inte- 
resii judeţiani, de consiliulii judeţiană ; în casă 
de interesă comunali, de consilialii comanală. 

Cercetarea nu se va întinde de câtă asupra 
consideraţiuniloriă de interesii generală, asupra 
avantageloră ce înfăţişsză vă lucrare publică 
dre-care, a consecuinţeloră ce pâte să aibă sub 
raporturile economice, Ea se va face după for- 
mele ce se voră statornici prin ună regula- 
mentă de administraţiune publică. 

TITLUL II 

__M&suri pregătitâre relative la 
expropriaţiune 

"Art. 8, Inginerii sâii agenţi! tecnică însăr- 
cinaţi cu executarea lacrăriloră, voră rădica 
planurile pământurilor si ală, edificiuriloră 

- asupra cărora se propune a se aplica expropria= 
țiunea, argtându-se şi numele proprietarului, 

Uni plauii nu va coprinde de câtii fondurile 
ce cadii în uă comună, a 

Art. 4, Aceste planuri se depună spre cu- 
noscinţă obştâscă, pe timpi de 10 gile întregi, 
în cancelaria comunei, unde se află situate pro- 
prietăţile în cestiune, 

    

Art. 5. Terminuliă de 10 gile se va număra 
"1 din dina notificării ce se va face prin adresă 

colectivă părţilorii interesate, sâii representan- 
țiloră lorii, spre a lua cunoscinţă de planulii 
depusii la comună. : 

Toti de uă dată notificarea se va publica în 
comună, conformă art. 105 din legea comunală, 
şi se va afişa în copiă legalisată pe uşea Pri- 
măriei, despre care primarulă va, încheia pro- 
cesi-verbală, 

Arte 6. Primaralii va încheia procesii-ver- 
bală, în care va cuprinde lămuririle sâă recla- 
maţiunile ce i se vorii fi făcută verbalii ; dătă- 
torii unoriă asemenea, oră subscrie procesulii- 
verbală. * a 

Lămuririle şi reclamaţiunile date în scrisă se 
vorii alătura, a dona di după expirarea termi- 
nului de dece dile, se roră trămite aceste la- 
crări Ja Sub-prefectură ; iară fiindă comuna în 
residența Prefecturei,: se voră trămite prefec- 
tului, ” 

Art. 7, Indată după priimirea lucrărilorii 
susii gise, după invitarea sub-prefectului res- 
pectivă, a prefectului, uă comisiune se va aduna 
la residența Sub-prefecturei, scă în casalii pre- 
vădută la aliniatulă ală doilea, articolul prece- 
dentă, la residenţa Prefecturei. Acâstă comi- 
siune se va compune din optii persâne trase la, 
sorţă de către Comitetul permanentă, din uă - 
listă de 16 proprietari ai plăşii carik plătesc 
impositulii celii mai mare, de primarulii comu- . 
nei şi de inginerulă însărcinați cu executarea 
lucrăriloră. 
„Proprietarii co sunt a se expropria nu poti 

face parte din comisiune, 
Asemenea nu potă lua parte la comisiune, 

ministriy, directorii de Ministere, membrii Con- 
siliului de Stati, prefecţi!, sub-prefecţii, mem- 
brii Consilielorii judeţiane, şi comunale ; aceştia 
din jadeţulă, plasa sâă comuna unde este a se 
face expropriaţiunea. Membrii Curţii de casa- 
ține, membrii Tribunaleloră şi procurorii loră 
din judeţul unde urmeză expropriaţiunea, 

Suntă scntiţi de a face parte din comisiune, 
membrii corpuriloră legiuitore, în cursulii ae- 
siunei, şi toţi foncţionarit administrativă şi ju- 
deciari,
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La residenţa Sub-prefecturei, comisiunea se 
Ya presida de sub-prefecti ; iară la residența 
Prefecturei, de ună delegatii numită de prefect. 

-_ Ea nu va putea delibera da câtă findă facă 
cinci din membrii ej, 

Intemplându-se să fă fagi şese membri, şi 
opiniunile să fiă împărţite, votulă preşedintelui 
va fi preponderentă. . 

Art. 8, Intâmplându-se ca lucrăszile să se în- 
tindă peste teritoriulă mai multoră comune, 
atunci primarii loră voră face parte din comi-. siunea citată la art, 7, Ii ! 

„„ ATte 9, Comisiunea, priimesce, în cursă de dece dile întregi, observaţiunile şi reclamaţiu- 
nile interesaţiloră, îi chiamă de câte ori găsesce 
de cuviință, tii 

După cxpirarea 
rerea'sa, i 

Ea trebue să'şi termine lucrările în: timpi 
de cinci-spre-Qece dile de la adunarea sa, Pre- 
şedintele comisiunti lo va comunica fără întâr- 
diere prefectului, po lingă procesulă : verbali 
cuprindătoră opiniunei comisiunii. Intempiân- 
du-se ca membrii coraisiunii să nu se întru: 
nescă, să întrunindu-se să nu'și termine lucră- 
rile în terminulă statornicită , atunci sa va 
trage la sorţă uă altă comisinne. 

Aceia cari ai motivată numirea une! alte! 
comisiuni, neputândi justifica absenţa stă ne- 
terminarea lncrăriloră, se voriă supuna la aă a- 
mendă de la uă sută până la cinci sute lei, Asu- 
pra acestui casii stataează Consiliulă perma- 
ninte ală județului, cu dreptulii de recursă la 
Consilială de Stată, :... . - 

La casii d'a nu se întruni ec de a nu sfirşi 
lucrările nici accată a doua comisiune, atunci 
sub-prefectulii în trei dile va constata acâata 
printrună procesi-verbaliă, şi va trămite Pre- 
fecturei procesul-verbal şi tâte actele Tola- 
tive, şi va decide Comitetulă permaninte, 

Art, 10, Dscă comisiunea propune uă echim- 
bare la traseulă făcută de ingineră, sub-pre- 
fectulii este dâtoră să însciinţeze în forma 
prescrisă prin art. 5 pe proprietarii interesaţi. 

Procesulă-verbalii şi tote actele relative voriă 
- sta depuse la Prefecturi în timpi de dece dile 

de la data însciinţăril prevădută prin art. 10, 
Părţils interesate suntă în drepti a face recla- 
maţiunile şi obserraţiunile loră până în cinci 
dile, numerate de la expirarea acelu! termină. 
“Loto actele se vorii trămite la Prefectură, 

“Arte 11e După consultarea procesului-verbal 
"şi a acteloră relative, în casă cândiă lucrările 
publice vorii priri interese judeţiane  sâă inte- 
rese a mal maltoră comun: din ună jadeţii, 
consiliulii judeţianiă, iară în lipsă”, comitetulă 
permaninte, va hotări proprietăţile ce voră fi 
a se cumpăra şi epoca în care se vorii lua în po- 
sesiune. „- 

Pentru Incrările privitâre pe mai multe ju- 
deţe, şi la casii de seanire a consiliurilori res- 

terminului, ea formulsză pă: 
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pectire, ra decide guvernulii, conformă art. 61 
din legea Consilieloră Îndeţiane. - - 

-- Pentru lucrările de interesă generală, pre- 
fectul va lua uă decisiune motivată în Cumite- 
tulă permaninte. Urmândă însă ca părerea co- 
misiunei să fiă pentru schimbarea traseului, 
prefectulă va rapoita adlministraţiunei supe- 
ridre. , 

Art, 12, Disposiţiunile art. 7, 8, 9 şi'10 nu 
se aplică la casă cândii expropriaţiunea se va 
cere de uă comună și în intereanlă ei comunală, 
şi la casă de lucrări pentru deschiderea sâă în- 
dreptarea drumuriloră vecinate. 
a aceste casuri, consiliulii comunală, ps pa- 

terea, procesului-verbală arttată la, art, 6, va, 
hotări proprietățile ce voră fi a se cumpăra şi | 
epoca în'care se tori lua în posesiune, 

TITLUL II 
Despre expropriațiunea şi urmările : 

el în privința privilegiurilorii şi : 
-. altorii dreptură reale. 

"Art, 13, Expropriaţiunea pentru causă de a-: 
tilitate publică se face numai prin hotărireju: 
decătorâscă. Ci SII 

Sub nici ună curentă și sub nici ună titlu, : 
Tribunalele ordinara nu vorii putea, fi înlocuite 
prin administratiune sâă prin Tribunale admi- 
nistrative, afară, de casurile prevădute prin legi, 

- Arte 14, Tribunalele nu potă otări expro- 
priaţiuneu de câtă numai după ce utilitatea pu- 
blică s'a constatatii și s'a declaratii dupe for- 
mele prescrise în lapea de facă, 
-„ Arte 15. Disposiţiunile art. 13 și 14 nu voră 
avea aplicaţiune la alcătuirile de bună voiă. * 

Aceste alcătuiri se voră legalisa de Tribunală. 
Cânai prețulii va fi contestată de perene a 

treia interesate, atunci estimaținnea se face de 
jarii, conformă Titlului V, cap. 11. 

- Art, 16, Intemplându-se ca mesura de ex- 
propriaţiune să albă a se întinde asupra ave- 
rilor Statalui, ale aşedăminteloriă publice, ale 
eonsiliurilor districtuale şi consiliariloră comu- 
nale, ale interăicțilorii, ale absinţiloră, asupra 
averiloră dotale și altele asemenea, ale nevârat- 
niciloriă, Tribunaluii. ascultând pe represen- 
tanţii acestoră averi! şi conclasinnile Ministe- 
rului publică, va otări asupra exproptiațiunel, 
-- Toti de uădată va regula şi măsurile de con- 
servaţiuno prescrise de dreptală comuni în pri- 
vinţa transacţiuniloră de acesti fel da averi. 

Art, 17, In casulă articolului precedentă, 
preţală nu se putea statornici de câtă prin 
forma juriului arttată la Titlul V, cap. II. 

Art, 18. După îndeplinirea celoră mai de 
susă, autorităţile îndrituite ca determinarea 
proprietăţiloră de expropriati, sunții dâtâre a   cere dobândirea prin alcătuiri de bună voiă. » 

, 
.
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Art, 19, Dacă încercarea de dobândire prin 
alcătuire de bună voiă va rămânea fără resul- 
tată, primarulă ori prefectală, trămite procu- 
rorulai "Tribunalului, în a căruia“ juridicţiune 
suntii situate bunurile, titlul ce autorisă exe- 
cutarea lucrăriloră şi decisiunea menționată la 
articolulă 11. , 

Art. 20, Dopă trei qile, procurorul tribu= 
nalului, înfăcişândii actele doveditâre îndepli- 
nirii formalităţilorii prescrise la titlu! ], art. 2 
şi titlală ali 11, ra cere, și Tribunalulă, fără a 
chiăma pe părţi, care însă toti-dâ-una, voră pa- 
tea fi ascultate, va otărt expropriaţiunea pen- 
tru caasă de utilitate publică a pământuriloră 
s6ă a edificiuriloriă coprinsă în decisiunea an- 
torităţilorii arătate la art, 11 şi 12, 

Hotărirea expropriaţiunei lipsesco pe pro- 
prietară de dreptulă de proprietate asupra fon- 
dului, lăsându'i numai posesiunea până la plata 
indemnităţii. 

Dăcă administraţiunea n'a urmărită expro- |- 
priarea în timpă de şâse luni, numărate de la 
decisiunta autorităţiloră arătată la art. 11 şi 
12, ori care proprietară lovitii prin ea va putea 
reclama la Tribunală, 

Procurorulă tribunalului va comunica acestă 
reclamaţiune prefectului ori primarului şi a- 
cestia vori fi dâtori a trămite de îndată. tâte 
actele în cestiune. Tribunalulă va hotărt în 
trei dile. .. . a 

Prin acea otărire se va numi uni membru în 
funcţiune de judecătorii, directori altă juriului 
prevădută la titluiă V, cap. 11. 

La casă de împedicare legală, preşedintele “ 
tribunalului va orîndui unii altă judecătoră în 
locu'i, după vă simplă petiţiune a părţii inte- 
xesate. Aa . 

Arte 21, La casă cândă proprietarii, cari 
- suntii a se expropria, învoescii cesionarea fon- 
dului, însă nu se mulțumescii cu preţulii oferit, 
Tribunalvlă, prin încheere, va constata învoirea 
şi va orîndui pe membrulă, directoră alii juriu- 
lui preţuitorii, fără să mal fie trebuinţă de a 
da otărîrea de expropriaţiune, nici de a con- 
stata că s'aii îndeplinită formalităţile prescrise 
de titlulă 1, art. 2 şi titlulă 1], | 

Arte 22. Hotărirea se publică şi se afişeză 
în prescurtare prin comunele unde suntii situate 
fondurile după modul arătată la art. 5, 

Toti de ră iată se va publica şi în unalii din 
jurnalele oficiale. . 

Acestă prescurtare va cuprinde numele pro- 
prietariloră, motivele şi dispositivulă otărîrei, 
şi se va notifica la domiciliulă ce'şi vorii fi alesii 
proprietarii înplasa unde se află fondurile, prin- 
tr'aă declaraţie făcntă la consiliul comunei unde 
suntii fondurile, iară cândă alegerea domicilia- 
lui nu va fi avuti locă, notificarea prescurtării 
se face în copie îndoită, una către consiliul 
comunei şi alta către arendaşulii, locatarulă, 
îngrijitoruli proprietăţii, 
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. Tâte cele-alte notiţicări prescrise prin legea 
de faţă se vorii face în forma sasi însemnată. 

Art. 29, Administraţiunea, ca să drefacă 
proprietăţile de privilegiuri, ipotece stă alte 
dreptari ale unei a treia persâne, este dâtâre a 
cere transcripțiunea otărirei prin care se ex- 
propriază fondulă, iu codicele respectiva ale 
Tribunalului undesuntă situate aceste fonduri, 
Art, 24, In cursă de cinei-spre-gece dile 
după împlinirea formalităţilor preserisela arti- 
colulă precedentă, îndrituiţii vor cere şi Tri- 
bonalută va face îuscrierea privilegiurilori, ipo- 
tecelorii s&ă altori drepturi, , 

„ Dacă îndrituiţii nu voră fi cerutii înscrierea, . 
în termenulii preserisă mai susă, atunci imo- 
bilulă expropriatii va fi liberatii de ort ce pri- 
vilegii, ipotecă sâii alto drepturi, fără preju- 
diciuli drepturilorii femeiloră, nevâratniciloră 
şi altorii interdişi asupra sumei de indemni- 
sare carenită proprietarului expropriati. 

Creâitorii carii nu voră fi îndeplinită forma- 
Jităţile prescrise mai susii, voră avea dreptuli 
de reclamaţie în contra proprietarului expro- 
priată. ÎN 

Creditorii înscrişi nu vorii avea, la nici ună, 
casii, facuitatea dea propune preţulă mai mare, 
dâră el voră putea cere ca indemnisarea să se 
fixeze după titlulă V.. - a . 

Art. 95, Acţiile de revendicare de protimi- 
sisă, gi oră ce alte acţiuni reale, nu roră putea 
opri expropriarea nici împedica efectului ei. 
Dreptulii reclamanțiloră se va transporta asu- 
pra preţului, şi imobilulă va remânea, scutită, 

Art. 26. Regulele aşegate la art, 22, 23 şi 94 
suntă aplicabile pentru casurile de alcătuire de 
bună-voiă între administraţiune şi proprietari, 

Ne:mplinirea formalităţiloră pentru a desăr- 
cina imobilulii de ipotecă, privilegiari. sci alte 
dreptari, nu împedică cursulă expropriaţiunej, 
însă părţile interesate “şi voră putea urmări 
drepturile lori, după formele prescrise la titlul 
V, cap. IL. 

TITLUL IV 
Despre recursii 

Art, 27, Otărirea tribunalului declaratâre 
de expropriaţiune este fără oposiţiune, fără a- 
pelă şi supusă numai recursului în casaţiune 
pentru următârele cazari: . ” 

-. Q, Incompetinţă, 
b. Escesii de putere, şi 
e. Viţiuri de formă prin otărire, . 
Art, 28. Recursulii în casaţiune se va depune 

la grefa Tribunalului în termină de optii gile, 
numerate de la 'data notificării otărtrei, con- 
formă art. 29. . , . 

. Grefierulă va fi dâtorii a libera îndată ade- 
verinţa înregistrată. !
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Art. 29. Tribunaluli va împărtăşi recursulă până în optă dile proprietarului la domiciliulă semnată la art. 22, sâi prefectului, ori prima- rului, după firea lucrărilor, cu deşteptare că penă în trei-deci dile să se înfăgişeze la Curtea de casaţiune Ensuşi sâă prin mandatară, "Arte 30. In termenii de cinci-spre-gece gile ale notificărei recursului, Tribunalul este dâ- tori a expedia recursulă cu dosaruli. cansei la “Curtea de casațiune. . 
Art, 31. In materii de expropriaţiune pen- tru causă de utilitate publică, Curtea de casa- ţiune judecă recursulă după împlinirea a trer- deci dile, numărate din diua dării recursul, fără a chiăma pe părţi. ” Art, 82. Recursulă nu se pâte face de câtă de părţile dreptii interesate, adică, s6ă de ex- propriatii sei de exproprietarii. 
Creâitorit şi cel-aiţi interesaţi nu poti face recursă, În acestă materie recursulă” în casa- ţiune se declară de urgentii. Curtea îli va ju- deca şi în sesiune de vacanțe, | 

TITLUL V ! 
„Despre regularea indemnisăriy 

CAPITOLUL I 
Asari pregătitâre 

Art, 93, In gece gile de la data notificări o- tărireă prescrise prinart, 22, proprietarulă fon- dului ce se expropriază este dâtoră a face cu- noscutiă administraţiunei persânele ce ai drep- turi de arendi, de chirii, de usufructă, de usi să locuinţă, şi pe acelea cu drepturi de şer- bire, în puterea unul titlu dată de proprietară s6i la care eliă a participată. La din contra pro- prietaruli va remânea singură respungdători cu indemnisaro către acestia. a 
Cei-alţi interesați vorii fi dâtoră a, sa ar&ta la administraţiune în termenulii de mai susă de gece dile; la din contra, ei nu rorii mat fi ascultați la fixarea indemnităţii. 

„Art. 84, Disposiţiunile legei de facă atin- gătora de proprietari şi de creditorii loră, se voriă aplica la usufructuari şi la creditorii lori. Art, 35, Administrațiunea notifică proprie- tarilori şi tutaloriă interesaţiloră carii aă fostă declaraţi, s6ă cari s'aii arătată în termenul statornicită prin art. 33, sumele ce ofereză, drepti indemaitate. Ofertele se oră afişa con- fornră art. 5 din legea, de fașă ; ele sc vorii face în deosebi pentru ca fie-care interesată să cu- nâscă suma, ce i se oferză pentru privaţiunea dreptului săi, 
„Art, 36. Până în dece dile de la notificarea prescrisă prin art. 33, proprietarii şi cel-alţi interesaţi vorii fi dâtori să declare în scrisă pri- mirea, lori, s6ă, dacă nu se mulţumescă cu o- 
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fertele ce aiă făcutii, să arate suma pretenţiu- 
neiloră, - Ş 

Tăcerea proprietariloră sâă interesaţilociă Ya 
fi considerată ca, uă declaraţiune de mulţumire 
cu preţul oferiti de administraţiune. 

Art, 87. La casii de expropriațiune de averi 
de natura celoră cuprinse le art. 18, se va urma 
în conformitate cu prescripţiunile art. 17, i 

Art. 38, Dâcă ofertele administraţiunei nu 
sunti priimite în termenulă prescrisii de arti- 
coluli 36, administraţiunea va cere prin pro- 
curorală de la Tribunală intervenirea juriului; 
judecătorulă directorii ali juriului va soroci 
pe proprietari şi pe toţi cei-alţi interesaţi cari 
vori fi fostă declarată sâă cari se voră fi ară 
tată pentru a se procede la fixarea sumeloră 
de indemnisaţie după chipulii ce se legiuesce 
la capitululiă următori. : 

Citaţiunea va cuprinde sumele oferite şi re- 
fusate, sâii va arăta casulă prevădută la art. 37 de mat susă, 

CAPITOLUL II 
Despre jariulii speciali însărcinatii 

cu iixarea indemnisațiunei 

Art. 89, In sesiunea anuală, cousiliulă jude- ţiană va forma uă listă permanentă de Jaraţi, 
din contribuabilii domiciliaţi în oraşulă sâă 
plasa unde urmeză a funcţiona şi carii plătescă 
darea fonciară cea mai mare; şi anume: 

Pentru oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiova, şi 
Galaţi, de la 60—100, pentru cele-alte Oraşe 
de zesidenţe de la 48—60, şi pentru plăşi de 
la 36—48 persâne. 

Din aceștia se voră trage la sorții până la 
sesiunea viitOre ordinare a consilialuj judeciară 
membrulă juriului care, la trebuinţă, va fi în- 
sărcinatii să fixeze indemnitatea cuvenită pro- 
prietariloră s€ii interesaţiloră pentru expro- 
priațiunea otărită diu raţiunea da utilitate 
publică, 

Art. 40. Urmândă trebuință de concursuli 
juriulai, tribanalulii judeţului va trage la sorţi 
după listele alcătuite în conformitatea artico- 
lilori precedenţi pentru oraşulă de reşideuță 
sâii plasa în care urmeză a se face expropria- 
ţiunea, nouă persâne care roră forma juriulă, 
şi osebită trei juraţi suplimentari, , 
“Art, 41, Nu voră putea face parte din Jariă: 
1, Proprietarii, arendaşii pământuriloră și 
chiriaşii edificeloră ce se expropriază, 

2. CreditoriY ipotecari. 
3. Toţi cei-alţi interesaţi, declaraţi sâii cari 

s'ariă fi arătată pe puterea art. 33 Şi 84. 
Persânele. ajunse în vestă de 60 ani voră fi       apărate, d&ca vorii cere, de funcțiunea dejuraţi. 
Art, 42, Judecătorali, directori ală juriului, 

convâcă pe juraţi şi pe părţile interesate, în- 
sciinţândule în moduli arătată Ja art, 22, celă
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puţinii cu şâse dile înainte, şi arătându-le lo- 
cală şi diua întrunirei. 

Insciinţarea către părţile interesate va cu- 
prinde numele juraţiloriă | 

Art. 43. 'Totă juratuli care fără motivă 
legali lipsesce de la una din şedinţe, scii se 
refasă a lua parte, se va supune la uă amendă, 
de la sută până Ja cinci sute lei. ' 
Amenda se otărasce de judecătorulii, directo- 

rulă ală juriului. Elă statuâză definitivă şi asu- 
pra oposiţiunei ce ari face juratulă condamnati. 

Totii elă pronuncie şi asupra casuriloră de îm- 
pedicare propuse de jurati, precumii şi asupra 
excluderei sâii incompatibilităţei ivite sâit cu- 
noscute în urma chiarii a operaţiunei stator- 
nicite la art.40. 

Arte 44, In loculă jurațiloră cari s'aă scosi 
de judecătorulii directorii, în puterea articolului 
precedente, vori intra jurați suplementari după 
Tândulă eşirei lori la sorţi, O 

La cas cândă numărul acestora ară fi ne- 
îndestalătoră, judecătorulii directori va trage 
la sorţi din lista alcătuită conformă art, 39, 
-pers6nele câte vorii trebui spre întregirea nu- 
merului de juraţi. 

Art. 45, Judecătorul directori va lua pe 
lingă sine pe adjutoruli sâi grefierală tribu- 
nalului, Aceştia voră supune causele de cerce- 

„. tatii după rândulii lorii şi voră dirige procesele 
loră verbale ale gedințelorii; 

Inainte de a se începe cercetarea causet, a- 
tâtă administraţiunea câtă şi partea adversă, 
aii dreptuli de a recusa fie-care ună numiri 
egali de jurați. - 

Intemplându-se ca partea adversă să se al- 
cătuiască de mai mulţi interesaţi, aceşti din 
urmă suntii dâtori a se înţelege împreună a- 
supra recusărei acelori juraţi. 
Neputându-se înțelege, se va otărt prin sorți 

cine ara să exercite dreptulii de recusare, 
Art, 46, Jurivlă. se consideră constituiți 

cândă nonă juraţi sunti facă. Eli va patea 
delibera în numără de şâpte. . a 

art. 47. Constituindu-se jurială, fie-care ju- 
rată depune în şedinţa publică, cu mâna pe 
cruce, următoraulii jurământii: ă 

" «Jură că voii îndeplini funcțiunile mele cu 
imparțialitate». , 

Art, 48, Dapă depunerea jurământului ju- 
decătorală direetore supune juraţilori tabioali 
ofertelorii şi cereriloră, planurile fondurilorii 
ce se expropriază, precumii şi doredile aduse de 
părţi în sprijinulă aceatoră oferte şi cereri. 

Părţile sâă împaterniciţii loră vorii presenta 
în scurtă observaţiunile loră. 

Juriulii pote asculta tâte persânele de la care 
crede că s'arii putea lumina. Elă pâte merge 
chiarii la faga locului s6i delega pe unulă sâi 
mai mulţi din; membrii sei. Discuţiunea este 
publică; ea se pote continua şi în altă şedinţă, 

Art, 49. După cercetarea tutuloră actelorii, 

  

  

judecătorul directore rădică şedinţa şi juraţii 
se retragii singuri în camera, de chibzuire sub 
preşedinţa celoră mal în vârstă, 

Acolo. fără a putea eşi, otărăscăi cătimea 
indemnisărei cu majoritate de voturi, La cas 
de desbinare a voturiloră, glasul preşedinte- 
luă e precumpănitorii. ” 

La casă de a eşi mal multi de două opiniunj. 
fără a se face majoritatea absolută ; atunci se 
va conroca unii nuoii jurii. 

Art, 50. Juriuli otărasce indemnităţi deose- 
bite pentru fie-care reclamantă, după titlulă lui. 

Deca este procesii sâii pretenţiune de ori-ce 
fel asupra 6nsuşi fondului ce se expropriază, . 
juriulii, fără a se împedica de aceata, otărasce 
numai indemnisarea, rămâindă ca reclamaţii 
să'şi urmărâscă dreptul lorii numai asupra, 
prețului de indemnisare la instanțacompetentă. 

Usuariulii sâi usnfructuarulă este obligată 
a da cauţiune că, la finele usului sc usufruc- 
tului, va restitui suma ce înfășişăză val6rea 
imobilului expropriatiă. , 

Art, 51. Juriulă, la nici ună casii, nu pote 
otări uni preţii mai mică de câtă celi oferiti 
s6ii mai mare de câtă celii cerută. 

Dica indeminisarea regulată de jurii nu 
trece peste oferta administraţiei, părţile care 
vorii îi refasat'o se șorii condemna la plata 
cheltueleloti. ” | 

Deca indemnisarea este egală cu cererea, păr- 
țilori, administraţia va fi supusă la plata chel- 
tueliloră. ” 

Dsca indemnisarea este totă de uă dată su- 
peridră: ofertei administraţiunei şi inferiâră 
cererei părţilori, cheltueleJe se vorii compensa 
în modă a fi purtate de către părţi şi admini- 
straţiune, în propoţie cu oferta s6ă cererea loră 
şi cu decisiunea jnriului, ” 

Ori-ce individ care va fi cerută indemnisaţia- 
nea se va condemna la cheltueli,. ori-care arii 
fi estimaţiunea juriului, dâca, na se va Â con: 
formatii disposiţiuniloră art, 36, . i 

Art, 52, Decisiunea jariului sobsemnaţă de 
membrii carii ai concuratii la acesta, se înmâ- - 
nâză de către preşedintele juriului, judecă- 
torului directore ală juriului care o declară 
executorie. : - - 

Elă statusză asupra cheltuelilorii şi pune pe 
administraţiune în stăpânirea proprietăţei, cu 
îndetorire a se conforma, cu disposiţiunile ar- 
ticoliloră 58 şi 59, 

„ Acesti judecătoră tazeză cheltuelile a căroră 
tarifă estedeterminată printr'ună regulamentă 
de administraţiune pubiică. . : . 

In taxă nu va cuprinde de câţi actele făcute 
în urma ofertei administraţiunei; cheltuiala 
actelorii anteriâre rămâne în totă casuli în 
sarcina administraţiunei, , Ra 

„ Arte 53, Otărirea juriulai, precumă şi jur- ' 
nalulă executorii ală magistratorelui directore, 
suntii supuse numai recursului. în casaţiune şi
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numai pentru violarea, art, 40, 41, 42, 45, ali- 
niaţulă 2, 3 şi 4, art.46, 47, 48, 49, 50 şi 5. 

Recursulii se va face, se va notifica și judeca 
în termenile statornicite la titlulii 1V, Terme- 
nuli de recursii se va numera din (iua pronun- 
țărei juriului, | 

Art. 54. Dâca vă decisiune a juriului se va 
casa, afacerea se va trămite inaintea unui nucă 
jurii, alesii în aceeași plasă. 

Cu tâte acestea Curtea, de casaţiune va putea, 
după împrejurări, trămite apreciarea indemni- 
sătel unui jariii alesă în una din plăşile înve- 

 cinate, chiară şi cândă ară atârna de altă di- 
strictă, 

Art, 55, In acâstă privință se va procede 
conformi art. 40; jurinlă nu va putea otâri 
de câtii asupra priciniloră pentru care a fostă 
convocată, e “ 

Eli nu so va putea despărţi. mai înainte de 
a otărt tâte causele pentru care a fostii chiă- 
mată, şi fără voia judecatorului directore, , 

Art, 56, Juriul este obligatii a continua 
cercetarea pticinilorii şi a nu se despărţi, chiariă 
de va fi sositii timpul prefacerei listei anuale 
a juraţilori prevădată la art. 39. -. 

Art, 57, Săverşindu-se lucrările juriului, se 
vorii depune de judecătorul directore, la Tri- 
bunalulă judeţului, originalele procese-verbale 
ale otăririloră lui şi tote actele şi dosarele 
relative, " 

» 

CAPITOLUL III 

Despre regulele dapă care urmeză 
a se fixa despămubirea 

Art, 5S, Juriulii va fiza în bani, pentru fon- 
dul cuprinsă în otărirea de expropriaţiune a 
tribunalulai, cătimea indemnităței cuvenită 
proprietarului, după ralârea fondului pentru 
proprietari, în momentulă expropriaţiunei, 

Juriulă este judecătorul despre tinceritatea, 
titlurilori şi despre efectulă acteloră care ară 
fi de natură a modifica evaluarea indemnisărei. 

Art. 59, Intemplându-se ca ânsașt admini- 
strațiunea să contesteze proprietarului expro- 
priată dreptulă la uă indemnitate, juriul to- 
„uşi va 6xa cătimea indemnităţii aşa ca şi 

cândii i s'ară cuveni. - 
Judecătoralii directoră însă va regula ca bani! 

indemnităţii să stea în deposită până Ja ter- 
mibarea procesului pe calea judecăţei sâii în- 
voelei, “ - 

Art. 60, Dâca din causa de utilitate publică 
urmeză a se cumpăra parte din edificiuri, iară 
proprietarii lori prin uă declaraţiune formală 
adresată judecătorului directorii în termenulii 
prevădată la art. 36, ară cere cumpărarea în to- 
talii, atunci acelea se vor cumpăra în întregime. 

Asemenea voră avea proprietarii dreptul a 
cere cumptrarea pământalui întregi, în casă 
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cândă prin expropriaţiune s'ară raduce partea 
rămasă la uă a patra parte, şi deca acâstă parte 
va fi mai mică de dece arii, şi proprietarulii 
nu ra posede nici ună altă locii alătari. 

Art. G1, Dâca partea de inobilii ce remâne 
proprietarului, prin 6nsuşi execatarea, lucrări- 
"loră urmeză, a căpăta uă sporire imediată şi 
speciali, atunci juriulă, la evaluarea cătimet 
indemnităţei, va ţine în semă acâstă sporire 
până !a compensaţiune. 

" Arte 62, Na so va da nici uă despăgubire 
pentru acele îmbunătăţiri, zidiri şi construe= 
țiuni, despre cari, după epoca înființărei lori 
şi după alte împrejurări, juriulă va dobândi 
convicţianea că s'aă făcută cu scopii de a spori 
cătimea indemnităţel. 

CAPITOLUL IV 

„Despre plata indemnităţeă 

Arte 08. Indemnisările regulate de juriă se 
roră achita în mâna celoră în drepti. înaintea . 
Îuărei în posesiuna, Dsca acestia refasă de a 
le priimi, luarea în stăpenire va avea, locă 
după oferta reală prin depunerea preţului la 
casa de deposite şi consemnați. îi 

Deca este n se exceuta Incrări de stati sâiă 
de districtă, ofertele reale se poti efectua prin 
midlocirea unui mandată egală cu suma de 
indemnisare regulată de juriă; acestă mandată, 
emisă de către ordonatorulii competenţi, se va 
plăti la casa publică la care este îndreptată. 
„Nu se roră face oferte reale, dâca voră exista 

inscripţinni asupra imobilului expropriată stă 
alte piedici asupra vărsării banilori în mâna 
celorii în dreptii. In acestă casii va fiîndestulă 
ca sumele ce dâtorâzi administraţiunea să se 
consemneze, spre a so împărţi în urmă după 
regulele dreptului comuni. 

Arte 61, Dâca în cursă de şeso luni de la 
otărtrea de expropriare, administraţinnea nu 
cere de Îa Tribunalii fixarea indemnisaţiune), 
atunci părţile suntă în dreptă a reclama, 

Spre fixarea indemnităţei, dâca val6rea eiîn 
timpii de tre! luni se va depune la casa de de- 
posite şi consemnaţiuni, spre a seslobodi celoră 
în drepti, după expirarea acestui termenă, păr- 
țile expropriate vori putea cere dobândi rela- 
tive conformă codicelni civile, , 

Diposiţiunea, precedentă nu se va, aplica, la 
vindările făcute de bună-roiă, de şi din causă 
de intereşă publici. Acestea rămână sub im- 
periulii dreptalui comuni. 

CAPITOLUL V 
Disposiţiună diferite   

Art, 65, Tâta contractele do vindări, chi-
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tănți şi altele relative la cumpărarea de fonduri 
se vorii face prin Tribuaală; copii legalisate 

- după densele se vorii trămite la administraţiu- 
nea domennriloră ssi la consiliurile respective. 

Tâte cumpărările de imobile cu bani prove: 
niţi din vindarea fonduriloriă dotali, a minori- 
loră ete.; cu ună curântă, tâte casurile unde 
Tribunalulă va fi în dreptă şi va otăritehipuli 
întrebuinţărel indemnitâțel, acestetransacţiuni 
voră fi scutite de ori-ce taxa relative cerute 
de lege, * II II i 

Art. 06, Dscă uni proprietară va fi priimitiă 
ofertele administraţiunei, suma indemnisărei 
va trebui, dâca cli o va cere şi dâcă n'a fostii 
nică uă contestare din partea vre-unci a treia 
părţi în termenul preserisi la art. 36, a se 
vărsa la casa de deposite şi ca să se dea sâii 
să so împarţă celorii în dreptă după regalele 
dreptului comună,  :-- 

Arte 67. Dâcă pămâaturile cumpărate pen- 
tru lucrările de utilitate publică, nu se ori 
mai întrebuința spre acestă finiţi, atunci fo- 
stii proprietari s€ă urmaşii lori voră fi în 
dreptă a reclama înapoerea loră. 

Preţul lorii, se va otărt prin alcătuirea de 
bună-voiă; la casă de neînțelegere prin jurii, 
după formele mal susă arătate.» 

Nici uă dată însă juriul nu va fi în dreptă 
a otări ună preţii ma! mare de câţi indemni- 
tatea dată pentru acele pământuri, 

Art. 63, Administraţiunea, în privirea pă- 
menturilori ar&tate la articolulii precedentă, 
va trebui să anunţe vindarea lori în forma, 
prescrisă la art. 5. În trei luni dela publica- 
ţiure, fostii proprietari co voră voi a faca în- 
trebuinţarea de dreptul reservată prin art. 67, 
voră trebui să facă formală cunoscutii inten- 
ţiunea lori, și în uă lună de la fixarea preţen- 
ţiunei, voriă îi dâtori de a depune la Tribunalii 
banii după care administraţiunea: va fi dâtâre 
ale slobodi actulă de rescumpărare; la din con- 
tra vorii perde dreptuli reservată prin art. 67, 

CAPITOLUL VI 
Măsuri escopţionale 

Art, 69, Urmândiă necesitate de â se Jua în 
stăpânire de urgenţă pământuri fâră clădiri, 
deră supuse expropriaţiunei, urgenţa se va de- 
clara speciali prin ânsuşi” actulă declaratorii 
utilităţei publice, s6ă prin ordonanță Domn6- 
scă la casă de interesii generalii, 

4 

1963 
Art. 10, In acesti casii, după otărirea de ex- 

propriaţiune, se vorii trămite la 'Tribunalulii 
judeţului atâtii acâstă otărire câtă şi actele 
relative şi suma, oferită de administraţiune, 

Preşedintele Tribunalului va împărtăşi ace- 
stea atâtii proprietarului câtă şi ţiitorulai fon- 
dului şi'lă va cita ca termenă celii puţinii de. 
trei dile. ÎN . 

* Art, 7, La termenul fixati, îndrituiţii asu- 
pra fondului suntiă dâtori a se înfăgişa şi a de- 
clara suma ce pretindă. Neînfăgigându-se Tri. 
bunalulă procedeză în lipsă, 

Art, 12, Tribunalul fixeză la termenulii 

4 

arătati la art. 70, în puterea, dovediloră înfă- | | 
cişate de administraţiune, s6ii celă multă în 
cine! dilo de la acelă termeni, după nă prea: 
labilă cercetare la faca locului prin ună delegatii 
ală săi, cătimea indemnităței provisorie, - 

Art, 73, Cătimea indemnităței otărită de 
'Tribunali se va priimi de dânsulă, împreună 
cu uă sumă corespnudătore la dobenda relativă 
ps timpă de uni ani. 
„art, 74, Dapă depunerea indemnităţei şi   

  
i unde sa află. 

după uă citaţiune a vărţiloră interesate cu ter- 
menă de cinci gile, Tribunaluli otărasce pune- 
rea în stăpânire a administrâţianel,  - 

Art, 39. Ambele otăriri ale Tribunalului, a- 
tâtii cea relativă la indemnitate câtă şi cea 
xelativă la punerea în stăpânire, nu voră îi 
supuse nici oposiţiunii, nică apelului. 

Art, 36. După intrarea în posesiune a admi- 
nistraţiunel, se va păşi, după cererea părţilorii, 
la fixarea, definitiva a indemnităţei, conformil 
titlului V din presenţa lege. 

Art, 72. Dâca cătimea indemnităței, co seva 
otări, va fi mai mare de câtă cea statornicită 
de Tribunal, atunci diferința se va depune de 
administrațiune în depositală Tribunalulai, în 
cinci-spre-dece dile, de a însciințarea ce"! va 
faca Tribunalulii. 

Art, 78, Formalităţile prescrise prin tit. 1 
şi ali II din acâstă lege, nu suntă aplicabile 
la lucrările militare. a 

Pentru aceste lucrări uă ordonanţă Domn6- 
scă va determina pământurile cari suntă su- 
puse la expropriare, 

Art, 79. Drumurile mari astădi existente, 
afară de raza oraşului, trebue să aibă uă lăr- 
gime de 26 metre. m 

Ele constitue uă şerbire asupra fonduriloră 

 



- 1964 
LECIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

LE GE 
PENTRU ADOPTAREA SISTEMULUI METRICU DE GREUTATI SI MESURI ÎN PRINCI- 

PATELE-UNITE-ROMANE . 

(Decretii No. 1181 din 15 Septembrie 1964) 

TITLUL | 

Pentru grentăţi şi măsuri 
„Art. 1, Sistemulă metric de greutăţi şi mă&- 
suri se ado 
acum se de 

ptă, și măsurile întrebuințate până 
sființeză în tâtă întinderea României. Art. 2, Unitatea fundamentală a sistemului metricii de greutăţi şi măsuri este metrulă, după etalonalii prototipă ală Franciei, care este a 10 mili6ne parte din cuartulă meridianului pământului. a 

Art, 3, Greutățile şi măsurile sisteraului - metricii suntiă împărţite în cinci categorii pre- - cumii se arată aci la literile ad, c, 

A. |iMăsuride lun- 

Metru 

drie 

tru 

gime 
Miria-metru 
"Kilometru. 
Ectometru. 
Decametra. 

Decimetra, 

Centimetru. 

Milietru, 

Dăsuri a- 
grară 

Ectarie. 

Centiarie. 

, |Dlesuri de ca- 
pacitate 

Rilolitru. 
Ectolitru, 

d, şi e. 

Valorea. 
Dece mii metri. 
Una mie metri. 
Una sută metri. 
Dece metri. 
Unitatea fandamen- 

tată a greutăţiloră şi 
măsuriloră. 
A decea parte din 

metru, 
A suta parte din me- 

tra. 
A mia parte din me- 

tra. 

Una sută arii, 

trați să ună pătrată 
de 10 metri în lature, 
A suta parte din arie 

Una mio litre. 
Una sută litre.     Decalitra. 

Decilitru.   Dece litre, 
Uni decimetru cub, 

si ună cub arendă 
fie-care laturo de ună 
decimetru. 
A gecea parte din- 

truniă litru. 
A suta parte dintr'on 
litra.   Centilitra. 

  

Una sută metri pă- 

s6i uni metru pătrat, 

  

    

D. |Altsuri de so- Valdrea 
liditate : 

Decasteru. : | Dece metri cubi, 
Steru |... Uni metru cub sâi 

un cub arendă laturea 
de ună metru, 

Decisteri. | A decca parte din- 
| tr'uniă steri, 
E. | Greutăţă stă 

ponduri 
Tonela,. Una mie kilograme 

s6ii greutatea unui 
, metru cub de apă. 

Cantaru. Una sută kilograme, 
-Rilograma. | Una mie grame scă 

*  |greutatea unui litru - 
. de apă destilată li 

temperatura +40, 1 c, - 
cântărirea litrulut de 
apă pentru greutatea 
unui kilogram se so- 
cotesce făcută în gol. 

Ectogramu. | Tina sută grame. 
- Decagrame. | Dece grame. 
Gramu |... reutatea unuicenti, 

cub de apă la tempe- 
ratura de +40, 1 centi. 

Decigramu, | A gecea parte din 
gramă. 

Centigramu. | A suta parte din gr. 
Miligramau, | A mia parte din gr.   

Arte 4. Unităţile de măsuri cuprinse în ca- 
tegoria literi c şi e, de la articolulă precedent, 
şi anume : Litru şi gramau, cu maltipli şi sub 
multipli lorii, vor putea fi întrebuinţaţi în 
dabliii s6ă în fomătăţi. 

TITLUL II 
Etal6ne pentru verificarea măsurilorii 
Art, 5. Ună etalonă metru după cel pro: 

totipă ali Franciei timbratii, cu marca ţărei. 
5e va conserva în archiva generală a Statului 

Art, 6, Etalâne asemenea timbrate pentru 
metru şi pentra m&surile de capacitate şi de 
greutăţi după sistemulă metrică; se vorii de- 
pune la Ministeruli de interne, agricultură și 
lucrări publice, şi Ia fie-care autoritate însăr- 
cinată cu verificarea măsurilorii.



  

  
| 

COMERCIULUI SI LUCRARILOR PUBLICE 

Art. 7, Ca verificarea măsuriloră vori fi în- 
sărcinate pentru oraşe, Consiliurile urbane, €ră 
pentra comunele rura!e Sub-prefecturile, . 

Aceste autorităţi, voră avea în a lor păstrare 
sub respanderea capiloră respectivi, etalâne 
ce voră servi în diferite verificări ale măsurilor 
şi greutăţiloră usitate în comerciă.- 

Art, S, Etal6nele depuse la autorităţile sus 
dise se vorii verifica după cumă aci urmeză, a- 
dică : cele de la Ministerii se vori verifica la 
fie-care 10 ani, celii mai târgiii, ră cele de- 
puse pe la cele-alte autorităţi se vori verifica 
la fie-care trei any. a 

Arte 9. Fie-căria autorităţi de verificare se 
va da de către Ministernli de interna, agricul- 
tură şi lucrări publice, câte ui marcă distinc- 
tivă cu data fie-căruia anii, 

Art. 10, Nimeni nu se va putea servi cu 
greutăţi şi măsuri cari nu vor fi fosti marcate 
Ja autorităţile competinte. a 

Arte 11. Pentru prima timbrare interesaţil 
se vor duce ânsuşi cu măsurile la aatorităţile de 
verificare în a cărori circumscripție se vor afla, 

Art, 12. Tâte măsurile şi greutăţile repa- 
rate nu se voriă putea întrebuința mat nainte 
de a priimi din nuoă timbru de verificare, 

Art, 13, Verificări periodice se voră face uă 
dată pe fie-care ani tataloră măsurilorii usi- 
tate în comercii şi de particolari, ' 

Epoca începerii acestei verificări va fi în luna 
lul lanuarie, 6ră a terminării se va fixă la fe- 
care periodii, pentru oraşe; de către consiliu- 
rile urbane, 6ră pentru comunele rurale,. de 
către prefectulii judeţului. 

Art, 14. Tote veriticările se voră constata 
prin mărci anuale, verificatoruli va avea ună 
registru în care va înscrie verificarea făcută 
şi unde se va subscrie acela ale căruia măsuri 
sa vorii fi verificati. | ! 

Decă acesta nu va, voi a subscrie sâii nu va 
sci a scrie, atunci verificatorulii va “nota în 
registru nevoința sii neputinţa aceluia de a 
subscrie. îi o - 

Art. 15, Po lingă verificările periodice mat 
susă însemnate, se vorii mal face și verificări 
neasceptate fără tază,, după recomandaţia Po- 
liţiei s6ă a autorităţii locale. Aceste verificări 
se vorii putea face numai de la răsăritulii până 
la apusulă s6relui. i 

Art, 16, Ministerulii de interne, agricultură 
şi Jucrără publice prin ordonanța Domnâscă va 
determina forma precumă şi materialulă din 
care voră avea a se face greutăţile şi măsurile, 
îrzestrând pe fie-care oficii de verificare pe 
lingă etalOne şi mărci, cu tablouri arătătâre de 
forma şi materialul determinatii, după care 
apoi industria privată va putea fabrica măsu- 
rile trebuitâre pentru comerciă, 

Pe lingă acestea, se voriă da oficiuriloră de 
verificare şi tablouri de transformhrea măsuri- 
lorii vechi în cele nuoi şi vice-versa, 

  

  

1965 
Art, 12, In tâte oraşele unde trebuinţa co- 

merciului va. cere, municipalitățile vori avea 
facultatea de a înfiinţa oficinri publice în care 
cetăţenii vor putea măsura şi cântări mărfu- 
rile lori plătindă vă retribuţiune moderată 
care se va fiza de cătro autoritatea monicipală 
după aprobaţiunea, consiliului de Statii, . 
« Art. 18, Nimeni nn va putea exersa fuucţiu- 
nea de rerificatorii publică fâră să depună ja- 
râmântulii de a'şi împlini bine şi cu credință 
sarcina sa. Jurămâatulă se va depune din nain- 
tea, preşedintelui Tribunalului de comerciii sâă 
înaintea vrimarului Manicipalităţii locului, 

Art. 19, Se va da de către măsurătorii pu- 
blici cetăţenilorii cari voră cere, însemnarea 
constătătore de resaltatulă operaţiunii, 

TITLUL DI 

Poliţia măsurilorii 

Art, 20, Priregherea d'a nu se vinde şi în- 
trebuinţa de câţi numai măsuri conformă pre- 
scripţianilorii legii de facă se va face de către 
Poliţiile locale şi de către împiegaţii consiliu- 
riloră comunale însărcinaţi cu verificări prin 
visite extraordinare şi neaşteptate. ! 

art, 21, Agenţii poliţiiloră şi agenţi! comu- 
nali voră face procese-verbale pentru contra- 
venţiunile gi delictele ce se vorii descoperi şi 
voră urmări pe făptuitori pentru a li se aplica 
pedepsele sâă amendele prevtdute de legi pen- 
tru asemenea abateri. : : o 

Art. 22, Agenţii însărcinaţi cu verificarea - - 
greutăţiloră şi măsurilor vori confisca tote mă- 
surile îi greutăţile care n'arii avea forma s6ă 
n'arii fi făcute de materiile prescrise, asemenea, 
care vori fi alterate, rose sâi turtite precumă 
şi măsurile vechi ce se vori găsi în usi. 

Aceste măsuri, depuindule la Poliţia locală 
s6ă la Sub-prefectură, se vorii strica și mate- 
rialulă din care aii fostii făcute se va confisca, 
dreptă amendă, 

Aceste -disposiţiuni nu voriă prejudica întru 
nimici pedepsele dictate de legea penală pen- 
tru facerea şi întrebuinţarea de măsură şi greu- 
tăţi false, , 

Art. 23. Disposiţiile legii de facă se vori 
pune în aplicare la 1 Ianuarie, anulă una mis * 
optă sute şâse-deci şi şâze. 

DECISIA MINISTERIALE. 

Avândă în vedere aliniatalu ală II-lea de la 
art. 16 din Legea din 15 Septembre pentru mă- 
suri şi greutăți prin care se statorniceace a ae 
da binrouriloră da verificare pe. lîngă etalâne 
şi mărci şi tablouri de transformarea măsuri- 
loră vechi, în cele nuoi şi vice-versa. 

Avendă în vedere jurnululii consilialni lucră- 
rilor publice cu No. 554 de la 2 Decembre prin



1966 - LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREL 
care propune basele transformării măsariloriă blourile prescrise prin lege pentru a, se distri- nroi în cele vechi şi vice-versa,. A „| bui biurourilorii de verificara. , Amă dezisă : | [ Dată în Bucures! la, 2 Decembre 1864. .. | Art, 1. Transformarea măsurilor, nuoi în Ministru secretară de Statii cele vechi şi vice-versa se va face pe bazele sta- "la departamentulă de interne, tornicite în tablourile aci anexate. | » „agricultură şi lucrări publice, Art, 2, Pe bascle aceste se voră întocmi ta- | No. 13,014. .. Cogălnicânu, 

1-a CATEGORIA . ;: 
Transformarea Metrului, multipliloră şi sub-multiplilorii să în Stinjeni 

          
  

  

    

  

  

Ș VALOREA | " VALOREA . 
NUMIREA VALOREA(i stânjeni palme, palmace] în stânjeni, palme degete o - în şi linii din Moldova şi linil Şerbanii -Vodă OBSERVAȚII SISTEMATICA | | ăi — | ! metri Stânj.| Palme Palm./Linii Stânj.|/Palme|Deget.! Liniy 

——— | Ş | 4 0) 0 Metru . 1 o 3 „840 6,81 Stânjenu din Decametra 10 4 35| 6I1LU5] 5 8,14] Moldova se îm- | ” Ă 50 parte în 8 pat- Hectometru, 100 p 4 5 11,46 9 me. Acâsta în 8 Kilorastza 11000. | 448 6,62] 5 palmaceşi acs- 
| sta în 12 linii. 

Mitiametru, | 10,000 „6,19(5,085 Stânjenu Şer- 
banii-Vodă se 
imparte în 8 
palme; acesta 
in 10 degete 
şi acesta în 10 
linii. 

Decimetru , 0 0 10,444. 0 

Centimetra, | dor | 0 344] 0 

Milimetru . | 000,1 | 0 o
:
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„Jransformarea Betrului şi sub-multipliloriă săi în Cuţi 

            

uncie, |Pazoseea VALOREA | | VAOREA 
A , A , n coţide ţtra Ro- . , 

în în coţi de Moldova | mânâscă - JOBSERVAŢII BISTENATICA 
  

met | CozuLii [rrALEPULU |COTI|RUPIGREEI 
  

        

  
— 2 = [2 | | 5|2| < |zlz| & Cotoli se îm. Slă| 5 |elă 5] - parte în 8 rupt! , : , Taz 0.09 şi acesta în 2; il 4 12] I| 3] 25 11 4 | 0,096] prefi, în am-i Metru ..., | | | , 04 bele fe 

| , 01 10) 1] 0,51 0| 21| 0,33] 9 1 „41| In Moldova; Decimetru «+ 
sunt duoi coţI ! 0 0 0,25] o o 0,2] 0| 0 | 0,24[şi anume: Co-! 

- tul şi Halepul! 

4 

“Centimetra „| 00,1             
. 
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„1967 

2-a CATEGORIA 
Transformarea aria, multiplilorii şi sub- „multipliloră, săi în  Fălci de Moldova 

şi în' Pogone din tera. romântscă 

VALEA VALGREA  VALGREA 
NUMIREA în lin Făleişist, pătraţi [în pogâne şist. pătrați . , , a OBSERVAŢII “SISTENATICA arii. din Moldova de Ţâra romănâscă .| “9% Ţ 

Arii Fălcă | Stivj. pătraţi Pogâne| Stînj. pătraţi 
i J p 18, :p.. | FalceadinMol- | ara... , 1 1 0, | . 201090]| 0:| '25 8,590 |iovaestede240 

, MI _ Istinjină lungim. 
Hectaria ..... 100 0, | 2,010 8,992 „1. 1 1,289 9,022 şi 12 lăţime sâi 

a „12.880 st. pătr, 
Centiaria. .... 0,01 0 0 0 2,586 "Pogonuli din     

„| "0 dou 

    ra romănâscă 
este de 72stinj, 
lung. şi 18 lăţ, 

- [s6ă 1,296 stînj.     
3-a CATEGORIA : 

T rasformarta Litnăuă, multiplilorii şi sub-multipliloră că în Vedre; Ocalele şi altele. 
în câtă privesce măsurătâre ea 4 licuideloră 

Şerbană - Vodă 
pătraţi. 

    
  

  

  

  

                  

VALOREA VALOREA VALOREA 
NUMIRE A în în vedere, ocale, litre şi | în vedere, ocale, litre şi |. - ă 

: : litre |: dramuri din Moldova | dram. din 'Ţera română OBSERVAȚII SISTEMATICA « . 

| TLitro | Oca | Lâtre | Dramari | Oca | Litrs | Dramuză 
| Dr 0 3" 10,56 | Vadra cuprin 2 . 

Lit 1 0 2 63,15 | " ÎolOoe.acâsta itru , 7 3 5,59 |t litre acâsta Decalitri 10 6 2 3.58 ! 100 dramuri a- ecalitru , . ş 14 6 11,18 Jtât în Moldova Sie 20 13 0 63,16 | "* [ata gin eră 
. Dablu-decal, 01 0 0 26,52 0 0 31,056 |romănâscă. 

Decilitru + 0,01 0 9 2,63 0 - 0 3,106 

Centilitra. . | |   

  

   



        

    

  

  

  

            

1968 LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

Transformarea Litrului şi multipliloriă să în Kile şi Baniţe pentru măsurătorea 
materiilorii uscate . 

o varoanea |. VALOREA VALGREA 
NUMIREA în în kile şi baniţe de [in kileşi baniţe de Ţera 

| SISTEMATICA. metri Moldova Românâscă OBSERVATII 

| Litri File | Baniţe Kile . | Baniţe 

| DE 
Lita... 1, 0 0,046512] 0 0,0294 | Rila cuprin- . A de 20 baniţea- Dublu litra ..., 2 0 0,093021]. 0 . | 0,0589 |tâtii în Mol- 

a . . dora câtii şi în “Decalitra ...,...] 10 0 046512] 0 0,2944 [ţera Român6- îti d : 
„. scă. merţa în 

Dublu decalitra, 20 -0 0,92024 0 0,5889 [iloldova, este 
“ - Ă „= - 10 baniţe, Hectolitra. ,.., | 100 0 4416512] 0 2,9443 

Kilolitra , ...... [| 1000. 2 6512) 1 | 94434       
4-a CATEGORIE 

Transformarea Sterului cu multiplii şi sub-multipl 

  
î. ma 

  

ii să în Stânjeni 

    

  

| 

  

      

      
01! 

                

  

| . a 

„VALOREA VALOREA VALOAREA 1... | 3 - NUMIREA - în stîujenă, palme palma-iin stiujeni, palme palma Ă | 
518 BAIA ZICA - ce şi linil din Moldova | ce şi linii în Tera Rom, OBSERVATII 

] metri 
Stînj. |Palm.( Palm. | Linii Sttnj. |Palra !Dege, |Linii 

| 

Sterali. ..| 3 0l9 5 [9a54] 0 | 1 [0 [5,198 | Stinjenali eabie| 

Decasteruli. |: 10 | o | 7 | 1: lasu]'1'| 2 | 5: [1,982 pe Rit sal 
Decisterulii, g 0 lo 0,520 Reccata ast ati 0 0 0 6,925 1 , ljenii patrată del 

uă basă şi aă pal- 
mă înălţime, fie- 
care palmă cuprin-! 
de în Moldova $; 
palmace şi în ral 
Românescă 10 de- 
gete arândă ună 
stinj. vătrată de 
basă și ună deget 
scă palmacă înăl- 
țime, fie-care pal- 
macă cuprinde 12 
linit în -Moldora. 
şi fie-care deget 
cuprinde 10 linii 
în Ţera Român6- 

“Îscă avendă totă| 
unii st. pătrat de; 
basă, În Molăora/ 
se may află şi co-, 
şuli care cuprin-   ie 2 st. cabizl, | 

| 
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; COMERCIULUI SI LUCRARILORU. PUBLIca: 

io Da) ms 
ni i 5: :A. CATEGORIE .„: uit canie i 

Transformarea gram cu multiplă şi sub. miuliziă i ie n ocale, litre şi dramuri 

| VaLOREA , „VALOREA * "" VALOREA ! 
NUMIRE A; LS şi] în oca, litra şi ramin în oca, litre, „şi dramuri OBSERVA ApIr srsraxarrga| EilOE ___din „Moldova —j „din Țâra xomântscă. m ou: 

| „ua, PPF şi —— —— p o E | ilog -Oza “|: Litre: “ Dramuri Oca +] Litre | Dramuri |--. --. |: DEL tz aăea Î:n:Ga e. efec ul a Pa ai) Gramulă „s.f iza] i 0 "0 [| 0.3 0 0. | 0,3145 ! 7 Decagramolă | 10 | |:0:[ 0]! 809 []...0 0]. 8145 Rae ectogramulă|] 100 |; 0|[;9 | 30,98 |: oi 31,45 | Atâtă în Mol. E Kilogramali .| 1000 e-0[: 3 |! «er liv:o | 8 [i 14.50 [lova câtă şi în]|:! Cantarali. . | 100k șI7|i1 | 83173] 78| 2, 50:00 |Eraromănâscă||; Tonela . . . .| 1000 14 |:2 | 37, 54 787 1: 0,00 jucaoa cuprindeii” : ca, | | | ! | itre litra 100 ||: - Decieramulă. 0.1 0110 0,031 0 9 | 0,0315 ţdramuri. | ; Centigramulă 0.01 4.0 0 1 0,0031 0 0| 0.0031 Dr Miliramulă. .| 0,001 i 0|:0 | 0,0003 0 0; 0,0003 | pi 
Pa 

III IN N N A E i | ; | i 

Transformarea greutățiloră şi mesurilorii vechi în acelea, ale sistomulur motricu s se va face! vo basele mar josă arătate 
  

    

          
  
        

    

  

ptetaă în 0 aci Znaj 3 ue Marraa Bace sr Sita a a ri Pau roti ma mere ela CATEGORII... me e ta 
- Transformarea stînjenului şi a coturi cu multizii şi eud-maltiplit lorii în metri: ii 
i paie at rasta 

| 
j hr... aa ee PNI i iată | în [.PE MOLDOYA +] * DE zzEna . nt i Pe me a „NUMIREA... a per în pa arern romănâscă “în -0 B s R R Y A Ţ 1 II II ” MESURILORU rob metri metri | Pi o a 

| 

NN s 

| 
- i “ pt 4 Pc Stinjenul. ...,., . | za] 1 22 [i i 9005, Fe lingă cotulii ordinari + în . | U în Oiduva se-întrebuințeză'în 

Palma. ,, pi 021875 : „d, 2458. comerciă şi cotul m a Palmacală +... |” 0,03484 [i 20: i [cărut valâre tn metri esta ap e precumă nai jos se o arată... : Degetul... ea e et [i '10,02458; : 
N ] . e, : . ţ ! . 4 PI e 

Linia cc... i si] 2 0,00290 7 10,00246, | a ţii 
Cotă. i |. 0,637. 0,664. 0688 
Ropulă în = | 0107968 i. 0,088: ! 0,0860! cotată Halep, . : i i : ş 

4 A Grefulă + n. ste 0403981 |: 00415! 0,0430 i:               
124 7
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Transformarea fălcei şi 

LBGIUINI:ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

30 Ba cit tate 

2-a CATEGORIE 
[rar 

d pogonului cu 'si b- 
măsură metrice de suprafege 

  

-multiplit lori, în 

vs 30 Buster ertrnt Oe co 
  

  

y . 
i 

i 
, 

NUM 
up văl 

  

IREA Ii 
GU 

Ile VECHI; 

  

    

  

  

  

    
: Făleia , 

Pozonali, PER 

Stiojenulii oătrati : 

  

za bu 

  

  

  
«la nsleoi ui i 

CÂT 

  

      

        

  

   
   

           

7? DEA MOLDOVA i p! E TIERA : aa: dar i) 

în nectarie, arie şi! Românâscă în ec. . Sai II 
1 izcentarig 0 tii- | | tarie, arie şi centarid| ! : “OBS RVĂŢII I7. 
at stream i per infetti poli | Ş 

i da „ADI iAItei 

-Hect:-|-Arie—[-Cent, Hect-j-Aric-l-Cent-| îi 

ma eh cm cate [eee Pe e ee re maree | Atena area 
|| 4312195]... 4...]1...] Centiaruliestennă me- 
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RELATIVU LA MESURI SI GREUTATI 'SI 

     mp eza si € 

  

TITLUL I. | zi 
„. Despre forma şi materia greutăţiloră +, "+ “sia măsurilorii ; tal și 

. Art, 1, De la 1 Januariă 1866, nu se vori 
priimi la âutâia verificâre de câtă nuinai greu” 
tăţile, măsurile şi instrumentele de cântărire 

"gi măsurare, care voriă îndeplini condiţiunile de 
admisibilitate prescrise în articolile de mai josă.: 

Art, 2. Măsurile de lungime suntă ș. 3 
rii ie 

Su 

, 

  
î 

NUSMIREA MESURILOR | NUMIREA MESUBILOR 

  

Metrală. | 
Dablali decimetru * 
Decimetru. 

Dublală decametru. | 
Decametrulii, 
Dubluliă metru. 

i 4 LEGII DE. LA. 15. SEPTEMBRIE. 1864. 

=> (Decret din 8-Ianuariă, 18966, a 
: | 

    
Aceste măsuri vori trebui a fi construite de 

metalii, lemnii scă alte materii solide. 
Ele voră putea avea forma ce se va socoti 

"mai potrivită cu trebainţele 1a cari vorii fi da- 
stinate. po 

Osebiti de măsurile de uă singură bucată, 
este permisii de a se face m&euri de lungime 
compuse din mai multe părţi; cu acesta însă ca 
numeruli părţiloră să fie ducă, cinci s6ă dece. 

“ Xl&surile vorii fi solii construite; extremi- 
tășile măsnriloră de lemni, precumă metrulii, 
şi dublulă săă, vori fi Jegate cu metalii.;i i, 

Impărţirile în centimetre şi milimetre, voră 
fi însemnate exactă, curătă şi în naghiă drepti 
cu lungimea măsuriy. 
Numele fic-căria înistri, vă fi să pată je faţa | 

superi6ră a măsurii, care va trboi a-purta de 
asemenea, numele şi marca fabricantului. 

Decametruli şi dublulii săi, construite în 
„ formă de Janţă, vori trebui a'avea Vergi înde- 

stulă de tari, avândă fie care lungime de ducă 
şi de patra decimetre; verigile de legătură în- 
tre aceste vergi, soră fi de acelaşi matală a- 
fară de acele corespundătâre la ună metra, care 
or trebai a fi din ună metală de culore osebită.: 

Art, 3. Măsurile de capacitate pentru ma- 
nea 

bi e 

  

27 2 Iu Ă - 
VERIFICAREA LORU IN EXECUTAREA: 

UL     

  

: Măsurile de capacitate pentru materii uscate 
voră trebui a fi construite în formă cilindrică 
şi vorii avea în întru diametrală egali cu înăl- 
imea,... dup A LT O Ir . : 

; Măsurile de lemni, nu vorii putea fi făcute 
de câtii de lemnii de stejari; ele vorii trebuia 
fi solidii construite în tâte părţile loră. * 

! Pentru măsurile ce voră avea pe din întrotii 
nervure' sâii alte părți destinate: a'consolida 
măsurile atunci acestea voră trebui a avea vă 
înălţime mal mare,.spre a compensa 'volumulii 
ocupatii cu acele nervure. e 

- ; Măsurile:de lemni.se voră face dintrtuă sin- 
gură foe de lemnii, înduoită rotundă şi prinsă 
în cnie, cc 
“Marginea superidră a măsuriloriă de lemnă, 

va fi căptuşită cu nă fâe de feră,.. . iii: 
Pe lîngă acesta, măsurile cele mari de la du- 

blulă decalitru până Ia ectolitru, vori trebai a 
fi legate cu cercuri de feriă, şi se va putea, după 
trebuința la care voră fi destinate, a li se aşeda' 
pici6rele înţepenite cu bolâre şi piuliţe. , 

Măsurile de lemnă de dimensiuni ma! mici: 
voră putea fi legate cu bande laterale de tablă. 
de feră, ip ” îi 

Măsurile acestea oră putea fi făcute și de 
aramă s6i de tablă de feră; cu acâstă osebire 
însă ca ele să aibă soliditatea şi formă descrisă 
înai sus. c; . 

Fie-care măsură va purta numirea sa, şi 0- 
sebitii, numele s6i marca fabricantului, care 
se va aplica pe fandulă măsurel, 

+: Dfesurile de capacitate pentru licuide - 
ri t pnertitrorep ” 

„ “Arte 4.. Numirile şi forria 'adoptată în ta- : 
bloulii de la art. 8 pentru măsurile de capaci- 
tate pentra muterii uscate, voră servi de regulă ; 
pentru construirea măsurilorii întrebuințate - 
pentru licuide de la ectolitra până la dabla-de- 
calitru inclusiv; ele vorii putea fi făcute de | 
alamă s6ă da tablă de feri, diră cui reserva - 
„expresă de a preîntâmpina, prin sporire cu cosi- 
"tură s€ă prin altii midloti analogii, ori-ce al-   NUMIREA MESURILOR | INUICREA MESURILOR 
terare scă oxidaţiane de natură a. presenta 
yrimejdie din intrebuințarea acestori măsuri, 

Măsurile dablulă-litra şi mai mici voriă tre-   Dablulii litra. 
„Litrală, 
Jumătate litru, : 
Dublulă decalitra.: 

Ectolitra. - 
Jumătate ectolitru: 
Dublulă decalitru. : + 
Decalitrală. :   Jumătate decalitru Decalitrulă,   

ț ; 

bvui a fi construite, exclusivă de cositori, şi vor 
avea pe din întru uă înălţime de duoă oră câtă 
diametralii; ele vorii avea greutatea mai josă 
arătată ca minimum obligătoriă pentru fie- 
care măsură,
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Decilitrulă |. . .... 
Jomătate-decilitra; 

        

  

Deblală-centilitra- i 85: Centilitrală:.... 50; 
7 atuniud oii caz Di dat 
Sa Part. aid Var ese » Proporția cositorului întreboințatii pentru. 

fabricarea im&suriloriă, vă, fi de optii-decă și tre sutimi 'şi cinci miimi; „astii-feli d&ră 'metalnlă din care se'voră făce, măşurile'aceste, 'ia:voră trebui a.'conține! imai. puşină de opt: decl 'şi- ducă sutimi de cositoră, curată, nici mai multă 
de optă-spri ece sutimi de altii metal: ame- stecată,. £ a Sri igti il - i Samataie 
a re 7 per ete par - Aceste măsuri trebue a consarva Ja, margi: nea superidră. pt din iutru forma calipulul;'ele 

imper- 
biz “bi 

    Lita 

  

vor: trebui ;să fio'fără: goluri'stă alte fecţii piovenite'dg la versarea loră, i “Numirea fic-cării măsuri se va scrie pe COI=. pulii e! nundeia scă' marea.'fabricantului se 'va, însemna pe fondii, > e e a 

      
  

Ta ete Sere peron * Be:voră 'patcă' consirai: măsuri „de tinichea, 
de Ja dublalii-litru'şi până la „centilitru, însă 
acestea voru fi esclisivii: reservate pentru lapte, 
leii, uută 'de-lemnă şi gază : forma loră Ya fi 
cilindrică, avend dianietrulă egală cu înălţimea, 
conformă “cu” prescripţiunile. pentră! mesorile 
din tabloulii de la art. 3, destinate; la, matiriile 
uscate; ele ori avea uă târtă: stii ună'cârligă aserienea, de -tihicheâ, şi “Tori parta: numirea 
loră pe' cerculă! superiori înțorsii pe din afară 
făcată de tinichea'dublă şi care'le Vă servi de 
margine. Pentru înserinarea niărciloră de ve- 
Tificara, se vor dispune: duoă picături, de_cosi- 
toră tartite”: una pemarginea superidră, şi 
alta la împrennarea, fundalui care va trebui 4 

i numele: s6ă marca: fabricantului. + . 
Si di ai i romi 

purta 

  

    

    

   

   „Rp prese e 1 rare Ido, 

n a Greutăţi de fieriă at e 

    

ara sl ao id A Dio Berea ss fig Su 
Art, 5, Greutățile se vorii construi. de fontă 

de feri: (tuciii; srhijă); numirea :loriă este în- 
semnată mai josii. precumii: şi denumirea abre= 
viaţă ea va, trebuia înscriscă pe fie:care din ele: 
Şi în caractere lisibile, suita, e paria 

Luz 
Ca 
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ha 

ae pe ie tza Î) sii n, ă tr , 

pi păr ase) ||| 0 or OT NURUBA iiOm EEE tor [ea târte eu târte| ||. 1, NUMIREA | “abreviată'cs va” „KUMIREA MESVRILOR | ţo-nicr'| fără sugi. Mi „mt | trebui -a fi înseme i tie „Papae_| capacă |:capacii GRECTATILORU | nată pe snprafaca „i | Urame | Gram: |. Grame [1]. -: : i pi "" “supericră ”, . “ iu ot Pee ce Pai : a ii iei tai Dublulă-litra' “1 1350 | .1700 | 2200 nui 6 A soi. Litrală. . . vstăi: 900 111100 | 1350 |||! 50,kilograme, 1:50 kilog; Jumătate-litru,-. - 50 |; .820 20 kilograme, .20.Kilog, Dablulă-accilitru.. 5,[1420 |||. 19 Wilogramem: .. .[.10'kilog. 

       
    

     

  

   

    

      

|i.:5 kilog:r 
„2 Rilog.: 

5 kilograme, 
„ Dabluliă,kilograme, 

    
Kilogramulă..; e ll kilog.;.. 
Jumătate kilogramă, ;/.,,1/2 kilog.:;: 
Dablulă ectog; :..|.2 ectog.: 

„ Ectogramuliă.: „fiul ectogi ra: 
Jumătate ectog. 1/2 ectog, 
    : „ital Pau . Î. | pari Ra: 

: Greutățile derferă de cinci-spre-dece şi duoă-, 
deci kilograme se voră face în formă !de 'pira- 
midă; trunchiată rotandită la. unghiuri. şi 'a-   

  

      

  

| pe fie- 

vândă pentru basă ună paralelogramă, si... 
„+ Cele-alte greutăţi de ferit: do'la acea d dece 
kilograme pâriă la jumătatea ectogrami inclu- 
sivii. voră'tiehuii a avea. formă de; piramidă 
tranchiată având de basă uni ezagonă regulaţ.: 
"i Belciugele'ce suntii. ataşate la greutăţi, vori 
fi agedate în modă ca să nu trâcă peste muchia, 
lui superiră, i: 

  

i af pati îi  * Pie-care belciugă va trebui să fie de feri cio= 
| cănită rotundă şi bine fierti. i i e ie, : Fie-eare belciugi 'ataşaţă, cu'ană lanţă dă” feri va fi dispusă astii-felă. că să intra cauşu- rinţă in''scobitura' făcută pe faşă da d'asupra; greutăţii,” pol at ci = : i. - 

| „Fiecare lanţă va fi de; feri ciocănită si con: straită ;eolidi, atâtă Ia: capătali'cs ţine bel: ciugulă: câtă şi Ia cet altă capătă 'cu erăcane,; cari vor trebui să. fie induoite' şi întârse: pe 
dedesubt, pentru, a; reţine" plumbulii necesariă 
pentru potrivirea greutăţii i e RE 
„Greutățile de feră. nu vori trebui a avea.pe' saprafaga lorii! nici dungi nici goluri şi fonta 

trebue. a fi nici iute'ci de bună calitate: i 
i Fie-care greutate trebue să; aibă la extremi- 

tatea lanţului nă cantitate suficientă do plumbi 
tarnață într'uă singură: vărsățură. care'.este 

  

  

  

"| destinată a priimi întipărirea'semnelorii de ân- 
! tăia verificare, şi a, celor: 

    
LX periodice precumiă şi 

marca fabricantului, - +: >: SN 
ic dia 3] ma ti “       

      

pu Greutăă de alamă"? 
DI aa it et ga Moi 

„ APte:Ge, Greutățile de alamă suntă: 
maj: josiă: precumă şi; numir 
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FAGA 'SUPERIORA 

  

O ga Tu 
20 kilograme. 

„__ 40 kilograme, .... 
„5 kilograme, 
2 Hilogiamg" 
1 'kilogiamă'S 

500 gratne, î Ul 
200 grăinei. î 
100 grame!" 

Deca ave bl epe 
“Daoă-qeci lilograme : 
Dece kilograme. |. , 

“Cinci kilograme. ! . . 
Dublulii kilogramă . . 

„ Kilogramulă,', |. 
Juimnetate: kilogramă . 

: Dublulii ectogramă . . 
„ EBctogramală.:, ,. 
, Jumătatu ectogramă .| 50 grame. "i 
„ Dablulă decagramă „.;[12120 grame... 
Decagrami.:. $ 1 .. 10 grame! 

„ Jumătate decagramă .|  5'ceatigtare! 
Dablulă gramă ....| ::2gramesiil. 
Gramul. sg, 

„Jumătate gramă ui: 
- Dablulă decigrami i î. 

. Decigramulă. iii: 
Jumătate decigramiă. „|: * 

ind decigrame) 
ut '2 decigraine, 

me - Me 
lu 
Pi Li 

      

    

LECIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 
SID MSP i boa LA i a a ti 

trebui a fi curată, spre a nn presenta nici ună 
corpi străină;-ce ar fi fostă introdusă în alamă; 
nici tre ună golă 'ce ară 'permite de a se iîntro- 
ducă, asemenea corpuri străine. 
„i Numirile vori fi scrise îni' săpătură şi cu ca- 
ractere 'listbile'pe suprafaţa superidră a greu- 
tăţilorii. 'Pie-care 'greatate va trebui a purta 
numele s6ă marca fabricantului. 

  

POE o e eri 
"i Gatit coiUnelte de cântărire . . ălui:ul 

Art. 2, Uneltele de cântărire'suntăi : iri 
    

  

i! 1 Balanţele ca braţe egale; -: d 
|: 2. Balanţele ca basculă. -:- 1 ii: r 
:» Balanţele'cu brace egâlo cunoscute sub nul 
mirea de balanțe da magazine. vorii trebui N 
'solidi constrmite; Bragele de: feri '(la a cărora! 
capete suntă atârnate talerile balauței) voră 
trebui a fi mai. multă, late de câtă grâse, mat 
cu s6mă, către centru .unde suntă cuţitele să; 
punctele de r6zemmii 'ce le traversă perpendicu-, 

„| tarii, şi ale căroră' mhuichi vor trebui â 6 ascuţite,, 
“| si în linie drâptă. "Punctele extreme de atâr-, 

nare 'voriă trebni a fi aşedato la egală distanţă, 
'|de aceste''cuţita., Bragele nui voră trebui a se;,   - Dublulă centigrami, „i. i:; 

- Centigramală „iii jaf. 
Jumătate centigramă .| -. 
Dublulă miligramă ; 

: Miligramulă.. „î.. te. 

    
      inu ci       

  

* Forma grentăţiloră de “alamă, dela donă- 
deci kilograme până la gramă. inciusivă sa f 
aceea a anui cilindru avendă la verfă ună .na-, 
sture, Jnălţimea cilindrului va A.egală cu dia- 
metruli săi pentru tâte greutăţile până la acea 
de cinci grame inclusivi ; înălţimea fie-cărui 
nasture va fi egală cu jumătatea diametrului 
cilindrului celă suportă.. Aceste, disposiţiuni 
mu vori fi aplicabile pentru greutăţile de unală, 
şi ducă grama care voră area diametrul. dat 
mare de câtă înălţimea. 3 a 

Greutățile de la cinci decigrame până la ună. 
miligrami inclusivă, se voii face,de foă de a- 
lamă tăiate pătrată, 

Grentăţile de alamă cilindrice şi cn nasture 
vorii putea fi masive stă voră putea conţine în 
interiorulă lorii uă 66 care cantitate de plumb; 
însă ele voriă trebui a presenta. totă-dâ-una a- 
celaşi volumii, "Aceste greutăţi potă fi făcute 
s6ă dintr'uă singură piesă, s6ă 'celă maltă din 
dot, cari voră îi, una cilindrul: şi alta nastu- 
rele; dcrii în acesti casă nasturele va fi prinsă 
în şurupă pe co:ulă greutății şi fixată inva: 
riabilă cu ună.cuiă sc gurupii inică, care nu 
va trece peste faţa superidră,” Acesti cuiă va 
fi de aramă pentru â se'putea lesne osebi.':!. 
"Greutățile de alaniă de uni kilogramiă şi raat: 

mică, voră putea fi făcute în forma unoră pa-. 
hare conice ce se pună unele tn altele şi se potă 
cuprinde într'uă cutie, care şi ea singură este 

“uă greutate legală, 

   

  

1: Tâte instrumentele de cântărire vo 

|elătina în gave, Balanţele voră trebni a fi osci-, 
“[lante. Sensibilitatea loră va fi.până la duct 

miimi din totala greutata încărcată pe balanţe, , 
: „Balanţelă cu basculi, voră trebui a A osci-, 
lante şi construite asti-feiă ca să dea în totă-; 
d6-una ună raportii exactă de una la dece, între 
greutatea pusă; în talerulii balanței şi între, 
accea dă cântărită pusă pe tablă. Aceste in- 
stramente vorii trebui a fi astă-felii ca să pâtă. 
cântări celă paginii una sută de kilograme. Ele;, 
voră fi solidă construite, Grâutăţile întrebain:, 
țăte Ia cântarele cu aceste balanţe ui voriă pu:; 
tea fi altelă de câtă acele prescrise la art, 5.:1i 
i! Porţia, fic-cătei balanţe cu basculă, se va arăta.) 
în kilograme, pe mă placă de alamă, incrustată;, 

| pe. faga tablet verticale do lemniă. Simţibilita-, 
tea: acestori instrumente va fi de:uă a mia, 
parte din greutatea încărcată pe tabla balanțel. ; 

ră purta: 
e numele să marca fabricantului... 

- Ins 

  

ientele de măsurăidre pentru 
ui alui 

  

trun 
ii: lemnele de focă i : ::. ce
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“A Cadrurile co represintă măsurile de. 
soliditate ale decasterului, a dublulni steră şi' 
cari suntii destinate pentru măsurătârea lem- 
nelorii de foci, ror fi construite de lemnii bani; 

rt:5 

bucăţile ce le compună voră fi bine îndreptate 
şi solidii împreunate,” iri te at 

: =: Fie-car6 cadru se ra conipune dintr'uă talpă,” 
din duoi stâlpi vertical! şi din duoă. proptele;: 
longimea; tălpei între stâlpi este' fixată pre=" 
cumiă urmâză, adică: aia 

Decasterulii (corespundânăiă aproximativă cu. 
vechiulă stiojenă) ... 22 50 

Dublulă-steră (corespundânâii aproxi- 

   

ai   Suprafaşa tutoră greutăţilorii de alamă ra mativii cu a cincea parte din stinjeni).. 1,00



  

rr: COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

„; „Lemnele vorii fi tăiate: în; lungime. de dugă 
„metre şi înălţimea stilpiloră pa fiz. „i: ma 
 Decasterulă. ,.... metareie e ei 19300 
„+ „Doblulă-steriă „arse în ete ps-aîs e ] 

„ia Şi vorii fi împărţite în dece părţi, «sui ri! 
za „Cadrele. măsuriloră : mai. susă arătate.voră 
putea fi construite şi' de ferii, numal,sâ înde- 

„plinescă condiţiunile nacesarii do esactitate şi 
soliditate şi să pârte place de cositorii.sâii de 
plambă, pentru a înleani aplicarea. mărcilorii 

„de verificare. ... ș.. : i) 
iza sr 

    

   

    

    

  

Aa, 
    i 1 

. Ma ta ul A . - 

"3 4 viol: Despre: verileatori ** 
tri ppm 

“Arte 9. Verificarea greutăţiloră şi a :măsa- E 
„rilorii- destinate şi întrebuințate în comerciă, 
se va face sub privegherea prefecţilorii şi a sub- 
:prefecţilori de către agenţi speciali. numiţi şi 
rerotabili;prin Ministerală din întra, agricul- 
tară şi ducrări publice... :si:na i: Pta teoe 

„ AKte 10, In fie-care plasă,sâă ocoli se va 
- nurmi câte un. verificaţoră care va avea biuroulii 

săii câtă se,va putea mai în centrulă plasei. 
„...Se va putea:nami, şi adjutori de veriticatori,: 
'sapaşi acelorași condiţii şi arândă aceleşi atri- 
buţii ca şi verificatorii, | - 

Art, 11, Nimeni,dă! pâts fi verificatorii până 
” nu va cvea'versta de 25 ani împliniţi, şi până a 
nu depune exaenulii special pentru verificator, 
după unii piogrăriii dată de ministrulă aface- 
zilorii de interne, agricultură şi lucrări publice. 
os ATte.12, Serricinlă. verificatorolui este in- 
compatibil ca orl-ce aite funcțiuni publice şi 

suriloră, 3 ee ai ie 
„a AFfe 13. Verificatorii nu poti intra în fanc- 
țiane, mai, nainte d'a depune jurământulă pre- 
scrisă de legea din 15 Septembre 1864, înaintea 

DR Pa 
Tei i ti 

„Tribunalului districtului în care suntii numiţi. 
_. In casă de schimbare de residenţă s6ă în casă 
de misiune timpurarie, verificatorii sariti M16- 
tori a visa hârtiile de numirea lori şi actulă 
de jurământi da grefa Tribunalului în a căruia 
jurisdicţio suntă atașați, «n: ti în îsi 

Art, 14, Fie-care biuroii de verificara „va 
avea asortimentulă necesariii de etalâne, veri- 
ficate şi marcate, la depositulă de prototipe, 
înfințată. lingă. Ministerulă: de interne, agri- 
caltară şi lucrări publice; etalânele binroalui, 
voriă trebui a se verifica din noi la acelaşi de- 
poşitii celă pugină uă dată la trei ani. .:+; 
i (tarile necesare, la verificări prin districte, 
voră fi fabricate prin îngrijirea: ministrului.a- 
faceriloră departamentului da interne, agricul- 
tură şi lucrări publice; ele voră purta semne 
distincte: pentru. fie-care ană .de'eserciţiă. 
„u-Mărcile destinate la verificarea greutățiloră 
gi măsurilorii. fabricate din. noă. s6ă repararea 
voriă fi diferite din acelea ce suntii destinate:a 
constata verificările periodice succesire, -1;-i?, 

  

in Despre verliicaze |. 
-I.,AFte 18, Greutățile şi măsurile fabricate din 

  

ca ori-ce, profesiune supusă Ia verificarea m&- 

„198 

ni Arte: lb. Etalnel6 şi măsurile” biurouriloră 
de verificare, suută conservate de verificatori, 
snb respunderea oră, şi sub privegherea pre- 
fecţilorii, e ei fe e tut 

- Art. 10, :Lefa verifcatorilorii este regulată 
de Ministerulii de interne, agricultură şi lucră- 

pt 

|riloră publice, :pentru :comunels 'rurale şi de 
Consiliele municipale, pentru comunele urbane; 
ea cuprinde tprin abonament) chieltuelile de că- 
lătorii ordinare, acele de într ţinere şi de tran- 
sport, :a, instrminentelorii de verificare şi chel- * 

„. Ptaelile. de confecţiune a matriceloră de roluri. 
Etal6nele se vorii păstra şi operaţiile se voră 

aâministraţiune; :: „1 i +! e 

“face în localulii destinaţii pentru. acâsta, de 
dt 

Btal6nele, mărcile, registrele şi mobilarea 
biuroutilorii.se dai 'veriticatoriloră de: admi- 
Distraţie, e ci a e 
„„.„Cheltuelile de călătorii extrâordinare, afară 
din plasa să ocolulă lori, li so plătesce osebitii, 

Art. 17. Verificatorii potii „fi suspendaţi 'de 
-prefecţi raportândii pe dată causele ce ati. pro- 
vocatiă luarea acestei măsuri Ministerului tre- 
hiloră de interne, agricultură şi lucrări publice. 
pe te 7 „i is sri ) oa O Ti 

  

noii ssii, reparate, se voră presenta'la biuroulii 
verificatorului, şi se yoră verifica şi marca mai 
nainte d'a fi liberate în comercii. : mi 

-i. Arte 19, Nici uă greutate şi nici uă măsură 
na'pâte fi supusă verificărei,: pusă în vîndere, 
s6i întrebuințată” în comerciă, dâca nu portă 

'într'ană.modă deosebitii şi lisibilă numirea cei 
este afectată de sistemulă metrică, - «. -.» 
-a Art, 20. "Afară: de verificarea: primitivă de 
care se vorbesce la art. 18, greutăţile şi măsu- | 
zile cu cari:se, servescăi comercianții. cuprin3ă 
în tabloul arătătiă la art. 22, s6ă pe cari ei le * 
ai în posesiunea loră,-suntii supuse unei veri- 
ficărl:.periodice;: pentru .a recunâscei dica n'a 
fostiă'alterată. conformitatea lori cu etalânele. 
1 Fie-care din aceste verificări este constatată 
prin punerea unei mărci osebite, ri e iii 
Art, 21. Fabricâuţii şi nepuţătorii de greu 
tăță: şi măsuri; nu santă supuşi la verificarea 
periodică de câtă.pentri acele cu cari se servă 
în comerciulă loră, if ne iii 
-. Greutățile, măsurile şi instrumentele de cân- 
tărită şi măsurat, noul s6ă reparate şi destinate 
la vindâre, voră fi marcate numal'cu stempuli 
verificării primitive." ee rr 
„Art, 22. Tabloul anezati la regulamentulă 
de fașă, arâtă profesiunile ce trebuescă a fi 
supuse lu verificare precumi şi asortimentuli 
greutăţiloră gi măsuriloră de care e dâtârea 
ti aprovisionată fie-care profesiune..i: -::! 
"Arte 23, Oricine sa ocopă cu mai multe fe-   luri de comerciuri, trebag a fi aprovisionatii cu



unii Arte 94,0 

:.. »Oraşii, dâră.ăşegate în case'd -8uutiă ana lingă alta, trebue "din: aceste: ma j 

::B0rsă acolo, n a „piidrte 25.:VeriAcarea 

1 deplini veri 

" căru 
tai 
„si Elă- verică, 

”. lori de interne; agricaltară Şi Incrări “publice, 
1". Verificatorii. potă 

 :. pinate pentru verificarea măsuriloră, + + „Art, 28, “Neguţătorit a 
"cu greutăţi și măsuri, suri 

- instrumente sunti ins 

mianale; ale biurourilorii de jam 

, 

- 1976. 

şi măsuriloră sta: 
sle, afară “numa! 
de “una din r&mu- 
deja caprinsă în- 
ale 'indastiiei ce 

a tite dtp je Da ei [i cd 
ră-cine va avea may ;Zine,. prăvălii sâă ateliere” d 

tornicite pentru. fio-cara din “cândă asortimentulă 'ceraţă rile comercialui săă se află tr'una din celo-alte: raniuri -eXerseză,:! 1. i    

eosebite în acelaşi 
eosebite şi care nu 
a înzestra fie:care 

răvălii săr ateliere cu cerată pentru profesiunea! 
DT il i 

periodică Be face anii. Prefectulă regaleză rândulă în care „8 88 verifica diferitele comună ale distric ui “Art, 26, Verificatoruli este dâtoră de â'în- ficarea ce i se va, insemna pentru “fie-care ani: şi de a merge” la: domici ia din acei înscrişi în rolală conformă art, 25. fj,uiz rii 
şi însemnâză! greutăţile,:-măsu- rile şi instrumentele ce i se înfăgişeză,: atâta „acelea ce compună în minimum “obligatorii, câtă şi acelea ce comercianții ară „Poseda'ma! multă, tii 

Elă le înscrie tâte 
pe care snjiusulă Ja verificare subscrie în mar- gine şi dâca, acesta nu' scrie scii nu vrea să sub- ; serie, verificatorală constată, actată urmare; - „i: Arte 23.--Verifcarea “periodică se a: putea face la localulă Primăriei, însă numai pentru 

in: a hagazine,. p 
„asortimentulă 

sant 

ie eta edi, 

, localităţile acelea, la care ministrulă afaceri- 
ar. crede executarea acâsta; mai lesniciosă, : - 

:totă-dâ-una! face sâă ex- oficio sâi după cererea autoritățiloră judiciare -s6ă administrative; visite extraordinare şi Beo- 
LA 

mbulanți ce se serță 
tă dâtori de'a Is pre: senta în celă d'ântâiă trimestru -ală fie-căruia ană şi la începutulii profesinnii în cele d'ânteii "trei luni da la data: autorisării, la uriulă din biuroaurile de verificare în jurisdicţia în-'care ei circală cu mărfurile loră, ii ci tea piei - Arte 29, Balanțele: scă alte instrimente de cântărire, suntă supuse verificării: primitive şi marcate mai nainte d'a fi scâae la Yîngâre 'sâă liberate pnbliculat, pe lingă. care apoi acele i pectate 'şi supuse la veri- ficările periodice, însă numai la domiciliă; :! : “Arte 480; Cadrele -dublalai:steriă şi decaate- rului ce servă în comerciulă lemneloră de focă, santă verificate “şi: marcate” may nainte de în- trebuințare, însă nurăaj la domiciliii, „e “1 Ele sunt asâmenea supuse la verificârea riodică. « paz e! i ef 

  

iii sa pie 

RC 

pe-   
  e Dalia se de fi pe Art, 31, Greutățile şi mesurele caselorii co: 

ă ale 'eântări. toriloră publici, ale spitaluriloră, închisoriloră 

  

   

  

    
   

  

multe maga- 

rofesiunea! ce'c- 
a hi 

în toţi 

tului, 

linlă 'fe- 
6 se va alcă- 

*-] comună, este opri 

ă asortimentulă 

„pe ună registru portativiă, 

  

| i LEGIUIEI ALE MINISTERULUI AGBICULTOREI | asortimentulă preutăţiloră 
sara clu Ti gi 8 orf'că- 

|şi stabilimehteloră'de bize-facăi 
'suntă supuse Ja 
„iii a 

roră alte stabilimente publice, verificări periodice: - -,. ... V'Arte 32. Greută 
în pieţe publice, 
tari mobilă da” 
'Supuse exerciţiu 
i “Arte 88, Visi 
torii, suntă aut 
56 potii îndepli 

Ca tâte astea, 

ile şi măsurile întrebaințate bilciuri 'şi teiguri, ÎU ma gazi- negaţători iimblătory,: suni lui verificatorilră, :: ai i si tele şi: exerciţiile 'ce,verifica- orisaţi a face la'domiciliuri; nu ni de câtă diaa.!:*-:; IL 
pentru negnţători şi debitaânţi, 

tă timpață pe cât 
curile de vindsre, Prefecţii fixeză prin încheere pen- are comonă și în fie-care anii epoca cândă 'se.va'faca verificarea. Rai ” Pentra 6raşe, acâstă epocă so vă Bia dă Con- siliulă municipală! 4/1: ri Gui aia d ca :$ “La expirarea celur din: utmă termini de iat suis “pi după ce 'verificarea:se va fi făcutii' de : tă comercianților; antrepre- Doriloră şi industrialiloră de a întrebainţa şi de a așea în posesiunea lot > greutăţi, măsuri şi iustrumențe de: cântărire,: câ n'ară fi fostă snpuse'']a "verificarea, periodică” Şi, care n'ară | “purta: marca anului: ai daia dit fue 3 vi 

i TITLUL IV: si , EA ele pr, N fe mur Despre iuspectarea debitului mărfariloriă .. ce se vind cu cumpăna ca şi cu măsura 
"Art, 83, nspectarea! debitalui mărfuriloră - ce se vîndi 'cu cumpăna 'sEă ca măsura! este confiată specialii privegheril şi antotităţii pre- fecţiloră; sub-prefecţilori, primarilor; adja 0- rilor şi comisarilură polițieneaci, oii - rârţ 30. Primarii, adjutorii, comisării şi in- spectorii polițienesc], voră face în'ocolele loră respective: şii de mat : multe ori pe ariă, visite în! prăvălii și magăzine, în pieţe “publice,-bi]- ciur! şi târguri: pentru'ă se îsigura 'despie e- | xaltitadinea'şi fidela întrebuințare a: greutăţi: loră'şi măsarilori;:: at pa E i +: Vorii ptiveghia biuronrile publice de cântă: Tită şi măsurată ce deţinăă de administrarea municipală "7 în sets citeai it aia, "Se votă asigără d6că greutățile şi măsurile, 

şi dâca de li veritica- 
a mărcile 'de verificare, deca de li veritica- 

e mărci, âceste iistru- 
entale 

rea coristatată prin acest € mente vai suferiţă: variații, 'seă: accid i EDT TE ia 

  

  

    

e... 
” : 47 ,     

  

   

s6ă fraudalseioii ci a i Art. 37. Voră visita adesea balanţele şi tâta cele-alte' instrumente de cântăritu; se'vorii a- sigura despre dreptatea oră şi despre libertaz tea mişcăriloră loră şi voră constata 'orl-ce infracţiune; ! i: iii ie ii îi „ ATte 88; Primarii şi ainploiaţii Poliţiei voră priveghia vinderea cu fidelitate a'mărfuriloră, cari finită fabricate ca tipară să cu forma,;se rindă cu bucata si ca eoresjon- d eu pachetală! dinte unei grautăţi otărite: ni e 

ză 

m 

  

         



  

    

  

a fi fosti măsurate în adevării,, . 

„ trarie, conformi art. 21 din legea de lă 15 Sep- 
- tembrie 1864... . - 

- tornicite prin-legea din 15.Septembrie 1864. 

U4EI depună; obiectele” confiscate 1ă Piimă 
„țândă aodata e posibilă. e uiti „Art, 49. Ei trebue ă „cnl6gă, şi să relate, 

„ re oră de oxidaţie, potii vătăma sănătatea” 
„cetăţeniloră, ei, însciinţeză .pe. primari. şi pe 

. îndață ce primarulă îi va îastiiuţa prin publi- 

. Verificarea măsuriloră; :acâstă însciințare însă, 

„Asemenea sunt dători d'a sesupune șerificări-, 
--Joră la tâte visitele prevăgute pria art. 26 şi 27, 

“COMERCIULUI 81 LUGRARILORU PUBLICE -: „i oz 
: Cn tâto'acestea calipurile 'sâă tiparele pro- 
prii'de acestă felă, nu vorii fi nic! vă dâtă con= 
siderate 'ca instrumente de cântărită nici voră 
putea: fi supuse la verificare. î îi: ir i :Incheerile prefecţilorii relative Ia măsuri şi 
greutăți, altele'de cati: acele luate în confor- 
mitatea; art. 22 nu vorii fi executorii de câtii 
în arma aprobării ministrului de interne, agri- 
cultură și lucrări publica: - 

Art. 39, Vasele şi buţile în care so păstreză 
băutură licuide sii materii, nn roră fi conside: 
rate ca măsuri de capacitate sâă de greurate. 

So voră lua măsuri ca la 'vingereă îă detalii 
a băuturilor şi a altoră licuide;-acestea să nu: 
fie vindute cu 6re-câre vase s6i măsuri, pre- 
supuse a fi ecuivalente măsuriloră legale, fără 

air 

    A OI DLULVi 
„Despre infracțiuni şi modalii de - 

E a le constata: : —- .-- 
' “Art, 40; Afară 45 dreptală dată, amploja- 

  

    

| 1977 
"Art, 45,.Ti cas câhdii cel supuşi la verifi- 
care s'ară opune Îa acâstă şi cândi veriticatorii . 
ară trebui a proceda la 'verificare înainte! de 
răsăritul sâi după apusulii sorelui; conforniă 
articolului 33, âtuncă ei nu se: poti” întroduce 
în case, bastimente s6ă: magazine, de câtă în 
presența primarului, adjutoralui: sâii “a comi- 
sarului poliţiei. : Ei 

Art. 46. Funcţionarii denumiți în articolulă 
precedentă, nu potii refasa d'a însoţi in toţă- 
dâ-una pe serificatori cândă ei vori cere acâsta, 
şi procesele-verbale ce se rorii alcătui, dâca va 
fi necesitate, so 'voră snbiscriă şi de amploiatul - 
polițieneacă.sâi municipali, în presența căruia 
s'aă fâcntă verificarea; în casă de refasii so va 
face menţiune în qisele procese-verbale, 
„: Arte 41, Verificatorii-închea procesele lori 
verbale în cele 24'0re de la constatarea con- 
travențiel, le scriă ei Ensnşi, le sub-semn€ză şi 
le legaliseză, coli mai: târdiă a duoa di după 
închiderea : diseloriă' .procese-rerbale “înaintea 
primarului s6ă a adjatorulut comunei unde îşi 
ai reşedinţa, s6ă.acelora unde s'a comisii con- ţilorii Poliţiei judiciare prin codulă de instruc- |travenţia; legalisarea este subscrisă 'atâtiă de ţiună criminală, verificatorii, constată 'contira- 

venţiunile prevădată de legile şi regulameriţelg 
privitâre la greutăţi” şi măsuri în întinderea 
districtului Ia care sunt 'nanăiţi şi jucaţi, , 
EI suntă detori de'a arăta actulii dă numitea 
loră în acestă funcțiune celoră supuşi Ia veri- 
ficare şi cândă aceştia arii cere-o, |    n 

bază înaintea justiţiei, până Ja uă dovadă con: 

art, 41. Verificatoriiconfiscă tote grăutăţile 
şi măsarile cari nau vorii fi conforme celoră sta- 

“De asemenica, ei confiscă tote greutăţile, mă- 
surile, instrumentele” do cântărire şi de măâu- 
rătore, alterate; sii defectuăsă s6ă cari n'arii 
avea mărcile legale ale verificării, n, 

   
  

  

ri 
ț 

Pai cui 

circumstanţele cu cari ai ajunsă în posesiune. 
s€ă in iutrebuinţare, greutăți să măsuri oprite: 
și Art. 48, Dâca găsescă măsuri, cari prin sta- 

comisarii. de poliţie. * ;... atitea ra tar) 
„Arte 41, Supuşii Ia verificare, 'suntă. dătoră, 
da a deschide miagăzinele, prăvăliele şi atelie-, 
rele lori, şi de'a ascepta la domiciliulă oră 

o poa 
  

caţie, in forma, ordinară, că urineză a se face 

vă trebui a se face 'celă pucină, cu; daoă-gile”! 
mai nainte de gina verificării, i 

  

primari să, adjutorii câtă şi de şerificatorii. 
Art, 43; In termini de cinci-spre-dece gile, 

proceselo-verbali suntii înaintate prefectului, 
care se conformsză regaliloră statornicite din 
art.  . din codulă de instrucţiune criminală. 

Art, 49. Verificatorii greutăţiloră şi măsu-. 
-: tam] Tiloră saută subt privegherea” procuroriloră, e U d a a n ptnerae Tpanee -” Procesele” verbale 'ale lori, suntii late de, dâtori fiindii a da ascultare şi supunere celoră- 

alţi superiori al loră în administraţie, __ 
Art. 50, Cândii afişe'sâi ânunciuri ară cu- 

prinde numiri de greutăţi și măsari, altele de 
câtii cele arătate în tablouli, anexată la legea 
din 15 Septembrie 1884, primarii. s6ă adjntoriă 
de poliţie sunt dâtori d'a constata acesta prin 
procesă-verbalii. Verificatorii, şi toţi. cel-alță - 
agenţi ai antoriţăţii publice, suntii dâtoră âs0- 
menea de â'ssmala, orl-ce abatori de felalii a- 
cesta ca'ei arii descoperi   

  

  
uh DEI pp Yet Glen 

, 
ciori 1< TITLUL VI, 

pe tape 
„3-4, Despre drepturile de eriheare 
“Arte 5le: Verificarea greutăților, măsuri- 

lor şi instrumentelor de măsurare se face gratis. 
„Asemenea. se; face gratisii verificarea greu- 
tăţiloră, intiuriloră şi instromenteloră repa- 
rate ce sunţă, supuse unei nuol:verificări. n 

; Pentru: verificarea, periodică” a „măsurilorii, 
greutăţiloră şi instrumentelor, de. măsurare 
întrebuințate în 'cimerciu' sâ va. face' grațisii 
penă cândi, prin uă lege specială, se va'antorisa 
percepţia unel taxe, și se'va fixa cotitatea-ej.--- 
e AFte: 62. Verificarea periodică 4 greutăților, 
mmăsuriloră și. instrumentelori de cântărită a 
stabilimenteloră publice, arătate Jă art, 31, s6 

    
cn 

  face gratisă,



1958 
LEGIUJZI ALH MINISTERULUI AGRIGULTUREI 

„; Asemenea se face gratisă, şi verificarea preu- | .. Arts 54, Statorile matriculare ale rolurilor tăţilorii,: măsurilorii şi instrurenteloră de cân-| auntă închei sau - e pa . pei e EYă » - fă 
tăriti, „presentate voluntariă la verificare de | măsurilori, conformă resvltatulai operaţiiloră, 

ate de verifica tori! greutăţiloră şi 
individele nesupuse de lege la. acâstă îndâtorire. | ce ei voră trebui a fi terminată înainte de ân-, „Arte 53, Greutățile şi măsurile: peste asor=| teii Augustă, „sr - i ip e tie it | timentulii obligatorii suută, verificate şi mar-,| „; Aceste statary.se înaintezi, prefecţilor după, cate gratisi,:. ein 

  

aul cr LE IRR a „Art, 1, Se adoptă sistemală monetară deci- | Greutatea şi dimensiunea lor este următor mală metrică asti-felă precum există în Fran: cia, Italia, Belgia şi Elveţ 
gintă, din cari 835'din 1 

2 ea CD Deta Gh teii n ot INTIAREA' UNUI NUOU,SISTEMU MONETARU SI PENTRU. 
i FABRICA REA: MONETELORU NATIONALE LII uiti: e, iș 

»000 arginti fină și | — pi 5: 

Te. îi 
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e fi Tea Pee 
it lui 

    

d Ce tiu 

  

i     E ee e isi | n CDeoretă din 12 Aprilie 1867), tie ii 
ia 

Piesa de 2 let,-10 grame, 27 milimetre dia- ia. Cinci grame ar- ia metru. 
5: 23.i ninti 

7 

   165 din 1.000 aliagiii, compuni unitatea mo- — a si 9lfa sm, -.118 — netară a Româviei sub numirea 'de leii. i: „Toleranţa titluluj este de _3 .miliame */100 “Art, 26 Leulă se împarte în una, sută “părţi | în mai maltă şi în mal pugină a titlului exact. - . Dia bancu ce iii n 2 E denumite bani. * 
“Art, 8. Monetels Române suntu ; 
"a. In aură, 
:. Piese de 20 lei. 
102 
5 = 

" bin arginti, | 
Piesă de 2 ler... 
o —1—= ij 

„1 s6ă 50 
6. În aramă, 
„Piesă da 10 bani, 

  

de! 
a 

  

        

|. Toleranţa greutăţei este pentru piese de 2 
"*] şi de'1 leii de 5 îniliame %/1o0o; Sră pentra. pie 

„| sela de !/2 sâii 50 bani de 7 miliame ?/1000 în mai :] multă şi în mai pucinii a greutăței exacte. !:i Art, 6. Monetele de aramă, se compună din' 
*5foo de aramă; fi de cusitoră, [oo deziticii 
cu nă toleranță de 7 miliame în mat maltă şi 
mai puciniă; greutatea şi dimensiunea lor este 

“cea următâre: -. pe m f Piesa de'10 bani, ;10.. grame, 30 milimetre 

sil 
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ari tittae - i Ă «. “diametru, , . 
05” bad RS PD Tds 5 Tg 05 i ie a ri “9 ionul: 2 —, 290. 

i ia     I ide: De te bip "15: 

” „Toleranţa greutăţei este da cînci-spre-dece 

« 

  

    
i N 1 —: EDER pate, . - . - Art, 4, Monetele de "aurii caprindă titlală | miliame în mal maltă şi in mai pugină. *.. _, de nouă părţi din:dece: aură. fini! și uă parte |. :. Art.'9, Dapă ântţia emisiune a 'moneteă de din dece aliagiă, avendă următârea greutate | aramă, tâte compturile Statolui nu se vor mai şi dimeusiune : ţinea în lei vechi şi parale, ci în le auoi şi ban. Piesa de 20 lej, 6 452/1000 grame în greutate | Asemenea sant dâtâre tâte stabilimentele pu- II AL ALI şi 21 milimetre de | blice. toţi bancherii, comercianţi şi industrialit , diametru, a ținea registrele: şi comptabilitatea lură în lef — — 10 Iei, 3 2%6ji0co 'grame în greutate i bani, conformă noului sistemă monetară.::: 8 ŞI bani, | 

ee - i i 

- 

aa 

titlului şi a grentăţei exae 
” Intâmplătorele diferinţi 

multi, -i:: 

şi 19.milimetre de | “ Art, 8. Pentru 'regalarea comyturiloră: şi : diametru, * -| calcularea ieiloră vechi şi paraleloră în let zinoi : ii | — 5 1et, 1,513/io4d gram în' greutate şi bani şi vice-versa, se alătară tabela: lit. A4 ;8i 17 milimetre de |.dupe caro so vorii face calculele de transferarea diametru, :"::-“|'tutaloriă compturilorii, obligaţiunilorii, bonu= Toleranța titlalui şi a Breutăţel este de 3] rilorii, poliţelorii, tratelorii, zapiselor, contrac- milimetre */100o în mai multă şi mai pucinii : d. | teloră şi a ori cărorii efecte emise înaintea a? te. i. plicării legii de fagă, ii în nai puţină fre] Tâte detoriile contractate faintea legil de; 

A 

buesci a fi compensate prin'diferinţele în mai! facă în leş vechi şi parale, a cărora răfaire s8 
face în urmă, sa vori licoidă conformi cu as: " Arte 5. Monetele de argintă cuprindă titlul câstă tabelă de transferare, | ! RN de 835 părţi din mie argintă fină şi 165 părţi | .Arte..9, Se va fabrica și emite maj ânttiă din'mio aliagiă: * ':-   „| moneta do'aramă de a căreia 'circulaţiune se 

Îi a Sida ED oo iai a. 
„betie 2 

. - .. - . . DS) 9 sting sis uvini terminarea operaţiilorii din fie-care coniună 2 
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simte mal irăediată- necesitate. Monetele de ar- |: PR DA B B L-A - 
gintiă si apoi de aurii se voră fabrica şipune i; i - 
în circulaţiune îndată :ce midiâcele financiare |: De transformarea leiloră vechi şi parale în 

sue te 
Ati ERIS 

  

      

   
   

    

   
   

  

  

  

  

  

vori permite. vi îi set i rose bat [i „_lă, nucă şi bani şi viceversa , 
„Pentra începută seiva fabrica! moneta de a' — 

ramă în armătârea cătiine:: fiul nina înti | | os coepi îa vattatd în ÎTetinuoy îi han în: tai 
| 20600,000 pieseude 10 bant în valâre ,do Iet.2,530,000,.| | LE. Vechi şi parale în [Leinnoi şi bani în lei 
Şi 25000.00 5 5 dit ei 120000. | | “-leă nuol şi baul :. vechi şi parale: 

: 39'000'000 £. * îi 2200/0000] [îi tii e atita d Pr i aaa 
, . _ DIDI „Ă rr p , 

5.000,00) » | i : « Ip — =: | - = 

65,000,000 île îi într 7 £ 1 Să fese 3704100010001] filie. piine bi bPlintb. lv: pi 
"Arte 10. Moneta va avea ps uă parte armele. 

ţărel şi alta pe indicaţiunea val6rei nominale şi 
anul, „af eter ze ie “ 
“Arte 11, Monetele: de auriu. şi arginti, âle m dag" puii | ii non. 

Francie. Belgiei, Italiei :şi Elveţiei fabricate 1000289 „2 n P: 00 
după acelaşi sistemiii monetară, sa rori priimi 500, 185. 18 500 

i îni ţeră.la tâte casele publice de nă potrivă cu! | -4005':'ţ48 115: [400 2: 
i moneta legală a ţărei. „i 2 I[-a00'i 11 "i 7 Î* 800% 

"- arte 12,! Cele-alte--monete: străine'de aurii | [-0pg: -- i 7] 000.2 
şi arginti: câte circulă astă! în ţâă, se vorii: ear 0100! | 

“ priimi la tot6'easele publice âncă 'pentru tim- ag: gg 
pnl până cândă se va face emisiunea I-a a'mo-. ; 
nătel naţionale de argintii şi :do aurii :pe 'pre- 
ţurile stipalate în tabela lit: B.'anezată la a- 
câstă lege, sii i cs Perrie rrita [te i 
„După trecerea de şese luni de la I-a emisiune || i: qptiicitigq îi 

a.monetei naționale de argintă şi'âură :ori ce ||! ap po | 2 
monetă; afară de'aceea, care -râpresintă 'siste- | | -:::9g qI qi 
mulă monetarii gecimali stipulată prin:con-[[i! 3 img | ni 
venţiunea internaţională din 23 Octombrie 1865 i 
va înceta de'a mat avea carsulă legali 'şi obli- 
gatoriă, ticuri ce side? Bubz aa În 

i Art. 13; Fabricarea monetelorii sa va da în Di 
întreprindere, Inându:ss tâte precauţiunile ne-| | -i:n ii sugi iaz [i 
cesarii pentru confecţionarea 'loră:identică'.ca | [ -ii qi: iniqgi | i 
monetele francese,atâtă: în: privinţa 'titlalui. 3. 1 1 
gientăţii şi dimensiunii, precumă 'se stipuleză | | -“] pt -ia:caigar: 
prin legea'de fașă,tcâtă şi în privinţa toleran- 
ţei acordata a cătimei:cerute gi:prescrise, i. :u 

Art, 14, Acesti sistemă monetarii ss: pune 
în'aplicar de la data unei publicaţiuni de trei 
Inni, termină fxată'de Ministerul finanțelor. 
-Art.:15; Guvernulă va fixa, prin măsură ad- 
ministrativă, terminulă de la 'cara'casele'pu- 
blice nu voră mai accepta alte mbriete de aură: 
şi de'argintă de câtă'acele legale. -ii „114. 

| - Art, 16, Nimeni nu va; fi ţinută 'a“accepta 
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370 37 [1000 *: 2700-77 
"833188 | 90012430.“ 
5998 99 i | *8007 "9160"      
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în plată monete de arâmă pentru uă sumă mai 
mare de cinci.lei, ori care ară:fi 'suma co esty 
dă plată, cnc ri în cene dritetor oo oa fala 

- Arte: 19, După trecerea da'g65a*lunt dela 
ântâia emitere a monetel naţionale," monetele 

„străine de aramă ce circulă astădr în ţeră,în2 
câteză de a nai avea cursă.i it» «într sie 
iArts' 18, Corpurile leginitâre fixeză din timp 

în timpii. după oportunitateași în "urma 'pro- 
punerii Ministerului de finanţe, felurile pică: 
timele' moneteloră ce'se voră fabrica, £ -iiiiti! 

. Arte 19. Monetele naţional 'usate sa"! voră 
D strânge, topi şi se voră înlocui prin alts:hnoi.” 

5 Cheltasla acestei operațiuni se 'ra/-trece în 
budgetulii Statalui. 
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i ” . a pu i - Publicaţiunea D-lui; miinistru de finanțe pentru 
„4 Bierea în aplicarea legăi. ,..... 

„:.. AANISTERUL FINÂNOBLOR N : „Legea pentru înființarea noului sistem mo- netară şi pentru fabricarea moneteloră. naţio- nale promulgată la 14/25 Apriliă anulă creată, prescrie la art.-XIV,.că acestă-sistemiă-mone- tarii se va pune în aplicaţiune de la'daţa unei - publicaţiuni de trey luni, Tr” Contormii acestei disposiţiuni :a.disei, legi, Ministerulă să grăbesce a face 'cunoscutii tu- „turorii în genere, că noulă 'sistemii” monetară 

ar 
Ia 

50 pune, în “aplicaţiune de..la 1. Januariă;a- | nulă 1868; ar ag PERI tau _ Dela 1 Januariă viitorii, totă comptabilita- tea Statnlui'se Ya ține în leX nuoi şi ban, A- -semenea, tâte stabilimentele publice, comer- ciale şi industriale, toţi bancherii, comercianții şi industrialii, sunti dâtork.a ţinea registrele lori, la cari îi obligă codulă! coraâteiale după noulă sistemă monetară în ley noul şi bani, __Tâteordonanţările, mandătele, obligaţiunile, bonurile, contracțele, zapisele, poliţele, bilete la ordină, ca ună, cuvânatii tâte înscrisurile şi „actele de, transacţiune, 'cât6 Se voră emite de la 1 Januarii viitoră înainte, se oră socoţi fă- cute după noul sistenii "monetară şi vorii fi obligatorii şi plătibile în lei nuot şi bani, - Nimen! nu va, pretinde pentru ori-ce transac- ţiune făcută după 31 Decembre 1867, că a în- felesă a tracta în ei vechi și parale, şi chiariă 8 se ya fi servită cu acea expresiune în înscri- sul stii, totuşi s€ va socoti transacţiunea fă- cută în lei noui și bani. Pa p- : T6te transacţiunile făcate- înainte de 1 Ia- nuariiă 1868, se voră socoti făcute în lei jechi şi parale, afară numai dâca 'voră copzindă sti- pulaţiunea expresă de lei noui şi bani. şi dâca „Suntă făcute în urma acestei publica țiuni, : Posesorulii unui înscrisă, unei” obligaţivni muci poliţe, unni biletă la ordină, unui zapisă S6ă orl-cărul altii actă de transacțiune cu uă dată anteriGră de 1 lanuariă 1868, ficutii în lei (lca nu cgprinde expresă stipulaţiane de lei novişi totă-d'uă-dată nu pârtă uă dată pos- teridră acestei, peblicaţiuni) nu pâtg pretinde de câtii valrea de lei vechi, calculată în lei noui'după tabela de transformare lit; A, care se publică anexată, : .e i: Cu tote că, ori-ce transacţiuno făcută de la 1 Januariii înainte, se socotesce contractată în lei noni, totuşi 'spre evitarea ori-cărei contes- taţiuni scă reclamaţiuni se recomandă. publicu- „lui a se'servi în cursulă anulal 1868, de expre- siunea lei uoi,. i > - Transformarea leiloră vechi în leY noul, se “face în modalii următoră : se îmulţeace suma leiloră vechy cii dece şi se împarte cu 27 pro- ductulă este suma leiloră noui; transformarea 

LEGIUNII ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI - : 

prin îmulţirea sumey : 
08,: fiindă că. 108 pa-: 

paraleloră în bani ae face 
cu :109 şi împărţirea-cu 1 i rale facă uni lei noă si: 100 banri:isc:tzrui ci Transformarea leiloră noni în lei xech!, se; face-prin tmalţirea cu 27 şi împărţirea:cu 10, adică suma Jeilorii nouj.se îmulţeace cu 27 şi se: tae cifră “din 'urmă:- Spre exemplu: fiindă a se: travsforma 25 lei noul în lei vechi, se îmulţesce? cu 27, productulă este 675, tăindu-se cifra din urmă se găsescă 67 Jet vechi şi 5, decime adică ; 20 parale: Traisformarea, baniloră în''parte,se face îmalţinda-sa cu:108 şi tăindu-se: donă: ci-; îre de la sfârşită, spre exemplu: 35 bani, înial-: țindu-se ca..108: facă 3780; .tâindu:se: două ci. . re din-armă resultă 37. parale şi: 80: sutimi: de: parale, şi: fiindă-că :orl-ca fracțiune mai:susiii, de f/10 se socotegce. dâ'nă ubitate, 'resultatulă.: este 38 parale, 1 , : Spre înlesriirea, publicalui s'a coniplectată ta- bela transformărei do-la :10,000 lei până:la:uă:. para şi se publică astă felă complectată, :ane-, xată la acestă publieaţiă,:.7 ma în Eliza !- Tote transaeţiuhile: făcute. într'aă: monetă : speciale, 'dâcă acâsta resultă din îuscrisulii res- : pectiră, urmeză a se plăti în acea monetă în | 

ii ui Flea ze cruz 

int   care s'a; stijiulată plata 3 spre. exemplu':: unii înscrisii de:100 galbeni obligă pa datorulă lar, plată de:100 galbeni, firă a;putea invoca. nă; diferență:a Cursmini: ie ea “Datoriile contractate. nainte de:1:Tanuariiă 1868 în lei, se xorii calcula la refuirea, lori, în + lei noui, după tabela de transformare, şi.voră.: fi plătitore în orl-ce.monetă.câ ate cursii. legal în țeră, conformii.cu tabela 1it, Baci ni peza ; Până Ja erhisiuiea monet:i naţionale de aură; şi. argintii,:nimeni nu pote -.refasa:a primi în : plată monetele străine coprinse în tabela, lit: Be şi după cnrsuliă stipulată. într'Ensa,'după care; cursă acele monete suntă primite şi la tâte ca-? sele: publice, sr pa pi i oh i Asemenea.nu pâte pretinde niment a fi plă- tită 'de preferinţă. în atare mmonetă, deca actul ! de transacţiune, nu coprinde cxpresă vă aseme- nea stipulaţiune, ci este obligată a primi ori-e monetădupă tabela lit, B... |... întae tua : Art, 16, Ală legel 'atipolsză că: nimeni: nu; pâte fi ținută a acepta în;plată monetă de a- ramă pentru uă samă mal mare de. cinci ley, ară ; care. ară fi suma; ce: este de plată.: Acâstă sti- pulaţiuno este relativă nnmai la noua monetă, naționale, :dâră nu-şi la monetele străine de bi- loni-şi de aramă, :precam suntă piesele numite. firfirici şi gologan), stă creițarI, Asemenea mo-: nete mănâante străine a cărora, val6re este maj, "mică: de 50 bani după; tabela lit, B, nutvorii fi „primite la casele publice de câtă penă la suma; de duvi laf nouf, 'ori-care ta fi.soma ce eate de: plătitii. Asemenea nu va fi. nimeni, obligată: a; le priimi în plată de câtă penă la suma de duoi lei DOI, pis în. Mi aaa a îi În Zi n ,- De Ja:sosirea celai, Vânttiă. transportă de 
Ţerree, „i: 
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  jmonetă nouă de ătamă, guvernală vă îngriji a EET 
rămite la tOte casele: publice nă cătimespro- 1] lei vechi | let nuoi | b. A; 
„porționale.d'acea monetă, . şi publiculă-va pa: | _______|___.__: 0 
tea a'şi procura :acea monetă de la disele case || 267|. 
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j, Cele-alte,.monate străine. se voră priimi Ja 
tâte casele publice după cursulă următoră o: 

., : ei pe i bă tes a 
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ii Lira sterlingă, 
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Pol-imperiali (rusesc) 3 47 30: 90140 
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a 10 pri ai pi 
Din publicaţiunea de maf susii şi tabelele ce 

urmâză, veri-cine pâte lesne înţelege calenlulă, 
transformări leiloră vechi în lei noul şi vice- 
versa, a 

Cu tâte acestea însă nu amii socotiti de pri: 
= a » 4 ph cea e hr 

sosi, ca, publicândă actele de mat susii întră 
singură broşoră potrivită, să, le însogimii şi de 
dre-care cxplicări mâf amănunte asupra traus- 

lie 
de 20 creiţari. > 

SIE A ed 

_formărei, ca astii-felii punerea, în-aplicaţiune 
a legei pentru înfiinţarea noulat sistemă mo- 
netară să:nu întimpine cea mai-mică. dificul- 
tate, căci 1, Januariă1868,:se apropie, moneta' 
nou în curândă va sosi și ară fi de doriți. ca. 
fie-care locuitorii să cunâscă Q'iainte cursulă” 
ei,.şi valorea ce i se dă, alături .cu 'sistemuiă 
vechii şi cursulă moneteloră străine, sui: 

pui si a Înot ti Bill as 

Publicăţiinea' d-lui miiiistriu de firiaiaţe pini 
„fizarea' cursului mâneteloră străine de bilon 

    

IA ine pitic: . . ae iişi de aramă mimite firfirică şi gologani. ”      
BIG E OGC iii iti it 

Conformi cu preseripţinnea legii pentra în: 
fiinţarea: nuoului sistemii monetarii şi peiitru 
fabsicarea: monetelorii: naţionali;: promulgată: 
12.14 Awriliă ranulă. curentă: Ministerului -fi- 
nănțeloră. a făcută cuvenita -publicaţiune, în-: 
serată în Donitoriulii Oficiale prin câre so fixâză 
epoca aplicărei nucului sistem *monetarii la 
Jilanrariă 1868; sii crista ste etic, 

- Spre complectarea dcestei publicaţinni, sub: 
serisulă ministru de finânţe'a luată următârele 
disposiţiuni în privinţa: mouetelori străine de 
bilon şi.de aramă cunoscute snob denumirea 'de 
firfrioi şi gologani, despre câre nu se face inen-' 
ţiune în tabela literă B. ii e titei     

  oa e 

2 —. 
1 
Ai 

ni Avondă în' vedere că 'art.17: ali legei de la 
14 Apriliii prescrie că monetele străine de'ărâmă 
ce circulă iastăgi în-ţeră 'st tori demonttisa 
după trecere 'de şâse : linii 'de la tântâia emitere 
aoneteloră năționalii: îti tite ei ta 
“i! Considerândă că tabela liţ, B; anexată Jai gisă 
lege, 'uu fix&ză cursantii imonoteloră 'străine'de 
bilon şi de aramă:'ce circulă astăgi în ră; -: 
-il Considerândi că acesta monete mărunte mai 
avuti'nici uă dată uni cursă legale, ci aă fostă 
priimite numai după ună corsii convenționale; 
m Considarândiă că ele n'aii de câtă uă val6re 
intrinsecă forte mică şi nici de cumii în propor- 
țiune cu cursulii convenţionale cu care aă fostă 
priimite; | 

_ Considerândii că conformă caetului de insăr- 
cinarg,, emisiunea;:monetelori nouă de aramă 
se face treptată în cursă de 7 luni; 

n 2 Considerândă- că demonetisarea imediată şi 
fără transiţiune a monetelorii străine de aramă 
arii: produce ;comerciilui :şi: transacţinniloră 
celori. mici: mată împedicări şi pagube; i: 
„I Considerândi că imediata :demonetisare di- 
selorii:monete istrăine dz aramă ară apăsa de 
preferinţă asupra claseloră 'miâi neavute ale po: 
pulațiunii; s:fusoeq far cb micri Iata   

  

Pentru aceste considerante s'a adoptată mă- 
sura d'a-face acea domentisare, preserisă de 
lege, mai puşinii simţitâre prin treptata reduc- 
ţiune, a, .cursului diseloră monete străine de 
aramă în proporţiune cu sosirea nouelorii mo- 
nete naţionali de aramă. Ast-felă : 
An luneld Ianiâtiti şi Febrăârii anulii 1868, 

se voră priimi la tote casele pablică pentru oră 
'ca plată şi ori:câre va fi suna de plătitii penă 
la concurenţa de unii lvii nucă: |, 
i Piesele (tirfirici): d6'22 pâr; drepti 18 bani. 
: Idem  —  de25 
idem i Di qe 18 
! “i Idem (gologani) de 8 viii 
| Jder: îdem'de 1 şi i: 
! In:hihile:Martiă şi April pi 5 
i “Piesela (fArfirici) de 22 par, drepti 17 babi, 
| “i: dem” biti Wit Qe'9g iii iii Sa 

| 

| 
i 

| 
! 

    

    

          
   

i: 183 

Jdem .— .de13 Wa 
“Tldem (gologâni) de 3 iii 
“Idem-” idea" do-1 şi-2i j Afar 
In-Junele Maiii şi Luni 
“Piesele! (firfirici) de 22 

  

   

  

par, drepti 16 bani: 

    
   
   

       

iitldein  .— 1--46:93- = 17: i 

- dem! : 4 do-18: 10, oii 
““Idem (gologani) de "3 Po 
::1dem i idem 'de lşi 2-!. Ph pi 

|ODe la'1 Ialiă bici'uă mobetă străină de a-i 
ramă nu se va mai priimi la nict uă casă pu=: 
blică, €ră priesele (firfiricii) 22 şi 23 parale cu: 
NO. ă şi 6 se voră priimi dreptă 15 bani şi acole“ 
de 15 parale No. 3 drepti 9 bani, i: 
| “De Ja sosirea celui d'ântții transportă 'de: 
mnetă'nonă delarariă'guvernulă va îngriji &: 
trămita Ja: tâte 'casel6 publice uă 'cătime pro-!



1584 . 

porționată de acea monetă de la, disele case in Schimbă cu altă monetă,:....., dili 4 -,. “Schimbul moneteY nouă de aramă la casele publice se va face în lunele Ianuariă şi Februa. riă 1868, numai în contra monetelorii do aurii D şi argintă pa cursulă stipulată, prin tabela li- tera B,, în lunelo Martiii şi Aprilii se voră prii- mi “în schimbă. și gologanii şi firfirici de 13 „parale: după, cursulă fixată prin; acestă 'publi- 

      

    

   

     

   

Cap. - | o cc . caţiune, deră numai până la suma de 2 lei nuor, | „+ No, 45,543, Noembre 25... , a aiva | ingredient ii [re iza 

ri iii ie ieri 

i e 

„1 + PENTRU INTREPRINDERI DE LUCRARI 

    e iti a of atta af a iei d Arte 1. Lucrările „publice; de orf-ca natură, voră fi întreprinse prin modă 
tre companii. şi capitălişti, a cărorii . capitale avansate li se vorii. restitui prin :anuități de procente şi amortismentă, (+ e: i ici Art. 2, Ministru de lucrări publice 

zu li 

“va dispu- 
  ti 7 

  

   

  

    

   

$ „CDecrebii, No 

  

” a ESEU : „nu 21 34 Despre adjudeeaţii, i 1 | 
Art, 1. Pentru a putea: concura la adjude- caţii de lucrări publice de ori-ce natură, con- curenţii urmeză să justifice următorele; ..: + a. Că posedă drepturile politice, şi civily; D. Că însnşescii cua] 0 

garanta buna executare a Îucrăriloră de adju- decati,; miei, — ati. Vorii putea fi dispensați de condiţia de na- turalisâre, numa! acei străini, cari voră doveai că posedă specialitatea da iogineri de poduri şi şosele scii architecți, şi că aă exersatii aceste profesiuni, executândă lucrări importante în modă satisfăcătorii, în ţâră scă în străinătate, Art, 2, Ori-ce concurentii va. trebui a pre- sinta, înainte de adjndecaţie, ană deposită în „bani sâi efecte, publice cenivalente cu 1/100 din estimaţia, Jucrăriloră de adjudecaţii, scă- dându-se sumele afectate ptatru lucrări nepre- vădute, şi cari va trebni a sta drepti asigurare că în termină de optă dile după aprobarea ad: judecaţiet, adjudecătoruli sa produce vă. ga- ranție valabilă ecaisalentă cu 1/10 din valea 

  

g ; 

de concesiuni că- | d 

"| prevădută la art. 1 

E RE De i i 
ENTRU INTREPRISE DE LUCR 

Si 175 din 3: Vebruarii:1008) 

ii 
itățile cerate pentru a |: 

  Incrăriloriă, fără aceea a Incrăriloră, neprevă- 

LEGQIUIRI ALE MINISTERULUI AGBICULTUREI 

In lunele Maiă şi lunii se voră priimi în schimb tâte movetele străine de bilonă şi aramă (fir firici şi gologani) dapă cursulă fixată prin acâ- : stă pablicaţiune până la 'suma de 5 lei nout, 2 la'1 Iuliu schimbală -se pote 'face pentru ori-ce samă în contra moneteloriă! de 'aură şi arginti şi în contra firfiriciloră pa cursă de 15 şi 9 bani, - DI taci 

   
-. 

m. i up Pa aa GQ BR LEE RI CER [NI Da ai N . : , ÎN £ - LI mi 
a i ” bi J 

RIN MODU DE CONCESIUNI + .; 
Li 

PUBLICE P 
iii 

ne în modulă prevădută'lă art. 1, din fondurile - estinate în budgetele anuale, pentru lucrări publice, - 0: iu , „Art, 3e Ori-ce concesiune de lucrări publice, 
; se va acorda namai în vir- tutea .uuei legi speciale, ua er 

Ta 
  

gi 

„î CONDIPIUNILE GENERALI i 
ARI PUBLICE. ARI 

  

ii ta 

“bani, efecte publice, s6ă' . 
otecă; conformă regalilor 

legea comptabilităţir: 

dute, şi constând în 
imobile nesupuse la ip 
prescrise Ja art. 52: din 
generale a Statului. i: . * Garanţiile ipotecare se vorii priimii, cu ani” scădământă de 1[3,:. -:.. i Art. 3, Publicarea licitaţiuniloră se va face conformă art, 50 din legea comptabilităţir ge=. nerale, Modul de procedare la darea oferteloră, deschiderea Joră, și țerminarea adjudecaţiunii so va face conformii articoliloră 51,53 şi 54 din aceeaşi lege... ; A a "Arte, 4, Dopă presintarea acestei. garanții în terminulă de mat susă, se ra înapoia între=: prenoralui depositulii de 1/100. In casă dea nu' se presinta acea garanţiă în terminală de'optă. | dile citati mai susă, depositulii. de 17100 va remânea în proftulă Statului, ga Art, 5. Garanţia arătată la art, 2'de mat: susi nn so va patea înstrăina sub nicy un pre- textii; ea va-rămânea afectată. la: asigurarea . lucrăriloră contractate şi la casă cândă aceate lucrări nu s'ar executa în termină şi conformă; condiţinnilori stipulate, ca va serți la acope-. Tirea deficitului ce ară resulta prin scOterea în.



  

  
  

noua întreprindere stii regie, în casarile prevă- 
dute de preseutele coudițiuni, şi nu se va putea 
libera de câtă după definitiva licvidare a în- 
treprisei. ÎN 

Art. 6, Adjudecaţia se va urma pe serii de 
preţuri statornicite de inginerul sâă archi- 
tectulă ce a redigiatii projectulă, şi aprobate 
de Ministrii pentru fie-care natură de lucrare. 

Aceste serii de preţuri se voră pune în vede- 
rea concurenţiloră înainte de diua adjudecaţiu- 
nii, prin publicaţii fâcute în Jurnalulă oficiale ală Statuloi şi presintarea, planeloră şi devise- 
lor la autoritatea unde ara a se ţine concurența, 

Art, 7, Orice adjudecaţie nu e valabilă de 
câtă după aprobarea ei de către miuistra cora- 
petinte; în casă de a nu dobândi acâstă apro- 
bare, întreprenorulă nu va patea, pretinde nici 
uă despăgubire; 6ră depositulă arătat la art, 2 
i se va înapoia. : 

Art. 8, Indată dapă aprobarea adjudecaţiunii, 
se va preda întreprenorului uă copie legalisată 
de procesulă verbală ali adjudecaţianii, şi ună 
exemplară imprimată ală presenteloră condi- 
țiani, cari totă-dâ-ună se va anexa la contrac- 
tuli îutreprisei. îi : 

Art. 9, Intreprenorulă va fi obligatii a seâte cu a sa cheltuslă copii după tâte planele. şi 
cele-alte piese ale proje.tului; administrațiunea, 
nefiindă dâtâre de câtă a le confcunta cu ori- 
ginalele depuse în archivă şi a le legalisa, 

Art, 10. Indată după, sab-sorierea contrac- 
talui, întreprenoruliă e obligati a'3I alege ună 
domicilii în apropriere de punctală lucrării, şi 
a comunica administraţiunii acelă domiciliă 
în termini de uă lună. 

In casă-cândă nu se va conforma acestei în- 
dătoriri,, ori-ce comunicări privitâre la acea 
întreprisă, se voriă socoti ca, predate întrepre- noralui din Qiua cândi voră fi priimite la Pre- 
fectura judeţulni în care se află lucrarea, 

Art, 11. După sub-serierea, contractulai, se 
va putea “libera întreprenorului ună avans 
până la 10 0/0 din suma devisului, fără chel- 
tuelile neprevădute, 

Acestă avaus va trebui a fi asigoratii prin 
osebită garanţie, conformă disposiţiuniloră ar- 
ticolnlui 2, şi se va restitui treptată la fie-care sitaaţia. _ 

Ja nică unii casii avansulii menţionaţă au va 
putea trece peste 10.0/0 ori-care va fi garanţia 
depusă. ” 

Despre executarea lucrăriloră 
Art. 12. Sab nici unii cuvânt întrepreno- 

rul nu va putea trece asnpra altei persâne 
totalitatea s6i parte din lucrările adjudecate 
asuprăi, fărs coosimţimântală Ministeralui, 

In caşii de a se descoperi uă asemenea ur- 
mare, Ministerulă va fi în drepti scă să pro- 
nunțe resiliarea contractalui, s6ă să facă vă 
nouă adjudecare în comptulii întreprenorului. 

COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

  

1995 

Art. 13. Intreprenoruli e dâtoriă a începe lucrările Ja epoca fixată de contract, şi îndată 
ce va priimi ordinii în scrisă de la inginerulă 
însărcinată cu privegherea lucrăriloră. 

Nici uă lucrare de zidărie nu se va face în- 
tre lanele Octombriii şi Apriliii. Asemenea nică 
vă recepţie provisorie sâi definitivă nu se va, 
putea face de câtă în intervală de la Martiă şi pen la finele lui Octombriă cel multă. 

Art. 14, Intreprenorulă e Aâtorii a se con- forma întocmai cu planurile, profilele, traseu- 
rile projectaului şi cu instrucţiile în scrisă ce va 
priimi de la inginerală, architectnli, sâii con- ductorulă rânduită din partele. - o 

Mai nainte de începerea lacrării, îatrepre- 
norulă e dâtorii a veritica acele pianuri pe faca 
pământului, spre a se încredința de exactitatea 
lorăi; şi pentru ori-ce nepotriviri șa reclama in- ginerulii sâi architectală spre a se face cuve- nitele îndreptări. 

După începerea executării Incrărilor de către 
întreprenoriă, nici uă reclamaţie a sa pentru 
asemenea nepotriviri nu va putea fi priimită,. 

Art. 15, În totă timpulă executării, între- prenorulă va trebui a avea îngagâtă Ja pune- 
tal lucrării uă persână cu cunoscința speciali, 
dâca elă nu posedă asemenea cunoscinţe, şi care 
nu va putea a se depărta, de la acel panctiă 
de câtă numai pentru treburi relative În acea, 
lucrare, şi după ce i se permite de ingineră 
ss architecti,. . - , | 

Art. 16. Dâca în urma, adjudecăriă, ssă în 
cursulă executării lucrăriloră, va fi necesitate 
a se face modificări projectului, sâi în mai 
multă sâi îu mai pugini, întreprenorală e d6- 
toră a sa conforma acestoriă schimbări, tasă 
namai după ună ordinii în scrisă ală inginerului 
s6ă architectalui şi după condiţiile de mai jos, 

1. Adausele vorii trebui a fi de natura luzră- 
riloră a căroră specie a fostii a nume prevădată 
în seria prețauriloră ce a servită de basă Ja ad- 
judecaţie.  -. . . 

2. Aceste adause rori trebui a fi autorisate 
prin uă a nume decisiune ministerială, apro- băt6re projectului presiatată de inginetulă scă 
architectulii dirigentă şi comunicată întrepra- 
norului... E e | 3, In fine asemenea adause să nu covârștacă 
cuantitatea de 15 0/0 dia valârea totală a con- 
tractului; afară numai do va fi uă stipulaţie 
contrarie în devisă, | 

Orl-ce spori care nu va putea fi justificaţii 
cu unii asemenea ordinii, sâă care nu va îi fă- 
cută conformi acestori condiţii, 
în s&mă întreprenoruluy. 

În casă de reducţii, întreprenorali nu are 
dreptă să reclame vre uă despăgubire, pe câtii 
timpă, modificările nu vori schimba dimensiile 
şi cualitatea materialelori arătate în dosară, 
natura lncrării, şi acădămentulă nu va trece     peste 15 0/0 din val6rea tutală a lucrării; afi- 

125 

nu se va ţine -



1986 

ră numai de va fi uă stipulaţie contrarie în 
devisiă. ' : i 

Art. 14, In casulii prevădută. la articolulă 
precedenti, se va aplica adauseloră s6ii scădă- 
minteloră prețurile: resultate la adjudecaţia 

"făcută. 5 Fe 
" Art, 18, La fie-care punctiă de lucrare se va 
ţine unii registru namerotati şi parafatii de 
către ingineri şi întreprenoră, şi în care se va 
înscrie tote ordinile de serriciii ce se voriă da 
întreprenorulul în privinţa începerii, conducerii 
şi modul executării lucrării, ..,'.. : 

Intreprenoruli sâi persâna specială împu- 
ternicită! de dânsul, va fi dâtorii a subscri în 
acesti registra la ori-ce cerere a inginerului 
s6ă architectulai, scii celă pugini la finele fie- 
cărei s&;tămâni, spre a se constata, că a luati 
cunoscinţă de ordinele ce i s'a dată. 

Acestă registra.va sta totă-dâ-una în pă- 
strarea conductorului însărcinată cu conducerea 
Jucrăriloră, . :-: i 

Art, 19, Intreprenoruli va fi dstori a se 
conforma disposiţiunilorii şi modulo! de con- 
strucţie ce i se voriă prescri în scrisă de ingi- 
nerulă sâă architectală, să conductoril. lori, 
în ceea ce privesce loculă şi distribuţia punc- 
teloră de lucrare, depositele de materiale, şi în 
generală totiă ca privesce executarea lucrării, 
observându-se însă pentrn sporară sâii scăderi 
disposiţiile prescrise la art. 16. 
„Art, 20, Intreprenoruli va avea toti-dâ-una 

]a lucru uuiă numării îndestulătoră de lucrători 
capabili. : E 

* Înginerulă sâi architectalii are dreptulă a 
cere schimbarea ori-cărai lucrătorii s6ă meşter 
întrebuințată de întreprenoră, pentru causă de 
nesupunere, lipsă decapacitate sâii de probitate, 

Intreprenorulă rămâne însă responsabilă de 
ori-ce fraude sâii viţiuri de constracţiune se 
vori. comite de agenţii s6i incrăturii săi, în 
aprorisionarea, cualitatea şi intrebuinţarea ma- 
terialeloră. ae , pa 

Art. 21. Intreprenorulă va fngagia lucrători 
şi va face aprovisionarea materialeloră cu bună 
„tocmâlă şi cu forme legali. 

Va plăti lacrătorit, meşterii şi îngrijitorii de 
cari va avea trebuință, ca să asigure bana și 
solida executare a lacrărilori.: 

In casă dea sa dovedi că pune întârdieră no- 
motivate sâă rea credinţă în plata acestoră 
Jucrători, alministraţia îi reservă dreptală a 
face de oficii asemenea plăţi, după uă prea- 
Jabilă cercetare, din sumele ce va area să ia 
întreprenorulă pentru lucrări executate, 

_- Art, 92, Intreprenorulă e obligată a procura 
cu a sa cheltuslă magaziile necesarii pentru 

- depositulii şi pregătirea materialzloriă, precum 
- şi orf-ce alto anelte necesari Incrârii, plătindă 

- orl-ce despăgubire pentru terenurile ocupate 
de şantiere şi drumuri de servicii. . 

Vorii fi asemenea în sarcina sa orl-co chel- 
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tueli de împrejmoiri, luminat şi paza mate- 
rialelorii şi uvrageloră până la recepţia lorii 
definitivă. . 
„Asemenea sunt în sarcina sa ori-ce chel- 

tueli va fi nevesarii a se face pentra traseală şi 
constatarea nvragelori, pentru iepure, calâpuri, 
modeluri, țăruşi şi în generală ori-ce alte chel- 
tueli mărunte pentru executarea Îucrăriloriă, 

- Tâte cheltuelile de vamă şi taxele de intrare 
şi trecera prin orașe a materialelori necesarii, 
voră fi asemenea îu sarcina sa, . 

_ Art.98, Materialele nezesarii construcțiunii 
se vorii lua din locurila arătate în devisi, des- 
chidâadă întreprenoruli, la trebuinţă, noui 
cariere ca a sa cheltnslă, şi despăgubindii pe 
proprietari de păgubile ce roră ocasiona luarea 
sâă extracția. transportulă şi depositulii 'ace- - 
storă materiale, conform legilorii întru acâsta. 

Arte 94. Intreprenoruli nu e liberi a în- 
străina s6ă vinde la alţii materialele extrase 
din carierele exploatate da dânsuli în virtutea. 
ce i se acordă de administraţie prin preceden- 
tulă articolă, . DI 

Art. 25, Materialele vorii fi de cea mai bună 
cualitate din acele ce sa găsescii în locurile în- 
semnate în devisă, bine lucrate şi întrebuințate 
conformă regntiloră de artă, şi întocmai după 
desemnele lucrăriloră. Eli nu va putea să le 
întrebuinţeze de câtii după revisuirea şi prii- 
mirea lori de către ingineri ssă architectii, s6ă 
a conductorului rândaiti din partele,. 

In casii de surprindere de prâstă cualitate, 
sâă rea construcţie, asemenea materiale se vor 
scâte şi ramp!asa în comptolă întreprenorului. 

La casii de a se ivi contestâţii, intrepreno- 
rulii se va refera la Ministerali competentă în 
termini de uă lună, spre a se regula cestiunea. 

Acesti termini se socotesco din diua în care 
ingineruli va fi declaratii prin scrisă întrepre- 
novalui neacceptarea acelor materiale, împreu- 
nă cu motivele basate pe condiţiile.devisulai. 

Dapă expirarea acestui termin, ori-ce recla- 
maţie a întreprenoralui nu mai pote fi luată în 
consideraţie, şi arătarea inginerului va fi prii- 
mită de bună. ” 

Arte 26, Dâca în cursală întreprisei va f 
necesitate a se extrago materiale din 'alto l0- 
cari cari n'a fostii pierădate în devisii, scă 
dâca so va descoperi alto locuri mai apropiate, 
dândii materiale de ună calitatv celă puşinii c- 
gale cu cele din devisă, întreprenorulă -va î 
detorii a le exploata dia locurile cei se vosă 
presoria dini noă, cu preţurile ce vori resulta 
dia aplicaţia baselori ce ai servită la, adjude- 
caţie, şi fâră vre uă altă despăgubire. , 

Art, 27, Cândă inginerii scă architecţii rori 

dovedi, în cursulă executării, sed înaintea re- 
cepţiei provisorie, că există în lacrare viţiuri 
da executare, ei sunti dâtori a ordona recon- 

stracţia lucrărilorii viţiâse, s6ă remediarea lor 
în comptală întreprenorulul.
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In casă de contestaţie din partea întrepre- 
uoralai, se va urma întocmai după prescrip- 
țiunile art. 25 do mai sasi, Ca 

Art. 2S, Iatreprenorulă nu va putea face de 
la 'sine nici nă schimbare projectuloi s6ă-di- 
mensiiloră prescrise în devisă.. . :. ». 
-- Dica întreprenorulă va întrebuința materiale 
s€ă executa uvrage cu dimensii mat mari, însă 
“de cnalitate egală să superidră celoră din de- 
visii, şi fără a & vătămătâre praporţiiloră dife- 
riteloră părţi ale constrarţie!, acele materiale 
E6ă 'uvrage se vori putea priimi, fără însă a, 
putea pretinde vre ună adausii la „preţarile 
contractate; în asemenea casă măsurătorile şi 
greutăţile se vori basa pe dimensiunile din 
devisi, i e 
”' În casă cândă dimensiile materialelor ssă 
uvragelorii voră fi mai mici, de şi avândă cua- 
litatea derisului, şi se va, constata, că nu sanţă 
xătămătăre soliditâţil sc proporţi:loră lucră: 
xiloră, acele materiale sâă uvrage rorii putea 
fi priimite cu preţuri reduse în proporţie; în 
casulă contrarii însă, ele se voră lăpăda şi re- 
construi în comptulă întreprenorului. - 

In tâte casurile, întreprenorulă nu va putea 
să întrebuinţeze, fără aatorisaţia înscrisă a 
înginerului s6ă architectului, nici nă piesă s6ă 
materiali, ale cărori dimensii sâă greutăţi nu 
vorii fi întocmai după devisă. i ca 

Art. 29, In casă cândă îutreprenorală va 
trebui a derâma, vre nă “construcţie veche, elă 
e dâtoră a scâte materialele vechi cu îngrijire 

„Şi a le depune în regulă, spre a se putea, rein- 
trebuinţa de va fi necesitate, . 
"Art. 80, Ori-ce materiale, obiecte de artă 
ss” antichităţi de ort-ce natură, se va desco- 
peri de întreprenoră în-săpături sâii Qerâmare 
de uvrage, suntii proprietate a Statului, fără 
ca întreprenoruli să pâtă a şi le apropria sub 
nici unii pretextă. - o - 

Art, 51. Qrl-ce păgubi sâă stricăciuni se 
voră ivi în cursulii construcțiunii lucrării, sâă 
rea construcţie, veră privi numai pe întrepre- 
norii şi garantă, n. i 

In casă destricăciună provenite din forţă ma- 
joră, precomă potopii, catremuri, resbelă «te, 
intreprenorulii nu va put»a pretinde despăgu- 
bire de câtă cândă arii constata că asemenea 
păgubi nu s'ar fi putută înlătura prio mal bune 
disposiții si mat de aprâpe priveghere a în- 
treprenornlui, e ini ia 
În totii casulii, asemenea, dospăgabiri nu se 

*oră putea acorda de câtă numai pentru lucrări 
să materiala aprovisionate la punetulă lucră. 
tii, şi care vorii fi fostă recunoscute şi priimite 
de dirigentulii Imcrări!; şi chiară acestea numai 
'câudii voră ti fostii: depuse 'în locuri sigiire şi 
nesupuse a fi luate de ape mari s$ă degradate 
daintemperii. * -. 
""Ori-ce reclamaţii pentra asemenea pagube 
Yoră trebui a fi adresate Ministerului psas în 

1987 

termină de uă lună; dapă care ele nu vor maj 
putea fi luate în consideraţiune. RL 
“Art, 82, Cândă va fi necesitate a se executa, 

lucrări neprevădate în. devisii, sâă a se între- 
bainţa materiale de altă natură de câți acea 
contractată, Ministerulă îşi reservă „dreptulă 
a le executa sţi a le aprovisiona prin. midisce 
ce va socoti de cuviinţă, conformii legii de 
comptabilitate, fără ca întreprenoruliă să potă 
pretinde vre uă despăgubire pentru beneficiuri 
ce ară fi putută trage de la asemenea lucrări, 

- Arte 23, Dsca în cursulă executării. lucra- 
rea va merge încetii din lipsa materialeloriă sâăi 
lucrătorilorii, astă-felă ca să:se pâtă vedea că 
na so va termina la epoca fixată prin contractă, 
s6ă că nu se va cheltui sumele afectate lucră- 
reă in fie-care ană, Ministerul, în urma anu 
raportii ală inginerului să architectului, va, 
prescrie întreprenorului măsurile de luatii pen- 
tru activarea Jucrării, acoldâudu'i ună terminii 
pentru acesta. . 

- Dâca la expirarea acestui termini întrepre- 
noruli nu se va fi conformată disposiţiilorii pre- 
scrise, Ministerală va înfiinţa regie pe comptulă 

at 

Mi pa   întreprenorului, fără vre vă altă formalitate, 
sâii va pronunţa resiliarea contractulni şi da- 
rea în nouă antreprisă în comptuliă garanţie 
lori sâle. Da A 
"Excedentulă costului ce va resulta din apli- 

carea regiei sii unei noni adjudecaţii, se va 
acoperi din sumele ce se voriă mai curteni intre- 
prenorulai sâă din garanţie; 6ră de ra resulta 
economii din suma contractată, îatreprenorulă 
sc gerantală nu voră putea reclaina, nici uă 
parte din acel beneficii, care va rămânea în 
folosalii tesaurulut. a i , 
"Arte 84, In casii când întreprenorulii ară 
înceta din viţă, contractulă se consideră ca 
resiliată; afară numai cândă adăinistraţia ară 
socoti de cuviinţă a accepta propunerile mo- 
ştenitoriloră pentru continuarea lucrării. , 

„vi 

  Art, 35. In casii de falimentă ali întrepre- 
norului, contractalii va fi asemenea resiliată, 
rEmâindă Ministerulă liberă a priimi sâă na 
propunerile creditorilorii pentiu continuarea 
intreprisei. . i 

Art, 36, In tote casurile prevădute mai susă 
pentru resiliarea contractelurii se va urma, pre- 
cumă mai josă se arâtă : Ma 

1. In presenţa întreprenorului sâă împutar- 
nicitului din parte'i, inginerulă sâă architec- 
tulă dirigentii va procedo la măsurătâroa şi 
estimaţia după basele contractului, a tutulor 
lacrăriloră executate de întreprenorii, 

2, Cândit întreprenorulă na ar roi a se pre- 
sinta lu terminulii ce i se va fiza de ingineră 
s6ii architectii, acesta va suspenda ÎIucrarea,, 
rapurtândii Ministerului, care va fixa întrepre- 
norului oniă alii duoilea terminii de 20 dile celă 
pusini pentru a asista la acea operaţie.   3. Dâca nici dnpă acesti din urmă termini,
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întreprenoruliă nu ară fi următori, constatarea 
lucrărilorii şi evaluaţia, lor sa va face în lipsă'i 
de către inginerii stii architectulă dirigenti, şi 
va servi de basă la încheerea comptului între- 
prisci, fără ca întreprenorulă să pâtă respinge 
acâstă evaluare sub nici unii cuvânt, 

4, La casă cândit întreprenorulii, asistândă 
la măsurătârea şi evaluaţia menţionată mai 
susii, ară avea a face contestaţii, elă va trebai 
a le înscrie în acelaşi prucesii verbale în josală 
constatării inginerului; şi la asemenea casă în- 
treprenoruli va cere uă copie legalisată de in- 
gineră după actulii de evaluaţie şi contestările 
sele, cu care copie numa va putea a'şi urmări 
drepturile ce ari crede că are; alti-felii orl-ce 
contestaţii nu vori fi luate în nick uă consi- 
deraţiune. A 

Despre regularea plăţilorii 
Art, 3%. Tote dimensiile lucrăriloriă şi ma- 

terialelorii, tote preţurile, plăţile şi cheltoelile 
voriă fi calculate davă sistemulă metrică ală 
monetelorii, măsuriloră şi greutăților. 

Art. 88. Plăţile pentra lucrările executate 
se roriă calcula după adevăratele cuantităţi de 
lucru şi după preţurila adjudecaţiei, afară de 
casulii prevădută la art. 28 aliniatulă 2. 

Art, 39, Sab nici uni preteztă de erdre sâii 
scăpare din vedere în composiţia preţurilorii 
anul sub detalii, întreprenoruli nu va putea, 
xeveni asupra preţurilorii unitare admise de 
dânsulă la adjudecaţie; va putea însă reclama 
în casă de a sa găsi erori în măsurătorea sâii 
dimensiile uvrageloră. 

Art, 40, Potrivită cu înaintarea lucrăriloră, 
se va plăti întreprenoruloi acompturi pentru 
lucrări executate după situaţiile şi certificatele 
de plată ce ingineruli scă architectulă va face 
Ja finele fie-cării luni. Din valOrea lucrăriloră 
seva scădea dece la sută pentru garanţia exe- 
cutării lucrării, şi vă altă parte în proporţie 
pentru restițuirea treptată a avansului ce în- 
treprenoruli va fi priimitii la încheerea con- 
tractului. 

Art. 41. Pentru aprovisionări, se va putea 
da acompturi întreprenorului până la epoca în- 
trebuinţării loră; însă reținerea de făcută pen- 
tru asigurări va fi do dnoz-decă la sută. 

Art. 42, Acompturile ce se dai întrepreno- 
uliul la, fie-care lună, se consideră numai ca vă 
înlesnire pentru activarea lucrării; ele nu con- 
stitue nici ună dreptă- pentru întreprenoră în 
ceea, ce privesce cuantitatea şi cualitatea ma- 
terialeloră sâi lucrăriloră, 

La, ori-ce epocă până la priimirea provisorie, 
ele vorii putea fi revizuite şi modificate de na 
se vor găsi în confaninitate cu condiţiile con- 
tractului, 

Evaluaţia lucrăriloră făcută la recepţia pro- 
visorie, va fi singura piesă care va servi de basă 
]a licuidarea comptului întreprisei, fără ca 
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întreprenorală să se ptă apăra, cu recepţiile 
parţiale făcute pentru dare de acomptari până 
la acâstă epocă, , 

Nu se va putea da acompturi pentru mate- 
riale, de câtă numai cândiă acestea, vorii fi de- 
puse )a puoctală lucrării, şi aşedate după pre- 
scripţiile înscrise inginerului s6ă architectului, 

Materialele supuse stricăciunii prin intem- 
perii, voriă - trebui a fi depuse în magazii, sâă 
alte locuri sigure. - 

Art. 43, Reţinerea de deco la sută prevădată 
la art. 38 va servi pentru a garanta lucrările 
în cursulă întreţinerii. 
„ Ea se va înapoia întreprenorului numai după 
trecerea acestui termină; 6ră actuli de ipotecă 
i seva înapoia după terminarea lucrării şi prii- 
mirea provisorie, . X 

Arte 44, Afară de uă clausă specială ară- 
“tată în devisi, timpali de întreţinere pentru! 

garantarea bunei executări a lucrăriloră se! 
fizezi a fi de unii ani pentru terasemente şi! 
uvrage de artă, do lemniă s6ă de zidi, socotite 
do la data recepţiei provisorie, i 

Art. 45, La epoca prescrisă de contractă: 
pentru terminarea, lucrărilori, inginerală sâă 
architectală dirigentă va face recepţia provi- 
sorie a loră fără mici uă amânare; dâtoriă fiindă 
întreprenorală a se afla facă la acâsta, fără a: 
mai ascepta osebită invitare. 

Recepţia ss va face în urma unei măsurători 
generale, aplicându-se osebitelori cuantităţi 
de lucrări săvârşite preţurile prevădute prin 
contractă. i ' 

Nu se tori priimi prorisoriii de câtă lucrările 
complecţii săvârşite şi aflate în condiţiile con- 
tractulai, să aprovisionările făcute conformă 
instrucţiiloră înscrise ale inginerului! şi înde- 
plinindi condiţiile contractului, 
“Intreprenoruli nu se va putea prevala de 

lipsa sa la recepţia prorisorie, pentru a, res- 
pinge evaloaţia lucrăriloră făcute precum maj 
susi s'a disă. 

De la data acestui procesii-rerbali, se va 
socoti începerea terminulai de garanţie, 

La casă cândă la epoca fixată de contractă 
pentru recepţia provisorie, lucrările nu ară f 
cu desăvârşire gata, inginerulă să architectul 
va procede întocmai după prescripţiile de maj 
susi la constatarea şi evaluarea lucrăriloră 
complectiă săserşite şi aflate în condiţiile con- 
tractului; pentru cele-alte lucrări sâi aprori- 
sionări se va face numal mențiune de cantitatea 
lori, fără a li se aplica nici ună preţă. , 

In casuri de contestaţii, se ra urma conform 
aliniatului 4 de la art. 36. 

Arte, 46. Pentru lucrările ce ari rămânea 
neîndepinite la epoca recepţiei prorisorie, ga- 
vernulii rămâne liberă sâi a prelungi terminală 
aceluiaşi întreprenoră, scă a le execata prin 
regie sci nouă întreprisă în comptulă garan- 
ţiei scle.
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Art, 47. In totă cursulii terminulut de pa. 

ranţie, întreprenorulii rămâne responsabili de 
ori-ce stricăciuni s'ară ocasiona lucrărilorii; 
întreţinându-le şi reparândule cu cheltuela sa, 
gi plătindiălefile cantonieriloră necesarii pentru 
întreţinere, fără altă despăgubire de câti pre- 
urile contractate, | ME 

La casii cândă întreprenorulă va negligea 
întreținerea în bună stare a lucrăriloră execu- 
tate de dânsulii, Ministerulă va putea ordona 
de a se face în regie sâă ori-ce altă modă în 
comptală reţinerii făcute pentru acestii scopă. 

Art. 48, La expirarea terminului de garan- 
„ ție, revizuindu-se din noi lucrările şi găsindu-se 

în bună stare de întreţinere, se va procede la 
priimirea, lori detinitivă prin încheere de pro- 
cesii-verbalii facă cu întreprenorulii, şi se va, 
înapoia reţinerile făcute, desfăcându-se con- 
tractulă. a : 

Art. 49, Pentru aprovisionarea materialelor 
„” destinate la întreţinerea goselelorii, recepţia 
"protisorie va fi și definitivă, suprimându-se 
„terminali garanţiei. e 

Osebite disposiţii 

Art, 50, Plăţile de acompturi, neputându-se 
face de câtă în urmarea fondoriloră disponibili, 

  

  

întreprenoruli nu va avea dreptă a reclama, 
sub nici uă denumire, vre uă despăgubire pen- 
tra întârdierea plăţilorii de mandate în cursulii 
executării lucrăriloră. ” . 

Asemenea întârdiere n'o va putea servi nici 
vă dată de pretextă pentru întârdierea în lu- 
crări, şi nm'lă va putea scuti de răspunderea şi 
penalităţile prevădute la art. 33. 

Art. 51. Oră-ce garantă în materie de lucrări 
publice, va fi dâtoră a declara în actuli de ga- 
rauţie că se supune tutuloră disposiţiunilorii 
prevădute în presentele condiţii în ceea ce pri- . 
vesce garantia depusă. 

- Art, 62, Garanţiile îngagiate nu vorii putea 
fi socotite ca desangagiate, de cât numai după 
definitiva licuidare a contractului, ori-care ară 
fi prelungirile de termină acordate întrepre- 
norului. : 

Terminele de cedarea garanţiilorii, chiarii de 
arii fi expresii arătate în ele, nu vorii putea, fi 
invocate în nici ună casă, pentru desărcinarea, 
loră de răspunderile la cară le-arii expune neob- 
servarea condiţiilorii contractului. 

Art. 53, La casă cândi adjodecătorulii vra 
unei lucrărjară depinde de nă protecţie străină, 
elii nu va putea avea recursi la acea protecţie, 
pentru toti ce privesce lucrarea adjudecată până 
la definitiva licuidare. .: , , 

LVEGE 

PENTRU CONCEDAREA RETIELEI CAILORU FERATE DIN ROMANIA 

(Decretii Do, 1516 din 21 Septembrie 1868) să 

Art. 1, Se declară de utilitate publică con- 
stroirea unei reţele de căi ferate cuprindândă 
nrmătOrele secţii + : - 

Secţia 1. Da la 'Sucâva la Romanii cu uni 
ramii la Botoşani şi altuliă la laşi. . -- 

Secţia I[. De la Romană la Galaţi cu ună 
vamă ds la Tecuciii la Bârladi. o 

* Secţia IIL. De la Galaţi prin Brăila, Bază 
gi Ploesci la Bacuresci, . 

Secţia 1V. Din Bucuresci prin Pitesci, Sla- 
tina, Craiova şi Turnu-Severină la Vârciorova. 

Art, 2, Constrairea şi exploatarea secţiei | 

se concede domuului cavalerii d'Ofenheim; re- 
presiutantulă legale ali d-loriă principele Leon 
Sapieha, Wladimirii comite Barcowschi, docto- 
rală Carolii Giscra, Thomas Brasey W.R.Dra- 
che; L. M. Rate din Lonăra, conformă anexa-! . 
„tului aci acti de concesiune. 

. Construirea şi exploatarea secţiuniloră a II, 
MIL. şi 1V se concede d-loră principele Hugo de 
Hohenlohe duce d'Uestă, principele Wictoră 
Hugo Duce de Ratibori, Carolii comite de 
Lehndorff şi doctorul Bethel Henry Strusberg 
conformă anexatului aci actii de concesiune. 
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„ CONCESIUNILE 
"CAILORU FERATE ALE ROMANIEI 

(Inserate în Monitorulăi No. 216 din 1868) 

CONOESIUNEA 
Căilorii ferate votată de corpurile legiui- 

târe şi saneţionată prin decretulă cu 
Nr. 1916, publicatii în Monitorulă cu 
Noe 214, , , ” 

Intre guvernulii M. S6le Domnitoralui Romă- 
"niei, sub reserva aprobării ulteridre a came- 
rilorii pa d'nă-parte, şi îutre concesionarii: |. 

: Ducele de Ujestă (pricepe de Hohenlohe), : 
" Ducele de Ratiborii. . a DR 
Comitele Lehndortf şi dr, Strousberg, 

pe de alta, s'a încheiată pentru construirea 
drumurilorii ferate din România şi viitârea lor 
exploatare convenţiunea următâre: .... , 
-$ Le Gurernulii română acordă prin conven- 
țiunea de facă întrepringătoriloră indicaţi mar 
Sus, concesiunea pentru a construi şia exploata 
căile ferate următâre: DN 

a. Da la Romani prin Tecuciii la Galaţi, cu 
ambraşinmeutulă : 

De la Tecuciă la Bârladă. 
b. De la Galaţi prin Brăila, Buzăii, Ploesci 

Ja Bucuresci. 
€. Da la Bucuresci, Piteşti, Slatina, Craiova |. 

la 'Purnu-Severină şi Vereiorova (frontiera). 
d. De la Boztă prin Focşani la Adjud,--ră- 

mâne obligători pentru concesionari, cu ace- 
" 16şi condiţiual şi preţi, după terminarea linie- 
Joră de mat susă, facultativă însă pentru gu- 

- vernulă românii dâca arii găsi de curiință. - 
$2, Concesionari! priimescii concesiunea a- 

” cordată în întregulii eişi suntii ţinuţi a termina, 
liniele concese în terminile prevădate la $ 6. 

i 6 9. Concesionarii “şi resersă dreptuli de a 
alege liniele pe cari voră țoi să înc6pă lucră-. 
rile de constracţiune, -.:". 
“Asemenea suntă în dreptă d'a începe d'aă. 

:. dată lucrările ps mat multe'sâă pe tâte liniele, 
însă liniele de Ja Galaţi la Romanii, de la Ga- 
laţi la Bucuresci şi de la Severină la Bucuresci 
vorii trebui să le încâpă mal ântâiă. - 

EI se îndâtoreză a procede la fixarea traseu- 
lui şielaborarea planuriloră detaliate, în termin 
de ştse stpttmâni după promulgarea conce- 
sianei de facă şi a presinta guvernalni după 
acestă termini, cel multi în patru luni, pro- 
jectele preliminarii. 

Lucrările pregătitâre pentru fixarea traseu- 
lui, pentru planurile detailate de situaţiurie şi 
de nivelimenti, precumi şi projectele pentru 

  

podari și clădiri, voră fi supuse guvernului ra- 
mână în duoă exemplare, spre examinarea şi 
acordarea permisiunei de a le executa, ;. 

. Guvernată se obligă a aproba sâă a respiage 
disele. projecte, însciințândă pe concesionar! 
despre resaltatii, într'nnă termină de patra 
săvtEmâni,. socotiti din diua presentării loră. 
Dâca, până la expirarea terminului citat gaver- 
nulă nu se va pronuncia nic! pentru nici contra 
projectelorii .presiutate, ele se voră considera 
ca aprobate şi atâti gurernulă câtii gi agenţii 
eăi nu vori mal fi în drepti a împedica execu- 
tarea lori. La casă de respingere însă şi în lipsă 
de neînțelegere între ambele părţi, otărirea 
unui Tribuualiăi arbitrară va decide, dăca, şi în 
co modă, projectele respinse, vorii trebui a se 
modifica, Arbitri şi supra-arbitri se roră numi 
conformii $ 27; trebue să fio bărbaţi technici 
cu cunostiuţa de lucrările din Prusia. — Dâea 
arbitri nu se vor înţelega asupra numirii Supra- 
arbitralui, preşedintele Curţii de casaţians va 
numi pe supra-arbitru. : 

$ 4. Formarea planurilori detaliate şi exe- 
cutarea construcțiunel se vorii face, după nor- 
mele următâre: 

1. Terenulă necesari pentru dramată de fer 
se va cumpăra în lăţime pentru nă cale îndnoită, 
asemenea, şi pentru locurile de staţiuni se 
va avea în vedere viitârea lorii mărime în pro-- 
porțiune cu sporirea comunicaţianei, 

2. Toti drumulii de feră cu tote construc- 
ţiunile de pe dânsali se va construi în lărgima 
numai pentru ună singură drumiă, afară de a- 
cele locuri, unde concesionarii voră găsi utilă 
a'lă constrai în întrega sa lărgime adică pen- 
tru ducă drumuri, - . 

- Pentru profilulă normale sc va lua, uă lărgime 
a corânel de 5 metri (16 piciâre de Prusia) a- 
fară de materialul necesari pentra fanda- 
mentă, Talusurile voră fi în genere de le 1 și 
jumătate pietâre înălțime, fără însă a escluda 
prin acâsta şi alte înclinări, dâca suntă cerate 
şi permise de natura terenulni, 

3. Raporturile de pante şi curbe se voră face 
ast-felă precumă suntă la căile din Prusia, şi 
afară de acâsta vorii servi de normă disposiția- 
pile convenite la 11 — 16 Septembre 1865 la 
Dresda, între direcţianile societăţiloră de dra- 
mari de feră germane, 

4. Construcţia suprafagei se va executa ast-   felii precumii este usitată la căile ferate din 
Prasia, prin şine Vignol cn base larg! şi tălpt
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de lemniă ; lungimea şinelorii va fi în genere de 
21 picicre de Prusia 6,59 metri. :dâră nu suntă 
esclvse şi sinele da optă-spre-deco picidre de 
Prusia, 5,613 metri şi cele de 15 picidre de 
Prusia, 4.107 metri lungime. Soliditatea şine- 
Joră precumi şi depărtarea tălpiloră trebue să 
corespungă greutăţei locomotiveloră, : 

Materialul “pentru fundamentă va consta 
din prună, acolo unde va exista prundi şi se 

- va întrebuința 1,18 metri cubici de prundă la 
metrulă curentii. La munte se potă intrebuinţa 
petre sfărimate rmărunţeli, €ră la acele locuri 
unde nu se află prundă se pâte întrebuința şi 
nisipă curati, care însă nu trebue să fie în cuan- 
“titate nai mare de2[3 din materialul necesariii. 

Lungimea şinelori laterali de la gare nu va 
trece peste 10%/o din lungimea totale. 
"5. Garele se voriă conatrui după modalii celorii 
din Prusia şi în mărime corespundătore cu îm- 
pregiurările locali, 

6. Trecerea peste drumuri şi închiderea a- 
cestora prin barieri, precumiă şi întărirea ram- 
peloră se va face astii-felii precumii este usitată 

“în Prusia, - IE : 
„7, Aparatele pentru signate constaii dintr'an 
ri de sîrmă cu aparate de vorbită pentru sta- 
ţiunile de gare şi din signalo cu clopote pentru 

"staţiunile de cantonieri, Fie-care staţiune de 
"gară va avea, afară de acesta, şi signale optice 
pentru oprire. : E 

8. Casele cantonierilori se varii construi ast- 
felă precumiă suntă în Prusia. In apropiere de 
sate, sâii oraşe cantonierii vorii avea gherete, 

"cari se potă încăldi şi sigure contra intemperii- 
lori, cu uă basă de vre'nă şâse metri pătraţi. 

9, La midlâcele de transport se calcală pentru 
unii kilomețru de drumii 1/5 locomotivă, 1 tră- 

“sură de persone şi 1 !/ trăsură pentru marfă 
şi alte objecte. -: CR 

- Atâtăpentra tâte cele-alte constracţiuni cari 
na s'a arătatii aci în specială câtă și pentru 
tâte construcţiunile mai sus numite voră servi 
în genere menţionatele conrenţiuni tecnice ale 
direcținniloră căei ferate germane ce sâă in- 

- cheiată în 11——16 Septembre 1865 în Dresda, 
cari facă parte integrantă a acestei concesiuni. 

$ 5. Disposiţiunile de mai susii suntă obli- 
gatoril atâtii pentru concesionari .la lucrarea 

-'proiccteloră câtii şi pentru guvernulă româră 
la examinarea acestora. i 
“Guvernulii numa! atunci va putea cere mo- 

dificarea disposiţiuniloră de mat susii, când 
„cheltuelile concesionariloră nu s'ară spori prin 

' aceste moditicaţiani. +: ; ia 
. » 

„Concesionarii vorii putea face în cursulii con- 
.” stracţianei, numai modificaţiuni parţiale şi nu- 
“ma! atunci, cândă ele nu voriă aduce prejudiţii 
„nică direcţiunii totale a liniei, nică solidităţii 
"“construcţiunii, nici siguranţei exploataţiunei. 
"8 6. Concesionarii sunt obligaţi a începe 
construcţiunea totă-dâ-una pEnă în gâse .săp- 

po 

  

  

tământ după priimirea planurilor aprobate şi 

după obţinerea permisianei d'a începe lucrarea. 

Construcţiunea se va activa astă-feli ca li- 

niele de la Romani prin Tecuciii la Galaţi şi 

ramulă Bârladă să fie terminate şi date în cir- 

culațiune în trei ani. E „a 
Liniile de la Galaţi prin Brăila, Buzti, Plo- 

esci la Bacuresci în doni ani şi jumătate. 

Liniile de la Bucuresci prin Pitesci, Slatina, 

Crajova. Turnu-Severin la V erciorora (îrunta- 

tie) în treY anl. IE . 

“Perminulii inceperii liniel Vârciorova se Ya 

fixa după uă înţelegere între guvernu şi con- 

cesionari. , „ 

$ 7. Capitalulă necesariă pentru construirea 

căiloră ferate arătate în $ 1 este fixată la suma 

de 270,000 franci (dnoz-sute state foc a mii 

franci), capitali nominalii în obiigaţiuni de căi 

ferate ($ 8) pentru kilometru de cale ferată. . 

In acâstă sumă se cuprindă tâte cheltuclile 

pentru cumpărarea terenului necesariii, aseme- . 

mea și costulă materialului, de exploataţiune, 

cheitualile generale, interesele (dobândile) fon- 

dului de constracţiune pe timpulii construcţiu- 

nel tutuloră liniilor, tâte perderile provenite 

din diferinţa cursului obligaţianilorii cari se 

vorii emite de concesionari pe comptuli Jori 

propriii, precumă şi tâte cheltuelile ce voră face 

concesionarii spre a "şi procura bază prin vin- 

grea obligaţiuniloră de căi ferate. i 

TJâ dată cu aprobarea planului de constirue- 

ţiane 'se va fixa şi suma fondului necesarii 

pentru fie-care linie în parte. - 

Costul kilometricii pentru linia de la Turnn- 

Severină la Verciorova se va face de gavernă 

împreună ca concesionarii în urma studielorii 

ce se vor face de către inginerul acestora 

împreună cu ună ingineră ali Statului. IN 

'Totă în acelă timpii se va face unii calcală 

coinparâtivă de diferința ce ară resulta în mai 

puținii pe kilometru pe linia primitivă de la 

Buzăi, R6ranicu-Săratu, Focşani şi linia ac- 

toalmente concesă de-la Tecucii la Bârladă. 

Beneficiulii ce.va resulta din acâstă lucrare 

se va lua în băgâre de s6mă, pentru acoperirea 

în parte a sumei în plusă ce va, costa linia de 

“la Severin la Vâreiorova. : 
În casă cândă costulă kilometrică ală liniei 

Severin Vârciorova arii necesita spre acoperire 

diferință în mai efiină ali Jinici de la Tecuci 

Bârladă în comparaţiune cu linia de Ja Buzăă 
- : > 

„Pocşani, atunci construcţiunea acestei din urmă 

linii rămâne facaltativă pentru concesionari.ca 

gi pentru guvern; -. E 
'$ 8. Concesionaril voră forma uă companie 

care va avea scopulii şi dreptul de a 'şi pro- 

cura fondurile necesarii-la 'construcţiunea tu- 

tuloră căiloră ferate prin obligaţiuni confec- 

ţionate şi emise în numele loră proprii, fiindă 

şi diferenţa cursului pe comptulă şi. pericolulă 

Joră. Aceste obligaţiuni vori fi asigurate. în 
Pat, e
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întregală fondă ali drumului de feri, bânţile garantate de Stată ($ 15). Obligaţiunile oră aduce (7 jumătate la sută) interese anuale plătitâre din şEso în şse luni. Obligaţiunile voră glăsui la portătoră (au porteur) şi voră fi de câte 375 fe. adică pe câte 15 livre sterl. s6ă 100 taleri de Prusia, fie-care Ele voră purta numere curente, dâră se voriă putea întruni într'uă singură obligaţiune şi până la 20 de numere împreună, .: Aceste obligaţiuni voră fi supusa amortisa- țiunii ($ 17) şi nu se potă Tetrage de către purtători. | i Ş 9. Concesionarii suntii autorisaţi a confec- ţiona obligaţiuni pentru fondurile necesarii la construirea a 300: kilometri, imediată, după promulgarea acestei concesiuni.—Confecţiona- rea ulteriâră de obligaţiuni va putea avea loci numai după aprobarea fie-căria din liniele de construiți şi după constatarea, lungimei loră prin calcule exacte ($7). . Confecţionarea şi emisiunea obligațiunilori "Yoră fi supuse supra-vegherii şi controlului unui comisarii al Statului, a cărul namire este re- servată guvernulu română. ti Eli va avea reşedinţa sa în Berlin. -. In proprrţiune cu înaintarea lucrăriloră construcțianei şi cu predarea - materialeloră, precumă şi pentru avansurile fâcute pentru midlâcele de exploataţiune şi pentru materia- luri, asemenea și plata dobânailoră obligaţiu- nilorii deja emise, comisarulii generală este autorisati şi însărcinatii a libera concesionari- lorii în câştiari suma corespundătâre în obliga- " gaţiuni confecționate. po Obligaţiunile pentru lacrări executate, pentru materiale aduse şi pentru avansuri de plată se voră libera concesionarilorii! pe basa certifi- cateloră co inginerulă şefă ală concesionariloră pentra căiloră ferate. române va libera şi va presenta comisaralui Statului, -Aceste certifi- cate se voră libera sab controluli guvernalui, entru consciinţiosa compunere a acestoră cer- tificate, inginerală gefii va fi obligată a da pa- TOla sa de onâre (promesse soleneile), i Certificatele se voră face după preţurile e- stimative din devisă, cari se vor desface în preţuri unitare. DAE 
Liberarea obligaţionilorii pentru plata cup6- neloră de la obligaţiunile deja emise, urmeză a se face cel pugină cu patru săptămâni în- naintea terminului de scadență, . 
Pentru cheltuelile preliminarii, comisarală Statului va libera concesionarilorii obligaţiuay pentru uă sumă de 2,000,000 fr., pentra care e! voră depune poliţe acceptate, de uă sumă ecuale, - EREI | „Din câştiurile ce vorii fia se achita, mai ân- teii se va reţine totă-dâ-uua 1/20 parte în obli- ” Baţiuni, înapoindu-se concesionariloră uă sumă analogă în poliţe 
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şi în do- | bligaţiunile liberate pentru aransulă în sumă de 2.000,000 fr., voră fi acoperite prin lucrări terminate, materiale predateete, şi prin urmare penă se voră fi înapoiată tâte poliţele depuse. Afară. de acesta mai este permisă concesio- nariloră a. vinde, după a loră chibzuire, veri cândă obligaţiuni asapra drumului de ferd, în valârea ce voriă găsi de caviinţă şi în limita marimală, prin case și institute de bancă, — Insă ei au poti dispune de banii intraţi din vindsrea obligaţiuniloră de câtă numai cu per- misiunea comisarului Statului şi sub aceleşi condițiuni sub care dispunea de obligaţiunile vindute. Pers atunci banii rămână depuşi la ună institută mat mare de bancă, 
$ 10. Tte obligaţiile drumului de feri voră fi păstrate întruă ladă de feri sigură, de la care şi comisarului Statului va avea uă cheie. Lada se va păstra întruni institutii de bancă priimită de ambele părţi. 

„. Totii acolo vorii fi păstrate şi recepisele pri- mite atâtă pentru obligaţiuni câtă şi pentra banii depuşi la vre-un instiţută de bancă ($ 9) priimită de ambele părţi. 
Ş 11. Pentra a supra-veghea şi examina lu- 

crările de construcţiune precumă şi certificatele menţionate la $ 9, şi ordonanțele necesarii pen- tru hberarea obligaţiuniloră, cel-alţi concesio- nari voră trebui a însărcina ună comitetii speciale sâă unii plenipotentii generale, care va represinta pe concesionar! ca companie înaintea publicului şi a întrepringătoralul generală. 
Ş 12. Guvernuli 'şi reservă dreptulii d'a tră- 

mite, în veri-ce timpi, comisari pentru a se 
convinze de soliditatea lucrăriloră executate şi de observarea planuriloră de construcţiune, 

După terminarea construirei fie-căria din li- 
niile specificate în Ş 1, guvernulă va examina 
şi va admite lucrările săvârşite şi materialulă 
de exploataţiune. Deca guvernuli s'ară opunea 
a le priimi, sub cuvântă că nu sunt bnne, 6ră concesionarii n'arii recunâsce de întemeiate a- 
ceste objecţiuni, în casulă acesta întimpinările 
făcute de guvernă, se vorii supune unei decisiuni 
arbitrale, Arbitri şi supra-arbitrală se voră 
numi conformi Ş 3, 

De uă-dată cu ravisiunea, 
coluli definitivă ali lungime liniei săvârşite. 

Asigurându-se guvernulii în urma acestei re- 
viziani că tâte lucrările s'ati executată solidă 
şi conformi devisului, va da atunc! yoe d'a sa 
pune în circulaţiune linia executată. , 

Cheltuelile ce voră ocasiona arbitri ($2 şi 12) 
privesc pe concesionari. AR Ş 13. In dată ce guvernulă va consimți la 
darea în circulațiune, a ântâer secţiuni, conce- 
sionarii suntă obligați a îniinţa uă direcţiane administrativă, a căre! reşedinţă va în Ba- 
curesci, şi care va avea depline împuterniciri 
şi instracţiuni suficiente, spre a se putea re- 

se va face şi cal- 

  depuse de el, până cândă o- presenta ca ânsuşi, Namirea, capulal admini-
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straţiei şi a inginerului şefă va fi supusă la 
aprobaţiunea gavernalui română. E 

În ceea ce privesce numirea celoră-alţi im- 
piegaţi, atâtă pentru exploataţiunea câtă şi 
pentru constracţiunea drumului de feri nu se 
va face concesionariloră nici uă restricţiune şi 
ei vorii putea îngagia fără osebirc, străini. seu 
pământeni. Cu tâte acestea atâtiă aceşti impie- 
gaţi câtii şi membrii direcţiunei vorit fi supuşi 
legiloră ţării. + 

Ş 14. Concesionarilorii le este reservată drep- 
tuli da înmaulţi namârală loră prin coopţiune 
şi prin notă participanţi. 

Ei sunti asemenea autorisaţi a constitai pe 
posesorii de obligaţiuni într'uă societate de 
acţionari chiari în timpulă constracţiunei scă 
după darea în circulaţiane a secţiuniloră par- 
țiale ale drumalui de ferii, Acestă societate va 
îi autorisată a 'şi numi unii consilii de admi- 
nistraţiune. | 

Drepturile şi îndâtoririle acţionarilorii, pre- 
cumii şi organisaţiunea întregă a administra- 
ţiunei, voriă fi. regulate prin statute, cari se 
Yoră supuue la aprobarea guvernului şi cari 
vor avea de basă condiţinnile cuprinse în a- 
cestă concesiune. ii 

In aceste statute se voră determina totii-uă 
dată şi regulile, după cari participaţianea gu- 
Yernului în administraţiune, prin numirea de 
comisari sâi membri la consiliulă de admii- 
straţie, va trebui a avea locii, | 

Aceste statute convenite asti-felii între gu- 
verniă şi concesionari, vorii fi de dreptii obliga- 
torie pentru posesorii de obligaţiuni chiarii 
fără cousimţimântulă lorii prealabile. 

Ş 15. Durata concesiunei este fixată prin 
actului de facă la nout-deci de ani, socotiți 
din giua deschiderii liniei de la Romană la 
Galaţi. , 
După trecerea terminului de nonă-deci ani, 

totă stabilimentali drumului de feri cu tote 
dependinţele sâle trece în deplina proprietate 
8 guvernului românii şi liberă da veri-ce preten- 
ţiune ară putea avea uă a treia pers6nă asapra 
„averii drumului de ferii. - ! 

Concesionarii însă vorii fi dâtori ca la expi- 
xarea terminului să predea gavernuloi|ărumulii 

- de feră cu tâte dependinţele s6lo mobile şi no- 
„mobile în bună stare; pentru aceea guvernulă 
„ românii are dreptali ca cu cinci ani înainte de 
" expirarea terminului să constrîngă' pe conce- 
sionari a'lă pune în bună stare. 

De aceea amortismentulii obligaţianiloră a- 
cestoriă căi ferate va începa îndată cu deschi- 

 derea linielorii parţiale, astiă-telă în câtă să fie 
săvârşită la expirarea concesiunei (Ş 17). - 

___ Gavernulă română garanteză pentru nbliga- 
ţiuni vă dobândă anuală de 7 şi jomătate la 
sută, adică de duoă-deci de mii donă sute cinci- 
ec franci pentru ană capitală nominală de 
70,000 franci de kilometru. Acâstă garanţiă 
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începe de la emiterea obligaţiunilori şi se va 
întinde fără schimbare pe toti timpulii-dura- 
tri concesiunii, ” 

Dobândile vorii fiplătite întimpulă construc- 
țiunii de concesionari (Ş 7); îndată însă ce se 
va da comunicaţiunei publice uă secţiune, gu- 
vernulă românii garantâză concesionariloră cu 
începerea semestrului din diua în care s'a pusă 
în circulaţie acea secţiune, uni venitii neto a- 
nualii ($ 17) de ? şi jumătate la sută pentru 
unii capitală nominală de duoă sute şâpte-deci 
de mii franci pentru kilometru, cari după con- 
statarea lungimei kilometrice se va fixa pentru 
fie-câre secţiune, într'uni venitii neto, şi se va 
plăti pe fie-care ani în monedă sunătâre. 

După deschiderea a duoă sâii mal multe sec- 
ţiuni, s6ii după deschiderea tuturori liniiloră 
nu se va face socotela pentru fie-care linie în 
parte, ci din contră venituli neto ali fie-cărei 
linii se va transporta asupra celoriă-alte linii, 
astă-felii ca Statală să albă a acoperi numai 
deficitulii totală ali tutuloră liniilorii ce se 
voriă fi pusii în circulaţiune (în modulă cumi 
se va stipula mai la vale). 

" Dobândile obligaţiunilorii se vorii plăti de 
către casele de bancă, ce se vorii designa de 
concesionari, şi mai cu osebire la Bucuresci, 
Berlia şi Paris. 

$ 16. Dobândile obligaţiunilorii. vorii fi cal- 
culate anuală pe 7 şi jumătate la sută şi se 
vorii răspunde po semestre. In cursulii celui 
dânteii semestru se va face unii bilanţii aprozi- 
mativii şi la sfirşitulă semestruloi ali duvilea 
uni bilanţ definitivi pentru fie-care ani de 
exploataţiune precedinte. Exerciţiulii anuală 
începe în fie-care anii la 1 Apriliă stil noă. 

Piata procenteloră se va face în fie-care ani 
la 1 Januariă şi la 1 Iolit stil nuoii bilanţele 
trebue să se presinte guvernuluj, celii mai târ- 
di, îu termină de patru săptămâni după ex- 
pirarea fie-cărui semestru, adică la 1 Maiă şi 
la 1 Noembre stilii nucă. 
" Guvernulă va fi obligatii a complecta venitulii 
neto, pentru plata procenteloră semestriale în 
patra-deci dile din Qiua priimirei bilanţului. 

Jn casii cândii din bilanţală întregului exer- 
ciţiii anuală ari resulta ună excedenti, asti- 
fel, în câtă vară fi nici uă piată în sarcina 
garanţiei anului încetat suma ce guvernulă 
ară fi plătită în mal multă pentra ântâiulă se- 
mestru, i se va restitui directă. i 
"19, Veniturile anuale brate ale căii ferate 
se compunii din tâte veniturile ordinare şi ex- 
traordinare priimite de concesionari, şi prove- 
nite din explotaţiunea căilor ferate şi a de- 

'] pendinţeloră lori. 
Pentru facerea, bilauţaului şi fixarea venitului 

neto se voră adopta măsurile luate în acâstă 
privire la căile ferate din Prusia. 

So.voră scădea din venitulă brută: 
1. Toto cheltuelile pentru administraţiune
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şi exploataţiune, inclusivii tâte emolumentele 
amploiaţilori. : 

2. Cheltuelile pentru reparaţiani şi pentru 
reinoirea construcţinnei snperidre a materia- 
lului de exploataţiune a clădirilor etc,. întru 
„câtă acestea nu voră fi plătite din fondaulă de 
reînoire (ad, 3), . 

„8. Pentru formarea unul fondii de reserră şi 
de reinoire unuiă la mie, la capitalulă de con- 
strucţiune, până ce acestă fondii va ajunge la 
ţifra de cinci mil francă de kilometru pentru 
liniile ferate date deja în circulaţiune, şi cândiă 
;n'ară fi fostă împuinată prin cheltaelă. 

4. Pentru amortisarea fondului de contsruc- 
ţiune, .pe fie-care ană câte unuliă la mie la ca- 
pitalulă totală, pentru a stinge cu desăvârşire 
“acestă capitală în optă-deci şi duo! ani celă 
„mai târdiă. 
_Excedentulă venitului brutii,. peste cheltue- |. 

lile ma! susii arătate, formâză profitală neto 
ală anului. Din acestii profită net concesio- 
nacil si consiliul de administraţiune, care"! 
va înlocui, voră priimi trei la sută maj ântâiă, 
spre a le împărţi între dânşii după punerea la 
cale ce vorii face, 6ră suma ce va mai rămânea 
va fi întrebuințată Ja plata dobândilorii obliga- 
tiuniloră. . | 

La casti cândi venitali neto, şi după acope- 
rirea dobândiloriă, arii mar lăsa ună excedentă, 
acesta va fi întrebuințată mai ântâiă pentru a 
înapoia sumele plătite de guvernii în anii tre- 

- cuți pe basa garanţiei dati de dânsuli, fără 
însă că gavernalii să fie în dreptii a cere şi do- 
bânda pentru aceste sume.. ! 

După înapoerea acestori avansuri, a patra, 
parte din acesti excedentă ra fi afectată fon- 

„ dalui de reserră cu destinaţiunea, casă rămână 
de aci încolo disponibilă pentru a complecta 
venitulă neto de 7 şi juinătate la sută pentru 
întregulă fondă de construcţiune. ])in restulă 
de trei pătrare, jumătate va fi întrebuințatii la 
crescerea fondniui do amortisare, şi cea-aită 
jumătate va servi de supra-dividență pentra 
concesionarii s6ă după formarea une! societăţi 
priu acţinui, pentru purtătorii acestora. . 

$ 18 Sumele fondului de amostisaţiune vor 
“fi întrebuințate spre a rescumpăra obligaţiunile 

„ Grumului de feri... E . 
Aceste obligaţiuni se vorii cumpăra sâă la 

bursă cel multi pentru val6rea loră nominală, 
seă se vorii stinge prin plata valârei nominale 
a numerilorii care se voră determina prin sorţi 
după prealabila prevestire. Acâstă preveatire 

- 88 YA publica, trei luni înainte de sosirea ter- 
- menului pentru plata dobângilori, prin foile 
publice ce se voră destina de către concesionarii 
prin înțelegere cu guvernalii. 

Din dina termenului de plată înceteză plă- 
ile de dobângi pentra obligaţiunile trase la 
sorți şi decă dapă trecerea de âncă. dece ani 

» nu 8'a rădicată suma capitalului, obligaţiunile | 
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devinii nule şi nevalabile, fără vre-ut altă for- 
malitate, - 
-_Numai din puntaliăi, vedere ali eqoităței si 
cu consimţimântul guvernului se mai pâte în- 
curiiuţa suma, totale s6ă parţiale a obligaţiu- 
nilor şi după trecerea acestui termen. 

$ 19. Dobândile obligaţiuniloră drumului de 
feri cari nn vori fi fostă rădicate în terminul 
de patra ani, de la scadenţa lorii, oră dereni 
nule şi trecă în benefciulă fondului de amor- 
tisațiune. i 
„Aceste dobângi precumi şi sumele obliga- 
țiunilorii amortisâte, cari nu voră fi fostă ră. 
dicate în terminulă fisatii de dece ani, voră-fi 
întrebuințate la răscumpărarea de obligaţiuny. 

$ 20. Spre a veni în ajutorulă întreprinderii 
întregi a drumului de feră, gasernulă română 
se obligă: Ma ia 

1. A ceda.fără despăgubire terenulii nece- 
sari pentru tâte constracţiunile căilor ferate şi 
mai cu mă pentru clădiri, pentru drumuri şi. 
pentru strămutarea drumurilor şi a apelor, pen- * 
tra extragerea şi depunerea de materialuriete., | 
pe câtii timpă aceste tercnuti voră aparţine ; 
Statului, s6i pe câtă timpă guvernulă va pu- : 
tea dispune de Gensele; ră pentra terenurile, : cari aparținii particularilori, a face să se ia în | 
posesiune prin despăgubire de către concesio- - 
nari în virtutea legii de expropriaţiune, cândă 
na ic-arii fi cn putință a se înțelege cu proprie- 
tarii prin bună învoială,. | 

2. A scuti pe concesionari de taxele de im- 
portii pentru tote materialele necesarii la con- 
stracţiunea şi exploatarea căiloră ferate, şi pen- 
tra objectele de înzestrare pe timpuli con- 
strucţiunii şi âncă gece ani, după deschiderea 
tutuloră Jiniiloră. e 

3, A'i scuti de veri-ce taxe de jastiţie şi de 
timbru pentru tâte contractelo, privitâre la 
drumulii de feră, pentru acţiuni sâi obligaţiuni 
pentru cunânele de dobândi şi pentru afaceri 
cu autorităţile române. 

4. A nu înființa, pe toti timpulă concesiunii 
nici Statulă nici comunele, nici districtele ssă 
particulari vre uă taxă veri ce numire arii avea 
acâata, sub nici unii cuvântă, asupra exploata- 
ţiunii căiloră ferate, | 

$ 21, Concesionarii vorii permite stabilirea! 
gratuită a unui telegrață ală Statului în lun- 
gulă drumului de ferii.și a secţiuniloră a€le 
parţiale. Pentru acâsta Statuli se pâte servi 
cu stâtpii companiei, şi compania se obligă a 
supraveghea prin agenţii sti tâte liniilo tele- 
grafalui. 

Telegrafulă drumnlui de ferii ali concesio- 
narilorii se va încredința numai pentru serși- 
cinlă căil ferate, cu aprobarea guvernului, însă 
elă va putea fi „utilisată și pentru expediţia 
nea depeşeloră particularitor în beneficiul Sta- 
tului. “   Po lingă acâsta concesionarii suntiă obligaţi.
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pentru trebuințele administraţiuni! postale, a 
porni în tâte dilele în fie-care direcţivne celă 
pușinii unii trenă şi a se însărcina ca transpor- 
ulii fără plată a scrisoriloră, baniloră şi altor 
pachete încredințate postel până la vă greu- 
tate care se va determina mai de aprâpe; ase- 
menea voră fi detori a transporta fără plată şi 
pe funcţionarulii postală care va însoși aceate 
objecte.—Totii uă dată concesionarii suntii d€- 

„tori a înfiinţa uă-postă ambulantă, dâcă ga- 
vernulii arii cere acesta. Pa 

„ Concesionarii suntă asemenca îndâtoraţi a 
procura fără plată locurile necesaril pentru ser- 
viciulă postei. la staţiile căilorii ferate ce se 
vorii însemna de gurernă. - ” 

Pachetele şi corespondenţa concesionariloriă, 
- ale direcţiunel şi ale consiliului de administra 
țiune cu agenţii și împiegaţii lor se vor trans- 
porta de împiegaţii drumului de feri. e 

Impiegaţii şi alţi funcţionari delegaţi de gu- 
vernii pentru a controla adminiatraţiunea şi 

"exploatarea căilor ferate, scă cari.voră avea 
afaceri în serviciul vamale de la frontiere, dâcă 
voră justifica misiunea loră prin acte autentice, 
vorii fi transportaţi gratuită cu bagajele lori, 
cu tote trenurile. , . 

22, Fixarea tarifeloră pentru transportul 
persânelorii şi mărfuriloră, este reservată nu- 

""mal guvernului română, care va avea în vedere 

" țiunea tarifelor. 

- selaţiunile generale ale comercialui publică, ce- 
rințele Statului şi ale diferitelor localități, 

Consimţimântulii concesionariloriă va fi însă 
" necesari, cândi ari fi să se fizeze tarifele la 
"vă gifră iaferioră, de cumi ară îi cele mai mic 
tarife ale ţăriloră vecine, - . a 

Gurernulă va avea dreptulă de a cere reduc- 

a. Pentru producte particulare ale țărel, pre- 
cumă pentru sare, cărbuni de pământi, oleuri, 
(păcură) şi lemne de construcţie. 

b. Pentru transportul soldaţilorii isolați astă 
în corpuri, pentru cai, bagage, efecte militare 
'gi pentru materialulă de resbelii.: DI 

""-- c, Pentru transportul de victuale, în cas de 
- fomete in România. 

Nu are dreptulă do a cere însă vre uă parte 
în cifra tarifeloră pentru casa fiscului. : 

$ 23. Concesionaril nu poti fi dispensaţi nici 
: uă dată de îndetoririle contractate pentru con- 

- strucţiunea căilorii ferate. EI voră putea sus- 

tr 

“penda timporali lucrarea în casă de forță ma- 
„ joră (Vismaiar). Tribunalulă arbitrali, prevă- 

" dută la $ 27, va judeca faptele cara constituese 
„aceste casuri după principiile generale de drept. 

Totă Tribunaluli arbitrală va decide şi asu- 
pra cercetărei casului de forţă majoră, - 
„In casii cândă terminele pentru îuceperea şi 

“ terminarea construcţiunei ară trece şi întâr- 
. gierea ar urma âncă şâse luni fără să fie juati. 

: ficată prin causă de forţă majoră recunoscntă 
de Tribunalulă arbitrali, concesiunea se va a- 

  

  

1995 

nula şi domnii concesionari vorii perde cauţia- 
nea prevădută de Ş 24. , : 

$ 24, Concesionarii se angagâză a depune la 
tesauruli publici nă cauțiune în bani să e- 
fecte publice de unii milionă de franci. Acestă 
cauțiune va rămânea ca garanţie pentru înde- 
plinirea îndâtoririlorii contractate de ci. Ea se 
va restitui concesionariloră după ce voră ter- 
mina, lucrări de vă înduoită valre. „i 

Concesionarii nu voră putea nică uă dată să 
se prevaleze de vre uă protecţiune străină în 
conteataţiunile care s'arii rădica între dânşii şi 
guvernul român în privinţa concesiunii de facă, 

$ 25, De şi durata concesiunii este fixată la 
90 de ant, guvernulii însă îşi rezervă dreptulă 
de a cere după trecerea da 30 de ani de la des- 
chiderea calei d'ântâiă secţiuni, cesinnea tutu- 
lorii drepturilor ce resultă pentru concesionari 
din acâstă concesiune, luândă asuprăşi obliga- 
ţianile emise în suma otărită, adică pentru 
210 mil franci de kilometru, minus obligaţiu- 
nile amortisate conformii $ 15, şi va întua ast- 
felă în proprietatea şi administraţiunea, dru- 
mului de feri. Rai 

Disposiţiunile însă relative la plata dobân- 
diloră şi la amortisarea obligaţiuniloră căiloră 
ferate, nu voră putea fi atinse prin acâsta. Ca 
tâte acestea amortisarea obligaţiuniloră va pu- 
tea începe mai de timpariii, de câtă cumii s'a 
otărită prin ŞI ci 
„Ia asemenea casti însă contractele de serviciă . 
încheiate cu impiegaţii, precuriă şi contractele 
xelatire la administraţiune rori trebui să fie 
respectate de gavernii în cualitatea sa de suc- 
cesore în stăpânirea şi drepturile: căii ferate. 

"$ 26. Tote amănuntele ncprevădute în ac- 
| tulă da fagă voră fi regulate prin vă comună 
înţelegere, lnânduse'de basă disposiţiunile le- 
'gislative, ale Austriei pentru căi ferate. . , 

"$ 27, Neînţelegerile ivite între guvernă'şi 
concesionar! voriă fi judecate de către duoi ju- 
decători arbitri, aleşi câte unul de fie-care parte. 

După încunosciinţarea făcută de alegerea 
arbitrului, cea-altă parte va fi dâtore a'şi a- 
lege pe arbitrulă seii în termini de 21 qile. 
Dică acestii termini va trece făcă a fi numiti 

“| arbitrulă, partea care a avută recursă la arbi- 
tragiă alege şi pe arbitruli celei-alte părţi. 
Cei duoi arbitri alege ună supra-arbitru; dâcă 
îusă după 6 dile de la numirea lorii nu se vorii 
putea înţelege asupra înţelegeri! supra-arbi- 
trolui, atanci primulă preşedinte alii înaltei 
Curți de justiţie şi casaţiune, ra fi supra-ar- 
bitrn de dreptă, în casă de diverginţă de vpi- 
niuni între arbitrii supra-arbitruli va fi dâter 
a se declara pentru opiniunea unuia sâă altuia 
din arbitri, . SR 

Sentința arbitrală va trebui să sa pronunţe 
celi mai târdiă în termini de patru stptEmâni, 
la casă contrarii se va procede imediatii la a- 
legerea do nuol arbitri, . ...
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Arbitrii şi supra-arbitrulă, vorii putea fi-pă- 
mânteni e6ă străini, 

lvinduse diverginţă între textulă francesii şi 
celă români ală acestei concesiuni, textulii 
francesii va servi de basă la interpretarea, au- 
tentică a convenţiunii de facă. . .. 

Acâstă concesiune împreună cu legea s'a vo- 
tată de adanarea depntaţiloră în şedinţa din 
21 Maiii anulii 1868, şi s'a adoptată cu majo- 
Titate de 79 voturi contza a 23 fiindiă gi 5 ab- 
ţineră de Ja votii. De 

Fătu. - Preşedinte, Dr, 4, „ 
, : „ Becretară, Ale Gâni, 
  

LS. A. 

      
Acestă concesiune împreună ca legea, s'a vo- 

tată de Senată, în şedinţa sa din 20 Septem- 
"bre anulă 1868, și s'a adoptatii cu majoritate 
de 41 voturi, contra a 3, fiind şi două abţineri. 

__* Preşedinte, Stefanii Golescu. : . 
Secretari. C. Vlădoiann, 

  

L. 8.8. 
      

Actii de concesiune, votati de corparile le- 
giuit6;e şi sancționatii prin decretalii 
No. 1516, publicat în Monitorul No. 214 
pentru calea ferată de la Sucâra la Iaşi, 
Romanii și Botoşani, 

Art. 1. Guvernală Alteţei .Sâle Serenisime 
principelui Domnitori ală Româniloră dă prin 
acestă actii, cu ratificarea cameriloră, domni- 
lori principe Leon: Sapicha, Vladimir comite 
Borkuwski, Dr. Carol Giskra din Viena, To- 
mas. Brasey, W. R. Drake, L. M. Rate din 
ondra, representaţi în formă prin domnulă 

Victorii d'Ofenhaim în virtutea deplinei îm- 
puterniciri date la Viena la 7 Septembre 1867 
şi la Londra la 14 Septembre 1867, concesia 
cerută de dumnealoră pentra construcţia şi ex- 
ploataţia unei căj ferate, care plecândi de la 
frontiera Austriey aprâpe de Sucâva, va lega 
ramurile de feră Austriace cu Iaşul, Roman 
şi Butoşaul. E : 

Panctulă de întranire pentru bragulii Boto- |: 
gani, va fi fixată de către gurernă, în înţele- 
gere cu concesionarii, după ce stadiile voră fi 
făcute şi aprobate de către guvernă, 

ocurile şi numărulă staţiunilori ai al ga- 
telorii de bifarcaţiune se vor fixa în urmă după 
un comunii acordă între ministrulă Iucrăriloră 
publice şi conceaionari!. E 
„Art, 2, Concesionaril nu potă. fi dispensaţi 

nici uă daţă de îndătoririle contractate pentra 
Cconstrucţinnea căilorii ferate, 

i voriă putea însă suspenda timpnrarii la- 
crările în casă de forţă majoră. 
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Tribunalulă arbitrală la art. 28 va judeca 
faptele care constituescă aceste casuri după 
principiile generale de drepti. 

„ Toti Pribunaloliă arbitrală ca decide şi asu- 
pra încetării casuloi do forță majoră, 

In timpuli suspendării lucrărilorii, guvernul 
români, va suspenda plata subvenţiunei pre- 
vădută la art. 17, 

În casii cândi terminele pentru începerea şi 
terminarea construcţiei (art. 4) arii trece şi în- 
târgierea m'arii fi justificată prin causă de forţă 
majoră, recunoscute de Tribunatulă arbitralii 
(articolul 28) concesiunea de facă se va anula 
şi domnii concesionari voriă perde cauţiunea de 
unii milionă francă, prevădată la art. 31. 
“Art, 3. Construcţia şi organisaţia exploată- 

rei căilorii ferate, voră fi executate conformii 
cu projevtele detailate aprobate de d. ministru 
ală comerciului, agriculturei şi lucrărilor pu- - 
blice şi concesionarii rorii fi înlâtoraţi a sa 
conforma cu dânsele,. 

- Gavernalii 'şi reservă dreptulii a face a- 
cestorii projecte schimbările ce va crede nece- 
sarii în interesală traficulni publică, întru cât 
prin aceste disposiţii preţulă construcţiunii nu 
va fi întrecuti şi lucrărila deja începute p'arii. 
fi efectuate. ” 

la casii cândă în timpul construcţiunii arii 
fi necesară, în interesulă exploatărei să ico- 
nomii construcţii, a se face Ore-care schimbări 
în traseul s6ă detailurile de construcţie, con- 
cesionarii vorii fi autorisaţi a procede în acestă 
sensii, deca însă aceste schimbări nu sunti în 
detrimentulă direcţiei generala a linii s6ă a 
solidităţei şi a nirelementalui el, 

Concesionaril sant autorisaţi spre a acce- 
lera deschiderea căii ferate concedate, a con= 
strai poduri provisorii cari mat târdiă voriă f 
întocuite cu poduri de pâtră şi de ferii bătută 
(nu vărsaţă). 

Întinderea kilometrică se va calcula pe linia, 
definitivă pe care voră urma â se construi po- 
darile definitive, neţinându-se comptă de cur- 
bele accesoril ce se vorii causa de lucrările pro- 
visorii. - 

Termivarea poduriloră definitive va fi obli-" 
pgatoria pentru concesionari până la expirarea, 
anului ali 6 de la deschiderea linii. 

Podurile definitive de feră bătutii şi petră 
voriă fi construite pentru două linii (duble-voie). 
„Deca la expirarea acestui termină podarile 

definitive nu voră fi făcute, guvernulă le va e- 
xecuta în socotâla sumeloră ce concesionarii 
ai a priimi de la Stati. , 

Pante de 10 milimetre maximum la metru 
se vori admite pentru linia Sacâra,- Romană, 
şi de 18 milimetre maximum pentra trecerea 
înălţimei dintre staţiunea de bifarcare de pe 
linia Socâra şi dintre laşi. 

Aceste maxime însă nu voriă fi admise de cât 
atunci cândă gurernulă s'ară convinge prin
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studie seridse că nn se pot reduce prin Gre-care 
ocoluri. E , 

La curbe razele nu yoriă putea nici uă dată 
fi mai mici de 300 metre. : 

Lucrările de terasemente nu voră fi făcute 
de cât pentru uă singură cale, şi concesionarii 
na vor putea fi siliţi a construi uă a doua cale 
ferată, de câtă cândi venitală brută a duo ani 
consecutivi va adjunge la şifra de 60,000 fe. 
pe kilometru. E 

Art, 4. Concesionarii se îndâtorescii a începe 
construcţia drumului de ferii, concedate întrun 
terminii de şse luni şi a o termina, şi da în 
circulaţiune celii mai târdră după duoi ani de 
la aprobaţia studiiloră definitive, cari vor î 
predate Ministerului Jucrăriloră publice, în cele 
trel luni după ratificaţia concesiei de facă. 

Governula se obligă a aproba studiile defi- 
nitive,celii maitârdii şese săptemăni după pre- 
sentarea lori. . i 

Art, 5. Tâte terenurile necesarii pentru sta 
bilirea căii ferate a ramuriloră și a dependin- 
ţelorii s6le, pentru deplasarea căiloră de comu- 
nicaţie, pentru stabilirea, şanţuriloră, a acosta- 
menteloră staţiunilori, gare, magazine, ate- |- 
lieuri, deposite de materiale, birouri telegra- 
fice, casa de cantonieri şi de păzitori, reservâre 
de apă, cariere de pâtră, do petrişă şi de nisip, 
escavaţi pentra împrumuturi de pământ, şi în 
genere pentru executarea, de ori-care lucrări 
ce s'arii cere pentru acesti stabilimenti voriă 
fi cedate gratisii concesionarilorii pe domeniile 

i proprietăţile de cari dispune, s6i va putea 
disbuno Statulă, şi acâsta în limitele trebain- 
„ciosului. 

Intreprinderea fiind de utilitete publică con- 
cesionarii vor cumpăra cu spesele loră pe pro- 
prietăţile particulare tâte terenurile arătate 
la aliniatulă precedenti conforrându-se pre- 
scripțiiloră legii de expropriaţie pentru causă 
de utilitate publică. E 

Concesionarii vorii face exproprierile ca pen- 
tru ducă căi. | 

Ei voră fi investiţi pentru executarea lucră- 
rile dependinte de acestă întreprindere de tâte 
drepturile ce Statulă posedă, s€ă va obţine în 
virtutea legilor existente stii viitâre în materie 
de lucrări publice, el rămână cu t6te acestea 
supaşi la tote obligaţiile ce deriră pentra Stat 
din aceste legi şi reglemente. 

Art, G, Facerea drumului de feri, Wa cur-|. 
„medişulii căilor naţionale, judeţiane şi vicinale, 
se va face sâă pe d'asupra sii pe sub aceste căi 
cu viaducuri solide construite în aceleaşi con- 
diţiuni ca şi podurile peste ape. - 

'Precerile de nivel nu vorii fi admise de cât 
în casii de imposibilitate dovedită şi numai cu 
consimţimântulă gavernului. 

In ceea ce privesce greutatea ralieloră (şine- 
lorii) pe metru curentii, concesionarii se voră 
conforma, datelor şi normelorii admise de con-   
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struirea căiloră europene de prima ordine şi 
care voră fi supuse priimirei guvernului român; 
în ceea, ce privesce materialul mişcătoră (rou- 
lant) precumiă trăsuri de persne şi de măr-. 
furi (vagons) locomotivuliă - şi alte asemenea 
roaterialuri trebuincidse, concesionarii seobligă 
a le avea totă-d6-una în proporţiuni suficiente 
spre a nu suferi întru nimici serviciul. 
“Arte 2, Pe timpolii construcţiunii şi a ex- 

ploataţiunil linieiconcedate, concesionarii vorii 
fi îndstoraţi a se conforma cu disposiţianile 
concesiunii de fașă, precumă și cu legile şi pre- 
scripţiunile ţărel presente şi viitre, întra câtă 
nu se vori găsi contrarii presentului actă da 
concesiune. | 

Cheltuelile de snpraveghere şi controlii din 
partea Statului evaluate la optă-deci franci pe 
kilometru şi pe ană, voriă fi în sarcina conce- 
sionariloriă. 

Aceste cheltueli șorii începe din diaa înce- 
perii lacrăriloră şi se voră plăti pe trimestru 
prin anticipare. 

Aceste cheltueli de supraveghere vori fi cu- 
prinse în cheltuelile de exploatare. 

Art. 8. Pentru trebuinţa administraţiunel 
posteloriă; concesionarii santii îndâtoraţi a ex- 
pedia celii pugină uni trenii pe gi, în tie-care 
direcţiune şi a se însărcina cu transportul gra- 
taită ali postei şi ali împiegatului postală 
care va însoși posta de scrisori, gropuri şi alte 
pacheţe. 

In casă când administraţiunea posteloră 
ară crede necesariăs să tabileze pe liniile con 
cedate aă postă ambalantă, precumi acesta se 
află pe mai multe linil de căl ferate streine, - 
asemenea concesionarii vori fi obligaţi a da şi 
manţine în stare bună vagânele pentru posta, 
ambulantă, conforinii ca cererile administra- 
ţiunei postelorii, spre înlocuirea vag6neloră 
ordinare cu optiă sâă cu patru :6te; dsră ga- 
vernuli nu va patea cera acestii arangiament 
de câtă, cândă elă ară fi fostă stabilită pedra- 
mală de ferii de la Lembergiă, la Cernăuţi, şi 
Suceara. 

“ În interesulă servicialui postei, concesionarii 
suntii îndâtorați a pune la d sposiţinuea admi- 
nistraţiunei poşteloră în tâte staţianile pen- 
tru căi ferate, unde serviciulă postei va îi or- 
ganisată, unii locală adoptată pentru stabilirea 
unui biuroi de postă, fâră nici uă despăgubire, 

Concesionarii santă obligaţi a transporta şi 
distribui gratuită la staţiuni pachetele postei 

(exceptându-se gropuri de bani şi alte valore), 

cari n'arii fi acompaniate de ună împiegati al 

postel. ! 
'Tâtă corespondenţa consiliului de admini- 

straţiune să a direcţiunii căilorii ferate, ca 
diferiţil săi agenţi şi impiegaţi si a acestori 
din urmă între dânaii, va îi transpoitată pe 

calea ferată de către împiegaţii întreprinderii, 
Art. 9. Concesionarii vori permite stab.lirea 

*
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grataită a unui telegrafă ală Statului în totă 
lun gută dromului de feră şi a secţiunilorii sâle 
parțiale. Pentru acâsta Statulă se pâte servi 
cu stilpii ce concesiunarii se obligă a înfiinţa 
şi a supra-reghia prin agenţii loră tâte liniile 
telegrafulai fără nici uă despăgubire din par- 
“tea Statului, . aaa 

Telegrafală dromului de ferii ală concesio- 
nariloră se va întrebuința numa! pentru servi- 
-ciulii căii ferate cu aprobarea guvernului, însă, 
elii va putea A utilisaţă şi pentra expediţiunea 
depeşelorii guvernului şi ale particalariloră în 
favârea Statului. . e 
„Art, 10. Maximulă tarifeloră ce concesiona- 

ril santă autorisaţi a percepe pentra transpor- tulă călătorilor şi a mărfariloră va fi toti 
acelaşi ca pe linia de la Lemberg la Sucâva, redusi în centime francese sâă bani. 

Călători! (pe cap și pe kilometru)... - 
I. Ciasă 12 bani, + , 
IL > 9.» 
II, > 6 > 
In trenurile de mare iuțelă care.se compune numai de vagâno de I şi II clasă, aceste tarife 

Yoră putea, fi rădicate cu 20 la sută, cu condi- țiune însă ca iuţâla loră să nu fie înferiâră la aceea a trenuriloră exprese după căile ferate în corespondență. 
Mărfuri (cu iuţălă mică şi pentru 100 de ki- 

lograme şi pe kilometru). IE : 
Î. Ciasă 1, 45 bani. i 
IL > 1,5 > 
ML > 225» : 
Preţulă transportului pentru ork-ca alte ob- jzcte precumă şi taxele accesorii, clasificarea Icărfarilori şi condiţiunele de transportă, voră fi regalate în înţelegere cu guvernulă, conform cu tarifele ţărilorii invecinate! o 
In ori-ce castă sarea şi cărbunii minerali se voră bucura de uă tarifă redusă de 95 la sută asupra clasei IL. . . 
Art, 11. Tarifele voră putea, fi după voinţa concesionarilorii reduse sub limit=le maximum 

fixate prin art. 10 pentru tâte mărfurile s6i pentru unele nuinai din objectele da transpor- 
tată, fe pe aceea a unei pârți a căii ferate în ori-co direcținne, 

Acâstă 'scălere va pnatea fi admisă pentru tOto distanţele fără. deosebire ssă va putea fi 
gradată în proporţiune cu lungimea întinderij, Tarifele astă-felă scădute voră fi rădicate 
din noă până la limitele maximum aprobate 
de guvernă, dâră numai după ce aă foată în vigOre în timpi de trei lan, [n casă cândă unii expeditori s6ă unii întrepronoră de tranpor- tari va fi obţinutii uă redacere de tarifă 'cu Sre-care conâiţinna. concesionarii vorit fi obli- Baţi a acorda aceeași farore tutulorii expedia- toriloră şi întreprenorilorii de transporti care ară priimi aceleaşi condițiu::s, astit-felii în câtă 
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în nick unii casă să nu se facă tre uă farâre 
excepţională. 

Guvernulă va avea dreptulă de a cere ă re- 
dacţiune de tarif pentru transportulă călăto- 
rilorii şi a mărfariloră precum şi a taxeloriă 
accesorii, îndată ce venitul neto a dnoi any 
precedenţi va intârce cu cinci-deci la sută suma 
girantată. : e . „Art 12, Transporturile militare voră trebui 
efectuate de către concesionari cu jumătate din 
prețală tarifelorii pentru militarii isolaţi s6ă 
în ccrpă precumiă şi pentru cai, bagaje, efecte 
militare şi materială de răsboiă. i 

In casii cândiă objecte, aparţinendii la mate- 
rialulă d» r&sboiii, n'arii fi expresii arătate în 
clasificaţiune, ele vori fi asimilate la clasa II 
de mărfari cu inţâlă mică. i 
- Regulile de observată pentru transportalii 
materialului militară şi de răsboiă şi a mate- 
riiloră primejdiâse sâă inflamabile vorii fi fixate 
prin ună regolamentiă specială. e 
- Art, 19, Impiegaţii Statului se cel-alți func- 
ționari, călătorindă din ordinile autorităţii, în- 
sărcinaţi cu controlulă administraţiunil şi a   exploataţinuii căii ferate pe avea linie, fie pen- 
tru a păzi interescle Statului, fie pentru ser- 
viciulă vămiloră şi care voră justifica misiunea, . 
lori voriă fi transportaţi gratisă precum şi 
bagagele lori, 

Art, 14, Guvernulii va avea draptaulii în casă 
de fomete în România, a reduce tarifele pentru 
grâne până la jumătatea tarifet maximum, 

Art. 15. Concesionarii voră avea dreptală 
de a forma capitalulă necesariă pentru con- 
strucțiunea căii ferate cumi voră voi; ei voră 
avea dreptulă de a forma uă companie anonimă 
de acţionari s6ă de a se fusiona cu uă, companie 
deja existentă, dâră care va trebui a fi totă-d6- 
una represintată în ţâră de unii comitetii diri- 
gentă, care va ti organulă săă legală pe lingă 
guvernulă română. 
- Compania ce vorii forma concesionarii va în- 
tra în tâte drepturile precumă şi în tâte obli- 
gatiunile coucesionariloră, ” 

Arte 16, Concesionarii voră avea dreptulii a 
stabili agenți în întru şi în străinătate, precumă 
şi a organisa întreprinderi pentru transportuli   călătoriloră şi a mărforiloră pe uscată şi po 
apă conformându-se regulamenteloră existenţa 
din ţeră. i - 

Arts 12, Guvernul acordă concestonariloră 
vă sab-venţiune de 40 mii franci de kilometru 
plătitâre în modulă următoră: i 
Lungimea liniei concedate este presupusă ca 

de 200 kilometre, dâră gifra acâsta se ra've- 
rifica după finirea liniei, şi deosebirea în mai 
maltă s€ă în mai puşinii se va regula după 
deschiderea căii, 

- Versămintele acestei sub-venţiuni a guver- 
nului se voră împărţi în 20 luni, în câtii gu-
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-rernuli va area a plăti în curgerea acestul | 
timpii la fie-care di ântâiă a lunei susă arătata 
subvenţiune pentru numărulă de 10 kilometre, 
“cu excepţiune pentru a 20-a lună, pentru cara 
gavernuli no va avea a plăti de câtă subven- 
ţiunea cuvenită pentru restulii de kilometre. 

" Fie-care sumă ce se va da gradatii concesio- 
nariloră va fi garantată de dânşii cu poliţe ac- 
.ceptate de vă bincă şi priimnite de guverui şi 
plătitore în casii cândii concesionarii n'ariă exe- 
cuta indstoririle lori. : | - 

Aceste poliţe sâii bonuri de tesaurii românii 
“voră fi depuse la uă casă de bancă în Bacuresci 
priimită de guvernulă română. - 

In contra acestori poliţe guvernulă va vărsa 
în fie-care lună partea sa de sub-venţiune la 
aceeaşi bancă care nu ta putea dizpuno de deasa 
în favârea concesionarilorii de câti pe certifi- 
cate vizate de inginerulii guvernului, 

În proporţiune cn înaintarea lucrăritoriă, po- 
liţele depuse da concesionari se vorii restitui 
în proporţiane cu suma cheltuelilorit” ficute şi 

- certificate şi care voră fi de uă valâre îuduvitii 
de câtii suma poliţeloriă ce se restitue. 

Antâiulă versămentă din partea gavernului 
s8 va face trei luni Qupă promulgaţiunea con- 
cesiune de facă. Acestă ântâiii vărsământă 
precumii şi cele ducă următâre se vorii efectua 
tără numitele certificate de lucrări executate, 
rămâindi poliţele acestoră trei vărsămninte de- 
puse până ce sa va certifica lacrările executate 

-în proporţiunea de mat susii. 
Guvernul garanteză, afară de acestea, con- 
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tisa asupra venitului anuală neto garantată 
de guverniă toti capitalulă emisă pentru con- 
strucţiuaea sâii întreţinerea căii ferate înainte 
de exjiirarea concesiunii do facă. 

Art. 19, în casă cândi guvernul ar fi chiăi- 
mată a complecta venitulii anuală neto până 
la concurenţa sumei garantată, eli va fi dstoră 
a face în termină da 4U de qile de la data noti- 
ficări! făcute da concesionari, avansurile nece- 
sarii pentru complectarea plăţii intereselori 
semestriale. - 

Aceste avansuri ale guvernului vor fi făcute 
pe basa socoteliloră aproximative semestriale 
presentate de concesionari. 

Pentru facerea bilanţului şi fixarea venitului 
neto se vorii adopta basele luate în acâstă pri- 
vire la căile ferate din Galiţia, | 

Dsca după ce bilanţuli intreprinderi! a fostii 
făcutii, ceea ce trebue să se facă celă mai târ- 
di trei lun! după expirarea fie-căruia ani de 
exploatare; arii resulta că avanselo făcute de 
gavernii întrecii suma dâtorită de densulii, con- 
cesionaril voră [i îndâtoraţi a'i restitui imediat 
excedentuli cu ? şi jumătate la sută dobândă. 

Din contră gurernulii va avea să plătescă 
diferenţa în mai muită între soma garantată 
şi avansele făcute în unii terminii de patra-deci 
dile dapă ce bilanţulă îi va fi fostii presintată, * 
„-D&ca nici ună avansă ma fostă ceruti ga- 
vernului şi dâca bilanţul ară demonstra unii 
excedentii peste venitulii neto garantatii de 
guvernă, concesionarii vorii avea a plăti celii 
iai târdii patru-deci de dile după presentarea   cesiouariloră pentru calea ferată concedată prin 

p'esentulă acti, ună venit anuală neto caprin- 
„dându-se şi amortismentulă de 7 şi jumătate 
da sută asupra unui capitală de 230,00 franci 
pe kitometra care, după verificarea lungimei 
kilometricii, va fi transformată în uă singură 
"sumă anuală fisă, plătitâre în numerarii de 
17,250 franci, îmalţiţi cu număralii kilometre- 
oră deja construiți. | 

__ Acâstă garanție va îucepe a curge din Qiua 
punerii în exploatare a lniel întregi şi va fi 
menţinută în totă timpolă duratei concesiunei, 
asti-felă că dâca venitulă anuală neto ali căil 
ferate p'arăi ajunge la suma susă menţionată, 
deficitală va trebui a fi complectatiă de către 
guvernă. ÎN IN ! 

In casă cânâi venitul annală neto ară în- 
trece suma garantată excedentulii va fi mai 
„ântâiă şi cu preferinţă de orl-ce altă întrebuin- 
ţare afectată la înapoerea avanselorii făcute 
de guvernă pantru complectarea intereseloră 
garantate. : 

- Îndată ce susă disele avansuri vor fi plătite: 
'gavernului. excedentulii va fi împărţită între 
"guvernă şi concesionar, în proporțiune de uă a 
.şâsea parte pentru guvern, şi cinci şesimi pen- 
“tra concesiunari. ! 

Art, 18, Concesionarii se îndâtorâză a amor- 

acestui bilanţii, suma ce ari reveni guvernuluY 
conformă ars 17. - , 

- Arte 20. Pentru a păzi interesele Statului, 
guvernulă este autorisată a cere ca cunstruc- 
ţiunea liniilorii precumi şi organisaţiunea ex-. 
ploatăriy pe totii parcursulii căii ferate să fie 
făcute şi stabilite într'unii modă solidă şi în 
condiţiunile căilorii ferate de ântâiulă ordinii 
şi că tată ce se va constata, defectuosi să fio 
imediată scosii şi înlocuită. 
“Dreptul de supra-vegherea guvernului se 

va exercita prin delegați speciali cari vori avea 
asemenea dreptuliă a as'sta, lu şedinţele consi- 
liului de administraţiune precumii şi la aduină- 
rile generale ori de câte ori guvernuliă va găsi 
de trebuinţă. . . - : 

Guvernul va trebui a fi informati la timpi 
oportună 'de locul şi data-adacăriloră. 

Aceşti delegaţi voră avea dreptii a suspende 
ori-ce disposiţiuni, care le-ar părea contrarii 
intereseloră Statului: dâră vorii fi dâtori a su- 
pune objecţiunile lor imediată Ministerului lu- 
crăciloră pnblice'care:va decide fără întârdiere. 

“ Afară de acâsta, pavernulă va avea dreptuli, 
în cualitatea.de părtaşii în întreprindere, a 
numi ună numără proporționalii de membri în 
consiliulii de administraţiune.   Art, 21, Concesionari). voră fi scutiţi de ori 

.
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ceimposit s6ă taxă asupra venitului şi de plata 
a orl-ca contribuţiune fie timbru sâi taxă de 
înregistrare atâti asupra imobilelorii, făcândă 
parte din calea ferată câtă şi asupra acţiuni- 
lori obligaţiuniloră şi cupâneloră, |. 

Aceste scutiri de mai susă voră avea loc 
po totii timpulă construcţiunii şi âncă dece ani 
după punerea în exploatare pentru taxele deja 
stabilite; &ră pentr acele cari ară fi stabilite 
mai în urmă, pe timpii de dece ani după sta- 
bilirea loră, “ . 

Afară de acestea concesionari! voriă fi scutiţi 
de ori-ce taxă de intrare pentru tâte materia- 
lele necesarie la, construcțiunea şi la exploata- 
rea căii ferate pe totă timpulă construcțiunii 
şi âncă pentru dece ani din ina deschiderii 
căii ferate. : 

Art, 29. Durata concesiunii este fixată la 
nonă-deci de ani de la data, deschiderii liniei, 

Cu tâte acestea concesiunea va patea fi de- 
chiarată de expirată înainte de epoca sus disă, 
în casă cândi terminile fixate pentru începerea 
şi terminarea construcțianii (art, 4) ară trece, 
şi întârdierea n'ară fi justicată prin cause de 
forţă majoră s6ă prin crise politice și financiare 
constatate şi recunoscute de către Tribunalul 
arbitrală, 

Arte 23, Guvernulii îşi reservă dreptulă de 
a răscumpăra calea ferată concedată, prin actul 
de concesiune de fașă la, ori-ce epocă după ex- 
pirarea de 30 de an! de la deschiderea linie, 

Peniru a fisa preţalii rescumpărării se va 
însemna productulă neto anuală obținută de 
întreprindere în timpul celoră şEpte ani care 
vorii preceda anul cândii are a se efecţua res- 
cumpărarea se a eralua producerea neto mid- 
locie acestori ani. | 

Acestă productă neto megiiă care însă în nici 
ună casă nu va putea fi mai mică de câtă ve- 
vitulă neto garantată 'de guvernii, se va plăti 
concesionariloră sub furma une! rente anale 
până Ja expirarea concesiunil. 

Art, 24, La epoca fixată pentru expirarea 
concesiuni s6ă în casă de rescumpă&rare a căii 
ferate din partea guvernului, Statul va lua 
în posesiune liberă de ori-ce sarcini pământu- 
rile; lucrările de artă şi terase mentele, clădirile, 
calea ferată şi tote depeudinţele sâle, precumii 
materialuli mişcătoriă, gare, locuri de încâr- 
care şi descărcare, case Ge cantonieri şi de pă- 
zitori cu tote mobilele şi imobilele în stare 
bună în limitele condiţiuniloriă prescrise prin 
art. 3 şi 6. 

Deră în orf-ce casă fie ca concesia, să expire 
s6ă ca guvernulă să rescunipere calea ferată, 
concesionarii vorii rimânea proprietar! pe fon- 
dulă de reservă, formatii chiară prin veniturile 
întreprinderii, pe creanțele de încasată âncă, precumii şi pe clădirile speciale, construite cu 
fondurile particulare ale concesionariloră, pre- 
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gine şi alto aparate, magazine, docks ete,; Ia stubilirea şi la cumpărarea cărora concessonarii 
ai fostă autorisaţi de către guverni cu condi- țiune, că ele nu voră furma uă parte din de- 
pendinţele căil ferate, | | 

Guvernulă va avea dreptulă a cumpăra şi 
aceste stabilimente după prețuirea fâcută de experţi numiţi de ambele părţi, . 

Art. 25, Cuncesionarii voriă fi liberi a înga- gia atâtă pentru construcțiune câtă şi pentra 
exploatarea căii ferate ingineri şi împiegaţi 
pământeni scă străini, cari voră fi fără distine- 
ţiune supuşi la legile ţării, " 
După cinci ani, jomătate celă puţinii din îm- 

piegaţii inferiorl să ție pământeal. 
Art. 26. Guvernulii asigură concesionariloră 

toti sprijinulă necesariă pentru construcţiunea, 
căii ferate şi va da ordine precise la tote auto- 
rităţile civile şi militare spre a le da totă a- 
jutorulă şi a'i garanta contra tntuloră împe- 
dicăriloră locale. ” 

Art, 23. Concesionarii nu voră putea nici uă 
dată să se prevaleze de vr'uă protecțiune străi- 
nă în contestaţiunile cari sară rădica între 
dânşii şi administraţiune, în privinţa conce-= 
siunei de facă, , 

Art, 28, In casă de divergință îutre gâvernă 
şi concesionar! pricina va fi supusă la duvl arbi- 
tri din care unul va fi numit din fie care parte, - Partea care va avea recursă la, arbitragii va 
informa pe cea-altă de alegerea ce va 6 fâcuţă 
a arbitrului şi o va invita, a numi şi dânsa ună 
arbitru din parte, 

In casă cândiă cea-altă parte n'ară răspunde 
la acestă insitaţiune în termină de duoă-deci 
şi una gile, partea care va avea recuraă la ar- 
bitragii va numi pe ală dooilea arbitru în na- 
mele celei-aite părţi, arendă numai a'1 notifica 
acâstă numire. 

Aceşti duoi arbitri vorii procede imediată Ja 
numirea unui super-arbitra. . 

Deca arbitrii nu s'ară putea înţelege în ter- 
mină de şâse dile de la numirea Joră asnpra 
alegerii supra-aibitrulai, atunci primulă pre- 
şedinte ali înaltei Curți de justiţie şi de casa- 
țiune va fi supra-arbitra ce dreptă. 

Amâ&ndaoă părţile roră fi dâtâre a se supune 
fără apelă la decisia unanimă a arbitriloră şi 
în casu de neînțelegere a acestora la sentinţa 
supra-arbitrului, care va fi dâtorii a sa uni cu 
una din cele duoă opiniuni emise, 

Arbitrii şi supra-arbitrulă, ce aceştia vorii 
numi, potă fi pământeni sâă străini, 

Sentința arbitrală trebue să fie pronunțată, 
în termin de patru săptămâni celii mat târdiă,. 

In casă cândă arbitrii nu şi-ară da sentiuţa 
în terminulă prescrisă, ei vorii fi esclazi din 
funcțiunile loră, şi se ra procede imediată la 
namire de alţi arbitrii,   Arie 29, T6te amăruntele cari nu s'aă pre-. cumiă cnptâre de coks, vărsătoră, usine de ma- | vădută aci voră fi regulate prin buna îaţele-



  
  

  

/ 
sere luându-se drepţă basă dis 

COMERCIULUI SI LUCRARILOBU PUBLICE - epoca e p- 2001 e EPIC IE EC e A pu posiţiunile legii |  Art.31, Concesionarit ae angagiază a depune asupra concesiunii de căi ferate dini Avisftia, | la tesaurulii publicii uă cauţiune în bani sâii din 14 Septembrie 1851, întru câtă aceste dis- 
posiţiuni n'arii fi contrarii stipalaţiunilorii ac- 
tulul de facă şi legilori existente în' România. 

Art. 30, Este bine înțelesii că stipulațiurile 
conţinute în acestă actă de concesiune nu vor 
avea valdre de câtii pe câtii timpii angagia: 
mentele luate de ambele părți contractante vor 

cătr& a- fi fosti îndeplinite cu constiinţă de! 
mânduoă părţile. ” a 

ma 

efecte pnblice de ună milionii de franci, — A- câstă cauţiune va rămânea ca garanţie pentru îndeplinirea indâtoririloriăi contractate de ei.— Ea se va restitui conresionaralui după ce va termina lucrări de uă înduoită valâre. : Art, 82, In casti de diverginţă între teztulă francesă şi acel românii ală concesiunii de fâșă, textulă francesiă va, fi considerată ca, au- tentică, E N 

CONVENȚIUNEA' 
INCHEIATA DE COXISIUNEA TECHNICA LA DRESDA, LA 11—16 SEPTEMBRIE 1865, CARE FACE PARTE INTEGRANTA DIN CONCESIUNEA CAII PERATE A ROMANIEI CONCEDAȚA DOCTORULUI STRUSBERG. 

SOCIETATEA 
ADMINISTRAȚIUNILORU DE CĂI FERATE “GERMANa e CAL 

CONVENȚIUNI TECHNICE 
Pentru construcţiunea şi disposiţinnile de ” eăploatârea druimurilorii de feri redae» tate de nă comisiune technică a societă- „ţii, conformă otărîrilorii adunării de "“technică din Dresda de la 11—16 Septeme bre 1865, i 

1. PRINCIPII GENERALI 
Pentru construcţia căiloriă ferate din Germa- niia, care se recomăndă cu dinadinsuliă “la 
“construcţii din oii, la com plectări încă mari 
“şi la reconstrucţii, 
ssurile suntii în pici6re englese şi cele din paren- tesă în numere rotunde exprimate în metri), --.- 

A. CoxsRooria CAI 

Planum, (Corpuli câii) 

„$ 1. Projectulii pentru drumuri de feră, cari nu suntii ramuri sâă căi secundare, trebue să fie astii-felă dispusă, în câţă să se pâtă aşeda 
uă cale dublă, dă va cere necesitatea Ă 

Curonamentiă: 
.$ 2, Lăţimea curonamentului, măsuraţă în liniă orisontăle, pe dedesubtalii şinelorii, de la ună punctii de-intersecţiune a acestei linii cu vă teşitură, până la ponetulii de intersecţiune ca cea-altă teşitură; trabiie să fie la ună dram cu ducă rânduri de şine (cale dublă), celii pu- gină de 24 piciore 9 țoli (7,5 m.); la ună dram   

ca unii rândă de şine (cale simplă) cel puținii 13 picire (4,0 m.). 

Declivităţi şi curbe 
"$ 8, Declivitatea, cara nu trebue coverşită la căile principali, se fizâză: ! « 

In şesuri (locuri plane). . ..... 1,200; 
In locuri accidental ..,..... 1,100; 
În locuri muntâse, 40 1,40. 

» Schimbările declivităţiloră trebuescă â fi ro- 
tunaită, prin arcuri de cerci de uă' rază, pe 
câtii va fi prin putință de mare, spre a dobândi 
transițiuni line. o: i: î ! 

$ 4, Raza curbelor la căi principali în lo- 
curi plane nu trebue să fie mal mică de câtă 
3,600 picl6re (1100.0 ru.) în locuri accidentate 
de 2,000 piclore (600,0 m ). Ezcepţionalmente 
acesta din urmă, :se pâte reduce şi pâuă la 
1;200 piciore (360,0 m.). La că! ferate mantâse, 
cea, mai mică rază după regulă 'este de 1,000 
piciore (300.0 1m.); excepţionalmente de cclii 
puginii 1.808 picrâre (550,0 m.); în locuri mun- 
tâse, celii puţinii 6,000 piciâre (180,0 m.). 
„ Distânţa drântă între duoă curbe opuse tre- 
buo să fie după regulă egală cu lungimea tre- 
nulai. Rainpele mai repegdi trehua să se mat 
modereze, proporţionalmente în cuprinsul cur- 
beloră, e e. i 
""$ 5. Staţiunile trebue să aibă uă lungime 
orizontală în” locuri plane şi accidentate, de 
celii paginii 1,809 picsâre (530,0 m.); în locari 
muntse, celii puginii 600 piciâre (180,0 m.), 

În locurile plane şi accidentate, trebue să fie 
nă parte din acestă, lungime uă linie drâptă 
do celă paşinii 600 picIâra (180,0 m.). er 

: Rampe mai 'mari de cât 1,400, nu suută 
permise în staţiuni, - - : i 
i Lăţimea că | 

-_ $ Ge Depărtarea între şinele unei căi trebue 
să fie în lumină, Apici6re 8 1/2 ţolă (1,436 a.) 
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Spaţiul liberă pentru cale 

$ 7, Şinele trebue să fie depărtate din mid- 
locă în midloci una de alta, cel puşin de 11 pi- 
căâra 4 țoli (3,5 m.). 

Ş 8. Pe calea ferată iiberă şi po şinele staţii- 
lori pe cară se mişcă trenulă, trebuesce obser- 
vată celi puținii profilală normală ali spaţiuluj 
în lumină, desenată pe alăturata tabelă li. A, 

$ 9. Inălţimea liberă, în lumivă, peste în- 
trâga lăţime a fie-căreia căi ferate, trebue să 
fe celii puţinii de 15 piciâre 9 țoli (4,8 m.) 
d'asupra şineloră. 

$ 10, Gurele de scurgare a machineloră de 
apă trebue să fi2 celi pugină cu 9 picidre 4 ţol 
(2,8 mm.) peste faşa superidră a şineloră. 

Şime 

Ş 11, Şinele trebue să consiste dintr'unii fer 
s6ă oțeli propriii pentru acâstă întrebuințare, 
laminaţă sub controii şi nici uă-dată mai 
scurte de câti 18 picioro (5,5 m.). - - 

- 8 12. Oapulii şinei trebue să fie lati celij 
pugin da 2 1/4 țoli (0,05 m.), şi să aibă uă su- 
pra-fagă bombată e căreia rază să nu fie mai 
mică de câtă 5 țoli (0,130 m.). 

$ 13, La căi principall, înălţimea gineloriă 
nu trebue să fie mai mică de câtă 41/4 țoli 
(0,114 m.). 

$ 14, Greutetea maximum de suportată pen- 
tru uă şină, nu trebue să covârgescă 130 cân- 
tare de zollverein, după greutatea şi materia- 
luli şineloră astă-di usitate, 

Aşelarea şinelorii 

$ 15. Şinele trebue să fie aşegate cu vă în-. 
clinare în întru, şi acâstă înclinare trebue să 
aibă celii puţină 1/20 din înălțime. 

$ 16, Suprafegele ambeloră şine a unei căi 
trebue să se afis po uă linie orizontală şi la e- 
gală şi exactă înălţime, MI | 

Jo curbe, şina, exteriâră trebue să se aşede 
cv atâta mai susi de câtii cea interidră, ţinendă 
comptii de: iuţela trenuriloră, pentru ca dunga 
ginei, să fie cu câți se va putea mai puginiăi a- 
tacată de bordurile râtei. 

$ 1î, În curbe cari aăi uă rază mai mare de 
câtii 2,000 pici6re (600,0 m.) distanţa şinelorii 
xămâne neschimbată, In carbe de ună rază de 
600 picire (180,0 m.), lărgirea acelei distanţe 
nu trebue să fiede câtă celă multă 1 ţolă 
(0,025 m.). ! 

Fizarea şinelori, 

Ş 18, Extremităţile şineloră trebue să fie la 
punctele loră de joncțiune tăiate într'ană plan 
normale pa axa ineloră. 

$ 19, Dunga şinelori trebue să fie înălţată 
cu L1/2 țoli (0,038m.) către marginea interiâră 
a acestora peste midiocele de consolidare, pre- 
cumiă căpătâie, pirâne şi altele,   
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$ 20. Implinirile terminale a ambeloră şine 
ale unei căi în linie drâptă trebue șă fie după 
regulă, aşa dispuse în câtă să stea normalii 
una pe alta. . . , 

Ş 21, La fixarea îmbinăriloră, trebue a se 
iua“îu consideraţiune schimbările produse de 
temperatură în lungime, lăsându-se pentru a- 
cesteu uni interval cuviinciosă. , 

Ş 22, La căile ferate principali, îmbinările 
de şine cu basă Jată nu suntiă permise a se face 
numai cu sc6be stă cu şurupuri, 
„$ 23, Cea mai bună îmbinare a şinelorii la 

capete, este uă construcţiune cu spetele şi 
4 garupuri (cclisse). 

$ 24, La îmbinarea capetelorii şinelorii pe 
căpătâe, se recomandă asemenea întiebuinţa- 
rea spetelorii (eclisse). 

Traverse (tălpi) 

Ş 25, Cele mai bune traverse întrebuințate 
până acumii suntii acele de lemni injectate de 
uă substanţă ce lepreservă contra putrediciunii, 

$ 26, Lainatrebuinţarea suporturilor de lemn, 
sistemul transversală trebue a se prefera în 
loculii celui longitudinală. 

Ş 22, Sub îmbinările sâă închieturile capete- 
lori şineloră, traversela trebue să aibă uă mat 
mare suprafață de câtă cele-alte itermediare. 
$ 2$. 'Traversele de lingă încheeturilo ca-! 

peteloră ginolorii trebue să fie puse atâtă de 
aprâpe, pe câţi permite complecta umplutură 
pe de desubtă. a. 

In construcţia speteloră tari se recomandă 
întrebuinţarea încheeturiloră nesusţinute (en 
porta ă fauz), 

Ş 29. In punctele unde se întrebuințăză e- 
scepţionalmente tălpi longitudinal, trebue ca 
acestea să fie în așa modi îmbinate, în câtă 
extremităţile lorii să conserve uă posiţie fixă. 

$ 30, Suporturi de pâtră suntă numai a- 
tunci permise la căi construite din noii, cândă 
suprafaţa balastulul este în acelaşii nivelă ca 
pământali naturali, 

Ş 31. La căi mai vechi în ramblei, aseme- 
nea suporturi numai atunci poti fi admise, 
cândă săpătarile se vorii fi consolidată cu de- 
săverşire. 

Ş 39, In curbe cu uă rază mai mică de câtă 
2,500 piciâre (760,0 m.) saporturile de pâtră 
de lingă punctele de îmbinare a şineloră tre- 
bue să fie aşă întrunite în câți să nu se pro- 
ducă nici uă schimbare în lărgimea dintre şine. 

În curbe mari şi în linii drepte, acâstă în- 
trunire pâte să lipsâscă, cândă cuburile de pâtră 
voră avea uă greutate suficientă pentru a con- 
serva înclinarea şinelorii, şi se voriă înţepeni' 
acestea în fegele exteridre cu balastă bine bătut. 

Secarea 

$ 39. Planulă sc corpulă căii, trebuesce să 
fie asiguratii de ori-co umedâlă, astii-felă ca
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gerută, străbătendii lu cea mai mare adâncime 
în pimnâată, să nu pâtă adjange la nivelulă celii mal înaltii ală apelorii. E Ş 24, Patulă balastului trebue totă-d6-una să aibă uă scurgere liberă către laturile cor- puli căii. ” : Este de dorită ca banchetele exteri6re, să fe compuse dintr'ană materială permeabilă. 

Balastă (petrişi) 
“$ 85, Balastuli trebue să fe grosă de 8ţol. (0,200 m.) atâtiă sub traversele de lemni câtă şi sub acele de pâtră, î 
Ş 26. Balastulă trebue să fie de aşa cuali- tate, în câtă nică să se îmâia în timpi de ume- A51ă coatinuă, nici gerulă să "1ă pâtă distruge. 

Poduri 

Ş 3. In construcţia podurilorii, trebue a se prefera bolți solide de pâtră sâă cărămidi bune, 
în locul altoră materiale; afară numai cândă 
prin deosebite motive nu sară găsi mal avan- 
tagi0să uă solidă construcţiune de feră, 

Ş 3$. Podarile de lemnă suntă inadmisibile la căile ferate principal, 
La podurile da feră sâi oţel, părţile cari 

pârtă calea podului trebue să consiste din ma- 
terială laminată s6ă bătută, 

Este trebuinţă, a se supane Ja cercare aceste 
poduri prin încărcări de greutăţi. 

Pasage (încrucișări) 
„$89. Unghiulă în care pasagele de nivelă se 

încracizeză cu şinele nu trebue să fie în genere 
mai mică de câtă 80 grade, : 

$ 40. La treceri peste şine de uă între-di- 
stanță normale, trebue să fie uluculă pentru 
lambava râtei 2 5/8 ţoli (0,067 m.) lată, şi cel 
puţină 1 1/2 ţolă (0,038 m) adâncă. Peste acâ- 
stă adâncime nu trebue să trâcă la marginea 
din întru a şineloră nici vă parte a constrac- 
țiunii. Pa 

La pasage peste sine de uă între-distanţă 
mărită, nlaculi pentru bordală.râtei trebue 
măritii în proporţiune cgală peste 2 5/8 țoli 
(0,067 m.) E 

Ş 41. Acestă. ulncă trebue aşa constraită, 
în câtă animalele de trasă ce trecă ped'asupra, 
să nu sa prindă cu uă parte din copitele loră. 

Ş 42, La şosele trecerea trebue dispusă o- 
risontală în uă aşa langime, în câtă în apro- 
piere do pasagii, trăsurila să steă mal orison- 
tală, mezi "nainte ca animalele de la oişte să 
adjengă la sine, N , 

$ 45. Umplerea :spaţiuriloră între gini tre- 
bue executată fără bombamentă. 

Șine de siguranță 

Ş 41. Intrebainţarea șineloră da siguranță: 
la pasage nu este de rigâre. 

$ 45, Aplicarea şineloră de Siguranță nu e 
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bană de câtii numai la pasage, evitemente şi 
în staţiuni. 

Semne divisionare 

Ş 46, Calea ferată trebne'să aibă semne di- Visionarepentra secţiuni determinate în lungirea 
47, Fie-care schimbare de declivitate a, 

căii trebue să fie însemnată prin ună arătătoriă de declivitute, astii-felă în câtă să se arâte şi 
lungimea pe caro declivitatea, este unitatea. 
Aptrarea contra zăpediloră şi incendiului : - Păduriloră . 
$ 48. La aşedarea platformet unei cale fe- 

rată, trebue a se avea în cea mai de aprâpa băgare de s6mă asigurarea el de viscolă şi 
troeni. Intre midlâcele proprii de apărare, s'a constatatii ca practice, după deosebirea locali- tăţiloră, digari şi plantaţii de uă lăţine şi de 
vă depărtare potrivită de la calea ferată. 

$ 49, In traversarea pădariloriă, pentru apă- 
rare în contra incenâiilorii, trebuesce a se ţine în stare de exploatare, ssii a se atilisa într'aniă modă Gre-care, uă parte din pădure de uă lă- țime potrivită şi paralelă ca calea, asti-folă ca prin acâsta, propagarea focului să se oprescă. 
Acestă lăţime se va, determina după localităţi, 

B. Sramonr 

Staţiună terminale 

$ 50, Cândă duoă că, aparţinândi la deose- bite administrațiuni, se întâlnescii la extremi. tăţile loră, şi cândi nn este posibilă aă cozm- plectă unificare într'uă singură stațiune, cele 
daoă staţiuni sa aştgă imediată una lîngă alta 
şi la acelaşi nivel. Ambele staţiuni şi mai cu 
deosebire acele de mărfuri sa pună în legătură . | prin şinl. | . 

$ 51, La punctele da bifurcaţie a căiloră se 
recomandă uă staţiune comună, Acâsta în ge- 
nerală trebue să fie aşa dispusă, în câtă gara 
să stea între ambele căi, şi trotOrele aflate de 
ambele părţi să fie în legătură imediată, 

Se recomandă mai cu deosebire a se acoperi 
trotoarele cu învelizuri, sâi a se construi hale. 

Staţiuni înfundate 

$ 02. Atâtăi pentru staţiuni comune, câtă şi 
pentra bifurcaţii ale acelecaşi administraţiuni, 
trebao a se evita pe câtii va fi prin putință 
staţiunile înfundate, , - 

Staţiună intermediare 
Ş 53. La staţiunile intermediara trebue în- 

deplinite următârele trei condițiuni : 
a. Trenurile cari se șoră întelni să se potă 

abata cu siguranță ; 
b. Să pâtă f parcurate cu siguranţă de tre- 

nuri ; Su
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c. Trenurile să nu parcure fără necesitate 
curbe de abatere. | 

Aceste condițiuni trebue să fie pe deplină 
îndeplinitii numal la căile ferate duble, 

Chiară la căile-simple, curbele de abatere 
trebue să fie parcurate numat la încrucișarea 
a dnoă trenuri şi atunci numai de ună singurii 
ţrenii. Pentru acâsta staţiunile intermediare 
trebue aşa dispuse ca cumă calea ferată arii fi 
dublă SE | 

Ş 54, Pie-care staţiune intermediară trebue 
să aibă, afară de acele două rânduri de şine, 
celii pușinii şi unii ali treilea, precumă şi spa- 
ţiulă necesarii pentra ună altă patrulea, ., 

“Scurgerea apeloră 

Ş 55. Scurgerea apeloră la staţiunile orison- 
tale trebue a se efectua pe deplinii numat prin 
canale suterane. Celi pagini trebue să se facă 
unii Arenagiă şi şanţuri adânci afarăde spaţiulă 
cuprinsi de şine, - e 

Imprejmairă 

Ş 56. Staţiunile trebuescă împrejmuite. De- 
osebitii de acâsta este de nevoiă de ună grilajii 
la trotoarele deschise, pentru a despărţi, pu: 
bliculă de trăsuri. 

Umblare pe şine | 

$ 37, Staţiunile poti să fie aşa dispuse, în 
câţi călătorii să potă trece peste şine, findă-că 
ac6stă trecere este fără pericol la trenuri cari 
se oviescă. , : i ac 

- Deosebirea gareloră 

Ş 5S. La staţiunile mai mari, trebuesciă de- 
osebite garele de persâne de garele de mărfari. 
Ambeh trebue să aibă deosebite intrări şi 

cşiri. Nu trebue a se perda din vedere ca să se 
potă exersa pesta totă cuvenita privegkere, şi 
ca punerea în ordinea trenuriloră mixte să” nu 
sc efectueze :cu mare perdere de timpă şi de 
putere, N 

Este do doriti a se adopta disposiţii, cu cari 
să sa combme espediţiunea şi transportulă 
mărfuriloră cu a bzgageloră. 

Depărtarea şinelorii 

Ş 9, Este de dorită ca esa mai mică depăr- 
tare între duoă căi aflate în interiorulă sta- 
ţiuuiloră, socotită din midloci în midlocă, să 
fie da 14 piciâra (4,9 m.); cu tâte acestea, ac6- 
stă sepărtare se pote micşora până la limita | 
de iz picisro (3,7 m.). 

Pentru căi principale între cari so aşsgă 
trotore, se recomandă vă depărtare de celă pu- 
gină 17 piciâre (5,2 m.) din midlocă în miglocă. 

Ciii de abatere 

$ 60, Cândii se încrucişâză ducă trenuri fârte 
buugi, abaterile poti îi şi afară de staţiuni, 
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Ş 61, Pe tâte căile unde circulă trenuri îs— 
tregi, abaterile trebue să aibă uă radă de celt: 
puşină 600 piciâre (180,0 m.), Este de dorită 
ca abaterile finale ale staţiunilorii pentru tre- 
nuri trecătâre să fie construite cu uă radă: de 
1,000 pictâre (300,0 m.). 

Intre duo& curbe opuse, trebue să se afle uă 
liniă dreptă de cel pușină 12 picăâre (3,7 m.). 

$ 62, Supra-înălţarea şinel exteridre pâte fi 
suprimată la curbele de abatere. | 

Depărtarea şineloră se pote mari în curba 
pent la ună țoli (0,025 m.). ” 

$ 63. Pentra abătători pe cari circulă tra- 
nuri întregi suntii de preferată acelea numita 
auto-active, Acestea însă trebue să stea sul 
specială priveghere sâă să fie închise, 
" $ 61, Ca constracţiune cu deosebire bună a a- 
cestorii abătători se însemnăză acelea cu limbi 
mişcătâre, Virfarile limbiloră de abatere tre- 
bue să 6să cu celii pagini 4 oii (0,100 m.), şi 
trebuescă aşa construite în câtă partea interid- 
ră a bordurei râtel să nu atingă nici uă dati 
Jimbele. 

Ş 65. La abătâtori auto-activi cârligile. nu 
suntii admisibile. ' Contra-podurile trebue” în 
generală dispuse, ca să se pâtă iutârce, şi şi- 
nele corective se vori constrai la verfă câtă so 
va putea mai subțiri, 

Ş 66, Abătătorii cu şine mobile în lociă de 
limbi nu suntiă permişi la căi transversale. 

$ 67, Trebue a se evita la. căi principale a- 
bătători pentru trei rânduri de şine. 
_$ 08, Se ra mărgini pe câtă se va putea mat 

| “| maltă numărul abătătorilorii lnate în ra: fi 
"| de către trenuri. ! 

Flace turnante şi care mobile 

$ 69, La tâte staţionile de locomotise cata 
toti-dG-una necesarie celă puţină mă placă tur- 
nantă; diametraliă ci trebre să fie astă-felă îu 
câtii locomotiva cu tenderală (întrunite) să sa 
pâtă întârce; pentru acâsta trebue ca acelii dia- 
metru să aibă celii pugină 38 picidre (11,6 m.i. 

*Ş$ 20, Suporturile principali a placelorii pen- . 
tru locomotive voră fi construite de feră bătut: 
sâii oțelă, 

"$ 31. Curbele de întorsii nu sunt admisibile, 
_$ 62, Carele mobile pentru locomotive rari 

fi construite de feri bătută sfii de oţel; ceio 
pentru trăsură potiă fi şi de lemnă. 

Gropile nu trebue să tie mai adânci de câtă 
18 țoli (0,460 m.). 

Ş 79, La căi transversale, sunt admisibil= 
place şi care mobile cu şire îngropate. 

„ Zrotoare 

Ş îi. Trotosre inalte na mal santă permisa. 
Ş 75. Irălţimea trotcarelorii nu trebue si 

întrecă 15 țoli (0,380 m.), peste muchia saje- 
Tiâră a şinci spre a se putea unge şi inspesti   osiile,
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'$"26, Cândă trăsnrile vori avea scări bine 
“dispuse, se va patea reduce înălțimea trotoa- 
xnlui până la 6 țoli (0,150 m). 

Private | 

$ 22. La punctele unde se oprescii. trenurile 
trebuescă dispuse private şi arinăril visibile şi 
nu prea departe de la trotoari, 

Aceste private trebue a se curăţi regulatii. 
Se recomandă cu totă dinadinsulă a se dis- 

„pane ună şipoță de apă în urinării, 

Hale de staţiuni pentru călători i 

-$ 18. Halele acoperite suntă cea mai bună 
disposiţiane: pentra sosirea şi plecarea trenu- 
riloră de călători, In hală sunti nocesariă tref, 
patru şi chiar cinci rânduri da şine, pentru 
ca să potă porni îndată trăsurile de resercă 
s6ă trenurile preparate. E 
„.$19. Dapă halele acoperite merită prefe- 
rinţă trotoarele acoperite în lociă de alte dis- 
poziţii. . 3 

Gare de priimire”     $ S0. In garele-de priimire a staţinnilorii 
mai mari se ceră următârele localuri: : 
"Uni vestibulă spațiosii, care să pâtă fi în-i]. 
chisă despre stradă; elă trebue să fis pasii în 
comunicaţie cu biuroulă de bilete şi co celii dz 
bagage, cn celă puginii daoă săli de asceptare, 
ca uă restauraţiune, uă cameră: pentru dame 
şi una pentru toaletă, precumă şi ună biuroă. 
pentru şefulă stațiunii şi nă cameră pentru te- 
legrafă. E BR 

Salele de asceptare: şi expediţinnea baga- 
geloră trebue să utea în directă legătură cu 
trotoarele. Privatele se vori stabili s6i în ba- 
stimenti sâă într'anii locă care ra sta în coma! 
nicaţinne acoperită, şi directă cu bastimentulă. 

Sa recomandă a se stabili în apropierea tro- 
toareloră fontâne cu apă accesibile călătorilorii, 

Ş 81, 'Trotoarele de la hate şi din naintea 
gareloră voră fi celă puşină de 18 picidre (3,5in.) 
în lărgime. i 
” La staţiile principale acâstă lărgime treba 
mărită. Cândă trotoarele pârtă colne, acestea 
trebue să fic depărtate cu nouă piciâre, 5 țoli 
(2,9 m.) de axală şinei căii mai apropiate, : 

Alăturea cu hala pentru sosirea trenuriloră 
trebue să se afle ună locală pentru expedițiunea 
bagageloriă, şi de va fi nevoe şi pentra vamă 
şi în partea acesta suntă necesarie privatele 
acoperite. | 

Numele staţiuniloră 
$ 82, Numele unei staţinni „trebue să fie 

serisă cu litere mari şi desiuzite, cari să se 
pâtă vedea de la trotoarii. Este bine ca să fie 
însemnate şi depărtările de la staţiunile vecine. 

Oroiogiulă de staţiune N 
$ 89, La staţiuni mai mari trebue să fie ună   

, 

„2005 
orologiă visibilă de la intrarea în staţiune şi 
de la locurile unde se opresciă trenurile. 

Pompă de incendii 

Ş 84. In fie-care staţiune trebue să fie anii 
locală a nume destinată pentru păstrarea unei 
pompe de incendii. . : 

Staţiuni de apă 

$ S5, La fie-care staţiune, unde se afiă uă 
alimentaţie de apă, trebue a se asigura uă re- 
servă de apă îndestalătâre pentru deosebite 

„| casuri; spre acostii sfirşiti va trebui a se afla - 
ună ală duoilea paţă, un basini sâii un apăduci. 

$ 89. Ţevile apăducului, de la, reserroriii 
până la machina de apă, trebue să aibă ună 
diametru celă puţini de 6 țoli (0,150 m.) în 
lumină. E 

$ S7. Din ţevile de vărsare, apa trebue ză se 
pâtă scurge cu desăvârşire, 

Gropi de stinsă 

_Ş SS, Grâpa de curăţită rugina trebuesce a 
se agega pe calea principală, astă-felă ca a- 
cestă operaţie să se pâtă cfactaa în timpolă 
cândă se va. face aprovisionarea machiuei ca 
apă şi combustibilă. 

„ Rampe pentru animale şi trăsuri 

$ 89. Rampa pentru echipage şi animale, ce 
se află lingă gina exteriră, trebue să fie înaltă 
de 3 piciâre, 8 țoli (1,12 m.) peste machia su- 
peri6ră a gineleră, gi să albă vă declivitate 
cel multă de 1,12, astă-felă ca trăsură să se 
pâtă încărca atâtă pe la capătă câtă şi de am. 
bele laturi, 

Remise pentru locomotive 

$ 90. Pentru fie-care locomotivă trebe să 
se lase spaţii suficienti, spre a se putea lucra 
cu înlesaire din tâte părţile. Si 
“Remisele de locomotive trebue să aibă fe- 

restre mari şi să so cobore mai până la pardo- 
s5lă. Intre şine esta necesariă a 85 menagea - 
gropi de uă adâncime dela 2 şi jumătate pi- 
ciâre până la, 2 şi 3/4 (750 până la 850 Ta...) cu 
scări la ambele capete. 

Aceste gropi trebus să aibă scurgere în ca- 
nale suterane. . 

Ş 91. Pentru fie-care ducă locomotive ce stai 
alăturea, trebae celii puginii uă portă de eşire, 
înaltă cel puţină de 15 picicre, 9 țoli (4,8 n..) 
gi lată de 1] piciâre (3,35 m.).: 

$ 92, Inaintea porţiloră de eşire a rernise- 
lori pentru locomotive în activitate, trebue a 
se dispuna gropi de stiuai bine uscate. 

$ 98. Prin remise trebue să trecă unii con- 
ductă de ţeri care să fie pusă în legătură cu. 
fie-care locomotivă prin unii maţii. Cu acestui. 
conductori trebue să: stea în legătură şi unii 
Teserrorii aşedată Ja uă înălțime de 17 pi-
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ciâre, (5,2 m.) d'asupra pardoselei, Acestă re- 
srtoriă va avea şi ună caloriferă pentru a se | putea încăldi, ” 

Atâtii în întzu câtă şi afară de remise, este 
bine a se afla fântâni cu apă. 

$ 94. Părţile de lemnii a învălitâreţ remisei, 
trebue să fie, în punctele unde stai căminele, 
celă puginii 19 picidre, (5,8 m.) G'asupra şi- 
neloră. | | . 

$ 95, Pentru eşirea fumului şi aburului, tre- 
bue a se înființa ţevi, clape sâă ferestre mo- 
bile pe cresta învelişului. - | 

$ 96, Când remisa de locomotire nu se află 
în apropierea unui atelieră de reparaţii, atunci 
se va întruni cu ună atelierii de ferărie şi lă- 
cătuşerie, precumii şi ca ună depositii pentru feră, uleiă, unelte de curăţitii şi alte mate- riale, precumi şi vă cameră pentru mecanică 
şi încălditori, :   Remise pentru trăsură 

$ 97, Remieele pentru trăsuri de călători 
trebuesciă așa dispuse şi aşedate în acea ordine, în câtă înşirerea şi complectarea, unui trenii,   cu trăsurile aflate într'ânsele. să se FOtă efec- tua uşoră şi iute, fără a întrebuința locomoti- ve, şi fără ca trăsurile să se împingă înainte “şi în dărătă prin mai mulți abătători, In re- miscele unde se curăță trăsurile, se recomandă 

înfiinţare de apăduce, 
Ş VS, In remise, depărtarea şineloră nu tre- bue să fie mat mică de câtă 14 şi jumătate pi- 

ciâre, (44 m.). : Ş 99. Porţile nu trebue să aibă nă lăţime |: mai nică de 11 piciGre, (3,35 m.) și nă înălțime 
Taai mică de câtă 15 piciore, 9 țoli, (4,8 m.) 

Remise pentru mărfuri | 
$ 100, Forma cea mai potrivită pentru re- mise de mărfuri, mai cu sâmă pentra staţiuni intermediare, este ună bastimentiă lungi cu vă pardosâlă de vă înălţime egală cu aceea a funduriloră vagâneloriă încărcate, cu porți de 

încăreată la ambele laturi longitudinale şi cu învelişuri ce treciă peste tâtă lăţimea vagâne- lorii, Pe vă latore suntă şinele; €ră pe cea-altă 
loculii de intrare. - 

Ş 101. Afară de acesta este necesarie uă ma» 
chină de rădicată (macara) pentru bucăţile 
grele, Asemenea machini este bine a se pune 
şi chiară la unele din porţile de încăreatii a ga- 
relori de mărfuri, Se recomandă macaralele de feră transportabile pe rte. - 

"Cântară 

$ 102, In apropierea remisei de mărfuri s6ă 
a locuriloră unde se încarcă, productele, trebue a se stabili unii cântari pentru greutatea ina- ximum ce se va descărca - din vagOnele de mărfuri, ” :   

. , , 
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Bascule.. (Balanţe pentru trăsuri), 
$ 108, La fie-care stațiune principală şi ter- 

minală, precumi și Ja fie-care staţiune inter- 
mediară de însemnătate, trebue a se stabili nă 
balanţă, pe care să se pâtă cântări, cu como- 
ditate, atâtii vagâne, câtă şi alte trăsuri de. 
transporţă, cândi va fi necesitate. 

Ateliere de reparațiuni 

$ 104, Atelierele centrale suntă de prefe- 
rati în locul mal multorii ateliere parţiale mai 
mici: Ele trebue înfinţate la punctele princi- 
pale de întrunire a circulațiunii, şi îndestrate 
ca tâto aneltele pentru ca să se pâtă execnta 
totii-dâ-una pe deplină: şi cu reperdiciune tâte midiâcele de transportă ale exploataţiei. 

La constrocții noul, trebue totii-dâ-ina să 
se lase posibilitatea de ă mări fie-care secțiune 
a construcţiei. . 

În ateliere este de necesitate a avea meca- 
nismuri pentru aşcdarea și scâterea cu uşurinţă 
a roteloră motre cn osiile loră, precurhii şi a 
se putea măsura ca exactitudine greutatea su- 
portată de fie-care râtă, | 

$ 105, Ca uă măsară pentru suprafaşa tu- 
tuloră Jocaluriloră de lucru acoperite, se pâte 
considera 25 la sută pentru locomotive şi celă 
puţină 5 la sută pentru vagâne. 

Afară de acesta trebue a se putea pune ps- 
şiui în interiorulă iu:prejmauirii ateliereloriă. 
âucă alte 3 1a sută din nomărulii vag6naloră, 

C. Locoxorive 

Distanţa între rote 

$ 106. La; locomotise este bine ca distanţa 
d'intre râte să fie pe câtii se pote mai mare, 
pe câtii va permite dramulă, . 

- Pentru drumurile cari ai multe curbe po 
calea, principală, se recomandă distanțele ur-- 
mătâre : 

Pentra rada de la 800—1,000 pic. (240— 
300 m.), nă distanță de 10 pie. (3m.); - 

Pentru rada de 1a 1,000—1,200 pic. (300— 
au) uă distanţă de 12 şi jumătate piciro 
3,8n.); - . 
Pentru rada de la 1.200—1,500 pic. (260— 

460 m.), uă distanţă do 14 pic. (4,3 m.); 
Pentru rada peste 1,500 pic. (460 m.), vă 

distanță de 16 pic. (4,9 m.). 
$ 107, Dâca în calea principală se află curba 

de uă radă mai mică de cât 800 picidre (210 m.),. 
atunci se recomandă locomotive ca dricuri scă 
esil articulate, - 

Distributia încărcării 

Ş 108, Greutatea cu cara trebue să sa în- 
carce uă osie (inclusiriă osia şi râtele) nu trebue: 
să covârşescă maximul de 360 cântare vamale. 

Ş 109, La distribuţia încărcăriy, este de ob--
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serrată mai cu deosebire ca pe osia anteriâră 
să stea uă grentate potrivită (la locomotive 
cu trel osii pentru trenuri de călători celă pu- 

_gină 1/2 din greutatea machinei), 
Cândii osia posterisră a locomotivet cu trei 

osii este mobilă, atunci nu trebue a se încărca 
acâsta de câtă 1/5 din grentatea locomotivei, 

Se recomandă uă egală împărțelă de încăr- 
care şi Ja osiile cuplate. - 

$ 110. Pentru sprijinirea locomotivelorii, se 
recomandă unii așa felii de sistemii, în câtă, 
prin întrebuințare de balanciere; sprijinirea să 
se efectueze în trei puncte. 

Rote 

Ş 111, Râtele locomotirelorii trebue să con- 
siste din celă mai buni feri bătută sâi oțel; 
butucii poti fi şi de ferii turnati (taciă). Trebue 
a se evita întrebuinţarea rdtelorii la a, cărora 
construcţiane nu s'a formati uă obadă solidă, 

Ş 112, Tâte xâtele trebue să aibă nă lambă 
(bandagiă). - : . 

Inălţimea Jambalei, măsurată de la muchia 
superidră a şinei, în posiția mediă a râtei şi în 
starea de cea mai mare usare, nu trebue să fie 
nai mare de câti 1 3/8 țoli, (0,035m.) şi mai 
mică de câti 1 țoli, (0,025m.). a 

Ş 113. Toculii bandagiulai (măsnratii la osie 
după fixarea ei totală intr'ună butuci) nu tre- 
buo să fis mai micii de câtă 3/8 țoli (0,010m ) 
i după cea mai mare usare posibilă să nu fie 
mai mare de câtă 1 țoli, (0,015). Numai la. o- 
siile din midlocii de la locomotivele cu 6 :5te, 
este permisă unii jocă totală până la 1 şi ja- 
mătate țoli (0,088); cn tâte acestea distanța, 
în Jumină între tâte tele trebue să fie egală, 

Ş 114, Distanţa în amină între râte (distanța 
interi6ră între ambele obed!), trebue să fie în 
starea normală de 4 pici6re, 5 şi jumătate țoli, 
(1,36 m.). Uă distanţă până la uă jumătate ţol, 
(0,003), în mai multă scă în mai pugini este 
permisă, - E o 

$ 115, Lăţimea obedilori nu trebue să fie 
ral mică de câtă 5 înli (0,127 m.), şi nu mai 
mare de câtii 6 țoli (0,152 m.). 

$ 116. Cele mai mici diametre a râteloră 
motâre a locomotivelorii trebue să fie : : 

a. Pentru trenuri de uă înțâlă-până la 4 mile 
po oră 8 şi jomătate picidre, (1,07 m.); 

d. Pentru trenuri de uă inţelă de la 4—6 mile 
po oră 4 şi jumătate picidre, (1,37 m.);  - 

e, Pentru trenuri de uă iuţelă de 6 mils pa 
oră, 5 picidre (1,52 m.) : 

Căldare 

Ş 112. Căldarea locomotivelorii trebue a se 
aşeda câtă se pâte mai josă. 

$ 118. Căldarea longitudinală trebue să aYbă 
ui secţiune circulară, şi direcţianea laminagiu- 
1ui tableloră trebue să stea normală pe axa 

    

  

axa căldării trebue să aibă ţintuire dublă, şi 
nu torii fi pe patica inferidră a căldărei. 

Se va îngriji de a nu se împodica dilataţiu- 
nea căldării prin căldură, 

Ş 119. Se recomandă a se fixa de căldarea 
exteriâră uă parte din suporturile învălitorii 
focarului (cutii de foci). 

Intrebuinţându-se pene fire cu şurupuri, sfre- 
delirea acestora este ună midlocă forte buni 
spre a putea cunâsce rupturile. . 

$ 120. Uă espansiunea aburalui dela 7 până 
la 8 atmosfera s'a probată ca bună. ! 

Pentru expansiuni maă mari de câtii acestea 
nu s'a făcutii experienţe în Germania. 

Ş 121. Păreţii căldări! nu trebue să'şi pârdă 
în nici uă parte forma primitivă. Pentru acâsta 
se va face uă probă cu apă până la uă presiune 
de celă puţini 1 1/2 mai mare do câtii aceea 0- 
bicinnită. ' Re 

Despre acestă probă să se compare $$ de la 
28—30 a măsurilorii de siguranţă. 

Supape de siguranță 

Ş 122, Pie-care locomotivă trebue să albi 
celii puțină două supape de siguranţă. 

$ 123 Supapele de siguranță trebue să fie în- 
cărcate în aşa modi, în cât să se pâtă mişca 
în sensă verticală de 1/8 țoli (0,003 m.) : 

„. BManometru , 
$ 124, Spre a pntea observa variaţiunile ela- 

sticităţii aburului în mersnli machinei, ca fie- 
care locomotivă să aibă unii manometru pe cât 
se va putea mal complectii, : 

Indicutoră de apă 

Ş 125, Fie-care căldare trebue să albă uni 
tubă de stielă pentr indicatorvlii apei şi deo- 
sebită 3 robinete de cercatii, din care celi mai 
de josă trabue să stea cn 4 țoli (0,100 m.) peste 
partea cea mal înaltă a focarului, 

Aparate de alimentatiă 

Ş 126, Fie-care căldare treboo 2ă aibă celii 
puşinii două aparate de alimentat independente 
unulă de altulă, din acestea celi puşinii unul 
trebue să funcţioneze independent de mişcarea 
machinei. - 

Tubi caloriferi 

$ 127. Fie-care locomotivă trebue să aibă 
celă puţină ună tubă caloziferi, aflată în le- 
gătură cu tuburile aspirante a pompeloră ce 

“| comunică cu tenderuliă, 

Pluerii de aburi 

Ş 128, Fie-care locomotivă trebue să aibă 
unii fineră de aburii puternică. 

Cenuşarii (cutie de cenuişe) 
căldării. Cusăturile sâă xivagele paralele cul  Ş 129. Sub fie-care focarii de locomotisă tre- 

x
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buc să se afle ună cenuşarii, care să aibă fagă şi unde va fi necesitate şi din dosii .uă placă mişcătâre, care să sepâtă deschide şi în- chide de către mecanică, i Părţile cele mai de jos a cenuşariloră tre- bue să stea celi pugină cu 5 țoli (0,180 m.) d'asupra muchii superi6re a gineloră, 
Capă.—(Pringditori de scântee) | 

$ 130. Coşulă locomotivei va fi aâă liberi să va avea capă sigură după natara, combu- stibilului, . , 
| Legătură . 

$ 481, La partea d'inainto a locomotivej, trebue să fie donă tampâne elastice, şi în mi- dlocii ună cârligii tare; ambele trebue să core3- pungă cu mărimea, prescrisă pentru trăsură $ 132. Pentru legătura locomotivei cu ten- derulii este de trebuință, afară de bagheta de împreunare aflată sub locală mecanicului, âncă alte două lanţuri de reservă, care să se între- buinţeza numa! atunci, cândă legătura, princi- pale s'arii desface, 

Curăţitori de cale“ 
$ 133, Fie.care locomotivă trebue să albă înaintea rteloră anterigre curățitori de cale puternice, care să stea exactiă peste şine la uă distanţă de 2—2 1/2 țoli (0,050—0,060 m.). 

Lanterne 
$ 134. În fruntea fie-cări! locomotive trebue să fie brage pentru adoptarea a două lanterne cel pugină, . 

Locuri învelite pentru mechanică' 
Ş 195, Se recomandă cu osebire întrebuin- tare de învelitori peste locurile mechanicelor, 

Liiţimnea locomotirelorii 
Ş 136. Locomotivele nu trebne'să fie nici în uua din părţile ce le constitue ma! late de 10 piciâre (3,05 m.) 

Înălţimea coșului 
Ş 137, Coșul nu trebue să fie mai înaltă de 15 piciore (4,57 m.) măsurată de la muchia su- peri6ră a ginei. 

Tenderulă 
Ş 135, Reservoriilo vorii trebui să fie alti-fel 

legate de dricurile interidre, în câţii să nu fie 
posibile nici uă desunire a loră prin uă ciocnire 
violentă, 

$ 139. Se recomandă pentru distanța între TOte a tendereloriă prescripţiunile relative la 
locomotive ($ 106). ' 

De asemenea.s8 recomandă întrebuințarea de balansiere pentru împărţâlă şi egalitatea greutăţii pe diferitele osii. 
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în] $ 140. Rotelo nu trebue să ajbă unii diame- tru mai micii de câtă 3 picicre (0,900 7n,) şi tâte trebue să aibă obegi cu lambă. | 

$ 141, Râtele tenderiloră trebue să fie con- 
struite în acelaşi modii ca şi ale locomotivelor 
şi destulii de tari. 

$ 142, Tenderii trebue să albă 
puternice, 

Ş 143, Capătul d'inapol a tenderalni tre- 
bue să aibă lanţuri pentra casuri de necesitate, 
tampâne elastica de oţelă şi gumi, precumiă şi 
unii cârligit cu resortă pentru trasi, 

$ 144, Tampânele, cârlig de trăsuri şi lan- 
țurile trebue să aibă dimensiile şi posiţiunea 
prescrisă pentru vagâne. , 

$ 145, Păretele posterioră a tenderalui tre- 
bue să albă brage de laterne, spre a se putea 
aşeda pa dânsele la cas de trebuință lanternele 
locomotivsi. - 

$ 146. Inălţimea, reservorului de apă pâte îi 
pâuă la 9 piciore (2,35 m.) d'asupra şineloiă. 
Lăţimea tenderului trebue să fie impreună cu 
scările şi cu părţile eşite până la înălțimea de 
4 şi jumătate piciâre (1,372 m.) nn pâte 6 mai 
mare de câtii 9 piciore (2,745 m.) Pentru uă 
înălţime mai mare cutiile poti avea uă Jăjime 
de 9 piciâro (2,745 m); cră părţile eşite (cia- 
buce, cornice şi altele) uă lăţime de 9 pici6re 
6 țoli (2,88 m.). 

Usarea Obedilorii 
. 

.) Ş 747. Grosimea cea, nai mică a obediloră, râteloră de feri şi oţelii a locomotiveloră şi tenderelori ce pât= fi perraise este de 7/8 țoli 
(0,022 m.), măsarată la loculă unde midloculă, de contacti ală şiuzi atinge obada, ! 

Sistemii de şurupuri 

Ş 145, Pentra tâte şurupaurile întrebuințate 
în materialulii mişcători trebua să se aplice. 
sistemulă lui Whitworth. 

pedică (frtari) 

D. Vacâxe (7nasvai) 

. Distanţa între rote 

$ 149, Pentru drumari cară aii pe calea prin- 
cipale diferite curbe de uă radă de la 800 până 
la 1000 piciore (240—300 m.), acestă distanţă 
esto inaximam de 12 picicre (3,66 m.), .. 

Acelea cari a rază de la 1000—1200 picisre 
(800—360 m.), 15 picire (4,57 m.). Să 

Acelea, cari aii uă rază de la 1200—1500 pi- 
ciâre (460—600 m.), 18 piciâre (5,5 mn.). 

Acele cu uă rază de la 2000 picicre (600 m) 
în susă, 24 picidre (7,32 m.). i 

" La trăsurile cu mai multă de două osii, tre- 
bne să sepâtă obţine uă âislocare suficientă, spre 
a putea regala distanța întreele după trebaință, 

Pentru trăsuri de mărfari, se recomandă în.   genero ca maximam uă distanță între râte de. 
13 pici6re (3,06 m.); 6ră de la acâstă regulă nu



  

  

    

COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

se pote deria de câtii numai pentra acele tră- 
suri cară ai a servi la transportulă de mărfuri 
speciale. p . 
"$ 150, Rotele trebue a se fixa pe osii într'uă 

posiţie invariabile, 
$ 151. Suntii probate ea practicesşi proprii 

pentru circulaţiune vagâne de călători atâtii 
cu 6 cum şi ca 4 râte. 

Rote 

$ 152, Obedilo trebue să aibă uk formă co- 
nică cu uă înclinare cel puţină do 1/20, 

$ 153. Obedile trebue să aibă uă lăţime. de 
celă puginii 5 ţolă (0,127 m.) şi celă mai mult 
6 țoli (0,152 m.). - 

$ 104, Grosimea cea mai mică a obediloră 
usate care pote a fi permisă, este pentru râte 
de feră de 3/4 țoli (0,019 m.), pentru cele de 
oţelă de 5/8 țoli (0,015 m.) şi măsuratii anume 
în punctulă unde miloculă de contactii a şine 
atinge obâda râtei. N . 

$ 155, Jocală lăsată pentru lambalele obe- 
giloră (măsurat la osii după, fiarea totală a a- 
cestora) trebue să fie ca şi la locomotive ($ 113) 
nu mal mică de câtii 3/8 țoli (0,010 m.) şi după 
cea mal mare usare posibilă. na maj mare de 
câtă 1 țoli (0,025 1m.). a 

$ 156, Distanţa în Jumină între râte în sta- 
rea normale trebue să fie de. patru, piciore 
Sh țoli (1,36 m,); cu tâte acestea-este permisii 
vă deriaţie până la 1J8 țoli (0,003 m.) în ma! 
multă sâă ma! pușină. . . 

$ 1b2. Inălţimea Jambalei măsurată de la 
mochia superi6ră a şinei în posiţia mediă a 
rotei şi în starea de cea mai mare usare, nu 
trebue să corerşâscă 1 3/8 țoli (0.035 m.) şi să 
nu fie mal mică de câtă 1 ţolă (0,028 m.) 

$ 458, Diametrală râteloră vagânelor trebue 
să fie celă pugini de 3 picicre (0,900 m.). 

Osii 
„_$459, Osii de ferată celii mai buni nu trebue 
să fie încărcate ca maximum, la ună diametru 
măsurată în apropierea butucului, de câtii cu 
următârele greutăţi. e Pentru uni diametru de 4 țoli (0,101 m.) cu 
75 cântare,, | A 

Pentru 4 1/2 țoli (0,114 m ) 100 cântare. | 
Pentru 5 țoli (0,127 m.); 190 cântare, . 
Intrebainţându-se oţelă turnati în loci de 

feri, aceste greutăţi pot îi mărite cu 30 la 0/0, 
La vagânele de călători nu se va întrebuința 

osii cu ună diametru mai mică de 4 şi jumă- 
tate țoli (0,014 m.), ca măsură de siguranță. 

sia nu trebue să fie nici într'ună punctă mai 
gr0să de câtă la butucă. 

$ 160, Lungimea cea maj potrivită a osiilor 
mesurată din midloculii fusurilorii trebue să 
fie de 6 piciore 3 țoli penă Ia 6 piciore 7.ţoli 
(09—2,0 m). | iii $ 161. Grosimea fasurilorii osiei trebue să 

2004 

fie fixată in raport cu greutatea brută, şi îu 
privirea $ 152 se consideră ca maximum urmă- 
tOrele greutăți :. 

Pentru fusuri: avândă raza de 2 5/3 țoli 
(0,067 m.) uă greutate brută pe osie de şepte- 
deci şi cinci cântare; 

Pentra fusuri având raza de 3 olt (0,076 m.) 
uă greutate brută pe osie de 100 cântare; . 

Pentru fusari având raza de trei 1]4 țoli 
(0,082 m.) ună greutate brută pe osie de una 
sntă trei-deci cântare, pu 

Intrebuințânda-se ia osii oțelă turnată, - 
ceste greutăţi poti fi sporite cu 38 la „suţă. 
„Cândă diametralii râtelori se va micşora prin 
usare, osiile nu mai poti servi la încărcările 
corespundătâre arătate mai susă, ag 

- Lungimea fusului osici se recomandă a fi unt 
moltiplu de 1 3/4—2 1/4 a diametrulat er. 
„Tot colţurile prea pronunțate trebue a se 
evita la osil ca periculose, : 

Transiţiunea către fusurile osiiloră trebua a 
avea forma une! curbe, a căreia rază să fie celă 
puşiniă egală ca diferenţa retragerii.   Cutii de unsdre 

$ 102, Este de dorit întrobuinţarea generală 
a anei unșori licuide, Constracţiunea cutiilorii 
trebue să fie pe câtă se va putea mai simplă: 

prafului şi perdere de unsori. PE 
Ele vor trebui a putea, fi visitate cu înlesnire, 

| Resorturi 

$ 163. Resorturile sagâneloră poti fi atâtă 
de oţelii câtă şi de gumă.. La resortari porta- 
trice se recomandă ca cele mai potrivite şi mai 

„| bune resorturi de oțel compuse din fot de uă 
grosime nu mai mare de cât 1/2 01 (0.013 m... 
avândiă uă lungime de cel ppţiuă 5 pici6re 
(1.5 m.) pentru trăsuri de persâne; âră pentra 
trăsură de mărfuri, acea lungime va fi da cel 
puțini 3 şi jumătate picidre (1.0,m.) Nu sunt 
de recomindati resorturi cari sunti fixate qi- 
zectă pe dragi, trăsuri fără foi sâii atârnători. 

! Tedici. (Frâuri) 

Ş 104. Pedicile vagânelori trebue să fie ast- 
felii coustruite, în câtă cu adjutorulă loră să 
sa pâtă opri râtele, ». 

;$ 105. Manirelele pediciloră fixe trebua a se 
învârti numa) într'uu sensii şi a Muma în drepta. 

$ 166, Părţile cele mai inferiâre a pedicelor 
trebue să.se afle totii-dâ-una celă pugină cinci 
țoli (0,130 m.) peste muchia superidră a şinei, 

Dricuri de'vagine 
- . : . i ' Put e 

$ 167. Dricurile interiâre ale vagâneloră 
trebus construite cu întărituri atâtii de.puter- 
nice, în câtii să'şi păstreze-forma sa rectangr- 

| lară,..afară da casurilo de puternice „sguduiri.   Drugii longitudinală de fer s'a probat practici, 

să se închidă exactă pentru a opri intrarea,
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$ 168, La tâte părţile anteridre a dricuri- lorii inferi6re a tutulori vagâneloră, trebue a- doptate aparate. complecte de trasi şi isbită cu resorturi de oţeli sâi de gumă. Se zeco- mandă baghete de trasi dintr'uă singură piesă, 
. Zampone 

Ş 169. Inălţimea normală a centrulai tam- ponelorii d'asnpra şineloră se fxâză la 3 piciore 5 ţolă (1,042 m.). 
La trăsurile gâle se admite unii jocii de unii țolă (0,025 m.) peste acea înălţime, gi pentru trăsuri încărcate ună jociă de 4 țoli (0,100 m.). $ 170, Distanţa orizontală din centru în cen- tru tampânelorii trebue să fie de 5 picire 9 țoli (1,754 m.). LI 
Ş 171. Distanţa între suprafaţa anteridră a tampâneloriă şi pragulii trăsurel trebue să fie de 14 şi jumătate țoli (370 m, m.) cândiă suntă tampânele cu desăvârşire lipite unulii de altaliă; asemenea trebue să tie In fie-care parte a tră-     surei suprafaqa de respingere a unui tamponă să fie plană, cră suprafaga celui-alţii rotunaită în așa modă în câtă privită din vagoni disculă tamponului stângi să fie dreptă şi a celui dreptă rotundă, 

$ 172, Diametrală discuriloră tamponeloră trebue să fie celii puşinii de 14 țoli (350 m. m.) şi bombamentală discuriloră rotunde ttobue să albă în midlocă celă pugină 1 țolă (25 m. m.). „$ 179, Suprafaga de contactii a cârligulnt de trasă ne'ntinsă trebue să fo depărtaţă de suprafegele de contactă extreme a tamponelor cu 14 şi 172 țoli (370 m. m ) în stare normale. Este permisă uă diferență de 1 țel (25 m.m.) în mal multă sc în rai puşinii de câtii acâstă măsură, : - 

“Legarea tagâncloriă 
Ş 124, La vagânele de pers6ne, postă şi ba- " gage legătura se face numa! prin gurupuri. Le- gătura prin şurupuri se recomandă asemenea şi pentru vagânele de mărtari, 
In orl-ce casă la fie-care capătii de vagonă trebue să fie unii lanţii articulată. - Este bine a area și ună cârligă pentru a a- târna lanţulă de legătură cândă eli nu func-   ţioneză. 

Lanţuri de resercă 

-$ 195, Tote vagânele trebue să albă pe la- 
turea din frunte, deosebitii de aparatali de 
tracţiune, şi două lanţuri de reserșă, 

$ 176, Distanţa orisontală între lanţurile de reservă trebue să fiede3 piciâre6 țoli (1,007m.), 
Lanţurile de reservă, cârligele do tracţiune 

şi tampânele trebua să stea intr'aă linie ori- 
sontală : . o 

Ş 172, Fie-care lanţă de reservă, cândii so a- 
fă strânsă cu punctală de contateă ală cârli-   gului, trebue să întrâcă celii puţinii cu 12 țoli 
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| € 305 m.m.) saprafegele tampsneloră, şi trebue 
să fio astii-feli atârnată în câtă la vagonele 
încărcate să rămână âncă 2 țoli (50 m.m.) peste 
suprafaga şineloră, 

Se recomandă nă căptuşâlă cu discuri de 
gumii. sub locurile de fixare a lanţurilorii de re- 
servă. «+ 

Lăţimea vagoneloră 
Ş 175. Vagânele do călători şi do bagage nu 

trebue să fie matlate do cât 10 picidre(3,050m.), 
în scări şi în tote cele-alte părţi eşite. Trăsu- 
rile pentru călători nu trebuo să aibă mai mult 
de 8 piciore 7 ţali (2,618 m.) între feţele exta- ridre a păraţiloră coșului (entia trăsurii); vag6- 
nele de bagagiii nu poti să albă mal mu!ță de 
câtă 9 piciore lățime (2,145 m.) între aceleaşi 
puncte. 

Vagânele de mărfuri până la uă înălțime de 
4 şi jumătate picidre (1,372 m ) V'asupra şine- loră, impreună cu uşile, scările şi părţile e- 
şite, trebue să aibă numai uă lăţime de 9.pi- ciore (2,745 m.). Ă | 

La uă înălţime ima' mare se permita pentru 
coşă uă lăţime de 9 piciâre (2,745 10.) ră pen- 
tra părțile eşite (ferărie, cinbace şi altele) mă Jăţime de 9 picidre G ţolă (2,897 m.). 

Jnălţimea tagâneloră 
$ 179. Vagânele nu treboc să fie mai înalte 

în punctele cele de mai susii a superstructori- 
iori, de câtă 12 picidre 4 țoli (3,760 în.) d'a- supra ginelori. La trăsuri unde se află d'a- 
supra uni locii acoperită pontra şefulă trenu- 
lui, acestă locă în panctulă săă celii mai îna!tă 
nu trebue să fie mal sus de 15 picidre (4,575m.) 
gi scara nu mal sus de 9 picidre 4 țoli (2,8:16m.) 
dW'asupra gineloră. - ” Ş 1S0. Înălţimea coşalui trăsurilorii de că- lători trebue să fie celii puţină de 6 pisidre şi 
4 țoli (1,930 m.), pentru vagonele de mărfari se 
recomandă uă înălțime medie de patra picidre (1,220 m.) a pardoselil trăsurir paste şine, 

Pluguri de zăpadă 
$ IS1. Suntă probate ca practice plugurile 

adoptate pe deosibite osii, care ardică 1naf âu- 
tii zăpada şi apo! uă aruncă în laturi; acelea cari uă împinge numai întruă parte nu stată 
admisibile. . 

E. SeusaLe 

Ş 182. Fie-care dramă de feră, fie cu uă sin- gură sâii ca două căi, trebue să aibă ună tele- grafii electro-magneticii pentru corespondența între staţiuni. Pentru acâstă corespondență este mai propriii aparatulă Morse care are in tonă angibilă. ” 
Necesitate este ca tâte stațiunile şi casele 

de cantonieri să albă aparate de sunat electro- 
magnetice.
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$ 183, De necesitate este a so lua disposi- ţiuni pentru a se putea telegrafia între staţiuni şi alte puncte intermediare ale calei spre a pu- tea cere ajntoră. . 
Este de doritii ca aceste disposiţiuni să fie proprii şi la comunicarea unei corespondențe detailate, î. 
$ 181, Nu suntii necesarii semnale optice continue; cu tâte acestea se consideră ca, nece- sare semnale optice deosebită de acelă electrie pentru semnificarea, viabilităţii calei în caprin- sulă acelorii semnale : mai este âncă de dorit - ca aparatele de transmitere a acestori semnale 

optice să fie fixe, 
$ 185, Semnalele necesare santă : 
I. Semnale pe cale liberă şi la staţiani, 
II. Semnale pe trenuri; 

"Til, Semnale pentru călători, 
$ 186. Pe cale trebue să se pâtă da următâ- 

rele semnale ; 
a. Prin aparate electrice; | | 1. Trenulă a plecată de la uă staţiune Ia al- 

tă stațiune determinată, . 
2, Să rivă uă machină do ajutoră. 
b, Prin aparate optice; 
3. Calea este viabilă, 
4. Trenulă să mârgă încetă; 
5. Trenală să stea. | - ” Acestii din urmă somnalii să se potă da de 

cantonieră cu mâna liberă şi acolo unde comu- 
nică prin aparate fixe : - a - 6. Abătătârele se află pentru vă cale deter- 
minată; i IE 

7, Trenulă pâte intra în staţiune; trenulă să 
- 50 oprscă înaintea staţiunii, 

$ 187, Starea abătătorilorii (căilor do ga- 
ragiă) a staţiuniloră, celii puginii la intrare în 
calea do garagiă pentru trenuri trecătâre, tre- 
bue totii-de-una să se facă cunoscută mecani- 
cului, cândii trenulă vine către vârfă, la uă ce- 
părtare de 500 piciâre (150 m.); semnalele ce 
servii la acâsta trebue să se dea prin mişcarea 
limbei calei de paragiii, şi este de dorită ca a- 
ceste semnale să fie de acceaşi formă şi culâre, 
atâtă ina câtă şi nâptea; culârea nu trebue 

„Să fie roşie (vedi Ş 191). 
$ 18, Posiţinnea ţeviloriă de scurgere a ma- 

chinelori de râdicatii apa trebue să fie dispusă 
în aşa modă în câtă să se pâtă cunâsce în în- 
tunerică. | 

$ 1S9, Din trenii să se pâtă da următârele 
semnale : , 

1. Unii extra-treniă seci uă locomotivă vine 
în aceeaşi direcțiune ! | 
„2. Unii extra-trenii stă uă locomotivă vine 

în direcţiunea opusă. IE 
Fie-care locomotivă ce călătoresce în întu- 

nericii trebue să aibă cel puginii la laturea din 
nainte 2 lanterne luminate înainte; fie-care tren 
ce călătoresce în întunericii, trebue să aYbă la 
câdă celi pugină uă lanternă roşie lominătâre 
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| îndărătă, precumii şi ună semnală de lanternă 
luminătoră, înainte, visibilii atâtă pentru me- caniciă cât şi pentru totă personagiulii trenuluj. 

$ 190. Personalulii trenului trebue să pâtă 
da următârele semnale : 

Conductoruliă locomotivei 
1. Semnalulă : luaţi sâma; 
2 > strângeţi pedicile : 
3. > slăbiţi pedicele. 

Personalulă, trenului la conductori 
Semnalele : luaţi sema, ete. 
$ 191. Cânâi aparatele de semnale voră fi 

fixe, semnalele să se pOtă exprima diua nu nu- 
mal prin culore, dâră şi prin formă, 

Afară, de căile de garagii se recomandă, la 
aceste aparate semnalele cu aripi înaintea tu- 
tuloră altora, . 

La semnalele de nâpte optice, trebue a sa 
întrebuința namai culorile : albii, roşii, şi verde, 
şi acestea șă exprime : 

„ Albă, ordine—cale liberă ; 
Verde, atenţiune — încetii ; 
Roşu, pericolii ;—opresce. 
$ 192. Se recomandă pentru comunicarea 

semnaleloră de oprită întrebuinţarea de poc- 
nitori.- 

Ş 195. La tote trenurile de trăsuri trebua 
ca să fio în comunicaţie sigură, conductoralii 
trenului şi celă puşină unuli din păzitorii 
frâuriloră cu mecaniculă; acestă legătură tre- 
bue să ajungă până la Anerulă de aburi asă la 
unii aparati deşteptătoră. La trenuri do per- 
s6ne legătura de semnale trebue să percurgă 
întreguli trenă. . 

$ 194. Cândii se anunţă unii extra: tran, sâi 
uă locomotivă de către trenulă precedinte, a-. 
tunci conductorulă trenului a comunica, acd- 
sta în scrisii şefiloră staţiunci la care are ase 
opri trenulă vestitoriă, 

$ 195, Inainte de plecarea unu! extra-trenă 
de la nă staţiune, trebue să fie acâata preve- 
stită staţinnei celei mai apropiate prin telegrafă 
electro-magnetică şi să primâscă şi răspunsul 
şefului staţiunei, . 

UI MESURI DE SIGURANŢĂ 
4. STAREA CALEI 

- Abătători (căi de garagii) .. 

$ 1. Nu suntă permise căi de abatere pentru. 
trenurile directe, cândă aceste abateri sunțiăi 
puse pe uă cale falsă, Fiindii că acestea sunti 
aşedate fără suportă, trebue a se ina disposi- 
ținni pentru a cunâsco la uă depărtare de 
1,000 piciâre (300,00 m.) loculii exactă ală ca- 
reloră mobile şi a căilor de abatere ce nu facă 
parte dintr'uă staţiune. Aceste: căl „pe câtii
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timpă uu santă păzite, 
închise. , 

Ta carele mobila trebue ună asemenea semnalii 

trebue să fie ţinute 

„să fie Qatii prin însuşi mecanismulă de închisă, 
Place şi care mobile | 

$ 2, Pe uă cale principală suntii de neapă- rată trebuinţă place şi care mobile cu şini în- gropate. - Si A : 

Şine de aptrare | 
$ 9. Este oprită aşedarea şinelori de apă- 

vare pe uă cale liberă; acestea: nu serșă de câtă la pasage, căi de abatere şi în stațiuni, 
- Imprejmuire | 

- Ş de Imprejmuirile nu potă avea lociă de câtă unde privegherea obicinuiţă asupra calei este insuficientă pentru a apăra calea, de călcaraa Gmenilorii şi animalelorii, ! 
"Cândă pe lingă calea ferată se află drumuri ordinare imediată lingă acâata in acelaşi plan 

s€ă mai susii, atunci trebue a se stabili aptră- tori! între cale şi acele .dramari.. Şanţuri, cu aruncătura de pămentă: la vă parte, se potă considera ca asemene apărători. 

„_ Pasage A 
$ De Pasagele de nivel trebue să aibă ba- xiere tari, visibile cu lesnire, . 

Barieri de comunicatori de sirmă 
$ 6. Asemenea barieri ce servă la închiderea pasagelorii nu suntii. permise de câtă pe dru- muri forte puținii frecuentate, ae $ 7. Cantonierit cară le deserră nu trebue să stea mai departe de 1,800 picidre (550.m.) de la arieră; ră de la locul loră ei trebue să p6tă priveghea trecerea. 
$ S. La fie-care trenă cu asemenea bariori, unu singură clopotă este suficiență 
$ 9. Pusagele Ja asemenea barieri. trebue să fie luminate suficientă în timpul trecerii trenariloră nâptea. | DI 
$ 10. Fie-care barieră ca comunicatoră de sirmă trebne să potă fi închisă şi deschisă cu 

mâva de către cauionieriă, şi apoi astă-felă dispusă în câtă uă trăsară închisă din întâm- plare să pâtă cşi ea singură: 

Mluminare 
Ş 11. Şi cele-alte barieri; în câtă timpu stai 

închiee, trebue să fic iluminate în timpulă nop- 
ţei. Pentra acesta, lanterna păzitorulai este 
suficientă. 

La staţiuni trebue să fie luminate trotârele 
precuraii şi intrările şi cezirile din stațiuni cu 
uă jumătate oră mal înainte şi până după ple- 
“carea trenariloră, , 

Spaţii de siguranţă 
$ 42, Pe fie-care lature a corpului calei, fe- 
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rate trebue să se ţină lib:ră ună spaşiă de uă lăţime de 70 piciâre (21 10.) în păduri cu frunda de 6rnă, şi de 48 picidre (15 m.) în păduri cu frunge de vâră; aceste lărgimi fiindii măsurate din midlocali şineloră celoră mai apropiate 
pentru a împedica părţile din arbori cădute, răsturnate de a ajunge până la şinele calei.: 

inerea liberă a lărgimii calei 
„.$ 48, Afară din staţiuni, corpnlii calei fe- rate trebue să fio ţinută, liberi de ort-ce gră- 
meţi de materiale şi ustensilie a căroră Suprae, 
facă nu stă mai susii de şini de câtii unii picior (300 m.) pe uă lăţime de5 şi jumătate piciâre, 
(1,680 m.) măsurată din linia mediană a fie- căria căi, Tote objectele cele mai înalte trobue să fie ţinnte la uă distanţă de 6 piclâre, 7 țoli 
(2 m.) şi bine aşegate, 

Privegherea căii 

$ 14. Barierile de pasagiă trebue să se în- chigă cu 3 minute foainte de sosirea trenului. Excepţiuni nu potii avea lociă de câtă în apro- 
pieri de' staţiuni, Trecerea viteloră în mare numără, trebue a se opri ca 10 minute maj în, nainte de sosirea trenului, 

Revisiunea căii 

$ 15, Calea trebue revisuită de către canto- nieri, dia celii pugină de 3 oră, 6ră nâptea, de 
va fi cu putinţă, pagină nat înainte de trecerea fe-cărui trenii. La acâstă rovisiune trebue a: se lua în deosebită băgare de stmă dâca căile 
de abatere suntii în stare de perfectă fune- ţionare. 

Semnne divisionare 
Ş 16, Calea trebue împărţită în secţinai lon-. gitudinale determinate si să porte şi semuele 

de divisiune, - 

Arătători de declivitate 
Ş 13, La punctele unde ze schimbă decliri- 

tatea calci trebuescă stabiliţi arătători cari 
să indice proporţiunea, declirităţii de saire, şi 
de coborire de ambele părți şi lungimea distau- 
țeloră corespungătâre, astii-felii în câtă să aa 
arâte şi lungimea pe care declivitatea este Inată 
dreptă unime. 

Semne de marcati 

Ş 18. In panctulă unde se întâlnescii traver- 
sele a ducă şini converginte, trebue a se sta- 
bili ună semnă de marcati care va arăta limita, 
până unde se potă împinge vagânele pe fie-care 
din căile convergate. . 

Apărate pentru semnale 

Ş 19, 'Trebue a se putea da trenoriloră sem- 
nale Ja uă distanţă destalii de mare pentru ca
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cla să se potă opri la unii loci determinati sâă 
să fie în stare a merge înceti, 

$ 20, Clasele de cantonieri trebue să aibă 
astă-felii de semne în câtii să arsto cândi'se 
asteptă unii treniă şi din care parte anume. 

- $ 21, 'Trebue să se ia disposiţiuni ca canto- 
nierii să cunâscă sosirea, trenurilorii celă puşin 
cu 3 minte mai înainte. -: 

Ş 22, Este de dorită a se lua disposiţiuni 
ca de la fie-care locii de cantonieră, să se potă 
cere pria telegrafă nă machină de aajutorii de 
la-stațiunea cea mai apropiată. IN 

$ 23. Numele staţiunii trebuo să fie însem- 
nată cu litere mari şi corecti, visibile de la 
trotoariă; este bine, ca să se adaoge şi distanța 
de la staţiunile cele mai apropiate. 

Orologiii la statiuni 

$ 24, Fe-care staţiune trebue să albă unii 
orologiă regnlatii. după timpală de midlocii 
alti localităţii; la staţiunile cele mat mari tre- 
bue să fie orologinlă visibilii de la intrare şi 

o la trenuri, : Da 
In timpul nopții elă va trebui a  Inminată, 

Semne de control 

Ş 25, Trebue a se lua disposiţiuni pentru a 
putea controla revisiunile efectuate da canto- 
nieri s6ii păzitorii de nâpte atâtit la cale câtă 
şi la staţiuni. a 

2ltsuri de iîncărcatii 

_$ 26. Pentru cercarea măsarei încărcăturii 
vagânelorii de mărfuri deschise, avândă în ve- 
dere trecerea, lorii sub poduri şi tunele sâă pe 
ligă alte puncte fixe, urmeză a se infiinţa la 
fie-care gară de măriuri ună aparată de cer- 
care a măsurel presctisă. 2 . 

B. STAREA MIDILOCELORU DE 22XPLOATARE 
cercarea locomolivelori, 

$27. Locomotivele trebnea se da în cxploa- 
taţiune numa! după ce rorii fi fostă supuse 
unei cercări, şi s'aii găsită că suntii sigure. - 

Presiunea aburului co s'a recunoscutii a re- 
visiune, trebue a se însemna şi a fi visibilă-de 
la locul mecanicului. - o. | 

În cupriusulii fie-căruia atelieră de reparaţii, 
radicale trebue să se afle unii manometru de 
mercurii deschisi, şi aşa dispusă, în câtii spa- 
țiali pentru aburii a locomotivelorii încăldite 
să se pâtă puno în legătoră cu manometrală 
printr'ună tubă scurtă, pentru a cerea exacti- 
tmdinea balanţeloriă de gardă şi manomctrelorii 
de la machini. . , 

Probele căldăriă 

Ş 2S, La cercarea locomotivelorii noul, la a 
duca cercare după, ce acestea aii făcută pentru 
întâia 6ră ună parcursti de 10,000 mile, după 
fie-care reparatură radicală a clădărit, sâă după 
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ce a făcutii machina ună parenrsă de optii mii 
mile celă puină însă, întruni spații do timpă 
de trei ani, trebue a se supune căldarea la uă 
cercare cu presa hyidraulică care să exerse tă 
presiune de una şi jumătate orl mai mare da 
câtii aceea sub care căldarea, are a funcţiona. 
Uă căldare care şi-a schimbati forma în urma 
acestei cercări, nu trebue a se maj da în servi- 
ciii în acestă stare, ai 

De uă dață cu acâată cercare trebue a se re- 
vizui cu exactitudine tote cele-alto părți ala 
machinei, 
Reparaţiile radicale la locomotive ca cari sunt 

legate uă descompunere a părţiloră mobile şi 
nă probă de căldare ae socoti ca revisiuni. 

Ş 29. Optii ani celă multi după punerea în 
exploataţiune a unei machini, trebue a se face 
vă revisiune interiorului căldării scoțându-z0 
tubif. . 

La fie-care şâse an! consecutisi, trebue a sa 
repeta acâstă cercare. - 

$ 30, La fie-care cercare, trebue a se exa- 
mina şi starea încărcăriloră de la supapa. 

- Supape de siguranţă 

:$ 81, Fie-caro locomotivă, trebue să aibă 
celă pugini ducă supape de siguranță, din cari 
uva trebue să fie astă-felă dispusă în câtă în- 
cărcarea să nu se ptă mari peste limita otă- 
rită. Incărearea supapeloră de siguranță trebua- 
să fio aşa dispusă în câtii să le rămână putin- 
ci6să vă mişeare verticală de 1/8 țoli (3 m.m.). 

Starea apti şi presiunea aburului 

$ 82. Inălţimea nivelului „apei şi presiunea 
"aburului în căldarea locomotivei, trebue să. sa 
pâtă cun6sco necurmată de la loculii mocanicu- 
lui fâră a avea recursii la alte cercărj, 

Impedicarea împrăștierii focului 

$ 39. Focarele (cutiile do. foci) trebue să 
aibă unii cenuşarii (cutie de cenuşă) care să fio 
alipită exactii; acesta va avea atâtii în partea 
din nainte, câtă şi în partea'din dărăti, duvă, 
trebuință, nă clapă mobile, . -:: : 

Asemenea cândii natura combustibilulvi o- 
va cere, coşulii va fi aşa construitii în câtă 
împrăştiarea cărbuniloră aprinşi să se impedice 
pe câtii va fi prin putinţă. - 

Aparatii de alimentare ” 

Ş 34. Cu fie-care locomotivă, trebue să stex,. 
în legătură ună aparati de alimentare prin 
care să se pâtă cunâzce nivelulă 'apel în că!- 
dare la înălţimea normală, cândă locomotiva. 
cu aburi suntă în nemişcare. - i 

„Curăţitori de cale şi fluere de aburi 

Ş 35. Fie-care locomotivă trebue si aibi 
curăţitoră de cale şi ună fluerii de aburi puait   în comnnicaţiă cu locul mecanicului,
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Pedică la tenderă 
Ş 36. Tendernlă şi machinele tenderaluy tre- be să aibă pedici puternice. 

, Rote | 
$ 37. Obedile râtelor de ferii bătută şi oţel â locomotive şi tender trebus să fie grâse cel Ppuţiaii de 7/8 țoli (22 m.in.); la vagâns obedile de feri bătută se potii usa până la uă grosime de 3/4 țoli (19 m.m.) ; ră acelea de oțelii până la 5/8 țoli. 

„$ 38. Râte fără lambale nu trebue să fiă admise, 

Resorturi, tampone şi aparate de tras , 
$39, 'Tâte vagânele întrebuințate la trenuri pentru călători, trebue să aibă resorturi, apa- Tate de trasi elastice, şi la'ambele capete tam- pâna elastice. 

- 
- Lanţuri de siguranţă 

$ 10. Tâte vagonele trebue să atbă la am- bele capete lanţuri de siguranță. Acestea tre- buo să tiă aşa, adaptate în cât atirnână libere la trăsuri incârcatesă stea âncă cu 2 țoli (50 m.m.) mai susii de muchia superi6ră a gineloră, 

Pedici * 
$ 41. Fiă-care trenii, deosebită de pedicile machinelorii şi a tenderejorii, trebue să aibă atâtea pedici puternice în cât la urcări do cale pe distanţe mai lungi să so pâtă împedica ur- măt6rele părți.de pârechi de rote: 
Până a 1/500; Ja trăsuri de călători a 8-a parte, la trăsuri de mărfuri a 19-a parte. Până la 1/309; la trăsură. de călători a 6-a parte, la trăsuri de mărfari a 10-a parte. Penă la 1/200; la trăsarf de călâtori a 5-a parte, la trăsuri de mărfuri a S-a parte. Până la 1/100; la trăsuri de călători a 4-a parte, la trăsuri de mărfuri a 7-a parte. Până la 1/60; la trăsură de călâtori a 3-a parte, Ja trăsuri de mărfuri a 5-a parte, . Penă la 1/40; la trăsuri de călători a 2-a parte, Ja trăsuri do mărtară a 4-a parte, Trenurile mixte cari mergi cu iuțcla trenu- rilori de călători, trebue a fi considerate ca aceste din urmă, . 

Se pâte privi ca ună mecanism puternică de împedicată acela prin caro râtele unei trăsură pe deplină încărcate se împedică de totă. 
Inchiderea vagonelorii de călitori 

$ 42. Uşile trăsuriloră de călători trebue să se pâtă închide nnmai pe dinafară, cândi ele se află pe laturile longitudinale a trăsurilorii, Fiă-cara din aceste uşi trebue să afhă uă dublă închidere, 
Acoperirea tagonelorii de mărfuri 

$ 435, Tâte vagânele de mărfari încărcate 
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cu obiecte aprindătâre trebue să fie acoperite cu uă învelitre sigură, 

Iluminarea vagânelori de călători 
Ş 44.. 'Trăsurile de călători, trebue să as ilumineze în tim pulă nopţii; acâstă disposiţiune se aplică şi când trenurile ai a trece prin ură loci obscurii ce necesită unii percursiă de celă puțini 3 minute. Trăsurile, trebue să aibă tâte aparatele necesare pentru adoptarea lanterne- leră desemnate, , “ 

Rezisiunea vagâneloriă | 
$ 45, 'Tăte trăsurile după ce a făcută ună percursă de Ia 3,000 până îa 4,000 mile, tre- bue să fiă supuse unei revisiuni periodice la care să se desfacă osiile, bucelele şi resorturile. 

Insemnarea vagânelorii 
" $46. Piă-care trăsură trebue să aibă în- semnări din caro să se pOtă cunâsce : 

a. Calea ferată pe care circulă; 
d. Numărul de ordine după care stă în a- teliere şi în registruli de revisiune ; 
c. Greutatea sa proprie împreună cu aceea a osiiloră şi roteloră ;' 
d. Cea mai mare încărsare cu care pâte fi împoverată; 

„e. Data ultimii revisiunt, 

Unelte auziliare 

$ 47, In fiă-care trenii trebue să se afle unii numării de unelte cu care să se potă repara stricăciunele ce arii suferi trenul în timpul călătoriel. 

  
C, Diseosrrii RELATIVE LA SERVICIULU 

DE CALETORIEB 

Lungimea trenurilori 

"$ 48. Nici întrană trenă 
mai multi de câtii 200 osil, 

Prâici 

$ 49, La formarea trenuriloră numerulă pie- diciloră determinată prin paragrafulă 41, tre- bue ast-felă dispusă în câtii după cele mat din urmă piedici să nu viă mai multe osil de câtii după măsura dată de pantă pentru uă singură 

nu trebuesă intre 

  pedică.—La declivităţi mai mari de câtă 1,200 cea din urmă trăsură trebue să aibă uă piedică 

Ordinea trăsuriloriă 
$ 50. Intre locomotivă şi cea ânteiii tră- sură do călători, trebue a se intercala celă pa- Şină uă trăsară fără călători. |, 

Punerea trăsuriloriă 
$ 51. In trăsarila de călători, cârligela de | trasă, trebue a se strânge numaf atâta în câtă 
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tampânele cu resortii a trăsurilori în stare de 
repausă să se atingă numai, : 

Na trebue a se pune înaintea locomotiveloră 
trenuriloră pluguri do zăpadă saă trăsuri de 
spartă ghiața. Acolo unde se simte necesitate 
de aceste plaguri şi trăsuri, ele se vorăi ţră- 
mite înainte cu uă deosebită machină la uă 
distanţă potrivită de treni. 

Suntii însă permise pluguri de zăpadă care 
sunti fixate la locomotivă, fâră a mergo pe 
deosebite râte. . 
* In trenuri mixta trăsurile împărecheto în 
modă neobicinuitiă nu trebue a se pune imediat 
nici în naintea nici în urma trăsuriloră de că- 
dători. 

Revisiunea trenurilorii - 

Ş b2. Inainte de plecarea, trenurilorii din sta- 
țiune, trebuesce a se examina cu multă hăgare 
de sâmă şi mai ca deosebire a se tacredința că 
trăsurile suntii regulată împărechete, lanţu- 
rile de siguranță arstate după prescripţiune , 

- legătura între loculii mecanicului cu Aaerulii 
de abnrii stabilită, fie-care trăsură de uă po- 
trivă împovărată, şi tâte semnalele pentru că- 
lătoriă, lauternele ai pedicele împărţite după 
prescripţiune, şi trăsurilo înşirate după ordine, 

"Revistunea şineloră dreple şi a schim- 
băriloră, în stațiune 

".$ 53. Inainte de plecare enm şi înaintea 
sosirii unui trenii, trebue a se examina dâca şi- 

"mele ce suntii do parcuratii suntă libere şi deca 
schimbările relativo suntiă puse dreptă, . ..." 

$ 54, Pentru schimbări în linii principale 
se prescrie ca regulă vă aşedare a axnlui nor- 
maâlă. Pe - 

Condiţiună de plecare 

$ 55, Nică ună trenă de călători nu trebue 
să plece de Ja staţiune mai înainte de timpul 
fixată în planulă de călătoriă, . 

Trenulă nu va porni mat “nainte de a se în- 
chide tote uşile şi de a se da semnalul hotă- 
râtii, Sosirea şi plecarea fie-cărui treniă întâr- 
diati, trebue să fie vestite prin tolegrafulă e- 
lectricii Ja staţiunile vecine, 

Când plâcă de la uă staţiune mal multe tre- 
nuri anal după altulă în aceeaşi direcţiune, 
trebro trenurile de persne să saccedă într'un 
interval de 10 minute plecarea trenuriloră 
mixte; 6ră trenurile de mărfari într'ună inter- 
vali de 5 minute după plecarea trenurilorii de 
călători, Acâsta, trebue a se semnala trenuri- 
Joră acelora, cărora nu urmeză altele conformă 
ca planală de călătorie, Când se apropie tre- 
nurile până la ună spaţiă de timpi mai scurtă 
de 5 minute sâii până la nă distanţă mai inică 
de 3,000 piciâre (900 m.), cantonierulă, trebue 
să dea trenului din urmă semnă de a merge 
maj încet. Pentru acesta mecanicii, conduc- 

Tm m e 

torii trenuriloră şi cantonierii. trebue să aibă 
ceasornice esacte, | 

- Tuţăla călătoriei 

Ş 56. Mazimulii iuţelii de călătorie fixat pen- 
tru fiă-care felă de trenuri nu trebue să fiă în- 
trecută, E 

Trebue a se micşora iuţela: . 
a. Când se vădă pe calo Gmeni, auimale să 

alte obstacole; : 
b. Când s'a opritii ună trenii pe şinele de a- 

lăturea. 
e. Când sai semnalatii de către cantonieri 

a călători mai încetii. 
La intrarea pe uă cale printipale şi ramuni, 

precum şi vice-versa, şi în genere la trecerea 
dintr'aă linie într'alta,, trebuesce a merge a- 
tâtă de încetă în câtii trenulă să pâtă fi opriti 
penă la uă lungime de 300 picidre (100 m,) 

: Impingerea trenurilorii 

$ 57. Este oprită împingerea trenuriloră , 
când nu se află în fruntea trenulni nici uă ma-   

  

chină de trasă. , 
Peutru mişcări line a trenului în casuri de 

necesitate sâii în stațiuni, nu se aplică acestă 
măsură, cândiă iuţâla na covârşesce 20 picidre 
(6 m.) pe secundă, La trenuri cu machina în 
capă împingerea pote avea loci nomai: 

a. Lia suirea unoră părţi de cale fârte în- 
clinate ; - : | 

b. La punerea trenurilor pe şine în staţiuni, 
este permisă împingerea trăsuriloriă prin loco- 
motive. Asemenea şi la trenurile de lucru. 

Loconotivuli cu tenderulii înainte 
$ 58, Călătoria locomotiveloră cu tenderă 

înainte este permisă numa! în casuri excepţio- 
nale și la trenuri conforma cu planulii de că- 
Mătorie, 

La trenuri de lucru şi în staţiuni este per- 
misă călătoria cu țenderală înainte, 

Păstrarea locomotivelorii în staţiună 
$ 69. In câtă timpi locomotivele staă în 

fruntea trenului sâi în stare de repaosii în sta- 
țiuni, regulatorulă trebue să fie închisă, şi câr- 
ma pusă în stare de rapaosă, precum şi pedica 
tenderulai trebue să fie strînsă.. 

Locomotiva totu'şi trebue să stea sab ncâa- 
treruptă priveghere, | | 

$ 60, Alături cu pasagrele frequentate şi cu 
drumurile paralele, în casari de necesitate, se 
va usa numai de fluerulă de abură și de deschi- 
derea robinetelori cilinârului. 

Personalul de servicii în călătorie 

Ş 61, Personalul de serviciă a trenului, în 
timpi de călătorie, trebue să tiă subordinată nu- 
mai unui singurii împiegatiă. Acesti personală 
trebuesce a fi aşa împărţitii, în câtă să potă
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supraveghea tote părţile trenuluy şi să stea în înţelegere cu mecanicalii, 
Personalulă de priveghere 

Ş 62. Cantonierii trebue s& observa trenu- vile în călătoria loră şi să dea semnalul de o- priro îndată ce voră vedea uă neregularitate, 
Midlociă de priveghiare şi comunicaţiune 
Ş 62, In câda fie-cărui tren co călătoresce nOptea, trebue să so afle unii semnală de lan. ternă luminosii co lumineză din dărătii precum şi unulii-ce lumin€ză înainte spre mecanicii şi spre personalul co călătoresce, 
Pe câtă timpii nu se va inventa ună midlocă de comunicaţiune sigură şi complectă între personalulă serviciului trennlui şi a mecanicu- lai locomotivei, acestă comanicațiune se va e- f-ctua priutr'uă sfâră ce trece peste tâtă lun- gimea trenului, pentra cela de călători; cră pentru cele de mărfuri "şi mixte acea sfâră va ajunge câtii se va putea mai departe, sâii celiă puținii până la ântâia piedică, ie 

Latra-trenură (trenuri-speciale) 
$ 64. Nu se va expedia trenuri speciale dâca calea nu este cu desăvârşire priveghâtă, gi dâca trenulii nu este ananciată cantonierilor şi stu- ţiunci celcă mai apropiate, ” 

Trenuri de lucru 

$ 65. "Trenurile de lucru siugure şi loco- motive nu potii umbla po calea ferată de câtii după anume disposiți! ale autorităţii superidre de exploataţiune şi în timpul determinată pen- tru acesta; se escepteză din acesti casii machi- nele de adjutorii, Acesta disposiţii trebne să fiă aşa luate în câtă Mişcarea acestori trenuri 
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să machine să fă cunoscuţă celă puţină im- piegaţilor superiori a ambelorii staţiuni vecine, Celă pucinii cu ună qnartii de oră înainte de trenurile regulate prin planulă de călătorie, trebue să fiă golită tâtă linia de parcurată de trenuri de lucru, locomotive şi trăsuri singure. Atâtă trenuri pentru lacru câţi şi locomo- tive singure so voră semnala ca şi trenurile speciale, 
. 

Locomotive de adjutoriă şi de reservă 
$ 66, Locomotive de adjutorii şi de reserră, trebao să fiă puso la distanţe nu ma! mari de 12 mile şi să se ţină în aburi, 
La staţiunile unde staționezii asemenea 1o- comotive trebue să se afle şi uneltele necesare în casuri cândă unii trenii scă uă machină a deraliatiă. 

Căletoria pe locomotivă 
Ş 67. Nimeni nu pâte călstori pe locomotivă fără 'autorisarea, impiegaţilorii împuterniciţi . întru acâsta, ” 

- Examinarea mecanicilorii 
Ş 6S. Conducerea locomotiveloră trebue in- credințată numai aceloră mecanici car[ a lu- crată celă puțină ună ani într'an atelier me- canică, şi în urma unui învățămânță celă pu. ginii de ună ani depuindii nnă examenii cu suc- | cesă înaintea unul maestru de machine şi a unui impiegată technică de esploataţiune şi probândiă capacitatea loră prin călstorii de cercare. E ” - Incălditorii (fochiştii) trebue să aibă cuno- scinţele trebuitâre pentru ca în casă de necăsi- tate să potă opri s6ă pnne în mişcare loco- motira. 

: 

  

REGULA HENTU 
PENTRU EXPLOATAREA CAILORU FERATE CONCEDATE IN ROMANIA 

.. 

CAPITOLUL 1 

Disposițiună generali 

Arte 1. Controlulii şi priveghierca exploa- tării căiloră ferate române suntii puso sub âu- toritatea Ministeriulni agriculturei, comerciu- Ini şi lucrărilor publice 
Acesti controlii şi pritighiere se exerseză , în conformitate cu legile şi regulamentele, de către agenţii delegaţi de Ministeră pentru a- cestii scopii. E 

“Art, 2, Ort-ce liniă sâă parte de linie ferată terminându-se şi urmândă a se da în circulaţie 

(Decretiă Xo, 1108 din 30 Iulie 1570) 
va trebui a se cere pentra acesta autorisațiune prealabile a Ministerului agricalturet, comer- ciului şi lucrăriloriă publice, i 

Spre acestii sferşită va trebui a se constata că linia ferată întrunesce tâte condiținnile ne- cesarii pentru uă exploataţiuna sigură, atâtii în privirea felului construcțiuniă. calei şi da- pendințelorii sele, câtii şi a calităţii şi cătime materialulul de expluatare, Ca ast-felă so va cerceta mal cu osebire următârele; : 
1. Dâcă calea ferată şi dependințela er suntă construite conform disposiţiunilorii actalui de concesiane şi a planelor aprobate și îutranesce tâte condiţiunile de soliditate; * *
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„2, Dâcă calea, ferată este îndestrată cu tâte 
midiOcele necesarii anei bune şi sigure exploa- 
taţii în calitate şi cătimea trebuincidsă ; | 

3, Dâca s'a luati tâte măsurele pentru €- 
vitarea accidentelorii, şi deca, în asemenea ca- 
sură, calea ferată dispune do tâto midlâcele de 
ajatoră; Cei , 

„4. În fine dâca personalul de exploatare este 
în numării suficientă, posedă cunoscinţele şi 
instrucţianile trebuitâre pentru siguranţa ex- 
ploatațiunii, . ” a 

CAPITOLUI, i | 
„Indâtoririle concesionarilorii şi... 

„: azenţilorii lorii | 
Art, 3, Indată dupe libararea autorisaţiunii pentru darea în circulaţiune a unei linii ferate, compania este dâtâre a lua -tâte măsurele ne. cesarii pentru a asigura în totă timpul ex- ploatării : - Buna stare de întreţinere a cale! ferate îm-. preună cu clădirile şi tote cele-alta dependințe ale s€le; a De 

"Pază şi serviciulii barieriloră, pasageloră de nivelă ;.. | Ma 
Priveghicrea şi manevrarea schimbăriloriă şi incrucişeriloră de cale," precum şi a semnale- 

loră de di şi denâpte; . e | 
Ilominarea gareloră şi staţiunilorii, curților 

şi pasageloriă de nivel; . . ă 
Inlocuirea imediată a ori căror lipse să stri- căciuni s'ară îvi. şi rădicarea fără întârdiero a 

piedicilorii co arii opune liberei circulațiuni; 
În fine menţinerea, în totă timpulă, a unui 

numtrii suficienti de porsonalii, îndestrati cu 
tâte cunoscințele şi instrucţiunile cuvenite, | 

Art, 4. In tâta punctele unde va fi necesi- 
tate, se va înființa unii numării îndestulătoră 
de păzitori. şi priveghietori do qi şi de n6pte, 
cari în totii timpulă serviciului lori nu voră 
putea, sub nici ună pretesti, părăsi postulti ce 
lis'a încredinţată fără uă autorisaţiuno expresă 
a gefului do care depinde şi fără a fi nai înain- 
te înlocuită cu alţii... 

Arte 5, Compania este dâtâre a aduce la cu- 
noscinţa publicului prin atişe şi alte anunciari: 
„8. Tablonlă organisării trenariloră de călă- 

tori şi mărfuri, orela, de plecare şi de sosire şi 
staţiunile ce ele deservă ; 

d. Tabloulii taxelorii de percepută atâtii pen- 
tru călători şi mărfari, câtă şi pentru cheltue- 
lle accesori! în limita mazimeloriă hotărite prin 
legile de concesiune; 
„6, În fine regulamentele relative la priimirea 

şi transportulă pe drumulă feratii ală călăto= 
riloră şi mărfurilori, precnm acelea ce aia se 
observa, de călători înaintea pornirii în timpuiă 
mersului şi. după sosire la distanţă, şi acelea 
pentru priimirea objacteloră şi mărfuriloră in- 
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credinţate drumului feratii, documentele cu cari 
urmează a fi însogite şi modul predării lori 
către destinatori. i 

In aceste regulamente se va stabili şi tim- 
pulii ce va necesita fie-care transportii, atâtă : 
pentru călători, câtă şi pentru mărfară, 

Arte 6, Tablourile şi regulamentele arătate - 
1a articolulii precedentii vorii fi obsorvate ca îa- 
grijire pe totă timpulii pentru care ele aiă fost - 
întocmite, mai alesii în ceea, ce privesce orele 
de plecare şi durata traectului, atâtii pentru 
călători, câtii şi pentru mărfuri. . 

Ori-ce abatere la aceste prescripţiuni nu e 
pormisă de câtii pentru casuri de forță majoră : 
şi neînlăturabile, 

Art. 2. Compania e dâtâre a efectua cu în- 
grijire, exactitate şi fără, favâre tâte transpor- 
turile de ori-ce natură ce'i roră fi încredințate. 

Coletele, animalele, mărfarilo şi ori-ce alte 
objecte ce se voră încredința transportului dru- 
mulni feratii se voriă înseri la staţia de plecare” 
şi In cea de sosire în registre speciali, după 
rândulii priimirii lori şi cu arttarea costului 
transportului. .. ! 

Compania e dâtâre a da expeditorulai unoră 
asemenea, objecte uă recepisă arătătâre de na- 
tura şi greutatea objectului, preţuli transpor- 
tului şi timpulă în care acestă transportă ur=. 
mEză a se efectua. 

Art, S. Ori-ce taxă de ori-ce natură ar fina 
80 va putea percepe de companii fără preala- 
bila omologare din partea Ministerului Incră- 
rilorii publice. 

Pentru cheltuelile accesorii precum acelea 
de încărcare, descărcare, cântărită şi deposite 
în magazii, companiile vorii cere asemenea, a- 
probarea loră în luna a Qecea a fie-cărni anti 
pentru durata anului următori, Până la apro- 
barea nvailoră taxe, acele vechi vorii continua 
a fi în vigâre. E 

Cu tâte acestea tarifele aprobate pentru unii 
anii or putea fi micşorate, cu autorisaţia prea- 
labile a Ainisteralai agriculturei şi lucrărilorit 
publice, chiar şi în cursulă anului, pentru to- 
talitatea, stii numa! pentru una s6ă mai malte 
părţi a liniiloră ferate şi pentru objecte anume 
însemnate, : : 

Aceste tarife nă-dată reduse nu vorii putea   
  

fi rădicate , so înţelege în limitele maxinniloră 
fizate, de câtii după co voră fi fostă aplicate în 
timpă de trei luni consecutive, şi atunci numai 
cu autorizarea Ministerului. ” ” 

In casii cândă direcţiunile de exploatare vorii 
acorda, cu antorisaţia ministeriale, verl-unni 
expeditorii tă redncţiune asupra preţuriiorii ta- 
rifelorii sub Gre-cari condițiuni, ele oră fi d6- 
tore a acorda acveaşi reducţiuno tutulorii ex- 
peduitoriloră ce ară oferi aceleaşi condițiuni 
pentru aceleaşi părţi ale liniei, ast-felii că în 
nici într'ană casă să nu se facă favori indivi- 
duali. Aceste disposiţiuni nu se aplică înst la 

127
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învoelile ce s'ar face între guvernii şi companii 
în interesulă serviciiloră publice. 

.. În privinţa duratei transportului, vitesa ma- 
ximum ce va servi de basă va fi de:50 kilo- 
metri pe oră pentru trenurile de călători şi de 
35 kilometri peoră pentra trenurile de mărfari, 
„Aceste vitese se voră putea micşora în casiă 

când va fi necesitate de împregiurări speciale 
ale liniek sâi de precanţiuni pentru evitarea 

- aceidentelorii. Asemenea maximulă viteseloră 
arătate mal susă se va putea mări cu aproba- 
rea Ministerului agriculturei, comerciului, şi 
lucrăriloră publice, în casă cândă se va crede 
necesariă a se întrebuința vitese mai 'mari în 
consideraţia progreselorii ce se voră face în 
constracţia calei şi materialul! mişcătoră, 

Ori-ce modificațiuni s'ari crede necesariă a 
se face de către companiile drumoriloră ferate 
tablourilor şi regula menteloră arătate la arţ, 5, 
voră trebui a se aduca la cunoscința publică 
cu 15 dile cel pugini înainte de aplicarea loră. 

Arte 9, Concesionarii voră trebui a lua mă- 
sură ca ori-ce treniă regulată de călători să co- 
prindă ună numără îndestulătoriă de trăsuri de 
tOte clasele pentru tâte persânele ce se vorii 
"presiuta la osebitele staţiuni, pentr a călători 
pe drumală ferată, îndeplinindă condiţiile pre- 
scrise pentru transportă. , 

EI suntă dâtorl asemeneaa face să se trans: 
porta în terminele otărite tote objectela şi 
mărfurile ce se voră încredința drumului ferată, 
pe câtă timpi împregiurări neprevădute şi ne- 
înlăturabili nu vorii împedica, exacta îndepli- 
nire a acestei condiţiani. 
„drte 10. Intrebainţarea transportalal cu 
drumulă forată se va putea, refusa călătoriloră 
ce ar cădea în vre-nna din categoriile armătâre: 

a. Acei aflaţi în stare de beţia; 
D. Acel cari prin neobservacea bunei curiinţe 

voră supăra pe cer-alți călător;; - 
C. Acel cari nu voră da ascultare preserip- 

țiiloră agenţiloră drumalui ferată relative la 
„ manţinerea ordinei și siguranței; 

d. Acei carl voră parta cu sina arme încăr- 
cate stă pachete cari prin natura orl rolumuliă 
loră, vorit incomoda pe cei-alţi călători ; 

e. Acei cari voră purta semne extertăre deră 
bâlă suspectă s6ă a cărorii stare va supăra, Ja 
vedere pe cot-alţi pasageri. Pentru acestă din 
urmă catagoriă £o va putea face transportală 
în compartimente d:osebite şi, la casii de tre- 
buinţă, sub priseghereaagerțilorii trenariloră. 

Art, 11, La ori-ce cerere a administraţiuniy, 
companiile suntă dâtâre a pune în trenurile: 
ordinari numărulă trăsurilorii nscesarii pen- 
tru transportulii arestanţiloră şi condamnaţi-: 
lorii, împreună cu personalulă de priveghere 
co'i voră însoţi, 

Regulele de observat pentra asemenea trans- 
porturi se roră otări printr'ună regalamentă 
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speciale întocmită prin înţelegere cu compa- 
niile dramului ferată. + Ia 

Art, 12, In fie-care gară sâii staţiune so va 
ține de către companii ună registru sigilată şi 
parafatii în care călătorii“ voriă putea Înscri 
plângerile sc reclamaţiile ce ară avea a face 
contra agențiloră drumului ferată. IN 

Acesti registru se va presenta de către go- 
fală staţiel.la ort-ce cererd a pablicalul. _ 

Art. 13. Este oprită a transporta cu trenu:: 
rile de călători orl-ce materiale ară putea da 
nascere la explosiuni ssă Ja incendiă. 

„ Asemenea materii precum prafală de puşcă, 
maniţiile confecţionate, chibrituri, fosforulă şi 
altele de aceă natură na sa vori transportă do 
câtă cu trenurile de mărfari şi cu observarea 
unoră precauţiuni speciali, Expeditoril unoră 
assemenea objecte sută dâtori a face uă de- 
clarație exactă de natura lori în minutulă 
cândă le încredinţeză transportului drumului 
ferată, „o 

Pentru fransportulii prafului şi muniţiilori 
ce aparţină Statului, se va statornici prin în- 
ţelegere ca administraţiilo drumurilor ferate, 
regali spaciali privitorola precauţianile de luat. 

Art. 14, Ori cândă militarii, gândarmii s6ă 
alte organe ale puterci publice vorii călători în 
acelaşi compartiment cu alţi pasageri, ei sunţ 
dstori a proba înaintea 'unul agenti ali ex-! 
ploatării că nu ati puscela încărcate, 

Acâstă prescripţiune nu e aplicabile la trana- 
porturile militariloră în grupe pentru care se- 
va efectua trenuri apeciali sâiă vagoane întregi. 
In asemenea casuri autoritatea militară res- 
pectivă va prescrie singură măsurile de ob- 
servată. : i 

Art, 15, Agenţii exploatării cari, prin natura 
fancţiuniloră lori, suntă în contactă cu pabli- 
culă rori trebai a se parta totă-dâ-una cu mo- 
destiă şi cuviinţă, pe lingă acâata, ei voră tro- 
bui a cunâsce limba română şi a purta uă uni- 
formă sâii ună semnii distinctivii aprobată de 
Ministru luerăriloră publice, asupra propunerii 
companiiloră. - 

Arte 16, Ori cândă, din causa împregiară- 
ritoră climaterice s6ă alta casuri ntprevădate 
şi extraordinare, circulaţia dramalui ferată va 
ti împedicată s6ă cu totulă întreruptă în unela 
puncte, compania este dâtâro a lua cela mal 
urgente măsuri pentru a face să înceteze ase- 
menea pedici în celă mal scurtă termină po- 
sibile, 

La casii cândii, din asemenea împregiurări, 
transportulii postei si călătoriloră ară deveni 
imposibile pe unele părţi alo liniei, admini- 
strația drumului ferată va îngriji a face trans- 
portulă călttorilorii şi postei cu vre ună altă 
modii de transpoti. , 

- Art. 17, În ceea ce privesce cererile de des- 
păgabiri la cara asemenea întârdieri s6ă între-
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raperi, ară da nascere, ele so voră regula după 
sensulă îngagEmenteloră Inate de companie, și, 
în lipsa unoră asemenea, după disposiţiunile 
codicelui civile, . Pa E 
„Art. 15, Machinele locomotive nu voră pu- 
tea fi puse în servicii de câtă după constata- 
tarea că ele ai fostă supuse-la tote probele o- 
bicinuite și privitâre la soliditatea lori, -! 

” Ele vori avea tâte aparatele necesarii pen- 
îru a preveni căsurile de incendii, | 
“Asemenea se va urma şi pentru machinele 

reparate inal "nainte de a se pune din noă în 
servici, | a Ie 

Art, 19, Tâte trăsurile destinate la trâns- 
portulă căl&torilori voră avea resorturi şi tam- 
pâne, Afară de acâsta ele nu se roră putea pune 
în circulaţie mar. "nainte de a se constata că 
îndeplineste condiţiile trebuitâre de soliditate 
şi comoditate, a 

Fiă-care trăsură va purta în năuntruliă . stii 
indicaţia numărului locariloră. : 

Y. 
Nu e permisii a admite în fiă-care trăsură   mai mulţi călători de câtă numărulii locurilor 

indicate. - 
Art, 20. Locomotivele, tenderile şi trăsurile 

de orl-ce specie vorii avea însemnate pe, ele: 
1. Namărul şi inițialele calei ferate din care 

facă parte; , E a 
2, Unii numără de ordinii; a ! 
3, Numărulă clasei pentru trăsurile de călă- 

tori.. VagOnele de mărfuri vor parta âncă pe 
din afară indicaţia greutăţii proprie şi accea 
cu care se pote încărca, Sa - 

Arte 21, Afară de revisia regulată ce se va 
face de către agenţil companiei fiă-cărei tră- 
suri ce a intrată în compunerea unui treni, ad- 
ministraţia calei ferate este dâtâre a revisai 
la intervale otărite şi în detalii tote locomo- 
tivele, tenderile şi trăsurile de transportă, spre 
a constata stricăciunile şi reparaţiile ce ele 
necesită. : : N 

In acestii 'scopii se va ţine unii registru în 
care s€ va îuscri, pentru fiă-care Jozomotivă , 
tenderă sâii vagonii data rețisiei făcută, starea 
în care s'a afiati precum și osebitele reparaţii 
la cari aii dată nascere. -. | 

Art, 22, In condiţiile cele inai favorabili ale 
disposiţiei calci şi împregiurăriloră accesorii, 
ună trenă de călători nu se va patea compune 
de unii numără ma! mara de câtă 100 osii, 
An aceleaşi condițiuni uni trenă de mărfuri 

na va putea coprinde mai multă de 200 osii. 
Art. 23, Este opriti a înhăma la ună trenă 

de călători mai multă de câtă ducă locomotie. 
Art, 24. Jie-cara. trenă d6 călători va tre- 

bui a fi însogită: 
_a, De unii mecanică şi adjutoră de fie-care 
inachină, adjutoruli va trebui să fie capabilă 
a opri machina la ori-ce casă de trebainţă; 

b. Da uni numără îndestulătorii de coaduc- 
tori însărcinați cu manevrarea fr6uriloră în ra- 

, 

2019 
portii ca declivitatea liniel şi numărulă vagâ6- 
nelori, . 
"Art. 25, Inoră-ce trenă de călători va trebui 
să se pună în capulă trennlui şi îndată după 
tender atâtea trăsuri fără persâne câţe locomo- 
tise are trenulă, a 

Art, 26, In fie-care treni de călători sâă 
mărfuri va trebui să se afla ună numără do va- 
Bono cu feîi în raportă cu declivitățile liniei. 

- In ori-ce casti una din cele ducă din urmă 
trăsuri ce compună trenulii, va avea 'toti-d6- 
una uni frii și ună conductori însărcinată cu 
manevrarea, lui. DR 
- Arte 27. Locomotivele'se vorii pune totii-d6- 
una în capulă trenului. .: - . 
„Nu se ta face excepţie 14 ncâstă disposiţie 
de câtă pentru manevrele de executată în apro- 
pierea staţiunilorii s6ă pentru casuri de adjator, - 

"In asemenea casuri speciali vitesa ttenurilor | 
va fi redusă la jumătatea vitesei otărită prin 
articolul 8. a ! " 

Art. 23, Obicinaitii tenderulii nu va procede 
locomotira în timpulă mersului unui tren. Y& 
asemenea, disposiţiune se va admite numai în 
casuri excepţionali, precumă machini de ad-. 
jatorii, trenuri de lucrători şi de revizie a cai, 
maniyre în staţii şi alimentarea machinsi,, | 

Arte 29, Tâte trenurile voră fi iluminate pe 
din afară în totă timpulii nopţii. - 
Trăsarite de călători voră îi iluminate po din 

întru în timpulii nopţii precumii asemenea şi în 
timpulii dilei la trecerea pasageloră întunecâse. 
"Art, 30. Nică uă 'persână afară de mecanici 
şi adjutoroulă stă nu va putea sta pa locomotivă 
s6ă pe tender în timpulă mergerii unui trenă, 
fără uă autorisaţiune specială a administra 
țiunii drumului feraţi, 

So excepteză de la acâstă disposiţiune ingi-- 
nerii scă alţi agenţi af Statului fusărcinaţi cu. 
controlujii şi privegherea calei şi materialului 
mişcători, * | pi 
„Art. 01, Na este permisă a se întroduce în 

trenurile de călători nici vă, trăsură din acelea. 
destinate la destuparea căii de zăpedi s6ă spar= 
gerea gheţei, |, | pi | 

- Arte 92, Nici ună trenă nn va putea pleca 
dă la uă staţiune mai nainte do ora otărită prin 
tabloulă mersului trenariloră. | 
"Când mai multe trenuri vor porni de la uă 

staţiune în aceeaşi direcţiuno se va observa ur- 
mătorele regule:  : ” ia 

a. Uni trenii de călători nu s3 va expedia în 
urma, unui trenă de mărfuri de câtă 15 minute 
după pornirsa acestuia; IE 

B. Unii trenii de călători nu va putea urma 
ună altă trenă de călători de câtă după 10 mi- 
nute de la plecarea, acestuia; o 

e. Uni treni de mărfuri na va putea urma 
ună trenii de călstoii de câti după trecerea a 
cinci minute de la pornirea acestaia;   d. Zcenurile de ori-sa categorie nu se voră .
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putea apropia unulă de altult la uă distanță 

mai mică de ună kilometru. Păzitorii calel vor 

fi specială însărcinați cu exacta îndeplinire a 

acestei prescripţiuni, 
“ “Axt, 93. Afară de casurile de forţă. majoră 
56 de reparaţie a calei, trenurile uu se vori 
putea opri ssă staţiona de câtă la garele s6ă 
locurile de întâlnire otărite. .. - - 

Locomotive, vagâne sâă trăsuri libere nu vor 

putea' staţiona pe căile afectate circulaţiunii. 
Art, 34, Casurile îu cari se va putea micşora, 

itesa admisă pentru mersul trenuriloră, pre- 
- cumă şi acelea în cari mersulii unui treniă va 

trebui a fi opritii cu desăvârşire, se vori spe- 
„cifica în instrucțiile de servicii, 

Timpulă perdută în asemenea împregiurără 
nu se va putea recăpăta prin crescerea vitesel 
peste limitele prescrise la art.8. ” 

Art, 95, Cândi calea arii area duoă rânduri 

de şine, trenurile vorii trebui a circula totă- 

de-una pe şinele din drâpta. - - PR 
Acâstă prescripţiune este de rigore. i 
„Nu se va face excepţiune de câtă în casii când 

a fi trebuinţă a se trămite vre uă machină în 
adjutorulii unui trenă aflată pe cale. 

Art. 36. Dsca calea nu are de câtii ună sin- 

gurii rândă de şine, încracişerile trenuriloră nu 

ge voră putea face de câtă la locurile de aba- 

tere stabilite. : , Ra 

În acestă casă trenulă ce va asea la drâpta 

sa calea de abatere va merge pe dânsa, pe când 

celii-altă trenă va rămânea pe calea principală. 
„In apropiere de punctul de întilnire a unei 

xamurt cu linia principală, vitesa trenurilor 

go va micşora asti-felă că de va fi nevoie să se 

pâtă opri cu totulă mai nainte de a ajunge la 

acelă punctă. o - - 
- Asemenea, se va urma şi pe părţile liniei a- 

flate în apropierea staţianiloră. ” 
Art, 37. In apropierea pasagelorii de nivelă, 

a curbelorii, a săpăturilori adânci, a taneleloră 

şi a staţiunilori, mecanicul va manevra fluc- 
rulă de vaporii spre a anunţa trecerea trenului. 

Aseinenea ra urma ori cândă i se va părea 
că calea nn e cu totuliă liberă. 

Art, 38. Circulaţia trenuriloră speciali va 
fi regulată astă-felă ca să nu împedico mer- 
„sul trenariloră de călttori, ! 

Pornirea unui trenă specială va trebui a sc 

anunţa tutulorii păzitorilorii pe linie. 

Art, 39. Ori-ce locomotivă, circulândă sin- 
pură pe linie, se ra considera ca ună trenă ex- 
traordinarii și va fi supusă prescripţinnii art... 
în ceea ce priresce vitesa mersului săi. Nu se 

va putea face excepţiune la acâstă din armă 

Gisposiţie de câtă în casuri de probă a machi- 
neloră. , - 

Art. 40. Conăuctorii ce însogescii un trenii 
vorii trebui a ocupa posițiuni asti-felă ca să 
pâtă lesne priveghia mersulă trenului şi vedea 
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cu înlesnire semnalele ce se vor face de către 
păzitori. . ! 

Se va înfiinţa” midlâce de comunicaţiune pe 
fie-care trenă între şeful trenului, conductori 

şi mecanici, spre a putea, corespunde între den- 

şit şi lua împreună ori-ce măsuri pentru asigu- 

rarea mersului trenului... - 

"Art, £1. La fie-care stațiune va trebui să 
se aşede unii orologiă în vederea publicului şi 

agenţilorii trenuriloră. a | 

„In timpul nopţii acestă orologiă va fi ilu- 
minatii, - - 

Fie-cara casă de păzitori va avea, câte ună 
orologiii regulatii după uă oră normale. 
_Pie-care mecanicii e d$toră a purta totii-d6- 

ana, în timpul serviciului, „ună. câsornicii de 

posunari bine regulată. e 

Arte 42. In punctele unde siguranţa circu- 
laţiei va reclama ună asemenea măsură, calea 

ferată va fi îngrădită. |, - a 

Pasagela de nirelă rorii fi închise cu bariere 

tari la uă distanţă celă puţinii de patru metri 

din uxoli şinelorii celoră mai apropiate. Barie- 

rele acestori pasage se roră inchide. cu cinci 

minute celă puţinii inainte de sosirea trenului. 

„Cu dece minnte înainte de sosirea trenului, 
nici uă vită nu se va lăsa a traversa calea, 

“În ceea ce privesce iluminarea pasageloră de 

nivelă, acesta se va otări după împregiurările 
locali, , a :     “- Arte 49, Fie-cara trenă, arendă a fi urmată 

de ună altalii după uni intervali scurtă, ra 

purta, ună semnalii specială pentru a prevesti 

pe păzitori. . a 
- Arte 44, Păzitorii şi cei-alți agenţi de pri- 
veghiere a linică sori avea cu dânşii semnalele 

de gi şi de nâpte cu adjutorulă cărora voră a- 
nunţa tâte împregiuiările căii sâă osebiteloră 

trenuri. În casti de câţă, viscolă, ete., semnalele 
de gi voră fi înlocaite cu cele de nâptea. 
"Pe lingă acâsta se va înfiinţa pe cale sem- 

nalele de devisă, lesne de vEdută de pe trenă. 
Art, 45. Ori-ce manevră de locomotivă pe 

cale va trebui a fi anunţată prin seranale, 

Trenurile de lucrători vori trebui a părăsi 

calea. principală pe care circulă, celă pucină cu 

1/4 oră înaintea sosirii unni trenă așteptată. 

Art, 46, Păzitori! voră trebui a da osebite- 
loră trenuri ce se zărescă la 6re-care distanţă 
semnale ncîndoi6se, prin care să le arcte: 

a. Dâca calea e liberă de ori-ce pedică; 

. b. Deca urmeză a micşora vitesa mersalui; 

“e, Dăca urmezi a se opri cu totuli. 

Persoraluliă conductorilorii ce însogescii ună 

trenă. trebue a putea da serrnalele. cnvenito 

pentrn micşorarea siteseă ecă oprirea cn totulă 

a trenului, | ! 
Asemenea mecanicii sant detoră a da sem- 

nale otârite pentiu ferire, pentru strângerea.   frâuriloră ssă pentru lăsarea loră.



Art. 47, În totă lungal calei va trebui a se 
“afla semnale cn cari să se arâte: . 

Că trenulii nu pornesce; | 
„Că trenulă a plecată da la staţia cea mai 
apropiată sâă că uă machină de ajutor sosesca. 

Art, 4$, Concesionarii căiloră ferate sunţii 
dtori a transporta gratuită posta, *- 

Modulii efectuării acestui transportă se va 
fixa, ţiindă comptii de împregiurările diferite- 
lorii localităţi şi anotimpuri, de către admini- 
straţiunea postală prin înţelegere cu direcţin- 
nile companiilor, | 

Administraţiunaa postală va area dreptul 
a se servi do vagâne de postă propri! ale sâle, 
&ră compania este dâtâre a face gratuită traus- 
portulii lorii precumii şi a împiegaţilori ce le 
voră însoşi, precumă şi a păstra şi îngriji a- 
semenea vagâne în încăperile dependinte de 
-drumală ferată, | , 

Cândii orele de plecara a trenarilorii de că- 
lători vori fi schimbate conformă art... Com: 
pania este dâtâre a comunica acâstă schimbare 
administraţiunii postale celă pugină cu 15 dile 
înainte, | 

La garele şi staţiuuila ce se torii indica, com- 
pania, esto dâtore a da anii locală pentra biu- 
rouliă postei şi depositulă depeşiloră, precuimii 
şi uă magazie, de va fi nevoie, pentru încărca- 
rea şi descărcarea malpostei., o 

ValOrea lucatică a acestei magazii se va ţine 
„în sâma companici şi se ra fixa în comun acordă. 

Administraţinnea va putea înfiinţa cn a sa 
chelinelă ori-cs aparate necesarii pentru schim- 
barea depeşeloră cu condiţiune ca ele să na îm- 
pedica serviciulă liniei sâă staţiunilorii, 

Art. 49. Agenţii însărcinați ca servicinlă 
postaie şi talegrafică, vorii avea intrare liberă 
în gare şi stațiuni, pentru îndeplinirea servi- 
ciului lori, conformându-se regulamentelorii 
de poliţie interiâră ale companiei. a 

Art, 50, Fiindă necesitate a, se dirigea trape 
s6ă materială de resbelii la vro unulii din panc- 
tele deservite de linia ferată, compania este 
dâtore a pune pe dată la disposiţiunea guver- 
nnlul tote midiocele sle de transportă după 
tarifele fixate de concesiune pentru asemenea 
“transporturi. ” 

Cândi trenurile regalate vori fi întrerupte 
prin uă asemenea disposiţiune, posta se va ex- 
pedia cu trenulii de transportă militari. 
ACte 51, Pentru serviciulă telegrafică, ad- 
ministraţiunea ra putea, conform stipulațiu- 
niloră concesianii, pune pe stâlpii companiei 
firele necesarii pentru corespondinţe de Stati 
şi particulară, N 

Compania, este dstâre a reserva, în garele 
oragelorii şi stațiuniloră ce se voră otări, ună 
biaroă pentru serviciul telegratică ală Staţu- 
lu) și particulariloră, 

Este oprită companiei a priimi şi transmite 
-c firele s6le depeşele particulariloră. 
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Art, 52, Agenţii telegrafici şi postali ai Sta- . 
tului voră circula gratisă în trăsurile compa- 
nică cândă roriă călători pentru servicii, — 

Direcţiunile de exploatare sunt dâtârs a 
priveghia prin agenţii loră buna stare a firelor 
afectate servicielorii publice şi de stată, precum 
şi de a comunica, la timpii agenţilorii telegra- 
fici ai Statului stricăciunile ce sară ivi şi cau- 
sele lori, spre a se lua cuvenitele măsuri de 
Teparaţiunl. Sa 

Art. 53, Orl-ce execntare sâi autorisare ul- 
terioră de a executa, unii drumiă ordinară, ună 
canală, uni drumă feratii sâi lucrări de navi- 
gaţiune în localităţile în cari se află liniile fe- 
rate concedate companiilorii actuali, sâă în or 
ce altă localitate, nu va putea da locă la nici 
vă cerere de despăgubire, sii de reclamaţiune 
din partele, | 

Art, 5, Concesionarii unoră asemenea pre- 
lungiri s6i ramure voră avea facultatea, con- 
formându-se tarifeloră acordate sâii ce se voră 
acorda şi regalainenteloră existinte sâi ce se 
vorii înfiinţa, de a putea circula cu vagânele, 
trăsurile şi machinele loră, po liniile ferate, 
concedate până ăstăgi: şi pentra care aceeaşi 
facultate va fi reciprocă pentru acela ramuri 
s6ă prelungiri, , 

In casă cândiă concesionarii şi cet actuali vii- 
tori nu se vorii putea înțelege între dânşii pen- 
tru exercitarea acestei facultăţi, Ministerulă 
lucrărilorii publice va regula neinţelegerea. . 

Art. 65. Când concesionarii unei ramura 
sâi prelungiri, sti concesionarii actuali nu vor 
voi a usa de facultatea de a circula reciprocă . 
pe drumurile ferate concedate, el suntii dâtori 
a se înțelege între dânşii, astă-felă ca serviciul 
transportariloră să nu 'fie nici uă dată între- 
ruptă ja punctele de joncțiune a osebitelor liniz, 

Aceeaşi prescripţinne urmeză a s0 observa 
de către companiele astă-di existențe, 

Art, 56, Ori-ce companie autorisată a ex- 
ploata uă cale ferată este dâtâre a, înfiinţa pen- 
tru gestiunoa acestei exploatări uă a, nume 
direcţiune, şi a face cunoscuti Ministerului a= 
griculturel şi lucrărilorii publice persânele ce 
compună acea direcțiune precumiă și pe acelea 
împuternicite a issăli în numele companiei, |. 

Toti astă-feli so va urma şi pentru ori-ce 
modificare sarii faco mai târdiii în acâstă pri- 
vinţă. a e 
„Art. 51, Direcţiunea represintă pe întrâga 

companie şi e responsabilă după dreptulă civilă 
pentru tâte actele şi' emiterile ce va comite, 
Membrii acestei direcţiuu! suntă âncă şi perso- 
nală responsabili pentru tote faptele privitâre 
la exploatarea căiloriă ferate concedate acei 
companii, . ÎI 

Arte 58, Comptabilitatea exploataţiunit 0- 
sebiteloră linii concedate se va ţine în modulă 
celii mai analitică şi va cuprinde lămurită tote 
datele ce intereseză exploataţiunea mal cu smă
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în privinţa, veniturilor şi cheltaeliloră de ex- 
" ploatare. | | 

Direcţiunile do exploatare suntii dâtâre a 
presinta Ministerului lncrărilorii publice ună 
specimenă de moduli cumii îşi propună a'şi 
orgonisa comptabilitatea, Ministerulă va putea 

îndica modificaţiunile ce va crede necesară a 
_seintroduce.. . | . a 

Art. 59, Decompturile se voriă stabili de in- 
specţia generală contradictoriă după registrele 

companiiloră, în conformitate cu disposiţiunile 
prescrise de actele de concesiune respective, 

Art; 60. Cheltnelele de întreţinere sa voră 
face de către companii prin agenţii lori, fiindă 
"dâtoră nuroai a comunica situaţiuni de acestea 
pe fie-care lună Ministeralai spre a se verifica 
de către serviciulă controlului, 

“ Art, 61, Nici uă cheltuâlă pentra reconstruc- 
ţii, adăugiri s6ă creaţii, de ori-ce felă nu se 

__xoră putea face fără prealabila autorisare a 
Ministerului Jucrărilorii publice, după propu- 
norea companiilori. ...: Ma 

 CAPITOLULIII | 
Indgtoririle călătoriloră şi altorii perne 
-- aflate în relaţiune eu drumulii feratiă 

Art, 62, Ori-ce călători pe drumulii ferată 

şi ori-ce expeditorii.de mărturi e detorii a se 
conforma atâți prescripțiilorii regulamentului 

de faqă, câtă şi osebitelori instrucținul şi mE- 
sură ce se vorii lua de către companie în înte- 

sesulă ordinei şi siguranţei atâtă în staţiuni 
câtă şi în timpulă mersalui trenurilorii. 

În casă de opunere din partele şefii ataţiu- 
niloră şi şefii trenurilorii vorii putea încheia 
procese-verbalo pentru: constatarea faptalui, 
precumiă şi în casuri grave vorii putea sili pe 
„călători a părăsi trenulii, a 

“ Art, 63, Ori-ce călători pe drumulii ferată 
va trebui să posede unii biletă în regulă arătă- 
toră de loculii destinaţiei s6le şi clasa trăsurei 
la care are dreptă, . , | E 

__ Orice călătorii nn va putea presinta la oră 
ce certre uni asemenea biletii, seii va avea ună- 
bilet de uă clasă inferi6ră aceleia în care se 
păsesce, "şi va putea păstra locul, de va plăti 
în cel Mântăii casă preţulă totalii, ră în cel 
Mali duoilea diferinţa de preţii de la staţiunea 
unde se va constata că a luată trenulă. 
“Cândă unii călătorii va trece peste punctulii 

„destinaţiei s6le arătată în biletulii de călătorie, 
elă va plăti. suplimentulii legală după clasa 
ce ocupă. | Si , 

Arte 64, Este opriti călătorilorii : 
a. A intra în vagone scă a eşi din elo de câtii 

nomai după deschiderea, uşei de către conduc 
torul trenului; , 

b. A intra eâă a eşi din vagâno în alte punc- 
“tură de câtă la staţinni şi atunci numai după 
ce trenările se șoră opii cu desărârşire, 
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| c.A se sni, stia încerca a se sti în vagâne: 
Case cica gone 
după închiderea uşeloră și darea semnalului. 

trenalui; . . . 
d. De a fuma în vagâne stiistaţinni în locn- 

zile unde nu există permisiune. .. . :- 
Art. 65. Este opriti ori-căref persone străine 

serviciului dromulai feratii : Ia 
a A strebate, circula s6ă staţiona în spațiul 

afectati liniei ferate, prin alte locuri de câtă 
acele reservate; i : 

“b. A depune sâi arunca, în acelii spaţiă vre- 

ună objectii Gre-care; 
“e. A întroduce animale de ori-ce felă şi a 

stațiuna cu ele în grupe pe lingă barieri; 

d, A deschide barierile şi a treco pe ascunsă 

sâti a sări peste dânsele; . 

e. A lăsa vite libero la păşiune în apropierea 

barierelorii sâă împrejmairii drumului ferată, 
„Art. GG. Se escepteză da la oprirea făcută 

prin aliniatulă 1-iă ali articolului precedinte :: 

a. Primarii, comisarii de poliţie, gândarmii 

i cei-alţi agenţi ai puterei publice, vameşii pe 

âtiă timpi voră' în-exerciţiuli fancţiunii lor; 

„5, Persânele co voră poseda autorisaţiuni în 

regală dia partea direcţiunei drumului ferată. 

În ort-ce casuri funcţionarii şi persânele ară- 

tate mai sus, sunt dâtore a se conforma mă- 

surilorii speciali de precauţiune otărite de ad- 

ministraţia drumului feratii. 

ş 
c   “Art. 67, Priveghetorii, păzitorii şi ori-co 

alţi agenţi ai companii. suntă detori a scâte 
afară din spaţiuli afectati drumului ferată şi 
dependinţelorii sâle pe ori-ce persână s'arăă în- 
troduce' în contra disposiţiiloră acestui regu- 

lamentă şi reguliloră piescrise do direcţiunea 
drumului ferată. IE . 

In casă de resistenţă, se va putea cere ad- 

jutoralii agenţilorii administrativi scă al pu-: 

tesii publice, | 

Animalele fără stăpâni ce se rorii găsi în 

spaţiulă reservatii drumului ferată so vorii 

păstra în deposită pânt la cerere din partea 

proprietarilorii respectiti. 
Art, 6, Nici nă construcţie nu se pote în- 

fința de către particulari la uă distanţă mai 

drumului feratii, . 

„Art, 69, In punctele unde calea ferată se- 

află dispusă în împlinirea mai mare de câtă 

trei metri d'asupra pământului naturale, pro- 

prietarii vecini suntă opriţi a face, fără pă- 

prealabile autorisare săpături pe uă zonă de 

uă lărgime egale cu înălţimea terasementului 

drumului de la piciorală ţăseturei acestuia, 

Art, 70. Esto opriti a înfiinţa acoperișuri 

de stufii sâii de şindrilă, şire de paie sâi de fin 

şi în generalii or-co deposită de materii aprin- 

gătâra la nă distanţă mal mică do 20 metri de 

la îinprejmairea drumului ferată. . 
Acâstă oprire nu se aplică la depositele de-   

de plecare de' către şefulă staţiunii a6ă gefală: : 

mică de câtă duoi metri de la împregmuirea -” 
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„cereale făcute numai în timpuli strîngerii re- 
- colteloră, i ! E 
2 Arte 71, Mici unii depositiă de petră, lemne 

- s6ii alte objecte neaprindătâre însă mobili n 
» se voră putea aşega la uă distanță: mal mică 
„de 5 metri de la împrejmuirea dramului feratii. 

Art, 42, Primarii, comisarii de poliţie, gân- 
"darmii gi ori-ce alți agenţi ai puterii publice 
sunt detori a priveghia stricta păzire a pre- 

” scripţiuniloră acestui capitolă şi a da persona- 
„lului atât ală inspecției generale cât şi ale 

” esebiteloră companii, însărcinată cu priveghe- 
rea liniiloră ferate, concursulă celă mai puter- 

„. Dică spre ai arăta pe făptuitori după împre- 
giurăti şi a”i preda autorităţilorii în dreptă a"! 

"pedepsi. : - CI: IN i 

“CAPITOLUL IV 
. Privegherea şi controlulii exploatării 
- - Arte 73. Se va înființa uă inspecţie generala 
dependinte directii de Ministerulă agriculturei, 
comerciului şi lucrăriloră publice şi care va fi 
însărcinată cu privegherea saperidră şi contro- 
lulă a totă ce e relativii la exploatarea căiloră 
ferate. | - 
“Ac6stă inspecţie generalo so va compune dia- 

trană comisari generală avândă sub ordinile 
s€le numărală trebuitoră de ingineri, conduc- 
“tori şi comisari de poliţie. a 

Art, 74, Inspecţia generale va avea a pri- 
veghia în generală stricta observare atâtiă din 
partea companiilorii câtă” şi din partea, publi- 
cului a tutuloră legiloră şi regulamenteloră 
relative la exploatarea căiloră ferate. 

Art, 75. lospecţia generală ra avea: a pri- 
"veghea şi propune Ministerului Incrărilorii pa- 
blice măsarile de luatii“mai cu osebire asupra 
puncteloră următâre: o 
a. Starea de constrecţiune şi întreţinere a 
calei şi tutalorii dependinţeloră ei, invitândă 
„Pe direcţiile căiloră ferate a repara şi recon- 
„strui fără întârgiere ori-ce stricăciunl sti în- 
“locui câtii mai grabnică orice lipsuri în inte- 
resulii siguranţei şi regularităţitexploataţiunii; 
-: b. Starea de întreţinere a întregului mate» 
„rială mişcătorii, măsurile de luată pentru cvi- 
“tarea'accidenteloră şi în' generală privegherea 
a tutulorii objectelorii prevădute ia art. 2, ca- 

.pitoluiă L-iă; i ! 
"6. Observarea tablourilorii de mersulă tre- 

„ nuriloră, modulă aplicării tarifelorii acordate 
„pentru călători şi mărturi, precumă şi regularea 
„contestaţiunilorii şi reclamaţiilorii ce s'ară face 
de către particulari contra direcţiunilori dra- 
muriloră ferate; 
"'”:d. In casuri do stricăciuni ivite pe cale sâă 
de accidente întâmplate, inspecţinnea generală 
va cere" direcţiuniloră căjloră ferate de a'lua 

„16te măsnrile şi a da adjutorali celă mat grab- 
nică şi eficace; | 
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e. Privegherea asupra tutuloră. agenţiloră 
de exploataţii așupra modului cum: fie-care își 
îndeplinesce îndetoririle servici alui săi, precum 
şi chiămarea, lorii la rispandere în casă do căl- 
care a instrucţiilorii şi regulamentelor; 

f. Verificarea venitului brutii ali osebitelorii 
linii, constatarea şi fixarea cheltucliloră de în- 
treţinere şi de exploatâţia precumii şi facerea 
bilanţului pentru fisarea venitului ncto garan- 
tati de legi; 

: 9. În fine ori-ce alte însărcinări i se va pune 
de Ainisterii relativă la comptabilitatea veni- 
turiloră şi cheltueiiloră de exploatare, 

Art, 76. Pedepsele disciplinarii ce se roriă 
putea. aplica persobalului de exploataţie a dru- 
murilori ferate voră fi: Da 

a. Mustrări cazi voră fitotă-d6-una însogite . 
ca ameninţarea pedepseloră-la cari fie-care 
agentii seexpune în casă de a 'şi călca dâtoriile; 

b., Amenăe până la suma retribuţiunii pe uă 
lună; Si 

c. Suspensiune din servicii pe timpală cer- 
cetăril disciplinario să corecţionale; ..-. . 

d. Depărtare din serviciă. :   Depărtarea div servicii se va putea pronua- 
cia după gruviiatea faptului, s6i definitivi sâii 
numai provisorii. - 
„Art, 1, Direcţiile de exploatare a căiloră 
ferato suntă dâtâre a'puna în executare sentin- 
ţele ce se vorii pronuncia de către autorităţile 
competinte contra agenţilorii de exploatare, 
precumi şi a executa tote disposiţiile ce s'ară 
prescri de inspecția . generale în conformitate 
cu legile şi regulamentele relativă la ordinea 
şi siguranța exploatării. . , 

Art, 28, ln casă când direcțiunile căiloră 
ferate voră refuza d'a pune, fără întârdiere, în 
executare sentiuțele autorităţilor jndiciare, 
s6ă disposiţiunile inspecției generale, sâă când 
vre-unulă din membrii acelor direcțiuni se va 
face personali culpabile de veri-uă călcare a 
legilorii şi regulamenteloră privitâre la exploa= 
tare, inspecția generale este dâtâre a însciinţa, 
fără întârgiere, pe Ministeruli agriculturei, 
comerciului şi lucrăriloră publice, care va pu- 
tea în fie-care casii particolară cere aplicarea 
pedepselorii disciplinare descrise mai susi, şi 
chiar reclama darea în judecată a culpabililor, 

Art, 29. Pentru aplicarea pedepeeloriăi susă 
menţionate, alin. a, d, c, şi pentru depărtarea - 
din serviciii a personalului, de pază suntii îm- 
puterniciţi atâtă inspectorele generale, câtă 
şi comisariă de polițiă,. 

Arte 50. Fie-care 'pedâpsă pronunciată se . 
va trece într'ană tabloii de cualităţi ce fie-care - 
direcţiune de exploatare va fi dâtore a ţine. 
pentru întregul săă personală. Ma 
"Arte S1, Ozr-cândă ună agentă ală exploa- 
tării drumalui feratii se va faca culpabile, în 
exerciţiali fancţiunii sâle, de ană actii “preră-   dată în codul penale, sâă legiuirl speciali, el -
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va f justiţiabile de către autoritatea corecţio- 
nale competinte, 6ră procesele verbali relative 

“Ia asemenea abateri sâă delicte se vorii încheia, 
cu concursulă ofigeriloră poliţiei judiciare, de 
către agenţii inspecţil generale, să de către 

„_ageaţii companiiloră recunoscuţi în asemenea 
cualitate şi cari pentru acâsta voră depune cu- 

„venitul jurământă. 
. 

Arte S2,. In generali, inspecția generale e 
dătâre a raporta Ministerului agriculturel, co- 
merciului şi lucrărilorii publicu uă dată pe 
fie-care lună de tâte împregiurările ce facă o- 

„biectulă atribnţiunilorii sete, 6ră în casuri grave 
inspecția generale va trebui a raporta imediatii 
atâtii Ministerului de care depinde, precumii şi 

_a cero concursulă altoră autorităţi constituite, 
a căroră intervenţiune se va crede necesariă. 

Fie-care pedâpsă de asemenea felii nu se va 
"putza însă pronuncia de câtă în urma unei cer- 
cotări în regulă, şi printr'unii proces-verbale, 

_bino motivată, formati în duble exemplare,   

LEGIVIEI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI, 

dintre cari unulă se va da celut pedepsită, ră 
celă-altii se va înainta direcţiunii respective. 

Art, S3, Toţi agenţii inspecţiunii generale 

vorii avea liberă intrare în garele, stațiunile, 

magaziela şi tâte cele-alte dependințe ale dra- 

maului ferată, pentru îndeplinirea serviciului 

loră, conformându-se însă instrncțiunilorii aşe- 

date de administraţinnile drumuriloriăi ferate. 
Asemenea toţi agenţii, călztorindi: pentra 

servicii, vorii fi transportaţi gratis, că şi ba- 

gagele loră, în trăsurile companiei. : -:-:- 

Numirea claseila care li se va da acest dreptă 

se va otări în urmă de inspecția generale, prin 

înţelegere cu direcțiunile de exploatare. 

_ Art, 84. La locurile ce se oră otărî de Mi- 

pisterulii agricalturel, comerciulni şi lucrărilorii 

publice, direcţiunile de exploatare suntii dâtâre 

a pune la disposiţiunea asenţiloră inspecției 

generale localuri curiinci6se pentru biurourile 

acestoră agenţi, precum şi, în casă de trebuin- 

ţă, pentru locuinţa loră. 

  

REGULAMEN'TU 
“ PENTRU CONTROLUL VENITURILORU SI CHELTCELILORU DE EXPLOATAREA LINIILORU FE- 

. 

RATE COXCEDATE IN ROMANIA 

(Decretă No, 1361 din 28 Septembrie 1870) 

Art, 1, Formele după cari companiele Strus- 
berg şi Lemberg-laşi suntă dâtore a justifica 

“pa fie-care ană vis-A-ris de Statii suma, veni- 
turilori şi cheltuelilori de exploatare, se fi- 
x6ză precumiă mai josă so arată. . . - 
“Art, 2, In cele d'ântâiă şâse lun! ale fic-că- 

rui an de exploatare companiele voriă presinta 
Ministerului agriculturei, comerciului şi lucră- 
rilor publice, spre examinare şi aprobare, bud- 

- getaul cheltuelilorii şi veniturilorii liniilorii lor 
pentru exerciţiulii anului următorii. 

Acestă budgetii, uă dată aprobată, va servi 
ca maxiinam pentra cheltuelile do întreţinere |- 
şi exploatare de orl-ce felă în cursală anului 

- pentru care va fi făcută. 
Dâcă în cursul exerciţiului pudgetari, va, 

fi trebuinţă împeriâsă a 'se face cheltueli peste 
" acelea prevădute în budgetulii aprobat, com- 
paniele snntii dstâre a cere pentru acesta au- 
torisazea guvernului maj înainte de punerea 
Jorii în executare, , - 
Arte 3. Bitanţulă cheltuelilorii şi venituri- 

loră fie-cărui exerciţiă se va statornici după re- 
gistrele.companielorii. Eli se va prezinta Mi- 
nisterula! lucrărilorii publice în terminele pre- 
vădata şi conformi preseripţinniloră legiloră 

“de concesiune.: . - 
Forma acestori registre, precumil şi a bilan-   

țului, va trebui aprobată de Ministerulă lu- 
crăriloră publica. i 

Art. 4. Suntă cuprinsa în cheltuelile anuali 

de întreţinere şi de exploatare cheltuelile pre- 

vădute la $ 17 ali legii d> concesiune Strus- 

berg; acelea, de la $ 7 şicelo ce decurgii din cu- 

prinderea $ 17-a concesianii Lemberg-laşi, 

Art, 5. Comptulă renituriloră cuprinde tâte 

productele brute de ori-ce natură ale liniiloră 

ferate şi depenâinţeloră loră, afară de acelea 

ale stabilimentelorii ce nu servă directă la ex- 
ploatarea drumurilor de feră. - 

Art. 6, Bilanţulă cheltaelilor şi veniturilorii 
întocmită, precumi se arată mal sasă, precum 

şi budgetulii acestoră chettueli şi venituri pen- 

tru fie-care exerciții, se vorit trămite de Mini- 

sterulii lucrăriloră. publice în examinarea unei 

comisiuni, instituită pentru acestă scopă. 

Comisiunea va Â compusă da unt inspectore 

şetă ală controlului căiloră ferate s6ă comisar 
generale ca preşedinte şi do alţi patra membrii 

din care duoi voră fi numiţi de Ministerală la- 

crăriloră publice şi duoi de Ministerulă finan- 
ţeloră. a 

“ Companiele voră fi dâtOre a presinta comi- 

siuni registrele, actele şi ori-ce alte piese de 

comptabilitate necesarii pentra verificarea şi 

justificarea corptarilor de venituri şi cheltueli. 
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La, trebuinţă comisiunea se va transporta 
&nsuşi, sâii prin delegatii alesii din sînulă săă, 
în garele, staţiunile, atelierele şi biurourile tu- 
tutori liniiloră. ENE 

Comisiunea va adresa Ministerului lucrări- 
Joră publice raporturile sâle, fusoţite de tâte 
compturile şi piesele justificative în terminele 
fixate de concesiune, pentru plata, deficitului de 
garanţiă a fie-cărul semestru, sâi împărţirea 
beneficiilor ce arii resulta peste venitulii neto 
garantatii.' E 

“ Pe basa raportului comisiunii, Ministerulii 
îmcrărilorii publice, în înțelegere cu acela ali 
finanţelorii, va otăiri sumele la cari poti avea, 
drepti atâtă companiele câtii şi Statul, în vir- 
tatea stipulațiuniloră concesiuniloră, acâsta 
fără prejudiţiulii disposiţinnilorii, arţ. 16 din 
concesiunea, Strusbergă şi art. 19 din conce- 

” siunea Lemberpi-laşi. : , 
- Art, 7, Membrii comisiunii specificată la ar- 
ticolali precedinte voră avea dreptulă a asista 
la şedinţele adunărilori generali ale companiei   
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Lemberg-Iaşi şi vori fi membri în consiliulii 
de administraţiune alii disei companii, conform 
art, 20 din legea de concesiune... *: : - 

Aceleaşi atribuţiuni vori acea membrii co- 
misiunii de mai susă, în ceea co privesce com= 
pania Strusberg, îndată ce acâsta va forma uă |. 
societate şi va numi un consilii de administra- 
ţiane, conform art, 14 din legea sa de concesiunea. 

Art, 8. De uă cam dată inspectorele-şefă 
ală controlului căilorii ferate va fi şi comisarii 
generale pe lingă companie pentru priveghe- 
rea gestiunii lori finanțiare. : - 

In astă cualitate elă va priveghia, tâte ac- 
tele stării finanţiare a companieloriă, acestea 
fiind dâtore a'i comunica, la ori-ce cerere, re- - 
gistrelo, deliberaţiunile şi oră ce alte acte, sâă 
corespondențe necesari pentru constatarea si- 
tuațiunii activului şi pasivalui lori. , 

Eli va asista la tote adunările generali şi 
va face parte împrennă ca cei-alţi membri ai 
comisiunii arătată ia art. 6 de mal susii din 
consiliurile de administraţiune a companielor. 

  

DECRETU. | 
„No. 1076 iv 1 sePrEMBRIE 1865 SI CONVENTIUNEA PENTRU CALEA 

FERATA BUCURESCI-GIURGIU |. 

(1865). - Ia 
îi DECRETU 

Art, 1, Domnul Ministru de Interne, agri- 
cultură şi lucrări publice este autorisată a în- 
“cheia cu DD. John Staniforth şi John Trevor 
Barkley vă conrenţiune, conformii proiecetulnY 
aprobatii de consiliulii nostru de ministri pen- 
tru construirea drumului de feră de la Bucu-|: 
resci la Giurgiu, în condiţiile conţinute în cae- |: 
tul de însărcinări statornicită şi care face 
parte întregitâre a covențiunei, .: n 
". Art, 2, DD. John Staniforth'şi John Trevor 
“Barkley vir avausa fondurile necesare, în sumă 
de trek-spre-dece milione şepte sute cinci-deci 
şi cinci mii franci, pentru construirea arătatei 
căi ferate, cu tâte depondinţele el şi întreţine- 
vea în cursă do ună ani, 

Art. 3. Soma de 13,755,000 franci, ce ur- 
"mEză a se avansa de către concesionari, se ga- 
rant&ză în venitulă en gros ali salineloră Prin- 
-cipatelori-Unite care suntii deja data ca ga- 
xanțiă, prin convenţia din 31 Octombrie .s6ă 
-12 Noembrie 186, pentra annitatea poduriloriă 
„de feri, şi în venitulă druinului de feră ce face 
"obiectulă decretului de faă. De 
"Suma avansată şi arătată mai susă se va res: 
-titui concesionarilor de către gavernă în cursă 
de 16 ani, 36 dile, şâso-spre-deci ani, şi tret- 

deci şi gâse dile, socotite de lu 20 Octombrie 
s6ii 1 Noembrie, anuli curentii 1865 prin anui- 
tate de câte unii milionii şâse sute cincl-deci 
mii şâse-sute frânci, cuprindândă aceste anni- 
tăți, nouă la sută procente şi trei la sută amor- 
tismente, 

„CONVENŢIUNE 
Intre D. ministru da interne, agricultură şi 

lucrări publice ali Principateloră-Unite-Ro- 
mâne autorisatii în regulă prin Decretul Dom- 
nescii din ] Septembrie 1865, pe de uă parte, 
şi DD. John Staniforth, şi John Trevor Bar- 
kley, representați prin D. Artic Grim, de 
altă parte. 

Art, 1, Domnii Joha Staniforth şi John Tre- 
vor Barkley, se îndâtoreză a construi pentra 
socotâla guvernului Principatelori-Unite-Ro- 
mâne uă linie do drum de feri între Bucuresci 
şi Giurgiu, în condiţiunile consimţite după uă 
prealabilă înţelegere, şi conţinute în caetulă 
de însărcinări, anexată pe lingă acestă con- 
venţiune. Aa 

Art. 2, Preţulă pentru construcţianea ace- 
stui drumă de feri este fisat a furfait la suma 
de uă sută nou&-deci şi şese-mii-cinci- sute francă - 
(196,500 fr.) pe kilometru, fără a putea întrece   pentru totala lungime suma de trei-spre-dece-
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, milidne-şepte-sute-cinci-deci şi cinci-mii, franci (13,755,000 fr). 
Art. 3. Guvernulă Principatelori-Unite-Ro- 

„„.. mâne, se îndstoresce a plăti şi licuida acâstă 
: sumă de trei-spre-dece milione-şipte-sute-cincă- 
"deci şi cini-mii franci, prin plăţi anuale de 
nucă la sută dobâudă şi trei Ia sută do amor- 
tismentii până la întrega licuidare a acestei sume de rci-spre-dece-milione-şipte-sute-cină- deci şi cincimi franci... E -. Arte 4 Dobânda de nouă la sută şi amortis- 

„ mentulă de trei la sută maximum, vor con- stitua uă anuitate Axă de aină milionii ştse-sute 'cinci-deci-mă-ştse-sute franci, SE 
- ATle 5, Acâstă anuitate de uni milionii-şese: 

sute-cincă- deci-mii-gtse-sute francă cate garau- tată de gurerni .prin veniturilo ex gros a să- 
linelorii Principatelor. Unite- Române, cară sunt 
deja dateca garanţiă pentra vă anuitate de uni 
suilionii patru-sute-patra-Qeci şi trei-mil-dout. 
sute-ş6pte- dec! şi patru franei,afectată la con. - struirea podurilor, prin convenţiunea din 31 Qc: 
tombrie 12 Noembrie 1864, i 

Ea va mai fi garantată prin veniturile dru- 
» mulul de feri şi înscrisă în budgetalii anuală 

ală Statului. 
Art, 6, Disa anuitata de 1,650,600 franci; 

va ti plătită concesionariloră să unui repre- 
sentatii, autorisată legalmente de ef, în Bucu- 
resci, în patru sume cgale de 412,650 fr, văr- 
sate din trimestru în trimestru, şi în condiţiile 
prevădute la art, 7, 8şi 9. 
"Arte 7. Aceste plăţi trimestriale de 412,65u 
- În.. so voră face fie-care la, 20 Octombrie sâi 

1 Noembrie, 20. Ianuarie sâă 1» Fevruarie, 
„20 Aprilie s6ă 2 Maiii şi 20 Iulie sâă 1 Augustă 

- a fe-cărui. anii până la strângerea Qisei sumi 
de 13,755,000 fr. .. | i 

-” Art, 8, Cea d'ântâiă plată de 412,650 franci, 
va fi făcută ln 20 Octombrie sâii 1 Noembrie | "71865, şi plăţile următâre voră fi continuate, 
precum s'a stipulatiă la articolulii de mai sustii. 

Art, 9. Plăţilo de dobânqi şi de amortis- 
mentă, oră fi continuate 16 anl şi 36 dile de 
Ja 20 Octombrie sâii 1 Noembrie 1865, epocă 

- 1a care cea dVântfiii plată menționată la arti- 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

colulii de mai susăi, va fi efectuată de guvernă. . 
» Art, 10, Dreptă garanţiă pentru executarea 

acestei conrenţiuni, concesionarii voră fi ţinuţi 
a depune în mânelele guvernului nu mai târdiă 
de câtă 19 Octombrie ss 31 Octombrie 1865, 
uni cauționamentă sub semnătura unei case 
de bancă, acceptată de guserniă pentru suma de 
cinci-sute-mii franci. Acestă cauţinne ra r&-: 
mânea în folosală Statulay, dâcă constructotil 
nu voră fi începutii lucrările în sorâcele pre- 
scrise, Acâstă cauţiune va fi înapoiată concesio= 
nariloră îndată ce se voră putea justifica, că 
scii în lucrări executate, stă în materiale apro- . 
şisionate în ţeră, aă făcută cheltueli de uă va-   lSre de trei oră mai mare de câtii cauţiunea 
depusă, .. ă NR 

Plăţile trimestrialo de efectuată vorii fi ga- 
rantate în întregimea loră, prin cauţiune totă 
de acea natură, ps toti timpală câtă lucrările 
execntate şi materialele aprovisionate, nu voră 
representa uă, valâre îndonită a părţei de a- 
nuitate, ce concesionarii voră avea de priimită, 

Art, 11. Concesionarii se îndâtorescii a în- 
cepe lucrările drumului de ferii în termină de .   nă lună, de la data predărei de către guvernii 
a trenuriloră necesare pentru “linia dramului 
de feră, şi acâsta în conformitate ca condiţiile 
caetului de însărcinări, Ă 
„Arte 12. Concesionarii vorii avea facultatea 

de a conbina 'operaţiunea financiară , în câtă 
privesce emisiunea, acestei întreprinderi, pre- 
Cura o voră socoti mai priincioză intereseloră 
şi execuţiunei întreprinderii, 

Făcută şi sub-scrisă în Bucuresci, la 1 Sep- 
tembrie anulii uă “mie-optii-sute-ştse- deci şi 
cinci, în duo expediţiuni, spre a serși ca unulă 
şi acelaşi actă, una sub-scrisă de D: ministru 
de. interne, agricultură 'şi lacrără publice şi .. 
dată D-lorii concesionart, şi alta de D. Artir 
Griim în numele DD. John Staniforth şi John. 
Trevor Barkley, pe numele înputernicirei dată . 
celui ântâiii de către aceşti din urmă, şi de- 
puse acele împuterniciri în archiva Ministeriu- 
lui de interne, agricultură şi lucrăritor publice, 

In: casii de dirergință între textalii frances.   şi români, textulii francesă vajservi de basă. 

  

REGULAMENT 
„. PENTRU EXPLOATAREA IN REGIE A GALI FERATE BUCURESCI-GIURGIU” |. 

(Ordonanța Domnescă No. 

CAPITOLUL I 
„Disposiţii generale | 

Art. 1, Conformă! legii votată de corpurile 
legiuitâre şi sancţionate prin decretul No, 1,175 

  

  

1493 din 26 Augustii 1869) 
anulă 1869 dramuli ferată dintre Bncuresci şi 
oraşulă Gijurgiw se exploateză în regie pe sema 
Statului sub priregherea ministrului agticul- 
turii, comerciului şi Jucrăriloră publice. 
» Arte 2, Administrarea imediată a toti ce se



"lui de direcţiune, 

COMERCIULUI SI LUCEARILORU | | 
Ministerului cu tâte desluşirile cuvenite 

„atinge de interesele drumulu! feratii, corespon- - denţa cu administraţiunea superiGră precumă şi cu cele-alte autorităţi constitaite se face de 
către unii comiteții de direcţiune, compusii de uni directorii generalii ală jiniey şi de unii în- “spectoriă de poduri şi şosele, delegatii din par- 

„ea Ministeralui agricalturei, comerciului şi lacrărilorii publice, 
Arte 3, Comitetul de direcţiune are, de a- tribaţiuni serviciulă generalii ali exploatării 

-şi gestiunea tutulor serviciiloră parţiale” ale „ liniei ferate. IE Rae - Art. 4, Ori-ce propuneri sâi măsuri de luat 
în scopii de a face ca dramaulă feratii să pro- 
ducă cele mai bune resuitate pentru Stată şi publici, so discută și se pună în executare 
în comunii acordii de către directorul gene- „ral alit liniei şi delegatuli Ministerului, su- puindii şi la cunoseința Ministerului decisiu= nile ce ară area uă importanţă însemnată, 

Exacta îndeplinire a m&suriloră late se în- credinţză directorulu! generali ali liniei, 
„În casii de neunice a celori dioi membri ce 
compună comitetvlă de direcținne, se va refera ministrului de lucrări publice, care va pronunță definitivă scă va prescrie de oficii măsurile oLi disposiţiunile-de luati, - A - Art, 5, Numirea şi fisarea 'retribuţiuniloră 
agenţilor superiori at drumului ferat precum : ingineri, architecţi, comptabilt, mecanici, şefi 
de ateliere, şti de gară, şefi de biuroii ete,, se faco de Domni asupra recomandaţiei. Ministe: „xalui lucrăriloră pablice. Agenţii svbalterni în- trebuinţaţi în exploatare, precumii şefi de tre- nuri, amploiaţi de biuroi, șefi de cantoniert şi 
cantonieri, precumi şi ori-ce alţi agenţi infe: 
riori va fi nevoie a se înființa pentru serviciul 

„călătorilorii şi mărfnriloră se numescă do către „Ministerulii agricurturei, comerciului'şi lucră- riloră publice asupra recomandaţiel comitetu- 
în limita numărului .şi sala- 

riiloră fixate anualii prin budgetală drumului “ferată, Ia 
„Art. 6, La începutulii fie-cărui auă 'de ex- 
pluatare comitetul “direcţiuney elaborâză şi 
propune ministrului agriculturii, comerciului 
şi lucrăriloră publice ună budgetii pe câtă, se, pote mai detaliată despre cheltuelile necesaril 
exploatării liniei în cursul exerciţiului următor. „ Acestă budgetii se întocmesce în secțiuni şi capitole, în limita creditului acordată Ministe- alui pentru acâsta, şi servă de “basă pentru maximum cheltieliloră autorisate a se face pentru exploatarea, liniei, E „Arte 2, Dâcă în cursul exerciţiului budge- tară mai susă arătată, s'ariă își trebuința dea se întrece sumele fixate prin budgetulă anuală "pentru fie-care capitolii, în scopă de a întâm- pina casuri de forţă majoră s6ă, sorviciari ori " îmbunătăţiri neprevădute, comitetulii diree- țiunei e dâtoră a cere prealabila „autorisare a 

„priimirea acei autorisări, 

  

  

ș 

PUBLICE Dă „2025: 

şi na: 
pune în executare acele măsuri de câti, după. 

Arte 3, La finele fie-căru! trimestru comite-. . 
tulii presintă, Ministerului agriculturii şi lu--, 
crărilorii publice uă situație sumară finanţiară 
de gestiunea drumuloi feratii, cuprindândi ve-- niturile de Gri-ce natură precumă şi cheltue=- 
iile făcute. “ | N 

La finele fie-cării luni venitulă liniei se vârsă - 
la tesaară, presentânda-se Ministerului cuve- 
nita recepisă, n. 

Art, 9. La finele fie-cărni exerciţii, comite- 
tulă presintă Ministerului uă situaţie finan-. 
țiară detaliată, arătătâre de tâto veniturile şi 
cheltuelile drumului ferată urmate în cursulă 
exerciţiului Ra DE 

Acâată situaţie verificată şi aprobată de mi- 
nistru se transmite înaltei Curți de compturi 
cu tâto piesele justificative relative, 

Art. 10, Până la numirea -unui insp ectoră. 
delegatii din partea Ministerului agriculturei, 
cumercinlul şi Jucrăriloră publice, atribuţiile 
comitetului de direcțiune enumerate în acestă. 
capitolă se voră îndeplini de către directorul. 
liniei ferate angagiată pentru acâsta, 

„CAPITOLUL 11: 
"Impărțirea şi cadrele servicialui 

"Arte 11, Serviciul de exploatare al linie! fe. 
rate Bucuresci-Giargiu cuprinde armăt6rele 
divisiuni ; - a Ii 

„ Divisiunea L-a. Administraţia centrală. 
„Divisiunea Il-a. Intreţinerea căii, clădirilor - 

şi cele-alie dependinţe ale liniei, n 
Dișisiunea III-a. Locomoţiunea, întreţinerea 

întregului materiali mişcătoră şi 'machine= 
lorii fize :! ! i 
“Divisinnea 1V. Traficul sâii exploatarea co- 

mereială, a a 
Art..12, Personalulii administraţiei centrale . 

se compune precumiă urmeză : pa 
"Ună directori generală ală liniei; 2 
Uni inspectotii de poduri şi şosele delegati. . din partea Ministeruluj; ARE 

"Unii îngineră secretarii şi şefii do servicii; 
Unii şefă alii comptabilității; 

: Unii casieră generală; E 
„. Ună inspectori controloră; | 
... Unii magazinerii centrală; : 
„, Adjatore, ţiitori de tegistre,. verificatori, co-- 
pişti, expediţionari, 6meni. de servicii, ete,, 
după trebuință, ... ” 3 

Art. 18, Divisiunea întroţinerii căii 
dirilorii cuprinde personalulii următori 
"Uni inginer do întreţinere; . 
-- Ună conductori, idem; 

Unii privighetoră'de linie; ”! i 
„ Păzitoră la pasagele de nivelă, picueri, can=- 

după trebuinţă. ! tonieri, şefi de brigadă, etc,, 

şi clă-
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Art, 14, Personalulii divisiunii III-a se com- 
pune din următorii agenţi : - a 

Uni inginerii şefă ală locomoţiunei şi ate- 
liereloră de reparațiuni, | 
"Unii şefă de biuroi; - 

Donă adjutore şi desemnatori; 
Unii comptabilii şi magăzinerii; | 
Uni şefii do deposită şi controlorii; 
Patru.şefi de ateliere; 
Cincă mecanici; e 
Şese adjutoro sâii fochişti, | 
Limcrători de ateliere după trebuinţă, ' 
Arte 15, Divisiunea traficului cuprinde : 

3 Donul şefi de gară; ” m 
„ Cinci şefi de staţiuni; 
Duoi perceptori casieri; 

“ Patrm şefi de trenii; E 
„Patru conductori de trenă, ' 
""Copişti, expediţionari, factori, păzitori, 6-. 
meni de serviciă, Jampişti, ete, . . 

__ Arte 16. Personalulă arătată la articolile de 
mai susă ale acestui capitol se va putea spori 
maj în urmă, dcă necesităţile serviciului s6ă 
desvoltarea relaţiunilori drumului ferată o 
Yorii cere. - 

CA PITOLUL III 

Principale atribuţiuni ale divisiuniă 
Art. 17, Administraţiunea centrală ţine în 

mânile 's6le direcţiunea tutulori serviciiloră 
drumului ferată şi dă fie-cărnia impulsiunea 
necesară spre a atinge cele mai bune resultate, 
Ea se dirige de comitetulă arătată la art, 2, 

Acesti comitet controleză pe toţi agenţii 
exploataţiunei, verifică exactitatea venitarilor 
şi cheltuclilorii, propune budgetulă anaală ală 
acestorii cheitueli, otărasce modulă comande= 
lori de făcut pentru materială şi farnitura ob. 
jecteloră de consumaţiune, vizâză și aprobă 
statele de apuntamente şi salarit a întregului 
personală si Incrătorilorii de adjutoră; 

Propune bazele tarifelori de transportă, nu- 
mărulă şi mersulă trenurilori; 

Propune cadrul personalalut, face numirile 

  

  -s6ă recomandă Ministerului pe acelea ce ese din 
competinţa sa; -. a 

Se informâză de întârdierile ocasionate tre- 
nuriloră, de reclamaţitnile publicului, de acci- 
denteete., şi ia sâi propune mâsurile cuvenite; 

Pregătesze şi prescrie regulamentele, în- 
atrucţiile şi ordinile de serviciă ce aă a fi pă- 

-zite de agenţii exploatării; a 
. Prescrie regulile pentru ţinerea comptabili- 

tăţii generala a venituriloră şi cheltaeliloră,a 
statisticei şi priveghâză exactitatea scriptelor; 

Priimesco prin delegaţiune creditele acordate 
“ministralui pentru exploatarea liniei şi man- 
dateză cheltuelile la cei în dreptă; - "     Cu unii cuvântţii exersă cea mai de aprope 
priveghere asupra venitariloră şi cheltuelilor. | 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREL 

Art, 18, Casierulă generalii al administra- 
țianei centrale precumă şi cei-alţi casieri şi 
perceptori al liniei suntă supuşi la darea unel 
garanţii a cărul cotitato se fixăză de Minister, 
însă fâră a fi mai mică de câtă retribuţia a- 
nuală; că suntă responsabili de gestiunea lori, 
vis-â-vis de Stată şi santă jostiţiabili ai înal- 
tei Curți de compturi. i 
Art, 19, Casierulă generală e dâtoră a, face 
inspecţiuni pa câtă se va putea mai dese ce- 
loră-alţi casieri şi perceptori, examină ţinerea 
scripteloră Jorii și raportă direcţiunii prupuind 
măsurile de luatii pentru regularitatea şi si- 
Baranţa serviciului comptabilității. 

- Art. 20, Mandatele liberate de comitetii, a- 
supra creditelor delegate, pentru apuntamente, 
lucrări sii furnituri, se iscălescăi de ambii 
membrii săi şi se contrasemnă de comptabilul 
generală, i 

Art, 21. Serviciulă întreţinerii căci și clădi- 
riloră are următârele atributiuni: * | 

Intreţinerea în bună stare a căci și uvrage- 
lorii de artă aflată în corpulii ei precumii şi a 
clădirilorii de ori-ce natură dependinte de âru- 
molă feraţiă, | 

Executarea şi transmiterea semnaleloră or- 
donate în oscbite casuri ; RR 
"Privegherea cea mat activă pe linie; atâtă 

diua câtii şi nâptea ; | 
Manţinerea, în tofă timpulă a liberii cireu- 

laţii a trenuriloră ; | o 
__ Poliţia dromului ferată în langală linii şi 
pasageloră de nivelii ; ! ” 

Privegherea şi întreținerea listij telegrafice 
stabilite în lungulă dromului ferată i : 
„ Controlul şi privegherea asupra întregului 
personală întrebuinţatii la întreţinerea şi re- 
paraţia dramului ferată ; a 

Mesurile de precauțiune de luată pentru mer- 
sulă trenuriloră întrebuințate la reparația dru- 
malui precumiă şi pentru curățirea căel în ca- 
suri de nemeți; : 

Pregătirea budgetului cheltuelilorii de făcută 
în materiale şi lucrători pentru întreţinerea 
liniei, ” IE 

Tinerea comptabilității relativă la 
ce faci objectuli acestei lucrări; | 

Cu uni curântii, tâte măsurile recesarii a sa 
lua pentru ţinerea în bună stare a căel cu tâte 
dependinţele aflate pe densa şi libera circulaţie 
în totă timpulă; 

Arte 92. Şeful divisiunei locomoţiunei e 
însărcinată cu tâte măsnrile proprii a asigura 
cu materialulii, personalulă şi aprovisiunările. 
cei suntă puse la disposiţie, fracțiunea tutu- 
roră trenuriloră ce i se cerii de către divisiunea 
traficului, “ i 
„Eli ia sâă propune măsuri asupra următo- 

reloră objecte: " - 
“ Tararea încărcăriloră osebiteloră trenuri şi 
alocaţiiloră de consumaţie a machineloră; 

lucrările



COVERCIULUI 81 LUCRARILORU PUBLICE .. 
Dirigearea personalului de mecanici, 

trenă, etc.;-ce conduci tre 
strictă a regulamenteloră 

„circulaţiei pe linie; N Se 
 Privegherea şi întreţinerea în bună stare a întregalui materială mişcătoră, machinelorit fixe şi de alimentare; . 
Privegherea atelierelor d 

gaziilori; | Ma | 
Antorisarea de a se executa 

teliere objecte pentru cele- 
Privegherea comptabilităţii acestui serviciă; 
Pregătirea aprovisionărilorii necesari loco- 

moţiunii şi facerea hudgetului de cheltueli a 
acestei părţi a serviciului. | 

Art. 23, Atribuțiunile divisiunei a IV-a sunt 
privitâre la următorele objecte: , 

a. În ceea ce privesce trenurile :. Siguranța, 
poliţia şi, privegherea trenurilorăi de călători 
gi mărfuri ; .. : ! 

Manevra fr6arilorii, obser 
nuriloriă şi semnalelorii; 

Priimirea şi predarea la diferitele staţii a 
bagageloră, tinanţeloră şi mărfariloră de totă 
felul în lăqi separate si vagâne complecte; 
Compunerea şi starea osebitelorii vagâne co 

intră îu fie-care trenă : : 
„ Controlulii bileteloră de călători; « 
„ Reparaţia materialului. şi personalalui tre- 
nuriloră, RE îi 

b. În ceea, ce privesce garele şi staţiunile: 
Mişearea vagâneloră şi trenuriloră în cu- 

prinsuli staţiunilori ; 
Poliţia şi mişcarea călătoriloră ; | 
Priimirea şi expediarea bagagelori şi măr- 

furiloră; : a 
„. Percepția taxelorii; 

Poliţia şi privegherea staţiuni 
dinţelori loră; .. .. 

Intrebuinţarea şi în 
telegrafice; -. : . 

Privegherea şi păstrarea, construcțiiloră şi 
materialului de ori-ce felă afectaţi serviciului 
staţiunei, ..:. . a 
„Arte 24, Şefulii traficului se ocupă mai ca 
osebire de căntarea traficului și desvoltarea lui, 
studiulii taxeloră, tarifelorii şi aplicarea loră, |. 
mişcarea trenuriloră, şi poliţia staţiuniloră de 
călători şi mărfari, comptabilitetea cheltueli- 
lori şi controlali veniturilor drumului ferat; 

Verificarea taxelor aplicate, reclamaţiile 
pubiicului în privirea taxelorii şi regnlarea ne- 
înţelegerilorii; Ne E 

În tine statistica generală a transportariloriă, 

CAPITOLUL IV. 
2iăsură privitore la sizuranța tra 

turilorii pe drumulii ferată 

şefi de 
nurile şi observarea 
relative la siguranța 

i i Ni . 
epositeloră şi ma- 

's6ă repara în a- 
alte divisiunț; 

varea mersului tre-   
loră şi depen- 

treţinerea aparateloră 

a 

DSpore   "Art, 25, Intrarea, staționarea şi circulaţia 

trăsuriloră publica scă 
portulă călătoriloră 
dependinte de staţiile 
şi orl-ce alte măsuri privitâre la buna, ordine. 
so vorii regula prin otăriri ministeriale, luate ' 
asupra propuneriloră direcţiunei, şi vorii sta 
pururea afişate spre cunoscinţa publiculai.- 

de călători mai m 

bui a fi însogitiă : 

după tenderi, atâte 

sașii se aplică şi la t 
şi mărfuri pornite cu viteţa călătorilorii, . 

riloră pnblice otărasce; 
mitetulni de direcţiune, condi 
la, care urmâză 
de călători câtă şi de mărtari, în 
împregiurărilor linii şi osebiteloriă ano-timpurl.. 
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particulare pentru trans- 
şi. mărfuriloră în curţile 
drumului feratii, precumii 

„Art, 26. In tâte punctele unde a fi necasi- 
tate, so va înființa ună numără îndestulători 
de păzitori şi prive 

-| spre a asigara circulaţia, po drumul ferată. In 
totă timpală duratei serviciulni lori, acesti a- | 
genţi nu vori putea, sub nici ună m 
răsi postul ce li s'a încredințată, fi 
torisaţie expresă a 

ghetori de di şi do nâpte 

otivii, pă- 
ără uă au- 

şefului de care depindă şi 
fără a î mal înainte înlocuiţi cu alţii. | 

Art, 27, Machinele locomotiva. nu se vor 
putea pune în servicii de câţi după constatare. 
că întrunescă tâte, condiţiile de soliditate. 

- Ele vorii avea tâte aparatele necesarii pen- 
tru a preveni casurilori de incenâiă. - . 

Art, 28, Trăsurile de călători puse în cir- 
culație vorii trebui a îndeplini tâte condiţiile 
de soliditate şi comoditate, „o 

Fie-care tăsură va purta în întrulii săi înc, 
dicaţia număralui locurilorii. - 
„Art, 29, Este oprită a înhăma, la unii trenă 

ultă de câtă 2 locomotive, 
- „Arte 80. Pie-care trenii de călători: va tre- 

"1. De unii mecanică şi unii adjutorii de fie- 
care machină, Adjutoruli va trebui să fie ca- 
pabilă a opri machina la casă de necesitate; 

2. De unii numării suficientă de conductori 
fasărcinaţi cu manevrarea frâuriloră în raportă 
cu declivităţile osebitelorii părţi a liniei şi cu 
numărul ragâneloriă. ! . 

Mecaniculă locomotivei din capuliă ţrenului 
va regula singurii mersulă trennlui. | „ 

Art. 31. In orl-ce trenă de călători va tre- 
Dai să se pună, în capul trenului, Şi îndată 

a trăsuri gâle câte loco- 

lo art. 29, 30 şi 31 de mat 
renurile mixte de călători 

motive are trenulă. |. 
Art. 32, Disposiţii 

Art, 39, Ministerali agriculturei şi Jacră- 
în urma propunerii co=. 

ţiile de siguranţă 
a fi supuse tâte trenurile, atâti 

consideraţia 

Ca astă-felii voră îi nat cu eemă următârelo : 
1. Număralii maximum ală trăsurilorii unui 

trenă în raporiă cu puterea machineloră; 
2. Limita, încăzeări 
3.N 

i trenuriloră de mărfuri; 
eunărulii şi greutatea vagânelori pur- 

tătâre de frati, numărală corductorilor însăr- 
|einaţă .a le manevra şi locui 
ocupa în trenă. 

i ce ei urmeză a 

In orice casă în una din cele ducă din urmă
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„trăsuri va avea totă-d6-una, unii frâă-'şi- ună 
conductori pentru a'lii Tanovra, : E 

Art. 34. Orl-ce conroiă regulată de călători 
“aa trebui să cuprindă numărulă îndestalătoră 

dingure. Asemenea 

de trăsari -de tâte clasele penttu persânele ce 
se voră presenta la staţiile drumului ferată: -. 

Unii compartimentii de fie-care clasă âe va 
putea reserva pentru damele ce roră călători 

şi câte unii compartimentiă 
pentru nefomători,:. ci 

; Art. 85, Locomotivele sevoră piine toti-d6- 
una în capulă trenului. Nu se va face 63 
la acâstă disposiţie -de câtii pentru manevrele 
„de executati în apropierea staţiuniloră să pen- 
“ru casuri deajutoră, e i 

- In asemenea casuri speciale vitesa trenurilor 
zu va trece peste 25 kilometre pe oră, -.: 

„Art, 36, Este opriti a întroduce în trenurile 
de călători vre-uă materie ce arii putea da na- 
scere la explosiuni sâă la incendii. *: -.: 

Art, 87. Tte trenurile vorii fi iluminate pe 
din afară în timpul nopţii, Frăsurile de călători 
vor i iluminate pe din întru în timpulă nopți. 
„Art, 58, Pe fie-care trenii se va afla mialoce 

de comunicăţia între şefulă trenului, conductor 
şi mecanică, astă-felă ca să potă, corespunde 
între dânşii şi lua ori-ce măsuri în interesulă 
siguranței trenului. e. Pa 

Art, 39. De nă-cam-dată ss va înfiinţa pen- 
tru traectuli întregii linii și în fie-care sensă 
două trenuri ailnice de călători, : cuprindândăi 
trăsuri de tâte clasele şi mergândă cu viteza 
mediă de 40 kilometre po oră, 
„* Unul din aceste trenuri se va putea schimba 
în treni “expresă coprindândi trăsură numai 
de ântâia şi a dona clasă neoprindu-se de câtă 
la staţia Comana şi avândă vitesa medie de 
60 kilometre pe oră. Preţurile locurilor pentru 

acestă treni vori fi mărite cu 20 la sută peste 

„direcţiune. 

acele fixate la cap. V. | | 
Se va înființa asemenea pentru întregul 

percursă şi în fie-care sensă ună trenii dilnicii 
de mărfuri mergendă cu vitesa mediă de 20 ki-' 
Jometre pe oră. - -. a 

Vitesa treburilorii de călători şi de mărfari 
“se ra putea modifica, după trebuință, la orl-ce 
epocă, în urmarea propunerii comitetului de 

Art, 40, Ori-cânâii va fi necasitate, în inte- 
” Xesulă productivităţii dromului ferată, corni- 

tetulă direcţiunoi va putea înfiinţa trenuri su- 
plimentarii do călători şi mărfuri sâă dilnice 
s6i de duoă ori de mai multe ori pe săptămână, 
după influența călătorilorii s6ă mărfuriloră, 

- Totuși înființarea unorii asemenea trenuri 
- Xia so va putea cere de particulari de câtii în 
casuli când so va afla Ja uă staţiune 6re-care 
uă aprovisionare de inărfuri de cel puţină 
100 tone de ori-ce clasă, - 

Arte 41. Nică uni convoiă nu va putea pleca 
de la vă staţiune inai înainte de ora otărită, 

  

accidente, precumiă 
pleca la ori-ce cerere, 

    

LECIUIEI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

” Asemenea nu va putea părăsi uă staţiune, 
mal "nainte de a fi expirată do la plecarea s6ă 
trecerea convoiului precedentă intervalulă fi- 
xată pentru acâsta, Oe i 
„> Arte 42. Afară de casarile da forță majoră, 
sâii de reparaţie 'a căei, trenurile nu se vor 
putea opri scu staţiona de câţă la garele sf: 
locurile de abatere fixate peliniă. o 

Locomotive, vagâne sâii trenuri libere nu. 
voră'putea staţiona nici uă-dată pe caloa de- 
stinată circulațiunei, e 

art, 26 de maj „ Art, 43, Agenţii arătaţi la 
sus vorii avea cu dânşii în totii timpulii sem- 
ale de gi şi de nâote cu ajutorulii cărora voră: 
anuncia tâte împregiurările căei sâii osebite-: 
loră trenuri. a 

Îndată ce unii trenii sâii machină isolată se 
va afla oprită pe cale, se va face semnale de 
oprire înainte şi înapoi de acel puneti» Ja di- 
stanţele cuvenite, e 
In casă de câţă, viacolii sâi altii. aseinenca 
timpi semnalele de di yoră fi înlocaite cu cele 
de nâpte. . -: NE i 

Art, 44. Po părţile liniei aflate în aproptie- 
rea staţiuniloră, vitesa trenurilorii se va mie- 
şora, astă-felă -că de va fi neroie tronul să se 
pâtă opri cu totulă fără'a întrece staţiunea, 

Arte 45.:]n apropierea pasageloră de nivelă 
a curbelorii, a sepăturilori adânci şi staţiani- 
lori, mecaniculă va manevra fluerulă de vaporă 
spre a anuncia trecerea trenului, : 
“Asemenea, va urma ori de câte orii sc va 

părea că calea nu e cu totulă liberă. - 
Art, 46, Nici nă persână afară de mecanică 

şi ajutorulă săi nu va putea sta pe locomotiva 
adi po tenderii în timpul mergerii unu! tren, 
fără antorisaţie specială a comitetului direc- 
ţiunei drumului ferată. 

Art, 47, La unulă din depositele de machini 
aflate pe linie se va afla totă-ds-una, ună vagon 
încărcată cu tâte sculele necesarii în casari de 

şi uă locomotisă gata a 

Fie-care trenă va trebui să pârte cu sine a- 
neltele cele inaY indispensabile pentru aseme- 
nea casuri. . ” | 
"Art, 45, La staţinnile Bacuresci și Giurgiu 

se va ţine registre pentru înscrierea a întârdio- 
riloră ocasionate mersului regulatii al trenuri- 
loră, și în care se va înseri natura şi composi- 
ţia acelor trenuri, causele şi durata întârdierii - 
precum şi ori-co alte lămuriri în astă privinţă. 

Art, 49. Tablouli organisăril trenvriloră 
regulate cu orele do plecare şi de sosire la fie- 
care stațiune so va, afișa în tote locurile acce- 
sibila publicului spre a lua cunoscinţă de den- 
sulă, şi ori-ce modificare a acestai tabloii va 
trebui asemenea a se afişa cu optă dile celă 
puţină înainte de punerea sa în executare, 

Art. â0. Este opritii ori-cărei persone atrăi- 
nă servicialuY drumului ferată: -



|. A strebate, circula s6ă staţioria în spațiul .. afectată drumului ferată; e 
2. A depune ssă arunca în acel Spaţii vre ună obiectă Gre-care; d 
3 A întroduce animale da ori-ce felă.:" <: „. 4. A traversa calea ferată prin alte puncte de câtă acelea reserrate pe la pâsagele de nivelă. Se excepteză de la disposiţiile aliniatuluy 1 de mai susi, primarii; comisarii de poliţie, 'gn- darmii şi cei-alţi agenţi al puterii publice; va: meşii şi perceptorii contribuţiilorii. directe, a- genţi! telegrafalui şi postei pe câtă timpă toţi aceştia. vori Â în Exerciţiulă funcţiunii lori. „În ori-ce casii pers6nelă aiătate mal, susă sunt dâtâre a sp conforma, măsuriloră speciale de precauţiune ce-li se torii arăta de şefil aife- riteloră servicii al drumului ferată, 

Art. 51. Spre a putea căittori pe drumulă ferată, orl-cine va trebui să albi ună biletă în regulă arătători de ocultă destinaţiei -scle şi “clasa trăsurel Ja care are dreptă,. 
„: Cândă unii călători nu va putea, presenta.un „asemenea bilet, sâii va posede unii bilatii de uă clasă inferiră aceleea în care se va găsi p- cupândă, îşi va putea păstra loculii de va plăti, în celă d'ântâiii casii preţalii totală, ră în celă d'ală duoilea diferența de preţă de la stațiunea unde se va constata:că a luată trenală; * ..- Cândă uni călătorii va trece peste punctulă “destinaţiei sele arătată în biletulă de călătorie, e dâtoră a plăti suplimentală cuvenită după clasa ce ocupă. i i Art. 52, Este opriti călătoriloră : .. 1. A întra în vagâne sc eşi, din cle de câți cândă conductorulă 'trehului va 'deschide uşa fie-cărai vagonă; - : A » 2. De a trece de la ună vagonii la altul sât de a se pleca afară din trăsuri în timpulă mer- garil trenului; e a 3, Daa intra sâă eşi din vagâne în alte pune- turi de câtă Ja stațiuni şi atunci numai după 

" COMERGIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

  

oi 
Art, 55, Nici ună câne nu'va pntea fi ad- "misă în trăsurile de călători. 

„Art, 56. Călătorii sunt dâtori a sa supune arătăriloră agenţiloră drumnlui ferată pentru observarea disposiţiiloriă: prescrise în acestii ca- pitolă. In casă de opunere, şefii staţiuniloră şi şefii trenurilor or încheia procese verbale pen- tru constatarea faptului, şi în casari grave vor putea sili pe' acei călători de a'părăsi trenul.: Art, 57 Păzitorii, privighetorii, cantonieriă şi ori-ce alţi agenţi ai draimului ferață suntă detori a scote afară din împrejmuirea drumu: lui ferată sei dependinţelorii sâle pe ori-ce per- s6nă s'ar întroduce contra disposiţiilorii acestui regulamentă, . îi, i : 
„În casti de împotrivire, ori-ce agentii al dra- mului ferată va putea cere ajutorul fancţio- nariloră administrativi sâi ai puterii publica. ! Animalele fără stăpână” ce se:'voră găsi în întrală împrejmairi! drumului se voră pune în depositii până la cerere din partea proprietari- lori respectivi, a . Art, 55. In fie-care gară să staţiune se va, - ține unii registru în care călătorii vorii. putea, înseri plângerile s6ă'reclamaţiile ce ară avea ? a face contra vre unui agență ală drumului fe rată, Acesti registru se va preda de şefulă staţiunel Ja orY-ce cercre a publicului. a Art. 59, Orl-co agentii ală dramului ferați, cara prin natura funcție s6le so află în raport, ca publiculă, va trebni a cunâsce limba, română şi va purta vă uniformă sâă ună semnă distinc- 

sa sea 

"| tivă'ce se va aproba de Ministerii, asupra pro- punerii comitetuiuj. 
“Art. 60, In fie-care din trenurile de călătorii. ordinare sâii exprese, se șa reserva ducă com-. - partimente speciale pentru transportulă scri- sozilorii, pacheteloră, depeşelorii şi agenţiloră. postali ce 1 însogescii. II „In casă de'a se schimba orele de plecare a. trenurilori de călători, administraţia drumului     ce trenulii se va opri cu desăvârşire; . .4, De a se sui aâii încerca a 'se sui în vagâne dapă închiderea uşilorii şi darea semnalului de plecare de către şefulă “staţiunii s6ă şefulă * trenului; IE e ” 5. Da a fuma; în vagâne sâă în staţiuni în “locurile unde acâsta nu e permisă, i: Art, 59, Este oprită a întroduce în vagânele de călători mai multe persâne do câtă num: rală locurilor disponibile arătată conformă articolului 28, | Art, 54, Intrarea în vagâne este oprită : - 1. Laori-ce călătorii aflită în stare de beţie; 2. La ori-ce persână cara va purta cu sine arme încărcate sâă pachete care prin natura Joră.ar incomoda, pe cei-alţi călători; ” Ozk-ce persână avendă cu sine uă armă de fociă Gre-care, va trebui 'să constate înaintea şefului de gară, mai înainte de îmbarcare, că acea armă nu e încărcată, 

feratii va trebui 4, comunica acei, schimbare direcţiunei posteloră cu ]5 Qile înainte, * . “Art. Gl, La'garele Bucnresci şi Giurgiu se va instala ună biuroă pentru, postă şi deposi- tul depeşeloră' precumă şi ună lecală pentra încărcarea şi descărcarea male-postel, | Art, 62, Agenţii contribuțiilorii indirecte şi al vămiloră, fancţionarii postali şi telegrafa- : Iul, inginerii Statalui, preiecţii şi sub-prefecţii ce voră constata că călătoresci pentru serviciă voră fi transportaţi gratisă în trăsurile dru- ului ferată, şi în acestă: casii li se va, da uă chartă de circulaţie, E Na " Arte 63. Piafulă de puşcă de ori-ca catego- „rie nu se va putea transporta, -cu trenurile, ce vorii conţine călători, precumă şi muniţiile con- fecţiouate. m i 
Asemenea suntii excluse din trenurile decă-   "alte materi! aprindătâre, 

lători chibriturile, fosforulă precumiă şi ork-ea
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câtă cu trenurile de mărfuri şi în asemenea, 
casii se va observa tâte măsurile de precauţiane 
co se va otări de ministru Jucrărilorii publice, 
în urma propunerii administraţiei dramului 
ferată. a ÎN 

Art, 64. Osebite regulamente intericre şi 
instrucţii detaliate se vorii face de comitetulii 
direcţiunii pentru fie-care din agenţii întrebain- | . 
ţaţi în exploatarea drumului feratii, în intere- 
sală siguranţei, poliţie! şi controlul osebitelor 
servicii şi voră fi supuse la aprobarea ministru= 
lui agriculturei şi Lucrăriloră publice. 

CAPITOLUL Y. 
"Taxele transportariloră. 

Art. 65, Pentru transportali pe drumul 
ferată ală călătoriloră ,'animaleloriă şi mărfu- 
riloră se va plăti următârele preţuri : i 

Art, 66. 1. Călătorii (pe capii şi pe kilo- 
metro). | Ca 

I-a clasă, 0,12 (duoi-spre-dece ban)); 
II-a clasă, 0,09 (nouă bani). | 
IIl-a clasă, 0,06 (şâse bani). , 
Copiii în verstă mai puţină de duoi ani nu 

plătescii nici uă taxă, cu condiţiane însă de a 
îi ţinuţi pe genuchii pereâneloriă ce "i însogesc, 
În casti contrarii €ă plătescă jumetate taxa. 

Cândă mai mulţi copii în vârstă mat pugin 
de duoi ani sunt însogiţi de uă aceeași persână, 
numai unuli dintr'ânşit e scutită-de taxă; cet- 
alţi plătescii jumătate taxa. 

Copiii în verstă de la duo 
plătesci jumătate taxa. , | 

Copiii în verstă peste dece ani plătescă taxa 
întrâgă, ” . i 

Arte 67, II. Bagage şi articole de mare vi- 
iesă, Ori-co călătoră posedândă ună biletă de 
clasă 6re-care, are dreptul la unii transportă 
gratuită de 25 kilograme bagage, afară de cb- 
Jectele ce va purta cu sine şi care nu trebue a 
trage mal multă de 10 kilograme, nici a avea 
dimensiură prea mari, | 

De acestă drepti nu se 
transportaţi gratisă. 

Copiii cari plătescă jumătate taza nu potă 
transporta fără plată bagage de câtii în greu- 
tate de 12,50 kilograme. | 

Pentru ori-ce cxcedent de bagage peste greu- 
tatea tolerată mai susă, 'precuniii și. pentru 
mărfurile ce s'ară cerea se transporta cu vitesa 
călătorilor, se va plăti lei 0,50 (cinci-Qeci bani) 
de fie-care tonă şi kilometru pe fracțiuni indi- 
visibile de câte 10 lilegrame, 

Bagagele voriă trcbni a se preda staţiunii de 
„unde plecă s€ii unde se opresce trenulă cu 15 mi- 

nute inainte de pornirea te nului, ! 
Dagagele predate în urma acestei porniri so 

vorii expedia cu trenulă următori : 

pEnă la dece ani 

poti bucura copiii 

  

  

LEGIUIRI ALE MISISTEBULUI AGRICULTOREI , 
Asemenea, materii nu se voră transporta de| . III. Cănii (pa capă şi kilometru), 

Art, 68, Pentru câinii ce se vorii transporta 
cu trenurile de călători, se va plăti let v,03 
(tre! bani) de capii şi kilometru, fără ca taxa, 
totală să pâtă fi mai mică de cât lei 0,60 (şâsa 
deci bani). a | 

IV. Animale, (pe capii şi kilometru), expe- 
diate cu trenurile de mării. 5 

Art. 69. Se va plăti dapă următârele cate- 
goi. Aa E 

+ “Z Categorie : cai şi mânji 

- Pentru unulă. . „0,18; : 
Pentra duci . .. 0,18 de fie-care 
Pentru trei şi mai mulţi. 0,09 de fie-care 

: II Categorie : boi, tauri, taci, 
. catâri si bivoli RI 

0. Pentru unulă, '.. , , 
" Pentru duoi . 0,15 de fie-care; 
Pentru trel .. ,..., .'. 0,07idem.. 
Pentra patru şi mat mulţi. 0,05 idem, 

" Cândă animalulă va trebui a sta culcată în 
vagonă se va plăti lei 0,27 de fie-care piesă şi 
pe kilometru. i ! ! 

| II1 Categorie : viței şi asină . 
In grupe de celă puţini 20 piese; se va plăti ' 

lek 0,03 (trei ban!) de capii şi kilometru. 
Pentru ună numără mai micu de 20 piese, se 

va plăti taxa precedentă înduoită pentru fie 
care capi, însă totalulă sumei plătite nu va 
putea întrece taxa, ce sară dâtori pentru 20 
capete. . . . a 

"IV Categorie : Rimători . 
In grupe de celă puţin 20 piese, se va plăti. 

Î. Pentru rimători mari, lei 0,02 (duci bani) 
pe cap şi kilometru, II. Pentra purecI lei 0,005 
(jumătate bani) pe capii şi kilometru. NE 

Pentru unii numără mai mică do 20 piese se 
va plăti taxele precedente înduoite pentra fie- 
care capă, însă totalulii sumei plătite nu ra 
putea întrece taxa ce s'ară cureni pentru 20 
capete. 

„= V. Categorie : Oi, berbeci, ţapi, capre, -. 
mici şi căprițe ! ' 

In grupe de celii pucină 20 piese se va plăti. 
]. Pentru oi, berbeci, ţapi şi capre lei 00,1 
(unii bani) de capiă şi kilometru, Il. Pentru 
mei şi căpriţo Iei 0,005 (jumătate ban) de cap 
şi kitometru. - 

Pentru ună numetră mai micii de 20 piese se 
va plăti taxele preccdezite înduoite pentra 
fie-care capii, iusă totalulă sumei plătite na 
va putea întrece taxa ce sară caveni pentra 
20 capete. 

Arte $0, Ori cândi, după cererea expedito- 
rilor anirnalelori, va tre bui a se transporta cu 
vitesa trenuriloriă de călători, tuxele a:statela. 
articolulă precedenti se verii plăti induoite.



cărca de expeditori sub propria loră responsa. bilitate, însă aub priveghierea personalului tree norilor... | pi UR - Animalele cornute roră trebui a fi legate. la totă timpulă transportului administraţia drumului ferată nu 
malele ce s'asiă răni, călca sâă scapă din tre- nuri, Proprietarii sei expeditorii unoră aseme- nea suntă detort a le însoşi cu câte unii condue- toră pentru fie-care grupă de 20 capete. Acest conductoră va plăti ună bilet de călătorie pen- tru clasa II şi va însoţi transporțuliă din mi- nutulă încărcării penă la stația de descărcare, Fie-care transportii de vite urmeză a fi a- nunțată celi pugină 'cu nă di înainte de în- cărcare, RR 'Incărcarea şi expediarea viteloră se va face după rândulă arestoră anaveiuri, e Arte 22. -V Mărfuri (pe tonă şi kilometru): "Pe fracțiuni indivisibile de câte 5y Filogra- Me spoico, n iat I clasă lei 0,12 (duoi-spre-dece bani), co- pringândă : grâne, cereale şi alte :producte a- gricule, îngrăşăminte agricole, instrumente a- gricole, regină, lemne de coiistracţie şi do ars, cărbuni de pamântă şi de lemui, petre de con- strucţie şi petrişă, sare, petrolă, resturi și sfă- rămătură animale ori minerale, materiale b-u- te'de construcţie, objecte de văpsitorie, bă- cănii, feră şi oţeli brută, ghiaţă, rădăcini. şi coji de văpaiti, grăsimi, materii de tăbăcărită, băuturi ordioare, materiali de resb-lă, untură de pesce şi de animale, materii brute, pentru manufacturi minerale lucrate, uleiuri, plante, producţii animale, fructe de totii felul, ete. , II clasă: let 0,15 (ciaci-spre-gece bani) cu- prindâudă : acide minerale, farmaceutice, paste mateiiale de construcţie lucrate, cărţi, materii inflamabile, materii tolon:ale, articole de feri, - oţelă şi fontă lucrate, pei şi curele, fentruri, băaturi în- butilii şi IăgT, articole” de, dogărie şi căruţărie, aiticole de cauciuk, art'cole de lumânârărie, sticlării ordinare, pălării, biănă. rii, pâozeturi de bumbuci şi aţă 'Ţesătusi giâ- se, metale brute şi lucrate,-articole de librărie, țatunari şi tabacury indigene, pasari şi vâna- turi, vase de masă şi de bucătărie... E JL clasă: lei 0,18 (optă-apre-ece bani) cu- prindendă : bijuterii, inistramente de precisiune, |. antichităţi, sculj-turi,.monumente, articole de luxă în hârtie, fer. oţelă, lemnă, ete. Tablouri, oglindi, fluri artificiale animale vii in cusci, objecte de câsornicărie, arme, objecte mânufac- tarate, porţelane, parfuniării, stofe, țesături şi mobile de loxi, sticlării tine. bronzerii, arti: cole de cofetărie, sinuri de luză, ligucorari ete. totuuri şi tabacuri străine, a Următorele mărfari, cândă oră fi expediate de aceeaşi persGnă prin 'unuliă s6ă muz] multe vagâne complectă încărcate roră plăti taxă! 

, COMERCIULUI 81 LUCRARILORU PUBLIGE Art, 71. Animalele se vor încărca şi des- 

e responsabilă pentru ani-. 

2033 
redusă de lex 0,09 (nouă bant) po tonă şi ki- lometru. : 

Cereale, sare, cărbuni de pământ, păcură, -. (petrolii), pavele, nisipă, 

lemne de focă şi de construcţie, 
„Arte 28, Clasificaţia detaliată a osebiteloră ! felari de mărfuri, precamii şi asimilaţia celori nedenumite la articolul precedentă, se va face . de administraţia drumalui ferată pe basele mat . 

petrişă, varii, cără= “ midI, petre de construcţie lucrate sâă brate, 

sui” arătate şi voră sta, totă-dâ-una afişate |. spre cunoscința publicului. . 
„i Acestă clasiticare 
care a că va trebai a 
cărui anii ds către Ministerulă lucrărilor publice asapra propunerii direcției drumului ferată. 

precumi şi ori-ce moâifi- , 
se face la începutulă fie- 

Până la fixarea nouci clasificări, clasificarea , teche va continua a fi în vigâre, 
„i Art, 24, Objectele ce voră trebui a A împa- : chetate scă 'îmbalate vor! plăti ca pentru clasa . imediată superidră, în casă cândă împachetarea s6i îmbala:ea nu va fi făcută după-regulile ce     

  

se, voră. prescri de adminiatraţiauea dromului . ferată, * 
i Art.'75, Ory-ce păchetii va cuprinde mărfuri _ declarate'de mal malte clase va plăti ca pen- 

conţine. ““: - 
tru' clasa cea mai multă a Ioărfuriloră ce va, , 

i Art, 20, Ori-ce mărfuri expediate cu mare” sâi cu mică vitesă şi care ară trage mal pu- gină de 200 kilograme pe metru cubă, ori care ' ară fi clasa acestori mărfuri, voră plăţi în- , duoită taxele de transportă, după clasa în care 
va fi asimilată, . , 
i Arte 32. VL, Echipage, trăsură, sănii, care şi mnachini, !. RE 
4 De fie-care bucată pe kilometru: 

_* Vagouă sâi cară în stare d'a purta de la 8 pent la 6 tone... î... 
" Idem, idem peste 8 tone, în... ; i Locomutire în greutate de Ia 19 penă - la 18 tone, (nctrăgândă treni i. ;Idewm jieste 18 tone, (netrăgând tren), i Tender în greutate de la 7—1U tone; „1, e: Idem în greutate peste 10 tone... .. Tzăsuri cu duoă seii patru râte. des-, chise s€ii înfundate, de uă singuă parte 

şi cu uă s'ngură banchetă, precum ber- . 
line, drosci, sănii ete... 

« Trăsuri cu patru râte, închise stă în- fondate din duoă părţi, şi cu ducă ban-,. 
chete,. precumi Cnlesci,, cupeuri, far- gâne, diiigențe, omnibusuri, trăsuri de 
postă, ete. . ema en e ee. ! Trăsuri de ţâră, care şi căruţe detrans- . 
portă:de tută felulă. cu ducă sâi patru , 2 
TOO i e e ne ce dea ies „i Machint de bătută; locomobile şi ork- 
ce altă machiuă, agricolă ce arii ocupa 
ună tagoni. i : o... .... . ... Machinele locomotive se consideră ca netră- 
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geadă tren, cândă trenul la care rorii fi în- 
hămate fie de mărfuri, fie de călători. n'ar plăti 
vă taxă celă pucină egală cu aceea ce sar ca- 
veni pentru locomotiră şi tenderulă ci în casă 
cândă ară merge fără a atrage trenulă, 
“Taxa de plătită pentru ună vagonă încărcaţ 

nu va fi nici uă dată imat mică de câtă, aceea 
ce s'arii cuveni pentru ună vagoniă deşertă,. . 
Cândii după cererea expediţionarilotă trans. 

porturile: trăsuriloră, vagânelori,; machine- 
loră, etc,, sa vorii faco cu vitesa trenurilorii de 
călâtori, taxele de inai sasi voră H înduoite, şi 
în acestă casă ducă persâne celii multă voriă 
putea lua loci în acele trăsură plătindă bilete d6 clasa duoa. Po a 

'Trausportulă machineloră a căroră greutate 
trece peste 8.000 kilograme, precumă şi al ob. 
jectelorii da ori-ce fală a cătoră luvgime trece 
peste 650 6ră lărgimea peste aceea a vagd- 
neloră, 'nu e obligatorii pentru administrația- 
mea dromulni ferată. i i Art, 55. VII. Zransportuliă sicriuriloră. E Pe bucată şi pe kilometra : 

Pentru uă trăsură cuprindând un sicriă 1,60 
Pentru unii sicră transportată întrun 

compartimentă separati, ..:, . 
Cândii se va cere a sa transporta ună sicriă 

cu ună trenă speciali se va plăti ca pentru a- |, 
câsta, a 

Nick unii sicriă nu se va putea expelia fără 
preseutarea unui certificată în regulă “ 

Ori-ce transportă de aicriă va trebui a fi în- 
sogită de uă pers6nă celii puginăi cara va plăti 
taxa unui bilvtă de clasa III, a 

Arte 29. VIU, Zrenuri speciale. . îi 
Administraţiunea dromuiul ferată vă putea 

forma trenuri speciale de călători cândi i so 
va cere de către, particolari cu 6 ore înaiute 
de plecare, îi i: ! | 

Asemenea "trenuri nu voră putea cuprinde 
mal puţină de câtii'Auoă vagâna de I-a clasă. 
Ele toră merge cu vitesa treuariloră exprese. 

Se va plăti pentru asc menea trenori : , 
1.:Uă primă fixă de 250 ler ori-care va fi di- stanţa de percursă; - : Ia 

„2 Preţulă taxelorii pentru 36 locuri de ân: 
tâia clasă pentru cele ducă d'ântâiii vagâne, fie 
acestea complecte să nu; - : 

3. Preţulă tax-loră de 18 locuri de I-a clasă 
peutra fie-cara-sugonă complectă săi nu ca se 
Xa cere a se adăuga lu cele ducă Mântăiă; 

4, Pentru fie-care jumătate oră de îatârdiere | 
a trenulur 
Jei 100. 

Uni singură fargon e obligătoriă pentru a- 
ceste trenuri. i 

Art. 80. Pentra transporturi de mărfari se 
va putea expedia treuuri: seriale: plătindu-se 
preţulă taxei, ecuivalentă cu 100 tone mărfuri 
Qe l-a clasă, n 

E0 vor merge cu vitesa trenurilorii de măr 

peste 'momentulă fixată de plecare 

-ore înainte de plecarea. 

  . + '2.10,60|; 

  

LEGIUIBI ALR MINISTERULUI AGRICULTURRI 

fari şi voră trebui a fi coreute celă pugin cu 24 
, Pe 

„Art. SI, Administraţia drumului feraţă. va: : 
putea, în urma aprobări! ministrului agrical- ; 
tarii, coinerciului :şi lucrărilorii. | nblice da a- 
bonamente cu preţuri reduse pentru transpor- 
tură de călători cu trenurile ordinare, Aceste: ; 
abonamente voră putea fi mensuale, semestria-. : 
le ss anuale, Va putea da asemenea bilete: 
de m'rgera şi întârcere cu preţuri reduse pen-; 
tra ori-care din staţiunile liniei, precumă şi, 
crea trenuri numite da plăcere cari voriă trans-... 
porta” cu preţari reduse pentra mergerea. şi: : 
intârcerea într'uaii termenii otăritiă:a călăto-, 
Filorii Ja vre-u-a din staţiile liniei,  .. . 

. Asemenea trenuri soră putea conţine vagâne + 
numai de a l-a şi a LiL-a clasă. RR 
„" Taxele ce se. voră percepe pantra tote trans- 
porturila prevădate în acestă articol se'voră :. 
fixa mai târdiă de ministrulă agricultari!,, co- 
merciului şi iucrăriloră'pablice,. asupra propu- 
nerii administraţiei drumalui ferată, i 

- La i ua 

0 CAPITOLUL VI: 
. f- PI mpa 

„- Taxe accesorii. 

. 

   

    

, aa 

  

2. Taze de înregistrare. ou 

Art, 82, Pentru: fie-care expediţie de măr-.. 
fari:se va percepe uă tază fixă de foregistrara + 
în guma de (dece bani) 010. e i 

„- IL Tate de încărcare şi descărcare - 
” Art, 83, Pentru fie-care tonă şi pe fracțiuni -. 
indivisibilo de câte: 100 kilograma se va plăti :. : 1,00 dreptă cheltuelt de iucărcare şi de gară 
la puntulă plecării, aa 

- : Î,00dreptă cheltueli de descărcare şi de gară 
la puntolă sosirei, . er NE 
“Colste mici până la 25 kilograme în grea- .,, 

tate suntă scutite 06 taxa precedentă, .....:: 
: Pentru transportută” trăsurilorii expediate :. 
so va plăti de bacată: | ai 

2.00 sireptă cheitueli do încărcare şi de gată,;. 
la puntulă plecării. | a 

2,00 drepti cheltueli de încărcare şi de gară pi 
la puatulă sosirel.i Aa e . 
„.Pentiu machint de bătută, 
alte se va plăti atâtă la nlecaro 
sire câte 12 lei de bucată. i 

Pentru vitele de uri-ce felii, afară de rimă-,, 
tori şi speciile ovine se va plăti de fie-care cap .. 
atâti la plecare câtă şi la sosire câte lei 0,45. 

Pentru rimători, idem 0,20. - 
"Pentru speciile ovine, idem. . ,,.. 0.10. 
: Cândă expeditorii sâă destinatorif ară voi să . 

facă cu a:'lozii cheltuslă incârcarea s6ă deseăr= 
carea animaleloră scă objocteioră tranaportate, 
el o potii face, însă nu pută f scutiți de plata ; 
tarelori arstate mai suzi, 

e. 

locomobile; şi 
câtă şi Ja s0-...



„Incărearea și. descărcarea, transporturiloră 
făcute prin vagâns complectii; încărcate se va 
putea. fa*e prin îngrijirea -cxpeditoriloră sâă 
destinatoriloră în cele 24 ore. după annneiulă 
sosire! mărfariloră în gară ; scutindu'[ de plata, 
taxelor. de mai susă. Peste acestă ţermeniă însă 
aceste operaţii se voră executa de către agen- 
ți! cxploataţiunei plătindu-se vă taxă de.lei 
6.00 pe ragonă atâtă:la în 
descărcare. „ pi 
IE a II Tare de cântărităi: + a N 
Art, S4,;Cândă expeditorii sâii destinatorii |; 

arii cere să se facă objecteloră transportaţe uă 
cântărire. specială, afără: de aceea. ce. admini- 
strațiunea drumului, ferată, e AStorii a: face 
pentru stabilirea, taxei. de transportă, :se va 
plăti câte 1,00 lei de tonă:pe fracţiuui indivi- 
sibile de câte 100 kilograme... . IZA 
-La acestă taxă suplimentariă nu voră & su- 

puse objectele scii mărfarile transportate cu 
vitesa trenurilură de călători, „in: i... 

cărcare „câtă şi la]: 

   + rio 

: IPTu 

Art. 85. Cândă mărfarilă s6ii alta obiecte 
transportata şi sosite în gară uu se voră rădica 
de destinatori în termenile prescrise, “ele voriă 
f supuse la următârele taxe de magazie, 

a. Pentru bagage dapă 24 ore peutra, . ._ 
fie-care coletă şi pe di .. . 20,15 

b. Pentru objecte şi mărfari espedinte 
cu-mware ;vitesă, după :48 ore pe tia-cara-::;. ui, 
coletă şi pe, Qi pui: 

c Pentru trăsuri, 

       

  

' 

  

de:magazie: :::. 

  

l 

miachiai: ete., espe- 
diate cu mare viteză, după 48 ore pe fie- 
caro bucată şipe di. . . 1,55 

diate cu 'mică vitesă dupe '48 ore pe'tie-! 
care tonă'şi. pe i, „socotite pe fracţiani ! -.: - 
de 100 kilograme. ei taiz.2,00 
“Termenile' de.mai :ausii se socotescă.de'la 

data primirii avisuluit d6'către destinatoră, - : l 
2Datninicile şi: aerbătorile 'ma.i'nu 'se voră 

socoti în âceste termene: 2 .. ați ŢI 
Art. S6, 'Paxele accesorii se voră putea mo- 

difi'a de câtre ministrulă agriculturii şi lucră- 
riloră publice, asupra propuneri! administra= 
ţiunei drumului forată. Până la tixarea aotiloră, 
taxe, acele vechi voră continua a Â în vigore, 

iz [te io 

. 

3 
C 

Ai iti adu 

CAPITOLUL VII, 
A acri ta 3 

„Condiţii speciale de transp orții 
a Dia „Art. 87. Plata -taxeloră se va face la ple- 

care peutru trânsportarile de. călători, esce- 
dente de bapgage, vite, sieriuri gi trenuri spe- |. 
ciale. Pentru articolele, de mare. șit 'să şi pen-! “ra mărfuri plata se va patea face și la puntală 

„de sosire, y 

  
1 

însă nu se va libera destinatoriloră 

„și COMERGIULUI SI LUGRARILORU 

de câtidupă achitarea t 
transporti, şi pentru tote chrltaelile accosoril : 
ce 'voră fi necesitati, 
capitolul V şi VI. 

kilometreloră-percurse,. » - «; 

ca pentra 5 kilometre,.. ... 

Milcov ori 
Milcoăcu și-i, 

şi argintă atâtă brute câtă 
cum şi. petrele preţi6se: au 
pentru administraţ a drumul 
de a se face asemenea trans 
cepe :uă tază. de: jumă 
declarată, pe lâugă ta 

dramălei ferată p 
limiteză la 5V lei 
(porte-manteau): şi 150 lei pentru ună cuferii s6ă giamantană, . “ii 

administrațiunea; 
va ti îosărcinată 
va percepută taxa 

„„ Na se va da nici uă des 
gaz8 perdute şi neînregis 

8 
rii i spia-4:0945 | portate nu se pută uda : espe-""" [dia magazii s6u keuri de că 

-sdrte 93, 
. transportă şi accesorii nu se (d.Peatru mărfari'de totă felul espe-"-.::: | nile mat mici-de Lbanii; frae "| 8e voră socoti ca pentru 9 ban 

țianile mat mici de 5-bani ae 
5 bani şi a 
!- Arta 9t, Vasele: păle. 

detâie a efectua cn îngrijire, 

voră încredința drumu 
„=. «| transportate, sa Yoriă înscrie. la gară sâă sta- ţiunea d : plecare 

tarea costulul tra 
noră asemenea obiecte se va libera uă recepisă ”. arttătâre de natura şi 
preţulă transpurtului,. 

Gre cari ca se vorii 

Wântâ.ii trenăda e 

TI a azil 

a. SI 202 PUBLICE | i aaa 0430 
5 , 

axeloră cavenite poniru: 

după buzele prescrise la 

Art. SS. Percepția sa va face după riiimărală 
Pa 

„Ori-ce fracțiuni de 5 kilometre se va socoti 

Greutatea, unei tone do:1,000 ki 
774 oca din partea de:dincoa de 
786 oca din partea de dincolo de. 

“Art, 59, 
ograme scă 

ii 
“Arts 90, Pranaportală materialeloră de aur: 

şi monetisate pre--. 
va" obligatoriă: 
ui ferată,.În casă: 

tate la miă dia valârea 
sa de greutate. ivi: i“ Art, 91. Resp-nsabilitatea 'administraţiăx 

entra bagaga înregistrate se!. 
pentru uni sacă de voiagii: 

St a Tit IA E zl oi 
de val6ra arătate la arţ..90: 

va fi responsabilă cândii: so : 
cn asemenea transporturi şi 

acolo arătată asupra va- 

; : Pentru obiectele , 

drei declarate. 

păgubire pentru ba- 
trate, 

*clawmaţiunile pentru perderea sâă 
objecteloră sc mă:farilorii trans 
e pytă udmite dajă rădicorea loră 

tre destinatoră. 
In calculată fie-căria d n taxele do - 

socotesce frarțin- 
țiunile:i şi 2 ban . 
ă. Asemeuea frac-. 

voră socoti 'ca- 
O ii 

precum baţi, :-butâo, Ă gi, coşiuri, tocituri, ntciore ete. întorcându:se 

Art, 92. R 
tricăciunea 

şa mai incolo, 

BOie voră plăti ca mărfari de clasa [ii si; Art, 95, “Administraţia “drumului 'ferată e: : esactitate, iuţâlă, . i fără favOre transporturile de orf ce natură . 8 "i voră fi însredințate 
„Coletele, animalele şi ori ce objecte ce se 

lui ferată pentru a f 

şi a ca de sosire în registre 
dală primirii loră şi ea a:ă- 
nsportului; espeditorilorii u- 

peciale după râu 

greutatea ubjectului şi 
DR ua 

Art. 96. Animalele, mărfarile şi objecte'e 
preda pentru a fi transpor= 
ă. :s0 vură espedia cu celă 

ălători, copriudândi trăsuri. 

ate cu mare vites 

porturi se va per-: :
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de tâte clasele, cu condiţia de a fi ptesentate 
de către espeditori cu aise ore mai 'riaintea 
plecării acelui trenii. - ră 
„In casă contrariă ele se roră espedia cu tre- 

nulă următoră, NE 
Art, 92. Animalele, mărfarile şi objectele 

dre-cari ce se vorii cere a se espedia cu mică 
vitesă se roriă j:orni în termeni de 48 ore de 
la data presentării lovi, pc 

Maximum duratei tractului se va fixa de mi- 
nistru asupra propuneri! administraţiei. căel 
ferate, i 

Mărfurile şi objectele espediate ca mică vi- 
tesă se voriă pieda destinatoriloriă în termenă 
de 24 ore de la sosirea loră.. iar stii. 
„Arte 98; Animalele-şi mărforile eapediate 
cu vitesă mare: şi cari. voriă sosi la destinaţie 
în timpulă nopţii nu poti fi cerute de către 
destinatori de câtă 2 ore după deschiderea sta- 
țiunei. „-.; e fi pa ad) du Pa Pai 

“De Ja 1 Apriliă peră la I-Octombre' staţiu- 

pe 

d pe 

i 

nile pentra primirea şi predarea măituriloră | 
ori fi deschise la G.ore dimineţa celi multă şi 
se vorii inchide Ja 8 ore stra: celii:maltăir iii. 

De la 1 Octombre până Ja 1 Apriliă,: aceste 
- staţii se voriăi deschide 1a:7, ore:dimincța :celă 

e sârbii: 

   ar CENT ICAI SM it 

„i elori, 

  

    
" No.:1565 RELATIy 

nâstră sub No. 1,565: relativă da: exploatarea 
calei ferată Bucurescl-Giurgii, 'se ra înlocui 
cu următ6rele : pc rul 
Clasificaţia os biteloră feluri de năifari pre- 

rad iat 

cumă şi asimilaţia celură ndenvmite se șa face 
de către Ministeruli lucrăriloră publice: asupra 
propunerii admin.stiaţiei drumului feratii.. :. 

îl 

1 i . 

  

Art, 1. Ork-ce linie de cale f-rată română. 
construită s€ă conce dată de Statii, sc consideră 
ca făcândă pante din domenolă publică şi este 
supusă disposţiiloră presentei legi şi regula 
mentelosiă ce se vor îutecnn pentru aplicarea ej. 
„Arte 
a bai 

  
iii i ie 

    

  

atat e 

e e et și A i | or 
No. 484 ru. 18'ar4RriE 1870 NODIFICATORU ART: 73 DI 

   

2, Suntă aplicabile căiloră ferate t6te 
aa 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

"“Disposiţiunile celor 3 paragrafe de mal susă: 
nu se toră aplica la articolele de hrană precum 

| lăpturi, fructe, legumi, paseri şi alte arţicola: 
destinate la aprovisionarea dilvică a orageloră,: 
Asemenea articole 'se voră pune la disposiţia. 
destinatorilorii. atâtă gina câtii şi nâptea în 
termeni de: 3 ore de la sosirea trenulai. 

; Dominicile- şi : sărbătorile: mari staţiile de. : 
mărfuri se voră îuchide Ja ani€gi, 6ră predă-, 
rile de făcatii de la acestă oră se voră amâna:. 
pentru diua următâre, _. E 
„Art. 99. Se ra afişa exemplare sii estracte 
din acesti regulamentii la tote biaroariledru- 
mului ferații şi în salele de asceptare. . : 

„„ Disposiţiile privitâre la mărfari se voră a=- 
fişa în garele şi biurourile de recepţie a măr: ; 
furilori. Estracte din ele se voră libera meca=: 
niciloră, conductorilorii, priveghetoriloră gi orl.. 
ce alţi agenţi ai drumului ferată,. : îi 

; Asemenea estracte, în ceda ce privesce po 
călători, vorii sta afişate în fie-care din vagd-- 
mele drumuloi ferată... -- LE aaR 

i Arte 10V, Contrasenţiile Ia disposiţiile a-.. 
cestui regulamentă se voriă constata, urmări 
şi pedepsi după: prescrierile. legi! de poliţie a. 
căiloră ferate, presentată corpurilor legiaitâre. 
şi a codicelui penale, . +. 
EC II IE 
zi DDR E 

Si 

N :ORDONANTIA DOMNEASCA. : A, LĂ EXPLOAȚARRA CAII -FERATE: BUCURESCI-GIURGIU. 
Sa Si (1870) =: Dă 

i a i e aaa e 
Art. 1, D'sposiţiile art...73 din ordonanța „ Ori-ce moâificare sa va crede necesariă a se 

adace tarifeloră şi clasificației mărt 'riloră, nu . 
se va putea face fâră aprobarea Ministerului - 
agriculturei, comerciului şi lucrărilor publice... | 
„Asemenea modificări se oră putea, face in 

ori-ce timpi, cu condiţie d'a fi încuviinţate de” 
consijiulă nontru de ministri şi d'a se publica 

„A Şi afişa cu uă lună mal înainte de aplicare. 

  

2 
-” ASUPRA POLITIEI SI EXPLOATARII CAILORU FERATE DIN ROMANIA 

„cititi îi (Deeretiă No, 516 din 26 Martie 1670) | 
legile şi regulamentele relative la comunica- 
ținte ;de interesă generală; precum : dramuri, 
sin, canaluri porturi ete, -.: ! 
i“ Arte Be Proprietăţile liraitrofe dromariloră - 
ferate sunti supuse servitudiniloră impuse de: 
legi şi regalamente în privința alinieriloră, 
LEI DR ai .
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COMERCIULUI. SI LUCRARILO 

-Bcurgarii apeloră, osupaţiei. provisorie a pă- mânturiloră, în casti de raparaţii, 'exploatării minelorii şi carieriloră etc., ara 
Art, 4, So aplică de asemeaca la executarea gi întreţinerea căilor frate legile şi regula- „mentele priviţâre la estragerea, materialelor necesarii lucrăriloră publice, e 

„Art, 6. Concesionarii sunt dâtori a împrej- -mui ori ce drumă de ferii, în tâtă lungimea, lut, -pe ambele părţi. Ia „Art. 6, In tâte punctele unde calea, fcrată, va întâlni de nivel drumurile clasificate de naţionale judeţiaue, vecinale ssă comunale, fe şoseluite sei na, se va înființa bariere cari vor fanetiona după disposiţiile ce să voră preszri de Ministerulă lucrăriloră publice, . Art, 2, Nici uă construcţie nu sa pâte în- “fiinţa la ă distanță may mică de duoă metre 
de la calea ferată. . p 

Acea distanţă se va măsura ssă de la mu- chia superior, a săpăturilorii sâă de la picio- 
rulă împliniriloră drumului, sâi în fine de la marginea estar:6ră a şanțului,. după posiţia 

„căci ferate în raportă cu terenulă natarală. 
Art. 8. Ia punctele unde calea ferată seaflă   dispusă în împlinire maj mare de câtă trel me- tre d'asupra terenului nataralii; proprietarii 

Vecini santii opriţi a face fără autorisație spe- 
-cială, săpături de uă zonă: do lărgime egală 
cu înălţimea împliniriloră drumului de la, pi- 
cioruli teziturei acestuia, i 

- Asemenea antorisaţii s0.xorii da după con- -sultarea şi a concesionariloriă exploatării ace- Joră linil. . -.. o DE 
Art. 9, Este oprită a se înființa acoperişură 

de stafă sâă de şindrilă, şiră de paie, ssă fână, 
Şi în generală ori ce deposită de materii aprin- 
ăt6ra la uă distanţă mai mică da 20 metre de 

ia impreimuirile liniei forate. .. . ....: 
Acestă oprire nu se aplică la depositele de   

E POBUICE, e 2097 
minutulă: promulgării legi de fașiă s6ă la e- poca, înființării unei noui linii forate, se voră '|patea manţine în starea în: cara sa.vorii afla, la acea epocă, cu observarea condiţiilor ce se voră preseri da M.nisteriulă lacrărilor publice. Art, 14, In cazuri grave, cânlă vicța căl&- 
toriloră ară fi în pericolă, precum în casă de năvălire a zăpeziloră, concesionarii suntă Qâ- tori să adune la acele puncte toti personalulă 
serviciului liniet şi să câră, de va îi nevoo, de la primarii comunaloeă învecinate, namărulă de lucrători trebuitori, cari se voră plăti de dânşii cu îndoită preţiă ali localităţii. Art. 15, In interesul siguranţei publice, sei conservării dramariloră ferate „ admini- 
strațiunea, sâi concesionarii, cu aprobarea ad- ministraţiunii vor putea su prima prinuă drâptă despăgubire ork-ce constracţii, plantaţii, gropt, deposite de materiale şi altele ce s'arii afla în zonele mai susă arstats, a 
„ Despăgubirea proprietarilorii. interesați se va face după presericrile legii de expropriaţiă pentra causă de utilitate pubică. .. 

Art. 16. Contravenţiile la, disposiţiile arti- colilorii precedenţi, se vorii pedepsi cu amenda de la 10 pâuă la 100 iei, fără ca acssta să îm- pedice aplicare: disposiţianiloră codului pe- Bali, îndâtorânia-sa culpabilil:a desfiinţa în tzrinînele ce li se vor fixa; co:tracţiile să de- positele pentru cari aă fostă pedepsiţi; sră în 
casă de refusăi, acâată din arma lucrare se va eX:cuta prin administraţiuns şi soma cheltue- lilorii făcute sa'va încasa de la cet în drepti, ca în materie do contribuţiuni publica, :-.. "Acte 12. Abaterilo concesionariloră exploa- tării drumariloră ferate de la clausela caste- loră lori 'de însăroinâri, sâi da la regalamen- tele ce se vorii face pe basa acaloră clause şi a legii de fugă în ceea ce privesce împedicările ce s'ari aduce da dâaşii navigaţianii, viabili-   cereale făcute numai în timpulă strîngerii re-   <oltelorii. PE 

Art, 10, Nimeni nu va putea aşeda vre uaii 
depositi de pâtră sâiă alte objecta.neaprindă- tre insă mobile, la uă distanţă mai, mică de 
d metre dela tmprejmoirea drumuluy fferaţă, 
s6ă de la muchia superioră a săpăturei în care 
vară afla calea, si. : 

Art. 11, Pe părţilo unde dramulii feratii are 
uă singură cale, îasă expropriaţia se află fi- 
cută pentra ducă căi, distanţele arătate la art, 
1 8, 9 şi 10 de mat usii, se vorii măsura de la 
împrejmuirea ce desparte zona afectată dru= ului de proprietăţile laterale, 

- Art, 12, In casă cândă siguranța publică, 
conservarea drumalui şi dispoziţia locului va 
permite distanţele prescrise Ia articolele pre- 
-cedente, voră putea fi miczorate în urma unei 
amănante cercetări şi cu consultarea concesio- nariloră exploataţiunii, | 

Art, 13. Construcţianile ce se voră afla în 

tăţii deumarilorii! naţionala juieţiane ori vi- cinale, ssi liberei s:urgeri a apelorii, sa voră constata prin procesu-verbale. întocmite de pr fecţi, suborefecţi, primari, ingineri şi con- ductorui Statului însărcinaţi cu acâsta.. : .:.- - Aceste procese-verbale se voră notifica , în termenii de uă lună de la data loră la domici- hulă alesă de concesionari, prin îngrijirea pra- fecţitoră, IN aa ini i Arte 18, Abaterile provădute la articolulă precedenti, ss voră pedepsi cu-amendă de la, 300—5,000 le, 
Administraţianea va putea lua pe dată tâte măsurile nzcesarif: spre înlăturare daunelorii 

provenite din acela abateri; 6ră cheltuelile ne- cesarii la acâsta şe'vorii împlini de la conce- 
sionari, ca în materie de contabnţinni publice. 

„ Arte 19, Oci cine va strica ca' sciinţă calea   ferată, va pune. în cale.ver unii objectă împe- 
dicătoră circulaţiei, sâă va înatrebainţa ver ună . 
miglocii Gre-care pentra a impedica, opri s6ă..
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Ea , aa pa reia 
deralia trenurile drumurilor ferate sâă'va co. 
„mite: altă” acteiprorădute de: legea penală, se 

ra pedeusi confurinii acestei l-gi, +... 
„„ârte 20, Ori-cine va ameninţa, prin scrisă 
<ă va comite vre una. din crimele: argtate Ja 
„art:19, so va pedepsi cu închisre dela 3—5 any 
şi amendă de la 100—1000 lei. :.!: 
:» Cândii acea amenințare va fi fostă verbală, 
„culpabilali se .va pedepsi cu înthisâre de la 
1—6-luni şi amendă de la 50 —500 lei. 

* Art. 21, Ori-cine va causa, prin. nesciinţă. 
negligenţă scii neobservare a I-giloră şi regu- 
lammentelorii” vre vă dăună cale, staţiuniloră 
-s6ă trenuriloriă, din care va resalta răniri, se 
va pedepsi ca închisâre de la uă lună până la 
ună ară şi cu amendă de la 100—200'; let, 
- “În casă cândi accid:ntală va fi ocasionată 
mârtea uneia s€ă mai ma!toră persâne, culpa- 
bilulă a2 va, pedepsi cu în. hisâre dela 1—5 ani 
şi cu amendă de Ja 509—5000 lei. 

Art 22. Se va pedepsi cu închisâre do la 
6 luci penă la duoi ani, orl-ce .mecabiei scă 
conductori de irenuri însărcinată cu manevra 
îrcoriloră, care va, părăsi postulă în timpulă 
mersalui unul conroiă.: ad 

+ * Câadi se va cunstata- că în casulii de mat 
susii machinistii şi conductorii ai fostii în stare 
de beţie, atunci oscbiti de penalitățile prevă- 
dute de lege in raportă cu daunele scă primej- 
diile causate, acei funcţionari, în acestă casă, 
nu.s6 voră mai tolera sub nici unii cuvântii, în 
serviciul căci ferate.  . .. . 
-: Art. 23, Ori-ce contravenţii la dispozițiile 
regaiamentelori ce, :pe basa legi de facă, se 
oră face pentra poliţie, 'sigaranţa şi exploa- 

» tarea căilosii ferate, se va pedepsi cu amendă 
de la50—3000 Jai, o: er: ai 
-. În casă de recidivă, în cursulă aceluia-şi an, 
amenda va fi înduoită, şi tribunalele voriă pu- 
tea otâri pe lingă acea amendă uă închisâre de 
la trei gile până la ara 

ma 

dălună, i 
- Arte 24. Concesionarii căilorii ferate suntă 
responsabili către Statii să către particulari 
de pagubele! causate. de către adminitratorii, 
directorii şi agenţii de ori-ce gradă întrebuin- |- 
țați de dânşii în exploatarea dromuriloi ferate, 
“: Statulă este supusă 'la, aceeaşi. răspundere 
către particalari, în casă cândă ună drumiă.-de 
feri se va exploata pe comptală stă, adică în 
modii de regie, a 
Arte 25, Procesele-verbale pentru abaterile, 
delictele sâii crimele prevădute la art. 24 de 
mai susă, se voră încheta de ofigeril poliţie 
judecătoresc!; în casă de lipsa acestora. de că- 
tre inginerii şi conductorii Statului, sii de 
către ai companiilor recunoscaţi decătre admi- 
n'straţiune și.cari vură fi d-pusti cuvenitali ju- 
râmâută. In vasuli din urmă ele se vor depune 

- Ja jude ătorulă de pace, în termen. de 19 dile 
do Ja data 'loră.sub pedâpsă de nulitate: 

a , ; 
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“Art, 9G. Ori-ce atacă de împotrivire silnică 
s'ariă face do particulari “contra agenţilor dru= -mariloră: ferate” şi telegrafului în eserciţiulă 
fancţionii loră, e ra pedepsi ca 'răsc$lă după 
clasiticări'e prevădate da coaicele penal. 
- Arte 22, Disposiţiunile codicelut penal suntă 
întra totă aplicabile la easurile icară nu-suntă 
anume prevădute în legea do faţă: : ii:-0 2 
-* Art, 2S. Ministerolă: Imerărilorii publice, a- 
vândă în vedere baselu concesionariloriă căilor 
ferate şi disposiţiile presentei; legi. va stator- 
nici prin înţelegere cu concesionarii aceloră căi, 
regalamente pentru totii ce "privesce exploa- 
tarea proprii disă şi circulaţia pe căile ferate 
măsurile necesarii de poliție și de siguranţă, 
aplicarea tarifelorii, contrololă oierațiuniloră 
financiare şi în fine tâte măsurile necesari a se lua în interesulă publică, - n. ci 

Arte 29, Privegherea exploatăriicăilor ferate 
se va exersa de către Ministeriată lacrăriloră 
publice, cu concursalii agenţiloră de mai josă : 

1. Comisarii generali, i 
2. Inginerii şi conductorii Statului, - -*. : 

"8. Comisarii de poliţie, E Rei   Art, aU, Comisarii generali roră avea a pri- 
veghia următârele + - aia 

a: Modulă aplicării tarifelorăi 'aprobate și 
exrcutarea mesurilor prescrise de regulamente 
pentru primirea şi înregistrarea mărfariloră;, 
trans ortulă și predarea lorii către destinâtori; . 

b. Constatarea mişcărei generale a circula- 
ției călătoritoră, verificarea venitului brutii al 
liniei, constatarea și fixarea, cheltuelilorii de 
întreţinere şi de: exploataţie: şi facerea bilan- 
ţalni anuală pentru fxarea venitului neto ga- 
rantată de coucesiune;. . : LE 

€. În fine orl-ce alte însărcinără li se vapune 
de ministra, relativă la comptabilitatea călă- 
toriloră, mărfariloră şi cheltneliloră.: -:*".., 

Art. 31, Inginerii şi conductori” Statului 
voră fi specială însărcinați cu privegherea stă- 
rei calei propriă disă. terasementeloră, usTa- 
geloră de artă, machineloră tixe şi locomoti- 
veloră şi întreguli materiali mișcătorăi, .* 

Arte 32, Comisarii de poliţie voră fi specială 
însărcinaţi cu esecutarea tutaloră mtsuriloră 
co se worii prescri de ministru, în acordă că 
compania pentru poliţie şi păstrarea bunei or- 
diue în curţile gareloră, staţianiloriă şi locurile 
frequentata-de publică, : .. iz 

Arte 83, Cheltuelile necesariă cu plata retri- 
buţinnilorii agenţiloră de priveghere enume-- 
raţi lu art. 29 de mai susii, ee voră plăti de 
către companie, după înțelegerea cu Ministe- 
rială lucrăriloră publice, şi se vorii scade 'din 
venituli brati ali liniei, împreună cu cele-âlte 
cheltadit de exploatare. a   „Art. 34. Tote legile şi regulamentele ante- 
riOro sunţă şi remâniă abrogate în ceea ce ai de 

"| contraziă disposiţiiloră presentei legi.
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„CAPETOLUL.1 
_ „Disbosiţii genciali 

Art. 1, Tâte drumurile sâi căile de pe în- „tregulă teritoriă ali țărel, atâtă cele existiute câtă şi cele ce se vori deschide în viitoră, se împarti în patra Categorii: - : ! "=: a.' Drumuri s6ă că: naţionale; 
+ 8; Drumuri județiane; 

c. Drumuri vicinali; E | 
*2d Dromuri comunalt şi strade din oraşe. „i Art, 2, Căile naționali sentă acelea car! ple- “cândă din capitala țErei, se dirigă către deo- sobitele cavitale de districte, porturi sâii tre- cători de frontieră şi aă caracteră de înteresă generale; i: : Art. 3, Dramari jndeţiane suntă tâte'acelea cari pună în comunicaţie directă duog să mai multe capitale de judeţiăi, cară pună în legătură osebitela plăşi ale unui judeţi cu capitala sea, „86 cari plecândiă de la capitala judeţului a- jangi la unii portă sâă frontieră. 

Art. 4. Dramură. vicinale sunt tâte acelea “cari pună: în legătură diferitele comiine între ele sii cu reşedinţa Sub-prefacturel, : -. -: Arte'd. Drumuri comunal şi strade suntiă acelea cari se mărginescă po teritoriulă uney comune, fără a face.parte din vre una din ca- tegoriile de mai susiă. 
Art. 6, Târe, căile, arătate la art, 1 facii parte din domenulă publiă şi astu-felă ele nu poti “fi deschise 'ssii închise dă câtă după prescripțiile leger de fașă, | 

:." Arte 7. Contormă art: 72 din legea pentru expropriaţii, lărgimea căiloră naționale rmâne do 26 metri, capringendă parte împetrită seii pavată, acostamentele ganţuriloră şi două zone laterale pentru plantaţii şi depositele de ma- teriale, tt 
- Pentru drumurile judeţiane, lărgimea lor to- tale: se. statornicesce a, fi de 20 metri; pentru drumurile vicinali de 15 metri. - 
"“ In traversarea, oraşeloră şi tergarilorii, lăr- gimile mai sus arătate, voră fi statornicite după trebuinţă, i a ! In fine lărgimea dromuriloră comunal! se ta otări pentra fie-care din ele de către autorita- tea locale competintă cu ocasiunea statornicirei lori, fără: să potă fi mai mică de dece metri,: "Art, 8. Tâte dependinţele unui drumă de 
ori-ce categorie, precumi : poduri, apeduce, 

"COMERCIULUI SI LUCRANILCAT PI BriCR 
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'ziduri de sprijinire, şanţuri, case de cantonieri, plantaţii şi podeţe peste ganţari ce dată acces :| drumuriloră laterale, facă parte din acel "dramă, şi astă-felii se construescă şi se întro- țină cu resursele afectate Ici, | Arte 9, Orf-ce dranii de ori-ce categorie, urmiză fără întrerupere în traversarea comu- neloră rurali şi urban), 
Elii se execută şi se întreține în t6tă întin- derea ca mişlâcele afectate Iui; pentru părţile aflate în traversarea oraşelorii şi târguriloră, acâsta se mârginesce nuinai la şos&oa propriă disă, adică partea împetrită scii pavată şi a- costamentelo ssă trotuarele rămâindiă ca 'cele alte dependinți ale căei să fie construite şi în- treţinute de comunele aceloră oraşe sâă târguri. “Art, 10, In conformitate cu art. 63 din le- gea consilielorii județiane, elasarea să declara- rea unni dram de calea națională s6ă jud -țiană se faca prin uă anume lege; totă asemenea. se va urma şi pentru declasarea ssă sc6terea lori din vre-una din aceste ducă categorii? Pentru drumurile vicinali, elaarea, şi declasarea se face prin ordonanță domnâscă asupra avisuluy consiliulni judeţiani. . . , 

„ Clasarea: şi declasarea drumuriloră şi stra- deloră de comnnele uibane sa +a face de con- siliulă comuneloriă, fără altă autorisare, Pentru drumurile comunali şi strade în comunele ru= rali,- clasarea lorii se ta face prin ordonanța comitetului permaninte asubra propunerii con- siliului comunale respectivă. E „Arte 11, Ori-cândii tre unală 4in drumurile naturale astă-af existente se va otări:a se în- locui ca unii drumii şoseluită, terenul ocupată de drumulă vechii se va lăsa fără despăgubire în profitul proprietăţei pe care elă se află; Gră terenulă trebaitoră pentru noua cale se va Ina asemenea fără despăgubire, afară numai cândiă prin deschiderea novei căi va, fi necesi- tate a se desființa clădiri, sădiri, îm prejmauiri şi altelv, pentru care sa va urma conformiă legei de exproptrieri pentru causă de utilitate publică. “Art, 12, Porţiunile de căi naţionale şose- luite ce se oră părăsi prin declarare, conform art. 11], în urmarea unei schimbări de traseă scii deschiderea unei noui că! în acceaşi direc= țiune se vori trece prin acecaşi lege între dru- - murile judeţiane 'sâi între cele vicinale după 
patara lori, -   Arts 13. Materialele de pâtră sc petrişă” 
trebuitâre la construcţia şi întreţinerea tutulor
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dramariloră arătate la art. 1, se voră estrage 
din punturile gârleloră şi din cariarele deschise s6i cari se voră deschide, fâră altă, plată de 
câtă despăgubirea pentra suprafaţa degradată 
cu extragerea şi dromaurile de trecere. *.- 

„ Acestă despăgubire se va statornici de către 
comitetul permaninte, asupra raportului a 
duo! experți nvmiţi unulă de sub-prefectă şi 
celă-altă de proprictaruliă locali. In casă de numire Comitetulii permaninte numesce ani 
alii treilea expertă, 
“sorţi, şi care, unindu-se cu unulii din ambii ex- perţi, otărasce definitivă. 

„CAPITOLUL II. 4. e 
Despre căile naţionali şi drumurile |. 

județiane ” 

$ 1. Construoţia 

„Arte 14, Inlocuirea: drumuriloră naţionali prin şosele nu se pote face de câtă în virtutea 
unei legi, catu va antorisa şi alocarea credite- lori necesarii în osebitele exerciţii până la complecta terminare. : i “Art. 15. Construcţia unui dramă judeţiană 
se va întreprinde în virtutea unei ordonanţe 
domnesci, dată asupra raportului Ministerului 
lucrărilor pablice, în urmare încheerii consi- 
lieloră judeţiane interesate, cari voră propune 
şi resurtele trebuitâre, contormi art. 15 din legea consiliileră judeţiane şi prescripțiuniloră legei de facă, -. a : 

Art. 16, Când unii drumă judaţianii se ra 
întinde peste duoă ss mai mnulte' districte, 
fie-care din ele va trebui a da resnraele nece- 
sarii pentru construcţia, părţii co va cădea pe teritoriul săi. a a 

„ Art, 17, Cândi vre unulă din judeţele inte: resate la construcţia anni dramă judeţianii ară întârgia d'a propune resursele necesarii pentru constracţia părţii ce'lă privesce, guvernaliă va putea ordona, ex-oficio alocarea în budgetală judeţului a acelori resurse, PN Art. 18, Cândi resursele uaui judeţi voră fi 
neîndestolătâre în proporţie cu costală: înfiin- 
ţărei unui drumiă judeţiani, guvernulă va pu- 
tea veni în ajutorul acelui județii prin uă sub-venţiune din casa Statului, îasă acâsta va 
trebui a se face prin nă unume lega. Aceste subvenţiuni se vorii da de preferință ju ieţe- 
loră cari p'ară avea âncă pe teritorială. lvră deja constraite căt naţionale. . 

£ II. Intreţinerea 

Arte 19, Intreţinerea căilorii național! atâtiă 
şoseluite câtă şi naturali, precumă şi tâte de. pendințele lori se face de către garornă. cu 
fondurile alocata în budgetuiă generale, .., 

trasă din sinulă săă prin 
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Art, 20, Intreţinerea drumurilor judeţiane 
atâtă şoseluite câţă şi naturali, împrenă cu tâte dependinţele loră, se va faca cu resursele județulur, ce sa voră otări în fie-care ană de Consilinlă judeţiană. , Arte 21, Câudă vre-unulă din Județe arii ne- gligo întreţinerea unui drumă ali săi, guver- nuli va trece ex-oficio în bndpatulă judeţuluy resursele necesarii pentru acâsta, . 

' , pd 

CAPITOLUL III 
Despre drumurile vicinali şi comunali 

Art. 22, Construcţia dromurilorii vicinali şi 
comunali și a stradeloră din oraşe, se va face 
cu resursele comunali. E 

- Aceste resurse voră.fi atâtii midlocela bă- 
esck acordate prin legi, câţi şi preataţiuni în 
natură. i , , 

Art, 23, Intreprinderea construcţiunai dru- 
mariloră vicinali şi comunali se va face după 
otărirea consilielorii comunelorii interesata şi 
aprobarea consiliului jndeţiani sâă în interva- 
luă sesiunilorii a Comitetului permaninte cu : 
dreptă de revisiunea Consiliulai jndeţiani Ja 
cea ântâii a sea sesiune, : , Ip: , 

În ceea co privesce stradele de prin comu- 
nele urbane, aveste lucrări se voră face după 
decisiunea consilieloră comunali, 
„ ârt, 24, Intreţinerea acestoră dramuri se 
va face totă cu midlâcele afectate construcţiu- 
nei loră şi după acelâşi reguli, n 

Art. 25, Cândii vre una din comune arii în- 
târgia a otărt cele trebaitâre pentru buna în- 
treţinere a unui drumă vicinală să comunală, 
Comitetul permaninte pâte să ordone întrebain- 
țarca la acâsta a legiuitelor resurse comanali, 

CAPITOLUL IV 
„Despre prestaţiuni cit dile de lucra 

Arte 26, Orice locaitoră domiciliată da celă 
puşină 6 Înni în comunele rorali, fără deose- 
Dire de clasă sșii protecţiune, validă în verstă, 
de la 20 până la fi0 de ani, în calitate de capă 
de familie, de proprietari, de arendaşiă, de r&- 
zaşiă (moşnean), de comerciantă, meseriaşă, 
mauacitoră, etc., cu ună carâatii ori-ce persână 
supusă la daren uneia stă nai maultoră contri- 
baţiuni directe, va putea fi chiămată (după 0- 
tărirea, Consiliulni comunale respectivă) a da 

“| pe fe-care anii până la trei dilede lacra pentrn 
constracţia şi întreţinerea drumariloră vicinale 
sii comunale. DI 
„ Art, 22, Locaitoril din comunele urbane voră 
respunde în bani valârea acestori trey dile. 
Acâstă preţaira se va determina la începutulă 
fie-cărul ani de consiliulă comunală gi se va
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COMERCIULUI BI LUCRARILOR PUBLICE ; „i 2041 publica prin afipte tipărite scă lipite la uşa rimâriei. Suma totală a acestoră dile se va trece în budgetă la capitolală venitariloră, iasă sub nici ună cuvâată nu seva putea întrebuința Ja nă altă destinaţie. | , - - Pentru sumele corespondente Ia acâstă dare, comunele urbane cu aprobarea consiliulut ju- - dețianii voră putea crea venituri prin împosite indirecte, însă produsulă lori—cumă s'a disii mal susii—na va putea îi întrebuințată de câtă la constrncțiunea, şi întreținerea stradeloră co- munei. ! 
„Arte 28, Pentrm constracțiunea şi întreţina- rea căilorii judeţiane, clasificate astă. fală prin anume lege, consiliele judeţiane pâtă cere de la fie-care lozaitorii din judeţii uă dare anuală de maximum trei dile de lucra. 

In comune urbane acâati dare va fi în ban. Locuitorii din comunele rurali, însă, vori fi liberi toti-d-una de a se scuti de acâstă dare de trei gile în muncă plAtindă preţulii loră dapă cumă se va fixa anualii de către consiliul judeţiană, şi făcânăă acestă declaraţiune în cursală lunei lui lanuariă a fie-cărui ară, La casă cândii se va face prestaţiuna în na- 
tură, unii locuitoră nu va putea fi chiămată a lucra la dramii în uă depărtare mai mare de duoă-deci kilometri do la domiciliulă săi. . 
„Art, 29, Dilele de lucra prevEdute la art. 26 şi 28 se voră face de locuitorii fără vite numal 
cu mânele, 6ră locnitorii cari nu suatii în cate- goria pălmaşiloră, voră face acesta dile ca tră- sura, însă nici uă dată cu mai multă de câtă 
cu ducă vite, 

Art, 30. Loeuitoril din comunele urbane 
vor respunde în bani. valrea corespundătâre 
dilelorii de lucru în modală armătoră ; 

Acoi ce plătesci către Stată nă dare până la 
marimumii de 48 lei vechi voră fi asimilați cu 
locuitorii pălmaşi, iai 

Acei ce plătescă: către Statii uă dare mai 
- nare de cifra 48 lei vechi, rorii fi asimilați cu 
locaitoril ce posedă vite. ' A - 

Art. 31, În luna lannariă a fe-cărui ani 
consiliele comuneloră rarale voră întocrni unt 
tabloi arătatoră pentru fie-care din locuitorii menţionaţi la art. 27 şi 28 de mai susă de gi- 
Jela ce voră trebui a da locuitorii comunei în 
natură s6ă în bani (după a nume preţaire) pen: 
tru căils atâtă judeţiane câtă şi vicinale şi 
comanale, Acestă tabloi va sta afiptă la Pri- 
măria comunei în timpă'de uă lună, pentru ca "fie-care interesaţi să potă lua cunoscință de dânsulii. şi să câră îndreptarea greştleloră ce gară fi putut face, .: A 
2. Ori-ce reclamaţiuai în astă privinţă se voră putea adresa mai ântâiă Consiliului comuaală şi în contra acestuia se vorii adresa la judecă- 
torulă de plasă până la terminulă prescrisii 
rosi sus; după trecerea cărnia acelă tabloii va 
remânea definitivii şi se va comanica Comiteta- 

  

lol permanentă, spre a servi de basă penţru iu- crările privitâre pe acea comună în corsu) anului. Art, 82, In casti câadă unii din locuitorii chiămați a da dile de lucru în natură na voră . fi următori îndătorirei lori, primarulă va fi în dreptă a numi pe compta acestora alţi lucrători; şi plata, acestora: se va împlini de la cei d'ân- teiă, conformă legii de urmărire, Acel ce nu ari respunde la timpi darea bănescă corespun- dătâre dilelorii de lucra, voră ti urmăriți pen- tru neplată 6răşi conformă legii de urmărire. Arte 83, Primarii suntă în deosebi respon- sabili de exactitatea tablouriloră prevădute la articolală 31, DE 
Omiterile se voră patea îndrepta în carsală anului, ori cândă s'arii putea descoperi; însă dilelo omise voră fi cernte în dani, cari acestea se voră încasa la Primăria, comune şi voră fi a- fectaţi la cheltuelele drumuriloră, : 

- ArteD4, Pie-carelocaitoră pote trămite în lo 
coli sti unăaltă lucrători plătit cu speselesâle, 

Servitorii, adică argaţii, râudașii şi alţii ce sunții în serviciulă proprietarilorii, arendaşiloră şi altoră asemenea aii facultatea de a plăti în bani dilele de lacru, conformă: preţuirei prâ- serisă la art. 98, .. ie 
" Art; 85. Comitetul permaninte, avândă în 
vedere resursele disponibili pentru fie-care li- nie de drumă judeţiană otărită a so întreprinde 
şi nândă arisală inginerului judeţului, va fixa 
pe fie-care ani atâtii comunele ce ai a lua parte 
la acâata câtă şi lungimele de drumă privitâre 
pa fie-care comună în proporţie cu resursele 
ei, astă-feli ca să na întrâcă peste maximum de trei dile cerutii de lege pentru drumurile - jodeţiane. -.... i 

Art. 36, Pentru drumurile vicinali şi coma=: nati, consiliulă comanală avândă în vedere re- 
sursele disponibili pontra fie-care linie de drum 
vicinală 's6ă comunală, otărită a se întreprinde şi luândă avisulii inginerulni judeţulal, va fixa pe fie-care ană lungimea de dramă privitâre pe Ga-care comună în proporţie cu resursele ej, astă-felă ca să nu întrâcă maximum de tre: dilo cerute de lege pentru dromurile vicinali şi comunal. er i Pr 

„ Incheerea consiliului comunalii se va supune aprobării cumitetului permaninte, pi | „Arte 87, Lacrările ce vorii urma, a se între- prinde cu resursele statornicito la art.28 pen-' tru comunele arbane se vorii trece între chel- tuelele badgetulni comunală într'uniă a name 
capitolă. Ea DI 

„Art, 38, Regalile statornicite prin articolul 
de mai susii pentru construcţia drumuriloră julețiane,. vicina şi comunali, se voriă aplica 
in, mârginirea, treboinţelorii şi pentra întrgţine- 
rea aceloră drumari în Ia 

Arte 3). Consiliile judeţiane, în sesiunea lor   anuale vorii statorniei regulamente pentru epo- 
cele în cari se voră cere gilele de Incra la căile
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" judeţiane, modulă întrebuințări loră scă a pre- 
facerii :loră. în lucrări cu bucata.: intocmirea 
țablouriloră de dile, chipulă dări! îu'adjudeca- 
ţiia lucrăriloră drumuriloră: acolo unde in locă 
de ile va fi dare bănescă.. Totii prin'acele re- 
gulamente se vorii determina regalile compta- 
bilităţii lucrăriloră, însemnarea direcţiunilori, 
plantaţiuni şi altele privitore la construcțiunea 
şi întreţinerea drumurilor judeţiane şi vicinali. 

- 'Totă aşa voră procede şi consiliile comauali 
mbane, Şi rurali în privinţa construcţiunii şi 
întreținerii drumurilorii comanali şi strade!cră,. 

; Arte 40. Pentra căile jndeţiane gilele de lu- 
cru nu se voră putea cere da câtii in interva- 
lele cunoscute ale lucrăriloră agricole; :acâstă 
regulă nu privesce lucrările cerute în comunele 
raraji pentru neapărata şi dilnica întreţinere. 
a comunicaţiunii pe dramarile! vicinali şi e „co- 
munali. . 

Fie-care Consilii judeţiană va prevedea ac& 
stă escepţiune în regulamentulă săi ă citată la 
art 39 de mai sosi: -- 

- Fie-care consiliă judeţiană va prevedea as38- 
nenea în regalamentulă săă midlocele pentru 
păşunarea gratuită a vitelor întrebuințate la 
constracţiunea căilorii judeţiane. 

CAPITOLUL V ! 
Despre personalulii îusăreinatii cu 

privesherea lucrărilo îi .. *: 

Art, 41, Projectarea şi privegherea execu- 

REGULAMENTU 

PENTRU APLICAREA! LEGII ASUPRA pnuxuizoRii 

| (30 Septembrie 1873) * 

” Disposiţiuni generală 

" Art, 1 Epocele cândă urmeză a se cere dile 
do lucru, pentru dramurile: judeţiane suntă de 
ducă categorii: , 

1. Epoca de primăvâră de la .... da. î..... 
AI, Epoca de tâmnă dela .....la... “U) 
“Art, 2. Pentra nrapărată şi dilnică. iătreţi. 

nere a comunicaţianii pe drumurile vicinali şi 
comunali se va putea cere cu tote acestea dile 
de Iucru în comunele razali, şi în, intervalulii 
epocelorii de mai susă. 

Art, 8. După ce lista dilelorii „de lucru din 
- fie-care comună se va statornici anuală, con- 
formă art. 26, 27, 23, 29, 30 şi 91 din lege pri- 
marii: comunelor, cei din comunele rurali prin 
Sub- prefectura” respectivă, voră inainta Comi- 

  facă suntă, și rEmână abrogate. .. 

  

  

LEGIUIRI ALE MIKISTERULUI AOBICULIUREI 

tării şi întreţinerii căilorii naționali: se va fată. 
de cătrea genţii Minist: raloi lucrărilor publice 
retribuiți din fondurile tesaurutui. 
fârt, 42, Pregătirea pr zojecteloră dtamiurilor 

judeţiane, executarea şi întreţinerea loră. să ra 
face în fie-care judeţ de pers6rele tecnice ale 
judeţelorii numite şi plătite de către 'corisiliile 
județiane, conformă „legii consiliiloriă jude- 
iane RI 

i * Acesti: ingineri însă nu voră “putea ș numiţi 
de câtii dintre men! speciali, având autorisa- 
ţinnea Ministerului lucrăriloră publice.” 

” Projectele: generali. şi lucrările de artă pe 
căile jndeţiane roriă trebui mai ântâiă a fi exa- 
minate şi aprobate de Ministerul Jucrăriloră 
publice, 

Art. 49, Cele mat susă disc în privinţa ape- 
| cialităţii acestoră ingineri şi a luzrăriloră de 

artă cari trebue a fi supuse cercetării Ministe- 
ralui lucrărilor publice se raportă şi la pers0- 
nalulă şi lucrările din comunele” arbane, de uă 
primă importanţă. 
“Art, 44, Projectarea,' constracţiunea şi în- 

treţinerea dromuriloriă: vicinali, şi comunali se 
va face de către respectivii primary (întru câtă 

-| nu ară aveă pentru acesta agenţi s; :eciali), însă 
privegherea inginerilorii şi altoră însărcinaţi 
ză Cowsiliiloră judeţiaue. 
Art. 45, Vote disposiţiunile administrative 

s6ă legile în Vigore co ară fi contrarii legii 46 

ARE a 

3 

(FACULTATIVU) 

    

tetalat permanentii câte. vă. copie legalisată, 
cel multi până la cină” spre-dece Februare a 
fie-cărnia anii. 

" Neobservarea acestui termini face răspun- 
dători pe primari şi pe sub-prefecţi do chele. 
tuelele ce“ se vorii urma 'cu trămiterea unui - 
întradinsii din partea Comitetului pentru alcă- 
tuirea s6ă rectificarea acestoră liste. 
"Art, 4 Primarii comaneloră iurali. sâi, în 

lipsa loră; unulă din consilieri ce se va delega, 
de dânşii, voră servi în timpul executării lu- 
crănloră ca âgenţă direcţi de executare şi pri: 
veghera sub ascultarea inginerului-şefă şi a 
conductoriloră, delegaţii sti, după ordinilo” ce 
voră priimi do la sab- „refecţi, . 

Arte Be: Dilele dâtorate în totală de fie-care 
comună pentru. drumarile judeţiane se voră pro 

a) xB. Fie- -care din eyecele Aixate la art. 1 s8 oră putea sub-impărţi î în nat alte eriide după inpregiri 
sărilo locale, , : £ i: ae



- -astă-felă în câtă să so desăvergăscă pe deplină 

-diulii şi projectile curiincidse pe lingă care va 

COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

faco în lucrări cu bucata, ce so roriă da, în sar- 
-cina colectivă a locnitoriloră acelet comune, ' 
=: Pentru acăsta inginerulă judeţului se șa servi 
de date positive şi consacrate de ex. crienţe pe 

zcari „printrunii tabloă lo va pune în vederea 
Comitetului. .... a 
i In cestiuni de transporturi va avea în vedere 
„distanțele şi localităţile. -- . 
in AFte Ge Primarii comuneloră rtspundă de în- 
deplinirea tatuloră dilelori cu mânele sâă cu 
jcarulă a'colorii înscrişi în liste. conformânda-se 
da casuri de trebuință, art. 92 şi 34 din lege, 

-tâtă lucrarea co so va da în sarcina comuni, 
„Arte 2. Repart.ţiuaea între locoitori a lu- 

crăriloră ce se voră da în sarcina une! comune, 
sc șa faco de primară în înțelegere cu condac- 
torulă însărcinată cu executarea. : ” 

-. Art, S, In fie-care ani, Consiliul jndeţianii 
Xa fisa, liniele de drumuri juleţiane co va îi să 
se execute în anuli urmâtură. | 

-- „Înginerolă juileţului sa face până atunci stu- 

alătura, Coinitetului permanentă şi ună tablun 
detaliată extrasă din projectulii fie-căr.I linii,   -arătândă atâtă rândulă una lingă alta a comu- 
-nelorii ce va crede de curiință să ia parte la 
lucrare, câtă şi lucrările ce |i se destină pre- 
-cumi şi distanţa: pe care suntă aşedate acele 
ucrări, . Di . - 

Comitetulă permanenti făcenăii modificările 
ce va credo de cuviință, lo va supune la, 'revi- 
“siunea şi aprobarea, cunsiliului. 
„Arte 9 De uă dată cu facerea planului şi 
“profilului unui drumnă, inginerulii judeţalui vu 
face şi calculul săpăturilor şi împliniriloră 
necesarii pentra facerea terasementelori. 
„= Acesti calculă va arăta nomărulă metriloră 
cubi” de terasemente pe fie-care lungime par- 
iale a drumului, şi du,ă cnantitatea acelui 
terasementii se ra statornici, pe basa experieu- 
țeloră făcute, şi numărulă dileiură de pălmaşi 
trebuitore. . - 
- Cunoscândă apol numărul dileloră disponi- 
bili dinte'nă comună, se va calcula lungimea de 

„4osea în terasemente ce locuitorii acei comune 
voriă fi dâtori a da gata în corsulă unvi ani. 

Toti asemenea se va proceda şi pentru îm- 
petruire, conoscândă distanţa cariereloră şi 
numărul dileloră de cară disponibile, do la a- 
ceeaşi comună, ie 
i: Arte 10. In modulă prescrisă Ia articolul 
precedenti, fie-care comună e dâtâre a da guta 
în cursulă unei campanii uă lungime otărită 
de şosea în terasemente şi uă lungime de îm- 
petruire cu rcserrele sâle; s6ii arendă în vedere 
depărtarea drumului ori cariereloră, precumă 
şi disposiţiunile art, 28 ali legii, uă lungime 
numai de terasemente săi numai de îmnpetruire.   :” Aceste lingimi se vorii coinuzică fia-cărui 
primară ală comunelorii ce contribug Iu facerea | 

7 NE: iai ! 

Ei 
drumului în cestiune, cu îndâtorire a faco să 
se execute întocmal în cursulă anului, N 

Act. 11, Porțiunea de dramă ce, depă cal- 
culele de nai susii, revine anualmente fic-căreia 
din comunele destinate a contribui la facerea 
lul, se va preda în priimirea' primarului acei 
comune împreună cu ţăruşii stă movilele art- 
tătâ:e de axulă şi înăițimea împliniriloră scii 
adâncimea săpăturiloru, prin procesii-verbalii 
sub-scrisii de dâusulă, în care se va arăta lun- 
"gimea de drumă predată în sarcina sa, şi punc- 
"tele prin care ea trece, precumă şi îndâtorirea 
luata din parte”i spre a o executa ca dilele co- 
inunti penă Ja a nume termiuă în cursulii ana- 
lui pentra care acea Tepartiţiune e făcută, 

» Aceste procese-verball se vorii comunica po 
d'eă-parte sub-prefectului respectivi, spre a 
priveghea executarea, 6ră pe de alta Comite= 
tului permanentă ; crigivalele so vor lăsa în 
păstrarea comunei. Se înţelege că în cursulii 
anului, atâtă inginerulă câtă şi ajutârele ssle 
şi sub-prefectali, voră trebui a revisui, pecâtă 
se pote mal Gesă, îndeplinirea îndâturirii pusă 
comunci, şi, la casi de întârdiere, voră insita 
pe primară a grăbi executarea, la timpi în con- 
tormitate cu legea. ! : 

Arte 12. Dăca la terminulă otăritii prin pre- 
seriptulă-verbală atată la articolută” prece- 
deută pentru terminarea lucrărilorii dâtorate 
de uă comună, acâsta ară fi rămasă în îutâr- 
diere, sab-prefectulă în unire cu inginerulă 
judeţului vorii constata acestă îutîu divre prin 
procesi-verbală şi vor propune comitetului, con= 
form disposiţianiloră art. 32 din lege, executa 
Tea lucrăviloreu plată în conptulă comunei, esti- 
mândiă costală lucrărilor ce ai rămas a se face. 

Art. 13, Condactori! sâă picherii, fnsărei- 
Daţi cu lucrările, voră trebui să albă cunoscinţă 
de porțiunile de dromă lăsate în sarcina fie- 
căreia comune, precumii şi cea mai perfectă, 
sciință de traseulă drumului şi de regulile cele 
mai indispensabili pentru construcţiunea, te- 
rasementeloră şi împetrvirii. [i voră parcura 
continuii linia în construcţiune cu care suntiă 
iusârcinaţi, şi vori asista la coastrucţiă dru= 
mariloră dirigindă în permanenţă lucrarea, : 
„Art, 14. Comitetulă va face a se cumpăra 
uneltele trebvitâze în numără îndestulători, a= 
tâtă pentru scâterea materialului din cariere 
câtă şi pentru executarea teras-mentelcră și 
împetruirii, Aceste unelte se voriă da în sma 
conductorului si. pi: herului respectivi, spre 
a se întrebainţa în lucrare, și elă va fi respon-- 
sabilă de modulă 
văril loră. | | 

Uni numiri de pălmaşi va fi însărcinaţi nu- 
mai cu deschiderea cariereloră 'şi se6terca, şi 
sfărâmarea petrei, avendii tote uneltele trebui- 
târo pentru acâsta, âră din cel cu carulă se va 

întrebaințării scă conser- 

opri namărulă trebuitoră la încărcarea şi trans=- 
portul acestui materială.
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Art. 15, Aceste unelte se veri cuinpăra din 
fondulă dobândită prin trausformarea în bani 
a dileloră de lucru, sâii din orl-ce alte fonduri 
"disponibili ale judeţului. 

In casii cândi depărtarea carierelor sf a 
drumului de constraită de la demiciliulă locui- 
torilorii ară fi mai mare de câtă 20 kilometre 
precumii se prescrie la art, 28 ală legii, sprea 
“use perde dilele de lucrau nici a se viola legea, 

se va despărţi acea, distanţă în duoă trauspor- 
“ “turi adică unele din, comune voră face trans- 
porturi dela cariere la distanţa de 20 kilometre 
€ră altele de la acestii din urmă punetiă la lo- 
culă întrebuinţării pe şosea; acesta numal în 
casă câuâă prin uă bună combinare locuitorii 
ce sară găsi în asemenea categorie nu voră 

„putea fi utilisaţi la facerea, de terasemente în 
Jiniele depărtării legale; Asemenea pentru ju- 
erătorii cu mânele întrebuinţaţi la facerea te- 
rasementelorii, ei nu voră putea fi duși în nici 
unii casă la uă distanță mal mare de 20 kilo- 
metre de la domiciliniă loră. 

Art. 16. Tabloul acesta de  repartiţiune a 
probatii sii modifcatii se va viza, de ingineră 
şi va servi de basă la predările lucrăriloră de |. 
către comune. 

Arte 17. Numai după complecta săvergire a 
Jucrărilorii date în sarcina unei comune, se ra 
putea socoti acea comună liberată de dâtoria 
sa pentru drumurile judeţiane în anulii acela. 
"Art, 18, Cândă uă comună va desărârşi lu- 
crările ce i se voră fi dată în sarcină, unulă 
din membrii comitetului, după încunosciinţarea 
ce va face despre a: “&sta, inginerală jud“ţului, 
va merge ia faca loculni şi, în presenţa, ingi- 
merului şi a sub-prefectului locali, va constata 
îndeplinirea lucrărilor după tabloulă de repa- 
rațiune şi va, libera comanei ani bileti tipă- 
rită snb-scrisă de iugineră şi sub-prefectii, 

. Pentru aceste bilete se va ţine unii registru 
cu unii numără de ordine de către Comitetală 
permanentă, 

Art. 19. La casă cândă unele din comune 
voriă întârdia a îndeplini sarcina ce le va fi im- 
pusă peste epoca de tâmnă fixată de Consiliulă 
judeţianii, sub-prefectulă plăşei, va stărui ca 
primarii aceloră comane să facă a se executa 
lucrările pe deplină, chiară după trecerea ace- 
stui termini, 
"Art. 20, Se va putea, cere dilele şi în natură, 

pentru lucrări ce nu s'âră preface în lucrări 
ca bucata. Aceste gile voră trebui să fie pre- 
vădute. prin tablonlă generală de lucrări şi re- 
paraţiuni aprobate de consiliă, sâi, în lipsă'i 
de Comitetul permanentă. 
"Art, 21. In casii cândi so va cere asemenea 

gile, se voriă aduce sâă se voriă trămite de pri- 
Toarală comuni cu liste în înduoitiă exemplarii 

- arătând numărală şi numele lor, giua şi punc- 
“tulă lucrării, 

-Unulă din exemplare văată de ingineri si 

    

    

LECIUIRI ALe AINISTERULUI AGRICULTUREI 

delegaţii săi, cu obserrațiune dea toți cari în- 
scrişi ai răspunsii la apelă, se va înapoia pri- 
marului, „i 

Cândi lacriitorit înscriși tnt nă listă voră fi 
să stăruâscă duoă sâii trei dile d'a rândulă, în 
fie-ce dimincţă, se va face apelă.nominată în 
presenţa primarului sâă a delegatului stă şi a 
tutuloră lucrătorilorii din aceeaşi comună; ab- 
senţele se voriă nota în liste. , 
„Art, 22, Constutarea întrebuințări qileleră 

în natură se va face, după -listele vorbite mai 
susă, de către inginerali judeţului s6ă conduc- 
torulă respectivi în unire cu primaralii comu- 
ueă, şi se va libera fie-cărui locaitorii, pentra 
dilele lucrate, câte uni bileti tipărită scosă 
dintr'anii registru cu matca, ce se va depune 
la Comitetulă permanentă, 

Art, 23, Lucrătorii vorii fi ăstori a aduce 
cu denşii la lucru câte uă sapă, uă lopată de 
feri şi una de lemn, 

' Cele-aite unelte, precumiă : râbe, maie, “târ- 
năcâpe, grătare de ferii pentra ciuruitală .pe- 
trizulai ete , se vori da de către Comitetală” 
parmanentă. : 
„Art, 24, Comitetul permanentă va regula 

cu diferiţii proprivtari de moşii, despăgubin- 
du'i conformă articolului 40 din lege, locurile 
de păşune de cari se va simţi trebuință, Ingi- 
nerulă judeţului va face pentra acâsta curiin- 
ci6sa cerere la timpi, 

Art. 25. Lucrările de artă, încuviinţate de 
consiliă, se vorii da în intreprindere de către 
Comitetulă permanenți pe basa condiţiuniloră 
adoptate în asemenea materii de Ministerulă 
lucrărilor publice prin Jicitaţiune şi în confor- 
initate cu legea, de comptabilitate a Statului. 
„Art, 25, Cunstatarea desâvârşirii lucrăriloră 

de artă şi priimirea acestori lucrări se va face 
de unulă din membrii Comitetului, printe ună 
proceză-verbală; şi de ingineri. .. -. 

Art, 97. Pentru micele cheltuali ce voriă 0- 
casiona projectarea şi privegherea executării 
dramariloră jadeţiane, Comitetală permanentă 
va libera sumele trebuincidse după cereri]: în- 
ginerului, care, spre a priimi ună noi acomptă, 
va fi dstoră să presinte acte justificate în re- 
enlă pentru sumele ce i se. va ti răspunsă, 
„Art, 98, Persânelece ară comite vre uă stri- 

căciune materialelorii să semaelorii privitâre 
la dramari sâiă îşi vorii însuşi unele dintrân- 
seje se vorii urmări de autorităţile competinţi 
după denunţărilo personalului drumuriloră, r 

I- 

Despre personalulii tecnică ş 
„atribuțiuntle lui. 

  

| Art, 2 9. Personalală tecnică ală jnăețaă 
se compune, de; „i 
"a, Uni ingineră-şefă;
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d. Unii ingineră-adjutoră, 
ca lucrările unei plăşi; - : 

c. Trei conductori celă puţinii câte unul de 
fie-care din cele alte trei plagr,: 

Art, 30, Inginerulă-adjutară va Â în totii- 
dâ-una ataşatii la plasa reședinței, 

Cel-alţi conductori se voră a şega şi permuta 
de către ingiuerulă ge fă. printr'uă incunosciin= 
țare Comitetului permanentă, în: 

“Arte 31. Atribuţinnile personalula! tecniciă 
suntă : - . e 

a. Projectarea şi executarea drumuriloră iu: 
deţiane, vicinali şi comunal, în comunele rarali; 

d. Aliuiarea şi formarea de planuri pentru 
comunele rarali; -. Saca 

c. Lucrări de topografie atingătâre de inte- 
resele judeţului; - a 

d. Ori-ce alte lucrără puse în sarcina consi- 
ului, cc a 

“Arte 32, Inginernlă-şefă este responsabilii 
de tâte inerările co'i se cerii şi execută d'a 
dreptulă sâă prin sobaltermi săi. e 
„_“La casii câudăi se va cere nat multe lucrări 
de vă dată, va putea delega din parte'i pe u- 
nulă din subalterni pe a sa răspundere. : :- 

Elă corespunde singoră cu Cumitetali, cu 
Ministeruli lucrăriloră publice şi cu cele-alts 
antorităţi, . ..::: iu Nea 
-Conductoril de plăşi vorii putea însă să se: 

adreseze la primar! şi sub-prefectală locali în 
ceca ce privesce îndeplinirea lucrăriloră cu cari 
voră fi însărcinaţi în ocolulă tori. 

Art. 33, Ingineruli-zefă are dreptulă de âu- 
” toritate asupra subalterniloră sti + i: 

“Ordinile şi raporturile se voră da verbale.: 
La casă însă do depărtare sâă temere de 

zăspundere, aceste ordine s6ă rapozturi se vor 
putea cere a se face în scrisă, - : ta 

Arte 34, Inginerulă-şelă răspunde do tâte 
uneltele ce i se ra încredința pentru executarea 
lucrăriloră, precum : r6be, târnâcâpe, grătare 
de feră, afară de stricăciunile provenite din 
întrebuințare, ic 

Se va putea însă apăra cu înscrisa'dovâdăa 
subalterniiorii cărora va fi incredinţată âcele 
unelte. . ae 

Arte 35, Inginerală-șefă se numesc după 
găsirea cu cale a' Consiliului şi aprobarea Mi- 
nisteralui lucrăriloi i publice 

Conductorii de plăşi se numescii de Comitet, 
după cererea şi recumandățiunea inginerului. 
“gefă, responsabilii de dânşii. *: : : 

Art. 36. Iuginerală-şi fă. 'adjntată de celă- 
alti personală se va ocupa cu formarea une! 
cărți a tututori urumariloră d n cuprinsulă ju- 
deţului ins-mnâudă cu semne convenţionali 
dromarile de diterite categori! prevădute 'de 
lege, pe măsura ce li e va fixa trasculă: 

şi însărcinată şi 

“Teava îi aşedată întrană anchesmenti 

  „_Beara acestel cărţi va ti de '1/200v0, 
Arte 32, Pentru mai uultă exactitate a a- 

eestei cărţi, inginerulă va: putea faca laerări | 
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de mare triangulaţiune, şi va caro pentru a-. 
cesta Consiliului midlcele trebuinciâso în dilo 
şi objecte. i 

Art. 3S. Persânele co compunii adi corpalii | 
teenică ală judeţeloră voră sub-semra regula= 
mentală de faşă şi se voră socoti îngagiaţi po 
termină do trei ani în cara timpi nu su va pu. 
tea retrage fără consimţimântulii Consilialai 
judeţiană s6ă Comitetului permanentă. 

III 

- Despre projectarea şi exeentarea dru-. 
muriloriă judeţiane . .. ... 

Art. 39, Lărgimea drumuriloră judeţiane, 
socotită între şanţuri va fi de dece metri. 

Cele-alte părţi ale corpului 'drumulu! vor fi - 
în d.mensianile şi condiţiunile dictate de artă 
şi adoptate de Ministerulă lucrărilor publice, . 

Imypetrirea se va face pe lărgime de 6 metri; 
do celi 

puşină Om, 10 adâncime." a 
„Art. 40. Projectele ce se vorii alcătui pen- ' 

„| tru construcţiuni de drumuri judeţiane' voriă 
cuprinde tâte părţile şi amEnuntelo cerute de: 
Ministeruli lucrăritoră publice cu deosebire că, . 
în ceea ce se atinge de lucrările ce ai a s0e-, 
xecuta cu dilo da lucru, estimaţiani în bani na 
se va putea face," a E AR 
„Scara acestorii projecto va fi de 1/5000. 

„* Projectele general! se voră supune prin Co=: 
mitetulii permanentă la cercetarea Ministerului - 

"| ucrărilorii publice, mai naintea începerii unui. 
anii de lucru, 'cră projectele de detalii se voră 
trămte mal nainte de începerea fie-căreia din . 
cel duoă epoce de lucru ale anului, 1... 

Art. 41. In ori-ce projectă se va arăta şi gâr- 
lele seă carierele de unde area se lua petrigulă, 

Art. 42. Cândă va fi să se intrebuinţeze gile 
cu carulu, 6ă mai alesă cândiă petrişulii se va 
tiansporta de la distanţe astă-felă în cât trans- - 
portator.i să nu potă pleca îudată după încăr-", 
care sci. descărcare, inginerulă 'va. prevedea, 
lucuti de păşune şi va încunusciinţa din vreme . 
Cumitetulă permanentă, spre a regula despă- 
gubirea proprictariloră după preţurile curente. 

" As. menea va încunosciinţa şi în casuri când 
va îi să se explice legea de expropriaţiune pen= 
tiu causă de utilitate publică, . . 
"Art. 453, Comitetulă permanentă va trămite 

fie-cării Sub-prefecturi ună extractii din tubloul 
generală de: repartiţiuve, în ceea, ce privesce 
comunele din ocolulă stă, apre a'lă avea în vea . 
dere la începerea şi executarea, lucrâriloră. . 
"Arte 44, Pentru executarea luerăriloră pe 
faga pământului, înginerolă judeţului, mai. 
nainte de gina începerii Iucrăriloră de primă- . 
vără, va înse ma cu țăruşi şi moşorâe diferitele . 
linii și înălţimi ale corpului şosel-I dapă pro- 
jectulă şi tablonlă de repartițiune. Acâată ope-



zoi: 
7aţiuno' so va face pentru. fie-care comsină în 
presenţa primaralui şi a unuia din consiliarii 
comunal; între distanţele a ducă comune; uă 
tabiă va arăta „numele- comuneă din drâpta şi 
din stânga, ,..- 

“Arte 4ă,; Porsonaluli tecnică pe răs panderea 
inginerului-şefi, va priveghia, ca executarea 
lucrăriloră' să se facă. în condiţiunile cerute. 
Va visita la totă momentală pe lucrători? fie- 
cărei coniune, se va incredinţa de ai înţelesii 
moduli de a proceda în ilucrâri, se va da pri- 
muriloră şi adjatoreloră Joră explicaţiuni, la 
nedoiniririis cu vorii cerea, 

Art. 40, În casulă lucrărilorii de artă exr- 
cutate bânesce, inginerul judeţului răspunde 
în tote privinţele de  indeplnirea după devisuri 
şi de observarea'condiţiunilorii contractalu). , 
“Arte 47, 'Lerasemente în implinire se vor face 

în straturi succesivi” aşedate şi bine bătute 
- cu maice, avendii îngrijire a 
bari să rătăcini,. - 

Numai 'după acâsta se va “stati petrişuli 
care va trebui a se afla aprovisionată, pe mar- 
ginile şoselei în; grămedi. regulate” iu distanţe 
şi în dimensiuni «gale. 

“Potrişulă se va trece mai ânteiii pri ară 
tare, de feri, ce se vor procura comuneloră de 
comitet, . 

“Art, 45. Pe lingă patrişulii a așternută se 
va "prevedea toti-u6-una şi, celă trebuincioaăi 
pentru întreţinerea pe anal” înteiă ală dăcii 
soselei în cireulațiune. pr 
„Arte 49, Dilele în 'nătură ce ară rimâneă 

veiitr:buiuţate. la: lucrarea * pentra care sat 
cerută, se Yoră! putea întrebuința la nă altă 
lucrare, dujă prealabila autorisațiune a Comi- 
“tetului „Bermanintă în limitele e, „oceloriă fixate. 

Despro întreţinerea drumurilor” o 
pe e igudeţiane 

“Arte 50; Iadată: „după săvergirea "unei Tin 
de drăini: şi mai "nainte d darea în circula: 
“ione, „so va aşda pe acestă Jinie câte ună 
eântonieră pentru lic-caro usi kilometri., pa 
“Art, 51. Pentru locu:nţa acestor cântonieri 

so vorii clădi căsuțe sc burdee după rovdelulă 
adoptată de Ministerulă lucrăriloră publice,” 

" Aceste case se voră 'uşuda de vă camă cată 
Ja distanţa de 4 kilometri, se vorii servi de lo- 
cuiuţă” la 'câts duoi cantonieri, se voră' avea 
astu-fi lă distanţele loră în drâpta şi în stâuga. 
"Arte 62, In. locurile afară s6i depart; de 

săte, gârlă s6ă, puțuri existente, pe uude a- 
dică DU 56 va putra procura apă cu înlesnire, 
s8 moră construi puțuri la fie-co casă de can- 
tovieriă! -! 

” Actata gaţări voră fi cu ghisăurt şi cu, una 
stă "duoă găleți, dnpă adâncime, .. 
Arte, |Cantonierii vorii priimi mensuală 

I6fâ'ce li se'va 'otări do consiliă Şi s0 va pre- 

IE DR 

   

a scâte ori- ce. er 

  

Da) 

LGIUIaI ALE MINISTERULUI AGBICULTUBEI 

vedea, în Dudgetii Ei vorii avea dilniei prive- ) 
ghere şi îngrijire a lucrăriloră:de totă felul 
din distanța lorii şi voră fisub imediată ascul-.- 
tare a conductorilorii de plăşi. Aceştia "i.rorii 
revizui necontenitii şi voriă face a înteplini la 
timpă și dapă, cuviinţă tote lucrările de între- 
ţinere adoptate în acâstă materie, .. its a 3 

Art, 6t. Ss va da fie-cărui cantonieră tâte 
“uneltele -trebaincidse, _precumă: râbe, :tirnă- 
cope etc., cari tâte voră î uniforme pentru li- 
niile întregului judeţi,. .. : i 

„Art. 55. Fie-care, cantonieri va purta, ună , 
semnii distinctivă la căciulă. Acestă semuă șa 
fi uă placă de alamă cu marca judeţului şi nu- - 
mărulă „de ordine ce cantonierulii. va avea în 
linie, şi i so va da de Comiteti... pt 

Re va ma! da cantonieriloră câte uă gdată 
de pele în care voră pu:ta ună livzctă. i 

in acestă livretiă conductorală plăgei scă in- 
ginerulă judeţului. vorii înscrie . revisiunea :c9 
voră face, starea în care a găsitii lucrările -şi 
indrepţările ce s'a indetorată a face canto- 
nierulă. -. ... a 

' AFle 50 Cantoniesil s0 voră numi de cătro.. 
Comitetuiii permaninte după vecomandaţiunea 
ingiuerului şefă, . i 

Bi îşi voriă priimi lefile prin conăuctoralii - 
plășii, carele va înscrie acâsta in livretulă can- 
tonierului.. . a a | 
Arte 7, In casă cândii Canfonieri nu Tor. â 
de ajunsă ca să îudrepteza degradările lucră=; 

= 

„| riloră din distanţa lori, li: se va putea da-ad- 
jatorulă tr. buinciosiă de dile, mă 

, Inginerulă va cere la timpă nonigrulii ace- 
storă gile, +, . A = 
;, AFte, 58: La fie- -care  Nilometru sc va îngropa : : 
pe. "marginea şoselei câte uni stâlpă de lemni.; 
sii de pstră, purtândă ună numării de.ordine 

“de la ună capi ată liniei la cel-altă. Stâlpii. de + 
leinnii voră area două decimmetri pe muchea ca-i 
peteloră şi. duoi metri de lungime,“E1:se voră;, 
îngropa la uă adâncime de optă decimetri, ;:2:: 

i Inginerul va presenta pentru acesta la timp 
arisulii trebuinciosii. . pe dt 

: Arte 39. Pentru întreţinerea anuale a. Ș0se-. 
lelorii se va calcula şi aprovisiona cătăţimea 
trebuinci6:ă de petrişă, Acâstă reservă se va. 

| aşeda în grămedi regulate de dimensiuni şi la” - 
distanțe egali pe marginea şoselei, - : 
„Pentru acâstă, aprovisionare îngincrulă va. 

presin +a la timpă ună tabloă generale pentru; 
tât.- drumurile, arătândi cătăţimele rămase din” 
restrra anulut trecuti de care va ține comptă 

la noua aprorisionare, ,, 
1rt. 60. Inginerală nu va tngăasi a so în. 

trebiinţa din petrizali dată în sarcina unei co-. 
mane mai nainte de transportarea cătăţimei 
întreg) ce va avea să ayrovisioneze | 
La casă îosă de grabnica, trebuinţe,. Comife- 

tulă permaninte va putea permite aşedarea că- 
tăţimil trebuinciâsă, 

x
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iei : . Ta V... 

NE Despre plautațiuni ., | 
"Art. GI. Dapă cărârşirea şi darea, în circu- 

laţiune a une! linii de drumă 86 va planta pe 
marginile e! arbori, în limitele, art. 9 din le- 

ea dromuriloră, i II 
“Arte 62, Acesti arbori soră fi fructiferi sc 

selbatici, după găsirea cu cala a Consiliului sâă 
- Comitetului şi după diferitele localităţi ce. va 
străbate drumulă, 0: 

EL se vori planta la depărtare de dece metri 
unulă de altul şi pe linii paralele cuaxa şosele!. 

Gropile voră avea dimensiunile trebuinci6se 
-ca să pâtă prospera plantarea. 

Acestă plantare se va face de preferință t6m- 
na în Octombrie scă până la 1 Mantiă, 

La fie-care arbore se ra pune câte ună pară 
saii tutoră. i 

Art, 63. Arborii uă dată plantați se vor da 
în priimirea şi privepgherra cantonieriloriă. -- - 

Arte G4, ln annli ântâiă ali pluntărilori,   „arborii se-voră uda pe câtă se va putea în tim- 
poli călduriloră. o 
“Art, 65. La acestă lucrare se voră alege tot- 

dE-una comunele cele mat apropiate. 
Primarii: comuneiorii, însărcinaţi 'cu acesta 

YOră observa întocmai tabloulă de cereri ce li 
se'voriă face Ja începutulă fio-căria luni, şi: în 
care se va ustta desluşită număralii Gmeniloriă 
cn mânile a6ă cu:'carulă po tâtă ina, dilele 
cânlă aro'să i se d6a acosti ment 'şi punctu- 
rile la'cart ai să se întrebuințeze. 
“Art: 60: Cantonieral răspunde do tâtă plan- 

tațiuriea din distanța 'sa. ., i! Ma 
i casă cândii' vre ună trecători "va; comite 

vr'uă stticâciuna arboriloră, cantonierul îlă va 
urmări până în comana cea mai apropiată, un- 
45 primarală 'îlă va supune la despăgubire de 
penalitate. În casă cândă'I-ară fi cu neputinţă 
ali urmări s6ă a'lă sosi, va afla prin tovârăşii 
săi de la vale s6ă de la d6lii-numele şi domici= 
lială delicuentaului şi'şi șu fate raportulă către 
conductori. -! -:i: AI 
“Pentru'ort-ce alte! stricăciuni neconstatate 

în'modală; de mat sus, cantonieculi va A su- 

+ 

pusă la d-spăgabire din I6fa'sa: * 
“Arte 67. Arborii uscați s6ă desființa se vor 

- înlocui pe toti anulă prin îngrijirea inginerului 
care ya cere la timpi mid!ocele trebuiuci03e,, 

“Art: 6S, Pen ru tâte stricăciunile dovedite 
de către cine s'a comisii şi pentra care ge va 
f împlinită vPoâ despăgabire, inginerală juie- 
țalui va raporta Comitetului înaintândă banii 
şi actal antorităţii ce a implinit despăgubirea. 

i VL. 
, Despre dramurile xicinală şi   o, "comunali e 

Art, 69, Drumurile vivinale voră area între 
şanţuri lărgimea de 8 metri. ,. . 
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Cândă îusă unii drumi șicinală prin direc= 
ţiunaa sa și prin numărul comuneloră 'ce' va. străbate şi va pune în legătură, va fi sunns la: 
vă circalaţiune însemnată, mai cuisâmă, de câre de transporturi, lărgimvalat va fi de dece metri. '. „Arta 10 Ori-co druină vicinale va trece prin. vâtra comunei, “i: j | ai „Art, 71, Drumurile comunali voră. avea. vă: 
lărgime mat mică de 6 metri şi “împetrirea se 
va face pe lăţima-de: minimum de 4 metri. 
»- Lărgimea îusă a'strâdelorii din comunele ra- 
rali va rămânea toti -'cea: de 16 metri fixată. prin aplicarta legil rurale.- 

“Arte 22, Inginerul jod: ţului, având în vedere diferit-le cererl de drumuri vicinal adresate Qo- 
initetulai permaninte, le va însemna provisoriii po nă cartă şi va forina uni tabloă desicşiti şi indicândă precisă punctele diferiteloză biturca= 
țiuni spre a se procede de către Consiliulă jude- 

| ttană la îndr plireaart.10 din legea dromuriloriă. 
Art, 23. Iuginerală judeţului va face pe faca 

pământului traseulă 'tutulură dromauriloră vi- cinal! fixate în modulii susă attate, iii 
!- Pentru drumurile comunali voră-revisui tra=! senlă fâcută de primari ;şi'lă' ra rectitica, de * va fi trebuință, te = AFte:74. Până la începerea constrăcțiunii dramuriloră vicinali s6ă până la a loră desă-: 
vârzire; ingincrală!județulat va. însemna:tra= seulă loră:prin două braz le paralels-po lărgi-: 
mea prevălută de lege. .. e 

Pentru acâsta prin Sab-prefectura, locale-va,: cera comuneloră interesate midlâcele trebiin- cise în unelte şi lucrării: îi: e sii 
"Acestă lucrare se va faco trentati:: alegân-! duse de pref,rință gile de sărbătort's6ă de neo: capațiune a locoitoriloră,.... a Tae | Art, 75. Ori-ce asemenea fixare do traseii' de? drum vicina!e; inginerulă o va fate pe-dată 
cunoscuti Comitetului permaninte:: Dia 
„Art, 26, Primarii comanelor respective sunt: 
raspundători do conserrarea, acestorii bruzde.:: Ei nu voră îngădai cu nic! unii chipi a'se trece : cu arătura peste dânsele, .: i tei La casă de desființare a acestor biazie! pere. - 
sonalulă locale 86 va adresa la: primari şi 'sub- : prefecţi, cerândă restabilirea: loră gi! pedepsi-! 
Tea culpubililoră,»,. - .:-. ae 

" Art, 97 Pentru 'construcţiunea dramurilorii ' 
vicinali şi comunali, Comitetulă permaninte'va, ! 
priveghea ca resursele a:.uali 'ale Ba-cării co-: 
mano rurale să fie pe deplină și bine întrebuin- : 
ate i i LI RE 

: -Până la-15 Pebraariă ală fie-cărut âniă, de aă-: 
dată cu trămiterea tabloului de dile, vorbitii la + 
art. 5. primaraliă fie-căci! comune rurale va în- 

| nainta şi încheerea consiliului comunalii asupra 
liniei de drumnă ce voesca a construi de prefe- 
Tinţă în anulă acela. : : 

| ” După ayrobarea aceatei încheeni de către Co-: 
mitetulă permaninate; ingiueruli județulăai va - 

*
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calcula suma lucrărilorii ce are să execute cu 
resursele comunei în anuliă, acela, şi va arăta 
totii de uă dată primarului măsura ce trebue 
să observe la repartiţinnea distanței sâă a la- 
crărilori între locuitori,. . . 

Primarii răspundă de îndeplinirea acestori 
lucrări, ipginerulii judeţului observă şi dă ex- 
plicaţiuni asupra bunei execuţiuni a lucrărilor, 

"Arte 38, La cas cândii vr'nă comună lucrăză 
astii-feli comii mari fi probabilitate a se în- 
deplini lucrările până la finele anului, Comite- 
tuli permaninte, după raportuli inginerului, 

arte 1 Taxelo ce se percepă ide către pânti- 
culari, pentru poduri, zâgaze, pavage şi alte 
asemenea, aflătore pe diumurile naţionali, ju- 
deţiane, vicinali s6ă comunali, se claseză în ur- 
mătorele categorii : tii ii 

1. laxe ce se percepă fără vre uă autorisa-. 
iune; 

2, Taxe a căroră plată s6 face în virtutea - 
nek autorisaţitn, dată pe termină nemărginit; 

3. Taxe ce se iai în virtutea 'unci. autorisa- 
ţiuni date pe anume termină, .:..: i: 

Art, 2. 'Tazele ce se perceţii fără autorisa- 
ţiune voriă înceta îndată ce se va constata de 
către guvernii categoria unurii. asc m: nea, €ră 
Jucrările prntru care se ia tăză vord:trece în 
îngrijirea autorităţilorii de cari depindă dro- 
murile, pe cari se află acele lucrări. .:.: -:3- 
Art, 3. Toxele de a duoa categorie după 
căile naţional se voră suprima, de guvern, des- 
păgub udu-se proprietarii de sumele ce prin e- 
stimaţiune în regulă se va constata că valoriză, 
la promulgarea presentcă legi, Iucrările pentru 
cari se percepi taxe, .!.., bi 
Contestaţiunea asupra valiăității titloziloră 

şi asupra estinaţiunei valorii lucrărilor se vor 
decide de puterea judecătorescă, : 

Art. 4, Laxelede a treia categorie după căile 
naţionali se vori suprima asemenea de guvern, 
estimându-se la prumulgarea presentei legi va- 
JSrea lucrăriloră pentru care se ia taxa şi des- 
păgubindu-se proprietarii numai cu pate din 
acea valre, coresyundetâre cu număruliă ani- 
lori rămaşi până la expirarea. terminului au- 
torisațiunei. „a 
Arte 5. Taxele desiințate conformă art. 2 

nu se vorii mai ptreepe de nimeni. 
Arte 6, laxele antorisate. ce se percepiă de 

particulari pentru podu:i pe vase sâă umblă- 
târe, fiindă plată pentru ună serviciii, vor con- 
tinua a se percepe numai până cândă guvernul, 
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va chiăma prin administrațiune pe primari, la 
îndeplinirea dâtoriei sele. 

Art. 29. La finele anului, inginerulă judeţu- 
lui va presinta Comitetului unii: tabloă gene- 
rală de lucrările executate, arătândă şi comu- 
nele ce na 'şI ai îndeplinită sarcina anuale. 
Arte 30, Acestă regulamenti, tipărindu-se 

în umărul trebuinciosiă de exomplare, s8 va 
distribui comanelorii şi celoră-alți interesaţi 
s6i chiămaţi a lua parte la aplicaţianea lui. 

- Ministru, G. âr. Cantacuzino, 

a i: PENTRU PODURILE CU TAXA - 

o ăi i n Decret din “Martie 1608) . | e ai 

judeţele s6ă “comanele înteresate voră înfiinţa. 
poduri fixe în loculii celoră plotitâre, E 
"Arte 7e In loculă taxelorii suprimate ae va 
regvla în șiitoră perceperea de nuoi taxe în . 
prufitulă Statuiui, judeţului s6ă comunei, însă 
numai până la âcoperirea sumeloră avansate ; 
conformă art. 3 şi 4. pentra răscumpărerea la=... 
crăriloră, - , - 

Art, 8, In viitori poduri cu taxa na se voră.. 
putea înființa de câtă pe nrmătârele riuri pla= - 
titâre s€ă torenţiali şi anume : Prota, Jijia, . 
Moldova, Sirctu, Bistriţa, Trotuşu. Potna, Bâr= * 
Jadu, Milesva, Râmnicu-Sărat, Romnea, Orcva, 
Buzăă, lalomiţa, Cricova, 'Teleajena, Prahova, 
Dâmboviţa, Argeşu, Teleornianu, Oitu, Oiteţu, , 
Jiă, Lotru, Motru şi unele din bălțile Basara-: 
bici ce să întrepuniă în căile de „comunicaţie 
publică. 
Art. 9, Înfiinţarea acestori poduri cu taxă 
pe căile naţionali, şi drumurile jad. iane vici- 
pa! sii comunali, nu se va putea face de câtă: 
după disposiţianile presentei legi. NN 

; Arte 10, Ori-ce cerere de construcţie a unul 
podii cu taxă pe căile naționali se va adresa : 
guvernalui impreună cu planurile, devisal des-. 
scriptivă şi.uni "devisă extimativă,pre cumă şi 
condiţiunile de taxă şi terminul cu care sepro-.. 
pune înființarea une) asemenea lucrări, 

Guvernuiă pâte in asemenea casuzi să des- 
chiză concurenţă sâii să tracteze prin bună în- 
voială, însă definitiva concesiune nu se pâte aa. 
corda de câtă prin anume lege. , 

: Art, 11. Cererea de înfiinţare a unui “podă 
cu tuxă pe drumurile judeţiane se va adresa îm- 
preuvă cu tăte piesele arătate la art. 10 de msi .: 
susii câtre Consilinlă judeţiani, = .: 

Uă asmenea cerere pentru drumurile vici- 
Dal şi comunali se va adresa consiliului co-   munale, care o va înainta, Consilinlui judeţian 
împreună cu avisuliă săi, : .
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Consiliulii jadeţiană va înainta tâte aceste 
cereri Ministerulul lucrăriloră publice, opinând 
totă-do uă dată asupra oportanităţii Incrării, 
asupra tarifelorii tareloră de percepere precum 
şi asupra venitului anuale probabila ce va pro- 
veni din acele taxe, . 

„ Art, 12, Asemenea cereri so vorii putea faco 
şi de către uă comună cu observarea dreptu- 
riloră şi îndâtoririloriă ce decurgă din presen- 
ta lege... . 
- Art, 13, Ministeraulii lucrărilorii publice face 
a so examina planurile şi cele-alte piese, şi de 
va fi loci le aprobă sâi modifică; totii de uă 
dată fiz&zi numărulii anilorii în caro so va lua 
taxa, de către concesionari, tarifele acelor taxe 
şi termenaliă în care urmeză a se săvârşi podaulă; 
€ră definitiva concesicne pentru podurile da ps 
drumarile judeţiana, vicinali să comunali, na 
se pote acorda de cât prin ordonanţă domnâscă. 

Art. 14, Basele ce roriă servi la fixarea nu- 
mărului anilorii de concesiune şi mărimea ta- 
xeloră se rorii regula, pentru podurile da poori 
ce drumuri, astă-felă ca capitalul construc= 

"ţiunei să so stingă în acelă intervală prin pro- 
ducere celii mnlti de 15 la sută bencficiă pe   
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ană şi ună amortismentii co 
cuviinţă. . 

Pentru podurile de lemnii, numtrulă aniloră 
concesiunei nu va putea trece peste 12. ” 

Art, 15, Se înţelege însă că rămânii în do- 
menuli priratii podarile, pediscele, viaductele 
şi alto midioce de trecere stătătâre ecă pluti- 
tro co arii avea sti arii face în siitoră pro- 
prietariă pe drumurile ce voră fi deschise pen; 
tau ali lori usii speciale pe ale lor proprietăţi . 
şi caro n'arii intra în categoria drumurilor na- * 
ţionali, judeţiane, vicinali scă comunali, . 

Art. 16, Prin îngiijirea Ministerului agri- 
culturei, comercinlui şi lucrăriloră publice se 
va faco unii regulamentă sub forma regala- 
mentelorii de administraţiune publică. 

Art. 17 şi celă din urmă. Acestă lege nu se 
va pune în lucrare de câtii îndată după ce se 
va promulga legea pentru fixarea şi clasarea 
căiloră naţionali, jadeţiane şi drumurile vici- 
nali s6ă comunal. 

urernalii îast ra putea procede la aplicarea 
legii de fagă şi mai înainte prin legi speciali 
de clasificare a osebiteloră căi de eomuni- 
caţie. . 

sarii socoti de 

— ne ta ete aa Meta 
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. CONVENTIUNE 
INTRE GUVERNULU PRINCIPATELORU-UNITE-ROMANE SI GUVERNULU PRINCIPATULUL |; 
SERBIEI, PENTRU ESTRADITIA RECIPROCA A CRIMINALILOR SI A DESERTORILOR (1): 

(Decretiă No. 437, din 30 Maiii 1863) 

- Gavernală Măriei Sslle PrincipelaY Domai- 
tori ali Principateloră-Unite-Române şi gu- 
“xernul Măriei Ssilo Principelul Domnitori ală 
Principatului Serbiat, în a lori asemenea do- 
xinţă da contribai fie-care din partea sa la li- 
niscea ambelor State, evitânăă ca criminalii 
şi desertorii ce mari refugia la unalii scii celii 
altă teritoriă să găsâscă acolo protecţie şi asil 
spre a rămânea impuniţi, aii determinati d'a 
stabili, întrună comuni acord, înapoiarea, 
xeciproă a acelora cari s'ariă corca Wa se sub- 
straga do la pedâp3ă stă d'a se libera de ser- 
vicială “militari în patria loră. 

Spre acesti fine, d6ră, ambale gaverns ati 
convenitii despre articolele următâre : 

Art, 1. Afară de desertorii armatei active 
ork-ce omii care ţine de ceea, ce constita2 forţa 
armată a ambaloră State, şi anume: de cor- 
pulă gendarmerielşi de acelăală grăniceriloră, 
care ari trece pe teritoriulă celei-alte ţări, fără 
"pasportă sâii fâa da cals în regulă, va fi conşi- 
deratii ca desertori şi sa va restitui ca unii a- 
semenea, chiară fără uă reclamaţie prealabilă, 
dimpreună cu armele şi .efactela stle de echi- 
pamentii, îndată ce cualitatea sa va fi recu- 
„moscută. m o 

Art. 2. Ori-za omă indicată pentra servi- 
cinlă militari, se va restitui chiară şi va fi 
trecuti frontiera ca unii pasportiă în regulă, 
îndată ce va fi reclamatii din partea guver- 
nului săi, 
“Art. 9, Supuşii .veri-unsia din guvernsle 

contractante, 'nu 'voră fi primiţi în serviciulă 
militară al celui-altă guvernă, afară numai 
de rorii constata, sâii că după legile în vigâra 
în patria loră sunati liberi do ori-ce obligaţie 
a serviciului militară, să că ai satisfăcută la 
acea obligaţie, sâii în fine că aii obţinută de la 
guvernulă loră autorisarea d'a intra în servi- 
ciulii militari străină, ” i 

Art, 4. Supuşii veri-uneia din părţile contrac- 
tante, carii, din diua publicări! convenţiuaei |: 
de fagă, roră fi luată servici în armatele celei- 
alte părţi, voră fi liberi, ssi d'a se înturna în 
patria lori, sâii d'a rămânea şi în urmă în ser- 
viciulii în care se află. Opţiunea va trebui să 
88 facă în termenulă de gâse luni, socotindu-se 
de la diua schimbului ratificării acestei con- 
venţiuni. La casală d'ântâiii, soldaţii se vor li- 
cenţia îndată, fără a li se putea opune nici a- 

(1) YegI Conrenţinnea din I Apendice, 

mânări, nici veri-ună pretextă, şi firă d'a fi 
pasibili d8 nici nă podepsă, după ce vor reintra, 
în patria loră. IN n. 

Dscă însă din contra, voră d2elara că ei vo- 
essă a rămânea în sarviciulă celui-altă stată, 
Tu va, resulta pentru dânşii, în patria loră, nici 
cercetări nici urmărire. ' ! 

Art, d. Spesela da întreţinere, do transportă 
până la frontieră sâii de b5lă, pantru daszortorii 
a cărora restituira ra trebui a sa efectua, vorii 
fi, cu reciprocitate suportata de guvernali pe 
teritoriulă căruia “acel desertori se vori îl 
prinsă. 

Art, G, Dscă ună desertori, dusă evasiunea 
sa în ceu-laltă ţăcă, ară comite acolo nă crimă 
s6ă arii daveni complice, nu se a restitui până 
ce nu se va fi judecată şi nu va fi împlinită pa- 
d&psa ca "şi a atrasi în acea ţâră, 
" Art, 9. Sa vorii ostrada asemanea, în urma 
unsă reclamaţiuni, îndividii acusați de veri u% 
crimă sâii de delicte grave, şi carl se voră f 
refugiații pe teritoriali celat-alti Stati; cul- 
pâbilitataa loră va trebui a fi stabilită prin- 
truă sentință, printr'uni reqaisitoriii sâi ună 
actiă de acusaţie produsii în originală s6ă în co- 
pia legalisată de autorităţile d3 care depindă 
acei criminali, şi acesti act trebus să fia a- 
deveritii de agenţiile 'respactiva; se voră res- 
titui asemenea de cătra ambzla părţi, acusaţii 
daţi în jadecată, s6i condamnaţi în ţra loră 
respectivă; guvernul, pe ali căraia teritorii 
aceşti individ voră fi găsită asili, se va asi- 
gura da dânşii până ce se voră preda autorită- 
țilorii carei reclamă. - 

Art, 8, Ambele guverne convină âncă d'aer- 
trada cu reciprocitate, în urma unei cereri, pe 
individil cari, calpabili findă d'uă crimă în 
patria lori s'arăi fi refugiatii pe teritoriulă ce- 
lui-altii Statii şi sa voriă fi pusă sub protecţia 
lezilorii d'acolo, renunciândă Îa naționalitatea 
loră de origină. m NR 

Se taţelege însă că aici nu pote fi chestiune 
de emigraţi politici, pe a căroră extradiţia , 
fie-care din ambale părți îşi reservă dreptulă 
d'a o refusa conformi principiilori dreptului 
publică europeană, fără d'a negligea pentru 
acâsta d'a "i sarveghia,. 

Art, 9, Ori-ce omi, nu militari, şi supusă ală 
unuia din Statele contractante, cara se va pre-     sinta la fcontieră fără pasportii s6ă biletă de
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cale, sâă autorizare în regulă, va fi respinsă 
de la acea frontieră. 

Individii ce se vorii declara de refegiaţi po- 
Stick. voră fi priimiţi chiarii şi în lipsa, acelură 
titluri a petrece în ţâră, sub sarvegherea au- 
torităţiloră locale... 

Art. 10. Presenta convenţie va â valabilă 
pentru şese ani, și ambele părţi” contractante 
rămână libere d'a o preînoi la expirarea ace- 
stui temeri, s€ă d'a modifica clauscle stle. 
după impregimări; acestă convenţie va fi exe- 
cuțorie îudată dujă ratificarea sa, ală căria 
schimbi se ra cfcctua în termenulă de dugt 
uni, sc mai curendi, de se pâte face. 
Spre a cărora credinţă plenirotenţiarii am- 

beloră guvene ai semnată presentulă actă şi 
aă șusi asupră'i Sigiliulii armeloră lori. 

Făcută la Brcorescă Ja 4 (16) luniă 1863, 
” Plenipotenţiarul gurer- PI nipotenţiarul gurer- 
pzlui Di. $. Principelui nului. 3. bricireluy Ser- 
Domnitor dală Principute- ; biey, Ie presintantulă Ser- 
3eră-Unite-lomâne, vie) în Pincipatele-t nite- 

Române. 
E. Van-Saanen Magarinovică. 
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RATIFICARE 

In numele Mirică S6le Principelui Dom- 
„nitoriă ali Prineipatelorii-Unite- -Ro- 
mâne. : m pi NE | 

Sub- seranatulă, miistra secretară de stată 
la departamentul trebilorii străine, ratifică 
cuprinderea presentei convenţiuni de estradiţie: 
încheiată la Bucuresci între Plenipotanţiarii 
respectivi ai guvernului Principatelorii-Unite-- 
Române şi “guvernală Principateloră Serbiei, 
şi declară că: stipulaţiunile acestui actii se vorii- 
observa şi executa cu strictitate şi inviolabil- 
mente. 

Spre a cărora încredințare, sub- semnatulă a 
revestitii cu semnătura sa acestă declaraţie, 
punândă asupră'i marele Sigiliă ală Stataloi. 

Bucaresci, 5 lunii 1863. | 
“No. 419 -. 
Ministru Secretară de Stată 
generală Principe ]. Ghica : 

i 

    LS. 
      

  

LE GE 
PENTRU INFIINTIAREA UNUI CONSILIU DE STATU (1) 

"(Deer etil No. 167 din 11 Februarie 1864) 

CAPITOLULI | 
„. Disposiţiuni generali 

Art, 1.Consiliulă de Statii se află pusă lîngă 
puterea executivă spre a prepara proiectele de 
legi, ce guvernul va avea să presinte adunării 
elective, şi regul:mentele administrative, re- 
Jative Ja punerea în lucrare a legilorii. 

Eli exercită şi atribuţiuni contenci6se, care 
i se daă de legi în materii administrative, şi 
nu are atribuţiani legislative, 

Art, 2, Consiliulă de Stată, după inițiativa 
guvernului, cată să fie consoltată asupra tu- 
taloră legiloră și regulamentelonii de admini- 
straţiune publică. 

Art. 3. Consiliulii de Statii pâte să na fe |- 
-consultati asupra proiectelorii de legi relative: 

]. La fixatea budgetului anuală, , 
2. La credite suplimentare scă extraordinare, 

-3. La regularea definitivă a socoteleloră fie- 
căruia exerciţii. 

4, La fixarea contingentulai anuală ală ar- 
matei şi Ja chtămarea claselori sub drapeli. 

Art. 4, Domnală va putea totă-dâ-una re- 
trage din deliberaţia Consiliului de Stată, | 

  

proiectele s6i propunerile de proieeto e cei ile -aă 
” trămisă, , 

: Arte 5 Consiliulă de Stati, în- ordinea i i0- 
rarchici este egali cu Curtea de comptaură, și 
vine îndată dapă Curtea de casaţiane. 

“CAPITOLUL II 

Compunerea consiliului de Statii - o 

Art. 6. Consiliulă de Stată se află pusă, sub 
direcțianca şi preşedința Domnulni. 

Art. 2, Elă se compune: 
„a. Do uni vice-președinte: 

d. De nuoă membri consiliari. 
c. De uni secretară generali și duci s secre- 

tari secundari. , 
"d. De nouă anăitori fără 16fă, 
Art. 8. Ministrii potii asista la tote lucră- 

rile Consiliului de Statii afară natal cândă de- 
liberă în materii contenciose sâii asupra unei 
pornite acusaţi! de ună ministru în contra unui 
iuncţionariă administrativă. 

Ei vor avea numai voti consultativ. - 
Art. 9, Vice-preşedintele, membrii, auditorii 

  

O) Desfinţată,
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şi secretarii Consiliului de Stată, se numesciă 
de Domni şi se poti revoca. 

Revocarea, consiliariloră va fi personală şi 
motivată, şi se va face prin decretă Domnesci, 
în urma unui raportii din partea Consiliului de 
ministri. 

Art. 10. Cei-alţi impiegaţi ai Consiliului de 
Statii se namescă de Domnă după recomanda- 
ţia Consiliului prin presidentulă cabinetului de 
ministri. - 

Arte 11. Consiliulă de Stati cată să fio com- 
pusă de persâne, cari prin capacitatea, şi varie- 
tatea cunoscinţeloră lori teoretice şi practice 
xoră presinta. trebuinţele diverselorii ramnre 
de administraţiune publică. 

; Membri: săi se voră alege dintre persânele 
cari aă ocupată foncţiunila, de ministri, de a- 
genţi ai ţărei pelingă puterile străine, de mem- 
bri ai Comisiunei centrale,:fosteă înaltei Curți 
s6ă a Curţci princiare, fostei Eforii a scâ!eloriă, 
de membri ai Curţel de casaţiune şi ai Curţei 
do comptari, de preşedinţi, membri stă procu- 
roti aj curţilorii de apeli, de directori de facul- 
1ăţă, de inspectori generali, de prefecţi şi de 
inginerk-capi. Aceştia cată să albă ună servicii 
de gâse ani celă puşinii în funcțiuni admini- 
strative, să judecătoresci, fără a se socoti în 
numărulă acestoră anl funcţiavile cele mici ce 
aii fostă remanerate ca maj puşinii deuna mie 
lei pe lună. 
. Pentru personele cari voriă avea totii do uă 
dată diplome de doctori sâă licenţiaţi do drept 
sâă sciință, e de ajunsi justificarea unni ser- 
vicii de patru ani, numai în arătatelo ramura, 
sâii unii exerciţii de cinci ant a profesinnei li- 
bera de advocatii, medică sâă inginerii, 

Potă fi asemenea numiţi membri la Coasiliul 
da Statii, presidenţii consiliiloră generali de 
districte, . presidenţii maunicipalităţiloră de : 
Bacuresci, Iaşi, Craiova şi Galaţi, directorii 
pământeni ai companiiloră de căi ferate şi al 
banceioră publice, după unii exerciţiă de Sani, 

Art. 12. Anditorit se rorii numi do Domnii 
după uă înduoită listă presintată do Consilialii 
de Stati dintre tinerii cari ai etatea do 2lani! 

" celă pucină, şi uă diplomă într'uă specialitate. 
Aceştia unindă po lîngă condiţiunile cuprinse 

în art. 11, şi ună servicii cu distincţiune de 
patru ani celă puginii ca auditori, se vor numi 
cu preferință la postorile vacante de consiliari, 

Arte 13, Membrii Consilinini de Stată cată 
să fie români, şi să albă cetatea de trei-deci şi 
cinci ani celă pugioii. 

Art, 11. Et nu poti îi deputaţi la adunarea 
electiră, şi postarile lorii suntii incompatibili 
ca orl-ce altă funcţiune publică salariată. . 

Generalii armatei poti fi numiţi consiliari 
de Statii; însă ei se voră considera ca afară din 
cadru şi priimescă numai l6fa de consiliari, fără 
a'şi pierde dreptulii de vechime. 

Art, 15. La intrarea lorii în funcţiune, con-   
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siliarii depună jurământală în mâtnele Dom- 
'nulai.. 

Secretarii şi cei-alţi impiegaţă jară înaintea 
adunării generale a Consiliului, , 

Art. 16, Vice-presidentulă Consiliului de 
Stată va putea chiăma în adanarea generală, 
stii în adunări parţiale ale comiteteloră, pe 
ori-ce persână sei fancţionari distinși prin cu- 
noscințela loră speciale spre:a'şi da opiniunea 
loră asupra chestianilorii ce li s'ari pune. 

CAPITOLUL III 
Procedarea Consiliului de Statii 

Art, 17, Otăririle Consiliului de Statit se iaii 
în adunarea sa generală. i. 

Art, 13, Adunarea generală a Consiliului de 
Stată se va presida de Domni. 

In lipsa Domnului, vice-preşedintele îi va 
ţine loculă. 

Cândă şi vice-preşedintele va lipsi, îl va ţine 
loculii celă mai vechiă dintre consiliară. 

Art. 19, Consilinlă de Stati nu ra putea de- 
libera, în adunare generală, a6ca nu voră fi 
presenţi, g&pte celă puşinii din membrii s&j, 
socotindu:-se şi vice-pregedintele. 

La casă de împărţire a voturilorii, votulii 
vice-preşedintelui va fi preponderentă, 

Arte 50, Cunsilinlă do Statii se va împărți 
în trei Comitete, fie-care Comitet va fi compusi 
de trei membri. . | 

Cel mai vechii dintre membrii fie-căruia 
Comiteti va presida Comitetuli. 

Art. 21, Vice-preşodintele Consiliului de. 
Stată va putea presida ork-care din Comitete, 
şi in cosă de împărţire a roturilorii, votul stă 
va fi preponderentii. | 

Art, 92, Câte ună secretarii va fi alăturatii 
pe lingă fie-care comitetă, „. 

Art, 23, Comitetele vorii fi însărcinate cu 
prepararea, lucrăriloră şi cu instrucţiunea ge- 
gerală, fără însă a'şi putea da opiniunea lori 
în chestiuve de natură contencidsă, 

Art, 24, Propunerile sâă proiectele do legi 
şi do regulamente se trămită de Domnii stii de 
preşedintele Consilialul de ministri către vice- 
preşedintele Consiliului de Statii. 

Acesta împarte diferitele acesta lucrări în- 
tre Comitetele Consiliului, avendii în vedere a- 
tâtii egalitatea împărţirei sarcinclorii, câtă şi 
specalitatea membrilorii de Comitete. 

Art, 25. Tâte cele-alte chestiuni care întră 
în atribuţinnile Consiliului de Statii, ze trămit 
totă vice-preşedintelui Consiliului de Stati de 
către preşedintele cabinetului ministriloră, şi 
so împarte între diferitele comitete. 

Art. 26. Reclamaţiunile ardicate de parti- 
culari pentru apirarea intereseloră loră, în 
casurile a nume determinate de legi se potă 
adresa directă la Consilinlă de Statui dca aces
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particulari : ali reclamată înainte la Ministerulă |. 
respectivi, şi n'a dobândită îndestulare în 
tinipă de 15 dile celii multă de la data priimi- 
rel reclamării.. 

_- Consiliul de Statii va intra, directă în exa- 
minarea unorii asemenea reclamaţiuni. ' 

„= Art, 97, Secretarulă fie-căruia, comitetii va 
, prepara lucrările ce'suntă a se discuta în Co- 
- mitetă şi va aduna elementele trebuinciâse di- 

scuţiunei may alesă pentru chestiunile! con- 
tenci6se. 

Art. 28. Vice-preşedintele va însărcina, pe au- 
ditori cu diferite lucrări privitâro la Comitete, 
s6ă la adunarea generală a Consilinlui.. 

Art, 29, lie-care lucrare, care s'a terminati 
în Comitetă se ra sapune la deliberarea adu- 
nări generale.. 

Ună membru aiă Comitetului va face ani 
raportii asupra lucrării, şi va Susa discnţiu- 
nea în adunarea generală. 

Art, 30, Proiectele de leg), şi ori-ce alto 
- lucrări ale Consiliulni de Stati, discutate şi 

priimite în adunarea generală se vorii adresa 
ministrilorii prin vice-preşedintele Consiliului 
de Statii. . 

Art, 31, Pomnulii, sâii preşedintele Consi- 
liului ministriloră vorii patea înapoia Consi- 
linlu! de Statii uă lucrare a sa cu noul obser- 
vațiuni pentru ca Consiliulă de Statii să'şi dea 
âncă opinia sa. 

* “Arte 82. Cândă uă lucrarea, Consilinlui de 
Stâtii se va adopta de puterea executivă, decre- 
tul ce se va da, asupra ei va purta formula; 
<Audindi şi opiniunea, Consiliului de Stată.» 

. Proiectele de legi, ce iii a se da în deliberarea 
corpului leginitorii, vorii putea asemenea purta 
aceeaşi formulă, 

Art, 33. In materii contenci6se, când se 
- atinge interesulă unni particolară, sâii persâne 
juridice, otărîrea Consiliului de Statii nu în- 
chide drumul jnridicţiunei Tribunaleloră or- 
dinare, de câtă în casurile cari a nume so voră 
determina de lege, sâă în cas cândi părțile vorii 

- da înscrisă muiţămire de otărirea Consilialut, 
Art, 34, „Asopra anel otărîri definitive, s6i 

asnpra unei închiăeri consultative a Consiliu- 
lui de Stată partea, nemulțămită în materii 
contenci6se, va putea cere în terminii de trei 

“luni de la comunicarea otărirei sâă închiăeris, 
retisuirea acelei otăriri scă închiăerii în casu= 

„rile următâre: 
„4. Cândii otărirea o efectali unei erori de 
faptă, care resultă din actele şi documentele 
ce s'aii presentată. + 

d, Cândă în urma dăreă otărirei, s'aii desco- 
"perită nou! documente .cari potă să schimba 
atarea chestiunel, 
„_€, Cândă prin otărire s'a dată mal maltă de 
câtă s'a cerută, . 
"d Câniii otărirea: s'a dată cu călcarea for: 

meloiră cerute de legi şi regulamente, 

    

  

Art. 35, In materii contencidse gi do disci-- 
plină unulii din membrii Consiliului do Statii, 
va, putea fi însărcinată a face anchetă la faţa 
locului. . 

Art. 36, Deliberaţiunile Consiliului de Stată 
atâtă în adunare generală câtii şi în Comitete, 
nu suntă publice. - 

In materii însă, contenciose şi de disciplină, 
"deliberaţiunile în adunarea generală suntii pn- 
blice şi ( fie-care din părţi se va > putea apăra ver- 
bal s6ă în scrisă, directii sâii prin advocată. 

- Tm aceste materii Comitetulii va putea chiăma 
pe părţi înaintea sa spre a le lua interogatorii 
sâă a la cere ori-ca  infor:națiuni, i 

Art. 37. Nu vorii putea pleda înaintea Con- 
siliului de Stati, ca adrocaţi, de câtii acei câri 
potă pleda înaintea Carţei de casaţinne. 

Art, 83. In materii .contencidse şi de disci- 
plină, Consiliulii de Statii, în adunare generală, 
va putea să otărască înainte sâă după ce va 
asculta po partea veclemantă sâă pe apărăto- 
rul să, şi mai nainte de a incniiza, lucrarea 
ca să câră  informaţiunile trebuincidse de sa uii- 
nistrii stă do la cei-alţi agenţi administrativă. 

In asemenea materii unul din membri va f 
însărcinatii de vice-preşedinte a îndeplini în 
adunaro generală funcţiune de ministru publică 
şi va lua conclusiuni. . : 

Acesti membru nu va putea lua parte la vot. 
Art, 89, Vice-preşedintele Consilinlui de 

Statii va regula ordinea Qiloi în adunările ge- 
nerale şi va chiăma pe părți în materik conten- 
ci6s0 şi de disciplină. 

Art. 40. Chiămarea părților 86 va îaco 
printr'uă singură citaţie, : 

Minoritatea îşi va forrua în scrisă opinia- 
nea sa 

Art, 41, Tâte otăririle Consilialot de Stată 
în adunare generală stii în Comitete, se voră 
lua după majoritatea voturilorii, 

Art. 49, Uni regulamentii interioră datii în 
forma regalamentejoră de administrațiune pu- 
blică va regula mai pe largă cele relative la 
disciplină, la ordine şi 12 epecificarea Incrări- 
lorii po Comitote. 

“CAPITOLUL IV 
" Atribuţiunile Consiliului de Stată 

Art. 43, Consiliulă de Stată, afară de misia- 
nea ce are doa prepara proiectele de legi şi de 
regulamente, va mai avea, în specialii atribu- 
țiuni relative la materii de adiministraţiune, 
şi atriboţiunea relativă la materii contenciâse: 

A. Atribuţiuni relative la materii de admi- 
nistraţiune, 

Art. 4i, Consilii de Statii ra putea fi con- 
sultată asupra tutuloră chestiuriloră admini- 
stratire, câte i se voră pune do Domni sâii de 
ministri. 
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Art. 45. Elă va putea consultat mat alesă : 
a. Asupra redactării contracteloră da aren- 

driri ale averiloră Statului sâii stabilimentelor 
pablice, şi ale altorii contracta de întreprinderi 
publice. 

b. Asupra neînţelegcriloră şi dificultăţiloriă 
ivite, în aplicarea aceloră contracte, | 

c. Asupra închirieriloră. ssă vindărilorii o- 
biecteloră Statului, - 

d. Asupra regulamenteloră de poliţie şi hi- 
gie»ă publică. : DN 

e. Asupra conflictelorii ivite între autorită- 
țile judeţiane, comunale sâă municipale, pre- 
cui și asupra conflicteloră de atribaţiuni dintre 
autoritate administrativă şi cea jodecătorâscă. 

f. Asupra cereriloră de extradiţiune. 
„9. Asupra cererilorii de naturalisațiune. 
h. Asupra concesiunilorii de drumari ferate, 

de canaluri şi a altoră întreprinderi de lucrări 
publice, 

i. Asupra formării stabilimenteloră de atili- 
tate publică, şi în fine, 

3. Asupra tutuloră chestiunilorii câtei se ror 
„ însemna prin legi şi regulamente, : 

+ Art, 406, Consilială de Stată va exercita unii 
drepti ue disciplină asopra fancţionariloră de 
ramure administrative, cae i se voră deferi de 
Domniă.s6ă ministri, .: aa 

= Arte 47 'Pedepsele disciplinara ce Consilială 
va putea propune roră fi mustrare, suspendare 
provisorio de la uă lună până la trei, s6ă ro- 
vocare. 

Mustrarea se va, putea pronunţa şi fără a se 
„asculta iînculpatuliă. . | 

Suspendare provisorie şi revocare se vor pro- 
pune, după ce se va asculta inculpatalii, în mo- 
dulă prevădutii la art. 37, 38 şi 89, şi se voră 
executa după ca mai ântâiii se voriă supune prin 
Ministerul respectivă la aprobarea Domnului. 

Arte 45, Consilială afară de pedopsele disci- 
“plivare co pote propuna, stă chiariă fără a pro- 
pune uă asemenea pedcpsă îşi va da opiniunea 
sa dâca actuli imputată funcţionarului este de 
natură a da loci la competinţă instanțelor 
judecăsoresci. o 
-. B. Atribuţiuntrelatire la materii contenciâse, 

Art. 49. Consiliulă de Stati va putea ju- 
deca,:ca prima sâă ultima instanţă, tOtv causele 
de natură contenci6se administrative câte i se 
voră atribui printr'nă a nume lege. 

Arte 50, In tâte'cele-alte cause în care Con- 
siliulă do Statii va fi chiămată a judeca che- 
stiuni prin cari să atingă interesele anui parti- 
cularii, otărîrea Consiliulat va avea caracterul 
consultativ, conformă cu cele regulata la ar- 
ticolală 34, : 
„Arte 51, Particularii stă şi alte persâne ju- 

ridice a ciirorii interese se află vătămate prin 
yro uă mesură administrativă, poti reclama la 
Consilialii de Stati:       “a. În contra otăririloră ministrilor date cu 

TI 
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excesii de putere, sâii cu călcurea, 
regulamenteloră în fiinţă. 

* 
b. ]n contra otăririlorii ecă 

, E 
Megiloră şi | 

stratisă, date cu călcare de legi stii regula- 7”, 
mente. - , AI 

c. In contra otăririloră comisiuniloriă de lu- *: 
crări publice, -. a 

Art. 52, Particularii se potii adresa directă . 
la Consiliulă de Stati, sprea cere interpretarea, 
unui decreti, ordonanțe sâi regulamenti, dati. 
în materii aaministrative, dâca însă cererea se 
referă la unulă scii mat multe puncte din acelă. * 
decretă, ordonanţă stii regulamentii prin cate 
s'ară atinge uni interesii ală altoriă particu- 
lari, gi dâva acea cerere nu este relativă la uă 
otărire a Consiliului de Statii dată în materii 
contenci6se şi sancţionaţă nă dată de Domnii. 
Guvernul va putea cere asemenea interpre-. 
tări cândă elă va fi în contacti do interesă cn 
particularii, : : E 

Art. 53, In nică uzulă din casurile susii ci- 
tate (art. 51, 52) rocursalii înaintea Consiliului 
de Stată nu pote suspenda executarea otăriri- - 
lori administrative afară numai dâca Comite=. 
tal la care a fosti trămisă chestiunea, ssă 
ensaşi guvernul va regula crpresă acea sus 
»aadare.- PI A . 
”- Art, Bt, Oiăitrile Consiliului de.Stată în: 
materii contenciâse se catesci: în publici, se 
transcriă întruni registru specială, şi se voră 
înainta Ministerului respectivă. - 

Art, 55, Dea, otărtrea este definitivă, sâă 
dâca se dă cu mulţumirea părţiloră, conform 
cu cele prevădute la art. 84 se va executa prin 
Ministerulă respectivă, sii directii-scă prin - : 
decreții Domnesci. E 

Art, 56. Poliţia auâienţelorii Consiliului de . 
Stati în materii contencidse şi de disciplină 
este încredinţată vice-preşedintelul. | 

Art. 37, Membrii Consiliului de Statii, pen- 
tra crimele să delictele relative la atribuţiu- 
nile funcţiunei lori suntă justificabili inaintea, 
Curţii de casaţiune, i 

CAPITOLUL Y . 
Despre cougedii şi racauțiă 

„Art, 58, In fie-care anii Consiliulă de Stati, | 
îşi însemosză cu încuviințarea Domnului epoca 
vacanţielorii, care na poti trece peste duoă luni 
în totă cursulă anului. a . 

Arte 59. Pentru timpulă vacanţielorii se va 
traga la sorţi uni Comitetă, compusii de trei 
nembri care va îngriji de expeduirea: afaceri 
loră urgente. 

- Fio-care membru nu pote figura în comite- 
tulă vacanțielori, ma! maltă do câtă mă dată - 
la trei ani. ” a 
„Art. 60; Congedială ca nu va trece. peste 
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optii dile se va acorda membrilorii Consiliului 
de Statii de vice-preşedinte, congediulă ce va 
trece peste acestă termină se va acorda de 
Domni, deca cererea va fi sprijinită de declară. 
rea vice-preşedintelai că nu va suferi serviciul, 

Art. 61. Nu se pte acorda congediii ce va 
trece peste ducă loni într'ună ani. : 

Cândi acesti termini va trece, consiliarală |: 
se va considera ca demisionati. , 

Art, 62, Secretarii, auditorii şi cei-alţă im- 
piegaţi îşi cerii conszediii de la vice-președinte, 
"Art, 69, Ori-ce absenţă fără congediă sâi 
fără a fi justificată printr'ană certifiratii de 
bâlă, trage după sine perderea remanerării pe 
totă timpală absenței. i 

Art, 64, La finele fie-cărei luni, vice-preşe- 
dintele va înfăgişa Domnului, ună extractiă de |. 
Îmcrările Consilialui, şi de lipsele motivate sâă 
nemotivate ale membriloră săi... - ,   

LEGIUIEI 

: Art, 65, La fânelo anulu! se va forma ună 
tabloă de tote Incrările Consiliulai de Stati 
de peste anii, care se va pnablica prin Monito- 
rulă oficială. - , 

Statală Consiliuluă de Stată 

Unii vice-preşedinte . . pe lună lei: 3.009. 
-Nuoă membri câte 2,500 fie-care >. 22,500. 
„Uni secretarii generali pe Jună lei 1.500. 
Duoi secretari secundari a 1,000 > . 2,000. 

„Unii registratorii , .. 500. 
Nouă scriitori a 300, ........ 2,700. 
Uni şefi de uşieri. „cc... 300. 
Duoi uşieri a 200 ....... „e a .400, 
Uni odăiazi, cc... 150, 
PDuoi rindaşi a 100..... e. eee "200, 

Totatulii pe lană lej.. . 38,250.- 

  

| i DBORERU! NE 
DIN 22 AUGUST 1864 PEKTRU MODIFICAREA ART. 14: DIN LEGEA CONSILIULUI DE STAT (1) 

ÎN (1861) ! 

Arte 1, Pancţiunea de membru ală Consilia- | fesoră de facnltate şi acesta cândii va fi înde= 
lui de Stată este incomat bilă cu orl-ce,aită | «liniti funcțiunea de profesori într'ană spaţiă 
funcţiune salariată, afară de funcțiunea de pro- | de timpi de celă pugină şâse ani. , 

  

LE GE 
PENTRU IMPARTIREA DIFERITELORU ATRIBUTIUNI ALE CONSILIULUI DE STAT - 

! _ DESFIINTIATU PRIN CONSTITUTIUNE | 

“ (Decretă din 9 Lulie 1966) 

Art. 1, Invirtutea art. 131 din Constitaţiune, 
Consiliulii de Stată este desfiinţată. 

Art, 2. Ministrii preparii în Ministerele loră 
respeutive, s6ă prin comisiuni speciale, proiecte 
de legi ce ai a presinta adunărilorii, precumă 
şi regulamentele de aiministrațiuue pabiică. 

Art, 5. Cunflictele de atribuţiuni între an- 
toritatea administrativă şi cea judecătorescă 
se vorii decide de Curtea de casațiune, , 

Art, 4. Ministrii, prefecţii ssă părţile înte- 
resate, când vor crede că, uă chestiune care se 
tratză în prima iastauţă înaintea une! jude- 
cătorii, este de atribuţiunea administrativă, 
vorii putea cere trămiterea afaccrei autorităţel 
competinte. a 

Decă judecătoria va respinge cererea, s6ă dâcă 
judecătoria va admite cererea, şi va fi dată a- 
plicaţie contra otărirei s€le, autoritatea a jmi- 
nistrativă competentă va putea să se adreseze   

la Curtea de casațiune pentru a cere regularea 
conflictului. . | 

Terminulă pentru acâsta va fi de uă lună de 
la notiticarea otărirei de respingere sâă a ac- 
tului de apelă. 

" Art, 5. Curtea de casaţiune, după recuisi- - 
ţiunea procurorelui generală, va statna de ur- 
gență. : ! 

Art, 6. Cererile de extradiţiune, carii nu sunţ, 
proibite prin Constituţiune, se roră decide în 
Cousilială de ministrii, după ce se va ordona 
şi face vă prealabilă anchetă judecătorâscă. 

Arte 7 'LOte causele deferate Consiliului de 
Stati, ca instanţă superioră a consiliuriloră 
judeţiane să permanente prin art.27 ali legii 
rarale, se vori judeca de Curțile de apelă res- 
pective cu rccursă în casaţiune pentru causă da 
incompetinţă şi de escesă de putere. 

Curtea de casaţiune ra judeca de urgenţă. 
  

(1) Destiinţată,  
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Terminulii apelului contra otărtrilor diselorii | stanţ»lo judecătoresct, după regulilo ordinare, 
consilii va fi de două luni de la notificarea lor. 

Terminele cauzelor actaali pendinte la Con: 
siliulă de Statui, suută prelungite. Părţile vor 
fi chiămate din nuoii de către Curțile avelative 
resvectire, i 

Procedura în acâstă materie este gratuită. 
Art. 8. Cele alte ufacer! de natură conten- 

ciosă ce Consiliul de Stată judecă, săi pe te- 
meiul unei legi speciale, se voriă judeca de in- 

Art, 9. In locali consilierului de Stată ce era 
membra al Comitetului de licuidare, se va numi 
ună consilieră al Curţii do casaţiune,. .. 

Art. 10. Yote afacerile pendinte ate Consi- 
lilui de Statii, sa vorii deferi de către osebiţiă 
ministrii, Tribanalelori stă Cnrţilorii compe- 
tinte după distineţiunile le gil de facă. 

Art, 11, Ort-ce disposiţiuni de legi anteridre 
contrarii legii da facă, sunt şi rămân abrogate 

  

LE GE 
PENTRU STRAINII DOMICILIATI IN TIERA DE A CUMPERA PROPRIRTATI IMOBILIARE 

i (Decretii No. 1051 din 19 Augustii 1804) 

Art, 1. Străinii de ori-ce ritii creştinesc do- 
miciliaţi în România, voră avea dreptulă dea 
camptra proprictâţi imobiliare, sub condiţiu- 
nea însă de a se supune, în ceca ce se atinge 
de asemenea projristăţi. la legile pămentuluț, 
şi numai pre câtă şi Homânit se vură bucura 
de asemenea dreptu în ţările oră, 

, 

LE 

Nu se prejudecă printr'acâsta întra nimică 
disposiţianiie legati relative la naturalisaţiune. 

Art. 2, Legea de facă nu ra privi întru ni- 
mică colonisările ce sunti popiite. ! 

Art, 8. Tâte disposiţianile contraril acestei 
legi, suntă şi rămână abrogate. * ' 

  

GE 
PENTRU INSTITUIREA UNEI CASE DE DEPUNERI Si CONSEMNATIUNI (1) 

(Decrelii No. 1654 din 26 Noembrie 1864) 

TITLUL I 

Disposiţinui generale 

„ Art, 1. Seinstitue uăcasă dedepuneri şi con- 
semnaţiuni, care, sub autoritatea Ministerului 
finanţeloră şi sub privcglerea unei comisiuni, 
să stringă şi să administre fondurila proveui- 
te din : 

a. Depuneri roluntarie, judeciare şi admwini- 
strative, i - : 

d, Consemnaţianile ordonate sii autorisate 
prin articole apeciale Qin codica civilă, comer- 
cială şi criminală, s6ă de vre uă altă lego spe- 
cială, şi care se rotii precisa prin regalamen- 
tală legii, , 

c. Succesiunile vacante. 
d. Fondurile ce rorii proveni din bonurile se- 

cuestrate. . 
e. Fondurile comunale şi districtuale co voră 

prisosi peste cheltuelele lori. . 
f. Cauţianile agenţiloră comptabili, între- 

prindătonloră de lucrări publice, cumptrăto- 
rilori şi arendaşiloră, în cât actstea nu se vor 
face în ipoteci de imubile, 

g. Cauţiunile ce contribuabilif voriă fi dâtoră 
a da în casurile prevegute de lege, - 

Art. 2, Curțile, Tnbunakele şi administra- 
ţiunile pubiice nu poti ordona sâi autorisa 
consemnaţiuni de câtă la Casa do depuneri şi. 
consemnaţinni. 

Arte 3, Consemnaţianile so vorii face în ca- 
pitală la Casa de depuneri şi consemnaţiuni, 
€ră în judeţe la casieria generală a fie-cărul 
judeţă. - 

Orl-ce consemnaţiune făcută aiurea este nulă | 
şi nu pote descărca pe depunători.-. p 
“Arte 4 Casa de depuneri şi consemnați va 

bonitica depunătoriloră uă dobândă de 5%. - 
Dubânda va începe la şese-Qeci şi una dile, 

socotite de la dina depunerii. 
Arte 5. Activulii care nu va fi necesară pen- 

tru servicii do di, se pote da cu împrumutare 
Statului stă particulariloriă, Particularil nu se 
potă face împramutători do câtii numai cu i- 
poteci valabile, 

În casă de concurență între particulară şi 
Stată, acestă din urmă va fi preferată.   Arte 06, Terminulă de îimprumutare către 

" particulari nu pâte trece peste ună ani. 
  

- (1) Aliniatulă IM1 de sub art, 22 modificată în 1871. (A se redea ÎI Apenâice).
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- Arte 7, Statulii va, fi obligată : a răs punde,| 
" celă multă în termini de uă lună sumele cei 
se vorii cere dapă trebuinţă de Casa de depu- | 
neri şi consemnaţiuni. 

Art, 8, Acâstă casă va fi obligată a restitui 
depunătoriloră, banii Qepuşi,, celi multă în 
trei-deci dile, da la cererea ce i sa 'va face cu 
formele legale. 
Depunerile voluntarii se voriă restitui fără 

altă formalitate, da câtii numai după presen- 
- tarea actului constătătorii alii depunerii. 

Art. 9. Uă comisiuna de cinci membri prive- 
ghâză operaţiile Casei de depuneri şi consem- 
naţiuni. 

Comisiunea se compuna de ună membru ală 
“corpului ponderatorii, de un membru al Curţii 

- de compturi şi de trei membri numiți de Domr. 
Fancţiunile membriloră comisiunii. suntă o- 

norifice, 
” Art. 10, Ori când va crede de trebuinţă şi 

0ă dată celă pugină pe trimestru, comisiunea 
constată banii şi valorile aflate în casă, con- 
troleză între baințarea sumelor intrate în casă, 
verifică, scripturile şi aprobă provisoriă comp- 
tarile anuale. 

La finele fie-cărui trimestru se publică prin 
Monitor unii resumat despre situaţiunea casel 
Ja acea epocă. 

TITLUL II 
Despre administraţiane - 

o Art. 1“, Administraţi a Casey de depuneri şi 
-consemnaţitni so exersă sub autoritatea Mini- 

- steralul de finanţe, da uni directoră care are 
„sub ordinele sâla unii casier, duci şefi de biu- 
roi şi amploiaţi subalterni: 

DIRECTOTULU 
Art. 12, 

şi regulăză diversele părţi ale serviciniui, pre- 
serie măsurile necesari pentru ţinerea regulată 

: a condiceloră şi registrelor, ordonanţiză plă- 
țile de ork-ce natură, vizăză diferitele state de 
situaţie şi comptari, subsemneză corespondefţa 
generală. 

Art, 13, Directorul dă comisiunii de privo- 
ghere. ori de câte ori i se va cere, tâto docu- 
mentele şi sciințele ce ea va crede de trebuinţă 
pentru exerciţiulii privegherii sele; elii propune 

„ comisinni părerile sâle pentru îmbunătățirea 
servicialui. 

CASIERUL 

„Arte 14. Casierul, înainte de a intra în func- 
ţiane, depune pentru asigurarea gestiune scle 

mă  garanţă de dece mii galbeni, în numerariă 
s6i ipotecă de imobile. . 

* 

  
Directorulii ordona tâte operaţiile Si 
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- Art, 15, Casierală este însărcinată cu prii- 
1nirea şi conservarea baniloră şi valorilorii de- 
puse în mânile e6le sub ori-ce titlu. . 

Elă plătesce tâte cheltuelile şi efectutză Tes- 
punderile casei după mandatele directoralu! şi 
pe acte justificative în regală. ! 
“Art, 16, Casierală sub-însâmnă şi elibereză 

recepise (ă sonche) pentra fondurile vărsate la 
casă. Aceste recepise nu roră fi valabile şi nu 
vorii da drepti în contra administraţiunii de 
câtii numai dâcă voră fi vizate de directori, 

Uă însciinţare va face cunoszută publicului 
acestă disposiţiane, 

Totă acea însciințare se află neapărat ti- 
părită pa recepisă. 

Art. 17. Casierulă este respundătoră pentru 
erorile şi deficitele, afară din cele devenite din 
forţă majoră. “> 

Art, 18, Administraţianea casei de depuneri 
şi consemnaţiuni este autorisată a se servi cu 
casierii genorali de districte, pentru a efectua 
în judeţe reţetele şi cheltuelile privitâre la a- 
câstă casă. 

art. 19, Casierii generali suntii comptabili 
către casa de depuneri şi consemnaţiuni pentru 
reţetele şi cheltuelilă ce ]i se voră încredința 
de acâstă casă. 

Ei santă răspundători de erorile şi cheltue. - 
lile şi de reţatele ce nu voră fi justificate după 
regulă. . 

Art, 20. Casieril trămitii pe fia-care lună 
directorului casei staturi certificate de dânşii 
de recetele şi plăţile ce aii făcuti în cursuli 
lanel, ca actele justificative şi ună borderoi 
în numără înduoiţii, din care unulă rămâne la 
casă împreună cu actele justificative, 6ră cel- 
altă se înapoiază casierului cu obserrările la 
care va da loci verificarea actelorii. . 

TITLUL III 

Cheltuelile de administraţiuue _ 

Art, 2, Apuntamentele directorului sunati 
fixate pe lună, celi puțină de lei dons mii, a- 
celea ale casierului de lei una, mie cinci sate, 
ale şefilorii de binroi de lei şspte sute, ale ţii- 
torului de registru, redactori, verificatori, sub- 
casieri, de Ja lei patru sate până la lei şâse sute. 

Art, 22, Pentru tâte cheltuelile de admini- 
strațiure, atâtii de personală câtă şi de mate- 
rială. precumi cheltaiala de cancelarie, lami- * 
natuli, încălditulii şi altele, se va forma pe 
fie-care ană budgeti, careseva trece de ordine 
în budgetulă Statului. 

Aceste cheltueli se xorii acoperi cu resursele 
proprii ale acestei case, care provină din bene- 
ficiulă rămasă după scăderea sumei proceate- 
loră ce plăteasca Casa din aceea a procentelor 
priimite, 

Acesti benefică se va constata la finelo fio-
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căruia ani şi întrebuințarea lui so ra otări de 
comisiunea de priveghere. : 

TITLUL IV 
Compturi anuale 

-. Arte 28, Agenţii comptabili af aceste! Case, 
adică casieruli ci şi casierii generali de judeţe, 
:predai pe fie-care lună la Curtea de comptari, 
comptuli gestiunci loră. . Lea 

Jariă înainto de 1 Martie, ei vorii area a da 
unii comptii generală ali gestianei loră pe a- 
nul expiratu, care se va publica prin Monitor. 

Acesti comptă, sprijinită'-po acte justitica- 
tive, presintă : 
"a. Tabloulă de valorile 
„flate în casă 
stiunei; , 

V. Reţetele şi cheltuelile făcute în cursulă 
'gestiuuci; | 
» : 6, Valorile cari se află în casă şi în porto- 
folii la finele gestiunei. 

. La aceste compturi vorii fi anexate tabloa- 
rile de desroltă:i, arttândă capitalurile date 
“tesaurului publică, şi mişcările urmate... 
„ “Art, 24. Legistrele şi condicile de compta- 
bilitate so roră ţine în partidă înduoită, 

de ori-ce natură a- 
şi în portofolii la îuceputuli ge- 

SI ALTELE DIVERSR 

  cisa amănuntele aplicărei acestei legI. 

„TITLUL V. 
“* Disposiţiuni transitorii 

: Art. 925. Inchiderea registreloriă şi condici- 
lorii de depnneri şi consemnaţiani ale Curţilor, 
Tribanalelori şi administrațiiloră publice, se va 
face la 31 Decembrie 1864. . 

Bilanţul lorit se va dresa şi situaţia 30 va 
constata de uă cormisiune apecială, ce Ministe- 
rulă finanţelorii va numi pentru acestă sfirşit, 
în presența comisiunil de prireghere, a direc- 
torului şi a casierului noului stabilimentă, 

In judeţe, predarea, se va face facă. cu pre-.. 
fectali şi cu casierulii gonerali. 

Arts 26, Acestă operaţie terminată, banii 
aflați în acele case şi efectele de portofolii se 
sură preda casierului Casei de depuneri şi con- 
semnaţiuni, caro va ehbera recepisă şi se va 
încărca cu densele. . 

Documentele imobilelorii ipotecate, afară de 
actulă de îm„rumutare, voră rămânea în, pă- 
strarea Tribunalului. . . 

Art. 22. Administraţia Casei de depuneri şi | 
consemnaţiuni va intra în exerciţiă la 1 ]a- 
nuarie 1805. ., ; Ra 

Arte £3. Unii regulamentii cara se va ela- 
boa de câtre comisiunea de priveghere d'im- 
preună cu directorulă şi cu casierulă, va pre- 

. 

  

"ORDONANTA DOXNESCA (1) 
„No. 411 pix 2 ocromonie 1859 ASUPRA PRESSEI 

Art. 1, Disposiţiile asupra presef, adoptate 
de Consiliulă ministrilor şi cuprinse în jurnalul 
-(ce urmăzi:), le incuviioţămă, şi vură avea ur- 

" „are ca măsuri protisorii, până la facerea și 
promulgarea unei Jegiuiri de presă, 

JURNALU 
Astădi "Mercuri 30 Septembrie anulă 1859, 

în ş dinţa consiliului ministriloră din ţâra Ro- 
mănacă luându-se în băgare de semă urgenta 
trebuință ce este de a se pune ună capătă li- 
cenţei în care cu covârşire a degenerată jiber- 

- Xatea presei pe cara uă lege spreială ari veni 
_s'0 regulze; guvernulă Miriei Săle, în dorinţa 
sa de a fugi de censură, a fost acordat'o pentru 
uă mal întinsă împrăştiere'a liminelori, reser-. 
vându-şi de a lua măsurele ce trebuința "i-ară 

„dicta, cândă liniştea publică s'arii vedea ame- 
nințută de rătăcirile unei libertăţi rtă inţelesă, 

Vădendă că împotriva obligaţiei morale luată 
de corpulă jurnaliştiloră, şi după ană timpă 
de încercare de nuvă luni aprpe, în care jur ; 

(4859) 

  

natele române s'aă bucnratiă de cca mai deplină 
hbertate, acâsta n'a produsi, mai cu sâmâ, de 
câții tristulă resoltati ală aţiţării la ură îm- 
potriva gavernului, ală provocăni la turburări, 
ală atucuritoră personale, împiugendă violenţa. 

-| până a isbi directă viaţa privată a cetăţeniloră 
şi a foncţionariloră pubhci, şi chiară nterio- 
rulă famuliiloră, în câtă organele de publici- 
tata, a cărorii cea mal sântă misio este aceea * 
de a forma şi lumina opinia publică prin între- 
ţinerea nel nepărtinitore Jupte de idel, însuşi 
discuţia acteloră gurernului nefiindu-le poprită, 
aceste organe al: publicităţii s'a văduti de- 
gradându-se până la rolală înjositoră dv instra- 
mente ale împisimniriloră meschine, ale risbu- 
năriloră personale; fayte ce nu se potă califica 

de câtă ca efectele mai multii să mal pașinii 

evidente ale unoră inatigaţii antinaţionale; 
Considerândă că răbarea publicului bine 

judecători, sătalii de sfişierile unei prese abu- 

sive, a ajunsă la culme; şi că guternuli care, 

suspendândă censura numai sub condiţia men- 
ţinereă linişte şi a respectului onârei familii- 

  

(1) Dosfinţată prin Constituţiune.



2962 

loră, nu pâte ierta mai multă timpii urmarea 
unei atâtă de deplorabile licenţe, fără a gră- 
mădi asupră'şi uă mare răspundere; 

Avândi în vedere că însuşi în statele cele 
mai civilisate, măsurila de înfrânare împrotiva 
abateriloră la care presa s'ariă aluneca, na lip- 
sescii; şi că până a, se face şi promulga uă lege 
specială asupra presei, este de neapărată tre- 
buinţă a se lua măsuri preventive; 

Cunsiliuli găsesce de cuviinţă a se adopta în 
dată următârele măsuri : a 

Va fi popritiă ori cării scrieri; ME 
1. De a defăima pe Domnitorul ţări!, sâă 

ataca demnitatea Domniei. 
* 2. De a defăima religia domnitâre în ţâră, 

- precumii şi cele-alta religii recunoscute în Prin- 
cipate, . : 

3. De a detăima clerul în exerciţiulă fane: |. 
ţiiloră sâle spirituale, precumă și clerul reli- 
giilorii străive recunoscute în ţâră.. 

4. Dea ataca ondrea şi demnitatea Domnito- 
riloră staturilorii străiue, şi ale representanţi- 
loriă lori. e . i 

5. De a provoca Îa arme, 
6. Da a provoca la intervenţii străine. 
7, De a provoca lu nesupunere către lege, 

s6ă la resturnarea aşedementului fondamen- 
tală ali ţării şi ali principiului proprietăţit. 

8. De a zădări la ură şi dispreţă asupra ga- 
vernului : Printr'acâstă restricţie nu va fi po- 
prită uă discuţie, în cerculă cuviinţei, a actelor 
ministrilorii. i 

9. Do a ultragia fancţionarii publici în pri- 
vinţa funcţiiloră lori; fără ca acâsta se împe- 
dice discuţia acteloră lori, - -.. : 

10. De a ataca moralitatea publică. 
JI. De a ataca ondrea sâi viaţa privată a 

vre unui cetăţeni. 
12. De a ultragia demnitatea camerei legiai- 

tre, ori I»gile votate de dânsa, seă vre ună 
deputată întru îndeplinirea mandatului săă; 

LI 

Di 
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, 

fără ca acesta să împedice băgările de stmă 
ce ari putea suggera acele lgl. : 

Către acestea, nimeni nu va putea publica uă 
foiă fără, autorisaţia prealabilă a ministrului 
din întru, care autorisaţie se va putea refusa 
dâcă acelă care uă cere n'ară înfăgiga destoi- 
nice garanţii morale.: Ia 

Celi ce va dobândi acea autorisaţie, va fi 
dâtori a depune la Ministerală interiori, dreptii 
cauţie, suma de lei cinci mil No. 5,000, care, 
la casii de osîndă a redactorului, va servi întru 
plata amendiloră. 

Să facă cunoscuti titlul foii, felulă şi tim- 
puli publicăril ei. - , 
Numele redactorului şi ali gerantului res- 

pundstoră, precum asemenea numele şi lo- 
cuinţa tipografalui, - ă 

Pentru ceea ce se atinge depriveghereace gu- 
vernuli este dâtorii a exersa asupra publicităţii, 
se va cere publiciştilocă în deobsca ca din fie- 
care f6ie periodică, broşură s6ă stampa ce voră 
da la lumină să depue, de uă dată cu a ei îm- 
părţire, câte duoă exemplara la Ministerulă din 
întru, . 
- În casii de infracţie a disposiţiiloră de mai 
sasi, Ministerulă din întra, dapă duct preve- 
stiri ce va face redactorului, va suspenda jur- 
nalulă abătută pe terminali de vă lună; iară 
după recidivă îlă va suprima de tntă. Va putea 
asemenea, snprima jurnalele care s'arii osândi 
de Tribunaluri pentru deosebite vint. 

La casuri grave, ministrul din întra, prin 
ordonanţă Dumuâscă ra suprima jurnalul a- 
bătută şi fără prevestire, ca măsură de sigu- 
ritate publică, a 
„Jarnalulă de faşă se va supune de ministrulă 

din întru la înalta aprubare a Mării Sâle Prin- 
tului Domnitori. Ma 

(Sub semnaţi) N. Creţnlesen, I. Cauta co- 
-Zino; Gre Filipescu, 1. Cornescu; C. Steriad. 

  

GE. ” 
ASUPRA PRESEI (1) 

(Decretii No. 263 din 1 Aprilie 1862) 

PARTEA I 

CAPITOLUL I 
Despre proprietatea literară 

$ 1. Autorii de totii felală de scrieri, com- 
posituiii de musică, pictorii să desemnatorit. 
cari voră săpa stii voră litoșrafiea, tablourile 

se vorii bucura ca de uă praprietate a lori, de 
dritulă eselusivă de a reproduce şi a vinde ope- 
rile lori în toti Principatulă, ssă de a trece 
către alţii acestă proprietate a loră fiindu-le 
acestă drită recunoscuti după legile în fiinţă. 

Ş 2. Mostenitorii acestura, sâă cesionarii că- * 
tre cari a trecută drituli loră se vorii bucura 
de acesta-şi drită, în termină de 10 ani, după 

oră dese mnurile lori, în totă cursul vieţei lor, | mârtea autorului s6ă a enmpnitoralai, 
  

(1) A se obsorra ordonsnțv Domnd-ci N... 1 din 1859, regalamentală asupra aplicărel acostel legY din 1863 
şi decretulii No„518 din 1564e—VedI și notiţa precedentă, Ă .
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$ 3. Jurnalele şi alte foi periodice sun: pro-' 
prietate a persânelorii sâii a socic tăţiloră care 
le publică, dritulă proprietăţei le este înch, ză- 
'gniti întocmal după $Ş de mai susă, articolele 
ce autorii sâă proprietari! lori nu voră voi ca 
să so reproducă în alte jurnale, voriă trebui a 
purta la începutii nota, că reproducerea este 
oprită, se înţelege nuimai articolele literare şi 
sciințifice. | | 

Ş 4, Compunerile dramatice asemenea în ter- 
minele de mai susi nu potă îi represintate pe 
Dică unii teatru, nici nu poti fi publicate, fără 
învoirea autorului. 

$ 5. Traducţiunile nu întră în categoria pa- 
ra grafilori de mai susi, de câti pentru textuliă 
traducerei, fiind fie-care liberă a face alte 

„traduceri de pe textuli originali ali scrierei, 
asemenca estractele ce se facii din alto scrieri 
spre a se încunosciinţa pe publicii despre val6- 
rea acestora prin critice şi comentarii nu jic- 
nescii proprietatea străină. . 

- $6. Tote dregătoriele administrative santiă 
dâtore a confisca după cererea şi în folosul 
autorului, a compeitorului, a desemnatorului, 
a traducătorului sâă a mostenitorilor acestora 
ori a cesionariloră, tote exemplarele ediţiuni- 
loră tipărite, săpate sciă litografiate fără in- 
“voirea anume și în scrisă a proprietarilori. 

Ş 7. Pe lingă exemplarele confiscate, toti 
contrafactorală va fi dâtori a plăti adevăra- 
tului propietarii uă suină ccuivalentă cu yre- 
ţulă de 1,000 exemplare a ediţiunei originale. 

Ş 8. Ori-ce vindătorii a unel ediţiuni contra- 
făcute, după a căruia făcătaitoră nu va ti elă, 
va plăti proprietarului uă sumă ecuivalentă cu 
prețulă de 200 exemplare, - 

$ 9, Ori-cine va da la lumină uă operă, fie 
tipărită, săpată s6ă litografiată va fi dstoră a 
depune 4 exemplare la Ministerulă instrucţiunii 
publice, 6ră în judeţe va depuno 2 exemplare 
Ja Prefecturi, şi unuliă la biblioteca, din laşi. 

Ş 10. După trecerea de 10 ani, după mârtea 
autoruloi, tâtă opera pică în domenauli public 
şi fie-care este liberii a o reproduce prin tipar, 
sculptură s6ă litografie, 

Ş 11. Toto aceste dritură ce închezăşuescă, 
şi autoriloră, compuitorilorii, desemnatoriloriă, 
traducătoriloră din staturile străine, cari cu 
reciprocitate vorii închezăşui, în cuprinsulă 
teritorielorii lori, proprietatea literară, 

CAPITOLUL II 

Despre librărie 

8 12. Librăria, adică speculaţinnea în cărţi 
este uuă negoţă lib„ri, fie-care pâte deschide 
ună asemen'a ag: jământii, făcândă uă decla: 
rațiune către Secretariatulă de Stati, 6ră de 

“xa fi străină, în declarațiune va alăugi că se va 
supune legilor pământulai atingătore de presă. 

DIVERSE 2063 

$ 13. Libraruli cara se va dovedi că ţine 
"sâu vinde cărţi sc alte publicaţiuni obscene 
şi oprite prin disposiţiunile $$ atingătore de 
jurnaluri pentru ântâia-şi dată sa va osîndi la 
la uă amenilă (gl6bă) do 2.000 let. a doua 6ră 
la uă amendă de 4.000 let, a treia Gră la uă a- 
mendă de 8.000 ler, şi va fi toti uă dată dâtor 
a se desface de librărie, ” 

Ş 14. Librarulă ce va edita uă scriere fără 
nume de autorii prin însuşi acesta va fi resuun- 
ditori intocmai ca autorul, şi prin vrmare 
supusă tutuloră legiloră priritore pe autoră, 
precaomiă ina! josiă, se va otări. 

CAPITOLUL III 
Despre tipograile şi litografie 

$ 15, Fie-care pământeni sâi străin în vâr- 
sta legiaită este liberi a deschide în ţeră tipo- 
grafie, litografia scă atelier de sculptură şi de 
pictură, dâtori fiindă numai a încunostiinţa în 
capitală pe Ministerulă din întru, &ă în ţinn- 
turi, pe administraţiune. , 

Ş 16. Tipogratiile şi litografile clandestine 
suntă oprite, se numesce clandestină tâtă a- 
teha care nu va fi declarată'mat nainte Secre- 
tariatalui de Stati scii administraţiunilorii, 
pe la ţinaturi; pretutindeni unde asemenea se 
roră găsi, ele vori fi sfărămate şi stăpânii sc 
depositarii acestora vori fi supuşi la uă amendă 
de 2,000 lef şi une! închisori de 6 luni la, Mo- 
nastire, | ” 

Ş 17, Fie-cara tipografi stă litografii, este 
deturii a tipări pe ori-ce operă care va eşi de 
sub tescurile sâle, numele şi domiciliulă săi, 
totii acela ce vă călca acestă disposiţiune ra fi 
supusă la uă amendă de 1,000 lel, fiindă trasă 
pe lîngă actata şi la răspunderea amendei şi 
a îuchisorel statornicită prin legea presei. 
Cândă opera publicată de el arii trage după 
sino urmări pevale, tipografulă scă litegrafală 
ce pentru a treia Oră va călca disposiţeunea de 
mai susii, adică de a nu'și pune numele şi do- 
micilinlii pe fie-care productiă ali teascuriloră 
ssle. va fi dstoră a so desface de atelia sa. 

$ 18. Tipografală scă litografulă carele va 
publica în jurnal uă descriere stii orl-ce al- 
te opere, ali căruia redactori, garantii, autorii 
s6ă editori va fi cunoscutii şi înscrisă în capul - 
s6ă la sfârşitulă operef, nu ra fi impreună r&- 
spungătoră, la casti cândii opera arii motiva 
prigonire pentru delictiă de presă, cră dâca o- 
pera ară fi anonimă, atunci tipografulă sâă 
litografuli, or! va fi dâtoră a înfăgiza pe făcă- 
toră s6ă va fi singură supusă respunderel în- 
toemai după rostirea legiloră. 

Ş 19. Fie-care tipografi, litografii sâii să- 
pători, va fi dâtoră a ţine unii registru, nume- 
rată, 'parafată gi sigilată de secreturiatală 
de Stată, în care pe rândă şi dilnicii va înscrie  
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titlulă literară ală uvra geloră ce'şi. propune a 
tipări, numărulă coleloră, a tomuriloră sâi a 
exemplarelorii, formatulă. ediţiunei şi numele 
antorului, a traducătorului sâă a, editorului. * 

- “Acestă registru va, fi dâtorii a'lă i întăgisa | la 
" orf-ce cerere din partea ocârmuirei.” 
"1$ 20, Trecerea unci tipografii, litografi sâii 
atelier de sculptură către altă facă se va, face 
prin simpla declaraţiune către Miaisterulă din 

"întru, iară pe la ținuturi către administraţiu- |- 
“nea locală. călcările făcute de către librari, ti- 
„pografi, litografi ori fi constatate Prin jurna- 
ele încheiate de poliţie. 

„. Ş21, Procurorii Statului voră trage pe căl- 
cători înaintea:Triburaleloră, după denonsaţia 
şefului poliţiei, în câpitală si trădarea unei 
copii a jurnalelorii în cestiune de poliţie, iară 
pe la finntari de adininistraţiunile locale. 

CAPITOLUL Iv 
Despre căr ţile religiose' 

22, “Cărţile româneaci de' dogmă, de cultă, 
comentariile asupra scrierilor sacre. şi alte 

„asemenea, serieri nu „potă fi publicate pentru |. 
întâia Oră d€că nu voră fi censurate de câtre 

” gefulii zeligiilorii respective, acestă înroire. ra 
„trebui! pururea a fi reprodusă la începutulă 

” scrierei, 
Ş 25. Cărţile teologice, comentariile asupra 

| dogmcloră şi alte asemenea compuneri religise 
orizinale, cari soră avea autoiulă lori anume, 
vor fi proprietatea acestuia intocmai după 
“S$ de mai susă, 

Ş 24. Bblielo cărţile,” de cult; de rugăciuni 
"şi alte asemenea seriert, încuriințate de mai 
"nainte şi întrebuințate mai de multă sunati de 
“ doineniă publică, ele voriă, „putea fi repruduse de 

„fie-care, cu acâsta însă, ca” nici uă modifica» 
“iune în ee nu se va putea face, 

Ş 25, Editorulă scă tipografulă, care ară 
introduce vri-ce modificaţiune va fi supusi pe- 

- depsal de la $ 45 art, 3şi d | 

P A R p E A m 

CAPITOLUL 1: 
„ Disposiţiaui generale 

Ş 26, Censuraeste şirătnâne pentu totii- ds- 
una desființată, . 

$ 27, Inberi "va â oră-cine să'şi exprime 
* > ideile prin organulii presti, păzindi, regulele, 

- statornicite prin acestă aseQămâuti.. . 
$ 28, Feluritele organe ale publicităţii pre- 

vădute suntă:  .:. po 
a, Jurnalele politice, . 

d. Foi periodice, literare, sciinţice, comer- 
- ciale, industriale, ete. . , , 

  

IE LEGIUIAL . 

"e. Cărţi de oră-ce felă... a. 
d. Afize şi dsosebite înstiinţări. 

.$ 29, Numar jurnalele politise” şură 6 obli- 
gate a depune cauţiunea despre care se va vorbi 
mal josă. 

_- CAPITOLUL II 
“Despre pablicaţianile periodice 

Ş 30. Toti românul ce va avea virsta le- 
giută şi nu va fi supusii. interdicţiunei, sâă 
vre anci pete criminale va putea fonda uni 
jurnală politică, - 

Ş 81. La fondarea unni jurnal, fie-care ra 
fi dâtoră a declara la AMinisterulii din întru, 
următârele : 

a Titlu! foiei, felulă, şi timpul publicării ei. 
b. Numele redactorului sâă ali gerantului 

xăzpunţătoră. 
c. Numele şi locuința tipografalut | 
Ş 32, Este „supusă amenăei de 2,000 lei celă 

ce va deschide uâ fâiă periodică politică fără 
prealabila însciinţare către loculă competentă, 
Gă fâia se va închide; pentra foile nepolitice 
amenda va fi de 500 li 

Ş 35, Afişele se vorii putea ; publica dnpti: nă 
simplă i încanoseiințare la poliţia locală, .. - 

Ş 34. Indată ce vre anii numeri a or!-căria 
ft periodice” va eşi de sub presă, se va depune 
ună exemplară sub-scrisă de redactorulă stă 
gerautulii răspundetori la. procurorii compe- 
t;nţi,. osebită de acâsta se șa conforma $ 204 
„din aședământuli scolariă, îndetorându- se tot 
vă dată a da câts unii exemplară şi la tabl 
generali ală Ostei, . . 

+ Ş 35. Prin măsura $ 34 împărţirea ş şi expe- 
dicrea jurnalelori nu va fi împedicata.” | 

Ş 36. Jurnalele literare, comerciale, s, c.]. 
Gina oprite d'a publica i articulele politice, 
în casă cândă eia voră păşi preste menirea lor 
voriă fi snpuse uuci amende de 500 lei, 

Ş 37, Oră-co f5iă periodică e dâtore a priimi 
îv colonele sâle fosciinţările oficiale ce i se ror 
“trămita de către gusernă, av îndă a le publica 
îu celii d'ântâiii numirii, cu plata inserţiuaei, 
cră împărtâşirile oficiale, destinate a rectifica, 
uă eiGre ss a refusa uă alegațiune neadevă- 
rată, va fi dătOre ale tipări fără schimbare şi, 
fâră plată... 

Fie-care persână câro va fi citată întruni 
jurnală si prin nume scă indirectă, va avea 
dreptă ca să câră reproducerea respunsulul ca 
+a socoti de cuviință a face, cu acâst. însă ca 
să nu pringă mai muită loci de câtă îndouitii 
celui ocupată prin articolulii care a provocatii 

] acestă răspansă, Răspunsuli: acela,va fi în ală 
douilea numări, care ta eşi de la depunerea la 
biarouli jnrnatului, căci la din contră pentra 
fie-care. di de îvtârdiere, redactorală va plăti 
câte 120 lei amendă în folosul persânei citată       prin jornalulă sâă, şi la împotririze,: redacto-
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rulă va fi executati de administraţiune Ia re- 
producerea răspunsalui, 

Ş 3S. Pentru cuprinsulă jurnalului este ră- 
spundător redactorulii scii gorantulă declarat, 
supuindu-se penalităţilorii însemnate mal jos. 

Ş 89. Orl-ce schimbare în titlulă jurnalului 
şi persâna redactoralai sâii a gerantulni r&s- 
pandător este supusi unei nuoi încunosciinţări, 

Ş 40, In casă de morte, bâlă, absenţă sâii 
închidere a redactorulul sâă gerantului râspun- 
dătorii, proprietarul sâi proprietarii foiel pe- 
riodize, voriă fi ditori zi substitui alti redac- 
toră sâii gerantii răspundătorii, carele trebue 
să aibă cualităţile cerute. 

CAPITOLUL III 

Despre cauţiune 

Ş 41. Ori-ce jurnală sâă scriere periodică, 
politică, cari vori eşi pa săptămână mai multă 
de două oră, vorii fi âttâre a depune uă cauţiano 
de 5,090 lei. 

Acea cauţiune va fi do 3,000 lei pentru acele 
jurnale s6ă scrieri periodice, cari vor eşi numai 
de două ori, sii mal puţină pe stptămână. - 

__ Canţianea va fi de 2,500 lei pentru acele 
jurnale stă scrieri periodice ce so vorii pabiica 
în oraşe cu nă populaţiune mai mică de 100,000 
locuitori. , - 

Ş 42, Suma cauţiunei va fi păstrată totă-de- 
una în deplinătate, în casii cândii redactorulii 
răspundători ali unul jurnală va fi condamnat 
la uă amendă în urma sentinţei dată de 'Lriba- 
nalulii competenti, va fi dctorii de la publica 
rea acestei sentinţe, până în terminii de 8 dile 
a aduce suma amendei la fisc, din contra ur- 
mândă, amenda se va împlini din suma cauţiu- 
ei depusă şi dica, până în alte optii dile de la 
încunosciinţare nu va aduce la casă suma spre 
complectarea cauţiunei, atuuci foia va fi sus- 
pendată până la îndeplinirea acestei condițiuni. 
__$43, Deca vre-unii redactoră să gorantă 
răspundătorii a, vro-unei fot periodice ra fi a- 
cusatii la Tribunalii pentru vre-unii articolă şi 
condemnatii, sentinţa co rada Tribunalulă 
competenti este detoriă a o tipări îu număruli 
următoră ali foi sâle, fără plată de inserţiune 
şi vre-uă schimbare, 

, 

PARTEA III 
CAPITOLULI 

Ş44. Acei cari prin discursuri, prin strigări 
şi ameninţări rostite în locuri ss adunări pu- 
blice, s€ă prin scrieri, prin tipăriri, prin de- 
semnuri, prin gravuri, prin picturi sâă emble- 
me (1), vindute sţă distribuite, puse în vindâre 
si expuse în locuri şi adunări publice, sâiă 
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prin placarde şi afişe expusa la ochii publicului, 
voră urma în contra disposiţiunilorii ce voră 
fi precisate prin articolile următâre : suntă su- 
puşi penalităţiloră ce prin ele se voră precisă. 

N 45, Orl-ce atacă în contra persâne! Dom- 
nitorului, în contra drepturilorii şi autorităţei 
sâle, în contra, drepturiloră şi autorităţii cor- 
puriloră legiuitâre, în contra legiloră consti- 
tutivo ale ţărei, se voră pedepsi cu închisâre 
do la 2 luni până la 2 ani şi cu amendă de la 
300 până la 5,000 lei. 

Ş 46, Orl-ce injurii în contra, corparilorii le- 
giuitore se va pedepsi cu uă închisâre de la uă 
lună până la ani anii şi cu amendă de la 100 
până la 3,000 lei. 

Ş 47. Ori-ce atacii în contra religică domni- 
tore şi a celorii-alte rituri recunoscute, precum 
şi oră-ce atacă în contra clerului, în contra 
principiului proprietăţii şi a dreptnrilorii fa- 
miliei va fi pedepsiti cu închisâre de la uă 
lună până la duoi ani şi cu amenâă de la uă 
sută pent la 3,000 lei. - 

Ş 48. Ori-care va aţiţa la ură sâă la dispreţ 
în contra guvernului, la ură sc la dispreţi a 
locuitorileră unora, în contra altora, va fi pe- 
depsitii cu închisâre do la uă lună până ia 2 ani 
gi ca uă amendă de la 100,penă la 4,000 le, 

Ş 19. Orl-ce atacii în contra respectului co 
se dâtoresce legiloră şi a inviolabilităţii prin 
ele consfinţită, ori-ce apologio (2) a faptelorii 
calificate de crime sâii delicte prin legea penală 
vorii fi pedepsite cn închisâre de la uă lună 
până la ună anii şi cu amendă de la 50 până la 
una ie ică, 

Ş 50. Publicarea s6ii reproducerea făcută cu 
rea credință a unorii vesti mincinâse, a unoră 
documente închipuite, falsificate, sâi pe ne 
drepti atribuite altora, cândă nisce asemenea 
vesti'ară fi de natură a turbura liniştea pu- 
biică, sâi a vătăma morala publică, sâă arii fi 
de natură a aduce dispreţii asupra agenţilor 
autorităţii publice ra fi pedepsită cu uă închi- 
s0re de ln uă lună până la unii anii şi cu uă a- 
mendă de la 50 până la 1,000 lei. i 

$ 51. Ori-ce defătmare în contra deposita- 
riloră s6i agenţilorii autorităţei publice pen- 
tru fapte relative la funcţiile lori va 6 pede- 
psită cu închisâre de la 10 dile până la unii a 
şi cu amendă de la 100 până la 3,000 lei, 

Legiuirea de fașă, însă, nu opresce âreptulă 
discuţiunei actarilori guvernului şi a mini- 
strilori. - 

$ 52. Orice atacii în contra onârei şi dom- 
vităţei suveranilori străini, şi a representan- 
țiloră loră, se ta pedepsi cu închisâre de la 15 
dile pent la 6 luni şi cu amendă do la 200 până 
ja 2,000 lei.   - $ 59e Ori-co defăimare stă injurie în contra, 

  

"(1) Emblema (orI ce semnă coprindătoră do ună înțelesti care directă stă indirectă ară cuprinde ună atacă 
în contra orăinulaY publică. 

(2) Apologie (curentare în favort). 

130
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„ fegelori particulare, va fi pedepsită cu închi- 
sâre de la uă lună până la ună an şi cu amendă 
de la 50 penă la 2,000, sâă de una numai din 
aceste două pedepse după împregiurări. 

CAPITOLUL II 

Disposiţiuni generale 

Ş 54, Nimeni na pâto îi trasă la răspundere 
pentru cuvintele rostite în sinulă corpuriloră 
leguitre sâă pentra documente reproduse sâi 
alte documente ce s'ariă tipări din ordinul lor. 

Ş 55. Nu se va putea urmări reproducerea, 
exactă a şedinţeloră publice, a corpurilor le- 
givitâre făcută cu bună credinţă prin jurnale; 
vori î însă dâtori acei jurnalişti cari vori re- 
produce desbaterilo cameriloră înaintea publi- 
cării loriă oficiale prin procesele verbale ale a- 
dunării, a rectifica Enșii ori ce neexactitate din 
partea lorii care ară fi injuriâsă sc nepotrivită 

“cu cuvintele rostite în Cameră, sâă vorii atri- 
„bui unuj oratorii vre uă rostire de natură ai 
atrage ura şi dispreţalii publicului. Asemenea 
voră îi dâtori a publica în acelă âutâiă număr 
ozi-ce rectificare s'arii cere de către vre uni o- 
ratori în conformitatea procesului verbalii o- 
ficialii, la din contră urmare din partea lori, 
entra ântâia 6ră voră fi pedepsiţi ca amendă 

de la 500 până la 2000 lei; ră pentru a doua 
Oră cu închisâre de la 10 dile până la ani anii. 

Ş 56, Nu va putea avea locii de urmărire 
pentru defăimare sc injurie reproducerea cu- 
vintelorii rostite sâii înscrisurile prasintate în- 
naintea Tribunalului. - 

$ 57. Este opriti d'a reproduce desbaterile 
„proceseloră pentru defăimări sâii injurii, în care 
procese dovada faptelorii defăimătâre nu este 
admisă de lege, căci la diu contra ss va aplica 
penalitatea prevădută la $ 55. ” 

$ 55, Este oprită do a deschide în publicii 
_subseripţiune care arii avea de scopii de a des- 
daună de amendă sâii cheltueli scii pagube oca- 
sionate de la aplicaţiunea legiuirei de facă; la 
din contra urmare, penalitatea va fi de la uă 
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lună de închisre până la ună ani, şi uă a- 
mendă de la 100 până la 1000 lei. | 

$ 59. Ună jurnalii s6ă scriere periodică pote 
î sub-semnaiă de către unii membru alti cor- 
purilorii legiuitâre în cualitate de geranți res- 
ponsabilii, însă la asemenea casii acel repre- 
sentantă nu se mal află acoperită de nevio- 
abilitatea garantată unni membru alii corpu- 
rilorii legiuitâre pentru ori ce delicti urmărit 
în contra sa în puterea legii de facă, 

$ 60, Delictele de presă ce se vorit urmări 
ex-oficio de către procurori, se voră judeca de 
către secţiunea criminală a Curţii de apeliă, €ră 
cele-alte de către instanţiile ordinara compe- 
tente în materie penală. Es-oficio se vorii ur- 
mări de procurori delictele prevădute prin . 
$Ş 45, 46, 47,48, 49 şi 50; 

Ş 61, Procurorulă va porni şi va urmări a- 
cusaţiunea, cerândă ca autorul sâi redactorul 
respundătorii să fie citati ca la dina judecății 
să albă a se înfăqişa înaintea Trib. competenti. 

$ 62, În urmărirea proceselori de defăimare 
s6u de colonii, nimenui nu'i este ertatii a pro- 
duce dovedi sprijinitâre, de câtii numal în pro- 
tiva singurilori funcţionari publici în a. loră 
atribuţiune, şi în protiva celoră ce vorii fi lu- 
crată într'ună caracterii publicii. In acesti cas 
faptele imputate voră putea fi dovedite prin 
disele dovedi înaintea Tribunalului competent 
fără d'a fi împedicată şi piritulă a'şi areta ale 
sâle din contra dovedi toti prin acelaşi canal. 

Adeverirea faptelori imputatv apără pe au- 
torulă imputaţiiloră de ori-ce pedâpsă. precum 
şi neadeverirea loră nw'lii scutesce de pede- 
psele otărite în asemenea casă. - 

$ 63. Dor6da prin martoră nu va fi priimită 
spre a statornici realitatea faptelorii impatate, 

$ 64, Dritulă urmărirei delicteloriă de presă 
se aţinge în termină de trai luni pentru acei 
de facă în ţeră. , 

Ş 65. Ministerul justiţie! va pregăti regu- 
lamentele trebuitre întru adlicarea acestei 
legiuiri. 

Prin acâstă legiuire nus? abro;ză cin condica 
penală de câtii acele dispcsiţiuni curi vori Î 
contrarii lagii de faşă, ' 

  

REGULAMENTU  .* 
PENTRU APLICAREA LEGII DE PRESA (1) 

(Decretu Do. 1057 din 1863) 

PARTEA 1 
CAPITOLUL 1 

:Despre proprietatea literară 

blicaţiuui literari şi artistice, so va ţine ună 
registru speciali la Ministerială instrucţiunii 
publice, în care se voră înscrie cererile şi decla- 
raţiunile autoriloră şi compositorilorii. 

În acestii registru se va însemna numele au- 

torului sâii compositoralul, titlulă operei, data 

Art, 1. Spre constatarea, dreptului de pro- | publicaţiunei şi data depunerci făcută în con- 

„prietate garantatii autoriloră de scrieri şi pa- | formitate cn rândudla Ş 9 din legea presei. 

(1) Desfiinţată în unele părţi de constituţiuue,
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Art, 9, Autorii şi compositorii vor fi dâtori, 
„ca de uă dată cu depunerea operiloră lori, să 
facă cerere în scrisii către Ministeriulă instruc: 
ţionei publice, spre a li se constata, dreptul 

e proprietate. Pe temeiuli acestei cereri, mi- 
nistrulă lo ca da ună actăextrasiă de pe scrie- 
rea din registru adeveritiă cu iscălitura sa, şi 
sub sigiliul departamentului. 

„ Arte 3. Formalităţile cerute de articolii de 
maj susii, se voră observa şi la casiă de cesiune 

„a dreptului de proprietate din partea autorului 
cătro uă a treia persână. . 
„Art, 4, Proprietarii prin succesiune, sâii sub 

oricealţiă titlu, sa voră bucura de aceleşi drep- 
„turi ca şi autoril pentra tâte operile postume, 
cândii acestea so vorii imprima separată şi nu 
voră fi întrunite întruni corpii cu uă nucă e- 
diţiuno a operilorii publicate mai înainte şi in- 
trate în domenuli publici. . 

Art, 5. Doclaraţiunt şi depuneri însogite cu 
acte justificative se vor face şi din partea străi- 
niloriă în consecuenţa Ş 11 din legea presei. 

| CAPITOLUL II 
Despre negoţaiii de librărie 

' . 

Art, 6. Librarii cu stabilimente de librărie, 
în urma declaraţiunei co voră face conformii 
$ 12 din lepeu presei, vor priimi de la Ministe- 
riulă din întru unii brevetu incariinţători. 

" Art, 7, Disposiţiunea articolului de mat susiă 
se aplică de uă potriră şi neguţătoriloră de 

„stampe ca stabilimente de magazii, . 
Art, S, Librarii sunti dâtori să ţie registre 

. de tâte scrierile din magazinele lori, şi să co- 
maunice ministrului dia întru îa Bucuresci, 6ră 
în judeţe Prefecturel locale, copii de pe factu- 
rile de operile ce primesciă din străinătate. 

Art. 9, Acei ce se speculeză cucărţişi stampa 
pe uliţe şi pieţe publice şi care n'ati magazii, 

". suntă dâtori să câră şi să dobendescă antori- 
saţiunea Poliţiei locale. Poliţia va înscrie nu- 
„mele loră întruni registru şi lo va da actă de 
nutorisaţiune sigilatii şi sub semnătura şefului 
Poliţiei. | | 

Art, 10, Asemenea autorisaţiuni nu se potă 
da, de câtii la Omen! cari scii să scrie și să ci- 
tâscă, domiciliaţi în oraşulii unde îşi exercită 
industria şi care să a!bă vârsta leginită, 

CAPITOLUL II 
Pentru tipografi și litografi 

Art, 11, Fie-care tipografă şi litografi va 
fi dâtoră să aibă unii registru şnuruită şi po- 
cetluitii în forma cerută de art. 9 din Condica, 
de Comerciti, în care să înscrie de pe data lorii, 
şi cu numără, titlulă imtulorii, operilorii ce 
priimescii a imprima, numărul foilorii, volu- 
melorii şi exempiarelosii, precum şi formatulă 
cdiţiunei. . 
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Acesti registru va fi dâtoră a'lii înfăgişa la 
ork-ce cerere din partea comisarilorii Poliţiei 
ss a procurorilorii, 

Art, 12, Tipografală sâă litografulii îndată 
co priimesce uă operă la imprimată şi o trece 
în registru, trămite ună însemnare în copie dope 
acea transcriere, sub a sa semnătură în Bucu- 
resci la Ministeriulii din întru, €ră în districte 
la Prefectura locală, şi priimesce uni recepisă 
de depunere. a ” 

Arte 13. Tipografulă şi litografalii voii tră- 
mite asemenea la autorităţile arătate mai sus 
unii exemplare suba sa semnătură de pe ultima 
corectură a fia-cării operă. 

PARTEA II 

” CAPITOLUL I 
Despre publicațiunile periodice 

Art, 14, Ministculii din întru va da redac- 
torilorii sâă geranţilori responsabili actiă do- 
veditorii de declaraţiunca ce rorii face în con- 
formitatea celor prescris de $ 31 alii lege 
de presă, Ă 

Art, 15, Geranţii şi redactori! responsabili 
unui jurnală, care voriă voi să renunțe la aceste 
ala lorii fancţiuni. precam și proprietarii jur- 
naleioră care vor voi să inceteze intreprinderea 
loră, voră fi Actori a'şi face declaraţiunea lori 
despre acâsta în Bucuresci la Ministetiuiă din 
întru, 6ră în judeţe la Prefectura locală. 

În lipsă de asemenea declarațiuni roriă fi 
priviţi ca în funcțiune şi responsabilă după lege. 

Art. 16, Ministrulă din întru ra trămito 
ministralui de finance şi ministrului de ju- 
stiţie însemnare de jurnalele ce se publică. A- 
cistă însemnare va anuncia condiţiunile şi mo- 
dală do publicaţiune, numele geranţiloru, ali 
redactorilori responsabili, şi suma cauţiunii 
co este detorii a depune fie-care jurnalistii. 

Asemenea însemnare se va da, şi la casă de 
schimbare de titlu. de geranţi, stă do redac- 
tori responsabili ai jurnaleloră. 

Art, 17, Exemplaruli subacrisii de redacto- 
rală responsabilă sii de gerantuli, cerntă de 
Ş 311 din legea presei a se depane la procurorii 
comhpetinţi, se ra depune la procurorii Carţii 
lorii criminale în oraşele unde suntii Curți da 
apelii, &ră în cele-lalte oraşe la procurorulii Ju- 
decătoriei locale, 

Art. 1$, Nimeni nu este liberă să colporteze 
jurnale da vândare cu numărul, de nu va avea 
prealabilă autorisaţiune de la Poliţie. 

CAPITOLUL II 

Despre cauţiuni 

Art, 19, Cauţiunile se voră vărsa în Buci-
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resci la Casieria centrală a Ministeriulaj Fi- | Art. 20, Nici ună privilegii, nici nă ipo- - 
napgelorii, ră în județe la casieriele generale. | tecă şi nici „unii sequestru pentru âstori! pri- 

Cassierii vorii libera recepise numerotate ! vate, nu potii fi priimite asupra sumeloră văr- 
dreptii dovadă de depunerea cauţiunii. - | sate în casele Statului drepti cauţiune. 

  

DECRETU 
No. 518 nix 2 stau 1864 ASUPRA PRESEI PERIODICE (1); 

Art, 1 Capă II din partea II a leget presei în privinţa delicteloră de presă, de urmărirea ; 
din 1 Aprile 1862, rămâne suspendată până la | şi penalitatea prevădată prin legea presci din 
uă nouă disposiţiune. | Ă [1 Aprilie 1862, 

Arte 2, In acestă intervală presa periodică | Art, 3, Nici ună afişă, nick uă f6iă volantă,.. 
se pune sub regimul statorniciti prin dom-| . 3. . 
nesea ordonanță din 2 Octomb:e 1659 şi pu- | Di tă broșură, n seva putea pune în CArCA- 
blicată în Jlonitoruliă TȚerei Românesci din | laţiune fără autorisaţiunea în Bucurescă a mi- 
4 Octombrie 1859 No..120. Prin acâsta autorii, nistralui de interne, şi în provinţii a prefecţi- 
redactorii, geranţii şi tipografii nu se scutescă | loriă de jadeţe. 

  

LEGE Ni 
ASUPRA LISTEI CIVILE A DOMNITORULUI CAROL, 1 

- (Decretii din 4 Iuniii 1806) 

Art. unici. — Lista câvilă a M S. Carolii I, este fixată la suma anuală de lei trei miliâns - 
doug sute mii, No. 3,200,000. 

  

LEGE 

PENTRU INFIINTAREA TACSEI DE 10 0/0 DIN TOATE LEFILE FUNOTIONARILORU SI DIN 
PENSIILE CATE VORU TRECE PESTE 500 LEI PE LUNA 

(Decretă 20. 256 din anul 1863) 

Arte 1. Până Ja regularea definitivă a pen- i popri şi de la tâte, pensiile plătite de Statii, 
siilorii prin uă lege nouă specială pentru uni-| câte voră trece peste suma de cinci sute lei 
ficarea, în tâtă întinderea ambeloră ţeri cepe lună. i 
formâdă principatulă României, se fixeză po- | " Tâte pensiile de cinci sute lei şi mai josă 
prirea de la t6te lefile funcţionariloră publici ! suntiă şi remânii apărate de ori ca poprire, ; 
la vă taxă de 10 0/0. "|| - Art, 3, Acâstă lege va avea lucrare de la 

Art, 2, Acestă taxă de dece la sută sa va | l-iă Ianuariii 1864,   
  

LEGE 
- “PENTRU PENSIUNARII FUNCTIONARI 

(Decretii Do. 1144, din 3 Septembrie 1864) 

Art, 1, Pensionarilchiămaţi la fancţiuni pu- | nari, ei voră intra de îndată şi de drepti între 
blice aii facultatea de a opta între pensiuni şi] pensionari, cu ranguli şi pensiunea ce aă fosti 
onorariul postului lori. . | avută mai "nainte. : 

Art. 2, Dapă ce vor înceta do a fifuncţio-| - + 
  

  

(1) Dosfinţatii în anele părţi de coastitațiane.    
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GE 
PENTRU-PENSIUNI 

(Decretii No. 245 din 11 Fevruarie 1868) 

TITLUL 1 
Despre drepturile funcţionari 

loriă la pensiune 

Art, 1. Funcţionarii Statului, cirilY, militari 
şi eclesiastici, carii tori servi ca bună credinţă 
şi onestitate, vor avea dreptă la pensiune, însă: 

Militarii după împlinirea, verstei de 50 ani, 
civilă şi eclesiasticii după împlinirea vârstei de 

"GU ani. | 
Proporţiunea, după care funcționarii citați 

mai susă ai a'şi regula drepturile loră la pen- |: 
siune, este cea următâre : 
„GQ. Pentra unii servicii de 18 ani în cariera 
militară, sâii 20 ani în serviciii civilă şi ecle- 
siastitii, dreptală la pensiune va fi jumătate 
din retribuţia de midlocă ce va fi priimitii în 
cei din urmă 5 ani. . 

: b. Pentru 25 aniserriţi în armată, să 30 ani 
în funcțiuni civile şi eclesiastice, pensiunea va 
fi 3/4 din retribuţia de mijlocă ce va fi prii- 
mitii în cei din urmă 5 ani. 

Art. 2, In termenulă de midlocă ali lefei 
după care urmeză a se calcula pensiunea am- 
ploiaţiloră Statului care vorii fi cumulată di- 
ferito funcţiani, va intra, numai 16fa postului 
care va fi fostă mai multii ratribuită, : 

Art, 9, Nici uă pensiuna nu va putea fi mai 
mare de 18,000 lei pe ani. 

Art. 4. Anil care daii dreptă la pensiune, 
funcţionarilorii eclesiastici retribuiţă din casa 
Statului, începă a se numtra numai de la pro- 
mulgarea lege!'de facă. 

Art, d. Străinii aduşi în funcțiunile Statu- 
lui, în casurile prevădute de leg!, ai drepti la, 
„pensiune numay de la epoca când voriă dobândi 
naturalisaţiunea. . . i. 

Art. 6. Timpulă serviti în campanie de că- 
tre ofigeri şi de funcţionarii civill şi eclesia- 
stică ataşaţi la armată, se vor socoti înduoitii 
la liquidarea pensiunei cuvenită după disposi- 
“ile lege! de facă. 

Art, 7, Santi dispensați de condiţiunea sâr- 
stei, funcţionarii cari prin infirmităţi dobân- 
dite în exerciţialii şi din causa serviciului, nu 
vor mai fi în stare a ocupa veri uă însărcinare 
publică retribuită, " 

TITLUL II 

„ Despre drepturile urmaşilorii 
Art, 8. Văduva funcţionarului încetată din 

vicţă, ce va, fi trăită împreună vieţuire cu den- 
Bulă, va priimi jumătate din pensiunea cuve- 
nită bărbatului săă până laa ei remăritare stă 
penă va trăi, la casă do a nu mai trece în uă 
nouă căsătorie. 

Art. 9. Viduva de categoria citată la arti- 
colulii precedenti, da va area copii minori nă- 
scuţi legitimi cu socul ce a arutii dreptii la 
pensiune, va priimi 3 [4 din pensiunea acestuia 
până la romăritarea ct, sei până la majoritatea 
celui din urmă copilă. 

Art, 10. Indată ce văduva cu copii se va re- 
mărita sc va înceta din viâță, pensiunea, se 
reduce cu 1/3 şi restulă se priimesce de copiil 
minori până la a loră majoritate ; sâă până la 
căsătoria acestora, în casă cândă căsătoria ar 
avea locii înaintea majorităţii. 
Asemenea pensiunea vădurei cu copil se re- 

dace cu 1/3 la casă când copiii ară fi încetată 
din viâţă ssă ară fi ajunsi în majoritate ori 
sară fi căsătorită înaintea majorităţii lori. 

Art. 11. Cândi din canse diferite, copiii mni- 
nori, sară pune sub altă tutelă do câtă aceea 
a văduvei lori mume, atunct pensiunea se va 
împărţi între dânsa şi copiii sti. 

Art. 12, Copiil orfani a unni funcţionarii st 
pensionari încetati din viâţă ai dreptă fie-care 
la aă parte egală din jumătatea pensiunei ce 
Sarii fi cuvenită tatălui pe termene servite, 
Gră rămâindă numai uni copilă minoră în astă 
catigorie, el are drepti numai la 1/4 din pen- 
siunea tatălui. E 

Art.193. Indată ca anii copilă minoră se că- 
sătoresce, ori încetâză din visţă înaintea ma-. 
jorităţii să ajunge în majoritate, partea sa 
de pensiune încoteză şi rămâna în folosulii ca- 
sol pensiunilor, 

PITLUL III 
Despre fondulii pensiunilorii 

Art, 1. Fondală pensiiloră de tâte catego- 
riile se compunea din veniturile următâro: 

a. Din subrenţian! anuale da lei 5.000,000 
respunşi din casa Statului câte ună a 12-a parte 
la finelo fie-căreia luni. = : 

b. Din uă reţinere de 10 0/0 asupra tutulor ” 
lefilorii care ai drepti la pensie şi asupra pen- 
sianiloră de ori ce catigorie, îindemnisaţii, com- 
pensaţii, ajntâre viagere, recompense naţionale, 

c. Din reținerea pe jamătate a lefei în caa, 
dântțiii lană a intrării s6ă a rechiămării în   funcţiune.
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d. Din reținerea pe uă lună a sporului lefej 
celorii înaintați în postă. , 

Acâstă reţinere se va opera şi cândii funcţio- 
„narulii aflati în disponibilitate ar dobândi vr'uă 
funcţiune a căria l€fă ară fi mai mare de câti 
acea, ce a avut'o mai înainte. i: 

e. Din stingerile s6ă suspendările ce ar urma, 
asupra pensiunilorii E : 

f. Din pensiunele de ori-ce catigorie, a celoră 
ce ar ocupa vr'on postii retribuiții, la casă când 

“ară opta pentru l€fa acelui postii. 
g. Din procentele capitalului disponibilă alii 

fondului pensianilorii. - 

TITLUL IV 

Despre administrarea casel pensiunilor 

Art, 15, Administraţiunea casei pensiuni- 
loră este încredinţată unui comitetă compusă 
de trei membri onorifici aleși dintre pensionari 
cari primesc cele mal mari pensiuni, 

Art, 16. Cancelaria comitetului este diri- 
giată de un şefă cu concarsulii trebuinciosului 
numării de adjutâre care voriă fi retribuiţi din 
fondurile casei pensiuniloriă, 

Art, 17, Membri comitetului, gefulii cance- 
laril, şi şefii biuroarilorit se confirmă de Dom- 
nitoriă, dnpă recomandaţia Ministerniui de fi- 
nance. : - . 

Art. 15, Comitetuli este însărcinată cu li- 
quidarea pensiuniloră în modul arătaţă la tit- 
luliă V şi VI. Elă dirige şi priveghâză tâto lu- 
crările relative la adunarea venituriloră și 
cheltueliloră. , RE 

Art. 19. La finele fie-cărui anii, comitetulă 
trămite Ministeriului de finanţe uni comptă 
de situaţiunea casei pensiuniloriă în care se va 
arăta : numeruli pensiunilorii ce se plătescă, 
sumele ce ele absorbi, stingerile stă suspen- 
dările urmate în cursulă anului, veniturile şi 
fondurile disponibile. 

Acestă comptă se va publica prin Monitorul 
Officialii. - 

Art, 20, Casa de deposite şi consemnaţiuni 
este însărcinată cu încasarea venituriloră de- 
stinate pentru fondulă pensiuniloră. 

Art. 21, Piata pensianilor şi cele-alte chel- 
tuell se voră face după mandatele comitetului, 
în Bucuresci de către casieruliă casei de depu- 
ner); 6ră prin districte decăţre câsierii generali. 

Art, 22. Comitetulă va regula ca fie-care 
casierii, să aibă fondurile suticiente pentru 
plata pensiuniloră ordonate asupra lori. 

Art, 23, Casieruliă casei de depuneri şi ca- 
sierii de districte, transmiti comitetului pen- 
siuniloră, la finele fie-cărei luni, compturi de 
veniturile şi cheltuelile Casei pensiuniloră îm- 
preună cu actele justificative relative la aceste 
operaţiuni, în acelaşii modă cum se urmeză 
pentru gestiunea veniturilorii şi cheltaeliloră 
Statului. :   

"LEGICIRI 

Art, 24, Comitetulă pensiiloră verifică şi 
aprobă compturile mensuale de venitulă şi chel- , 
tuelile serriciului pensinnilorii ale tutulor ca- 
sieriloră, urmăresce adunarea actelorii justifi- 
catiro do venituri şi cheitueli şi le transmite 
pe fie-care anii, împreună ca actele justifica- 
tive şi cu uni comptii generală, în cercetarea 
înaltei Curți de compturi, celii mai târdiă, până: 
la 1 Aprilii din anulă. următoră. ” 

art. 25, Comitetul pregătesce şi transmite 
Ministerului finanţelorii , în fie-care ană , la 
timpul cuvenită, budgetalii săi de venituri şi 
cheltueli, spre a so intereala de ordine în bud- 
getuli generală. - 

Badgetali comitetului pensiunelorii va co- 
prinde şi cheltuclele necesarii pentra întreţine- 
rea fancţionarilorii trebuincioză a se adăoga la 
casieria casei de deposite, pentru serviciuli 
pensiilor, precum şi spesele pentru indemni- 
sarea casierilorii de districte de cheltuelile de 
biuroiă ce va ocasiona serviciulă 'pensiuniloră, 

TITLUL V 
Despreii modul liquidării pensiunlioră 

Art, 20, Cererea de pensiuni se adreseză co- 
mitetului însărcinată cu administrarea cască . 
pensiuniloră; cererea, va trebui a fi încoşită de: 

a. De certificatulă înaltei Curți decomptari 
constatândă numărul anilor serviţi şi l6fa ce a 
priimită funcţionarul în cei din armă cinci ani. 

b. De certiticatele autorităţilorii respective 
constatătâre motireloră retragerel scă pune- 
rei în disponibilitate a fuacţionaralui la finele 
serviciului săi. 

c. De actele de nascere.sâă certificatele ofi- 
geralui stărei civile întemeiate pe date culese 
din registrele de nascere, constatând vârsta, 
funcţionarului. . 
„La casii cândă prin unele locurt n'arii exista 

registre de actele stărei civile, sii cândii per-. 
sânele ce arii urma să se reguleze la pensiune 
s'ară fi născută înainte de instituirea actelorii 
civile, constatările se vor putea face conformă 
reguliloră dreptului comună. 

Art. 27, In casurile prevădute laart, 6 şi7, 
cererea de pensiune va trebui a fi însoşită și 
de certificatele autorităţiloră respective con- 
statătâre acelorii casuri, 

Arte 28. Urmaşii funcţionarilor, ceaă dreptă 
la pensiune, pe lingă actele citate la articolele 
precedente, vor tre bui a presinta şi certificatele 
constatătâre titlurilorii ce le dă dreptulii la mo- 
ştenirea pensiunei. „ . 

Art, 29. Liquidaţiunea pensiunei se face de 
către comitetală pensiuniloră , care o supune: 
prin ministru de finanţe la otărîrea Adunării le- 
giuitâre în asemănare cu disposiţiunile art. 112 
din constituțiune, | 

Art. 30, Pensiunile în genere, suntă plăti- 
târe pe lună, începândi de la data decretului
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de sancţionare; &ră ale urmaşilorii, de la epoca 
încetării din viâţă a titalarului pensiunii do- 
bândite. 

TITLUL VI 

Despre suspendarea s6ii perdorea 
dreptului la pensiune 

Art. 31, Pensionarulă care va priimi uă fanc- 
ţiuno retribută a Statului, este dâtoră a opta 
între pensiune şi l6fa acelui postii. 

La casă cândă ară fi optată pentru Iâfa po- 
stului în care s'a chiămat, pensiunea rămâne în 
folosulii casei pensinniloră până la ezirea sa 
din post, cândă apoi reintră d'a dreptală în 
exerciţiul pensiunii anteriore, fără a mai pu- 
tea cere vruă sporire pentru timpuli servită 
în armă, , 

Art. 82, Dreptulii de a bobândi sâi de a se 
bucura de pensiune sa perde prin împrejurările 
care faci a. se rădica exerciţiul drepturiloră 
cetăţenesci, s6ă politice, şi în casurile preră- 
dute de legea penală. 

TITLUL: VII 

Disposiţiuui transitorii 

Art, 83. Disposiţiunile legei de facă, nu 
atingă drepturile câştigate până astădi în vir- 
tutea legilor ce s'aă abrogatii. Deosebirea drep- 
turilorii la pensiune între fancţionarii născuţi 
peste Milcoră şi între acei născuţi dincâce de 
Milcovii. continesce în privința aceloră ce aă 
servită Statului Română, din dina unirei prin- 
cipateloră. (24 lannariii 1862), 

Funcţionarii din categoria de mai susă, vă- 
duvile şi orfanii lori, vorii avea dreptulă a cero 
regularea pensiunei loră după legea 'Ţărei Ro- 
mânesci. * . 
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Art, 34. Drepturile câştigate , în virtutea 
legilor abrogate, de funcţionari carii nu suntii 
aşedaţi âncă la pensiune, se liquideză în mo- 
dulă următori: 

Toţi acel cu drepturi câştigate, până la pro- 
mulgarea acestei legi, santii dâtori a presenta 
comitetulul pensiuniloră, până în termeni de 

ună ană, titlurile de constatare a drepturi- 

lori ca ai. . 

Art. 35. Comitetală va statua asupra ace- 

loră titiuri conformă prescripţiuniloră legiloră 

vechi. 
Art. 96. După examinarea şi regularea tit- 

lurilor, comitetul va înscrie pe acolii în drepti 

în registrulă ce so va forma ad-hoc, precisândă 

termenul periodului de ani pentru care aă câ- 

ştigată drepturi la pensiuae şi suma ce i se 

cuvine 
Arte 37, Anii do la unii periodii la altali nu 

so vori socoti ci numai periâdele împlinite. 
Anii cari nu aă îndeplinită periodulii la care 

funcţionarulă în drepti aspiră, întră sub re- 
gimalii legei nuof. . E 

Art, 38. Pensiunele liquidate după modul 

prescris Ja articolele de mai susă şi iuscrise 

în registrul ad-hocii, prerădută la art. 37, vor 
fi puso în lucrare la împlinirea vârstei de 50 şi 

60 anf, prescrise do legile abrogate, prin îm- 

plinirea aceloraşi formalităţi cerute de expu- 

sele legi. 
Art. 39. Acel ce vorii voi 2'şi întruni anii 

de servicii de sub regimul ubrogatii cu acel 

petrecuți sub regimulii nouel legi, vorii fi su- 

puşi pentra totii timpulă servitii, disposiţiuni- 
loră lege! în vigâre, . 

Art, 40. In casă cânâi fondurile arttate în 
acâstă lege nu ară ajuge ca să acopere plata 
pensiunilor constatate legalmente pe fie-care 
ani, atunci comitetali împreună cu Ministe- 
riulă de finanţe, la începutulă anului, va face 

„| repartiție peste toţi pensionarii. 

  

LE GE 
SUPLIMENTARA LA ART. 34 DIN LEGEA PENSIUNILORU, PROMULGATA 

Ă LA 15 FEBRUARIU ANUL 1968 

(Decretii No. 453 din 16 Martie 1870) 

Art, 1. Se vorii considera ca făcute în ter- 
mină legali, tâto cererile privitore Jă pensiuni 
adresate la Cartea de compturi, la Comitetulă 
de pensiuni şi la adunarea, deputaţiloră până 
la 15 Februariă anul 1869 inclusivă.: 

  

  

Art, 2. Comitetul de pensiuni, va licuida 
şi înregistra dreptarile la pensiune ale recla- 
manţilori arătați mai susi, cu tâte regulile 
stipulate prin legea din anul 1868. !
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„CIROULARA 
MINISTE RULUI DE FINANCE No. 6443 DIN 21 IANUARIU 1868 CATRE CASIERI | 

PENTRU APLICAREA LEGII PENSIUNILORU 

(1868) 

Legea pensiunilor, votându-se de corpurile 
legiuitâre, s'a sancţionat prin decretulă sub 
No. 245 şi promulgat prin Monitorul No. 37 de 
la 16 ale curentei de cânâii intră în aplicaţiune, 

Fonduli pensiuniloră urmândă -a forma pe 
viitorii uă casă specială, afară de subvenţiunea 
din tesaurulă publică, i s'a afectată următârele 
venituri: . . 

1. Reţinerea de gece Ia sută asupra tutuloră 
lefiloră cari dai dreptii la pensiune, şi asupra 
pensiunilorii de ork-ce categorie, indemnisaţii, 
compensaţii. de scutelnici, adjutâro viagere şi 
recompense naţionali. | 

2. Reţinerea pe jumătate a lefei în cea d'ân- 
tâiă lună a intrării s6ă rechiămării în funcţiune. 
„8, Roţinerea pe uă lună a sporului lefei ce- 

lori înaintați la posti. Acestă reţinere se va 
opera şi cândă fancţionarală aflată în disponi- 
bilitate ari dobândi vre vă fancţiune mai mare 
de câtii aceea ce a avut'o mai nainte, 

4. Din stingerile s6ă suspendările ce ar urma 
asupra pensiuniloră, - 

5. Din pensiunile de ori-ce categorie acelori 
ce arii ocupa vre uni postă retribaită la casă 
cândă arii opta pentru I£fa acelui posti. 

6, Din procentulă capitalului disponibilă ali 
fondului pensiunilori. 

Cele-alte disposiţit ale legit pensiunilorii lo 
veți cunâsce din Monitorală citată, şi în ce vă 
privesce vă veţi conforma lori, 

Comunicându-vă disposiţiile citate mai susă, 
vă informezi, domnule casierii, că pe uă parte 

- ami intervenitii către colegii mei lămurindu-lo 
modulă cumiă aă a emite pe viitoră mandatele 
de retribuţii, pe de alta vă comunică şi dumn6- 
vâstră următorele disposiţii : a 

a. Plata pensiuniloră de tâto categoriile şi 
în ori-ce cătime (adică şi acele mai mici de 
500 lei), pe luna Februariii se va faca prin ducă 
chitanţe şi a nume, pentru ântâia quinzenă din 
Februarii, reținerea o veţi faca ca, şi în trecut 

- Tăcândă venitulă în socotâla casei Statulni şi 
tăindă după regulă recepisa cuvenită. Pentra 
a duoa quinzenă 16 Febroarii, de când nona | - 
lege a pensinniloră este lurcătâre, pentru pen- 
siunile ce nu avură reţinere până acumă şi cari 
a nume sunţii citate la art. | de mai susă, veţ 
calcula reținerea pe dece la sută şi veţi apli. 
ca-o numal pentru 15 dile, rețeta însă o veţ 
face pe socotela casei de depuneri cu expresiaY 

- 

, 

  

categorică de reţinere din pensinni şi deschi- 
'dendi uă partidă specială în registrulă dum- 
nâvostră de partidi, veţi ţine comptulăi şi veţi 
vărsa banii la disa casă împreună cu cele-alte. 
venituri ale s6le; pe viitori însă reținerea se” 
va face prin nă singnră chitanță, și venitulă 
se va rece întregii pe socotâla casei de depu- 
merk cara deservâză şi casa pensiunilor, 

b. Din mandatele plăţiloră do lefI veţi face 
asemenea reţinere însă, pentru 15 dile din Fe-. 
bruariii pe socotâla tesaurului şi pentrn restă 
pe socotâla fondului pensiuniloră. 

Ca tâte că amii indicatii colegilor mei mo- 
duli cumă să formeze mandatele de lefi pentru 
reintraţii s6ă avansaţii în fancțiane, vă comu- 
nică şi dumnâvâstră astă disposiţiune: * 

€. Cândă uni amploiată ară intra din noă 
sc sară rechiăma în servicii, din totalul lefei 
afectată postului stă se voră reține mai ântâiă 
dece la sută şi din suma rEmasă se va reţine 
pe jumătate conformi stipulaţiiloră legei; a- 
ceste venituri vori fi bine specificate în recepisa- 
ce vă veţi tăia, şi trecute la partida specială. 

d. Pentru funcţionarii ce ar fi fostii înaintați 
în posturi, reținerea de dece la sută se va face 
6răşi din totalulă lefei și în urmă se va reţine 
prisosită peste I$fa ce-ai avuţi, plătinduli-se 
numaj restulii; spre exemplu fancţionarulă X a 
avutii le 500 pe lună si a aransată la 709 lei, 
Operația se face : 

Reţinerea de 10 la sută. ....., 70lej. 
Sporul lefei, cc... 

Resti bună de plată. ....... 
a | Totală, .. . 700 — 
„e. Amploiații cari voră fi fostii în disponibi- 

litate şi ai” fostă rechiămaţi la uni postii a 
cărora retribuţiune este ccuivalentă cu aceea 
ce a atat'o mai nainte, sereţine spre exemplu 
din retribuţia de 500 lei. a 
Reţinerea de 10 Ja sută lei. ..... 50, 
Jumătate din I€fa postului... . 235, 

275, . 
î..... ..... 225... 

Totală. ,.., 500. 
Pentru aceli înaă care ar fi fostă rechiămată 

în uă fancţiune a căreia I6fĂ ară fi mal mara 
de câtă aceea ce a avut'o mal nainte, reținerea 
se face pe totalul lefe, apoi se scade sporulă, 

Reată de plată
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şi după elă jumătate din l&fa ce a avută mai 
nainte, spre exemplu ; 

D. X a arutii 700 lei, astădi însă este re- 
chiămată la uă funcţiune de 1,000. - - 

| Operația . | 
Reţinerea de Qece la sută lei. . . . . 100. 
Sporulă lefei. . . ........ a e e 210, 
Jumătate din l6fa ce a avutii mai 

nainte, cc... ... .. 815. 

685. 
Pesti de plată. .... î.. . .... 815. 

Totală. .. . 1000, 
f. Jconomiele din lefi ce până acumii erai a- 

fectate' la fondali pensiuniloră, astăd! find 
lăsate în profitulii budgetului, po socotâla lui 
le veţi şi face veniti fără a le confunda cu re- 
niturile casei pensiunilorii. 

Sporurile lefiloră şi profitulă pe jumătate ală 
Jefei funcţionarilori avansați, rechiămaţi scă 
numiţi din noi, conform art. 14 din legea pen- 
siunilorii litera C, D şi E, se face pe luna în- 
trâgă adică pe cele d'ântâiă 30 dile, ră nu 
numai pe fracțiunea Junei în care a intrată în 
fancţie. 

Acumii după ce mami explicati modrlă fa 
cerii reţineriloră şi ală ţinori! comptabilităţiă 
lorii, îmi rămâne, domnule casierii, a vă explica 
âncă controlul ce aveţi să exersaţi asupra drep- 
tului cuvenită urmaşilorii pensionariloră, 

După disposiţiile luate de ma! nainte, fie- 
care pensionari trebue să păstreze -unii certi- 
ficată,, fie liberatiă de comisiunila cercetării 
titlurilor pensionarilori, fe liberatiă de Mini- 

“egală să'i 
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sterulii de finanțe; în acele titluri urmâză a fi 
înscriși urmaşii pensionarilor cu vârsta loră, 
Versta, legală dnpă legea civilă art.434, fiindă 
pentru bărbaţi la 21 ant împliniţi, pentra fe- 

"| mei asemenea, veţi cere de la pensionari a vă 
înfăşişa din noă acele titluri, şi atât numele 
câtă şi versta, copiiloră le veţi nota, în registru 
matriculară, ca îndată ce voră împlini vârsta 

X"i stergeţi din număruli pensionari- * 
lori, reducânâii pensiunea în proporţiunile pre- 
văduto la art. 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 din legea 
pensiuniloră, 

Spre a ră putea înlesni controlulă pentru a- 
cei ce so căsătorescii, ami rugati pe colegulii 
meii I). ministru“ de interne să ordone oficeri- 
loră 'stărci civile a vă comunica regulatii în 
fio-care lună sciinţe atâti de acel ce se căsăto- 
rescii dintre pensionari, câtii şi despre acei ce 
se săvârgescă din risţă. 
"Dâcă m'am întinsii, domnule casierii, asupra 

tutuloriă detaliariloriăi aplicaţiei acestei legi în 
ceea ca vă privesce, ami făcută acâsta spre a 
vă scuti de observaţiunile ce vi sarii putea face 
de comptabilitatea generală la casă cândă din 
nebăgare de sâmă sâă er6ro nn aţi opera reţi- 
nerile cumiă trebue şi de a vă supune la răspun- 
derea materială pentru sumele ce aţi răspunde 
mai maltă. | aa 

Priimiţi, domnule casierii, asigurarea osebi- 
tei mele consideraţiani. ! 

P. ministru secretară de 
Statii la departamentul de 
finanţe, Yinterhalder, 

No. 6,445, Februariă 21. 

  

JURNALUL 
CONSILIULUI DE MINISTRI DIN 27 AUGUST 1870) PENTRU PERCEPEREA TAXEI DE LA 

„PRAFUL DE PUSCA CE SE VA IMPORTA IN TIERA LE NEGUTIATORI 

(15870) 

Astădi, la 27 Augustiă, anul 1870, presin- 
tându-se referatulă d-lui ministru de resbelă, 
No. 4,781, relativă la perceperea taxei ce ur- 
mâză a se face în viitorii de la praful ce se 
va importa în ţeră de către neguţători, con- 
formă jurnalului încheiată de Consiliulă mini- 
strilori din 23 Augustă, anuli 1867; 

Arândiă în vedere că taxa de lel tre!, cursă 
vechiă, ce se percepea de la ocana de prafă, 
după jurnalul Consiliului de ministri, din cinci 
spre-dece Noembrie, anulii 1868, se va vărsa la 
easieriile comunali sub motivii că acestea 'se 
eonstruescii deposite de prafi; 

- Având în vedere că asemenea deposite nu s'a 
constrait de nică uă comună urbană până acum;   

Avândii în vedere că prafuli co iîmportă ne- 
guţătoril se depune toti în clădirilo Statului 
dependinte de Ministerulă de resbelă; 

Avândi în vedere opinia d-lui ministru de 
resbelii exprimată prin citatuli referaţă. 

Consiliulă otărasce, a se înlocui disposițiu- 
nea jurnalului încheiată la 15 Noembre 1868, 
d'a se mai percepe tara do cătro comune, în 
modulă precumii urmâză : . 

1. Plata de mapazinagii pentru fie-care oca 
să fie de lei unu, bani cinci-spre- dece. 
"9, Acâstă taxă să se verse la thesaură. 

3. Pentru construcţiunile de magazii ce co- 
munele suntii dâtoro a face să li se permită do 
Ministerulă de interne dreptulă: a percepe uă
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taxă pentru prafulii adusi şi depusă în acele 
magazii care rămâne toti sub controlulă Mi- 
nisterului. Acâstă taxă va fi de cincl-deci bani 
do oca şi să nn se percepă de câtă după ce a- 
cele magazii vorii fi terminate. 

4. Taxele percepate până acum pentru praf 
de către comune cu începere din anulii 1863, 
Noembre 15, să se restitue de dânsele thesau- 
raului publici. Ministerulă de resbelii va comu- 
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nica celui da finance sumele încasate de fie-care 
comună în parte. LL 

Acestă jurnal se va aduce la îndeplinire de 
d-nii miniştri de resbeli, finance şi interne, 
după ce mai ântâiii va priimi înslta aprobare. 

Ministri : IL. Costachi, C. Grădişteanu , 
G. Manu, Al. Lacihovari, P.P. Carp, G. Gr, 
Cantacuzin, a. 
"No, 3. 

  

LE 
PENTRU FISAREA ȘI STABILIREA ARMELOR ROMANIEI (L) 

GE 

(Decretii din 23 Aprilie 1867) . - 

„ Art, 1, Armele României se fixză după cum 
urmeză : | : 

Arte 2, Scutulii are forma anni pătrat lung: 
partea inferiră rotunjită la ambele unghiuri 
şi terminată, la miqloculi basei printr'au virf; 
scutulă se împarte în patru secţiuni prin două 
linii încrucişate la midlocii. In secţiunea din 
dreptu de susă, pealbastra, şi în cea din stânga 
de Josii, pe galbeni, figurâză acvila română cu 
capulă spre aripa stângă şi ou uă cruce de aar 
în gură, simboluli Țărei românesci. 

In secţiunea din stânga de susii, pe albastru 
şi în cea din dr6pta de Josă, pe.roşu, figareză 
capulii de boii cu uă stea între cârne, simbolul 
Moldovei. In ambele secţiuni superidre ale scu- 
tului, în stânga şi în drâpta liniei despărțită, 
figureză sorele şi luna. Pe scuti va fi corâna 
regală. - 

Art. 3. In midloculă scotului României fi- 
gurâză scutulă Mării S6le Domnitorului scar- 

- telatii, arendă secţinnea de susi din drepta şi 
cea de josii din stânga în albă, 6ră cea din 
stânga de susii şi din drepta de josă în negru. 

_Scutulii are drepti suporţi în stânga unii lei, 
€ră în drâpta uă femee în costumulă femeiloră 
dace, care ţine în mâna stângă arma Dacilorit 
numită arpi. 

  

REGULAMENTU 

Art, 4. Pe suportii este așadată uă eşarpă 
albastră pe care este scrisă devisa familie! Ho- 
henzollern, zihil sine deo. 

Art. 9, Parilionulii este de culore roşie căp- 
tuşită cu hermină, avendi d'asupra corâna 
regală. . - 

Art. 6, Drapelul domnitorului, ca şi acela 
alii armatei, va avea dispuse culorile naţionale 
în modulii următoră : 

Albastro perpendicular şi alăturea cu hampa 
(lemnulii stindardului), galbenuli în midlociă, 
roşu la margino flotândă. In midlociă voriă fi 
armele ţirel. . 

Art. 2, Drupelulii guardei orășenesci va fi 
întocroai ca ali armatei, păstrândi, în locală 
armeloriă ţărei, insemnele oraşului reşpectivă 
şi numărulă legiunel.. :. 

- Art, S, Drapeluli autorităţilori civile va fi 
ca celii ali armatei, fără a purta armele ţărei 
în midlocă, - 

Art, 9. Drapelulii marinei de resbelii va 
întocmai ca celi ali armatei, cu armele ţărei 
în midlocii. 

- Drapelul marinei de comerciii va fi întocmai 
ca acela ali marine! de resbelii, fără însă a   purta la midlocii armele ţărei. 

PENTRU ORGANSIAREA SERVICIULUI AR CHIVELORC (2) 
(Decrehi No. 503 din 4 Martie 1869) 

TITLUL I . 

Disposiţiuni generale 

Art, 1, Serviciul archivelorăi Statului stă 
în atribuţiunile Ministerului instrucţiunei pa- 
blice şi alii cultelorii. 

| Art. 9, In archivele Statului se depun tâte 
actele de interesii publici a cărora conservare 
so va socoti de folosii, şi cari nu mai suntă tre- 
buinciose serviciului Ministerelorii sâii dregă-. | 
toriilorii dependinte de Minsteră, 

Acesti deposiţi în archive nu se pâte face 
de câtă îusoşiti de ană inventară şi în putere 

  

(1) Modifiicată în 1872 
dea I Appendice), 

(a se vedea i Appendice), (2) Înlocaiti prin regutamentalii promolgati în 1872 (a se ve-  
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- de decretii domnescă, dati după propunerea 
aceluia dintre ministrii ală cărui departarmnent 
aparţin documentele şi a Ministerulal instruc- 
țiunei şi ali culteloră. 

Art, 3. Documentele depuse în archivele Sta- 
tului nu potă fi rădicate dacolo nici chiar pro- 
visoriii, de câtii în! puterea unei autorisaţiuni 
prealabile formale a ministrului cultelorii şi 
înstrucţiunei. . 

Art, £, Fie-care capii de secţiune pote, la fi- 
nitulă anului, să arâte directoralui chârtiele a 
cărorii conservare va fi avutii ocasiune, în cur- 
sulii acelui anii, a recunâsce inutile. Directorul, 
în conferință cu toţi capii de secţiune, vorii 
aprecia, şi d6că propunerea ra fi adoptată în 
unanimitate şi Ministerulă culteloriă şi instruc- 
„ţiunei publice va aproba, acele chârtii se voră 
nimici. 

Art, 6. Personalul serviciului archivelorii 
se compune : 

Pentru archiva din Bucuresci; 

1 directoră ; 
1 secretară; 
2 archivisti clasa I; 
3 > > II; 
5 > > III; 
3 copişti caligrafI; | 
3 copişti; 
3 servitori.   

Pentru archiva de la, laşi 
1 capă de serticii; 
1 ajutoră şi regiatratorii; 
1 copistii; 
1 servitorii, 
Art, 6. Afară de copişti şi de servitori, cari 

se numescă cei d'ântâii de ministru şi celiă' 
dWaldoilea de directoră s6ă de capul seviciului, 
toţă cei-alţi fancţionari al archiveloră se înain- 
tăză şi se revâcă prin decretă domnescă, după 
propunerea ministrului culteloră şi instrucţiu- 
nei pablice. 

Art. 7. PEnă la facerea unei legi prin care 
să se defigă salariele acestoră funcţionari, ele 
vorii rămânea ca şi în trecută a se defige prin 
budgatii de adunarea depntaţiloră. 

Art, 8, Serviciul archivei din Bucuresci se 
împarte : - - , , 

1. Secţiunea istorică şi a secretariatalui; 
9, Secţiunea de Stati să administrativă, 

judiciară şi legislativă ; 5 AR 
3. Secţiunea aşedămintelorii şi bunurilorii 

publice, 

TITLUL E 

Atribuţiunile 

Ş 1. Directorul generală   Art. 9, Directorului este încredinţată admi- 

2015 

nistraţiunea archiveloră în genere şi asupră'! 
este totă resvonsabilitatea serviciului 

Eli diriga tote lucrările, ia parte activă la 
dânsele şi nai cu sâmă la lucrările lămarirel 
şi transcrierei actelori proprietăţiloră publice, 
subscrie tâte expediţiunile şi legalisâză sub- 
scrierile funcţionarilori serviciului, 

Tâte comunicaţianile autorităţiloră sunti a- 
dresate d'adreptul către dâusulă ca şi pe trecut, 

Paceinvestigaţiile cuviinci6se atâtă în întrul 
archiveloră câti şi în afară spre descoperirea 
acteloră relative la istoria, ţărei. | 

Eli este dâtorii să dea la lumină, cu chel- 
tutla Statului, actele privitâre la iatoria țărei: 
în uă publicaţiune periodică alii cărai titlu, 
plan şi conţinuti trebue să fie prealabilmente 
autorisate de ministrulii calteloră şi instruc-: 
ţiunei publice. “ “ 

Elii dirige tote cele-alte publicaţiuni ale ar- 
chiveloră prin autorisarea prealabilă a Mini- 
nisternlui, 

Art. 10, In casă cândiă directorală arii lipsi, 
unulii din capii de secţiune, desemnati de den- 
sulă şi numită de Ministeri, îi va ţine loculă, 

$ 11. Secţiunea istorică şi a secretariatului 

Art, 11, Secţiunea istorică şi a secretariatu-" 
lui este sub direcțiunea secretarului. 

Arte 12, Atribuţiunile acestei secţiuni sunt: 
Conservarea, clasificarea, inventoriarea ac- 

teloră istorice şi comunicaţinnile erentuale 
după dânsele; , 

Cercetarea, şi dobândirea do asemeni acte din 
ț&ră şi din străinătate, spre adăugirea fondu- 
lui existenti; 

Lămurirea materialelorii adunate, lucrării 
şi publicaţiunii istorice; 

Lugrijirea bibliotecei, archivei, a museului 
de paleografie şi de sigilografia. 

Art, 13, Rămâni concentrate în acâstă seo- 
ţiune corespondinţa generală a serviciului re- 
lativă la personal, materială, locali, mobiliar, 
comunicaţianile cn publiculii, conservarea de- 
positelori extraordinare, precumă ; etalonele 
prototipe ale măsuriloră şi greatăţiloră, tipu- 
rile moneteloră naţionale, actele da natură ex- 
cepţională ete. 

Art, 14. Capalii acestei secţiuni contrasem- 
nâză corespondinţa specială a speţiunei sele 
precumă şi pe cea generală a serriciului archi- 
veloră. 

Ş 17. Secţiunea de Statii stii administratită, - 
* gudecătorâscă şi legislativă 

Art, 15. Secţiunea de Stati stă sub direc- - 
iunea unui archivistiă de clasa |. 
“Arte 16, Atribuţiunile acestei secţiuni sunt: 
Priimirea, conservarea şi clasificarea actelor 

administrative, legislative şi judecătoresc şi 
redacţiunea inventariiloriă lorii generale ;



2076. . 

Corespondinţa pentru priimirea depositeloriă 
şi trămiterea actelorii sâă dosareloră cerute de 
dregătorii. . ” | 

Art. 17. Capuli acestei secţiuni contrasem- 
n€ză corespondinţa specială a secţiunei s€le; 
priimesce depositele, dirige clasificarea, lori 
şi redacţiunea inventariiloriă. 

„Ia parte împreună cu directorul şi capulă 
secţiuni a II] la lucrările pentru lămurirea, 
clasificarea şi transcrierea titluriloră proprie- 
tăţilorii publice şi subscrie copiile în condici, 
ŞI V. Secţiunea III a aşegiminteloră publice 

şi bunurilorii publice 

“Arte 18, Secţiunea aşedăminteloriă şi bunuri- 
loră publice stă sub direcţiunea, celui d'at dnoi- 

„lea archivistă de clasa 1. 
Art, 19, Atribuţiunile acestei secţiuni sunt: 
-Priimirea, conservarea şi clasarea actelorii 

relative.Ja proprietăţile publice ; redacţianea 
inventariloriă ; . 

Lămurirea, clasificarea şi transcrierea titlu= 
riloriă proprietăţiloră pvblice; 

Corespoudinţa relativă la priimirea deposi- 
telorii şi la trămiterea actelorii cerute de dre- 
Sătorii. | o ! 

Art. 20, Capulă secţianei a III-a contrasem- 
nEză, corespondenţa specială a secţiunei s€le; 
.Priimesce depositele, dirige clasificarea şi 

redacţiunea, inventariiloră ; 
Indeplinesce împreună ca directorulii şi ca-| 
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pulă secţiunei de Stati, lucrările pentru lă- 
murirea, clasificarea, şi transcrierea titlurilorii : 
proprietăţiloră publice şi subscrie copiile în 
condicl. 

; şv 

Art, 21, Impiegaţii cot-alți se împartă la 
secţiuni, după trebuinţa lucrărilorii, de către 
directorul general, cu încuviințarea ministrului, 

Art, 22. Directorulii nn va putea da congediă 
impiegaţiloră archive de câtă până la, 10 dile. 

In nică unii casă, suma congediilorii pe ună 
ană nu va, putea trece peste uă lună pentru a- 
ceeaşi persână, . j 

Art, 23. Funcţionarii din nnoii numiţi la ar- 
chivă nu potă fi chiămaţi de câtă în gradulă 
celii mai de josii, adică în calitate de copişti 
stă de copişti-caligrafi. 

Aceşti copisti nu poti fi numiţi de câtă prin 
concursii şi avendii certificată de cele 7 clase 
gimnasiale.—Condiţiunile concursului se voră 
defige de directoră şi se rorii încuviinţa cu sâă 
fără modificări de ministru, - :   Disposiţiună transitorii 

Archiva Statului din Iaşi rămâne provisoriă 
cu titlulă de archivă sucursală în acelă oraşii 
cu depositele administrative şi jndecătorescă, 

- Ea "şi va urma serviciul sub conducerea di- 
recţiunei generale a archiveloră din Bucuresci, 

  

DECRETU 
No. 1845 Din 1l DECEMMRIE 1869 PENTRU MODIFICARILE ART. 2 SI 3 DIN REGU= | 

LAMENTUL SERVICIULUI ARCEIVELOR STATULUI (1) 
(1569) 

CAROL 1 
Asupra raportului ministrului Nostru secre- 

tarii de Stată la departamentală culteloră şi 
instrucţiunii publice cu No, 15,320, prin care 
ni se supune spre aprobare jarnaiulă Consiliu- 
lui Nostru de ministri sub No.21, închieată în 
şedinţa sea de la 20 Septembrie 1869, relativă 
ja modificăril art, 2 şi 3 dir regalamentulii 
serviciului archiveloră Statului; “ 

In virtutea decretului cu No. 1,495, datii de 
Not în 26 Augustii trecută; : p 

Amii decretatii şi decretămă ce urmeză : 
Art. 1. Menţionatulă jurnală ală consiliului 

Nostra de ministri este aprobatii de Not.. 
„Art, 2, In archivele Statului se depună tâte 

actele de interesti public cu anume inventariiă, 
a cărora conservare se va socoti de folosă, şi 
cară nu ma! sunţii trebuinciâse serviciului Mi- 
nistereloră 'sâii autorităţilorii dependinte de 
Ministeră. - * | 

Art, 3. Documentele depuse în archivele Sta- . 
tului poti fi rădicate de acolo, după cererea 
ministriloră respectivi, trămițându-se nisce a- 
semea de către direcţiunea generală a archive= ' 
loră cu anume inventariă ministrului de către 
care rori fi cerute. | ” 

Documentele însă cari voriă fi a so rădica pen= 
„|tra a se trămite afară din ţeră, nu se voră da. 

de archivă de câtă în puterea unei autorisa- 
țiuni prealabile a Ministerului cultelorii şi în-   strucţiunii publice. 

a a RR Rt 

  
(D Înlocuită prin regulamentolă promulgată în 1872 (Yegr 1 Appenăice),  
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PENTRU DESFIINTIAREA COMISIUNEI EPITROPICESCI DIN IASI 

(Decretă din 8 Martie 1965) 

Art. 1, Comisiunea epitropicâscă este şi ră- 
mâne desființată, 
„Arte 2, Tâte atribuţiunile ei, prevădute prin 
"osebite disposiţiuni legislative. âncă existânde 
trecă la Tribunalele judeţelor de ântâia in- 
stanță. 

Art, 3. Incheerile tribunalelorii în cestiunile 
relative la epitropii, se vorii pune do îndată în 
lucrare şi rorii fi supuse regauliloră procedurei 
comune. 

Disposiţiuni transitorii . 
„Arte 4, Directorele comisiunei cu duot co- 

pişti și ună usierii vorii rămânea în Imcrare trei 
luni de la promulgarea legii de facă şi'ai vor 
priimi l6fa prevădută prin budgetă. , 

Directorele va mai priimi câto una sută lei 
pe lună pentru cheltneli do cancelarie, | 

In acestă termini, directorele, sub priveghie- 
rea procurorelui Curţii civile, va preda tâte 
actele la osebitele Trbunale competente. 

  

NoOmE 
SI DOCUMENTE RELATIVE LA ASILUL ELENA DOMNA DE COPILE ORFANE 

(După cdiţiunea din 1870) 

AL. S. Dmna Elisabeta, a bine voitii a visita 
Asilulii Elena Dâmna, de copile orfane, şi a'lii 
lua sub augustulii sei patronagiă. 

Prin scrisârea ce a bine-roitii a îndrepta 
d-lui Dimitrie Ghica, Preşedintele Consiliului 
3linistrilor, şi prin aceea adresată femeilor Ro- 
mâne, M S$. propune uă sub-scripţinne pentru 
terminarea edificiului Asilului şi constrairea 
unei capele, puinduse în capuli acestei snb- 
scripţiuni, cu suua de 12000 le nuot, 

Credemi că astă-qi ma! multi de câtă totă- 
dâuna este timpuliă a da publicităţii istoricul 
acestui stabilimenti, care la începutulă sei se 
compunea de câte-va copile, Eli conţine astă-di 
aprâpe 250 orfane şi prin nobilea protecţiune 
a A S. esto destinati a priimi cea mai mare 
desvoltare în fitorii. 

Reproducemii scrisârea M. S. adresată d-lui 
Preşedinte alii Consiliului de ministrii, precum 
şi aceea către femeile Române. 

DOMNULE PRESEDINTE! 

Visita mea la Asilulă Elena "05 a făcută 
cea mai bună impresiune şi: voiă păstra uă 
plăcută aducere aminte. Ami fostă priimită 
de către copile ca uă mumă şi ţină a fi muma 
lorii, Cu uă vie satisfacţiune an constatată chi- 
„pulă cum copilele suntii îngrijite acolo, precum 
şi progresele în instrucţiune, cari facă a spera 
că acesti aşedemântă va putea da institutrice 
pentru scolele de fete. Solicitudinea mea secon- 

$ 

    

centreză în acestă momentă în sărerşirea Asi-- 
duală şi în construcția tuei capele atătii de nea- 
părată ori cărui aşedimenti, unde trebue să se 
facă educaţia tinerimii. 

Propuni, deră a se deschide uă sub-scrip- 
ţiune spre acestă efectii, — Continsă de nobi- 
lele sentimente ale damelori române, nu 1nă în- 
doeseii că vor veni să se asocieze cu grăbire la 
acestă operă, pe care o punii sub patrona- 
giulă meii. ME punii în capulă sub-scripţiunei 
cu suma de 12,000 franci. | 

. Credeţi, Domnule Preşedinte, la simţimen- 
tele mele de stimă şi de afecţiune. 

Elisabeta, 

Epistola M. Sale Dâmnei Elisabeta adresată 
femeiloră române. 

DOAMNA ! 

De la sosirea mea în noua mea patriă amă 
credutii de dătoriă de a face din scole şi din sta- 
bilimentele de binețacere un objectii de solicitu- 
dinea mea particulară. Aşa dtră, în visita mea, 
la Asilulii Elena amii constatată cu satisfac-" 
țiune progresele simţite în educaţiunea orfane-. 
lorii adunute din tâte părțile României, 

Ele mai rugată să le fii mumă, şi că le ar 
luată subtii scutuli mei. . 

Stabilimentulii unde ele a aflati ună refit- 
giă, şi a cărui fundaţiune se detoresce inspir a- 
țiunei generdse a principesei Elena, secundată.- 

1
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în acâstă operă frumdsă prin spiritul de ca- 
ritate ală femeilorii Române şi alii erei întregi, 
nu pote remânea nesăverşitii, Coustrucţiunea, 
unui paraclisii mai alesi este îndispensabile. 

Spre a adjunge scopulii. doriti este de tre- 
buinţă a deschide uă "subscripțiune. care pote 
reeşi numai prin concursulă tuturorii. Deci convinsă de unele sentimente ale Domnici Tile 
pentru. orfanele nostre, vină a te ruga, Dâmnă, 
să bine voescă a te însărcina cu una din listele relatie la acâstă subscripțiune, şi de a te folosi 
de tâtă influinţa Domniei Tele, spre. a o face 
a circula cu succesă în cerculă relațiunilori Domniei Tele, | 

Conrinsă că nu vă vefusa a te însoţi cu mine 
pentru realisarea unei întreprinderi filantro- 

„Dice, care trebue să fie mai vîrtosă opera femei- 
lori române, îți mnulţămescii de mai înainte, 

: Donnă, şi te rogi a primi salutările mele a. 
fectudse, - ” Elisabeta, 

Bucuresci, 15 Ianuariă 1870. 

ASIL ELENA DOAMNA 

Ca şi alte institaţiuni de bine-facere în Ro- 
mânia a existatii asemenea iustituțiunea pen- 
tru crescerea, și educaţiunea copiiloră orfani, şi 
decă multă timpi nu s'a vădută puse în prac- 
tică dorințele şi legăturele persâneloră filane 
tropice, scă disposiţiunile legilor de pe timpi, 
acâsta a provenitii parte din causa diferiteloră 
fege prin care 2 trecuti România, parte din 

” apatia guverneloră ce s'a succes, |. . 
Deja la finele secolulul trecută prea Sânţia 

sa Alitropolitulă Filaret, unul din cei maj 
filantropt bărbaţi ai epozet, şi a căruia vicţă 
a fostă unii şiră de fapte pi6se şi de deroţiune, 

"a lăsatii prin testamentul săi din anul 1792 
uă avere colosale spre îutreținurea şi cdacaţiu- 
nea copiilor orfani, Insă acâstă avere com- 
pusă de mai multe moşii, mai multe locury şi 
hanuri în Bucuresci s'a înstrăinată de la de- 
stinaţiunea lori. — După tâte cercetărilo fă- 
cute, testamentuli săă nu mai există în arhi- 
vele Statului, şi se dice că arii fi fostii chiarii 

” sustrasă şi rupti de persânele interesate de a 
înstrăina averea, orfanilorii în folosulă lori 
propriă. | 

Din tâte hârtiele atingătâze de bunurile 1ă- 
satode Mitropolitulă Filaretă, există în diua de 
astă-di numai ună procesii verbale ală Sfatu- 
lui administrativi, din ântâia Domniă regula- 
mentară, care constată că Guvernilă a cum: 
părati hanulă lui Filaretii, avere a orfanilor, 

” spre a construi Teatruli, din calea Mogoşdi, 
In raportală D-lui Ministru ali Controlului 

* din anală 1860, către d-nu ministru ali finan- 
ţeloră, inseratii în Monitorele ofâciale No. 214 
acelii an, prin care face darea de sâmă a comp- 

” duriloră tutulor caselor ce se afia în revisiunea 
Gontrolului până la l-ii Ianuariii 1858, se ci- 

LEGSUIRI ” . 

tesce următârea notă la reservele casei făcă- 
târe de bine, . 

«D'impreună cu lei 114,000 destinaţi pentru 
clădirea de Instituti pentru copiii sărmani, cu 
acestii prilejiii şi spre împăcarea cugetului, în- 
semnâză ca acâstă casă s'a năpăstuiti cu lnarea * 
hanului ce avea şi de la caretrăgea unii folosii 
anaală peste 20,000 lei, pe ală căruia loci s'a 
clădită Teatrulii, şi pentru care prin legiuirea 
obştescit Adunări, d'ântâiă se otărasco a se 
despăgubi cu sama de galbeni 10,000, cu care 
să se cumpere uă moşiă, în câtii să dea veni- 
tulii ce lua, de la haniă; însă prin uă altă chib- 
zaire a obştescii Adunări din anulă 1843 se 
mărginesce acesta numai de a i se cumpăra 
ună alti loc, pentru clădirea unui institutii 
pentru copii sărmani, cândă va veni în stare, 
casa, a face uă asemenea zidire; prin urmare 
numai cândis'ar da renitulă de 17 ani, de când 
i s'a luată, în sumă de 340.000, şi cu ceta ce 
mai are adunaţi din venitulă hanului, arii pu- 
tea fi în stare a se face clădirea cuvenită, după 
cum era, vorba , spre îndeplinirea dorinţei dă- 
nuitorului, reposatulă Mitropolit Filareţii.»   

  

Diferitele dotaţiuni făcute de persâne filan- 
tropice pentru copiii orfani s'aii absorbit parte 
de particularii influenţi ai epoceloră, parte s'aiă 
contopitii în casa centrale. ” 

Cu tâte acestea, se dice, că există âncă în 
diua de astă-di ca dobândă uă sumă de lei 
562,401 11/40 lăsată de diferite persâne cari- 
tabili, care formeză un capitală destinatii spe- 
cialmente pentru construsţiunea unui Asilii de 
orfani, 

tegulamentulă organică conține legiuiri a- 
supra, priimirii şi crescerii copiilor orfani, şi 
prevede construcţiuni speciali. pentru fete şi 
băeţi, însă tote aceste disposițiuni ai rimasii 
necxecutate. . 

Copiii orfani, sâii cum se numia pe atunci, 
găsiţi şi de cutiă, şi cari erati sub administra- 
ţiunea Ministeriului cultelor, se dedeaă în 
crescere pe la nutrice prin Capitală, şi cea maj 
mare parte dintr'ânşii mureaii în scurtii timpii, 
căci nutricele nu eraii supuse la nici unii con- 
troli şi revisiuue, şi copiii în casă do bâlă nu 
priimeai nici ună ajutorii medicale, — Parte 
dintr'ânşii se dedeai în adopţiune fără a se 
urma conformi legii; şi s'a constatatii prin nu- 
merâse reclamațiuny că, acel copii erai mal- 
trataţi de părinţii lori adoptivi şi tractaţi de 
dânşii mal reă,ca servi, şi ast-felii ajunşi fără 
căpttâiit pe strade. . : 

In mai multe rânduri s'a rădicată vocea în 
farorea copiiloră orfani; şi chiar din senulă A- 
dunării generale s'a ivitii reclamaţiuui în con- 
tra lipsei de crescere a acestori copii, în contra 
stării lori deplorabile, şi în contra delapiâă- 
riloră ce s'a făcută cu averea Mitropolitalui 
Filaretă, A 

In anul 1860 Noembrie, sub Domnia Princi- 
. 

4 
.



BI ALTELE DIVERSE 

pelui Alexandra I6n I-iă, conforinii dorinţei ex- 
presă de Adunarea legislativă, s'a luată în de- 
cisiune ca îngrijirea copiilorii orfani să se ia 
de sub administraţiunea Ministeriului cultelor, 
şi să so dea sub aceca a Ministeriului de Interne, 
adică sub aceea a Direcţianei generale a Ser. 
xiciului Sanitară, precum se îicea şi cu Insti- 
tutulă alicnaţiloră, : 

Atunci s'aă începută îndată reformele nea- 
“părată reclamate de trista stare a orfaniloră, 
cari atanci nu avea nici hâinelo trebuineidse, 
organisându-se unii controli sistematicii asu- 
pra nutriceloră, vizitarea regulată a copiiloră 
celii pugină de două oră pe lună, și ună serviciă 
medicale exactii care să garanteze buna între= 
“inere materiale a acelorii copii. 

De şi Regulamentulă organici prevede edi- 
carea unui lnstitati pentru întreţinerea şi €- 
ducaţiunea copiilor orfani, după ce se vori lua 
de ja nutrice, însă acestă disposiţiune salutarie 
ca şi voinţa Mitropolitului Filaretă a rămasă 
literă mortă. 

In priinăvâra anului 1861 s'a făcută înce- 
pută cu strângerea a 40 fete într'uă casă par- 
ticulară (1), spre a sa cresco şi educa ca în- 
irunii internată, însă organisaţiunea acesta 
era incomplectă şi neidestulătore, şi numai după 
sosirea în ţeră a Principesei Elena, s'a datăin- 
stitaţiunil acesteia tâtă descortarea dorită, 

Jată după Monitorele Offcizle No. 158 din 
19 lulii anulă 1862, epistola Domnei Elena 
cătro Preşedintele Consiliului de ILinistrii, şi 
raportulă acestuia către Domnitori precum şi 
Decretulă No. 303. - 

Domnule preşedinte alii Consiliului! 

«Diua de ieri a fosti consacrată de mine în 
visitarea mai multoră stabilimente de bine-fa- 

"cere, precumi spitalele civile, de maternitate, 
“acela ali copiiloră, ală filautropiei şi Israeli- 

ţiloră, — Pretutindenea amii constatată resul- 
tatele cele mat excelenți co domină în direcţiu- 
nea, lori, pentru care sunteți rugată, Domnule, 
a arăta mulţumirile mele atâti domniloră me- 
dici însărcinaţi cu căutarea bolnavilor, câtii 
şi fancţionariloră acustei administraţiuni. 
„<Ceea, ce m'a impresionati mai mult şi de 

câtii aceate ajutâre atâti de simţite, unde uă 
molțime de nenorociţi găsescii mângâerea lor, 
şi care a atinsii în destulă mirarea mea, esi- 
stența unci fapte caritabile, şi poti dice, mai 
necunoscute, însă a căruia imperfecţiune lasă 
uă lacună destulă de regretabilă institaţinni- 
lori de bina facere.— Voescii a vorbi de Asylnl 
copiiloră găsiţi, creată la câți va paşi de Co- 
troceni, întruă posiţiune încântătâre şi care 
m'ara alte miqiâce efective şi asigurătâre de cât 
modesta sumă de unii galbenii de copil alocat 

- de guvernă pentru întreţinerea nutricii. 
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«Acesti stabiliment co arepenă acum patru- 
deci copile, ninienea nu pâte tăgădui că este 
forte insuficiente pentru că uă mulţime de copiii 
de amândouă sexele ce se găsescii astă-di risi- 
piţi în locuri depărtate din care causă nici că . 
se pote priveshia crescerea cu totă atențiunea 
cerută, - 

- «După ce am visitată acesti Asylă de la Co- 
troceni, şi n'amiă încredinţată oculari de re- 
sultatele dobânite dintracâstă faptă atâti 
de umană câtă şi ingeni6să, m'amă convinsi 
de neapărata trebnință ce este a se da acestui 
stabilimentii midlocele trebuitâre pentru a se 
putea desvolta şi corespunde prin urmare cu a- 
devăratuli scopă pentru care este creată. 

<Crediă că sa va putea ajunge cu uşurinţă la 
realisarea uuci asemenea dorinţe căci ceea ce 
s'a dobândită prin silinţe individuali probează 
în destulă ce resultate s'arii putea produce, 
d&că prin consacrarea a ună parte din resursele 
destinate de Stată pentra acestii Asșlde copii 
găsiţi, s'ară îndemna tot de uă dată la, acesta 
şi ajutârele particulare, — Pentru uni faptă 
deră atâtă de interesantă ca acesta şi care se 
pâte atribui iniţiativa,. şi generoselorii sacri- 
ficie ale Domnului şi Domnei Davila, voindă 
să contribuesc şi eă cu șartea mea, vă înaintezii 
cu actstă ocasiune, din caseta mea, suma de 
una mie galbenl, po care vărog a'i pune în dis- 
posiţiunea administraţiunii serviciului sanitar, 

< Dorescii cu totii dinadinsulii, Domnule, ca 
fundamentele unui alti nucă Asylă să potă fi 
aşedate fără întârdiere, şi insistii totu de uă 
dată a fi lingă acela ce există astă-AY, ca a- 
nexulă lui pe costiţa de lîngă grădina palatu- 
lui Cotroceni. ! 

«Cu chipulii acesta voii avea sub ochii mei 
tinerii copil deveniți protejaţii met pe care mi'i 
propuiii ai visita adesea, reservându'mi supra- 
vegherea personală şi specială a acestui stabi- 
limenti, unde voră găsi îngrijirile părintesci 
şi căldura sinului familiei de care ai fostă 
atâtii de crudă lipsiţi. | 

«Confientă în zelul şi solicitudinea Dâmniei 
Văstre pentra interesele publice, vă recomand 
în particulară, Domnule Preşedinte alti Consi- 
liului, acestă Asyli de copii găsiţi şi nu puşin 
voii aprecia silinţele Domniei Vâstre ce veţi 
depune în sprijinulii desvoltării acestul insti- 
tutii ce'lă iaă sub patronagiulă mei. 

«Priimiţi, domnale preşedinte al Consiliului, 
expresiunea stimei mele», -": 

Elena Dâmua+ 
Anuli 1862, Julie 13. 

Prea Inălţate Dome, 

Măria Sa Dâmna printr'uă epistolă ce mi-a 
făcatii on6re a'mi adresa, exprimă Inalta Sa 

  

i = (1) Casa doctorului Davila,
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- mulţumire pentru buna administrare a stabi-| - Vădândii dania do una mie galbeni co a fă- 
„- limentelorii de bine-facere, despre care s'a în- 

credinţati însăşi, cu ocasiunea visitării ce a 
bine-voitii a face spitalului Philantropia, aşe- 
Qământulni de maternitate, ali copiiloră pre- 
cumii şi alii Israeliţilorii. 

Cu acestă ocasiune Măria Sa, Dâmna exprimă 
Inalta Sa admirare pentru modestali stabili- 

- mentă ală copiilorii orfani creati de curândi 
lîngă palatuli de']a Cotroceni. — Crescerea 

” copiilorii orfan! este şi astădi în cea mai mare 
parte încredinţată la natrice aflându-se răs- 
pândite în diferite localităţi ale Capitalei, punii 
în imposibilitate pe guvernă de a întrebuința 
tâtă acea priveghere ce reclamă atâţă de mult 

: îngrijirea lorii. 
Crearea unui stabilimentă într'adinsii pen- 

-. tru orfani era uă trebuință simțită de obşte. 
— Astădi Măria Sa Dâmna, în Inaltele Sele 
sentimente de filantropie preţuindi uă ase- 
menea, trebuinţă, oferă din caseta Sa, particu- 
lară suma de una, mie galbeni pentru crearea 
unui Asilii de orfani. — Oferirea Măriei Ssle 
Dâmnei este uă preîntimpinare a unei trebuinţe 
simțită de toţi. - 

Iniţiativa ce Măria Sa Dâmna a luati în |. 
crearea acestui Asilă ală orfanilor, reclamă, 
cu totă dreptuli, Inaltulă Săi patronagiu că 
să pâtă prospera şi să se desvolte în viitorii. 

Spre acesti sfirzitii cu totii respectulă su- 
puii Măriei Vostre alăturatuli proectii de 
decretă în virtutea căruia să fii autorisatii a 
la disposițiuni do a se pune îndată, cea d'ân- 
tâii piatră a stabilimentului creati de AM. Sa 
Dâmna şi care va purta numele patronel Sâle 
«Elena Dâmua.> ” o 

Măria. Vâstră îmi veţi permite ca printr'ună 
"deosebită raportii să vii a vă supune midlocele 
pentru complecta sărârşire a acestui stabili- 
mentii de bine-facere precumi şi pentru a sa 
organisare. , . 

, Sontă, prea Inălţate Dâmne, 
cn totă respectulă ală ilăriet Vostre 

prea plecati și supus serv ' 
Ainistra secretară de Statii, 

Preşedintele Consiliului AMinistriloră 
N. Creţulescue 

No. 421, anulii 1862, Zuliii 18. | 

ALEXANDRU IOANI 
Cu mila lui Damnedeii şi voința naţională 

Domnii alti Principatelorii-Unite 

La toţi de facă şi viitori sănătate 

Asupra, raportului. preşedintelui Consiliului 
Nostru de ministri. - - : 

Preţuinâii dorinţa 'ce Măria, Sa Dâmna a a- 
rătată pentru crearea unui Asilii spre crescerea 
copiilori orfani, alături cu acela ce există a- 
stădi la Cotroceni. -   

cuti din caseta sa, personală spre clădirea ace- 
stui stabilimenti. , 

Considerândii propunerea făcută de ministru 
Nostru preşedinte ală Consiliului, că acestii 
stabilimeută să pârte numele <Elena Dâmna» 
ca uă creaţiune dictată de sentimentele filan- 
tropice ale Măriei S6le Dâmnei. 

Amii decretatii şi decretămii ce urmeză: 
Arte 1, Suma de una mie galbeni se va în- 

trebuinţa îndată la faceperea clădirii Asilului 
orfaniloră, prin îngrijirea preşedintelui Consi- 
liului ministru din întru, Pa . 

Art. 2, Acesti Asilă ali orfaniloră se va 
clădi pe costiţa de lingă Palatuli Cotrocenii şi 
va purta numele patronei s6le, cElena Dâmna» 

Arte 3, Preşedintele Consiliului, ministru 
din întru, ne va supune prin deosebiti raport 
chibzuirea sa asupra midlâceloră pentru com- 
plecta săvârşire şi organisaţiune a acestui sta- 
bilimentă. 

Art. 4. Şi celă din urmă, Preşedintele Con- 
siliului, ministru din întru este însărcinată cu 
executarea acestul decreti. 

Dati în Bucuresci la 18 Iuliii 1862. 
Alexandru I6uă I. 

Preşedintele Consiliului 
ministru din întru . 
N. Creţulescu, No. 303, 

Preocupându-se de sorta nefericiţilori copil 
orfani, Domna Elena a ordonati începerea con- 
sfracţiunii edificinlui Asilului la 29 Iuliă 1862, 
destinatii pentru crescerea şi educaţiunea, a- 
celoriă copit orfani ce se voră lua dela nutrice 
după ce vorii fi crescuţi de dânsele până la uă 
etate re care. 

MonitOrele oficiale No. 169 din 2 August 1862 
conţine darea de s6mă a punerii petrii fanda- 
mentală a acestui stabilimenti, la care a ati- 
stată şi luaţi parte Domnitorulă şi augusta 
sa consârtă, şi care se reproduce la fnele a- 
cestosii pagine. 
„Iuserăm însă aci copia actului de fundaţiune. 

ASIL ELENA DONNA 

cAstădi Daminecă la 29 ale luneY Iuliii 1862 
în dilele Măriei Scle Alexandru On I., Doinni- 
torală Prircipatelorii-Unite şi ale Măriei Scle 
Domnei Elena, s'a pusă piatra fundamentală 
a institutului copiilorii găsiţi de sub patrona- 
gialii Măriei Sâle Domna numită Asi! Elena 
Dâmna, fiindi ministru Preşedinte ală Consi- 
Jiului Nicolae Creţulescu, al afacerilorii străine 
şi de Stată principele Alexandru Cantacuzină, 
al culteloră şi instrucţiunii. publice Nicolae 
Racoriţă şi inspectore generale ală serriciulul 
sanitari. Doctoruli Carolă Davila», , 
Dâmna Elena pe lingă suma do lei 32,000 ce 

a oferiţă din caseta sa particulară pentru con-
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strucţianea Asilului, a făcutii unii apel la tâtă 
țera, spre a subserie în profitulă: acestui sta: 
bilimentiă, şi astă-felă s'a adunată de la dife- 
rite persâne suma de Iei 378,824 parale 2 ce se 
vede în Monitorele oficiale Nu. 52 din 1863 şi 
No. 113 din 1864. Cu acâstă snmă s'a construit 
aripa drâptă şi stângă a edificiuluY Asilului, 
şi s'a întâmpinată diferite cheltueli priritâre 
la ambele părţi după cumi se vede în tabela 
de la fine. | | 

Medaliele bătate cn acâstă, ocasiune vorii 
purta posterităţii numele generdsei fondatâre. 

Pe lingă acestea Dâmna Elena a adresatii 
dameloră uni apelă plini de cele mat nobili | 
sentimente pentru a veni în adjutoralii Asilu- 
lui ccrândali-se, în nnmele copiiloră orfani, de 
a oferi ori-ce obiecte vor roi, cu cari să se fară 
nă loterie, şi ali căria produsă să serve pentru 
construcţiunea stabilimentului, 

Iată acelă apelă : 

Domna mea, 

<La tâte naţiunile, 6menii suntii aceia ce fe- 
meile aii voită să fie. . 

<Elo suntii murme, ele suntă sâqe. Naţiunile 
cu virtuţi mari, ce faci să le admirv istoria, 
suntă fapta femeilori co se află la înălţimea, 
marei loră mistani pe pământii. : 

<Naţianea română, ea însăşi este supusă a- 
cestei "voințe a provedinţel divine. Ea va fi în 
tiitorii aceea co femeile române voră voi să fio, 
şi nu ne îndoim. Ele suntă chiimate ca mume, 
înainte do alţii a lucra pentru crescerea unei 
generaţiani în fitoră; cândii femeile române 
voră fi convinse de acestă adevării, din acea qi 
viitorulii României este chezăşuită, 

<Ei una amii încredere că mamele româna 
ali şi convicţiunea marelor fol6se purcese ditruă 
asemenea lucrare a loră, aă şi totă ce trebue 
spre a realisa uă asemenea credință, 

<Unelo din nenumăratele dâtorii ce consti- 
tuescă frumâsa misiune a femeilor, sunt actele 
filantropice şi pi6se despre care femeile române 
ati dat totii-dâ-una dovegile cele mai vil. 

<Asiluli Elena Dâmna fondatii prin agjuto- 
rul românilor bine-roitori, Asilă ali copilăriei 
nefericită , este înainte de toți recomandati 
tutnlorii mamelorii române; remâne ca elă să 
devină fapta loră. | 

« Cunoscii gingăşia inimei d-vâstre prea multă 
şi îmi facii plăcere a pune asupră'i piea multă 
speranță, ca să vă recomandă cu încredere a- 
cestă Asilă ali nefericitelorii mlădițe venite 
la sârele vieţei, sfiiciose, tremurânde, părăsite 
şi surîdendă mameloră române şi lui Dumne- 
deu singurulă loră protectore. - - 

«Este vorba să se adune mici obiecte plăcute, 
din cară uă parte se vorii pune la uă loterie, 
iară uă parte sa vorii vinde în profitulă acestui 
stabiliment. 
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«Atâtii natura laudabile a foptel, câtă şi în-: 
teresulă objectelorii eşite cu gingăşie din mât- 
nile Dâmneloră nâstre române, promită mare 
isbândă în folosulă Asilului. 

«Se vorii priimi ca plăcere nu numai obiectele 
Îmcrate de Domniele vâstre, darii âncă ori-ceob- 
jecte de manufactură. , 

«Vă rogi, Dâmna mea, ca asociindu-vt acester 
opere de bino-facere să bine-voiţi a comunica 
acesta şi amiceloră d-râstră, Veţi aveg totă de 
uă dată bunătatea a vă însărcina şi cu strânge- 
rea objectelori ce se vorii trămite mie până . 
la sfirşitulii lunci ln August. 

«Vă mulţămesc d'inainte, Dâmna mea, pen- 
tru concursalii ce suntiă încredințată că'lă veți 
da în far6rea unei întreprinderi filanthropice, 
— Binecuvântările orfanilori recunoscători , 
votă fi răsplata cea mai demnă pentru lucrările 
Domniei v6stre.> Elena, 

Acâstă generâsă inițiativă a dată 
cele maj satifăcitâre resultate, 

Damele din Romania s'aii grăbit a corespunda 
acestui apelă, oferindă fie-care diferite objecte 
ce se vEdii a nume trecute cu numele lorii în 
listele publicate în Monitârele oficiale No. 121, 
151. 188, 209 din anulii 1863 şi No.50, 74 din 
anulă 1864 şi No 1 din anal 1865. ” 

Loteria acestorii objecte a produsă după 
5,055 bilete, suma, de lei 60,660 din care scă- 
denduse cheltuelile ai rămasă Je 59,480 ce 
asemenea s'a întrebuințată pentru terminarea 
aripe! drepte a Asilalui. Acâsta se pâte vedea în 
tabela citată maă susii, 

Indată după terminarea aripi drepte a Asi- 
lalui s'aă instalatii acolo 100 fete şi 20 băeţi 
orfani ina rămâindă afară din Asili 120 copii 
cari stai dat în adopţiune po la diferite pers6n8 
conformii legii, şi cu coadiţiun! care garanteză 
viitorulă loră. ! i 

Cei alţi copil orfani, mat mici de câtii patru 
ani, ai r&masă pe la nutrice spre crescere, şi 
numărul loră se urcă astă-d! la gifra de 330, 

După dorinţa espresă de Dâmna Elena s'a 
adusă în anulii 1863 de la institutul Grego- 
rian din Iaşi 39 copile care s'a instalată în Asil, 

Sa admisi asemenea ună numără Gre-care 
de copii surdo-maţi puindu-se astă-felă basa 
unui institutii speciale, - 

Ambele aceste servicie, adică acela ală co- 
piiloră orfani daţi în crescere pe la nutrice, 
câtă şi aceia instalați în Asiluli Elena se în- 
treţinii din subvenţiunile acordate anualmente 
da guverniăi, şi până la Februariă anulă 1865 
se conduceaii de direcţiunea generale a servi- 
ciulni sanitară cândă, prin decretulă No, 236 
din 8 Februariă aceli ani, a trecută sub ad= 
ministrarea Eforiei spitalelori civil! în urma 
intervenirii membrilor Eforiei. 

Se reproduce aci decisiunea luată de membrii 

în adevăr 

- Bforiel în şedinţa de la 22 Decembre 1864, prin 

1
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jurnalulă No. 76 întru acâsta, iară decrerulă 
citatii mai susă se reproduce la fine. 

JURNALU 

” Etoria spitaloloră civili avândă în vedere că 
scopulă pentra care donatorii ai destinatii 

* fondurile de care dispune Eforia, aii fostii d'a 
întocmi iustituţiunt de bine-facere. 
„ăvendă în vedere că Măria Sa Dâmna, prin- 
trunii sentimentiă de umanitate şi numal după 
nobila sa iniţiativă, a întocmită şi în ţera n6- 

" stră institutulă pentru orfani. 
Considerândii că de şi în budgetuli Ministe- 

zului de interne, acestă institutii are fondurile 
sle şi uă administraţiune speciale. 

Considerândii însă că dâca acesti aşedământă 
ari trece sub administraţiunea generale a Efo- 
riek spitaleloră s'ară da ocasiune şi acestei Efo- 
ril a contribui cu din fondurile s6le pentru pro- 
speritatea şi desvoltarea Asilului Elena DOmna. 

Pentru aceste cuvinte, Eforia, în şedinţa, de 

astă-dI a chibzuit a se aduce rugăciune domnu- 
lui ministru de interne, ca în vederea conside-- 
rantelor de mai sus, să midlocâscă la Măria Sa 
Domnalii ca sa bine-voiască a încuviinţa trece- 
rea administraţianii Asilului Elena Domna la 
administraţiunea centrală a Eforiei spitaleloră 
împreună cu fondurile alocate în budgetii, ca 
apoi să pâtă şi Eforia a aloca, din parto'i su- 
mele trebuinci6se spre a se da, acestui institut 
+6tă desvoltarea cerută pentru uă asemenea 
ereațiune filantropică. . 

N. Creţulesen, J. Cantacuzino, Davila. 
No. 16. 1865, Decembre 22. 

 Indată ce serviciele acestea aă trecută sub 
administraţiunea Eforiei spitalelor, s'a căutat 
a ge face posibilele îmbunătăţiri, de exemplu: | 
termninarea aripel stângă, construirea bucătă- 
rieă şi a spălătoriei, a grajdului şi şopronului 
pentru vaci, plantaţiunea grădinei, desvoltarea | . 
învățământului „ crearea unei clase normale, 
choru vocale, desemnati, înfiinţarea înfirmeriei 
şi pe lingă acestea s'a separati copiii de sexi 
mașculinii de aceia de sexii femeninii, instalân- 
du-se provisoriii cei d'ântâiii în localulă ospiciu- 
]ui Panteleimon. a 

Pe lingă acâsta Eforia spitalelorii în solici- 
tudinea sa pentru sortea copiiloră orfani a re- 
gulatii crearea de scoli comunali pe Ja unele 
din proprietăţile sâla cu condiţiune ca locuito- 
rii să ia în adopţiune copii dintre cei orfani. 
„„În tâmna anului 1865 conform dorinţei prin- 
cipesei Elena s'a adunâtii în Asili câte una 
sti mai multe fete din fie-care district din 

„eră, spre a “şi lua educaţiunea, ca astii-felă în 
urmă să devie iustitutrice, în districtele din 
care s'aii luaţă. Parte din aceste copile suntă 
orfane, parte ai părinţi infirmi, neavuţi sâă     vechi funcţionari ai Statului, N 

In tâmua anului 1866 couformii dorinţei | 

LEGIUIBI 

Măriei Sela Domnitorului Carolă I, cu ocasiu- 
nea visitării oraşului Iaşi, a ordonatii a se tră- 
mite în capitală 12 copile, ai cărora părinţi 
periseră victime ale epidemie! cholerice din a- 
cel anii, şi ale fometei. Acestă copii s'a şi în- 
naintatiă în capitală prin Primăria urbei aşi 
şi S'aii instalată în Asilă; astă-felă număruli 
copileloră aşedate în Asili, din partea Româ- 
niei de peste Milcorii se urcă la şifra de 72 din 
totalulă de 240. 

Asilulă Elena s'a construită pe câsta dâlu- 
lui Cotroceni la uă mică distanţă de palatulă 
Domnescii de vară, pe ună locă pârticolară su- 
pasi la plată de embaticii către Monastirea 
Cotroceni, Aceliă locă era proprietate a Dom- 
ni Ana Davila, dăruitii domniei stle de anchiui 
săi generali Nicolae Golescu, celii avea cum- 
părati de la trei embaticari. Indată după con- 
strucțiunea Asilulul prin actulii egumenului 
numitei Monastiri, s'a datii Dâmnei Davila un 
altă locii de aceia-şi întindere, în vale şi astă- 
felă torenulă pe care se construise Asiuliă s'a 
reîntors Gră-şi în proprietatea Monastirei adică 
a Statului români, 
„In primăvara anului 1867 membri Eforiei 
spitalelorii prin adresa No. 842 a cerutii dom- 
nului ministru de interne ca atât edificiulă 
Asilului Elena câti şi terenul ca 'Î este reser- 
vat şi care compune parculă Asilului, să se re- 
cunoscă snbabsolută proprietate a Eforiei, ceea, 
ce s'a şi admisă prin înaltul decretii No, 520 
din 6 Augustii 1867, 

Iată aceli decretă: 

CAROL 1 
Din graţia lui Dumnedeii și prin voința 
"naţională Domn al Românilor 

La toți de faşă şi viitori sănătate 

Asupra raportului ministrului nostru:secre- 
tară de stati la departamentulă de interne No. 

. Vădendă jurnalul consiliului nostru de ini- 
nistri, sub No. 1, aprobatii de Noi. 

: Anii decretată şi decretămii ce urmeză : 
Art, 1, Institutulă -Asilulii Elena Domna 

ce se află sub âdministraţianea spitaleloră ci- 
vili, rămâne în absolută proprietate a menţio- 
natei Eforii d'imprannă şi terenulă ce'i este re- 
servatiă şi care compune parculi Asilului, sub 

| condiţiunile cuprinse în citatulă jurnală, 
Art, 2, Si celi din urmă. Ministru nostru 

secretară de Stată la departamentulii de interne, 
este însărcinatii cu aducerea la îndeplinire a 
decretului de fașă.' 

Dată în Bacurescă la 6 Aprile, 1867, 
Carol, 

“Ministra de interne 

1, Brătianu. "No. 525,
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Iată şi jurnalulii Consilialui de ministri citat; 
în decretă, 

JURNALU 
Astădi Sâmbătă în 25 Martie 1867 în şedinţa, 

Consiliului de ministri, luându-se în băgare de 
s&mă raportulă domnului ministru do interne 
No. 518 relativii la trecerea Institutului Asi-, 
lulă Elena în absoluta proprietate a Eforiei 
spitalelorii civili precumii şi terenuli ce'i este 
reservată şi care compune astădi parculă A- 
silulai. ' ai 

Arândii în privire trebuinţa ce este de a se 
termina câtii mai curând construcţiunea ace- 
lat edificii, 

Arândi fa privire angagiamentuli co'şi îa 
Etoria pentru terminarea aritatului edificii. . 

Consiliulii aprobă ca Asiluli Elena să se re- 
cunâscă proprietate absolută a Eforiei spita- 
leloră civili împreună cu terenulii ce'i este re- 
serratii şi care compune astădi parcală Asilalui 
cu îndeplinirea obligaţiunii de mat susii. 

Disposiţinnile Jurnalului de fagă so voriă a- 
duce Ja îndeplinire de domnul ministru do în-, 

terne,. după ce mai ântâiii va cere domnâsca 

aprobare. . E , 

Q. A. Crețulescu, Ioan Brătianu, Gherghel, 
D. Brătianu. a 

Toţii în acâstă epocă s'a imprimatii şi colec- 
ţiunea de <Poesie popalare ale Romăriloriă> 
coordonate şi întocmite de poetulii români 

B. Alexandri şi pe care.le-a oferiti Asilului 
âncă din anulă 1862.  : - . - 

Reproducemii după Monitorulti oficial No, 229 
anulă 1862, scrisârea domnului B. Alexandri 

către Dâmna Elena şi răspunsuliă săi câtre poet. 
Domnu B. Alesandri ale căruia scrieri poe- 

tice şi dramatice ai adusi atâta strălucire a- 
supra, literaturel contimporane a României, a 

dăruită în deplină proprietate a Asilului Elena 

colecţiunea, sa de poesie populare, —- 

Se scie ce succesiă aii arntii Doinele şi Lă- 
crămisrele, care s'a tradusi în limbele princi- 

pale ale Europei, cumii şi Baladele, Ediţiunile 
acestor scrieri repede desfăcute, D. B. Alexan- 
“Ari a ocupatii acumă în urmă de a complecta, 
a redacta acâstă proţidsă colecţiune de cânturl 

naţionali şi a încununată patriotica domniei 
sâle lucrare oferind'o Măriei s6le Domnei, ca 

„să se publice şi să se vindă în beneficiulă Asi- 
-Jnlni de copii găsiţi... | 

aţă serisârea adresată Domnei Elena de 
domnu B. Alexandri. N “ 

"Prea Inălţată Domaă, . 

Intrunii giri de mai mulţi anl m'amă ocu- 
pată cu stringerea şi coordonarea poesiilor po- 

pulari din ţările Românesc şi ami parvenită 
a forma uă, colecţiuna interesantă de balade 

istorice, de leg=nde şi de diferite cântece im- 
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provisate de poporul românii în orele sâle de 
suferinţe s6ă de veselie, de căderessiă de mărire. 
":-Uă parte din acele petre scumpa ale corânsi 
geniului Românescăi, ai fostii scze la lumină 
şi traduse în limbile Francesă, Englesă şi Gor- 
mană. Fiindă pretutindinea, bine priimite, ai 
desceptati luarea a minte a Gmaniloră eradiţi 
şi aii contribuiti a atrage simpatie meritate 
asupra naţiunii nâstre, uitată şi părăsită de 
atâtea vâcuri pe marginile Orientului. --':: 

Complectândă acumiă, pre câtii mi-a fostii 
prin putință, colecţiunea începută şi dorind a 
face ca să contribue ânsuşi. geniulii popolutni 
în folosulă Asilului de copii găsiţi, ce portă 
numele Înălţimei Vâstre, iai îndrăsnâlă a hă- 
răzi acestui aşedământi, manuscrisulii meă 
de poesit culese din sînulă popolului. .. 

Ele cuprinâii glasurile intime, ale sufletului 
sti şi merită de a fi unite cu glasurile de re- 
cunoscînță şi de bine-cavântare, co răsună îm- 
prejurulii numelui Inălţimei Vâstre. Elo suntă 
copiii găsiţi ai geniului românesci şi prin ur- 
mare aă dreptală a se bucura de îmbrăgistrea 
Inaltei Protectrice a Asilulut Elena. 

Ami onârea fi cu cotă mat 
adânci respectă 

ală Jnălţimei Vâstre 
proa plecată și supusi servitoră 

. „Be Alexandri, 
Bucuresci, 3 Octonibria 1862. 

Măria Sa, Dâmna a bine-voitii a răspunde 
domnului B. Alexandri printr'uă scrisre auto- 
grafă în caprinderea următâre: :  --: 

Domnul neă, 

<Nu voii să Satârdiă mai multă a vă maul- 
ţumi pentru buna, şi mărinimâsa cugetare ce 
aţi avută. Amii cititi cu mulţurmirea ce voii 
să vă exprimă, scris6rea prin care-"mi dedicați 
complecta ediţiune a poesielorii naţionali /cu- 
lese de vol. V& mulțiimescii ca Română şi ca 
Domuă, - : tr, 

_ Ca Română, căci aţi alătaratii numele meii 
la acâstă lucrare patriotică, le aceste cântece 
scăpato douitare, mulțamită seriâselorii vostre 
cercetări şi cari aducă aminte bucuriile, dure- 
rile, istoria, şi simţimentele Trei. Fără a ră- 
dica ceva din enracterulii naivă ali expresiunii 
populare aţi mlădiată cu uă rară fericire forma 
acestorii încercări ântâietâre. De acum înainte 
aceste foi răspândite alo trecutului nostru, sunt 
aşedate pe nă carte frumosă, şi ori câtă de'mo- 
destă aţă fi la partea ce vi se cuvine, Românii 
nu voră despărţi nici nă dată de Doina, Balada 
şi Lacrimidre, numele poetului care a aruncată 
uă strălucire atât de vie asupra literaturei 
naționale. : LII a 

Ca. Dâmnă, vă muițumescă 'că:ață. dati ca   
ae 

desăvârşită proprietate rolulii ocupării vostre 

m Mi
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de mai mulţi ani, la, Asilulă Elena, ce am fon- 
dată pentru pruncii găsiţi. Acestă lucrare este 
uă comră adevărată pentru bieții mei micuţi 
adăpostiţi, şi o priimescii cu recunoscință. 

Voescii ca, edițiunile ce se voriă face şi se vor 
vinde în folosuli Asilului Elena să fie demne 
de genial poetică alii Româniloră. Voiit co- 
manda ducă, din care una ediţiune de luxi, pen: 
tru admiratorii frumuseţelor poesiei populare, 
cea-altă ediţiune tipărită cu caractere chiri- 
Jice, fiindii menită a se vinde cu preţulii celii 
mal mică, va servi a duce cântecile naţionale 
ale României în sînulii munţilorii; în sate, în 
monastiră de unde le-aţi culesii cu pietate, 

Dâră mai multi în Asilnlii Elena acele poe- 
sie se vorii păstra, căci ele, puse pe musică, vor 
legăna tinerile ființe adăpostite în el. — Micii 
copilaşi ai Asilului mei le voră cânta, şi atunci 
voiă fi îndeplinită acea gingaşe cugetare din 
scrisorea, vostră, de a dedica prunciloriă găsiţi 
din România aste poesii pe cari le numiţi «Co- 
piil găsiți al geniului Românescă,> 

Bucuresci, 10 Octombrie 1862. Elena. 

Aceste cărţi imprimate se vindă astăgi în 
profitulii Asilului. 

Se reproduce aci jurnalulii membrilorii Efo- 
viei spitaleiorii civili No, 214 din 7 Octom- 
bire 1867 pentru crearea orfelinatului Sf. Pan- 
teleimon pentru copiii orfani, şi în lipsă de 
midi6ce, în care naturalmente cei d'ântâiă copii 
ce s'aii aşedatii a fostă băeţii orfani din Asi- 
ul Elena, 

J URNALU 

Astăgi svbserişii avendă în vedere dorința 
Eforiei de a proceda la creaţiuni şi îmbunătă- 
ţiri pe la atabilimentele dependinte de Casa 
spitalelorii. | 

Considerândiă că condusă de acesti simţi- 
mentii, Eforia pe lîngă alte amelioraţiuni ce a 
facută, a luatii disposiţiuni pentru formarea, 
de sc6le-modelă. 

Considerândi că ospiciulii Panteleimon prin 
posiţiunea sa în apropiere de capitală, pâte 
servi pentru instalarea unei asemenea scâle- 
model, E 

Considerândii că cu acestii modii se aduce 
"unii serviciă copiilor orfani şi de familie lipsite 
de migiâce, dândoli-se instrucţiune şi educa- 
țiune şi făcându'i pentru viitorii folositori so- 
cietăţii, 

Decidemii: 
In on6rea numelui şi memoriei fondatorilorii 

acestei Case, şi în spiritulă dorinţei de bine- 
îacere, de la 1 lanuariii 1868 se va institui in 
-Ospiciulii Panteleimonă uă scolă-modelă, inter- 
Dată pentru copiil orfani de sexi masculini 
care ra purta titlulă de Orfelinatuli Sântului 
Zanteleimoniă. 
"&, De vă camdată-numărulii copiilorii orfani ce 

  

se vori priimi în Orfelinaţii voră fi de șsse- 
deci No. 60. | 

Intreţinerea, acestui Orfelinatii adică sumele 
necesare pentru acesta, personalului necesară 
şi a orl-cărorii necesităţi, sa voră prevede pe 
fie-care anii în budgetuli Casei spitalelori ci- 
vile după regulile în vigore. 

(Semnaţi) L. Cantacuzino, Vladimir Ghica, 
Davila. | 

No. 214. 1867, Octombrie 7. 

Instrucţiunea copiiloră din ambele institute 
încredinţată unni personalii alesi, se urmeză 
conformă programei adoptată de Ministerul 
înstrucţiunei publice, arândii fie-care câte patru 
clase primare şi altele normale, şi pe lingă a- 
cestea şi uă divisiune de surdo-maţi la Orfeli- 
natuli Panteleimon. : 

Resultatele învăţământului anuală a fosti 
totă-d6-una satisfăcătâre, probându-se acâsta 
prin dd. delegaţi ai Ministerului instrucţiunei 
publice, ce în toță anil aă asistată la acele e- 
xamene după cererile Eforiei, conformii legei 
instrucţiunei publice. 
- Procesele verbali ale d-lorii delegaţi prin: 
cari se constată anualmente progresele instrac- 
ţiunii copileloră din Asilă, se reproducă la fi- 
nele acestoră pagini. | 

Instrucţiunea şi educaţiunea feteloră este 
mai întinsă în ceea ce privesce lucrul mâtni- 
loră şi cele privitâre la trebuințele casnice, 

Atelierulă institnită Ja, Asili este sub direc- 
ţiunea înstitutriceloră speciali ce învâţă pe co- 
pile la lucru, croire, cusătură şi broderiă. Fără 
excepțiune t6tă îmbrăcămintea fetelorii şi aş- 
ternati sunti lucrate de fetele cele mari în 
atelierii. 
-Numărulii feteloră mici ce nu suntii în stare 

a'şi face singure îmbrăcămintea şi aşternutulă 
loză, explică că fetele mari aă fostii ocupate 
mai multă de acelă lucru, şi prin urmare la- 
crările de broderiă şi luxă sunt mai puțină 
desvoltate, : 

Ast-felii dâră astă-di copiil orfani ce în tre- 
cută nu 'şi aveai ună asilă, suntii priimiţi şi 
aşedați în acele institute priimindu-şi educa- 
ţiunea şi crescerea necesară spre a deveni fo- 
lositori societăţii, 

Se alătură aci tabelele de întreţinerea co- 
piiloră din Asilă pe curaii de nouă anf, din care 
se constată că unii copil a costati în acestă 
intervală lei vechY 7931 26, &ră pe ună ană 
lei vechi 802 30, 

Acestă sumă do întreţinere, se compune din 
îmbrăcăminte, atelier, nutrimentă, iluminat, 
spălatulă rufelori, cheltuelile mărunte cărţi, 
obiecte de studii, aşternutii şi obiecte zestrali, 
paturi de ferii, dulapuri, mese, lemie de tocă, 
medicamente, lefi, reparaţiuni eţc: “   Se reproducă aci tabelele de cheltueli pe 
fie-care ani, DE
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ALEXANDRU I0AN 1 
Cu mila lui Dumnedeii şi voinţa naţională 
Domuii al Principatelor-Unite Române 

La toţi de faţă şi viitori sănătate 
Asupra raportului ministruini Nostru secre- 

tară de Stată la departamentali de interne, a- 
„ gricaltură şi lucrări publice No, 430. 

Avendii în vedere jurnalul Consiliului No- 
stra de ministri, din şedinţa de la 5 Febraariă 
aprobată de Noi, în priviuţa trecerii Asilulai 
Elena Dâmna sub administraţiunea generală a 
Etorici spitalelor civile din Bucuresc]. 

Considerândii că prin măsura de iaşă, men- 
„ționata Eforie s'a angagiat a contribui şi cu din 
fondurile sâle la prosperarea şi desvroltarea A- 
silului Elena Dâmna. 
Ami decretatii şi decretămiă ce urmâză : 
Arte 1. Asilulă Elena Dâmna se trece sub 

administraţiunea generală a Eforiei spitalelorii 
civile din Bucuresci cu tâte fondurile sâle ce 
santă alocate în budgetulii respectivă, urmând 
însă ca instrucţiunea copiiloră din acelă Asilii 
să rămâe sub prisegherea Ministerului de ju- 

 stiţie, culte şi instrucțiune publică. 
- Arte 2, Și celă din urmă, Ministru Nostru 
secretară de Stată la departamentală de in- 
terne, agricultură şi lucrări publice, este însăr- 
cinatii cu aducerea la îndeplinire a decretului 
de faţă. 

Datii în Bucuressi la 8 Februariă 1865, 
: Alexandru Ioan, 

Ministrn secretară de Statii 
„ da departamentnlă de interne, agri- 

cultură şi lucrări publice, 
C, Bosianu. No. 236. 

Extrasă din Monitoruli oficialii No. 169 din 
2 Augustă 1862. 

ASILULU ELENA 
După cumii amii publicati prin acâstă fâ:e, 

; Măria Sa Domna a pusă Dumineca trecută cea 
ânteii piatră de temelie la edificiuli consacrat 
copiilori găsiţi, - 

Ceremonia se anunţase pentru şâse și jumă- 
tate ore stra, De la duoă ore, după amâdi uă 

„_ malţime nenumirată de popolii din tote pnnc- 
„ “tarile capitalei se îndrepta spre Cotroceni. La 

patru ore, câmpia unde se afla rădicată pavi- 
- Vonulii dresati pentru MM. LI. şi persânele 
„îmvitate oficialmente, era acoperită de mulțime, 

Regimentulă ali duoilea comandatii de Colo- 
„mel Caloglu, sosi pe la şâse ore şi nu patua 
„ -oenpa, de câtii cu nă companie de vânători, aub 

oidinile căpitanului Racoviţă, aleia prin care 
Domnitorele şi Dâmua căta să trâcă spre a 
merge prin bulevardulă de afară la locurile ce 
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le erai pregătite. Linia oştiriloră era înduoită 
prin elevii scâlei de medicină. 

In centrali câmpiei Cotrocenilorii, şanţurile 
deschise pentra temeliele clădirii desemnati li- 
nitle principali ale părţei edificiului ce este să 
se construo îndată, De laturi şirurile de cără- 
midi înfăşişa velerei toti cuprinanli fitorulu! 
aședământă, La colţulă unuia dintre şanţuri, . 
zidăria se începuse şi se vedea uă piatră mare, 
ali căruia centru, săpată, căta a priimi, după 
obiceiii, documentele oficiali destinate a con- 
stata actulii însemnători ce urma a se înde- 
plini; era cea ântâia pâtră a Asilului Elena. 

Lă câţi-va paşi înainte se afla rădicată uni 
întinsă pavilionă do verdcță la, a cărnia împo- 
dobire contribuiseră lomnelo şi însuşi vița de 
prin prejuriă, In fandulă praţiosului edificiă şi 
în faga şanţurilorii era înălțată uă estradă pe , 
care se afla aşedate cele duoă fotoliuri princiare: 
dinainte pe uă mâsă era pregătite procesulii- 
verbală ali ceremoniei, medaliele comemora- 
tive, monede, numărul Monitorului din 19 Tali, 
cuprindendă documentele relative la fundaţia 
Asilului Elena şi numărul din 27 ale acelceaşi 
luni, cupringândii organisaţiunea prorisorie şi 
somarie a aşelământulu! căruia Măria Sa Dâm- 
na Elena a bine-voitii. a! da înalta Sa protec- 
țiene şi ai consacra „îngrijirile Sâle personali. 

D)3 cea-altă lature se afla, pregătită unii al- 
tară prin îngrijirea clerului Mitropolică : gir- 
lande de flori şi de frunze decoraii modesta 
capelă; pe acesti fundă de verdsță se vedea 
strălucindii dauritele cărţi bisczicesci, vesti- 
meitele sacre şi splendida mitră a Em. Sâle 
Mitropolitului, pe care le purta Cuvioşia Sa 

“| Părintele Calistă, însărcinată atăvârşio ficiulă 
divină în lipsa capului Biscricel naţionale. D'a- 
supra altarului privirelo se îndreptaă asapra 
portretulu! Mitropolitului Filaretă care a ocu- 
pată acestă înaltă vrednicie în anul 1792. A- 
cestii prelatii, care, după dreptii curânti, este 
unulii dintre cei mai onoraţi, manifestasa âncă 
trăindă cele mai părintesci simpatii pentru 
Copiii- Găsiţi; prin testamentul sti consacrase 
tâtă averea sa aşedământului do uă institu- 
ţiune, care asigura acestoră sirmani copil face- 
Tilo de, bine, ale educaţiei şi ale instrucției. 
Dânaă Asilalu! Copiiloră-Găsiţă, sborulii ce uă 
generâsă inițiativă individuală nu le putea a- 
sigura, Măria Sa Dâmna Elena a voită să u- 
nâscă la opera Sa memoria venerabilului Mitro- 
polită Filaret. Spre a sa realisa acestă piosă 
cugetare de 'recunoscinţă şi justiție, s'a căutat 
şi s'a găsiti portretul Em. S6lo care a figu- 
rată la ceremonie chiar din ordinulii Măriet 
Ssle Dâmnel. 

Pe stilpii plini de verdâţă 'care susţinea pa- 
vilionulă se vedţă atârnate cadre represintândă 
vederea fiitorului edificii sub diferitele s6!e as- 
pecte, ca planurile eşite din craionulii şi pene-   lulii domnului Lipicer, şi ună frumosi desemnă
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scosi din imaginea carităţi! de către d. Storck. 
Ună altii tabloii înfăgişa vederei ună podii care 
va uni d€lulu Monastirei Cotroceni cu înălţi- 
mea, care domină din acâstă parte oraşuli Bu- 
curesci, de către d. Bonet, ingineri de poduri 
şi şosele din Francia, , 

Pavilionulă, dresată de dd. architecţi Benesch 
şi Hofmann era decoratii cu culori naţionall; 
împregiură stilpii purtai lungi stindarde tri- 
colore fălfâinde, 

Inainte de a sosi cortegiulă princiară, tâte 
locurile se şi ocupaseră d'a drâpta tronului. 

EE. LL. dd. ministri, d'a stânga dd. Agenţi 
şi Consoli-generali ai puterilor străine; în giuri 
dd, Membri ai Adunării legislative, ai Curţii 
de casaţiune, ai deosebitelorii Tribunale, cei 
mai da căpetenie funcţioneri ai diferiteloriă nd- 

„ ministraţii, archimandriţii aduinistratori aă 
Monastirei Cotrocenii, deputaţiuni ale Clerulni 
naţionali, ale comunităţiloră catolice, prate- 
stante, armeniane şi israelite; Mubicipalitatea 
Bucuresci şi starostil corporaţiilorii capitalei, 
deputaţi! mahalaleloră şi c.l.a, Statulă-major 
ali M. Sâle Domnitorului, dd. generali ai ar- 
matei, şi ună mare numării de oferi şi de me- 
dici militari ai lagărului de la Colintina şi diu 
garnisona capitalei etc. DD. membri af misia- 
nilorii francese, militare, financiare, de poduri 
şi şosele, figuraii între invitaţi. Uă mulţime de 
dame în toalete elegante îşi aflaseră locurile 
în întru pavilionulat, precum asemenea şi unii 
mare numără de notabili, comercianţi indigeni 
şi străini, 

La ştse ore şi jumătate panctii, babuitulii 
tobelorii oştirei anunţă sosirea AML.M.L.L,. ex- 
cortate de ofigeri ai Statulul-majoră princiar 
şi de duoă excadrâne de lăncieri. Poprindu-se 
pe balevardulă de din afară, pe care recuno- 
scinţa popolului Va şi decorată cu numele de 
bulevardulii Elena-Domna, Principele Domni- 
tori şi Principesa Domnitâre aii fostii priimiţi 
subt ună arc de trinmfă-de către Excelen- 
țiile L.L. d.d. Ministri şi d, Prefect al Poliţiei 
M.M. S.S. aii fost conduse de d: Preşedinte alti 
Consiliului la estrada ce li se pregătise. 

Cuvioşia sa Părintelo Archiereii Calist a a- 
dresată M.M, L.L. discursulă următoră : 

Alăria Tal. 

__<Iniţiativa ce aţi luatii pentru crearea unui 
stabilimentii de orfani subt înaltulă patrona- 

" giă ală Măriei Vostre, este. una din cele mai 
“frumâse probe a simţimenteloră de umanitate 

- ce Yă caracterisă, şi u pătrundere! de poveţile 
Evangelice pe cari la practicați cu atâta gene- 

« rositate; căci, Măria Vâstră realisaţi prin a- 
*! cesta chiar cuvintele Mântuitorului carea disă : 

<Lăsaţi pruncii să vie la mine» şi Măria Vostră 
"co altii faceţi? de câti îmbrăgişaţi pe aceşti 
prunci fără asigurare şi fără protecţiune.     

* LEGIUIRI 

<Acăstă frumâsă şi umană faptă meritândă, 
Măria Ta, tâte laudele, reinvicză toti de uă 
dată în memoria tutulor şi frumosa suvenire a, 
vechiloră Dâmoe ilustre ale ţării nostre, care 
nu simţâă mai dulce şi mal înaltă fericire de 
câtă a sacrifica cea mai mare parte din averile 
lorii la nisce fapte de a cărora bine-facere se 
bucura toţi de obşte şi pe care le vedemă âncă 
aici în România câtii și în Moldavia existândă, 
chiară şi până în qilelo nâstre, precumi poste- 
ritatea va vedea şi se va bucura şi de bine-fa- 
cerile acestui stabilimentiă cu numele de <Elena 
Dâmna.> : - 

«Câtii pentru NoY, Măria Ta, care ca păstor, 
din detorie trebue să ne bncurămii de ori-ca 
faptă umană şi caritabilă, n'avemi de câti a 
raga pre celă Prea-Inaltii să vă dăruiască uă 
vicță langă şi fericită ca să puteţi realisa fru- 
mâsele simţimente inspirăte de religiune prin 
nisce asemenea fapte filantropice, care să de- 
scepte zelulii şi în alte inime de a vtimita.> 

După acâstă alocuţiune s'a începusi rugă- 
ciunile obicinuite şi ministrii celui Prea-Inaltii 
aă chiămatiă bine-cuvăntarea cersscă asupra 
operei Asilalui Elena, 

Câte-va minute de exameniă ai fostă date de 
M.M. I.D. planuriloră aședământului desvol- 
tate şi discutate în faga MLM. LL. Principesa 
Domaitore a bine-voitiă a încuviința proactele 
presintate de d. doctori Davila. 

Es. Sa d. Preşedintele Consiliului şi Es. Sa 
d. ministru cultelorii şi instrucţiune! publice 
ai presentată atunci procesulii-verbală ali ce- 
remoniei,  ALM, L.L, aă pusi semnăturile lorii 
asupra celorii duoă exemplare, dintre care u- 
nulă se va păstra în archiva Statului, 6ră celă- 
altii a fostii pusii d'impreană cu objectele co- 
memorativa arătate mai sasi, într'uă cutie de 
aramă ce s'a pecetlaită îndată cu plumbi. In 
procesulii-verbali ai avatii onâre a fi invitaţă 
ca să subsemneza E.E. I.L. "dd. Ministrii, 
Cuvioşia sa părintele Calist, cei mai bătrâni 
dintre Archimandriţi! administratori ai Mona- 
stire! Cotroceni, şi d, Directori ali administra- 
ţivi sanitare, i 

După îndeplinirea formalităţilor, Măria Sa, 
Dâmoa, însoțită de Măria Sa Domnitorul s'a 
coboritii în şanţii. Acolo, Principesa Domnitâre 

a priimită din mâinile veşterului architect 
ună şorţii simbolă ali: operei labori6se şi cari- 
tabile căruia voesce a se consacra; a încinsă 
apoi acestă gorţii de pândă fină brodatii de ţă- 
rancele de la Cotroceni. Cutia de aramă conți- 
nândă procesuli-vorbali a fostă introdusă în 
piatra preparată şi făcută astii-felă cumiă să 
priimâscă uă altă piatră care s'o închidă şi prin: 
adjutoruli unei mistrii de arginti, Măria Sa 
a întinsii pe la închiăcturi cimentulă care pa- 
cetluesce pentru totii-d&-una punerea celei d'ân-. 
tăi pietre la Asilalii Copiiloră. Găsiţi! Dapă 
dorinţa exprimată de archimandriţii Monasti-
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zei “Cotroceni, Măria sa Domna-a otăritii ca 
mistria să se păstreze în Muzăulii naţională. 

Partea oficială a ceremoniei era terminată. 
:*"Sa scie" că Asilulă Elena se află Ja uă mică 
distanţă de palatul de vâră de la Cotroceni, 
Calea pe unde trebuia să trâcă MA. L.L.. spre 
a se duce în grădinile palatului se aşternuse 
cu nisipă. In trecere, Domnitorul şi:Domna, 
aii găsitii înşiruite pe cale trei sute dcici, că- 
rora administraţiunea le încredinţase pent acum 
pe copiii-găsiţi, şi cae primiseră uă despă- 
gubire de unii galbenă pe lucă; fie-care din ele 
parta pruncul po care ']ă hrănea, În fruntea 
doicilorii erai cele patra-deci copiliţe crescute 
pent acuma în Asilii, pe care uă mână 'carita- 
bilă sli deschisese cu generositate: dece din- 
trensele eraă îmbrăcate în costumul Românesc, 
-pe care M. Sa voesce a'lă da la toţi micil săi 
protegiaţi. Și âci MM. I.L. ai statii subt ani 
arc de triumfă de verăcţă formatii de trei ar- 
cort avîndi asupră'i gifrele princiare. In astă 
“cale, nică vă escortă nu însoea pe Domoito- 
rală şi pe Dâmna; poporulii se îndesa împreju- 
rală loră, cu capalii goli şi plini de dorinţa de 
-a priti trăsurile fegei M. S6le Dâmnei. Uă punte 
se aruncase peste ganţurile ce înconjaraii par- 
culii de la Cotrocent : mulţimea urma de aprâpe 

"pe M.M.L.L., cari, mişcate fârte multă de a- 
"ceste semne de afecţiune, deteră ordine dea se 
lăsa mulţimea, de a circula, liberă în grădinele 
palatului. . a 

In curtea Monastirei Cotrocenii, uă galerio 
conducea la ună întinsă chioşe care era pusă pe 
nisce stilpi eleganţi şi de unde ochiulă îmbră- 
giştză uni orizonte imensă, M.M. L.L, se du- 

:seră aci : it a asista la veseliele publice: uă 
“horă mare'se pregătea şi unii pelotonă de arti- 
lerişti aștepta să însereze ca să dea focii arti- 

 ficieloră pregătite prin îngrijirea E. S6le dom- | 
nului ministru de resbelă, - : 

“ n acestă intervalii Archimandriţii admini- 
stratori ai Monastirei Cotroceni, ai avut onre 
a oferi M.M. D.L. Domnitorului și Dâmnei 
băuturi răcoritore; acestă graţisă ospitalitate 

” s'a întinsii şi asupra celoră-alte persone aflate 
fagă. In acestă minută coruri forte bine exe- 

teutate s'a auditii în partea: grădinilor ce se 
“întindă subt chiosc; elo eraă cântate de mem- 
brii unei societăţi filarmonice compusă de ger- 

" manit ce locuescă în Bucuresci: M.M, L.L.aă 
: fostă atinse de delicata cugetare ce ai inspirat 
"coloniei germane ideia, de a se uni cu serbarea 
“fondațiunei Asilulă-Elena.. -.:::: 

st: “La optă ore şi jumătate s'a începută foculă 
“ de'artiticie, Partea, cea mai însemnată, şi care 

“* a isbutită forte bine, reproducerea în linii de 
r-focă ca culori naţionale, şifra Principelui Dom- 
““mitorii Alexandru In I şi Dâmnei Elena în jo- 

sulii unei corâne forte strălucitâre.-. 
La nouă ore, M.M. L.L însoţite de dd. mi- 

nistri, casa militară princiară şi escorta, se 
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precară în trăsură şi-porniră spre palatul din 
Bocuresci în midloculă unei mulţimi nenumă- 
rate care "i saluta cu aclamaţiunele lori. Dom- 
pitorulă şi Dâmna ai fostă adânci mişcaţi de 
priimirea ce li s'a făcută de către tâte clasele 
populațiunii. . ! : 

În timpul 
corsuli. -.: Pe 
„Uni şiră de mese încadra pavilionulă, Prin 

îngrijirile dd. administratori ai Monastirei Co- 
troceni! cinci sute de pâini se împărţizeră po 
Ja săraci, cinci sute altele eraii pregătite pen- 
tru dănţaitorii horei; afară de acestea: ducă 
buţi mari cu vinii erai destinate a repara pa- 
terile actorilorii danţului naţionali, Serviciulă 
pentru distribuţiune se organizaso do admini- 
straţiunea sanitară, şi nu s'a urmată cea mai 
mică, neorânduială. De la nonă ore hora forma 
imensele sâle rânduri în midloculii cărora lău- 
tarii executaii cântece populare, La dece ore 
unulă diu aceşti artişti, care aduce a minte 
prin vioiciunea inteliginței loră pe improvisa- 
torii italiani, compusese şi cânta. versuri în 
lauda A. S. Dâmnei : refrenulii repeta vorbelo: 
Elena Dâmna, şi înălța Ia fie-care strofă 'stri- 
gări de ura printrâ dănţuitoră, Nimici nu putea 
mat bine exprima efectulă celă adânci produsă 
în inima popolului prin fundaţiunea A. $. Dom- 
mei Elena de câtă imposanta ceremonie le care 
elă asistase. |, 

Tlora a încetaţi tocmai la cinci ore de di- 
minâţă. . 
-- Oraşul Bacuresci va păstra snvenirea aca- 
stei nari solemnități şi ţâra întrâgă se va uni 
cu căldurâselo dovedi de devotamentii şi da re- 
cunoscință prin care populaţinnea capitalei 
Principatelorii-Unite s'a însogiţii la opera, bine- 
făcătâre a demne soţie a capului Statului. 

acesta serbarea populară îşi urma 
a . 

DONATORII 
Po lingă sumele adunate în profitulii Asilu- 

lui Elena dnpă cumiă se vede în lista de la fine, 
în care întră şi lei 50,400 oferiţi de Domnito- 
rolă Alexandru I6ni şi lei 32000 oferiţi de 
Dâmna Elena din casetele lori particulare, s'a 
mai priimitiă în urmă pentru acest stabiliment 
următorele legaturi, donaţiuni şi ofrande. 

Lei vechi 1200 procente a 4,000 fiorini ar- 
gintă, lăsaţi anualmente de repausatulii Con- 
stantină Panadi din Viena prin testamentuli 
săi din anulă 1857. „i 

Lei vechi 500 dreptii de scutelnici alii dom- 
nulni Constantinii Catargiu, oferiţi de d-sa A- 
silului pe timpi câtă va avea drept ai priimi, 

Lei vechi 960 idem de Dâmna Maria Rosetti 
Răznovanuli. . ..::.- „i 
„Lei vechi 6,400 priimiţi uă dată peatru tot- 
dâ-una de la moştenitorii repausatuini C, Di- 
mache din Brăila conformi testamentului stă   din anulă 1865.
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Lei vechi 3,000 de la D. Dimitrie Nicolau 
„ comerciante din Bucuresci, pentru întreţinerea 
-pe anulii 1867 a cinci copil orfani. 

Lei vechi 3150 priimiţă de la D. Baron Moise 
de Montefiori uă dată pentru toti-dt-una. 

Moşia Domirâsca de susă din districtoli 
ROmnicu Sărati oferită de archiereulă Poli- 
carp şi fratele stă, prin actulă legalisat de Tri- 
bunalulă Buziii la No. 43 din 1864, rămâindii 
a deveni proprietate a Asilului de se va căştiga 
procesele ce are cu Monastirea Romnicu Sărat 
şi Gr. Zosima, 

Arhimandritul Onufriu, Superiorulă Mo- 
nastirii Sinaia lei vechioptă sute (800) pentru 
facerea unui stegii necesarii Capelei Asilalui, 
” Uă mică casă cu loculă ef, de dmna Maria 
A. Mane, ropausată în spitalulă Coliotina,. 

„ Del vechi 2592, produsulii unei serate arti- 
stice şi literare în sala Atheneului, dată de 
domna Maria Flechtenmaher, în 1867 în profi-. 
tală Asilului. - 
dem lei vechi 445-20 în 1868, plusă chel- 

tuelile necesare, : . 
De la dâmaa Dimitrie Ghica lei 160 pentru 

:atelieră, „i . 
Donă sute galbeni dela executorii testamen- 

tari ai defunetulai Cosma Tricovici sopus rus, 
"conformi legatului stă. 

„_ Bonurile rurale ale repausatalui Nicolin Jia- 
nulă din Caracal, cu aproximaţiune 15,000 gal- 
beni, conformă legatului săi. Testamentulii 
fiindă contestată de unele din rudele Tepausa- 
tului se urmâză, procesiă, 

S. Sa părintele Melhisedeci, episcopul Da- 
« nării de Josă a oferiti .leturghie Sf. Iâne Chri- 
sostom, arangiată pe musică de Musicescu care |- 
tipărindu-se se vinde în profitul Asilului Elena, 

De la dâmna Helena Bălăcânul, procentele în 
perpetaitate a simei de 500 galbeni, depuse în 
casa thesaurului publică, 

Dala D A. Murgulescu 931 franci şi 27 bani. 
De la domna Zoe Grecov născută Drugăne- 

- scu franci 236, . 
Do la dâmna Principesa Hangadi 8320, 
De la d. A. Z. duoi nasturi de aurii cu 

" briliante. Ia 
De la D, Scarlată Petrovici procentele a două 

mil franci. . 
Pe lîngă acestea, s'a priimită uă însemnată 

- cantitate de cărţi de studii etc., de la diferiţi 
“autori. - 

EXAMENELE ANUALI 

Iată şi constatările domniloră delegaţi ai 
Ministeralui instrucţiunii publice şi ală culte- 
Joră ce aii asistată la examenele anuale ale e- 

„ levelorii din acestă stabilimentă : 
<Conformi cu notificarea domnului ministru 

ală cultelorii şi instrucţiunii publice şi cu de- 
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mentului, fiindt însărcinatii a asista la exa- 
menulă scolastică ală anului 1865—66 din în- 
stitutulii Asilului Elena Dâmna, în dioa de 
23 lunii otărită pentru examine, ducându-mă 
la disulii institută, ami constatat următârele: 

1. Programa învățămintelorii celoră patra 
clase primare este aceea, a scâleloră-publice din 
6ră, - 

i 2, Objectele din cele trei clase primare sunt 
predate de june institutrice, 6ră direcţiunea în- 
vățăturilori clasei a IV de la Decembre a- 

nului N. Popesculii. 
3. Afară. de limba, română se mat predă în 

clasele superi6re, adică a III şi IV, noţiuni de 
limba Germană şi francesă. Desemnuli liniară 
şi de figure, musica vocală şi lucrul de mână 
pentru car6 este unii atelieră specială. 

La orele 10 antemeridiane încependu-se esa- 
menele clasii IV asupra următorelorii obiecte, 
Limba română, Gramatica, şi Analisea etimolo- 
gică şi logică, Istoria Româniloră, Geografia 
celoră cinci părţi ale Inimii şi în speciale a Ro- 
mâniei şi Aritmetica, 
"La tote întrebările puse de mine şi de d. pro-   fesore, elevele aii răspunsii într'ună modă fârte 

satisfăcătorii la tâte objectele. 
După aceea examinând caetele de dictamene 

şi compuneri de peste totă anulii le-amă găsit 
în ordine şi într'uă stare de curăţenie ce nu 
lasă nimici de doriti. 

Acesti resnitatii mă grăbescii a!lii declara 
aci spre sciinţă şi regulă. 

Semnati : Membra Consiliului Superioră. 
1. Zalomit, 

<Conformi decisiunii onorabilului Consilii 
superioră ală instrucţiunii, în urma notificăril 
domnului ministru ală culteloră şi instrucţiunii 
publice, ducândo-mă Ia institutulă Asiluli E- 
lena Dâmna în diva de 26 lunii pentru a asi- 
sta la examennlă scolastic al anului 1866—67 
resultatuliă este celă nrmătoriă : 
„Mai înainte de a se începe examinarea elere- 

lori ami credutii de cuviinţă a, visita instita- 
tul adică dormitorele, infirmeria, salelă de 
studiă, atelierulă de lucra și în fine tâte de- 
pendinţele; şi mărturisesc că amă fostă sur- 
prinsi întruni modii fârte plăcută de curățe. 
nia şi rânduiala ce ami văduti dominândă, 

După aceea procedândă la examinarea eleve- 
loră, mi s'a presiatată mai ântâii programa 
învățăturilor, care este aceea a tutuloră insti- 
tuteloriă publice din ţeră, cu deosebire că afară 
de cele patru clase primare, amii vădutii fanc- 

înființată în anulă acesta cu scopul de a pre- 
găti elevele ce aii trecatii din clasa IV la cu- 
noscinţa studiilor claselor normale, care mi s'a 
spus de domnu profesore că aii a se înființa   cisiunea Onor, Consiliă superioră ali înrăţă- treptată în fie-care ani pentru ca să se pâtă 

nulă 1865 s'a încredințat profesorelui dom- 

ţionândă şi uă altă clasă numită preparatorie, .
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da mai târdiii profesâre chiară din acestă in- 
stitută. . 

Examinarea s'a încoput cu elevele clasii pre- 
paratâre în care s'ai predat următorele obiecte: 

Limba Română (sintaxea şi analisa logică, 
precumă şi subiecte de composiţiune). Prinţi- 
piele Istoriei Antice, Geografia complectă şi a 
României în speciale, Aritmetica şi începuturi 
da cunoscinţe natarale. 

După ce s'a terminatii examinarea eleveloră 
clasii preparatore s'a începutii imediatii exa- 
minarea, clasei IV în caro s'a predată Istoria 
Românilorii complectă, Gramatica limbei Ro- 
mâne cu aplicaţiune de analisă etimologică, şi 
logică, Aritmetica, Geografia, recitări şi com- 
puneri. ! : 

Atâtiă elevele clasii preparatâre câtii şi ale 
clasil 1V ai răspunsiă cu precisiune la tâte ce- 
stiunile ce li s'a adresati atâtii de mine câtă 
şi de profesore, rămâindii pe deplini satisfăcut 
atâtă de modulii cumă esto întreţinută acâstă 
instituţiune do vă aşa înaltă filantropie câtă 
şi de progresele tinerelor copile Ja învăţătură, 

Examinândi apoi caetele de composiţiune 
şi de dictamene de peste totă anulă, le-amii 
găsită în starea cea mai bună do curăţenie şi 
rânduială». Semnati. P, S, Marcovici, 

«In qioa de 10 Iuniă anulii 1868, sub-scri- 
salii, conformă notificării domnului ministru al 
cultelori şi instrucţiunii pablice, ducându-mă 
la institutulă Asilulă Elena Dâmna, spre a a- 
sista la examenul scolastică ală anului 1867- 
-1868, resultatulă este celii următorii. 

1, Anuli acesta amii văduti funcţionândă 
" afară de cele 4 clase primari, alte două clase 

adică I preparatâre şi alta 1 normale. 
2, [n clasa preparatâre s'a predatii următâ- 

rele obiecte:   
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Gramatica limbei române, aplicată la eti- 
mologie şi analisa logică, compunere şi recitare,. 
Geografia, Aritmetica, Istoria Românilor com= 
plectă şi noţiuni de Istoria Antică şi începu- 
turi de cunoscinţele naturali. 

In clasa I normale s'a predatii : limba, Ro- 
mână cu noţiuni de sintaxe, Analisa logică şi 
subiecte de stili, Istoria Greciek. Aritmetica 
raționată, Geografia descriptivă, Cosmografie, 
noţiuni de Istorie naturale şi începuturi de 
Geometrie, - 

La cestiunile puse de mine şi de domna pro- 
fesore Popesca, elevele aii răspuns latâto aceste 
objecte cu precisiune, astiă-feli cu uă vio plă- 
cere ami constatatii progresulă ce ai făcută 
elevele la învăţăturile ce li s'a predată în cur- - 
sulă anului. 

Nu mai pugină ami fostii mulţumitii şi de 
starea de curățenie şi rânduială în care amii 
găsită caetele de peste totii anul de bucăţi 
alese din autorii români şi de compuneri, 

Acestii resultati ali exa:neziloră din insti- 
tutuli Asilul Elena Dâmna pe anul 1867—68, 
s'a înscris în acest proces-rerbale spre sciinţă 
şi regală. , , 

Membrii comisiuniă : I. Zalomit, 

Domuiloră membră ai Eforiei Spitalelorii 

«Cu ocasiunea mergerii mele la institutul 
Asilulă Elena pentru a asista la examenulă e- 
leveloră din acelă institutii ali anului scolari 
1868 — 1869, ami onbre, domniloră mem- 
brii, a vă relata că ami aflati institatală în 
cestiune în cale de prosperitate observând pro- 
gresii în instrucţiunea orfaniloriă gi în buna, di- 
recţiune a acestui institutii, 

Priimiţi încredințarea înaltei stime co vă 
portă», 

“ Somnată : D, Petrescu,
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TABELA SUMELORU 
priimite din subscripţiunile făcute pentru construcțiunea Asilului Elena Domna şi cheltuelile 
“urmate după tabelele architecţiloră - Lipicer şi Ghiesel, publicate prin -Monitorulă oficiali - 
No. 52 din anuli 1863 şi No. 113 din 1864.  --: a. rea 
  

      

  

: ” 1 Totalul prii= | , Totalul chel- 

Priimirile mirilor 4 Cheltuelile _tuetiloră 
, II „Lei -:|p. , . Aa e : 

1| Banii priimiţi din subscrierile| | ||1| Totalulă cheltueliloră făcute cu o - 
„publicate prin Monitorul oficial " clădirea de roşiu a aripel drepte, 
No. 205, 225, 246, 2172, din a- a Asilnlui, după cumi.se arctă' 
nul 1862 şi,No. 4, 19, 25, 47, prin osebite socoteli şi prin ta-l 
74. 82, 89, 95, 121, 152, 209, a- blouiii închiăiat de architectulăi 
nul 1863. No. 129 din anu! 1864 dirigentii care s'a publicat prin 
şi lista din urmă a anului 1865.|378,824| 2 Monitorul oficialii ca No. 52 din, 

92| Idem după 5,055 bilete deloterie anului 1863... lei 118625 37 
împărţite în profitul clădirii Din aceştia se scad.eei | : 
acestui Asilă, după cumi sunt! plătiţi de fiscii d'a 
trecaţă -prin condici şi listele dreptulă din .creji- 
date, . ci... . «e i a] 59480|—| | tulă extraordinar a- 

| “probat prin decretul 
„No.877, din 13 Qc- | E AI 
“tombrie 1862. . let - 87074 —|] 81,551/374 . 
Cei cheltuiţi cu continuarea şi! | 
desăvârşirea, acestei. clădiri în 
'anulă 1863, după tabloulii în- 
"chiăiat 6răşi de architectalii di- 
rigentă şi publicat prin Monito- 
rulă oficialii No. 113 din 1864) 
lei cc... . 221091 10 

„| Se scad şi din aceştia „.. 
„| ceirăspunşid'adrep- : 
-] „tală de Visterie din , Ă 

restală ; creditului „i 
“extraordinară ..de | Si 

"lei 57708, acordaţi | 
prin decret, No. 877 [i 
asttată moi susălei 20890 10/200,201/— 

Potaluli cheltuelelor făcute dinj ::.. |. 
sub-scrieri pentru clădirea ari-l———_ 
pei drepte, ..... „aaa e a0l281752|37 

Pentru clădirea de roşu a aripel 
stânge a acestui Asili după o- 
sebituli contractă închiăiat la! 
4 Sept. 1863 şi divisele archi-| *- 
tectului. .,. . lei 130500 — 

Se scadă cei plătiţi 
din reservele spital. 
de judeţe după de- 
cretul No. 945 de la 
2 Ostombr, 1863 lei_26000 — 

Rămâne cheltaiţi din subs. pen- 
tr aripa stângă . .-..... 

Pentru cheltuelile extraordinare 
făcute pe sâma ambelorii con- 
strucţii precumii şi împ1ejmni- 
rea, curților, şanţuri, puțuri 
de apă, pavagii, objecte şi diar- 

    
>
 

104,500|— 

>
                         _____Î| | nele amploiaţiloră dirigenți . . 52,051/_5| 

58| iesi
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INSTRUCŢII ESENIALĂ 
PENTRU EXTERMINAREA LOCUSTELORU 

(1862) 

I.. Licterminarea semințe! locustelorii 

Exterminaţia seminţei îngropat» de locuste 
se face : 1, tomna, numai de câtă după a lori 
îngropare, 2, în lunile de iarnă pa timpul moi- 
netorii, şi.8, la începutul primăverei, dâca se- 
minţele ernate fa pământă. nu s'aii supus pu- 
trediciunei şi sunti a învia. 

Lucrările, întreprinse pentru exterminarea 
jocustelerii, suntii următârele : ” 

1, Aratu şi grăpatu câmpiilorii. 
"2, Aratu cu rariţa şi 
„3, Desgropatu seminţeloriă cu sape, 

"1, Aratu şi grăpatu câmpiiloră 

Scopulii spargerii pământului, în care se află 
„ouăle îngropate se cuprinde în aceca că; stri- 
cândă tărimea pământului unde sunt ouăle în- 
gropate şi scoţendu-se d'asupra pământului, 
prin desa grăpare lesne se găsescii. Se presu- 
puna că, după acâsta, ouăle case află în cuiburi, 
urmâză să fie supuse stricăciunil din causa igra- 
sieY şi a geruriloră, scă a servi de nutrimentii 
la feluritele insecte şi paseri. Spre a ajunge la 
acestii scopi celă mai priinciosii midlocă este 
a ara în adâncime celă puginii de 1'1/2 verşoc, 
fiindă însă de s'arii ara mai adânci, atunci 
6ră şi stari îngropa cuiburile locusteloră, şi mar 
mai rimânea nimici pe faca pământului. După 
acâsta, locurile arate se grăpeză do mai multe 
„ori, de este cu putinţă cu mai multe grăpi. Pen- 
tru grăpare se întrebuinţăză grape cu dinţi 
de fierii, sâii cu greble de tieră, 
„Pepămtnturile moi, adică acelea care ai fost 

înaintea acestia cu semănături, este îndestulă 
numai a lo grăpa fără vre uă arătură, dâca pă- 
mântulă nn e forte tare. 
„De şi cele mat multe încercări ai doveditii 
adevăratulii folosii, fiindă că, în cele mai multe 
Jocuri, după .arătura şi grăpare, locustele n'a 
mai înviat, însă a mal fost de multe ori împre- 
giurări unde arăturile şi grăpările, nu numai 
că n'a împedicat învierea Jocustelori, ba âncă 
printr'acesta a şi grăbit'o, 

Ancă nu este doveditii, pentru ce acele mi- 
lâce, n'aii adusi acelaşi profită pretutindeni, 
e înțelege acolo unde întreprinderea n'a fost 

ajunsă la ţinta trebuită, arătura se făcea fârte 
„adâncă, şi grăparea, n'avea numărulă trebuin- 
-ciosă de grăpi, aşa în câtă numai puţine cui-,   

buri cu ouă se scotea d'asapra şi murea; ră 
rămăsiţa rămânea în întral pămcatului. Alti 
felii este cu aneroinţă, a presupune că, cuibu- 
rile scâse se pâtă fi nesupuse putredirei de i- 
grasie gi -receli şi de aceca na este înduoială 
că arătura şi grăparea d6să, negreşit va exter- 
mina seminţele locusteloriă. 

ln ori co împregiurare, pentra ma! bun pro- 
fiti, este de neapăratii pe timpulii grăpărel, a 
scâte femeile gi copii pentru strângerea câtii 
s'ară putea mai multă a cuiburilorii şi a ouălor 
locustelorii, Este fârte folositoră că, pe câm- 
piile grăpate să se scâţă rimătorii, fiindă că, a- 
ceşti rîmători cu plăcere mănâncă tote semin- 
ţele locustelor ce se află scâse d'asupra pămân- 
tului, fără să li se pricinuâscă cât de puşin răi. 

Primărâra, înaintea învierii locusteloră, în 
locală grăpărel locuriloră arate, cu înlesnire se - 
pote scâte vitele, pentru bătătorirea locurilor 
arate. Prin acestă bătătorire so formâză uătă- 
rime de pământii, în câţi, locustele cele do cu- 
rândă înviate, nu suntă în stare a sparga pă- 
mântii, şi mori sub pământii, Urmările poti fi 
de uă potrivă, dâcă bătătorirea se va [ace chiar 
şi fără a se face arături în urma unoră ploi de- 
stulă de mari. 

2. Aratu cu pluguri stii rariță cu 
- şepte colțuri 

In timpil din urmă cu mare avantagiă s'aă 
întrebuințat pentru exterminarea seminţeloră 
locusteloră, rariţe aşa numite în Basarabia, 
Aceste rariţe nu numa! că sapă pământuli, 
deră âncă şi scotii culburile d'asupra pământu- 
lni şi le fărimă, din care causă seminţele se 
risipescii.. De aceea, acolo pe unde ai trecuti. 
rariţa şi în urma că în curmegişii s6ă în cruciş 
grapa de fiori, rămână puţine cuiburi întregi. 

Pentru araţă trebue 2 părechi de boi şi 2 6- 
meny; unulă să ţie cârnele rariţei şi altali să 
mâne boii; cu uă asemenea rariţă se pote ara 
într'aă gi 2 pogâne de pământii. Se alătură 
aci desemnu de rariţă figura 1, închipuitor. din 
cele mai de rândă cunoscute în întreprinderile 
t&rănesci. Ea se compune din lemnă de stejar, 
măsura cărora se arată în maştabi. Acolo pe 
unde treci pici6rele lemehului, lemnele suntă 
legate cu cercuri de fierii, după cumii se vede 
în desenii. H. Aceste legături suntii neapă- 
rate ca să nu se crape picerile de lemnă.. Vir- 
farile s6i căpătâele (a, a, a, a) lemneloriă, în 
care se află râta, santii legate cu fieri, aseme-
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nea şi căpătâiulă b, lemnă de midlocă, pe care 
se întăresco uă tablă da fier găurită v. Acâstă 
tablă servă, pentru câtii ară trebui de adâncă 
să are rariţa. In desemnii se vede acestă rariţă, 
încovoiată, spre a arăta cu co chipă s'ar aşela 
bolta g, în una şi aceeaşi gaură, partea de nainte 
pâte când să se rădice când să se lase. Boltind, 
serră în locii de şalnirii. Cârligală e. esto pen- 
tru fringbia de la jugii, Piciorele (, 3), şi le- 
mehulii (2, z), fierulă celă lungă d'asupra lem- 
nelori, | , 

La întrebuinţarea rariţei e de neapărat a 
conserva ca să se lase ea în pământi în aceeași 
adâncime în care se află cuiburile îngropate, 

23. Scoterea semi nţelorii de locuste din 
. pământi cu sape 

Cel mai adevăratii midlocă pentru eztermi- 
narea locustelorii, care urmeză să fie consideraf 
de toţi, se conchide în stringerea cuiburiloriă 
după ce mai ântâiii se vor secte cu sape, cu 
chipulii acesta se exterminză locustele mai cu 
desăvârşire, * ” 

Lucrătorii se aştdă la 6re-care distanţă, unii 
cu sape, şi alţii cu saci; cei d'ântâiă scotă eni- 
burile, cră cei d'ală duoilea le adună în saci. 
Pentru fie-care duoi Incrători se destinâză ună 
loci otărită de pământă. Semințele adunate 
potă fi desființate prin ardere, înecăciune sâă 
îngropare în gropi adânci, W'asupra cărora se 
pune pământă multii. Negreşitii, uă asemenea, 
lucrare cere mâini multe, şi pâte fi luerătâre, 
numai acolo unde este îndestulii populaţie, şi 
unde locuştele s'aă îngropată fârte desi în cele 
mai mari imase în mici distanțe, Ork câtii de 
încetii s'arii continua acâstă lucrare, însă nn 
se cere multă 'ostenslă, ci numai grăparea cu 
câte 20 grape să mai multe şi de mai multe 
ori pe acelaşi loci; la care âncă nu se pote în- 
credinţa că semințele voră fi supuse putredirii. 
Desgroparea semințelorii Jocusteloră cu sape 
cu abundență se face în acele locuri unde se o- 
bicinuesco punerea porumbului, findiă-că cul- 
tivatorii suntă deprinşi a săpa porumburile do 

“câte duoă ori pe vâră. In ori-ce împregiurare 
desgroparea să fie întrebuințată acolo, unde 
nu se pote ara şi grăpa, şi a nume pe costişe, 
în grădini cu pometuri şi în păduri. | 

„_. Exterminarea seminţelor locustelorii, se ze- 
comandă că celii mai siguri midlocă, pentra 
desrădăcinarea acestoră r&utăciâso insecte, In- 
tr'adevără, pentru exterminarea semințelori, 
lucrările se faci tomna şi rna şi la începutul 
primăveri, prin urmare în ast-felă de timpuri 
ale anului, cândă locuitorii sunţiă liberi de în- 
treprinderile loră, şi egirea lori în. acâată lu- 
crare, nw'i prea îngrou€ză, Afară do acâsta cu 
exterminarea unui cuibă ală locusteloră, se 
exterminâză de uă dată până la uă sută de in- 
secte ce o se învieze, do aceea de atâtea ori se 
uşurâză ostenelile văratice în esterminarea ]o- 

custelorii. Acestii midlocă âncă dă proprieta- 
Tilorii acelă profitii că câmpiele loră nu rămân neîntrebuințate, pentru că după exterminarea 
seminţelorii locusteloră dintr'Ensele tOmna, ele pot fi Erăşi semănate primăvera cu alte bucate, 

Spre închiăere trebue să adăugăm, că exter- minarea semințelori locustelori sg pâte face 
numaj acolo, unda locustele îşi pună seminţele în cele may dese mase; acolo însă unde ele îşi 
îngropă semințele rari, munca grăpării, sc strângerea semințelorii, este forte anevoiâsă din causă că locustele ai ocupat distanţă fârte 
mare; de aceea urmâză ca în casulă acesta să 
se adaste învierea loră primăvera, şi atunci să 
se extermineze când începii ele ase aduna mase 

IL. Exterminarea locustelorii după 
a loră înviere 

Exterminarea locusteloră se face pe la înce- 
putală învierii loră, până în aripare, şi atunci 
cândă se apropie timpul năpârlirei şi îngro- 
pării semințeloriă, 

Celii ântâiă poriod ală existenţei locustelor, 
cândă aă eşitii din câja ouăloră, fiindă aşa de   

    

tenără, în câtii abia se potă tirâ, 6ră după a- 
ceea numai timpulii acesta se pâte socoti ca 
celii mai favorabilă, pentru definitiva extermi- 
nare a acestori insecte vătămătâre. Atunci 
nick uă di, nici nă oră să nu se piardă, ca să 
nu li se dea timpuli a se destăşura până la ali 
duoilea ptriodii, sti până Ja înaripare, cândii 
tâte midl6cele pentru a lori exterminare, voră 
aduce pucini folosă. 

Măsurile şi instrumentele ce se ia pontru 
exterminarea locustelori pedestre, sunţiă cele 
următore : 

1, ardere; 2, călcarea, sâi bătătorirea, ca her- 
ghelii de cai; 3, îngroparea în şanţuri; 4, omo- 
rîrea cu bice; 5, târnuri de mărăcini; 6, hârdae; 
7, pring&tori; 8, cancioge, velinţe şi ciururi şi 
9, prindători călăreţi. 

1, Arderea 

Locustele cele tinere, care abia ai înviată, 
forte lesne se exterminză, cu focă, pentru a- 
câsta, de cu scră se punii pae sâă buruen! pa 
acele locuri unde ele suntă grămădite, şi penă 
la răsăritută srelui, când locustele şedă în 
nemişcare, dai focă din tâte părţile. Dâcă la 
darea focului se întâmplă a fi ventulă priinciosti 
arderii, atunci rămână fârte pugine. Distanţa 
locului pe care se dă ocii, urmâză să fie încon- 
giorată. cu lucrători, spre a nn lăsa să fagă - 
locustele şi să le măture în focă. 
. Dârii fiind-că, paele aă 6re-care valâre şi une- 
ori forte însemnătore, la cas de lipsă de recoltă, 
atunci pentru acâsta este bine să se întrebuin- 
țeze burueni, care prin ardere să perde şi dă uă 
flacără mai mare. Pentru acâsta trebue, ca din 
vreme şi chiarii tâmna să se cosâacă şi să so a- 

.
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şede în grămedi împrejurulă locuriloră, unde 
se aştâtă învierea, locustelori, 

2. Căleatulii cu herghelii 

Exterminarea locusteloră atât celoră pede- 
stre de primărâră, câtii şi celorii do tâmnă, 
cândă începi a năpârli şi a so îngropa, se pâte 
face forte cu înlesnira prin strivirea cu her- 
ghelii. 

Pentru acâsta, se scotii 6meni de le încon- 
BiSră din tâto părţile şi nu lo lasă a se împră- 
ştia, după acâsta se aduce vre-uă duoi trei 
cal şii gonesciă în forma treeratului şi cu chi- 
pulă acesta ouăle se afrivescii şi se amestecă 
co pământii, 6ră altele se strivescă în câță nu 
mai potiă fi vătămătore, 

Atlarea, de fașă a vre-aă câți-ra călăreţi este 
de trebnință spre a nu lăsa să se deosebâscă caii, 
la acâsta pot fi întrebaințate şi cireâi de vite, 
însă oile să nn se întrebuințez: la acâtă lucrare, 
fiindi-că, ostenâla multă le este vătămătâre, 
şi afară de acesta, ele mănâncă locustele din 
cara se înbolnăvescă şi mori. Acâstă lucrare se 
pâte face în ork-ce oră a gilei. 

3. Ingropatuli în şanţuri 

- Celii mai uşor şi folositori midlocă pentra 
exterminarea locustelorii, este a le goni cu târ- 
nuri în. şanţuri sâă în gropi ce într'adinsi 
pentru acesta s'aă făcută, şi apoi de şii le în- 
grâpă. In timpul acel unii din lucrători sapă 
gropi sei şanţuri în adincime de 1 1/4 arzină 
şi totii atâtă de late cu păreţi aplecate ca, să 
nu pâtă să 6să locustele de acolo, ârii alţi lu- 
crători după numărul lor prin ronturi ocolescii 
locul acela undo suntii aşedato locustele, şi prin 
larme şi şuerati lo gonescă în şanţuri. După 
căderea lor în şanţuri, numai de câtă se apro- 
pie femei sâă copii ce sunţii întradinsă scoşi 
cu mături şi nu le lasă să 6să din gropi, p&- 
nă să umple cu dânsele gropile să şanţurile. 
Atunci lucrători! încălțați cu cisme după ce 
mai ântâiii aruncă pământi peste ele, intră în 
întra şi le calcă cu piclârele, în urmă astapă 
ganţurile cu ţărenă şi le bătătorescii cu mae. 
Pămentulă care se aruncă peste dânsele trebue 
să fie de ajunsă ca să nu 65ă mirosulă cel grei 
alii locustelori strivite, care este atâţiă de tare 
în câtă pricinuesce vărsătura menilorii şi ne- 
poftă de mâncare. Pa 

Ca să nu potă scăpa şi partea rămasă de lo- 
custe, de desăvârşita exterminare, se repetă a- 
ceeaşi lucrare. Pentru caro este cel mal favora- 
bilii tipă, când se perde roua şi sârele cn vagele 
scle încăldeşte locustele, după care ele se facii 
maj mişcătâre şi forte săritore, se ini la până, 
la care alte unelte nu trebnescă de câţii numai 
lopeţi de fieri şi de lemaii, mături s6ă târnari 
şi trompete, i . 

Pe câmpiile cu semănătară astii-feli de lu- 
crare se face cu înlesnire, acolo ande proprie- 
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tarii de la întâia ivire a locustelori, voescii a 
renunţa la, vre-uă câte-va decimi de pogâne cu 
semănături. În casul acela bucatele ca se cocă, 
sunt cu desăvârşire negre, se încongidră de 6-: 
meni cn târnuri; bucatele se cosescă, locustela 
cadă după dânsele, 6ră'paele se aş6dă în clăi; 
după care gonirea locustelorii so face cn chi- 
pulii susă arătată, Acolo unde proprietarii nu 
voesci să renunţe, locustele cu iuţelă se îm- 
prăştie în cele mai întinse distanţe, şi devine 
lucza ori a se cosi sutimi de pogâne cu bucate, 
s6ă a le prinde cu alte midloce ce voră fi mai 
puşinii folositâre. 

La a doua crescere a locusteloră, cântă în- 
cepă să umble cu ințelă, midloculă de extermi- 
nare ce se întrebuințeză cu mare folosi, este 
ca obserrândă mişcarea, și îndreptarea loră, să 
se facă înainte-le două sii trei rânduri de Şan- 
ţuri adinci în depărtare unulă de altuliă de 50 
s6ă 75 stinjini, Lungimea şanţuriloră depinde 
de distanţa ocupată de masa locustelorii. Pe 
lingă aceste şanţuri se faci ver-uă câte-va, 
brasde cu pluguri, pentru că locustele mai bu- 
curosii mergii pe dramulă gata, de câtă prin 
iarbă. In lungulă ganţariloră trebue să fia 6- 
meni cu târnuri ca să oprescă trecerea locuste- 
loră peste şanţuri; alţi lucrători cu mături 
conservă pe mărginit ca să na apuce locustele 
altă direcţie. Tiocnstele co s'aă încăldită de 
ânteia, Iucire a sârelui, plâcă înainte, dă peste 
brasde, se grămădescă acolo şi apoi se îndrep- 
tâză spre şanţuri. După căderea lori în ganţară, 
unii din lucrători încălţați fiindi cu cisme se 
aruncă în şanţuri şi le calcă, Gră alţii cu iuțelă 
le îngropiă; parte din lucrători cu mătară BTă- 
bescă la alii doilea şanţii, și la ală treilea. 
Dâca locastele s'a lungită la vre uă câto-ra 
verste, atunci urmeză să se facă alte şanţuri, 
s6ă din vreme, ori în timpulă operării. 

Une-ori se isbutesce, prin ajutorulă brasde-. 
loră, dâca locustele treci aprope de holdele cn 
bucate, atunci ca îngrijire să se îndrepteze pe 
câmpiile în apropiere ce nu suntă semnate, 
şi cu asemenea Iucrare se mântuescii boldeie 
cu bucate. 

i xterminarea locustolorii înviate în nisipuri, 
se pote face numai cu acel midlociă co se arată 
mal susăi, fiindii-că, cu alte instrumente nu se 
potă extermina, - | 

4. Omorirea locustelorii cu, hire si plesnitoră 

, forte cu înlesnire locustele adunate în grămedi 
cu mături, cu bice sâă cu Vlesnitori. Când 10= 

, 
Ei . custele s a adunată în Brămedi cu mături, a-: 

tanci lucrătorii iai plesnitori, şi numai de cât 

În loci de a face şanţuri se poti extermina. 

JI ) i lovescă cu densele locustele şi le strivescii, 
Plesnitârele suntă în forma, racheteloriă, şi în: 
vre-uă câte-va minute locustele adunate în: grămedi se prefacă în poroiă. 4 
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5. Grape sei terâtore 

După cumiă se vede din alăturatulă desenii 
fg. 4, târâtorea sa compune: 1, din două lemne 
aşedate în paraleli aa âă, lungimea de arşini; 
2, din mărăcini bine împletite în lunguli ace- 
Joră lemne b.b. latii da 1/2 arşină; 3, dintr'uă 
scândură pusă d'asupra împletiturel de mără- 
cini c.c. 6răşi de patru arșini lungi, şi 4, din 
obicinnituli înhămată cu uă pereche de cai 
s6i boi dd. In loculă mărăcinilorii se poti 
întrebuința şi alte plante ghimpâse. 

Dâră fiindă-că, împletiturele se rodii fârte 
Jesne, să se preînoiască cu altele. 

Pentru uşurinţa dobitâceloră trăgători, une- 
ori se pună rotiţele mici, 

Se pote aşeda mărăcinile împletiteşi la grape, 
care se va asemăna cu târâtârea. . 

Da la ântâia, di a învierei locusteloră să se 
încâpă exterminarea lorii cu târâtoră cu chipulă 
următoră : ” Ri 

Distanţa ocupată de locuste, se împarte în 
ronţuri. Fie-care ront trebue să atbă în curme- 
zişii până la 80 sâii 90 stinjeni, la care rontă 
se destinâză câte 20 6meni, din care 10 stă 15 
să fie cu târâtori cn câte uă pereche boi, 2 cu 
lopeţi de ficrii, 6ră cel-alţi cu târnuri, cu mă- 
tori şi cu lopeţi. TâretOrele se aş&dă una după 
alta şi continuă mişcarea, loră în forma, semi: 
cercului până la centrulii rontului. Târâtorea 
foncţionează cu începere de 1/2 arşină lată, 
după trecerea târâtâreloră de vre-uă câte-va 
ori, locustele se extermin6ză prin strivire. În 
acelaşi timp cei-alţi lucrători mătură locustele 
în direcţia terâtorelorii, scii lo omâră cu lopeţi. 
Cândă rondulă din ce în ce se micşorâză şi se 
face forte îngustă, atunci 6răşi treptată se scot 
dintr'âasulă terătârele, şi le aş6dă în alte 
ronturi, 

Pe timpul întrebuinţărei târâtârei, mănă- 
toriulă cailoră, urmeză să stea pe scândura ce 
este aşedată d'asupra mărăciniloră spre a se 
face mai grea; 6ră pe terâtârele trase cu bol 
se pună felurite greutăţi, precumiă : pietre şi 
saci umpluţi cu pământii şi altele. 

Puterea cailor în tragerea târâtâreloră se 
socotesc ca şi cea a boilorii, pentru că, pen- 
tru mai mare avantagiii se cere grabnica tra- 
gere. “Târâtârele de mărăcini suntă forte aran- 
tagiose pe şeţuri şi ialasuri, ” 

Po ţelină este îndestaliă a trece cu târâtârea 
numaj vă dată spre a strivi tote locustele cele 
ce 39 vor afla în dramulă târâtorei; ceea co nu 
se pâte aduce la scopii prin gisa tragerea tră- |- 
gătoriloră pe pământulă mâle, fiindi-că, insec- |: 
tele se îngropi în pământă şi în urmă Gră esii 
nevătămate, 

Da câtă t6te, este folositori a extermina 10- 
custele cu terâtâre în alii doile crescere a lorii, 
cândi sunti îndestulă de. mari şi nu poti să 

W; fugă din naiutea târctârelori, 

  

LEGIUIRI 

Intrebuinţarea terâtorelori şi a grindiloră 
langă şi grose împreună cu strivirea cu herghe- 
li5, sâă ciredi, se pote socoti unicele midlâce 
în exterminarea locusteloră în. periodulă nă- 
părlirei lorii şi a îngropărei seminţeloră. Insă 
în timpulă acela lucrările urmâză a, se face ne- 
greşită în revărsatulii doriloră, aşa ca, până la 
răsăritulă sOrelui, loculi ocupată de locuste 
să fie cnrăţati cu desăvârşire; altă-feli îndată 
ce ai răsărit sârele şi atmosfera se încăldesce, 
locastele îndată shoră. După răsăritul s6re- 
lui exterminarea locustelorii pote fi favorabilă 
numai cândi este igrasie scă frigă, cândă ele 
se faci grele de r&celile nopturne, amorțescii 
şi cu aneroinţă se ridică, 

6, Peptene teretâre 

Pe lîngă alăturatulă desenii, fig. 5, pregăti- 
rea peptensi teret6re, inventată de colonistal 
Vedelă, supusi în plană şi sculptură. Facerea 
el este ordinară a.a. două scânduri în 2 diulme 
grosi; 1 futi lată şi 5 faturi langă (uni felă 
do măsură liniară). Intre aceste scânduri se 
aştdă forte solidă şi alte scânduri d, fie-care 
lungă de câte 2 1/2 futuri, jumătate de diuimă 
latii şi jumătate de diuimă grosă, Aceste scân- 
duri aă vedere de pieptene. Şi spre a fi solide 
arii fi bine să se facă din scânduri grâse; adică 
din cele crăpate sâă cioplite, 6ră nu din cele 
tăiate cu ferăstrăulii. Scândura d, are lungime 
de 5 faturi; ea sea ga d'asupra scânduriloriă 
a sub colță în 450 ă ică în jumătatea celui 
drepti), :: 

Peptenu-târâtore se întrobuinţeză totii aşa 
ca şi cea obicinuită terâtore, la care so înhamă 
uă pereche cai, unii lucrătoră se aşâdă pe scân- 
dură d'asupra târâtârei spre a so face grea t6- 
râtârea, s6i se puni saci umpluți cu pământă 
ori-alte greutăţi. 
„> Pentru uşurinţa calorii, se pote agega terâ- 
târea pa râte în forma plugului. 

Midloculii acesta pentru exterminarea locu- 
steloră este favorabilă în ântâile dile ale în- 
vierei urii, cândă rămânii âncă în loci, aşa şi 

loră însă numai diminețele şi serile, când şedi 
în grămedi: | . - 

Principala întrebuințare a acestoră peptene- 
târâtore este că, santă mal favorabile da câtă 

care s2 oprescii în moşoroiă, pietre şi alte, unde 
la nepotririrea locuriloră, locustele potă rămi- 
nea nevătămate, 

7. Grindi pentru rostogoliti, 

Toti aşa se întrebuinţeză pentru strivirea 
locustelorii şi vălătuci de piatră, cari se facă 
în mărime de la 12 până la 16 verşâge diame- 
trului, ră Jungulă de la 1/2 până la 2 argint. 

Pentru acesta se găuresce piatra şi se aşc-   dă uă osie solidă, în verfali căria se aştdă 

maj târdiii, în periodulă âvtâii ali mişcărei:   
cele obicinuite şi chiar şi de câtii grindile grâse,: 
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xâtele de lemnii €răşi solide. Yâlătucit poti fi 
făcuţi şi de lemni care va fi mai tare, în casă 
d'a nu se păsi piatră, însă să fie încărcate cu 
greutăţi, După uă asemenea operaţie nu rămâne 
nici uă locustă vie. Acesti vălătuci potii fi în- 
trebuinţaţi în totă intervalulă exterminărei 
locusteloră pedestre, 

8. Prinditori cu măinele 
Prind&târea cu măinele este uă 76bă ca sac 

pe rotiţe mici,. după cumii se vede în anexa- 
tul desen fig. 6. Infiinţarea acestui obiect atât 
este de simplă în câtă pote face fi-care locui- 
toră. Prindătârea se compune: 1, din două văsle 
ca de caică; 2, dintr'uă osie cu două rotiţe de 
scândură de mărime în diametru de la ? 1p 
până la 3 versoge, şi alii 3, dintr'ună sacii de 
pânză întinsă pe uă ciurciuvea cuadrată cu ca- 
paciă la gură, Ast-felă de prinditâre cu uă vă- 
slă se vede desinată fig.7. 

Miqlocuii întrebuiuțării prinditârei de mână 
„este următorulii : lucrătorulii va pune înaintea 
sa prindătârea, şi o împinge înainte, şi tre- 
cendii în fuga uă distanţă Gre-care, se înapoia- 
ză la loculă acela de une ai plecati, şi acolo 
locustele prinse se răstorni în grâpa.ce îna- 
dinsii este pregătită pentru acestă sferşitii; 
după acesta, aceeași lucrare continuă. 

Pentru regulata lucrare, lucrătoruli urmeză 
& merge unulii după altulă în astă-felă de re- 
gulă ca să apuce din locali acela pe care aă 
trecută celii din nainte, Lucrarea acâsta so va 
face în revărsatulii dorilorii şi aprâpela apune- 
rea sorelui, când locustele se adună în gămedl. 

Preferinţa prindătârelorii cu măynile se con- 
chide în aceea că, ele suntii mai mici de câtă 
cele-alte instramente și nu suntă aşa vătămă- 
târe erbariloră şi bucatelorii, de şi nu putemi 
-dice că nu ratimă nimici, din potrivă că desa 
întrebuințare într'ană locă se calcă multe bn- 
„cate, şi cu tâte acestea a trece numai uă dată 
prin holdele unde se află locustele este de ne- 
ajunsă, fiindă-că numai. uă parte din locuste 
cadii în saci, 6ră cea mai maro parte la, aple- 
carea spicuriloră cadă la pământă şi după tre- 
cerea a 6re-cărul timpii, ră se agaţă de spi- 
curi. Pentru întrebuinţarea acestui instrument 
nu se cere putere mare, de aceca femeile şi 
copiii potă fi întrebuințaţi în acestă lucrare, 

Nu santi de ajunsă numai prindătorile cu 
mâini fără altele pentru completa exterminare 
a insectelor cândi sunt forte grămădite, şi 
mai cu sâmă în periodulii repedei mişcări, 

p 4. . |] 
9. Cancidce, ciururi şi zăblae 

„ Prindătârele pot fi preschimbate în canciocii 
în asemănare cu cele cu care se prinde pesce, 
însă să fie mari. La figura 8 desenată can- 
ciocii făcută din pânză de sacii, întinsă po ună 
cerciă la care s'a aşedatii uă prăjină, La, între- 
bainţarea cancidceloră, bucatele nu se strică 
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fiindă-că locustele se rădică cu aceste canciâce 
din verfulii spicuriloră fără a se îndoi până la 
pământă, | 

Afară de acâsta la neajangerea, printtori- 
loriă se întrebuinţiză cu succes ciure şi pânze, 
Cu ciure se prindă locnstele: ca şi cu canciâce, 
ră pânza sa întrebuințăză po de laturi către 
care se l€gă prăjini, Duoi lucrători iea pânza 
din două părți şi tragă camă aplecată pe 
d'asupra erbil s6ă a bucateloră adunăndă 1o- 
caste în mare cătățime. 

10, Pringdătorea călăriță 
Anexatulă pe lingă acâsta desen fig. 9 ima- 

gin€ză pringtOrea călărâţă; ca este: 1, din- 
truă scândură lungă, de patra arşini şi lată 
de 1 1/2 arzină; 2, dintr'uă cercevea cu pânză 
întinsă înaltă de 1 1/2 argin; şi din trebainci6- 
sele obiecte pentra înhămatuli cailoră stia 
boiloră. - 

Migloculă întrebuinţării prindătâret călăreţă 
este celi următori : : 

"La fie-care prinzătâre se înhamă dout cat scă 2 perechi de bol şi se află opt Smeni muncitori: 
doui pentru aranjarea cailori sâă boiloră, âră şeso pentru deşertarea, prindătârei la sosire la 
şanță şi pentra îngropatulii locusteloră prinse, 
precum asemenea şi pentru facerea altoră şa n- 
țară. După uă asemenea arangiare a lucrătorilor şi a înhămatului la priudătore a cailoră sâă 
boiloră lucrătorii destinaţii pentru mânatulă 
cailorit, se punii d'asupră-le şi esii în partea 
aceca 8 şanţului unde este arancată pământă, mergi înainte, adică făcenâiă rontă până se 
înapoiază la loculă da unde aii plecati. Atunci 
se opresce prințttorea şi cei dou! lucrători ca 
se află aşteptândă lingă şanță, o răstârnă în 
şanţi spre a so vărsa locustele, 

După aceea fără pierdere de timpii lacrătorii 
plâcă €răşi în facerea ronturiloră. 

Locustele ce se varsă în şanţuri se acoperă . 
cu pământă şi se culcă cu picidrele, 

In întervalulă îngropărei şi căleiiroi locuste= 
lori, prindătârea ce din noă sai umplută cu 
locustele prinse, so înapotză €răşi spre şanţă, 
tote acestea so repetii de mai multe ori Iară 
cel-alţi şese Omeni lucrători nu se ocupă cu 
altii de câtii numai fără întrorupere cu îngro- 
parea locustelori şi facerea altorii şanţuri, 

Se înţelege de sineşi, că la, acâstă lucrare în exterminarea locustelorii se cere iuțâlă şi uă 
unire generală, de aceea ummâză ca aici să fia 
întrebuințate tâte puterile luerătoriloră şi a 
cailoră; cea mai mică zăbavă şi neregulă pâto 
să causeze inultă stricăciuue în lucrare, 

Caii, urmeză să tie desă schimbaţi, cel pugin 
după facerea de dece ocoliri. Numai prin stricta 
păzire a acestei operaţii, se va putea ajunge 
la deplina îndestulare. 

Ca şi la întrebuinţarea prindătorilorii de   măini, prindătârea locusteloră cu prindttori
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călăreţe se face dimindţea s6ii mai bine sera. 
Pringătârele călăreţe armeză să mergă trep- 
tatii, fiindă-că la acâstă mişcare trepăti, nu 
apucă să sbâre locustele; de aceea în timpaulii 
arşiţei s6relui, cândii locustele se află în repe- 
dei, mişcare” pe pământă 6ră nu pe 6'asupra 
holdelorii, lucrările nu poti fi avantagidse. 

Cândi este pămentuli forte umed în urma 
ploiloră, întrebuinţarea prindătârei călăreţe, 
este f6rte anevoiâsă, 

Prindătârea călărâţă în anul expiratii a 
fostii Gre-cumii perfecționată. Și aşa unii făceaiă 
rotile la densele pentru uşurinţa, cailor, cu 
scopă de a uşura instrumentulă în loculii cer- 
ceveliloră D.d. ce împreună trei undă cu scân- 
dura c.c pe marginile instramentului se facii 
patru cercuri pe care se întindepânza. Unii a- 
semenea instrumenti se vede la figura, 10 este 
mai uşorii de câtă prindetârea, călărâţă fig: g. 
şi este mai eftină. 

III. Locustele sburătâe 

A se estermina locustele sburătâre este forte 
„grei, In timpolii acela cândă ele se îndreptâză 
spre câmpă se potă lua la g6nă din câmpiile 
cu semănături cu următârele midioce : 1. Ca 
sgomotii, cu larrcă, cu tobe şi cliară cu pusci. 
Pentru acâsta se scâte ună Gre care numării de   
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locuitori, se aşâdă în Gre-care depărtare unuli 
de altulă și bată în obiectele metalice: câse, 
tingiri şi altele, şi cu mare larmă gonescă lo- 
custele dincolo în cotro bate rântulii, în urma 
loră urmâză altă linie de menit pedestri carii 
sperie partea remasă până cândă disparii tote 
din vedere. 

2. Imprejurulă semănăturilor pe care voiesc 
a le mântui de locustele suburătâre se îm- 
prăştie felurite obiecte ardătâre precum : clăi 
de feni stricată s6ă paie, de burueni şi chiariă 
gunojii şi cândiă sosescii sburândii stoluri de 
locuste atunci acele obiecte se aprindă, din 
care fumul eşiti, este fârte supărători locu- 
stelorii şi ele suntiă silite a sbura în altă parte, 

Liocustele gonite din vre ună câte-va locuri 
fiind ostenite şi înflămângite trebue ca în spze 
sâră să so lase unde-va, atunci silinţele lucră- 
toriloră să fie întrebuințate în acelă locii, spre 
a le goni gi a nu le lăsa să se aşede pe holdele 

-| veciniloriă, ci pe păduri ori pe câmpiele nesă- 
mănate. E 

Cândă locustele se arată așa de târgiă când 
giâulă a început a se câce, atunci ele mănâncă 
numai paie, retezindă spicuri caro cadă pe pă- 
mentă; în. casulii acesta pentru adunarea spi- 
curiloră cădute so întrebuinţeză cu mare suc- 
cesăi greblo călăreţe. 

  

FORMULA RU 
COPRINDIEKDU MODELE DE ACTE SI CORESPONDINTIE OFFICIALE CELE MAI DE OBSTE 

TREBDUINCIOASE PENTRU SERYICIULU CANCELARIILORU 

(1860) 

PARTEA | 

Formule de acte Bomnesci 

REFERATU IN CONSILIULU MINISTRILORU. 

Sediuia de la 8 Februariii 1560 

Sub semratuli îndemnati de lipsa de uni- 
formitate ce există la promulgarea legilorii şi 
decretelori Demresci, cu or6re supune la de- 
liberaţia Consiliului Ministiiloră ună proiectă 
de formular. 

(Semnati) 16n Ghica 

JURNALU 

Copsiliulă Ministrilor din Tera Romănâscă, 
în şedinţa de astă-di 8 Fevruariă 1860, luândi 
în censideraţie referatulii domnului ministru 

: 

  

secretari de Statii la departamentulii din In- 
tru, atingătorii de adoptarea formularului pen: 
tru promulgarea legilor şi pentru decretele 
Domnesci, încuviinţeză propunerea şi însărci- 
n€ză pe domnu ministru din întru cu aducerea 
ci la îndeplinire, după ce mat ântâii se va su- 
pune la Domnâsea, aprobare. 

(Urmeză semnăturile d-loră Ministri). 

MARIEI SELE ALEXANDRU ION 1 

Domuu Principatelorii-Unite Tera Ro- 
mânescă şi Moldova 

Prea Inălţate Domne ! 

Consiliulii Ministriloră din Ţ6ra Rominâscă, 
în şedinţa sa de Ja 8 Februarii curentă, otă- 
rândă adoptarea formularului pentru promaul- 
garea legiloră şi pentra decretele Domnesci, 
sub semnatală, în urmarea jurnalulul încheiată
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în isa şedinţă, şi avândă în vedere art. 14 ali 
Convenții de la Paris 7/19 Augustă 1858, su- 
pune plecaţi la Inalta Măriei Vâstre aprobare 
alăturatulii aici proiet de decretă întru acâsta, 

Ministra Secretari de Stati la 
Departamentulii din Intru, Presi- 
denti Consiliului Ministrilori. : 

(Semnată) I6u Ghica 
No. 659, Bucuresci, 23 Februariii 1860 

Secretară 1. Q. Petrescu 

ALEXANDRU ION I 

Ca mila lui Dumnegeă şi voinţa naţională, 
Domnu Principateloră-Unite, Ţâra Românâscă 
şi Moldova, 

La toţi de facă şi viitori, sinătate ; 
Asupra raportului ministrului nostru secre- 

tară de Stati la Deparţamentuli din Intru, 
Presidentii Consiliului Ministriloră din Tera 
Românâscă ; , 

Avendii în vedere art. 14 ală Convenții dela 
Paris 7/19 Augustă 1858; E 

Amiă decretată şi deeretămii co urmeză: 
Art, ântciii, Mesagele, legile, decretele să 

ordonanţelo se ori promulga în forma ur- 
mătore: e 

1. Mesage la camera legislativă stii la 
Comisia Centrală ă 

Domzilori deputaţi, . 
Domnilorii membri al Comisiei Centrale. ' 

„ (Teztulii ; intrare directă în materie, care 
se termină simplu). : 

Datii în (oraşulă) la (luna anulă) 
(Semnătura Domnului) 

(contra semnată ministrulii competentă), 

2. Legi | 

ALEXADRU IOAN I 

Ca mila lui Dumnedeii şi voinţa națională, 
Domni Principateloră-Unito-Ţera Românsscă 
şi Moldova, ÎN . 

La toţi da fagă şi viitori, sănătate ; 
Ami întărită şi întărimă, promulgatii şi 

promulgămii ce urmeză : 

LEGE 

(Estractii din procesuli verbal ală Camerei 
legislative ss ali Comisiei Centrale). 

Facemi cunoscutii şi ordonămi ca cele de 
facă, învestite cu sigiliulă Statului şi trecute 
în Buletinulă legiloriă (de uă cam dată Moni- 
torulii Official), să fie adresate Curţilorii, Tri- 
bunalelori şi autorităţilorii administrative, ca 
să le înscrie în registrele lori, să le observe şi 
să facă a le observa; şi ministrală nostru se- 
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cretară de Stată la, departamentalii justiţiei, 
este îusărcinaţă a priveghea, publicarea lori. 

(Dată în oraşulă) la (luna anulă). 
"- (Semnătura, Domnalui), 

(contra semnată) 
Ministru secretară din Stat la 

departamentul Justiţiei 
(semnătura ministrului) 

3. Decrete date în Consiliulă Ministrilorii 

ALEXANDRU 10AN I 
Cu mila lui Dumnedei şi voinţa naţională, 

Domni Principatelorii-Unite, 'Târa Românâscă 
şi Moldova, * 

La toţi de faă şi viitori, sănătate, 
Vădândi părerea Consiliului ministriloră; 
Ami deeretatii şi decretămiă ce urmâză : 
(Textulii decretului) 
„Minstrală nostru secretară de Statii la Do- 

partamentulă ., e e o. . esta 
însărcinaţi cu adurerea la îndeplinire a acestul - 
decretii.   Dati în (oraşnlă) la (luna anul). 

_4. Decrete date asupra raportului 
ministriloră 

„ALEXANDRU I0AN 1 
Cu mila lui Dumnedei şi voinţa națională, 

Domnii Principatelorii- Unite, Tera Românscă 
şi Moldova. 

La toţi de facă şi viitori sănătate, 
Asupra raportului ministrului Nostru secre- 

tară de Stată la departamentulă..., ; 
Ami decretatii şi decretămii co urmâză : 

" (TPextulă decretulur), 
Ministru Nostru secretară de Statii la depar- 

tamentulii ,. .. este însărcinată cu aducerea, 
la îndeplinire a acestui decretii,   Dată în (oraşulă) la (luna anulă), 

Art, 2, Ministri Nostri suntă însărcinaţi fia- 
care întru ce'li privesce cu aducerea la înde- 
plinire a acestui decretii. 
„Dati în Bacurescă la 23 Februariii, anulă 
una mie optii suto şâse-deci, 

! Alexandru Ioane 
Ministru secretară de Stat 

la departamentaulii din întru, 
presidenti Consiliului mini- 
strilor, (semn.) I6n Ghica, 

No. 66. -: ” 

„FORMULE DESVULTĂTORE 
"1. Formulă de mesagiii Domnescii la 

"Camera legislativă 

Dostxiton DEPUTATI, .   Pe lingă raportulă ministralui secretară de
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Stată la departamentulii, , + , din Tera Româ- 
nâscă, sub No...dela..... ... . Înfăşi- 
şândumi-se proiectulii de lege pentru . . .; . 
e... e şș Ei flă înaintezii în deliberarea 
domniei-vâstre, potrivitii art. 6 şi 14 din con- 
venţia de la Paris 7/19 Augusti 1858. 

Dati în (oraşul) la (luna, diua) anul 1860. 
„A (Semnătura M. $.). 

Ministru secretarii de Statii 
la departamentul. , .. 

(Vontra-semnat ministru). 
O 

2. Formulă de mesagiii Dommnescă la 
Comisia centrală 

DosrILOR MEMBRI AI Cosusser CENTRALE, 

Proicctulii de lege pentru .. . „. . care Mi 
s'a înfăgişati pe lingă raportul ministrului 
secretarii de Stată la departamentulă, . . .. 
din Ţera Românâscă, fiindă de interes comun 
Principateloră-Unite, Ei îl înainteză în deli- 
berarea domniei-vâstre, potrivitii art. 33 din 
convenţia de la Paris 7/19 Augustă 1858. . 

Datii în (oraşul) la (luna, gina) annl 1860, 
"(Semnătura M.$.) 

Ministru secretară de Statii 
la departamentuli. . 3... 
p[oonirasemnat ministru). - - - 

0... 

3. Formulă de decrete pentru promul- 
garea legiloriă, 

ALEXANDRU IOAN 1 
Cu mila lui Dumnegei şi voinţa naţională, 

Domnă Principateloră-Unite, 'Ţâra Românâscă 
şi Moldova, 

La toţi de fașă şi viitori sănătate : 
Amii întărită şi întărim, promulgat şi pro- 

mulgămii ce urmeză : : 

LEGE 
(Eztractă din procesulii-verbalii ali Camerei 

legislative sâii ală Comisiei centrale). 
PFacemă cunoscută şi ordonămi ca cele de 

fagă să, fie investite cu sigiliuli Statului, şi 
trecute în Buletinulii legilorii (de uă cam dată 
Monitoruliă oficială), să fie adresate Curţiloră, 

” Tribunalelorii şi autorităţilori administrative, 
ca să le înscrie în registrele lorii, să le observe 
gi să facă a le observa; şi ministralii Nostru 
secretarii de Stată la departamentulă justiţiei, 
este însărcinată a priveghea publicarea lori. 

Datii în (oraşulă) Ja (luna, anulii). . . 
- (Semnătura Domnaluy). 

Ministru secretarii de Statii 
la departamentul justiţei. 

(Semnătura ministrului). 
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4. Formulă de decrete date în Consiliulii 
ministriloră . 

ALEXANDRU IOAN I 

Cu mila lui Dumnedeă şi voinţa naţională, 
Domni Principatelori- Unite, 'Țâra Românâscă 

„| şi Moldova. 
La, toţi de facă şi viitori sănătate : 
Vădândii părerea Consiliului rainistrilor din 
ra Românâscă; a 

„ Ami decretată şi decretămiă ce urmeză : 
(Texatulă decretului), 
Ministru Nostru secretarii de Statiă la de- 

partamentuli . ,...,.. este însărcinatii cu: 
aducerea la îndeplinire a acestui decretă. . 

- Dată în (oraşul) Ia (luna, anul). 
, (Semnătura Domnului). 
Ministru secretari de Stată “ 

Ja departamentuli . ,.,... 
(Somnătara ministrului). 

0... Si 

5, Formulă de decrete date asupra rapor- 
tului mânistriloriă 

ALEXANDRU I0ANI 
Cu mila lui Dumnedeii şi voința naţională,. 

Domni Principateloră-Unite, Ţâra Românâscă 
şi Moldova. | 

La toţi de fașă şi viitori sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru secre- 

tară de Statii la departamentulă, ., ..... 
din Țra Românâscă, sub No. ,. dela. . 

Amii decretatii şi decretămi ce urmeză: 
(Textul decretului). , 
Ministra Nostru secretarii de Statii la de- 

partamentuli, ..,..... esto însărcinată cu 
aducerea la îndeplinire a, acestui decretă. 

Datii în (oraşulă) la (luna, annlii). - 
(Semnătura Domnului). 

Ministru secretari de Stată 
la departamentul ........ 

(Semnătura ministralu!). 
No... 

..3 

6. Formulă de decretă de numiri în posturi 
administrative : 

„ALEXANDRU IOAN I 

Cu mila lui Dumnedei şi voința naţională, 
Domni Principatelorii- Unite, Tera Românâscă 
şi Moldova. 

La toţi de facă şi viitori, sănătate: 
„Asupra raportului ministrului Nostra secre- 
tarii de Stată la departamentuli ..... din 
Ţâra Românâscă sub No... dela... .. ; 

Amiă decretată şi decretămii ce urmeză:
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Art, 1, Este numitii (eâă suntii numiţi) (nu- | 
mirea postului), , ....... , ! : 

D. (cutare în loculi cutăruia) caro a trecuti 
în postulă (cutare) (s6ă demisionară ete,), (şi 
aşa, mal încolo, pentru câte numiri vorii fi pre- 
vEdute prin raportă). 

Art, 2, Ministrulă Nostru secretară de Stat 
la departamentulii este însărci- 
nat cu aducerea la îndeplinire a acestui decret, 

Dată în (oraşulă) la (luna, gina, anulă ,..) 
Semnătura Domnului). 

Mivistru secretarii de Stată . 
la departamontuli. . ....., 

. ....... .. 

Nr, (contrasemnati ministru). 

7. Formulă de decretii de numiră în posturi 
„judecătoresci | 

ALEXANDRU IOANI 
Ca mila lui Dumnedeii şi voinţa naţională, 

Domni Principateloră-Unite, era Românâscă 
"şi Moldova. - 

La toţi de faşă şi viitori sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru se-   cretară de Statii la departamentulă. ..... 

"din Ţera Românâscă sub No... dela ,..... 
Ati decretată şi decretămii ce urmeză : 
Arte 1, Suntă numiţi: 
Presidentii la Tribunalulă, ..,.. D. (cu- 

tare) judecătorul Tribunulului judeţalui . . . 
«e e «+ în loculii d-luY (cutare) care a trecută 
în postulă de (scii demisionar etc,) 

- Judecătoră Ja Tribanaluliă , 
d. (cutare) ete, ete. : 

(Și astă-felă urmeză cu aceeaşi desluşire 
tâte numirile),  - 

Art, 2, Ministrulă Nostru secretar de Stat 
la Departamentul justiţiei esto însărcinată ca 
aducerea la ndeplinire:a acestui decretă. 

Dată în (oraşulă) la (luna, anul). 
(Semnătura Domnulu!). 

Ministru secretarii de Stati 
la departamentulă justiţie. 

(Semnătura ministrului). 
No... 

8. Formulă de ordonanţă Domnescă 
(Are forma unui decretii şi se dă spre a pro- 

mulga unii regulamentă făcută de Domni pen- 
tru punerea în lucrare a une! legi; să spre a 
promulga. uă lege prorisorie făcută do Domn, 
care esta execntorie până ce una rotată de cor 
purile legislative vino ai lua loculii), 

PARTEA II 
Formule de acte Ministeriale 

REFERAT IN CONSILIUL, MINISTRILORU 
Sedinţa de la 23 Februarie 1860   „ Trebuinţo do a se fisa întrună modă regu- 
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lati şi forma deosebitelor acta ce esă din can- 
celariile Ministerelori şi ale tutulorii autori- 
tățiloră adminiatrative și judecătoresc, fiindă 
forte simțită, din lipsa de uniformitate ce 
modulii de procedură în ființă lasă de dorită, 
subsemnatulă are onorală a înfăgişa Onorabi- 
lalui Consilii alăturata aici colecţie de: for- 
mule, referându-se la buna sa găsire cu cale 
pentru a lori adoptare. 

(Semnati) I6năi Ghica, 

JURNALU 
Astăgi Marţi 23 Februarie anul 1860, în 

seanța, Consiliului ministrilor din 'Ţâra Româ= 
nâscă, luându-se în băgare de sâmă referatul 
domnului ministru secretară de Statii la de- 
partamentulii din întru, president Consiliu- 
lui, înscgitii de uă colecţie de formule de ra- 
porturi la Domuii, jurnale, referate la Con- 
silii, etc, . N 

Considerândii trebninţa, ce se simte de a so 
fixa întruni modă regalată forma deosebite- 
lori acte ce esă din cancelariile Jlinistereloră 
şi ale deosebiteloră autorităţi administrative 
şi judecătoresc; | 

Consiliul otarasce a se adopta formularul 
înfăcişatii pe lingă disul referată, şi a se com- 
plecta numărulii fornuleloră după cumii tre- 
buinţa va cere. „: - 

Disposiţiile acestoi jurnal ati a se aduce la 
îndeplinire de către domnul presidentii ală 
Consiliului, 

(Urmeză semnăturile d.d. ministri). | 

Î. Formulă de referat în Consiliul Alinistrilor 

. REFERAT 

(Intrare în materie simplu și conclusia ase- 
menea, fără vre nă formă dre-care de etichetă). 

Ministrali ! 
(Snb-scrierea), 

ZI, Formulă de jurnală încheiată asupra unei 
otărâri luate în Consiliulii ministriloră 

JURNALU 
Astăgi (diua stptămânei şi a lunei, luna, a-' 

nulii) în seanța Consiliului ministriloră din 
Tera Românescă luându-se-în băgare do sâmă 
referatulă domnului ministru secretarii de Stat 
la departamentuli . 
ee e BSUDTa i. . . . . ete, 

(Urmeză expunerea, subiectului . .) 
Urmăză considerantele. , , . 
Consilială otărasce . .. 

(UrmEză otărirea Consilinlui) 
(Conclusie) 

Disposiţiile acestui jurnal se voră aduca
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“la îndeplinire prin domnulă ministru . 
î « „ Gupă ce mai ântâiă îlii va supune la, 
„Domnesca aprobare. ” 

ZII. Formulă de raportă la Domni 

(Se începe de la jumătatea paginei, lăsânduse 
3—4 degete margine albă pe partea stângă), 

-Prea Inălţate Dâmne, 
(Textulă . ee... 

(Concluzie) 
Suntii ca ceiii mai profundă respectă, 

Prea Inălţate Dâmne 
Ală Mărie! Vâstre, 

Aprobarea Domnâscă, 
<încaviinţati» prea plecată şi 

Alexandru I6nă I, 
Ministru secretar de Stat 
la departamentală. ,,, 

Bucuresci, (luna. anul) „ (semnătura) 
: No. 

IV. Formulă de adrese între Ministere 

PRINCIPATELE-UNITE 

MINISTERIULU.... 

Ducuresci (luna an.) 

“AL . . 

ŢEREI ROMÂNESCIĂ 

Noua. 

Domnule ministru 

(Textulă . 

(Conclusie) 

Priimiţă, vă rogi, Domnule ministru, încre- 
dinţarea prea osebitel mele consideraţii, 

Ministrulă, 
- (semnătura) | 

„Şefală secţiei (contra-semnătură) 

"Domnului - 
Ministru secretară de Stat la departameatau!,, 

prea supusă servitori |- 

i 
LEGIU:RI 

V. Formulă de ordine şi circulări Diniste- 
- riale către prefecţi 

PRINCIPATELE-UNITE  Bucuresci (lana an.) 

MINISTERIULT.... 
AL 

-|TEREĂ ROMÂNESCI 
No... 

“Domnule prefect 

Doztali , 

i. ) 
(Conclusie) 

„Priimiţi, Domnule preiectii, încredințarea, 
osebitei mele consideraţii, 

Ministrulă, 
” (semnătura) 

Şefulă xecţiei (contra-semnă tură). 
Domnului 

Prefectii ală judeţului 

  
VI. Formule de raporturi ale prefecțilorii de 

judeţe către Dinistere 

PRINCIPATELE-UNITE Oraşul de rezed, (. an.). 

PREFECTURA 
.JUDEŢULUL.,. 

No... 
e 

Domnule ministru 

, (Dextult . .....j A NR 

(Conclusie) 
Bine-voiţi, vă rogi, Domnule ministra, a 

priimi încredințarea prea osebitei mele consi-   deraţii. Prefectuli (semnătura) 
secretarii (contra-semnaţi) 

" Domnului i 
Ministru secretar de Stat la departamentul...
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NOTA 
Tote autorităţile dependente în general, sâă 

către Ministera si după graduli de erarchie 
între densele, corespondez după formula No. 6; 
ră cele neaternate unele de altele, se servă 
de formula No, 4. 
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Pormula de etichetă la conclusie, este va- 
riabilă, după consideraţiile de erarchie ce ară 
exista între deosebitele autorităţi. 

Expresiunea de «vă invită» une-ori abusivă . 
îutrebainţată, nu îşi are loculă în adresele în- 
dreptate autorităţiloriă de acelaşi gradii, şi cu . 
atâtă mat puţină în relaţiile cu autorităţile 
suporidre. 

  

REGULAMENTUL 
ALERGARILOR DE CAI 

(Iaşi, 1862) 

Art, 1, Alergări anuale de cal se institue 
de către jokei-klubă, , 

Art, 2, Alergările vorii fi de tret clase. 
Clasa I. Alergări de tărie (course de fonde) 

pentru harmăsari şi iepe străine; sâii născuţi 
în ţ6ră. Donă roţi de ipodromii; premialii va 
fi de 300 galbeni. E 

Clasa Il. Alergără de partidi (course en par- 
ties lites) pentru harmasari s$ă iepo născuţi 
în ţâră. Câto uă râtă de ipodromi, de partidă 
premiulă va fi de 300 galben!. . 

* Clasa III. Alergări de repejune (course de 
vitesse) pentru harmăsari şi iepe născuţi în 
țeră; 1300 metri de ipodromă; premiul ra fi 
de 200 galbenă. . _ 

Arte 3. Ipodromuli va fi de 1500 metri, 
Art, 4, La alergările de clasa I, vor fi prii- 

miţi harmăsari sei iepe de ori ce rârstă. La a- 
cele de clasa II, harmăsari scă iepe de la 3 până 
la 8 ani împliniţi, La, acele de clasa III, de la, 
3 ptuă la cinci ani împliniți, 

Art, 5, Fie-care proprietară de cal care va 
voi a lua parte la alergări, este dâtorii : 

1. A declara şi a dosedi loculă nascerii ca- 
lului stă; 

9, A']ă înscrie până la 1 Iulie, 
3. A declara colorulii jachetei şi a gapcei o- 

cheului ce va încălica calul, precumi şi nu- 
mele calului. 

Art, 6, Preţulii intrării cailoră va. fi de 10 
galbeni de cală, carii se vorii plăti îndată la 
înscripţiunea calului. 

Art, 2, Uni cală va putea fi înscrisă pentru 
mai multe alergări, după fie-care inscripţiune 
va plăti deosebită intrare. i . 

Art. S, Fiindă că inscripţiunea, calulu! tre- 
bua să fie anume pentru uă clasă otărită de a- 
lergare, proprietarulii care arii voi să alerge 
în altă clasă de câtii aceea, pentru care calul 
esto înscrisă, va fi liberă a o face chiară şi în 
diua alergăriloră, plătindi uă înduoită intrare 
osebitii de aceea prevădută la art. 6. 
"Art, 9, Comitetul este însărcinată : 

1. Cu inscripţiunea cailor şi cu priimirea 
baniloră; .   

2. Ca cercetarea, declaraţiilorii proprietari 
loră în câtă privesce vârsta cailorii, şi loculii 
nascerii Jorii. 

Art. 10, Totalulă intrăriloră ce va împărți 
între acei carii vorii ajunga ală duoilea în fie- 
care alergaru, însă fie-care din el nu va putea 
priimi mai multi de 50 galbeni. 

Art, 11. Comitetulă clubului va institui un 
jurii compusi de 5 membrii. | 

Na roriă putea fi membri juriului : propric- 
tarulă' calului care va alerga—Tatăli—fiiuli 
—ginerile—fratele—stă cumnataulii acelui pro-. 
prietarii. 

Art. 12, Jariulă va fi supusi unui jurământ 
de onâre, cum că va fi drept în decisiunile sâle, 

Arte 13, Indctoririle juriului pe ipodromă 
sunti : 

]. A trage la sorţi pe jochei, pentru a se o- 
tări rândulă fie-căruia pe ipodromii; 

2. A decide care cală ari fi învingătorulii, şi 
care ari fi rămaşii (distanc63); 

3. A decide dâcă alergarea este nulă (course . 
nulle.) ! NE 

4. A da semnalaulii pornirei; 
5. A decide dâcă pornirea ai fosti bună 

s6ă rea; - 
6. A decide casnrile cândii cainlii învingă- 

toră nv va avea dreptulă a priimi premiulă, 
Decisianile juriului voră fi fără apelă. 
Arte 14, Daol stilpi voră fi înfipță pe ipo- 

dromi; uncii la punctul pornirei, şi altulii la, 
100 metri în urma stilpului de pornire. . 

Calulii care va ajunge ântâiă la stâtpuli de 
pornire, ra câştiga premiul. Caii carii nu vor 
ajange la ali duoilea stâlpă,. cândă învingă- 
toruli va fi ajunsă la stâ!pulă de pornire, vorii 
fi socotiți ca rămaşi, şi nu vor mal putea a-i 
lerga în aceea di. ” Ă 

Pentru a otări care cal suntă «rămaşi», u- . 
nulă din membrii juriului va sta la stâlpulă,! 
numită ali cailoră rămaşi, 

Art, 15, La alergarea, de partidi, jocheii vor 
trage la sorţi pentru locurile ce vorii ocupa po 
ipodromii, în fie-care partidă. | 

Art, 16, Caii carii voră câştiga un premii,
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nu vorii putea alerga în viitori la alergările de 
aceeaşi clasă, fără a li se may adăogi âncă vă greutate. Greutatea acesta va A: 

Pentru unii calii de 3 anj, de 1 1]2 oca; 
Pentru unii cală de 4 ani, de 2 oca; 
Şi pentru ună cali de 5 ani, şi în susă de 4 oca, a Acâstă greutate nu i se ta adăugi, cânaii 

va alerga într'uă alergare de clasă superi6ră 
acelia în care a câştigată anii premiă, 

Art, 17, Se va socoti carea, pornirea acea în care unulă din jochei va fi pornit înaintea sem- 
nalului; sub nici ună curântii însă aceea. în care anulă s6ă mai mulţi jochei, se voră porni 
după semnal, - N 

Uă trâmbiţă va fi aşedată pe tribuna juriului şi alta la 200 metri. În cas de vă pornire rea, 
şi după ordinuli dati de preşedintele juriului, 
trimbiţile roră suna, şi jocheil porniţi vor tre- 
baui să reţie caii lori, să se întârne înapoi, şi 
să se puie din noă în rândă la punctulii de 
pornire, | 

Decă se voriă întâmpla trek porniri role, pri- cinuite toti de acelaşi jochei, elă va fi depăr- tată din alergare; însă proprietarulă calului va putea înlocni jocheulă, fără ca întârdierea 
causată prin acâstă schimbare, să fie mai mare 
de 10 minute. ! | 

Art, 18. Se vorii face tribune pentru I. Sa, 
pentra corpulă consulariă, pentru străinii de 
distincţie, pentru membri tuturoră jochei-elu- 
huriloră ce sa vor ufla facă la alergări, şi pen- tra persânele ce vorii. plăti câte 18 let 'de o- 
culii I, şi câte 12 lei de Iceală II, a 

Trăsurile care ară roi să intre în lăuntrală 
ipodromului, voră plăti 18 lei de cală. Fie-care - călăreţi va plăti 18 lei. Pers6nele care ar dori 

-să circuleze liberii pe ipodromă, să intre în lo- 
cul cântărirei; vorii plăti 2 galbeni, Aceste persâne voră trebui să iasă de pe ipodrom, în- 
dată ce va sosi momentul eşirei jocheilor carii 
trebue să alerge, | 

Reintrarea acestoră persâno nu va putea a- vea loci, do câtă în urma permisiune! date de președintele juriului, după co juriulii va declara 
pe învingătoră. 

In faţa acestori tribune, se va face nă altă 
tribună mai mică, destulă de baltă, pentru 
membrii jochei-clabuiui şi a juriului, ca să 
pâtă priveghea tâtă suprafașa ipodromului, 
Dinaintea acestei tribune se ra ada stâlpul 
pornire, şi pe aceată stâlpii anii clopoti, care 
va servi pentru a da semnalul pornirej. 

„„_ Namai membrii permanenţi aă Jochei-clubu- "lui aăi libera intrare pa ipodromii, şi rorii pu- 
tea rămâne în timpul alergăriloriă po tribuna jurinluy, Însă. ci se vorii retrage după acea tribună, îndată dnpă sosirea cailoră la țălă, 
pentru ca juriulă să pâtă singurii delibera, 

Până cândă se voră pregăti jocheii, şi voră eşi călare pe ipodromă la loculă otărită (şi lo- 
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culii acesta va fi uă îngrăditură din dosulă ţri- 
bunei celei mari), ună membru a juriului va 
sta pentru cântărirea jocheiloră, tragerea lori 
Îa sorți; atunci, acestii mombru a juriului va 
eşi şi elii de pe ipodromă, va pune pe fie-care jocheii la locul s&ă, îi va întreba decă suntă 
gata, va înscinţa pe preşedintele juriului de pe 
tribuna cea mică, cumă că pâte da semnalulă 
poprirei, 

Arte 19, Dâcă unii cală va eşi de pe ipo- 
dromi, elă va trebui, pentru ca să ica premiul, 
în casti cândiă va ajunge ântâiă, să se întârcă 
înăuntrulă ipodromului, totii pe la punctulii pe 
unde va fi eşită. : 
“ Arte 20, Ori-ce cali nu ra voi să se por- 
nescă de pe loc, şi se ra porni cu ajutor străin, 
s6ă pornindu-se se va feri (d$rob6) şi cu ajutor 
străină se ga îndrepta pe ipodrom; sâă picâna 
nu se va scula cu singurul ajutoriă ală jocheu- 
lni săi, va fi considerată ca rămas (distancâ), şi nu va mal putea alerga în acea di. 

Art, 21. Este cu totulă oprită jocheiloră : 
1. A întrebuința biciuşea sâi mâna în contra | altui cală s6ă călăreț, ” 
2. A împinge pe vecinulii săă asnpra frân- Shiei, ca să'lii silâscă aşi opri caluli, 
Nici ună jocheii nu va putea încrucişa pe uu 

altul, mai nainte de ală fi întrecută, celă pu- 
şină de două lungimi de calii, | 

Art, 22, Proprietarul calului, care va A fă- 
cutii uă declaraţie falsă, în ceea ce se atinge 
de cuprinderea art, 5; s6ă acela, a căraia jocheii 
se va fi abătuti de Ja uă singară dispusăciune 
a articuleloră precedente, nu ra priimi de felii 
premii, , 

Art, 283, Membralii juriului care va f pre= 
sidatii la cântărirea jocheiloră şi tragerea lor 
la sorţi, va rămâne pe ipodromii până la sfir- 
şitulă alergărei, ca să constateze, dâcă jocheul 
calului învingătorii, se ra găsi la sosirea sa, 
totii cu acea greutate, cu care s'ară fi pornit, 

Art, 24. La întâmplare cândă premiulii dia 
S'ară da proprietarului calului învingători, din 
causele prevăduto în articulele precedente, a- 
tunci : 

1. Ia casulii unei alergări de uă râtă de ipo- 
dromiă, premiul sc va câştiga de către ală 
duoilea cală care va ajunge la stâlpul porni- 
riloriă, , 

2. In casulă unei alergări de daut încercărț, 
se va face şi uă a treia încercare, dâcă în acea 
a doua aii rămasă mat mulți de duoi cat. Dâră 
în casulă în care nu va fi remasiă de câţi duo 
cai, atunci premiul va rămâne acelui cală, ca- 
re aă ajunsi ali duoilea, după calulă care na 
va priimi premiulă, “ 

3. In casulă unei alergări de trei încercări, 
premiulă se va da concurentului calului învia. 
ătorii, care nu va fi priimitii premiulă în a 
treia încercare. | 

Arte 25, Dâca urmâză înduoială din partea
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juriului, caii cară roriă sosi împreună la punc- 
tuli pornirii, voră trebui să mat alerge âncă 
uă dată, 
„Deca se va 'ntâmpla ună asomeneu casă la 

alergarea de tărie, caii na vori face de câtii 
uă râtă. 

Art, 20, In casurile în care caii învingători 
nu voră priimi premiile, s6ă în casuri în care 
duoi sâii mai mulţi cai vori ajunge astii-felă, 
ca să fie jariuliă la înduoială, căruia din cal se 
cuvine premiuli, proprietarii şi jocheii nu vor 
fi îngăduiţi a discuta dreptăţile lori. Otărirea 
jurinlui va fi fără apelă. , 

Art. 27, Pentru ca proprietarii cailorii să 
aibă timpi dea găsi şi dea pregăti jochsii 
trebuitori, greutatea acestora nu se va otări 
pentru anuli ântâiă a alergărilorii, şi fie-care 
proprietar este liber a întrebuința ori-ce jocheii. 

Art, 28. Afară de alergările sus menţio- 
nate prin art, 2, se va face şi uă alergaro de 
repejune (mă r6tă de ipodromă) de cai comant; 
fără obligaţiunea de înscriere, şi fără plată de 
întrare.. Persnele cari voră voi a concura la 
acestă alergare, se voră priimi, chiariă şi dâca 
se vor presenta în diua alergărilor, pe ipodrom, 

Nici ună cali de preţ, scă mai mare de cât 
„14 1/2 măsură, na va fi admisă la acâstă aler- 
gare. Juriulă e singuri competentă de a decide 
priimirea s6i respingerea cailoră ce se voriă 
presenta,. Premiul va fi de 30 galbeni. 

La, alergarea acesta vorii fi priimiți annă- 
sari, iepe s6ă jagani, de ori-ce vârstă, 

Art, 29. Renduliă alergăriloră, 1. Ântâia a- 
lergare de partidă (premitre manche de la 
course en parties lies). - 

2. Alergarea de repejune. 
3. A duoa alergare de partidă. 
4. Alergarea de tărie. 
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5. A treia alergare de partidă, de va fi nevoe. 
6. Alergarea de cal comuni. , 

__ Între fie-care alergare, va fi uni intervală 
de 15 minute, 

Art. 30. Inainte de începerea alergăriloră, 
se va deschide pe ipodromă uă espusăcinne de 
animale domestice din ţâră, şi se voră decerna 
preţurile mai josii însemnate, : 

Uni jurii va fi numiti de către Comitetă, 
compas de trei membri dintre proprietarii mari, 

Juriulii va decerno următorele premii : 
Premiul ântâiă celui mai bună armăsară 

de hami CO galbeni. 
Preminli ântâiii celui mai bună şi mai fru- 

mosii taură 40 galbeni, , 
Premiulii alii duoilea celei mai bune şi mai 

frumâse vaci 30 galbeni. - 
Premiulii ântâiă celui mal frumosi berbecă 

25 galbeni.   Premiul alii daoilea celei mai frumâse oi 
20 galbeni, - | 
Premiul ânteii celai mai frumosi rimător 

20 galbeni. 
Premiulii 

10 galbeni. 
Premiul al duvitea celei mai frumose 

5 galbeni, , 
Art, 31. Regulamentală de facă se ra putea 

modifica după necesităţile co se rorii presenta 
mai târdiă, de către adunarea generală cu ma- 
joritate absolută a voturilor, 

Comitetulă clubului 

Preşedinte A. C. Moruz, 
Membri! : T. Ghica, N. Cantacuzino, A. Ma- 

vrocordatii, D. Sturza, N. Roseti-Bălănesca, : 
secretară, G. M. Suţu, casieră. 

ântâiă celui mai frumosi cocoşă 

găini 

  Iaşi, în 6 Ianuarie, 1862, 

  

REGULAMENTULU INTERNU 
ALU CL UBULUI 

(Iaşi, 1862) 

Art, 1. După otărîrea adunării generale din 
6 Ianuariii 1869; clubulii se va compune de : 

1. Membrii permanenți, " 
2. Membrii provisori, 
3. Membrii onorari. 
Art, 2. Pentru ca adunarea generală, să fie 

complectă, trebue să fie faşă 12 membri per- 
ranenţi. . o 
” Adunarea generală anuală, care se va întruni 
pentru priimirea socotelelorii comitetului, va 
trebui să fie compusă de cincY-spre-dece mem- 
bri permanenţi. 

- Arte 3, Pentra ca cinova să fie priimită ca 
membru provisoriă, e de neroie să supuio cere- 
rea șa în scrisii comitetului. Acesta conrâcă | 
uă adunare generală, cars balotâză pe candi- 
dati, cara este priimită cândi va întruni ma- 
joritatea de duog treimi a membtiloră de facă. 

Art. 4, Membrul provisoriă va plăti cinci- 
spre-dece galbeni pe anii, şi în acestă calitate 
va avea dreptulă de a intra în cercă. 

Art. 5. Fie-cara membru provisorii va fi 
priimitii ca membru permanentă, dâca va mai 
plăti âncă dece galbeni po anii.
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Art. 6. Anulă cercului se va începe de la 
1 Ianuarii, cândă atuncea fie-care membru va 
fi dstorii a plăti intrarea şi subscripţiunea sa. 

Arte 7. Ori-care membra care până la 1 Mar- 
tie, dâca so află în ţeră, sei până la 1 Mai, 
dâca va fi în ţ&ră străină, nu va plăti intra- 
rea, sa, va fi ştersii de pe lista membrilor per- 
manenţi. Dâca până la terminele mai susă a- 
rătate nu va plăti nici subscripţia sa, va fi 
ştersi şi de pe lista membriloră provisort, 

Secretarul Comitetului este dâtoră a afişa în sala cercului lista aceloră membri cari nu 
vorii fi plătită intrarea sâă subscripţia loră, până la 1 Ianuariii, 

Arte 8, Toţă şefii consulatelorii ai dreptulă 
a fi membri provisori fără balotaţie, plătindă 
subscripţie de 15 galbeni. 

Toţi străinii, presentaţi de către trei mem- 
bri permanenţi, toţi membrii a tuturor jochet- 
cluburilorii, cari se voră afla ca voiajori la re- 
şedinţa clubului, voră fi consideraţi ca membri 
Onorari, | 

Arte 9, Ună comitetii de ș&pte membri va f 
alesii pe trei ant de către adunarea generală a 
membriloră permanenţi. 

Art. 10. Comitotali îşi va alege ună pre- şedinte, ună secretarii şi unii casierii, - 
„Preşedintele Coinitetulul îl va convoca când 

va socoti de cuviinţă. EL va dirige desbaterile 
Comitetului, le va face conclusiunea, și va pune 
chestiunea asuura căria se deliberâză, la voturi. 
Daoi membri din comitetii potă cere punerea 
la votii a unei chestiani. | 

Secretaruli va ţine tâtă corespondenţa, pro- 
cesurile verbale ale şedinţeloră Comitetului, şi 
a adunăriloră generale; el va fi însărcinată cu 
publicaţiunele prin diare, și cu convocarea Co- 
mitetului si a adunăriloră generale. 

Casieralii va fi însărcinaţi ca priimirea ba- 
nilorii, ţinerea tuturoră socoteleloră, a sumelor 
încuviinţate de către Comitetii, a retribuţiunei 
amploiațiloră şi servitorilorii cercula!, a prive- ghere! şi a administraţiei interne a clubului, 

Arte 11, Dâca dnoi membri din Comitetii o 
ceră, Comitetalii va, fi convocati, Cererea, a 
cesta va fi în scrisii şi adresată către Becrerar, 

Patru membri presenţă voră constitui comi- 
tetulii. Cândi la votare, voturile soră fi egală 
împărţite, votulă preşedintelui este precum- 
pănitoriă, - . 

Dâca preşedintele, alesii de către Comitetii, 
nu va fi presentă, membrulă celii mai în vârstă 
dintre membrii Comitetuluy, va, preşedea,. 

Art, 12, Afară de chestiunele care privescă 
admisiunea unu! membra în sozietate, adună- 
rilo generale voră otări tote chestiunele prin 
majoritatea absolută. adică, jumătate şi unală 
a membrilorii presenţi.— Voturile se vori da, 
prin sculare şi şedere, însă dâca, trei membri 
0 voriă cere, se va procede la votare prin scru- 
tinii secretii, 

LEGIURI 

  
4 p8 unulă din membri 

  

Art, 13, Comitetulii otărasce tâte cheatiu- 
nele prin majoritatea, absolută, Votulă se va face prin sculare şi şedere; însă dâca unul din 
membri o va, cere, se va procede la, votare prin 
scrutin secretă. 

Art, 14. Balotarea unui candidati se va face 
totă-dâ-una prin scrutină secretă, cu bile albe 
şi negre. 

Art, 15. Comitetulă nu va putea nici odi- 
ni6ră lua uă otărire în contra regulamentului, 
s6ă în contra, unei decisiuni a adunării gene- 
rale; cândă s'arii presenta ună asemenea casă, 
el sa va supune spre otărîre adunării, - 

Art. 16, Uâ adunare generală na va putea 
fi convocată de câtă prin Comitetă, sâă prin nă cerere a şcse membri permanenţi, însă cererea acâsta trebuie să fie dată în scrisă, şi să cu- 
prindă motivuli conrocării, 

art, 12, La sfirşitulii anului, în luna Noem- 
brie, sa va întruni adunarea generală, şi Comi- 
tetulii va supune socotelela anuale. 

Art, 18, Adunarea generală nu ra putea 
desfiinţa, înaintea terminulul de trei ani, comi- 
tetală alesii; de asemenea nu va, putea inlocui 

Comitetului, de cât dsca 
va fi la miglocii nă causă de ondre. 

Art, 19. Pentru ca uă chestie do onâra să 
fio otărită în contra unuia din membri perma- 
nenţi, prorisori s6ă onorari, adunarea generală 
trebue să fie compusă, celă puțini de 15 mem- 
bri permanenţi. |, 

Votulii se va da prin serutină secretii; dâca, uă treime din voturile presente vor eşi cu bile 
negre, membrulii ra fi ştersă din lista membri- 
lorii cercului. 

Art. 20, Adunările generale nu se vor întruni 
de câtă de la 1Augustă penă la 1 Decembrie. 

Adunările generale se vor convoca 10 dile 
mai nainte, stă prin comitet, sâă prin cererea 
a ş6se membri permanenţi, afișată do către co- 
mitetii în salGnele cercului. 

Art, 214 Deca se va înfășişa vre unii casă 
excepţionalii de la 1 Decembrie până la 1 Au- 
gusti, Comitetală va cerea să întrunâscă duot- 
spre-dece membri permanenţi. Dă&ca acâsta nu 
vară putea, Comitetulă va otări chestia pe 
răspunderea sa, cerândă ratificarea ulterisră 
a adunării, 

Art, 22, Ori-ce causă s'arii ivi între membrit 
clubului, în clubii, ea se va judeca de către duci 
arbitri aleşi de către acei membri. Deca va fi 
nevoe de.unii superarbitru, eli va fi numită de 
către Comitetii. Deea persânele în causă nu se 
voră pleca a numi arbitrii, Comitetuliă îi va 
numi de ]a sine, şi otărirea lor va fi fâră apelă. 

Art. 23, Dâca causa va privi ondrea persâne- 
lor, fie-care din părţile interesate va alege un 
arbitru, şi Comitetuli va alege alți daoiarbitri,- 
Dsca va fi nevoie de ună superarbitru, acesta 
se va numi de către preşedintele adunării ge- 
nerale. Otărirea arbitrilor (conseil 4'honneur),
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va fi fără apeli; şi membrii cari nu se vor su- 
pune, vori fi şterşi de pe lista membrilorii de 
către Comitetă, fără ca să fie nevoie de încu- 
viinţarea adunării generale. 

Art, 24. Deca președintele adunări! gene- 
xale nu va fi prensenti, cândii se va presenta 
casul de numire a unui superarbitra, acesta va 
Â numitii do către unnli din amenduo! vice- 
preşedinţii, şi fiindii şi aceştia absenţi, super- 
arbitrală se va numi de către Comitetii. 

Art. 25. Când ună membra se ra uita, până 
întru a rădica mâna asupra altuia, Comitetali 
va şterge pe vinovatii de pe lista membrilori, 
fără ca să aştepte deslegarea adunării generale. 

Arte 26. Comitetul va şterge din lista mem- 
brilorii, pe ori carg membru va da de trel ori 
pricină de sfadă, şi va fi avut de trei ori otă- 
zîrile erbitriloră în contra sa. 

Art, 22, Nimenea nu pâte lua sub nici unii 
cuvântii, nici uă carte, broşură sei giariă, din 
sal6nele cercului. , 

Art, 28, Or-care proprietari de cală, va fi 
făcută uă falsă declaraţie, în ceca ce se atinge 
de cuprinderea art.5 din regulamentul aler- 
gărilor, descoperindu-se acesta şi în urma aler- 
găriloră, na va mai putea fi priimit la alergăry; 
şi în casii cândă ra fi membru a clubului, va 
fi ştersă şi din lista societăţii.   

Art, 29. In salânele clubului nu vorii fi er- 
tate alte jocuri, de câtii zistii şi preferanţe, 
sub nici unii felii de cuvântii. 

Art. 80. Orl-cari membri voră juca alte jo- 
cur, de câtă acele ertate prin art. 29, voră fi 
supuşi la uă amendă de 25 galbeni pentru ân- 
tâia 6ră, de 50 galbeni pentru a duoa 6ră, şi 
la a treia 6ră voră îi şterşi de pe lista membri- 
lori societăţii. So înţelegs că singurulii facti 
de a nu plăti amenda. este destulă motivii pen- 
tru a fi ştersii de pe lista membrilor societăţii. 

art, 31. Fie-care membru ali Comitetului, 
este liber a'şi numi dintre membri permanenţi, 
ună supleanti pe timpă de patru luni. 

Art, 22, Regulamentul de facă, supusi înal- 
tei îucuviinţări a 1. Sele Domnitorului, protec- 
toră şi membru acestul cercă, va fi tipărită; şi 
fie-care membra îl va priimi împreună cu uă 
listă a membriloră. 

Membrii ânteei adunări generale, 
Preşedintele: A. C. Moruzi, 
Vice-preşedinţii: P. Mavrogeni, N. Mavro- 

cordatii. 
Membrii : A. A, Balş, Alex. Cantacuzino, 

I, N. Cantacuzino, N. N. Cantacuzino, L. C. Ca- 
targiu, T. Ghica, E. Cortaţi, A. C. Mavrocor- 
dată, AI. Obolinski, N. Roseti-Bălănesca, Dimi- 
trie A. Sturza, G. M. Suţu, C. Suţu, A. Suţa. 

  

"TABLOU 

ALU COMUNELORU URBANE SI RURALE DIN ROMANIA PE JUDETE ȘI PE PLASI 

(după velaţiunile cele mai recente din 1972 dobândite de Officiulii centrală de Statistică) 

1. JUDETULU ARGEȘU - Broscenii-Roşani 
Bambueni . Cacaleţii-Cireşu 

], Plasa Argeşu Buzoesci Cacaleţir do-josă 

aa Căcărezeni G esca-L opesci 
Albescii- Brătesci Cochinesci erşcanile 

Argeşu Costesci Cornăţelu 
Bascovile Găujani Degurile 
Bălculescii-Alănicesci 
Brătienii-Galeşu 
Bunescă 
Cerburenii-laşi 
Costescii-Strcesci 
Flămândesci 
Mălurenii-Bădiceni 
Muşătescii-Vâlsănesci 

„ Tutana-Enache 
Valea-Danu!ai-Vernesci 
Vălcelile 
Zernescii-Cacaleţi. 

a Plasa Cotmâna - 

Băseni!-Stârei 

Hârsescit-Vlăscuţa ' 
| Humele 
lonescii-Tomşanca 
Lunca-Mârghiea 
Martalogii-Ciobani - 
Pădureţu-Ciesci 
Podu-Broaceni „ 
Stolnicii-Isbăşesci 
Şerboeni 
Teleşci 
Unghenii-Colţu 
YVulpesci. 

9. Plasa Gălăşesci   Bârlogu Pi   

Gălăşescil-'Ţaţulesci 
Gliganu 
Isvoru-de-josii 
Isvoru-de-susii 
Mozăceni 
Negraşi 
Răscăeţii-Drăghinesca 
Răţescii-Furduesci 
Recea 
Rocia 
Slobodia, 
Stănislăvescil-Oarjea, 
Suseni . , 
Şerbănesei . 
'Țeia.
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+. Plaiu Loviştea 

Arifu 
Băboesci 
Berislavesci 
Boiş6ra, 
Brădetu 

“ Cicănesci 
Corbeni 
Dăngesci 
Grăblescii-Câneni 
Jiblea 
Petişanii-Spinu 
acoriţa 

Sălătrucela 
Sălătrucu 
Şerbănesci 
Șuicit-Morăsci 
'Pitesci. 

5. Plasa Oltu 

Bălcesci . - 
Bărbătesci 
Bârsoiu - 
Ciomăgesci 
Cremenarii-Flămânda 
Cremenarii-Moşteni 
Cuca i 
Dănicei 
Dobresci 
Drăgnţescii-Săpunari 
Galicea-Flămânda 
Lăunele-de-josă . 
Lăunele-de-susă 
Măcăi. . DI 
Olanu : 
Scheiu ... 
Stoicenii- Pleşoiu 
Stoilesci 
Uda-de-josi 
Uda-de-susiă 
Urşi 
Valea-Ungureni 
Vitomirescit-Trepteni. 

6. Plasa Pitesci 

Albota-Cerbu 
Bascovu-Flesci 
Băbana 
Borlescil-Vărdari 
Bradu-de-josă : 
Bradu-Gâmtna 
Budâsa , 
Cocu-Popesci 
Cruciș6ra, 
Dela-Bradulai 
Dobrogostea-Negovani 
răganu- Bâscovel 

Gălăşesci 
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Găvana-Valea-rea, 
Groşi . 
Hinţescit-Zmedra, 
Mareşu 
Merișani 
Moş6ia 
Păicuroiu 
Pitesci 
Poâna-Lacului 
Prundu | Ă 
Rechiţelele-de-josă 
R&chiţelele-de-susiă 

| Samara . 
Săpata-de-josii 
Săpata-de-susă 
Slătiorele 
Valea-Mărului, 

+ Plasa Topologu 

“| Alimănescii-Ciofrângeni 
Alimănescit-Poenari 
Bârsescil-Bercioia 
Bleicil-Blidari - . 
Budesci 
Ceparii-Bârsesci 
Ciutescil-Căzănesci 
Corbii-Măngureni 
Dedulescii-Y ărdari 
Fedeleşoiu-Feţeni 
Giurgiavenii-Vătăgesci 
Golesci , 
Milcoiii-Isbăgesci 
Runcu 
Tigreni . 
Urlnescit-Băbeni. 

IL. JUD. BACAU 

"Le Plasa Bistriţa-de-josii 

Bibiresci 
Botesci 
Cleja, 
Faraâni 
Fundu-Răcăciuni 
Gioseni 
Letea 
Milesci 
Nănesci 
Păncesci 
Părincea 
Petresci 
Racătăa 
Răcăciuni” 
Ruşi 
Somuşca 
Tamaşi 
Valea-mare 
Valea-sâcă, 

    

  

  

2, Plasa Bistriţa-de-susă 

Bacău 
Berbinceni 
Beresci 
Blăgesci 
Bogdănesci 
ahociu 

Călugăra-mare 
Ciumaşi 
Dâlu-noă 

-| Fântânele 
Gârleni 
Glodurile 
Liugii-Călugăra 
Luncani 
Mărăsci 
Mâărginenii-munteni 
bârşia 

Odobesci 
Osebiţii-Mărgineni 
Prăjăsci 
Racova, 
Săucesci 
Săcueni 
Spineni 
Slobogia- Luncani 
Şerbesci 
Valea-lui Ion 

3. Plasa Tazlău-de=josii 

Ardi6ni 
Bârsănesci 
Beresci 
Berzunţu 
Boşoteni 
Brătila 
Drăgugesci 
Nadişa 
Sănduleni 
Scorţeni 
Teţcani 
Valea-rea 

4. Plasa Tazlău-de-susiă 

Băhnăşeni 
Băsesci 
Brusturâsa 
Baucşesci 

| Comănesci 
Dărmănesci 

„| Doftena 
Leontinesci 
Măgiresci 
Moinesci 
Podurile 
Solonţu ; 
Valea-Ariniloră 
Văsăesci,



5. Plasa Trotușa 

Bogdana 
Bogdănesci 
Căiuţu 
Curiţa 
Caşinu 
Gropile 
Grozesci 
Jăvreni 
Monastirea-Caşinu 
Ocna - 
Onesci 
Riîpile 
Trotuşu. 

III. JUD. BOLGRAD 

Î. Plasa Cohulo-Prutu 

Anadolu 
Barta 
Bolboca 
Brănza: 
Cara-Gaci 
Cartalu 
Chişliţa, | 
Cişme-Chioi 
Colibaşu 

„Curci 
Frecăţei 
Giurgiulesci 
Hagi-Abdu'a 
Impuţita 
Itulia 
Satu-noii 
Slobodia' 
Vâlcănesei 
Văleni. 

2, Plasa Domeniilorii 

Baccialis-Spasca 
Borisovea 
Caracicova. 
Cara-Mahmed 
Cemaşiru 
Chişliţa 
Chitai 
Cişmele 
Dimitrievea 
Draculea 
Farmanca 
Galilesci 
Gibriani 
Hagi-Curda 
Hasan-Spaga 
Muravlevca 
Neruşai 
Potcorea 
Sagâna   
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Vasilevca 
Zolocari. 

3. Plasa Ismailu 

Babele 
Banofea 
Bolgradu 
Cairaclia, 
Cara-Vurtu 
Cişm6oa-văruită 
Congazu 
Dermenderi 
Dalu-Chioi 
Eni-Chioi 
Erdoc-Barnu 
Eschi-Polos 
Fontâna-Zinelorii 
Noua-Caragaci 
Noua-Procofea 
Sichirli-Chitai 
Tabacu 
Taş-Bunar 
'Troianu-vechiu 
Tropoclo 
Vaisalu. 

„1, JUD. BOTOŞANI 

l. Plasa Coşula 

Copălău 
Coşula 
Cristesci 
Deleni 
Feredieni 
Flămândi 

„| Hârlău 
Lătăi 
Rădeni 
Slobogia-Săcătura 
Storesci : 
Uriceni. 

2, Plasa Jijia 

Buimăceni 
Comăndăresci 
Dăngeni 
'Todereni 
Truşesci 
Ungureni. 

3, Plasa Miletinu 

Dracşani 
Gorbănesei - 
Suliţa 
Soidăneşei 
Zlătunsia,     
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4, Plasa Siretu 

Bănesci 
Brehuesci 
Bucecea 
Burdujeni 
Burdujeni (târgu) 
Călinesci 
Corni 
Dumbrăveni 
Potna-lungă 
Salcia, 
Tudora. 

5. Plasa Stetănesei 

Băbiceni , 
Bobulesci 
Brăteni 
Dobârceni 
Durnesci * 
Morila-ruptă 
Ostopceni 
Rănghilesci 
Stefănesci (târgu). 

6. Plasa TYârga 

Băluşeni 
Botoşani 
Cucoreni 
Curtesci 
Costinesci . 
Monastireni 
Poponţi. 

V. JUDEŢULU BRAILA 

|. Plasa Balta 

Batogu - 
Bertescil-de-josă - 

„| Bertescil-de-susiă 
Bordeiu-verde 
Chichineţu-Chioibăşesci 
Ciacâru . 
Ciocile 
Cidra-Doicesci 
Cidra-Radu-Vodă 
Colțea 
Dudescu 
Filiu-Ligcotenca 

| Pl&gea-Scărlătesci 
Gropeni 
Jonescii-Berlesci 
Jugurânu -: : 
Jacu-Reqi-Caragica 
Pirlita 
Ruşeţu 
Slobodia-Cireşu 
Slujitorit-Albotesci



2112 

Stăncuţa-Stanca 
Strâmbu 
Tataru 

„Ulma 
Viziru, 

3, Plasa Vădeni 

Brăila 
Cazasu-Petroiu 
Chişeanii-V&rsătura 
Cotu-lung-Mihălesci 
Dedulesci . 
Filipesci 
Gurgueți 
Janca, 
Islazu-oraşului 
Latinu : 
Naziru 
Osmanv-Mortosci . * 
Perişoru 
Scorţara-nou 
Scorţaru-vechiu-Comănesci | 
Silistraru 
Surdila-Găisanca 
Surdila-Greci-Vizireni 
Suţesci 
Tichilesci 
Urlesca 
Valea-Cânipei 
Vădeni. 

VI. JUDEŢULU BUZEU 
Î. Plaiu Buzea 

Calvini 
Cătina 
Ghiojdu-din-Bâsca 
Cislău ” 
Colţi 
Gara-Teghei 
Lapuşu-nou 
Meranţişu 
“Mlăjetu 
Nehoiaşu 
Păltineni 
Pănătău 
Pătirlagele ' 

" Ruşavăţa 
 Sibiciu-de-susă 
Valea-Muscelului 
Viperesci. - 

2. Plasa Câmpu 

Albesci 
Brădânu 
Caragelele _* 
Căldăresci 
Cilibia 
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Cioranca 
Cochirlenea 
Costeaci 

"| Cotu-ciorei 
Găvănesci 
Gherăseni 
Largu 
Luciu 
Maxenu 
Meteleu 

“| Padina 
Săgâta, 
Scurtesci 
Smeeni 
Țăbăresci 
Tintesci 
Togniatu-pământeni, 

3, Plaiu Pârscoru 

Bălănesci 
Bozioru 
Brăesci 
Cânesci 
Goidesci 
Gura-Anindsei 
Măgura 
Odâile 
Pâclele 
Pârscora. 
Pleşeoiu 
Policiori 
Robesci 
Târcova 
Trestia 
Tresti6ra. 

4, Plasa Sărata 

Buzeii 
Cândesci 
Clondiru-Băjenari 
Dara 
Grăjdana 
Gura-Niscovu 
Isroru-Sărati 
Lipia 
Mărăcineni * 
Meri 
Similesca, 
Stâlpu 
Şarînga 
'Tisăn 
Valea-Tencului 

„| Vernesci. 

5. Plaiu Slănicu 

Aldeni 
Băesci 
Beceni   

  

  

Beciu 
Blăjani 

“| Cărpinişte 
Cernătesci 
Fundeni 
Grabicina, 
Gura-Dimienei |. 
Lopătari 
Mănesci 
Mânzălesci 
Niculesei 
Sărulesci 
Vadu-Soresciloriă 
Vintilă- Vodă 
Zărnescii-de-Câlnău 
Ziliştenea, 

6. Plasa Tohani 

Amaru 
Baba-Ana 

] Boldesci 
Brâza 
Cotorca 
Finţesci 
Găgenil-VintilEnca 
Glodenu-Cârlig 
Glodenu-sărată 
Glodenu-Silişte 
Jugaureni 
Mihăilesci 
Dizilu 
Năenil-Proşea 
Petrosa-de-josiă 
Petrâsa-de-susiă - 
Tohani 
Vispesci. 

VII. JUDEŢULU CAHULU 

1. Plasa Costangalia 

Aluata 
Baimaclia | 
Baurcil-moldoreni 
Borceagu 
Baorlacu 
Cahulu 
Chioselia-mică 
Constantinofca 
Costangalia 
Crihana 
Găvăndsa , 
Manta 
Moscoveiu 
Pelinei-molâveni 
Roşu - 
Tatar-Baurci 
Vadu-lui-Isae 
Zivnesci.



2. Plasa CotuliicAorii 

Broscogesci 
Casangicu 
Călmăţalu 
Copcuiu 
Covurlniu 
Leova 
Leuşeni 
Mingiriu 
Oracu 
Saratu-redeşi ' 
Tomala 
Voinescu. 

3. Plasa Tigheciu 

Borogani 
Capacliea-nouă 
Capacliea-redeşi 
Cârpesci 
Cociulea 
Eni-Chioi 
Gotescii-do-susăă 
Hănăşeniă-de-pădure | 
Hănăşenii-noi 
Lărguţa 
Porumbesci 
Şamalia 
Tartaală 
Tigheciu 
'Toceni 
Tiganca. 

VIII. JUD. COVURLUIU 

l. Plasa Horincea 

Aldesci 
Bălintesci 
Bănesa 
„Beresci 
Beresci (Târgu) 
Barsucani 
Cavadinesci 
Crăesei 
Deocheţi 
Drăguşeni 
Gănesci . 
Jorăsci: 
Lupesci 
Mălusceni 
Mânzătesci 
Prodănesci . 
Slirna 

"“Ţuţeani, 

2, Plasa Prutu 

Bujora 
Fărţănesei 

SI ALTELE DIVERSE 

Foltesci 
Frumuşiţa 
Mâstăcani 
Moscu 
Oancea 
Rogojeni 
Siviţa, 
'Tulucesci 
Vârledi 
Vlădesci. 

3. Plasa Siretu 

Băleni 
Brauiştea 
Cuca 
Cuialbi 
Filezci 
Galaţi 
Maxiueni 
Măciseni 
Mânjina 
Pechea 
Pechea (Târgu) 
Piscu 
Slobodia-Conachi 
Smalţi, 

| IX. JUD. DAMBOVITA 

  
| Î. Plasa Bolintinu 

Bâidana 
Branistea 
Brez0ele 
Cornetu 
Costesciurile 
Crovu 
Găiseni 
Ghinescii-de-susă 
Luagaleţu 
Măruuţişu 
Odobesci 
Poâna-lungă-de-josii 
Poâna-lungă-de-susă 
Potlogi 
Potlogi 
Produlesci 
Nomânesci 
Serdanu 
Slobodia-mora 
Titu 

Văcărescii-de-Răstâcă, 

2. Piasa Cobia 

Bădulesei 
"| Brosceni 

Cobia 
Cojocaru 
Crângarile   
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Cuparu 
Dragodana 
Găesci 
Greci 
Gara-foi 
Gura-Șaţi 
Ionesci 
Mătăsara 
Mogoşani 
Morteni 
Perşinari 
Petresci 
Pitrâia . 
Picioru-de-Muante 
Pontea-de-Greci 
Sperieţeni 
Șuţa-stcă 
Uliesci 
Valea-mare. 

3. Plaia Dâmboriţa 

Bărbuleţu 
Brănesci 
Cucuteni 
Gemenea 
Isvorele 
Moţăeni 
Petrari 
Riuli-albă 
Runcu 
Vâlcana-Pandele 
Vo'nesci. 

4. Plasa Dâmboviţa 
Bogaţi 
Boţesti 
Butolu 
Cândesci 
Dragomiresci 
Glâmbocata 
Hulubesci 
Lucieni 
Ludesci 
Mănesci 
Priboiu 
Tătărani , 
Valea-caseloră. 

5. Plasa Dâlu 

Adânea 
Bucşani 
Cazaci” | 
Colanu , i 
Comişani | : 
Doicesci , Nu 
Gura-Ocniţei . ! 
Hîbeni 

| Lazurile 

133
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Ocniţa 
Racialii 
Răsradu 
"Săcueni 
Şotânga 
Târgoveştea 
Văcăresci = 
Viforâta. 

6. Plaiu Ialomiţa 

Bsia 
Bezdadu 
Colibaşi 
Glodeni 
Moroeni 
Petroşiţa . 
Podurile 
Şerbănesci - 
Ţiţa 
Urseiu 
Valea-lungă 
Vârfurile 
Vişinesci. 

7. Plasa Ialomiţa 

Dălenii-români 
Bilenii-Sârbi 
Bălteni 
Bileiuresci 
Bolovani 
Cătunu 
Cojasca 
Conţesci 
Corcăţelu 

„ Cornesti 
Dobra 
Finta, 
Frasinu 
Ghebsia 
Ghargani 
Mărcesci 
Podu-Bărbierului 
Tătăcăi 
Vizuresci. 

X, JUDEŢULU DOLJU 

Î, Plasa Amaradia 

Adâncata-do-josii 
Amărăsci 
Balota-de-josiă 
Bodăesei - 
Bulzesci 

„ Căprenii-de-josă 
Godeni 
Goesi 
Mălăescii-de-joaă 
Melinesci 

  

  

LEGIVIRI 

Mierea-birnici 
Murgaşu 
Negoesci 

| Slăvaţa 
Stoina 
Tălpaşu 
Valea-boului 

“| Velesti. 

9, Plasa Balta 

Afamaţi |. 
Băilesci 
Bărea 
Bistreţu 
Catopăru 
Catanele 
Cârna 
Cerătu 
Cioroiaşu 
Ghidiciu 
Ghighera 
Giurghiţa 
Goicea-mara 
Intorsura 
Lipovu-ungureni 
Mâceşu-de-josn 
Măcegu-de-susii 
Nedea ; 
Negoiu 
Plosca, 
Rasta 

| de earcea 
iliştea-Cruci 

Urzicuța. 

3. Plasa Câmpa 

Calafatu 
Caraala 
Cetatea 
Cinperceni 
Corlatele 
Desa 
Dobridora 
Fontâna-Banului 
Galicea-mare 
Galiciuica 
Giubega 
Hania 
Maglavitu 
Moţăţei 
Urodela , 
Piscu 
Pleniţa 

| Poâna. 
Risipiţi 
Rudari. 

4. Plasa Dumbrava 
Beloţu 

Brabova 
Carpenu 
Căcialata 

"| Călugărei 
Ciutura 
Cornu 
Gogoşu 
Gubaucea 
Moşna” 

"| Perişora 
Petrâia 
Pleşolu 
Predesci 

| Răchita 
Sălcaţa 
Ssca . IN 
Sopotu 
pencânău, 
'erpediţa, 

Vela i 
Vărbiţa 
Vertopa 
Vervoru.   d. Plasa Jiu-de-josă 

Adunaţii-de-Giormane 
Bârza 
Becheta . 
Căciulătesci 
Călăraşi 
Comoşteni 
Damiana 
Drănicu 
Foişoru 
Gângiova 
Gioroculă-mare 
Grecesci 
Grindeni 
L.ocusteni 
Mirşani 
Murta 
Padea 
hojiscea 
Sadova - 
Valea-Stanciulat 
Zavalu, 

6. Plasa Jiu-de-ausă 

Almaju 
Argetâia 
Braloştiţa 
Brădesci 
Cernătesci 
Coţofeni-din-dos 
Cuţofeni-din-fagă   Filiaşa Floresci 
Pratoştiţa 
Gara-Motralui



Mihăiţa 
Po€na 
Rasnicu 
Răcari 
Salcia 
Scăesci 
Tatomiresci 
Țiu 
aus 

“Jinţăreni. 

1, Plasa Ocolu 

Balta-rerde 
Bresta 
Bucorăţu 
Cernelele 
Coşoveni 
Craiova 
Ghercesci 
“Ghindeni 
Isvoru 
Işalniţa 
Livegule 
Malu-mare 
Mişehi 
Motoci 
Pielesci 
Podari 
Prejba 
Stcuia 
Şimnica, 

XL. JUDEȚULU DOROROIU 

|. Plasa Başeu 

Avrămeni 
Borzesci 
Drăguşeni 
Manolesa 
Sâveni 
Sârbi 
Vlăsinesci 
Vorniceni, 

2, Plasa Berhometele 

Adâncata 
Dersca 
Grămesci 
Hănţesci 
Lozua 
Alihăileni 
'Turetea . 
Vârfu-câmpului 
Zamostea 
Zvorâgtea, 

3. Plasa Coşula 

Braesci 

  

  

SI ALTELE DIVERSE 

Broscăuţi 
Corlăteni 

„| Dimăcheni 
Dorohoiu 

_] Hilişău-lni-Cart 
Sindriceni 
Văculesci. 

4. Plasa Derţa 

Buda 
Herţa 
Hreaţca 

“| Mamorniţa 
Movila 

„| Pilipăuţi 
'Pârnauca. 

5. Plasa Pruta-de-josii. 

:| Bivolile 
-] Coţuşca, 
Darabani 

"| Horodiştea 
Hudescil-mici 

"| Milânca 
"| Mitocu 

Rădăuţi. 

6. Plasa Prutu-de-susă 

Cordăreni 
Harârna 
Hndescii-mari 
Ibănesci 
Pomârla 
Suharău. 

XU.J UDEŢULU FALCIU 

].. Plasa Crasna . 

Albesci 
Armăşeni 
Areresci 
Boţesci 
Brădicesci 
Bunesci 
Corni 
Crăsnăşeni 
Creţesei 

| Carteni 
Doihesci 
Gagesci 
Idricia 
itenesci 

Roşiesci 
Stroesci 
Tăbălăesci 

|'Târgii * 
Tătărani 

“1 Vineţesci, 

2u5 

2,- Plasa Ilijlocu. 

Bărboşi 
Băsesci 
Deleni 
Dodesti 
Găgesci 
Grumezia 
Guşiţei 
Hoceni 
Hurdaugii-rădeşY 

"| Jigălia 
Mălăesci 
Oţeleni 
Schiopeni 
Stoeşesci 
Şişcanif-rădeşi 
Șuletele ! 
Tămășeni 
Tifu 

“| Urdesci . 
"Urlaţi 

Viltotesci 
Vutcani. 

3. Plasa Podoleni 

Bazga 
Bohotinu 
Covasna, 
Cozia 
Cozmesci 
Drănceni 
Duda , 
Ghermănesci 
Grozesci 
Gura Bohoţinu 
Isaia 
Moşuu 
Păhoesci 
Podoleni 
Pogănesci 
Răvducăneni 
Răşesci 
Sălăgeni 
Zberoia. 

4, Plasa Pruta 

“1 Borezeni 
Bozia 
Fălciu 
Huşi 
Jepureni 
Ivănesci 
Ianca 
Rănceni ! 
Rusca 
Stălinesci   Vetrişoia



2116 

XIII. JUDEŢULU GORJU 

Î. Piasa Amaradia 

" Albeni 
Alimpesci . 
Bârzeiu-de-Gilort 
Bârze iu-de-pădure 
Bengesci 
Bebu 
Cărbunesci 
Cârligei 
Copăci6sa 
Corşorn 
Glodeni 
Magheresci 
Negoesci 
Petrescii-de-susă 
Po€na 

- Pojaru-de-josii 
Pojara-de-susii 
Pojogeni 
Prigoria 
Roşia 

” Săcelu 
Scorţa 
Sârbesci 
Stefănesci 
Zorlesci. 

3. Plasa Gilortu. 

Andriesci 
Anin6sa 
Băcesci 
Bărbătesci 
Bibasei 
Basnioci 
Colţesei 
Cordesci 
Frumuşei 

_ Harezanii-de-josiă 
Hurezanii-de-susii 
Junănesci 
Licuricia 
Logrescii-birnici 
Logrescit-moşneni 
„Mosculesci 
Negreni 
Obârşia 
Pegeni 
Petrescii-de-josii 
Piscoiu 
Pirîu 
Rădinesci 
Rogojina 
Săulosci 
Scrada 
Bica 
Şipotu 
'Purburea, 
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Valea-lai-Câne' 
Vierşani 
Vladimiru. 

3. Plasa Jia 

Bălteni 
Bolboşi 
Burăscu - 
Brădetu 
Brănesci 
Brosceni 
Calapăru-de-josiă 
Calapăru-de-susiă 
Costesei 
Fârcăşesci 
Gârbovu 
Ionesci 
Murgesci 
Ohaba 
Pescâna-de-sasă 
Piscarile 
Plopşoru 
Raci 
Răşina 
Roşia 
Roviuari 
Strâmba 
Timişani 
Turcenii-de-jostă 
Tarcenii- de-susiă 
Ticleni 
Urdarit-de-josă 
Urdaril-de-susă 

-] Valea-cu-apă 
Vlăduleni. 

4. Plaiu Novaci .. 

Aninişu 
Baia-de-feră 
Bumbesci 

_| Bombescii-de-Jiii 
Câneni 
Cărpinişu 
Cernădia 
Ciocadia 
Crasna 
Drăgoesci 
Gruiu 
Muşătesci 
Novaci         Ohaba-de-Novaci Pociovaliştea 
Poenari 
Polovragi . 
Radoși 
Surupaţi . 
Tetila 
Turbaţi. 

  

  

3. Plasa Ocola 

Bălăcesei 
Bălănesci 
Bălesci 
Brătuia 
Budieni 
Câlnica 
Cărbesci 
Ceuru 
Ciuperceni 
ornesci 

Curtişâra 
Dănesci 
Hordorâsca 
laşi 
Petresci 
Romănesei 
Slobodia 
Stejerei 

"| Șasa 
-| Somănesci 

'Telesci 
Tergu-Jiu 
Urechesci 
Vădeni 
Voetesci. 

6. Plain Vulearu 

Arcanii 
Bâlta . 

Brădiceni 
Cartiu 
Câlcesci 
Costeni 
Dobriţa 
Frâncesci 
Godinesci 
Horezu 
Lelesci 
Pescişani 
Pocruia 
Rugi 
Runcu 
Schela 
Stănesci 
Stroesci 
Tismana 

“| Topesci 
Valari 

_| Vertopu. 

XIV. JUD. IALOMIȚA 
|. Plasa Balta 

Boriuşani 
Ce gani 
Chidra 
Dudesci



Făcăeni | 
Fetesci - : 
Prăţilesci 
Gaiţa 
Giurgeni . 
Gura-Ialomiţey 
Hagieni 
Jazu 
Luciul 
Mărculesci 
Murgenca 
Ograda 
„Piua-petrei 
Smirna 
Stelnica 
Sadiţi 
'Tăndărei 
Vlădeni. 

2. Plasa Borcea 

Călăraşii-vechi 
Ceacu 
Ciocănescil-mărgineni 
Ciocănescii-serbi 
Cocargeua 
Dichiseni 
Gâldău 
Jegălia 
Lupşanu 

" Manuca 
Mihai-Vitezu 
Petrolu 
Rasa 
Roseţii- Volnaşi 
Socariciu 
„Stirbei (Călăraşi) 
Tonea 
Uimu 
Vărăsci, 

3. Plasa Câmpului 

„Axintele 
Mexeni 

Armăşesci 
Arţari 
Bărbulesci 
Bărcănesci 
Borănesci 
Broştenii-nuoi 
Broscenii-vechi 
Condeesci 
Coşăreni 
Framuşica 
Gârbori 
Grindu - 
Jilava-de-susă 
Manasia 
Moldoveni 
Băpunari 

SI ALTELE DIVERSE 

Speteni 
Stefănesci 
Ulescii-de-susă - 
Urdiceni. 

4. Plasa Ialomiţa 

Albesci 
Andrăşesci 
Balaciurile 
Bora 
Brătesci 
Bucu 
Căzănesei 
Ciochina 
Ciulniţa. 
Colelia, 
Copuzu-Crăşani 
Cosimbesci 
Cranţi | 
Fandu-Crăşani 
Irănesci 
Marsilieni 
Perieți 
Persica   
Poiana 
Pribegi 
Raşi 
Retiga 
Sărăţenil-de-susă 
Slobodia. 

XV. JUDEŢULU YAŞI 

1. Plasa Raklulu 

Bădeni 
Băiceni 
Bărlesci . 
Belcesci 
Cepleniţa 
Cotnari 
Podu-Il6ei 
Șipotele. 

2, Plasa Braniştea 

Bosia, 
Costuleni 
Golăesci 
Holboca 
Prisăcani 
Scaleni 
Stânca 
Taţora, 

Brăeaci 
Buznea   Păuşeaci 

    

3. Plasa Cârligătura .   
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Popesci 
Sinesci 
Sirca , 
Tergu-frumosă, 

4. Plasa Codru 

Buciumi 
Ciurea 
Galata 
Poeni 
Tomesti. 

5. Plasa Copon 

Copou 
Gropniţa 
Iaşi 
Movileni 
Rădiu-Mitropoliej 
Tâutesci. 

6. Plasa Stavnlcu 
1 

Cucuteni 
Miron6sa 
Miroslava 
Mogoşesci 
Voinesci. 

4. Plasa Turia * 

Bivolari 
Cârnicenit 
Hermezia 
Iopureni 
Roşeani. 

XVI. JUDEFULU ILEOVU 
1. Plasa Dâmboviţa 

Afomați 
.| Băn6sa-Ferăstrău 
Bobescii-Bălăcenca 
Brănesci 
DBucuresci 
Cernica-Căldăraru 
Colentina-P'undani 
Cacneţii-Plătăresci 
Dascalu: Cr&ţa, 
Dudescil-Cioplea 
Fronzinesci 
Gherasim 
Leardeni 
A6ra-Domnescă 
Otopeni 
Panteleimonu-Dodroesci 
Pitesca-Pasere 
Popesci 
Stefănescil-Lipovăţa
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Stiubeii-Orăsci 
Tânganu 
Tunarii- Dimieni, 

9. Plasa Mostiştea 

Belciugatele-Cojesei 
Cărtenescil-Măin6sca :. 
Crâugu-Fundulele 
Crâţa-Leşile 
Driă goescii-Bitinele 
Dridu-Sărindaru 
Perbinţii-Stroesci 
Grecii-Grădişte 
Hagiescii- Măriuța 
Jiiana-Suliman 
Maia . 
Hlerii-Petchii-Netezesci - 
Slicgunescii-Greci 
Rădulescii-Resimnicea 
Tămădău-Dârsari. 

3, Plasa Negoesci 

Aprodii-Negoesci 
Badesci 
Călăreţii-Șein6ica, 
Frumuşani-Custureni 
Gurbăneseit-Coţofanca; 
Ilerăscii- Buciumeni 
Lămotescii-Gălbinaşi . 
Laica-Cotroceni 
Obilescii-nok 
Obilescir-vecht 
Pirlita-Sărulesei 
Prâsna-nouă 
Sohata 
Valea-Dragului 
Vasilaţii-Popesci. „. . 

4. Plasa Olteniţa 

Căacidrele 
Chimogi 
Chiseletu 
Crivăţu 
YFrăsinctu 
Grâca 
Hotarele 
Iav6rele 
3litreni 
Aonastirea 
Olteniţa 
Olteniţa 
Prondu 
tădovanu 
Spantova 
“Tăriceni 
Vimeni. 

5. Plasa Sabaru 

Berceni 

    
: [Ogrădeni-Hobaia 
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-“] Bolintinu-din-dela 
Bolintinu-in-vale 

„| Bragadira-Bulgar 
Buda-Prisiceni 
Ciorogârla-Dârrari 
Colibaşi 
Copăcenii- de-sustă 
Copăcenii-Mogoşesci 
Cornetu-din-rale 

:. | Creţescir-Sintesci 
Dărăsci 
Dobrenii-Câmpurela . 
Domnescii-Caţichea 
Domnescii-Călţuna . 
Floresei 
Gostinari | 
Grădinarii-Fălcoânca  - 
Jilnva-Merlari - , 

“| Mala-spari 
Măpurelele 

Poenari 
Popescil- Bâcu 
Prisicenil-Buturugeni 
Slobogia-Clincani 
Stoenescii-Palanga 
Străinil-Dobreni 
Tântava 
Țigănia-Crivina 
Vărăscii-Obedeni 
Vârteja-Nefliu. 

= Ge Plasa Snagovu 

Balotesci 
Brezâia 
Bucoveni 
Căciulaţi 
Chiajna 
Ciocănesci 
Cociocu 
Corbânca 
Cosoba-Trestieni 
Creţalesci 
Crevedia | 
Lipia-Bojdani -- 

| Lucianca-Putimanu 
Poanari 

„| Popescii-Dragomiresci 
oşu 

Tâncăbesci 
“Tărtă gesci 
Ți gănesci. 

XVII. JUD. ISMAILU 

Chilia * 
Ismail 
Necolaevea 
Reni 

  

  

Tuzla 
Velcovu, 

XVIII. JUD. MEHEDINŢI 

1. Plasa Blahniţa 

-] Balta-verde 
Batoţi 
Broscari 
Bacura 
Burila-mare - 
Burila-mică 
Dănceu 
Deveselu 
E lămânda 
ogoşu 

Gri 
Isv6rele 
Isvorelu 
Jiena-mare 
Pătulele 
Poroina-mare 
Rogova, 
Scăpăn 
Tigănaşu 
Venjulețu 
Venju-mare, 

2. Plasa Câmpna 

Almăjelu .* 
Braniştea 
Clenovu 
Corlăţela 
Cojmiru 
Dârvarii-de-josii 
Dârvarii-de-susiă 
Dobra 
Drincea 
Gârla-mare 
Izimşa 
Obârşia 
Oprişoru 
Oreviţa 
Prisăccua, 
Pristolu 
Ponghina 

:] Recea 
.| Salcia 
Slaşoma 
Ulmauleţu 
Valea-Aniloră 
YVlădaia 
Vrata. 

3, Plaiu Cloşani 

Bahna 

Paia-de-aramă 
 Bala-de-susii



Balta 
Basesci * 
Cerna-rârfu 
Ciregu 
Cloşani 
Costesci 
Dâlbociţa . 
Godenu 
Gornenţi 
Gornoviţa 
Isverna 
Marga 
Mărăgesci 
Negoiesei 

” Ordesci 
Podeni 
Ponbrele 
Prejna 
vina. 

4 Plasa Dumbrara 

adunaţi-Teialui 
Albulesci 
Bâcieşu 
Bălăciţa 
Băltane 
Pălţaţii-de-josă 
Bălţaţii-de-susă 
Bărboiu 
Botoşesci 
Busu: 
Corzu 
Coşovăţu 
Grecesci 
Greci 
Grosul 

„Gvardiniţa 
Iablăniţa 
Padina-mare 
Padina-mică 
Paia 
Pavăţu 
Peria 
Plopi 
Pucşoreai 
Sălătrucu 
Secu 

Smadoriţa 
Stăncesci 
Stigniţa 
'Tiuleni 
Valea-Marcului 
Valea-Ursului. 

5. Plasa Motru-de-josii 

Brezaiţa 
Butoesci 
Cernaia 
Corcova 

7 

SI ALTELE DIVEERE 

Ceşovăţu 
Cremenea 
Degeraţi 
Ercea 
Grozăsci 
Imâsa 
Jinovu 
Lupșa 
Menţi!-din-dosu 
Miluta 
tuptura 
Socolesci 
Stângăctna 
Strehaia 
Tâmna 

Ţinţaru 
Valea-rea 
Voloiacu. 

6. Plasa Motru-de-susii 

Bala-de-josă 
Brosceni 
Cătunale   Cojmănesci 
Comănesci 
Corobăile -. 
Covrigi 
Cratnici 
Drăgotescile 
Floresci 
Glogova . * 
Horăsci 
Lupea 
Leurda 
Lupoia 
Mătăsarele 
Miculesci 
Negomiri 
Pescenaţa 
Pescena 
Plostina 
Retezu 
toşuţa 
Rancurelu 
Samarinesci 
Slivilesci 
Strâmtu 
Sura | 
Şovarna-de-josă 
Şovarna-de-susă 
'Tehomiri 
Vidimiresci 
Zegujani, 

7. Plasa Ocoln 

Baloteszi 
Băivănesci 
Băsesci   Bistriţa     
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Bobaiţa 
Brezniţa 
Cacoţi 
Căzănesci 
Cerneţi 
Ciovârnăşeui 
Ciadova (Schele) 
Colibaşu > 
Crăguesci 
Dedoviţa , 
Fontâna-domnescă 
Gârborăţu 
Govodarva 
Gautu 
Ilinova 
Housniciora 
Igirâsa 
lovăţa 
Isroru-Anestiloră 
Isroru-Bârdi 
Jilostiţa 
Malovăţa 
Peri 
Pitulaşi 

* | Pranigori 
Saverinesci 
Sererinu 
Silişteni 
Şimianu 
Şișesci 
Valea-boerâscă 
Valea-petrel 
Yegaia. 

XIX. JUD. MUSCELU 

1. Plasa Argezelu 

Bârzesci 
Boteni-pământeni 
Colibaşi . 
Conţescii-de-susă 
Davidesei : 
Juguru 
Mioveni 
Poenari 
Racoviţa-de-josă 
Racoviţa-de-susi 
Valea- vacei-Hârtiesei 
Vieroşu 
Voroveni 
YVolturescii-de-josă, 

2. Plaiu Dâmboriţa 

Bădenit-pămănteni - 
DBădenif-ungureni 
Cetăţenii-din-d6lă” 
Cetăţenil-din-vale   Dragoslavele 
Lăicăi
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Leresci 
Măţăa 
Micloşani 
Nămăesci 
Pucheni 
Rucăra 
Valea-mare 
Văleni 
Voinesci, 

3. Plaiu Nucş6ra 

Albesci 
Anin6sa 
Bădesei 
Berevoescl-pământeni 
Berevocscii-nngureni 
Capu-Piscului 
Câmpu-lung 
Corbi 
Corboşori : 
Cotesci 
Domnesci 
Godeni 
Nucgâra 
Petroşani 
oenărei 

Schitu-Golesei 
Slănicu 
Stănesci, 

4. Plasa Podgoria 

Beleţii-Negresei 
Budişteni 
Călinesci 
Ciulniţa 
Dobresci 
Glâmbocelu 
Golesci 
Golescii-Badet 
organu 

Leurdeni 
Priboeni 
Stefănesci 
Tigănesci 
'Vopoloveni 
Valca-mare | 
Văleni 
Vră nesci. 

5, Plasa Rîurile 

Băjesci 
Bălileaci 
Ciumesci 
Coşesci 
Dârmonesci 
Drăghicin 
Golesci 
Jupănesci 

  

    

  

„ LEGIUIRI 

Leicesci 
Livezeni 
Mărăcineni 

icesci 
Mihăesci 
Piscani 
Purcăreni 
Rădesei 
Retevoesci 
tâlpeni 

Tiţesci 
Valea-popei 
Vlădesci, 

XX. JUDEŢU NEMȚU 
1. Plasa Bistriţa 

Borlesei 
Buhuşu 
Cândesci 
Costişa 
Mestecănu 
Podoleni - 
Rădiu . 
Roznovu 
Siliştea 
Socea-de-sus şi de-jos 
Tazlău 
Zănesci. 

2. Plasa: de=sus 

Bălţătesei 
Filiora 
Grumăzesci 
Humulesci 
ANemţu 
Petricani 
Pipirigu 
Riucesci 
Timişesci 
Venătorii-NEmţului 
Urecheni. 

3. Plasa Mijloc . 

Bărgăâni 
Bozieni . 
Budescii-Ghicăi 
Dragomiresci 
Mărgineni 
Păstrăreni 
Talpa 

| Uscaţi. 

1. Plasa Muntele 

Bicazu 
Bistriciora 
Bahalniţa 

Călugăreni 
Dâmna, 
Gala 
Hanga 
Pâugăraţi 
Vadurile, 

O. Plasa Pâtra | 
Bodeseii-Precistei 
alu-Epa 

Căciulesci 
ârligei 

Crăcăâni 
Dobreni 
Gârcina, 
irovu 

Petra 
Şerbesci 
Vânătorit-Petrei, 

XXI. JUDEŢU OLTY 
“Le Plasa Mijlocu 

Bălteni 
Pălţaţi 
Bărcănesci 
Pircil 
DBuzesci 
CirEzovu 
Corbu-de-sus 
Cotâna 
Dobrotinetu 
Floru 
Icâna 
Merlescii-ds-jos 
Milcovu 
Perieți 
Potcâva 
Prisâca 
Sinesci 
Slatina 
Tesluiu 
Tâmpeni 

    

  
„+ Turia 

! Ursdia 
" Vulea-meriloră, 

| 2. Plasa Oltu 
Alunişu 
V'asa-veche 
Câmpu-mare 
Chilia 
Ciomăgesci 
Dejesci 

Dienci 
Dobrotesa, ! 
Fata i 

| Făgețelu



Gemina 
Gara-boului 
Mereni 
Otescii-de-jos 
Otescii-de-sus 
Păroşi 

- Profa 
Râjleţu- Govora 
Râjleţu-Vieros 
Simburesci 
"Topana 
Ursi 
Vat-de-eci 
Vaţa : 
Valturesci. | 

3. Plasa Şerbănesci 

Alimănesci 
Bălănesci 
Bârsesci 
Beciu 
Comani - 
Crăciunei-de-jos 
Crăciunei-de-sus 
Crâmpsia 
Dănâsa 
Drăgănesci | 
Duda 
Gostavăţu 
Isvărele 
Mirunţei 
Mihăescit-de-jos 
Mihăescii-de-sus 
Pereta 
Potna 
Şorbănescil-de-josă 
Şerbănescii-de-susii 
Stoicănesci 
Titulesci 
Urica 
Văleni 
Viespesci 
Viişora. 

4. Plasa Vedea 

Albescii-de-mijlocă 
Bărăscii-de-Cepturi 
Bărăscil-de-Vede 
Călugări 
Coionesci 
Comănița 
Constantinesci 
Cornăţ-lă » 
Corueţi 
-D. leni 

Dimitresci 
Ibinesci 
Maldăra 

-* Mircesci 

SI ALTELE DIVERSA 

| Mogoşesci 
Negreni 
Oporălu 
Optaşi 
Poboru 
Rădesci 
Scornicesci 
Spineni 
Suica 
Tătărăi 
Tătulesci 
Urlucsca 
Vlaici. 

XXII. JUDEŢU PRAHOVA 

1, Plasa Câmpu 

Balta-Dâmnek 
Bărcănesci 
Bătesci - 
Berceni 
Buda-Palanga 
Ciumați 
Ciupelniţa 
Corlătesci 
Cornurile 
Coslegia 
Drăgănesci 
Ghergiţa 
Gorgota 
Hătcărău 

  
“| Malamucu 

Netoţi 
Petroşani 
Puchenii-mari 
Puchenii-moşneni 
Rifova 
Romănesci 
Sicrita 
Tătărani. 

2, Plasa Cricova 

! Adâncata 
Albescif-de-Muru 
Albescii-Paleologu 
Apostolachele 
Călugăreni 
Ceptara 
Ciojdânca 
Cioranil-de-josă 
Cioranii-de-susă 
Colceagu 
Cundarata 

Fontânelele 
Fulga 
Gornetu 
Inotesci 
Iordăcheanu 
Parepa   

„| Bănesti 
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| Salcia 
Saleiile - 
Sângern 
Tataru 
Tomșani 
Udresci 
Urlaţi 
Vadi-săpată. 

3, Plasa Filipesci 

Aricesci 
Baicolu 
Bordeni 
Călinesci 
Cocorăscii-Mislei 
Dărmănesci 
Diţeaci 
Ederile 
Tilipesci 
Filipescit-de-pădure 
Ghirdoveni 
Haimanalele 
Mă gureni 
Mănesci 
Mărginenit-de-josă 
Mărginenii-de-susă 
Moreni ' 
Nedele 
Scorţeni 
Tintea 
Viădenii-mărgineni. 

  
4. Plasa Podgoria: 

Boldesci 
Bucova 
Gornetu 
Hârsa 
Mă gorelele 
Mălăesci 
Pâcureţi 
Podenii-noi 
Podenii-vechY 
Scăeni ” 
Valea-călugărâscă. 

5, Plaiu Prahova 

Brebu 
Breza-de-josii 
Breza-de-susii 
Câmpina 
Comarnicu 
Cornu 
Podu-Neagului 
Poâna 
Proriţa-de-josii 
Proviţa-de-susă 
Şotrile  



6. Plasa Târgușioriă. : 

Braţi 
Cocorăsci 
Crivina 
Hăbuda 
Negoesei 
Păulesci 
Ploiesci 
Ploiesciori 

- Poenarii-Apostoli - : 
Poenarii-Burchi - 
Poenarii-Ralei 
Popesci 
Strejnicu 
Strâmbeni 
Şirna : 
Târguşoru-noii 
Târguşoru-vechtu 
Tăriceni 
Tinosu. 

2. Plaiu Teleajinu 
Aricesci 
Bertea 
Bătrâni 
Bughile 
Cărbunesci 
"Cătunu 
Cerasu 
Cosminele 
Drajna-de-josii 
Drajna-de-susii 
Gura-Vitidrei 
Homoriciurile 
Isv6rele 
Livadea 
Mâneciu-pământeni . 
Mâneciu-ungureni 
Ogretinu 
Olteni 
Opăriţi 
Poena-de-Vărbilăa 
osesci 

Predâlu 
Râncegi 
Slănicu 
Staru- Chiojdu 
tefesci 

Strâmbeni 
Sarani 
Şoimari 
'Târlesci 
Teişani 
Trestiâra, 

VEGIUINI 

„! Vălcănesci 
Văleni 
Vărbilău. 

XXIIL. JUDEȚU PUTNA 
l. Plasa'Biliesci 

Biliesci 
Călieni 

! Cinşlea 
i Costieni 
Fâurei 
Focşani 
Jorăsci . 
Mărăşesci 
Mircesci 
Nămol6sa 
Nănesci 
Răstâca 
Suraia 
Târgu-Nămol6sa 
Vulturu-de-josă 
Voulturu-de-susii,   

2, Plasa Gârlele 

Bătinesci 
Bolotesci 
Clipicesci 
Găgesci 
lresci 
Jariştea 
Miera 
Odobesci 
Păţesci 
Tifesci 
Vărsătura, 

3. Plasa Răcăciuni 

Agiudu-noă 
:i Agiudo-vechiii . 

Anghelesci 
Bălca, 
Băreicia 
Beresci 
Borşani 
Copăcesci 
Comăţelu 
Coţofănesci 
Cucova, 
Domnesci 
Drăguşani 
Mândrişea 
Orbenit-de-josă 

':| Qrbenii-de-susă 
Parava 
Pădureni 
Păncesci 
Pafesci       

; Raginesei 
! Sascutn 
i Scurta 

"| Urechesci 
i Valea-scă, 

4. Plasa Yrancea 

Bârsesci 
Herestrău 
Colacu 
Găurile , 
Negrilesci 
Nereju 
Neruja 
Nestoresci 
Paltinu 
Păulesci 

) Poâna 
Spinesci 
Spulberu 
Tichirişu 
Talnici 
Valea-sării 

„| Văsuiu   
Vidra, 

5. Plaiu Zăbrăuţi 

Câmpurile 
Crucea-de-josă 
Crucea-de-susă 
Deocheţi 
Fitionesci 
Mărăsci 
Monastidra 
Movilița, 
Panciu 
Păunesci 
Răcâsa 
Soreja 

i Strănii-de-josă 
j Stră6nii-de-susiă 
; Vizantia. 

XXIV. JUD. ROM.-SERATU 
Î. Plasa Gradistea 

Amara 
Câneni 
Domnița 
Droga 

| Galbenu 
Gradiştea-de-josii 
Gradigtea-de-susă 

| Jirlău 
| Nisipurile 
| Racoviţa 

| 

  
Slobozia-Galbenr 
Vălcelele 

| Vigani,



9. Plasa Marginea» "de-jos | 

Bălesci 
Ciorăsci 
Corbu 
Gologann 
Guliânca ? 
Hângulesci 
Maxineni 
Malurile 
Măicănesci ' 
Mărtinesci 
Obilesci 
Râmniceni 
Slobodia-Mihălceni. 

3. Plasa Marginea: de-sus 

Andreia şu 
Bonţesci 
Bordesci 
Brosceni 
Dâlu-lungii 
Dragosloreni 
Fara6nele 
Lacu-lui-Baban 
Odobtsca 
Plainesci 
'Timboesci 
Urechesci 
Vertişcoiu. 

4. Plasa Oraşului 
Blidarele 
Budesci 
Câmpinânca 
Cârligele 
Cotesci 
Golesci 
Mânaresci 
Popesci . 
Risipiţi 
Slobogia-Ciorăsci. 

3. Plaiu ROmnien 

Bisoca 
Buda 
Câmpu-Lungânca 
Chiojdeni 
Dănulesci 
Dimitresci 
Jitia 
Modreni 
Valea-Salciet, 

6. Plasa ROmnicu-de:jos 

Bălăceanu 

SI ALTELE DIVERSE 

; Bălțați 
Boldu 

| Costienii-de-josiă 
Costienii-mari 

| : Gherghâsa 
i Măcrina 
i Necolesci 
Obiăiţi | 
Paescii-de-jos 

! Sălcidra 
i Socariciu 
| Ştiubein. 

7, Plasa Râmnicu-de»sus! 

| Băbeni 
Bogza 
Dediulesci 
Grebtnu 

! Jideni 
1 Mârgăritesci 
| Pardoşi 
Putreda 

; Racoriţeni 
„| Râmnicu- Sărată 

Sihlele 
Slobodia  --: 
Valea-raţei 
Voetenu 
Zagârciţi. 

ÎNV. JUDETU ROMAN 

]. Plasa Fundu 

Băcesci . 
Băcesci (Târgu) - 
RBăluşesci 
Bătrănesci 
Bozieni 
Călinesci 
Chiliile 
Ciuturesci ' - i s.. 
Crăesci 
Dămienesci 
Dămienesci (ee 
Giurgeni 

- | Jucşesci 
Mărmureni 
Muncelu-de-josii 

"| Oniceni 
"| Posna-lai-luraşcu 

Poenile-de-jos 
Ruși. 

2. Plasa Moldova 

Agindeni 
Botesci   
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| Cârligu 
; Corduna E 
! Ghorăesci 
! Hălăucesci 
! Luţea 
Mircesci 
Mogoşesci 
Pildesci 
Rechiteni 
Romanu 
Sabaâni 
Tămăşeni 
Tupilați 
Văleni. 

3. Plasa Siretu-de-jos 

Bahna 
Bârjoveni 
Bogzasci 
Brănişteni 
Brosceni 
Cârligi 
Cotu-vameşului 
Dalcesei - 
Galheni 
Hociungi 
Onişeani 
Porcesci .. 
Secueni 
'Trifesci ': 
Uncesci. 

47 Plasa Sirotude-sus 

Averesci 
Băra 
Băra (Târgu) 
Boghicea 
Brătesci 
Brătulesci 
Buruenesci 
Crivesci 
Dagâţa 
Doljesci 
Fărcăşeni 
Gădinţi 
Heleşteeni 
Miclăuşeni 
Oboroceni 
Oţeleni - 
Pâncesci 

“| Poenari 
Poenele-Oncei 
Sagna 
Şcheia 
Stăriţa 
'Podireni 

„| Yovriesci   Vaulpăşesci.
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XXVI. JUD. ROMANAȚI 
Î. Plasa Balta 

Amărăscii-de-jos 
Amărăscil-de-3us 
Apele-vii 
Brastavăţu 
Celaru 
Craşovu 
Dăbuleni . 
Dobrotesci 
Ghisdăvesei 
Grădinile 
Grojdibodn 

- Gura-Padinei 
„ Hotaru 
Ianca 
Marotinu-de-jos 
Marotinu-de-sus 
bârşia 

Potelu 
Rotunda - 
Soreni 
Vădastra 
Vădăstriţa 
Zrorsca. 

2, Plasa Qcolu 

Băbiciu 
Boşoteni 
Cacaleţu 
Caracălu 
Cezieni 
Ciocănesci , 
Comanca-Deveselu 

„Diosci 
Dobrosloveni 
Drăghiceni 
Drăgotesci 
Fălcoiu 
Fărcaşele 
Gostarăţu 
Hotărani 
Leu 
Osica-de-josă 
Prâjba-de-pădure 
Radomiru 
Redea 
Rezca 
Scăriş6ra 
Slăveni 
Stoenesci 
Stremba-Ţărţălu 
Studina 
Viigora, 
Vlădila 
Zăndga, 

  

LEGIUIRI 

3. Plasa Olteţu . 

Baldovinesci 
Balşu 
Bălâsa 
Băzgărăi 
Bechetu 
Bobicesci 
Căluiu 
Câmpeni 
Cârlogani 
Dobriceni 
Găvănesci - . 
Golfinu 
Gropşani 
Leotesci 
Morunglava 
Oboga 
Popânzălesei 
Robănesci 
Știrbein 
Ungureni   

      

Vărtina 
Valpeni. - 

4. Plasa Oltu-de-josii 

Celeiu 
Cilieni 
Daşova 
Gârcovu 
Ginvăresci 
Isbiceni 
Islazu 
Jieni 
Moldoveni 
Orlea 
Potlogeni 
Rusănescii-de-josă 
Siliştora 
Tiea-mare, 

= 5. Plasa Oltu-do-susii 

Arcesci 
Bârza 
Braneţu 
Brâncoveni 
Cepari 
Cioroiu 
Cocorăsci 
Colibaşu 
Dobronu 
Dranoveţi 
Enoşesci 
Găn6sa 
Greci 
Mărgăritesei 
Osica-de-susă 
Pârscoveni 

  

      
  

Petra 
Racoviţa 
Roşieni 

„| Rusănesci 
„| Slătira 

Străjesci 
Şoperliţa. 

XXVII. JUD. SUCIAVA | 
1, Plasa Moldora 

Baca 
Bogdănesci 
Bordia 
Brusturi 
Ciumulesci 
Drăgănesci 
Drăguşeni 
Foresci 
Fontâna-mare 
Sasca . 
Tătăruşi 
Tolesci. 

2, Plasa Muntele 

Borca 

Brosceni 
Dorna 
Mălini 
Şaru-Dornei, 

3. Plasa Siretu. 
Cristesci 
Dolhasca 
Lespedi 
Miroslăvesci 
Paşcani 
Ruginosa, 

4. Plasa Şomuzu 

Dolhesci 
Fălticeni 
Giurgesci 
Hârtopu 
Horodniceni 
Lămăşeni 
Liteni 
Oprişeni : 
Poti 
Pleşesci 
Preutescil-uniţă 
Preutescii-Vlădesci 
Rădășeni 
Rotopănesci 
Siliştea 
Şoldănesci



Uncesci 
Valea-glodalui. 

XAVIIL. JUD, TECUCIU 

Î. Plasa Bârladu 

Barcea 
Biserica-Florii 
Bucesci 
Corodu 
Fandeni . 
Liesci 
Matca 
Negrilesci 
Paţeni 
'Torcesci 
'Tigănesci 
Umbrăresci 
Vultureni. 

9. Plasa Derheciu 

Condrăchesci 
Corbasca 
Corni 
Filipeni 
Găicena 
Godinesci 
Hauruesci 
Negulesci 
Oncescii-nuoi 
Oncescii-vechi 
Oţălesci 
Valtareni. 

3, Plasa Necoresci 

Buciumeni 
Cernicari 
Costa-Lupi 
Cozmesci 
Homocea, 
Jonăşesci 
Movileni 
Necoresci 
-Ploscuţeni 
Poâna 
Sârbi 
Zecucin 
Tepu 

Vizaresci. 

4. Plasa Zeletinu 

DBoghesci 
Brăhăşesci 
Buda-de-sus 
Burduaaci 
Colonesci 

SI ALTELE DIVERSE 

Corbiţa 
Crăesci 
Giurghiâna, 
Gohoru 
Mohorâţi ! 
Muncelu 
Nărtesci 
Podu-Turculai 
Rtchitâsa 
Spriea 
Stănişesci 
Toflea 
Valea-rea. 

XXIX. JUD, TELEORMANU 

|. Plasa Călmăţuiu 

Bănesa 
Băsesci 
Caravaneţi 
Cârligaţi 
Cidra 
Crângeni   Dorobanţu 
Dracia 
Elisabeta 
Flămânda 
Liţa 
Mă gurelele 
Mândra 
Odaia 
Pleşovu 
Plopi 
Putineiu 
Râi6sa 
Saelele 
Salcia 
Sâca 

Şegarcea-din-dâlăi 
Şegarcea-din-vale 
Turnu-Blăgurele 
Uda-Clocociovu 
Uda-Paciurei. 

2. Plasa. Marginea 

Adămesci 
Alerandria 
Atârnaţi 
Bragadira 
Brănceni 
Beiu 
Căcănâu 
Cervenia 
Conţesci 
Framâsa 
Furculesci 
Lisa 
Nanovu   Năsturel 
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Ologi 
Pelea 
Pâtra 
Poroschia, 
Smârdi6sa 
Spătărei 
“Storobănâsa 
Suhaia 
'Jigănesci 
Viişra 
Voivoda 
Zimnicea. 

3. Plasa Târgu 

Albesci 
Antonesci 
Bălțați. 
Belitori * 
Bivoliţa, 
Bogdana 
Broscenca | 
Buteulesci * 
Bazasci 
Călinesci 
Cetaţia 
Cucueţi 
Dideaci 
Drăcşenei 
Drăgănesci 
Dulcânca 
Gărăgău 
Gărănesci 
Lăceni 
Licuriciu 
Mavrodinu 
Măgura 
Măgureni 
Măldăeni 
Merii-Gola 
Nencialesci 
Netoţii-de-josă 
Netoţil-de-susii   Odobâsea-AMaţi -   Olteni Orbâsea-de-iosii 
Orbâsca-de-susă 
Papa 
Păru-rotunădi 

| Pirlita 
Peretu . 
Plosca-de-josii d 
Plosca-de-susii . 
Rădoesci 
Râioşi 
Roşii. de-vede 
Scrioscea 
Sinţesci 
Socetu 
Vârtopele-de-josă   Vertâpele-de-susii,
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4. Plasa Peleormanu 
Bălaciu 
Belciugu 
Beoca 
Bâria 
Bucovu-Adunaţi 
Buzesci 
Ciocesci 

„Ciolănescii-din-a€lă 
Ciolăuescii-din-vale 
Ciurari , ! 
Dobrotesci - 
Gărdesci 
Ghimpeţeni 
Hârlesci 
Lada 
Malu 
Merișani N 
Miroşi 
Mozăceni 
Necşesci 
Podişoru 
Popescii-Palanga 
Râca 
Săceni 
Sârbii-Mă gura 
Siliştea 
Slăvesci | 
Slobodia-Trăsnita 
Stoborăsci - 
Strâmbeni 
Surdulesci 
Tătărăscii-de-josii 
Tătărăscii-de-sus 
'Tecuciu 
'Tufeni 
Udapa 
Urlneni 
Zimbresca 
Zlotesci. 

XXX. JUDEŢU TUTOVA 
1. Plasa Corodu 

Adamu 
Băloşesci 
Blăgesci 
Cărăpcesci 
Cârlomănesci 
Cerţesci 
Ciuresci 
Cotordia 
Fundânu 
Ghidigeni 
Popit-Dii 
Rădesci 
Sălceni 
Vizareni. 

2. Plasa Pereschiru 
Căbesci 

  

  

LEGIUIRI 

Cârjă6ni. 
Chilieni 
Ciocani 
Coroesci 
Ivesci 
Liesci: 

Măscurei 
“! Mireni 
Pogonesci 
Praja 
Priponescii-de-josi 
Priponescii-de-susă 
Prisăcani - 
Stănuesci 
Şendresci. 

3. Plasa Simila |. 
Bacani 

*] Bogdana 
Bogiănesci 
Bogdăniţa 
Buda 
Costesci 
Gura-Simila 
]bănesci 
Mânzaţi 
Orgoesci 
Punteşeni 
Rădăesci 
Strbi 
Unţesci 
Vlădesci, 

4. Plasa Târgu 
Banca 
Bălăbănesci 
Bârladu 
Brădesci 
Cârja 
Docani 
Fruntezeni 
Tepureni 
Lungesci 
Murgeni 
Obârşeni 
Odaea-Bursucanu 
Popeni 
Rânzesci 
Slobodia-Zorleni 
Spineni 
Vinderei,. 

5, Plasa Tutora 

| Avrămesci 
Bogesci 
Corodesci 
Dragomiresci 
Hălăresci 
Lălesci 
Micesci 
Plopana 

Paesci 
'Tulesci 

„| Voinesci. 

XXXI, JUD. VÂLCEA - 
Î. Plaiu Cozia. 

Bărbătesci 
Bânloga 
Bârzăsci 
Bodesci 
Brezoiu 
Benesci 
Cacova 
Călimănesci 
Călinesci 
Câneni 
Cernele 
Cheia 
Costesci 

'] Dobriceni 
Malaia 
Muiercsca-de-josă 
Muieresca-de-susă 
Olăresci - :   Păuşescii-Mă glaşi 
Păuşescii-Otăsăn 
Petraril-de-josi 
Petrarii-de-susă 
Robesci 
Sărăcinesci 
Stoenesci 
Zmeuratu. 

2, Plaiu Horezu 

Aluna 
Berbesci 
Cârstănesci , 
Folescil-de-josii 
Folescil-de-susă 
Fometesci 

“1 Greci 
Horezu 
Mateesci 

"| Mădulari 
Aăldăresci 
Ailostea 
Otegani 
Pojogi 
Racoviţa 
Recea 
Rimesci 
Romani 
Slătidra 
Stroesci 
'Tomşani 
'Turcesci 
“aidceni, 

3. Plasa Ocolu     Bârseaci



Bogdănesci 
Bujoreni 
Cizănasci 
Frâncesci 
Genuneni 
Govora 
N'hiesci 
Mozastireni 
Oena 
Scryatele 
Viădesci, 

+. Plasa Olteţu-de=jos 
Bâbeni - 
Bâlcesci 
Bâtăşani 
Benesci 
Cârlogani , 
Diculesci Ip 
Făurescii-de-jos 
Frăţila 

__ Gănesci 
Gioroiu 
Gorunesci 
Laloşa 
Locusteni 
Măciuca 
Mărgineni 
Ototelişu 
Petrosa 
Poenari 
Prejoir 
Râmnicu 
Rasănesci 
Şerbânesci 

„ Ştirbesci 
'Petoiu | 
Vasilaţi 
Zătieni. 

5. Plasa Olteţu-de-sus 
Băesci 
Brosceni 
Ciortesci 
Colţeaci 
Copăcenile 
Crăpătarile 
Dejoia 
Duzesci 
Drăganu 
Găgeni 
Giulesci 
Gradiscea 
Nenciulesci 
Nisipi 
Obislavu 
Pirăenii-de-josă 
Pirăenil-de-midlocă 
Pirăenil-de-suzi 
Pârăuşani - 
Plegoia 

Si AUTELE DIVERSE 

: Românesci 
! .. 
Noşiile 
Săscidra 
Sinesci 
Slăvesci 
Tereuja 
Tina 
Ulmetu 

IYVâleni 
Vâca 
/gubea. 

6, Plasa Oltu 

Amărăsci 
Auresci 
Călina 
Creţeni 
Drăgăşani 
Fomureni 
Guşoeni 
Isvoru 
Lungesci 
Medaulari     Mitrofani 
Nemoiu 
Orlesci 
Prundeni 
Rimesci 
Stănesci 
Stefănesci 
Sutesci 
Șuşanii-de-jusii 
Şuşanil-de-susă 
Uşgurei 
Voicesci - 
Zăvideni 
Zlătărei. 

1. Plasa. Otasău 

Băbeni 
Cermegesci 
iumagi 

Coieni 
Dăesci 
Fişcălia 
Glăvile | 
Jonescii-Govorei - 
Jouescii-Mincului 
Lăpuzata ! 
Măldăresci 
Mod6ia 
Popesci 
Roesci 
Scunda 
Stănesci 
Şirin6sa 
Urşi 
Verleni 
Zăvoeni.   

  

  

2121 

XXXII. JUD. VASLUIU 

1. Plasa Crasna 

Ciortesci - 
Dobrorăţu 
Mânjesci 
AMiclesci 
Muntenii-de-josă 
Mantenii-de-susă 
Pocna-Cârnului 
Solesci 
Știoborăni 
'Tănacu. 

2. Plasa Fundurile 
Borăsci 
Drăgesci 
Drăguşeni 
Dumasci ! i. 
Gărbesci 
Ipatele 
Negresci 
Parpaniţa 
Scheia 
Suhuleţa 
Tansa 7 
Toderesci 

| Dungajei 
Tibănesci | 
Vulea-sataului. 

3. Plasa Aijlocu 
Berâsa 
Bodasci 
Borosesci 
Codăesci 
Codăesei (Târgu) 
Dănesci 
Feresci 
Ghergheleu 
Mircesci 
Potropesci 
Surănesci 
Tăcuta 
Telejna, 
Valea-rea 
Vasluiu 
Zăpodeni. 

'4, Plasa Racova 
Armăşia 
Coşesci 
Cursesci 
Deleni 
Dogele 
Dumbrăveni 
Fiorasci 
Gârceni 
Hârsova 
lrănesci



2128 

Laza 
Lipovăţu 
Lipovele 
Obârg-ni 
Poenesci 
Pangesci 
Stângaci 
Toporăsti. 

5. Plasa Stemmnicu . 
Bânzesci 
Brodocu 
Buda-Rafaila 

„ Buhăesci 
Cozmesei - 
Oşesci 
Petresci 
Rădiu. 

XXXIUIL. JUD. VLAȘCA 

Î, Plasa Câlniseca 

Adunaţii-Copăceni 
Bălăria 
Brăniştari 
Căminâsca 
Comana 
Copaciu 
Dadilovu 
Dărăsci 
Drăgănesci 
Jepuresei 
Ghimpați 
Gradisce 
Letca-veche 
Măgura-Bado&sca 
Mihălesci 
Naipu 
Novaci 
Popesci 
Prunaru 7 
Singureni 
Stănesci 
Stoenasci 
Stremba 
Tangâru 
Târnava-de-josă 

" Târnava-de-susii 
Uzuna. 

2. Piasa Glavaciocu 

Adunaţii-Butesci 
Băbăiţa 
Blejesci 
Batâsca-de-josi 
Cârtojanit-de-josii 
Cătunu 
Cozmesci 
Crevenicu-mare 
Crevenicu-Rădulesci 
Ferbinţi 

LEGIUIRI 

| Flămânda 
Frăsinetn 
Găleteni , 
Glaraciocu 
Merenil-de-josiă 
Merenii-de-susă 
Negreni 
Prejba, 
Puranii-de-sus 
Scurtu 
Talpa-Bâţcoveni 
Talpa-Ogrădile 
Tămăşesci 
Vida. Ă 

3, Plasa Marginea 

Arsache 
Bălăndia : 
Bănâsa-sf.- Gheorghie 
Brauiştea 
Bojoru 
Cacaleţi 
Chiriacu 
Ciolanu-Pangălu 
Cacuruzu 
Dăiţa 
Frasinu 
Frătesri 
Găvjani 
Giurgiu 
Gogoşari 
Gostinu 
Grosu 
Hodivâia 
Malo 
Oaniacu 
Petrele 
Petroşani 
Poeni . -- 
Putineiu 
Răsuceni 
Slobodia 
Stănesci 
Toporu 
Trestenicu-de-susă 
Trestenicu-Popesci. 

4. Plasa N6jloru 
"| Adunaţii-Serbeni 
Babele 
Bucșani 
Balbucata 
Cârtojani 
Căscidrele 
Clejani 
Corbii-Ciungi 
Corbii-mari 
Crovediea-mare 
Fundu-Părului   Găscescil-români 

| Gratia-mare 
Letca-nouă 
Mârşia 
Nebuna- Velea 
Obaedeni 
Obislavu 
Patru-deci-de-Cruci 
Râta-Cătunu 
t6ta-de-josi 

Ruşil-lui- Asan 
Udeni 
Uesteii-Golâsca 
Uescil-moşteni 
Venătorii-mari 
Vânătorii-mici 

  

    

                

Vişina 
Zădăriciu. 

RECAPITULAŢIUNE 

3 COMUNE > 

a = 
JUDETIE | 2 ZT] £ 

7. 3 "a 9 
ala |ă[E 
= » = 

Argeşu » 7 2] 141] 143 
Bacăi. ..| 51 2| 83] 85 
Bolgradi..| 3 1! 60| GL 
Botoşani. | 6| 2| 5'[ 52 
Brăila ...| 2] 1| 48] 49: 

1 Dazăă , 6] 2| 106] 108 
Cahul. ..| 383| 1! 45] 46 
Corurinii | 3 1 3] 44 
Dâmboviţa] 7] 3| LI5) 118 
Dolju....| 7 2| 144] 146 
Dorohoiă „| 6] 8: 441 47 
Fălciă. | 4] 1| 710 72 
Gorjn. 6] 1] 154] 155 
Ialomiţa. .] 4] 1| 86| 87 
Iașii... “| 29| 494 44 
Ifovu....]| 6] 2/ 118] 120 
Ismailă, .p—[| 4 92|. 6: 
Mehedinţi] 7] 3| 1881 191 
Muscelu..| 5] 1| 834 85 
Nemţa...| 5]. 2! 49] 51 
Qita..... 4 3] 100] 101 
Prahova. | 7| 6| 144] 150 
Patna ...d 5i 8) 82 85 

ÎRomesăr. | 7| 1! 85) 8 
Romană. .| 4] 1| 74 "5 
Romanați | 51 î] 110] il 
Suciava ..[ 4] 1| 40] 41 
Tecuciă ..| 4] 1| 56 57 

“1 Peleormani 4] 4| 135| 137: 
Tutova... 5] 1] 72] 73 
Vâlcea . . 1] 83| 159] 162 
Vasluiă.. | 5i, 1 66| 67 
Vlagea ...| :47 14 109| 110: 

.* Motală..[164] 6212905]+965



            

  

    

  

                

: COMERCIELUI SI LUCRARILORU PUBLIGE ” 1969 

stii 
au i B- a CATEGORIE + Rea 

„Transformarea gramului cu multiplă şi sud: multipli să în ocale, litre şi ramuri. 

VALOREA VÂLOEEA.... zi _ VALOREA a -NUMIREA.. în:gr. şi în oca, litre şi meri în oca, litre şi dramuri OBSERVAII 
prezascazrea kilog. |; „din “Moldora - din Ţera românescă 

Eee Ora a Litre | Drimaii "Oca "| Litre | Dramuri |!” = = —— Gramulă | a-i i . o o.|! 031 0| 0. | 0,3145 Î | Decagramulă | 10 . ; 09|. 0: 3.098 [:-:01::0 [:- Sas ir Hectogramauli 100 0 [0 [i 30,9% [...0| o. 31,45 | Atâtă în Mol- Kilogramulă .[ 1000 | :::0 3 |: “s8['"o|' gi 14.50 [lova câtă 'şi în Cantarulă. . | 100 kg |! 771: 1 |! 8373] 78 2 50:00 | |Eraromănsscă Tonela . . . .] 1000 :724 |: 9 37,34 | 187 1. 0,00 [ucaoa cuprinde Sa an. a ; xlitrelitra 100 Decigramulă .| 0,1 * ol!o0 0,031 0 9: | 0,0315 dramari. Centigramulă 001 |: 0l|:9 '0.0031 0 0: 0,0031 Miliramală. | 0,001 10 0 [i : 0,0003 0 0! 0,0003 

i Ţ i 
« , | S 

i ; 

Transformarea greutățilori şi măsurilor 
„ Mstrică se va face pe basele, 

l-a CATEG ORIE: - 

    
sechi în acelea, ale sistemulur 
mal jost arătate 

        

  

  

: - Transformarea stînjenuluă şi a cotul cu mdtiptiă şi sub- mutipla lori în netri 

! DB MOLDOVA ! : a 1ERA | ii ” “NUMIREA --- i în! romănsscă în] '0Bsg RVATII MESURILORU VEcuI, metri: : “metri n i 9 

Stinjenul. te, 2,23 „19665, | Pe lingă cotulii ordinari în ; on Moldura se  întrebuibțâză în Palma. ee „0,218175 „0 „2458 comerciă şi cotulă Halep, a 0,03484 cărul valore în metri este Do | precumă mai jos se arată. ana oase 0,02458 e a 
*.0,00290 |. '0,00248. e 

10,637 0,664: [e 0,6881 
0,07963 „0,083 0,0860 cotulă Halep, I| 

Grefuli ce -0,03981 | 0,0415 L. 0,0450 i     
  

         



19%0 -. LEGICIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

2-a CATEGORIE. 
Transformarea făleeă ș Și d pogoniilui cu sub- medii plă lorii, în 

măsuri metrice de suprafege 
per e ae ea Ma e Pt pe ame tt Arta Ec dat 
  
  

| or MOLDOVA : "pe  7IERA. A A: 
în hectarie, arie şi | Românâscă în hec- pm 
„1, i. centario» + + | tarie, arie şi centarie] i:; . OBSERVATII: 

- ! - - i o . h . or ari 

UNIREA 

MESURILORU iVizcur - 
  

  

                          
  
  

  

  

                      

1 ___| Heet. |. Arie_|.Cent. | Hect.. Aro. „Cent. ; e i 

” . „ iu pa ţ ii a. La 33 î 

Făleia 27 | | 432195]... „ciz| cca. | Centiarală este entire: 
e el lu Ilia i tra pătrată, iei) 

“Pogonulii .. : .: i... .... i 0 150, 11,79 NI bi? - 

af , Pe : : MII ! i. i ş E 

Stnjemală pita. 0 [0 4,9129 „0 [i 0. 3,867] | pi 

Di | E e ei”, î Pa i a ! . a ; 

iii ciao : Pip i 
pi : : ! FE) ț 

i „i “3-a OATEGORIE ali i mii 
Tr ansformarea coărăl ; şi a. chileă cu sub: “multiplii torii în Litri şi 'Nectolitri 

macro ae ci ear: PE MOLDOVA. e DE ra i i apere era 
| NUMIREA * [îşi hcetolitri şi iti omâseacă n hecto „OBSERVAȚII _ 
MESURILORU VECHI i _ 

” Hectolitri] +: Litri: |Hoetolitri] . «Litri aa | 
: | 

N 1) i ..€ : . 

Vâăra 0 15,200 0- 1288 -[' Da 

cana. ;... i 0. 1,520 E 1 Dă în --1,288 

Lita... 2.0, | 'oss0 | 0 | 082|: 
Dramulă 0 | 00038 | 0 | 0,0032 7[- 
Chita, 4. | 30.000 [-- 6. | 79268] 

Baniţa. ...... 0 [250| 0... 83968 

| | RI MI Mai MIRI Ma 

: ! A N ; |



  

1 i COMENCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

asa 
„re 

4 a CATEGORIE 
“Transformarea stânjenului cubicii cu sub- multiplă si să în metri cubi 

1911 

          

  

        

    

      
              

    

            

j | = 
| EI “O NUÂTREA ii DE -MOLDOYA DE TIERA Pt - d “ - a , NI ONE în : "| Rom.în;Me.]..... OBSERVAȚII mona me | atat cabizi | tri cabier | "iii 

i i Pg ti 
Î| Stinjenulă.. "11 08957. | 7,6046967i' ni ca 
Palma ii, 1386196, | 0,95058-: 
 Palmacală. înca. 0,173274..]. .... 

"ÎI Degetală .. ii, î.. |. 0,095059 

Linia i, -.0.014440::| 0,009506.| ! ! 

ăi vi . ” , 

: 5-a CATEGORIA. n | 
a Tansformarea acei cu sub-multiplăi săi în lilograme şi grame ” 

pi Da ă st si a „|... „PE MOLDOVA  .., [DE TIERA RoMAxEASCA . 
tară - în e n NI ANRE NUMIREA | | Si : mii urme ui | Kiograme şi Gram | Rilograme şi Grame OBSERVAŢII . „GRECTĂTILORU VECIII II e - E Ia | .. 

| = 
- i 

„.Kilogr. |: Grame. | Kilogr. | Grame; 

EL PRR 1 | ra [om : 
Tita caci o [32205 | 0 loa | 
Dramuli cc. „0 3,23 0, „3,18 a 

4 
! 

7 

1 
| „i 

ul RL        



1972 

Sai "tn A + LEGII DE LA 15'SE 

"(Decret din 8 Tanuariă, 1866); 

MILULI ! 
Despre forma'şi niateria g 

N Şi a măsariloră 
„+ Arte.1. Do.la 1 Ianuariii 1866, nu. se voră 

-priimi la âutâia verificare de câtii numai &reu- 
“tăţile, măsurile şi instrumentele de cântărire 
şi măsurare, care voră îndeplini condiţiunile de 
admisibilitate pre <crise în articolile de maijosă. 

Arte 2. Măsurile de lungime suntă: e, 

reutățilorii 
lă -. 
Aaa a 

i 
  
NUMIREA MESCRILOR | NUMIREA MESURILOR 
    Dubluli decametru. | atetrată. tat 
Decametralii, Dubluliă decimetra ||î 
Dublulă metru. Decimetru. „..-n.: 

  

  

Aceste măsuri vorii trebai a fi construite de 
metali, lemn s6ă alte materii solide. | 

Ele vori putea avea forma ce se va socoti 
mai potrivită cu trebuințele Ja cari voriă fi de- 
stinate, : 
* Osebitii de măsurile de uă singură bucată, 
este permisii de a se face măsuri 'de lungime 
compuse din mai multe părţi; cu acesta însă ca 
numerulă părţiloră să fie dvoă, cinci sei dece. 

Măsurile vorii fi solidă construite; extremi- 
" tăţile măsariloră de lemnă, precumă metrulă 

şi dublul săă, voră fi legate cu metală.” * 
Impărţirile în centimetre şi milimetre, voră |. 

t 

î 

țimea, i: 

ocupați cu acele nervure. 

| gură fâe de] 

picidrele înţepenite cu bulâre şi p 

voră putea f 
de ferii. 

sebitii, pumele 's6ii 'marca fabricantul 

LEGIUIRI. ALE MINISTERULUI AGE ICULTUREI 

REGULAMENTU 
RELATIVU LA MESURI SI GREUTATI SI VERIFICAREA LORU IN EX XECUTAREA 

PTEMBRIE 1864... 

* Măsurile de capacitate pentru materi! uscate 
;vori trebui a fi'construite în formă cilinârică 
şi voriă area î n întru diametrală egală cu înăl- 

„Măsurile de lemnă, nu vorii putea fi făcute 
de câtă de lemnă de stejari; ele vorii trebui a 
fi solidii construite în tote părţile lori, 

. Pentru măsurile co verii avea pe din întralii 
nervure 'sâi alte părți destinate a consolida 
măsurile atunci ace stea, voriă trebui a avea vă 
nălţime mal mare,'spre a compensa volumulii 

: Măsurile de lemni se vâră face dintr'nă sin- 
emnii, înduoită rotundă şi prinsă 

n cuie. * : 
: Marginea, superidră a măsurilor ii de lemnă, 

va îi căptușită cu uă foe de feră. * 
Pe lîngă acâsta, măsurile cele mari de la du- 

blulă decalitru până la ectolitru, voră trebui a' 
fi legate cu cercuri de feri, şi se va putea, după 

a li se aşeda. 
iuliţe, 

:Mâsurile de lemnnă de dimensiuni maj mici 
legate cu bande laterale de tablă: 

rebuinţa, la care voră fi destinate, 

Măsurile acestea vorii putea fi făcute şi de 
aramă s6ă de tablă de feră; cu acestă osebire 
nsă ca ele să aibă soliditatea şi formă Qescrisă 

--I mai susă.: 
Fie-care măsură va purta numirea sa, și o- 

ui, care 
fi iusemnate exactă, curată şi în anghiii drepti 
cu lungimea măsurii, .. ... .. me 

Numele fie-căria măseri, va fi săpată pe faa 
superiGră a măsurii, care va trebui a purta de 
asemenea numele şi marca fubricantului, . 

Decametrulă şi doblulii: săă, construita în 
formă de lanţă, voră trebui a avea vergi înde- 
stulă de tari, avândii fie care lungime de ducă 
şi de patru decimetre; verigile de legătură în- 

se va aplica pe fundul măsurel. 

ii Dăsurile de capacitate pentru licuide 

-“Arti 4: Numirile şi forma adoptată în ta-. 
bloulă de la art. 3 pentru măsurile de capaci- 
tate pentru muterii uscate, voră servi de regulă | ire aceste vergi, vorii fi de acelaşi matali a_| Pentrit. construirea măsuriloră întrebuințate . 

îară de acele corespundătâre la ună metra, care | P suta licui-e de la ectolitru până la dubla-de- : vor trebui a fi din ună metalii de culâre oschită,: cet opelusivăs. e le so e isa cu desert toare surle de capacitate pentru ma-. expresă dea preîntempia, prin sporire cu cosi- | - ” tură s6ă prin altă midlocă analogă, ori-ce al-.: 
terare si -exidațiane de natară a preserita..; 
primejdie din întrebuizţarea acestoră măsuri, 

Mesurile dublulă-litru şi mai mici oră tre-.. 
boi a fi construite, exclusivii de cositoră, şi vor ! 
avta pe din intru uă îoălţime de duoă ori câtă : 
diametruli; ele vorii avea greutatea mal josă 
arătată ca minimum obligătoră pentru fie- : 
care măsură, 

      
NUMIREA MESURILOR | * NOMGREA MESURILOR l] 

Dublulă litra. 
Litrulă. 
Jamătate litru. 
Dublulii decalitra. 
Decalitrulă, 

Ectolitru. 
Jumătate ectolitru, 
Dublulă decalitru, 
Decalitrulă, | 
Jumătate decalitru  
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“|GREUT. S(MFSURI (În gr.) 
o [fără tor. [eu târte cu târte NUM;REA MESCRILOR to nic fără |. 'şi 
La "p'eapac | capacă | capacă 

Grame “Gramo "Grame 

Dablulă-litra 1350 -|' 1700 | 2200 iri, 1. | 900 | 1100 1350 Jumătate-litra. 525 | 650 |. 820 Dablulă-decilitra. |: ego |: 335 |: :420 Decilitrulă . :.. |:145 '180 |, 240 Jumătate-decilitra .|: “85 110|: 149. "Deblută-centilitra, | - 45| :60| “85 Centilitrală. + 251 851 56 

: Proporția cositorului întrebuințată pentru: fabricarea măsuriloră va, f de optă-deci şi trei |. 
astă-feli deră 'motalulă | 

satimy şi cinci miimi; ţ din care se voră face măsurile aceste, nu roră trebui a conţine mai pugini de opt decr şi. duoă sutimi de cositoră curâtă, nici mai multi de 'optă-spre-dece sutimi de altii metal ame- stecată, II i „Aceste măsuri trebug a conserva la margi-. nea superidră pe din îutra forma calipului; ele Yoră „trebui să fie fără, goluri 'sâii 
fecţii provenite de la, vErsarea oră. , „Numirea fe-cării măsuri se va scrie pe cor puli et; nuraele să marea fabricantului se ra însemna pe fandă, .. .-: a 
"Be vorii putea construi măsuri de tinichea de la dublulă litru Şi până la 'centilitru, însă acestea vorii fi esclusivă xeservate pentru lapte, uleiă, untii de lemnă şi gazii : forma lori va fi cilindrică, avend diametrută egali cu înălţimea, conformă ca: prescripţiunile pentru m&surile din tabloală de la-art. 3, destinate la materiile uscate; ele vor avea uă târtă sâti unii cârligă asemenea de itinichea; şi. vorii purta nunmira loriă pe cerculă: superiori întorsi pe din afară făcută de tinichea dablă şi care lo va servi de]: margine. Pentru însemnarea mărcilorii de ve- rificare se vorii dispune ducă picături de cosi- „toră turtite:: una pe marginea superidră, şi alta la împrennarea: fundalai care ra trebui a purta numele s6i marca fabricantului. - - N , II - . - A 

  

„» Greulăţă de fieră , 

"Art, 5.'Grentăţile s vorii construi de fontă de feri (tuciă, achijă); numirea, Jorii' este îu- semnată mai josă precumii şi denumirea abre- viată ce va trebuia înscriscă pe fie-care din ele Şi în.caractere lisibile, 

  
alte imper |! 

  

        

  
      

ti : NUMIREA 
"* NUMIREA! :; | „abreviată co șa: au trebui a fi însem- GRECTATILORU nată pe suprafața A II superidră 

50 kilograme. 50 kilog.: 20 kilograme, „20 kilog,-"- 10 kilograme. „10 kilog.: 
5 kilograme ':. - > 5 Kilog.: : Daublală kilograme. - 2dhilog,: i Kilogramulă. : -. 1-7 kilog. „ Jumătate kilogramii' „2 kilog, p-: „ Dublală ectog. “| 2ectog, 

Ectogramulă. - lectog, Jumătate ectog. -11]2 ectog, | | 

Greutățile de ferii de cinci-sprâ-dece şi daoă- deci kilograme se voră face în formă, de.pira- midă tranchiată rotundită Ia- unghiuri şi a- rândă pentru basă ună păralelogramă, | Cele-alte greutăţi de feri de Îa acea de dece kilograme până la Jumătatea ectogramii inelu- sită, voră "trebui a avea: formă de piramidă tranchiată având de basă unii exagoni regulat. Belciugele 'ce suntă ataşate la greutăţi, voră fi aşedate în modă ca 8ă nu trâcă peste muchia la suporiâră, :. i: e 
: + Fie-care belciugii va trebui să fie de feri cio- cănită rotundă şi bine fiortă, 1 î.. - - Fie-care_belciugă ataşată ca ună. lanţi de ferii, va fi dispusă astii-felă ca să intre cu uşu- rinţă în 'scobitura făcută pe faşa de d'asupra grentăţi i Da > Fie-care lanţă va fi de foră ciocănitii şi con- straită: solidă, atâtă la capătul ce ţine bel- ciugali câtii şi Ja celă altă capătă cu crăcane, cari vori trebui să fie înduoite. şi întârse pe dedesubt pentra-a Teţiue: plumbali: necesariă pentru potrivirea greutății, tii Greutățile do ferii nu vorii trebui a avea.pe. suprafaca loră nici dungă.nici goluri şi fonta trebue a fi nici iute ci de bună calitate, : ..: : Fie-care. greutate trebue să abă la extremi- tatea lanţului nă cantitate salitientă de plumbi turnată: într'uă siugură 'vărsătură care este destinată a priimi întipărirea semneloră de ân- tâia verificare şi a celoră periodice precumii şi marca fabricantului, ; ce 

, PERI Greutăţi de alamă ae AIE 
"Art,.Ge Greutățile de alamă sunt arătate mai jos precumă şi, numirea. ce se va înscrie   pe fie-care din ele. 

 



1954: 
  

exe UPATILO 
pe FAGA SUPERIORA 

hai 

20 kilograme, 

“NONMIRILE --- + NUMIREA || os nemo era- 
R | | PLACATE LA SUPRA- 

  

: e et xilograme , Ă 
; pece kilograme .. = .| : 10 kilograme, 
" Cinci Kilograme, . 5 kilograme. 
" Dublală ae: .. 2 kilograme «: 

Kilogramuli. ..)., 1 kilogramă : 
: Jumătate Kilogrami . 
- Dablulă ectogramă , . 
Ectogramală: i. 
Jumătatu ectogramă . 

“ Dublulii decagramă, 

500 grame, « 
;200 grame. ::'-+; 
100 grame. i: 
„50 grame.. ...!, 
20 grame... 

  

Decagrami. , ; ....| 10 grame.,, 
“Jumătate decagramă . 5 centigrame, 
„„Dablulă grami ... . „| ..':2 grame - 
Gramulă. ,.... 1, gramă., 
“Joivătate gram 45 decigrame... 

“ Dubluli decigramă | 1, .2 decigrame,. 
Decigramaliă. se ea), md decigramă,., 
Jumătate decigrami..| 5 centigrame,, 

  

      Doblulii centigrami, .| . 20.6. 
* Centigramală , | ".1C,G. 

' Jumătate centigramă. „BMG... 
Dubiulă miligramiă . „AM. G.. - 
Miligramuli, 3 ME ” 
  

Forma greutăţilorii de alamă, E ia dont. 
deci kilograme până îa grami inclusivă - va. fi 

"aceea a unul. cilindru avânaă la vârfă ună na 
sture. Înălţimea cilindruiui va fi egală cu dia- 
metrnli săă pentru tâte greutăţile până ia acea 
de cinci grame inclusivă; înălţimea fie-cărui 
nasture va î egală cu jumătatea diametrului 
cilindrului cei. suportă. ' Acesta disposiţiani 
nu voriă fi aplicabile pentru greutăţile de unuliă | 
şi duoă grame care voriă avea diametrulăy may 

„mare de câţi înălțimea. : n ini ic: 
, Greutățile de la cinci decigrame penă la unii 

miligramiă inclusiviă: se vorii face de foi de a- 
lamă tăiate pătrată. - i: iri 

. Greutățile do alamă cilinărice şi cu nasture 
voră putea fi masive sâi voră putea conţine în 
înteriorulii lori uă 6re care cantitate de plumb; 

sia 

însă ele vorit trebni a presenta toti-dâ-una a-|' 
celaşi volumii,' Aceste greatăţi: poti fi făcute |: 
s6ă dintr'uă singură piesă, ssă cel multă din 
ducă, cart voră îi, una cilinâruli şi alta nastu- 
rele; "deră în acestii casă nasturele va fi prinsă. 
în gurupi pe corpulă „greutăţii şi fixată inva- 
riabilă cu unii cuiii sâi şurupă mică, care nu 
va trece peste faga superiră. Acesti coiă,va 
fi de aramă pentru a se putea lesne osebi, 

Greutățile de alamă de ună kilogramă şi mai 
micii, voră putea fi făcute în formă unoră pâ- 
hare conice ce se punii unele în altele şi se potă 
cuprinde într'uă cutie, care şi ea singură este 
uă greutate legală. 

Suprafaşa tutoră greatăţiloră de alamă va 

    

  

LECIUIEI ALB MINISTERULUI AGRICULTUHEI 

trebui a fi curată. spre a nu presenta nici ună 
corpă străinii, ce ar fi fostă introdusă în alamă,! 
pici vre unii goli ce ari permite ds a se intro-i 
duce asemenea! corpuri străine. - ] 

Numirile voră fi scrise în săpătură şi cu ca! 
ractere lisibile pe suprafaţa superidră a greu-! 
tăţiloră. Fie-care greutate va trebui a porta! 
numele, s6ă marca fabricantului, ; RETEA 

oa EC 

  

- Unelte de cântărire - 

3 “Art, 7. Uneltele de cântărire suntă:: 
| Im Balanţele cu brace egalei. IE . 

' 2. Balanţele cu basculă.. ra: : 
1. Balanţele cu brage egale canoscate ab ii 
aicea de balanţe de magazine, vorii trebui a fi, 
solidii construite, Bragelo de ferii (Îa a cărora" 
capete sunt atârnate talerile balanței) voră 
trebui a fi mal multă” late de câtă grose, mai. 
cu sâmă către centra unde suntă cuţitelă sâă: 
punctele de râzemii ce le traversă perpendicuz: 
tară, şi ale căroră muchi vor trebui a fi ascuţite” 
si în linie: 'dreptă. Punctele extreme de atâr-! 
nare voră trebui a fi aşedate la egală distanță. 
de aceste cuţite,i Braţele:nu voriă trebui a se: 
clătina în gape, Balanţele vorii trebui a fi osci=* 
lante, Sensibilitatea loră va fi până la ducă - 
mimi din totala greatats încărcată pe balanţe."! 

* Balanţele cu basculi, vorii trebui a fi osci-! 
ianta şi construite astii-felii ca să dea în totii-: 
de-una uni raportii exactă de una la dece, între: 
greutatea pusă în talerulii balanţel şi'între! 
aceea de cântăritii pusă pe tablă. Aceste'in-! 
strumente voră trebui a fi astă-felă ca să pâtă. 
cântări celă puşinii una sută de kilograme. Ele 
voră fi solidă construite, Greutățile întrebuin-: 
ţate la cântarele cu aceste balanţe nu voriă pu: 
tea fi altele de câtii acele prescrise la art, 5. : 

Forţa fie-cărei balanțe cu basculiă, se ra arăta: 
în kilograme, pe uă placă de alamă, incrustată” 
pă faţa tablei verticale de lemnii. Simţibilita=: 
tea acestorii instromente va fi de 'uă a mia: 
parte din greutatea încărcată pe tabla balanței. 
-Tâte instrumentele de cântărire voră i partă, 

numele s86ă marca fabricantului.” : -. : 

  

“Histrumentele de măsurătâre pentru EEE: 
ri „. lemnele de focii pct 

Arte 8, Cadrurilg ce represintă măsurile de: 
soliditate ale decasteralui, a dublului sterii şi 
cari suntii destinate pentru mă&surătârea lem- 
neloriă de foci, vor fi construite de lemnă buni; 
bucăţile ce le compună roră fi bine îndreptate 
şi solidă împreunate.  ...: 

Fie-care cadra se ra compune dintr'uă talpă; 
din duoi stâlpi verticali şi din duoă proptele; 
lungimea tălpei între stâlpi este fixată pre- 
cumi urmeză, adică: 

Decasteru!ă (corespundândiă aproximativă cu 
vechiulă stîojenii) 2n 50 

Dablulă-steră (corespungenăi aproxi- 
mativii cu a cincea parte din stinjeni). . 1, 00



: COVERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

-* Lemnele verii fi tăiate în lungime de ânoă 
metre'şi înălţimea stilpiloră va îi:: .... 

Decasterulă, „1. e ate d ai 22 00 
Dublulă-steză ;. i ae e 1, 00 

--. Şi voră fi împărţite în dece părţi. -: :::! 
-; Vadrele "măsuriloră' mai susă ar&tate vori 
putea fi construite şi de feră, numai să înde- 
plinescă condiţiunile 'necesarii de esactitate şi 
soliditate şi să-pârte place de cositoră sâii de 
plambi, pentru a înlceni aplicarea: mărciloră 

" de verificure;.. -. ră 

OPITLUL Ne 
i “Despre veriflcatoră Ia 

  

  

    

la 

Art, 9. Verificarea grentăţiloră şi a măsu- |. 
riloră destinate şi întrebuințate în comerciă, 
se va face sub privegherea prefecţilori şi a sub- 
prefecţiloră.de către agenţi speciali numiţi şi | 
rorocabill prin Ministerală din 
tară şi lucrări publice,  --".. 

Arte 10. In fie-care plasă 6 ocoli 'se va 
numi câte un verificatoră care va avea biuroulii 

"stă câtii se va putea. mai în centrulii plasei, -. 
"Se ra putea numi şi adjutori de veriticatori, 

supuşi aceloraşi condiţii şi avândă acel6şi atri- 

întru, agricul- 

    buţii ca şi verificatorii, ... 
art, 11, Nimeni nu pâte fi verificatoră până [':- 

"nu va avea vârsta de 25 ani împliniţi, şi până a 
nu de punic exâmenălă special pentru verificator, 
"după unii programi dată de ministrulă aface- 
rilorii de interne, agricultură şi lucrări publice. 

Art, 12,: Serviciulă verificatorului este în- 
compatibilă cu ori-ce aite funcțiuni publice şi 
cu orl:ce' profesiune. supusă la verificarea mă- 
suriloră, cc 
"Arte 15; Verificatorii nu potii intra în func- 
ţiude, mai nainte d'a depune juorământulă pre- 

„.. scrisă da legea din 15 Septembre 1864, înaintea 
- Tribunalului districtului în care santă pomii. 

-“]n casă de schimbare de residenţă s6ă în casă 
de misiune timpurarie, verificatorii suntă d6- 
tori a visa hârtiile de numirea lori şi actulă 
de jurământi Ja grefa Tribunalului în a căruia 

“jorisdicţie sontă ataşaţi.. i 
Arte 14, Fie-care biuroii de verificare ,'va 

avea asortimentală necesariă de etalâne, veri- 
ficate :şi marcate,. la depositulă de prototip, 
înfiinţată lingă Ministerală de interne; agri- 
cultură și lucrări publice; etalduele bivroolui, 
voriă trebui a se verifica din noi la acelaşi de- 
posită celii pugină uă dată la trei ani. - +. 

„.* Măzeilo necesare lu verificări prin districte, 
voră fi fabricate prin îngrijirea ministrului a- 

„ faceriloră departamentalui de interne, agricul- 
“tară şi lucrări publice; ele voră purta semne 
distincte pentru fie:cară ană de eserciţiii. :.- 

-- Mărcile deatinate la veriticarea, greutățilorii 
şi măsurilorii fabricâte din'noi s6ă repararea 
vori fi diferite din acelea 'ce suntă destinate a!'   constata, verificările periodice succesive. * »:! 

1975 

“Art, 1, Etaloele şi măsurile biarouriloră - 
de verificare, suută' conservate de verificatori, 
sub respunderea loră, şi snb privegherea pre- | 
fecţiloră. ! i. NOIR 

Art. 16, Leta verificatorilorii este regulată 
de Ministerulă de interne, agricultură şi lucră- 
riloră publice, pentru comunele rurale, şi, de 
Consiliele municipale, pentru comunele urbave; 
ea cuprinde tprin abonament) chieltuelilede că- 
lătoril ordinare, acele de într ţinere şi de tran- 
sport, a instromentelorii de verificare şi chel- 
tuelile de confecţiune a matriceloră de roluri, 

Etal6nela se vorii păstra şi operaţiile se voră 
face în localulă destinati pentra acâsta, de 
administraţiune. ! i 

Eral6nele, mărcile, registrele şi mobilarea 
biurouriloră se dai veriticatoriloră de admi-: 
nistraţie, a a 

Cheltuelile de călătorii extraordinare, afară 
din plasa sii ocolulă lori, li se plătesca osebită. 

Art, 12, Verificatoril potă fi suspendaţi de 
prefecţi raportândii pe dată causele ce aă pro- 
vocată luarea acestei măsuri Ministeralui tre-. -. 
biloră de interne; agricultură şi lucrări publice, . 

TITLUL III. 

;..; Despre verificare 

"Arte 18. Greutățile şi măsurile fabricate din 
noii sâii reparate, se vorii presenta la biuroulă . 
verificatoralui, şi so vorii verifica şi marca mat 
nainte d'a fi liberate în comereiă, ..... ...:.î 
” Art, 19. Nici uă greutate și nică uă măsură 
nu pote fi spusă verificărei, pusă în Yindere, .. 
s6i intrebainţată în comercii, deca nu pârtă 

"|într'ană modă deosebitii şi lisibilă numirea ce'f 
este afectată de sistemulă metrică... . 
“Arte 20. Afară de verificarea primitivă de: 

care se vorbesce la art.18, greutăţile şi măsa- 
rile ca cari se bervescă comercianții, cuprinși 
în tablouli arătată la art. 22, s6ă pe cari ci lo 
ză în posesiunea loră, suntă supuse unei veri- .. 
ficări “periodice, pentru a recunâsco dica n'a . 
fostă alterată conformitatea, lori cu etalânele. .: : 

“ Fie-care din aceste verificări este constatată 
prin punerea unei mărci oschite, .'.: 
Art, 21, Fabricanţii şi neguţătoriă de greu- 

tăţi şi măsuri, nu sunt: supuşi la verificarea 
periodică de câtă pentru acele cu cari se servă 
în comercinlă loră, se 
“Greutățile, măsurile şi instromentele de cân 

tărută şi măsurat, noul s6ă reparate şi destinate 
la vîndâre, voră fi marcate numa! cu stempulă. 
veriâcării primitive. : : PR 
“Art, 22. Tabloulă anexatii la regolamentulă: 

de faşă, arâtă 'protesiunile ce trebuescă a fi 
supuse la verificare precumi şi asortimentulă 
greutăţiloră şi măsuriloră de care e dâtâre a . 
ti aprovisinnată fie-care profesiune... 
“Art, 23, Ork-cine se ocupă cu mai multe fe-. 

luri de comerciură, trebue a, fi aprovisionatii cu



1976 

asortimentuli. greutăţiloră şi măsurilorii sta- tornicite pentru fie-care din ele, afară numal cândă asortimentulă ceruţă de una din râmu- rile comerciulni săă 
trana din cel -alte. ramuri ale industriei ce exerseză, zi Art, 24, Ori-cino ya avea mai multe mâga-: zine, prăvălii s6ă ateliere deosebite în acelaşi oraşă, dâri aşedate în case deosebite şi care nu suntă una lingă alta, trebue'a înzestra fie-care din aceste „magazine, prăvălii sâă ateliere ca asortimentulii ceratii pentru profesiunea co e-: sersă acolo. i: pati "Art. 25, Verificarea periodică se face în soţi anii. Prefectulă regoleză rândală în care suntiă a se verifica diferitele comune ale districtulai. Art, 20. Verificatorulă este dâtorii de a.în- deplini verificarea ce i se va însemna pentru fie-care ani şi de a merge la, domiciliul fie- căruia din acei îuscrişi în rolulă ce se va-alcă- tui conformă art, 25, ia at cp "Bl verifică şi însemncză greutăţile, măsu- rile şi instrumentele ce i se înfăgigtză, atâtă acelea ce compună în minimurnii asortimentulă obligatorii, câtii şi acelea ca comercianții ară poseda maY multi, ti 
Elii le înscrie tâte pe udă registru portativii, pe care supusulii la verificare subscrie în mar- gine şi dâca acesta nu scrie sâă nu vrea să sub- serie, verificatorulă constată acâstă urmare, . Art. 27. Verificarea periddică se va putea face la localală Primăriei, insă numaj pentru localitățile. acelea, la care ministruli -afaceri- ; loră de internc, agricultură şi lucrări publice, ar crede executurea acâsta mai lesnici6să, | - :. Verificatorii potă' totii-d6-una face.scă: ex- oficio scă după cererea autorităţiloriă judiciare sâii administrative, visite extraordinare şi neo- pinate pentru verificarâa măsuriloră,  „... „Art. 28, Neguţătorii ambulanți ce se servi cu greutăţi și măsuri, sunt dctori de a le pre- senta în celă d'ântâiă trimestru ali fie-căruia ană şi la începutulă profesiunii în cele d'ânțâiă trei luni de ia data autorisării, la -unulă din biarourile de verificare în juriedicţia în care ei circală cu mărfarile lori... . eu, „Arte 29, Balanţele sâii alte instrumente de cântărire, suntii supuse verificării primitive şi. - Mareate mai nainte d'a fi scâse la vindâre scă liberate publicului, pe lingă care, apoi acele' instrumente suntă inspectate şi supuse Ja veri- ficările periodice, însă numai la domiciliti, ” . E „Arte 30. Cadrele dublului-steră şi decaste- 

rului ce servă în 'comercinlă lemneloră de foci, sută verificate. şi marcată, mai nainte de în- trebuinţare, însă numai la domiciliă. * . 
Ele sunţii aseinenea snpuse la Yerificarea pe- 
riodică. Ii : ” Art. 3. Greutățile şi mirele aselori co- muuale, ale biurourilori de vamă ale cântări- toriloră publici, ale spitaluriloră, închisoriloră 

se află deja cuprinsă în- | 

“supuse exercițiuloi verificatoriloră,. 

  

:[infracţinne. . 

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

| şi stabilimentelorii de bine-faceri -şi a Oră 'că- roră alte stabilimente pablice, sunt supuse la verificări periodice, n! Art. 32, Greutățile şi măsurile întrebuințate în pieţe publice, bilciuri şi terguri, în magazi- nuri mobile de. neguţători umblători, 'suntă 

Arte 33, Visitele și exerciţiile ce, verifica- torii, suntă autorisaţi a face la domiciliari, nu se potă îndeplini de câtă diua. --: dz Cu tâte astea pentra neguţători şi debita acele visite, se potă face în toti timpală pe cât suntă deschise publicului. locurile de vindăre. Art, 34, Prefeoţii, fix6ză prin încheere pen- tru fie-care comonă şi în fie-care anii epoca cândă se va face verificarea, , . , „: , „+: Pentru 'oraşe, acestă epocă se va fixa de Con- silinlă municipală, ... . i: DIR 
1, La expirarea celui din urmă termini de mai susă, şi după ce verificarea, se va f făcută: de comună, este oprită comercianţiloră, antrepre- Doriloriă şi industrialiloră .de a întrebuința și de a avea în posesiunea lorii, greutăţi, măsuri şi instrumente de, cântărire, ce m'arii fi fostă snpuse; a, verificarea periodică şi care. m'ară 

aţi, 

fagi 

purta marca anului, i 

za PIPLULIV 
Despre. iuspeetarea debitului mărfarilorii ce se vind cu cumpăna ca şi cu măsura . 
„Arte 85 Inspectarea debitului mărfariloră 
ce: se vindă cu: cumpăna 'sâă cu măsura, este confiată specială privegheriy şi autotităţii pre- fecţiloră, sub-prefecţiloră, primarilor, aâjuto- riloră şi comisariloră polițienesc, su. 
«n AFte 36 Primarii, adjutorii; comisarii şi in- spectorii poliţienesci, voră face în ocslele loră respective: şi de mai multe ori pe ani, visite in, prăvălii şi magazine, în pieţe publice, bi]. ciuri şi terguri pentru a se asigura. despre e- xactitudinea şi fidela întrebuințare a greutăţi: . loră, şi măsuriloră, . | .: it ia a „"YVoră priveghia biaroaurile publice de 'cântăe. rită şi măsurată ce depindă de administrarea; 

municipală, e i i co Be vor asigara, dâca greutăţile şi măsarile,: ai mărcile de verificare, şi deca de la veritica-. rea constatată prin aceste mărci, aceste iustra- 
mente n'a suferită variaţii, seă accidentale, scă frandulose,. i, atzi 

- Art, 37, Voră visita adesea balanțele şi tâte. cele-alte. instrumente de cântărită; se vor a- 
sigora despre dreptatea loră şi despre liberta- 
tea mişcărilor 'loră şi. roră constata ork-ce. 

. Arte 88, Primarii şi ainploiaţii Poliţiei voră priveghia vîndrea cn fidelitate a mărfariloră, cari fiindă fabricate cu tipară stă cu forma, se.   Yindă cu bucata să cu pachetulă ca corespon- dinte unei grautăţi otărite, .: za



» cetăţeniloră, că însciinţeză 'pe “primari și-pe 
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Cu tâte acestea calipurile stă tiparele pro- 
prii de acestă felă, nu voră fi nic! vă dată con= 
siderate ca instrumente de cântărită, nici voriă 
putea fi supuse la verificare. 1 | 

Incheerile prefecţilorii relative la măsură şi 
greutăţi, altele de cati acele luate in confor- 
mitatea art, 22 nu vorii fi executorii de câtă: 
în urma aprobării ministrului de interne, agri- 
cultură şi lucrări publice. Aaa 

Art, 89, Vasele şi buţile în care se păstreză 
băuturi licuide sâă materii, nu voriă fi conside- 
rate ca măsuri de capacitate sâă de preurate. 

Se voriă lua măsari ca la xînderea în detalii 
a băatariloră şi a altoră licnida, acestea să nu 
fie vindute cu Gre-care vase sâii măsuri, pre: 
supuse a fi ecuivalente măsuriloră legale, fără 
a fi fostii măsurate în adevără. 

o mu? 
Despre infracţiuni şi modalii de. 

ale coustata .:.. 
“Art. 40; Afară de dreptulăi dată amploia- 
ţiloră Poliţiei judiciare prin codaulii de instrac- 
ţiane criminală, verificatorii constată contra- 
venţiunile prevădate de legile şi regulameutele 
privitâre la greutăţi: şi măsuri “în: întinderea 
districtulu! Ia care suntă numiţi şi juraţi, i 
"E suntă dâtori de a arşta actul de numirea 

loriă în acestă, funcţiune celor sapuşi la veri- 
ficare şi cândii aceştia ară cera-o. . - - „i 
=. Procesele verbala ale lorii, suntii juate de 
bază înaintea justiţiey, până la uă dovadă 'con- 
trarie, conformii art. 21 din legea de la 15 Sep: 
tembrie 1864. 

art, 41, Verificatoriă confiscă tâte greutățile 
şi măsurile cari nu vorii fi coriforme celoră sta- 
tornicite prin legea din 15 Septembrie 1864, 
: De asemenea ei confiscă tâte greutățile, mă- 
surile, instrumentele do cântărire şi de măsu- 
rătâre, alterate sii defectudse seci cari n'ară 
avea mărcile legale ale verificări. 
-"EI depună obiectele confiscate la Primăria 
cândiă aceata e posibili. -: a 
“Art, 42, Fi trebue să culegă şi să relatei 

circumstanţele cu cati ai ajunsă în posesiune |. 
s6ă în iutrebuinţare, greutăți s6ă măsnri oprite, 
2: Arte 43. Deca găsesciă măsuri, cart prin sta. 
rea loră de oxidaţie, poti vătima sănătatea 

comisarii de poliţie... -. : | 
„Arte 44, Supuşil la verificave, 'snntii dâtoră 
de'a deschide magazinele, prăvăliele şi atclie- 
rele lori, şi de a ascepta la domiziliulii loră 
îndată ce primaraulă îi va înstiinţa prin'publi-. 
caţie; în forma ordinară, că urmâză a-se face 
verificarea măsarilori;: acâstă insciinţare însă, 

„va trebui a se face celă pugină cu duoă dile 
mai nainte de gina verificării, i - 
* Asemenea, snat dâtori d'a,sesnpune verificări- 
Joră la tâte visitele prevădate prin art. 26 şi 37, 
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.. Arte 45, In casă cândii cei supuşi la verifi- 
care g'arii opune la acâsta şi cândi verificatori! 
ară trebai a proceda la verificare înainte de 
resăritulă sfă după apusali s6relui, conformă 
articolului 33; atunci ei nu se potii, întrodace 
în case, bastimente sti magazine, de câtă în 
presența primarului, adjatorului sâi a comi- 
sarului poliţiei. - . 

Art. 40. Funcţionarii denumiți în articolulă 
precedenti, nu potă refusa d'a însoţi în toti- 
d6-una pe verificatori cândii ej vorii cere acâsta, 
şi procesele-verbale ce se voriă alcătui, deca va 
fi necesitate, se voră sub-scrie şi de amploiatul 
poliţienesci sâă municipali, în presenţa, căruia 
sai ficntă verificarea; în casă de refasii se va 
face menţiane în disele procese-verbale, 
"Art, 47, Verifieatorii închee procesele oră 

verbale în cele 24 ore de la constatarea 'con- 
travenţiei, le'scriii ei 6nsuşi, le sub-semneză şi 
le legaliseză, cel mai târdiă a duoa':Qi după 
închiderea ' diseloră procese-verbale înaintea 
primarului.sâă a adjutorului comunei unde'îşi 
aii reşedinţa, s6ă acelora unde s'a comisii con- 
+ravenţia;. legalisarea este subscrisă atâtii de 
primară sâii adjutorii-câtii şi do verificatoriă, 

Art, 48; In termină de cinci-apre-gece dile, 
procesele-verbalt suntă inaintate prefectului, 
care se conformâză regulilorii statornicite din 
art... din codală de instrucţiune criminală, 

Art, 49. Verificatorii greutăţiloră şi măsu- . 
"| riloră suntă subt privegherea - procuroriloră, 

dâtori fiindiă a da ascultare şi supunere celoră- 
alţi <nperiori al loră în administraţie: 

Art. 50. Cândii afişe s6ă anunciuri arii cu- 
prindo numiri de greutăţi şi măsuri, altele de 
câtă cele arătate în tabloulă anexată la legea 
din 15 Septembrie 1884, primarii act adjutorii 
de poliţie sunti dâtori d'a constata acesta prin 
procesii-verbalii, Verificatorii - şi toţi cel-alţi 
agenţi al autorităţii publice, santă dâtori ase- 
menea de a semuala orl-ce abateri de felulă a- 

"| cesta ce că arii descoperi, -.. .: 

i O DIPLULVI e 
„Despre drepturile de verificare 

iArte 5l: Verificarea greutăţiloră, măsuri- 
lor şi instrumentelor de măsurare se face gratis. 
"Asemenea, se face 'gratisii verificarea greu- 

| tăţiloră, măsuriloră şi instromenteloră repa- 
rate ce suntă supuse unei nuol verificări, 
- Pentra verificarea periodică 'a măsuriloră, 
greutăţiloră şi instrumentelorii de măsurare 
întrebuințate în comerciu se'va face gratisii 
până cândi, prin uă lege specială, se va autorisa, 
percepţia anel taxe, şi se va fixa cotitatea oi. 

„ Arte 52. Verificarea periodică a grentăţiior, 
“măsurilor şi instruomentelorii de cântărită a 
stabilimentelorii publice, arătate la art. 31, se 
face gratisă. te
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” Asemenea se face gratisii şi verificarea, greu- | 
tăţilorii, măsuriloră şi instrumenteloră de cân- 
tărită, presentate' voluntarii la verificare de 
individele nesupuse de lege lă acestă îndâtorire. 

Art. 63.: Greutățile şi măsurile peste asor- 
timentulă obligatorii suntă verificate şi mar: 
cate gratis: ie e 

a : i E 

2 * PENTRU INFI 

  

| „1 (Decretă din 14 

- Arte 1e Se adoptă sistemulii monetară deci- 
mali metricii astă-felă precum există in Frau- | 
cia, Italia, Belgia şi Elveţia. Cinci grame ar-. 
gintă, din cari 835 din 1,000 argintă fină şi 
165 din 1,000 aliagii, compuniă unitatea mo- 

.. netară a României sub numirea de leii, . 
Art, 2. Leulii se îm 

denumite Dani, .. 
_ Arte 8, Monetele Ro 
a.Înaură,....: : 
Piese de 20 lei, ::. 
O = FN 

d. In argintă,. ep 
„Piesă de 2lel,: i: i 

parte în una, sută părţi 
ii 
mâne sontă ::: »..: 

—1—. ge - 
— — "si bani, e cc tr 

"+ c. În aramă, tape 
"= Piesă da 10 bani... i ci REZA 
„db pe 9. 

  

„Arta 4, Monetele de aurii cuprindă titlulă 
de nouă părţi din dece aură fină și vă parte 
“din dece aliagii, avânâă următârea, greutate 

--şi dimensiune : . | ! 
Piesa de 20 lei, 6 452/1000 grame în greutate 

"gi 21 milimetre de 
DI a „+: diametra, -.: 

„— — 10 lei, 8 226/1000 grame în greutate 
ati o „gi 19 milimetre de 

RR a 2 diametra, ...- 
„— — 515, 1 515/1000 grame în greutate 
Pe : “gi 17 milimetre de 
o diametre, 
„Toleranţa titlului şi a greutăţei este de 3 

- milimetre %/icoo în mai multiă şi mat pagini a 
titlului şi a pgreutăţei exacte, .. ia aa 

Intâmplătârele diferinţi în mai pugină tre- 
buescii a fi compensate prin diferinţele în mai 
multă, at 

- . Arte be Monetele de argintă cuprindă titlul 

GB. 
INTIAREA UNUL NUOU SISTEMU: MONETARU SI PENTR 

„ FABRICAREA MONETELORU NATIONALE '... . 

4 plicării legii de fagă.   de 835 părţi;din mie argintă fină şi 165 părţi 
din mie aliagiii, an 

LEGIVIRI ALE MIXISTEBULUI AGRICULTUREI 

" Arte 64, Staturile matriculare ale rolurilor 
suntii incheiate de verificatori! greutăţilori şi: 
m&suriloră, conformă resultatului operaţiilorii: 
ce ei roră trebui a fi terminată înainte de ân-; 
teii Angustă, ir ut 
” Aceste statiuri se înaintâză. prefecţilor după; 

terminarea operaţiilorii din fic-care comună „€! 
i 

  

ş : Pi 

Aprilie 1867). «ii ui | 

Greutatea şi dimensiunea lor este următârea, 
Piesa da 2 let, 10 grame, 27 milimetre dia- 
a „metru, 
A 93 
— —— 2ip — 18 — | 

-. Toleranța titlului este de 3 miliame 3/1005 
în mai moultii şi în roa! puțină a titlalul exact. 

- Toleranța greutăţei este pentru piese de 2 
şi de 1 leă.de 5 miliame 5/1ooo; 6ră pentru 'pie- 
sele de 1/2 sâă 50 bani de 7 miliame “/uooo în inai 
multă şi în mai pușină a greutăței,exacte,. ! . 

Art, 6. Monetele de aramă, se compună din 
*]oo de aramă, îfico de cositor, 1[ioo dezincă,: 
cu uă toleranţă de 7 miliame în mal multă și 
Toai puginii; greutatea şi dimensiunea lor este - 
cea următâre: . MI II 

„. Piesa de 10 bani, 10. grame, 30 milimetre 
” | ! „* diametru, . 
55 ii 
D900 i 
Di 

*. IDoleranţa greatăţei este de cincă-spre-dece 
miliame în may multă şi în mai pugină, 

Arte 7, După ântei i 
zi 

ântâia emisiune a monetei de . 
aramă, tâte comptorile Statului nu se vor mai - 
ținea în lei vechi şi parale, ci în lei nuoi şi bani. 
Asemenea santii dâtOre tote stabilimentele pa 
blice, toţi bancherii, comercianții şi industrialii 
5 ținea registrele şi comptabilitatea lori în lei 
şi bani, conformă noului sistemi monetară.” 

. Arte 8., Pentra regalarea comptarilori. şi 
calcularea leiloră vechi şi paraleloriă în lei nuoi 
şi bani şi vice-verea, ge alătură tabela lit, A, 
dupe care se vori face calculele de transferarea 
tutnloră compturiloră, obligaţinniloră,. bonu- 
riloră, poliţelorii, tratelorii, zapiselor, contrac= 
teloră şi a ori căroră efecte emise înaintea a: 

„ Tote dâtoriile contractate înaintea legi! de 
facă în lei vechi şi parale, a cărora răfuire 'so 
face în urmă, se voră licuida conformă cu a- 
câstă tabală de transferare, - i! ,; 

. Arte 9. Se ra fabrica şi emite mal ântciă 
„| mongta de aramă de a căreia circulaţinne sa
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IT A. B E li A. 

De transformarea leiloră cechă şi parale î în 
leă mucă şi bani şi vice-tersa: 

simte mal imediată accesitate: “Monetele de ar- 

gintă si apoi de aurii se'roră fabrica. gi pune 

în circolaţiune îndată” ce migiâcele nanciăre 

vorii permite... 

" Pentru începută se'va fabrica, moneta de a 

ramă în următârea cătime : 
25,000, 009 piese 'de 10 bani În valâre do] der 2,590, 000 

25 „000,000 miti î.:14250,000 

10,000,000.- -— 2: n =: „200.000 
5,000,V00 + .-- a RT 50,000_ 

LIRI 
65,009,000 _174000,000 

Art, 10. Moneta da avea pe uă parte armele 

țărei şi alta pa indicaţiunea valârei noininale şi 
: anul. * 

Art, Îl. “Monetele de aurii și 'argântă; "ale 
- Prantiei. Belgiei, Italiei şi Elveţiei. fabricate 
după acelaşi sistemi monetarii, se vor priimi 
în ţeră.la tâte casele publice de vă potrivă ca 
mioneta legală aţărei. .. 

Arte 12. Cele-alte. monete străine “de. aură 
şi argîntă. câte circulă astăqi în ţâră, se voră 
priimi'la tote casele publice âncă pentru tim- 
puli până cândă se va face emisiunea I-a a mo- 
netel naţionale 'de argintii şi de aură pe pre- 
ţurile stipulate în tabela lit. 'B. anexată la a- 
câstă lege. 
„După “trecerea as şese unt de la L-a emisiune 

a monetei naţionele de argintă şi aură ori ce 
monetă; afară de aceea care represintă siste- 
mulă monetarii decimalii stipulată prin con- 
venţiunea internaţionată din'23 Octombrie 1865 
va înceta de a mai avea cursulă legali și obli- 
gatotii. .*" 

Art, 13. Fabricarea monetelorii se va da în 
întreprindere, luându-se tâte precauțiuaile ne- 
cesarii pentru confecţiorarea l6ră identică cu 
monetele francese, atâtă în privința titlului. 
greutăţii şi dimensiunii, precumii se stipuleză 
prin legea de faţă, câtă şi în „privinţa toleran- 

- $6i acordate'a cătimei cerute şi prescrise, 
Arte 14, Acesti sistemă monetară se pune 

în aplicare de la data unei publicaţiuni de trei 
lui, terminiă fixatii de Ministerulă finanţelor. 
“Art, 15. Gureinulii va fixa, prin măsură ad- 

miniistrativă, terminuli de Ja care casele pu- 
blice nu voră mai accepta alte monete de aură 
şi de argintii de câtă acele legale, ..... 

- Arte 16, Nimeni nu va fi ţinută a accepta 
în. „plată monete de aramă pentru vă sumă mai 
mare de cinck lei, ori. care. ară Î. suma ce esta 

"de, plată, , 
Art, 17, După. “urecerăa de” şse 1unk de la 

ântâia emitere a, monetei naţionale, movetele 
străine de aramă co circulă astăgI în ţeră, în- 
ceteză de a mai avea cursă .. 
“Art, 18, Corpurile legiuităre Bxâză din timp 

în timpă. după oportunitatea şi în urma „pro- 
puneri Ministeralui de finanţe, felurile şi. că- 
timele monetelorăi. ce so voră fabrica, -.. 

- Art, 19. Monetele: naționale usate 88, voră 
strânge, topi şi se voriă înlocui prin alte nuoi. 

Cheltuela acestei operaţiuni se va trec în 
budgetală Statalui. 

„1979 

  

      

  

  

Lei vechi şi, parale sa Lei nuoi şi bani în lei 
- lei nuoi i baal vechi şi parale 
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Publicaţiunea D-lă ministrii de finanţe pentru Dunerea in aplicare a legei. 

MINISTERUL FINANCELOR 
Legea pentru înfiinţarea noulni sistemi mo- netariă şi pentru. fabricarea; monetelorii naţio- nale promulgată la 

prescrie la art, XIV, că acestă sistemii mone- tară se va pune în aplicaţiune de la data unsă publicaţiuni de trei luni, -- i i Conformii acestey disposiţiuni 'a gisei. legi, Ministerul să grăbesce a face cunoscută tu- turoră în genere, că noulă' sistem monetară se pune: în :aplicâţiune de la 1 Ianuariă :a- nulă 1868: îti ţi n „De la 1 Januariă șiitoră; tâtă corptabilita- |) "tea Statului se va ține în lei nuoi'şi bani. A- semenea' tâte stabilimentele publice, comer- ciale şi industriale, toţi bancherii, comercianții şi industriali, suntă dâtori a ţinea registrele lori, la cară îi obligă codală. comerciale 'după noul sistemă monetarii în le! nout şi bani, „ TOteordonanţările, mandatele, obligaţiunile, bonurile, contractele, zapisele, poliţele, bilete la ordinii, cu ună 'cvânti tâte înscrisurile și actele de transacţiune, câte so voră.emite de la 1 Januariă viitoră inainte, se oră aocoti fă- cute după noulă sistemă nionetară şi voră fi ” obligatorii şi plătibile în lei nuoj şi bani. - Nimeni nu va pretinde petru ori-ce transac- țiune făcută după 31 Decembre 1867, că a în- elesă a tracta în lei vechi şi parale, şi chiară e se va fi servitii cu acea expresiune în înscri- Sulă săi, totuşi se va socoti transacțiunea fă- cută în lei noui şi bani. i Ă - Toto transacţiunile făcute înainte de 1 Ja- nnariă 1868, se voră socoti făcute în lei şechi „gi parale, afară numai dâca: ori copzinde sti- pulaţiunea expresă de lei noat şi bani şi dâca suntă făcute în urma acestei vublicaţiuni, Posesorulă unui înscrisă, unei obligaţiuni unei poliţe, unui biletă la ordini, unui zapisă s6ă ori-cărul altă acti de trânsacțiane cu uă dată, anteriră de 1 lanuariă 1868, ficutiă în lei (d6ca na copriode expresă stipulaţiune de leY nouă şi totă-'uă-dată nu pârtă vă 'dată pos- terioră acestei: vublicaţiunI)-nu pâte pretinde de câtii valârea de lei vechi, calculată în lei noui după tabela de trausformara lit. A, care se publică anexată, - . E Cu tâte că, ori-ce transacţiune făcută de la 1 Januariă înainte, se socotesce contractată în lei noui, totuz! 'spre evitarea ori-cărei contes- taţiuni sii reclamaţiuni se recomandă publicu- Îni a se servi în cursală anulai 1868, de expre- siunea lei nuoi;: e . Transformarea leilor vechi în Je nouk, se face în modul” următorii : se îmulţesce sama leilor vechi că dece şi se împarte cu 27 pro- |! ductulă este suma leilorii noui; transformarea po . : 1 

14Js Apriliă anul corentă,. Ap 

LEGIVIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTORI 
paralelorii în bani se face prin îmulţirea sumeY a 109 şi împărțirea cu 108, fiindă că 108 pa: rale facă unii leă nOă s6i 100 bani. i: De "'Pransformarea leilorii novi în lei vechf, se: face prin îmulţirea cu 27 şi împărţirea'cu 10; adică suma leiloră nout se îmalţesce cu 27 şi se, tae cifra din urmă. : Spre exemplu : fiindă a sa' transforma 25 lei noul în lei vechi, se îmulţesce” cu 27,productulă este 615, tăindv-se cifra, din urmă se găsescii 67 Jet vechi şi 5 decime adică. 20 parale. Transformarea baniloră în, parte'se' face îmulţindu-se cu 108 şi tăindu-so, două; ci-_ îre de la sferşită, spre exemplu :'35 bani, smul-: țindu-se cu 108 facă 3780, tâindu-se,donă ci-! fre din urmă 'resultă 37 parale și 80. sutimi de, parale, şi; fiindă-că orf-ce fracțiune mat: susă & Sha se sototesce de uă unitate, resultatulă , este 98 parale,  "- gi ! : Spre înlesnirea publicului s'ă complectatii ta-. bela transformărei de la 10,000 lei până la uă para şi s6 publică astă felă complectată, ane- xată lă acestă publicăţiă.. * e „ Tote transacţiunile făcute într'uă monetă speciale, dâcă acâsta râsultă din îuscrisală res- pectivă, urmeză a se plăti în acea monetă în   

    |, De.la sosirea celui d'ânteii transportă 'de 

care s'a stipulată plata ; spre exemplu: ună înscristi de' 100 galbent obligă pe datorală la plată de 100 galbeni, fără a putea invoca nă diferenţă a cursalni.  - . DE Datoriile contractate. înainte de 1 lannariă! 1868 în lei, se voră calcula la, refuirea, loră, în , lei noui, după tabela de transformare, și vor | fi plătitore în ori-ce monetă ce are cursă lega] : în țEră, conformii cu tabela lit. B. ERE "Până la emisiunea monetzi naţionale de aură și arginti, nimeni nu pâte refusa a primi în, plată monetale'străine coprinse în tabela lit. B. şi după cursulii stipulat într'ânsa, după câre cursii acele monete suntă primite şi la tâţe ca-; sele publice. e ct ri ' “Asemenea nu pote pretinie nimeni a fi plă-. titi de preferinţă în atare moneţă, deca acţul. de transacţiuirie, nu coprinde expresă uă aseme- nea stipulațiune, ci este obligatii a primi ori-ce' mionetă:după tabela lit. B. ar : “Art, 16, Ali leget „atipuleză că nimeni, na. pote fi ținută a acepta'în plată monetă de a-i: vamă pentru uă sumă mai mare de cinci lef,.orj, care arii fi suma ce este de plată. Acâstă sţi-! pulaţiune este relatiră numai la noaa: monetă ' naţionale, dâră nu şi la monetele străine de bi- loni şi de'aramă, precum suntă piesele numite firfirici şi gologany, sâă creiţari. Asemenea: mo-: nete mănunte străine a cărora valGre este maj. mică de 50 bani după tabela lit, B, nu. voră fi primite la casele publice de câtă până la: suma , de duoi lei noai, orl-care va fi suma co eate da | plătită. Asemenea na va 6 nimeni obligată a le priimi în plată de câtii până la suma, de duci” ef'noui, - aie 

, a 
dit -
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imonetă n nouă de: aramă, guvernul va îngriji : a 
“trămite la tâte casele publice uă cătime pro- || let vechi | leinuoi | b. |... | 1.n..!b. “porţionale d'acea monetă, - și publiculă va pu: i 
“tea a'şi procura acea monetă de la disele case|| - og . -9 * Î 6al'13: 4:18 în schimbă cu altă monetă.: 25 9 26] 12 43| 44 LN Ministru, FR Szezaz, 94 8 "1891-11 41 01]: | . 28": "8 1:[ 52]. 10 3.| 70 ! Lumea A. a i 99 :8 ;.| 15].::9 3 :| 33 “DABELA Da TRANSFORMARE | 22 2% 
i A leioră vechi în dei nuoi şi vice- versa 19 - Di al: 6 2 [22] 

18 "6 ::167[*-5 1 :| 85 = 17 "6 [so]. 4 1] 48 let vechi | lei nuoi p. lv. | Ln..|b. 16 - 5 1991-73 1:11 - ă 157| 5" sea | — [aa 10,000 | 3,703..] 70] 72 | 26 | 66| 14: 5 —"1 37 9,000 3,333 - 35 71 26 - 2 —— - 
:.. 8,000 2.962 .| 9%] 170 25 v ata hany l-i : - 71000 2592 .| 59] 69 25 8 parale| bani lei. nuol „lei vechi parale 
"6,000 | 2.222 :] 29] ce 25 |] le 7 — ; 5000 | 1851 [85| 67 | 2a,-| suj]| să :[: 38 | :10uto [i:i7000 „ 41000 1,481 | 48| 66 24 | 44 57 | 34 |; 8.000 21,600 
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1 97 35 [92 51 | 18.:[89|[':23 [:29 200 | :.:540 |, 96. 35 | 55 50 18 |5 21 19 “1u0 210 |- 95 35 [18]- 49 | 18 [15]l[:20 | 18 "99 | ':. 267 | 12 94 34 | 81| 48 | 17 78[|[- 19 18 98 964 |'24 93 34. 1.441 47 17 4 "18 17 : 97 261 | 36 92: [n 3%] 07[. 46. [:17.-[-20[[ 1 la | o. 259 | 8 9 | 83-]â0[-45 | 16 [66]l[ia6 [ras -95-| 256 | 20 90 | 83. [.337 44| 16 | 29I[ as | aa 94| 253| 32 89. 32'.| 96| 43: 15 94 14 .|-18. 93 . -951-.|--4 88| 92 [1.59] 42 | 15 [5] 18| 13 92 | . 248 | 16 87 [-92. | 22] 41115 | n[i[ia2 | at 9 | : 245 [28 "86 [i 82: | 851,40 | 14 1 8i[[ 14 [10 90 | : 243 [:— + 85 |. 31 “| 48] '39 | 14 |] 44 10: 9- : 89 240 [19 

83 50 | 4.37 | 13 lil | 7 87 | - 234 | "36 - 82 30 | 37:36 | 13 | "1 6 86 933 | SI | 30|] 35| 12 19|] 6 5 25 | : 2% | 90 80 --29 '63 34 |-12 IS]. 5 4 84 098 33 79 29 [26] 85 [i12 (ol: 2 3 23 | :: 024 |: 4 78 "28 1:85] 32 [-1u | 3 2 89! 921 16 17 28 1.52] 31 1 | 46 :".9 1: „81 218 28 16 28. [.15[.; 30 [:21. [ui]: 1 "80 216 | — 75 27 | îi 29.|.10 „Td i 79 : 213 | 12 de? T4 pr 27 [40] 98. [10 | 3IŢ, .18:| . 210 | -94 73 27 | 04] 27.| 10 | — - 17 207 | 36   
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1982 LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI j 
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— ——— | '; Pentru fixarea cursului moneteloră 

- „i PUI ir ce străine 
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; COMERCIVLUI SI LUCzARILORE PUBLICE. 

. Cele: alte „monete străine 50 vorii priimi la 
tote casele pibit după cursulă următori: 

  

i i "AU RU. ei 
Ay ' ; 

"Lira: sterlingă! 2 î.... , drepti Iei 95. 
a idem o. > 12 '50 

=, Lira otomană to. 3 »' 22 10 
Maiden i... în» 11:85 
ih idem... > > 567 

„ Pol-imperialiă (rusesc)... .... 2-:: .:»: 20.40 
Dacatul (galben) austriac. >  :2 11 75 

: ARGINTU 

" Icosarulii (irmilic) : „ drepti lei 
idem. ..... >>. 
Ssidem ...... > > 

“ Rubiz, TUSEScĂ, 2. ii >> 
 Aaidem, > > 
Maiden e e e tatii 
30 capeici vechi, , ,... >> 

! e. Piese de 20. capeic 9 ia. 
! 115 idem : Cta >; 

| ; > 10idem...,. >> 
! + Sfanţul piesa de 20 creițari, 3 sii 

1 fa >» 10 io. > 

| “Din pubiicațiunea de mai susii şi tabelele ce 
urmâză,. veri-cine pâte lesne înţelege calcululă 

"transformări Jeilorii vechi în lei nou! şi vice- 
"+ Versa,, 

- Cu tâte acestea însă nu amă socotitii de pri- 
” -sosă, ca publicândă actele de mai susă într'uă 

singură broşură potrirită, să lo însocimă şi de 
” Gre-care explicări mai aimănunte asupră trans: 

„= formărei, ca astii-felii punerea, în. aplicaţinne 
„a legei pentru înfiinţarea nonlat 'sistemii mo- 

““ netariă să nu întîmpine cea mai mică dificul- 
- tate, căci 1 Jannariă 1868, se apropie, moneta 

- :mouă în curândă :va sosi şi ară fi de dorită ca 
" Be-care locaitorii să cunoscă inainte cursulă 

ei şi valorea ce i se dă, alături cu sistemuli 
vechiă şi corsulii moneteloră străine. 

. , i 

Publicaţiunea a. du ministru de fi înanţe pentru | 
„fzarea cursului moneteloră străine de bilon 
“şi de aramă numite Îriirică şi goluogani, 

* Contornit cu a prescripțiunea legii pentru în- 
fiinţarea,. nuoului sistem monetară şi.pantru |. 
fabricarea moneteloriă naţionali, promulgată 
Ja 14 Apriliă anală curentă, Ministerului fi- |. 
nanţelorii a făcată cuvenita publicaţiune, iu 
serată în Monitorul Oficiale prin care se fizeză 
epoca aplicărei nuoulul sistemii „monetară la 
1 lanvariă 1868, . .: 
“Spre, complectarea acestei pablicaţialy, sub. 

scrisuiii ministru de finanțe a luati următârele 
- disposiţiuni în privinţa moneteloră străine de 

bilon şi de aramă ennoscute sub denumirea de 
firârici şi gologani, depre care nu se face men- 

“ ţiune in tabela litera B. ! 

  

    

:1999 

. Avândă în vedera că art.17- ali legei de la 
SI 14 Apriliă prescrie că monetele străine de aramă 

ce circulă astădi în țeră -se vorii demometisa 
„| după trecere. de; şese luni de la ântâia emitere 

a monetelorii naţionali; :: 
*: Considerând că tabela lit, B, anexată la disa 

lege, nu fizsză cursalii. moneteloră străine: de 
bilou şi de aramă ce circulă astădi în (eră; | 

" Considerând că aceste monete măraute n'a 
avută nicl uă dată unii cursii legale, ci ai fostii 
priimite numai după ună cursă convenţionale; 
„Considurâudii că ele ai de câti uă valore 

intrinsecă forte mică și uici de cumă în propor- 
ţiune cu cursulă convenţionale ca care aii fostii 
priimite: 

- Considerândi că conformii caetalui de însăr- 
cinare, emisiunea monetelorii nouă de aramă 

“| se face treptatii în cursă de 7 luni; '! 
- Considerândiă că demonetisarea imediată şi 

fără transiţiune a monetelorii străine de aramă 
arii produce, comerciulul şi, transacţiuniloră 
celoră mici mari împedicări şi pagube; 

- Considerândă că imediata „demonetisare di- 
seloră monete străine d3 aramă ară apăsa de 
preferinţă asupra claseloră maj ueavute ale po- 
pulaţiunil; - 

Pentru acestă considerantă ș s'a adaptată, mă- 
sura d'a face acea domentisare, prescrisă de 
lege, mai puşină simţitâre prin treptata redue- 
țiuno a cursulni diseloră monete străine de 
aramă în proporţiund en sosirea novelorăi mo- 
nete naţionali de aramă, Ast-felă: : 

„In dunele Ianuariă şi Februariă anulii 1868, 
sa voră priimi la tâte casele publici pentru ori 
co plată şi ori-care ya fi suma de plătită până 
la concurenţa de unii leii nuoii: 

Piesele (tirfirică). de: 22 par. drepti 18 bani. 
23 

  

Idem — — 9» 
„dem ;. — EN 13; i 11::2 
„. Idem (gologani) de.3: 9. 
“Jdem idem; de 1 şi 2 i oi 
In. lunile: Martiă şi ARII i Pa 

„Piesele (rfrict) de 92 pâr, drepti 17 bani, 
„Jdem :. —.::: de93,, =.:.18. 2, 
Jdem — d 13 — Ri: > 

„+ dem (gologani) de 3 ...:: :— . > 
“ Idem idem-de 1 şi2: :.— cp > 

« La Janele Maiii şi Junii : 
„Piesele (rfirici) de 22 par: arep 16 bani. 

- de 23: . - sildem:  — ; — 11» 
Idem —  d018.. "-10 . a. 

„. dem (gologani) de.:3 | —. a >. 
„Idem idem de 1: şi 2. ho 

De la 1 Iuliă nici 'vă monetă străină de a-:- 
rază nu so va mai priimi. la nict.uă casă pu- 
blică, 6ră priesele (firfiricii) 22 şi 23 parale cu. 
No. > şi 6 se voră priimi drepti 15 bani şi acele: 
de 13 parale No. 3 drepti 9 bani. , ă 
„De a sosirea .celoi d'ântâiă transportă da; 

inonetă, nouă de,aramă gurernulă va înâriji a: 
- trămito la tts casele publice uă-cătime pro-:



1584 

porţionată de acea monetă de 
schimbi cu altă monetă, . i: ta " Schimbulă” monetei nouă de aramă la casele! publice se va face în lanele Iannăriii şi Februa- riă 1868, numai în contra moneteloriă de aură şi argint pe cursulă stipulată prin tabela li- tera B., în lunele Martiă şi Aprilii se vori prii- mi -în schimbă şi gologanii 'şi firfirici.de 13 parale după cursulă fixaţiă prin acâstă publi- caţiune, dâră numai până la suma de 2 leă nuor, 

la disele casa in 

Mi 

    
LIRI RE 

: . 

T i E 

* PENTRU INTREPRIŞDERI DE LUCRARI 
i: (Decrităi Nol444 din 15 Martie 1805). | 

Art. 1. Lucrările 'publice; de ori-ce naţură, voriă fi întreprinse prin mnodiă 
tre companii şi câpitalizti, 
avansate li: se roră restitui 
procente şi amortismentă, : aa Art. 2, Ministru de lucrări publice va dispu- 

a căror capitale 
prin anuităţi de 

:] prevădută 

' LEGITIRI ALE MINISTEACLII AGRICULTUREI 

In lunele Miiii şi lunii se voră priimi în schimb tâte inouetele străine de biloni şi aramă (fir- firici şi gologani) după cursală fizată prin ac6- stă publicaţiune până la suma de 5 lei nou. 
Da la 1 lulii 'schimbulă :se pâte face pentra ori-ce sumă în contra, monetelorii de aură şi argintă şi în contra; firfiriciloră pe cursă de 15 - şi 9 bani, IE 
1.2No0:45,548, Noembre 95. : i... Da 

PUBLICE PRIN MODU DE. CONCESIUNI! 

ne ta modul prevădaiă la art, L-âia fondurile de concesiuni că- | destinate în budgetele anuale pentru Jucrări publice, . A ae 
Art. 9, O-ce concesiune de lucrări publice, 

la art. 1, se va acorda numai în șir. tatea unei legi speciale, : ie 

„-- GONDIȚIUNILE GENERA |» PENTRU INTREPRISE DE LUCRARI PUBLICE 
0 (Decretă Do. 175 din 3 Februariii 1868). a 

” HI 

a | 

Art, 1. Pentru a putea concura, la adjude- caţii de lucrări publice de ori-eg natură, con= curenţii urmeză să justifice armătârele:':.! 
a. Că posedă drepturile politice şi civili,” * - d. Că insuşescii aalităţile cerute pentru a garanta buna executare a lucrăriloră de adju- decaţi. : Ai i 
Voră putea fi dispensaţi de condiţia de na- 

turalisare, numa! acei străini, cari vorii dovedi 
că posedă specialitatea de ingineri de poduri 
şi şosele s6ă architecți, gi că a exersată aceste 
profesiuni, executândă lucrări importante în "modă satisfăcătorii, în ț6ră să în străinătate, 

Art, 2. Ori-ce concurenti va trebui a pre- 
sinta, înainte de adjadecaţie, uni; depositiă în bani s6ă efecte publice ecuivalente cu 1/100 din estimaţia lucrăriloră de adjudecaţii, scă- 
dându-se sumele afectate pentru lacrări nepre- 
vădute, şi cari va trebuia sta drepti asigurare ca în termină de optiă qile după aprobarea ad- Jndecaţier, adjudecătoralii va “produce uă ga- ranţie valabilă ecnivalentă cu 1/10 din valea 

    

Despre adjudecaţii ua 

  lucrăriloră, fără aceea a lucrăriloră neprevă- 

dute, și constândă în ban, efecte publice, ssă. imobile nesupuse la iputecă, conformă regulilor. prescrise la art.52 din legea comptabilităţii generale a Statulai. .. A: Garanţiile ipotecare 
scădământă de 1/3. . 

Art. 8, Publicarea licitaţiunilorii se va face conformă ait; 50 din legea comptabilităţii ge- nerale. Modulă de procedare la darea oferteloră, deschiderea loră, şi terminarea adjndecaţiunii sa va [ace conformii articolilori 51, 53 şi 54 din acceaşi lege. * ---. 
“Arte 4. Dapă presintarea acestei 

în terminală de mat susi, se va înapoia între-. prenorului degositulii de 1/100. In casă dea nu se presinta acea 'garanțiă în terminulii de opt dile citatii mai susă, depositulii de 1/100 va rEmânea în profitulă Statului, - Da 
Art, 5. Garanţia arătată la art, 2 de mal susi nu se va putea înstrăina sub nici un pre- textă; ea ra rămânea afectată -la asigurarea - Jucrărilorii contractate şi la casă cândi aceste lucrări nu s'ar executa în ternină şi conformă condiţiunilorii stipulate, ea va servi la acope- 

rirea deficitului ce ară resulta pin scoterea în. 

se oră priimi cu ună. 

garanții



COMERCIULUI SI LUCRARILORU PUBLICE 

noua întreprindere scă regie, în casarile prevă- 
dute de preseutele condițiuni, şi nu se va putea 
libera de câti după definitiva licuidare a în- 
treprisei. a 

Art, 6, Adjudecaţia se va urma po serii de 
preţuri statornicite de inginerul s6ă archi- 
tectală co a redigiată projectuli, şi aprobate 
de Ministerii pentru fie-care natură de lucrare, 

Aceste serii de preţuri se voră pune în vede- 
rea concurenţilor înainte de gina adjudecaţiu- 
nii, prin publicaţii făcute în jurnalulii oficiale 
ală Statului şi presintarea planeloră şi derise- 
lor la autoritatea unde area sa ţine concurenţa. 

Art. 7, Ori-ce adjndecaţie na e valabilă de 
câți după aprobarea ei de către miuistra cora= 
petinte; în casă de a nu dobândi acâstă apro- 
bare, întreprenorală nu va putea pretinde nici 
uă despăgubire; 6ră depositalii arătat la art, 2 
i se va înapoia. 

Art. 8, Indată după aprobarea adjadecaţiunii, 
ge va preda întreprenorului uă copie legalisată 
de procesuli verbală ală adjudecaţiunii, şi unii 
exemplară imprimati ală preseateloră condi- 
ţiuni, cari totu-dâ-una se va anexa la contrac- 
tulă întreprisei, a 

Art. 9, Intreprenorală va fi obligată a scâte 
cu a sa cheltuâlă cooii după tâte planele şi 
cele-alte piese ale projectului; administraţianea, 
nefiindă dâtâre de câti a le confrunta cu ori- 
ginalele depuse în archivă şi a le legalisa. 

Art. 10. Îndată după sab-scrierea contrac- 
tului, întreprenorulii e obligati aşi alege ună 
domiciliii în apropriere de panctuli lacrării, și. 
a comunica administraţiunii acelă domiciliă 
în termini de uă lună. 

In casă cândiă nu se va conforma acestei în- 
detoriri, ori-ce comunicări privitâre la acea 
întreprisă, se vorii socoti ca predata întrepre- 
norului din Qiua cândă voră fi priimite la Pre- 
fectara județulni în care se află lucrarea. 

Art, 11; Depă sab-scrierea contractului, se 
va putea libera întreprenorului ună avans 
până la 10 0/0 din suma devisului, fără chel- 
tuelile neprevăgute. - ; 

Acesti avans va trabui a fi asiguratii prin 
osebită garanţie, conformă disposiţiunilori ar- 
ticolalui 2, şi se va restitui treptată la fie-care 
situaţie. ă 

In nici unii casii avansul menționată nu va 
putea trece peste 10 0/0 ori-care va fi garanţia 
depusă. 

Despre executarea lucrăriloră, 
Art, 12, Sab nici ună cuvântă întrepreno- 

rulă nu va putea trece asupra altei persâne 
totalitatea scă parte din lucrările adjudecate 
asupră'i, fără consimțimâutulii M nisteralui, 

In casă de a se descoperi uă asemenea ur- 
mare, Ministerul va fi în drepti scă să pro- 
nuanţe resiliarea contractului, scă să facă nă 
nouă adjudecare în comptuli întreprenoralui, 
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Art. 13, Intreprenorulă e dâtoră a începe 
lucrările la epoca fixată de contract, şi îndată 
ce va priimi ordinii în scrisă de la inginerulă 
însărcinatii cu privegherea, lucrăriloră.: 

Nici uă lucrare de zidărie nu se va faca în- 
tre lunele Octombriii şi Aprilii. Asemenea nici 
uă recepţie provisorie sâă definitivă nu se va 
putea face de câți în intervalii de la Martiă şi 
până la finele lui Octombriiă cel mulți. 

Art, 14, Intreprenoruliă e dâtoră a se con- 
forma întocmai ca planurile, profilele, trasea- 
rile projectulu! şi cu instrucţiile în scrisă ce va, 
priimi de la inginerală, architectulă, sâă con- 
ductorulii rânduită din partele. 

Mai nainte de începerea lucrării, întrepre- 
noruli e dâtorii a verilica acele planuri pe faca 
pămatalui, spre a se încredința de exactitatea 
loră; şi pentra oră-ce nepotriviri va reclama in= 
ginerulii s6ă architectulă spre a so face cuve= 
nitele îndreptări. 

Dapă începerea executării lucrărilor de către 
întreprenoră, nici uă reclamaţie a sa pentru 
asemenea nepotriviri nu va, putea fi priimită, 

Art, 15, În totă timpulă executării, între= 
prenorulă va trebui a avea îngagâtă Ja panc- 
tul lucrării uă pers6nă cu cunoseinţe speciali, 
d&ca elă nu posedă asemenea cunoscinţe, şi care 
no vă putea a se depărta de la acelă punctă 
de câtă numai pentru treburi relative la acea 
lucrare, şi după ce i se permite de ingiueră 
sâii architectii. , . 

Art. 16. Dâca în urma adjudecării, sâă în 
cursulă executării lucrărilorii, va fi necesitate 
4 se face modificări projectului, sâă în mai 
multă sâi îu mai puginii, întreprenorală e de- 
torii a se conforma acestoră schimbări, însă 
numai după ună ordinii în scrisă ală inginarulal 
s6ă architectului şi după condiţiile de mai jos. 

1. Adausele voră trebui a fi de natura, lucră- 
riloră a cărorii specie a fostii a nume prevedută 
în seria preţurilor ce a servită de basă la ad- 
judecaţie, 

2. Aceste adause rorii trebui a fi antorisate 
prin uă a nume decisiune „ministerială, apro- 
bătâre projectalui presintată de inginerulă scii 
architectulii dirigenti şi comunicată intrepre- 
norului. 

3, În fine asemenea adause să nu covârşăscă 
cuantitatea, de [5 0/0 din valârea totală a con- 
tractului; afară numai de va fi uă stipulație 
contrarie în derisă, . 

Ori-eo sporii care nu va putea fi justificată 
“cu ună asemenea ordinii, sâii care nu va fi fă 

cutii conformii acestori condiţii, 
în s&mă intreprenoralui, 

In casii de reducţii, întreprenorală nu are 
dreptii să reclame vre uă despăgubire, pe câță 
timpă modificările nu soră schimba dimensiile 
şi cualitatea materialeloră arătate în dosarii, 
natura Incrării, şi acădimântulii nu va, trece 
peste 15 0/0 din val6rea tutală a lucrării; afu- 

nu se va ţine 
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ră numai de va fi vă stipulaţie contrarie în 
devisă.. 

Art. 17, In casală prevăduti la articolală 
precedentă, se va aplica adauselorii sâă scăqă- 
mintejorii preţurile, resultate la adjudecaţia 
făcută... | . , 

- Arte 18, La fie-care puncti de lucrare se va 
ţine ună registru numerotată şi parafatii de 
către ingineră şi întreprenorii, şi în care se va 
înscrie tote ordinile de servicii ce se vori da 
întreprenorulul în privinţa începerii, conducerii 
şi modulă executării lucrării, a 
“ Intreprenoralii s&ă persâna-specială împu- 
ternicită de dâasulii, va fi dâtoră a subseri in 
acestii registru la oră-ce cerere a inginerului 
sâi architectulai, ss celi puginii Ja tinele fie- 
cărei săutămâni, spre a se constata, că a luati 
cunoscință de ordinelsa cei s'a dată. 

Acestă registru va sta totă-dâ-una în pă- 
strarca conductorului însărcinată cu conducerea 
lucrăriloră. 

" Arts 19, Intreprenorală va fi detori a se 
conforma disposiţiuniloră gi modului de con- 
strucţie ce i se vorii prescri în scria de ingi- 
nerulă sâii architectulă, s6ă conductorii lori, 
în ceea ce privesce loculă şi distribuţia punc- 
teloră da lucrare, depositele de materiale, şi în 
generalii țotă ca'privesce executarea lucrării, 
obzersându-se însă pentra sporară sâii scăderi 
disposiţiile prescrise la art. 16. - 
* Art. 20. Intreprenoruli va avea totii-d6-una 
Ja tuctu ună numără îndestulătorii de lucrători 
capabili. . : : ” 

Ingiaerulii sâi architectulii are dreptulă a 
cere schimbarea ori-cărai lucrătoră scă meşter 

întrtbuinţată de întreprenori, pentru causă de 
„nesupunere, lipsă docapacitatesâii de prebitate. 

Intreprenorulii rămâne însă responsabili de 
oră-ce fraude sâă viţiuri de construcţiune se 
voră comite de agenţii sâii lucrătorii săi, în 

aprovisionarea, cualitatea şi introbuinţarea ma- 
terialeloră. 

Art. 21, Intreprenorulă va îngagia lucrători 
şi va face aprovisionarea materialeloră cu bună 
tocmslă şi cu forme legali. 

Va plăti lucrătoril, meşterii şi îngrijitorii de 
"cară va avea trebuință, ca să asigure bana şi 

solida executare a, lucrărilor. 
Ta casă de a se dovedi că pune întârdieri ne- 

motivate s6ii rea credinţă în plata ucestorii 

lucrători, administraţia îşi reservă dreptulă a 

face de oficii asemenea plăţi, după uă prea- 
Jabilă cercetare, din sumele ce va avea să ia 

_ întreprenorulii pentru lucrări executate. 
Art. 22, Intreprenoruli e obligată a procura 

cu a sa cheltuslă magaziile necesarii pentru 
depositulă şi pregătirea materialeloră, precum 
gi ort-ce alta anelte necesarii Incrării, plătindă 
orl-ce despăgubire pentru terenurile. ocapate 
de şanțiere şi drumuri de servicii. 

Vori fi asemenea, în sarcina sa orl-ce chel- 

  

  

LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUBREI 

tueli de imprejmuiri, luminatii şi paza mate- 
rialeloră gi uvragelorii până la recepţia lori 
definitivă. : 

Asemenea suntă fn sarcina sa ori-ce chel- 
tueli va fi necesarii a se face pentru traseulă şi 
constatarea urrageloriă, pentru iepure, calâpuri, 
modeluri, ţăruşi şi în generalii ori-ce alte chel- 
tueli mărunte pentru executarea lucrăriloză. 

'Tâte cheltuelile de vamă şi taxele de intrare 
şi trecera prin oraşe a materialelorii necesarii, 
vorii fi asemenea în sarcina sa. 

Art, 28, Materialele necesariă construcţiunii 
se vorii lua din !ocurile arătate în devisă, des- 
chidSadi 'întreprenoralii, la trebuință, noul 
cariere cu a sa cheltustă, şi despăgubindă pe 
proprietari de păgubile ce vorii ocasiona luarea 
si extracția, transportulă şi depositulă ace- 
stori materiale, conform legiloră întra acesta. 

Art. 94. Intreprenorulă nu e liberi a în- 
străina sâi vinde la alţii materialele extrase 
din carierele exploatate de dânsulă în virtutea 
co î ae acordă de administraţie prin preceden- 
tulii articolă, , a . 

Art, 25. Materialele voriă fi de cea mai bună 
cualitate din acele ce se găsescii în Jocurile în- 
semnate în devisă, bine lucrate şi întrebuiuţate 
conformă regutiloriă de artă, şi întocmal după 
desemnele lucrăriloră. Elă nu va putea să le 
întrebuinţeze de câtii după revisoirea şi prii- 
mirea lorii de către ingineri s6ă architectiă, să 
a conductorâlui rânduită din partele. | 
În casă de surprindere de prâstă cualitate, 
aci rea construcţie, asemenea materiale se vor 
scâte şi ramplasa în comptulă întreprenorului. 

“La casă de a se ivi contestaţii, întrepreno- 
rul se va refera la Ministerulii competenti în 
termină da uă lună, spre a se regula cestiunea. 

Acestiă termină se socotesce din diua în care 
inginerul va, fi declaratii prin scrisă întrepre- 
norului neacceptarea acelor materiale, împreu- 
mă cu motivele basate pe conâiţiile devisului. 

Dapă expirarea acestui termin, ori-ce recla- 
maţie a întreprenorolui nui mai pâte fi luată în 
consideraţie, şi arătarea inginerului va fi prii- 
mită de bună. | 

Art. 26, Dâca în cursulă întreprisei va fi 
necesitate a se extrage materiale din alte lo- 

cură cari mai fostă prevădate în devisii, sâi 
dâca se ra descoperi alte locuri mai apropiate, 
dând materiale de uă calitate celii puginii e- 
gale cu cele din devisi, întreprenorală va fi 

detozii a le exploata din locorile ce'i se vori 

prescrie din noă, cu preţurile ca voră resulta 

dia aplicaţia baseloră ce aii serviti la adjude- 

caţie, şi fâră vre uă altă despăgubire. , 
art. 27. Cândă inginerii s&ă architecţii rori 

dovedi, în cursulă executării, seii înaiutea re- 

cepţiei provisorie, că există în lucrare riţinri 
de executare, ei santă dâtori a ordona recon- 

strucţia Incrăriloră viţiose, s6ă remediarea lot 
în comptală întreprenorulul,
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In casii de contestaţie din partea întrepre- 
norului, 'sa va urma întocmai după prescrip- 
iunile art. 25 de mai suză. 

Art, 2$, Intreprenoruliă nu va putea face de 
la sine nici uă schimbare projectului sâă di- 
mensiiloră prescrise în derisii. , , 
- Dsea întreprenoraulă va întrebuința mațeriale 
s6ă executa uvrage cu dimensii mal mari, însă 
«de coalitate egală sâă superiâră celoră din de- 
visii, şi fără a fi vătămătâre proporţiilorii dife- 
ritelorii părţi ale constracţiei, acele materiale 
“s6i-urrage se voră putea priimi; fâră însă a 
“putea pretinde vre uni adausi la preţurile 
contractate; în asemenea casă măsurătorile şi 
“greutăţile se voră basa ' pa dimensiunile . din 

„devisii, 
- În casă cândii dimensiilo materialeloră scă 
uvrageloră voriă fi mai mici, de şi avândă caa- 
litatea, devisului, şi se va constata că nu suntii 
:xătămătâre solidități! stă proporţiiloră lucră- 
ziloră, acele materiale sâi uvrage vorii putea 
"A priimite cu preţuri reduse în proporţie; în 
«casulii contrariă insă, ele se vor lăpăda şi re- 
construi în comptulă întreprenorului. 
n tâte casurile, întreprenorulă nu va putea 

“să întrebuinţeze, fâră antorisaţia înscrisă a 
“inginerului sâă architectalui, nici uă piesă sc 
. eaterială, ale căroră dimensii s6ă greutăţi nu 
«oră fi întocmal după derisă, 

Art, 29, In casă cândi întreprenoralii va 
-4rebui a derâma vre nă construcţie veche, elii 
ie d6toră a scote materialele vechi cu îngrijire 
: gi a le depune în regulă, spre a so putea, rein- 
trebuința de va, fi necesitate, 

f: Arte, 50. Ori-ce materiale, objecte de artă 
"scii antichităţi de orf-ca natură, se va desco- 
“peri du întreprenoră în săpături sâă derâmare 
"de wvrage,. sunt proprietate a Statului, fără 
ca întreprenorulă să pâtă a şi le apropria sab 

* nică ună pretexti, Ă 
- “Arte 81, Orl-co păgubi sii stricăciuni se 
"xoră ivi in cursulii construcţiunii lucrării, sâă 
rea construcţie, voră privi numai pe întrepre- 
noriă şi garantă. -. : Ia 

- În casă de stricăciuni provenite din forţă ma- 
joră, precumii potopă, cutremuriă, resbelii tte., 
“întreprenorulă nu va putea pretinde despăgu- 
-bire de câtă cândă s'ară constata că asemenea 
-păgabi nu s'ar fi putută întătura prin mal bune 
: disposiţii, s6ă mat de uprâpa priveghere a în- 
"treprenoraluL.. - : 
- “In totii easulă, asemenea despăgabiri nu se 
“Xorii putea acorda de câtă numai pentru lucrări 
:s6ăi materiale aprovisionato la punctul lucră- 
iii, şi care vori îi fostii recunoscute şi priimite 
de dirigentolă lucrării; şi chiară acestea numai 
“cândă torii ti fosti depuse în locuri sigure şi 
*nesupuse a fi luata de ape mari ssă degradate 
:de intemperii. . - 
i-* Ori-ce reclamaţit pentru asemenea paguba 
oră trebui a fi adresate Ministerului pâas în 

  

1987 

termini de uă lună; după care ele nu.voră mai 
putea fi Inata în consideraţiane. pa 

" Art, 52, Cândii va fi necesitate a se executa 
lucrări neprevădute în devisă, sâi a se între- 
bainţa materiale de altă natură do câtă acea 
contractată, Ministerulă îşi reserră dreptulă 
a le esecuta stă a le aprorisiona prin midl6ca 
ce va socoti de cuviință, conformii legi! de 
comptabilitate, fără ca întreprenorulă să pâtă 
pretinde vre uă despăgubire pentru beneficiuri 
ce ară fi pututii trage de la asemenea lucrări. 

Arte 33, Dâca în cursulă executării, Jucra= 
rea va merge încetiă din lipsa materialeloră s6ă 
lucrătorilori, astă-feli ca să se pâtă vedea că 
nu so va termina la epoca fixată prin contractă, 
s6ă că nu se va cheltui sumele afectate lucră- 
rei în fie-care ani, Ministerulă, în arma unui 
raport ali ingineruiui s6ă architectului, va 
prescrie întreprenorulni măsurile de Inaţii pen- 
tru activarea lucrării, acordându'i ună termină 
pentru acesta, - „a 

Dica la expirarea acestui termini întrepre- 
norală nu se va fi conformati disposiţiilorii pre- 
scrise, Ministerulă va înfiinţa regio pe comptuliă 
întreprenorului, fără vre vă altă formalitate, 
sei ra pronunţa resiliarea contractulni şi da- 
rea în nouă antreprisă în comptuiii garanţie: 
lorii sâle, - „ 

Escedentulă costului ce șa resulta din apli- 
carea regiei sţii unei noni adjudecaţii, se ra 
acoperi din sumele ce se roră mai cuveni între- 
prenorulul s6i din garanţie; 6ră de va resulta 
economii din suma contractată, întreprenorulă 
s6ă garantuli nu voră putea reclama nică vă 
parte din acelii benefciii, care va rămânea în. 
folosulii tesaurului.: PE 

Arte 54, In casii cândă întreprenorală ară 
înceta din viţă, contractul se consideră ca 
resiliată; afară numai cândă administraţia ară 
socoti do cuviinţă a accepta propunerile mo- 
ştenitorilorii pentru continnarea lucrării, 

Act. 83, In casii de falimentii ală întrepre-   

  

norului, contractulă va fi as2menea resiliatăi, 
rEmâindii. Ministerulă liberă a priimi s6ă nu 
propunerile creditoriloră pentiu continuarea 
întreprisei, . a 

Art. 36. In tâte casurile prevăduto mai susiă 
pentru resiliarea contractelurii se va urma pre- 
cumii maj josii se artă :, a 

1. Ia presenţa întreprenorului sâii împuter- 
nicitului din parte'i, ingineraliă sâă architec- - 
tulii dirigentă va proceda la. măsurătârea şi 
estimaţia după basele contractulai, a tatulori 
lucrărilarii executate de întreprenoră.. . 

2, Cândă intreprenoraulă nn ar voi a, se pre- 
sinta a terminulă cei se va fixa do inginerii 
s6ii architectii, acesta va suspenda lucrarea, 
rapurtânai Ministerului, care va fixa intrepre- 
norului unii ali duoilea termină de 20 dile celă 
pucină pentru a asista la acea operaţie. 

3. Dăea nici după acestă din urmă termină,
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întreprenoruli nu arii fi următori, constatarea 
Jucrărilorii şi evaluaţia lor se va face în lipsă'1 
de către inginerii să architectulă dirigentii, şi 
va servi de basă la încheerea comptului între- 
prisei, fără ca întreprenoruli să pâtă respinge 
acâstă evaluare sub nici unii curântă, 

4, La casii cândă întreprenoraulă, asistândă 
la măsurăt6rea şi evaluaţia menţionată mai 
Busii, ară avea a face contestaţii, elă va trebui 
a le înscrie în acelaşi prucesii verbale în josali 
constatării inginerului; şi la asemenea casii în- 
treprenorali va cere uă copie legalisată de in- 
gineră după actulă de evalaaţie şi contestările 
s6le, cu care copie numa! va putea a'şi urmări 
drepturile ce arii crede că are; altă-feliă ort-ce 
contestaţii nu roră fi luate în nici uă consi- 
deraţiune. - - 

Despre regularea plăţilor 
Art, 97. Tote dimensiile lucrăriloriă şi ma- 

terialeloră, tte preţurile, plăţile şi cheltuelile 
vorii fi calculate după sistemalii metrică ali 
monetelorii, măsurilorii şi greutăţiloră, 

Art. 38. Plăţile pentra lucrările executate 
se voră calcula după adevăratele cuantităţi de 
lucru şi după preţurile adjudecaţiei, afară de 
casulii prevăduti la art. 28 aliniutulă 2. 

Art. 39, Sub nici ună preteztii de erdre sâii 
scăpare din vedere în composiţia preţuriloră 
unui sub detalii, întreprenoralii nu va putea 
reveni asnpra preţurilorii unitare admise de 
dânsulă la adjudecaţie; va putea însă reclama, 
în casii de a se găsi erori în măsurătârea sâii 
dimensiile uvrageloriă. 

Art. 40. Potrivită cu înaintarea lucrărilorii, 
se va plăti întreprenorulai acompturi pentru: 
lucrări executate după situaţiile şi certificatele 
de plată ce inginerul si architectulă va face 
dă finele fie-cării luni. Din val6rea lucrăriloră 
seva scădea dece la sută pentru garanţia exe- 
cotării lucrării, şi uă altă parte în proporţie 
pentrrerestituirea treptată a avansului ce în- 
treprenorulă va fi priimită a încheerea con- 
tractului, 

Art. 41, Pentru aprovisionări, se va putea, 
da acompturi întreprenoralui penă Ja epoca în: 
trebuinţării lori; însă reținerea de făcută pen- 
tru asigurări va fi de dao&-deci la sută, 

Art, 42, Acompturile ce se dai întrepreno- 
„rulul la fie-care lună, se consideră numai ca uă 
înlesnire pentru activarea lucrării; ele nu con- 
stitua nici ună dreptă pentru întreprenoriă în 
ceea, ce privesce cuantitatea şi cualitatea ma- 
terialeloră stă lucrăriloră. 

La, ori-ce epocă până la priimirea provisorie, 
ele vorii putea Îi revizuite şi modificate de nu 
se voră găsi în conforinitate cu cundiţiile con- 

- tractului, 
Evaluaţia, lucrăriloră făcută la recepţia pro- 

visorie, va fi singura piesă care va servi de basă 
la licuidarea comptului întrepriseă, fără ca 

. 
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întreprenorală să se pâtă apăra cu recepţiile 
parţiale făcute pentru dare de acompturi până 
la acâstă epocă. , 
„Nu ze va patea da acompturi pentru mate- 

riale, de câti numai cândă acestea vorii fi de- 
puse la punctulă lucrării, şi aşegate după pre- 
scripţiile înscrise inginerului s6ă architectalul, 

Materialele supase stricăciunii prin intem- 
perii, vură trebui a fi depuse în magazii sâă 
alte locuri sigure, - 

Art, 43, Reţinerea de deco la sută prevădută 
la art. 38 va servi pentru a garanta lucrările 
în cursulă întreţinerii, 

Ea se va înapoia întreprenoralui numai după 
trecerea acestui termină; âră actuală de ipotecă 
ise va înapoia după terminarea lucrării şi prii- 
mirea provisorie, 

Art, 44, Afară da uă clausă specială ar&- 
tată în devisu, timpulă de întreţinere pentru 
garantarea bunei executări a lucrăriloră sa 
fixezi a fi de unii ană pentru  terasemente și 
uvrage de artă, de lemni s6i de zidi, socotite 
de Ja data recepţiei provisorie, 

Arte 45, La epoca preserisă de contractă 
pentru terminarea lucrăriloră, inginerulă s6ă 
architectală dirigenti va face recepţia provi- 
sorie a loră fără nici uă amânare; deţoră fiindă 
întreprenorulă a se afla facă la acesta, fără a 
mai ascepta osebită invitare, 

Recepţia, se va face în urma unei măsurători 
generale, aplicându-se osebitelorii cuantităţi 
de lucrări săvârşite preţarile prevădute prin 
contractă, 

Nu se voră priimi provisorii de câtă lucrările 
complectii săvârşite şi aflate în condiţiile con- 
tractuloi, sâii aprovisionările făcute conformă 
instrucţiiloră înscriye ale inginerului şi înde= 
phnindi condiţiile contractaiul. | 
„Intreprenorulă na se va putea prerala de 

lipsa sa Ja, recepţia provisorie, pentru a res 
pinge evaloaţia lucrăriloră făcute precum mai 
susă s'a gisii. - 

De la data acestui procesti-verbali, se va 
socoti începerea terminului de garanţie. 

La, casii cândă la epoca fixată de contractă 
pentru recepţia provisorie, lucrările nu ară fi 
cu desăvârşire gata, inginerulă sci architectul 
va procede întocmai după prescripţiile de mat 
susu la constatarea şi eraluarea lucrăriloră 
complectii săvârşite şi aflate în condiţiile con- 
tractalui; pentru cele-alte lucrări s6ă aprori- 
sionări se va face numa! menţiune de cantitatea 
loră, fără a li se aplica nici ună preţii. 

In casuri de contestaţii, se va urma conform 
aliniatalui 4 de la art. 36, 

Art, 46, Pentru lucrările ce ară rămânea 
neîndephnite la epoca recepţiei provisorie, ga- 
vernuli rămâne liberă sâă a prelungi terminală 
aceluiaşi întrepienoră, sâă a le executa prin 
regie scă nouă întreprisă în comptulă garan- 
ției scle,



COMERCIULUI SI X,UCRARILOR PUBLICE 

Art, 47. In totii cursulă terminului de ga- 
ranţie, întreprenorală rămâne responsabilă de 
orl-ce stricăciuni s'ară ocasiona lucrăriloriă, 
întreţinându-le şi reparândale cu cheltudla sa, 
și plătindă lefle cantonieriloriă necesari pentru 
întreţinere, fără altă despăgubire de câtii pre- 
ţurile contractate. o 

La casă cândii întreprenoraliă va negligea 
întreținerea în bună stare a lacrăriloră execu- 
tate de dânsulă, Ministerulă va putea ordona 
de a se face în regie sâii ori-ce altă modă în 
comptuliă reţinerii făcute pentru acestă scopi. 

Art. 48, La expirarea terminnlui de garau- 
ţie, revizaindu-se din noii lucrările şi găsindu-se 
în bună stare do întreţinere, so ra procede la 
priimirea, lori definitivă prin încheere de pro- 
cesi-verbali facă cu întreprenorulii, şi se va, 
înapoia reţinerile făcute, desfăcâudu-se con- 
tractul. . - 

Art. 49, Pentru aprovisionarea materialelor 
destinate la întreţinerea goseleloră, recepţia 
“prorisorie va fi şi definitivă, suprimându-se 
terminali garanţiei. 

Oschite disposiţii 

Art, 50, Plăţile de acompturi, neputenda-se 
“face do câtii în urmarea fondariloră disponibil,   
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întreprenorulă nu va avea drepti a reclama, 
sub nici uă denumire, vre uă despăgubire pen- 
tru întârdierea plăţilorii de mandate în cursulii 
executării lucrăriloră.: 

Asemenea întârdiere n'o va putea servi nică 
uă dată de pretextă pentru întârdierea în lu- 
crări, şi nw'lă va putea scuti de răspunderea şi 
penalităţile prevădute la art. 33. 

Art. bl, Ori-ce garantii în materie de lucrări 
publice, va, fi dâtorii a declara în actulă de ga- 
ranţie că se supune tutuloră disposiţiunilorii 
prerădate în presentele condiţii în ceea ce pri- 
vesce garanţia depusă, . - . - 

Art. 52. Garanţiile îngagiate nu vor putea 
fi socotite ca desangagiate, de cât numai după 
definitiva licuidare a contractului, orl-care ară 
fi prelungirile de termină acordate întrepre- 
norului. . 

Terminelo de cedarea garanţiilorii, chiară de 
ară fi expresii arătate în ele, nu vor putea A 
invocate în nici ună casă, pentru desărcinarea, 
loră de răspunderile la cari le-arii expune neob- 
servarea condiţiiloră contractului. 

Art, 53, „La casă cânâii adjudecătorulă vra 
unci lucrări arii depinde de uă protecţie străină, 
elă nu va putea avea recursă la acea protecţie, 
pentru totii ce privesce Incrarea adjudecată până 
la definitiva licuidare. . 
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PENTRU CONCEDAREA RETIELEI CAILORU FERATE DIN ROMANIA 

(Decretii No, 1516 din 21 Septembrie 1868). 

Art, 1, Se declară de utilitate publică con- 
struirea unei reţele de căi ferate cuprindândă 
următârele secţii : 

Secţia 1. Da la Sucâva la Romanii cu ună 
-ramă la Botoşani şi altulă la Iaşi, 

Secţia 11. De la Romani la Galaţi cu ună 
ramă da la Tecuci la Berladi. 

Secţia IIL. De la Gelaţi prin Brăila, Buzăă 
şi Ploesci la Bucuresci. 

" Secţia IV. Din Bacaresci prin Pitesci, Sla- 
- tina, Craiova şi Tarna-Severină la Vârciorova. 

Art. 2, Construirea şi exploatarea secţiei 1 

se concede domnului cavaleri d'Ofenheim; re- 
presintantulii legale alt d-loră principele Leon 
Sapieha, Wladimiri comite Barcowschi, docto-. 
rulă Caroli Giscra, Thomas Brasey W, R. Dra- 
che, L. M. Rate din Londra, conformă anexa=- 
tului aci actii de concesiune, | 

Construirea şi exploatarea secţiuniloră a II, 
INI. şi 1V se concede d-lori principele Hugo de 
Hohenlohe duce d'Uestă, principele Wictoriă 
Hugo Duce: de Ratiborii, Carolii comite de : 
Lehndorit şi doctorulă Bethel Henry Strusberg 
conformă anexatalui aci actă de concesiune. 
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- CONCESIUNILE . 

p. WEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

„ CAILORU FERATE ALE ROMANIEI 

" (Inserate în Honitoralii No. 216 din 1868) 

CONCESIUNEA 
Căilorii ferate votată de corpurile legiui- 

i6re şi 'sancționată prin deeretulii cu 
Nr. 1516, publicată în Monitorul cu 
No, 214, i 

Intre guvernul M. Sele Domnitozului Romă- 
'niei, sub reserva aprobării ulteriâre a came- 
rilorii pe d'nă-parte, şi între concesiozarii: 

Ducele de Ujestă (princepe de Hohenlohe). 
Ducele de Ratibori. . 
Comitele Lehndorii şi dr. Strousberg, 

pe de alta, s'a încheiată "pentru construirea 
drumurilorii ferate din România şi viitârea lor 

„exploatare convenţiunea următgre : 
"Ş 1. Guvernulă română acordă prin conren- 

- țiunea de fagă întrepringătoriloră indicaţi mar 
susăi, concesiunea pentru a construi şia exploata 
căile ferate următâre: a 

a. De la Romanii prin Tecuci la Galaţi, cu 
ambraşiamentuliă : : 

To la 'Tecuciii la Berladii. 
d. De la Galaţi prin Brăila, Buzăii, Ploesck 

Ja Bucuresci. au - 
€. Da Ja Bucuresci, Piteşti, Slatina, Craiova 

la Turnu-Sererinii şi Verciorova (frontiera). * 
d. De la Bazăii prin Focşani “la Adjud, ră- 

mâne obligătoră pentru concesionari, cu ace- 
” 16şi condițiuni şi preţă, după terminarea linie- 

” Jozii de mai sasi, facultativii înst pentru gu- 
-  Yernulă români dâca arii găsi de cuviinţă, - 

-. $ 2e Concesionari! priimescii concesiunea a- 
- cordată în întregulii ei şi suntă ţinuţi a termina 
„liniele concese în terminile prevădute la $ 6. 

i 4$ 3. Concesionarii "şi reservă dreptulă de a 
alege linicle pe cari vorii voi să încâpă lacră- 
rile de construcţiune,. :. -.. - IE 

însă liniele de la Galaţi la Romană, de la Ga- 
laţi la Bucuresci şi de la Severină la Bucuresci 
voriă trebui să le încâpă mal ântâiă, 

„El se îndetorâză a procede la fixarea traseu- 
lui şi elaborarea planuriloră detaliate, în termin 
de şâse săptemâni după promulgarea conce- 
sianei da facă şi a presinta guvernului după 
acestă terminii, celă multă în patru luni, pro- 
jectele preliminarii, ME ai 

Lucrările pregătitâre pontru fixarea traseu- 
lui, pentra planurile detailate de situaţiune şi 

- de nivelimentii, precumă şi projectele pentra 

  

„Asemenea suntă: în drepti d'a începe d'aă- 
dată lucrările pa mat multe sâă pe tote liniele,. 

  

poduri şi clădiri, vorii fi supuse guvernului ro- 
inânii în duoă exemplare, spre examinarea şi 
acordarea permisiunei de a le executa, .: 
-Guvernulii se obligă a aproba stă a respizge 

disele projecte, însciințândă pe - concesionari 
despre resultată, într'ană termini de: patru 
săptămâni, socotită din diua presentării. loră. 
Dâca până la expirarea terminului citat guver- 
nulă nu se va pronuncia nici pentru nici contra 
projectelorii presintate, ele sa vori considera 
ca aprobate şi atâtii guvernulă câtă şi agenţii 
săi nu vorii mal fi în dreptă a împedica execa- 
tarea lorii. La casă de respingere însă şi în lipsă 
de neînțelegere între ambele părţi, otărirea 
unui Tribanală arbitrară va decide, deca, şi în 
ce modi, projectele respinse, voră trebui a se 
modifica. Arbitri şi supra-arbitri se vori numi 
conformii Ş 27; trebue să fie bărbaţi technici 
cu cunostinţa de lucrările din Prusia. — Deca 
arbitri nu se vor înțelege asupra numirii supra- 
arbitrului, preşedintele Carţii do casaţiune va 
numi pe supra-arbitru. 

Ş 4. Formarea planurilor detaliate şi exe- 
cutarea construcţiunel so vorit face, după nor- 
mele următore: 

1. Terenulii necesari pentru drumulă de fer 
se va cumpăra în lăţime pentru uă cale îndaoită, 
asemenea, şi pentru locurile: de staţiuni se 
va avea în vedere viitârea lorii mărime în pro- 
porţiune cu sporirea comunicaţiunei, „+. 

2. Totă drumuli de feri cu tote construc- 
“| țianile de pe densulă se va construi în lărgime 
namaj pentru ună singură drumă, afară de a- 
cele locuri, unde concesionarii voră găsi utilă 
a'lii construi în întrâga sa lărgime adică pen- 
tru ducă drumuri, :i pi 

" Pentra profilulă normale sc va lua uă lărgime 
a cor6nel de 5 metri. (16 picidre de Prusia) a- 
fară de materialul necesariă pentru farda- 
mentii. Talusurile voră fi în genere de 14 1.şi 
jumătate pictore înălțime, fără însă a esclude 
prin acâsta şi alte înclinări, â6ca suntii cerute 
şi permise de natura terenului. 

3. Raportarile de pante şi curbe se voră face 
ast-felă precumi suntă Ia căile din Prusia, şi 
afară de acâsta vorii sersi de normă Qisposiţiu- 
nile convenite la 11 — 16 Septembre 1865 la. 
Dresda, între direcţiunile societăţilorii de dra-. 
muri de feră germane, ' 

4, Construcţia suprafacei so ra executa ast- 
felii precumă este usitată la căile ferate din 
Prusia, prin şine Vignol cu base largi şi tălpi:
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de lemniă ; lungimea şineloriă va fi în genere de 
21 picidre de Prusia 6,59 metri. dâră nu suntii 
escluse şi şinele de optă-spre-dece pictâre de 
Prusia 5,648 metri şi cele de 15 picidre de 
Prusia 4.107 metri lungime. Soliditatea şine- 
loră precumă şi depărtarea tălpiloră trebue să 
corespundă greutăţei locomotivelorii. , 

Materialulă pentru fundamentă va consta 
din prundi, acolo unde va czista prundii şi se 
va întrebuința 1.18 metri cubică de prundă la 
metrulă curentii. La munte se potă întrebuința 
petre sfărimate măronţelii, 6ră la acele locuri 
unde nu se află prandiă se pâte întrebuința şi 
nisipă curată, care însă nu trebue să fic în cuan- 
„titato mal mare de2]3 din materialul necesariii. 

Lungimea gineloriă laterali de la gare nu va 
„trece peste 10%/o din lungimea totale. - 

5. Garele se vorii construi după modulii celoră 
din Prusia şi în mărime corespundătâre ca îm- 
“pregiurările locali. |, | 

6..Trecerea peste drumuri şi închiderea a- 
-cestora prin barieri, precumiă şi întărirea ram- 
poloră se va face astii-feli precumi este usitată 
în Prusia. a 

7. Aparatele pentru signale constaii dintr'un 
fră de sîrmă cu aparate de rorbită pentru sta- 
ţionile de gare şi din signale cu clopote pentra 

- staţiunile de cantonieri, Fic-care staţiune de 
-gară va avea, afară de acâsta, şi signale optice 
pentru oprire. “ 

: > 8. Casele cantonieriloră se zoră construi ast- 
„felii precomi suntă în Prusia. În apropiere de 
sate ss oraşe cantonitrii vorii avea gherete, 
cari se potă încăidi şi sigure contra intemperii- 
loră, cu mă basă de vre'uă şese metri pătraţi. 

9. La midi6cele detransport se calculă pentru 
ună kilometru de drumă !/9 locomotivă, !/a tră- 
sură de persâne şi 1 !/s trăsură pentru marfă 
şi alte objecte, DR - 

. Atâtă pentra tâto cele-alta constracţiuni cari 
nu S'aă arătată aci în speciali câtă şi pentru 

„ tâte construcţiunile mai susiăi numite voră servi 
în genere menţionatele convenţiuni tecnice aie 
direcţianiloră căci ferate germane ce sâi în- 

: cheiată în 11—16 Septembre 1865 în Dresda, 
„cari faci parte integrantă a acestei concesiuni. 

$ 5. Disposiţiunile de mai susii sunti obli- 
gatoril atâtă pentru concesionar la lucrarea 

„ proiecteloră - câtă şi pentru guvernulă româră 

« 

ia examinarea acestora. e 
_..Gavernulă, numa! atunci va putea cere mo- 

. dificarea disposiţinniloră de mai susii, cândă 
cheltuelile concesionariloră nu s'ară spori prin 
“aceste moditicaţiuni. N II 

Concesionarii voră putea face în cursulă cân- 
„straețiunei, numai modificaţiuni parţiale şi nu- 
mat atunci, cândă ele nu vorii adoce prejudiții 

„nici direcţiunii totale a liniei, nici solidităţii 
:construcţiunii, nici siguranţel exploataţiunei. 

- 8 6. Concesionarii sunti obligaţi a începe 
construcţiunea totii-dâ-una penă în a$se săp- 

4 
.. 
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tămâni după priimirea, planurilorii aprobate şi 
după obţinerea permisianei d'a începe lucrarea. 

Construcţiunea se va activa asti-felă ca li- 
niele de la Romani prin Tecuci la Galaţi şi 
zamulă Bârladi să fie terminate şi date în cir- 
culaţiune în trei ani, a 

Liniile de la Galaţi prin Brăila, Bază, Plo- 
esci Ja Bacuresci în doui ani şi jumetate, 

Liniile de la Bucuresci prin Pitesci, Slatina, 
Crajora. 'Torvu-Severin la Vârciorova (frunta- 
rie) în trel any. ! . ! 

'Perminulă inceperii liniei VErciorova sc va 
fixa după uă înţelegere între guvernă şi con- 

cesionari, | 
- 37, Capitalulii necesariă pentru construirea 

căiloră ferate arătate în $ 1 este fizatii lu suma 

de 270,000 franci (dnoă-sute şâpte-deci de mii 
franci), capitală nominală in obligaţiuni de căi 
ferate (Ş 3) pentru kilometru de cale ferată. : 

In acâată sumă se cuprindă tote cheltuelile 
pentru cumpărarea terenului necesari, aseme- 
nea şi costulii materialului, de expioataţiune, 
cheltuelile generale, interesele (dobângile) fon- 
dului de construcţiune pe timpulă construcţiu- 
nel tutuloră liniilori, tote perderile provenite 
din diferinţa cursului obligaţiuniloră cari se 
vor emite de concesionari pe comptală lori 
proprii, precamiă şi tote cheltuelile ce voră face 
concesionarii spre aşi procura bani prin vin- 
derea obligaţiunilorii de căi ferate. Ă 

Uă dată cu aprobarea planului de construc- 
țiune se va fixa gi suma fondului necesariă 
pentru fie-care linie în parte. Na ! 

Costulă kilometricii pentru linia de la Turnu- 
Severinii la Verciorova se va face de guverni 
împreună cu concesionarii în urna studiclorii 
ce se voră face de către îngineruli acestora 
împreună cu ună iugineră ală Statului, 

'Totă în acelă timpii se ra face anii calculii 
comparativii de diferinţa ce ară resulta în mai 
pugină pe kilometru ps linia primitivă de la 
Buzăi, Romnicn-Sărată, Focşani şi linia ac- 
tualmenie concesă de la Tecuciii la Berladi. 

„ Beneficiul ce va resulta din acestă lucraru 
so va lua în băgare de s$mă. pentru acoperirea 
în parte a sumei în ylusă co va costa, linia de 
Ja Severinii la Vârciorova; ! ia 

Jn casă cândii costulii kilometricii ali liniei 
Severin Vârciorova ară necesita spre acoperire 
diferinţă în mai eftină ală linici de la Tecuciă 
Bârlad în comparăţiune cu linia de Ja Buzăă 
Focşani. atunci construcţiunea acestei din urmă 
linii rămâne facultaţivă pentru concesionari ca 
şi pentru guvernă: a 

Ş 8. Concesionarii vorii forma uă companie 
care va avea scopulii şi dreptali do a 'şi pro- 
cura fondurile" necesarii la construcţianea tu- 
tuloră căiloră ferate prin obligaţiuni confec- 
ţionate şi emise în numele loră propriii, fiind 
şi diferența cursului pe comptulă şi pericolulă 
lorii. Aceste obligaţiani voră fi asigurate în
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întregaulii fondii ali drumului de feri, şi în do- bândile garantate de Stată (15. | Obligaţianile voră aduce (7 jumătate la sută) interese anuale plătitâre din şEse în şâse luni, Obligaţiunile voră glăsui la purtătoră (aa porteur) şi voră fi de câte 375 fr. adică pe câte 15 livre sterl. să 100 taleri de Prusia fie-care Ele vorii purta numere curente, dâră se voră putea întruni întrnă, singură obligațiune şi până la 20 de numere împreună, i Aceste obligaţiuni voriă îi supuse amortisa- țianii (Ş 17) şi nu se potă retrage de către purtători. 
Ş 9. Concesionarii suntii autorisaţi a confec- ționa obligaţiuni pentru fondarile necesarii la construirea a 300 kilometri, imediată: după promulgarea acestei concesiuni.—Confecţiona- „Tea ulteriâră de obligaţinni va putea avea loci numai după aprobarea fio-căria din liniele de construiți şi după constatarea lungimei loră „Prin calcule exacte (37). 

Confecţionarea şi emisiunea: obligaţianilorii Yorii fi su puse supra-vegherii şi controlului unui comisară ală Statulai, a cărui numire este re- servată guvernului români. | Eli va avea reşedinţa sa în Berlin. 
n prop-rțiune cu înaintarea lucrărilor construcțiunei şi cu predarea materialeloră, precumă şi.pentru avansurile făcute pentru midlocele de exploataţiune şi pentru materia- luri, asemenea, şi plata dobândiloriă obligaţiu- nilorii deja emise, comisarulii generali este autorisată şi însărcinată a libera concesionari- lorii în câştiuri suma corespungătâre în vbliga- gaţiuni confecţionate. . ---: PI 

Obligaţiunile pentra lucrări executate, pentru materiale aduse şi pentru avansuri de plată 50 voră libera concesionarilarii pe basa certifi- catelori ce inginerulă şefă alii concesionarilorii pentru căiloră ferațe române va libera, şi va presenta comisaralui Statului. Aceste cortifi- . cate se voră libera sub controlulă guvernului. Pentru consciinţidsa compunere a acestoră cer. tificate, ingineruliă şefă va fi obligată a da pa- rola sa de onsre (promesse solenelle), , Certificatele se rorii face după preţurile e: stimative din devisă, cari se voră desface în preţuri unitara, ! ” Liberarea obligaţiuniloriă pentru plata cup6- " neloră de la obligaţiunile deja emise, urmâză „8 se face celă puţinii cu patru săptămâni în- naintea terminalul de scadenţă. . Pentra cheltuelile preliminarii, comisarul Statului va libera concesionariloră, obligaţinni "pentru uă samă de 2,000,000 fe.; pentru care el „Yori depune poliţe acceptate, de nă sumă ecuale, , 
Din câştiurile ce voră fia se achita, mai ân- tei se va reţine totă-dâ-una 1 [20 parte în obli- gaţiuni, înapoindu-se concesionarilorii vă sumă analogă în poliţe depuse de ei, până cândă o- 
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bligațiunile liberate pentru aransaliă în sumă 
de 2.000.000 fr., voră fi acoperite prin lucrări 
terminate, materiale predatecte, şi prin urmare 
până se voră f înapoiată tâte poliţele depuse. 

Afară de acâsta mai este permisii concesio- 
narilorii a vinde, după a loră chibzuire, veri 
cândă obligaţiuni asupra drumului de feră, în valârea ce vorii găsi de cuviinţă şi în limita maximală, prin case şi institute de bancă, — 
Insă ei nu potă dispune de banil intraţi din 
vîndsrea obligaţinniloră de câtă numai ca per- 
misiunea comisarului Statului şi sub acel€şi condițiuni sub care dispunea de obligaţiunile 
vindute, Pen atunci banii rămână depuşi la ună institută mai mare do bancă: . 

$ 10. Tâte obligaţiile dromului de feră voră fi păstrate într'uă ladă de feră sigură, de la 
care şi comisarulă Statului va avea nă cheie. Lada se va păstra, într'ună institută de bancă 
priimiti de ambele părţi. 

Totii acolo vori fi păstrate şi recepisele pri- mito atâtii pentru obligaţiuni câtă şi pentra 
banii depui la vre-ună institutii de bancă (Ş 9) 
priimită de ambele părţi. ! -   

  

$ 11, Pentra a sapra-veghea şi examina lu- 
crările de construcţiuae precumi şi certificatele 
menţionate la $ 9, şi ordonanţele necesarii pen- tru Nberarea obligaţiunilori, cer-alţi concesio- 
nari vorii trebui a însărcina ună comitetă 
speciale s6ă unii plenipotentă generale, care va 
represinta pe concesionar! ca companie înaintea 
publicului şi a întreprindătoralul generalii. 

Ş 12, Gavernulă "şi reservă dreptulă d'a tră- 
mite, în veri-ce timpă, comisari pentru a se 
convinge do soliditatea Iucrărilorii executate 
şi de observarea planurilori de construcțiune. 

După terminarea construirei fie-căria, din ]i- 
niile specificate în Ş 1, gosernulă va examina 
şi va admite lucrările săvârşite şi materialuli 
de exploataţiune. Dsca gusernulă s'ară opune 
a le priimi, sub cuventii că nu suntii bune, 6ră 
concesionari! n'arii recunâsce de întemeiate a- 
ceste objecţiuni, în casulă acesta întîmpinările 
făcute de guvernii, se voră supune unei decisiună 
arbitrale. Arbitri şi supra-arbitrulă se .voră. 
numi conformă $ 3, - 
"Da uă-dată 'cu revisiunea, se va face şi cal- 
cululă definitivă ali lungimei liniei săverzite, 

Asigurâudu-se guvernulă în urma acestei re- 
viziuni că tote lucrările vai executată solidă 
şi conformă devisului, va da atunci voe d'a se 
pune în circulaţiune linia executată, . „2 

„ Cheltuelile ce voră ocasiona arbitri ($3 şi 12 
privesciă pe concesionari, ! a 

* $13, In dată ce guvernuli va consimţi la 
darea în circulațiune, a ântâet secţiuni, conce- 
sionaril suntii obligați a întiinţa uă direcţiune 
administrativă, a cărei reşedinţă va fi în Ba- 
curesci, şi care va avea depline împaterniciri 
şi instrucţiuni suficiente, spre a se putea re- 
presenta ca 6nsuşi. Numirea, capulat admini- .
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btrațiel şi a inginerului gefă va fi supusă la 
aprobaţiunea guvernului românii. 

În ceea ce privesce numirea celori-alţi im- 
piegaţi, atâti pentru exploataţiunea câtii şi 
pentra construcţiunea drumului de feră nu se 
va face concesionarilorii nici uă restricţiune şi 
ei vorii putea îngagia fără osebire, străini sââ 
pământeni. Cu tote acestea atâtă aceşti impie- 
gaţi câtă şi membrii direcţiunei voră fi supuşi 
legiloră ţării. 

Ş 14. Concesionarilorii le este reservată drep- 
tală da inmulţi namărulă loră prin coopţiune 
şi prin noui participanţi. . , 

„_ Ei sanţii asemenea autorisaţă a, constitui pe 
posesorii de obligaţiuni într'uă societate de 
acţionari -chiară în timpulă construcţiunoi să 
după darea în circulaţiune a secțiuniloră par- 
ţiale ale drumului de ferii. Acestă societate va 
ti autorisată a 'şi numi unii consiliii de admi- 
nistraţiune. - 

Drepturile şi îndâtoririle acţionariloră, pre- 
cumi şi orgauisaţiunea întregă a adminiatra- 
ţiunei, vorii îi regulate prin statute, cari se 
„Yoriă. supune la aprobarea guvernului şi cari 
voră avea de basă condiţiunile cuprinse în a-     câstă concesiune. 7 

In aceste statute se vorii determina totă-uă 
dată şi regulile, după cari participaţiunea gu- 
vernului în administraţiune, prin numirea de 
comisari sâit membri la consiliul de admini- 

"straţie, va trebui a area locă. 
Aceste statute convenite astii-felă între gu- 

„Yerni gi concesionari, vorii fi de dreptă obliga- 
torie pentru posesorii de obligaţiuni chiară 

„fără coasimţimântulă loră prealabile. 
Ş 15, Durata concesiunei este fixată prin 

actul de facă la nouă-deci de ani, socotiți 
„din giua deschiderii liniei de la Romani la 

alaţi. | 
După trecerea terminului de nouă-deci ani, 

"toti stabilimentulii drumului de feră cu tâte 
dependinţele sâle trece în deplina proprietate 
a gavernului română şi liberii de veri-ce preten- 

„_Viune ară putea avea nă a treia personă asupra 
averii drumului de feri. 

Concesionarii însă vorii fi dstoră ca la expi- 
xarea terminului să predea guvrernuluitdrumulă 
de feri cu tâte dependinţele sâle mobile şi ne- 

„mobile în bună stare ; pentru aceea gavernulă 
românii are dreptuli ca ca cinci ani înainte de 

" expirarea terminului să constrîngă pe conce- 
sionari a'lă pune în bună stare, 

De aceea amortismentulă obligaţiuniloră a- 
cestori căi ferate va începe îndată cu deschi- 
derea linielorii parţiale, astă-felii în câtă să fie 
săvârşită la expirarea concesiune! (Ş 17). 

Gavernuli română garanteză pentru obliga- 
țiuni uă dobândă anuală de 7 şi jumătate la 
sută, adică de duoă-deci de mii donă sute cinci- 

„deci franci pentru ani capitală nominală de 
270,000 franci de kilometru, Acâstă garanţiă   
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începe de la emiterea obligaţiuniloră şi se va 
întinde fără schimbare pe toti timpuli dura- 
tei concesiunii. 

Dobândile voră fiplătite întimpuli construc- 
ţiunii de concesionar! ($ 7); îndată însă ce se 
va da comunicaţiunei publice uă secţiune, gu- 
vernulii română garanteză concesionariloră cu 
începerea semestrului din diua în care s'a pusă 
în circulaţia acea secţiune. uni veniti neto a- 
nualii ($ 17) de 7 şi jumătate la sută pentru 
ună capitalii nominală de dnoă sute şâpte-deci 
de mii franci pentru Kilometra, cari după con- 
statarea lungime! kilometrice se va fixa pentru 
fie-care secţiune, într'ană veniti neto, şi se va 
plăti pe fie-care ani în monedă sunătâre. 

După deschiderea a ducă sâă mal multe sec- 
țiuni, s6ă după deschiderea tuturori liniiloră 
nu se va face socotâla pentru fie-care linie în 
parte, ci din contră venitulă neto ală fie-cărei 
linii se va transporta asupra celoră-alte linii, 
astă-felu ca Statulă să afbă a acoperi numai 
deficitul totală ali tutulori liniilorii ce se 
voră fi pusii în circulaţiune (în noduli cumă 
se va stipula mai la vale). 

Dobândile obligaţiuniloră se vori plăti de 
către casele de bancă, ce se voră designa de 
concesionari, şi mai cu osebire la Bucuresci, 
Berlin şi Paris. . 

Ş 16, Dobângile obligaţinniloră voriă fi cal- 
colate anuală pe 7 şi jumătate la sută şi se 
voră răspunde pe semestre. In cursulă celui 
d'ântâii semestru se va face unii bilanţi aprori- 
mativii şi la sfirşitulă semestrului ali duoilea 
unii bilanţă definitivi pentru fie-care anii de 
exploataţiuna precedinte. Exerciţiulă anuală 
începe în fie-care anii la 1 Apriliă stilă noă. 

Plata procentelorii se va face în fie-care anii 
la 1 lannariii şi la 1 ulii stilă nuoii bilanţele 
trebue să se presinte guvernului, celii mat târ- 
diă, în terminii de patru săptămâni după ex- 
pirarea, fie-cărui semestru, adică la 1 Maiă şi 
la 1 Noembre stil nuoii. 

Goarernulă va fi obligatii acomplecta venitulă 
neto, pentru plata procentelorii semestriale în 
patra-deci dile din diua priimirei bilanţalui. 

In casă cândă din bilanţală întregului exer- 
ciţiă anuali ari resulta ună excedentă, astit- 
felă, în câtă n'ară Â nici mă pliată în sarcina 
garanţiei anului încetaţi suma ce guvernuli 
arii fi plătită în mal multă pentru ântţiuli se- 
mestru, i se va restitui directă. 
„$ 17. Veniturile anuale brute ale căii ferate 

se compunii din tâte veniturile ordinare şi ex- 
traordinare priimite de concesionari, şi prove- 
nite din explotaţiunea căiloră ferate şi a de- 
pendinţeloră lori, ! 

Pentru facerea bilanţului şi fixarea venitului 
neto se voră adopta măsurile luata în acâată 
privire la căile ferate din Prusia. Ia 

Se voră scădea din venituli brată : - 
1. Tâte cheltuelile pentru administraţiune
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şi exploataţiane, inclusivii tote emolumentele 
amploiaţilorii. 

2. Cheltuelile pentru reparaţiani și pentru 
reinoirea construcţiunei superidre a materia- 
lului de exploataţiune a.clădiriloră ete., întru 
câtă acestea nu roră fi plătite din fondolă de 
reînoire (ad. 3), . . 

3. Pentru formarea anu! fondă de reservă şi 
de reînoire unul la mia, la capitalulă de con- 
strucţiune, până ce acestă fondă va ajunge la 

” gifra, de cinci mil franci de kilometru pentru 
liniile ferato date deja în circulaţiune, și cândii 
n'ară fi fostă împuținatiă prin cheltaeli. 
„4. Pentru amortisarea fondului de contsrac- 
țiune, pe fie-care ană câte unulii la mie la ca- 
pitalulă totală, pentru a stinge cu desăvârşire 
acesti capitali în optă-deci şi duo! ani celă 
mai târgii. |. 

Excedentulă venitului brati, peste cheltue- 
lilo mal susă arătate, formeză proftulă neto 
ală anului, Din acestă profitii neto concesio- 
naril sâii consiliul de administraţiune, care"! 
va înlocui, voră priimi trei la sută mal ântâiă, 
spre a le împărți între dânşii după punerea la 
cale ce voră face, &ră suma ce va mat rămânea 
va fi întrebuințată la plata dobândiloră obliga- 
țiuniloră. 

La casii când venitulii neto, şi după acope- 
rirea dobândiloriă, arii mai lăsa unii excedentă, 
acesta va fi întrebuințat mai ântâit pentru a 
înapoia sumele plătite de guvernii în anii tre- 
cuţi pe basa garanţiei datâ de dânsul, fără 
însă că guvernuiii să fie în dreptă a cere şi do- 
bânda pentru aceste sume. a 

După înapoerea acestorii avansuri, a patra 
parte din acestii excedentă va fi afectată fon- 

„dului de reservă cu destinațiunea, casă rămână 
„de aci încolo disponibilă pentra a complecta 
. venitulă neto de 7 şi jamătate la sută pentru 
întregulă fondii de construcţiune, I)in restul 
de trei pătrare, jumătate va fi întrebainţati la 
crescerea fondului de amortisare, şi cea-altă 

„jumătate va servi de supra-dividență pentru |: 
; Concesionarii s6ă după formarea unei societăți 

prin acțiuui, pentru purtători! acestora, 
___$ 18, Sumele fondulni de amortisaţiune vor 

fi întrebuințate spre a rescumpăra obligaţianile 
Grumului de feri. | , 

„.„ Aceste obligaţiuni se vorii cumpăra sii la 
„ bursă celă multă pentru valârea loră nominală, 
sc se vorii atinge prin plata valârei nominale 
a numeriloră care se vori determiua prin sorţi 

„după prealabila prevestire, Acâstă prevestire 
se va publica, trei luni înainte de sosirea ter- 
menului pentru plata dobândiloră, prin foile 
publice ce se voriă destina de către concesionarii 
prin înțelegere cu guvernulă, - o 

__ Din i termenului de plată înceteză plă- 
țilo de dobângi pentrn obligaţiunile trase la 
sorți şi dâcă după trecerea de âncă dece ani 
nu s'a rădicată suma capitalului, obligaţiunile 
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devină nule şi nevalabile, fără vre-ui altă for- : 
malitate, - 
Numai din puntulă vedere ală egnităței şi 

cu consimțimentul guvernului se mai pote in- 
cușiința suma totale s6ă parţiale a obligaţiu-- 
nilor şi după trecerea acestui termen, - 

$ 19. Dobângile obligaţinniloră drumului de 
feri cară nu vorii fi fostă rădicâte în terminul. - 
de patru ani, de la scadenţa lorii, voră deveni 
nule şi trecii în beneficiulă fondului de amor- . 
tisațiune. - - 

Aceste dobândi precumii şi sumele obliga- 
ţiuniloră amortisate, cari nu voră fi fostii ră- 
dicate în terminulă fixati de dece ari, voră fi 
întrebuințate la răscumpărarea de obligaţiuni. 

$ 20. Spre a veni în ajutorulă întreprinderii 
întregi a drumului de feră, gurernulii română 
se obligă : ! 
„1. A ceda fără despăgubire terenulă nece- 

sariă pentru tâte construcţiunile căilor ferate si 
mai cu smă pentru clădiri, pentru drumuri şi 
pentru strămutarea drumurilor şi a apelor, pen= 
tru extragerea şi depunerea de materialuriete,,. 
pe câtii timpi aceste terenuri voră aparţine- 
Statalui, si pe câtă timpă guvernulă va pa=- 
tea Qispane de dânsele; 6ră pentru terenurile, 
cari aparţinii particulariloră, a face să se ia în 
posesiano prin despăgubire de către concesio- 
nari în virtutea legii de expropriaţiane, cândă 
na le-arăi fi cu putință a se înțelege cu broprie= 
tarii prin bună învoială, | Ea 

2. A scuti pe concesionari de taxele de im- 
porti pentru tote materialele necesarii la con- 
strucţiunea şi exploatarea căiloră ferate, și pen- 
tru objectele de înzestrare pe timpulă con- 
strucțiunii şi âncă gece ani, după deschiderea 
tutuloriă liniiloră. : : £ 

3, A"i scuti de veri-ce taxe de justiţie. și de 
timbru pentru t6te contractele. privitâre la 
drumulă de ferii, pentru acţiuni s6ă obligaţiuni 
pentra cupânele de dobândi şi pentru afaceri 
cu antorităţile române. 

4, A nu înfiinţa, pe toti timpulii concesiunii 
nică Statulii nici comunele. nici districtele ssă 
particularii vre nă taxă ver! ce'numire ară avea 
acesta, sub nici ună cuventii, asupra exploata- 
țiunii căiloră ferate. 

Ş 21. Concesionarii voră permite stabilirea, 
gratuită a unni telegrafă ală Statului în lun- 
Bulă" drumului de feră şi a secţiunilorii sele 
parţiale. Pentru acesta, Statulă se .pâte servi 
ca stâlpii companiei, şi compania se obligă: a 
supraveghea prin agenţii sii tâte liniile tele- 
grafalui. . 

Telegrafulă draomului de feră alii concesio- 
nariloră se va încredința numai pentru serși- - 
ciulă căil ferate, cu aprobarea guvernului, însă 
eli va putea fi utilisată şi pentru expediţiu- 
nea depeşelori particularilor îu beneficiul Sta- 
tului. ăi ”   _. Pe lîngă acâsta, concesionarii suntă obligaţi
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pentra trebuinţele administraţiuniY postale, a 
porni în tote dilele în fie-care direcţivne celi 
puțină uni trenă şi a se însărcina cu transpor- 
tulii fără plată a serisorilorii, baniloră şi altor 
pachete încredințate postei! pînă la uă greu- 
tate care se va determina mai de aprope; ase- 
menea voră fi actori a transporta fără plată şi 
pe funcţionarul postală care va însogi aceste 
objecte.—Totă uă dată concesionarii suntii d6- 
tori a înfiinţa vă postă ambulantă, decă gu- 
vernulă arii cere acesta. | 
„.„„Concesionarii santă asemenea îndâtoraţi a 
procura fără plată locurile necesari! pentru ser- 
viciulii postei la staţiile căiloră ferate ce se 
vorii însemna de gaverni. - . 

”„ Pachetele şi corespondenţa concesionariloră, 
„ale direcţiunei şi ale consiliului de administra- 
ţine cu agenţii şi împiegaţii lor se vor trans- 
porta de împiegaţii drumului de feri, 

- Impiegaţii şi alţi funcţionari delegaţi de gu- 
vernii pentru a controla adminiatraţiunea şi 
“exploatarea căilorii ferate, sâi cari vori avea 
afaceri în serviciul vamale de la frontiere, dâcă 
vorii justifica misianea lorii prin acte autentice. 
vorii îi transportaţi gratuită cu bagajele lorii, 
cu tâte trenurile. | 

22, Fixarea tarifeloră pentru transportuli 
personelorii şi mărfurilor, este reservată na- 
mal guvernului românii, care va avea în vedere 

- relaţiunile generale ale comerciului publicii, ce- 
xinţele Statului şi ale diferitelorii localităţi. 

__ Gonsimţimântulă concesionariloră va fi însă 
necesariii, cândii ari fi să se fixeze tarifele la 
vă gifră infericră, de cumiă arii fi cele mai mici 
tarife ale ţărilorii vecine. 

” Guvernul va avea dreptul de a cere reduc- 
” ţiunea tarifeloră. | , 
„a. Pentra producte particulare ale ţărel, pre- 

- cumă pentru sare, cărbuni de pământii, oleuri, 
(păcură) şi lemne de construcţie. 

“d. Pentru transportuli soldaţiloră isolaţă sfii 
” în corpuri, pentru cai, bagage, efecte militare 
“zi pentru materialul de resbelii. 

-* .c, Pentru transportulă de victuale, în cas de 
fâmete in România. . .. 

"Na are dreptulă de a cere însă vre nă parte 
“ în gifra tarifeloră pentru casa fiscului. 
„_.. 8 93. Concesionarii nu potiă fi dispensaţi nici 

"uă dată de îndâtoririle contractate pentru con- 
"strucţiunea căiloră ferate. Ei vorii putea sus- 
_penda timporalii lucrarea în casă de forţă ma- 

*. Joră (Vismaiar). Tribunalul arbitralii, prevE- 
" Qată la $ 27, va judeca faptele care constituesc 

aceste casuri după principiile generale de drept. 
„_ Totă Tribunaluliă arbitrală va decide şi asu- 

" pra cercetărei casului de forţă majoră. 
„In casă cândă terminele pentru începerea şi 

* - terminarea construcţiunei ari trece şi întâr- 
„. gierea ar urma âncă şese luni fără să fie justi- 
"-: ficată prin causă de forță majoră recunoscută 

de Tribunalul ârbitrali. concesiunea se va a- 
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nula şi domnii concesionari vori-perde cauţiu- 
nea prevădută de $ 24. N 

8 24. Concesionarii se angagâză a depune la 
tesauruli publici vă cauţiune în bani scă e- 
fecte publice de unii milion de franci. Acestă 
cautiune-va rămânea ca garanţie pentru înde- 
plinirea îndetoririlorii contractate de ei. Fa se 
va restitui concesionarilorii după ce voriă ter- 
mina lucrări de ună înduoită valdre. 

Concesionarii nu vorii putea nică uă dată să 
se prevaleze de vre uă protecţiune străină în 
contestaţiunile care sari rădica între dânşii şi 
guvernul român în privinţa concesianii de facă, 

$ 25, De şi durata concesiunii este fixată la 
90 de ani, guvernulii însă îşi rezervă dreptulă 
de a cere după trecerea de 30 de ani de Ja des- 
chiderea celei d'âutâiii secţiuni, cesiunea tutu- 
lorii drepturilor ce resultă pentru concesionari 
din acâstă concesiune, luândiă asuprăşi obliga- 
țiunile emise în suma otărită, adică pentru 
210 mil franci de kilometru, minus obligaţiu- 
nile amortisate conformii $ 15, şi va intra ast- 
felă în proprietatea şi administraţiunea dru- 
mului de feră. | 

Disposiţiunile însă relative la plata dobân- 
șiloră şi la amortisarea obligaţiuniloră căilorii 
erate, nu voriă putea fi atinse prin acâsta. Cu 

tote acestea amortisarea obligaţiunilorii va pu- 
țea începe mai de timpurii, de câtii cumii s'a 
otărită prin $ 17 , 

" Tuasemenea casă însă contractele de servicii 
încheiate cu împiegaţii, precumii şi contractele 
relative la administraţiune vori ţrebui să fie 
respectate de gaverni în cualitatea sa de suc- 
cesore în stăpânirea şi drepturile căii ferate, 

Ş 26, Tâte amănuntele neprevădute în ac- 
tului de fașă vorii fi regulate prin vă comună 
înţelegere, luânduse de basă disposiţiunile -le- 
gislative, ale Austriei pentru căi ferate. . + 

Ş 23. Neinţelegerile ivite între guvernii' şi 
concesionari vori fi judecate de către duoi ju- 
decători arbitri, aleşi câte unul de fie-care parte. 

După încunosciinţarea “făcută de alegerea, 
arbitrului, cea-altă parte va fi detore a'şi a- 
lege pe arbitrolii stă în termină de 21 qile. 
Dâcă acestii termină va trece făcă a fi pumitii 

:] arbitraulii, partea care a avutii recursă la arbi- 
tragiă alege şi pe arbitrulă celei-alte părți. 
Cei dnoi arbitri alege ună supra-arbitru; dâcă 
însă după 6 dile de la numirea lori nu se vor 
putea înţelege asupra înţelegerii supra-arbi- 
trului, atunci primulă preşedinte ali înaltei 
Curţă de justiţie şi casaţiune, ţa fi supra-ar- 
bitru de drepti, în casă de diverginţă de vpi- 
niuni între arbitrii supra-arbitrală va fi dâter 
a se declara pentru opiniunea unuia s6iă altuia 
din arbitri. „. . a 

„ Bentinţa arbitrală va trebui să se pronunţe 
celi mai târdiă în termini de patru săptămâni, 
la casă contrarii se va procede imediatii la a-- 
legerea de nuoi arbitri,



1995 LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 
Arbitrii şi supra-arhitruli, voriă putea fi pă- 

mânt-ni e6ă străini, - 
lvinduse divergință între textulii francesă şi 

celii română ală acestei concesiuni, textulii 
francesii va, servi de basă la interpretarea, au- 
tentică a convenţiunii de facă,. 

Acestă conresiane împreună cu legea s'a vo- 
tati de adunarea deputaţiloră în şedinţa din 
27 Maiii anulă 1868, şi s'a adoptată cu majo- 
ritate de 79 voturi contra a 23 fiindă şi 5 ab- 
ţineri de la votă. * : 

Preşedinte, Dr. 4. Fttu, ' 
- Secretari, Al, Gâui, 
  

ÎS. A. 
NY     

  

Acâstă concesiune împreună cu legea, s'a vo- 
tati de Senată, în şedinţa sa din 20 Septem- 

„bre anulu 1868, şi s'a adoptatii cu majoritate 
e 41 voturi, contra a £. fiind'şi dous abţineri, 
Preşedinte, Stefani Golescu. 

. Secretari. C. Vlădoianu, 
  

L. 5.84 

      
Actii de concesiune, rotatii de corpurile le. 

giuit6-e Şi saucţionatii prin decretulii 
No. 1516, publicat în Monitorul No. 214 
pentru calea ferată de la Sucâva la Xaşă, 
Romană şi Botoşani, 

Art, 1. Guvernulă Alteţei Sâle Serenisime 
principelui Domnitoră ali Româniloră dă prin 
acestă actă, cu ratificarea cameriloră, domni- 
lorii principe Leon Sapieha, Vladimir comite 
Borkwwski, Dr, Carol Giskra din Viena, To- 
mas Brasey, 1, R. Drake, L. AM. Rate din 
ondra, representați în formă prin domnulă Victorii d'Ofenheim' în virtutea deplinei îm- 

puterniciri date la Viena Ja 7 Septembre 1867 
„si la Londra la 14 Septembre 1867, concesia cerută de dumnealoră pentru construcţia şi ex- ploataţia unel căt ferate, care plecând de la frontiera Austriei aprOpe de Sucâva, va lega | drumurile de feră Austriace cu Taşulii, Roman - Şi Botoşani. . 

Panctuli de întranire pentru bragulă Boto- 
_ŞaDi, va fi fixată de către gaverniă, în înţele- 
gere cn concesionarii, după ce studiile vori fi iăcnte şi aprobate de către guvern. . 

ocurile şi numărulă staţianiloră ai ală ga- -Teloră de bifurcaţiune so vor fixa în urmă după 
un comaniă acordă între ministrală lucrăriloră 
Publice şi concesionarii, 

, Art, 2. Concesionari! na potă fi dispensaţi Dică uă dată de indâtoririle contractate pentra Construcţiunea căiloră ferate. 
! I voră putea însă suspenda timparariă lu- crările în casii de forţă majoră. 

  

    

    

Tribunalul arbitrali la art, 28 va judeca 
faptele care constituescii aceste casuri după 
principiile generale de dreptă. 

Toti Tribunalulă arbitrală va decide şi asu- 
pra încetării casului de forță majoră. 

In timpulă suspendării lucrăriloră, guvernul - 
români, va suspenda plata subvenţiunei pre- 
vădută Ia art. 17. ÎN 

In casă cândii terminele pentru începerea şi 
terminarea construcţiei (art. 4) arii trece şi în- 
târgierea n'arii fi justificată prin causă de forţă 
majoră, recunoscute de Tribunalulă arbitrală 
(articolulii 28) concesiunea de fagă se va anula 
şi domoii concesionari vorii perde câuţiunea de 
uni milionii franci, prevădată la art, 31. - 

Art. 8. Construcţia şi organisaţia exploată= : 
rel căilorii ferate, voră fi executate conformii 
cu projectele detailate aprobate de d. ministru 
ali comereiului, agriculturei şi Iuerătilorii pu- 
blice şi concesionarii voră f îndâtoraţi a se 
conforma, cu dânsele, 

Guvernul 'şi reservă dreptuli a face a- 
cestorii projecte schimbările ce va crede nece- 
sarii în întereaulă traficulai publică, întru cât 
prin aceste disposiţii preţulii construcținnii nu 
va fi întrecută şi lucrările deja începute n'ară 
fi efectuate. . - - , 

In casti cândă în timpulă construcţinnii ară 
fi necesarii, în interesulii exploatărei s6ă ico- 
nomii construcţii, a se face Gre-care schimbări 
în traseulă a6ă detailarile de construcţie, con- 
cesionarii vori fi autorisaţi a procede în acestiă 
sens, dâca însă aceste schimbări nu santii în 
detrimentul direcţiei generale a linii sâi a 
solidităţei şi a nivelementolui et, 

Concesionaril suată autorisaţi spre a acce- 
lera deschiderea căii ferate concedate, a con- 
strai poduri provisorii cari mal târdiă voră fi 
înlocuite cu poduri de pâtră şi de feră bătutii 
(nu vărsată). . 

Intinderea kilometrică se va calcula pe linia, 
definitivă pe care voră urma a se construi „po= 
durile definitive, neţinându-se comptă de cur- 
bele accesoril ce se voră causa de lucrările pro- 
visorii. 
- Terminarea podurilorii definitive va fi obli- 
pgatorie pentru concesionari până la expirarea 
anului ală 6 de Ja deschiderea linit, 

Podurile definitive de feri bătută şi petră 
vorii fi construite pentru două linii (duble-voie). 

Dsca la expirarea acestui termină podurile 
definitive nu voră fi făcute, guvernul le va e- 
xecuta în socotâla sumelor ce concesionarii 
aă a priimi de la Statii. 

Pante de 10 milimetre maximum la metru , 
se vorii admite pentra linia Sacâva, Romană, 
şi de 18 milimetre maximum pentru trecerea 
înălţimei dintre staţinnea de bifarcare de pa 
linia Sacâva şi dintre Iaşi. - 

Aceste marime însă nu voră fi admise de cât 
atunci cândii guvernulă s'arii conringe prin
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studie seridse că nu se pot reduce prin Gre-care 
ocoluri. ' - 

La curbe razele nu vor putea nici uă dată 
fi mai mici de 300 metre. . , 

Lucrările de terasemente nu vorii fi făcute 
de cât pentra uă singură cale, şi concesionarii 
na vor putea fi siliţi a construi uă a doua cale 
ferată, de câtă cândă venitulă brută a duoi ani 
consecutivi .va adjange la ţifra de 60,000 fr. 
pe kilometru. . 

Art, 4. Concesionarii se îndâtorescii a începe 
construcţia drumolui de feri, concedate întrun 
termină de şâse luni şi a o termina şi da în 
circulaţiune celii mai târdiii după duoi ani de 
la aprobaţia studiiloră definitive, cari voră fi 
predate Ministerului lucrăriloră publice, în cele 
trei luni după ratificaţia concesiei de faqă. 

Guvernulu se obligă a aproba studiile defi- 
nitive,celă mai târdiu şâse stptimăni după pre- 
sentarea lori. , - 

Art. 5. Tote terenurile necesarii pentru sta- 
Bilirea căii ferate a ramuriloriă şi a dependin- 
ţeloră sâle, pentru deplasarea, căilorii de comu- 
nicaţie, pentru stabilirea şanţariloră, a acosta- 
mentelori staţiuniloră, gare, magazine, ate- 
Jieuri, deposite de materiale, biurouri telegra- 
fico, case de cantonieri şi de păzitori, reservâre 
de apă, cariere de psâtră, de petrişii şi de nisip, 
eacavaţi pentru împrumuturi de pământ, şi în 
genere pentru executarea, de ork-care lucrări 
ce s'arii cere pentra acesti stabilimentă vor 
fi cedate gratisi concesionarilorii pe domeniile 

i proprietăţile de cari dispune, s€ii va putea 
ispune Statuli, și acâsta în limitele trebuin- 

„ciosulai. 
Intreprinderea fiind de atilitate publică con- 

cesionarii vor cumpăra cu spesele lorii pe pro- 
prietăţile particulare tâte terenurile arătate 
la aliniatuli precedenti conformându-se pre- 
scripţiiloră legii de expropriaţie pentru causă 
de utilitate publică. 

Concesionatii vorii face exproprierile ca pen- 
tru dacă căi. 

Ei voră fi investiţi pentru executarea lucră- 
rile dependinte de acestă întreprindere de tâte 

" drepturile ce Statulii posedă, scă va obţine în 
virtutea legilor existente sâii viitâre în materie 
de lucrări publice, el rămână cu tote acestea 
supuşi la tâte obligaţiile ce derivă pentru Stat 
„din aceste legi şi reglemente, 

Art, 6, Facerea drumului de feri, d'a cur- 
medişală căilor naţionale, judeţiane şi vicinale, 
se va, face s6i pe d'asupra sâiă pe sub aceste căi 
cu viaducuri solide construite în aceleaşi con- 
diţiuni ca şi podurile peste ape. 

'Trecerile de nivelă nu vori îi admise de cât 
în casii de imposibilitate dovedită şi numai cu 
consimţimântalit guvernului. - 

In ceea ce privesc greutatea ralielorii (gine- 
“lorii) pe metru curentii, concesionarii se voră 
conforma dateloră şi norraelori admise de con- 

, 
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struirea căilorii europene de prima ordine şi 
care vorii fi supuse priimirei guvernului român; 
în ceea ce privesce materialul mizcătorii (rou- 
lant) precumiă trăsuri de persâne şi de măr- 
fari (vagons) locomotivulă şi alte asemenea 
materialuri trebuinciose, concesionarii se obligă 
a le avea totii-dt-una în proporţiuni suficiente 
spre a nu suferi întru nimici serviciulă, 

Art, 2, Pe timpuli construcţiunii şi a ex- 
ploataţiuni! linieiconcedate, concesionarii voră 
fi îndetoraţi a se conforma cu disposiţiunile 
concesiunii de fașă, precumii şi cu legile şi pre-, 
scripţianile ţărel presente şi viitâre, întru câtii 
nu se vorii găsi contrarii presentului actă de 
concesiune. 

Cheltuelile de supraveghere şi control din 
partea Statului evaluate la optă-deci franci pe. 
kilometru şi pe ani, vorii fi în sarcina conce- 
sionariloriă. 

Aceste cheltueli voră începe din gina înce- 
perii locrărilorii şi so vori plăti pe trimestra 
prin anticipare. 

Aceste cheltueli de supraveghere vorii fi cu- 
prinse în cheltuelile de exploatare. ! 

Art, 8. Pentru trebuinţa administraţiuuel 
posteloră, concesionarii suntii îndătoraţi a ex- 
pedia celă pugină ună trenă pe di, în fie-care 
direcţiune şi a se însărcina cu transportul gra- 
tuită ală poster şi ali impiegatului postalii 
care va însoţi posta de scrisorl, gropuri şi alto 
pachete. , 

In casă cândi administraţiunea posteloră 
arii crede necesariăs să tabileze pe liniile con- 
cedate uă postă ambulantă, precumi aceata se 
află pe mai malte linil de căl ferate streine, 
asemenea, concesionarii voră fi obligaţi a da şi 
manţine în stare bună vagânele pentra posta 
ambulanță, conformă cu cererile administra- 
ţiunei posteloră, spre înlocuirea vagâneloră 
ordinare cu optă sâă cu patru 16te; dâră gu- 
vernulă nu va putea cere acesti arangiament 
de câtii, cândă elă ară fi fostă stabilită pe dru- 
mulă de feri de la Lembergă, la Cernăuţi, gi 
Sucaava, - 

n interesuli serviciului postei, concesionarii : 
suntii îndâtoraţi a pune la d sposiţiuuea admi- 
nistraţiunei poşteloră în tote staţiunile pen- 
tru căi ferate, unde serviciulii postei va îi or- 
ganisatii, uni locală adoptatiă pentru stabilirea . 
anul biuroă de postă, fără nici uă despăgubire, 

Concesionarii suntă obligaţi a transporta şi 
distribui gratuită la staţiuni pachetele postei 
(exceptându-se gropuri de bani şi alte val6re), 
cari w'ară fi acompaniate de uni împiegatii al 
postei. , 

Tâtă corespondenţa consiliului de admini- 
straţiune s6ă a direcţiunii căilorii ferate, cu 
diferiţil să agenţi şi impiegaţi s6i a acestori 
din urmă între dâasii, va fi transpoitată pe 
calea ferată de către împiegaţii întreprinderii. 

Art, 9, Concesionarii voră permite stab.lirea,
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gratuită a unui telegrafă ali Statului în totii 
lungulii drumului de feră şi a secţiunilori stle 
parţiale, Pentru acâata Statuli se pâte servi 
cu stilpii ce concesionarii se obligă a înființa 
şi a supra-veghia prin agenţii loră tâte liniile 
telegrafului fără nici uă despăgubire din par- 
tea Statalui, : 

Telegraful drumului de feră ală concosio- 
nariloră se va întrebuința numa! pentru servi- 
ciulii căii ferate cu aprobarea gavernului, însă, 
elă va putea fi utilisatiă şi pentru expediţiunea 
depeşeloră guvernalui şi ale partieniariloră în 
favorea Statalui, | 

Ari. 10. Maximulă tarifelor ce concesiona- 
ri suntăi autorisaţi a percepe pentru transpor- 
tulă călătorilor şi a mărfariloră va fi totii 
acelaşi ca pe linia de la Lemberg la Sacâva, 
redusă în centime francese s6ă bani, 

Călători (pe cap şi pe kilometru). 
I; Clasă 12 bani. 
IL > 9 >» 

IL. > 6» | 
In trenurile de mare iuțâlă care se compune 

„numai de vagâne de | şi [| clasă, aceste tarife 
-Yorii putea fi rădicate cu 20 Ja sută, cu condi- 
“țiane însă ca iuţâla loră să nu fie inferidră la 
“aceea a trenuriloră exprese după căile ferate 
“în corespondenţă. ! 

"Mărfuri (cu iuţălă mică şi pentra 100 de ki- 
lograme şi je kilometru). . 

I. Ciasă |, 45 bani, 
ML > 1,5 
ÎI » 2,95 » 

Preţul transportului pentru ori-ce alte ob- 
jecte, precumiă şi taxele accesorii, clasificarea 
-mărfariloră şi condiţiunele de transportă, voră 
fÎ regolate în înţelegere cu guvernală, conform 
cu tarifele ţăritoră învecinate. o 

„În ori-ce casă sarea, și cărbunii minerali se 
- oră bucura de uă tarifă redusă do 25 la sută 
asupra clasei I, 

Art, 11. Tarifele vori putea fi după voinţa 
concesionariloriă reduse sub limitele maximum 
fixate prin art. 10 pentru tâte mărfurile să 

„pentru unele nuinai din objectele de transpor- 
“tatii, fie pe aceea a unei părţi a căii ferate în 
"oră-ca djrecţinne. - 

„Acâată scădere va putra fi admisă pentr 
“t6te distanţele fără deosebire ecă va putea fi 
:gradată în proporțiune cu lungimea întinderii, 

Tarifele asti-felii scădute voră fi rădicate 
din noii până la limitele maximum aprobate 

„de guvernă, dâră numai după co aii fostă în 
vigore în timpi de trei Juni, [n casii cândă uni 
expeditorii sâă uni întreprenoră de transpor- 
“uri va fi obţinută uă reducere de tarifă cu 
"Ore-care condiţinne, concesionarii vorii fi obli- 
ați a acorda aceeaşi farâre tatulorii expedia- 
torilorii şi întreprenorilorii de transportiă cara 
ară priimi aceleaşi condiţiuiă, astii-felii în câtă 
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în nici unii casă să nu se facă vre uă favâre 
excepţională. ! 

Guvernulii va avea dreptulii de a cere uă re- 
ducţiune de tarife pentru transportulă călăto- 
riloră şi a mărfuriloră precumă şi a taxelorii 
accesorii, îndată ce venitulă neto a duot au! 
precedenţi va întârce cu cinci-deci la sută suma, 
garantată, - i 
Art, 12, Transporturile militare voriă trebui 
efectuate de către concesionari cu jumătate din 
preţulă tarifeloră pentru militarii isolaţi scă 
în corpă precumii şi pentru caă, bagaje, efecte 
militare şi materială de răsboiă. Ii 

In casă cândă objecte, aparţinăndă la mate- 
rialală de răsboiă, m'ariă fi expresii arătate în 
clasificaţiane, ele vorii fi asimilate la clasa II 
de mărfuri cu iuțâlă mică. : 

materialalui militară şi de răsboiă și a mate- 
riiloră primejdiose sâii ivflamabile voriă fi fixate 
prin ană regulamentii specială. .... 
Art, 18, Impiegaţii Statului sâă cet-alţi fanc- 

ţionari, călătorinai din ordinile autorităţii, în- 
sărcinaţi cu controlulă administraţiunii şi a 
exploataţianii căii ferata pe acea linie, fie pen- 
tru a păzi interesele Statului, fie pentru ser- 
viciulă vămiloră şi care vorii justifica misiunea 
loră voră fi transportați gratisă precurrii” şi 
bagag-le lori, ' ! 

Art. 14. Gorernulii va avea dreptuli în casă 
de fomete în România, a reduce tarifele pentru 
grâne până la jumătatea tarifet maximum. 

Art. 15, Concesionarii voră avea dreptalii 
„de a forma capitalulă necesariă pentru con- 
strucţiunea căii ferate cumii voră voi; ei vorii 
avea dreptulă de a forma uă companie anonimă 

  
deja existentă, dâră care va trebai a fi totă-ds- 
una represiutată în ţsră de uuă comitetii diri- 
gentă, care va fi organală stii legală pe lîngă 
gavernali română. | : 

Compania ce voră forma concesionarii va in- 
tra în tâte drepturile precumiă şi în tâte obli- 
gatiunile concesionariloră, n 

Art, 10, Concesionarii voră area dreptulă a 
stabili agenţi în întru şi io străinătate, precumii 
şi a organisa întreprinderi pentru transportulă 
călătorilor şi a mărfuriloră pe uscaţă şi :pe 
apă conformându-se regulamentelori existente 
din ţeră.: ai 
"APts 47 Guvernulă acordă concesionariloră 

uă sub-venţiune de 40 mii franci de kilometra 
"plătitâre în modulă următori : LI 

Lungimea liniei concedate este presupusă ca 
de 200 kilometre, dâră qifra acâsta se va ve- 
rifica după finirea liniei, şi deosebirea; în inai 
multi s6ă în mal pugină se va regula după 
deschiderea căii. 

„ Versămintele acestei sub-renţiani a guver- 
nului se vorii împărţi în 20 luni, în câtă gu- 

          

Regaiile da observati pentru transportulă__ 

de acţionari sii de a se fusiona cu uă combânie ' 
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“vernulă va asea a plăti în curgerea acestul | tisa asupra venitului anuală reto garantată 
“timpi la fie-care Qi ântâiii a lanei susă arătata ! de guvernă totă capitalulă emisă pentru con- 
'sabvenţiane pentru numerulii de 10 kilometre, 
“ca excepţiune pentru a 20-a lună, pentru care 
guvernul nu va avea a plăti du câtii subren- 
“iunea curenită pentru restală de kilometre. 

" Fie-care sumă ce se va da gradatii concesio- 
nariloră va fi garantată de dânşii cu poliţe ac- 
ceptate de uă bincă şi priimite de guvernă şi 
plătitâre în casă cândi concesionarii ară exe- 
cuta indstoririle lori. + 

Aceste poliţe sâii bonuri de tesaurii română 
xoriă fi depuse la uă casă de bancă în Bucuresci 
priimită da guvernulă români. 

In contra acestori poliţe guvernul va vărsa 
în. fie-care lună partea sa de sub-venţiune la 
aceeaşi bancă care nu ra putea dispune de dânsa 
în favorea concesionariloră da câtă pe certifi- 
cate vizate de inginerulii guvernului. 

In proporţiune cu înaintarea lucrăritorii, po- 
Jiţele depuse de concesionari se vorii restitui 
în proporţiane cu suma cheltueliioră făcute şi 
certificate şi care vorii fi de nă valre fuduvită 
„de câtii suma poliţelorii ce se restitue. |, 

Antâiulă rărsămentă din partea guvernului 
20 va face trei luni după promulgațianea con- 

„.cesiunei de facă. Acestă ântâiă vărsământii 
„precuinii şi cele ducă următâre se vorii efectua 
tără numitele certificate de lucrări executate, 
„rEmâindă poliţele acestori tei vErsăminte de- 
pusa penă ce se va certifica lucrările executate 
în proporţiunea de mal susă. 

Guvernulă garantâză, afară de acestea, con- 
cesionariloră pentru calea ferată concedată prin 
presentulă actă, unii venit anvatii neto cuprin- 

„dendu-se şi amortismentulă de 7 şi jumetate 
„la sută asupra unui capitală de 230,000 franci 

- pe kilometru care, după verificarea lungimei 
„kilometrică, va fi transformati în uă singoră 
sumă anuală fisă, plătitâre în numerariă de 

_ 17,250 franci, îmulţiţi cu numărulă kilometre- 
lori deja construiți... | : 

Asâstă garanţie va începe a curge din diua 
„punerii în exploatare a liniel întregi şi va îi 
menţinută în totii timpul duratei coucesiunei, 
astiă-felă că dcca venitulii anuală neto ali căil 
ferate w'ară ajunge la suma susii menţionată, 
deficitolă va trebui a îi complectatii de către 
“garerniă, ! | 

"In casă câudii venitulii anual neto arii în- 
-trece suma garantată excedentali va fi mai 
„Antâiă şi cu preferinţă de orl-ce altă întrebain- 
ţare afectați la înapoerea avanselorii făcute 

„de guvernă pentru complectarea intereselorii 
garantate. 

Indată ce susii disele aransuri ror fi plătite. 
guvernului, excedentnlă va fi împărţită între 
guverni şi concesionari, în proporţiune de nă a 

„ Ş6sea parte pentru guvernii, şi cinci şesital pen- 
tru concesionari. . E : 

Art, 18, Concesionarii se îndâtoreză a, amor- 

strucțiunea sii întreţinerea căii ferate înainte 
de expirarea concesiunii de faşă. 

Art, 19, In casă cândă guvernalii ar fi chiă- 
mată a complecta venitulă anuală neto până 
la concurenţa sumei garantată, elii va fi dstori 
a face în termină de 40 de qile de la data noti- 
ficăril făcute de concesionari, avansurile nece-. 
sarii pentru complectarea plăţii intereselorii 
semestriale. ” | 

Aceste arausuri ale guvernului vor fi făcute 
pe basa socotelilori aproximative semestriale 
presentate de concesionari. 

Pentru facerea bilanţului şi fixarea venitnlul 
neto se vorii adopta basele luate în acâstă pri- 
vire la căile ferate din Galiţia. 

Dsca după ce bilanţali: întreprinderi! a fostă 
făcutii, ceea ce trebue să se facă celii mai târ- 
dii trei lunl după expirarea fie-căruia ani de 
«Xploatare, ară resulta că avansele făcute de 
gurernă întrec suma dăâtorită de dânsulii, con- 
cesionaril voră fi îndâtoraţi a'i restitui imediat 
excedentulă cu 7? şi jumătate la sută dobândă. 

Din contră guvernală ra avea să plătâscă 
diferenţa în mai multă între suma garantată 
şi avansele făcute în ună terminii de patru-deci 
dile după ce bilanţulă îi va fi fostii presintată. 

Deca nici uni avansă: n'a fostii ceruti gu- 
vernului şi d&ca, bilanţulă arii demonstra unii 
excedentă peste venitulii neto garantată de. 
guvernii, concesionarii voră avea a plăti celii 
nai târdiii patra-deci de dile după presentarea 
acestai bilanţii, suna ce ară reveni guvernului 
conformă art 17, ! 

Art, 20. Pentru a păzi interesele Statului, 
guvernul este autorisată a cere ca cunstruc- 
ţiunca liniilorii precuimnă şi organisaţiunea ex- 
ploatării pe toti parcursulii căii ferate să fio 
făcute şi stabilite într'anii modă 'solidii şi în 
condiţiunile căilorii ferate de ântâiulii ordinii 
şi că totii ce se va constata defectuosiă să fio 
imediat scosii şi înlocaitiă. 

Dreptulă de supra-vegherea guvernului se 
va exercita prin delegaţi speciali cari vorii avea 
asemenea dreptulă a as'sta li şedinţele consi- 
liului de administraţiune precumă şi la adună- 
rile generale ori de câte oră guvernalii va găsi 
de trebuinţă, - 

- Gavernală va trebui a fi informată la timpă 
oportanii de loculi şi data adunăriloră. 

Aceşti delegaţi vorii- avea dreptii a suspende 
ori-ce disposiţiani, care le-ariă părea contrarii 
intereseloră Statalui: dâră voriă fi dâtori a su- 
pnac objecţiunile lor imediată Ministerului lu- 
crăriloră publică care va decide fără întârdiere. 

“Afară de acesta, savernuliă va avea dreptulă, 
în caahtatea de pârtaşii în întrepriudere, a 
numi ună numării proporţionalii de membri în 
consiliulii de administraţiune. !   Art, 21, Concesionaril torii fi scutiţi de ori
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ceimposit sâi taxă asupra, venitului şi de plata 
a orl-ce contribuţiune fie timbru sâi tasă de 
înregistrare atâti asupra imobileloră, făcândă 
parte din calea, ferată câtă şi asupra acţiuni- 
lori obligaţiuniloră şi cupâneloră, 

Aceste scutiri de mai susă vorii avea locă 
pe toti timpulă construcţiunii şi âucă dece ani 
după punerea în exploatare pentru taxele deja 
stabilite; 6ră pentra acele cari arii fi stabilite 
mai în urmă, pe timpi de dece ani după sta- 
Bilirea loră. | . | 

Afară de acestea concesionari! voră fi scutiţi 
de ori-ce taxă de intrare pentru tâte materia- 
lele necesarie la construcţiunea şi la exploata- 
rea căii ferate pe totii timpul construcţiunii 
şi âncă pentru dece ani din diua deschiderii 

- căii ferate, . ! 
Art, 22. Durata concesiunii este fixată la 

nouă-deci de- ani de la data deschiderii liniei, 
Ca tâte acestea, concesiunea va putea fi de- 

chiarată de expirată înainte de epoca sus disă, 
îu casă cândă terminile fixate pentru începerea 
şi terminarea construcţiunii (art, 4) ară trece, 
şi întârdierea n'ară fi justicată prin cause de 
forţă majoră să prin crise politice şi financiare 
constatate şi recunoscute de către Tribunalul 
arbitrală. , " 

Arte 23, Guvernulă îşi reservă dreptulii de 
a răscuropăra calea ferată concedată prin actal 
de concesiune de facă la ori-ce epocă după ex- 

„ pirarea de 30 de anl de la, deschiderea liniei, 
Pentru a fiza preţul rescumpărării se va 

însemna productuli neto anuală obţinutii de 
întreprindere în timpulă celoră gâpte ani care 
voră preceda anulii cândii are a se efectua res- 
cumpărarea se ra evalua producerea neto mid- 
Jocie acestoră ani. 

Acestă productii neto medii care însă în nici 
ună casă nu va putea fi mai micii de câtă ve- 
nitulii neto garantată de guvernii, se va; plăti 
concesionariloră sub forma unel rente annale 
până la expirarea concesiunii, 

Art, 24. La epoca fixată pentru expirarea 
concesiunil s6i în casă de rescompărare a căii 
ferate din partea guvernului, Statulii va lua 
în posesiune liberă de ori-ce sarcini pămâatu- 
rile, lucrările de artă şi terase mentele, clădirile, 
calea ferată și tote dependinţele ssle, precumă 
materialulă mişcătoră, gare, locuri de încăr- 
care şi descărcare, case de cantonieri şi de pă- 
zitori cu tte mobilele şi imobilele in stare 
„bună în limitele condiţiunilorii prescrise prin 
art. 3 şi 6. - 

Dâră în ori-ce casă fie ca concesia să expire 
s6ă ca gurernulă să rescumpere calea ferată, 
concesionarii voriă rămânea proprietar! pe fon- 
dulă de resersă, formată chiară prin veniturile 
întreprinderii, pe creanţele de încasată încă, 
precumi şi pe clădirile speciale, construite cu 
fondurile particulare ale concesionariloră, pre- 
cumii cuptâre de coks, vărsători, usine de ma- 

    

  

şine şi alte aparate, magazine, docks etc.; la 
stabilirea şi la cumpărarea cărora concessonarii 
ai fostă antorisaţi de cătra guverni cu condi- 
ţiuns, că ele nu rorii furma uă parte din de- 
pendinţele căi ferate. | 

Gavernulă va avea dreptulă a cumpăra și 
aceste stabilimente după prețuirea fâcută îe 
experţi numiţi do ambele părţi. : 

" Arte 28, Concesionarii voră fi liberi a înga- 
gia atâtă pentru construcţiune câţă şi pentru 
exploatarea căii ferate ingineri şi împiegaţi 
pământeni stă străini, cari voră fi fără distine- 
ţiune supuşi la legile ţării. 

- După cinci ani, jamătate celă pugină din îm- 
piegaţii inferiori să tie pământenl. 

Arte 26, Gavernală asigură concesionarilori 
toti sprijinulă necesariă pentru construcţiunea, 
căii ferate şi va da ordine precisa la tâte auto- 
rităţile civile şi inilitare spre a le da totă a- 
jutorală şi a'i garanta contra tutulorii împe- 
dicăriloră locale, 

Art, 27, Concesionarii na vor putea nici uă 
dată să se prevaleze de vr'vă protecţiune străi- 
nă în contestaţiunile cari sarii rădica între 
dânşii şi administraţiane, în privinţa conce- 
siunei de facă. . 

Art. 23. In casă de diverginţă îutre governiă 
şi concesionari pricina va fi supusă la davi arbi- 
tri din care unuli va fi numit din fie-care parte. 

Partea care va avea recursi la arbitragiă va 
informa pe cea-altă de alegerea ce va fi fâcutii 
a arbitrului şi o va invita a numi şi dânsa unii 
arbitru din parte'i.: 

In casă cândă cea-altă parte n'ară răspunde 
la acestă inritaţiune în termini de duoă-geck 
şi una dle, partea care va avea recursă la ar- 
bitragiu va numi pe ală dnoilea arbitru în nu- 
mele celei-alte părţi, avendă numai a'i notifica 
acâstă numire, 

Aceşti duoi arbitri voră procede imediatiă la 
numirea unui super-arbitru. 

Deca arbitrii nu s'ară-putea înţelege în ter- 
mină de şâse gile de la numirea loră asupra 
alegerii supra-aibitrului, atunci primulă pre- 
şedinte alu înaltei Curți de justiţie şi de casa 
ţiune va fi supra-arbitra de dreptă, 
Amânduoă părţile vorii î dătâre a se sapune 

fără apelă la decisia unanimă a arbitriloră şi 
în casi de neînțelegere a acestora, la sentiaţa 
Supra-arbitrului, care va fi dâtori a se uni cu 
una din cele ducă opiniuni emise; 

- Arbitrii şi supra-arbitrulă, ce aceştia voră 
numi, poti fi pământeni sâă străini. 

Sentința, arbitrală trebue să fie pronunțată 
în termin de patru stptămâni celă mat târgiă, 

In casă când arbitrii nu şi-ară da sentinţa 
în terminuli preserisă, ei voră fi escluşi din 
funcțiunile lori, şi se ra proceda imediată la 
numire de alţi arbitrii. : : 

„ ATte 29, Tote amăruntele cari nu s'aii pre- 
vădutii aci voră fi regulate prin buna înțele- 
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gore luându-se dreptă basă disposițiunile legii asupra concesiunii de căi ferate din Austria din 14 Septembrie 1854, întru câtă aceste dis- posiţiuni n'ariă fi contrarii stipulaţianilorii ac- tului de fașă şi legiloră existente în România. Art, 30. Este bine înțalesi că stipulațiunile | E conţinute în acestă actit de concesiune na voră avea valore do câtă pe câtă timpă angagia- mentele luate de ambele părți conţractante.vor fi fostă îndeplinite cu consciință de către â- mânduot părţile. 

Art. 31. Concesionarii se angagiază a depune la tesaurulă' publici uă cauțiune în bani sâi efecte publice de ună milionă de franci, — A- câstă cauţiune va rămânea ca garanţie pentru îndeplinirea îndâtoririloriă contractate de ei.— a se va restitui concesionarului după ce va termina lucrări de uă înduoită valâre. Arte 82, In casii de diverginţă între textală francesă și acelă românii ală concesiunii de facă, textul francezi va fi considerati ca au- tenticii, 

ata 7 

CONVENȚIUNEA 
INCHEIATA DE COMISIUNEA TECHNICA LA DRESDA, LA 11-—16 SEPTEMBRIE 1865, cane FACE PARTE INTEGRANTA DIN CONCESIUNEA CALL FERATE A ROMANIEI CONCEDATA DOCTORULUI STRUSBERG. 

SOCIETATEA 
ADMINISTRAȚIUNILORU DE CĂI FERATE GERMANE . DE 

CONVENŢIUNI TECHNICE 
Pentru construcțiunea și disposiţiunile de exploatarea drumurilorii de feri redac- tate de uă comisiune teehnică a Sociolă= ţii, conformii otărîriloră adunării de techinici din Dresda de la 11—16G Septem- bre 1865, 

I. PRINCIPII GENERALI. 
Pentru construcţia căiloră ferate din Germa- 

mia, care se recomandă cu dinadinsulă. la construcţii din noi, la com plectări mai mari 
şi îa reconstrucţă, 
(fisurile suntă în piclâre englese ți cele din parcn- tesi în numere rotunde exprimate În metri), 

A. CoxsrRucria CAII 

Planum. (Corpuliă căii) | 
Ş 1. Proiectul pentru drumuri de feri, cari. nu-suntă ramuri sâă căi secundare, trebue să fie astii-felă dispusi, în câtă să se pOtă aşeda uă.cale dublă, de ra cere necesitatea, 

" Curonamentă, 
Ş:2. Lăţimea curonamentului, măsurată în liniă orisontale, pe dedesubtulii gincloră, de la ună punctii de intersecţiune a'acestei linil ca uă teşitură, până la puneţulă de intersecţiane cu cea-altă teşitură, trebue să fie la unii drum cu duoă rânduri. de şine (cale dublă), celit pu- ginii de 24 piclâre 9 țoli (7,5 mm.) la uni drum   

cu ună rândă de şine (cale simplă) celii pugină 13 piciâre (4,0 m). | | 
Declivităţi şi curbe 

$ 9. Doclivitatea, cara nu trebue covârşită, la căile principali, so fixâză : ÎN In. şesuri (locurţ plane). ...., 1,200: - În locuri accidentali ,..... „+ 1100; : In loceri muntâse, 40 1,40.. „ Schimbările. declivităţiloră trebuesciă a £ ro- tungite, prin. arcuri de cercă do uă rază, pe: câtii va fi prin putinţă de mare, spre a dobândi 
“transiţiuni line. 

$ 4. Raza curbeloriăla:-căi principali în lo- curi plane. nu trebus să fie mal mică do câţă 3.600 piclâre (1100.0 m.), în locuri accidentate de 2,000 picisre (600,0 m ). Excepţionaimente acesta din urmă, se pâte reduca gi. până la 1200 piciore (360.0 m.). La căi ferate muntâse, cea mai mică rază după regulă este de 1,000, 
pici6re (300.0 m.); excepționalmente de celii puginii 1.808 piciâre (550.0 n.); în locuri mun- tose, celă puginii 6,000 piciore (180,0 m.). | 

Distanţa drâptă între duoă curba upuse tre- bue să fie după regală egală cu lungimea tre- nului. Rampele. maj repegi tretue să se mal 
modereze; proporționalmente în cuprinsul cur- 
:beloriă, . 

$.5. Staţiunile trebue să aibă. uă lungime 
orizontală în:locnzi vlane şi accidentate, de 
celă paginii 1,800 piciâre (530,0 m.); în locuri. 
munt6se, celii pușinii 600 piciâre (180,0 m.). 

În locurile piane şi accidentate, trebue să fie nă; parte. din, acâstă lungime uă linie dreptă 
„do celă pușinii 600 picl6re (180.0 m.). 

Rampe mai mari de câtă 1,400, nn suntă. 
permise în staţiuni. - - - 
ie Lăţimea-căii” a 
“$ 6, Depărtarea între şinele unei căi trebae să fie în lumină 4piciâre 8'1/2 țoli (1,436 m.) 
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Spaţiulă liberi pentru cale 

$ 7. Şinele trebno să fie depărtate din mid- 
locă în miglocă uua de alta cel puşin de 11 pi- 
căâre 4 țoli (3,5 m.). | . 
„$ 8. Pe calea ferată liberă şi pe şinele staţii- 

loră pe cari se mişcă trenul, trebuesce obser- 
vati celă pugină profilulă normală ală spaţiului 
în lumină, desenată pe alăturata tabelă lit. A, 

$ 9, Inăiţimea liberă, în lumină, peate în- 
trega lăţime a fie-căreia căi ferate, trebue să 
fie celi paginii de 15 piciâre 9 țoli (4,8 m.) 
dWasupra şineloră. 

$ 19. Gurele de scurgare a machinelori de 
apă trebue să fiz celii puginii cu 9 piciâre 4 ţol 
(2,8 m.) peste faga superiâră a şinelori. 

ine. 

Ş 11. Şinele trebue să consiste dintr'uni fer 
s6ă oţelu proprii pentru acată întrebuințare, 
laminată sub controlă şi nici uă-dată mai 
scurte de câtii 18 picidre (5,5 m.), 

$ 12, Capaulă şinei trebue să fie lată cel 
pugin de 2 1/4 țoli (0,05 m.), şi să aibă uă sa 
pra-fagă bombată a căreia rază să nu fie mai 
mică de câtă 5 țoli (0,130 m.). 

$ 13, La căi principali, înălţimea, ginelorii 
nu trebua să fie mai mică de câtă 41/4 țoli 
(0,114 m.).- - 

Ş 14, Greutotea maximum de suportată pen- 
tra uă şină, nu trebue să covârgâscă 130 cân- 
tare de zollverein, după greutatea şi materia- 
lulii şinelorii astă-d1 usitate, 

„ Aşedarea şinelorii 

$ 15. Şinele trebue să fia aşedate cu uă în- 
clinare în întru, şi acâstă înclinare trebue să 
aibă celii puțină 1/20 din înălţime. 

$ 16. Suprafegele ambelori şine a unei căi 
trebue să se afla pe uă linie orizontală şi la e- 
gală şi exactă înălţime. 
„n curbe, şina exteriră trebue să sa aşede 

cv atâta mai usii de câţii cea interioră, ţinândă 
comptii de iuţâla trenuriloră, pentrn ca danga 
ginei, să fie cu câtiă se va putea mai pugină a- 
tacată da bordurile râtei. 

$ 17, In curbe cari ai uă rază mai mare de 
câtii 2,008 pici6re (600,0 mm.) distanţa gineloriă 
rămâne neschimbată. In curbe de uă rază de 
600 picidre (180,0 m.), lărgirea acelei distanţe 
nu trebue să fie de câtă celii multă 1 ţolă 
(0,025 m.). E 

- Fizarea şineloră 

Ş 18, Extremităţile şineloră trebue să fie la 
ptinctele Jorii de joncțiune tăiate într'ună plan 
normale pe axa şineloră. 

$ 19, Dunga şinelorii trebue să fia înălţată 
cu 11/2 ţolă (0,038m,) către marginea interiâră 
a acestora peste midlocele de consolidare, pre- 
cumi câpătâie, pirono şi altele. 

    

„LEGIUIRI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

"$ 20, Implinirile terminale a ambsloră şine 
ale unei căi îu linie drâptă trebue să fie dapă 
regulă, aşa dispuse în câtă să stea normală 
una pe alta. . , 

Ş 21. La fixarea îmbinăriloră, trebue a se 
lua în consideraţiune schimbările produse de 
temperatură în lungime, lăsându-se pentru a- 
cestea unii intervali cuviinciosă, . 

22, La câilo ferate principali, îmbinările 
de şine cu basă lată nu suntiă permise a se face - 
numai cu scâbe sâii cu şurupuri, 

$ 23. Cea mai bană îmbivare a şinelorii la 
capete, este vă construcţiune cu spetele şi 
4 şurupuri (eclisse). , 

Ş 24, La îmbinarea capeteloră şineloră pe 
căpătâe, se recomandă asemenea întreboinţa- 
rea spetelorii (eclisse). | 

, Traverse (tălpi) 

$ 25. Cele mai bune traverse întrebuințate 
până acumii suntii acele de lemnă injectate de 
ună substanță ce lepresertă contra patregdiciunii. 

. $ 26. Laiîntrebuinţareasnporturilor de lemn, 
sistemuli transversală trebue a se prefera în 
locul celui longitudinait. 

Ş 27, Sab îmbinările sâă închieturile capote- | 
lori gineloră, traversele trebuo să aibă uă mai 
mare suprafacă de câtă cele-alte itermediare. 

$ 2$, Trarersele de lingă încheeturile ca- 
peteloriă gineloră trebue să fie puse atâţiă de 
aprâpe, pe câți permite complecta umplutură 
pe de desubtiă. 

În construcția”speteloră tari se recomandă 
întrebuinţarea încheetariloră nesusţinute (en 
porte ă faar). Da 

$ 29. In punctele unde se întrebuinţăză e- 
scepţionalmente tălpi longitudinală, trebue ca 
acestea să fie în aşa modi îmbinate, în câtă 
extremităţile lorii să conserve nă posiţie fixă. 

$ 30. Suporturi de pstră sunti numai a: 
tunci permise la căi construite din noă, cândă 
suprafaca balastului este în acelaşă nivelă ca 
pământuli naturală. ! 

$ 31, La căi mai vechi în rambleii, aseme- 
nea suporturi numai atunci potă fi admise, 
cândă săpătorile se varii fi consolidatii ca de- 
săverşire, .. 

$ 32, In curbe cu uă rază mai mică de câtă 
2,500 piciore (760,0 m.) saporturile de pâtră 
de lingă punctele de imbinare a şineloră tre- 
bue să fie aşa întrunite in câtă să nu se pro- 
ducă nici uă schimbare în lărgimea dintre şine. 

In curbe mari şi în linii drepte, acâstă în- 
trunire pote să lipsâscă, cândă cuburile de pâtră 
voră avea uă grentate suficientă pentru a con- 
serva înclinarea şinelorii, şi se voră înțepeni 
acestea în fegele exteridre cu balastă bine bătut, 

Secarea 

$ 33, Planclă să corpulă căii, trebuesce să | 
fie asiguratii de ori-ce umegslă, asti.felă ca  
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gerulii, străbătendă la cea mai mare adâncime în pămentă, să nu pâtă adjunge la nivelulă celă mat înaltă ali apeloriă, 

Ş 31. Patulă balastulal trebus totii-d6-una să aibă uă scurgere liberă către „laturile cor- pului căii. a 
Este de doriti ca banchetele exteriore, să fie compuse dintr'ani materială permeabilă, 

Palastii (petrişiă) 
$ 35. Balastulii trebue să fie grosii de 8 ţol. (0,200 m.) atâtă sub traversele de lemnii câță şi sub acele de pâtră. i $ 36. Balastulii trebue să fie de aşa cuali- tate, în câtă nică să se îmia în timpă de ume- Aslă continuă, nici gerală să "1 pâtă diatruge, 

Poduri 

Ş 3. In construcţia podauriloră, trebue a so prefera bolți solide de pâtră să cărămigi bune, 
în loculă altoră materiale; afară numai cândă prin deosebite motive nu sară găsi mal avan- tapi6să uă solidă construcţiune de feri, 

Ş 38. Podurile de lemniă suntă inadmisibile 
la căiie ferate principali. 

„La podurile de feri sâă oţelă, părțile cari 
pârtă calea podului trebue să consiste din ma- terială laminati s6ă bătută, . . 
Est trebuinţă a se supane la cercare aceste poduri prin încărcări de greutăţi, 

Pasage (încruciştiri) | 
* $ 89. Unghialii în care pasagele de niveli se 
încrucișză cu şinele nu trebue să fie în genere. 
mai inicii de câtă 30 grade. 

$ 40. La trecerl peste şine de uă între-di- 
stanță normale, trebue să fie uluculă pentru 
lambava r6tei 2 5/8 țoli (0,067 m.) lată, şi cel 
pugină 1 1/2 ţolă (0,038 m.) adânci. Peste ac6-- 
stă adâncima nu trebue să trâcă la marginea, 
din întra a şinelorii nici uă parte a coustrue- 
Auniă. | . 

; La pasaga pesta sine de uă între-distanţă 
mărită, uluculă pentru bordală râtei trebue 
măritii în proporţiune egală peste 2 5/8 țoli 
(0,067 m.) „a - , 

Ş £1. Acesti ulucii trebue aşa construită, 
în câtă animalele de trasii ce trecă pe d'usapra 
să nu sa prindă cu uă parte din copitele lori. 

$ 42, La şosele trecerea trebue dispusă, o- 
risontală în vă aşa lungime, în câtă în apro- 
piere de pasagiă, trăsurile să stea mai orison- 
tală, mai 'nainte ca animalele de la vişte să 
adjungă la sine, 

Ş 45. Umplerea spaţiurilori între şini tre- 
bue exacutată fără bombamenţă, . 

Sine de siguranţă 

Ş 41. Iotrebuinţarea şinelorii da siguranță 
la pasage nu este de rigore. 

Ş 49» Aplicarea şineloră de siguranţă nu e | nurt; 
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bană de câtă numai la pasage, evitemente şi în staţiuni. , 

„ Semne divisionare 

$ 46, Calea ferată trebue să ami semne di- visionare pentru secțiuni determinate în lungime 
$ 47, Fic-care schimbare de declivitate a căii trebue să fie însemnată prin ună ar&tătorii de declivitute, astii-felii în câtă să se artte şi lungimea pe care declivitatea, este unitatea. 
Apărarea contra zăpediloră şi incendiului 

păduriloră 
Ş 4S. La aşedarea platformel unei cale fe- rată, trebue a se avea în cea mai de aprâpa băgare de sâmă asigurarea e de viscoli şi troeni. Intre midl6cele proprii de apărare, s'a constatatii ca, practice, după deosebirea, locali- tăţiloră, diguri și plantaţii de uă lăţime şi de uă depărtare potrivită de la calea ferată, 
Ş 49. In traversarea pădurilorii, pentru apă- Tare în contra incendiilorii, trebuesce a se ţine   

  

în stare do exploatare, sâă a se utilisa într'unii modi Gre-care, uă parte din pădure de uă lă- țime potrivită şi paralelă ca calea, asti-felă ca prinacâsta, propagarea foculni să sa oprâscă, Acestă lăţime se va determina dapă localităţi. 

B. Sramrusr 

Staţiuni terminale 

$ 60, Cândii ducă căi, aparţinândi la deosa- bite administraţiuni, se întâlnescii a extremi- tățile loră, şi când nu este posibilă uă com- plectă unificare într'nă singură staţiune, colo duct staţiuni se așâdă imediată una lîngă alta şi la acelaşi nivelă, Ambele staţiuni şi mat cu deosebire acele de mărfuri sa pună în legătură prin şină, | . 
$ dl, La punctale ds bifarcaţie a căiloră. se recomandă nă stațiune conună. Acesta în ge- nerală trebue să fie aşa dispusă, în câtă gara să stea între ambele căi, și trotârele aflate de ambele părţi să fie îu legătură imediată, 

„Se recomandă mai cu deosebire a se acoperi trotoarele cu învelizuri, sâii a se construi hale. 

Staţiuni înfundate 
$ 52, Atâti pentru stațiuni comnne, câtă şi pentru bifarcaţii ale aceleeaşi administraţiuni, 

trebue a se evita pe câtă va fi prin putinţă stațiunile înfundate, 

Staţiuni intermediare 
Ş 53, La staţiunile intermediara trebue în- deplinite următârele trei condițiuni: 
a. Trenurile cari se soră întâini să se potă 

abate cu siguranţă; - 
d. Să pâtă fi parcurate cu siguranţă de tre-
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c. Trenurile să nu parcure fără necesitate 
curbe de abatere. Ă 

Aceste condițiuni trebue să fie pe deplină 
indeplinitii numat.la, căile ferate duble. 

Chiarii la căile simple, curbele de abatere 
trebue să fie parcurate numai la încrucișarea, 
a ducă trenuri şi atunci numai de ună sinzură 
trenă. Pentru acâsta staţiunile intermediare 
trebue aşa dispuse ca cumii calea ferată arii fi 
Li NIN i 

Ş 54. Fie-care staţiune intermediară trebue 
sii aibă, afară de acele două rânduri de şine, 
coli pucină şi unii ală treilea, precumi şi spa- 
ţiulă necesariii pentru ună alţi patrulea. N 

-Scurgerea apeloriă 

Ş 35. Scurgerea apeloră la staţianile orison- 
tale trebue a se efectua pe deplinii numai prin 
canale suterane, Celă puinii trebue să se facă 

"ună drenagiă şi şanţuri adânci afarăde spațiali 
cuprinsă de şine. DD Ia 

Împrejmuiră ' 

Ş â6. Staţiunile trebuesciă împrejmaite. De- 
osebitiă d» acâsta este de nevoiă de unii grilaj 
la trotoarele deschise, pentru a despărţi pu- 
bliculă de trăsuri. : 

Umblare pe şine 

Ş 5%. Staţiunile: potii să fie aşa, dispuse, în 
citi călătorii să potă trece peste şine, findii-că 
acâstă trecere este fără pericolă la trenuri cari 
se opiescă.. . i mi 

Deosebirea gareloriă 

Ş 5S, La staţiunile maj mari, trebuescii de- 
osebite garele de persone de garele de mărfuri, 

Ambels trebuo. să aibă deosebite intrări şi 
cşiri: Nu trebue a se perde din vedere ca să se 
potă exersa peste totă cuvenita prireghere, și 
ca punerea în ordinea trenuriloră mixte să nu 
se efectueze cu mare perdere de timpii şi de 
putere. . a 

Este da doritii a se adopta disposiţii, cu cari 
să se combine espediţiunea şi transportulă 
mărfuriloră cu a .bagagelorii, - 

Depărtarea şinelori 

Ş 9. Este de doriti ca cea mai mică depăr- 
tare între ducă căi aflate în interiorul sta- 
țiuniloră, socotită din midlocii în midloci, să 
fie de 14 picădre (4,3 m.); cu tâte acestea, acâ- 
stă lepărtare se pote inicşora, până la limita 
de 12 piciore (3,7 m.). i 

Pentru căi, principale între cari se aştdă 
trotâre, se recomandă vă depărtare de celă pu- 
ginii 17 piciâre (5,2 m.) din miglocă în miglocă. 

Câi de abatere 

$ 60. Cândii se încruciștză ducă trenuri fârte 
lungi, abaterile potă fi şi afară de staţiuni. 
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$ 61, Pe tote căile dnde circulă trenuri în- 
tregi, abaterile trebue să aibă uă radă de celt 
puţină 600 picisre (180,0 m.). Este de dorită 
ca abaterile finale ale staţiunilorii pentru tre- 
nuri trecătore să fie construite cu uă radă de 
1,000 picisre (300,0 m.). 

Intre duoă curbe opuse, trebue să se afle uă 
liniă dreptă de celă puţini 12 piciâre (3,7 m.). 

Ş 62. Supra-inălţarea şinel exteridre pote fi 
suprimată la curbele do abatere, 

Depărtarea şineloră se pâte mari în curba 
până la uni țoli (0,025 m). ” 

Ş 63. Pentru abătători pe cari circulă tre- 
nuri întregi suntă de preferati acelea numite 
auto-active, Acestea însă trebue să stea sub 

„| specială priveghere sâii să fie închise, 
" $ 64. Ca construcţiune cu deosebire bună a a- 
cestorii abătiitori se însemneză acelea cu limbi 
mişcătore.. Virfurile limbilorii de abatere tre- 
bue să 6să cu celă pucinăi 4 țoli (0,100 m.), şi 
trebuesciă aşa construite în câtii partea interid- 
ră a bordurei râtei să nu atingă nici uă dată 

“| limbele; 
Ş 65, La abătători anto-activi cârligile nu 

suntă admisibile. Contra-podurile trebue “în 
generală dispuse. ca să se pâtă întârce, şi şi- 

„| nele corective se voră constrai la vârfă câtă se 
va putea mai subțiri, 

Ş 66, Abătătorii cu şine mobile în locii de 
limbi nu suntă permişi la căi transversale. 

$ 67, Trebue a so evita la căi principale a- 
bătători pentru trei rânduri de şine. 

$ 68, Se ra. mărgrini pe câtă se va putea mai 
malti numărulă abătătoriloră luate în vârfă 
de către trenuri, - Ma 

Flace turnante şi care mobile 

$ 69. La tâte staţiunile de locomotive cata. 
totă-dd-una necesarie cel puginii uă placă tur- 
nantă; diametrali că trebue să fie astă-felăi iu 
câtă locomotiva, cu tenderulă (întrunite) să so ” 
pâtă întârce; pentru acâsta trebue ca acelă dia- 
metru să aibă celii puţinii 38 picicre (11,6 m.). 

$ 70. Saportarile principali a placelorii pen- 
tru locomotive voră fi construite de feri bătuti 
sti oţel, : îi . 

$ 21. Curbele de întorsii nu sunt admisibila. 
$ 12. Carele mobile pentru locomotire voră 

fi construite de feră bătută s6ă de oțelă; ceie 
pentru trăsuri potii fi şi de lemnă. 

Gropile nu trebue să fie mai adânci de câti 
18 țoli (0,460 m.). 

$ 73, La căi transversale, sunt admisibila. 
place şi care mobile cu şine îngropate. 

rotoare 

Ş 74. Trotosre inalte nu mai suntă permisa, . 
$ 75. Inălţimea trotoarelorii nu trebue să 

întrecă 15 țoli (0,380 m.), peste muchia supe- 
TiOră a şinei spre a se putea unge şi inspecta 
osiila, E 

| . 

  o
 

m
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_18'26. Cândă trăsurile vor avea scări bine 
“dispuse, se va putea reduce înălţimea, trotoa- 
valui până la 6 țoli (0,150 m.). 

- Private ! | 

$ 22. La punctele unde se oprescă trenurile 
trebuescă dispuse private. şi urinării visibile şi 
nu prea departe de la trotoarii. 

Aceste private trebue a se curăți regulată. 
Se recomandă cu totii dinadinsulă a se dis- 

pune uni şipotiă de apă în urinării. 

"Hale de staţiuni pentru călători : - 

$ 28.: Halele acoperite suntă cea mai bană 
disposiţiane pentra sosirea şi plecarea trenu- 

„ xiloră de călători. In hală aunti necesari trei, 
patru şi chiar cinci rânduri da şine, pentra 
“ca să potă porni îndată trăsurile de reserră 
stă trenurile preparate. 

$ 79. După halele acoperite merită prefe- 
rință trotoarele acoperite în loci de alta dia- 
poziţii. . aa 

Gare de priimire 

$ S0, In garele de priimire a staţinniloră 
mai inari se ceră următrele localuri: 

Uni vestibală spaţiasii, care să pâtă fi în-' 
chisă despre stradă; elă trebue să fie pusă în 

» eomunicaţie cu biuroulă de bilete şi ca celii da 
bagage, cu celii pușină ducă săli de asceptare, 
cu uă restanraţiune, uă cameră pentru dame 
şi-una 'pentru toaletă, precumă şi ună binroă 
pentru şefală staţiunii şi mă cameră pentra te- 
Jegrafă, i o 

Salele de asceptara' şi expediţianea, baga- 
geloră trebue să stea în directă legătură cu 
trotoarele. Privatele se vorii stabili sâă în ba- 
stimentă s6ă într'anii locă care ra sta în comu- 
nicaţiune acoperită şi directă ca bastimentuli. 

Se recomandă a se stabili în apropierea tro- 
toarelorii fontâne ca apă accesibile călătoriloră. 

$ 81. 'Trotoarele de la hale şi din naintea 
garelorii voră fi celă puşină de 18 picisre (5,5m.) 
înlărgime  . i: aa 

La staţiile principale acestă lărgime trebue 
mărită. Cândă trotoarele pârtă colone, acestea, 
trebue să fio depărtate cu nonă picidre, 5 țoli 
(2,9 m.) de axalii şinei căii mai apropiate. - 

Alăturea cu hala pentru sosirea trenuriloră 
trebue să se afle ună locali pentra expediţiunea 
bagagelorii, şi de va fi nevoe şi pentru vamă 
gi în partea actsta santă necesarie privatele 
acoperite. ! 

Numele staţiuniloră | 
$ 82. Nnmela unei staţiuni trebue să fio 

scrisă ca litere mark şi desluşite, cari să se 
pâtă vedea de la trotoară. Este bine ca să fie 
însemnate şi depărtările de la staţianile vecine. 

a Orotogiulă de staţiune 

$ 89, La staţiuni mat mari trebue să fie uni 
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orologiă visibilii de la intrarea în staţiune şi 
de la locurile ande se oprescă trenurile, 

Pompă de incendii 

Ş 81. In fie-care staţiune trebue să fie ană 
locală a nume destinati pentru păstrarea unei 
pompe de incendiă. ; , 

Staţiuni de apă 
$ 85, La fie-care staţinne, unde se află vă. 

„| atimentaţie de apă, trebue a se asigura uă re- 
sercă de apă îndestalâtâre pentru deosebite 
casuri; spre acesti sfirşită va trebui a se afla 
unii ală duoilea paţi, un basini scă unapăducii. 

- $ 86. 'Povile apăduculai, de la reserroriăi 
până la machina de apă, trebue să aibă ună 
diametru celă paţinii de.G țoli (0,150 m.) în 
lumină. , 

" $ 7. Din ţevile de vărsare, apa trebue să se 
pOtă scurge cu desăvârşire, 

Gropi de stinsă 

"$ SS, Grâpa de carăţitii rugina trebuesce a 
se aşeda pa calea principală, astă-felii ca a- 
cestă operaţie să se pâtă efectaa' în timpolii 
cândi se va face aprovisionarea machinei cu' 
apă şi combustibilă. a 

Rampe pentru animale şi trăsuri 

_$ 89. Rampa pentru echipage și animale, ce 
se află ligă şina exteridră, trebue să fie înaltă 
de 3 picize, 3 țoli (1,12 m.) peste muchia su- 
peri6ră a şineleră, şi să albâ uă declivitate 
celii multi de 1,12, asti-felii ca trăsura să se 
pâtă încărca atâtii pe la capătă câtă gi de amn- 
bele laturi. “ ” 

Remise pentru locomotive 
"5 90. Pentru fie-cara locomotivă trebue să 
se lase spaţii suficientii, spre a so putea, lucra 
ca înlesnire din tâte părțile, RR 

Remisele de locomotive trebue 'să aibă Îe-. 
restre mari şi să se cobre mai până Ja pardo-” 
sslă. Intre şine esta necesariă a; se menagea 
gropi de uă adâncime de la 2 şi jumătate pi-! 
ciore până la 2 şi 3/4 (750 până la 830 m.un.) cu 
scări la ambele capete, | . 

Aceste gropi trebue să aibă scurgere în ca- 
nale suterane. - 

$ 91, Pentru fie-care dacă locomotive ce stai 
alăvurea, trebue cel pugină uă pârtă de eşiro, 
înaltă celii puțină de 15 picidre, 9 țolă (4,8 m.) 
şi lată de 11 piciâre (3,35 m,).- * 

Ș 92, Inaintea porţilorii de eşire a remise- 
lori pentra locomotive în activitate, trebue a 
se dispune gropi de stiusii bine uscate... 

Ş 93, Prin remise trebue să trâcă unii con- 
ductii de ţevi care să fie pusii în legătură cn 

„| fie-care locomotiră prin ună maţiă, Cu acesti 
condactori trebue să stea în legătură şi unii 
reserroriă aşedată la uă înălțime de 17 pi-
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ciore, (5,2 m.) d'asupra pardoselej, Acestă re- serroriă va avea şi ună caloriferă pentru a se | putea încălai, " 
Atât în întru câtă şi afară de remise, este bine a se afla fântâni cu apă, . 
Ş 94. Părţile de lemnă a învălitârei remisei, 

trebue să fie, în punctele unde stai căminele, 
cel puginii 19 picicre, (5,8 In.) d'asupra şi- neloriă, . 

Ş 95. Pentru egirea fumului şi aburului, tra- 
bue a se înființa ţevi, clape sâă ferestre mo- 
bile pe cresta înveligulur. ie | 
„8 96. Cândă remisa de locomotive nu se află 
în apropierea unui atelieră de reparaţii, atunci se ra întruni cu unii atelieră de ferărie şi lă- 
cătuşerie, precumă şi cu unii depositii pentru fer, uleiă, unelte de curățitii şi alte mate- 

LEGIUIRI ALE MINISTEEULUI AGRICULIUREI 

„Bascule, (Balanţe pentru trăsuri) 
$ 103, La fic-care staţiune principală şi ter- 

minală, precumă şi la fie-care staţiune inter- 
mediară de însemnătate, trebue a so stabili uă 
balanţă, pe care să se pâtă cântări, cu como- 
ditate, atâtă vagâne, câtă şi alte trăsuri de - 
transportă, cândă va fi necesitate, 

Ateliere de reparaţiuni 

$ 104, Atelierele centrale suntă de prefe- 
rati în locul mai multoră ateliere parţiale mai 
mici, Ele trebue înfiinţate la punctele yrinci- 
pale de întrunire a circulaţianii, şi îndestrate 
cu tâte uneltele pentru ca să se pâtă execata 
toti-dâ-una pe deplină și cu repediciune tote 
midl6cele de transportii ale exploataţiei.   riale, precumii şi uă cameră pentru mecanică şi încălditori. | 

Remise pentru trăsură * 
$ 97. Romisele pentru trăsuri de călători trebuescăă aşa, dispuse și aşedate în acea ordine, 

La construcţii nout, trebue totă-dâ-una să 
„| se lase posibilitatea de a mări fie-care secțiune: 

a construcţiei. 
In ateliere este de necesitate a âvea „meca- 

nismari pentruaşedarea şi scâterea cu uşurinţă 
a râteloră motâre cu osiile loră, precumi şi a 
sc putea măsura cu ezactitndine greutatea su-   în câţi înşirarea şi complectarea unui trenii, cu trăsurile aflate întrânsele. să se potă efec- tua uşori şi iute, fără a întrelainţa locomoti- 

ve, şi fără ca trăsurile să se împingă înainte şi în dărătă prin mai mulți abătători, In re- miselo unde se curăță trăsurile, se recomandă 
înfiinţare de apăduce. 

„Ş Y8. In remise, depărtarea şineloră nu tre- buze să fie mai mică de câtă 14 şi jumătate pi- 
ciâre, (44m), - = o 

$ 99. Porţile nu trebue să aibă uă lăţime 
mai mică de 11 piciore, (3,35 m.) şi uă înălţime |. 
Toai nică de câtă 15 piciore, 9 țoli, (4,8 m.). 

Bemise pentru mărfuri 
$ 100. Forma cea mai potrivită pentru re- 

mise de mărfuri, mai cu s&mă pentru staţiuni 
intermediare, este uni bastimentă lungă cu uă pardosâlă de uă inălţime egală cu aceea a 
fandnriloră vagonelorii încărcate, cu porţi de încărcată la ambelo laturi longitudinale şi cu învelişuri ce trecii peste tâtă lăţimea vagone- lori. Pe uă lature snntii şinele; cră pe cea-altă loculii de intrare, O: 

Ş 101. Afară de acâsta este necezaris uă mna- 
-chină de rădicată (macara) pentru bucăţile 
grele. Asemenea machini este bine a se pune 
şi chiară la unele diri porţile de încăreată a gâ- reloră de mărfuri. Se recomandă macaralele de feri transportabile pe râte. 

Cântariă 

$ 102. In apropierea remisei de mărfuri stă a locurilor unde se încarcă productele, trebue 
a se stabili ubii cântară pentru greutatea ina- ximam ce se va descărea din vagânele de   mărfuri, . 

portată de fie-care râtă. 
$ 105. Ca uă măsură pentru suprafaţa tu- 

tuloră localuriloră de lucru acoperite, se pâte 
considera 25 la sută pentru locomotive şi celă 
puțină 5 la sută pentru vagâne. 

Afară de acesta trebue a se putea pane ps 
şină în interiorală în:prejmairii ateliereloră 
âncă alte 5 la sută din numărulii vagâneloră, 

C. Locosorive 

Distanţa între rute 

$ 106. La locomotire este bine ca distanța, 
dintre râte să fie pe câtii se pâte mai mare, 
pe câtii va permite drumulă. 

Pentru dromurile cari ai multe curba pe 
calea principală, se recomandă distanţele ur- 
mătore : E 

Pentru rada de la 300—1,000 pic. (240— 
300 m.), uă distanță de 10 pic. (3 m.); 
- Pentru rada; de la 1,000—1,200 pic. (300—. 
360 m.), nă distanţă de 12 şi jumătate piciâre 
(3,8 m.); 

Pentru rada de la 1,200—1,500 pie. (360—. 
460 m.), vă distanţă de 14 pic. (4,3 m.); 

Pentru rada peste 1,500 pic. (460 m.), uă 
distanță de 16 pic. (4,9 m.). - 

$ 107, Dâca în calea principală se află curbe 
do uă radă mai mică de cât 800 pici6re (210m.),. 

[atunci se recomandă locomotive cu dricury s6iă 
osii articulate. - : 

Distributia încărcării 

$ 108. Greutatea cu care trebue să se in- 
carce uă osie (inclusivi osia şi râtele) nu trebuo.. 
să covârşâscă maximul de 360 cântare vamale. 

Ş 109. La distribuţia încărcării, este de ob- 
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serratii mai cu deosebire ca pi osia anterioră 
să stea ună grentate potrivită (la locomotive 
cu tre! osii pentru trenuri de călători celă pu- 
gină 1/2 din greutatea machinei). 

Cândă osia posteriâră a locomotivei cu trei 
osii este mobilă, atunci nu trebue a se încărca 
acâsta de câtă 1/5 din greutatea locomotivei, 

Se recomandă uă egală împărțâlă de încăr- 
care şi Ja, osiile cuplate, 

$ î10. Pentru sprijinirea locomotivelorii, se 
recomandă unii așa fel de şistemii, în câtă, 
prin fotrebuinţare de balanciere, sprijinirea să 
50 efectueze în tre! puncte. 

, Rote 
Ş 111. Râtele locomotirelorii trebue să con- 

siste din celă mai bună ferii bătatii sii oţeli; 
butucii potii fi şi de feri turnatii (tnciii). T'rebue 
a se evita întreboinţarea râteloriă la a cărora 
construcţinne nu s'a formatii uă obadă solidă, 
„$ 112, Tâte râtele trebue să aibă uă lambă 
(bandagiă). , - 

" Înălţimea lambalei, raăsurată de la muchia 
superiâră a şinci, în posiţia mediă a râtet şi în 
starea de cea mai maro usare, nu trebue să fie 
mai maro de câtă 1 3/8 țoli, (0,035m.) şi mai 
mică de câtă 1 țoli, (0,025m.). . 
"_$119. Jocul bandaginlui (măsuratii la osie 
după fixarea el totală într'anii butacă) nu tre- 
bue să fie mai mică da câtă 33 ţotă (0,010m ) 
gi după cea mai mare usare posibilă să nu fie 
mai mare de câtă 1 țoli, (0.015). Numai la o- 
siile din miglocă de ia locomotivele cu 6 râte, 
este permisă unii jocă totală până la 1 şi ja- 
mătate ţolă (0,038); en tote acestea distanţa 
în lumină între tâte 16tele trebue să fieegală, 

„ ŞUL4, Distanţa înlamină întrarote (distanţa 
interi6ră între ambele obed), trebue să fio în 
starea normală de 4 picidre, 5 şi jumătate țoli, 
(1,36 m.) Uă distanță venă la nă jumătate ţol, 
(0,003), în mai maltă sâă în mai pugini este 
permisă. “ 

Ş 115. Lăţimea obedilori nu trebne să fie 
mal mică de câtă 5 țoli (0,127 m.), şi nu mai 
mare de câtii 6 țoli (0,152 m.). 

$ 116, Cele mai mici diametre a râteloriă 
mot6re a locomotivelor trebue să fie : 

a. Pentru trenuri de uă iaţâlă până la 4 mile 
p5 oră 3 şi jumătate picisre, (1,07 m.); . 

b. Pentru trenuri de uă iuţâlă de la 4—6mile 
pe oră 4 şi jumătate picisre, (1,37 m.); 

c. Pentru trenuri de uă iuţâlă de 6 mile pe 
oră, 5 picidre (1,52 m.). . - 

A i Căldare. 

Ş 112. Căldarea locumotireloră trebue a se 
aşeda câtii se pâte mai josă. 

$ 115, Căldarea longitudinală trebue să aibă 
uă secțiune circulară, şi direcţiunea laminagiu- 
lui tableloră trebue să stea normală pe axa 

  

„|gătură cu tuburile aspirante a   
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axa căldării trebue să aibă ţintuire dublă, şi 
nu vori fi pe partea inferiră a căldărei. . 

So va îngriji de a nu se împodica dilataţiu- 
nea căldării prin căldură. - 

Ş 119. Se recomandă a se fiza de căldarea 
exteridră uă parte din suporturile învălitorii 
focarului (cutii de foci). , „ 

Intrebuinţându-se pene fixe cu şurupuri, sfre-. 
delirea acestora este ună midlocă forte buni 
spre a putea cundsce rupturile. - 

$ 120. Uă espansiunea aburului dela 7 până 
la 8 atmosfera s'a probatii ca bună. ! 

Pentru expansiuni mai mari de câtii acestea, 
nu s'a făcutii experiențe în Germania. 

Ş 121, Păreţii căldăril nu trebue săi'şi pârdă 
în nici uă parte forma primitivă. Pentru acâsta |. 
se va face uă probă cn apă până la uă presiune 
de celă pucinii 1 1/2 inal mare de câţi aceea o- 
Dicinaită, 

Despre acâstă probă să se compare $$ de la 
28—30 a măsurilori de siguranţă. 

Supape de siguranță 

$ 122, Fie-care locomotivă trebue să aibă 
cel puținii două snpape de siguranţă. 

$ 128, Supapele de siguranţă trebue să fie în- 
cărcate în aşa modă, în câtii să se potă mişca 
în sensă verticală de 1/8 țoli (0,003 m.). 

Manometru 

$ 124, Spre a putea observa variaţiunile ela- 
sticităţii aburului în mersulă machinei, ca fie- 
care locomotivă să aibă unii manometru pe cât 
se va putea mai complectii, 

Indicatori de apă 

Ş 125, Fio-care căldare trebue să albă ună 
tubi de sticlă pentru indicatorul apcă şi deo- 
sebitii 3 robinete de cercaţi, din care celii mai 
de josii trebue să stea.cu 4 țoli (0,100 m.) peste 
partea cea mal înaltă a focarului. 

Aparate de alimentată 

Ş 126, Fio-care căldare trebue să aibă celii 
puinii două aparate de alimentat independente 
unuli de altulă, din acestea celii puşini unul 
trebue să fancţioneze independent de mişcarea 
machinci, 

Tubi caloriferi 

$ 127, Fie-care locomotivă trebue să afbă 
celi puţină uni tubă caloziferă, aflati în le- 

pompelorii ce 
comunică cu tenderulă. | . 

" Plueră de aburi 

_Ş 12$, Fie-care locomotivă trebue să. aibă 
unu flueră de abarii puternicii, - 

Cenugarii (cutie de cenuşe) 
„căldărit. Cusăturile sci rivagele paralele cul  Ş 129, Sub fie-care focarii de locomotisă tre-
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LECIUIRI ALB MINISTERULUI AGRICULTUREI “bue să se afle unii cenuşară, cara să aibă în |. $ 140, Râtela nu trebue să aibă unii diame- fagă şi unde va fi necesitate şi din dosă uă placă mişcătre, aro ză se pâtă deschide şi în- chide de către mecanică, a Părţile cele mai de josii a cennşariloră âre- bue să stea celă puținii cu 5 țoli (0,130 m.) d'asupra muchii superidre a gineloră, | 

- Capă.—(Prindători de scântee) 
$ 130, Coşulă locomotivei va fi sâă liberi s6ă va avea capă sigură după natura corâbu- stibilulni, 

a 
Legătură | 

$ 481, In partea d'inainte a locomotirej, trobue să fie două tampâne elastice, şi în-mi- dlocăi unii cârligă tare; ainbele trebue să cores- pundă cu mărimea prescrisă pentru trăsuri $ 132. Pentru legătura locomotivei cu ten- derulă este de trebuință, afară de bagheta, de împreunare aflată sab loculă mecanicului, âncă alte două lanţuri de reservă, care să se între- buinţeze noma! atunci, cândă legătura priaci- pale 8'arii desface, 

Curiiţitori de cale 
- $ 183, Pie-care locomotivă trebue să afbă inaintea râtelori anteridre curăţitori de cale puternice, care să atea exactii peste şine la uă distanţă de 2—2 12 țoli (0,050—0,060 m.) 

Lanterne 
„ Ş 184. în frantea fie-cărit locomotive trebue să ie brace pentru adoptarea a două lanterne celă puşină, |. 

- 
Locuri învelite pentru mechanică 

$ 135, Se recomandă cu osebire întrebuin- ţare de învelitori peste locurile mechanicelor, 
Lăţimea locomotivelorii 

$ 136. Locomotivele nu trebue să fie nici în una din părţile ce le constitue may late de 10 picidre (3,05 m,). , 

Inălţimea coșului 
Ş 132, Coşulă nn trebue să fie mai înalță de 15 pici6re (4,57 m.) măsarată de la muchia su- peridră a şinei, 

Tenderulă . 

Ş 138, Reservoriile vorii trebai să fie altă-fel legate de ăricurile interiGre, în câtii să nu fe posibile nici uă desunire a loră prin uă ciocnire violentă, | a 
$ 139. Se recomandă pentru distanţa între rOte a tendereloriă prescripţiunile relative” la locomotive (Ş 106). - 

e asemenea se recomandă întrebuinţarea de balansiere pentru împărţălă, şi egalitatea greutăţii pe diferitele osii. 

        

    

tru mai mică de câtă 3 piciâre (0,900 m.) şi tâte trebue să afbă obedi cn lambă. " - $ 141, Râtele tenderiloră trebue să fe con- straite în acelaşi modă ca şi ale locomotivelor şi destulii de tari. , 
$ 142, Tenderii trebuo să albă pedici (frturi) '] puternice, 
Ş 143, Capătuli d'inapot a tenderalni tre- bue să aibă lanţuri pentra casuri de necesitate, tampâne elastice de oţelă şi gumi, precumă şi uni cârligii cu resortă pentru trasă. 

SI $ 144. Tampânele, cârlige de trăsuri şi lan- țurilo trebue să albă: dimensiilo şi posiţiunea prescrisă pentra vagâne. 
$ 145, Păretele posteriori a tenderului tre- buc să aibă brage de laterne, spre a se putea aşeda pe dânsele la cas de trebuință lanternele locomotivei, | , | Ş 146, Inălţimea reservozului de apă pâte îi până la 9 picidre (2,35 m.) d'asupra gineloră.: Lăţimea tendernlui trebue să fie împreună cu scările şi cu părţile eşite până la înălţimea de 4 şi jumătate picire (1,372 m.) nu 'pâte fi mai mare de câţi 9 picidre (2,745 m.) Pentru uă înălţime mai mare cutiile poti avea uă Jăjine de 9 picidre (2,745 m.); cră părţile eşite (ciii- buce, cornice şi altele) nă lățime de 9 picisre 6 țoli (2,88 m.). 

Usarea Obejilori 
Ş 147. Grosimea, cea, mai mică a obediloră, râteloră de feră şi oțalii a locomotiveloră şi tenderelorii ce pâte fi permise este de 7/8 ţoit (0,022 m.), măsurată la ocnă unde migloculti de contacti ali şinei atinge obada, „7 

Sistemiă de şurupuri 
$ 145. Pentra tâte şurupurile întrebuințate în materialulii mişcătoră trebne să se aplice sistemaulii lui Whitworth. 

D. VAcâxe (rnAsvRr) 

Distanţa între râte 
$ 149, Pentru drumuri cari aă pe calea prin- 

cipale diferite curbe de uă radă de la 800 până 
la 1000 piciâre (240—300 m.); acâată distanţă 
este maximum de 12 picidre (3,656 m.) 

Acelea cari ai rază de la 1000—1200 picidre 
(800—3860 m.), 15 piciâre (4,57 m.). „ 

Acelea cari ai uă rază de la 1200—1500 pi- 
ciâre (460—600 m.). 18 piciâre (5,5 m.). - 

Acele ca uă rază de la 2000 picidre (600 m) 
în susi,.24 picidre (7,32 m.). , : 

La trăsurile cu mai multă de două osii, tre- bue să se pâtă obţine uă dislocare suficientă, spie 
a putea regula distanţa între ele după trebuinţă. 

Pentru trăsuri de mărfari, se recomandă în 
genere ca mazimam uă distanță între rote de 
13 picidre (3,06 m.); 6ră de la acâstă regulă nui + 
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se pote deria de câți numai pentra acele tră- 
'suri cari ai a servi la transportulă de mărfuri 
speciale. 

$ 130. Râtele trebue a so 
posiţie invariabile, Ă 

$ 151. Suntă probate ca practice şi proprii 
pentru circalaţiune vagâne de călători atâtă 
cu 6 cum şi ca 4 r6te. 

Note 

-$ 152, Obedile trebue să aibă uă formă co- 
nică cu uă înclinare celii pugină de 1/20, 

$ 153, Obegile trebue să aibă uă lăţime de 
celă puginii 5 țoli (0,127 m.) şi celă mai mult 6 țoli (0,152 m.), 

$:154, Grosiinea cea mai mică a obediloră 
usate care pâte a, fi permisă, este pentru râte 
do feri de 3/4 țoli (0,019 m.), pentru cele de 
oţelă de 5/8 țoli (0,015 m.) şi măsuratii anume 

„în punctul unde migloculă decontacti â şinei 
atinge'obâda râtei, ' 

$ 155, Joculii lăsată pentru lambalele obe- 
diloră (măsurat la osii după fizarea totală a a- 
«estora) trobue să fie ca şi la locomotive ($ 118) 
nu may mică de câtă 3/8 țoli (0,010 m.) şi după 
cea mai mare usare posibilă, nu mal mare de 
câtă 1 țolă (0,025 m.) * 

Ş 156, Distanţa în lumină între râte în sta- 
rea normale trebue să fie de patru picisre 

* d'laţolă (1,36 m,); cu tâte acestea este permisii 
mă deviaţie până la 1/8 țoli (0,003 m.) în mat 
multă stă mal pugini. O i 
"8 1b7, Inălţimea lambalei măsurată de ia 
muchia superi6ră a şinei în posiţia mediă a 
Tâtei şi în starea de cea. mai mare: usare,-nu 
trebue să coverşâscă 1 3/8 ţolt (0.035 m.) şi să 
nu e mal mică de câtă 1 ţolii (0,028 m.) 

Ş 458, Diametrală râteloră vagânelor trebue 
să fie celă pugină de 3 piciâre (0,900 m.). : 

" Osii 5 
$ 159, Osii de feralii cel mai bunii nu trebne 

să fie încărcate ca maximum, la uni dianetra 
măsarată în apropierea butuculul, de câtă cu 
următorele greutăţi. De 

Pentru ună diametru de 4 țoli (0,101 m.)cu 
75 cântare, - , 

Pentra 4 1/2 ţolă (0,114 m ) 100 cântare. 
Pentru 5 țoli (0,127 m.); 130 cântare. 
Intrebuinţănda-se oţelă turnată în loci de 

feră, aceste greutăţi pot îi mărite cu 30 la 0/0. 
La vagânele de 

osii cu ună diametru mai mică de 4 şi jumă- 
tate țoli (0,014 m.), ca măsură de sigaranţă. 
Osia nu trebe să fie nici într'ună puneti mat 
grosă de câţii la butuci. 

» Lungimea cea may potrivită a osiilor 
mesurată din midloculă fusurilorii trebăe să 
fie de 6 picicre 3 țoli 'până Ia 6 piciâre 7 țoli 

Ş 161, Grosimea fusurilorii osiei trebie să 

fixa pe osii într'uă 

  

călători nu se va întrebuința | - 
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fie fixată in raporti cu greutatea brută, şi în 
privirea $ 152 se consideră ca maximum urmă. 
târele greutăți: . 

Pentru fusuri. având raza de 2 5/8 țoli 
(0,067 m.) uă greutate brută pe osie de sâpte- 
deci şi cinci cântare; : | 

Pentru fasuri având raza de 3 țoli (0,076 m.) 
vă greutate brută pe osie de 100 cântare, -. - 

Pentru fusuri avândi raza de trei 1J4 țoli - 
(0,082 m.) uă greutate brută pe osie de una 
sută trel-deci cântare, , a 

Intrebuințându-se la osii oțelă turnati; a- 
ceste greutăţi potii fi sporite cu 38 la sută, 
Cândi diametrulii rotelori se va micşora prin 
usare, osiile nu mai potii serri la încărcările 
corespangătâre arătate mai susă. ERE 

Lungimea fusului osici se recomandă a fi ună. 
multiplu de 1 3/4—29 1/4 a diametrului ei. 

Tâte colţurile prea pronunţate trebue a se 
evita la osil ca periculose. i 

Transiţiunea către fusurile osiiloră trebue a - 
avea forma unei curbe, a căreia rază să fie celă 
puţinii egală cu diferenţa retragerii, 

Cutii de unsdre . 

$ 162. Este de dorit întrebuințarea generală 
aunei unsor licuide: Construcţiunea cutiilor 
trebue să fie pe câtii se va, putea maj simplă. 
să sc închidă exactă pentru a opri intrarea 
prafului şi perdere de unsori. NR N 

Ele vor trebui a putea fi visitate cu înlesnire, 

Resortură , 

Ş 163, Resorturile vagânelorii poti fi atâtii 
de oţelă câtă şi de gumă, La resorturi porta- 
trice se recomandă ca cele ina! potrivite şi mai - 
bune resorturi de uţeli compuse din fot de uă 
grosime nu mai mare do cât 1/2$01 (0.013 m.). 
avendă vă lungime de celă pugini 5 picidre 
(1.5 m.) pentru trăsurf'de pers6ne; 6ră pentru 
trăsură de mărfuri, acea lungime va fi de celă 
pugină 3 şi jumătate piciâre (1.0 m.) Na sunt 
de recomaudată resorturi cari suntă fixate di- 
rectii pe drași, trăsuri fără fot s6i atârnători. 

Pedici. (râuri). 

"Ş 164, Pedicile vagâneloră trebue să fe ast- 
felii constrnite, în câtii cu adjutorulă lori sâ 
s3 potă opri rotele.,. -.. - , 

„Ş 165. Manivelele pediciloriă fize trebue a se 
învârti puma intr'an sensă şi a nume în drâpta. 

$ 166, Părţile cele mai inferiore a pedicelor 
trebue să se afla totă-dâ-una celii puginiă ciuci 
țoli (0,180 m.) peste muchia stiperiâră a ginei. : 

Dricuri de vagone 

$ 167. Dricurile interiâre ale vagânelori | | 
trebue construite cu întărituri atâtă de puter- 
nice, în câtă să'şi păstreze, forma, sa rectangu- 
lară,. afară de ceasurile de puternice! egaduiră, 
Drugii longitudinali de fer s'a probat'practici. -
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Ş 158, La tâte pârţilo auteridre a dricuri- lorii inferire a tutulorii vagonelorii, trebue a- doptate aparate complecte de trasi şi isbită cu resorturi de oțelii sâii de gumă, Se zeco- mandă baghete de trasă dintr'uă singură piesă, 

Zampone 

$ 169. Inălţimea normală a centrului tam- pâneloră d'asupra şinelorii se fixGză la 3 piciâre 5 țoli (1,042 m), 
La trăsurile gâle se admite ani joci de unii ţolă (0,025 m.) peste acea înălțime, şi pentru trăsuri încărcate unii jocii de 4 țoli (0,190 m.). $ 170, Distanţa orizontală din centru în cen- tra tampâneloră trebua să fie de 5 picidre 9 țoli (1,754 m.). e 
$ 171, Distanţa între suprafaga anterisră a tampâneloră şi pragulă trăsurei trebau să fie do 14 şi jumătate țoli (370 mm. m.) cândă suntă tamyânele cu desăvârşire lipite anulii de altuli; asemenea trebue să fie la fe-care parte a tră- surei supraiaca de respingere a unui tamponă "să fio plană, 6ră suprafaga celnt-alţă rotundită în așa modă în câtii privită gin vagonă discul tamponului stângi să fie dreptii şi a celui 

drepti rotundă. 
$ 172, Diametrală discuriloră tampânelorii trebue să fie cel puţinii de 14 țoli (350 m.m.) şi bombamentulii discurilorii rotunde trebue să albă în midlocii cel pugină 1 țolă (25 m. m.). „Ş 173. Suprafaca de contactă a cârliguluy de trasă ne'nţinsă trebue să fie depărtată de suprafegele de contactă extreme a tampânelor cu 14 şi 1/2 țoli (370 m. m ) în stare normale. Este permisă uă diferență de 1 țol (25 m.m.) în mal multă s6ă în mai pugină de câtă acestă măsură. , 

- Tegarea vagoneloră 
„Ş 174. La vagânele de persâne, postă şi ba- gage legătura se face numal prin şurupuri. Le- 
gătara prin şurapuri se recomandă, asemenea, şi pentin vagonele de mărfuri. Ie In ork-ce casă la fie-care capătii de vagonă trebue să fie unii lanţă articulată. | 

„ Esto bine a avea şi unii cârligă pentru a a- 
târna lanţnlii de legătară cândii elă nu fane- ţioneză, 

R Lanţuri de reserră 
Ş 173, Toto vagânele trebue să aibă pe la- 

tarea din frunte, deosebiti de aparatală de 
tracţiune, şi două lanţuri de reservă. 

$ 176, Distanţa orisontală între lanţurile de 
reservă trebue să fie de 3 piciâre Gţoli (1,007m.), 

Lanţurile de reservă, cârligele do tracţiune 
şi tampânele trebue să stea întruă linie ori- 
sontală : i 

$ 177, Fie-care lanţii de reservă, cândiă se a- 
fă strânsă cu punctală do cuntateii ali cârli- 
gului, trebue să întrâcă celă puţinii cu 12 oli 
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(9V5 m.m.) suprafegele tampâneloră, şi trebue 
să fie asti-felii atârnatii în câtă la vagoanele 
încărcate să rămână âncă 2 țoli (50 mm.) peste 
suprafaa şineloriă, 

Se recomandă uă căptuşâlă cu discuri de 
gumil sub locurile do fizare a lanţuriloră de re- 
servă. 

Lăţimea vagânelorii 

$ 175, Vagânels do călători şi de bagage nu ' 
trebue să fie maălate de cât 10 picidre(3,050m.), 
în scări şi în tâte cele-alte părţi eşite. Trăsu- 
rile pentru călători nu trebue să aibă mai mult 
de 8 piciâre 7 țoli (2,618 m.) între fegele exte- 
riore a părețiloră coşului (catia trăsuri); vagă- . 
nelo de bagagiii nu potă să albă mal multă de 
câtii 9 piciore lăţime (2,145 m.) între aceleaşi 
puncte, 

Vagânele de mărfuri până la uă înălțime de 
£ şi jumătate piciore (1,372 m ) d'asupra şine- 
loră, împreună cu uşile, scările şi părţile e- 
şite, trebue să aibă numai uă lăţime de 9 pi- 
cire (2,745 m.), i , 

La vă înălţime nai mare se permite pentru 
coşii uă lăţime de 9 picidre (2,145 m.) €ră pen- 
tru părţile eşite (ferărie, ciubuce şi altele) uă 
lăţime de 9 piciâre 6 țoli (2,897 m.). 

Inălţim ea tagăneloră 
$ 149. Vagonele nu trebue să fie mai inalte 

în punctele cele de mai susii a superstructori- 
ioriă, de câtii-12 piciâre 4 țoli (3,760 m.) d'a- 
supra şinelorii. La trăsuri unde se află d'a- 
sapra ună locă acoperitii pentru şefuli trena- 
luă, acestă lociă în punctulii săii celă mai înaltă 
nu trebue să fie ma! sus de15 picidre (4,575m.) 
şi scara nu ma! sus de 9 picidre 4 țoli (2,816m.) 
d'asupra şineloră, . 

$ 180. Inălţimea coșului trăsariloră da că- 
lători trebue să fie celă puţinii de G picidre şi 
4 țoil (1,930 m.), pentru tagânele de mărfuri se 
recomandă uă înălțime medie de patra picidre 
(1,220 m.) a pardoseli trăsuriă peste şine. 

- Plugură de zăpadă 

$ 181. Suntă probate ca practice plugurile 
adoptate pe deosibite osii, care ardică nai ân- 
tâiă zăpada şi apol uă aruncă în laturi; ucelea 
cari uă împinge numai într'uă parte nu suntă 
admisibile, | 

E. SauxaLe 

$ 182, Fic-care drumă de ferii, fie cu nă sin- 
gură s6ă cu două căi, trebuo să aibă ună tele- 
grafii electro-magnetică pentra corespondenţa 
între staţiuni. Pentra acâstă corespondență 
esto mai proprii aparatuli Morse care aro un 
tonă audibilă, 

Necesitate este ca tote staţiunile şi casele 
de cantonieri să aibă apărate de sunat electro- 
magnetice. DE



  

Ş 489, De necesitate este a se lua disposi- țiani pentru a se putea telegrafia între staţiuni şi alte puncte intermediare ale calei spre a pu- 
tea cere ajutoră. , | 

Este de dorită ca aceste disposiţiuni să fie proprii şi la comunicarea unei corespondențe 
detailate, 

$ 184. Nu suntă necesarii semnale optice 
continue; cu tâte acestea se consideră ca nece- sare semnale optice deosebiti de acelă electric pentru semnificarea viabilităţii calei în cuprin- sulă acelorii semnale: mai este âncă de dorit ca aparatele de transmitere a acestori semnale 
optice să fie fixe, 

$ 185. Semnalele necesare suntă ; 
1. Semnale pe cale liberă şi la staţiuni, 
II. Semnale po trenuri; - 
III. Semnale pentru călători. 
$ 186, Pe cale trebue să se pOtă da următâ- 

rele semnale : . 
a. Prin aparate electrice; 

„1. Trenulă a plecată de la nă staţiune Ia al- 
tă stațiune determinată, " 

2, Să vină uă machină de ajutoră. 
V. Prin aparate optice; . 
3. Calea este viabilă, 
4. Trenulă să mârgă încetă; 
5. Trenulă să stea, | 
Acesti din urmă somnali să se potă da de cantoriieră cu mâna liberă şi acolo ande coma- 

nică prin aparate fixo : 
6. Abătătorele se află pentru vă cale deter- 

minată; | | : 
7. Trennlă pote intra în staţiune; trenulă să 

se oprescă înaintea staţiunii. 
$ 187, Starea abătătorilorii (căiloră de ga- 

ragii) a staţiunilori, celii puşină la intrare în 
calea de garagiă pentru trenuri trecătâre, tre- 
bue totii-de-una să se facă cunoscută mecani- 
cului, cândiă trenulă vine către vârfă, la uă ce- 
părtare de 500 piciâre (150 m.); semnalele ce 
servă la acâsta trebue să se dea prin mişcarea 
limbei calei de garagiă, şi este de doritiă ca a- 
ceste semnale să fie de acceaşi formă şi culore, 
atâtă diua câtă şi nâptea; culârea nu trebue 
să fie roşie (vedi $ 191). 

S, Posiţiunea ţevilorii de scurgere a ma- 
chineloră de rădicatii apa trebue să fie dispusă |- 
în aşa modă în 
tunerică. 
. $ 189. Din treniă să se pâtă da următârele 
semnale : 

"1. Uhă extra-treniă stii uă locomotivă vine 
în aceeaşi direcțiune ! 
__2. Unii eztra-trenăă sei uă locomotivă vine 
în direcţiunea opusă, 

Fie-care locomotivă co.călătoresce în îutu- 
nericii trebue să aibă celii pugini la latarea din 
nainte 2 lanterne luminate înainte; fie-care tren 
ce călătoresce în întunerică, trebua să aibă la 
câdă celă pugină uă lanternă roşie luminătâre 

câtă să se pâtă cunâsco în în- 
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îndărătă, precumă şi unii semnală de lanternă luminătoră, înainte, visibilă atâtă pentru me- canicii cât şi pentru toti personagiuli trenuluț, $ 190. Personalulii trenului trebue să pâtă da următârele semnale : 

Conductorulii locomotivei 
1. Seronalulă : luaţi sâma; 
2, > strângeță peaicile ; 
3. > slăbiți pedicele, 

Personalulă trenului la conductori 
Semnalele : luaţi s&ma, ete, 
8 191, Cândă aparatele de semnale voră 

fixe, semnalele să se pâtă exprima diua nu nu- mal prin culre, deră şi prin formă, 
Afară de căile de garagii so recomandă la 

aceste aparate semnalele cu aripi înaintea, tu- 
tuloră altora. 

La semnalele de nâpte optice, trebue-a ae 
întrebuința numai culorile : albii, roşii, şi terde, . şi acestea să exprime : „ 

- Albă, ordine—cale liberă j 
Verde, atențiune —încetiă ; 
Roşu, pericol ;— opresce. 
$ 192, Sa recomandă pentru comunicarea. 

semualelorii da oprită întrebuinţarea de poc- 
nitori, E 

$ 193. La tâte trenurile de trăsuri trebua 
„ca să fe în comunicaţie sigură, conductorali 
trenului şi celă pugină unulă din păzitorii 
frâuriloră ca mecaniculiă; acâstă legătură tre- 
bue să ajungă până la fiuerulii de aburii sâă la 
ună aparati deşteptătoră. La trenuri de per- 
s6ne legătura do semnale trebue să ptreurgă 
întregulă treni. . ! 

$ 194, Cândă se anunţă ună extra-tren, stă: 
uă locomotivă de către trenul precedinte, a- 
tunci conductorulii trezului va, comunica acâ- 
sta în scrisii gefiloră stațiunei Ja caro are a se 
opri trenulă vestitoriă. Ma 

$ 193, Inainte de plecarea unu! extra-treni 
de la uă staţiune, trebue să fie acâsta preve- 
stită staţiunei celei mat apropiate prin telegrafă 
electro-magnetiă şi să primâscă şi r&sponsulii 
gefalui staţiunei. | ! 

II. MESURI DE SIGURANȚĂ, 
A. STAREA CALEI 

Abătătoră (căi de garagiii) 

$ 1. Nu suntă permisa căi de abatere pentru 
trenurile directe, cândiă aceste abateri suntii 
puse pe uă cale falsă. Piindă că acestea sunţă 
aşedlato fără suportii, trebue a se loa disposi-: 
țiani pentru a cunâsce la vă depărtare de. 
1,000 piciâre (300,00 m.) loculii exactă ală ca- 
reloriăi mobile şi a căiloră de abatere ce nu facă 
parte dintr'aă staţiune. Aceste cât pe câtă.
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timpii nu suntă păzite, trebue să fe ținute închise. -, : N 
- La carele mobile trebue unii asemenea semnală ză fie dată prin însnşi mecanismulă de închisii. 

Place şi care mobile 
$ 2, Pe uă cale principală sunti de neapă- rată trebuinţă place şi care mobile cu şini în- gropate. . a - 

| Şine de aptrare ” 
$ 8, Este oprită aşegarea şinelorii de apă- are pe uă cale liberă; acestea nu servă de câtă la pasage, că! do abatere şi în staţiuni, 

" Imprejmuire 

$ 4. Imprej muirile na potii avea locii de câți unde privegherea' obicinuită asupra calei este insuficientă pentru a apăra calea de călcarea &meniloră şi animalelorii, 
* Cânâă pe lingă calea ferată se află drumuri 

ordinare imeâiatii lingă acesta în acelaşi plan 
£Că mai susă, atunci trebe a sc stabili apără- - torii între cale şi-acele drumuri. Şanţutri -cu aruncătura de pămentă. la uă parte, se poti considera ca asemene apărători, | . 
! , Pasage | 

$ 6, Pasagele de nivel trebue să aibă ba- riere tari, visibile cu lesnire, : 
Barieri de comunicatoră de sirmă 

$ 6, Asemenea barieri ce servă la închiderea pasageloră nu sunţii permise de câtă pe dru- mari forte pugină frecuentate, *. 
_ $ 2. Cantonieril cară le deservă nu trebue să steu, mai departe de 1,800 picisre (550 m:) de Ja barieră; ră de la locali loriă ei trebue să pâtă priveghea trecerea. 

$, La fie-care trenă. cu asemenea barieri, - Bau singură clopoții esto suficienți. | , "99, Pasagele la asemenea batieri trebue să fie luminate suficientă tn timpul trecerii ” trenurilorii nâptea, 
$ 10. Fie-care barieră ca comanicatorii de Birmă trebue să pâtă fi închisă şi deschisă cu 

mâna de către cantonierii, şi apoi asti-felii disphsă în câtă uă trăsură închisă dia întem- plare să pâtă eşi ea singură. - - 

-- luminare 
$ 11. Şi cele-alte barieri, în câță timpi stai 

închiee, trebue să ficiluminate în timpulă nop- 
ţei.. Pentru acâsta, lanterna păzitorului este suficiență, E a 
"La staţiuni trebue să fie luminate trotârele precumă şi intrările şi eșirile din stațiuni cu 

uă jumătate oră mal înainte şi penă după ple- 
carea trenuriloră, . 

i Spaţii de siguranţă 
„$ 42, Pe fie-care lature a corpului calei fe- 
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rato'trebue să se ţină libzră ună spaşiă de ui, lăţime de 70 piciâre (21 n.) în păduri cu fcunde 
de crnă, şi de 48 pictore (15 m.) în'pădari cu funde de vâră; aceste lărgimi fiindă măsurate din midloculii gineloră celoră maf apropiate pentru a împedica părțile din arbori cădate, rEsturnate de a ajunga până la şinele, calei, 

inerea liberă a lărgimii calei _ 
„_$ 13. Afară din staţiuni, corpulii calei fe- 
rate trebue să fie ţinută liberă de ori-ce gră- medi de materiala şi ustensilie a căroră Supra< 
fagă nu stă mat susii de şini de câtă ună picior 
(800 m.) pe uă lăţime de 5 şi jumătate pictâre, (1,680 m.) măsurată din linia mediană a fe. „tăria căi. TOte objectele cele mai înalte trebue să fie ţinute la uă distanță de 6 piclâre, 7 țoli (2 m.) şi bine agegate, 

Ă Privegherea căii | 
$ 14. Barierile de pâsagiii trebue să se în- chiqă cu 3 minute înainte de sosirea trenului: Excepţiuni nu potii avea 'locii de câtă în: apro- pieri de staţiuni. Trecerea viteloră în mara 

numără, trebue a se opri ca 10 minute mai în- nainte de sosirea trenului, . 

Revisiunea câsi . 

- Ş$ 15. Calea trebue revisuită de către canto- 
nieri, dina celă puţină de 3 Oră, 6ră nâptea, de 
va fi cu putință, pugină mal înaiate de trecerea Be-cărui tren. La acestă rovisiune trebue 4 so lua în deosebită băgare de sâmă dâca căile 
de abatere suntii în' stare de perfectă fune- 
ţionare. 

: 

Semne divisionare 

'Ş 16. Calea trebue împărţită în secțiuni lon- gitudinale determinate şi să porte şi semnele 
de divisiune. ” 

Arătători de declivitate 

$ 17, La punctele unde se schimbă declivi- 
tatea calei trebuescă stabiliţi ar&tătoră cari 
să indice proporţiunea declivităţii de suire.şi 
de coborire de ambele părţişi lungimea distân- 
țeloră coreapundătâre, -astii-felă în câtă să-se 
arste şi lungimea pe care declivitatea este luată 
drepti unime, 

| Semne de marcati PE 
$ 18, In punctalii unde se întâlnescă traver- 

selo a duoă şini 'converginte, trebue a se sta- 
bili ună semnii de marcată caro ra artta limita. 
pnă unde se potii împinge tagânele pe fie-care 
din căile conrergate. 

Aparate pentru semnale 

$ 19, Treboe a so putea da trenuriloră sem-. 
nale la uă distanţă destalii de mare pentru ca 
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2 ele sâ se pâtă opri la unii locă determinată seăă 
să fio în stare a merge înceti. . |. E 

$ 20, Clasele de cantonieri trebue să aibă 
astă-felă de semno în câtii să arâte cândi se 
asteptă unii trenă şi din caro parte anume. 
-$ 21. Trebue să se îa disposiţiuni ca canto- 

nierii să conâscă sosirea trenuriloră celă puşin 
cu 3 minte mai înainte. - 

"$ 22, Este de doritii a se lua disposiţiani 
ea de la fie-care locii de cantonierii, să se potă 
cere prin telegrafă uă machină de adjutoră de 
la stațiunea cea mai apropiată. 

Ş 23, Numele staţiunii trebue să fio însem- 
pati cu litere mari şi corectii, visibilo de la 
trotoară; este bine, ca să se adaoge şi distanţa 
de la staţiunile cele mai apropiate, 

Orologiă la stațiuni 

Ş 24, Fe-care staţiune trebue să aibă anii 
orologii regalatii, după timpuli de midlocă 
alii localităţii; la staţiunile cele mai mari tre- 
bue să fio orologiulă visibilii de la intrare şi 
de la trenuri. 

In timpauli nopţii elii va trebui a fi luminată, 

Semne de controliă 

Ş 25. 'Trebue a se lua disposiţiuni pentru a 
putea controla revisiunile efectuate de canto- 
nieri scă păzitorii de nâpte atâtii la cale câtă 
şi la staţiuni. . - 

« Mesură de încărcatii 

Ş 20. Pentru cercarea măsurei încărcăturii 
vagâneloră de mărfuri deschise, arendă în ve- 
dere trecerea lorii sub poduri şi tunele sâă pe 
lingă alte puncte fise, urmeză a se înființa la 
fie-care gară de mărfuri ună aparati de cer- 
care a măsurel prescaisă. Ca e 

B. STAREA MIDILOCELORU DE PXPLOATARE 
cercarea locomoliveloră 

$27. Locomoţirelo trebue a so da în exploa- 
taţiune numai după ce roră fi fostii supuse 
unei cercări, şi s'a găsitii că suntii sigure. 
” Presianea aburului co's'a recunoscută Ja re- 

.visiune, trebae a sa însemna şi a fi visibilă de 
la loculă mecanicului. . , ” 

„In caprinsală fie-căruia atelieră de reparaţii 
radicale trebue să se afle uni manometru de 
“mercuri deschisi, şi aşa dispusi, în câtii spa- 
ţiulă pentrn abură a locomotiveloră încăldite 
să se potă pune în legătură cu manometralii 
printr'ani tab scurtă, pentru a cerca exacti- 
tadinea balanţeloră de gardă şi manometrelorii 
de la machini. 

Probele, căldăriă 

$ 25. La cercarea locomotirelorii noni, la a 
duoa cercaro după ce acestea aă făcutii pentru 
ântâia 6ră ună parcursi de 10,000 mile, după 
fie-care reparatură radicală a clădărit, scii după 
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ce a făcutii machina ună parenrsii de optii mii 
mile celă puginiă însă, într'ună spații de timpă 
de trei ani, trebue a se supune căldarea la uk 
cercare cu presa hydraulică care să exerse nă 
presiune de una şi jumătate ori mai mare da 
câtă aceea sub care căldarea are a funcţiona. 
Uă căldare care şi-a schimbată forma în urma 
acesrei cercări, nu trebue a se mat da în servi- 
ciii în acâstă stare, . IE . 

De uă dată cu acâstă cercare trebue a se re- 
vizui cu exactitudine tâte cele-alto părți als 
machinei, - 

„ Reparaţiile radicale la locomotive en carl sunt 
legate uă descompunere'a părţiloră mobile şi 
uă probă do căldare se socotii ca retisiani. 

Ş 29. Optii ani celă maltă după punerea în 
exploataţiune a unei machini, trebue a so faco 
uă revisiune interioralui căldării scoţându-se 
tubij, . | - 

La fie-care ştse ani consecutivi, trebue a sa 
vepata acâstă cereare. | 

Ş 30. La, fie-care cercate, trebue a se exa- 
mina și starea încărcăriloră de la supape. 

Supape de siguranță | 

- $ 31, Fie-care locomotivă, trebuo să aibă 
celii pagină ducă supape de siguranță, din cari 
una trebuo să fie astă-felă dispusă în câtă în- 
cărcarea să nu se pâtă mari peste limita otă- 
rită. Incărearea supapelorii de siguranță trebuo 
să fio aşa dispusă în câtă să le rămână pautin- 
ci6să uă mişcare verticală de 1/8 țoli (3 m.m.). 

Starea apei şi presiunea aburului 

Ş$ 82. Inăiţimea nivelului apei şi presiunea 
aburului în căldarea locomotivei, trebua să su 
pâtă cunâsce nccarmată de la locală mecanicu- 
lut fără a avea recursii la alte cercări,- 

“ Impedicarea împrăştierii focului 

$ 33, Focarele (cutiile de foci) trebue să . 
aibă anii cenuşariă (cutie de cenuşă) care să fio 
alipită exactii; acâsta va avea atâţă în partea 
din nainte, câtii şi în partea din dărătă, după 
trebainţă, ună clapă mobile. 

Asemenea cândii natora combustibilului o 
va cere, coşulă va, fi aga construiti în câtă 
îmmprăştiarea cărbunilorii aprinşi să se împedice - 
pe câtii va fi prin putință. a 

N) 
Aparată de alimentare 

$ 34. Ca fie-care locomotivă, trebus să stoa 
în legătură ună aparati de alimentare prin 
care să se potă cundace nivelulă apel în căl- 
dare la înălţimea normală, cândă locomotivela 
cu aburi suatii în nemişcare. ni 

Curăţitori de cale şi fuere de aburi 

Ş 95, Fie-care locomotivă trebue” să aibă 
curăţitoră de cale şi unii fluerii de aburi pnait 
în comunicaţiă cu loculă mecanicului,
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* Pedici la tenderă 
$ 36, 'lenderalii şi machinele tenderulut tre- bne să aibă pedici puternice, - 

Rote . 
$ 37. Obegile râtelor de feri bătută şi oţeli Ja locomotive şi tender trebue să fie grâse celă puţinii de 7/8 țoli (22 m.m.); la vagâne obedile de feri bătutii se potii usa până la uă grosime de 3/4 țoli (19 m.m.); &ră acelea de oţelii până la 5/8 țoly. : 
$ 36. Râte fără lambale nu trebue să fiă admise. , 

„ Resorturi, tampone şi aparate de tras 
$39, Tâte vagânele întrebuințate la trenuri peutra călători, trebue să aibă resorturi, apa- rate de trasă elastice, şi la'ambele capete tam- pâne elastice, 

Lanţuri de siguranţă 
Ş 10. Tote vagânele trebue să aibă la am- bele capete lanţuri de sigaranţă. Acestea tre- buesă îiă aşa adaptate în cât atirnând libere la trăsnri încărcatesă stea âacă cu 2ţoll (50 m.m.) mai sustii de muchia superisră a şineloră, 

Pedici 
Ş 41, Fiă-care trenii, deosebită de pedicile marhineloră şi a tendereloră, trebue să, afbă atâtea pedici puternice în cât la urcări de cale pe distanţe mai lungi să se pâtă împedica ur- mătârele părți de părechi de râte: 
Până la 1/500; la trăsuri de călători a 8-a, parte, Ja trăsuri de mărfari a, 19-a, parte. Până la 17309; la trăsuri de călctori a 6-a « parte, la trăsuri do mărfuri a 10-a parte. Până la 1/200; la trăsuri de călători a 5-a parte, la trăsuri de mârfari a 8-a parte. 
Până la 17100; la trăsuri de călători a 4-a parte, la trăsuri de mărfuri a 7-a parte. 
Pâni la 1/60; la trăsuri de călttori a 3-a parte, la trăsură de mărfuri a 5-a parte. Până la 1/40;-la trăsuri de călători a 2-a „parte, la trăsuri de mărfuri a 4-a parte, „Trenurile mixte cari mergă cu iuţâla trenu- riloră de călători, trebue a fi considerate ca aceste din urmă. . . . 
Se pote privi ca unii mecanism puternică de împedicată acela, prin care râtele unei trăsuri pe deplină încărcate se împedică de totii. 

Inchiderea vagânelorii de călători 
Ş 49. Uşile trăsurilorii do călători trebue să se potă închide numai pe dinafară, cândă ele se află pe Jaturile longitudinale a trăsuriloră,. Fiă-caro din aceste uși trebue să afbă uă dublă închidere. _ 

Acoperirea tagânelorii de mărfură 
$ 49, Tote vagânele de mărfarţ îucărcate 
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cu obiecte apringătâre trebue să fie acoperite cu uă învelitâre sigură. 

Juminarea vagânelorii de călători : 
$ 44. 'Trăsurile da călători, trebue să ae ilumineza în timpaulii nopţii; acâstă disposiţiune se aplică și când trenurile aă a trece prin ună - loci obscuri ce necesită unii percursă de celi puginii 3 minute. 'Prăsurile, trebue să aibă tote! aparatele necesare pentru adoptarea lanterne- loră desemnate. 

Revisiunea vagonelorii 
"Ş$ 45, Tâte trăsurile după ca a făcută ună percursă de la 3,000 până la 4,000 mile, tre- bue să fiă supuse unei revisiuni periodice la care să se desfacă osiile, bucelele şi resorturile, 

Însemnarea vagânelorii 
Ş 46. Fiă-care trăsnră trebue să aibă în- samnări din care să se pâtă cunâsce : 
a. Calea ferată pe care circulă ; 
b. Numărulă de ordine după care stă în a- teliere şi în registrulă de revisiune ; 
€. Greutatea sa proprie împreună cu aceea a osiilori şi râteloră ; : 
d. Cea mai mare încă 

împortrată; : 
e. Data ultimii revisiuny, 

care cu care pâte fi 

Unelte auziliare 

$ 47, In fiă-care trenă trebue să se afle ună numără de unelte cu care să se pâtă repara stricăciunele ce arii suferi trenulă în timpală călătoriei. - : 

C. DisPosrzIi RELATIVE LA SERVICIULU 
DE CALETORIE 4 

Langimea trenurilorii 

Ş 48. Nici întrană trenii nu trebue să intre mai multii de câtii 200 osij. 

Pedici ” 
Ş 49, La formarea trenuriloră numărulă pie- diciloră determinată prin paragrafalii 41, tre- buv ast-felă dispusă în câtii după cele mai din urmă piedici să na viă mai multe osirde câtii dupii măsura dată de pantă pentru vă singură pedică.—La declivităţi mai mari de câtă ]-200 cea din urmă trăsură trebue să aibă uă piedică 

Ordinea trăsurilori 

$ 50. Intre locomotivă şi cea ântâiă tră- sură de călători, trebue a so intercala cel pu- gină uă trăsură fără călători, 

Punerea trăsuriloriă : 
$ 51. In trăsurile de călători, cârtigele de 

trasă, trebue a se strânge numai atâta în câtă 
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tampânele cu resorti a trăsariloră în stare de 
repansă să se atingă numai, 

Nu trebue a se pune înaintea locomotiveloră 
trenurilorii pluguri de zăpadă sai trăsuri de 
spartă ghiața. Acolo unde se simte necesitate 
de aceste pluguri şi trăsuri, ele se voră tră- 
mite înainte cu uă deosebită machină la uă 

- distanţă potrivită de trenă. 
Suntii însă permise pluguri de zăpadă care 

sunti fixate la locomotiră, fără a merge pe 
deosebiterote. N 

“In trenuri mixte trăsurile împărechete în 
modă neohicinuiti nu trebue a se pune imediat 
Dică în naintea nici în urma trăsurilori de că- 
lttori. 

Recisiunea trenurilor 

$ 52, Inainte de plecarea trenurilorii din sta- 
ținne, trebuesce a se examina cu multă băgare 
de sâmă şi mai cu deosebire a se încredința că 
trăsurile sontii regulată împărechete, Janţu- 
rile de siguranță arătate după prescripţiune , 
legătura între locul mecanicului cu fluerulii 

+ de aburii stabilită, fie-care trăsură de uă po- 
- trivă împovărată, şi tâte semnalele pontru că- 

lătoriă, lanternele şi pedicele împărţite după 
prescripţiune, şi trăsurile înşirato după ordine. 

„ Retisiunea, şineloră drepte şi-a schim: 
i băriloră în stațiune ora 

$ 53. Inainte de plecare cum şi înaintea 
sosirii unui trenii, trebue a se examina dâca gi- 

„mele ce suntii de parcuratii sunti libere şi deca 
schimbările relative suntii puse dreptă, 

Ş 54. Pentru schimbări în linii principale 
se prescrie ca regulă uă aşedare a axului nor- 
mală. 

Condiţiuni de plecare 

$ 55, Nici ună tren de călători nu trebue 
să plece de la staţiune mai înainte de timpulă 
fixatiă în plunulă de călătoriă, 

Trenulă nu va porni mai nainte de a se în- 
chide tâte uşile şi de a se da semnalulă hotă- 
râtă, Sosirea şi plecarea fie-cărui trenă întâr- 
diati, trebue să fie vestite prin telegrafnlă e- 
lectrică la staţiunile vecine, 

Când plecă de la uă staţiune mai multe tre- 
puri unulă după altulii în aceeaşi direcţiane, 
trebue trenurile de persone să succâdă întrun 
interval de 10 minute plecarea trenuriloră 
mixte; 6ră trenurile de mărfari într'anii inter- 
valii de 5 minute după plecarea, trenurilorii de 
călători, Acesta trebue a se semnala trenuri- 
loră acelora cărora nu nrmâză altele conformii 
eu planulă de călătorie. Când se apropie tre- 
narile până la ună spaţiă de timpii mai somită 
de 5 minute sâă până la uă distanţă mai nică 
de 3,000 piciâre (900 m.), cantonierulă, trehue 
să dea trenului din urmă semni de a merge 
mai încetă. Pentru acâsta: mecanicii, conduc- 
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torii trenuriloră şi cantonierii trebue să aibă 
ceasornice esacte, NE : 

Juţela călătoriei 

$ 56, Masimulii inţelii de călătorie fixat pen- 
tra fiă-care felă de trenuri nn trebue să fiă în- 
trecută, ! 

'Prebue a so micşora iuţăla: |, 
a. Când so vădă pe cale ment, animale ss 

alto obstacole; : 
b. Când s'a opritii unii trenă pe şinele de a- 

lăturea, 
€. Când s'aă semnalată de către cantonieri 

a călători mai încetă, 
La intrarea pe uă cale principale şi ramuri, 

precum şi vico-versa,, şi în penere la trecerea 
dintr'aă linie într'alta , trebuesce a merge a- 
tâtă de încetă în câtii trenulă să pâtă fi oprită 
până la uă lungime de 300 picisre (100 m.) 

Împingerea trenurilori 

$ 57. Este oprită împingerea trenuriloră ,- 
când nau se află în fruntea trentlu! nici uă ma. 
chină de trasă. . : . 

Pentra mişcări” line a trenului în casuri de 
necesitate sâi în staţiuni, nu se aplică acestă, 
măsură , cândă iuţela nu corârşesca 20 piciâre 
(6 m.) pe secundă. La trenuri cu machine în 
capă împingerea pâte avea loci numat: . 

a. La svirea unoră'părţi de cale forte în- 
clinate ; . 
"V. La pnnerea trenuriloriă pe şine în staţiuni, 
este permisă împingerea trăsuriloră prin loco- 
motive. 'Asemenea şi la trenurile de lucru, 

Locomotivulii cu tenderulă înainte 
-"$ 58, Călătoria locomotivelorii cu tenderă 
înainte este permisă numal în casuri excepţio- 
nale şi la trenuri conforme cu planulă de că- 
lătorie, - 

La trenuri de lucru și în “staţiuni este per- 
misă călătoria cu tenderală înainte, 

Păstrarea locomotiveloră în stațiună 
Ş 59. In câtă timpi locomotivele staă în 

fruntea trenului sâă în stare de repaosii în sta- 
ţiuni, regulatorulă trebue să fie închisă, şi câr- 
ma pusă în stare de repaosă, precum şi pedica 
tenderului trebue să fie strinsă. 

Locomotiva tota'şi trebue să stea sub neîn- 
treruptă priveghere, , $ 60, Alături cu pasagele frequentate şi cu 
drumurile paralele, în casuri do necesitate, se 
va usa numai de flaerulă de aburi şi de deschi- 
derea robineteloră cilindrului. 

Personalulii de serviciii în călătorie 
$ GI, Personalulii de servicii a trenului, în 

timpi de călătorie, trebue să tiă subordinată nu- 
mai unui singurii împiegatii, Acestă personală , 
trebuesce a fi aşa împărţită, în câtă să pâtă
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supraveghea tâte părţile trenului înţelegere cu mecanicnlă. 

Personalulii de priveghere 
$ 62. Cantonierii trebue să observe trenu- rile în călătoria loră şi să dea, semnalul de o- prire îndată ce vorii vedea uă neregularitate. 

_Miglocă de priveghiare şi comunicaţiune 
Ş 63, Ia câda fie-cărui treniă ce călătoresce noptea, trebue să se afle ună semnalii de lan- ternă luminosă ce lumindză din dărătii precum şi unulii ce lumin&ză înainte spre. mecanicii şi spre personalulă ce călătoresce, IE . „Pe câtă timpi nu se va inventa ună miglocă de' comunicaţiune sigură şi complectă între personalulii servicialui trenului şi a mecanicn- lui locomotivei, acestă comunicaţiane se va e- fectna printr'nă sfâră ca trece peste tâtă lun- gimea trenului, pentru celo de călători; 6ră pentru cele de mărfari şi mixte acea sfâră va ajunge câtii so va putea mai departe, sâă celă pnşiaă până la ântâia piedică, + N 

Eaztra-trenură (trenuri-speciale) 
Ş 64. Nu se va expedia trenuri speciale dâca calea nu este eu desărârşire priveghâtă, şi dâca trenulii nu este anunciată cantonierilor şi stu- țiunei celei mai apropiate, 

renuri de lucru 
$ 65. Trenurile de lucru siugure şi loco- motive nu poti umbla pe calea ferată de câtii după anume disposiţii ale autorităţii superiâre de exploataţiane şi în timpul determinată pen- tru acesta; se esceptâză din acesti casă machi- nele de adjutoră. Aceste disposiţii trebue să fiă aşa luate în câtă mişcarea acestori trenuri 

şi să stea în | s6ă machine să fă 
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cunoscută celii puginiă im- piegaţilor superiori a ambeloră staţiuni vecine. Celii puţinii cu ună quartă de oră înainte de trenurile regulate prin planulă de călătorie, trebue să fă golită tâtă linia de parcuratiă da trenuri de lucru, locomotive şi trăsuri singure, Atâtii trenri pentru locra câţi şi locomo- tive singure se vorii semvala ca”şi trenurile speciale, 

Locomotive de adjutoră şi de reservă 
$ 66. Locomotire de adjutorii şi de reservă, trebue să fiă puso la distanţe nu mat mari de 12 milo şi să e ţină în aburi, 
La staţiunile unde staţionezii asemenea, 10- comotive trebue să se afle şi uneltele necesare în casuri cândă unii trenii sâă uă machină a deraliată, : ” 

Călătoria pe locomotivă 

fără antorisarea impiegaţiloriă împuterniciţi intra ac6sta. - " - 
- Examinarea mecanicilori 

_$ 68. Conducerea locomotiveloră trebue în- credințată numai acelorii mecanici cari a lu- crai celă pugină unii ană într'an atelier me- canică, şi în urrăa unui învcțămentă 'celă pu. ginii de ună anii depuindă ană exămenă Cu snc- cesă înaintea, unai maestru de machine gi' a unui impiegată technicii de esploataţiune şi probândă capacitatea loră prin călătorii de cercare, . . 
Incălditorii (fochiştii) trebue să aibă cung- scinţele trebuitâre pentru ca în casii de necesi- tate să râtă opri sâii pune în mişcare loco- motiva. 

  

 REGULAMENIU 
PENTRU EXPLOATAREA CAILORU FERATE CONCEDATE IN ROMANIA 

CAPITOLUL I 
Disposiţinuă generali. 

Art, 1. Controlulii şi priveghierea exploa- tăzii căiloră ferate române enunță puse sub au- toritatea Ministeriulut 2griculturei, comerciu- lui şi lucrăriloră publice 
Acestă controlă şi privighiere se exerstză , in conformitate cu legile şi. regulamentele, de cătro agenții delegaţi de Ministeri penţru a ceată scopii., i „ ” Art, 2, Orl-co liniă sâă parte do linie ferată, „terminându-se şi urmândă a se da în circulaţie 

(Decretii No, 1108 din 30 Iulie 1870) 
va trebui a sa cere pentru acâsta autorisaţiune prealabile a Ministerulaj agriculturei, comar- ciului şi lucrăriloră publice. - 

Spre acestă Sferşitii va trebui a se constata, că linia ferată întrenesce tote condiţiunile ne- cesarii pentru uă exploataţiane sigură; atâţă | în privirea. felului construcţiunii calek și de- pendinţelorii sâle, câță 
materialului de exploatare, Ca ast-feli se va cerceta maj cu osebire următărele : > 1. Dâcă calea ferată și dependinţele er suntă . construite conform disposiţiuniloră actului de . concesiune şi a planelor aprobate şi întrunesco tâte condiţiunile de soliditate; * 

$ 67. Nimeni nu pâte călători pe locomotivă - 

şi a calității şi cătimet .
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2. Dâcă calea ferată este îndestrată cu tâte 
midi6cele necesariă unei bune şi sigure exploa- 
taţii în calitate şi cătimea trebuinciâsă ; 

3. Deca s'aii lnatii tâto măsurele pentru e-. 
vitarea accidentelorii, şi dâca, în asemenea ca= 
sură, calea ferată dispune de tâte midlâcele de 
ajutoră ; A IN 
„„4. n fine dâca personalulii de exploatare este 

în numeri, suficientă, posedă cunoscinţele şi, 
instrucţiunile trebaitâre pentru sigarânţa ex- 
ploataţiunii.. : a 

„* * CAPITOLUL IL 
Ind6toririle concesionarilorii şi, 

" asenţilorii lorii 
Arte 3, Indată dupe liberarea autorisaţiunii pentru darea în circulaţiune a unei linii ferate, compania este dâtâre a lua tâte măsurele ne- cesarii pentru a asigara, în toti timpulă ex- 

ploatării : . , . a 
Buna stare de întreţinere a calef ferate îm- preună cu clădirile şi tote cele-alte dependinţe 

ale s6le; - 
Paza 

nivelă ; , | 
:, Priveghierea şi manevrarea schimbărilorii şi incrucişeriloră de cale, precum şi a semnale- 
lori de i şi de nspte; „ | 

- Jlaminarea gareleră şi stațiuniloră, curților şi pasagelorii de nivel; |. : 
Inlocuirea imediată a ori cărorlipse sâă stri: căciuni s'arii ivi şi rădicarea fără întârdiere a 

piediciloră ce s'arii opune liberei circulaţiuni; In fine menţinerea, în toti timpaulii, a unui 
numără suficienti de porsonală, îndestrati cu 
tote cunoscinţele şi instrucţiunile cuvenite, 
„Art, £. In tâte punctele unde va f necesi- tate, se va, înființa, unii numără îndeatulătorii 
do păzitori şi priveghietori de di şi de nâpte, 
cari în totă timpalii serviciului Jorii nu soră 
putea, sub nici unii pretezxtă, părăsi postulii ce 
li s'a încredinţatii fără uă autorisaţiune expresă 
a şefului de care depinde şi fără a fi mai înain- 
te înlocuită cu alții, -.. 

Art, 5. Compania este dâtâre a aduce la cu- 
noscinţa publicului prin afişe şi alte anunciuri: 

a. Tablouli organisării trenuriloră de călă- 
tori şi mărfuri, orela de plecare şi de sosire şi 
stațiunile ce ele deservă; . | 

d. Tabloulii taxelorii de percepută atâtă pen- 
tra călctori şi mărfari, câţi şi pentru cheltue- 
lile accesori! în limita mazimelorii hotărite prin 
legile de concesiune; ! , 

c. În fine regulamentele relative la priimirea 
şi transportulă po drumuli ferată ajii călăto- 
xiloră şi mărfurilorii, precum acelea ce aii a se 
observa de călători înaintea, pornirii în timpulă 
mersului şi după, sosire la distauți, şi acelea 
pentra priimirea objactelorii şi mărfarilorii în- 

şi servicialiă barieriloră, pasageloră de 

credințate drumului ferată, documentele cu cari. 
urmează a fi insogite şi modul predăril loră. 
către destinatori, o 

- În aceste regulamente se va stabili şi tim-, 
pulă ce va necesita, fie-care transportii, atâtă. 
pentru călători, câtă şi pentru mărfari, 

Art, 6, Tablourile şi regulamentele arătate! 
!a articolulă prec:dentii rorii fi observate cu în- 
grijire pe totă timpulă pentru care ele aii fost 
întocmite, mai alesii în ceea ce privesco orele 
de plecare şi durata traectului, atâti pentra 
călători, câtă şi pentru mărfuri, . ! 

Ori-ce abatere la aceste prescripţiuni nu e 
permisă de câtii pentra casuri de forță majoră 
şi neînlăturabile, , 

Art 7. Compania e dâtâre a efectua cu în- 
grijire, exactitate şi fără favâre tâte transpor-. 
turile de ori-ce natură ce'i voră fi încredințate. . 

Coletele, animalele, mărfurile şi ori-ce alte 
objecte ce se veri încredința transportului dru- 
mulni feratii se voră înscri la staţia de plecare 
şi la cea de'sosire în registre speciali, după 
rândul priimirii lori şi cu arătarea costului 
transportului. 

2017 

  Compania e dâtâre a da expeditorului unoră 
asemenea objecte uă recepisă arătătăro de na- 
tura şi greutatea objectului, preţulă transpor- 
tului şi timpulă în care acestă transportă ur- 
mEză a se efectua. DE 

Art, 5, Ori-ce taxă de ori-ca natură ar fi nu 
se va putea percepe de companii fără preala- 
bila omologare din partea Ministerului Incră- 
rilorii publica. PT 

Pentru cheltnelile accesorii precum acelea 
do încărcare, descărcare, cântărită şi deposite 
în magazii, companiile xoră cere asemenea a- 
probarea lori în luna a qecea a fie-cărui anii 
pentru durata anului următorii. Până la apro- 
barea nouilori taxe, acele vechi voră continua 
a fi în vigore.. MI 

Cu tâte acestea tarifele aprobate pentraunii 
anii vor putea fi micşorate, cu autorisaţia prea- 
labile a Ministerului agriculturei şi lucrărilorii 
publice, chiar şi în cursulă anului, pentru to- 
talitatea sâi numai pentru una sâăi mai multe 
părţi a liniiloră forate şi pentra objecte anume 
însemnate, !   » Aceste tarife uă-dată reduse nu voriă putea 
fi rădicate ; se înţelege în limitele nasimilorii 
fixate, de câtă dopă ce rorii fi fosti aplicate în 
timpă de trei luni consecutive, şi atunci numai 
cu autorisarea Ministerului, Sie 

In casă cândii direcțiunile da exploatare vorii 
acorda, cu autorisația ministeriale, verk-unni 
expeditori ră reducţiune asupra prețuriloră ta- 
rifelorii sub Gre-cark condițiuni, ele oră fi dâ- 
târe a acorda aceeaşi reducţiune tatuloriă ex- . 
peduitoriloră ce ari oferi aceleaşi condițiuni   pentru aceleaşi părţi ale liniei ,. ast-felă că în 
nică într'enă casii să nu se facă favori indivi- 
duali. Aceste dispesiţiuni nu se aplică însă la . 

127
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învoelile ce star face între guvernii 
în interesul serviciiloră publice. 

In privința duratei transportului, vitesa ma- 
ximum. ce va servi de basă va fi de 50 kilo- 
metri pe'oră pentru trenurile de călători şi de 
35 kilometri pe oră pentra trenurile de mărfari. 

şi companii 

Aceste vitese'se voră putea micșora în casă, 
când va fi necesitate de împregiurări' speciale 
ale liniel s6ă de iprâcauţiuni pentru 'evitarea 
accidenteloră. Asemenea maximul vitesclorii 
arătate mai susă se va putea mări cu aproba 
rea Ministerului agricultnrei, comerciului şi 
Juerăriloră publice, în casă cândă se va crede 
necesariă a se întrebuința vitese mal mari în 
consideraţia, progreseloră ce se vorii face în 
construcţia calcă și' materialului mişcătoră. 

Ori-ca modificaţiuni s'ari crede necesariă a 
-se face de către companiile drumuriloră ferate 
tablourilor şi regulamenteloră arătate la art, 5, 
voră trebui a se aduce la cunostinţa publică 
cu 15 ile celipugini înainte de aplicarea lori. 

Art, 9. Concesionarii vorii trebui â lua mă- 
sură ca ori-ce trenă regulată de călători să co- 
prindă ună numără îndestulătoră de trăsuri de 
tote clasele pentru tote persânelo ce se voră 
presinta la osebitele stațiuni, pentra a călători 
pe drumală feratii, îndeplinind condiţiile pre- 
scrise pentru transportă, , ii 

Ei sunţă datori asemeneaa face să se trans- 
„porte în terminele -otărita' tâte objectele şi 
mărfarile ce so oră încredința drumului feratii, 
pe câtă timpii împregiurări neprevădute şi ne- 
înlăturabili nu voră împedica exacta îndepli- 
nire a acestei condiţiani. Ma 

Art, 10, Intrebainţarea transportului cu 
drumul feratiă se va putea refusa călătoriloră 
co ar cădea în vre-una din categoriile următâre: 

a. Acei aflaţi în stare de beţis; “ 
”D. Acei cari prin neobserrarea banei 

vorii supăra pe cel-alţi călători; 
c. Acel cari nu vori da ascultare preserip- 

curiințe 

țiiloră agenţilorii dromului ferată relative la: 
manţinerea ordinei şi. siguranţei; 

d. Acei cari roră purta cu sine arme încăr- 
cate sâă pachete cari prin natura ori volumulii 
Joră, torii incomoda pa cei-alţi călători ; 

e. Acei cari oră purta, semne exteridredeuă 
bâlă suspectă săi a cărorii stare va supăra, la 
vedere pe cei-alţi pasageri. Pantra acâstă din 
“urmă categoriă se va putea face transportul 
în compartimente daosebite şi, la casti de tra- 
buinţă, sub privegherea agerţiloră trenurilort. 

Art, 11. Li ori-ce cererea administrațiunii, 
„companiile sunti-dâtâra a pune în trenurile 
ordinari numărnli trăsuriloră nzcesarii pen- 
tru transportulii arestanţilorii şi condamnaţi- 
Jorii, împreună cu personalulii de priveghere 
ce'i voră însoți. PI 

Regulele de observatpentru asomenea trans- 
porturi sa voră otări printr'ună regulamentă 
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speciale întocmitii prin- înţelegere cu cotopa- | 
'injile dramului ferată. 

Art. 12, In fie-care gară si stațiune 38 va 
ține de către companii uni registru sigilată şi 
parafată în care călătorii vor putea îziscri 
plângerile sâii. reclamaţiile:ce ară avea'a face - 
contra agenţilorii drumului ferată,  :-î--:- 
„+ Acestă registru' se va presenta de cătte. ge- 
fulii staţiei Ja ork-ce'cerere'a publicalul::-:: !- 
"“"Art,'18, Este oprită a transporta cu tienu- 
rile de călători orl-ce materiale ară: piitea: da 
nascere la explosiunt sâii Ja incendii. 

Asemenea materit: precum prafulă de pugcă, 
muziţiile confecţionate, chibrituri, fosforuliă şi 
altele de acea natură nu se vori transporta de 
câtă cu trenurile do mărfari şi.cu observarea 
unoră precauţiuni speciali. Expeditorii unoră 
assemenea 'objecte 'sunţă dâtori a face uă' de- 
clarație: exactă. de natara loră' în minutală . 
cândă le încredinţeză transportului drumnlui 
ferată, i 

Pentru transportulii prafaluy şi muniţiiloră - 
ce aparţină: Statului, se va statornici prin în- 
ţelegore cu administraţiile drumuriloră ferate, 
regali speciali privitorela precauţiunile de luat, ' 
"Arte 14, Ori cândă militarii, gândarmnii sâă 

alte organe ale puterei publice voră călători în . 
acelaşi compartimentă cu alţi pasageri, ci sunt 
dâtori a proba înaintea anul agentă al er-. 
ploatării că nu ai puscele încărcate, i 

- Acâstă prescripţiune nu e aplicabile la trana- 
porturile militarilori în grape pentru caro se 
va efectua trenuri speciali scă vagone întregi. 
In -asemenea casuri autoritatea militară res- 
pectivă va 'prescria singură măsurile de ob- 
servată,.  - Du Ea e 
“Art, 15, Agenţii exploatării cari, prin natura 
foncţianitoră loră, suntiă în contactă cu publi- 
cul vori-trebui a se purta totă-d-una cu mo- 
destiă şi cuviinţă, pe lingă acâsta, ei vorii tre- 
bui a conâsce limba româvă şi a purta uă uni- 
formă scii ună semnă distinctivă aprobată de 
Ministru lucrăriloră publice, asupra propunerii 
companiilorii. ie a | 

Arte 16. Oră cândi, din cansa împregiură- 
ritorii climaterice s6i alto casuri neprevădute 
şi extraordinare, circulația drumului feratui va 
ti împedicată să cu totulă tatreruptă în unele 
puncte, compania este dâtâra a lua cele mal 
urgente măsuri pentra a face să înceteze ase- 
menea pedică în celă mat scurtă termină po- 
sibile, - 

La casă cândi, din asemenea împregiurăti, 
transportală postei si călătorilor ară deveni 
imposibile pe unele părţi! ale liniei, admini- 
straţia dramului ferată va îngriji a face trans- 
portul călătoriloză şi postei cu vre unii altă 
modă de transpoti. , . 

Art, 17, In ceea ce privesca cererile de des- 
păgubiri la caro asemenea întârdieri s6ă între- 
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vuperi, arii da nascere, ele so vorii regula dnpă 
sensulii fagagâmenteloră luate de companie, şi, 
în lipsa unorii asemenea, după disposiţiunile 
codicelui civile. : Mi e 
"Art, 18, Machinele locomotive nu voră pu- 
tea fi puse în servicii de câtii după constata- 
“tarea că ele aii fostii supuse la tâte probele'o- 
bicinuite şi pricitOre la soliditatea lorii, 
„+ Ele vorii avea tâte aparatele necesarii pen- 
tru a preveni casurile de incendii, 
-.. Asemenea se va urma şi pentru machinele 
reparate mai "nainte de a se pune din noii în 
servicii. 1 

Art, 19, Tote trăsarile destinate la trans- 
portulă călttoriloră vorii avea resorturi şi tam- 
pâne, Afară de acâsta ele nu se voră putea pune 
în circulaţio ma! "nainte do a se constata că 
îndeplinesce condiţiile trebuitâre de soliditate 
şi comoditate. îi 

Fiă-care trăsură va purta în năuntruli săă 
- îndicaţia număralui locuriloră. , 

: Nu e permisă a admite în fă-care trăsură 
“mai mulţi călători de câtii număculă locurilor 
indicate. : . | o. 

- Art, 20, Locomotivele, tenderile şi trăsarile 
de ori-ce specie vori avea însemnate pe ele: 

1, Namărul şi inițialele calei ferate din care 
facă parte; E 
"2, Ună numără de ordinii; 

3. Numărul clasei pentru trăsurile de călă- 
tori, Vag6nele de mărfuri voră purta âncă pe 
din afară indicaţia greutăţii proprie şi aceea 
cu care sa pote încărca, 

Art, 21. Afară de revisia regulată ce se va 
face de către agenţi! companie! fiă-cărei tră- 
suri ce a intrată în compunerea unui trenă, ad- 
ministraţia calei ferate este dâtâre a revisui 
Ja intervale otărite şi în detalii tote locomo- 
tivele, tenderile şi trăsurile de transportă, spre 

„a constata stricăciunile şi reparaţiile co ele 
necesită, , : ! 

In acestă scopă se va ţine unii registru în 
care sc va înscri, pentru fiă-care locomotivă , 
tendară sc vagonii data revisiei făcută, starea 
în cara s'a aflată precum şi osebitele reparaţii 
la cari ai dată nascere, o 

. Arte 22, In condiţiile cele mai favorabili ale 
disposiţici cale şi împregiurărilorii accesorii, 
uni trenă de căletori nu se va putea compune 
de unii numără mai mara de câtă 100 osii. 

În aceleaşi condițiuni unii trenă de mărfuri 
nu va putea coprinde mai multă de 20v osii, 

Art. 23, Este oprită a înhăma la unii trenă 
"de călători mai maltă de câtă ducă locomotive, 

Art, 24. Fie-care trenă de călători va tre- 
bui a fi însoţită: 

a. De unii mecanicii şi adjutorii de fie-care 
machină, adjutorală va trebui să fie capabilă 
a opri machina la ori-ce casă de trebuință; 

b. De ună numără îndestulătoră de conduc 
"tori însărcinaţi cu manevrarea frâuriloră in ra- 
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porti cu declivitatea linie! şi numărulă vag6- 
nelorii. EI A 

: Art. 25, In ori-ce trenă de călători va trebui 
să se pună îa capuli trenului şi îndată după. 
tender atâtea trăsuri fără persâne câte locomo= 
tive are trenmlă, - :. i 

Art. 20. In fie-care tren de călători s6ă 
mărfuri va trebui să se afle unii numări de va- 
Sâno cu friii în raporti cu declivităţile liniej. 

„. In orice casă. una. din cele ducă din urmă 
trăsuri ce compună trenulă, va avea totă-A6- 
una unii friii şi unii conductori însărcinată ca 
manevrarea, lui. * . a „o 

Art, 27, Locomotivele sa vorii pune totă-dâ- 
una în capul trenului. i E 

Na se va face excepţie Ia acâstă disposiţie 
de câtă pentra manovrele de execataţii în apro- 
pierea staţiunilorii scii pentru casuri de adjator. 

In asemenea casari speciali vitesa trenurilor 
va fi redusă Ja jumătatea vitesei otărită prin 
articolul 8. De E 

Art. 28, Obicinuitii tenderulă nu va procede 
locomotiva în timpulă mersalai unui trenă, Vă 
asemenea disposiţinne se va admite numai în 
casuri excepţional, precum machini de ad- 
jatoriă, tronuri do lucrători şi de rovizie a calei, 
manevrs în staţii şi alimentarea machinci, 

Art, 29, Tote trenurile voră fiilaminate pe - 
din afară în totă timpulă nopţii. i... 

“ Trăsurile de călători voră îi iluminate pe din 
întru în timpuli nopţi! precumii asemenea și în 
timpulă dilei la trecerea pasagelorii întunecâse, 

Art, 30, Nici uă persână afară de mecanicii 
şi adjntorulii săă nu va putea sta po locomotivă 
sei pe tender în timpulii mergerii unui trenă,. 
fără uă autorisaţiune specială a administra- 
țianii dramului ferată, a 
Se esceptâză de ln acâstă disposiţiune ingi- 
nerii să alţi agenţi at Statului însărcinaţi cu. 
controlul şi privegherea calei şi materialului 
mişcătoră, a DI 

Ari, le, Na este permisii a se întrodace în 
trenurile de călători nici uă trăsură din acolea 
destinate la destuparea căii do zăpedi s6ă spar- 
gerea gheţei, en 

Art. 32, Nici unii trenii nu va putea pleca 
de la uă staţiune znai nainte de ora otărită prin 
tablonlii mersului trenuriloră, 

Cândii mai malte trenuri vor porni de In uă 
staţiune în aceeaşi direcţiune se va observa ur- 
mătârale regule : a 

a. Ună treniă de călători nu sa va expedia în 
urma unui trenă de mărfari de câtă 15 minute 
dapă pornirea acestuia;. Se 

b. Unii treni de călători nu va putea urma 
uai altă trenii de călători de câtă după 10 mi- 
nnte de la plecarea, acestuia ; 

e. Uni treni de mărfari na va putea urma 
unii trenii de călători de câtă după trecerea a 
cinci minute de la pornirea acestuia;   d. Trenurile de ori-ce categorie nu se oră
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putea, apropia unul de altulă .]a uă distanţă 
mai mică de uni kilometru, Păzitorii calei vor 
fi specială însărcinați cu exacta îndeplinire a 
acestei prescripţiuni. 

- Art, 89, Afară de casurile de forţă. majoră 
să de reparaţie a calei, trenarile nu se voră 
putea opri sâă staţiona de câtă la garele scii 
locurile de întâlnire otărite. | 

- Locomotive, vagâne sâă trăsuri libere nu vor 
putea 'staţiona pe căile afectate circulațiunij. 
“Art. 34. Casurile în cari se va putea micşora 
vitesa admisă pentru mersulă trenurilor, pre- 
cumii şi acelea în cară mersul unui trenă va 
trebui a fi opritii cu desăvârşire, se voră ape- 
cifica în instrucţiile de serviciă. 

Timpul perdati în asemenea, împregiarără 
nu se va putea recăpăta prin crescerea, vitesek 
peste limitele prescrise Ja art, 8, 

„ Arte 85. Cândii calea arii avea ducă rânduri 
de şine, „trenurile voră trebui a circula toţă- 
dă-nna pe şinele din drepta, e 

Acâstă prescripţiune este de rigore. 
“Nu se şa face excepţiune de câtii în casti când 

va fi trebuinţă a se trămite vra uă machină în 
adjutorulă unui trenă aflati pe cale. - , 
„Art, 36, Dâca calea nu are de câtă ună sin- 
gură rândii de şine, încrucişerile trenurilor nu 
Be vor putea face de câtă Ja locurile de aba- 
tere stabilite. -:.. A 

- În acesti casii trenuliă ce va avea la drepta 
sa calea de abatere va merge pe dânsa, pe când 
celă-altă trenă va rămânea pe calea principală, 

In apropiere de punctulă do întilnire a unei 
ramuri cu linia principală, vitesa, trenuriloră 
sa va micşora astă-felă că de.va fi nevoie să se 
pâtă opri cu totulii mai nainte do a ajunge la 
acelii puneti, : - 

- Asemenea se va urma şi pe părţile linici a- 
fate în apropierea stațianiloră, 

Art. 37, In apropierea pasagelorii de nivelă, 
a curbelorii, a săpăturilori! adânci, a tunelelorii 
şi a stațiuniloră, mecaniculii va manevra flue- 
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păzitori, : 

fie-care trenă între seful trenului, conductori 
şi mecanici, spre a putea corespunde între dân- 
şiI şi lua împreună ori-ce măsuri pentru asigu- 
rarea mersului trenului, o 

Art, 41. La fie-care staţiune va trebui să 
se aşcde unii orologii în vederea publicului şi 
agenţiloră trenuriloră, |. 

In timpulă nopţii. acestă orologiiă va fi ilu- 
minati, i: Cu - 

Pie-care casă de păzitori va avea câte unii 
orologiă regulatii după uă oră normale, . 

Fie-care mecanică e dâtoră a purta toti-d- 
una, în timpulă serviciului, ună câsornicăă de 
posunari bine regulată, . -. e 

Art, 42, In punctele. unde sigoranţa circu- 
laţiei va reclama uă asemenea măsură, calea 
ferată va fi îngrădită. ur 

sul 

  Pasagele de nivelii voră fi închise cn bariere 

rele acestori pazage se voră inchide cu cinci 
minute celă puţini inainte de sosirea trenului.   

  ralii de vaporii spre a anunţa trecerea trenului, 
- Asemenea, va urma ori-cândă i se va părea 
că calea nu e cu totulă liberă. 

Art. 35, Cirenlaţia trennriloră speciali sa 
fi regulată astii-felă ca să nu împedico mer- 
sulă trenuriloră de călători; 

„ Pornirea unui trenă specială va trebui a se 
anunţa tutuloră păzitoriloriă pe linie. 

Art. 99, Ori-ce locomotivă, cirenlândii sin- 
gură pe linie, se va considera ca ună trenă ex- 
traordinari şi va fi supusă prescripțiunii art... 
în ceea, ce prisesce vitesa, mersului stă. Nu se 
va. putea face cxcegţinne la acestă din urmă 
disposiţie de câtă în casuri de-probă a machi- 
neloră. : 

Art. 40, Conductorii ce insogescăi un trenii 
vorii trebui a ocupa posiţiuni astă-felii ca să 
potă lesne priveghia mersulă trenului şi vedea 

    

: Cu dece minute înainte de sosirea trenului, 
nici uă vită nu se ra lăsa a traversa calea, 

În ceea ce privesce iluminarea pasageloră de 
nivelii, acâsta, se va otări după împregiurările 
locali. . 

Art, 49. Fie-cara trenă, avândi a fi urmată 
de uni altul după ună intervală scurti, va 
purta unii semuală specială pentru a prevesti 
pe păzitori.” . a 

Art, 44, Păzitoril şi cel-alți agenţi de pri- 
veghiere a linici vori avea cu dânşiI semnalele 
de di şi de nâpte cu adjuturulii cârora voră a= 
nunţa tâte împregiurările căii sâă osebiteloră 
trenuri. În casă de câţă, viscoli, ete., semnalele 
de di voră fi inlocuite cu cele de nâptea. , 

Pe lingă acdsta se va întiința pe cale sem- 
nalele de devisă, lesne de vădută de pe trenă, 

Art. 45. Ori-ce manevră de locomotivă pe 
cale ca trebui a fi anunţată prin semnale, 

Trenurile de lucrători voră trebui a părăsi 
calea principală pe care circulă celă puțină cu 
1/4 oră înaintea sosirii unvi treuă așteptată, 

Art. 46, Pizitoril voră trebui a da osebite- 
lori trenuri ce se zărescă la, Gie-care distanță 
semnale ueîndoi6se. prin care să le arcte: - 

a. Deca calea e liberă de ori-ce pedică; 
„b, Deea urmeză a micşora vitesa mersului; 
€. Deca urmeză a se opri cu totul. 
Personalulă condactoriloră ce însoșeseă ună 

trenă trebue a putea da seinalele curenite 
pentru micşorarea vitesei s6ă oprirea cu tutulă 
a trenului, E | - | 

Asemenea mecanicii suuti dtori a da sem- 
nale otărite pentru ferire, peniru strângerea 
frtariloră scă pentru lăsarea lură, a 

cu înlesnire semnalele co se vorii face de către : 

Se va îufiinţa midlâce de comenicaţiune pe . 

tari la uă distanță celii pucini de patru metri: 
din uzulă şinelosiă celorii mat apropiate. Barie-"
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Art, 47, In toti lungal calei va 
-afla semnale cu cari să se arâto: .. 
"Că trenulii na pornesce; 
“Că trenulă a plecati de la staţia cea mai 

apropiată sâă că uă machină de ajutor sosesce, 
Art. 43, Concesiocarii căiloră ferate suntă 

dâtori a transporta gratuită posta. 
Modulă efectuării acestui transportă se va 

“fixa, ţiindă compti de împreginrările diferita 
loră localităţi şi anotimpuri, de către admini- 
straţiunea postală prin înțelegere cu dirocţiue 
nile companiiloră. ! . 

Administraţiunea postală va avea dreptulă 
a e servi de vapgâne de postă proprit ale sâle, 
€ră compania este dâtâre a face gratuită trans- 
portuli lori precumi şi a împiegaţiloriă ce le 
voră însoţi, precurmnă gi a păstra şi îngriji a- 
semenea vagâne în încăperile dependinte de 
drumulă ferată, 

Cândiă orele de plecare a trenuriloră de că- 
iători vori fi schimbate conformii art... Com- 
pania este dstâre a comunica acâstă sehimbara 
administraţiunil postale celă puşinii cu 15 dile 
înainte. i - - , : 

La garele şi staţiunile ce se vorii indica, com- 
pania este dâtero a da ună locală pentru biu- 
roulă postei şi depositulă depeşiloră, precumiă 
şi uă magazie, de va fi nevoie, pentru încărca. 
rea și descărcarea malpostai.: ” 
„Valârea lucaţivă a acestei magazii se va ţine 

în sâma companiei şi se va fiza în comun acordă. 
- 'Administraţiunea va putea înfinţa cu a sa, 
cheltnâlă orl-ce aparate necesarii pentra schim- 
barea depeşeloră cu condiţiune ca ele să nu îm- 
pedice serviciuli liniei sâă staţiuniloră. 
„Art. 49. Agenţii însărcinați cu serviciulii 

postaie şi telegrafic, vorii avea intrare liberă 
în gare şi staţiuni, pentru îndeplinirea serși- 
ciului loră, conformându-sa regulamenteloră 

"de poliţie interidră ale companiei, 
“ Art. 50, Fiindă neceaitate a se dirigea trape 
s6i materială de resbelii la vre unulă din pune- 
tele deservite. de linia ferată, compania este 
detâre a pune pe dată la disposiţianea gurer- 
nulul tâte midiâcele sâle de transportă după 
tarifele fizate do concesiune pentru asemenea 
transportori. E | ! 

Cândi trenurile regulate voră fi întrerupte 
prin nă asemenea, disposiţiune, posta se va ex- 
pedia cu trenulă do transportii inilitarăi, 

- Arte Bl. Pentru serviciulă telegrafici, ad- 
ministraţiunea va putea, conform stipulaţia- 

„niloră concesiunii, pune pe stâlpii companiei 
firele necesarii pentru corespondințe de Stati 
şi particulară, ” ! 

- Compania este dstâre a reserva, în garele oraşeloră şi staţiuniloră ce se voră otâri, ună 
“biaroă pentra serviciulă telegratică ală Statu- 
lu și particalariloră. 

Este oprită companiei a priimi şi transmite 
“ca firele sâle depeşela particntariloră. * 

trebui a se 
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Art, 59, Agenţii telegrafici şi poatali af Sta- 
tului voră circula gratisă în trăsurile compa- 
nisi cândă voră călători pentru servicii, - 

;„ Direcţiunile de exploatare sunt dstâre a 
priveghia prin agenţii loră buna stare a firelor 
afectate servicieloră publice şi de stată, precum 
şi de a comunica la timpii agenţiloră telegra- 
îci ai Statului stricăciunile ce stari ivi şi can- 
sele lori, spre a se lua cuvenitele măsari de 
reparaţiuui. pe 

Art, 53, Ori-ce executare sâă autorisare ul- . 
teridră de a executa ună drum ordinară, ună 
canal, ună drumi feratii s6ă lucrări de navi- 
gaţiune în localităţile în cari so află liniile fe- 
rate concedate companiilorii actuali, sâă în ori 
ce altă localitate, nu va putea da loci la nict 
uă cozera de despăgubire, sc de reclamaţiune 
din partele, o De 

Arte 54. Concesionarii unoră asemenea, pre- 
lungiri sâi ramaure voră avea facultatea, con- 
formându-se tarifeloră acordate sâă ce se tori 
acorda şi regulamenteloră existinta sâăi co se 
voră întiinţa, de a putea circula cu vagânele, 
trăsurile şi machinele lori, pe liniile ferate, 
concedate penă astădi și pentra care aceeaşi 
facultata va fi reciprocă pentru acele ramuri 
s6ii prelungiri. 

In casă cândă concesionarii şi cet actuali vii- 
tori nu se voră putea înţelege între dânşii pen- 
tru exercitarea acestel facultăți, Ministerulii 
jucrărilorii publice va regula neințelegerea. 

Art. 55. Când concesionarii unei ramura 
scă prelangiri, s6ă concesionarii actuali nu vor 
voi a usa de facultatea de a circula reciprocă 
pe drumurile ferate concedate, eY suntiă dâtori 
a se înţelege între dânşii, astă-felă ca serviciul , 
transporturilorii să nu fie nici uă dată între- 
ruptă ja punctele de joncțiune a osebitelor linii, 

Aceeaşi prescripțiune urmeză a so observa 
de către companiele astă-di existente, 

Art. 56, Ori-ce coinpanie autorisată a ex- 
ploata uă cale ferată este dâtâra a înfiinţa pen- 
tru gestiunea acestei exploatări uă a nume 
direcțiune, şi a face cunoscutii Ministerului a- 
griculturel şi locrăriloră publice persânele co 
compună acea direcțiune precumii şi pe acelea 
împuternicite a iscăli în numele companiei. - 

Toti astă-felă se va urma, şi pentru ori-ce 
modificare s'ară face mai târdiiă în acâstă pri- 
vință,. Pa 

Art. 57, Direcţiunea represintă po întrâga, 
compania şi e responsabilă după dreptală civilă - 
pentru tâte actele şi emiterile ce va comite, 
Membrii acestei direcţiuni suntă âncă şi perso- 
nală responsabili pentru tâte faptele privitâra 
la exploatarea căiloră ferate concedate acei 
companit. -.: a , 

Arte 53, Comptabilitatea exploataţiunii o- 
sebiteloră linii concedate se ra ţine în modal 
celă mai analitică şi va cuprinde lămurită tote 
datele ce interesâză exploataţiunea mal cu s$mă
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în privinţa venituriloră şi cheltuelilori de ex- 
ploatare, . ÎN i a 

Direcţiunile de exploatare suntii dătâre a 
presinta Ministerului lucrăriloră publice ună 
specimenii de modul. cumi îşi propună a'şi 
organisa comptabilitatea, Ministerul va putea 
indica modificaţiunile ce va crede necesari a 
seintroduce, -, -.. .: N 

Art, 69. Decompturile se vorii stabili do in- 
. specia generală contradictorii după registrele 
„ companiilorii, în conformitate cu disposițiunile 
prescrise de actele de concesiune respective. 

-i Arte 60. Cheltuelele de întreţinere se voră 
face de către companii prin agenţii lori, fiind 
dâtori numai a, comunica situaţiani de acestea 
pe fie-care lună Ministerulai spre a se verifica |: 
de către serviciulii controlului. a 

Art, 61, Nici uă cheltuâlă pentru reconstruc- 
ţii, adăugiri sâi creaţii de ori-ce felii nu se 

„Yoră.putea face fără prealabila autorisare a 
„Ministerului Jucrăriloră -publice, după- propu- 

nerea companiilor, . DR E 

„i CAPITOLUL III. 
Indâtoririle călătorilorii şi altorii persne 
"aflate în relațiune cu drumulii ferată: 

- Axte 02,. Ori-ce călătorii pe drumulă feratiă 
şi ori-ce expeditoră de. mărfuri e dâtorii a se 
conforma atâtă prescripţiiloră regulamentului 
de faşă, câtă şi osebitelori instrucțiuni şi mă- 
suri ce se vori lua de către companie în inte- 
resulă ordinei şi siguranţei 'atâti în staţiuni 
„câtă şi în timpulă mersului trenuriloriă. 
"--In casă de opunere din. partele. gefit staţia- 
niloră: şi şefii trenuriloră voriă putea încheia 
procese-verbale' pentru constatarea. faptului, 

. precum şi în casuri grave .vorii putea sili pe 
călători a părăsi trenul, - 

Art, 63, Ori-ce .călttori pe dramulii feratii 
va trebui să posede ună bilet în regulă arătă. 
toră de loculii destinaţiei sâle şi clasa trăsurel 

".. „la care are drepti, 
Orl-co călătoră nu va putea presinta la ori 

ce cerere ună asemenea biletă, sâi va avea ună 
biletii de uă clasă inferidră aceleia. în care se 
găsesce, 'şi va pntea păstra loculi, de va plăti 
în celi.d'ântiii casii pzeţulă totală, 6ră in cel 
d'ală duoilea diferinţa, de preţii de la staţiunea 

.. unde se va constata că a luată trenulă. - 
" Cândii ună călătorii va trece peste pnactaulă 

" destinaţiei scle arătată în biletolă de călătorie, 
elă. va. plăti- suplimentulă legali după clasa 
ce ocupă. : e, E | 

Art. 64, Este opriti călătoriloră : 
d. A intra în vagâne scă a eşi din ele de câtii 

numai după deschiderea uşei de către conduc- 
torulii trenului; PI 

"d. A intra s6ăi a eşi din vagâne în alte punc- 
turi de câtii la staţinni și etunci numa) după 

e trenurile se vor opri cu desăvârşire, . 

LBGIUIRI ALR MINISTERULUI AGRICULTUREI 

| _c. A se sui, sâiia încerca a se sui în vagâne 
;1după închiderea uşeloră şi darea semnalului 

de plecare de către şefală staţianii sc şefulă 
trenului; e _ E 

d. De a fuma în vagâne sâăstaţinni în locu- 
rile unde nu există permisiune. , ” 

Art, 65. Este oprită ori-căreipersâne străine 
serviciului drumului ferată : ÎN ae 

a A strebate, circula stă staţiona în spaţiul 
afectati liniet ferate, prin alte locuri de câtiă 
acele reservate; | i 

d. A depune stii arunca în acelii spaţiă vre- 
ună objectii Gre-care; E | 

c. A întroduce animale de ori-ce felii şi a 
staţiuna cu ele în grupe po lingă barieri; 
"d. A deschide barierile şi a trece pe ascunsă . 

scă a sări peste dânsele; , | 
e, A lăsa vite libere la păşiune în apropierea 

barierelori sc împrejmuirii drumului ferată, 
- Arte 00, Se escepteză de la oprirea făcută 
prin aliniatulă I-iă ală articolului precedinte = 

a. Primarii, comisarii de poliţie, gendarmii 
şi cel-alți agenţi al paterei publice, vameşii pe 
câtă timpi vori'fi în exerciţiul foncţiunii lor; - 
„_.b, Pers6nele ce voră poseda autorisațiuni în 
regulă din partea direcţiunei dromului feratii, 

În ori-ce casuri funcţionarii şi persânele ară- _. 
tate mai susă, suntii dstâre a se conforma mă- : 
surilorii speciali de precauţiune otărite de ad- : 
ministraţia drumului ferată. a 

Art. 67, Priveghetorii, păzitorii şi ori-ce 
alţi. agenţi ai companii suntă detori a scâte 
afară din spaţioli afectati drumului ferată şi 
dependinţelori sâle pe ori-ce persână s'ară în- 
troduce în contra disposiţiiloră acestai regu- 
lamentii şi regalilorii prescrise de direcţinnea 
drumului ferată. . 
- În casii de resistenţă, se va putea cere ad- 
jatorală agenţiloră administrativi sâă ai pu- 
terii publice, : , 

„ Animalele fără stăpâni ce se soră, găsi în 
spaţiul reservată dromului ferată se voră 
păstru în depositi până la cererea din partea 
proptietarilorii respectivi, Ă | 

Art, 6S, Nici uă construcţie nu se pâte în- 
fiinţa de către particulari la uă distanţă mai 
mică de câtii duoi metri de la împregmuirea 
drumului feratii. | 
-: Art, 09, In punctele unda calea ferată se 
află dispusă în împlinirea rai mare de câtă 
trei metri d'asupra pământului naturale, pro: 
prietarii vecini sunti opriți a face, fără uă 
prealabile antorisare săpături pe uă zonă de 
uă lărgime egale cu înălţimea terasementului 
dramului de la piciorulă ţăseturei acestuia, 
„Art, 70, Este opriti a înființa. acoperişuri 

de atufii să de şinărilă, şire de paie stă de fin 
şi în general ort-ce depositi de materii aprin- 
dătâre la uă distanță mal mică de 20 metri de 
]a îinvrejmuirea drumului ferată. 

Acestă, oprire nu so aplică la depositele de: 

  

 



| veghea şi propune Ministerului lucrărilor pu- 

„punctelorii următâre: : .   
” area accidenteloră şi în generalii privegherea 
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cereale făcute numai în timpulă stringerii re-.| 
coltelori.. _ „......, | e 

: Arte 71, Nict anii «lepositii de ptră, lemne 
s6i alte objecte neaprindătâre, însă mobili nu 
se voră putea aşeda ln uă distanţă mal mică 
de 5 metri de la impre jmairea drumului ferată. 

“ Arte 79, Primarii, -tomisarii de poliţie, gen- 
darmii şi ori-ce alţi :vgenţi ai puterii publice 
suntii dâtori a priveztuia stricta păzire a pre- 
scripţiuniloră acestui itapitolă şi a da persona- 
lalui atâtiă alii inspecției. generale câtii şi ale 
osebitelorii companii, î tisărcinută 'cu priveghe- 
rea liniilorit ferate, con cursulă celă mâi puter- 

- nică spre a'i arta pe tăptnuitorii. după împre- 
giurări şi a'i preda antorităţilorii în dreptă a"! 

pedepsi 
| “ CAPITOLUL IV. 

  

ay 
-, Privegherea şi eontrolulii. exploatării -. 

Art, 73. Se va înfiinţa uă inspecţie generale 
dependinte directi de Ministerulii agriculturel, 
comerciului şi lucrărilorii publice şi care.va, fi. 
însărcinată ca privegherea superidră şi contro- 
Juli a toti ce e relativii la exploatarea căilori 
Zerate, AD , 

Acâstă inspecţie generale sa va compune din- 
tr'ună comisară generală avândă sub ordinile 
s6le număralii trebuitorii de ingineri, conduc- 
tori şi comisari de poliţie. | 

Art. 7€, Inspecţia generale "ra avea a pri- 
veghia în generală stricta observare atâtă din 
partea companiiloră câtă şi din partea publi- 
cului: a tutalorii legiloră şi regulamentelor: 
relative la exploatarea căilorii ferate. . 

+ Arte 75. Inspecţia generală va avea a pri- 

plice măsurile de luatii.mal cu osebire asupra 

a. Starea de construcţiune şi întreţinere a 
calei şi tutuloră dependinţeloră oi, insitândii 
pe direcţiile căiloriă ferate a repara şi recon- 
atrui fără întârdiere ori-ce stricăciuny. stă în- 
Jocui câtă mai grabnici ori-ce lipsuri în inte-: 
xesulă siguranţei şi regularităţilexploataţiunii; 

d. Starea de.întreţinere:-a întregului mate- 
riali mişcătorii, măsurile de luati pentru eri- 

„a tutuloră objectelorii prevăgute la art. 2, ca- 
pitoluli Liu. eta 
"6. Observarea, tablouriloră de mersalii tre- 

nuriloră, modul aplicării tarifelorii acordate 
pentru călători şi mărfati, precnmii și regularea 
contestaţiunilorii şi reclamaţiilorii ce s'ară face 
de către particulară contra direcţiunilorii dru- 
mouriloră ferate; : : 

d. In cazuri de stricăciuui ivite pe cale ssii 
"de accidente întâmplate, înspecțiunea generală 
va cere .direcţianilorii căiloră ferate de a lua 
tâte măsnrile şi a da adjutorulă celă nai grab- 

  

  pică şi eficace; 
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„e, Privegherea asupra tutalori agenţilori 
de exploataţii asupra modului cum fie-caro îşi 
îndeplinesce îndâtoririle servicialui sti, precum 
şi chiămarea, lorii la răspundere în casă de căl- 
care a instrucţiiloră şi regulamentelorii; 

f. Verificarea venitului brutii ali osebitelorii 
linii, constatarea şi fixarea cheltueliloră de în- 
treţinere şi de ezploataţie precumii şi facerea 
bilanţului pentru fixarea venitului neto garan- 
tati de legi; 
"9. In fine ork-ce alte însărcinări i se va pune 
de Ministeri relatișii la comptabilitatea veni- 
turilorii şi chelţueliloră de exploatare. 
"Art, 20. Pedepsele disciplinarii ce se vorii 
putea aplica personalului de exploataţie a dru- 
murilori ferate vorii fi: 
"a, Mustrări cari vorii fi totii-d6-una însogite 
ca ameninţarea pedepselorii la cari fie-care 
“agentii se expune în casă de a 'şicălea detoriile; 

vb, Amenăe până la suma retribuţiunii pe uă 
lună; . Pa NE i 

c. Suspensiune din servicii pe timpulii cer- 
cetâril disciplinarie s6ă corecţionale; - 

d. Depărtare din servicii. 
Depărtarea, div serviciii se ra putea pronun- 

cia după gravitatea faptului, sâă definitivi sâii 
numai provisoriii. 

Art, 77, Direcţiile de exploatare a căiloră 
ferato suntii dâtâro a puna în executare sentin- 
ţele co se.voră proruncia de către autorităţile 
competinte contra agenţilorii de exploatare, 
precumii şi a executa tâte disposiţiile ce s'ari 
prescri de inspecția generale în conformitata 
cu legile şi regulamentele relativ la ordinea 
şi siguranţa exploatării, E 
Arte 98, Im casă cândă direcţiunile căilor 
ferate voră refusa d'a pune, fără întârdiere, în 
executare sentințele autorităţiloră judiciare, 
sâii. disposiţiunile inspecției generale, sâă când 
vre-unulii din membrii aceloriă direcţiuni se va 
face -personalii culpabile de verl-uă călcare a 
legiloră şi regulamenteloră privitore la exploa- 
“tare, inspecția generala este dâtâre a însciinţa, 
fără întârdiere, pe Ministerulă agriculturei, 
comerciulai şi lucrărilor publice, care va pu- 
tea în fio-care casă particulară cere aplicarea 
pedepselori disciplinare descrise mai susă, şi 
chiar reclama darea în judecată a culpabililor, 

Art, 79. Pentru aplicarea pedepselorii susii 
menţionate, alin, a,b, c, şi pentru depărtarea 
din servicii a personalului, de pază suntă îm- 
puterniciţi atât inspectorele generale, câtii 
gi comisarii de poliţiă.. : 

Art, S0. Fie-care pedpsă pronunciată se 
va trece într'unii tabloi de cualităţi ce fie-care 
direcţiune de exploatare va fi. dâtoro a ţine 
pentru întregul săi personali. | 

Art, SI. Ori-cândă ani agentă ali explqa- 
tării drumului ferată se va face culpabile, în 
exerciţiulă funcțiuni! sâle, de ună actă preră- 
dută în coduli penale, ssă leginiri speciali, el
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.va fi justiţiabile de către autoritatea, corecţio- "nale competinte, 6ră procesele rerbali relative a asemenea abateri sâii delicte se voră încheia, „cu concursulii ofigerilori poliţiei judiciare, de către agenţii inspecţil generale, sâă de către “agenţii companiiloră TYecunoscuți în asemenea „chalitate şi cari pentru acâsta, voră depune cu- “venitulă jarămânţă,: Pa "Art. 82, In generală, inspecția generale e dâtâre a raporta Ministeruluy agriculturel, co- "merciului şi lucrăriloră publice uă dată pe “fie-care lună de tâta împregiurările ce faci o- biectulă atribuţiuniloră sele, 6ră în casuri grave - inspecția generale va trebuii a raporta imediată 'atâtă Ministerului de care depinde, precumă şi a cere concursulă altoră autorități constituite, a cărorii intervenţiune se va credp necesariă, . Fie-care pedâpsă de asemenea felii nu se va putea însă pronuncia de câţă în urma unei cer- cotări în regulă, şi printrună proces-verbale, bine motivată, 

" LEGICIBI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI 

d'intre cari unulii se va da celuY pedepsită, 6ră celă-altă se va înainta direcţiuni! respective, Art, 89. Toţi agenţii inspecţiunii generale vorii avea Jiberă intrare în garele, stațiunile, magaziele şi tote cele-alte dependinţe ala dru: malui ferată, pentru îndeplinirea servicialui loră, conformându-se însă instrucţiunilorii așe- date de administraţianile dromuriloriă ferate, Asemenea toţi agenţii, călătorindii pentru serviciii, roră fi transportâţi gratisă, ei şi ba- gagele lori, în trăsurile companiei, 
Numirea claseila care li so va da acest dreptă se va otări în urmă de inspecția generale, prin “înţelegere cu direcţianile de exploatare. Art, 84. In locurile co se voră otări de Mi- Disteruli agricaltarei, comerciulni şi lucrărilor       

formată în duble exemplare, 

publice, direcţiunile de exploatare suntii dâtâre a pane la disposiţiunea agenţilorii inspecţioi generale localuri cuviincisse pentru biurourile acestori agenţi, precum Şi, în casă de trebuin- ță, pentra locuinţa loră, “ . 

  

o „. . . ă ” j E 

REGULAMENTU - 
“PENTRU CONTROLUL VENITURILORD SI CHELTUELILORU DE EXPLOATAREA LINIILORU FE. a RATE CONCEDATE IN ROMANIA 

(Decret No. 1361 din 28 Septembrie 1870) 
Art, 1. Formele după cari companiele Strus- berg şi Lemberg-laşi suntă dâtore ai justifica “pe fie-care" asiă vis-â-vis de Stată suma veni- “turiloră şi cheltuelilorii de exploatare, se' fi- X6ză precumă maţ josă se arată, , " “Art, 2, In cele d'ântăiii şese luni ale fie-că- Tuj an de exploatare companiele vorii presinta Ministerului agriculturei, comerciului gi lucră- rilor publica, spre examinare și aprobare, bud- getul chelturliloriă şi venituriloriă liniiloră lor pentiru exerciţiulă anului următori. : Acestă budgetii, uă dată aprobutii: va servi Ca maximum pentru chsltuelile de întreţinere şi exploatare de ori-ce felii în cursulă anului pentra care va fi făcută. _ - D&că în cursulă exerciţiului budgetariă, va fi trebuință imperi6să a s0 face cheltueli peste acelea prevădute în budgetulii aprobată, com- paniele snntă dâtâre a cere pentru acesta au- torisarea guvernului mai înainte de punerea 'loră în executare, , 

"Art. 8, Bilanţulă cheltuelilorii şi venituri- loră fie-cărui exerciţiă se va statornici după re- gistrele companieloriă, Elă se va presinta Mi- nisterolut Iucrâriloră publice în terminele pre- vădute şi conformă prescripţiuniloră legiloră de concesiune. , a - Forma acestoră registre, precumii şi a bilan-   

țului, va trebui aprobată de Ministerulii lu- crăriloră publice, : “ 
" “Art, 4, Suntă cuprinse în cheltnelile anualy de întreţinere şi de exploatare cheltuelila pre- . vădute la $ 17 ală legii do concesiune Strus- berg; acelea de la $7 şi cele ce decurgă din cu- prinderea $ 17 a concesiunii Lemberg-Iaşi. ” Art, 5. Comptulă venitoriloră cuprinde tote productele brute de ori-ce natură ale liniiloră ferate şi dependinţeloră lori, afară, de acelea ale stabilimentelorii co nu serră directă la ex- ploatarea drumurilorii de feri. —- . 

Art. 6, Bilanţulă cheltuelilor şi venitariloră întocmită, precumiă se arată may susii, precom şi bndgetală acestoră cheltueli şi venituri pen- tru fie-care exerciţii, so vorii trămite de Mini- sterulă lucrăriloră publice în examinarea unci comisiuni, institaită pentru acesti scopă. Comisiunea, va fi compusă de unit inspectore şefă ală controlului căiloră ferate sâă comisar generala ca preşedinte şi de alţi patra membrii din care duoi voră fi numiţi de Ministerulă lu- crăriloriăi publice şi duo! de Ministerulă finan- eloră. i ” E 
4 Companiele voră fi d&târe a presinta comi- siunii registrele, actele şi ori-ce alte piesa de comptabilitate necesarii pentru verificarea şi justificarea compturilor de venituri şi cheltueli.



  

  

COMERCIULUI SI LUCRARILOR PUBLICE 

“La trebuinţă comisiunea se va transporta 
Ensuşi, sâii prin delegatii alesii din sinulă stă, 
în garele, staţiunile, atelierele şi biuroarile tu- 
tulori liniiloră, . 

Comisiunea va adresa Ministerului lucrări- 
loră publice raporturile sâle, însoțite de tâte 
compturile şi piesele justificative în terminele 
fixate de concesiune, pentru plata deficitului de 
garanţiă a fie-cărui semestru, să împărţirea 
beneficiiloră ce arii resulta peste venitulii neto 
garantatii. , ii 

Pe basa raportului comisiunil, Ministerulă 
lucrăriloră publice, în înţelegere cu acela aiă 

“ finanţelorii, va otări sumele la cară potă avea, 
drepti atâtii companiele câtă şi Statul, în vir- 
tatea stipulaţiuniloră concesiuniloră, - acâsta 

„ fără prejudiţiulă disposiţiuniloră, art. 16 din 
"concesiunea Strusbergă şi art. 19 din conce- 

siunea Lombergiă-laşi, e 
Art, 7. Membrii comisiunii specificată la ar- 

ticolulii precedinte voră avea dreptulă a asista 
la şedinţele adunărilorii generali ale companiei 

. 
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Lemberg-laşi şi voră fi mombri în consilială 
de administraţiune ală disei companii, conform 
art. 20 din legea de concesiune, E 

Aceleaşi atribuţiuni vorii avea membrii co- 
misiunii de mai susii, în ceea ce privesce com- 
pania Strusbarg, îndată ce acâata, va forma uă 
societate şi ra numi un coosiliă de administra- 
ţiane, conformart. 14 din legea sa de concesinne. 

Art, 8, De uă cam dată inspactorele-şefă 
ală controlului căilorii ferate va fi şi comisară 
generalo pe lingă companie pentru priveghe- 
rea gestiunii lori finanţiare, i 

În astă cualitate elii va priveghia tâte ac- 
tele stării finanţiare a companielorii, acestea 
fiind dstOre ati comunica, la ori-ce cerere, re- 
gistrelo, deliberaţiunile şi ori ca alte acte, s6ă 
corespondențe necesarii pentru constatarea si- 
tuaţiunii activului şi pasivului lori. ' 

Eli va asista la tote adunările generail şi 
va face parte împreună cu cei-alţi membri al 
comisiunii arătată la art. 6 de mal susii din   consiliurile de administraţiune a companielor. - 

  

DECRETU: 
No. 1076 DIN 1 SEPTEMBRIE 1865 SI CONVENTIUNEA PENTRU CALEA -- 

FERATA BUCURESCI-GIURGIU 

(1865). 

DECRETU 
"Art, 1, Domnul Ministra do Interne, agri- 
cultură şi Iucrări publice este autorisatii a în- 
cheia cu DD. John Staviforth şi John Trevor 

* Barkley uă convenţiune, conformii proiectului 
aprobati de consiliulă nostru de ministri pen- 
tru constrairea drumului de feră de la Bucu-|. 
rescă la Giurgiu, în condiţiile conţinute în cae- 
tulii de însărcinări: statorniciti şi care face 
parte întregitâre a covenţiunei. 

Art. 2, DD. John Staniforth şi John Trevor 
Barkley vor avausa fondurile necesare, în sumă 
de trel-spre-dece miliOne șâpte sute cinci-deci 
gi cinci imnii franci, pentru construirea arătatei 
căi ferate, cu tâte dependinţele el şi întreţine- 
rea în cursă de ună ani. 

Art, 3. Suma de 13.755,000 franci, ce ur- 
mEză a se avansa de către concesionari, se ga- 
xanteză în venitulii en gros alt salineloră Prin- 
cipateloră-Uzite care suntii deja date ca: ga- 
xanțiă, prin corivonţia din 31 Octombrie s6ă 
12 Noembrie 1864, pentru anuitatea poduriloră 
de ferii, şi în venitul drunului de feră co face 
obiectul decretului de facă. . 
“- Suma avansată şi arătată mai susii se va res- 
titui concesionarilor de către gurernă în cursă   de 16 ani, 36 dile, şâse-spre-deci ani, şi trei- 

deci şi şâsa dile, socotite de la 20 Octombria 
sâii 1 Noembrie, anulă curentii 1865 prin anui- 
tato de câte unii milioni şâse sute cincl-geci 
mii ş6se-sute franci, cuprindendă aceste anai- 
tăță, nouă lasută procente şi trei la sută amor- 
tismente.. Si , i i 

„CONVENTIUNE 
Intre D. ministru de interne, agricultură şi 

lucrări publice ali Principatelori-Unite-Ro- 
mâne autorisată în regulă prin Decretulii Dom- 
nescă din 1 Septembrie 1865, pe de uă parte, 
şi DD. John Staniforth, şi Johu Trevor Bar- 
kley, representați prin D. Artiir Griim, de 
altă parte. | 

Art. 1, Domnii Johu Staniforth şi John Tro- 
vor Barkley, se îndâtorâză a construi pentru 
socotâla guvernului Principatelori-Unite-Ro- 
mâne vă linie de drum de ferii între Bucuresci . 
şi Giurgiu, în condiţiunile consimţite după aă 
prealabilă înţelegere, şi conţinute în caetulă 
de însărcinări, anexată pe lingă acâstă con- 
venţiune, | e 

Art, 2, Preţulii pentra construcţiunea ace- 
stui drumiă de ferii este fizat a furfait la suma 
de uă sutănouă-deci şi şese-mii-cinci- sule francă 
(196.500 jr.) pe kilometra, fără a putea întrece 
pentra totala lungime suma de trek-spre-gece-
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E mmiliGne-şeple-sute-cinci-deci şi cinci-mii francă | colută de mat suzi, va fi efectuată de. guvernă. (13,755,000 fr.) 
Art. 3, Guvernulă Priocipateloră- Unite-Ro- mâne, se îndâtoresce a plăti şi licuida acâstă sumă de trei-spre-dece miliOne-ştpte-sute-cinci= : 

deci şi cinci-miă. franci,. 
nnoă la.sută dobândă şi 

prin plăţi anuale de 
trei la sută de amor- "- tismentă până la întrega. licuidare a acestei sume de trei-spre-dece-miliâne-ştpte-sute-cincă deci şi cinci-mii franci, . 

- “APte 4. Dobânda de no 
mentul de trei Ja sută 
stitua uă anaitate fiză de 

nă la sută.și amortis- 
maximum, vor con- 
unit milionii ştse-sute cinci-deci- miă-ştse-sute franci. .. : 

"Arte 6. Acestă anuitate de unii milionit-şese- sute-cinci-deci-mii-găse-sute franci este garan- tată de guvernii prin veniturile en gros a sa- lineloră Principatelor-Unite- Române, cari sunt dejadateca garanţiă, pentru vă anuitate de ună - Dilionă patru-sute-patru-gecă şi trei-mii-donă- sute-septe: deci şi patru franciafectată la con- atruirea podurilor, prin convenţiunea din 31 0e- tombrie 12 Noembrie 1864, a 
Ea va mai fi garantată prin veniturile dru- „nului de feră şi înscrisă 

ali Statului, 
Art. 6. Disa annitată 

în budgetalii annală 

de 1,650,600 franci, „Ya îi plătită concesionariloră sâii unui repre- sentată, antorisată legalmente de ei, în Bucu- 
Zesci, în patru sume egal e de 412,650 fr, văr- sate din trimestru în trimestru, şi în condiţiile . prevădute Ja art. 7, 8şi 9, , 

"Arte 7. Aceate plăți trimestriale de 412,65u Îr...so vorii: face fie-care la 20 Octombrio sâă 1.: Noembrie, 20 Ianuarie sâii 1. Fevruarie, 20 Aprilie stă 2 Maiă gi 20 Iulie sâi 1 August a fie-cărni ani până la strângerea Qisel sumi „de 18,755,000 fr, : 
„Arte 8. Cea dMântâii plată de 412,650 fravci, Ya fi făcută la 20 Octombrie scă | Nocmbrie 1865, şi plăţile-următâre vorii fi continuate, „Precum s'a stipnlatii la a rticolnlă de mai susă, " Arte. 9 Plăţile de dobânqi şi de amortis: „ mentă, vorii fi continuate 16 ank şi 35 dile de « la 20 Octombrie sâă:] Noembrie 1865, epocă la.care cea d'ântâii plat ă menţionată la arti- 

  

  

„Arte 10. Dreptă garanţiă pentru executarea acestei convenţiuni, concesionarii sori fi ţinuţi a depune în mânelele guvernului nu mai târdiă de câtă î9 Octombrie ssă 31 Octombrie. 1865, ună. cauţionamentă sub semnătura, unei case de bancă, acceptată de gurernii pentru suma de cinci-sute-mii franci. Acestă cauţinne 'va ră- mânea în folosulii Statulaj, dâcă constructorii nu vorii fi începută lacrările în sorcele pre- scrise. Acâată cauţiune va fi înapoiată concesio- nariloră îndată ce se voră putea justifica, că s6ă în lucrări executate, sâă în materiale apro- visionate în ţâră, ai făcutii cheltueli două. va= lOre de trei ori mai mare de câtiă cauţiunea depusă. Ă , E „ Plăţile trimestriale do efectuati voră fi ga . rantate în întregimea loră, prin cauţiune toti 
de acea natură, pe toti timpulii câtă lucrările executate şi materialele aprovisionate, nu voră representa uă val6re îndonită a părţei de a- nuitate, ce concesionarii oră avea de priimită: „Art, 11. Concesionarii so îndâtorescii a în- cepe lucrările drumnlui de ferii în termină de uă lună, de la data predărei de către guvernii a trenurilorii necesare pentru linia drumului de feri, şi acâsta în contormitate cu condiţiile caetului de însăreinări. 

"Arte 12, Concesionarii vori avea facultatea 
de a conbina operaţiunea Snanciară,, în câtă privesce emisiunea, acestei întreprinderi, pre- cum o vorii socoti mai priinc:62ă intereseloră 
şi execuţiunei întreprinderii, ” 

Ficută şi sub-scrisă în Bucuresci, la 1 Sep- 
tembrio anulă uă mie-optii-sute-g6se-deci și 
cinci, în duvă expediţiuni, spre a serricaunulă 
şi acelaşi actii, una sub-scrisă de D. ministru 
de interne, agricultară şi lucrări publice şi 
dată D-lorii concesionari, şi alta de D. Artăr 
Griim în numele DD. John Staniforth şi John 
Trevor Barkley, pe numele înputernicirej dată celui ântâiă de către aceşti din urmă, şi de- 
puse acele împuterniciri îu archiva Ministeria- 
lui de interne, agricultură şi lucrărilor publice, In casii de direrginţă între. textulă frances şi românii, textulii francesii. valserși de basă. 

  

 REGULAMENTU 
„+ PRNTRU EXPLOATAREA IN REGIE A CAII FERATE BUCURESCI-GIURGIU 

( Ordonanţa Domntscă No. 1493 din 26 Augustii 1869) 
CAPITOLUL 1. 

" .Disposiţiă generale 
- art. 1 Conformiă legii votată de corpurile leginitâre şi sancţionate prin decretul No, 1,175   

anulă 1869 drumuliă feratii dintre Bneuresct şi 
oraşulă Giurgiu se exploateză în regie pe sâma 
Statului sub privegherea îninistralat agricul- 
turii, comercialui şi lucrăriloră publice. 
„Art, 2 Administrarea imediată a toti ce se 

N
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atinge de interesele drumului feratii, corespon- 
denţa cu administraţiunea' superidră precumii 
şi cu cele-alte antorități'constituite se face de 
către ună comitetii de direcţiune, compusii de 
uni directori generală ali liniei şi do ună în- 
spectorii de poduri și şosele, delegatii din par- 
“tea Ministerului. agriculturei, comerciului şi 
Jucrăriloră publice. . , Ma 
-- Arte 3, Comitetalii de direcţiune are de a- 
tribuţiuni servicinli generali ali exploatării 
şi gestiunea tutulorii serviciilorii parţiale ale 
liniei ferate... . PRE 

" Art. 4, Orl-ce propuneri s&i măsuri de luat 
în scopă de a face ca drumulă feratii să pro- 
ducă cele mai bune 'resultate pentru Stati 
şi publici, se discută şi se punii în executare 
în comunii acordi de către directorali gene- 
xalii ali liniei şi delegatuli Ministerului, su- 
puindii şi la cunoscinţa Ministerului decisiu- 
nile ce arii avea uă importanţă însemnată, 

Exacta îndeplinire a măsurilorii luate se în- 
„credințăză directorului generală ali liniei. 

In casă de neunire a celorii daot membri ce 
compuni. comitetulii de direcținne, se va refera 
ministruluY de lucrări publice, care va pronunța 
definitivă sc va prescrie de oficiă măsurile ori 
disposiţiunile de luată. Cati 

“Art, 5. Numirea şi Gxarea retribaţiunilorii 
agenţilor superiori ai drumului ferat precum : 
ingineri, architecţi, comptabili, mecanici, şefi 
de ateliere, șefi de gară, şefi de biuroi etc., se 
face de Domni asupra recomandaţiei Ministe- 
ralui lucrăriloră publice, Agenţii svbalterni în- 
trebuințaţi în exploatare, precumii şefi do tre- 
nari, amploiaţi de biuroi, şefi de cantonieri şi 
cantonieri, precumă şi ori-ce alţi agenţi infe- 
riori va fi nevoie a se înființa pentru serviciul 
călktorilorii şi mărforilorii se numescii do către 
Miniaterulă agricurturei, comercialui şi lucră- 
riloră publice asupra recomandaţiel comitetu- 
lui de direcţiune, în limita numărului şi sala- 
riiloriă fixate anualii pria budgetulii drumului 
ferată, 0 

Art, 6, La începutulă fie-cărni anii de ex- 
plvatare comitetulii direcțiunei elaboreză -şi 
propune ministrului: agriculturii, comerciului 
şi lucrăriloră publice ună budgeti pe câtii se 
pâte mai detaliatii despre cheltuelile necesaril 
exploatării liniei în cursulexerciţiului următor. 
.: Acestii bndgetii se întocmesce în secţiuni şi 
capitole, în limita creditului acordatii Ministe- 

- ruiui pentru, acâsta, şi serră do basă pentru 
maximum, cheltuelilorăi antorisate a se face 
pentru exploatarea liniei, - . 
„Arte 7, Dâcă în corsulii exerciţiului budge- 
tară mai susă ardtată, s'arii ivi trebuința dea 
se întrece sumele fixate prin budgetalii anuali 
pentru fie-care capitolii, în scopă dă a înt$m- 
pina casuriă de forţă majoră stă: serviciuri oră 
îmbunătățiri neprevădute, -omitetulii 'direc- 
ţiunei e dătorii a cere prealabila autorisare a         
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Ministerului cu tote deslusirile cuvenite şi nu 
pune în executare.acele măsuri de câtii după 
priimirea acei autorisări, . - 

Art, S, La finele fie-cărul trimestru comite- 
toli presintă Ministerului agriculturii şi: lu- 
crărilorii publice uă situaţie sumară finanţiară 
de gestiunea, drumalni feratii, cuprindendiă ve- 
niturile do ori-ce natură precumii şi cheltue- 
Vile făcute. : a 

La finele fie-cării luni venitulă liniei se vârsă . 
la tesaură, presentându-se Ministerului cuve- 
nita recepisă. “ ' ' 

Art, 9. La finele fic-căraul exerciţii, comite= 
tulii presintă Ministerului nă situaţie finan- 
ţiară detaliată, arstătore de tote veniturile şi 
cheltuelile drumuloai feratii urmate în cursulă 
exerciţiului : RI 

Acâstă sitoaţie verificată şi aprobată de mi- 
nistru so transmite înaltei Curți de compturi 
cu tâte piesele justificative reiative. 
“Art, 10, Până la numirea unui inspectori 
delegată din partea Ministerului agriculturei, 
comerciuiul şi lucrărilorii publice, atribuţiile 
comitetului de directiune enumerate în acesti 
capitolă se vorii îndeplini de către directoruli: 
liniei ferate angagiată pentru acesta. 

| CAPITOLUL, IL. 

Impărțirea și cadrele serviciului 

Art, 11, Servicialii de exploatare al liniei fe- 
rate Bucuresci-Giurgiu cuprinde. următârele 
divisiuni : : . 

Dirisiunea I-a. Administraţia centrală. . * 
Divisiunea ]l-a. Intreţinerea căii, clădirilor 

şi cele-alte dependințe ale liniei; 
Divisiunea lil-a. Locomoţiunea, întreținerea” 

întregului. materială mişeătorii şi machine- 
lorăfze: o. E . 

. Divisiunea 1V. Traficul scii exploatarea; co- 
mercială. a | A 

Art, 12. Personalul administraţiei centrale 
so compune precumă urmeză: .. 

Uni directoră generali ală liniei; e: 
" Unii inspectori de poduri şi gosele delegat 

din partea Ministerului; - 
Unii ingineri secretari şi şefi de servicii; 
Unii şefă ali comptabilităţii; 
Unii casierii generali; 
Unit inspectoră controlorii; 

- Uni magazineriă centrală; | . 
Adjutore, ţiitori de registre, verificatori, co- 

pişti, expediţionari, âmeni de servicii, etc, 
după trebuinţă. o 

Art, 13, Divisiunea întreţinerii căii şi clă- 
diriloră cuprinde personalul următorii : , 
"Uni ingineră de întreţinere; - | 
„Uni conductori, idem; EI 
Ună privighetoră de linie; _ 

". Păzitori la pasagele de nivelii, picueri, can- 
tonieri, şefi de brigadă, etc., după trebuință, ;
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Art, 18, Casierală generalii ali administra= țiunei centrale precumiă şi cei-alţi: casieră şi perceptori a! liniei suntă supuși:la darea unet Baranţii a cărul cotitate se fixâză de Minister, însă fâră a fi mai mică de câtă retribuţia 'a- nuală; ei suntii responsabili de gestiunea loră, vis-ă-vis de Stati şi suntă justiţiabili a înal: tei Curți de compturi. i : Arte 19, Casierulă generală e dătoră a. face inspecţiuni pe câtă se va.putea mai dese ce- loră-alță casieri şi perceptori, examină ținerea scripteloră Jorii şi raportă direcţiunii propuină măsurile de luati pentru regularitatea şi si- gurauţa serviciului comptabilității, -.- - "Art. 20, Mandatele liberate de comitetă, a supra creditelor delegate, pentru apuntamente, lucrări s6ă furnituri, se iscălescă de ambii - membrii săi şi se contrasemnă de comptabilul generală. . a Art, 21, Servicială întreţineriă căei şi clădi- riloriă are următârele atribuţiuni: . Intreţinerea în bună stare a, căci şi uvrage- loră de artă aflată în corpulă ei precumii şi a clădirilorii de ori-ce natară dependinte de dra- mulă ferată; . . E Executarea şi transmiterea, semnaleloră or- donate în osebite casari ; . - Priregherea cea maj actișă pe linie, atâtă diua câtă şi nâptea ; ' Manţinerea în toţi timpulă a liberii circu- laţii a trenuriloră; . RE Poliţia dramului ferată în laogulă linii şi pasageloriă de nirelă; N Ia " Privegherea şi întreţinerea listii telegrafice 

- Art, 14, Personalulă diviziunii III-a se com- pune din următorii agenţi: . : nă inginerii şefă ală locomoţiunei şi ate- Jiereloriă de reparaţiuni; , Uni şefi de biuroă; 
Două adjutâre şi desemnatori; 
Unii comptabilă şi magazineră; . Unii şefii de deposiţiă şi controlorii; -" Patru șefi de ateliere; 
Cinci mecanicy; , - 
ŞEse adjutore scii fochiști; 
Lncrători de ateliere după trebuinţă, Art, 15, Divisinnea traficului cuprinde : Donul şefi de gară;. - 
Cinci şefi de staţiuni; 
Duoi perceptori casieri; 
Patru şefi de trenă; 

" Patru conductori de trenă; 
Copişti, expediționari, factori, păzitori, 6- meni de serviciii, lampişti, ete. - - „Art, 16. Personalulă ar&taţă la articolile de niai susă ale acestui capitol se va putea spori „af în urmă, dâcă necesitățile serviciului sâă desvoltarea, relaţiuniloră drumului ferată o vori cere. , , 

    

  

   

    

   

    

    

   

      

  

     

   

    

    

  

CAPITOLUL III 
Priucipale atribuţiuni ale divisiunii 
Art, 17, Administraţiunca centrală ţine în mânile 's6le” direcţiunea tutaloră serviciilori drumului ferată şi dă fie-căruia impulsinnea necesară spre a atinge cele mai buna resultate, Ea.se dirige de comitetulii ar€tată la art, 2, Acestii comitetă controleză pe toţi agenţii |atabilite în lungulă dramului ferată ;. . exploataţiunei, verifică, exactitatea, veniturilor |- Controlulă şi privegherea asupra întreguluy 

şi cheltueliloră, propune budgetuli anuală ală personală- întrebuințată Ja întreţinerea şi re- acestorii cheltuel!, otărasce modal comande- paraţia drumului ferată; - loră de făcut pentra materială-şi farnitura ob.| - Mesurile de precauțiune de luată pentru mer- Jectelorii de consumaţiune, vizâză și aprobă | sală trenuriloră întrebuințate la reparația dru- statele de apuntamenta şi salarii a întregalai | malui precumă și pentru curățirea căel în ca- personală sci lucrătoriloră de adjutoră; suri de pemeţi; - Sa : Propune bazele tarifelorii da trapsportă, nu- Pregătirea budgetalul cheltueliloră de făcutii merulii şi mersuliă trenarilorii; . - Dică în materiale şi lucrători pentru întreţinerea “Propune cadrul personalului, face numirile liniei, 
” s6ă recomandă Mizisterului peacelea ce ese din | [inerea comptabilității relativă Ja lucrările | competinţa sa; ce facă objectulii acestei lucrări, - a Se informeză de întârdierile ocasionaţe tre- u unii cuvântă, tâte măsurile necesarii a se nuriloră, de reclamaţiunile pablicnlui, de acei. | lua pentra ţinerea în bună stare a căe! cu tâte denteetc., şi ia sâi propune măsurile cuvenite; | dependințele aflate pe dânsa şi libera circulație Pregătesce şi prescrie regulamentele, in- |în-totiă timpală; . ae strucţiile şi ordinile de serviciă ce aă a fi pă- | . Art, 92, Şefulii divisiunei locomoţiunel. e zite de agenţii exploatării; însărcinată cu tâte măsnrile proprii a asigara Prescrie regulile pentru ținerea comptabili- | cu materialul, personalulii şi aprorisionările tăţii generale a venituriloră şi cheltuelilorii, a | ce "1 suntă puse ]a disposiţie, fracțiunea, tutu- statisticel şi priveghâză exactitatea scriptelor; ! roră trenuriloră co i s8 ceri de către divisianea Priimesce prin delegaţiune creditele acordate traficului, : Se - 

ministralu! pentru exploatarea liniei şi man- |: Elă îa sii propune măsuri asupra următ6- dateză cheltuelile Ia cei în drepti; -„ Îreloră objecte: " Ca ună cuvântă exersă cea mai de aprâpal: 'Taxarza încărcăriloră osebiteloră trenuri şi priveghere asupra venituriloră şi cheltuelilor, | alocaţiilorii de consumație a machineloră;
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” Dirigearea, personalului de mecanici, gefi de 
trenă, etc.; ce conducit trenurile şi observarea 
strictă a regalamentelorii relative la siguranța 
circulaţiei pe linie; PE i . 

" Priregherea şi întreţinerea în bună stare a 
întregului materiali mişcătoră, machinelorii 
fixe şi dealimentare; :.:.. 

Privegherea ateliereloră depositelorii şi ma- 
gaziiloră; : « ; rit 

- Autorisarea de a se executa stii rapara în a: 
telicre objecte pentru cele-alte divisiunt; 

» Privegherea comptabilităţii acesta! serviciă; 
Pregătirea, aprovisionăriloră necesarii loco- 

moţiunii şi facerea budgetului de cheltueli a 
acestei părţi a serviciniul,. . . . - 

Art, 23, Atribuţianile divisiunei a 1V-a sunt 
priritOre la următorele objecte: 
“"a. În ceea ce privesca trenurile: Siguranţa, 
poliţia şi privegherea trenurilori de călători 
si mărfuri ; “ . 

- Manevra frearilorii, observarea mersului tre- 
nuriloriă şi semnalelori ; ! 

Priimirea şi predarea, la diferitele staţii a 
ba gageloră, tinanţelorii şi mărfariloră de toti 
felulă în lăd: separate stă vagâne compleşte; 

Compunerea şi starea osebitelorii vagâne ce 
intră în fie-care trenă: 
"“Controlulă bileteloră de călători; . 
Reparaţia materialului şi personalului tre- 

nurilorii, DE Da o 
b. În ceea ce privesce garele şi staţiunile: 

„ Mişcarea vagânelorii -şi trenuriloră în cu- 
prinsulă staţiuniloră; Da 

Poliţia şi mişcarea călătorilor ; ... 
„+Priimirea şi expediarea bagageloră şi măr- 
furiloră ; : - Ia aa : 
- “Percepția taxeloriă; DE 

Poliţia şi privegherea staţiuniloră şi depen- 
dinţelori loră; e. 
.« Imtrebuințarea şi întreţinerea . aparatelorii 
telegrafice; E SR 
+ Priveghorea şi păstrarea, construcţiilorii şi 
materialului de ori-ce felă afectată serviciului 
staţiunei. SE PR 
- Art, 24, Şefulă traficului se ocupă mai cu 
osebire de căutarea traficului și desvoltarea lui, 
studinli taxelorii, tarifeloră şi aplicarea, lori, 
mişcarea trenurilorii şi poliția staţiunilorii de 
călători şi mărfuri, comptabilitetea cheltueli- 
Jorii şi controlulă veniturilorii drumului ferat; 

" Verificarea taxeloră aplicate, reclamaţiile 
publicului în privirea taxelorii şi regularea ne- 
înţelegerilorii; - 

- In fine statistica generală a transportariloră. | 

CAPITOLUL IV 
“Măsuri privitâre la siguranța transpor= 

.* turilorii pe drumului feratii 

Art, 29, Intrarea, staționarea şi circulaţia   

trăsurilorii'publicesâă particulare pentru trans- 
portulă călătoriloră şi mărfuriloră -în carțile: 
dependinte de staţiile drumului ferată, precumă 
şi orl-ce alto măsuri privitâre la buna ordine 
se vorii regula prin otăriri ministeriale, luate 
asupra propunerilori direcţiunei, şi roră sta. .. 
pururea afişate spre cunoscinţa publicului. . 

Art, 96, In tâte punctelo'unde va fi necesi- 
tate, se va înfiinţa. ună numără îndestulătoriă - 
de păzitori şi priveghetori. de di şi de nâpte 

-| spre a asigura circulaţia pe drumului ferată. In 
totii timpulă duratei serviciulni lor, acosti a- 
genţi nu voră putea, sub nici ună motiv, pă- 
răsi postuli ce li s'a încredinţată, fără uă au- 
torisaţie expresă a şefului de care depindă şi 
fără a fi mat înainte înlocuiţi cu alţii. 

Arte 24. Machinele locomotire nu se voră 
putea pune în serviciă de câţi după constatare 
că întrunescii tote condiţiile de soliditate. 

Ele vorii avea tâte aparatele necesarii pen- 
tru a preveni casuriloriă de incendii, - 

" Arte 28, Trăsurile. de călători puse în cir- 
culaţie voră trebui a îndeplini tote condiţiile 
de soliditate şi comoditate. 

Fie-care tăsură ra.purta în întrulă săi in- 
dicaţia numărului locurilorii. 

Art, 29, Este oprită a înhăma la unii trenă 
de călători mai multă de câtă 2 locomotive. 

Art, 30, Pie-care treni de călători va tre- 
bui a fi însoșiti : a a. 

1. De ună mecanică şi nnă adjatoriă de fie- 
care machină. Adjutorulii va trebui să fie ca- 
pabili a opri machina la casă de necesitate; 

2, De unii numări suficienti de conductori 
însărcinaţi cu manevrarea frâuriloră în raportă 
cu declivităţile esebiteloră părţi a liniei şi cu 
numerulă vagânelorii. - 

Mecaniculi locomotirei din capulă trenului: 
va regula, singurii mersulă trenuloi, ! 

Art, 31, In orl-co trenă de călătoră va tre- 
bui să so pună în capali trenului, şi îndată 
după tenderii, atâtea, trăsuri gâlo câte loco- 
motiro are trenul. 

Art, 82, Disposiţiile art, 29, 30 şi 31 de may 
susii se aplică şi la trenurile mixte de călători 
şi mărfuri pornite cu viteţa călătorilorii, 

Arte 43, Ministeralii agriculturei şi lucră- 
riloră publice otărasce, în urma propuneril co- 
mitetului de direcţiune, condiţiile de siguranţă 
la care urmâză a fi eupuse tote trenurile, atâtii 
do călători câtă şi de mărfari, în consideraţia 
împregiurărilor linii şi osebiteloră ano-timpurl. 

Ca, astii-felii vorii fi mal cu s6mă următârela : 
1. Nemărulă maximum ală trăsariloră unni 

trenii în raportii cu puterea: machinelorii ; 
2. Limita încărcării trenuriloră de mărfuri; 
3, Număruli şi greutatea vagoneloră pur- 

tătâre de frâurt, nuinărulii conductorilor însăr- 
cinață a le manevra şi loculii ce ei urmeză a 
ocupa, în trenă. E 

in ori-co casii în upa din cele ducă din urmă



" SiDgure.. Asemenea şi câte ună compartimenti: 

„de călători vre-uă materie ce arii 

"conductorii pentru a'lă manevra. 

"- Unulă din aceste treaury 

-casuliă cândă se va afla 

2030 

trăsuri va avea totii-dâ-una ună freă şi uni 

Art, 34. Orice convoiă regulatii de călători 
va trebui să, cuprindă numărulă fndestulătoră 
de trăsnri de tâte clasele pentru pers6nele ce 
30 voră presenta, Ja stațiile dromului ferată, 

Uni compartimentii de fie-care clasă se va 
putea reserva pentru damele:ce „Yoră călători 

pentru nefamători.: 
Art, 85, 

ana în capulă trenului. Nu so va face excepţie 
la acâstă disposiţie de câtii pentru manevrele 
de executati în apropierea staţiuniloră s6ă pen- 
tru casuri de ajutorii,: i 
"În asemenea casart special vitesa trenurilor 

nu va trece peste 25 kilometra pe oră., 
v. Arte 80. Este opritii a întroduce în trenurile 

putea da na- 
scere la explusiuni sâă la incendii, | pi 

Art. 37, Tâte trenurile vorii fi iluminate pe 
din afară în timpul nopţii. Trăsurile de călători 
vor fi iluminate pe din întru în timpulii nopţi. 

Art. 38, Pe fie-care treniă se va afla midloce 
de comunicaţie între şefuli trenului, conductor 
şi mecanică, astii-feli ca să potă corespunde, 
între dânşii şi lua ori-ce măsuri în interesul 
siguranţei trenului, E 
-. ATte 39, De uă-cam-dată sa ra înfiinţa pon- 
tra traectulă întregii linii şi în fie-care sensă 
două trenuri dilnica de călători, cuprindcndi 
trăsari de tâte clasela şi mergândii ca vitesa 
mediă de 40 kilometre pe oră. HI 

se va putea schimba 
în treni. expresă coprindândă trăsuri numai 
de ântâia şi a doua clasă neoprindu-se de câți Ja staţia Comana și având 'vitesa medie de “60 kilometre pe oră. Preţarile locurilor pentru 
acesti trenă voră fi mărite ca 20 la sață peste acele fixate lacap.V, - -. 

Se va înființa asemenea :pentru întregulă 
percursă şi în fie-care sensii ună trenă dilnică 
de mărfuri mergândă cu vitesa, mediă da 20 ki- 
lometre pe oră, E 

Vitesa trenurilorii de călători şi ce mărfuri 
“se va putea modifica, după trebuință, la orl-ce epocă, în urmarea propunerii comitetului de -direcțiune. | . " Arte 40, Ori-cândă va necesitate, în inte- xesulă productivităţii drumuluy feratii, comi- tetuli direcţiunei va putea înfiinţa trenuri su- plimentarii de călători şi mărfuri sâii dilnice s&ă de ducă ori do mai multe ori pe săptemână, după influenţa călătoriloră sâă mărfariloră, „Totuşi înfiinţarea unor asemenea trenuri Du 58 va pntea cere de particulară de câtă în 

la uă staţiune Gre-care uă aprovisionare de mărfuri do celt puşină 100 tone de ori-ce clasă. - 
Art. 41. Nici ună convoiă nu va putea pleca “de la uă stațiune inai înainte de ora otărită, 

Tocomotivele se voriă pune totii-a£- 
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„Asemenea nu va putea părăsi vă staţiune mal "nainte de a fi expirată “de la plecarea sâii 
trecerea conroiului precedentă intervalulă fi- 
xată pentru acâsta, E IE aia 

* Arte 42, Afară de casurile de forţă majoră sei de reparație 'a căef, trenurile nu se yoră 
putea opri s6ă staţiona de câtă la garele sâă: 
locurile de abatere Sxate pe linii...” - i 

Locomotive, vagâne sâii trenuri libere nu 
voră. putea staţiona, nick uă-dată pe caloa de- | stinată circalațiunei,: .. - d. : : Arte 49. Agenţii arătaţi la art, 96 de mal susă vorii area cu dânşii în totă timpulă sera- 
nale de qi şi de nâpte cn ajutorală cărora voră anuncia, tote împregiurările căei sâă osebite- 
loră trenuri, i HE 

Indată ce ună trenă sii machină isolată se 
va ala oprită pe cale, se va face semnale de 
oprire înainte şi înapoi de acelii punctă la di- 

| stanțele cuvenite. 
- În casti de câță,, viscolă scă altă asemenea 
timpi semnalele de gi vorii fi înlocuite ca cele 
denâpte. -.. o : 

Arte 44. Pe părţile liniei aflate în aproprie- 
rea stațiunilorii, vitesa trenuriloră se șa mic- 
sora astă-felă că do va fi nevoie trenulii să sa 
pOtă opri cu totală fără a întrece stațiunea, 

Art, 45. In apropierea pasageloră de nivelă 
a curbelorii, a sepăturilorii adânci şi staţiuni- 
lorii, mecaniculii va manevra Auerulă de vaporii 
spre a anuncia trecerea trenului... - : 

Asemenea: va urma ori de câte orii se va 
părea că calea nu e cu totulă liberă, 

Art, 40. Nică uă persână: afară de mecanică: 
şi ajutorulii săi nu va putea sta pe locomotive 
scă pe tenderii în timpală mergerii unu! tren, 
fără aatorisaţie specială a comitetului direc- 
ţiunei drumului ferată, a 

Art, 47 La unuli din depositele de machini 
aflate pe linie se va afla totă-dâ-una ună vagon 
iucărcatii cu tâte sculele necesarii în casuri de 
accidente, precumi şi uă locomotivă gata a 
pleca la ori-ce cerere, e 

" Pie-care treni va trebui să pârte cu sine u- 
neltele cele mai indispensabile pentru aseme- 
nea, casuri. a Şi 

Art, 43, La staţiunile Bacureaci şi Giurgia 
se va ţine registre pentru înscrierea a întârgie- 
rilorii ocasionate mersului regulată al trenuri= 
loră, şi în care sa va înscri natara şi composi- 
ţia acelor trenuri, causele şi darata, întârgierii 
precum şi ori-ce alte lămuriri în astă privință. 

Art, 49, Tablonlă organisăril trenvriloră 
regulate cu orele de plecare şi de sosire la fe- 
care staţiune se ra afişa în tote locurile acce- 
sibila publicului spre a lua cunoscință de dân- 
suli, şi ori-ce modificare a acestai tabloă va 
trebui asemenea a se afişa cu opţă dile celă 
pagină înainte de punerea sa în exezutare, 

Art, 50, Este oprită ori-cărci persâne străi- 
nă serviciului drumului ferată :
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1. A strebate, circula, ssă staţiona în spaţiul 
afectati drumului ferată ; 

2. A'depuno sii atunca în acelă spaţii vre 
ună obiecţii Gre-care; 

3 A'întroduce animala de ori-ce felii. 
4, A traversa calea ferată prin alte puncte de 

câtă acelea reservate pe la pasagele de niveli. 
Se excepteză de Ja disposiţiile atiniatului 1 

de mai susii, primarii; comisarii de poliţie, :gen- 
darmii și cei-alţi agenţi al puterii publice, Ta- 
meşii şi perceptorii contribuţiiloră directe, a- 
genţi telegrafului şi postel pe câtă timpii toţi 
aceştia vorii fi în exerciţiulă funcţiunii lori. 
"În ori-ce casii -persânele arătate mai susă 
sunt dstâre a se conforma măsuziloriă speciale 
de precauţiune ce li se vorii arăta do şefi dife- 
riteloră servicii ai drumului ferații. 

Arte 51. Spre a putea călători pe drumul 
ferată, orl-cine ra trebui să albă ună bilet în 
regală arătătorii de loculă destinaţiei sâle şi 
clasa trăsurel la care are drepti. . 

„ Cândă ună călători nu va putea presenta, un 
asemenea biletă, sâă va posede unii bilotă de 
mă clasă inferiGză accleea în care se va găsi o- 
cupândii, îşi va putea păstra locul de va plăti, 
în celă d'ântâiii casii preţulă totală, 6ră în celă 
ali davilea diferenţa de preţă de la staţiunea 
unde se va constata că a luatii trenulă, . . + 

Cândă ună călătorii va trece peste punctul 
destinaţiei sele arătată în biletulă de călătorie, 
8 dâtori a plăti suplimentulă cuvenită după 
clasa ce „ocupă. 

Art, 52, Este oprită călătoriloră : : 
1. A intra în vagâno sâă eşi din ele de câţi 

_cândă conduetoraliă "trenului va deschide uşa 
fie-cărui vagoni; 

2,.De a trece de la unii vagonii la altul 4 sii 
de a so pleca afară din trăsuri în timpulă mer- 
geril trenuluf; 

3. Dea intra sâi eşi din vagone în alte punc- 
turi de câtă la staţiuni şi atunci numai după 
ca trenali se va opri cu desăvârşire; 

4. Da a se sui s6i încerca a sc sui în vagâne 
după închiderea uşiloră şi darea semnalului de 

plecare de către şeluli staţiunii să şefulă 
trenului; 

5. De a fuma în vagâne si în staţiuni în 
Yocurile unde acâsta nu e permisă, 

“Art. 53, Este opriti a întroduce în vagânele 
de călători mai malte persâne de câtă numă- 
rulă locuriloră disponibile arătatii conformi 
articolului 28, 

Art, 54, Intrarea în vagâne este oprită : 
1. La ori-ce călătoză afl:tii în stare de beţie; 

2, La ori-ce pers6nă care va purta cu sine 
arme încărcate sâă pachete care prin natura 
Joriă ar incomoda pe cei-alţi călători; 

Ori-ce persână arândă cu sine uă armă de 
focii Gre-care, va trebui să constate înaintea 
şefului de gară, mal înainte de imbarcare, că 
acea armă nu e încărcată, 
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Art. 55, Nici unii câna nu va a putea fi ad- 
misii în trăsurile de călători. 

Art. 56. Călători! snatii âstoră a 88 supune 
arătărilorii agenţiloră drumului feratii pentru 
observarea disposiţiiloră prescrise în acesti ca- 
pitolă.. In casă de opunere, şefi! staţiuniloriă şi 
şefii trenurilor vor închsia, procese verbale pen- 
tru constatarea faptului. şi în casuri grave vor 
putea sili.po' acet'călători de a.părăs; trenul. 

Art. 57, Păzitorii, privighetorii, cantoniorii 
şi orl-ce alţi agenţi ai drumului ferată santă 
dâtori a scoto afară din împrejmuirea dramu- 
lui ferată sâii dopendinţelorii sâle pe ori-ce per 
sână s "ar întrodace contra disposiţiiloră acestui 
regulamentă. 

In casii de impotiitire, ori-co agenti al dra- 
mului ferati va putea cere ajatorală funcţio- 
parilori administrativi sâă ai puterii publice. 
- Animalele fără stăpână ce se'vori găsi în. 
întrală împrejmairi! drumului se torii pune în 
depositii până la cerere din partea propriotari- 
Jorii respectivi, - 

Art, 5S, In fie-care gară sâii staţiune: 80 va. 
ţine unii registru în care călătorii roră „putea 
înscri plângerile sâă _reclamaţiile ce arii avea, 
a face contra vre unui agentii ală drumului! fe= 
rată, Acestă registru se va preda de: şefulă 
staţiune! la orf-ce cerere a publicului, 

Art, 59. Orl-ce agentă ali drumului ferată, 
care prin natura funcţiei s6l0 so află în raport | 
cu publiculii, va trebni a cunâsce limba română 
și va purta vă uniformă sâă ună semni distine- 
tiv ce se va aproba de Ministeră, ASUpra 'pro= 
punerii comitetuiuj. -. 

Art. 60, In fie-care din trenurile de călătorii 
ordinare sâii exprese, se'va reserva duoă com= 
partimente speciale pentru transportulii seri- 
soriloră, pacheteloră, depegeloră şi agenţiloră 
postali ce lo însogescă.:. 

In casti de a se schimba orele de plecare a 
trenoriloră de călători, administraţia drumului 
feratii va trebui a comunica acea schimbare 
direcțiunei posteloră cu 15 dile inainte, . 
“Arts 61. La garele Bucnresci: şi Giurgiu s6 

va instala ună biuroii pentru postă şi doposi- 
tatii” depeşeloră precumi şi unii locală pontra 
încărcarea şi descărcarea male-postej, 
„Arte 62, Agenţii contribuţiilorii indirecte şi 

ay vămitoră,: fancţionarii postali şi talegrafa- 
lui, inginerii Statului, preiecții şi sub- -prefecţii 
ce vorii constata că călătoresc pentru serviciă . 
voră î transportaţi gratisă în trăsurile dru- . 
malui ferată, şi în acestă casă li se va da uă 
chartă de circulaţie. , 

Art. 63. Praful de puşcă de ori-ce catego- 
rie na sc va, putea transporta cu trenurile ca 
voră conţine călători, precumi şi muaiţiile con= 
fecţiouate. 

Asemenea suntă excluse din trenurile de că- 
Iători chibriturile, fosforul precumii şi ori-ce 
alte materi! apringetâre,
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-: Asemenea materii nu se voră transporta de | 
câtă cu trenurile de mărfuri şi în asemenea 
casiă se va observa tâte măsurile de precauţiune 
ce se va otări de :ninistra lucrăriloră publice, în urma propunerii administraţiei drumului ferată ci 
-: Arte. G4,- Osebite regulamente interidre şi " instrucţii detaliute'se vorii face de comitetulă 
direcţiunii pentru fie-care din agenţii întrebuin- 
țaţă în'exploatarea drumului ferată, în intere- Sulu siguranței, poliţie! şi controlulii osebitelor 
servicii şi voră fi supuse la aprobarea ministru- lui agriculturei şi lucrărilor publice. 

"CAPITOLUL YV., 
Taxele transporturilorii 

Art. 65, Pentru transportul pe dramuli 
feratii ală călătoriloră , animalelorii şi mărfa- 
ziloră se va plăti următârele preţuri : 

Art, 66, 1. Călztoră (pe capă şi pe kilo- 
metru). . a a I-a clasă, 0,12 (duot-spre-dece bani); 

Il-a clasă, 0,09 (nouă bani). : 
“II-a clasă, 0,06 (şse bani). 
Copiii în vârstă mai puşină de duot ani nu plătescii nici uă taxă, cu condiţiune însă de a 

îi ţinuţi pe genuchii persneloră ce "i însocese. 
În casă contrarii că plătească jumătate taxa, 

Cândă mai muiţi copii în vârstă may puţin 
de duoi ani sunt însoţiţi de uă aceeaşi persână, 
namal unulii dintr'ânşii e scutitii de taxă; cei- alţi plătescă jumătate taxa, 
„Copiii în vârstă de la duoi până la dece ani|. plătescă jumătate taxa, 
Copiii în vârstă peste dece ani plătescii taxa 

întregă,. „ TE IE 
Art. 67. II. Bagage şi articole de mare vi- iesă. Ori-co călătoră posedândă ună bilet de 

clasă Gre-care, are dreptulă la ună transporti 
gratuită de 25 kilograme bagage, afară de cb- Jectele ce va purta cu sing şi care nu trebue a trage mal multă de 10 kilograme, nică a avea 
dimensiuri prea mari, . 
„- De acestă dreptă nu se pot bucura copiii transportaţi gratisă, 

Copiii cari plătescă jumătate taza nu poti 
transporta fără plată bagage de câtă în greu- tate de 12,50 kilograme, 

Pentru ori-ce excedent de bagage peste greu- 
tatea tolerată maj susă, precumi şi pentru 
mărfurile ce s'ară cere a se transporta cu vitesa 
căletorilor, se șa plăti le10,50 (cinci-deci bani) de fie-care tonă şi kilometru pe fracținul indi- 
visibile de câte Î0 kilograme, 

Bagagele vorii trebui a se preda staţiunii de 
unde plecă eţă unde se opresce trenuli cu 15 mi- nute inainte de pornirea tr nului. 

„ Bagagele predate în urma acestei porniri se -Xori expedia cu trenuli următori : : 
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AI. Căniă (pe capii şi kilometru). 
Art. 68, Pentru câinii ce se vâră transporta 

cu trenurile de călători, se va plăti lei V,03 
(trei bani) de capii şi kilometra, fără ca taxa totală să pâtă & mai mică de cât lei 0,60 (ese deci bani). . i 
„IV. Animale, (pe capi şi kilometru), expe- 

dinte cu țrenurile de mărfii, .. ..,, - 
"ATte 69, So va plăti după următârela cațe- 

gorii, Di Na ARE . 

1 Categorie : cai şi mânji 
Pentru unulă. 0,18 | 
Pentru duci . . „0,18 de fie-care 
Pentru trei şi mai mulţi. 0,09 de fie-care 

II Categorie : Voi, tauri, vaci, 
calâri si bivoli - 

Pentru unui, 0,15; a 
Pentru duoi . + 0,15 de fie-care; 

- Pentru trel . . 0,07 idem. - 
Pentru patru şi mai mulţi, 0,05 idem. |, 
Cândă animalulă va trebai a sta culcată în 

vagonă se va, plăti lei 0,27 de fie-care piesă şi 
pe kilometru, Pi   

    

III Categorie : viței şi asini 
In grupe de celă pugină 20 piese; se va plăti 

Jeă 0,03 (trei ban!) de capii şi kilometru, 
Pentru unii numării mai micu de 20 piese, se 

va plăti taxa precedentă înduoită pentru fe: 
care capii, îns6 totalnlii sumei plătite nn va 
putea întrece taxa ce s'ară dâtori pentru 20 
capete. : | ăi 

IV Categorie : Rimâtori | 
"In grupe de celă puiu 20 piese, se va plăti. 

I. Pentru rimători mari, lei 0,02 (duci baut) 
pe cap şi kilometru. 11. Pentru parcel lei 0,005 
(jumătate banii) pe capă şi kilometra. 

Pentru ună numără mai mică de 20 piese se . 
va plăti taxele precedente înduoite pentra fe- 
care capii, însă totalvlă sumei plătito nu va 
putea întrece taxa ce s'ariă cuveni pentru'20 
capete. 

" 

V. Categorie : Oi, berbeci, 
mici şi căpriţe | 

In grupe de celii pucină 20 piese se va, plăti. 
1. Pentru oi, berbeci, ţapi şi capre lei 00,1 
(unii bani) de capi şi kilometru. IL, Pentra inel şi căpriţe lei.0,005 (jumătate ban) de cap 
şi kilometru, , 
„Pentru ună numără mai micii de 20 picse se 
va plăti taxele precedente înduoite pentra 
fie-care capi, însă totalulă sumei plătite nn 
va putea intrece taxa ce s'ară cuveni pentru 
20 capete, . : - : 

Art, 70, O cândă, după cererea expedito- 
riloră aniinaleloră, va trebui a se transporta ca 
vitesa trenuriloră de călători, taxele arătate la 
articolulă precedentă se toră plăti înduoite. . 

țapi, capre,



  

  

  
| 
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“Art. 71, Animalele se voră incărea, şi des- cărca de expeditori snb propria lorii responsa bilitate, însă sab priveghierea personalului tre= nuriloră. . : ae 
Animalele cornute vorii trebui a f legate. “In totă timpulă transportului administraţia drumului ferată nu e responsabilă pentru ani- malele ce s'arii răni, călca să scapă din tre- nuri. Proprietarii să expeditorii unoră aseme- nea suntă dâtori a je însoţi cu câte ună coridue- toră pentru fie-care grupă de 20 capete. Acest conductori va plăti ună, bilet de călătorie pen- tru clasa III şi va însoşi transportulă din -mi- nntulă încărcării până la stația de descărcare. Fie-care transportă de vite urmeză :a fi a- nunţată celă puşiniă cu nă di înainte e în- 

cărcare, ma PN 
- Încărcarea şi expediarea riteloră se va face după rândulii acestori annnciuri. i a, "Arte:72, V. Dlărfură (pe tonă şi kilometru). --Pe fracţinni indiv:sibilu de câte 50 kilogra- me spoico.. i: i... ata 

I clasă lei 0,12 (dnoi-spre-dece bani), co- prindândiă : grâne, cerenle:şi alte producte a- gricole, îngrăşăminte agricole, instrumente a- gricole,.reşină, lemne de construcţie şi do ars, cărbuni de pamentă şi do lemnă, petre de con- strucţie şi petrişă, sare, petrolii; restury şi sfă- 
rămâătară animale ory ininerale. materiale b-u- te de construcţie, obiecte de văpsitorie, bă- cănii, feri şi oţelă brută, ghiaţă, rădăcini şi coji de văpsitii, grăsimi, materil do tăbăcărită, 
bEuturi ordinare, materiali de-resbelă, unturi 
de pesce şi de animale, materii brute, pentru 
manufacturi minerale lucrate, uleiuri, plante, producții animale, fructe de totii felul, ete. II clasă : le 0,15 (ciazi-spre-dece bani) ca- prindendă : acide minerale, farmacentice, paste 
materiale de construcţie lucrate, cărţi, materii 
inflamabile, materii coloniale, articole do feri, 
otelă şi fontă lucrate, pri şi curele; frutrori, buturi în butilii şi Iădt; articole de dogărie şi. căruţărie,: articole -de canciul, articole 'de 
lumânărărie, sticlării ordinare, pălării, b'ănă- zii, pânzeturi de bumbucă şi aţă Tesătail gr6- 
se, metale brute şi lucrate, articole de libră rie, tutunuri şi tabacuri indigene, paserl gi vâna turi, vase de masă şi de bucătărie, ăi - 

: II clasă: lei 0,18 (optii-spre-dece bani) ca- pringândă : bijuterii, instramente de precisinne, antichităţi, scolj-turi, monumente, articolă de 
luxă în hârtie, fer, oţelă, lemniă, ete. “Tablouri, 

" oglindi, fluri' artificiale animale vii. în “cusci, 
objecte de câsornicărie, arme, objecte Inanufac- turate, porțelan, parfumării, stofe! țesături şi mobile de luxi, sticlării fine, brorzerii, arti- 
cole de cofetărie, sinuri do lusă, liqucoruri ete, 
tatunuri şi tabacuri străine,  -- 
“-Urmâtorele mărfuri, cândii roriă fi expediate 

de'acceaşi persână prin unulii sei mai malte 
vagâno.complectă încârcate vorii plăti taxa 
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redusă de lei 0,09 (nou ban!) pe tonă gi ki- 
lometra. : 

; “Cereale, sare, cărbuni de pămentă, păcură, 
(petrol), pavele; nisipii, petrişă, rară, cără- 
migi, petre de construcție lucrate sâ brute, lemne de foci şi de construcție. 

Art, 98. Clasificaţia detaliată a osebiteloriă : 
felari de mărfuri, precumii şi asimilaţia celoriă : 
nedenumite la articoluli precedenti, se va face 
de administraţia dromului feraţii po basele mai: 
sasi arătate şi vorii sta totii-ds-una afişate spre cunoscinţa publicului. . - 

; Acâstă, clasificare precumii şi ori-ce modifi- 
care a el va trebui a so face la începutulii fie-. 
cărui anii de către Ministerulă lucrărilor publice 
asapra propunerii direcţiei drumolui feraţii. 
„Până la fizarea nouei clasificări, clasificarea 
veche va continua a. fi în vigâre, a 
„Arte 14, Obiectele ce voră trebui a fi împa- 
chetate scă îmbalate vor plăti ca pentru clasa, * 
imediată superiGră, in casă cândă împachetarea, * 
s6i îmbalarea nu va fi făcută după regulile ce   se voră prescri de administraţiauea, dramului ferată | i Arte 15, Orl-ce pachetă va cuprinde mărfuri 
declarate da mal malto clase va pliti ca pen=' 
tru clasa ceâ mal "multă a mărfurilorii ce va 
conţine. ce o : Arte 16, Ort-ce mărfuri expediate cu mare - 
s6ă cu mică vitesă şi care ară trage:mat pu- 
gină de 200 kilograme ţie metru cubi, ori care. 
ară fi clasa acestori mărfuri, voră plăti în- 
dacită taxele de transportă, după clasa în care * 
va fi asimilată, 
„Arte 12, VL; Eclipage, 

şi anăchint i ie i | 
“De tie-eare bncată po kilometru : i: 
: “Vagon sei carii în stare d'a purta, ' 
do la 5 pânălaGtone.. î... . .  ... 

„ "dem, idem pesto tone... i 
-: Locomitise în grantate de la .12 până . 
la 18'tone, (netriiendă trend), i 

* dem pesta 18 tone, (netrăgând tren), 
;” Tender în greutate de la '7—10 tone. 

” dem în greutate peste 10 tone... 
: “Prăsură “ca dho'scă patru rote das- - - 
chise sii iufundate, de nă singuiă parte 
şi cu uă s'ngoră bunchetă, precum ber= 
line, drosci, sănii, ete; sa -. 

Trăsnri cu patru râte, închise scă în-! - 
fondate din duo părţi, şi cu -duoă ban- 
chete, 'precumă colesci, cupeuri, fur- 
Bâue, diligenţe, oianibusuri, trăsuri da - 

trăsuri, sănii, care 

, 

e
s
 | 

2 

i
 

NO
 
a 

ga
 
€2
 

i
o
a
n
 o
 

I
D
D
 

0,29   postă, ete... î... ... 
” Trăsuri de ră, caro şi căruţe de trans- | 
portii de tută felulă cu duoă să patru > 

.... 

tei ...| 
: Maehiut de bătută, lecomobile şi ort- 
ce altă machiuă agricolă ce'arii ocupa -   ani vagonă. cc... . 150 

"” Nachinele locomotiva:se consideră că netră- 

123
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gândi trenă, cândă trenul la care vorii fi în- 
hă mate fie de mărfuri, fie de călători, n'ar plăti 
uă taxă celă pugină egală cu aceea ce s'ar cu- 
eni pentru locomotivă şi tenderulii ei în casă 
cândă ară merge fără a atrage trenul. 

Taxa de plătitii pentru ună vagoni încărcat; 
nu va fi nici uă dată mai mică de câtă aceea 
ce s'ară cuveni pentru ună vagonii deşertă.. 

Cângi după cererea expediţionariloră traus- 
porturile trăsuriloră, . vagâneloră, -machine- 
loră, ete,, se voră face cu viteza trenuriloră de 
călători, taxele de mai susă voră fi îuduoite, şi 
în acestă casii ducă persâne celă multii voră 
putea lua locă în acele trăsură plătindă bilete 
de clasa duca. . . .... 

Transportulii machineloră a cărurii greutate 
"trece peste 8,000 kilograme, precumă şi al ob- 
jectelorii de ori-ce felă a cărorii lungime trece 
peste 6m50 6ră lărgimea peste aceea a vap6- 
neloră, nu e obligatoriă pentru administraţiu- 
nea drumului ferată, rr 

Art, 35, VII. Transportul sicriurilori. _. 
Pe bucată şi pe kilomâtra:. .. 
“Pentru uă trăsură cuprindând un sicriă 1,60 

- Pentru unii sierii traasportată întrun. 
comnpartimentă separată, ......, «-.. 0,60 

Cândă se va cere a se transporta ună sicriă 
cu ună trenii speciali se va plăti ca pentra a- 
cesta, , .. . e 

Nici unii sicriă nu se va putea expedia fără 
preseatarea unui certificată în regală. î 
„Ori-ce transportii de sicrii va trebui a fi în- 

-sogită de uă persOnă celă pugină care ra plăti 
taxa unui biletă de clasa 11... - . 

Art. 79, VIII. Trenură speciale., „n 
Administraţianea drumului ferată va putea. 

forma trenuri speciale de călători cândă i se 
va cere de către particolari cu 6 ore înaiute 
de plecare. a | 

Asemenea trenuri nu vor putea cuprinde 
mal puţinii de câtă âuoă vagâne de I-a clasă. 
Ele tori merge, cu sitesa trenariloră exprese, 
„Se ra plăti pentru asemenea trenari : 
2-1. Uă primă fixă de 250 let orl-care va fi di- 
Btanţa de percursă;.- . | i 

„2. Preţală taxelor pentru 36 locuri de ân- 
»  ttia clasă pentru cele ducă d'ântâiă vapgâne, fie 

acestea complecte sâă nu; .. . 
3. Preţuli taralorii de 18 locari do I-a clasă 

pentru fie-care vagon complectă sâii nu ce se 
Ya cere a se adăuga la cele dacă d'ântâiiă; 

4. Pentru fie-care jumătate oră de întârdiera 
a trenului peste momentuli firatiă de plecare 
lei 100. . | 

Uni singură fargon e oblisătorii poatru a- 
„Ceste trenuri, 

„Art, 80. Pentru transporturi de mărfari se |! 
va putea expedia treuută speciale plătindu-se 

„. preţulă taxei, ecuivalentiă cu 100 tone mărtari 
as l-a clasă, a 

E.e voră merge cu vitesa trenurilorii de măr- 
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fari şi vorii trebui a fi cereute coli pugin cu 24 
ore înainte de plecare. . . ..., ... : i 

: Arte SL, Administraţia dramalui ferată va. 
putea, în urina aprobării ministrului agricul- - 
turii, comerciului şi lucrăriloriă.-publice da a- 
bonamente cu preţuri reduse pentru transpor- 
turi de călători cu trenurile ordinare. Aceste. 
abonamente vorii putea fi mensuale, semestria- 
le ss anuale. Va putea,da asemenea bilete. 
de mergere şi întârcera cu preţuri reduse pen-:- 
tru ori-care din stațiunile liniei, precumi: şi 
crea trenuri numite de plăcere cari voră trans- . 
porta cu preţuri reduse pentru niergerea şi: 
întârcerea într'unii termenă otărită-a .călăto-.- 
riloră la, vre-ura din staţiile liniei. ANR 

„ Asemenea trenuri voră patea conţine vagâne.. 
numai de a Il-a şi a Ill-a clasă. pr ai 
__ Tazele ce se voră' percepe pentru tote trans- 
porturile prevădute în acestă articolii se voră: 
fixa mai târgiii de ministrală agriculturii; co- 
merciului gi lucrăriloră publice, asupra propu- 
nerii administraţiei drumalai ferată... î. e 
i Ci ti +“ UAPITOLULNVI 

„Taxe accesorii 

   
Î. Taxe de înregistrare. î.-- 

„Arte 82, Pentra fie-care expediţie” de măr-, 
furi se va percepe uă taxă fiză de inregistrare. 
în suma de (dece bani) 0,10... 

„+ I1.-Taze de încărcare şi descărcare!" 

Art. 83. Pentra fie-care tonă şi po frasțiuni.. 
indivizibile de câta 100 kilograme se va plăti :. 

1,00 dreptă cheltaeli de încărcare. şi de gară 
la puntulă plecării, ue 

1,00 dreptii cheltueli de descărcare gi de gară 
ia puntulă sosire, O ee. e 

Colete mici pent la 25 kilograme în greus. 
tate sunţă scutite de taxa precedentă, . ..-.. 
„Pentru trausportală trăsuriloră .expediate;. 

se va plăti de bucată: - - a d 
2.00 dreptă-cheltueli de încărcare şi de gară. 

la puntulă plecării. E a, 
200 dreptă cheltueli de încărcare şi de gară. 

la puntulii sosire, .. : pi 
Pentru machini de bătută, locomobile; şi 

alte se va plăti atâtii la placare. câtiă şi Ja, so- 
sire câte 12 lei de bucată. 

Pentru vitele de ori-ce felii, afară de rtmă- 
tori şi speciile ovine so va plăti do fie-care cap. 
aţâtă la plecare câtă gi la sosire câte lei 0,45- 
" Pentra rimători, idem , 0,20: 

: „Pentru speciile ovine, ilem. ,..... 0,10 
Cândă expeditorii sâă destinatoril ară voi să 

facă cu a lori cheltuslă încărcarea sâă descăr-. 
carea animaleloră sâă objecteloră transportate, 
e! o potiă face, însă na poti fi scutiţi de plata 
taxalorii arătate mai susă,, |



    
  

COMERCIULUI 51 LUCBARILORU PUBLICE 

" Incărcarea- şi descărcarea transporturiloră 
făcute prin vagâne: complectii îacârcațe se va 
putea face prin îngrijirea expeditoriloră stă 
destinatorilorii în cele 24 ore după anuncială, 
sosirel mărfariloră în gară; scutindu'! de plâta 
taxelor de mai susă, Peste acesti termenă însă 
acesta operații se voră executa'de cătra agen- 
ți! exploataţiunei plătindu-se uă taxă de lei 
6,00 pe vagonă atâtă. la incărcare câtii şi la 
descărcare, ee 

= ZII, Taxe de cântărită „..:, 

” Arti:84, Cândiă expeditorii sâii destinatorii 
arii cere să se facă obiectelor trausportate ună 
cântărire specială, afară de accea ce adinini- 
straţiunea dromului ' ferată e dâtoră a, face 
pentru stabilirea: taxei „de transportă; :se, va 
plăti câte 1,00 lei de tonă pe fracțiuni indiși- 
sibile do câte 100 kilograme.” !: --" 

  

La acâstă fasă suplimentariă iu yoră î su- |! 

vitesa trenuriloră de călători... 
n“ E e . fa. . ENI Da. 

piise” objectele 's6i mărfarile trânsportate cu 

ip IV, Tazede magasie i" 

"Art, 85. Cândă mărfarile sâă alte objecte 
transportate şi sosite în gară nu se voră rădica 
de destinatori în termenile preserise,. ele vorii 
fi supuse la următorele taxa de magazie. 

a. Pentru bagage după 24 ore pentru 
fie-care coletă şi pe di , . . n. 

vb. Pentra objecte şi mărfuri espediate 
cu mare vitesă, după 43 ore pe fie-care _ 
coletă şi pe qi... ri rs 0,15 

e Pentru trăsuri, machini, ete:, espe-: '* *- 
diate cu mare vitesă, după 48 ore pe fie- | 
care bucată şi pe (i. . . . . . . 1,55: 

d. Peatra mărfuri de totii felulă espe- .. | 
diate cu mică vitesă dupe 48 ore pe fie- 
cară tonă şi pe di, socotite pe fracțiuni ' 
de 100 kilograme , ... . e e i 1,00 
. Termenile, de mai nusii se Bocotescă de la 
data primirii avisului de către destinatoră, 
-“Duminicile şi serbătorile masi nu se voră 

socoti în aceste termene, ..: 
Art. 86, Taxele accesorii se vor putea mo- 

aifica, de către ministrulă agriculturii şi lucră- 
rilorii publice, asupra propnaneril administra- 

0,15 

„țiunei dromalui farati. Pâaă !a fixarea noniloră, 
taxo, acela vechi voriă continua a fi în vigâre. 

CAPITOLUL VII 
Condiţii speciale do transportă - 

"Art, 87, Plata taxelor se va face la ple- 
care pentru transporturile ds călători, esce- 
dente de bagage, vite, sicriari şi trenuri spe- 
ciale. Pentru articolele de mare vit:să şi pen- 
tru mărfari plata se.va putea face şi la puntulă 

"de sosire, însă na so va libera destinatoriloră 
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de câţii după achitarea taxelor cuvenite pentru 
transportă, şi pentru tâts cheltuelile accesorii: 
ce vori fi necesitati, după bazela prescrise ]a.. 
capitolului V gi VI 

Art. 88, Percepția se va facedupă numărală” 
kilometreloră percurse, - -. î 0 sii 

- Ori-ce fracțiuni de 5 kilometre so va sototi” 
ca pentru'5 kilyimetre, -:: :.i : n 

Art, 59. Greutatea: unei tone de 1,000 ki-- 
l6grame sâă 774 oca din partea de dincoa 'de 
Milcovă ori 786'ocâ din paztei dă dincolo de” 
AMilcovă. | a 
ivArte 90, Transportalii materialelorii de aur. 
şi arginti atâtă brute câtă şi monetisată pre-: 
cum şi petrele preţiose-nu va îi obligatorii! 
pentru administraţia drumalui ferată. În casă 
de a'se face asemenea, transporturi 'se va per: 
cepe uă tază da jumătate la miă din valârea! 

“] declarătă, 'pe lângă tara de greutate. - -! 
4 Art. 91, Respunsabilitatea administrației: 
druniului ferată pentru bagage înregistrate se 

“| limiteză la, 50 lei pentru ună sacii do voiagii 
(porte-manteau) şi 150 Ică pentra ună cuferă 

"!s6ă giamantană. * -: 
' Pentru obiectele de valâra arttate la art. 90 
administraţiunea va fi responsabilă câudiă se: 
va li însărcinată cu asemenea transporturi şi: 
va fi perceput tara acolo arstată asupra va- 
l6rei declarate, NE 

Nu se va da, nici aă despăgabire pentru ba- 
gage perdute şi neiînregistrate, . Ă 

Arte 92, Reclamaţiunile pentru perderea s6ă 
stricăciunea objectelori s6iă mărfarilorii trans- 
portate 'nu sa poti admite 'după rădicarea loriă 
din magazii sâă keură de către distinatori, 

Art, 93, In calcululă fie-căria din taxele de 
transportiă şi accesorii nu se socotesca fracţia- 
nile mai mici de 1 bani; fracţiunile i şi 2 bani” 

80 voră socoti ca pentru 2 bani. Asemenea frac- 
ţiunile mat mici 'de 5 bani 's0 voră' socoti ca! 
5 bani şi aşa matincolo, - ri.» 

Art. 94. Vaiela gâle precum baţi, batâo, 
lă gi, coşiuri, tocitori, urziore etc! iutorcându:se 
gâle vorii plăti ca mărfari de clasa'[.*-: 

Art, 95, Administraţia druniului foratii o 
dătore a efectua cu ingrijire, esactitate, inţsli. 
şi fără favoru transporturile de ori co naturi, 
ce "i voză îi încredințate 

. Coletele, animalele şi ori ce objocte ce so 
voră încredința drumului ferată pentru a fi. 
transportate, se voră înscrie la gară sâii sta-. 
ținnea d» plecare şi la cea de sosire în registre. 
speciale după rândulă primirii loră şi en ard— 
tarea costalul transportului; espeditoriloră a- 
norii asemenea objecte sa va libera uă recepisă, 
arătătâre de natura şi greutatea objectuluă şi . 
preţulă transportului, i 

art, 96, Animalele, mărtfarile şi objecte'o 
âre cari ce se vorii preda pentru a îi transpor= 
tate cu mare vitesă, so voră espedia cu celă 
dântâiă trenă da călători, coprindândă trăsuri
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de tâte clasele, cu condiţia, do, a fi presentate 
do către espeditori cu. ase ore mai 'naintea 
plecării acelui -trenă, pi 

„In casă contrariă ele se voră espedia cu tre- 
nulă ormătoră, en i 

Art, 97, Animalele, mărfurile şi objectele 
Sre-cari co se voră cere a se espedia cu mică 
vitesă se voră țorni în termenii de 48 ore de 
la data presentării lori, 2 Maximum duratei tractului 'se va fixa de mi- 
nistru. asupra propunerii administraţiei căer 
ferate, e pi 

Mărfarile şi objectele espcdiate cu, mică, vi- 
tesă se voră preda destinatoriloră în termen 
de 24 ore de Îa sosirea lori. -, e ia 

Art: 98, Animalele şi mărfurile espediata 
cu vitesă mare şi cari. voră sosi la, destinaţie 
în timpulă nopţii nu poti fi cerute de către 
destinatori de câtii 2 ore după deschiderea sta- 
fine a „De la L Apriliă până la 1 Octoimbre staţin- 
nile pentru primirea și predarea mărfurilor. 
voră fi deschise la 6 ore dinincța celă multă şi |. 
se voră închide Ja 8 ore sâra cel ulii. .. 

De la L: Octombre ptnă la 1 Apriliă, aceste 
stații se voră; deschide la 7 ore diminsţa.celă 
multi şi se voră închide la 8 ore, s6ra, - 

    

  

Ir 
Dido 

“| cestui regulamentiă   
„| şi a codicelui penale, 

  

DEORErU. 
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„Disposiţiunile celor 3 paragrafe, de mai ausii 
nu se vori aplica la articolele de hrană precum 
lăpturi, fracte, legumi, paserk şi alte articole 
destinate Ia aprovisionarea dilnică a oraşeloriă. 
Asemenea -articole se voră pune la disposiția 
destinatoriloră atâtii diua câtă şi noptea în. termenii de 3 ore de la sosirea trenului. | . Duminicilo şi sărbătorile mari staţiile de. 
mărfari se voră închide Ja amEQi, 6ră predă-, 
rile de făcută de la, âcâstă oră se' voră amâna, 
pentru diua următâre, i 

Art, 9, So va afişa exemplare sc estracte 
din acestă regulamenti la tote biurourile dra- 
mului ferată şi în salele de asceptare. 

" Dispoiţiile privitâre la mărfuri se voră a 
fişa în garele' şi biurourile, de recepţie a măr-, 
fariloră, Estracte din ele se vorii libera meca-. 
niciloră, conductorilorii, priveghetorilori şi oră: 
ce alţi agenţi ai drumului ferată. a, 
» „Asemenea estracte, în ceea ce privesce pe' 
călttori,.vorii sta âfizate. în fie-care din Yag6-. 
nele drumului ferată, . i Se „Arte 100. Contravenţiile la disposiţiile a- 

se voră constata, urmări 
şi pedepsi după 'prescrierile legii de poliţie a 
căilori ferate, presentată corpurilor legiuitâre 

Pi 

[ 

ai 

No. 484 DIN 18/MABTIE 1870 moDIFIGATORU AR7. 73 "DIN ORDONANTIA DOXINEASCA” -1Nos:1565 RELATIVA LA EXPLOATAREA CAN F 

    

„i apa i 

nâstră sub No, 1,565, relativă Ja exploatarea 
calei ferată DBucurâscl.Giurgiă,. se va, înlocui, 
ca următârele:;  ,„.-. ASI O Sa ct 

Clasificatia os biteloră feluri de miărfari pre- 
cumi şi asimilaţia celorii redenumite se ya fuce 
de către Ministerul Iucrăriloră e, asi 
propunerii administraţiei druiuului ferată, ..; 

ge 

  

ra 

  

„Art, 1. Ork-ce linie de cale ferată română, 
construită scă conecdată de Sta tă, se consideră 
ga făcândă parte din dorne nul publică şi este 

presenteă legi și regala; 
„menteloră, ce se vor întocmi pentru aplicarea ci, Arte 2, Suntii aplicabile căilori îvrate tâte 

supusă disposiţiiloră 

ai i -(1870)-.. 
„Arte 1« Disposiţiile” ant. 78 din” ordoihnța 

publice, asupra 

-p 
ERATE BUCURESCI-GIURGIU.! . 

Ori-co. modificare so va crede necesari a se 
aduce tarifeloră şi clasificaţiei mărf'riloră, nu 
se va putea face" fără aprobarea Ministerului 
agriculturei, comerciulvă şi lacrărilorii publice, 

„ Asemenea modificări se voră' putea face în 
ori-ce timpi, cu condiţie d'a fi îucuriiuțate de 
consiliălă nantru de ministri şi d'a se publica 
şi afişa cu nă lună mal înainte de aplicare, 

  

„în ue „ASUPRA POLITIEI SI EXPLOATARII CAILORU FERATE.DIN ROMANIA 
i (Dăcretăă Vo! 516 din 26 Martie 1870) 

legile şi regulamentele relative la comunica- 
țiile do interesă generală, precum : drumuri, 
viuri, canaluri porturi eta. . - 
„- Art, 3. Proprietăţile limitrofe dromourilorit 
ferate suntă supuse servitadiniloră impuse da 
legi: şi „regulamente în. privinţa. alivioriloră,



    

“mâaturilorii, 

„ fancționa după disposiţiile ce se roră prescri 

  

" COMERCIULUI SI LUCRARILOR FUBLIGE 
scurgerii apeloră, ocupaţie! provisorie a pă. 

în casă de reparaţii, exploatării 
mineloră şi carieriloră etc., a 

Art, 4, So aplică de asemenea la executarea 
şi întreţinerea căiloză ferate legile. şi regala. |: 
mentele privitore la estragerea materialelorii 
mecesarii lucrăriloră publice, + -: a 

Art. 5. Concesionarii sunt dâtort a împrej- 
mui ori ce drumă de ferii, în tâtă lungimea lat, 
pe ambele părţi. m 

- Arte 6, In tâto punctele unde calea ferată, 
va întâlni de nivelii drumurile clasificate de 
naţionale judeţiane, vecinale sâii comunale, fie 
şosalaite scii nu, se va înființa bariere cari vor 

de Ministerul lucrăriloră publice. a 
Art, 2, Nici ui construcţie nu sa pâta în- 

fiinţa la uă distanţă mat mică de duvă metre 
de la calea, ferată, ÎI 

Acea distanţă se va măsura sâii de la ma- 
"chia superioră, a săpătarilori sâii de la picio- 
rul împliniriloră drumului, sii în fine de la 
marginea ester:dră a ganțului, după ' posiţia 
căci ferate în raportii cu terenulii nataralii, 

Arte S. In panctele unde calea ferată sa află 
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minutali promulgări! legit de faşiă s6ă la e- 
poza înființării unai nout linii forate, so vorii 
putea manţine în starea în care se voră afla 
la acea'epură, cu observarea, condiţiilor co se oră preseti da Ministerială lacrărilor publice. 

"" Arte 14, In casuri geave, câală viţa călă- 
toriloră ari fi'în pericolii, precum în casti de 
nărălire a zăpezilorii, concesionaril suntă d- 
tori'să adune la acele puncte totă personalul 
serviciului liniei şi să câră, de va fi nevoe, de 
la primarii comuneloeă învecinate; numărală 
de lucrători trebuitori, cari se voriă .plăti de 
dânşii cu înducitii prețiă ală localităţii, 
„Act, 15 In interesală'sigaranței publice, 
ssii conservării drumiiriloră forate, admini. 
straţiunea scă concesionarii, cu aprobarea ad- 
ministraţianii vor putea suprima prin uă drâptă 
despăgubire ori-ce construcții, plantaţii, gropi, 
deposite de materiale şi altele ce sară afla în 
zonele mai sasă arătat. - | 

Despăgubirea 'proprietariloră interesați se 
va face după prescrierile legii de expropriaţiă 
pentru causă de utilitate pubi'ică, 

Art; 16, Contravenţiile la disposiţiile arti- 
coliloni precedenţi, sa voră pedepsi cu amenda, 

  

    „dispusă în împlinire mal mare de câtă trol me- 
tre d'asupra terenului naturali; proprietarii 
vecini suntă opriţi a face fără autorizaţie spe- 
cială, săpături de uă zonă de lărgime egală 

"ca înălţimea împliniriloră drumului de la pi- 
ciornlă teziturei acestuia, 

Asemenea autorisaţii se vor da dapă con- 
"sultarea şi a concesionarilorii exploatării ace- 
loră linil. o 

Art, 9, Este opriti a se înfiinţa acoperișuri 
de stufiă ssii de şindrilă, şiră de paie, stii fâaă, 
şi în generală ori ce depositi da materii aprin- 
"gătâre la uă distanță mai mică de 20 metre ds 
Ja împreimauirile liniei ferate, Nu 

" Acâstă oprire nu se aplică Ja depositele de 
“cereale ficate numai în timpulii stringerii re- 
“colteloriă. + aa 

* Art, 10. Nimeninu va putea așoda vre ună 
depositii de pâtră sâă alte objecte neaprinqă- 
târe insă mobile, Ja uă distanță mai mică de 
5 metre de la împrejmuirea drumului ferată, |: 

„86 de la muchia superioră 2, săpăturei în care 
"s'ari afla calea. : 
“Art, 11, Po părţile unde drumală feratăare 
vă singură cale, însă” expropriaţia so află fi- 
ccută pentru duvă căi, distanţele arătate la art, 
"7,8, 9 şi 10 de mai susă, se toră măsura de la 
“împrejmuirea, ce” desparte zona afectată dru- 
*mului de proprietăţile laterale, Ma 
"Arte 19, Ia casă cândă siguranța pablică, 
“conservarea dramului şi disposiţia loculai va 
permite distanţele prescrise Ia articolele pre- 
cedente, voră putea A miczorate în arma unei 
amănunte cercetări şi cu consultarea concesio- 
-Datiloră exploataţiunii.: Ea | 

Art, 13, Construcţianile ce se vorii afla în | 

de la 10 până la 100 lei, fără ca acssta să îm- 
pedica aplicarea disposiţianilorii codului ps- 
natii, îndâtorânla-sa culpabilil a desființa în 
“tarminele ce li se vor fixa, costracţiile să de- 
“positelo pentru. carl aă fostii pedepsiţi; cră în 
casii de refasi, acâstă din arma, lucrare se va 
executa prin administraţiuna şi sama cheltue- liloră făcute se șa încasa de la cer în dreptă, 
ca în materia da contribuţiuni publice. 

Art, 12. Abaterile concesioaariloră exploa- 
tării drumuriloră ferate da la, clauzele caete- loră loră de însărcinări, si da la regulaman- 
tele ce sa torii face pe basa acaloriă clause şi a 
lezif de facă în ceea ce privesce împedicările ce s'arii aduce do dânşii navigațiunii, viabili- tăţii dromauriloră naţionale jadeţiana ori vi- 
cinale, sâă: libarer szurgeri a apeloră, se vorii constata! prin procesa-verbale întocmite da prefecți, sub prefecţi, primari, ingineri şi con= dactoril Statului însărcinaţi cu acesta, 
"Aceste procese-verbale se voră notifica, în 

termeni de uă iună de la data lori la domici- 
liulă alesă de concesionari, prin îngrijirea pre- 
fecţiloră. e 
„Art. 18, Abaterile provăgute la articolulii 

precedentă, se vori pedepsi cu amendă de la 300.—5,000 lo: i 
„ Administraţiunea va putea lua pe dată tâte 
măsurile necesarit. spre înlăturare dauneloră 
provenite dia acele abiteri; âră cheltoelile ns- 
cesarii la acâata se vorii împlini de la, conce- 
sionari, ca în materie de contribuţiuni publice. 
„AFte'19, Ori cina va strica cu sciință calea 

«   ferată, va pune în cala ver ună objecti împe= 
dicătorii circulației, sii va întrebuința ver ună 
midlocă_Gre-care pentra a impedica, opri s6ă . 

4
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deralia trenurile, dromurilorii ferate s6ăi va co- 
mite alte acte prevădute de legea penală, se 
va pedepsi conformă acestei legi... 
„Arte 20, Ori-cine va amenința, prin scrisă 
că va comite vre una din crimele, arătate, la. 

„art. 19, se va pedepsi cu închisâre dela 3—5 anl 
-şi amendă de la 100—1000 le. i 
„. Cândiă acea amenințare va fi „fostă verbală , 
--culpabilală-se .va pedepsi cu închisâro de la 
"1-—6 luni şi amendă de Ja 50—500.lej,- 

art. 21, Ori-cine va causa prin nesciință, 

  

- megligenţă scă neobservare a legiloră şi regu-: 
jamenteloriăi vre uă dâună calei, staţiuniloră 
sâii trenurilorii, din care va resalta, răniri, se 
va pedepsi cu -închisâre de la uă lună până Ja 
ună ani şi cu amendă de la, 100—900u lei. 

- în casă cândă. accidentulii va fi ocasionatiă 
mOrtea uneia s6i-mai multoră pers6ne, culpa- 

“ bilulă sa va pedepsi cu închisâre de la 1--5 ani 
şi cu amendă de la, 509—5000 lei. . 

ârt..22, Se va pedepsi cu închisâre de la 
6 lani până la duci ani,.ork-ce mecanicii sâă 
conductori de trenuri însărcinată cu manevra 
frcurilorii, care va părăsi. postelă în timpaulă 
mersului unul convoiă. o 

Cândă se va constata că în casulă de mai 
susă machinistii şi conductorii aă fuatii în stare 
de beţie, atunci osebitii de penalităţile prevă- 
dute de Jcge in raportă co datinele sâii primej- 
„diile causate, acei funcționari, în acesti casă, 
nu se _voră mai tolera sub nic ună cuvâatii, în 
Serviciul căci ferate, .. _: po 

- Art, 23 Orice contravenţii Ja disposiţiile 
regulamentelori ce, pe basa lege de față, se 
Yorii face pentru poliţie, siguranţa şi exploa- 
tarea căiloră ferate, se va pedepsi cu amendă 
do la 50—5000 Jei. e 
„In casti de recidivă, în cursulă acelui 

amenda va fi înduoită, şi tribunalele voră pu- 
tea otărt pe lingă acea amendă uă închisâre.de 
la trei gile până la nă lună... ... pi 

Arte 2. Concesionarii căilorii ferate suntii 
„responsabili către Statii sâi către particulari 
de pagubele causate de către adminitratorij, 
directorii şi âgenţii de ofl-ea gradă întrebain- 
ţați de dânşi! în exploatarea drumarilor ferate. 
_ Statulii esto supusă la aceeaşi, răspundere 
către particulari, în casti cânaă uni drumă de 

„feri se va exploata pe comptulă săi, adică în 
modă deregie, «e i 
„ Arte 25, Procesele-verbale pentră abaterile, 
delictele sâii crimele prevădute ls art..24 de 
mai susi, se voră încheea de ofigeril poliţiei 

„jadecătoresci; în casii de lipsa acestora; da că- 
tre inginerii şi conductorii: Statului, sc. de 
către af companiilor recunoscuţi de către admi- 
nistraţiune şi cari voră fi depusii cuvenituli ju- 
Tămată, In casulii din urmă ele șe vor depune 
Ia jude :ătornlă de pace, în termeni de 10 dile 
do Ja data; loră sub! ped6psă de nulitate... 
ata a 

a-şi an, 

„clasilicările prevă 

LEGIUIEI ALE MINISTERULUI AGRICULTUREI ; 

Arte 26, Ori-ce atacă de împotririre silnică, 
S'arii face do particulari contra agenţilor, dru=- 
imurilorii ferate şi telegrafului în eserci iuli 
funcțiuni lori, „se șa pedepsi ca răscolă după 

dute de codicele penal. - . 
:.. Arta. 27, Disposiţiunile codicelui penal suntă 
întru totă aplicabile la 'câsurile cari nu sunti 
anume prevădute în legea de faţă... 

» Arte 25. Ministerulă: lucrărilor publice, a- 
vendă în vedere basela concesionarilorii căilor - 
ferate şi disposiţiile presentei legi, ya stator- 
nici prin înţelegere cu concesionarii aceloră căi, 
regulamente pentru totii ce privesce exploa- 
tarea propriii gisă şi circulaţia pe căile ferate 
măsurile necesari! de poliţie şi de siguranță, 
aplicarea tarifelorii, controloli operaţianiloriă 
financiare şi în fine tâto măsurile necesarii a 
se lua în interesulă. publică, O +. 
“Art, 29, Priregherea exploatăriicăilor ferate 

se va exersa do către Ministeriuli lucrăriloră 
publice, cu concursul agenţiloră de mai josii : 

: 1. Comisarii generali; , E 
„2. Inginerii şi conductorii Statul; .. 
"8. Comisarii de poliţie, . . -.   

.veghia următârele : . 

Art, 30. Comisarii generali voră avea a pri- 

a. Modali aplicării tarifeloră aprobate şi 
executarea măsurilor prescrise de regulamente 
pentra primirea, şi înregistrarea mărfuriloră , 
transvortală şi predarea loră către destinatori; 
„-b. Constatarea mişcărei generale a circula= 

„iei călătorilorii, verificarea venitalui brată al 
liniei, constatarea și fisarea cheltueliloră, de 
întreţinere şi de exploataţie şi facerea bilan- 
țalui anuală pentru fixarea venitului neto ga- 
rantatiă de concesiune; ea 

c. În fine orl-ce alte însăreinări li se vapune 
de ministru, relativă Ja comptabilitatea călă- 
toriloră, mărfariloră şi cheltueliioră. DE 

Arte 31. Inginerii și condactorii Statulai 
„xoriă. fi speciali însărcinați cn privegherea stă- . 
rei calei propriă' disă. terasementeloră, uvra- 
gelorii de artă, machineloră fixe şi locomoti- - 
veloră şi întregulă materială mișcătoră, 
.. Arte 22 Comisarii de poliţie oră fi specială 
însăreivaţi cu eșecutarea tutulorii măsuriloră 
că se voră .prescri de ministru, în acordă ca   compania, pentru poliţie şi păstrarea bunei or- 
dine în curțile gareloră, ataţiunilorii şi locurile 
freqnentate de publică. E 

„ AFte 89, Cheltuelilenecesaril cu plata retiri- 
Duţiuniloră agenţilorii de priveghere entme- 
aţi lu art. 29 de mai susă, se rorii plăti de   către companie, după înţelegerea cu Ministe- 
riulă Iucrăriloră publice, şi se voră scade din 
venitulă brută ală liniei, împreună cu cele-alte 
cheltueli de exploatare.. '... | 

Arte 34. Tâte legile şi regulamentele ânte- 
dre sunt şi remânu abrogate în ceea ce dă de ri   

4 
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contrariă disposiţiiloră presentei legi.
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E Şi n. E e (Decretul din Martie 1868) 

CAPITOLUL I 
: Disposiţii generali, 

Art, 1. Tote drumurile stă căile de pe în- 
„-tregulă teritoriă-ală țărel, atâtă cele existinte 
„câtii şi cele ce se voră deschide în viitori, se 
împartă în patru categorii; . . 
„a: Drumuri seă căi naționale; 

V. Drumuri judeţiane;, 
e. Drumuri vicinali; , . 

„de Dramuri comunall şi strade din oraşe, - 
îm Art, 2, Căile naţionali suntă acelea cart ple- 
: cândii din capitala ţărei, se dirigii către deo- 
schitele capitala de districte, porturi aţi tre- 

- cători de frontieră şi aă caracterii de interesă 
„generale, .: pt Pa 

Art, 3, Drumuri județiane zuntă tâte acelea 
- cari pună în comunicaţie directă-duo€ sâi mai 
"multe capitale de judeţi, cari pună în legătură 
osebitele plăşi ale unui judeţii cu capitala sea, 
s6U cari plecândii do la capitala judeţului a- 
„jangă la ună portă sâă frontieră, 

“Art, 4, Diumuri vicinale sunt tote acelea 
„cari pună în-legătură diferitele comune între 
„ele sii cu reşedinţa Sub-prefzeturel. - 
„Arte 5, Drumuri, comunal. şi strade suntă 
„acelea cari se mărginescă pe teritorială unei 
comune, fără a face parte din vre una din ca- 

„tegoriile de mai susă. . 
Art. 6, Tâte căile-arătato la art, 1: faci 

parte din domenuli' publi și astu-felă ele 
nu poti: fi deschise scii închise de câtă după 
prescripțiila lege! de facă. 

îî. Arts de Conformii art. 72 din legea pentra 
„expropriaţii, lărgimea căiloră naţionale rămâne 
de 26 metri, cuprindendă parte împetrită sâii 
“pavată, acostamentele ganțuriloză şi două zone 
laterale pentru plantaţii şi depositele do ma- 
teriale, . .-. „ E 

Pentra drumurile judeţiane, lărgimea lor to- 
tale: se statornicesce a îi de 20 metri; pentru 

: drumurile vicinală de 15 metri. . , . 
" In traversarea oraşelori şi târguriloră, lăr- 

; gimile mai susii arătate, voră fi statornicite 
după trebuință, . 

În fine lărgimea drumurilor comunală se va 
*atări pentra fie-care din ele de către autorita- 
„tea locale competintă cu ocasiunea statornicirei 
"lori. fără să-pâtă fi mai mică de dece metri, 
-» Art. 8. Tote dependinţele 'unni. drumă: de 
ori-ce categorie, precumă : poduri, apeduce, 

      

ziduri de sprijinire, şanţuri, case de cantonieri, 
plantaţii şi podeţe peste şanţuri ce dai acces 
drumuriloră laterale, facă parte Gin aceli 
drumiăi, şi astii-feliă” se construescii şi sa intre- 
țină cu resursele afectate Iri. 

Art. 9, Ori-co drumiă: de ori-ce categorie, 
urmeză fără întrerupere în traversarea, comu= 
neloră rurali şi urbani. : 

El se execută şi se întreţine în t6tă întin- 
derea ca miglâcele afectate lui; pentra părţile 
aflate în traversarea orazeloră şi terguriloră. 
acâsta se mărginesce nuinal la şostoa propriă 
disă, adică partea împetrită s6ă pavată şi a- 
costamentele sâii trotuarele rămâindii ca cele 
alte dependinţi ale căci să fie construite şi în- .: 
treţinute de comunele aceloră oraşe sâi târgurl. 

Art. 10, In conformitate cu art. 63 din le- 
gea consilialoră juieţiane, clasarea sâii declara- 
rea unui drum do calea naţională sâă judeţiană 
se face prin uă anume lege; totii asemenea 'se 
"va urma şi pentru declasarea scă scoterea lori 
din vre-una din aceste ducă categorii. Pentra 
drumurile vicinală, clasarea şi declasarea se 
face prin ordonanţă domnâscă asupra avisulul 
consiliului judeţianiă. - 
" Clasarea şi declasarea drumuriloră şi stra- 
dalorii de comunele urbane se va face de con- 
siliuliă comunelorii, fără altă autorisare. Pentru 
drumurile comunali şi strado în comunele ru- 
rali,. clasarea lorii. se va face prin -.ordonanța 
comitetalui permaninte asupra, propunerii con- 
silinlui comunale resțectiră. -. 
„Arte 11, Ori-cândi vre unnlă dia drumorile 

naturale astă-Qi existente se va otărî a se în- 
Jocni ca unii dramă şoseluită, terenulă ocupatii 
de drumulă vechiă se va lăsa fâră despăgubire 
în profitală proptietăţei pe caro elă se află, 
Cră terenulii trebuitoră pentru noua cale se va 
lua asemenea fără despăgubire, afară numal 
cândă prin deschiderea novel căi șa fi necesi- 
tate a se desființa clădiri, sădiri, împrejmuiri şi 
altele, pentru care se ra urma conformii legel . 
de exproprieri pentru causă de utilitate publică. 
“Arte 12, Porţiunilo de căi naţionale şose- 

luite ce se voră părăsi prin declarare, conform 
art. 1], în urmarea unei schimbări de trase 
sc deschiderea unei noni că! în acceaşi direc- 
ţiune se vori trece prin aceeaşi lege între dru- 
murile judeţiane” sc între cele vicinale după 
natura loră,   Art, 19. Materialele de pttră aci petrigă 
trebuit6re la construcţia şi întreţinerea tntulor
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dramurilorii arătate la art. 1, se vorii estrage din punturile gârleloriă şi din cariarele deschise S6ă cari se vori deschide, fără altă plată de cătii despăgubirea pentra suprafașa degradată cu extragerea şi dramurile de trecere, ” Acestă despăgubire se va statornici de către comitetul permaninte, asupra raportului a duo! experți nomiţi unul de sub-prefectă şi celă-altă de proprietarulă locali. În casă de numire Comitetuli permaninte numesce unii ală treilea expertă, trasă din sinulă săă prin "sorţi, şi care, nnindu-s cu anulă din ambii ex: porți, otărasce definitivă. , 

CAPITOLUL II . 
Despre căile naţionali 

judeţiaue 

1 

şi drumurile . 

$1. Construcţia ii 
Art. 24, Intocairea dromurilorii „Prin şosele nu se pote face de câtă în virtutea une) legi, care va antorisa şi alocarea credite- “loră necesarii în osebitele exerciţii până la complecta terminare, a Pe art. 15, Construcţia unui dramă judeţiană „Se va întreprinde în virtutea unei ordonanţe domnesc, dată asupra raportului Ministerului “lucrăriloră publice, în urmare încheerii consi- "lielorii judeţiana interesate, cari Yoră propune şi resursele trebuitâre, conformă art, 15 din legea, consiliilsră judeţiane şi prescripţiuniloriă legei de facă. -.- a 
Art. 16, Cânâii unii drumă judeţiană se va întinde pesto ducă sâă mai multe districte, fie-care din ele va trebui a da Tesursele nece- sarii pentru construcţia părţii ce va cădea, pe 'teritoriulă săă: i i . „Arte 12, Cândă vre unulii din judeţele inte- resate la cobstrurţia unui drumă județianii arii 

naţionali 

întârgia d'a propane resursele necesarii pentru |: construcţia părţii ce'lă privesce, guverhulă va patea ordona ex-oficio alocarea în budgoetnlă Judeţului a aceloră Tesurse, .. - Art, 15, Cândă resursele unui județă voră fi neîndestulătâre în proporţie cu costul înfiin- “ţărei unui drumă judeţiani, guvernulă va pu- tea veni în ajutorul acelui judeţă prin uă sub-venţiune din casa Statului, însă acâsta va trebui a sa face prin uă anume „lege. Aceste subvenţiani se vori da „de preferinţă juieţe- oră cari n'ară avea âncă. pe teritoriulă lvră deja construite căi naționale, i 

$ II. Intreţinerea 
.- Arte 19, Intreţinerea căiloră naționalYatâti goseloite câtă şi naturali, precumi şi tâte de- pendinţele loră se face de către guvern cu fondurile alocata în budgetuii generale. ;: 
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Art. 20, Intreţinerea drumariloră judeţiane atât şoseluite câţă şi naturali, împrenă ca tâte dependinţele lorii, se a face cu resursele judeţului, ce so voră otărt în fie-care ană de Consiliuli judeţiană. “ Arte 21, Cână vre-unulă din judeţe ară ne- liga întreţinerea unui drumă aj săi, guver- nulă va trece ex-oficio în budgatulă judeţului resursele necesarii pentru acâata, 

„CAPITOLUL, NI 
Despre drumurile vicinală şi comunală 

“Art, 29, Construcţia drumuriloră vicinalY şi   comunali şi a stradeloră din oraşe, 88 'va face cu resursele comunali. - . . : Aceste resurse voră fi atâtă midlâcele bă- Descl acordate prin legi, câţi şi prestaţiuni în natură, CR E Art, 23, Intreprinderea constracţinnei dra- muriloră vicinali şi comunali se va face după otărirea, consilieloră comaneloră interesate şi aprobarea consiliului judeţiană sâă fa interva- lulă sesianiloră a, Comitetului permaninte cu dreptă de revisiunea Consiliului judeţiană la cea ântâiă a sea sesiune, - In ceea co privesce atradele de prin comu- nele urbane, aceste lucrări se voră face după decisiunea consilielorii comunali, | Art, 24, Intreţinerea acestori drumuri! se va face totii cu midlâcele afectate construcţiu- nei loră şi după acelâşi reguli, 
„Art, 25, Cândă vre una din comune ati în- târdia a otări cele trebuitâre pentru buna, în- treţinere a uuni drumiă vicinaliă s6ă comunală, Comitetul permaninte pâte să ordone întrebain- 2 ţarea la acesta a legiuitelor resursa comunali, 

CAPITOLUL IV. 
Despre prestaţiuni sâă qile de lucra 

Art, 26. Ori-ce locuitoră domiciliată de celă | puţină 6 luni în comunele rurali, fără deose- biro de clasă sâă protecţiune, validă în vârstă, de la 20 până la 60 de ani, în calitate de 'capă de familie, de proprietarii, de arendaşiă, de ră- zaşă (moşnean), de comerciantă, meseriaşi, muncitoră, etc., cn ună cuvânţă ori-ce persână, supusă Ja darea uneia ssă mai maltoră contri- buțiuni directe, va putea Â chiămată (după 'o- | tărirea Consiliului comunale respectivi) a da pe He-care anii până la tray dile de lucru pentra | constracţia şi întreţinerea drumurilorii vicinale s6i comunale, .-. a i Art, 27, Locoitoriă din comunele urbane voră : respunde în bani. valârea acestori - trei” dile, Acâstă preţuire se va determina, la începutalii     fic-cărul ană de consiliulă comnnalii şi se va
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publica prin afipte tipărite sâă lipite la uşa 
Primăriei. Suma totală a acestoră dile se va 
trece în bndgeti la capitolalii venituriloră, însă 
sub nică ună curântă nu seva putea întrebuința 
la nă altă destinaţie. - Da 

„Pentru sumele corespondente la acâstă dare, 
comunele urbane cu aprobarea consilialul ju- 
deţiană voră putea crea venituri prin imposite 
indirecte, însă produsuli lori—cumiă s'a disă 
maj susii—na va putea ti întrebuinţatii de câtă 
la construcţiunea şi întreţinerea stradeloră co- 

“ muneă, 
„ Art. 28, Pentru construcţinnea şi întreţine- 

zen căiloră judoţiana, clasificate astă- fală prin 
anume lege, consiliele judeţiane pâţii cere de la 
fie-care locaitoriă din judeţă uă dare anuală de 
maximum trei dile de lucra. Ia 

In comune urbane acâstă dare 'va fi în bani, 
Locuitorii din comunele rurali, însă, voră fi 

Jiberi totii-dâ-una de a so scuti de acâstă dare 
de trei gile în muncă plătindă preţală lori 
după cumă se va fixa anualii de către consiliată 
jadeţiană, şi făcânăii acâstă declaraţiune în 
cursul lunei lui Iannariă a fie-cărai ani. ' 

La casă cândă se va faco prestaţiuus în na- 
tură, ună locuitoră nu va putea fi chiămată a 
lucra la drumii în uă depărtarea mai mare de 
duoă-deci kilometri de la domiciliul să. ; 

Art. 29, Dilele de lacru prevădate la art. 26 
şi 28 se voru face de locuitorii fără vite numa! 
cu mânele, 6ră locuitorii cari nu santii în cate- 
goria pălmaşilori, voriă face aceste dile cn tră- 
sura, însă nici uă dată cu mai multă de câtii 
cu ducă vite. ” 
“Arte 80. Locuitorii din comunele .urhane 
vor respande în bani valGrea corespundătâre 
Qilelorii de lucru în modulii următori : | 

Acei ce plătescii către Statii 'uă dare până la 
maximumii de 48 lei vechi voră fi asimilați cu 
locuitorii pălmaşi. i 

Acei ce plătesc către Stati uă dare mai 
mare de cifra 48 lei vechi, vorii fi asimilați cu 
locuitori! ce posedă vite. aa 
„Art. 31, In luna lanuariii a fie-cărui ană 

consiliele comuneloriă rurala'voră întocini ună 
tabloi arătatori pentru fie-care din locuitorii 
menţionaţi la art. 27 şi 23 de mai susă de di- 
Jela ce voră trebui a da locuitorii comunei în 
natură sâă în bani (după a nume preţuire) pen. 
ira căilo atâti judeţiane câtă şi vicinale şi 
comunale, Acestă tabloii va sta afiptă la Pri- 
măria comunei în timpii de-uă lună, pentru ca 

„. fie-care interesati să pOtă Ina cunoscinţă de 
„dânsalii şi să câră, îndreptarea grezâlelori co 
s'ară fi putută face. a i 

„Ori-ce reclamaţiuni în astă privință se voră 
„putea adresa mai ântâiă Consiliului comuuală 
şi în contra acetuia se voră adresă la judecă- 
torulă de plasă până la terminulă prescrisă 
-xmai sasi; după trecerea căruia aceli tabloii va 
remânea definitivii şi se va comunica Comiteta- 
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lui permanenti, spre a 'servi de basă penţra lu- 
crările privitâre peacea comună în cursal anului. 

Art, 32, In casti cândii unii din locuitorii 
chiămaţi a da dile de lucru în natură na voriă 
fi următori îndstorirei lori, primarul va fi în | 
drepti a numi pe compta acestora alți lucrători; 
şi plata acestora se va împlini de la cei d'ân- 
tii, conformă legil de urmărire. Acel ce nu 
ară respunde la timpă darea bănâscă corespun- 
dătore gilelorii de lucru, vorii fi urmăriți pen- 
tru neplată €răşi conformii legii de armărire. 

Arte 33. Primarii suntă în deosebi respon- 
sabili de exactitatea tablouriloră prevăduto la 
articolulă 31; . 

Omiterile se voră putea îndrepta în carsală 
anului, ori cândii s'arii putea descoperi; însă 
dilele omise voră fi cernte în bani, cari acestea 
se voră încasa la Primăria, comune! şi voriă fi a- 
fectaţi la cheltuelela drumuriloră. 

Art, 3t, Fie-carelocoaitoră pâte trămite în lo- 
culă săiuni altii lucrători plătit cu spesele sâle, 

Servitorii, adică argaţii, rândaşii şi alţii ce 
suntii în serviciulii proprietariloriă, arendaşiloră 
şi altorii asemenea ai facultatea de a plăti în 
bai dilele de lucru, conformii preţuirei prâ&- 
scrisă la art. 28, i: 

Ari. 35, Comitetali permaninte, avândă în 
vedere resursele disponibili pentru fie-care li- 
nia de dratnii judeţiani otăriţii a se întreprinde 
şi luândă avisulă inginerului jadeţului, va fixa 
pe fit-care anii atâtă comunele ce aii a lua parto 
la, acâsta câtă şi lungimele de drumiă privitâre 
pe fia-care comună în proporţie cu resursele 
ei, astă-felă ca să nu întrecă peste maximam 
do trei dilo cerntii de lege pentru drumarile 
judeţiane.  ...:: 

Art, 36, Pentru drumurile vicinali şi comu- 
nali, consiliulă comunală avândă în vedere re- 
sursele disponibili pentru fie-care linie de drum 
vicinală s6i comunalii, otărîtă a se întreprinde 
şi luâniă avisulă inginerului judeţalui, va fixa 
pe fie-care-ană lungimea de drumi privitâra 
pe fie-care comună, în proporţie cu resursele ei, 
astă- felii ca să nu întrecă maximuraii de trei . 
dile cerute de lege pentru drumurile vicinali şi 
comunali. . Mi 

Incheerea consiliului comuualii se va supune 
aprobării comitetului permaninte, 
-" Arte 32, Lucrările ce voră urma, a sa între- 
prinde cu resursele statornicite la art.28 pen- 
tru comunele urbane se voră trece între chel- 
taelele budgetulai comunală întruni a nume 
capitoli. a Ie 

" Art, 3$, Regulile statornicite prin articolul 
do mai susă pentru constracţia drumuriloră 
județiane, vicinall şi comuiuati, se voră aplica 
îa mărginirea trebuințelori şi pentra întreţine- 
fea acelor drimari, o: 0 

Art. 39, Consiliile judeţiane, în sesiunea lor   anuale voră statornici regulamente pentru epo- 
cele în cati se voră cere dilele de incra la căile



2042: 

județiane, modali întrebuinţări lori să a pre- Tacerii! lori: în lucrări cu bucata, întocmirea tablouriloră'de dile, chipulă dări îu adjudeca- ţia lucrărilori dramuriloră. acolo unde în locii de dile va A dare bănâscă. Toti prin acele re- galamente se voriă determina regalile compta- bilităţii lucrăriloră, însemnarea direcţiuniloră, plantaţivi! şi altele privitâre Ja construcţiunea şi întreţinerea drumurilor judeţiane şi vicinali, -.“Toti aşa vorii procede şi consiliile comanali » arbane şi rurali în privinţa construcţiunii 'şi întreţinerii drumurilori comunal şi stradeloră. Art, 40. Pentru căile jndeţiaue dilele de lu- cru nu se roră putea cere de câtii în interva- Jele cunoscute ale lucrăriloră agricole; acâstă regulă na privesce lucrările cerute în cemunele „„Yarali pentru neapărata şi dilnica întreţinere „a comenicațiunii pe drumurile vicinali şi co- mMunali, CEI i 
Fie-care Consilii judeţiană va prevedea act. ată excepțiune în regulamentul stă citată la art 39de maisusă: -- i: e, 

" Fie-care..consiliă judeţiană ra prevedea ase- menea în regalamentală stă midtâcele pentru păşunarea gratuită a viteloră întrebuințate la construcţiunea căilorii judeţiană, Sa 

"CAPITOLUL V - 
„Despre personalulii însărcinată cu 

„_ Drivegherea Iuerărilorii | 
„Art, 41, Projectarea. şi privegherea execu- 

  
săi legile în vigâre ce ari fi contrarii 
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tării şi întreținerii căiloră naţionali se șa face de cătreagenții Ministe ralui lucrăriloră publice: retribuiți din fondurile tesauralai. - e "Arts 42, Pregătirea projecteloră drumurilor judeţiane, executarea şi întreținerea loră'se va face în fie-care judeţă de persânele tecnice: ale jadeţelorii numite şi plătite de către consiliile judeţiane, 'conformă “legii consiliilorii jude- 
țiane. UR aa: 
"Acesti ingineri însă nu voră putea f numiţi 
de câtă dintre Gmeni speciali, avendi antorisa-- 
ţiunea Ministerului lucrăriloră publice. 

„ Projectele generali şi lucrările” de artă pe 
căile judeţiane voră trebui may ântâiă â fi exa- 
minate şi aprobate de Ministerulă lucrăziloră 
publice, SED a 
„Arte 43, Cele mat susă dise ta privința spe- 
cialităţit acestorii ingineri şi a lucrăriloră de 
artă cari trebue a fi supuse cercetării Ministe- 
ralui lucrărilor publice se raportă, şi la perso- 
malulă şi lucrările din comunele urbane de mă 
primă importanţă. . i a 

* Art. 44, Projectarea, construcţiunea şi în- 
treţinerea dromurilorii vicinali şi comunali se 
va face de către respectivii primari (întru câtă 
nu arii avea pentru acesta agenţi speciali), însă 
privegherea ingiueriloră şi altoră însărcinați 
ai Consiliilor judeţiane. pr [ 

Art. 45, Tâte disposiţiunile administrative 
legii de 

facă suntă şi rEmânii abrogate. 

  

 REGULANENTU 
i 

(FACULTATIVU) - 
| PENTRU APLICAREA LEGII ASUPRA DRUNURILORU 

"(30 Septembrie 1873): - A 
” Disposiţiună generali 

Art, 1. Epocele cândii urmeză a se cere dile 
de lucru pentru drumurile judeţiane sunt de 
duoă categorii: -- - - i 

1. Epoca de primăveră dela... la... 
II. Epoca de tomnă dela .....la... (). 

"Art. 2, Pentru neapărată şi dilnică întreți- 
ere a comunicaţiunii pe 'drumautile vicinali şi 
comunali se va putea cere cu tâte acestea dile 
de lucru în comunele rureli, şi îu intervalulă 
epocelorii de mai susă, ! 
„Arte 3, După ce lista dileloră de lucra din 
fie-care comenă se va statornici: anuală, con- 

- formă art. 26, 27, 23, 29, 30 și 31 din lege pri- 
„marii comunelori, cei din comunele rurati prin 
“Sub-prefectura respectivă, vori înainta, Comi-   

tetulni permanenti câte uă copie legalisată, 
celă multă până la cincă-spre-dece 'Febraare a 
fie-căraia ană. , . e 

Neobservarea acestui termini face răspun- 
dători pe primari şi pe sub-prefecți de chel- 
tuelele ce se vor arma 'cu trămiterea unui 
întradinsii din partea Comitetului pentru alcă- 
toirea sâiă rectificarea acestoră liste, - 
Art, 4. Primarii comauneloriă rurali sc, în. 

lipsa loră, unulă din consilieri ce se va delega 
"de denşii, voră servi în timpulă executării |u= 
crăriloră ca agenţi direcţi de executare și pri- 
veghere sub ascultarea inginerului-şefă şi a 
conductoriloră, delegaţii săi. după 'ordinile ce 
voră priimi de la sub-prefecţi, 

Arte 5. Dilele detorate în totală de fie-care 
comună pentru drumurile judeţiane se voră pre- 

    
(1) NB. Fie-care din ejocela.fixato la art, 1 se voră putea sub-împărţi În mai malte peridde dapă împregiu- rărilo locale, 

po 
i
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face în lucrări cu bucata, ce so voriă da în sar- 
“cina colectivă a locuitoriloră acelei comune. 
"Pentru acâsta inginerul judeţului se va servi 
de date positive şi consacrate de ex;erienţe pe 
cari printrmină tabloă 16 ya pune în vederea 
Comitetulai, . Ea i 

„*. In cestinni de transporturi va avea în vedere 
distanţele şi localităţile. a A 
Art, G, Primarii comuneloră răspundii de în- 
deplinirea tutulorii gileloră cu mânele sâă cu 
“carulă a celorii înscrişi în liste, conformându-se 
“la casuri de trebainţă, art. 32 şi 34 din lege, 
astă-felii în câtă să se desăvârgâscă pe deplină 
"t5tă lucrarea ce se sa da în sarcina comunei, 
„Art. 7, Repartiţiunea între locuitori a la- 
crăriloră ce se voru da în sarcina unek comune, 
se va face de primară în înţelegere cu conduc- 
torulă însărcinată cu executarea. o 

Art. S. In fie-care ani, Consiliulă judeţiană 
va fixa liniele de drumuri judeţiane ce ra fisă 

„se execute în anulă ormătoră. COC 
„Inginerul judeţului va face până atunci stu- 
diulii şi vrojectele cuviinciâse pe lingă care va 
“alătura Comitetalui permanentă şi unii tabloă 
detaliată extrasă din projectatii fie-căreI linii, 
arătândă atâtăi rândală ana lîngă alta a comu- 
nelorii ce va crede de cuviință să ja parto la 

„lucrare, câtă” şi lucrările ce li se destină pre- 
„cumii şi distanţa pe care suntă aşedate âcele 
lucrără, . E 

Comitetulii permanentă fietnâit modificările 
"ce.xa crede de cuviinţă, le va supuns la revi- 
“siunea şi aprobarea consiliului. 

__ Arte 9e Da uă dată cu facerea planului şi 
"profilului unui drumă, inginerală judeţului va 
face şi caleululă săpăturilorii şi împhniriloră 

'necesarii pentru facerea terasementeloră. 
Acesti caleuli va arăta numtrali metriloră 

“cubi de terasemente pe fie-care lungime par- 
“țiale a dromului, şi după cuantitatea acelui 
„terasementii se va statornici, pe basa experieu- 
„țeloră făcute, şi numărală gileloriă de pălmaşi 
trebuitore. : : 

- : Cunoscândii apol numtrulă dilelorii disponi- 
bili dintr'uă comună, se va calcula lungirea de 

' şosea în terasemente ce locuitorii acei comune 
vorii fi detori a da gata în cursulă unui ană.. 

Totii asemenea se va procede şi pentru îm- 
“petruire, cunoscândii distanţa, cariereloră şi 
“numărulă dilelorii de cară disponibile, de la a- 
„ceeaşi coinună. a | 
"Art, 10, In modul preserisă la articolalii 
precedenti, fie-care comună e dâtâre a da gata 
în cursulă unei campanii uă lungime otărită 
de şosea în terasemente şi uă lungime de îm- 
petruire cu reserrele sâle; stă arâudă în vedere 
depărtarea drumului ori cariereloră, precumă 
şi disposiţiunile art. 28 ală legii, uă lungime 
numai de terasemente ss nuniai de împetruira. 
"Aceste lungimi se voiii comunica fie-cărui 
primară ală comuueloră ce contribue lu facerea | 

  

  

Ser 

drumului în cestiune, cu îndâtorire a face să. 
se execute întoemal în cursulii anului. . .,: 
": Art, 11, Porțiunea de 'dramă ce, dopă cal-:. | 
culele de mai susii, revine anualmente fie-căreia 
din comunele destinate a contribui la facerea. . 
lui, se va preda în priimirea primarului acel 
comane împreună cn ţăruşii s6ă morilele ară- 

'|tătâre de axală şi înălţimea împliniriloră s6ă : 
adâncimea săpăturiloră, prin proces-verbal 
sub-scrisii de dcusuli, în care so va, arâta lun- 
gimea de drumă predată în sarcina sa, şi pune- 
tele prin care ea trece, precuimniă și îndâtorirea 
luată din parte”i spre a o executa cu dilele co- ; 
munci pent la a nurie terminii în cursulii anu- 
lui pentru care acea repartiţiune e făcută. . 

Aceste procese-rerball se voră comunica po | 
d'nă-parte sub-prefectului 'respectivi, spre.a : 
priveghea executarea, 6ră pe de alta Comite=- 
talui permanenti; originalele se vor lăsa, în 
păstrarea comunel. Se înțelege că în cursul 
anului, atâtă ingiverulă câtă şi ajutorele sâle 
şi sub-prefectulă, voră trebui a revisui, pe câtă 
sa LOte mal desii, îndeplinirea îndâtoririi pusă 
comtnsi, şi, la casii de întârdiere, vori invita 
pe primari a grăbi executarea la timpi în con- 
tormitate cu legea. e 
„Art, 12, Dâca la terminulă otărită prin pre- 

seriptuli-verbală arătată la articolulu prece-.- 
dentă pentru terminarea lucrăriloriă, dâtorata- 
de uă comună, acâsta ară fi rămasă în întâr-. 
diere, sab-prefectulă în unire cu -inginernlă 
Judeţului vorii constata acâstă întârdiere prin. 
procesti-verbali și vor propune comitetulai, con- 
form disposiţiuniloră art. 32 din lege, executa- 
rea lucrărilor eu plată în comptulă comunei, esti-, 
mândă costulii lucrărilor ce ai rănasă ase face. 

Art. 13. Condactoril sâi picherii, însărci- 
naţă cu lucrările, vorii trebui să albă cunoscință 
de porțiunile do drumii lăsate n sarcina fie- 
căreia comune, precumi şi cea mai perfectă 
sciinţă de traseulă drumului şi de regulile cele 
maj indispensabili .pentru constracțiunea te- 
rasementeloră şi împetruirii. Ei voră parcura 
continuii linia în construcţiune cu care suntă 
însărcinaţi, şi vori asista la construcţia dra- 
muriloră dirigindă în permanenţă lucrarea, ; 

Art, 14, Comitetulii va fuce a se cumpăra 
uneltele trebuitore în numiri îndestulători, a-- 
tâtu pentru scâterea materialului din cariere - 
câtii şi pentru executarea terasementeleră şi. 
împetruirii, Aceste unelte sc torii da în sema 
conductorului sâi picherului respectivă, :spre -. 
a se întrebuința în lucrare, și el va fi respon- 
sabilă de modulă întrebuinţări! s6ă, conser=- 
văril lori, RI ea 
„Uni numirii de pâlmaşi va fi însărcinaţi nu-- 

mat cu deschiderea cariereloriă şi scâterea şi 
sfărâmarea petrei, avândii tote uneltele trebui- 
târe pentru acâsta, 6ră din cel cu carulă se va. 
opri număculă trebuitorii la încărcarea și trans-” 
portală acestui materială. O +...
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Arte 15, Aceste unelte so veră cumpăra din „ fondală. dobândită prin transformarea în bâni “a dileloră de Incru, sâi din orl-ce alte fondari “disponibili ale judeţului, . e “In casii 'cândi depărtarea carierelori stii a drumului de construită de la demiciliulă locui- “torilori ară fi mai mare de câtă 20 kilometre procumii se prescrie la art, 28 ali legii, spraa nu se perde gilele de acru nicia se viola legea, se va despărți acea distanţă în ducă transpor- “tari adică unele din comune vorii face trans- “porturi de Ja cariere la, distanţa de 20 kilometre "€ră altele de la acesti din urmă puncţă la lo- “cală întrebuințării pe Şosea; acesta numal în casii cânâi prin nă bună combinare locnitorii ce sarii găsi în asemenea categorie nu voră "putea fi utilisaţi la facorea 'de terasemente în “liniele depărtărit legale. Asemenea pentru lu- “crătorii ca mânele întrebuințaţi la facerea, te- rasementeloră, ei nu vori putea fi duşi în nicy unii casă ]a uă distanță mat mare de 20 kilo- metre de la domiciliulă loră, e Art. 16. 'Tabloulii acesta de repartiţiune a- *probatii sâi modificati so va viza de ingineră “şi va servi de basă la predările lucrăriloră de către comune, | aa Art, 17, Numai după complecta sărârşire a lucrărilor date în sarcina unei comune, se va “putea socoti acea 'comună liberată de dâtoria sa pentru drumurile judeţiane în anulii acela. - ARte 18, Cândă uă comună șa desărârşi lu- “crările ce i se voră Â dată fn sarcină, unul din membrii comitetului, după încunosciințarea “ce va face despre a“âsta inginerulă judeţalui, “Ya merge la fuca locului și, în presenţa ingi- -nerului şi a sub-prefectului locali, va constata, “îndeplinirea, lucrăriloră dapă tabloulă de repa- "rațiune şi va libera comunei unii. bilet tipă- rită sub-scrisă de ingineri şi sub-prefectii. Pentru aceste bilete se va fino ună registru cu ună număr de ordine de câtre Comitetulă permanentă, | i i „ Art. 19, La casă cândi anele din comung -voră întârdia a îndeplini sarcina ce le va fi im- pusă peste epoca de tâmnă fixată de Consiliului Judeţiani, sub-prefectulii plăşei, va stărai ca “primarii aceloră comnne să facă a se executa “lucrările pe deplină, chiar după trecerea ace- “stui termină, : - Da Arte 20, Se va putea cere dilele și în natară, “pentru lucrări ce nu sară preface în Încrări cu bucata, Aceste 'dile roră trebui să fe pre- _vădate prin tabloulă generală de lucrări şi re- ""paraţiuni aprobate de consiliă, sâă, în lipsă”! de Comitetul permanenţă, a “Art, 21. In casă cândiă se va cere asemenea -dile, se vorii aduce sâă se vorii trămite de pri- marulă comunei cu liste în înduoitiă exemplară “arstândă numărală şi numele lor, diua şi pune- toli lucrării, o. ” Unulii din exemplare vEdutii du îngineră s6ă 
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delegaţii săi, cu observaţiane dâca, toţi cel în- scrişi a r&spunsă la apelă, se va înapoia pri- marulul. -. i i " Cândă lucrători! înscrişi într'uă listă voră A să stăruâscă duoă sâă trei dile d'a 'rândată, în fie-ce diminâţă, se va face apelă nominală în preseuța primarului sâă a delegatului săă şi a tutnloră lucrătoriloră din aceeaşi comnnă; ab- senţele se voră nota în liste. o Art, 22, Constutarea întrebuințării dileloră în natară se va face, după listele vorbite mai susă, de către inginerul judeţului sâă conduc torulă respectivă în unire cn primarul comu- mei, şi se va libera fie-căruj locuitoră, pentra dilelo lucrate. câte unii biletă tipăritii scoză dintrană registru cu depune matca ce se va 
la Comitetulă permanentă, . 

Art, 23. Lucrătorii voră fi detori a aduce cu dânşii la lucru câte uă, sapă, nă lopată de feră şi una de lemnă, i “ Cele-alto unelte, precuinii : râbe, maie, târ- năcpe, grătare da feră pentru ciuroitulii pe- trigulai etc., se vorii da de către Comitetală permanentă, :     "Arte 24. Comitetul permanentă va, regula cu diferiţii proprietari de moșii, despăgubin- du'i conformă articolului 40 din lege, locurile de păşune de cari se va simţi trebuinţă. Ingi- nerali județnini va face pentru acâsta curiin- ciâsa cerere la timpii. 
Art, 25. Lucrările de artă, încuviinţate de consilii, ss voră da în întreprindere de către Comitetulă permanenti pe basa condițiuniloră adoptata în asemenea materii de Ministerulă lucrăriloră publice prin licitaţiure şi în contor- mitate cu legea de comptabilitate a Statulat, Art, 26. Constatarea desâvârşirii lucrăriloriă de artă și priimirea acestoră Incrărt se va face * de unulă din membrii Comitetului, printrună procesă-verbală, gi de ingineri, 
Art, 27, Pentru micele cheltueli ce voră o- casiona projectarea, și privegherea. executării drumariloră judeţiane, Comitetului permanență va libera sumele trebnincidse după cererile in-     

  

ginerului, care, spre a priimi ani noă acomptă, va fi dâtoră să presinte acte justificate în re- gulă pentru sumele ce i sa va fi răspunsă, ' 
Art, 2$, Persânele ce ară comite vre uă stri- căciune materialelorii sâă semneloră privitâre 

la drumuri s$ă îşi voră &nsuşi unele dintr'ân- 
sele se voră urmări de autorităţile competinți după denunțările perzonalalui drumuriloră,. 

II 

. Despre personalalii teenică şi 
atribuţiunile lui 

Arte 29. Personalul tecnică ală 
so compune de; 

județnlui 

"a. Uni inginerii-gefă, : !



  

  

' 

- "d. Orl-ce.alte Incrări puse în sarcina  consi- 

-” Conductoril de plăşi rorii “putea însă să c6 

COMERCIULUI Si LUCRARILORU PUBLICE 

d. Unii ingineră-adjutoră, gi însăreinaţă şi 
cu lucrările unei plăşi; Pe 

e. Trei conductori celă puţinii 
fie-caro din cele alte trei plăşi. | 
"Arte 80. Ingineruli-adjutorii va fi în totii- 

d6-una ataşată la plasa reședinței, . 
Cel-alţi conductori se voră aşeda și permuta 

de către ingineruli şefă, printr'uă încunostiin- 
țare Comitetulal permanenti, | | 
„Art, 31, Atribuţiunile personalului tecnică 

sunti: e ur 
„a. Projectarea şi executarea drumuriloriă ju- 

dețiane, vicinali şi comunali, în coraunele rural; 
„b.. Aliniarea şi, formarea de planuri pentru 

comunele rural; n pr 
€. Lucrări de topografie atingătâre de inte- 

resele județului; ! a 

câte unulă de 

liului, IE Pi 
“Arte 82, Inginerulii-şefă, este responsabilă 

de tâte lucrările ce i so cerii şi execută d'a 
dreptulă sâă prin subalternii săi... 
"La casă cândii i se va cere maai multe lucrări 

de vă dată, va putea delega, din parte'i pe u- 
nulă din subalterni pe a sa răspandere. .., 

"Eli corespunde singură 'cu Comitetalii, cu 
Ministerală incrăriloră publica şi cu cele-alte 
autorităţi. - at 

adreseze la primari şi sub-prefectulă locală în 
ceea, ce privesce îndeplinirea lucrăriloră cu cari 
voră fi însărcinaţi în ocolulă lori, + + 
"Art. 93 Inginerulă:şefă are dreptală de au- 

toritate asupra subalterniloră săi... ... ; 
" Ordinile şi raporturile se votă da verbale, . 
La casii însă de depărtare „s6ii temere de 

răspundere, aceste ordine scă rapoztari sc vor 
putea cere a se face în scrisă. E . 
"Arte 34. Inginerulă-zefă răspunde de tâte 

uneltele ce i 'se va încredința pentru executarea 
lucrărilorii, precumă : r6be, târnăcâpe, grătare. 
de feri, afară de stricăciunile' provenite din 
întrebuințare, . : N E 
"Se va putea însă apăra cu înscrisa doșâdă a 
subalternitorii, cărora va fi inercdinţată acele 
unelte, a 
"Arte 85. Inginerală-șefi.. se numesce după 
găsirea cu cale a Cousihalai şi aprobarea Mi- 
nisterulni lucrărilorii publice. E 

Conduetorii de plăși se numească de Comitet, 
dapă cererea şi recomandaţiunea ingineulni- | 
actă, responsabilă de dânşii. , 

„ Arte 56, Inginerulă-şefii, adjutatiă de celii- 
altii personali se va ocupa cu formarea unel 
cărți a tutaloră dromurilori din cuprinsală ju- 
deţului îns+mnândă. cu semne convenţionali 
drumurile de diferite categorii prevădute de 
lege; pe me&sura ce li go ya fixa trasculă.   „Beata aceatel cărţi va fi de 1/2000. . 
„Arte 37, Pentru mai .urultă exactitate a a- 
cestei cărţi, inginerulă va putea face laoriări | 
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de mare triangulaţiune, şi va cere pentru a-: 
cesta Consiliului miqlocele trebninciâse în dilo. 
gi objecte. i : pg 
"Art, 38, Persânele ce compună aqi corpnlă - 

tecnică ală judeţelorii voră sub-semra regula, 
mentul de fașă şi se roră socoti îngagiaţi pe: 
termină de trei ani în care timpii nu se va pu=: 
tea retrage fără consimţimântoli Consiliului 
judeţiani sâă Comitetului permanentă, 

E 
| Despre proj cetarea și executarea dru- 
=: is: - mariloriă judeţiane . : 

« 

Arte 39, Lărgimea drumuriloră judeţiane,: 
socotită între şanţuri va fi de deco metri. .;. 

Cele-alte părţi ale corpului drumulul vor fi 
în dimeusiunile şi condiţiunilo dictate de artă. 
şi adoptate de Ministerulă lucrăriloră pablive. . 

" Impetrirea se va, face po lărgime de 6 metri; 
ea va fi aşedată într'ună anchesmentă de colă 
pugină 0n, 10 adâncime. ... -u,. 

„ Arte 40. Projectele ce sa vorii alcătui pen-. 
tru construcțiuni de drumuri judeţiane voră 
cuprinde tâte părţile şi amănuntele cerute de 
Ministerulii Jucrânloră publice cu deosebire că, 
în ceea ce se atinge de lucrările ce aţi a 80 e-. 
xecuta cn dile de lucru, estimaţiuni în'bani nu 
se va putea face... -. . e 
;Seara acestoră projecte va fi de 1[5000.. . 
Prejectela generali se vor supune prin Co-. 

mitetulii permanenti la cercetarea Ministerului 
iucrărilorii publice, mai naintea începerii unui 
ană de lucru, 6ră projectele de detaliă so voră 
trămite mai nainte de începerea tie-căreia din. 
cele duoă epoce de lucru ale anului, e 
"Art, 41, In ori-ce projectii seva arăta şi gâr- 

lele scă carierele de unde are a se lua petrişulii. 
Art, 42, Cândă va fi să se întrebuințize dilo 

ca carul, €ră mai alesă cândă petrişulă se va 
transporta de la distanţe astiă- felă în cât trans- 
portatorii să nu pâtă pleca îudată după încăr-, 
care stă descărcare, inginerulă va prevedea. 
Jocuri de păşuno şi va încunvaciinţa din vreme 

|] Cumitetală permanentă, spre a regula despă-. 
gubirea proprietariloră după preţurile curente, 

As: menea ta încunosciinţa şi îu casuri când. 
va ti să se explice legea de expropriaţiane pen- 
tru causă de uţilitate publică. - . - ; 

Art, 43, Comitetulă permanentă vă trămite 
fie-cării Sub-prefecturi ună extractă din tubloul 
generală. de repartiţiune, în ceea ce privesce 
comunele din ocolulă săă, spre a'lă avea în ves. 
dere la începera şi executarea lucrârilorii, . .,, 
"Arte 44, Pentru exrcutarea, lucrăriloră po - 
fogu pământului, înginerulă judeţului, mat 
nainte de diua începerii Imerăriloră de prin.ă- 
veră, va însemna cu ţăruşi şi moşoi6e.difcritele. 
linii şi înălţimi ale corpului şosel 1 după pro- 
jectalii şi tabloulă do repartipune, Acâstă ope=
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:zaţiune se va faca' pentru fie-care comună în "presența primarului şi a unuia din consiliarii - comunali; între distanțele a duoă comune, uă “tablă va arăta numele comune: din drâpta şi “din stânga, . .: RR o o ATte 40, Personalulă teenică pe răspunderea inginerolui-sefă, va “priveghia ca - executarea lucrăriloră să 'se facă în condițiunile cerute, Va visita la totă momentulă pe lucrătorii fie: - „cărei comune, se va încredința de aii înţelesă “anodulii de a proceda în: lucrări, se va da pri- " Matiloră şi adjntâreloră oră explicaţiuni la :nedomiriri]a ce voră cerea, .. . TR aa - Arte 46, În casulă lacrăriloră de artă exc- cutate bănesce, inginerală judeţului răspunde „ - “ân tote privinţele de îndeplinirea după devisuri gi de observarea covdiţiunilori contractaluj. * Arte 47, 'Terasemente în implinire se vor face „în straturi snccesivii „aşedate şi bine bătate :cu maicle, avândă îngrijire a 'scâte ori-ce er- "buri s6ă rădăcint, -:-*, NS 
-.: Numai după acâata se va aşterne petrişulă ”. "Caro va trebai a se afla aprovisionată pe mar- : ginile şoselei în grămegi regulate în "distanţe şi în dimensiuni egale. ÎI ” Petrişulă se va trece maj. ântâiă prin gră- tare de ferii, ce se voră procura comunelorii de comitetă, 

"Art, 45, Pe lingă petrişulă de așternută se va prevedea totă-dâ-una şi celă treboinciosă | pentrn întreţinerea” pe anolă ântfii ală dării " goselei în circulaţiun6.: e 
"Arts 49, Dilele'în' natură - ce arii rămânea neîntrtbaințate la lucrarea pentru care: s'aă " „certi, se'vurii putea întrebuința: la uă altă Jucrare, după prealabila autorisaţiune a Comi- |: „tetului permaninte în limitele epoceloră fixate, 

c.îutreţinerea dramariloră : | „si dudeţianei . „i: 
Arte 50. Indată după săvârşirea unei linii do dramă şi ina! "nainte de darea în circula- „" iune, se va aştda po acestă linie câte ună cantonierii pentru fie-care duoi kilometri, „Art, 51; Pentra locuinţa acestor cantonieri „80 Yorii clădi căsuțe sâuă bordee după modelul - adoptată de Ministerul Jucrăriloră publice, "Aceste case se vorii aşeda de vă camă Qată Ja distanţa de 4 kilometn, se voră servi de ]0- cainţă la câte duci cantonieri, se vorii avea -astă-feli distanţele loră în drâpta şi în stânga. Art. 52, In locurile afară; sâă departe de sate, gârle sâă puțuri existente, pe unde a- dică nu se va putea, procura apă cu înlesnire, 50 voră construi puțuri la fie-ce casă de can- "tonieră, .: - 
"Aceste puţari voră fi cu ghisdari şi cu una -s€ă dacă măleţi, dapă adâncime, 
- Arte 53. Cautonierii voră priimi: monsualii "36fa ce li se va 'otări de consiliă şi 80 va pre- 

e. 
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vedea în budgetă, Ei voră așea dilnică prise- ghere şi îngrijire a lucrăriloră 'de toti felală din distanța lorii şi voră fi sub imediată ascul- tare a condactoriloriă de plăşi. Aceştia "7 voră revizui necontenitii şi voră faca a îndeplini. la timpă şi după cuviință tâte lucrările de întrg- țiuere adoptate în acâstă materie, PN a "Art, 5t. Sa va da fie-cărui cantonisrii “tote, uneltele trebaincisse, precumă robe, tirnă-- cope ete, cari tâte vorii f uniforme pentra li-, niile întregulnr jodeți, ÎI i “Art. 55. Pie-care, cantonierii va purta ună semnii distinctivă la căcinlă, Acesti semnă va fi uă placă de alamă cn marca judeţului şi nu-, mărulă de ordine ce cantonierală ya avea în“ linie, şi i se va da de Comitetă,. AI 
Se va ma! da cantonieriloră câte uă gâată: de pele în care voră purta ună livretă, „În acestă livretă conductorulă plăşei stă iîn- ginerulii judeţului voră înscrie revisiunta. “ce. 

voră face, starea în care a Băsitii lucrările şi. indreptările ce s'a îndâtorată a face 'canto- nierulă.. Da E “Art. 50, Cantonierii sa vorii numi de către Comitetuli permâninte după recomandaţiunea, inginerului şefă, - „ “EI îşi roră priimi lefile 
plășii, carele va 
tonierului. - a a 

Art. 59, In casă cânâă cantonierit nu'vor fi: de ajunsi ca să îndrepteza depradările lucră- riloră din distanţa loră, li .se va putea da ad- jutorulă trebainciosă de LILI 
Inginerulă va cere la timpă numărul ace-' storă dile,; i, 
Arte 58. La fie-care kilometru se va îngropa, pe marginea şoselei câte uni stâlpii de lemn, s6ă de petră, purtândă uni numără de ordine! de la ună capă ală liniei la cel-altă, Stâlpii de, lemni vori avea două decimetri pe muchea ca=; psteloră şi duoy metri de lungime. EI se „ori. îngropa la uă adâncime de optă decimetri, 
Inginerulă va presenta pentra acâsta la timp avisulă trebuinciosii, a Art, 59, Pentra întreţinerea anuale a şose-; leloră se va calcula şi aprovisiona cătăţimea, trebuincidsă de petrişă. Acestă reservă se. va aşeda în grămedi regulate de dimensiuni şi la; distanțe egali pe marginea şoselei, e 
Pentru acâstă aprovisionare inginerulă va presinta la timpi ună tabloă generale pentru tte drumurile, arătândiă cătăţimele rămase din reserva anului trecuti de care va ţine comptă. la noua aprotisionare. 

"Art. 60, Inginerulă nu va îngădui a se în: trebuinţa din petrială dată în sarcina uneţ c9- mune mai nainte de transportarea cătățimei intregl'ce va avea să ayrotisioneza.  -- - La casii însă de grabnice trebuințe, Comite- tuli permaninte va putea permite agedarea că- tăţimil trebuincidsă, 

prin conductorulă 
înscrie acâsta în livretuliă can-"
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| „Despre plantațiuni - 

“Arte 61. După săvârşirea şi darea în circu- 
laţiune a une! linii de drumă se va planta pe 

gea dramuriloriă.” Me 
Art. 02, Aceşti arbori sori fi fructiferi scă 

selbatici, după găsirea cu cale a Consiliului ssă 

marginile el arbori, în limitele art. 9 din le-! 

“Comitetului şi după diferitele localităţi ce. va 
străbate deumulă, | 

Ei se vorii planta, la depărtare de dece metri 
unnlă de altul şi pe linii paralele cu axa goselef. 

Gropile roră area dimensiunile trebuinciâse 
"ca să pâtă prospera plantarea, 

Acestă plantare se va face de preferinţă tom- 
na în Octombrie sâă până la 1 Martiii. 

La fie-care arbore se va pune câte uni parii 
saii tutoră. i 

Art, 63. Arborii uă dată plantați se vor da, 
“în priimirea şi privegherea cantonierilorii, '-* 

Arte G+, În anulă ântâii ali plantărilori, 
"arborii se voriăi uda po câtă se va patea în tim- 
pulii călduriloră. 
“Art. 6. La acâstă lucrare se roră alege tot- 

d€-una comunele cele mal apropiate. , 
* Primarii: 'comunelori însărcinaţi cu: acâsta 

voră observa întocmai tabloulă de cereri ce li 
se vorii faca la începutului fie-căria luni, şi în 
care se va arcta desluşitii număralii Gmenilorii 
ca mânile scii cu carulii pe tâtă diua, dilele 
-cândi are săi se dea acesti Omen! şi pnuctu- 
rile la cari aă să se întrebaințeze. -. 
“Art. 66, Cantonierul răspunde de tâtă plan- 

taţiunea din distanţa sa. " 
“La casă cândă vre unii trecători: va comite 

vruă stricăciune arborilori, cantonierul îlii va; 
urmări până în comuna cea. mai apropiată, un-" 

” de primarulă îlă va supune la despăgubire de 
penalitate. In casă cândii 'Y-ară î cu;nepatinţă 
a'lă urmări să a'lă sosi, va afla prin, tovarăşil 
săi de la vale sâă de la â6lă numele şi domici- 
Jiulii delicuentului şi'şi va face rapurtulii către 
condurtoră. - a 

* Pentra orl-ce alte stricăciuni neconstâtate 
în modală de mat susă, cantonierulă va fi su- 
pusă la despăgubire din l€fa sa.. 

„Art, 62, Arborii ascaţi sâii desfiinţaţi se vor 
înlocui pe toti anulă prin îngrijirea inginerului 
care va cero la timpă midi6cele trebninciâse, 

Art. 68, Pen: ru tâte stricăciunile dovedite 
„de către cine s'aă comisii şi pentra care se va 

fi impliniti vr'oă despăgabire, inginerulă jude- 
ţului va raporta, Comitetului înaintândă banii 
şi actal autoriţăţii ce a implinit despăgubirea. 

E VI - 
Despre drumurile xicinală şi 

Ia comunală 

Art, 69. Drumurile vicinale vorii avea între 
şanţuri lărgimea de 8 metri, : . 

  

  

2047 - 

! - Cânâă însă ună drumii vicinală prin direc-' 
ţiunea sa, şi prin nomărulă, comunelor ce! va 
străbate şi va pune în legătură, va. fi sapas la 
uă circulațiune însemnată, mai cu sâmă de care 
de transporturi, lărgimealui va fi de dece metri. 

Art, 10. Ori-co drumă vicinale va trece prin 
vâtra comunei, ii: i 
"Arte 74. Drumarile:comunalt voră. avea 'nă : 
lărgire, mai mică de 6 metri şi. împetrirea se 
va face pe lăţime de minimum de + metri. 

„ Lărgimea însă a stradeloră din comunele ru- 
rali va, rămânea totii. cea. de 16 metri fixată: 
prin aplicarea legii rurale. 
"Art. 42. Inginerul judeţului, având în vedere 

diferitele cereri de drumuri vicinali adresate Co- 
mitetului permaninte, le va însemna provisoriă 

| pe uă'cartă şi va forma uni tabloi desluşită şi - 
indicâudi, precisă punctele diferitelori bifurea- 
țiuni spre a se procede de către Consilinlă jude- 
Viană la îndeplirea art. 10 din legea drumuriloră, 

Arte 73, Iuginerulă judeţulai va faco pe fașa 
pământului traseulă. tatuloră drumurilor vi- 
Cinall fixate în modulă sus arătată, 

Pentru drumurile comunali voră revisui tra- 
senlă făcutii de primari şi'li va rectifica, de. 
va f trebuinţă, i 

i. Arte 74. Penă la începerea corstrucţiunii 
dramnrilorii vicinali s6ă până la a loră desă-: 
verşire, ingiaeruli judeţului. va, însemna tra- 
seulă loră prin două brazăs paralela po lărgi-: 
mea provădută de lege. -.. îi 

Pentrn acâsta prin Şub-prefectara locale va 
cere comuneloră interesate midlâcele trebnin- - 
ci6s0 în unelte şi lucrări, ce 

Acestă lucrare se va face treptată, alegân- 
duse do preferință gile de sărbători a6ăi de neo-: 
cupaţione a locuitorilor, : 

Art. 75. Ori-ca asemenea fixare de traseii de 
drumii vicinale, inginerulii o va. face pe dată | 
cunoscutii Comitetalui permaninte. : a 

„ Arte 76, Primarii comanelor respective sunt 
respuvdători de conservarea acestorii bruzdea, . 
EI nu voră îngădui cu nici ună chipă a setrece 
cu arătura peste dânsele, .: ;.:.: a 
„La casti de desființare a acestor brazăe, per= 
sonalalii locale se va adresa la primari şi sab-. 
prefecţi, cerâadă restabilirea lori şi pedepsi- 
rea culpabililoră. . - Dea 

Art, 22. Pentru construcţiuuea drumuriloriăi 
vicinall şi comunală, Comitetulii permaninte va 
priveghea ca regsarsela anuali ale fie-cării co-. 
mune rurale să fie pe deplină și bine întrebuin- ' 
țate. . SIE - 

Până la 15 Februariă ală fie-cărai anii, de nă 
dată cu trămiterea tabloalui de dile; vorbitii la 
art. 5, primarul fie-cări! comane rurale va în- . 
nainta şi încheerea consiliului comunalii asapra 
liniei de drumi ce voesca a construi de prefe- 
rinţă în anulă acela. . - .. -:... i 

Dapă aprobarea acestei încheeri de către Co- 
„ mitetulă permaninte, inginerală judeţalini va,



- 9048. 

calcula suma lucrărilorii ce are să execute cu resursele comunei în anulă acela, şi va arăta totii de uă dată primarului măsura ce trebue „Bă observe la repartiţiunea- distanţei sâă a lu- crăriloră între locuitori... - i i: îi: ze , Primarii răspundă de. îndeplinirea acestoră lucrări, inginerută judeţului observă şi 'dă ex- plicațiuni asupra bunei execuţiuny â lucrărilor. „Arte 28. La cas cândă vr'oă comună lucreză astiă-felă cumă n'arâ:fi probabilitate a se în- deplini lucrările până Ja finele anului, Comite- tul permaninte, după raportul inginerului, 

  

   

    

      

  

  

: 

TI 

  

DR IT RIN Ia uit Î i 
- Arte 1, Taxele ce se 'jercepii de către parti-| culari, pentru poduri, zăgaze,. pavage și “alte. asemenea, aflătâre pe diumaurile Baţionali, ju- dețiane, vicinali seă comunali, se clastză în ur mătârele categorii : mt 1. Tare ce se percepă fără 

ţiune; IE aa Na ale 
- 2, Taxe a cărorii plată se face în virtutea 

nek autorisaţiuni, dată po-termină nem 
3, Taxe ce se iaă în virtute 

ţiană date pe anume termini, 
- Art. 2, Taxele ce se percepii fără autorisa- ţiune voră înceta îndată ce se'va constata: de către guvernii categoria unoră ast mt nea, ră lucrările. pentru care se a taxă' voră trece în îngrijirea autorităţiloră: de cari. depindă .dru- murile pe cari'se află acele lucrări: es e, Art. 3, Tixele de a :duoa categorie după căile naţionali se voră euprimma, de guvern, des- 

Dă e 

  

vre-uă 
iza rii 

autorisa- 
p.. : o] ă 

u- 
ărginit; 

a unită. autorisa- 
tă 

| rală de lucrăriie executate, 

PENTRU PODURILE CU TANA st 
- “(Decetit: din: Martie 1868) RE Da Pi n ni 

  păgub:ndu-se proprietarii de guniele ce-prin e-   stimațiune în regulă se va constata că valoreză, la promulgarea presentel legi, lucrările: pentru „cari se percepi taxe, „i .? 
- Contestaţiunea asupra validității titlariloră şi asupra estimaţiunei valorii lucrărilor se vor decide de puterea judecătorescă.... IRI Art, 4. 'Paxele de a treia categoric după căile naţionali se voră shprima asemenea de guvern, estimându-se la, promolgarea presentei Jegi vâ- l6rea lucrărilorii pentru care se ia taxa şi des- păgubindu-se proprietarii nuniai cu parte dir acea val6re, corespundătâre cu numerulii ani- loră rămaşi până la cxpirarea terminuloi au torisaţiunei, + 
“Arte 5,. Taxele desfiinţate conform 

nn se vori maj percepe de nimeni, :....: 
"Art. Ge Taxele autorisate ce se percepă 'de particulari pentru podusi pa vase sâi uniblă- tore, fiindă plată peutra ună Ferviciii,-vor con- tinua a se percepe numai până cândă guvernul, 

i art, 2   

LEGITIRI ALR MINISTERULUI AGRICULTUREI | 

va chiăma prin administraţiune pe primari ta îndeplinirea dâtoriei sâle, . . 
Arte 9, La finele anului, ingineralii judeţu- lui va presinta Comitetuluy unii tabloi gene- 

arătândă şi comu- nele ce na *3I aii îndeplinită sarcina anuale, !- Art, S0. Acestă regulamentii, tipărindu-se în nomărulii trebuinciosă de exemplare, se va distribui comuneloră şi celorii-alţi interesați stă chiămaţi a lua parte Ja aplicaţianea lui, 

„Ministru, G; Gr. Cantacuzinos. 

  

cp 

CA DU PR ta ae 
judeţele scă comunele interesate vori înfiinţa. podari fixe în Joculii celoră plotitâre, :... .. „iirt, 2, In loculă taxeloră suprimate se va” regula în viitoră percejierea de nuot taxe în. profitală Statuiui, judeţului s6ă comunei, însă numai pEnă la acoperirea sumeloră avansate, conformă art. 3 şi4 pentru răscumpărerea lu: crăriloră.. e e, a varte SeIn viitoră poduri cu taza nu se voră putea înființa de câtă pe următâtele rîuri plu-, titâre s&ă' torențial şi. anume: Prutu,. Jijia, Moldova,-Siretu. Bistriţa, Trotuşu, Putna, Ber- ladu. Milcoru, Râmnicu-Sărat, Romnea, Urera,. Buzăi, Ialomiţa, Cricovu, Teleajenu, Prahova, Dâniboviţa, Argeşi, Teleormanu, Oita, Oiteţu, Jiă, Lotru, Matru şi unele din bălțile Basara- biel ce so întrepună în căile de comunicație publică, | i «Arte 9 Înființarea acestori podari cu taxă. pe căile naţionali, şi dramurile judeţiane vici-. nali scă comunaii, nu se va putea face de câţă după dieposiţicnile presentei legi. piu 
Arte 10, Ori-ce cerere de construcţie a unui 

podi cu taxă pe căile naţionali se va adresa, . Baveinului împreună cu planurile, de visul des- 
scriptiră şi ună devisii extimativă.pre cură şi condiţiunile de taxă şi terminul cu caro se prg=- pune înființarea une! ăseinenca lucrări, . "Gavernuiă pote în asemenea  casurț să des- chiză concntență să să trâcteza prin bună în--. voială, însă definitiva concesiune nu se Lâte a- corda de câtă prin anunie lege. i 
Art, 11. Cererea de înființare a unui podă: cu taxă pe dramurile judeţiane se va adresa îm- prennă cu tâte piesele arătate la art. 10 de mai susă către Consiliulă judeţiani, ai 
Uă asemenea cerere pentru drumarile vici- nali şi comenali se 'va adresa consiliulul co- munale, care 0 va înainta Consiliului jadeţiaa. împreună cu avisulă săi, i. cf:



  

  

    

COMERCIULUI 81 LUCRARILORU POBLICR 

Consilială judeţiană va înainta tâte aceste 
cereri Ministernlul lucrăriloră publice, opinână 
totă-de uă dată asupra oportunității lucrării, 
asupra tarifelor tarelorii de percepere precum 
şi asupra venitulai anuale probabile ce va pro- 
Yeni din acele taxe. | 

Art, 12, Asemenea, cereri so voriă putea faca 
şi de către uă comună cu observarea dreptu- 
rilorii şi îndâtoririlorii ce decurgă din presen- 
ta lege. . 
„Art, 13, Ministerul lucrărilori publice faco 

a se examina planurile şi celo-alte piese, şi de 
va fi loci le aprobă sâă modifică; totii de uă 
dată fixeză numărul anilorii în caro se va lua 
taxa de către concesionar, tarifele acelor taze 
şi termenulă în care urm€ză a se săvârşi podalii; 
€ră definitiva concesiane pentra podurile de pe 
drumurile judeţiane, vicinali sei comunală, au 
se pote acorda de cât prin ordonanță domnâscă. 

Art. 14, Basele co voră servi la fixarea nu- 
“m&ralui aniloră de concesiune şi mărimea ta- 
xeloră se vorii regula pentru podurile de poori 
ce drumuri, astă-feli ca capitalulă construc- 
ţiunei să ss stingă îu acelii iotervalii prin pro-   

"2048 
anii şi unii amortismentă ce start socoti de 
cuviință. 

Pentru podurile de lemni, numărulă aniloră 
concesiunei na va putea trece peste 12, 

Art, 15, So înţelege însă că rămână in do- 
Toenală privată podarile, podiscele, viaductele 
şi alte midlâce de trecere stătătâre sâă pluti- 
tOre ce arii avea sii arii face în viitori pro- 
prietarii pe drumurile ce vorii fi deschise pen- 
tau ali loră usă spociale pe ale lor proprietăți 
şi care n'arii intra în categoria drumurilor na- 
ţionali, judeţiano, vicinali stă comunaii, 

Art. 16. Prin îngrijirea Ministerului agri- 
culturei, comerciulai şi lucrărilor publice se 
va face ună regulamentă sub forma regula- 
menteloră de administraţiune publică, 

Art, 17 şi celă din urmă, Acestă lepe nu se 
va pune în lucrare de câtă îndată după ce se 
va promulga legea pentru fixarea şi clasarea 
căiloră vaţionali, jadeţiane şi drumurile vici- 
nali sei comunali. 

Guvernul însă va putea procede la aplicarea 
legii de fașă şi mai înainte prin legi speciali 
de clasificare a osebiteloră căi do eomuni- ducere celă multi de 15 la sută beneficiă pe | caţie. 
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CONVENTIUNE 

INTRE GUVERNULU PRINOIPATELORU-UNITE-ROMANE SI GUVERNULU PRINCIPATULUI . | 
„ SERBIEI, PENTRU ESTRADITIA RECIPROCA A CRIMINALILOR SI A DESERTORILOR (1)! 

(Decretii Ao. 437, 

Garernuli Mărici Sâlle Principolat Domni- 
tori ali Principatelori-Unite-Româna şi ga- 
vernai Măriei Selle Vrincipelui Domnitori ati 
Principatului Serbiei, în a loră asemenea do- 
rință d'a contribui fie-care din partea, sa, la li- 
niscea ambeloră State, eritândă ca criminalii 
şi desertorii ce s'ară refugia, la unulii sâă celi 
altii teritorii să găsâscă acolo protecţie şi asil 
spre a rămânea impaniţi, aii determinată d'a 
stabili, îatrună comună acordă, înapoiarea, 
xociprocă a acelora cari s'arii corea da se sub- 
straga de la pedâpsă stă d'a sa libera de ser- 

„ Xiciulă militară în patria lori. 
Spre acesti fine, dâră, ambele guverne aii 

convenită despre articolele următâre : 
Art. 1. Afară de desertorit armatei active 

ork-ce omii care ţine de ceea ce constitas forța 
armată a ambeloră State, şi anume: de cor- 
pulă gâudarmerielşi de acelăali grăniceriloră, 
care arii trece pe teritoriulă celei-alte ţări, fâră 
pasportii sâii (09 de cale în regulă, va fi coasi- 
deratii ca desertoriă şi se va râstitui ca ună a- 
semenea, chiariă fără uă reclamaţie prealabilă, 
d'impraună cu armale şi efactela sâla de echi- 
pamentă, îndată ce cualitatea sa va fi racu- 

" noscută, e 
Art, 2, Ori-co omii inticati pentra servi- 

“ciulă militară, se va restitui chiar şi va fi 
“trecută frontiera cu uni pasportiă în regulă, 
îndată ce va fi reclamatii din partea guvar- 
nului săă. 

* Arte 8, Supuşii veri-aneia din guvernele 
contractante, nu vorii fi primiţi în serviciulă 
militară ali celui-altii gavernii, afară numai 
de vorii constata, sf că după legile în vigâre 
“în patria loră suntii liberi de ori-ca obligaţie 
a serviciului militarii, s5ă că a satisfăcută la 
acea obligaţie, sâi în fine că ai obţinutii de la 
guvernută lorii autorisarea d'a intra în servi- 
ciulă militară străină. 
Art, 4, Supuşii veri-uneia din părțile contrac- 

tante, carii, din diua publicării convenţiunei 
de fagă, voră fi luată servicii în armatele celei- 

“alte părţi, voră fi liberi, sâii d'a ss înturna în 
"patria lorii, sti d'a rămânea şi în urmă în ser- 
viciul în care se află. Opţiunea va trebui să 
"88 facă în termenulii de şâse luni, socotindu-se 

" de la Qiua schimbalui ratificării acestei con- 
vențiani. La casulă d'ântâiii, soldaţi! se vorli- 

” cenţia îndată, fără a li se putea opune nici a 

din 30 Jaiii 1863) 

mânări, nică vari-ună protestă, şi fără d'a fi 
pasibilide nici uă padepsă, dapă ce vor reintra 
în patria lori. 

Dscă în3ă din contra, voră declara că oi vo- 
escii a rămânea în serviciulii celui-altii stată, 
nu va rosalta pentru dânşii, în patria lori, nici 
cercetări nici urmărire, : 

Art, 5, Spasela de întreţinere, da transportă 
până la frontieră sâă de bâlă, pentru dasertorii 
a cărora restituire va trebni a so efectua, voriă 
fi, cu reciprocitate suportata de guvernală pe 
teritorială căruia acei desertori se vori fi 
prinsă. : . 

Art, 6, Dâcă ună dasertoră, după evasinnea, 
sa în cea-lulsă ţâră, ară comite acolo uă crimă 
ss ară doveni complice, nu sa a restitui până 
ca nu s9 va fi judecată şi nu va A împlinită pa- 
d&psa ce 'şi a atrasii în acea ţără, 

Art, 7, So voră estrada asemanea, în urma 
ancă reclamaţiuni, individii acusaţi do veri uă   crimă sii de delicte grave, şi cari se voră fi 
refugiaţi pe teritoriulă celal-altă Stată; cul- 
pabilitatea loră va trebui a fi stabilită prin- 
tr'uă sentinţă, printr'ună requisitoriă sâă ună 
actii de acusaţie produsă în originală s6ă în co- 
pie legalizată de autorităţile d3 cara depindă 
acei criminali, şi acestă acti trebus să fia a- 
deveritii de agențiile respastire; se voră res- 
titai asemenea de cătra ambala părţi, acusaţii 
daţi în judecată, sâii condamaaţi în ţâra loră 
respectivă; guvernuli, pe alit căruia teritorii 
aceşti îndivigi vorii fi găsită asilii, sa va asi- 
gura de dânşii până co se voră preda autorită- 
ţiloră caro"i reclamă. 

Art, 5, Arabele guverne conviniă âncă d'a ex- 
trada cu rociprocitate, în urma unei cereri, pe 
individii cark, culpabili fiindi d'nă crimă în 
patria loră s'ară fi refugiații po teritorială ce- 
lui-altii Statii şi se vori fi pusă snb protecţia 
legilorii d'acoto, renunciândă la naționalitatea 
loră de origină. 
"Se înţelege însă că aici nu pâto fi chestiune 

de emigraţii politici, pe a căroră 'extradiţie , 
fie-care din ambele părţi îşi reservă dreptul 
d'a o refasa conformă. principiiloră dreptalut 
publică europeană, fără d'a negligea pentru 
acâsta d'a "i sarveghia. 

Arte 9, Ori-ce omă, na militarii, şi supusii ală 
unuia din Statele contractanta, care se va pre-   sinta la frontieră fără pasportii sci bilet de 

  

(1) VegI Conrenţiunea din 1 Apendice,



"2o5t 

„ale, sti autorisare în re 
da 12 acea frontienă, 

Individi! ce se voră declara de refegiaţi po- tic. voră fi priimiţi chiară şi în lipsa acelură titluri a petrece în țcră, 'sub survegherea au- torităţilorii Jocale, | N Art, 10. Presenta convenţie va fi valabilă pentru şese ani, şi ambele părţi contractante zămână libere d'a o preinoi Ja expirarea ace- stui termeni, stă d'a modifica clasele sâle. după impregiurări; acâstă convenție va fi exe- cutorie îndată dujă ratificarea sa, ală căria schimbi se va efrctoa în te) menulăă de duo învă, să mai curândii, de se pâte face, : - Spre a cărora credință plenijotențiarii am- beloră gurene.aă semnată presentulă actă şi âă pueă asupră"i Sigiliulăi asmeloră Jorii. 

gulă, va fi respinsă 

Făcută la Bucuresci Ja 4 (16) loniii 1868, -Plenipotenţiarol gater- Plenipotenţiarul Buver- nului M. $.. Principelul - nula. $, Priciu elui Ser- Domnitori ală Principate- biet, kepresintantulă £er- ioră-Unite-Lomâne, Viei în Principatele=l nite- 
Române. 

  

        

LEGIUIRI 

“RATIFICARE 

In numele ilăriei Sâle Prineipelui Dom- 
nitorii alii Principatelorii-Unite-Ro- 
mâne, Ia a 
Sab-semnatuli, ministru 'secretară de stată la departâmentulă trebiloriă străine, ratifică cuprinderea presentei convenţiuni de estradiţie încheiată la Bucuresci între Plenipotanţiarii respectivi al guvernului Priucipatelorii-Unite- Române şi guvernală Principateloră Serbiei, şi declară că stipulaţinnile acestui actii se roră obserra şi executa cu strictitate şi iuviolabil- mente.” | E Spre a cărora încredințare, sob-semnatală a revestită cu semnătura sa acâstă declaraţie, punândi asupră'i marele Sigilii ali Statalui, Bucnresci, 5 luniă 1863. -. . . 

- No. 479 
„Ministru Secretari de Stati 

    
      

E. Yan-Saanen Magazinovicl generală Principe 1e Ghica 

i |. L. £. L. $, 

, . 

LE GE 
PENTRU INFIINTIAREA UNUI CONSILIU DE STATU (1) | 

„ (Decretii.No. 167 din 11 Februarie 1864) 
„CAPITOLUL 1 

Disposiţiuui generali 
Art, 1.Consiliulă de Statii so află pusi lingă puterea cxecutiră spre a prepara proiectele de legi, ce guvernulii va avea să presinte adunării elective, şi regulamentele administratire, re- Jative la punerea în lucrare a legiloră, Elă exercită şi atribuţiuni contenciâse, care i se daii de legi în materii administrative, şi au are atribuţiani legislative. | : Art, 2, Consiliulă de Statii, după iniţiativa Buvernuluy, cată să fie consoltată asupra tu- taloră legiloră şi Tegulamenteloră de admini- straţiune publică. ; ” - Art, 3, Consiliulă d o Statii: pote să nu fie „consultatii as pra proiectelorii de legi relative: 

proiectele să propunerile de proiecte ce i le-aă trămisi, . , Art, 5. Consiliulă de Stată, în ordinea ie- rarchiei este egali cu Curtea de compturi, şi vine îndată după Curtea de casaţiane, 

CAPITOLUL II 

Compunerea consiliului de Statii 
Art. 6, Consiliul de Statii se 2 

direcţiunea şi preşedința Domnul 
Art, 2. Elă se compune: 

„Gu De ună vice-preşedinte: 
d. De nucă membri consiliari, 
c. De unii secret 

tari secundar]. 

fă pusă, sub 
ui. 

ară generală şi daoi secre-     „+ e La fixarea budgetului anuală, 
2. La credite suplimentare seu extraordinare, 

d. Do nouă auditoră fără I5fi, | - 
Art, 8. Ministrii potă asista la tâte lucră-   „3. La regularea definitivă a socoteleloră fie- căraia exerciţii. - 

4. La fixarea conţin 
„matei şi Ja chiămarea 

Arte 4. Domnulă va 
trage din deliberaţia 

gentului anuală ală ar- 
claselori sub drașelii, 
putea totă-dâ-una re- 

Consiliului de Stati, | 
[23] Desfinţată, 

rile Consiliului de Statii afară numay cândiă ce- liberă în materii contencidse stă asupra unsi pornite acusaţii de ani ministra în contra, unui tancţionară administrativi e 
Ei vorii avea numai votă consultativă, | Art. 9, Vice-prezedintele, membrij, auditorii
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şi secretarii Consiliului de Stati, se numescii 
e Doumnă şi se poti revoca. , - 
Revocarea consiliariloră va fi personală şi 

motivată, şi se ra face prin decretă Domnesci, 
în arma unui raportiă din partea Consiliului de 
ministri. . E 

Arte 10, Cei-alţă impiegaţi al Consiliulal de: 
Statii se namescii de Domnă după recomanda- 
ţia Consiliului prin presidentală cabinetului de 
ministri. “ . | 

Art, 11. Consiliulii de Statii cată să fie com- 
pusă de pers6ne, cari prin capacitatea, şi varie- 
tatea cunoscințelorii lorii teoretice şi practice 
xori presinta trebuințele diverseloră ramaure 
de administraţiune publică, | 

Membrii sţi se voră alege dintre persânele 
cari ai ocupatii funcțiunile, de ministri, de a- 
genţi af ţirei peliugă paterile străine, de mem- 
bri ai Comisianei centrale,:fostei înaltei Curți 
'sâă a Curţei princiare, fostei Eforii a sc6leloră, 
de membri al Curţei de casaţiune şi aă Carţei 
de compturi, de preşedinţi, membri sâii procu- 
rori aY curţiloră de apeiii, de directori de facul- 
tăţi, de ivspectori generali, de prefecţi şi de 

. ingineri-capi, Aceştia cată să albă unii serviciă 
de ştse ani celi puţinii în fancţiuni admini- 
strative, s6ii judecătoresci, fără a se socoti în 
număralii acestoră ani funcţianile cele mici ce 
“ai fostă remunerate cu mai puținii deuna mie 

„Iei po lună, : 
Pentru personele cari vori avea toti de uă 

dată diplome de doctori s€i licenţiaţi de drept 
sâii sciințţă, e do ajunsi justificarea unui ser- |. 

„ xiciă de patra ani, numai în arătatele ramure, 
s6ăi nani eserciţiă de cinci ani a profesiunei li- 

„bere de advocată, medici să ingineri. 
Poti fi asemenea numiţi membri la Consilinl 

“de Stati, presidenţii consiliilorii generali de 
districte, presidenţii municipalitâţilorii de : 
Bucuresci, laşi, Craiova şi Galaţi, directorii 
pământeni ai companiilorii de căi ferate şi al 
banceiorii publice, după uni exerciţiit de dani. 

Art, 12, Auditoril sa rori numi de Domnii 
după uă înduoită listă presiotată de Consiliulii 
de Statii dintre tinerii cari ai etatea de 21 ani | 
„celă pagină, şi uă diplomă într'uă specialitate, 

„ Aceştia unindi pe lîngă condiţiunile cuprinse 
“în art. 11, şi ună servicii cu distincţiune de 
patra ani celă paginii ca auditori, se vor numi 
cu preferinţă Ja posturile vacante de consiliari. 

Art, 13, Membrii Consilialui de Stati cată 
să fia români, şi să aibă etatea de trei-deci şi 
cinci ani celă puşini. . 

. Art, 14, Ei nu poti fi deputaţi la adunarea 
„electivă, şi posturile lorii sunti.incorapatibili 
cu orl-ce altă funcţiune publică salariată. 

Generalil armatei potă fi numiţi coasiliari 
de Stată; însă ei se voră considera ca afară din 
„caâra şi priimescă numai l&fa de consiliari, fără 
A'şi pierde dreptul de vechime. 

„Arte 15, La intrarea lorii în funcţiune, con- 
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siliarii depună jarământalii în mâinele Dom- 
nalul. | Îi E 

Secretarii şi cei-alți impiegaţă jură înaintea 
adunării geserale a Consiliului. 

Art. 16, Vice-presidentuli Consiliului de 
Stată va putea chiăma în adanarea generală, 
a€ă în adanări parţiale ale comitetelori, pe 
ori-ce persnă si fancţionari distinşi prin cu- 
uoscințele lori speciale spre a'și da opiniunea 
loră asupra chestiunilor co li s'ară pune. 

CAPITOLUL III - 
Procedarea Consiliului de Statii 

Art, 17. Otăririle Consiliului de Stati se iaă 
în adunarea sa generală. - „ri 

Art, 18, Adunarea generală a Consiliului de 
Statii se va presida de Domni. | 

In lipsa Domnului, vice-preşedintele îi va 
ține loculă, 

Cândii şi vice-preşedintelo va lipsi, îl va ţine 
locul celă mai vechiă dintre coniiliari. 

Art, 19, Consiliulii de Statii nu va putea de- 
libera, în adunare generală, dâca nu roră fi 
presenţi, şâpte celi puţină din membrii săi, 
socotindu-se şi vice-preşedintele. 

La casă de împărţire a voturiloră, votul 
vice-preşedintelui va fi prepondarentii. 

Arte 90, Consiliulă de Statii se va împărţi 
în trei Comitete, fie-care Comitet va fi compusii 
de trei membri. i 

Colă mai vechii dintre membrii fie-căruia 
Comitetii va presida Comitetulii. 

Art, 21. Vice-preşedintele - Consiliului de 
Stati va putea presida orf-care din Comitete, 

-şi în casii“de împărţire a voturilozii, votuli săi 
va fi preponderentă. - - 

Art, 22, Câte unii secretarii va fi alăturată 
pe lingă fie-care comiteti. 

Art, 23, Comitetele voriă fi însărcinate ca 
prepararea lucrăriloriă şi cu instrucţiunea ge- 
gerală, fără însă a'şi putea da opiniunea lori 
în chestiuve do natură contenciâsă, 

Art. 24, Propanerile sâiă proiectele de legi . 
şi de regulamente so trămitii de Domni ssă do 
preşedintele Consiliului de ministri către vice- 
preşediatele Consilialui de Statii. | ” 

Acesta împarte diferitele aceste lucrări în- 
tra Comitetele Consiliului, avândi în vedere a- 
tâtă egalitatea împărţirei sarcinelorii, câtă şi 
specalitatea membriloră de Comitete. -." 

Art. 25, Tâte cele-alte chestiuni care întră 
în atribuţianile Consiliului de Statii, se trămit 
totii vice-preşedintelui Consiliului de Statii de 
către preşedintele cabinetului. ministriloră, şi 
se imparte între diferitele comitete. .. . . 

Art, 26, Reolamaţianile ardicate de parti- 
culari pentru apărarea intereselorii: lorii, în 
casurile a nume determinate de legi se poti 
adresa directii la Cousilinlii de Stati deca acei 

/
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:optă dile se va, acorda membrilorii Consiliului 
de Stată de vice-preşedinte, congediulă ce va 
trece peste acesti termină se va acorda de 
Domni, dâca cererea va fi sprijinită de declara: 
rea, vice-preşedintelui că nu va suferi serviciul, 
„Art. 61, Nu se pâte acorda congediă ce va 

_ trece peste dacă luni într'unii ant. , „„.. Cându acesti termină va trece, consiliarulă 
So va considera ca demisionati. . : 

Art,- 62, Secretaril, auditorii şi ceă-alţă îm- 
piegaţă îşi ceri conzediă de Ja vice-preşedinte, 
„Art. 63, Ori-ce absență fără congediă scă 
fără a fi 
D6lă, trage după sine perderea remunerării pe 
toti timpulă absenței, . .. : ! 

Art, 64. La finele fio-cărei luni, vice-praşe- 
- dintele va înfăgiza Domnalui, unii extractă de 
lucrările Consilialui, şi de lipsele motivate sâă 

IE nemotirate ale merbriloră săi, 

justificată, printrunii certilicaţii de | 

  

LEGYUIRI Ii 

- Arte 60. La fnelo-anului so va forma ani 
tabloă de tâte lucrările Consiliului de Statii 
de peste anii, câre so va pnblica prin Monito- 
rule oficială, .. - 

“=: Statală Consiliului de Statii 

Unii vice-preşedinte . . pe lană Ier: 3,000. 
» "Naoă membri câte 2,500 fie-care > 29,500. 

Unii, secretară generală pe lună let 1.500. 
-. Daoi secretari secundari a 1,000 > 2,000. 
Uni registratori ,,.,....... 500. 
Nonă scriitori a 300... 2,700. 
Unii şefă de ugieri, 300, 
"Daci uşierr a 900... 400, 
Uni odăiaşă. e. 150. 

-.Duoi rindaşi a 100, .... oo m ee 7200. 
"Totalul pe lană lei... 53,230. 

  

| DEURETU . _ a 
DIN 22 AUGUST 1864 PENTRU MODIFICAREA ART. 14 DIN LEGEA CONSILIULUI DE STAT (1) 

| (156) : 
Art. 1. Fancţiunea de membra alii Consiliu- 

lui de Stati este iucom sat bilă, cu orl-ec altă 
fancţiune salariată, afară de funcțiunea de pro- 

| fesoră de facultate şi acesta cândii va fi înde= 
iliniti funcțiunea de profesoră întruni spaţiă 
de timpii de celă puginii şese ani. 

  

LE 
PENTRU IMPARTIREA DIFERITELORU ATRIBUTIUNI ALE CONSILIULUI DE STAT, 

| "DESFIINTIATU PRIN COASTITUTIUNE. 

. 

Art, 1. In virtutea art.131 din Coastitaţiune, 
" Consiliulă de Stată este desființată. 

Art, 2, Ministri! prepară în Ministerele torii 
respective, s6ă prin comisiunY speciale, proiecte 
de legi ce aă a presinta adunăriiură, precumă 
şi regulamentele de aiministrațiune publică. 

Art. 3. Conflictele de atribuţiuni între au- 
toritatea adininistrativă şi cea judecătorescă 
se voră decide de Cartea de casaţiune. 
„Art, £, Ministrii, prefecţii sâu părţile iute- resate, când vor crede că, aă chestiune care se 

trateză în prima instanţă înaintea une) jude- cătoril, este de atribuţivnea administrativă, 
voră putea cere trămiterea afaccrei autorităţe) 
comjetinte. : 

Deci judecătoria va respinge cererea, sâă dâcă 
judecătoria va adinite cererea, şi va fi dată a- 

„. plicaţie contra otărirel s6le, autoritatea aimi- 
nistratică compstentă va putea să sp adreseze   

(Decretii din 9 Iulie 1966) 

la Curtea de casaţinne pentru 
conflictului. . 

Terminulă pentru acesta va, fi de uă lună de 
la motiticarea otărîrei do respingere s6ă a ac- 
tului de apeliă, | . 

Art. 5. Cartea de casațiune, după, rechisi- 
ţinnea procurorelai generalii, va statua, de ur- 
Sență. | : 

Art, 6. Cererile de extradițiune, carii na sarit 
proibite prin Constitrţiane, se vorii decide în 
Consilinli de ministrii, după co se va ordona 
şi face uă prealabilă anchetă judecătoreasă. .. 

„ Arte 2, 'Tâte canselo deferate Coasilinlui de 
Starii, ca instanţă superiră a, consiliuriloră 
judeţiane sâă permanente prin art, 27 ală legii 
rurale, se voră judeca de Carţile de apelii res: 
pective cu recursii în casaţiune pentru causă de 
incompetinţă şi de es:esă de putere. 

a cere regularea 

  Q) Deefiinţată, - 

„Curtea, do casaţiune va judeca do urgenţă.
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- Terminulii apelului contra otăririlor diseloră ! stanțele judecătoreset, după regulile ordinare, - consilii va f de două luni de la notificarea lor. 
Terminele cauzelor actuali pendinte la Con. 

siliulă de Stati, sunti“prelangite. Părţile vor 
„ A chiămnate din nnoă de către Curțile apelative 

respective, . 
Procedura în arâstă materie este grataită, 
Arte 8, Cele-alte afaceri de natură conten- 

ciâsă ce Cunsiliulă de Stati judecă, scă pe te- 
meiulă une) legi speciale, se voră judeca de in- 

art. 9, In locult consilicralui de Statii ce era 
membru al Comitetului de licuidare, se va numi 
ună consilieră ală Curţii de casațiune, 

Art. 10. Tâte afacerile pendinte ale Consi- 
liului de Statii, se vorii deferi de către osebiţii 
ministrii, Tribunalelurii e6ă Caorţiloră compe- 
tinte după distiucţiunile Ie gil de fașă, 

Arte 11. Ort-ce disposiţiună de legi anteridre 
contrarii legii do fagă, sunt şi rămân abrogate . 

  

- LE GE 
PENTRU STRAINII DOMICILIATI IN TIERA DE A' CUMPERA PROPRIETATI IMOBILIARE : 

(Decretă No. 1051 din 19 dAugustii 1864) 

“Arte 1, Străinii de ori-eg rită creştinese do- 
- miciliaţi în România, voră avea dreptulii dea 
cumpăra proprietăţi imobiliare, sub condiţiu- 
nea însă de a se supane, în ceea ce so atinge 
de asemenea proprietăţi, la legile pământalul, şi nomai pre câtă şi Românil se voră bucura 
de asemenea dreptu în ţările loră, 

Nu se prejudecă printracâsta întru nimici | 
disposiţianile legali relative Ja naturalisaţiane, 

drt; 2, Legea de facă nu va priri întru ni- 
mică colonisările ce suntii pomite, , 

" AFte 9. Tote disposiţianile contrariY acestei 
legi, suată şi rămână abrogate, ” 

  

LE GE 
PENTRU INSTITVIREA UNEI CASE DE DEPUNERI SI CONSEXNATIUAI (1) - 

7 

„TITLUL 1 

Disposiţiuni generale | 

Art, 1, Seinstitue uă casă de depuneri şi con- 
semnuţiuni, care, sub autoritatea Ministeralui 
finanţelori şi sub privegberea unci comisiuni, 
să stringă şi să administre fondurile proveni- 
to din : - a 

a. Depuneri voluntarie, judeciare şi admini- 
stratire. | 

__. b. Consemnaţiunile ordonate sâă autorisate 
„prin articole speciale din codica civilă, comer- 
cială şi criminală, s6ă do vre uă altă lege spe- 

„cială, şi care se voră precisa prin Teguiamen- 
tulă le gii, 

€. Succesiunile vacante. | 
d. Fondurile ce vorii proreni din bonurile se- 

cuestrate. : 
e. Fondurile comunale şi districtuale ce voră 

prisosi peste cheltuelele lori. , 
-_f. Cauţiunile agenţiloră comptabili, între- 
pringetontoră de urări publice, cumpărăto- 
riloră şi arendaşiloră, în cât acestea nu se ror 
face în ipoteci de imobile. 

(Decretii No. 1654 din 26 Noembrie 1861) 

_g. Cauţiunilo-ce contribuabili! voră fi dâtori 
a da în casurile prevădute de lege. 

Arte 2. Curțile, Tnbunallo şi administra- 
“| ționile publice nu potă ordona sâii antorisa 
consemnaţiuni de câtă la Casa de depuneri şi 
coneemnaţiuny, | 

Arte 3, Consrmnaţiunile se voră face în ca- 
pitală la Casa de depuneri şi consemnaţiunt, 
€ră în judeţe la casieria” generală a fie-cărul 
judeţă, | 

Ori-ce consemnaţiune făcută aiurea este nulă, 
şi nu pâte descărca pe depunători. A 

Arte d. Casa de depuneri şi consemeaţii va 
bonifica depunătorilori uă dobândă de 500. 

Dobânda va începe la şâze-deci şi una dile, 
socotite de la diua depanerif, 

Art. d. Actirală care nu va fi necesari pen-. 
tru servicii de di, se pâte da cu împrumutare 
Statului sâă particulariloră, Particularil na se - 
potă face impramutători do câtă numai cu i- 
poteci valabile. , 

In casă de concurență între particulară şi 
Stati, acestă din urmă va fi preferată.   Arte 6. Terminnlă de împrumutare că tre 
particulari nu pâte tree peste uni ani, ! 

  (4) Aliniatulă IL de sub arţ. 22 modificată în 1871. (A se vedea 1 Apendice).
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„Arte 2, Statul va fi obligati a răspunde, 
„* celă maltii în termină de uă lună sumele cei 
"se vorii cere după trebuinţă de Casa, de: depu- 
meri şi consemnațiani, . 

art, 8, Acâstă casă va fi obligată a restitui 
*depunătoriloră, banii depuşi, celă multă în 
"troi-deci dile, de la cererea ce i sa va, face cu 
formele legale. | i . 

 “ Depunerile voluntarii se vorii restitui fără 
altă formalitate, de câtii numai 
tarea actului constătătoră ali depunerii. 

Art, 9. Uă comisiune de cinci inemmbri prive- 
ghEză operaţiile Casei de depuneri şi consem- 
națiuni. | a 

Comisiunea se compuna de ună menb-u ală 
corpulai ponăeratoră, de nu membru al Curţii 
de compturi şi de trei membri numiţi de Dome, 

Funcţiunile membriloră comisiunii suntă o- 
norifice. , 
"Arte 10, Ori'cândii va crede de trebaiaţă şi 
uă dată celă pugină pe trimestru, comisiunea 
constată banii şi valorile aflate în casă, con- 
troleză întrbainţarea sumelor intrate în casă, 
verifică scripturila şi aprobă, provisoriă comp- 

"tarile anuala. | , 
La finele fie-cărui trimestru se publică prin 

Monitor unii resumat despre situaţiunea casel 
la acea epocă. 

TITLUL II 

Despre administrațiune 

Art, 11, Administraţia Casey de depuneri şi 
"consemnaţiuni so exersă sab autoritatea Mivi- 
sterului de finanţe, da ună directoră care are 

"sub ordinele scle ună casieră, duoi şefă de bia- 
“ro şi amploiaţi subalterni, : DE 

DIRECTOTULU 

Art, 12, Directorul ordona tâte operaţiile 
şi reguleză diversela păiți ale serviciului, pre- 
scrie măsurile necesari! pentru ţinerea regulată 
a condicelorii şi registreloră, ordonanțiză plă- 
țile de orl-ce natură, vizeză diferitele state de 
sitnaţie şi comutari, subsemnâză corespondența 
generală. . 

Art. 13, Directorulii dă comisinnii de prive- 
ghere, ori de cât ori î.se va cere, tote docu- 
mentele şi sciințele ce ea va crede de trebuinţă 
pentra exerciţiulă privegherii sâle; eliă propune 
comisiunii părerile sâle pentru îmbunătăţirea 
serviciului. ” 

CASIERUL 

Art, 14, Casierul. înainte de a intra în fune- 
ţinne, depune pentru asigurarea gestiunei scle 
vă garanţă de dece mii galbeni, în numerariă 
s6ă iîpotecă de imobile, - 

după presen- 

  

  

LEGIUIaI 

„ Art, 15. Casşiermlii este însărcinată cu prii- 
Inirea şi conservarea, baniloră şi valorilorii de- 
puse în mânile ele sub ori-co titlu. + . 

Elă plătesce tote cheltuelile şi efectusză res- 
punderile casei după mandatele directorului şi 
pe acte justificative în regulă, a 

Art, 16, Casierulă sub-însâmnă şi cliberăză 
Tecepisa (ă eouche) pentru fondurile vărsate la 
casă, Aceste recepise nu rorii fi valabila şi nu 
voră da dreptii în contra administraţianii de 
câtă numai dâcă voră îi vizate de directori, 

Uă însciinţare va face cunoscută publicului 
acâstă disposiţiune, 
_otă acea însciinţare se află neapărată ti- 
părită pe recepisă, , 
“Art, 17. Casierulă esta respundătoră pentru 

erorile şi deficitele, afară din cele devenite din 
forţă majoră, - " . 

Art, 18, Administraţiunea casei de depuneri 
şi consemnaţiuni este autorisată, a se servi cu 
casierii generali de districte, pentru a efectua, 
în jodeţe reţetele şi cheltoelile privitâre la a- 
câstă casă. | . 

rt. 19. Casierii generali santă comptabili 
“| către casa de depuneri şi conseimnaţiani pentru 

reţetele şi cheltnelile ce Ii se roră încredința 
de acestă casă. |, 

Ei sunti răspungători de erorile şi cheltuo- 
lile şi de reţetele ce nu vori fi justificate după 
regală. : " 

Arte 20, Casierit trămită pe fie-care lană 
| directarulu!l casei. staturi certificate de dânşii 

de recetele şi plăţile ce ai făcută în cursul 
luzel, ca actele justificative şi unii borderoă 
în numără înduoită, din care unt!ă remâns la 
casă împreună cu actele justificative, ră cel- 
altă se înapoiază casierulni cu observările la 
caro va, da locă verificarea acteloră. | 

TITLUL NI 

Cheltuelile de administrația ue 

Art, 21, Apuntamentele directoralni suntă 
fixate pe lună, celă puţină de lei don mii, a 
celea ale casierului de li una mie cinci sute, 
ale şefilorii da biuroiă de lei ştpte sute, ale ţii- 
torului de registru, redactori, verificatori, sub. 
casieri, dela lei patru sute până la let şâse sute, 

Art, 22, Pentru tâte cheltaelile de admini= 
straţiune, atâtii de personală câtă și da mate- 
rială, precumii cheltuiala de cancelarie, lumi- 
natulă, încălditulii şi altele, se va forma po 
fie-care anii budgetii, carese ra trece de ordine 
în budgetulă Statului. . 

Aceste cheltueli se vorii acoperi ca resursele 
proprii ale acestei case. care provină din bene- 
ficiulă rămasă după scăderea, sumei proceate- 
lorii ce plătesca Casa din aceea a procentelor 
priimite, 

Acestii beneficii se va constata la finelo fie-



SI ALTELE DIVERSE . 

căruia ană şi întrebuinţarea lui se va otări de 
comisiunea de priveghere, 

TITLOL IV 
Compturi anuale 

_ AFle 28 Agenţii comptabili at acestet Case, 
adică casiernlă ei şi casierii general de judeţe, 
predaii pe fie-care lună la Curtea de compturi, 
comptaliă gestiunei loră. | . . 
-. dară înainte de 1 Martie, ei voră avea a da 
unii comptă generali ală gestiunei loră pe a- 
nulă expirati, care se va publica prin Monitor. 

„„ Acestă comptă, sprijinită pe acte jastitica- 
tive, presintă : Mi 
„a. Tabloali de valorile. de ori-ce natură a- 

fiate în casă şi în portofoliă la începutulă ge- 
stiunei; - 
_B. Reţetele 
gestiuuei; * | NR 

c. Valorile cari se află în casă și în porto- 
folii la finele gestiunei. SI 
„La aceste coinpturi rorii fi anexate. tabloa- 

rile de desroltări, argtândii cupitalurile date 
tesaurului publici, şi mişcările urmate. | - 

Art. 24. begistrele şi condicile de compta- 
bilitate se voră ţine în partidă îndooită, 

şi cheltuelile făcute în cursulă 

. 

  

Xe 

TITLUL V 

Disposiţiuni transitorii 

rt, 25, Inchideraa registreloră şi condici- 
„| lorii de depuneri şi conseninaţiuni ale Carţilor, 

Tribunalelori şi administratiilor publice, se va 
face la 3 Decembrie 1864. o 

- Bilanţală lorii se va dresa şi situaţia se va 
constata de uă comisiuna specială, ce Aliniste- 
rulă finanţeloră ra numi pentru acestă sfirşit, 
în presența comisiunit de priveghere, a direc- 
torului şi a casierului noului stabilimenti, | 

In judeţe, predarea, se va face facă cu pre- 
fectali şi cu casierulii generală. 

Arte 20, Acâstă operaţie terminată, banil 
aflați în acele case şi efectele de portofoliă se. 
vuri preda casierului Casei de depuneri şi con=" 
semnaţiuni, care va ehbera recepisă şi se va 
încărca, cu dânsele. , 

Docuinentele imobileloră ipotecate, afară de. 
actulă de împrumutare, vorii remânea în pă- 
strarea Tribunalului. 

Arte 22, Administraţia Casei de depuneri şi 
consemuuţiani va intra în exerciţii Ja 1 Ia- 
uuarie 1805. E 

Arte 23. Ună regulamentă cara se va ela- 
bora de câtre comisiuuea de priveghere d'im- 
preună cu directorulă şi cu casieruiii, va pre- 
cisa amănuntele aplicărei acestei legi. 

  

_ORDONANȚA DOMNESCA() 
No. 411 rs 2 ocromBnit 1859 ASUPRA PRESSEI 

+ (1859) 
Art, 1. Disposiţiile asnpra presei, adoptate 

de Cunsiliulă ministrilor şi cuprinse în jurnalul 
(ce urmâzi), le incuviințămă, şi vuriă avea ur- 
mare ca măsuri provisorii, până la facerea şi 
promulgarea unei leguuiri de presă. i i 

JURNALU 
Astăgi Mercuri 30 Septembrie anulă 1859; 

in şedinţa consiliului ministrilvră din ţera Ro- 
mănâscă luâudu-so în băgare de semă urgenta, 
trebuiuţă ce este de a se pune unii capătă li- 
cenţei în care cu covârşire a degeneratii lber- 
tatea prese! pe care uă lege specială ară veni 
8'0 regoleze, guvernul Miriei Sâle, îu dorinţa 
sa de a fugi de censură, a fust âcordat'o pentru 
uă mal intinsă imprăştiere a lumineloră, reser- 
vându-şi de a loa măsurele ce trebainţa "i-ariă 
dicta, cândi liniştea publică s'ară vedea ame- 
nințată de rătăcirile unei libertăţi răi inţelsă. 

* VădEndă că impotriva obligaţiei morale luată 
- de corpulă jurnaliştiloră, şi după ună timpă 
de încercare de nucă: luni aprOpc, în care jur ;   

nalele ramâne s'aii bucurati de cea mai deplină 
hbertate, acâsta n'a produsi, ina! cu sâmă, de: 
câtii tristuli resultată ali aţiţării lu ură îm- 
potriva governului, ali provocări la turburări, 
ală aticuriloră personale, împingândă violenţa” 
până a isbi directă viaţa privată a cetăţeniloră 
şi a funcţionaritoră publci, şi chiar interio- 
ruli familiiloră, în câtă organele de publici- 
tate, a cărorii cea mai sântă misie este aceea 
de a forma si lumiua opinia publică prin între- 
ţinerea unei nepărtinitâre lupte de idel, însuşi 
discuţiaacteloră guvernului nefiindu-le poprită, 
aceste organe -al: publicităţii s'aă rădati de- 
gradâudu-se penă la rolulă injositoră de instra- - 
inente ale împismniriloră meschine, ale răsbu- 
năriloră personale; faute ce nu se potă calilica 
de câtă ca efectele mai multă s6ă mai puşini 
evidente ale unoră instigaţii antinaţionale; 

Cuusiderândă că răbdarea publicului bine 
jodecătoră, sătulă de sfişierile unci prese aba- 
sira, a ajunsă la culme, şi că gurernuli care, 
suspendândă censura numai sub condiţia men- 
ţinerei liniştei şi a respectului onâre! familii- 

  

(1) Dosfiinţată prin Constituţiune.
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loză, nu pâte ierta mai multă timpi urmarea 
unri atâtii de deplorabile licenţe, fără a gră- mădi asupră'şI uă mare răspundere; 

Avândiă în vedere că însuşi în statele cele 
mai civilisate, măsurile de înfrenare împrotiva 
abateriloră la care presa sară aluneca, nu lip- 
sescii; şi că până a se face şi promulga uă lege 
specială asupra presei, este de neapărată tre- 
bainţă a se lua măsuri preventive; " 
"Consiliul găsesco de cuviinţă a se adopta în 

dată următârele măsuri : 
Va fi popritiă ori cării scrieri; . 
1. De a defăima pe Domnitorulă țării, s6ă 

ataca demnitatea Domniei. 
"2. De a defăima religia domnitâre în ţâră, |: 

precumii şi cele-alte religii recunoscute în Prin- 
cipate, ” e : 

3. De a detăima clerul în exereiţialii func- 
- ţiilorăi sele spirituale, precumă şi cleruli reli- 

giiloră străine recunoscute în ţâră. 
4. Dea ataca onârâa şi demnitatea Domnito- 

riloră staturiloră străine, şi ale representanţi- 
oră Joră. - i 

"5. De a provoca la arme, ! 
6. De a provoca la intervenţii străine, 

"7. De a provoca lu nesupunere către lege, 
a6ă la restornarea așeQemântului fondamen- 
tal ali ţării şi ali principiului proprietăţii, 

8. De a zădări la ură şi dispreţă! asupra gu- 
vernului: Printr'acâstă restricţie nu va fi po- 

„prită uă discuţie, în cerculă cuviinţei, a actelor 
ministriloră, 
9. De a altragia funcţionarii publici în pri- 

vinţa funcţiiloră lori ; fără ca acâsta se împe- 
dice discuţia acteloră loră, 

10. De a ataca moralitatea publică. 
11. De a ataca ondrea s6ă viața privată a 

“ vre unui cetățână, . ” . 
„12. De a ultragia demnitatea camerei legiai- 

tre. ori legile votate de dânsa, sii vre unii 
deputati întru îndeplinirea mandatului săi; 

  

  

“LEGIUIBI | - 

fără 'ca acâsta să împedica băgările de s6mă, 
ce ară putea suggera acele lg. 

Către aceatea, nimeni nu va putea publicauă 
fâiă fără autorisaţia prealabilă a ministrului 
din întru, care autorisaţie se va pntea refusa dscă acelă care uă cere n'ară înfăgişa destoi- 
nice garanții morale, 

Celă ce va dobândi acea autorisaţie, va fi - detorăa depune la Ministerali interiori, dreptă 
cauţie, soma de lei cinci mil No. 5,000, care, 
la casii de osindă a redactoruloi, va servi întru plata amendilori, , IN 

Să facă cunoscută titlnlă foiy, felulă şi tim- 
poală publicării ei. - Ă 
Numele redactorului şi ală gerantului res- 

pundstoră, precumă - asemenea numele şi 10- cainţa tipografalui, ! : 
Pentru ceea ce se atinge depriveghereace gu- 

vernulii este dâtoră a exersa asupra publicității, 
se va cere publiciştilorii în deobsca ca din fie- 
care f6ie periodică, brogură s6ă stampa ce voră 
dala lumină.să depue, de uă dată cu a ei îm- 
părțire, câte duoă exemplare la Ministerală din 
întru, . . : 

In casă de infracţio a disposiţiiloră de mai 
sasi, Ministerulă din întru, după ducă preve- 
stiri ce va face redactorului, va suspenda jur- 
nalulă abătutii pe terminulii de uă lună; iară 
după recidivă îlă va suprima de totă. Va putea. asemenea svprima jurnalele care sari osândi 
de Tribunaluri pentru deosebiţe vin!, 

La casuri grave, ministrolă din întra, prin 
ordonanță Dumnâscă va suprima jurnâlulă a- 
bătută şi fără prevestire, ca măsură de sigu- 
ritate publică. 

Jornalută de facă se va supune de ministrul 
din întru la înalta aprobare a Mării Sâle Prin- 
țuloi Domnitori, - 

(Sub semnaţi) N. Creţulescu, I. Cantaco- 
zino, Gr. Filipescu, 1. Cornescu, C, Steriad. 

———————— 

LE GE 
ASUPRA PRESEI (1). 

(Decretii No. 263 din 1 Aprilie 1862) 

PARTEA I 
“CAPITOLUL I | 

„Desp*e proprietatea literară 
Ş 1. Autori! de totii felulă de scrieri, com- 

positurii de musică, pietorii sâi desemnatori]. 
„cari voră săpa sii rorii litografiea tablourile 

ori desemnurile lori, în totă cursulă Vieţei lor, 

se vorii bucura ca de uă proprietate a lori, de 
dritulă esclusivă de a reproduce şi a vinde ope- 
rile loră în totă Principatuli, stă de a trece 
către alţii acestă proprietate a loră fiindu-le 
acestă drită recunoscută după legile în fiinţă. 

$ 2. Mostenitorii acestora s6ă cesionarii că- 
tre cari a trecută dritulă loră se soră bucara 
de acesta-şi drităi, ta termină de 10 ani, după 
mârtea autorolui sâă a compuitoralai, 

„(1) A se observa ordoninţv Domns-ci N».4.1 din 1839, regalamentală asapra aplicăret acostel log! din 1863 zi decretală No. 518 din 1864e— Veţi şi notiţa precedentă, . -
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$ 3. Jurnalele şi alte foi periodica sunt pro- 
prietate a persânelorii s6i a socictăţiloră care 
le publică, dritali proprietăţei le este închiză- 
şuită întocmai după $$ da mai susii, articolele 
ce autorii sâii proprietarii loră nu vorii voi ca 

- să se reproducă în alte jurnale, voră trebui a 
purta la începută nota, că reproducerea, este 

„oprită, se înţelege numai articolele literara şi 
sciințifice. | . 
_$ 4. Compunerile dramatice asemenea în ter- 
minelo de mai susă nu potă fi represintate pe 
nici unii teatru, nici nu potă fi publicate, fără 
învoirea autorului. - , . 

$ 5. Traducţiunile nu întră în categoria pa- 
- vagrafilori de mai susă, de câtii pentru textolă 

„ traducerei, fiind fie-care liberă a face alte 
tradaceri de pe textulă originali ali scrierei, 
asemenca estractele ce se facii dia alte scrieri 
spre a se încunosciinţa pe publică despra val6- 
xea acestora prin critice şi comențaril na jic- 
nescii proprietatea străină. | E 

$ 6, Tote dregătoriele aâministrative suntă 
dâtâre a confisca după cererea şi în folosuli 
autorului, a compritorului, a desemnatoralui, 
a traducătorului sâii a mostenitoriloră acestora 
ori a cesionazilorii.: tote exemplarele ediţiuni- 
lorii tipărite, săpate sâii litografiate fără în- 
voirea anume şi în scrisă a proprietariloră. ” 

$ 2. Po lingă exemplarele confiscate, “toti 
-  contrafactorali va fi dâtnri a plăti adevăra- 

- inlui propictarii uă sumă ecuivalentă cu pre- 
țuli de 1,000 exemplare a ediţiuuci originale. 

Ş 8. Oci-co vindătorii a unel ediţiuni contra- 
„ ăcute, după a căruia făcătuitoră nu va îi elă, 

va plăti proprietarului nă sumă ecuivalentă cn 
„preţolii de 200 exemplare. 
99. Orl-cine va da la lumină uă operă, fie 

tipărită, săpată s6ă litografiată va fi dâtoră a 
depune 4 exemplare la Ministerulii instrucţiunii 
pablice, 6ră în judeţe va depune 2 exemplare 
la Prefecturi, şi unuli da biblioteca din laşi. 

$ 10. După trecerea de 10 ani, după mârtea 
autorului, tâtă opera pică în domenuli public 
şi fis-care eate'liberiă a o reproduce prin tipar, 
sculptură să litografie, , ! : 

Ş 11. Tote aceste drituri ce fnchezăşuescă, 
şi autorilorii, compaitoriloră, desemnatoriloră, 
“traducătoriloră din staturile străine, cari cu 
reciprocitate vor închezăşui, în cuprinsul 
teritorieloră loriă, proprietatea literară, 

" OAPITOLUL II 
Despre librărie 

"812, Librăria, adică specolaţiunea în cărţi 
este ună negoţă lib-ră. fie-care pâte deschide 
ună asemen:a ag: dământă. făcândii nă decla. 
raţiuve către Secretariatul de Stati, 6ră de 
va fi străină, îa declaraţiune va alăogi că se va 

-.. supune legilor pământului atingătore de presă. 
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- $ 18, Librarulă care se ra dovedi că ţine 
sâi vinde cărţi sâi alte publicaţiuni. obscene. | 
şi oprite prin dispaosiţiunile £$ atingătâre de 
jurnaluri pentru ântâia-şi dată se va osindi la 
la uă amendă (gl6bă) de 2,000 ler. a doua 6ră 
la uă amendă de 4.000 lel, a treia 6ră la nă a- 
mendâ de 8.000 le, şi va fi totă uă dată dâtor 
a se desfice de librărie. | i 

; Ş 14, Librarulă ce va edita, uă scriere fără 
nume de autorii prin însuşi acesta ra fi res „un: 
Qătoră întocmai ca, autorulă, şi prin ormare 
supusă tutuloră legiloră privitore pe autori, 

| precumii mal josi, se va otări. 

CAPITOLUL III 
Despre tipografie şi litografie 

- $ 15. Fie-care pământenii s6ă străin în vâr- 
sta legiuită este liberă a deschide în ţeră tipo- 
grafie, litografie scă atelier de sculptură şi de 
pictură, dâtoră fiindi numai a încunosciinţa în 
capitală pe Ministerală din întru, cră în ţinn- 
turi, pe administraţiune. a | 

Ş 10, Tipografiile şi litografile clandestine . 
suntă oprite, se numesce clandestină tâtă a-.- 
telia care nu va fi declarată'mai nainte Secre- : 
tariatalui de Stati scii administraţionilorii, - 
pe la ţinuturi; pretutindeni unde asemenea se 
vor găsi, ele vori fi sfărămate şi stăpânii să 
depusitarii acestora vorii fianpuşi la uă amendă 
de 2,000 lei şi unei închisori de 6 luni la Mo- 
naatire, " - 

Ş 19. Fie-care tipografi sti litografă, este 
dâtorii a tipări pe ori-ce operă care va eşi de 
sub tsscurile s6le, numele şi domiciliul săă, 
toti acela ce va călca acâstă disposiţiane va fi: 
supusă la uă amendă de 2,000 lei, fiinâă trasă 
pe lîngă acâsta şi la răspunderea amendei și 
a închisârel statornicită prin legea presei. 
Cândi opera publicată, de elă ară trage după 
sine urmări penale, tipografulă ssă litografulă 
ce pentra a treia Oră va călca disposiţrunea de 
mai susi, adică de a nu'si pune numele şi do- 
miciliulă pe fie-care productă ali teascurilorii 
s6le, va fi dâtoră a se desface de atelia sa. . 

'$ 18. Tipografală să litografulă carele va 
publica în jurnal uă descriere s6ă orl-ce al- 
te opere, ali căruia redactoră, garantă, autoră 
s6i editori va fi conoscutii şi înscrisă în capul. 
s6ă la sfârşitulă operei, nu va fi împreună ră- 
spundătoră, la casă cândă opera ară motiva 
prigunire pentru delictii de presă, €ră deca o- 
pera arii fi anonimă, atunce! tipogratulă sâă 
litogratulă, ort va fi dstoră a infăciga pe făcă- 
torii sâi va fi singură supusă respanderel în- 
tocmai după rostirea legilorii, - 

Ş 19, Pie-care tipografi, litogrată 's6ii să 
pătoră, va fi detoră a ţine ună registru, nume- 
rată; parafată gi sigilată de secretariatulă 
de Stati, în care pe rândă şi dilnică va înscrie
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titlulii literară al uvragelorii ce'şi propune a tipări; numărulii eGleloră, a tomuriloră sâi a 
exemplarelorii; formatulă ediţiunei şi numele autorului, a tradocătorului sâă a editorului... Acesti registru va, fi dătoră ali înfăgisa la ori-ce cerere din partea Ocârmairei, 

$ 20. Trecerea unei tipografii, litografii sâă atelier de sculptură către altă facă so va face prin simpla, declaraţiane către Ministerulă din întra, iară pe la ţinuturi către administraţiu- nea locală, călcările făcute da către librari, ti- pografi, litografi voră fi constatate prin jucna- lele încheiate de poliţie, .. i 
Ş 21, Procurorii Statului voră trage pe căl- cători înaintea Tribunaleloră, davă denonsaţia şefului poliţiei, în capitală și trădarea unei : copii a jurnalelorii în cestiunc de poliție, iară pe la ţinuturi de administraţiunile locale. 

“GAPIIOLULIV 
Despre cărţile religiose N 

$ 22, Cărţile românescă de dogmă, de cultă, comentariile asuyra scrierilor sacre şi alte asemenea scrieri nu potă fi publicate pentru întâia: Gră dâca nu vorii fi censurate de câtre sefulă religiilor respective, acestă învoire va trebui pururea -a fi reprodasă la începutolă scrierei, a IN Ş 23. Cărţile teologice, comentariile asupra 
dogmeloră şi alte asemenea compuneri religise 
originale, cari roră avea autorul loră anume, vori fi proprietatea „acestuia intocmai după Ş$ de mat'susă, o ” at, Ş 24; Bibliele cărţile, de cult, de ragăciuni şi alte asemenea scrieri, înenriințate de mui nainte şi întrebuințate mat de multă suntă de domenul publici, ele oră prtea fi reproduse de fie-care, cu acesta însă, ca nici uă' modifica. țiune în ele nu se ra putea face.” : 

Ş 25. Editorul sei tipografală, câre arii introduce art.ce modificațiuua ra fi sopusii pe- depsel de la $ 45 art. 3 şi 4. 

PARTEA IL . 

CAPITOLUL, :, 
Disposiţiuni generale 

$ 26, Censura este şi rămâne pentru totă-as- 
una desființată, „i - 

Ş 22. Inberă va fi ori-cine să'şi exprime 
ideile prin- organulă presei, păzindă regulele 
statornicite prin acestă aşedămâuti. 

Ş 28, Feluritele organe ale publicităţii pre- 
vădute suntă : 

a. Jurnalele politice, 
b. Fot periodice, literare, sciinţifice, comer- 

ciale, industriale, ete, , i 

_- LRGIUIRI 

c. Cărţi de ori-ce felă, a : d. Afize şi deosebite îasciințări, , - $ 29. Numat jurnalele politice vurii fi obli- gato a depune cauţiunea despre care se ya rorbi mal jozii, | : , 
CAPITOLUL-II -. 

Despre publieaţiunile periodice - 
„_Ş 80. Toti românulă ce va avea „vîrsta, le- Siuită şi nu va fi supusi interdicţiunei, scă Pro unei pete criminale ra putea fonda ună jurnală politici, i 

$ 31, La fondarea unui jârnată, fie-care va fi dâtori a declara la Ministerul din întra, urinătârele : | | 
“a Titlul fâiet, felută, şi timpul publicării ei. 
D. Numele redactorului sâii ală gerantulai răspundătoră, - „6. Numele şi locuinta tipografalui, 
$ 42. Este supusti amendei de 2,000 lei cel     

ce va deschide uă f6iă periodică politică fără prealabila însciințare către loculă competentă, Cră fdia se va închide; pentra fvile neolitice amenda va fi do 500 lei. i „$ 88, Afişele se vori putea publica după uă simplă încunosciinţare Ia poliţia locâJă. 
Ş 54. Indată ce vre ună nuniră a orl-căria: Îi periodice va'eşi de sub presă, se va depuns uni exemplară sub scris de redactorulă scă gerantulă r&spundători 12 procurorii compe- tinţi, osebită de actsta se ra conforma $ 204 im aşedământalii scolariă, îndstorându-se tot vă dată a da câte ună exemplară şi la ştabal- generali alu Ostef, 
Ş 85. Prin măsura $ 34 impărţirea şi expe: dicrea jurnaleloră nu va fi împedicate., * - $ 80, Jurnalele literare, comerciele, s, e; ]. fiind oprite d'a publica şi articolele politice, în casă cândă eis voră păşi preste menirea lor voră fi supuse unei amende de 500 lef, 
Ş 87. Ori-ce fâiă periodică e detâre a priimi în colonele s6le însciințările oficiale ce i sa tor trăroite de către guverni, arendă a lo pubiica în celă d'ântâiii numără, cu piata inserţiunei, - 

6ră împărtăşirile oficiale, destinate a Tect:fica, 
uă erdre sâi a refuza uă alegaţiuno nsaderă- rată, va fi d6târe ale tivări fără schimbare şi fără plată, 

Fie-care persână 'care va fi citată intr'ună jurnală e6ă prin nume scă indirectă, va avea 
drepti ca să câră reproducerea respunsului ce va socoti de curiinţă a face,-cu acâsta însă ca să nu prindă mai multă loci de câtii îndonitţă 
celui ocupută prin articolulă care a provocații acestă răspansii, Răspensuli acela va fi în ali 
douilea numără, care va eşi de la depunerea la 
biuzoulă jurnalului, căci la din contră pentru fie-care di de iutârgieră, redactorală va plăti 
câte 120 le! amendă în folosul persânel citată   prin jurnalulă stă, şi la împotrivire, redacto-
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rulă va fi executati de administraţiune la re- 
producerea răspunsului. . 

Ş 38, Pentru cuprinsulă jurnalului este ră- 
spundător redactorulă scii gerantnli declarat, 
supuindu-se penalităţilorii însemnate ma; jos. 

$ 89. Orl-ce schimbare în titlulii jurnalului 
şi persOna redactorului s6ă a gerantului răs- 
pungător este supusi unei nuoi încunosciințări, 

40, In casii de mârte, bâlă, absenţă si 
închidere a redactorului sâă gerantnini râspun- 
ătorii, proprietarul si proprietarii fâiei pe- 
riodice, voriă fi dâtori a'i substitui altii redac- 
tori sâi geranti răspundători, carele trebue 
să aibă cualitățile cerute, 

CAPITOLUL UI 

Despre cauțiune . 

$ 41, Ori-ce jurnală ss scriere neriodică, 
politică, cari soră eşi pe săptimână mai multi 

„ de două ori, voră fi dstârea depane uă cauţiune 
de 5,000 lei. 

Acea, cauţiune va, fi de 3,000 lei pentra acele 
jurnale sâii scrieri periodice, cari vor eşi numai 
de donă ori, sâii ma! pugină po siptămână,, . 

Cauţiunea va fi do 2,500 lci pentru acele 
jurnale să scrieri periodice ce se vorii publica 
în oraşe cu vă populaţiuns mai mică de 100,000 
locuitori. , 

Ş 42, Suma cauţiunei va fi păstrată toti-d6- 
una în deplinătate, în casă cândă redactorală 
rEspandătorii ali unui jurnală va fi condamnat 
la nă amendă în urma sentinţei dată de 'Pribu- 
nalulii competenti, sa fi dâtorii de la publica- 
rea aceatel sentinţe, până în termină de 8 ile 
a aduce suma amendei la fiscă, din contra ur- 
mândă, amenda se va împlini din suma, caațiu- 
nei depusă şi dâca, până în alte optă dile de la 
încunosciinţare nu va aduce la casă sama spre 
complectarea cauţiunei, atuaci foia, va, fi sus- 
pendată pâuă la îndeplinirea acestei sondițiani. 

Ş 49, Dâca vre-unii redactorii sâii geranti 
răspundătorii a vre-unei fol periodice va îi a- 
„cusati la Tribanalii pentra vre-unii articolă şi 
condemnati, sentinţa ce ra da Tribunalul 
competenti este dâtoriă a o tipări în numiraliă 
următori ală foi sâle, fără plată de inserţiune 
şi vre-uă schimbarsa.: . 

PARTEA III 
CAPITOLUL 1 

$44, Acei cari prin discursuri, prin strigări 
şi ameninţări rostite în locuri scii adunări pu- 
blice, s&ă prin scrieri, prin tipăriri, prin de- 
semnuri, prin gravuri, prin pictură s€ii emble- 

- me (1), vindute sâă distribuite, pnse în vindâre 
sâii expuse în locuri şi adunări publice, 'ssi 
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prin placarde şi afişe expuse Ja ochii publicului, 
vorii urma în contra disposiţiunilorii ce voră 
fi precisate prin articolile următre : suntă su- 
puși penalităţilorii ce prin ele se vori precisa. 

Ş 45. Orl-ce atacă în contra persânei Dom- 
nitorului, în contra drepturilorii şi autorităței 
s€le, în contra, drepturilori şi autorităţii cor- 
puriloră leginitâre, în contra legiloră consti- 
tutive ale ţărei, se voră pedepsi cu închisâre 
de la 2 luni până la 2 ani şi cu amendă ds la 
300 până la 5,000 lei. 

$ 46. Orl-ce injurii în contra corparilorii le- 
giuitre se.va pedepsi cu uă închis6ra de la uă 
lună până la anii ani şi ca amendă de la 100 
până la 5,900 lei. 

$ 47. Ort-ce ataciă în contra religisă domni- 
târe şi a celorii-alte rituri recunoscute, precum 
şi ori-ce ataci în contra clerului, în contra 
principinlui proprietăţii şi a drepturilori fa- 
milieă va fi pedepsită cu închisâre de la uă 
lună până la duoi anf şi cu amendă de la uă 
sută până la 3,000 lei. . 

Ş 4S. Ori-care va aţiţa la ură stă Ja dispreţ 
în contra guvernului, la ură sâă la dispreţă a 
lecuitorilerii unora în contra altora, va îi pe- 
depsitii cu închisore do la vă lană până la 2 ant 
şi cu uă amendă de la 100 penă la 4,000 lei. 

Ş 49, Orl-ce atacă în contra respectului ea 
se dstoresce legilorii şi a inviolabilităţii prin 
ele consfințită, ori-ce apologie (2) a faptelori 
calificate de crime si delicte prin legea penală 
vori fi pedepsite cu închisâre de îa vă lună 
pent la ună anii şi cn amendă do la 50 până la; 
una mie lei, - 

Ş 50. Publicarea sâii reproducerea făcută cu 
reu credinţă a unorii vesti mincinâse, a unoziă. 
docunente închipuite, falsificate, sâă pe no 
dreptii atribaite altora, cândă nisce asemenea * 
vesti arii fi do natură a turbara liniştea pu- 
Dlică, sâi a vătima morala publică, sci arti fi 
de natură a aduce dispreţii asupra agenţiloră 
autorităţii publice va fi pedepsită cu uă înshi- 
sore de la vă lună penă la ună anii şi cu uă a- 
mendă de la 50 până la 1,000 lei. 

Ş 51. Oră-co defălmare în contra deposita-' 
riloră sâă agenţiloră autorităţei publice pen- 
tru fapte relative la funcțiile loră va ti pede- 
psită cu închisâre de la 10 dile până la uni a 
şi cu amendă de la 100 până la 3,000 lei. 

Legiuirea de facă, însă, nu opresce dreptul 
discuţiunei actarilorii guvernului şi a mini- 
strilorii, 

Ş 52. Ori-ce atacă în contra onârei şi dem- 
nităţei sureranilorii străini, şi a representan- 
țiloră lori, se va pedepsi cu închisâre de În 15 
dile pent ia 6 luni şi cu amendă de la 200 până 
la 2,000 lei. 

Ş 59. Ort-ce defăimare sâă injurie în contra, 
  (2) Emblema (ori Ca somnă coprindătoră do uni înţelesă care directă scă indirectă ară cuprinda ună atac 
în contra orâdinuloi pablică. * Ă 

(2) „Apologie (eurentare în favor), | Pa 

130 :
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fegeloră particulare, va fi pedepsită cu închi- 
s6re de la uă lonă până la unii an şi cu amendă 
de la 50 până la 2,000, s6ă de una numai din 
aceste două pedepse după împregiurări. 

CAPITOLUL II 

Disposiţiani generale 

Ş 54. Nimeni nu pâte fi trasă la răspundere | 
pentru cuvintele rostite în sinulă corpuriloră 
leguitore si pentru documente reproduse sâă 
alte documente ce s'arii tipări din ordinul lor. 

Ş 55. Nu se va putea urmări reproducerea, 
exactă a şedinţeloră publice, a corpuriloră la- 
giuitâre făcută cu bună credinţă prin jurnale; 
voră i însă dâtori acei jurnalişti cari voră re- 
produce desbaterile camerilorii înaintea publi- 
căril loră oficiale prin procesele verbale ale a- 
dunării, a rectifica, Enşii ori ce neexactitate din 
partea lori care ară fi injuriâsă sâă nepotrivită 
cu cuviatele rostite în Cameră, s6ă vorii atri- 
bai unui oratorii vre uă rostire de natură a'i 
atrage ura şi dispreţaulii publicului. Asemenea 
vori fi dâtori a publica în acelii ântâiă număr 
ori-ce rectificare s'arii cere de către vre unii o- 
ratorii în conformitatea procesului verbală o- 
ficială, la din contră urmare din partea leră, 
pentru ântâia Gră voră fi pedepsiţi cu amendă 
de Ja 500 până la 2000 lei; Gră pentru a dona 
Sră cu închisre de la 10 dile până la uni ani. 

$ 56, Nu va putea area locă de urmărire 
pentru defăimare sti injurie reproducerea cu- 
vinteloră rostite sâă înscrisurile presintate în- 
naintea Tribunalului. 

$ 57, Este opriti d'a' reproduce desbaterile 
proceselorii pentru defăimără sâă injurii, în care 
procese dovada faptelorii defăimătâre nu este 
admisă de lege, căci la din contra se va aplica 
penalitatea, prevădută la $ 55. .- 

Ş DS. Este oprită de a deschide în publică 
gubscripţiune care ară avea de scopă de a des- 
dauna de amendă sii cheltueli sâă pagube oca- 
sionate de la aplicaţiunea legiuirei de facă; la 
din contra urmare," penalitatea va fi de la uă 
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lună de închis6re“până la ună ană, şi uă a- 
mendă de la 100 până la 1000 let. 

$ 59. Unii jurnală s6ă scriere periodică pâte 
fi sub-semnată de către unii membra ali cor- 
purilorii legiuitâre în cualitate de geranti res- 
ponsabili, însă la astmenea casă acelă repre- 
sentanti nu se mal află acoperită de nevio- 
labilitatea garantată unui membru ală corpu- 
riloră leginitâre pentru ori ce delictii urmărit 
în contra sa în puterea legii de facă. 

$ 60. Delictele de presă ce se voră urmări 
ex-oficio de către procurori, se rorii judeca de 
către secţiunea criminală a Curţii de apeli, 6ră 
cele-alte de către instanţiile ordinare compe- 
tente în materie penală. Ex-oficio se voră ur- 
mări de procurori delictele prevedute prin 
$Ş 45. 46, 47,48,49 şi 50, - 

$ 61. Procuroruliă ra porni şi va urmări a- 
cusațiunea corendă ca, antorulii sâă redactorul 
respundătorii să fie citată ca la diua judecății 
să aibă a se înfăgişa, înaintea Trib. competenti. 

Ş 62, In urmărirea praceselorii de defăimare 
s6ă de colonii, nimenui nu'i este ertată a pro- 
duce doreţi sprijinitâre, de câtă numa! în pro- 
tiva singuriloră funcţionari publică în a loră 
atiibuțiune, şi în protira celoră ce vorii fi ]u- 
crată întruni caracterii publică. In acestă cas 
faptele imputate voră putea fi dovedite prin 
disele dovedi înaintea Tribunalului competent 
tără d'a f împedicată şi piritulă a'şi areta ale 
s6le din contra doreţi totă prin acelaşi canal. 

Adeverirea faptelori imputate apără pe au- 
torulă impautaţiiloră de ori-ce pedipsă, precum 
şi neadeverirea leră nu'lăi scntesce de pede- 
psele otărîte în asemenea casti, ” 

Ş 63, Dovâda prin martozi nu va fi priimită 
spre a statornici realitatea fapteloră impatate, 

Ş 61, Dritulă următirei delicteloră de presă 
se atinge în termiuii do trei luni pentru acei 
de fagă în ţtră. 

Ş 65, Ministerulă justiţiei va piegăti regu- 
lamentele trebuitâre intra aplicarea, acastei 
legiuiri. ! 

e 
Prin acâstă lagiuire nus: abrogă din condica 

penală de câtă acele disposiţiani cari voră 6 
contrarii legii de fașă, 

  

REGULA MENU 
PENTRU APLICAREA LEGII DE PRESA (1) 

(Decretu No. 1057 din 1863) | 

PARTEA II. 

CAPITOLUL 1 

Despre proprietatea literară 

„Art, 1, Spre constatarea dreptului de pro- 
prietato garantată autoriloră de scrieri şi pu- 

(1) Desfiinţată în unelo părţi de constituţiuue, 

blicaţiuni literari şi artistica, sa va ţine ună 
registru speciali la Ministerizlii instrucțiuni 

a. 

publice, în care se vori înscrie cererile şi decla- . 
raţiunile autoriloră şi compositorilocă. 

În acestii registru se va însemna numele an- 
torului scă compositorului, titlulă operzi, data 
publicațiunci şi data depunerei făcută în con- 
formitate cu rândadla $ 9 din legea, presei,



SI ALTELE DIVERSE 

„ Arte 2, Autorii şi compositorii vor fi dâtori, 
ca de vă dată cu depunerea operiloriă lori, să 
facă cerere în scrisă către Ministeriulă instruc- 
ţiunei publice, spre a li se constata, dreptul 
de proprietate. Pe temeiulă acestei cereri, mi- 
nistruli le ca da uni act extrasă de pe scrie- 
rea din registru adeverită cu iscălitura sa , şi 
sub sigiliulă departamentului, i 

Art, 3. Formalităţile cerute de articolit de 
mal susiă, se voră observa şi la casă de cesiune 
a dreptului do proprietate din partea autorului 
către uă a treia persână, , 

- Art. 4, Proprietarii prin succesiune, ss sub 
ori cealti titlu, sa voră bucura de aceleşi drep- 
turi ca, şi autorii pentra tâte operile postume, 
cândă acestea so vorii imprima, separati şi nu 
voră Îi întrunite într'ună corpă cu uă nuoă e- 
diţiuno 2 operiloră publicate mai înainte şi în- 
trate în domenulii publici, 

Art, 5. Declaraţiuni şi depuneri însoţite cu 
acte justificative se vor face şi din partea străi- 
nilorii în- consecuenţa $ 11 din legea preset. 

CAPITOLUL II 
Despre negoţalii de librărie 

Art, 6, Librarii cu stabilimente de librărie, 
în urma declaraţiunel ce vorii face conformă 
$ 12 din legea presei, vor priimi de Ja Ministe- 
riulă din întra ună brovetă iucariințătoră, 

Art. 7. Disposiţiunea articolului de mal sus 
se aplică de uă potrivă şi neguţătorilori de 
stampe cu stabilimente de magazii, 

Art. S, Librarii sunti d6tori să ţio registre 
de tâte scrierile din magazinele lorii, şi să co- 
munice ministrului din întru în Bucuresci, ră 
în județo-Prefecture! locale, copii de pe factu- 
rile de operile ce primescii din străinătate. 

Art, 9, Acei co se speculeză cu cărţi şi stampe 
pe uliţe şi pieţe publice şi care n'aă magazii, 
suntă dâtori să câră şi să dobândâscă autori- 
saţiunea Poliţiei locale. Poliţia va înscrie nu- 
mele loră într'uni registru şi le va da actă de 
autorisaţiune sigilatii şi sub semnătura şefului 
Poliţiei. , 

Art. 10, Asemenea autorisaţiuni na se poti 
da, do câtă la 6meni cari scii să scrie şi să ci- 
tâscă, domiciliaţi în oraşuli unde îşi exercită 
industria şi caro să albă vârsta legiaită,.- 

CAPITOLUL III 
Pentru tipografi şi litografi 

Art. 11. Fie-care tipografii şi litografă va 
“A dâtoră să aibă uni registru gnuruiti şi pe- 
cetiuită în forma cerută de art. 9 din Condica 
de Comerciii, în care să înscrie de pe data loră, 
şi cu numeri, titlulă tutulori operilorii ce 
priimescă a imprima, numărulă foilor, volu- 
meloră și exemplareloră, precum şi formatulă 
-ediţiunei, ' . 
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Acestit registru va fi dâtorii ali înfăcişa la 
ork-ce cerere din partea comisariloră Poliţiey 
sâii a procurorilori. IN 

Art, 42, Tipografulă sâi litografală îndată 
co priimesco ună operă la imprimată şi o trece 
în registru, trămite nă însemnare în copie de pe 
acea transcriere. sub a sa semnătură în Bucu- 
resci la Ministerinlă din întru, 6ră în districte 
la Prefectura, locală, şi priimesco unii recepisă 
de depunere. . 

Arte 19. Tipografulii şi litografuli voră tră- 
inite asemenea la autorităţile arătate mai sus 
ună exemplare sub a sa semnătură de pe ultima 
corectură a fie-cării operă. ! 

PARTEA II 
CAPITOLUL 1 

» Despre publicaţiunile periodice . 

Art, 14, Ministrală din întru va da redac- 
torilorii s6ă gerauţilorii responsabili actii do- 
veditori de declaraţiunea ce ori face în con- 
formitatea celoră prescrise de $ 31 alii iegei 
de presă. 

Art, 15, Goranţii şi redactorii responsabili 
unui jurnâli, care vorii voi să renunţe la aceste 
ale lori funcțiuni, precum şi proprietarii jur- 
naleloră care vor voi să înceteze întreprinderea 
lori, vorii fi dâtori a'şi face declaraţiunea lorii 
despre acâsta în Bucuresci la Ministetiulii din: 
întru, &ră în judeţe la Prefectura locală, 

In lipsă de asemenea declaraţiuni vori fi 
priviţi ca în fancţiune şi responsabili după lege. 

Art, 16, Ministrului din întru va trămite 
ministrului de finange şi ministrului de ju- 
stiţie însemnare de jnrnalele ce se publică. A- 
câstă însemnare va anuncia condiţiunile şi mo- 
dulă de publicaţiune, numele geranţilori, alti 
redactoriloră responsabili, şi suma eaaţiunii 
ce este dâtori a depune fie-care jnarnalistii, 

Asemenea însemnare se va da şi la casă de 
schimbare de titlu, de geranţi, să de redat- 
tori responsabili ai jurnalelorii. 

Art, 17, Exemplarală subserisă de redacto- 
rulii responsabilii să de gerantulă, cerută de 
$ 34 din legea presei a se depune la procurorii 
competinţi, sa va depune la procurorii Curţii 
lorii criminale în orașele unde santii Curți de 
apeli, ră în cele-lalte oraşe la procurorulă Ju- 
decătoriei locale, 

Art, 1$, Nimeni nu este liberă să colporteze 
jurnale de vândare cu numărali, de nu va avea 
prealabilă autorisaţiune de la Poliţie. 

CAPITOLUL II 

Despre cauţiuni   Art, 19, Cauţiunile se voriă vărsa în Bucu-
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oare 
msi Arta 1. Capi II din partea II a lceel | presei în: privinţa delictelorăt âe presă, “de: “urmărirea din 1 Aprile.1862, remâne' suspendată penăla | şi penalitatea prevăgută prin leg ca presei diu: uă nouă  disposiţiane.. sar [1 Aprilie 1862... 1 - Art, 2, In acestă interval presa; periodică: i "Arte 3; Nici ună kaşi air uă cit volată, se pune sub regimaii statornicită -prin dom- nică uă “brogură, i ui :s0 va putea! pune în citea»; nesca ordonanţă din 2 Octomb:e 1859 şi pu- blicată în JMonitorulii 'Țerei Românesci din | lAţiune fără antorisaţiunea în Bucuresti a mi-, 4 Octombrie 1859 No.'120. Prin'acăsta, autorii, nistrălui de interne, şi în provinţii a profeoţi- redactorii, eranţii şi tipografii pu se seutescă lorii de județe: „+ .:: : ; 
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ASUPRA LAST CrviLe ă DOSISITORGILI cana tiu (4) 

 Deerelăi din 4 Junii IS66);:ii pr, tipu ze 04] 
Art. nică: — Lista civilă aM Ss Carolă L este fixată la, suma. anuală de lei trei miliâne - două sute mii, No. 3,200,000, | ia ii ca i 

tă pe te 1 ni ii i . - 

  

    PENTRU INFIINTAREA TACSEL 1 DE. 210 00. DIN TOATE LEFILB: ovariana Si Dx „ PENSIILE CATE VOR. TRECE PESTE 500; “LEI PE LUNA; 
*(Deoreit No. 256 din anul 1903) a - 

  

  

Arte 1, Până la: regelarei definitivă a pen- popri. şi de la tâte pensiile: plătite e! Stat, siilorii prin uă lege noaă specială pentru uni- | câte voră trece „peste suma de - “cinci sute lei ficarea, în t6tă întinderea ambelorii ţeri ce! po lună: formâgă principatulă României, se” fixăză po- | “ Tâte pensiile! de' cinci sute 1ey! și nai j josii prirea de la tâte lefile funeţionariloră publici suutii şi remânii apărate de orj ce poprire. ia uă taxă de '10 0/0, te | Arta. 8, Acâstă lege va area Iucrare de la art, e, Acestă taxă de dece la sută se va I-ii Januariă 1864. _ , 
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Ii e PENTRU PENSIORARII FUNCTIONARI, LU IUL: in 
N Ia (Decietiă No. 1144, din 3 Septeniărie iz iu : 

    

Art, 1. Pensicnarii phiăroați. la fancţiuni | nai. ci voră intra de îndată şi de dreptă între blice ati facultatea de'a opta între pensitini şi pensionari, cu raugulă şi pensiunea e ce aii fostă onorariulă postuluy lori, .. avută mai, nainte, ” : e Arte 2, Dapă ce vorii înceta, do a fifancţio- Ii n, Da 
d - . “7 intre oi Duaă    

  

(1) Desfiinţată în unele părţi de constitațiane, 'i7.



e 

  

    
     

LE 

„m Deere 
e SE TUTDULI 

tiDospre ărepturitd fmchioiari: 
lorii la pensiune... -: ; i 

“art, Li Funcţionarii Statia, civili, militari 
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“Şi eclesiastici, carii vorii servi cu bună credinţă 
şi onestitate, vor avea drept la pensiune, inst: 
„“ Militarii după împlinirea vârstei de 50 ani, 
civilă şi eclesiasticii după împlinirea vârstei de 
Cami i 
" Proporţiunea după care funcţionari! citați 
maj sus ai a'şi regula drepturile loriă la pen- 
sine, esto cea următăre : 
ja..Pentiu'unii Serviciă do 18 ani în: carieră 

militară, sti 20 ani, în servicii civilă şi ecle- 
siastiti.. dreptală la” pensiune, a fi jumătate 
din 'retribuţia de 'midlocă. va fi. priimităi în 
ceidin armă Sani, 

*"b: Pentru 25 ani serviţi în armată, s6ii 30 ani 
în fancţiuni civile. şi cclesiastice, pensiunea va, 
fi 3]4 diu' retribuţia 'd6. mijlocă ce vă  prii- 
mită în co din urmă 5 ani, . 
“Art, 2 In terhienulă de 'midlocă alti lefei 

  

       

după 'care urmeză a 'se calcula; pensiunea ara- 
ploiaţiloră Statului care zori fi comulată di- 
ferite funcțiuni," va intra“ numai 16fa postului 
care va fi fostă mai multă retribuită..; |. 
“Art, 8, Nici uă pensiune nu va, putea fi mai 

mare de-19,000 lei:pe ani... .. i 
“Arte 4;: Anil care:daă, dreptii.lA pensinne 

fuucţionariloră etlesiastici rotribuiţi din 'casa 
Statului, începă. ă se numera utimai de la pro-. 
mulgarea leger'de facă. 5... 35 
“Art, 5, Străinii aduşi în funcțiunile Statu- 

lui, în.casurile provedute de legi, aii drepti la 
pensiune riumal, dea epocă când vor dobendi 
paturălisațiunea, pe a. 
“Art, 6, Timpulă servită în campanie de că- 

  

papa 

tre.ofigeri, şi de; fancţiosiarii civili şi. eclesia- |! 
stici ataşaţă Ja armată; 56 vor socoti induoită 
la liquidareă 'perisianei uvenită după disposi-   
iile Jegel de facă, e atena it 
Art, 7. Suntii dispensaţă ds condiţinnea vâr- 

stei, funcţionarii. cari prin infirinități dobân- 
die în exerciţiulii şi din causa serviciului, ra 
vor al A în stare, cupa șeri uă însărcinare 
pablică retribrită, : „za Da 

  

    
            3 

dir * itp i Emo n: iii „de & . 

tu*„Despre dropturile urmaşilorii + 
Art, 8, Văduva funcţionarula! încetată din 

    

al 

BOR 

„PENTRU, PENSIUNI 
945 din 14 Feoriarie 1808) 

   
FE E Ru 

vicţă, ce va fi trăită împreună vieţuire cu dân- 
suli, va priimi jumătate din. pensiunea, cuve- 
nită bărbatului săi până la a ci remăritare s6ăi 
Până va trăi, la -casi, de a nu mai trece în uă 
nonă căsătorie, '- iii: 
: Art, 9, Văduva de categoria citată Ja arti- 
colulii procedentă, de va avea copii minori nă- 
scuţi legitimi ca sogulă ce a atutii drepti: la 
pensiune, va priimi 3/4 din pensiunea, acestuia 
până la remăritarea ei, sâii până la majoritatea; 
celui din urmă copilă. -:: - Da 
Art. 10, [ndată ce șăduva, cu copii se va re- 
mărita s6ă va înceta din viăţă, pensiunca, se 
reduce'cu 1/3 şi restulă se priimesce de copiii   

|: Art; 1. Fondulă pensiilotă de tts'catoizo- 

  

minoră până la a loră majoritate ; sâă până la: 
căsătoria acestora, în casii cândii căsătoria ar. 
avea loci înaintea majorităţii, 
- Asemenea pensiunea văduvei cu copii so ze- 

duce cu 1/3.la casti când copiil ară fi încetatiă 
din vi6ţă, scă ară fi-ajunsii în majoritate ori 
Bară fi căsătoriţi înaintea imajorităţii lori. 
“Art, 11 Cândă din cause diferite; copii mi- 

nori; garii pune sub altă tutelă de câţi aceea” 
a văduvei loră mume, atonct pensiunta, sc va ' 
împărţi între densa şi copiii să, ai - | 
„“Art, 12, Copiil orfani a unai fancţionară s6ii 
pensionarii încetați din vicță ai drepti fie-care” 
la uă parte egală 'din jumătatea pensiunei ce 
sară fi cuvenită tatălui po termene servita; : 
6ră rămâindi numâi unii copilă minoră în astă , 
catigorie, elă are dreptă numai la 1/4 din pen- 

PR . aa me 1 siunea tatălui. -! 
„Arte 19, Indată co ună copil minoră se să- ! 
sătoresce; ori încetâză din viâță înaintea: ma- 
jorităţii să ajunga în majoritate, partea sa * 
de pensiune înceteză şi rămâna în folosală ca= * 
sel pensinnilorii,: cine simi 

TIPUL ÎI e      Da PRR: 

i: Despre. fondulii:pensiuniloră -.; 
   

riile sa compune din veniturile următâre: -::: 
"a. Din subrenţiunt anuale de lei 5.000,000 '. 
respunşi din casa Statului câte văa 12: parte 
la finele fie-căreia luni. : 

|: d. Din mă reţinere de 10 0/0 asupra tutulor : 
lefilori care ai dreptii la pensio'şi asupra pân- 
sianiloră da oră ce'catigorie, indemnisaţii, com= : 
pensații,ajutră viagere,'recompense naţionale: 

€. Din reținerea 'pe jumătate a lefel “în caa '; 
dântâiă lună a intrării s6i a rechiămării în “ 
funcţiune.
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d, Din reținerea pe uă lună a sporului lefei celorii înaintați în postiă, 
Acestă reţinere se va opera şi cândii fancţio- narulă aflati în disponibilitate ar dobândi vr'uă funcţiune a căria lâfă ară fi mai mare de câtă acea, ce a avut'o mai înainte, 
e. Din stingerile sâi suspendările ce ar urma asupra pensiuniloră . i 
f. Din pensianele de ori-ce catigorie, a celoră ce ar ocupa vr'un postii retribuită, la cast când ară opta pentru l€fa acelui postă. 
9. Din procentele capitalului disponibilă ală fondului pensiuniloră. ! 

TITLUL 1V , 
Despre administrarea casei pensiunilor 

ri. 15. Administraţinnea casei pensiuni- Joriă este încredințată unuY comitetii compusii de trei membri onorifici aleşi dintre pensionari cari primescă cele mal mari pensiuni. 
Art, 16, Cancelaria comitetului este diri: giată de un şefă cu concursulă trebuinciosului numtrii de adjutâre care voră fi retribuiţi din fondurile casei pensinniloră, 
Art. 17, Membri comitetului, şefulii cance- larii. şi efii biarourilori se confimă de Dom- 

nitoră, după recorandația Ministerului de f- nance. 
Art, 18. Comitetulii este însărcinată cu li- quidarea, pensinnilorii în modnlă arătată la tit- lulă V și VL. Eli dirige şi priveghâză tote lu- ctările relative la adunarea venitutilorii şi 

cheltuelilorii. 
Art, 19, La finele fie-cărui ană, comitetulii trămite Ministeriului de finanțe unii comptă de situaţiunea casei pensiuniloră în care se va arăta : numărul pensinnilorii ce se plătescă, sumele ce ele absorbi, stingerile să suspen- dările urmate în cazsulă anului, venitarile şi fondurile disponibile. , 
Acesti comptii se va publica prin Jonitorulii 

Officială. | 
Art. 20, Casa de deposite şi consemnaţiuni 

este însărcinată cu încasarea veniturilorii de- stinate pentru fondulă pensiunilorii. 
Arte 41, Plata pensiunilor şi cele-alte chel- 

tueiY se voră face după mandatele comitetulni, 
în Bucuresci de către casierală” casei de depu- nerj; 6ră prin districte de către casierii generali. 

Art, 22, Comitetulă va regula ca fie-care 
casier, să aibă fondurile suficiente pentru plata pensiuniloră ordonate asupra lori. 

Art, 23, Casicrulă casei de depuneri şi ca- sierii de districte, transmită comitetului pen- siunilori, la finele fe-cărei luni, comptură de veniturile şi cheltuelile Caser pensiuniloriă îm- 
preună cu actele justificative relative la aceste operațiuni, în acelaşi modă cum se urmeză 
pentru gestiunea, venituriloră şi cheltuelilorii 
Statulai, 
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Art, 24, Comitetulă pensiilorii verifică şi aprobă compturile mensuale de venitul şi chel- tuelile serviciului pensiuniloră ale tutulor ca- 
sieriloră, urmăresce adunarea acteloră justifi- cative de venituri şi cheltueli şi le transmite pe fie-care ani, împreună cu actele justifica- 
tive şi cu ună comptă generală, în cercetarea înaltei Curți de compturi, celă mai târdiă, penă la 1 Apriliă din anuală următori, 

Arte 25, Comitetul pregătesce şi transmite Ministerului finanțelorii , în fie-care ană , la 
timpulii cuvenită, bndgatulă săă de venituri şi 
cheltueli, spre a so intercala de ordine în bud- 
getulii generală. 

Budgetuli comitetului pensiunelori va, co- prinde şi cheltuelele necesariă pentru întreţine- rea fancţionarilorii trebuincioşi a se adăoga la 
casieria casei de deposite, pentru serviciul . 
pensiilorii, precum şi spesele pentru indemui- 
sarea casierilorii de districte de cheltuelila de 
biuroii ce va ocasiona servicinlă pensinniloră, 

TITLUL V 
Despreii modul liquidiirii pensiunlioră 

Art, 26, Cererea de pensiuni se adreseză CO- mitetului însărcinată cu administrarea casei pensiuniloră; cererea va 
a. De certificatnlii înaltei Curți decompturi constatândă numărul anilor serviţi şi 16fa ce a priimiti funcţionaraliă în cei din urmă cinci an. 
d. De certificatele autorităţiloră respective 

constatătâre motiveloră retragere! s6ă pune- Tei în disponibilitate a funcţionarului la, finele 
serriciulol săă, 

0. De actele de nascere scii certificatele ofi- cerului stărei civile întemeiate pe date culese 
din registrele de nascere, constatândă versta funcţionarului, - 

La casii cândă prin unele locuri n'arii exista 
registre de actele stărei civile, s6ii cândă per- 
s6nele ce arii arma să se reguleze la pensiune s'ară fi născută înainte de instituirea actelor 
civile, constatările se vor putea face conformă reguliloră dreptului comună,   

  
Arte 27. In casurile prevădute laart, 6 şi 7, cererea de pensiune va trebui a fi însoţită şi 

de certificatele autorităţiloră respective con- statătâre aceloră casuri. 
Art, 28. Urmaşii funcţionarilor, ce ai drepti 
pensiune, pe lingă actele citate la articolele 

presinta şi certificatele 
ce le dă dreptulii la mo- 

la 
precedente, vor trebui a 
constatătâre titluriloră 
ştenirea pensiunei, 
„Art, 29, Liquidaţiunea pensiunei se face de 
către comitetul pensiuniloră 
prin ministru de finanţe la otărirea Adunăritle- 
ginitâre în asemănare cu disposiţiunile art. 112 
din constituțiune. | “ 

Arte 30, Pensiunile în genere, sunt plăti- 
târe pe lună, începândă de la data decretuluY 

trebui a fi încogită de: 

7 

„ care 0 supune |
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de sancționare; ră alo urmaşilorii, de la epoca 
" încetării din vi6ţă a titularului pensiunii 'do- 
bândite. 

TITLUL VI 

Despre suspendarea sGii perderea 

dreptului la pensiune 

Art, 31, Pensionaruli care va priimi uă fane- 
ţiune retribută a Statului, este dâtoră a opta 
între pensiune şi 16fa acelui postă, ” 

La casă cândiă ară fi optată pentru l&fa po- 
stului în care s'a chiămat, pensiunea rămâne în 
folosulii casei pensianiloră până la eşirea sa 

„din postă, cândă apoi reintră q'a, dreptală în 
exerciţiulii pensiunii anteri6re, fără a maă pu- 
tea cere vr'uă sporiro pentru timpulă servitii 
în urmă. . 

Art. 32. Dreptalii de a bobândi sâă de a se 
bucura de pensiane se perde prin împrejurările 
care facii a se rădica exerciţinlii dreptariloră 
cetăţenesci, sâi politice, şi în casurilo preră- 
dute de legea penală. 

TITLUL VII 

Disposiţiuni transitorii 

Art. 23. Disposiţiunile legei de facă, nu 
atingă drepturile câştigate până astădi în vir- 
tutea legilor ce s'aii abrogat. Deosebirea drep- 
turiloră la pensiune între fancţionarii născuţi 
peste Milcoriă şi între acei născuţi dincâce de 
Milcovii. continesce în privinţa aceloriă ce ai 
servitii Statalui Români, din diua unirei prin- 
cipatelorii, (24 Ianuarii 1862), 

Funcţionarii din categoria de mai susi, vă- 
duvile şi orfanii lorii, vorii avea dreptulă a cere 
regularea pensiunei loră după legea Ţărei Ro- 
mânesci.     
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Art, 34. Drepturile câştigate , în virtutea 
legilor abrogate, de fancţionari carii nu sunt 
aşedaţi âncă la pensiune, se liquidâză în mo- 
duli următori : 

Toţi acel cu drepturi câştigate, penăla pro- 
mulgarea acestei legi, suntii detori a presenta 
comitetului pensiuniloră, până în termenă de 
unii ană, titlurile de constatare a drepturi- 
lorii ce ai. - 

Art, 35. Comitetulii va statua asupra ace- 
lori titlari conformă prescripţiuniloră legiloră 
vechi. 

Art. 36. După examinarea şi regularea, tit- 
lurilor, comitetulii va înscrie pe acelii în dreptă 
în registruli ce se va forma ad-hoc, precisândă 
termenuli periodului de ani pentru care ai câ- 
ştigati drepturi la pensiune şi suma ce i se 
cuvine , 

Arte 27, Anii de la uni periodă la altulii nu 
so voriă socoti ci numai periâdele împlinite. 

Anii cari nu a îndeplinită periodulă la care 
funcţionarulă în dreptă aspiră, întră sub re- 
gimulă legei nuof. 

Art. 38, Pensiunele liquidate dapă modulă 
prescrisii la articolele de mai susă şi înscrise 
în registrulă ad-hocă, prerăduti la art, 37, vor 
fi puse în lucrare la împlinirea vârstei de 50 şi 
60 ani, prescrise de legile abrogate, prin îm- 
plinirea, aceloraşi formalităţi cerute de expu- 
sele legă. , 

Arte 39. Acei ce voră voi a'şi întruni anii 
de servicii de sub regimulă ubrogată cu ace! 
petrecuţi sub regimul nousi legi, rorii fi su- 
puşi pentru totii timpulă servită, disposiţiuni- 
loră lege! în rigore, 

Art, 40, In casă cândă fondurile arătate în 
acestă lege nu arii ajunge ca să acopere plata 
pensiunilorii constatate legalmenta pe fie-care 
anii, atunci comitetul împreună cu Ministe- 
riulii de finanţe, la începutulă anului, va face 
repartiție peste toţi pensionarii, - i 

  

LE GE 
SUPLIMENTARA LA ART. 34 DIN LEGEA PENSIUNILORU, PROMULGATA 

, „LA 15 FEBRUARIU ANUL 1868 

(Decretii No. 453 din 16 Ilartie 1870) 

Art. 1. So voră considera ca făcute în ter- 
minii legală, tâte cererile privit6re la pensiuni 
adresate la Curtea, de compturi, la Comitetulii 

1a 15 Pebruariii anulii 1869 inclusivii. 
de pensiuni şi la adunarea depataţiloră pin 

  

Art, 2, Comitetalii de pensiuni, va licuida 
şi înregistra drepturile la pensiune ale recla- 
manţilori arătaţi mai susă, cu tâte regulile 
stipulate prin legea din anulă 1868.
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CIROULARA 
MINISTERULUI DE FINANCE No. 6443 or 2] IANCARIU 1868 CATRE CASIERI PENTRU APLICAREA LEGII PENSIUNILORU 

(1565) 
Legea pensiunilor, 

legiuitâre, s'a sancţionată prin decretul sub No. 245 şi promulgat prin Dlonitorul No. 37 de la 16 ale carentei de cânăă intră în aplicaţiune. 
-" Fondulă pensiunilor urmândă a forma pe viitoră uă casă specială, afară de subrenţiunea 
din tesaurală publică, i sta afectati următârele 
venituri; 

! 1. Reţinerea, de dece Ia sută asupra tutuloră lefiloră cari dati drepti la pensiane, şi asupra pensiuniloră: de orl-ce categorie, indemnisaţii, 
compensaţii de scutelnici, adjutâre viagere şi recompense naţionali, : 

2. Raţinerea pe jumătate a lefei în cea d'âu- tâiă lună a intrării s6ă rechiămării în funcțiune, 
3. Reţinerea pe uă lună a sporului lefei ce- lorii înaintați la postă. Acestă reținere se va opera, și cândi funcţionarul aflată în disponi- bilitate ară dobândi vre uz funcţiune mai mare de câtii aceea ce a avut'o mai naiute, 
4, Din stingerile scii suspendările ce ar arma asupra pensiunilor, : 
5. Din pensiunile de ori-ce categorie acelorii ce arii ocupa vre ună post retribuită la casă cândiă ari opta pentru 16fa acelui post. 
6. Din procentul capitalului disponibilă ali fondului pensiuniloră. 
Cele-alte disposiţi! ale legii pensiuniloră le veţi cunâsce din Monitorul citată, şi în ce vă privesce vă veţi conforma lorii. , 
Comunicându-vă disposiţiile citate mai susă, 

Yă informezi, domnule casieră, că pe uă parte ami intervenită către colegii mei lămurindu-le 
modulă cumiă aă a emite pe tiitori mandatela 
de retribuţii, pe de alta vă comunică şi dumn€- |: vâstră următorele disposiţii : 

a. Plata pensiunilor de tâte categoriile şi în ori-ce cătime (adică şi acele mal nică de 500 lei), pe luna Febrnariă sa va face prin ducă chitanţe şi a nume, pentru ântâia quinzenă din Februariă, reținerea, o veţi faca ca şi în trecut făcendă venitulă în socotâla, casei Statului şi tăindă după regulă recepisa, cuvenită. Pentru a duoa quinzenă 16 Febraariă,: de cânâii noua, lege a pensiunilor este larcătâre, pentru pen- siunile ce nu avură reţinere până acurmii şi cari a nume sunţi citate ]a art. 1 de mat susă, veț calcula reținerea pe dece la'sută şi veţi apli. ca-0 numa! pentru 15 dile, rețeta însă o veţ face pe socotâla casei de depuneri cu expresiaț 
„| de câtă aceea ce a avut'o maj nainte, 

voţându-so de corpurile categorică de reţinere din pensiuni şi deschi- dândă aă partidă specială în registrală dum- nârâstră de partidă, veţi ține comptulă şi veţi versa, banii la disa casă împreună cu cele-alte venituri ale sâle; pe viitori însă reținerea se va faco prin uă singară chitanță, și venitală se ra trece întregi pe socotăla casel de depu- neri caro deserrâză şi casa pensianilori, . b. Din mandatele plăţilor de letă veţi face . aseinenea, reţinere însă, pentru 15 dile din Fe- bruariă pe socotâla tesanrului şi pentru restii pe socotcia fondului peusiuniloră. 
Cu tâte că araă indicatii colegiloră mei mo- dulii cumă să formeze mandatele de lefi pentru rcintraţii scă avansaţii în funcţiune, vă comu- nică şi dumnâvâstră astă disposiţiune: 

2. Cândă ună amploiatii ară întra din noi Sâ s'ară rechiăma în serviciă, din totalul lefej afectată postului stii se voră reține mai ântâiă dece la sută şi din suma, rămasă so va reţine pe jumătate conformă stipulaţiilori legei; a- ceste venituri roriă fi bine specificate în recepisa ce vă veţi tăia, şi trecute la partida specială, d. Pentru funcţionarii ce ar fi fostă înaintaţă în postari, reținerea de dece la sută se va face €răşi din totalul lefer şi în urmă se va reține prisosită peste 16fa ce aă avutii, plătinduli-se numai restulii; spre exemplu funcţionarul X a avută lei 500 pe lună si a avansati la 700 lei. 
Operația, se face: 

Reţinerea de 10 la sută. ...... 10 lei. 
Sporul lefei, pa . 180 — 

250 
îs. 450 — 

Totală. .. 700 — e. Amploiaţii cari voră fi fostă în disponibi- litate gi aii fostă rechiămaţi 14 uuă postii a 
cărora retribuţiune este ecuivalentă cu aceea 
ce a avut'o mai nainte, sereţine spre exe mpla 
din retribuţia de 500 lej, Ă 

Reţinerea de 10 la sută lei, ..... 50, 
Jumătate din I6fa postala... 925. 

275, 

Restă bună do plată . 

Totală, ,.,, 500. 
Pentru acelă însă care ar Î fosti rechiămată în vă funcţiune a căreia I6fă ari fi mat mare 

Restă de plată   xeţinerea 
se face pe totalulii lefej, apoi e scade sporulă,
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şi după elă jumătate din I6fa ce a avută maj 
nainte, spre exemplu ; ” LL 

D. X a avutii 100 lei, 'astăă! însă este re- 
chiămată la-uă funcţiune de 1,000. . 

- Operația 
Reţinerea de deco la sută lei. . . .. 100, 
Sporulă lefei, cc. 270. 
Jumătate din 16fa ce a avută mai 

nainte. .. î.en... . 9815... 
, 685, 

Pesti de plată. ......., . 315. 

Totali., ... 1000. 
P. Iconomiele din lefi ce până acumă eraii a- 

fectate Ja fonduli pensiuniloră, astădi find 
lăsate în profitul budgetului, pe socotâla lui 
le veţi şi face venită fără a le confonda ca ve- 
-niturile case! pensiunilorii. 

Sporurile lefiloră şi profituli pe jumătate ală 
lefei fancţionariloră avansați, rechiămaţi sâă 
numiţi din noii, conform art. 14 din legea pen- 
siuniloră litera C, D şi E, se face pe luna în- 
iregă adică pe cele d'ântâiii 30 dile, âră nu 
namai pe fracțiunea lunei în care a'intrată în 
funcţie. | 
Acumi după co samă explicatii modulii fa- 

cerii reineriloră şi ali țineril comptabilităţiy 
lori, îmi rămâne, domnule casieră, a vă explica 
âncă controlul co aveţi să esersaţi asupra drep- 
tului cuvenitii urmaşilori pensionarilor, 

După disposiţiile luate de mal nainte, fie- 
care. pensionari trebue să păstreze uni certi- 
ficat, “fie liberată de comisiunila cercetării 
titlurilorii pensionariloră, fie liberati de Mini- 

  

steruli de finanțe; în acele ţitluri urmâză a fi 
înscrişi urmaşii pensionarilor cu vârsta lori. 
Vârsta legală după legea civilă art.434, fiind 
pentru bărbaţi la 21 an! împliniţi, pentru fe- 
mei asemenea, veţi cere de la pensionari a ră 
îutăgişa din noii acele titluri, şi atâtă numele 
câtă şi vârsta copiiloriă le veţi nota în rogistru 
matricularii, ca îndată ce voră împlini vârsta 
legală să'i ştergeţi din numărulă pensionari- 
lorii, reducândii pensiunea în proporţiunile pre- 
vădute la art. 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 din legea 
pensiuniloră. 

Spre a ră putea înlesni controlulii pentru a- 
cei ce sa căsătorescii, ami rugati pe colegulă 
meii D. ministru de interne să ordons ofigeri- 
lori stărei civile a vă comunica regnlatii în 
fie-care lună sciințe atâtii de acel ce se căsăto- 
rescii dintre pensionari, câtă şi despre acci ce 
88 săverşescă din vitţă. , 

Dâcă m'am întinsă, domnule casieră, asupra 
tatuloră detaliurilori aplicaţiei acestei legi în 
ceea ce ră privesce, ami făcută acesta spre a 
vă scuti de observaţiunile ce vi starii putea face 
de corptabilitatea generală la casii cândă din 
nebăgare de stmă sâii erdre nu aţi opera reţi- 
nerile cumiă trebue şi do a vă supune Ja răspun- 
derea materială pentru sumele ce aţi răspunde 
mai multă. 

Priimiţă, domnule casieră 
tei mele cousideraţiuni. 

P. ministru secretară de 
Statii la departamentul de 
finanţe, Yinterhalder, 

» No. 6,443, Februariă 21. 

, asigurarea osebi- 

  

JURNALUL 
CONSILIULUI DE MINISTRI DIN 97 AUGUST 1870 PENTRU PERCEPEREA TAXEL DE LA * 

PRAFUL DE PUSCA CE SE VA IMPORTA. IN TIERA LE NEGUTIATORI 

(1870) 

Astăşi, la 27 Augustii, anuli.1870, presin- 
tându-se referatulă d-lui ministru de resbelă, 
No. 4,781, relativii la perceperea taxei ce ur- 
mEză a se face în viitori de la praful ce se 
va importa în țâră de către negațători, con- 
formă jurnalului încheiată de Consiliulă mini- 
striloriă din 23 Augustă, anul 1867; . 

Arândi în vedere că taxa de lei trei, curati 
vechii, ce se percepea de la ocana de prafă, 
după jarnalul Consiliului de ministri, din cincY: 
spre-gece Noembrie, anul 1868, se va vărsa la 
casicriile comunali sub motivii că acestea se 
eonstruescii deposite de prafi; | 

- Având în vedere că asemenea deposite nu s'a 
constrait de nică uă comună urbană până acum;   

Avândă în redere că praful co importă ne- 
guţătorii se depune totă în clădirile Statului 
dependinte de Ministerul de resbelă; 

Avândă în vedere opinia d-lui ministru de 
resbelii exprimătă prin citatulă referată. 

Consiliul otărasce, a se înlocui disposiţiu- 
nea jurnalului încheiată la 15 Noembre 1868, 
d'a se mai percepe taxa de' către comune, în 
modul precumiă urmeză : 
"1. Plata de magazinagiă pentru fie-care oca 

să fie de lei unu, bani cinci-spre-dece, 
"2, Acestă taxă să se verse la thesaură, | 
"3. Pentru construcţiunile de magazii ce co- 
munele suntă dâtâre a face să li se permită de 
Ministerulă do interne dreptulii a percepe uă ' 
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taxă pentru prafală adusă şi depusă in acele magazii care rămâne totii sub controlulă JMi- nisteralui. Acâstă taxă va fi de cincl-deci bani de oca şi să nu se percâpă de câtă după ce a- cele magazii voriă fi terminate. 
4. Taxele percepute până acum pentru praf de cătro comane cu începere din anulii 1868, Noembre 15. să se restitue de densele thesan- rolul publică. Ministerulă de resbeli va comu- 

VEGIUIRI 

nica celui de finance sumele încasate de fie-care Comună în parte. | 
Acestă jurnală se va aduce la îndeplinire de d-nii miniştri de resbelăi. finance „ŞI interne, dapă ce mai ântâiii va, priimi înalta aprobare. Ministri : Mi. Costachi, C, Grădişteana, G. Manu, A, Lachovari, P. P. Carp, G. Gr. Cantacuz in, Ă 
No. 3. 

e 

LE GE. 
PENTRU FIXAREA SI STABILIREA ARMELOR ROMANIEI (1) 

(Decretii din 23 Aprilie 1367) 
Art, 1. Armele României se fixeză după cum urmeză : 
Art. 2, Scutuli are forma unui pătrat lung: partea inferioră rotunjită la ambele unghiuri şi terminată la midloculi basei priutr'un vârf; scutulii se împarte în patru secţiuni prin două linii încrucişate la miglocii. In secţinnea din drâpta de susă, pe albastru, şi în cea din stânga de josă, pe galbeni, fizureză acvila română cu capulă spre aripa stângă şi cu uă cruce de aur în gură, simbolulă Trei românesci, 

In secțiunea din stânga de susii, pe albastra şi în cea din drâpta de Josă, pe roşu, figureză capulă de boii cu uă stea între crne, simbolul „ Moldovei. In ambele secțiuni superigre ale scu- tului, în stânga şi în drpta, liniei despărțită, figureză sârele şi luna. Po scutii va fi corâna regală. 
Art. 8. In midloculii seutalut Româniet fi- gur6ză scutul Măriei S6le Domnitorului sear- telatii, avendă secțiunea de susă din drepta şi cea de josii din stânga în albii, 6ră cea din stânga de susă şi din drâpta de josii în negru. Scutulii are drâptiă suporţi. în stânga ună lei, Gră în drâpta uă femee în costumulii feineiloră dace, care ţine în mâna stângă arma Dacilor numită arpi, ” 

Art, 4, Pe suportă este aşadată uă egarpă albastră pe care este scrisă devisa familiei Ho- henzollern, 2ihil sine deo. 
ATte de Pavilionuli este de 

tuşită cu hermină, avândă 
regală, 

Arte 6, Drapelală domnitorului, ca gi acela. ală armatei, va avea dispuse culorile naţionale în modulii următoră : 
Albastru perpendicular şi alăturea cu batmpa (lemnulă stindardului), galbenul în miglocii, roşu la margine flotândă. In midlocă voră fi. armele ţărej. 
Art. 2, Drapelulă guarăsi orăgenesci va fi 

întocmai.ca ali armatei, păstrândă, în locală . armeloră țărei, insemnele oraşului respectivă 
şi nvmărulă legiunel. 

Art. 8, Drapelulă autorităţiloră civile va fi ca celii alii armatei, fără a purta armele țărei . în midlocă. i 
Art, 9, Drapeluli marinei de resbelă va fi 

întocmai ca celă alti armatei, cu armele țărei 
în midlocă. 

Drapelul marinei de comerciii va fi întocmai 
ca acela ală marine de resbelă, fără însă a 

culâre roşie căp- 
d'asupra corâna 

  arta la midlocă armele țărei, p 

  

REGULAMENTU | 
PENTRU ORGANSIAREA SERVICIULUI AR CHIVELORU (2) 

(Decretii No. 503 din 4 Iartie 1869) 
TITLUL | 

Disposiţiuni generale 

Arte 1e Serviciulă archiveloră Statului stă în atribuţiunile Ministerului instrucţiune pu- blice şi ali culteloră, 

| Art. 2, In archivele Statulul se depun tâte 
actele de interesă publică a cărora Conservare 
so va socoti de folosi, şi cari nu mai suntă tre- buinci6se serviciului Ministereloră sâă dregă- toriiloră dependinte de Minsteră. 

Acesti deposită în archive nu se pâte face 
de câţii însoșiţii de unii inventară şi în putere 

  (1) Modiâicată 
dea I Appendice), 

în 1812 (a se vedea 1 Appendice), (2) Înlocaită prin regalamentalii promalgată în 1872 (a se ve-



SI ALTELE D:VERSEB 
de decretii domnescă, 
aceluia dintro ministrii 
aparțin documentele şi 
țiunei şi ală culteloră. 

Art, 3. Documentele depuse în archivele Sta- tului nu poti fi rădicate dacolo nică chiari pro- visoriii, de câtă în: puterea unei autorisațiuni prealabile formale a ministrului cultelor şi 
instrucţiunei. ! 

Art, 4. Fie-care capi de secţiune pote, Ia fi- 
nitulă anului, să arâte direetoralui chârtiele a " căroză conservare va fi avută ocasiune, în cur- 
sulă acelui anii, a recunâsce inutile. Directorul, 
în conferință cu toţi canii de secţiune, voră 
aprecia, şi dâcă propunerea va fi adoptată în 
unanimitate şi Ministerulă culteloră şi instruc- 
ţianei pnblice va aproba, acele chârtii se voră 
nimici, ! 

Art, 6. Personalnlii serviciului archivelorii 
se compune: 

Pentru archiva din Bucuresci ; 
1 directorii; 
1 secretarii; 

2 archiristi clasa I; 
> > II; 

5 > > III; 
3 copişti caligrafi; 
3 copişti; 

*3 servitori, 

Pentru archiva de la Iaşi 
1 capi de servicii; 
1 ajutorii şi registratorii; 
1 copisti; 
1 servitorii. 
Arte 6. Afară de copiştă şi do servitori, cari 

se nnmescii cel d'ântâii de ministru şi celă 
d'aldoilea de directorii sfii de capulii serviciului, 
toţi cel-alţi funcţionari al archiveloriă se înain- 
teză şi se revâcă prin decretă domanescă, după 
propunerea ministralui cultelori şi instrucțiu- 
nei publice. . , 

Art. î. Până la facerea unei legi prin care 
să se defigă salariele acestori funcţionari, ele 
vozii rămânea ca şi în trecuti a se defige prin 
budgetă de adunarea Qeputaţilorii. 

Art, S, Serviciul archivei din Bucuresci se 
împarte : , , DE 

1. Secţiunea istorică şi a secretariatului; 
2. Secţiunea de Stati s6ă administrativă, 

judiciară şi legislativă ; Lu NR 
3, Secţiunea, aşedăminteloriăi şi bunuriloră 

publice. - 

datii după propunerea 
ali rărni departament 
a Ministerului instruc- 

TIPLUL N 
Atribuţiunile 

$ I. Directorulii generalii 

art. 9, Directorului este încredinţată admi- 
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nistrațiunea archiveloriă 'în genere şi asupră i este totă responsabilitatea, servicinlui 
Eli dirige tâte lucrările, ia parte activă la densele şi mai cu sâmă la lucrările lămurirei şi transcrierei acteloră proprietăţiloră publice, subscrie tâte expediţiunile şi legaliseză sub- scrieriia funcţionariloră serviciului, 
TOte comanicaţiunile autorităţiloră suntii a- dresate d'adreptul către dânsul ca şi pe trecut, Pace investigaţiile cnviinciâse atât în întrai archiveioră câţi şi în aforă spre descoperirea. actelorii relative la istoria țiroi, 

_Elă este dâtoriă să dea la lumină, cu chel-. tuela Statulni, actele privitâre- la istoria tărei în vă publicaţiune periodică ali cărai titlu, plan şi conținută trebue să fie prealabilmente . antorisate de ministrali culteloriă şi instruc- țiunei publice. , 
Eli dirige tote cele-alte publicaţiuni ale ar- chivelorii prin autorisarea prealabilă a Nini- nisterului. 

| Art. 10, In casii cândă directoralii arti Jipsi, unală din capil de secţiune, desemnati de dân- sulă şi numită de Minister, îi va ţine loculă. 
"5 II. Secţiunea istorică şi a secretariatului 

dart, 11, Secţiunea istorică şi a secretariatu- lui este sub direcţiunea secretarului. ” Art, 12, Atribaţiunile acestei secţiuni sunt: 
Conservarea, clasificarea, inventoriarea ac- | teloră istorice şi comunicaţiunilo eventuale după dânsele; | 
Cercetarea şi dobândirea de asemeni acte din țEră şi din străinătate, spre adăugirea fondu- 

lui existentă; 
Lămurirea materialeloră adunate, lucrării şi publicaţiunii istorice; 
Ingrijirea bibliotecei, archivei, a museului 

de paleografie şi de sigilografie. 
Art, 13, Rimâni concentrate în acâstă sec- 

țiune corespondinţa generală a servicialui re- 
lativă la personal, materială, locală, mobiliar, 
comunicaţiunile cu publiculă, conservarea de- 
positelorii extraordinare, precumă ; etalOnele 
prototipe ale măsuriloriă şi greutăţilori, tipu-. rile moneteloră naţionale, actele de natură ex- 
cepţională ete. “ 

Art, 14, Capulii acestei secţiuni contrasem- 
n6ză corespondiuţa specială a secţiunei sâle 
precumiă şi pe cea generală a serviciului archi-- 
velori, . ” 
Ş II. Secţiunea de Statii stii administrativă,   Judecătortscă şi legislativă | 

Art, 15, Secţiunea de Stati stă sub direc- 
ţiunea unui archivistă do clasa L. , 

Arte 16. Atribuţiunile acestei secţiani sant: 
Priimirea, conservarea şi clasificarea actelor 

administrative, legislative şi jndecătoresci şi   redacţiunea inventariiloriă loră generale ;
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Corespondinţa pentru priimirea depositeloriă 
şi trămiterea actelori seă dosarelorii cerute de dregătorii. - a | 

Art, 17. Capulii acestel secţiuni contrasem- 
neză corespondinţa specială a. secţiunei s6le; priimesce depositele, dirige clasificarea, loră şi redacţiunea inventariilorii, 
„Ia parte împreună cu directorulă şi capulă secțiunei a, II] la lucrările pentru lămurirea, 

clasificarea, şi transcrierea titluriloră proprie- tăţilorii publice şi subscrie copiile în condici. . 
$ 1V. Secţiunea III a aşedămintelortă 

şi bunuriloriă publice 
Art, 18, Secţiunea aşegămintelori şi bunuri- lori publice stă sub direcţiunea celui d'al duoi- lea archivistă de clasa [. 
Art. 19, Atribuţianile acestei secţiuni sant: Priimirea, conservarea, şi clasarea acteloră relative la proprietăţile publice ; redacţiunea inventariloriă ; - i 
Lămurirea, clasificarea şi transcrierea titlu= Tiloră proprietăţiloră pvblice; - 
orespoudinţa relativă la priimirea deposi- teloră şi la, trămiterea actelorii cârute de dre- gătorii, . 

Arte 20. Capulii secțiunei a III-a contrasem- neză corespondența, specială a secțiunei s6le; 
Priimesce depositele, dirige clasificarea, şi „ redacţiunea inventariiloră; Sa 
Indeplinesce împreună cu directorul şi Ca- 

publice 

  

DECRETU 
„No. 1845 DIN 11 DECEMARIE 1869 PENTRU MODIFICARILE 

LAMENTUL SERVICIULUI ARCHIVELOR STATULUI (1) 
: (1869) 

CAROL I 
Asupra râportului ministrului Nostru secre- 

tară do Statii la departamentulă cultelor şi instrucţiunii publice cu No, 15,320, prin care 
ni se supune spre aprobare jurnaiulă Consiliu- 

- lui Nostru de ministri sub No. 21, închieată în 
ședința sea de la 20 Septembrie 1869, relativă 
la modificările art. 2 şi 3 din regulamentulii 
serviciului archivelori Statului; 

In virtutea decretului cu No. 1,493, datii de Nol în 26 Augustă trecutii; 
Amii decretat şi decretămă ce urmeză : 
Art. 1. Menţionatuliă jurnalii ali consiliului 

Nostru de ministri este aprobatii de Nol. 
Art. 2, In archivele Statului se depună tâte 

e 

LEGIUIRI 

| pulă secţiunei de Stată, lucrările pentru 1ă-: murirea, clasificarea şi transcrierea titluriloră proprietăţilor publice şi subscrie copiile în condici. i 

SV. 
„Arte 21. Impiegații cei-alţi se împartă 13, secţiuni, după trebuința lucrășiloră, de către directornl general, cu încuviințarea ministrulu;, Art, 22, Directorul nu va putea da congediă impiegaţiloră archivel de câtiăi până la 10 dile. In nici anii casă, suma congediiloră pe ună ană nu va putea trece peste uă lună pentra a- ceeaşi persână, ” e Arte 23. Funcţionarii din nnoă numiţi la ar-: chivă nu potă fi chiămaţi de câtă în graduală: celă mai de josii, adică în calitate de copişti s6ă do copişti-caligrafi.     Aceşti copistă nu potă fi numiţi de câtă prin - concursii şi avândă certificati de cele 7 clase gimnasiale.—Condiţiunile concursului so şoră - defige de directorii şi se voriă încuviinţa cu sâii   

  

fără modificări de ministru. - 

Disposiţiuni transitorii : 

Archiva Statului din Taşi rămâne provisoriă cu titlulă de archivă sucursală în acelă oraş 
cu depositele administrative şi judecătoresci, 
„Ea'şi va urma serviciul sub condacerea di- recţiunei generala a archiveloră din Bucuresci. 

a 
d 
ap 

raid. 

ART, 2 SI 3 DIN REGV- .! 

      
actele de interesă public cu anume inventariă, a cărora. conservare se va socoti de folosii, şi cari nu mal suntă trebuinciose serviciului Mi- , nistereloră .sâă autorităţiloră dependinte de, Ministeriă, n aa 

Art, 3. Documentele depuse în archirele Sta- tului poti fi rădicate de acolo, după .cererea,; ministriloră respectivi, trămițându-se'nisce a- 
semea de către direcţiunea generală a ârchiye- loră cu anume inventariă ministralaj de către. care roriă fi cerute. aaa 
Documentele însă cari voră fi asa rădica pen= tru a se trămite afară din țeră, nu“se voră da * de archivă de câti în putereă_ unei autorisa= ţiuni prealabile a Ministerului culteloră şi in- strucţiuniă publice, iapa 

Î- 

RR 
AL 1 7 , 

ireageiCD edii 
  (1) Înlocuită Prin regalamentuli promulgată în 182 (Yegi I Appendice).
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GE. 
PENTRU DESFIINTIAREA COXISIUNEL EPITROPICESCI DIN IASI 

(Decretii din 8 Martie 1865) 
Art, 1, Comisiunea epitropicâscă este şi r&- mâne desfiinţată, - 
Arte 2. Tote atribuţiunile ei, prevădute prin 

'osebite disposiţiuni legislative, âncă existânde treci la Tribunalele județelorii do ântâia in- stanță. ” " 
Art, 8. Inchcerile tribunaleloră în cestinnile 

relative ia epitropii, sa voră pune de îndată în 
lucrare şi voră fi supuse regalilorii procedurei 
comune, : 

„” Disposiţiuni transitoriă | 
Arte 4, Directorele comisiunei cu duci co- 

pişti şi anii uşieră roră rămânea în lucrare trei 
luni de la promalgarea legii de facă şi'si voră 
priimi l&fa prerădută prin bndgetii. 

Directorele va mai priimi'câte una sută lei 
pe lnnă pentru cheltnelă de cancelarie, 

In acestă termină, directorele, sub priveghie- 
rea procurorelui Curţii. civile, va preda tâte. 
actele ]a osebitele Trbunale competente. . 

  

N 0 TB 
SI DOCUMENTE RELATIVE LA ASILUI, ELENA DOMNA DE COPILE ORFANE 

(După ediţiunea din 1870) 

XI. S. Dâmna Elisabeta, a bine voit a visita aAsilulă Elena Dâmoa de copile orfane, şi ali 
lua sub avgustulă sei patronagiă, . ă 
Prin scrisârea ce a bine-voită a îndrepta 
d-lui Dimitrie Ghica, Preşedintele Consiliului 
XMinistrilor, şi prin aceea adresată femeilor Ro- 

“mâne, M. S. propuno uă sub-scripţiuno pentra 
terminarea edificiului Asilului și constrairea 
unei capele, puinduse în capulă aceste! sub- 
scripţiuni, cu suma de 12000 lei nuoj, 

Credemii că astă-di mal multi de câtă totii- 
dtuna este timpulii a da publicității istoricul 
acestul stabilimentii, care la începutulă seii se 
compunea de câte-va copile, Elă conţine astă-di 
aprâpe 250 orfane şi prin nobilea.- protecțiune 
a M S. esto destinatii a priimi cea mai oare. 
desroltare în fiitorii. 

Reprodacemii serisârea, M. S. adresată d-lui 
Preşediate ală Consiliului de ministrik, precum 
şi aceca către femeile Române, 

DOMNULE PRESEDINTE! 

Pisita nea la Asilulii Elena "mi a făcută 
cea niai bună impresiune şi voiă păstra uă 
plăcută aducere aminte. Ami fostii priimită 
de către copile ca uă mumă şi ţină a fi muma 
lori. Cu uă vie satisfacțiune an constatată chi- 
pulii cum copilele suntiă îngrijite acolo, precum 
şi progresele în instrucţiune, cari facă a spera 
că acestii aşedimântii va putea da institutrice 
pentru scolele de fete, Solicitudinea mea secon- 
i: Zisu E dia olt lect a ae 

  

centreză în acestii momentă în săvârşirea Asi-. 
lului şi în construcția tineă capele atâtii de nea- 
ptrată oră cărui aşegământii unde trebue să se: 
facă educaţia tinerimii. . 

Propunii dtră a se deschide uă sub-scrip- 
ţiune spre acesti efectii, — Convinsă de nobi= 
iele sentimente ale dameloră române, nu mă în- 
doesciăi că vor veni să se asocieze cu grăbire la 
acâstă operă. pe care o pună sub Datrona- 
giulă mesi. ME pună în capuli sub-scripțiune - 
cu suma de 12,000 franci. 

Credeţi, Domnule Preşedinte, la simţimen= 
tele mele de stimă şi de afecţiune. 

Elisabeta, 

Epistola M. Sale Dâmnei Elisabeta adresată 
femeiloră române, ' 

DOAMNA ! 

„De la sosirea mea în noua mea patriă amiă. 
credutii de detoriă de a face din scâle şi din sta- 
bilimentele de binefacere un objectii de solicitu- 
dinea mea particulară. Aşa diră, în visita mea 
la Asilulă Elena ami constatat cu satisfac- . 
țiune progresele simţite în educaţiunea orfane- 
lorii adunate din tote părțile Romăniei. 

Ele nai rugată să le fiă inumă, şi eiă le am 
luati subtii scutului meă. 

Stabilimentuli unde ele aă aflată unii refu- 
giă, şi a cărui fundaţiune se ditoresce taspira- 
țiunei generose a principesei Ilena, secundată:
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în acstă operă frumbsă prin spiritul de ca- ritate ali femeiloră Române şi ali țerei î ntregi, nu pole remânea nesivârşitiă, Construcţiunea unui paraclisii mai alesii este îndispensabile 
Spre a adjunge scopulii doriți este de tre- buinţă a deschide uă Subscripţiune. care pote „7eeşi numai prin concursulă, tuturoriă, Deci convinsă de bunele sentimente ale Domnie Tile pentru orfunele mostre, vini a teruga, Dâmnă, să bine voesci a te însărcina cu una din listele relative la acistă subscripțitne, şi de a te folosi de tâtă influința Domnie Zele, spre a o face a circula cu succesă în cereuli relațiuniloră Domnică Tele, 
Conrinsă că nu vei refusa ate însoți cu mine „Pentru realisarea unei. întreprinderi filantro- Dice, care trebue să fie mai vîrtosii opera femei- lorii române, îți mulțămescii de mai înainte, Donnă, şi e rogi a primi salutările mele a- fectudse, 

Elisabeta, 
Bucuresci, 15 Januari 1870, 

ASIL ELENA DOAMNA 
Ca şi alte instituţiuni de bino-facere în Ro- mânia a existatii asemenea instituţiunea pen- tru crescerea şi educaţiunea copiiloră orfani, şi decă multii timpii na s'a văgutii puse în prac- tică dorinţele şi legăturele persneloriă filan= tropice, s6ă disposiţiunile legilor de pe timpă, acesta a proveniti parte din causa diferitelor fege prin care a trecuti 

apatia guvernelor ce s'a succesă. 
Deja la finele secolului trecuţi 

sa Mitropolitulă Filaret, unulă din cei maj filantropi bărbaţi af epocel. şi a căruia vicţă a fostă ună şiră de fapte piâse şi de devoțiune, a lăsatii prin testamentulă s&ă din anulii 1792 -uă avere colosale spre întreţinerea şi cducaţiu- nea, copiilorii orfani. Insă acâstă avere com- pusă de mai multe moşii, mai multe locuri şi hanuri în Bucuresci s'a înstrăinată de Ja de- stinaţiunea, lori, — După tâte cercetările fă- cute. testamentulii săi nu mai există în arhi- vele Statului, şi se dice că ară fi fostă chiară sustrasii şi ruptă de persânele interesate de a, înstrăina averea, orfaniloră în folosulă lori proprii. 
Din tâte hârtiele atingătâze de bunurile Jăi- sate de Mitropolituliă Filaretii, există în diua de astă-di numai ună.procesă verbale ală Sfatu- Ju administrativi, din ântâia Domniă regala- "mentară, care constată că Guvernulă a cum- părată hanulă lui Filaretă, avere a orfanilor, „Spa a construi Teatrulă, din calea Mogoşdi. In raportul D-lui Ministra ali Controlului din anulii 1860, către d-nu ministru alii finan- țelorii, inseratii în Monitorele ofăciale No. 214 acel an, prin caro face darea, de smă a comp- turiloră tutulor caselor ce se afia În revisiunea Gontrolului până la l-iă Ianuariă 1858, sa ci- 

prea Sânţia 
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tesce următârea notă la reservele casei făcă- 
târe de bine. 

<D'impreană cu lei 114,000 destinaţi pentru clădirea, de Iostitutiă pentru copiii sărmani, cu acesti prilejiii şi spre împăcarea cugetului, în- semneză ca acâstă casă s'a năpăstuiti cu luarea hanului ce avea, şi de la care trăgea ună folosii anualii peste 20.000 lei, pa ali căruia locii s'a clădită Teatrulii, şi pentru care prin legiuirea obştesci! Adunări, d'ântâii se otărasca a se despăgubi cu suma do galbeni 10,000, cu care să se cumpere uă moşiă, în câtii să, dea veni- tulă co lua de Ja hană; însă prin uă altă chib- zuire a obştescii Aduvări'din anulă 1843 se mărginesca acesta numa! do a i se cumpăra ună alţii loci, pentra clădirea unui institutii 
pentru copii strman!, cândă va veni în stare, 
casa, a face uă asemenea zidire; prin urmare numai când is'ar da venitul de 17 ani, de când 

i s'a luată, în sumă de 340,000, şi cu ceea ce mai are adunaţi din venitulă hanului, arii pu- tea fi în atare a se face clădirea cuvenită, după cum era, vorba , spre îndeplinirea dorinţei dă-   
România, parto din, 

nuitorului, reposataiă Mitropolitii Filaretă,» 
Diferitele dotaţiuni făcute de pers6ne filan- tropice pentru copiii orfani s'aă absorbit parte de particularii influenţi at epocelorii, parte s'a contopită în casa centrale, 
Cu tâte acestea, se dice, că căistă âncă în dia de astă-di ca dobândă nă sumă d lei 

502,401 11/40 lăsată de diferite pers6ne cari- tabili, care formâză un capitală destinată pe 
cialmente pentru construzțiunea unui Asilii de 
orfani, 

Regulamentulii organici conține legiuiri a- 
supra priimirii şi crescerii copiiloră orfani, şi 
prevede. construcţiuni speciali pentru fete şi 
băeţi, însă tote aceste disposiţiuni ai rămasă neexecutate! | - 

Copiii orfani, s6ă com se numia pe atunci, 
găsiţi şi de cutiă, şi cal erai sub administra- 
țiunea Ministerinlu! cnltelorii, se dedeaii în 
crescere pe la nutrice prin Capitală, şi cea mai 
mare parte dintr'ânşii mnreaă în scurtă timpă, 
căci nutricele nu eraă supuse la nici ună cou- 
trolă şi revisiune, şi copiii în casti de bâlă nu 
priimeaă nică ună ajutoră medicale. — Parte 
dintrânşii se dedeaii în adopţiune fără a se 
urma conformă legii; şi s'a constatatii prin nu- 
merse reclamaţiuni că, acei copii erai mal- 
trataţi de părinţii lorii adoptivi şi tractaţi de 
dânşii mal reăă ca servi, şi ast-felii ajunsi fără 
căpătâiă pe strade. ” 

In mai multe rânduri s'a rădicatii vocea în 
favorea copiiloră orfani; şi chiar din senală A- 
dunării generale s'a ivitii reclamațiună în con- 
tra lipsei de crescave a acestoră copii, în contra, 
stării lori deplorabile, şi în contra: delapidă- 
riloră ce s'a făcută cu averea Mitropolitului 
Filaretă.         In anulă 1860 Noembrie, sub Domnia Princi- -
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pelui Alexandra Iân I-iă, conformi dorinţei ex- 
presă de Adunarea legislativă, s'a luatii în de- 
cisiune ca îngrijirea copiiloră orfani să se îa 
de sub administraţiunea Ministeriului cultelor, 
şi să se dea sub aceea a Ministeriului de Interce, 
adică sub aceea a Direcţiunei generale a Ser- 

- viciului Sanitară, precum se ficea gi cu Insti- 
tatal alienaţiloriă. , 
„Atunci s'a începută îndată refurmele nea= 
părată reclamate de trista stare a orfaniloră, 
cari atunci nu avea nici hainele trebuincidse, 
organisându-se ună controli sistematică asu- 
pra nutriceloră, visitarea regulată a copiiloră 
celă pugini de două ori pe lună, şi uni servicii 
medicale exactă care să garanteze buna, între 
ţinere materiale a aceloriă copii, 

De şi Regulamentulă organică prevede edi- 
ficarea unui Instituţii pentru întreţinerea şi e- 
ducaţiunea, copiilor orfani, după ce se voră lua, 
de la nutrice, însă acâstă disposiţiane salutarie 
ca şi voinţa Mitropolitului Filaretă a rămasă 
literă mârtă. . 

In primăvâra anului 1861 s'a făcută înce- 
pată cu strângerea a 40 fete întruă casă par- 
ticalară (1), spre a sa cresce şi educa ca în- 
tr'ană internată, însă -organisaţiunea acâsta 
era incomplectă şi neidestulătâre, şi numai după 
sosirea în țcră a Principesei Elena, s'a datiiin- 
stituțiunii acesteia t6tă desvortarea dorită. 

Tată după Monitârele Officiale No. 158 din 
19 ulii anulă 1862, epistola Domnei Elena 
către Preşedintele Consiliului de Ministrii, şi 
raportulii acestuia, către Domnitorii precum şi 
Decretulii No. 303. 

Domnule preşedinte ali Consiliului! 

<Diua de ieri a fostă consacrată de mine în 
visitarea mai multoră stabilimente de bine-fa- 
cere, precumii spitalele cirile, de maternitate, 
acela ali copiilorii, ală filantropiei şi Israeli- 
țilorii. — Pretutindenea ami constatată resul- 
tatele cele mal excelenți ce domină în direcţiu- 
nea loră, pentru care sunteţi rugată, Domnule, 
a arăta mulțumirile mele atâtii domniloră me- 
dici însărcinaţi cu căutarea bolnatiloră, câtii 
şi fancţionarilorii acestei administraţiuni.. 

«Ceea co m'a impresionati mai mult şi de 
câtii aceste ajutâre atâtă de simţite, unde uă 
mulţime de nenorociţă găsescii mângâerea lor, 
şi care a atinsă în destuli mirarea mea, cxi- 
stenţa unci fapte caritabile, şi potii dice, mat 
necunoscute, însă a căruia imperfecţiune lasă 
uă lacană destulă de regretabilă instituţinni- 
Joră de bine facere.—Voescit a rorbi de Asylul 
copiiloră găsiţi, creati la câţi va paşi de Co- 
troceni, într'uă posiţiune încântătâre și care 
n'arealte midlâce efective şi asigurătâre de cât 
modesta sumă ce unii galbenii de copilii alocat 
de guvernă pentru întreţinerea nutricii, 
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«Acesti stabiliment ce are până acum patru- 
deci copile, nimenea nu pâte tăgădui că este 
fOrte insuficiente pentru că uă ioulţime de copiii 
de amândvuă sexele ce se găsescii astă-di risi- 
Piţi în locuri depărtate din care caus% nici că 
se pâte priveghia crescerea co tâtă atenţiunea 
cerută. . 

«După co am visitată acestii Asylă de la Co- 
troceni, şi m'ami încredinţată ocularii de re- 
sultatele dobâuite dintr'acâstă faptă atâtă 
de umană câtii şi ingeni6să, m'amii convinsi 
de neapărata trebainţă ce esta a se da acestul 
stabilimentă miglâcele trebuitâre pentru a se 
putea desolta şi corespunde prin urmare cu a- 
devăratulă scopii pentru care este creati, 

<Credii că se va pntea ajunge cu uşurinţă la 
realisarea uncă aseinenea dorinţe căci ceea ce 
s'a dobândită prin silinţe individoali probează 
în destalii ce resultate sară putea produce, 
dâcă prin consacrarea a uă parte din resursele 
destinate de Stati pentru acestii Asylde copii 
găsiți, s'avă îndemna tot de uă dată la acâsta, 
şi ajutârele particulare. — Pentru ună faptă 
dâră atâtii de interesanţă ca acesta şi care se 
pote atribui iniţiativa, şi generâselorii sacri- 
ficie ale Domnului şi Dâmnei Davila, voindă 
să contribuesc şi eii cu partea mea, vă înainteză 
cu acâstă ocasiune, din caseta mea, suma de 
una mie galbeni, pe care vă rog a'i pune în dis- 
posiţiunea administraţiunii serviciului sanitar, 

«Doresc cu totă dinadinsulă, Domnule, ca 
fundamentele unuj altă nuoii Asylii să pâtă fi 
aşedate fără întârdiere, şi insistii totii de uă, 
dată a fi lingă acela ce există astă-qy, ca a- 
nexulă lui po costiţa de lingă grădina palatu- 
lai Cotroceni. 

<Cu chipul acesta voiii avea sub ochit mei 
tinerii copii deveniți protejaţi mei pa care mii 
propuiă a'i visita adesea, reservându'my Supra- 
vegherea personală şi specială a acestui stabi- 
limentii, unde xoriă găsi îngrijirile părintesci 
şi căldura sinului familiei de care ai fostă 
atâtii de crudă lipsiţi. 

<Contientă în zelul şi soticitudinea Dâmniej 
Vâstre pentru interesele publice, vă recomand 
în particulari, Domnule Preşedinte ali Consi- 
liului, acestă Asyli de copii găsiţi şi nu pușin 
voii aprecia silinţele Domniei Vâsire ce veţi 
depune în sprijinală desvoltării acestat însti- 
tută ce'lă iai sub patronagiulii mei. 

<Priimiţi, domnule preşedinte al Consiliului, 
expresiunea stimei mele», 

- - Elena Domna. 
Anulii 1862, Iulie 13. - 

Prea Inălţate Dămne, 

„Măria Sa Dâmna printi'nă epistolă ce mi-a   făcuţi onre a'mi adresa, exprimă Inalta Sa 
  

(1) Casa doctorului Davila.
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mulţumire pentru buna administrare a stabi- | 
limentelorii de bine-facere, despre care s'a în- 
credinţatii însăşi, cu ocasiunea visitării ce a 
bine-voitii a face spitalului Phiiantropia, aşe- 
dământului do maternitate, alii copiiloră pre- 
cumii şi alii Israeliţiloră, 

Cu acâstă ocasiune Măria Sa Dâmna exprimă 
Inalta Sa admirare pentru modestulă stabili- 
menti ali copiiloră orfanii creatii de curândi 
lîngă palatulă de la Cotroceni. — Crescerea 
copiilori orfan! este şi astădi în cea mai mare 
parte încredinţată la nutrice aflându-se răs: 
pândito îu diferite localităţi ale Capitalei, pantă 
în imposibilitate pe guvernii de a întrebuința, 
totă acea priveghere ce reclamă atâţii de mult 
îngrijirea lorii. . 

Crearea unui stabiliment într'adinsi pen- 
tru orfani era uă trebuinţă simțită de obşte, 
— Astăgi Măria Sa Dâmna, în Inaltelo S6le 
sentimente de filantropie prețuinăii uă ase- 
menea trebuință, oferă din caseta Sa particu- 
lază suma de una mie galbeni pentru. crearea 
unui Asilii de orfani. — Oferirea Măriei Sâle 
Dâmnei este uă preîntimpinaze a unei trebuințe 
simțită de toţi. . 

Iniţiativa ce Măria Sa Domna a luati în 
crearea acestui Asilii ală orfaniloră, reclamă, 
“ca totii dreptalii, Inaltuli Săă patronagiii ca 
să-pâtă prospera şi să se desrolte în viitori, 

" Spre acestii sfirşitii cu totă respectuli su- 
puii Măriei Vostro alăturatulă proectă de 
decreti în virtutea căruia să fii antorisată a 
lua disposiţinni de a se pune îndată cea d'ân- 
tâiă piatră a stabilimentului creatii de AL. Sa 
Domna şi care va purta numele patrânei Sâle 
<Elena Dâmna.> , 

Măria Vostră îmi veţi permite ca printr'uni 
deosebită raportii să viii ară supune midlâcele 
pentra complecta săvârşiro a acestui stabili- 
mentii de bine-facere precumiă şi pentru a sa 
organisare, 

Suntii, prea Inălţate Dâmne, 
ca toti respectală ali Măriei Vostro 

prea plecată şi supus scrv 
Ministru secretară de Stată, 

* Preşedintele Consilialui Ministrilorii 

N. Creţulescue 
No. 421, anatii 1862, Juli 18. 

ALEXANDRU IOAN 1 
Cu mila 1ni Dumnedci şi voința națională 

Domni alii Principatelorii-Unite - 

La toţi de faşă şi viitori sănătate 

Asupra raportului 
Nostru de ministri. ., E 

Preţuindi dorinţa ce, Măria Sa Dâmna a a- 
rătatii pentru crearea unui Asilii spre crescerea 

preşedintelui Consiliului 

copiilor orfani, alături cu acela ce există a- . 
stădi la Cotroceni. 
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Vădândă dania de una inie galbeni ca a fă- 
cută din caseta sa personală spre clădirea ace- 
stui stabilimentă. 

Considerândă propunerea făcută de ministru 
Nostru președinte ali Consiliului, că acestă 
stabilimenti să pârte numele «Elena Dâmna» 
ca uă- creaţiune dictată de sentimentele filan- 
trovice ale Măriei Sâle Dâmnel. 

Amii decretatii şi decretămii ce urmeză : 
Art. 1. Suma de una mie galbeni se va în- 

trebuinţa îndată la începerea, clădiril Asilului. 
orfaniloră, prin îngrijirea preşedintelui Consi- 
lialui ministru din întru, 
„Art. 2, Acestă Asili ali orfaniloră se va 
clădi pe costiţa de lîngă Palatul Cotrocenii şi 
va purta numele patronei ssle, < Elena Domua» 

Arte 3, Preşedintele Consiliului, ministru 
din întra, no va supune prin deosebită raport 
chibzairea sa asupra midiceloră pentru com= 
plecta săverşire şi organisaţiune a acesta sta- 
bilimentă. 
"Art, 4. Şi celi din urmă, Preşedintele Con- 

siliului, ministru din întru este însărcinaţi cu 
executarea acestui decroti, i 

Dati în Bucuresci la 18 Iulii 1862... 
„Alexandru I6nă I,. 

Preşedintele Consiliului 
ministru din întru 
N. Creţulescu, No. 303, 

Preocupându-se de sârta, nefericiţiloră copil 
orfani, Dâmna Elena a ordonati începerea con- 
sfracţinnil edificialui Asilului la 29 Iuliă t862, 
destinată pentru crescerea şi edacațiunea, a- 
celori copit orfani ce se voză lua de la nutrice . 
după ce toră fi crescuţi de dânsele până la uă 
etate 6re care. | 

Monitorele oficiale No. 169 din? August 1862 
conţine darea de s6mă a punerii petrii fanda- 
mentală a acestui stabilimentă, la care a ati- 
stată şi luată parte Domnitoraliă şi augasta 
sa consârtă, şi care se reproduce la finele a- 
cestor pagine. 

Inserăm însă aci copia actulul de fundaţiune, 

ASIL ELENA DOMNA 

<Astădi Dominecă la 29 ale lunel Iuliă 1862 
în gilele Măriek Sele Alexandru Ion I., Domni- 
torală Principatelori-Unite şi ale Măriei Sele 
Dâmnei Elena, s'a pusii piatra fundamentală 
a institutului copiilorii găsiţi de sub patrona- 
giulii Măriei S6le Domna numită As:7 Elena 
Domna, fiindă ministru Preşedinte ali Consi- 
Jiului Nicolae Creţulescu, al afacerilorii străine 
şi de Stată principele Alexandra Cantacazină, 
ali cultelorii şi instrucţiunii publice Nicolae 
Racoviţă şi inspectore generale ali serviciului 
sanitari. Doctorul Caroli Davila». 
Domna Elena pe lîngă suma, de let 32,000 ce 

a oferită din caseta sa particulară pentru con=



SI ALTELE DIVERSE 

strucţiunea Asilului, a făcută un apel la tâtă țera, spre a subscrie în profitulă acestui sta- bilimentii, şi astă-felii s'a adunati de la dife- rite pers6ne suma de lei 378,824 parale 2 ce se vede în Monit6rele oficiale No. 52 din 1863 şi No. 113 din 1864. Cu acâstă sumă s'a constrait aripa drâptă şi stângă a edificiului Asilului, şi s'a întempinatii diferite cheltueli privitâre la ambele părţi după cumii se vede în tabela de la fine. , ” e 
„ Medaliele bătute cu acâstă ocasiune voră purta posterităţii numele generâsei fondatâre. 

Pe lingă acestea Domna Elena a adresată damelori unii apeliă plinii de cele mai nobili sentimente pentru a veni în adjutoralii Asilu- Imi cerânduli-se; în nrmele copiiloră orfani, de 
a oferi ori-ce obiecte Yor toi, cu cari să se facă uă loterie, şi ali căria produsi să serve pentru construcţiunea stabilimentului, ! 

Iată acel apelii : 

- Dâmna mea, 

<La tâte naţiunile, 6menii sunţii aceia ce fe- 
meile ai voitii să fie, . 

<Ele suntă mume, cle suntiă sâge. Naţiunile 
cu virtuţi mari, ce faci să le admire istoria, suntă fapta femeilorii ce se află la înălţimea 
marei loră misiuni pe pământi, 

<Naţiunea română, ea înstşi este supusă a- 
cestei voințe a proredinței divine, Ea va & în 
fiitorii aceez ce femeile române vorii voi să fie, 
şi nu no îndoim. Ele suntă chiămate ca mure, 
înainte de alţii a lucra pentru crescerea unei 
generaţiuni în fiitorii; cândii femeile 'române 
vori fi convinse dă acesţii aderării, din acea qi 
viitorul României este chezăşuitii, 
«E una ami încredere că mamele române 

ali şi convicţihnea marelor fol6se purcese ditruă 
asemenea lucrare a lori, aii şi toti ce trebue 

- spre a realisa mă asemenea credinţă, 
«Unele din nenumăratele âstorii ce consti- 

tuescă frumâsa misiune a femeilor, sunt actele 
filantropice şi piâse despre care femeile române 
aii dat toti-dc-una dovedile cele mar vii, 

<Asilulii Elena Dâmna fondatii prin adjuto- 
rul românilor bine-roitori, Asili ali copilăriei 
nefericită , este înainte de toți recomandată 
tutulorii mamelorii române; remâne ca elă să 
devină fapta loră. - - „- 

<Cunoscii gingăşia inimei d-vâstre prea multă 
şi îmi facă plăcere a pune asupră'i prea multă 
speranță, ca să vă recomandii cu încredere a- 
cestă Asilă ali nefericitelorii mlădiţe venite 
la sârele vieţei, sfiiciose, tremurânde, părăsite 
şi suridândă mamelorii române și lui Dumne- 
deu singurulă loră protectore. 

«Este vorba să se adune mici obiecte plăcute, 
din cară uă parte se voră pune la uă loterie, 
iară uă parte se voră vinde în profitulă acestui 
stabilimenții. - i E 
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«Atâtii natura laudabile a faptel, câtă şi in- teresnlii objecteloriă eşite cu gingăşie din mâi- nile Domneloră nâstre române, promitii mare isbândă în folosulă Asilului. 
«Se vorii priimi ca plăcere nu numai objectele lucrate de Domniele vostre, dară âncă ori-ceob- 

jecte de manufactură. 
«VE rogii, Dâmna mea, ca asociindu-vă acestei 

opere de bine-facere să bine-voiţi a comunica 
acesta şi amiceloră d-râstră, Veţi avea totii da uă dată bunătatea a vi însărcina şi cu strânge- ” rea objectelori ce se vori trămite mie până la sfirşitulă lunci lui Augnstă. 

<VE molță mese dinainte, Domna mea, pen- 
tru concursulă ce suntă încredințată că/lă veţi da în favârea unei întreprinderi filanthropice. — Binecuvântările orfaniloră recunoscători, voră fi răsplata cea mai demnă pentru lucrările Domniel vâstre.> Elena, 

Acestă generâsă iniţiativă a dată în adevăr cele mal satităcătâre resultate, ME 
Damele din Romania s'a grăbit a corespunde 

acestui apelă, oferind fie-care diferite objecte 
ce se văd a nume trecute ca numele loră în listele publicate în Monitârele oficiale No, 121, 151, 188, 209 din anul 1863 şi No. 50, 74 din anul 1864 şi No 1 din anulii 1865. 
Loteria acestori obiecte a, produsă după 

5,055 bilete, suma, de li 60,660 din care scă- deniuse cheltuelile aii rămasă ler 59,480 ce asemenea s'a întrebuințată pentru terminarea 
aripe! drepte a Asilalui, Acâsta se pâte vedea în tabela citată mai susă, O - Indată după terminarea aripei drepte a Asi- lelui s'a instalată acolo 100 fete şi 20 băeţi orfani nai rămâindă afară din Asilii 120 copii cari s'aii dat în adopţiune pe la diferite persone conformă legii, şi cu condițiuni care garantâză 
viitorulă loră, 

Cei alţi copil orfani, mai mici de câtii patru ani, a rămasă pe la nutrice Spre crescere, şi” numtrulă lori se urcă astă-dt la gifra de 339, După dorinţa espresă de Domaa Elena s'a adusă în anulii 1863 de Ia institatulă Grego- 
rian din Iaşi 39 copile care s'a instalată în Asil. 

Sa admisă asemenea ună număr Gre-care de copil surdo-muţi puindu-se astit-felă basa 
unui institută speciale. 

Ambele aceste servicie, adică acela ali C0- piilorii orfani daţi în crescere pe la nutrice, câtii şi aceia instalați în Asilulii Flena se în treţină din subvenţiunile acordate anualmente 
da guvernă, şi penă la Pebruariă anulă 1865 sa conduceaii de direcţiunea generale a sâryi- 
ciului sanitară cându, prin decretulă No. 236: din 8 Pebruarii acelă ani, a trecați sub ad= mministrarea Eforiei spitalelorii civilt îu urma intervenirii membrilorii Eforiei,   So reprodnce aci decisiunea luată de membrii ! Eforiei în şedinţa de la 22 Decembre 1864, prin 
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jarnalulii No. 76 întru acâsta, arii decrerulii 
citatii mai susii se reproduce la fine. 

JURNALU 

Eforia spitaleloriă civilă avândă în vedere că 
scopuli pentru care donatorii ai. destinatii 
fondurile de care dispune Eforia, aă fostii d'a 
întocmi instituţiuni de binc-facere. 

„ AvCudă în vedere că Măria Sa Dâmna, prin- 
trunii sentiment de umanitate şi numai după 
nobila sa iniţiativă, a întocmitii şi în ţâra n6- 
stră institutulă pentru orfani, 

Considerândi că de şi în bndgetuli Ministe- 
rului de interne, acestii institutii are fondurile 

- s6le şi uă administraţiune speciale. 
.. Considerândă însă că deea acestii aşedământii 

” ară trece sub administraţiunea generale a Efo- 
rieă spitaleloriă s'arit da ocasiune şi acestei Efo- 
ri! a contribui cu din fonduriie scie pentru pro- 
speritatea şi desroltarea Asiluluy Elena Dâmna. 

- Pentru aceste cuvinte, Eforia sn şedinţa de 
astă-dI a chibzuit a se aduce rugăciune domnu- 
lut ministru de interne, ca în vederea conside- 
rantelor de mai sus, să midlocâscă la Măria Sa   Domnulii ca sa binc-voiască a încuviinţa trece- 
rea administraţiunii Asilalui Elena Dâmna la 
administraţinnea centrală a Eforiei spitaleloră 
împreună cu fondurile alocate în budgotă, ca 
apoi să pâtă şi Eforia a aloca din parte'i su- 
mele trebuinci6se spre a, so da acestui institut 
t6tă desvoltarea cerută pentru uă asemenea 

„ cteaţiune filantropică, 
"Ne Creţulescu, J, Cantacuzino, Davila. 
No. 76. 1865, Decembre 22. 

- Îndată ce serviciele acestea ai trecuti sub 
administraţiunea Eforiei spitalelor, s'a căutat 
a se face posibilele îmbunătăţiri, de exemplu : 
terminarea aripe! stângă, constrnirea bucătă- 
riei şi a spălătoriei, a grajdului şi gopronului 
pentra vaci, plantaţiunea grădinei, desroltarea, 
învăţământului, crearea unei clasa normale, 
chora vocale, desemnulii, înfiinţarea, iofirmeriei 
şi po lingă acestea s'a separată copiii de sexi 
masculină de aceia de sexi femeninii, instalân- 

” du-se provisoriii cei d'ântciă în localulă ospiciu- 
lui Panteleimon, ' , i 

: Pe liugă acesta Eforia spitalelorii în solici: 
tudinea sa, pentru sârtea copiiloră orfani a re- 
gulati crearea de scoli comunali p6 Ja unele 
„din proprietăţile sâle cu condiţiune ca locoito- 
rii să ia în adopţinne copii dintre cet orfani, 

In tâmoa analui 1865 conform dorinţei prin- 
cipesei Elena s'a adunati în Asilă câte ana 

"s6i mai. multe fete din fie-care districtă din 
țeră, apre a, 'şi lua educaţiunea, ca astă-felii în 
urmă să derie institutrice, în districtele din 
cae a'ai luati. Parte din aceste copile suâtii   orfane, parte ai părinți inârmi, “neavuţi stă 
vechi fancţionari al Statului, - 

1 In -tâmua anului 1866 conformă: dorinţei | 
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Mărie Selo Domnitorului Carolă I, cu ocasiu- 
nea visitării oraşului Iaşi, a ordonati a se tră- 
mite în capitală 12 copile, 'ai cărora părinţi 
periseră victime alo epidemie! cholerice din a- 
celă anii şi ale fometei. Acesti copil sa şi în- 
naintată în câpitală prin Primăria urbei Iaşi 
şi s'aii instalată în Asilă; astii-felă numărulă 
copilelorii aşedate în Asilii, din partea Pomâ- 
niei de peste Milcovii se urcă la gifra de 72 din 
totalulă de 240. , 

Asilulă Elena s'a construiti pe costa dâla- 
lui Cotroceni la uă mică distanță de palatulii 
Domnescii de vară, pe ună locă particolară su- 
pusii la plată de embatică către Monastirea, 
Cotroceni. Acelă Jocii era proprietate a Dâm- 
nei Ana Davila, dărnită domniei sâle de ancbiul 
stii generali Nicolae Golescu, ce'liă avea cum- - 
părată de la trei embaticari, Indată după con- 
strucţiunea Asilalui prin actul egumenului 
numitei Monastiri, s'a dată Dâmnei Davila un 
altă Joc de aceia-şi fatindere, în vale şi astăi- 
felii terenul pe care se construise Asiulă s'a 
reîntors cră-şi în proprietatea Monastirei adică 
a Statului români. | 

In- primăvara anului 1867 membri Eforiei 
spitaleloră prin adresa No. 842 a cerută dom- 
nului ministru de interne ca atâtii edificiulă 
Asilului Elena câtă şi terennl ce “i este reser- 
vat şi care compune parculă Asilului, să se re- 
cunoscă sub absolută proprietate a Eforiei, ceea 
co s'a şi admisi prin înaltul deeretii No. 590 
din 6 Augustii 1867. ” 

Iată acelii decretă: 

CAROL, 1 | 
Din graţia lu! Dumnedeii și prin roința 

naţională Domn al Romiinilor 

“La toţi de faţă şi ziitori sănătate 

_ Asupra raportului ministrului nostru secre- 
tară de statii la departamentulă de interne No. 

Vălâadi jurnalulă consiliului nostru de mi- 
nistri, sub No. 1, aprobatii de Noi, 
Amă decretată şi decretămă ce urmâză CI 

- Art. 1, Institatulă Asilulă Elena Dâmna 
ce se află sub administraţianea spitaleloriă ci- 
viii, rămâne în absolută proprietate a menţio- 
natei Eforii d'impreună-şi terenulii ce”i este re- 
servată şi care compune parculă Asilului, sub 
condiţiunile cuprinse în citatulă jurnală. 

Art, 2, Şi celă din urmâ. Ministru nostru 
secretară de Stati la departamentulă de interne 
este însărcinată cu aducerea la îndeplinire a 
decretulu! de faă. 

Dată în Bucaresci la 6 Aprile, 1867. 
, Carol, 

Ministru de interne |. 

I, Brătianu, - No. 595,
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Iată şi jurnalul Consiliului de ministri citat 
în decretii, , IN 

JURNALU 
„— Astădi Sâmbătă în 25 Martie 1867 în şedinţa 
Consiliului de ministri, luându-se în băgăre de 
semă raportul domnului ministru de interne 
No. 518 relativii la trecerea Institutului Asi- 
luiii Elena în absoluta proprietate a Eforiei 
spitalelorii civili precamă şi terenul ce'i este 
reservată şi care compune astădi parcul A- 
silulni. . 

Avândii în privire trebuinţa ce este dea se 
termina câtă mai curendă construcţinnea ace- 
lui edifică. 

„ Arândii fa privire angagiamentulii ce'şi ia 
Eforia pentru terminarea arstatului edificii, 

Cousiliulii aprobă ca Asilulii Elena să se re- 
cunâscă proprietate absolută a Eforiei spita- 
Jeloră cișili împreună cu terenul ce'i este re- 
servatii şi care compune astăqi parculă Asilulai 
cu îndeplinirea, obligaţiunii de mai susă, 

Disposiţinnile Jarnalalui de fagă so voră a- 
duce la îndeplinire de domnulă ministru de in- 
terne, după ce mai ântâii va cere domnâsca 
aprobare. : 

-_ GC, A. Creţulescu, Ioan Brătianu, Gherghel, 
D. Brătianu. , | 

Totiă în acâstă eporă s'a imprimaţi şi colee- 
ţiunea, de <Poesie populare ale Româriloră» 
coordonate şi întocmite de poetulii români 
B. Alexandri şi pe care le-a oferită Asilului 
âncă din anulă 1862, A 
Reproducemi după Monitorulă oficial No. 229 

anulii 1862, scris6rea domnului B. Alexandri 
către Dâmna Elena şi răspunsulă săi câtre poet. 
Domnu B. Alexandri ale căruia scrieri poe- 

tice şi dramatice aii adusii atâta strălucire a- 
supra literature! contimporane a României, a, 
dăruitii în deplină proprietate a Asilului Elena, 
colecţiunea sa de pocsie populare. - , 

" Sa scie ce succesii aii avutii Doinele şi Lă- 
crămiorele, care s'a tradusă în limbele princi- 
pale ale Europei, cumiă şi Baladele. Ediţiunile 
acestor scrieri repede desfăcute, D. B. Alexan- 
dri s'a ocupatii acumii în urmă de a complecta, 

" a redacta acâstă preţiâsă colecţiune de cânturi 
naţionali şi a încununată patriotica domniei 
sâle lucrare oferind'o- Măriei sâle Domnel, ca 
să se publice şi să so vîngă în beneficiul Aşi- 
lului do copii găsiţi. 

Iată, sorisârea adresată Dâmoei Elena de 
domnu B. Alexandri. 

Prea Inălţată Domnă, 

- Intr'ună giră de mai mulţi anl m'ami ocu- 
pată cu strîngerea şi coordonarta poesiilor po- 
pulari din ţările Românesci şi amii parvenită 
a forma nă colecţiune interesantă de balade 
istorice, da leg=nde şi de diferite cântece im- 
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provisate de poporulă română în orele sâle do 
suferinţe s6ii de veselie, da căderesâiă da mărira. 

Uă parte din acele petre scumpa ale corânai 
geniului Românesc, aii fostă seâse la lumină 
şi traduse în limbile Fraucesă, Euglesă şi Ger- 
mană. Fiindii pretutindinea,. bine priimite, ai 
desceptati luarea a minte a Gmeniloriă eradiți 
şi aă contribuiti a atrage simpatie matritate 
asupra naţiunii nâstre, uitată şi părăsită de 
atâtea vâcuri pe marginile Orientului. 

Complectândii acumii, pre câtă mi-a fostă 
prin patinţă, colecţiunea începută şi dorindă a 
“face ca să contribne âsuşi geniulii popoluiui 
în folosuli Asilului de copii găsiţi, ce pârtă 
numele Înălţimei Vâstre, ină îndrăsnelă a hă- 
răzi acestui aşedimânti, manuscrisul mei 
de poesii culese din sînnliă popolalai. ! 

Ele cuprindă glasurile intime, alo sufletului 
săi şi merită de a fi unite cu glasurile de re- 
cunoseinţă şi de bine-curântare, ce răsună îm- 
prejurulii numelui Inălţimei Vostee. Elo suntă 
copiii găsiţi ai geniulai românescă şi prin ur- 
mare ai dreptulă a se bucura de îmbrăgiştrea 
Inaltel Protectrice a Asilului Elena.   Ami ondro a fi cu celă mat 

adâncă respectă 
ală Inălţimei Yostre 

prea plecată şi sapusii servitorii 

B. Alexandri, 
Bucuresci, 3 Octombriz 1869. 

Măria Sa Dâmna a bine-voitii a răspunde 
| domnului B. Alexandri printr'uă serisâre anto- 
grafă în cuprinderea următâre : 

„Domnulă mei, 

«Nu voii să întârdiii mai multi a vă mul- 
țumi pentru buna şi mărinimâsa, cugetare ca 
aţi avată. Ami cititi cu mulţumirea ce voiă 
să vă exprimi, scrisârea, prin care "mi dedicați 
coraplecta, ediţiune a poesieloră naţionali 'cu- 
lese de vol. VE mulţumesc: ca Română şi ca 
Dâmnă. * 

Ca Română, căci aţi alăturatii numele meii 
la acâstă lucrare patriotică, la aceste cântece 
scăpate de uitare, mulţumită seriâselorii vâstre 
cercetări şi cari aducă aminte bucuriile, dure- 
rile, istoria şi simțimentele 'Ţărei, Fără/'a ră- 
dica ceva din caracterulă naivă ală expresiunii 
populare aţi mlădiaţii cu uă rară fericire forma 
acestori încercări ântâietore. Da acum înainte 
aceste fol răspândite ale trecutului nostru, sunt 
aşedato pe uă carte fromâsă, şi ori câtii de mio- 
destii aţi fi la partea ce vi se cuvine, Românit 
nu ori despărţi nici uă dată de Doine, Balade 
şi Lacrimidre, numele postului care a aruncată 
uă strălucire atât de vio asupra literaturei   naţionale. a 

Ca. Dâmnă, vă mulţumesciă că aţi dati cs 
desăvârşită proprietate roiulă ocupării sâstre.
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de mai mulţi ani, la, Asilulă Elena, ce am fon- 
dată pentru prunciy găsiţi, Acestă lucrare este 
uă comâră adevărată pentru bieţii mei micuţi 
adăposțiți, şi o priimescă cu recunoscinţă. 

- Voescii ea ediţiunile ce se vorii face Şi 50 vor 
vinde în folosălii Asilului Elena, să fie demne 
de geniuli poetică ali Românilor, Yoiă eo- 
manda ducă, din care una ediţiune de luxă, pen- 
tru admiratorii frumuseţelor poesiei populare, 
cea-altă ediţiune tipărită cu caractere chiri- lice, fiindi menită a se vinde cu preţuli celă mai micii, va servi a duce cântecile naţionale 
ale României în sînulă munţilorii; în sate, în 
monastiră de unde le-aţi culesă cu pietate. 

Deră mai maltii în Asilulii Elena acele poe- 
sie se vori păstra, căci ele, puse pe musică, vor 
legăza tinerile fiinţe adăpostite în eli.—Micii copilaşi ai Asilului mei le vori cânta, şi atunci 
voii fi îndeplinitii acea gingaşe cugetare din 
scrisorea vâstră, de a dedica prenciloră găsiţi -din România aste poesii pe cari le numiţi «Co- 
piil găsiţă al geniului Românescă.> 

Bucuresci, 10 Octombrie 1862, Elena, 

Aceste cărţi imprimate se vîndă astădi în 
profitulă Asilului. 

Se reproduce aci jurnalul membriloriă Efo- 
riei spitaleloră civili No, 214 din 7 Octom- 
bire 1867 pentru crearea orfelinatului Sf. Pan- 
teleimon pentru copiii orfani, şi în lipsă de miglâce, în care naturalmente cei d'ântâiă copii ce s'ai așegatii a fostă băeţii orfani din Asi- lulă Elena, . 

JURNALU 
Astăgi suhscrişii avendă în vedere dorinţa Eforiei de a proceda Ia creaţiuni şi îmbunătă- țiri pe la stabilimentele dependinte de Casa 

spitalelori. 
„Considerând că condusă de acesti simţi- mentii, Eforia pe lîngă alte amelioraţiuni ce a 

facută, a Imată disposiţiuni pentru formarea 
de sc6le-modelă, " 

Considerândii că ospiciulii Panteleimon prin posiţiunea sa în apropiere de capitală, pâte seivi pentru instalarea unei asemenea, scâle- 
modelă. 

Considerândi că, cn acestă modă se aduce unii servicii copiilor orfani şi de familie lipsite de midlâce,: dânduli-se instrucţiune şi educa- ţiune şi făcându'i pentra viitorii folositori so- cetăţii, iu 
Decidemi: 
In ondrea numelui şi memcriei fondatorilorii acestei Case, și în spiritul dorinţei de bine- 

facere, de la 1 Ianuarii 1868 se va institui în 
Ospiciuli Panteleimonii vă scolă-modeli, inter- 
nată pentru copiil orfani de seră masculini 
care va purta titlali de Orfelinatulii Sântului Panteleimoni, . - a tr, Do vă camdată număruli copiiloră orfani ce 
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se voră priimi în Orfelinati vorii fi de şese- deci No. 60, | CI 
Intreţinerea acesti Orfelinatii adică sumele 

necesare pentru acesta, personalului necesarii şi a orl-căroră necesităţi, se vorii prevede pe - fie-care ană în budgetulii Casei spitalelor ci- vile după regulile în vigâra. 
(Semuaţi) I. Cantacuzino, Vladimir Ghica, Davila. - 
No. 214. 1867, Octombrie 7. 

Instrucţiunea copiilorii din ambele institate 
încredinţată unui personală alesii, se urmeză 
conformii programei adoptată de Ministerul instracţiunei publice, avendiă fie-care câte patru clase primare şi altele normale, şi pe lingă a- cestea şi nă divisiune de surdo-muţi Ia, Orfeli- natuli Panteleimon. 

Resultatele învățământalui anuală a fostă totă-dâ-una satisfăcătăre, probându-se acâsta, prin dd. delegaţi ai Ministeralay instrucțiunei 
publice, ce în toţă ani! aii asistatii la acele e- xamene după cererile Eforiei, conformii legei instrucţianei publice, 

Procestle verbali ale d-lori delegați pria cari se constată anualmente progresele instruc- țiunii copileloră din Asilii, se reproducă la fi- nele acestoră pagini, 
Instrucţiunea şi educaţiuaea, fetelorii este mai întinsă în ceea ce priresce lucralii mâini- loră şi cele privitâre la trebuinţele casnice, . Atelierulii instituitii la Asilă este sub direc- țiunea institutricelorii speciali ce învâţă peco- pile la lucru, croire, cusătură şi broderiă. Fără excepțiune tâtă îmbrăcămintea fotelorii Şi ag- ternută suntă Incrate de fetele cele masi în atelierii. : 

„„Numărulă fetelorii mici ce nu sant în stare a'şi face singure îmbrăcămintea şi aşternutulă 
lozii, explică că fetele mari aă fostii ocupate mai mulţii de acel lucru, şi prin urmare lu- crările de broderiă şi luxii suntă mai pugină 
desroltate, 
Ast-felă deră astă-di copiil orfani ce în tre- 

cutii nu "şi aveaii ună asilă, suntă priimiţi şi. aşedaţi în acele institute priimindu-şi educa- ţiunea şi crescerea necesară spre a deveni fo- - 
lositori societăţii. 

Se alătură aci tabelele de întreţinerea co- piiloră din Asilă pe cursă de nouă ani, din care se constată că ună copilă a costată în acestă interval lei vechi 7931 26, €ră pe unii anii 
lei vechi 802 30. 

Acestă sumă de întreţinere, se compune din îmbrăcăminte, atelieră, nutrimenti, iluminat, spălatulă rafelori, cheltuelile mărunte, cărţi, obiecta de studiă, aşternută şi obiecte zestrali, paturi de feră, dulapuri, mese, lemne de foci, medicamente, lefi, reparațiuni ete, : 
Se reproducii aci tabelele de cheltueli pe 

fie-care ani,
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ALEXANDRU IOAN I 
Cu mila lui Dumnedeiă şi voința națională Domniă al Priucipatelor-Unite Române 

La toţi de fară şi viitori sănătate 
Asupra raportului ministrulay Nostru seere- tari de Stată la departamentuliă de interne, a- gricultură şi lucrări publice No, 430. 
Avândă în vedere jurnalală Consiliului No- stra de ministri, din şedinţa de la 5 Pebraariă aprobată de Noi, în privinţa trecerii Asilului Elena Dâmna sub administraţiunea generală a Eforiei spitaleloră civile din Bacuresc]. Considerândii că prin măsura de facă, men- ționata Eforie s'a angagiat a contribui şi cu din fondurile sâle la prosperarea, şi desvoltarea A- silului Elena Dâmna. 
Ami decretatii şi decretămi ce urmăză : Art. 1, Asilulă Elena Dâmna se trece sub administrațiunea generală a Etoriel spitaleloră civile din Bucuresci cu tâte fondurile sâle ce suntă alocate în budgetulă respectivă, urmând însă ca instrucţiunea, copiiloră din aceli Asilă să, rămâe snb priregherea Ministeralui de ju- stiţie. culta şi instracţiune publică. Art, 2, Şi celi din urmă. Ministru Nostru Becretari de Stati la departamentul de in- terne, agricultură şi Incrări publice, este însăr- „ cinatii cu aducerea la îndeplinire a decretului de facă. 
Dati în Bucuressi la 8 Februariă 1865. 

Aexandru Ioan, Ministru sceretari de Stată 
la departamentnlă de interne, agri- 

caltură şi lucrări publice, 
C. Bosianu, No. 236. 

— Extrasii din Monitorali oficială No, 169 din 
2 Augustii 1862. 

- ASILULU ELENA 

După cumă amă publicatii prin acestă foie, 
Măria Sa Dâmna a pusi Dumineca trecută cea 
ântâiă piatră de temelie la edificiul consacrat 
copiilorii găsiţi, A 

Ceremonia se anunţase pentru şese şi jumă- 
tate oro s6ra. De la duot ore după amedi uă 
mulţime nenumărată de popolii din tote punc- 
tarile capitalei se îndrepta spre Cotroceni, La 
patru ore, câmpia unde se afla rădicatii pavi- 
lională dresată pentru MM, LL. şi persGnele 
invitate oficialmente, era acoperită de mulţime. 
Regimentulă ali duoilea comandată de ('olo- 
nelă Culoglu, sosi pe la gâse ore şi nu putu a 
ocupa, de câtii cu uă companie de venători, sub 
'ordinile căpitanului Racoviţă, aleia prin care 
Domnitorele. şi Dâmua căta, să trâcă spre a 
merge prin bulevardulă de afară la locurile ce 

2059 

le erai pregățito. Linia oştiriloră era îndnoită prin elovii scâlei de medicină, ! 
In centrulă câmpiei Cotroceniloră, şanţurile 

deschise pentrn temeliele clădirii desemnati li- 
niele principali ale părţei edificiului ce este să se construe îndată. De laturi şirurile de cără- 
midi înfăşişa ve lerei totii cuprinezlă fiitorului 
aşedământii, La colțulă unnia dintre şanţuri, 
zidăria se începuse şi sa vedea uă piatră mare, 
alii căruia centru, săpatii, căta a priimi, după 
obicei, documentele oficiali destinate a con- 
stata actul însemnătoră ce urma a se înde- 
plini; era cea ântâia pâtră a Asilalui Elena. 

Lă câţi-va paşi înainte se afla rădicatii unii îutinsă pavilionii de verdeţă la a cărmia împo-   dobire contribuiseră lemnele şi nsuşi vița de 
prin prejurii.. In fundaliă graţiosului edificiă şi 
în faga şanţurilorii era înălțată uă estradă pe care se afla aședate cele duoă fotol:uri princiare : 
d'inainte po uă mâsă era pregătite procesulă- . 
verbală ali ceremoniei, medaliele comemora- tive, monede, numărul Monitorului din 19Iuiiă, cuprindendii documentele relative la fundaţia Asilului Elena şi număraliă din 27 alo aceleeaşi . lani, cuprinâândă Organisațiunea provisorie şi somarie a aşedEmântulu! căruia Măria Sa Dâr- na Elena a bine-voită a'i da înalta Sa protec- ţiune şi a'i consacra îngrijirile S&le personali, 
Da cea-altă lature se afla, pregătită uni al- tarii prin îngrijirea clerului Mitropoliei : gir- lande de flori şi de frunze decorai modesta capelă; pe acestii fundă de verdâţă, se vedea, strălucindă dauritele cărţi bisezicesci, vesti- mentele sacre şi: splendida mmitră a Em. Sele Mitropolitului, pe care le purta Cavioşia Sa Părintele Calisti, însărcinată asăvârşio fciulă divină în lipsa capului Bisericel naţionale. Da- supra altarului privirele se îndreptaii asupra portretului Mitropolitului Filaretă care a Ocu- pată acâstă înaltă vrednicie în anulă 1792. A- cestii prelatii, care, după dreptă cuvânti, este unulă dintre cei mai onoraţi, manifestase âncă trăindă cele mai părintesei simpatii pentru Copiii-Găsiţi; prin testamentulii săi consacrase tâtă, averea sa, aşedimântului de uă institu- țiune, care asigura avestoră sirmani copii face- - rile de bine, ale educaţiei şi ale instrucției, Dândiă Asitaluy Copiiloră-Găsiţi, sborulă ce uă gener6să iniţiativă, individuală nu le putea a- sigura, Măria Sa Dâmna Elena a voitii să a- nâscă la opera Sa memoria venerabilului Mitro- politii Filaret. Spre a sa realisa acâstă pi6să cugetare de recunoscință şi justiţie, s'a căutat şi va găsită portretul Em. S6le care a figu- rată la ceremonie chiarii din ozdinali Mărici Sâle Domney. - | - Po stilpil plini de verdţă care susţinea pa- vilionuli se vedâă atârnate cadre represintândă vederea fiitoralu! edificii sub diferitele sâle as- pecete, cn planurile eşite din craionulă şi pene-   luli domnalui Lipicer, şi ună framosii desemnă



20%0 

scosă din imaginea carităţii de către d. Storek, 
Uni altii tabloii înfășişa vederei ună podii care 
va uni d6lulu Monastirei Cotroceni cu înălţi- 
mea, care domină din acâstă parte oraşulă Bu- 
curesci, de către d. Bonet, ingineri de poduri 
şi gosele din Francia. | 

Pavilională, dresată de aa, architecţi Benesch 
şi Hofmann era decorată cu culori naționali; 
împregiuriă stilpii purtaă lungi stindarde tri- 

" colore fâlfâinde. 
Inainte de a sosi cortegiulă princiară, tâte 

locurile se şi ocupaseră d'a drâpta tronului. 
EEF. LL. dd, ministri, d'a stânga dd. Agenţi | D 

şi Consuli- generali al puteri!or străine; în giură 
dd. Membri ai Adunări! legislative, ai Curţii 
de casaţiune, ai deosebiteloră Tribunale. cej 
mai de căpetenie funcţioneri ai diferiteloră ad- 
minietraţii, archimandriții administratori ai 
Monastirei Cotrocenii, deputaţiuni ale Cleralai 
„naţională, ala comunităţilori catolice, prote- 
stante, armeniane şi israelite; Municipalitatea 
Bucuresci şi starosti! corporaţiilorii capitalei, 
deputaţi! mahalaleloră şi c,L.a, Statulă-major 
al M. Sâle Domnitoruloi, dd. generali af ar- 
matei, şi ună mare numără de oficeri şi de me- 
dici militari at lagărului de la Colintina şi din 
garnisona capitalei ete. DD, membri ai misiu- 
nilori francese, militare, financiare, de poduri 
şi şosele, figuraiă între invitaţi. Uă mulţime de 
dame în toalete elegante îşi aflaseră locurile 
în întru pavilionului, precumă asemenea şi ună 
mare numără de notabili, comercianţi indigeni 
şi străini. - : 

La şâsc ore şi jumătate punct, bubuitalii 
tobelorii oştirel anunță sosirea JLALL,I.. ex- 
cortate de ofigeri ai Statulai-majoră princiar 
şi de duoă excadrâne de lăncieri. Poprinda-se 
pe bulevardul de din afară, pe care 'recuno- 
scinţa popolalui l'a şi decorată cn numele de 
bulevardală Elena-Domna, Principele Domni- 
toră şi Principesa Domnitore aă fostă priimiţi 
subt unii arcii de triumfă de către Excelen- 
țiile L.L, d.d. Ministri şi d, Prefect al Poliţiei 
MM. S.S. aii fost conduse de d, Preşedinte ali 
Consiliului la estrada ca li se pregătise. 

Covioşia sa Părintele Archiereii Calist a a- 
dresată M.M, L.L. discursală următoră : 

Alăria Ta! 

«Iniţiativa ce aţi Inată pentru crearea unui 
stabilimentii de orfani subt tnaltulă patrona- 
git ali Măriei Vâstre, este una din cele mai 
frumâse probe a simţimentelorii de umanitate 
ce vă caracterisă, şi a pătrundere! de poveţile 
Evangelice pe cari le practicaţi cu atâta gene- 
rositate; căci, Măria Vâstră realisați prin a- 
cesta chiar cuvintele Mântuitorului care a disă: 

„ <Lăsaţi pruncii să vie la mine» şi Măria Vostră 
co altă faceți? de câti îmbrăgişaţi pe aceşti 
prunci fără asigurare şi fără protecţiune. 

. 
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<Acestă frumâsă şi umană faptă meritâudi, 
Măria Ta, tâte laudele, reiuviâză .totă de nă 
dată în memoria tutulor şi frumâsa suvenire a 
vechilorii Domne ilustre ale țării nâstre, care. 
nu simțâi maY dulce şi. mat înaltă fericire de 
câtă a sacrifica cea mai mare parte din averile 
lorii la nisce fapte de a cărora bine-facure se 
bucura toţi de obşte şi po care le vedemii âncă 
aici în România câtii şi în Moldavia existândă, 
chiară şi până în dilele nâstre, precumii posta- 
ritatea va vedea, şi se va bucuru şi de bine-fa- 
cerile acestui stabilimentii cu numele de <Elena 
Omna.> - 
<Câtă pentru NoY, Măria Ta, care ca păstor, 

din dâtorie trebue să ne bucurămii de ori-ca 
faptă umană şi caritabilă, n'avemă de câti a 
ruga pre cel Prea-Inaltă să vă dărniască uă 
vicţă lungă şi fericită ca să puteţi realisa fru= 
mâsele simţimente inspirate de religinne prin 
nisce asemenea fapte flantropice, care să de- 
scepte zelulii şi în alte inime de a vă imita.» 

După acestă alocuţiune s'a începasti Tugă- 
ciunile obicinuite şi ministrii celui Prea-Inaltiă 
aă chiămată bine-cuvăntarea cerâscă asupra 
operei Asilului Elena. - 

Câte-ra minute de examenii ai fostă date de 
AM, I.L. plenurilorii aşedământalui desrol- 
tate şi discutate în faga M.M. LL. Princizesa 
Domnitâre a bine-voită a încuviința proectele 
presintate de d. doctoră Darila. - - 

Es. Sa d. Preşedintele Consiliului.şi Es. Sa 
d, ministru culteloriă şi instrucţianey publice 
ai presentatii atunci procesulă-verbalii ală ce- 
remoniei, MA. L.L, ai pusă semrăturile lori 
asupra celor duoă exemplare, dintre care u- 
nulă se va păstra în archiva Statului, Gră celă- 
altă a fostă pusii d'impreună cu objectele co- 
memorative arătate mai susi, într'uă cutie de 
aramă ce s'a pecetluită îndată cu plumbă. In 
procesulă-verbală aii avutii on6re a fi invitaţi 
ca să subsemneze B.E. LL. dd. Ministrii, 
Cuvioşia sa părintele Calist, cei mai bătrânY 
dintre Archimandriți! administratori ai Mona- 
stirel Cotroceni, şi d. Directorii ali administra- 
ţici sanitare, - , 

După îndeplinirea formalitățiloră, Măria Sa, 
Dâmns, însoșită da Măria Sa Domnitorală s'a 
coboritii în şanţii. Acolo, Principesa Domnitâre 
a priimitii din mâinile reşterului architectă 
uni şorţă simbol ali operei laboriâse și cari- 
tabile căruia voesce a se consacra; a încinsă 
apoi acesti şorţă de pândă fină brodată de ţt- 
rancele do la Cotroceni, Cutia de aramă conți- 
nEndiă procesuli-verbalii a fostă introdusă în 
piatra preparată şi făcută asti-felă cumii să 
priimâscă uă altă piatră care s'0 închidă şi prin 
adjutorulă unei mistrii de argintii, Măria Sa 
a întinsă ze la închiăeturi cimentulă cara pe- 
cetluesce pentru totii-dâ-ana punerea celei d'ân- 
teii pietre Ja Asiluli Copiiloră-Găsiţi! Daipă 
dorinţa exprimată de archimandriţii Monasti-
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rei' Cotroceni, Măria sa Dâmna a otăritii ca 
mistria să so păstreze în Muztali națională, 

Partea oficială a ceremoniei era terminată. 
Se scic că Asiluli Elena se află la uă mică 

distanță de pâlatulă de vâră de la Cotroceni, 
Calea pe unde trebuia să trâcă M.AL. LL, spre 
a se duce în -grădinile palatului se aşternuse 
cu nisipă. In trecere, Domnitorul şi Dâmna, 
ai găsitii inşiruite pe cele trei sute doiei, că- 
roraadministrațiunea le încredințase până acum 
pe copiil-găsiţi, şi cae primiseră uă despă- 
gubire de ună galbeni pe lucă; fie-care din ele 
purta prunculii pe care 'lă hrănea. In fruntea 
doicilorii erati cele patra-deci copiliţe crescute 
până acuma în Asilă, pe care uă mână carita- 
bilă îl deschisese cu generositate: dece din- 
tr'ensele erai îmbrăcate în costamul Românesc, 
pe care AL, Sa voesce ailii da la toţi micit săi 
protegiaţi. Și aci MM. I.L. aă stati sub anti 
arcii de triumfă de verdcţă formată de trei ar- 
curi arendă asupră”i gifrele princiare. In astă 
cale, nici uă escortă nu însogea pe Domnito- 
rutii şi pe Dâmna; poporul se îndesa împreja- 
rul lori, cu capulă golii şi plini da dorinţa de 
a privi trăsurile fegei M. S6!e Dâmnei, Uă punte 
se aruncase peste şanţurilo ce înconjura par- 
culii de la Cotroceni : mulțimea arma de âprope 
pe ÎL.M. L.L,,, cari, mişcate forte multii de a- 
ceste semno ut afecţiune, deteră ordine dea se 
lăsa mulţimea de a circula liberă în grădinele 
palatului. 

În curtea Monastirei Cotrocenii, uă galerie 
conducea Ja unii întinsă chioşe care era pusă pe 
nisce stilpi eleganţi şi de unde ochiul îmbră- 
şişeză uni orizonte imensi, M.M. L.L. se du- 
seră aci spre a asista la veseliele publice: nă 
horă mare se pregătea şi ună pelotonii de arti- 
lerişti aştepta să însereze ca să dea focii arti- 
ficieloră pregătite prin îngrijirea, E. S6la dom. 
nului ministru de resbelă. 

In acestii intervalii Archimandriţii admini- 
stratori ai Monastirei Cotroceni, ai avut onâre 
a oferi MM. I.L. Domnitorului şi Dâmnei 
băuturi răcoritâre; acestă graţiâsă ospitalitaţe 
s'a întinsă şi asupra celoră-alte persone aflate 
fagă. In acesti minută coruri forte bine exe- 
cutate s'a auditii în partea grădinilorii ce se 
întindă subt chiosc; ele eraă cântate de mem- 
brii unei societăţi filarmonice comousă de ger- 
manii ce locuesci în Bucuresci: M.M, I.L. aă 
fostă atinse de delicata cugetare ce ai inspirat 
coloniei germane ideia de a se uni cu serbarea 
fondaţiunei Asilulă-Elena. - 

La optă ore şi jumătate s'a începută foculă 
de artiticie. Partea, cea mai însemnată, şi care 
a isbutitii fârte bine, reproducerea. în linii de 
focii cu culori naţionale, cifra Principelui Dom- 
nitoră Alexandru Jân 1 şi Domnei Elena în jo- 
sali unei corâne forte strălucitâre, 

» La nouă ore, MM. I.L însoţite de dd. mi- 
nistri, casa militară princiară şi escorta, se 
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nrcară în trăsură şi porniră spre palatul din 
Bucuresci în migloenlă unei mulțimi nenumă- 
rate care "i saluta cu aclamaţiunele lori. Dom- 
nitorală şi Dâmna ai fostă adânci mişcaţi da 
priimirea ce li s'a făcută de către tâte clasele 
populaţiunii. 

In timpul acesta serbarea, populară îşi arma 
cursuli. . 

Uni şirii de mese încadra pavilionulii. Prin 
îngrijirile dd. administratori ai Monastirei Co- 
troceni! cinci sute de pâini se împărţiseră pa 
la săraci, cinci sute altele eraii pregătite pen- 
tru dănţuitorii horei; afară de acestea ducă 
buţi mari cu vinii eraă destinata a repara pu: 
terile actoriloră danţalui naţională, Serviciul 
pentru distribuţiune se organizase de admini- 
strațiunea sanitară, şi nu s'a urmată. cea mai 
mică neorândnială. De la nouă ore hora forma 
imensele sâle rândurt în midloculă cărora, lău- 
tarii executa cântece populare. La dece ore 
unulă diu aceşti artişti, care uduce a minta 
prin vioiciunea inteliginţei loră pe improtisa- 
torii italiani, compusese şi cânta, versuri în 
lauda M. S, Dâmnei : refrenulă repeta vorbele:   

    

Elena Dmna, şi înălța la fie-care strofă stri-" 
gări de ura printră dănţuitori. Nimicii nu putea 
Inal bine exprima efectulii celă adâncii produsii 
în inima popolului prin fundaţiunea AI. £. Dâm- 
nei Elena de câţă imposanta ceremonie le. care 
elii asistase, 

Tlora a încetaţi tocmai la cinci ore de di- 
mineţă. 

Oraşulii Bucuresci va, păstra Savenirea ace- 
stel mari solemnităţi şi ţera întrâgă se va uni 
cu căldurâsele dovedi de devotamentii şi de se- 
cunoscință prin care populaţiunea capitalei 
Principatelorii- Unite s'a însoşită la opera bine- 
făcătâre a demnei soţie a capalui Statului, 

DONATORII 

Pe lîngă sumele adunate în profitulă Asilu- 
lui Elena după cumiă se vede în lista de la fine, 
în care intră şi lei 50,400 oferiţi de Donnito- 
rală Alexandru I6ni şi lei 92000 oferiţi de 
Dâmna Elena din casetele lorii particulare, s'a 
mal pri:mitiă în urmă pentru acest stabiliment 
următvrele legaturi, donaţiunl şi ofrande, 

Le vechi 1200.procente a 4,000 fiorini ar- 
gintii, lăsaţi annalmente de repausatulă Con- 
stantină Panadi din Viena prin testamentulă 
săi din anulii 1857, 

Lei vechi 500 dreptii de scutelnici ală dom- 
nului Constantin Catargin, oferiţi de d-sa Î- 
silulai po timpă câtă va avea, drept a'i priimi, 

Lot, vechi 960 idem de Dâmna Maria Rosetti 
Răznovanulii, 

Lei vechi 6,400 priimiţi uă dată pentru tot- 
d6-una de la moştenitorii repausatului C, Di- 
mache din Brăila conformii testamentului stă. 
din anulă 1865,  - "
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Lei vechi 3,000 de la D. Dimitrie Nicolau 
comerciante din Bucuresci, pentru întreţinerea, 
pe anulă 1867 a cinci copil orfani, 

Lel vechi 3150 priimiţi de la D. Baron Moise 
de Montefiori uă dată pentru totii-dâ-una, 

Moșia Domirâsca de susă din districtul Râmnicu Săratii oferită de archiereulii Puli- 
carp şi fratele săă, prin actulă legalisat de Tri- 
bunalulă Buzăii la No, 43 din 1864, rămâindă 
a deveni proprietate a, Asilului de se va. căştiga 
procesele ce are cu Monastirea Romnicn Sărat şi Gr. Zosima, 

Arhimandritul Onafria, Superiorulă Mo- 
nastirii Sinaia Jei vechi optii sute (800) pentru 
facerea unui stâgii necesară Capelei Asilaluj. 

Uă mică casă cu loculii e%, de aâmna, Maria 
A. Mane, repausată în spitalulă Colintina. * Lej vechi 2592, produsulii unei serate arti- stice şi literare în sala Atheneulai, dată de dâmna Maria Flechtenmaher, în 1867 în profi- 
tal. Asilului, 

Idem lei vechi 445-290 în 1868, plus chel- tuelile necesare, o 
- Da la domna Dimitrie Ghica lej 160 pentru 

-atelieră. 
Două sute galbeni dela executorii testamen- tară ai detunctulai Cosma T'ricovică supus rus, conformi legatului săi. 
Bonurile rurale ale repansatului Nicolin I ia- nulă din Caracal, cu aproximațiane 15,000 gal- 

beni, conformii legatului săă. Testamentulii fiindă contestată de unele din rudele repausa- tulai se urmâză procesă, : 
S. Sa părintele Meihisedecii, episcopală Du- Dării de josii a oferită leturghie Sf. Ione Chri- sostom, arangiată pe musică de Musicescu care tipărindu-se se vinde în profitul Asilulni Elena, 
Dalla dâmaa Helena Bălăcânul, procentele în perpetuitate a sumei de 500 galbeni, depuse în casa thesaurului publici, 
Dela D A. Murgaulescu 931 franci şi 27 ba]. 
De la donna Zoe Grecor născută Drugăne- 

Bcu franci 236. 
Do la dâmna Principesa Hunyadi 320, 
De la d. M. 7. duoi nastuzi de aură cu briliante. . 
Da la D. Scarlată Petrovici procentele a donă 

mil franci, - 
Pe lîngă acestea s'a priimită uă însemnată cantitate de cărţi de studii etc., de la diferiţi 

autori. 

, EXAMENELE ANUAJLU 

Tată şi constatările domniloră delegaţi ai Ministerului instrucţiunii publice şi ali culte- lori ce aii asistatii la examenele annale ale e- lovelorii din acesti stabilimentă : 
«Conform cu notificarea domnului ministru alii culteloră şi instrucţiunii publice şi cu de- 
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mântului, fiindii însărcinată a asista la exa- menulă scolastică ali anului 1865—66 din în- stitatulă Asilalui Elena Dâmna, în dioa de 23 Junii otărită pentru eramine, ducându-mă la disulă institută, amă constatât următârele: 
i. Programa învățămintelorii celoră patru 

clase primare esto aceea ascâleloră publice din: 
6ră, i : 

2. Objectele din cele trei clase primare sunt predata de june înstitntrice, cră direcţiunea în- 
vățăturiloră clasei a IV de la Decembre a- nulă 1865 s'a încredinţată profesorelui dom- 
nului N. Popesculiă. : 

3. Afară de limba română se mai predă în clasele saperidre, adică a III şi IV, noţiuni de 
limba Germană și francesă, Desemnulii liniară şi de figure, musica vocală şi lucrul de mână pentu caro este ună atelieră speciali, , La orele 10 antemeridiane începându-se exa- menele clasii IV asupra următâreloră obiecte, 
Limba română, Gramatica, şi Analisea etimolo- 
Bică şi logică, Istoria Româniloră, Geografia   celoră cinci părți ale lomii şi în speciale a Ro- mâniei şi Aritmetica. 

La tâte întrebările puse de mine şi de d. pro- fesore, elevele aă răspunsă într'ună modă fârte satisfăcătoră la tote objeetele. 
Dapă aceea examinând caetele de dictamene 

şi compuneri de peste totii anulă le-am găsit în ordine și într'uă stare de carăţenie ce nu 
lasă nimici de dorită. . 

Acestii resaltatii mă grăbescii ali declara 
aci spro sciinţă şi regulă. 

Semnati : Membru Consiliului Superiorii. 
1. Zalomite 

<Conformii decisianii onorabilului Consilii 
superioră ali instrucţiunii, în urma notificăril domnului ministru ală cultelori şi instrucţiunii 
publice, ducându-mă la institutulă Asilulă E- 
lena Domna în diva de 26 Iuniii pentra a asi- 
sta la examenul acolastie al anului 1866—67 
resnltataliă esto celii următoră : , 

Mai înainte de a sa începe examinarea elese- 
loră ami credntă de curiinţă a visita institu- 
tală adică dormitârele, infirmeria, salele de 
stadiă, atelierulă de lucru şi în fine tote de- 
penâințele; şi mărturisescă că ami fostă sur- 
prinsă într'ună modă forte plăcatii de curăţe- 
nia şi rânduiala ce ami vEdută dominândă. , 

După aceea procedândii la examinarea elevâ= 
loră, mi s'a presiutată mai ântâiă programa 
învățăturiloră, care este aceea a tutulori insti- 
tuteloriă publice din ţeră, cu deosebire că afară 
do cele patru clase primare, ami vădată func- 
ționândă şi uă altă clasă numită preparatorie, 
înființată în anulă acesta cu scopulii de a pre- 
găti elevele ce ai trecuti din clasa IV Ja cu- 
noscinţa studiilor claselor normale, care mi s'a 
spusă de domnu'profesore că ai a se înfiinţa   cisiunea Onor, Consilii superiorii ali învăţă- treptată în fie-care anii pentru ca să se pâtă
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da maj târdiă profesâre chiarii din acestă în. stitută, Pa 
Examinarea s'a început cu elevele clasii pre- 

paratâre în care s'a predat următărele obiecte: Limba Română (sintaxea şi analisa logică, 
precumi şi subiecte de composiţiune). Princi- 
piele Istoriei Antice, Geografia complectă şi a 
României în speciale, Aritmetica şi începuturi de conoscinţe naturale. , 

După ce s'a terminată examinarea eleveloriă 
clasil preparatore s'a începutii imediată exa- 
minarea, clasei IV în care s'a predatii Istoria 
Românilorii complectă, Gramatica limbei Ro- 
mâne cu aplicațiune de analisă etimologică şi 
logică, Aritmetica, Geografia, recitări şi com- 
puneri. 

Atâtă elevele clasii preparatâre câtă şi ale 
clasit 1V ai răspunsă cu precisiuno la tâte ce- 
stiunile ce li s'aă adresată atâtii de mine câtă 
şi de profesore, rămâindi pe deplină satisfăcut 
atâtă de modulii comă este întreținută acestă 
instituţiune de vă aşa înaltă filantropie câtă 
şi de progresele tinerelor copile la învăţătură. 

Examinândă apoi caetele de composiţiune şi de dictameno de peste totă anului, le-amiă 
găsită în starea cea mai bună de curăţenie şi 
rânduială»,  Semnaţii. P, S, Marcovici, 

<În dioa de 10 Ivniii anul 1868, sub-acri- 
sulă, conformă notificării domnului ministra al 

„ calteloră şi instrucţiunii publice, ducândn-mă 
Ma institutul Asilulă Elena Dâmna, spre a a- 
sista la examenulii scolastică alii anului 1867 
1868, resultatuliă este celii armătoră, 

1, Anul acesta ami vădută funcționândă 
afară de cele 4 clase primari, alte donă clase 
adică I preparatâre şi alta 1 normale. 

2, In clasa preparatâre s'a predată următă- 
xele obiecte: | 
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Gramatica limbei române, aplicată la eti- 
mologie şi aualisa logică, compunere şi recitare, 
Geografia, Aritmetica, Istoria Românilor com= 
plectă şi noţiuni de Istoria Antică: şi începu- 
tură de cunoscinţele naturali, 

In clasa I normale s'aă predată : limba, Ro- 
mână cu noțiuni de sintaxe, Analisa logică şi 
subiecte de stilă, Istoria, Greciet, Aritmetica 
raționată, Geografia descriptivă, Cosmografie, 
noţiuni de Istorie naturale şi începuturi de 
Geometrie. 

La cestiunile puse de mine şi de domnu pro- 
fesore Popescu, elevele aii răspuns la tte aceste 
objecte cu precisiune, astă-felă cu uă vie plă- 
cere ami constatatii progresulă ce aii făcută 
elevele la înrăţăturilo ce li s'a predată în cur- 
sali anului. - 

Nu mai puţinii ami fostă mulţumită şi de 
starea de curăţenie şi rânduială în care ami 
găsită caetele de peste toti anulă de bucăţi 
alese din autorii români şi de compuneri, 

Acestii resultatii ali exa:neniloră din insti-. 
tutuli Asilul Elena Dâmna pe anul 1867—68, 
s'a înscris în acest proces-verbale spre sciință 
şi regulă. * 

Membrii comisianii : 1, Zalomit, 

Domnilorii membrii ai Eforiei Spitaleloriă 
«Cu ocasiunea mergerii mele la:institutalii 

Asiluli Elena pentru a, asista la examenul o- 
levelorii din acelii institutii ală anului scolară - 
1868 — 1869, ami onâre, domniloră mem-: 
brii, a vă relata că amă aflată institutulă în 
cestiune în cale de prosperitate observând pro- 
gresii în instrucţiunea orfaniloră şi în buna di- 
recțiune a acestui institutii, 

Priimiţi încredințarea înaltei time co vă: 
portă», 

. Somnatii : D, Petrescu,
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TABELA SUMELORU 
priimite din subscripțiunile făcute pentru construcțiunea Asilului Elena Domna şi cheltuelile 

- urmate după tabelele architecilorii Lipicer şi Ghiesel, publicate prin Blonitorulii oficială 
No. 52 din anulii 1863 şi No. 113 din 1864. 

Totalul prii- Totalul chel- 

  
  

    

  
  

        

i Priimirile - , miriloră - Cheltuelile taeliloriăi : 
| Le |p. Lei ţ 

'1| Banii priimiţi din subacrierile, 7] 1! Totalul cheltnelilorii făcute cu o 
! | publicate prin Monitorul oficial! „| clădirea de roşiu a aripel drepte, 
; | No. 205,225, 246, 272, din a- a Asilnlui, după cumii se arctă 

“nuli 1862 şi No. 4, 19, 95, 47, _| prin osebite socoteli şi prin ta-l 
74, 82, 89, 95, 121, 152, 209, a- blouli tnchiăiat de architectulă! 
nul 1863. No. 129 din anul 1864 dirigentă care s'a publicat prin 

| şi lista din urmă a anului 1865.|318,821| 2 Monitorul oficială ca No. 52 din 
2| ]dem după 5,055 bilate de loterie anulii 1863... lei 118625 37 

! | împărţite în profitulă clădirii L Din aceştia se scad cei 
!] acestui Asili, după cumii sunt plătiţi de fsciă d'a . 

trecaţi prin condică şi listele dreptul din creli- 
date... ....... n... 59,480/— tulă extraordinar a- . 

- probat prin decretul 
“| i | . . No. 877, din 13 Qe- ! 

| tombrie 1862 . ..lei 87074 —| 81,551|87 
| . ""1 | Cat cheltuiţi cu continuarea, şi. ! 

” : desăvârşirea acestei clădiri în 
„anuală 1863, dapă tabloulă în- |   chiăiat răşi de architectulă di- 
rigentii şi publicat prin Monito- | 
vali oficială No. 113 din 1864! ! 

lei cc... + + « 221091 10 | 
„| Se scad şi din aceştia, ! 

ceirăspunşi d'â drep- 
tulii de Visterie din , lg 
restul creditului . 
extraordinară de 
lei 57708, acordaţi 
prin decret. No: 817 j 
acttată mai susii lei 20890 10,200,201|— 

'Totalaliă cheltuelelor făcute din i 
sub-scrieri pentru clădirea ari- | m i 
pai drepte, ........... Z81, 1323 

Pentru clădirea de roşu a aripel 
stânga a acestui Asilă după o-l 
sebitulă contractii închiăiat la 
4 Sept. 1863 şi divisele archi- 
tectulai. .... lei 130500 — 

Se scaâi cei plătiţi 
din reservele spital. 
do judeţe după de- 
cretul No. 945 de la 
2 Octombr. 1863 lei 26000 — 

Rămâne cheltuiţi din sabs. pen- 
tru aripa Saar oc... . 104,500/— 

Pentru cheltuelile extraordinare. 
fâcate pe sâma ambelori con: 
strucţi precumă şi împ1ejmui- 
rea curţilori, ganţuri, puțuri 
de apă, pavagiii, objecte şi diar- NE 

a nele amploiaţilorii dirigenți . . „32.051 5 
[sora J 4337304 
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“* INSTRUCIII ESENȚIALĂ 
PENTRU EXTERMINAREA LOCUSTELORU 

(1862) 

ZI, Ezterminarea seminţei locustelorii 

„ Exterminaţia seminţei îngropate de locuste 
se face : 1, tomna, numa! de câtă după a lori 
îngropare, 2, îa lunile de iarnă pe timpul moi- 
nelorii, şi 3, la începutali primăverei, dâca, se- 
minţele ernate în pământă, nu s'aii supus pu: 
trediciunci și suntă a învia, - 

Lucrările, întreprinse pentra 
Jocustelorii, suntii următârele : 

1, Aratu şi grăpatu câmpiiloră, 
2, Aratu cu rariţa şi 
3. Desgropatu semințelor cu sape. 

exterminarea 

1. Aratu şi grăpatu câmpiiloră 

Scopulă spargerii pământului, în care se află 
ouăle îngropate se cuprinde în actea că; stri- 
cândă tărimea pământului unde sunt ouăle în- 
gropate şi scoţându-se d'asupra pământului, 
prin dese, grăpare lesno se găsescii. Se presu- 
pune că, după acâsta, ouăle case află în cuiburi, 
urmâză să fie supuse stricăciunil din causa igra- 
siel şi a gerarilorii, sâi a servi de nutrimentii 
la feluritele insecte şi paseri. Spre a ajunge la 
acestii scop celă mai priinciosă midlocii este 
a ara în adâncime celă puginii de.1 :/a verşoc, 
fiindi îns€ de s'ară ara mai adâncii, atunci 
6răşi s'arii îngropa cuiburile locustelori, şi mar 
maă rămânea nirnicii pe faţa pământului. După, 
acesta, locurile arate se grăpsză de mai multe 
ori, de este cn putinţă cu mai malte grăpi. pen- 
tru grăpare se întrebuințeză grape cu dinți 
de fierii, 6ă cu greble de tierii, | 

Pepămenturile moi, adică acelea care ai fost 
înaintea acestia cu semănături, este îndestulii 
numai ale grăpa fără vre uă arătură, dâca pă- 
mântulii nn e forte tare. „: 
„De şi cele mai multe încercări ai doveditii 

adevăratuli folosă, fiindă că, în cele mai multe 
Jocuri, după arătura şi prăpare, locustele n'a 
mai înviat, însă a mai fost de mult ori împre- 
giurări unde arăturile şi grăpările, nu numai 
că n'a împedieat învierea locusteloră, ba âncă 
printr'acâsta a şi grăbit'o. 

Ancă nu este doveditii, pentru ce acele mi- 
dlâce, n'aii adusii acelaşi profitii pretutinderi. 
Se înțelege acolo unde întreprinderea n'a fost 
ajunsă la ţinta trebuită, arătura se făcea fârte 
adâncă, şi grăparea, n'avea numărulă trebuin- 
ciosiă de grăpi, aşa în câtă numai puşine cui- 

s 

  

  

buri cu ouă se scotea d'as:pra şi murea; 6ră 
rtmăsiţa rămânea în întrul pămâutalui, Altă- 
Î»lă este cu aneroinţă, a presupune că, cuiba- 
rile scâse se pâtă fi nesupuse putredirei de i- 
grasie şi receli şi de aceea'nu este înduoială 
că arătura şi grăparea dâsă, negreşit va exter- 
mina seminţele locusteloră. | 

In oră ce îmmpregiurare, pentru mal bnn pro- 
fită, este de neapărată pe timpul grăpăret, a 
scâte femeile şi copil pentru strângerea câtă 
sară putea mai multi a cuiburiloră şi a ouălor 
locustelorii. Este fârte folositoră că, pe câm- 
piile grăpate să se scâţă rimătorii, findă că, a- 
ceşti rîmători cu plăcere mănâncă tâte semin- 
țele locustelor ce se află scâse d'asupra pămân- 
tului, fără să li se pricinuâscă cât de puşin r&ă. 

Primăvera, înaintea învierii locusteloră, în 
loculiă grăpărel locuriloră arate, cu înlesnire so 
pote scâto vitele, pentru bătătorirea locurilor 
arate, Prin acestă bătătorire se formâză uătă- 
rime de pământă, în câtii, locustele cele de cu- | 
rândă înviate, nu suntă în stare a sparge pă- 
mentă, şi morii sub pământii. Urmările potiă fi 
de uă potrivă, d&că bătătorirea, se va face chiar şi fără a se face arături în urma unor ploi de- 
stulă de mari. ! 

2, Aratu cu pluguri sti rariţă cu 
şepte colțuri. 

In timpil din urmă cu mare avantagiă s'aă întrebuințat pentrn exterminarea seminţeloriă 
locusteloră, rariţe aşa numite în Basarabia. 
Aceste rariţe nu numal că sapă pământalii, 
deră âncă şi cotă cuiburile d'asupra pământa- 
lui şi le fărtmă, din care causă, seminţele se 
risipescă. De aceea, acolo pe unde ai trecută rariţa şi în uxma că în curmedişă scă în cruciş 
grapa de fier, rămână pugine cuiburi întregi. 

Pentru arati trebue 2 părechi de boi si 26- meni; unulă să ţie cârnele rariţei și altulă să 
mâne boii; cu uă asemenea rariţă se pote ara într'uă di 2 pogâne de pământii, Se alătură 
ati desemnu de rariță figura 1, închipuitor din 
cele mai de rândi cunoscute îa întreprinderile 
ţirănesci. Ea se compane din lemnă de stejar, 
măsura cărora se arată în maştabi. Acolo pe unde treci pici6rele lemehului, lemnele sunții 
legate cu cercuri de fieră, după cumii se vede 
în desen H, Aceste legături suntă neapă- 
rate ca să nu se crape picerile de lemn, Vir- 
furile sâă căpătâele (a, a, a, a) lemneloră, în 
care se află rota, suntiă legate cu fieri, aseme-



9 

nea şi căpătâiulă b, lemni de midlocă, pe care 
ze întăresce uă tablă do fier găurită v, Acâstă 
tablă servă, pentru câtă arii trebui de adâncă 
să are rariţa. In desemnă se vede acestă rariță 
încovoiată, spre a arăta, cu ce chipă s'ar aşeda 
bolta g, în una şi aceeași gaură, partea. de nainte 
pâte când să se rădice când să se lase, Boltind, 
servă în locii de şalnirii. Cârligalii e, este pen- tru fringhia de la jugă, Picidrele (, 3), şi le- 
mehulii (7, z), fcrală cejii lungă d'asupra lem- 
neloră, - 

La întrebuinţarea rariței e de neapărată a 
conserva ca să se lase ea în pământ în aceeași 
adâncime în care se află cuiburile îngropate. 

3. Scoterea seminţeloră de locuste din 
Dimântiă cu sape: 

Cel mai adevăratii midlocii pentru extermi- 
narea locustelorii, care urinâză să fie considerat 
de toţi, se conchide în stringerea cuiburiloră 
după ce mai ântâii se rori sote cn sape, cu 
chipulii acesta se exterminză locustele mai cu 
desărerşire, 

Lucrătorii se aşcdă la Gre-care distanţă, anii 
cu sape, şi alţii cu saci, cel d'ântâii scoti cui- 
burile, &ră cel d'ală duoilea le adună în saci. 
Pentra fie-care duoi lucrători se destinăză ună 
locii otăritii de pământă. Semințele adunate 
potă fi desființate prin ardere, înecăciune stă 
îngropare în gropi adânci, d'asupra, cărora, se 
"pune pământă multii. Negreşitii, uă asemenea, 
lucrare cere mâini multe, şi pote fi iucrătâre, 
numai acolo undă este îndestulii populaţie, şi 
unde locustele s'aii îngropată fârte desi în cele mai mari mase în mici distanţe, Ori câtă de 
încet s'ară continua acestă lucrare, însă nu 
se cere multă ostenâlă, ci numai grăparea cu câte 20 grape sii mai multe şi de mai multe 
orl pe acelaşi locii; la care âncă nu se pâte în- credinţa că semințele voră fi supuse putredirii, 
Desgroparea seminţelorii locusteloră cu sape cu abundență se face în acele locuri unde se 0= bicinuesce “punerea porumbului, fiindă-că cul. tivatorii suntă deprinşi a săpa porumburile de 
câte ducă ori pe vâră, In ori-ce împregiurare desgroparea să fie întrebuințată acolo, unde 
nu se pote ara şi grăpa, și a nume pe costişe, 
în grădini cu pometuri și în păduri, 

Exterminarea seminţelorii locustelorii, se re- 
comandă că celă mai siguri midlocă, pentru 
desrădăcinarea acestori răatăciâse iusecte,. In- 
tr'adevării, pentru exterminarea, seminţeloriă, - lucrările se facă tâmna şi 6rna, şi la începutul 
primăreril, prin urmare în ast-felă de timpuri 
ale anului, cândă locuitorii suntă liberi de în- 
treprinderile 1oră, şi eșirea, loră în acâstă lu- 
crare, nui prea îngreuză, Afară, de acesta cu 
exterminarea unui cuibi ală locusteloriă, se 
extermineză de uă dată până la vă sută de in- 
secte ce o se învieze, de aceea de atâtea ori se 
uşurâză ostenelile săratice în exterminarea lo- 
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custelorii. Acestă miglocii âncă dă proprieta- rilorii acelă profită că câmpiele loră nu rămân neîntrebuinţate, pentru că după exterminarea semințeloră locusteloră dintr'Ensele tâmna, ele pot fi Grăşi semănate primăvâra cu alte bucate, Spre închiăere trebue să adăugăm, că exter- minarea semințeloră locusteloră se pâte face numaj acolo, unde locustele îşi pună seminţele în cele mal dese mase; acolo însă undo ele își îngropă seminţele rară, munca grăpării, s6iă . strângerea seminţelorii, este forte anevoiâaă din causă că locustele ai ocupat distanță forte mare; de aceea urmeză ca în casulii acesta să se adaste învierea, Joră primăvera, şi atunci să se extermineze când începii ele ase aduna mase 
II. Eaterininarea locustelori după 

“u lori înviere 
Exterminarea, locastelorii se face pe la înce-. 

putulă învierii lori, până în aripare, şi atunci 
cândiă se apropie timpuli năpârlirei şi îngro- 
pării seminţeloră. | - Celii ântâiii period ală existenţei locustelor, 
cândii aii ezită din câja onăloră, findă aşa de- tenără, în câți abia se pâtă tirâ, 6ră după a- 
ceea numai timpulă acesta se pâte socoti ca celă mai favorabilă, pentru definitiva extermi- nare a acestorii insecto vătămătâre, Atunci 
nici uă di, nici uă oră să nu se piardă, ca să 
Du li se dea timpulii a se desfăşura până la ali 
duoilea periodă, sii până Ja înaripare, cândă 
tote midlâcele pentru a loră exterminare, vorit 
aduce pucină folosi, 

Măsurile şi instrumentele ce se iaă pentru 
exterminarea locusteloră pedestre, sunt cele 
următore : - 
1, ardere; 2, călcarea sâă bătătorirea cu her- 

ghelii de cai; 3, îngroparea în şanţuri; 4, omo- 
rirea cu bice; 5, târnuri de mărăcini; 6, hârdae; 
7, pringători; 8, canciâge, velinţe şi ciururi şi 
9, prindători călăreţi. 

a , 
- 1, Arderea: 

Locustele cele tinere, care abia ai îuviatii, 
forte lesne se extermintză cu focii, pentru a-. 
cesta de cu sâră se punii pae sâi buruen! pa 
acele locuri unde ele suntă grămădite, şi până. 
la răsăritplă sârelui, cândă locustele gedi în 
nemişcare, daii foci din tâte părţile. Dscă la 
darea focului se întâmplă a fi vântulă priinciosă 
arderii, atunci rămâni forte puţine. Distanţa 
locului pe care se dă ocii, urmâză să fie încon- 
giurată cu lucrători, spre a nu lăsa să faogă 
locustele şi să le măture în focă. 

Derii fiind-că, paele ai Gre-care valâre şi une- 
ori forte însemnătâre, la cas de lipsă de recoltă, 
atunci pentra acâsta este bine să se întrebuin=. 
țeze burueni, care prin ardere să perde şi dă uă 
flacără mai mare. Pentru acesta trebue, ca din 
vreme şi chiară tâmna să se coscacă şi să se a--
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şede în grămedi împrejurulii locurilor, unde 
se aştetă învierea locusteloră. * 

2. Călcatulă cu herghelii 
Exterminarea locustelorii 

stre de primăvâră, câtii şi celorii da tomnă, 
căndă începi a năpârli şi a se îngropa, se pâte 
face frte cu înlesnire prin strivirea cu her- 
ghetii. . 

Pentru acâsta se scoții Gmani de le încon- 
gidră din tote părţile şi nu le lasă a se împră- 
ştia, după acâsta se aduce rre-uă duoi trei 
cal şii gonescii în forma treeratului şi cu chi- 
pulă acesta ouăle se strivescii şi se amestecă, 
co pământii, €ră altele se strivescă în câți nu 
mai poti fi vătămătore, 

Aflarea, de fagă a vre-nă câți-ra călă reţi esta 
de trebuinţă spre a nu lăza săsedeosebsscă caii; 
la acâsta pot fi întrebuințate şi ciredi de vite, 
însă oile să nu se întrebuințeze la acâtă lucrare, 
fiindă-că ostenâla multă le eate vătămătore, 
şi âfară de acesta, ele mănâncă, locustele din 
care se înbolnăvescii şi morii. Ac6ată lucrare se 
pote face în ori-ce oră a dilei. 

atâtii celorii pede- 

3. Ingropatuli în şanţuri 

Celii mai uşoră şi folositori midlocă pentru 
exterminarea, locustelorii, esta a le goni cu târ- 
nuri în şanţuri sâi în gropi ce într'adinsă 
pentru acesta, s'aii făcută, şi apoi de vii lo în- 
gr6pă. In timpulă acela unii din lucrători sapă 
gropi stă şanţuri în adincime de 1 1/4 arşini 
şi toti atâti de late cu păreţi aplecate ca, să 
na potă să 6să locustele de acolo, 6rii alţi lu- 
crători după numărul lor prin ronturi ocolescă 
locul acela unde suntă aşedato locustele, şi prin 
larme şi şueratii le gonescă în şanţari. După 
căderea lor în şanţuri, numai de câtii se apro- 
pie femei sâii copii ce suntiă într'adinsă scoşi 
cu mături şi nn lo jasă să 6să din gropi, pâ- 
nă să umple cu dânsele gropila sii șanțurile. 
Atunci lucrătorii încălțaţi cu cisme după ce 
mai ântciii aruncă pământă peste ele, intră în 
întru şi le calcă cu pici6rele, în urmă astupă 
ganţurile cu ţărână şi le bătătorescii cu mae, 
Pământulă caro se aruncă peste dâusele trebue 
să fie de ajunsă ca să nu 6să mirosulii cel grei 
alii locastelorii strivite, care este atâtă de tare 
în câtă pricinuesce vărsătura Gmeniloră şi no- 
poftă de mâncare. SR 

Ca să nu pâtă scăpa şi partea rimasă de lo- 
custe, do desăvergita, exterminare, se repetă a- 
ceeaşi lucrare. Pentru care este cel ma! favora- 
bilă tipă, când se perde roua şi sârele cu radele 
sâle încăldeşte locustele, după care elo se facii 
maă mişcătâre şi forte săritâre, so iaii la până, 
la caro alte unelte nu trebuescii de câtă numai 
lopeţi de fier şi de lemnă, mături s6ă târnuri 
şi trompete. a 

Pe câmpiile cu semănături astii-folă de lu- 
': crate se face cu înlesnire, acolo unde proprie- 
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tarii de la ântâia ivire a locusteloră, voescii a 
renunța la vre-uă câte-va decimi de pogâne cu 
semănături, In casul acela bucatele ce se cocă, 
suntii cu desăvârşire negre, se încongidră de $- 
meni ca ternuri; bucatele se cosescă. locustela 
cadă dopă dânsele, ră paele se aşcdă în clăi ; 
după care gonirea locusteloră se face cu chi- 
pulă sus ar&tatii. Acolo nnde proprietarii nu 
voescă să renunţe, locustele cu iuţelă se îm- 
prăştie în cele mai întinse distanţe, şi devine 
lucra oră a ae cosi sutimi de pogâne cu bucate, 
s6ă a le prinde cu alte midlâce ce soră fi mat 
pnşini folositâre. . - 

La a dona crescere a locusteloriă, cândă în- 
cepii să nmble cuiuțelă, midloculi de extermi- 
pare ce se întrebnințăză cu mare folosi, este 
ca observândii mişcarea şi îndreptarea lorii, să 
se facă înainte-le două sâii tre! rânduri de şan- 
țari adinci în depărtare unulă de altulii de 50 
s6ă 75 stinjini. Lungimea şanţuriloră depinde 
de distanţa ocupată de masa locustelorii. Pe 
lingă aceste şanţuri se faci ver-uă câte-va 
brasde cu pluguri, pentru că locustele mai ba- 
curosii mergi pe drumulii gata, de câtii prin   

  

iarbă, In lungul şanţuriloră trebue să fie 6- 
meni cu târnuri ca să oprâscă trecerea locnste- 
loră peste şanţuri; alţi lucrători cu măturt 
conservă pe mărgini ca să nn duce locustele 
altă direcţie, Loenstele ce sai încălditi de 
întâia lucire a sârelui, plâcă înainte, Qâ peste 
brasde, so grăimădeseti acolo și apoi se îndrev. 
teză spre şanţuri, Dapă căderea loră în şanţuri, 
unii din lucrători încălțaţi fiind cu cisme se 
arunci în şanţuri şi le calcă, 6ră alţii co iuţălă 
le îngropiă; parte din lucrători cu măteri Bră- 
bescii la ali doilea şanții, şi la ală treilea. 
Dâca locustele s'a lungită la vre vă câte-va verste, atunci urmeză să se facă alte şanţuri, 
scă din vreme, ori în timpulă operării. 

Une-ori se isbutesee prin ajutoreliă brasde. . 
lori, dâca locustele trecă aprope de holdele cu 
bucate, atunci cu îngrijire să se îndrepteze pe 
câmpiile în apropiere ce nu sunti semnate, 
şi cu asemenea Îmeraro se mântuesci. holdele 
cu bucate. | 

E sterminarea locustelorii înviate în nisipuri, 
se pâte face numaicu acelă miglocii ce se arată 
mal susă, fiindă-că, cu alte instramenţe nu se 
potii extermina. ” 

4. Omorirea locustelori cu Vice şi plesnitoră 

În Jocă de a face şanţuri se potii extermina, 
forte cu înlesnire locustele adunate în grămeai 
cu mătauri, cu bice sâă cu plescitori. Cândă 19- 
custele s'a adunatii în grămedi cu mături, a- 
turci lucrătorii iaă plesnitori, și numat de cât 
lovescii cu dânsele locustele şi le strivescă, 
Plesnitârele suntă în fonra rachetclorii, și în 
vre-uă câte-va minute locustele adunate în 
grămedi se prefacii în noroiă. - 
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5. Grape sti teretdre 

După cumii se vede din alăturatuli desenti 
fig. 4, târâtârea sa compune : Î, din două lemne 
„aşedate în paraleli aa âd, lungimea de arşini; 
2, din mărăcini bine împletite în lunguliă ace- 
loră lemne b.b. lată de 1/2 arşină; 3, dintr'uă 
scândură pusă d'asupra îropletiturel de mără- 
cini c.e. 6răşi de patru arşini lungi, şi 4, din 
'obicinaitalii înhămatii cu uă pereche de cai 
sâă boi dd, In loculă mărăciniloră s5 poti 
întrebuința şi alte plante ghimpâse. 

Dsră fiindă-că, împletiturele se rodii forte 
Jesne, să se preîuoiască cu altele. 

Pentru uşurinţa dobitâcelorii trăgători, une- 
ori se puni rotiţele mici. 

Se pote aşeda mărăcinile împletiteşi la grape, 
care se va asemăna cu terâtârea, , 

De la întâia, di a învierei locustelorii să se 
începă exterminarea loră ca târâtori cu chipul 
următori : . 

Distanţa ocupată de locuste, se împarte în 
ronturi. Fie-care ront trebue să aibă în curme- 
zizii până la 80 sâi 90 stinjeni, la care rontii 
ge destineză câte 20 âmeni, din care 10 sâii 15 
să fie cu târâtori cu câte uă pereche boi, 2 cu 
Jopeţi da fieri, Gri cei-alţi cu târnuriă, cu mă- 
tuci şi cu lopeţi. Târâtorele sa aştdă una după 
alta şi continuă mişcarea lorii îu forma semi- 
cercului până la centrul rontului. Târâtorea, 
foncţionează cu începere de 1/2 arşiniă lati, 
după trecerea târâtârelori de vre-uă câte-va 
ori, locustela se exterminâză prin strivire. În 
acelaşi timp cei-alţi lucrători mătură locustele 
în direcţia terctorelorii, scii le omâră cu lopeţi. 
Cândi rondulă din ce în ce se micşorâză şi sa 
îaco forte îngustii, atunci 6răşi treptată se scot 
dintr'ânsulii târâtârele, şi le aşcqă în alte 
ronturi. ” - 

Po timpulii întrebuințărei târâtârei, mănă- 
toriulă cailoră, urmâză să stea po scândura ca 
este aşedată Q'asupra mărăcinilorii spre a se 
face mai grea; €ră pe terâtârele trase cu bol 
89 punii felurite greutăţi, precumii: pietre şi 
saci umpluți cu pământă şi altele, 

Puterea cailorii în tragerea târâtâreloriă sa 
gocoteste ca şi cea a boilorii, pentru că, pen- 
tru mai mare arantagiii se cere grabnica tra- 
gere. Teretorale de mărăcini suntă forte avan- 
tagidse pe şeţuri şi islasuri, 
"Pe elină este îndestalit a trece cu târâtârea 
numai uă dată spre a strivi tâte locustele cele 
co 39 vor afla în drumulă terâtorei; ceea, ce nu 
se pote adnce la scopă prin disa, tragere a, tră- 
gătorilori pe pământulă mâle, fiindii-că, insec- | , 
tele se îngropii în pământă şi în urmă 6ră esă 
nevătămate, . 

Da câtă tâte, este folositori a extermina l0- 
custelo cu târâtore în ală doile crescere a loră, 
cândă sunti îndestali de mari şi nu poti să 
fugă din naiutea târâtârelorii, 

LEGIUIRI 

Intrebuinţarea teretorelori şi a grindiloră 
lungi şi gr6se împreună cu strivirea cu herghe- 
lii, s6ă ciredi, se pote socoti unicele midloce . 
în exterminarea, locustelorii în periodulă nă- 
părlirei loră şi a îngropărei semințelori. Insă 
în timpulă acela lucrările urmeză a se face ne- 
greşită în revărsatulă doriloră, aşa ca, până la 
răsăritul sorelui, loculii ocupatii de locuste 
să fie curăţati cu desăvârzire; altii-feliă îndată 
ce ai răsărit sorele şi atmosfera se încăldesce, 
locustele îndată sborii. După răsăritulă s6re- 
lui exterminarea locustelorii pâte fi favorabilă 
numai cândă este igrasie sâi frig, câudiă ele 
so facii grele de răcelile nopturne, amorţescii 
şi cu anevoință, se ridică. - 

6. Peptene terâtâre 

Pa lingă alăturatulă deseni, fig. 5, pregăti- 
rea peptenei târâtâre, inventată de colonistul 
Vedelă, supusi în plană şi sculptură. Facerea ! 
el este ordinară a.a. două scânduri în 2 diulme -: 
grosă; 1 futi lată şi 5 faturi lungă (ună felii 
de măsură liniară). Intre aceste scânduri se 
aş6dă forte solidii şi alte scânduri b, fie-care 
lungă de câte 2 1/2 futuri, jumătate de diuimii 
lată şi jumătate de diuimă grosi. Aceste scân-   
arii fi bine să se facă din scânduri grâse; adică 
din cele crăpate sâă cioplite, 6ră nu din cele 
tăiate cu ferăstrăuli, Scândura d, are lungime 
de 5 futnri; ea se aș€dă d'asupra scândurilorii 
a sub colții în 45% (adică în jumătatea celui 
drepti). | . 

Pepteni-terâtâre se întrebuinţeză totă aşa 
ca şi cea obicinuită târetore, la care se înhamă 
uă pereche cai, unii lucrătoră se aştgă pe scân- 
dură MW'asupra târâtorei spre a so face grea t6- 
râtârea, s6ă se punii saci umpluti cu pământă 
ori-alte greutăţi. 

Pentru uşurinţa cailorii, se pâte aşeda târâ- 
târea pe râte în forma plugului. 

Midloculii acesta pentru exterminarea, locu- 
stelori este favorabilă în ântâile dile ale în- 
vierei lori, cândă rămână âncă în loci, aşa şi 
mal târdiii, în periodulă ântâii ali mişcărei 
loră însă numai dimineţele şi serile, când şedă 
în grămedi. . 

Principala întrebuințare a acestori peptene- 
târâtâre este că, suntiă mal favorabile de câtii 
cele obicinaite şi chiar şi de câtă gringile grâse, 
care se oprescii în moşoroiii, pietre şi alte, unde 
la nepotrivirea locuriloră, locustele poti rămî- 
nea nevătămate, . 

7. Grindi pentru rostogolită 

Totii aşa se întrebuinţiză pentru  strivirea 
locusteloriă şi vălătuci de piatră, cari se facii 
în mărime do la 12 până la 16 verşâge diame- 
trului, 6ră lungalii de la 1/2 până la 2 arşini, 

duri ai vedere de pieptene. Și spre a fi solide:   
Pentra acâsta, se găuresce piatra şi se aş6- . i   dă uă osie solidă, în vârfală căria se aşcdă 
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zătele de lemnă &răşi solide. Valătucit potii f 
făcnţă şi de lemnă care va fi mai tare, în casă 
d'a nu se păsi piatră, însă să fio încărcate cu 
greutăţi. După nă asemenea operaţienu rămâne 
nică uă locustă vie. Acesti vălătuci poti fi în- 
trebuinţaţi în toti intorvalulă exterminărei 
locustelorii pedestre. 

8. Prinţătoră cu măinele 
PrinqetOrea cu măinele este uă r6bă ca sac 

pe rotiţe mici, după cumii se rede în anexa- 
tul desen fig. 6. Infiinţarea acestui obiect atât 
este de simplă în câtă pote face fio-care locaui- 
tori. Prindătorea se comvune: 1, din două văsle 
ca da caicii; 2, dintr'uă osie cu donă rotițe de 
scândară de mărime în diametru de la 2 1p2 

“pânăla 3 verşâge, şi ali 3, dintr'ună sacii de 
- pânză întinsă pe uă ciurciuvea cuadrată cu ca- 
pacii la gură. Ast-feli de prindătâre cu uă vă- 
slă se vede desinată fg.7. 

Midloculii întrebuinţării prindătârei de mână 
este următorulii ; lucratorală va pune înaintea 
sa prinditorea, şi o împinge înainte, şi tre- 
cândă în fuga uă distanţă Ore-care, se înapoia- 
ză la loculă acela de unte aii plecată, şi acolo 

” locustele prinse se răstornii în grâpa ce îna- 
dinsii este pregătită pentru acestă sfârşită; 
după acâsta acezaşi lucrara continuă, 

Pentru regulata lucrara, lucrătorală urmeză 
a merge unuiii după altulă în astii-felii de re- 
gulă ca să apuce din loculii acela pe care ai 
trecută celi din nainte, Lucrarea acâsta se va 
face în revărsatulă dorilorii şi aprope la apună- 
zea s6relui, când locustele se adună în gimeii. 

" Preferinţa prindătoreloriă cu măknile se con- 
chide în aceea că, ele suntii mai mici de câtii 
cele-alte instramente şi nu suntii aşa, vătămă- 
"târe erburilorii şi bucateloră, de şi nu putemii 
-dice că nu vatăimă nimici, din potrivă că dâsa 
întrebuințare într'unii loci se calcă multe ba- 
cate, şi cu tâte acestea a trece numai uă dată 
prin holdele unde se află locustele esto: de ne- 
“ajunsi, fiindă-că numal uă parte din locuste 
cadă în saci, 6ră cea mai mare parte la aple- 
carea spicuriloră cadă la pământiă şi după tre= 
cerea a Gre-cărul timpi, 6ră se agaţă de spi- 
cari. Pentra întrebuinţarea acestui instrument 
nu se cere pntere mare, de aceea femeile şi 
copiii poti fi întrebuințaţi în acâstă lucrare. 

Nu sunță de ajunsă numai pringătorile cu 
mâini fără altele peutru completa exterminare 

“a insectelor cândi suntă forte grămădite, şi 
mai cu s6mă în periodulă repedei mişcări. 

9. Cancidce, ciururi şi zăblae 

Pringătorele pot fi preschimbate în canciocii 
în asemănare cu cele cu care se prinde pesce, 
însă să fio mari. La figura 8 desenată can- 
ciocii făcută din pâuză de sacii, întinsă pe ună 
cercăă la care s'a aşedată uă prăjină. La, între- 

„ buinţarea cancidcelori, bucatele nu se strică 
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fiindă-că locustele se rădică cu aceste canciâce 
din verfulă spicuriloră fără a se îndoi până la 
pământţii, 

Afară de acâsta la neajungerea, prindători- 
loră se întrebuinţeză cu succes ciure şi pânze, 
Cu ciure se prindii locustele ca şi cu canci6ee, 
6ră pânza se întrebuinţâză pe de laturi către 
care se l€gă prăjini. Duoi lucrători iea pânza 
din două părţi şi tragi camă aplecată pe 
d'asupra erbil sâă a bucateloră adunăndii Jo- 
custe în mare cătăţime, i 

10. Pringătorea 'călărtţă 

„„Anexatulii pe lîngă acâata desen fig. 9 ima- 
gin€ză prinqătârea călărcță; ea este: 1, din- 
tr'uă scândură lungă, de patru arşini şi lată 
de 1 1/2 arşină; 2, dintr'uă cercevea ci pânză 
întinsă înaltă de 1 1/2 arşin; şi din trebuineiâ- 
sele obiecte pentru înhămatulă cailoră să a 
boilorii, 

Midloculă întrebuinţării pringătorei călărâţă 
este celii următoriă : , 

La fia-care prinzătâre se înhamă dout cat sâii 
2 perechi de boi şi se află opt; Gineni murcitori: 
doui pentru aranjarea cailoră sâă boilorii, 6ră 
şese pentra deşertarea prindătârei la sosirei la 
şanţiă şi pentra îngropatulă locusteloră prinse, 
precum asemenea, şi pentru facerea altorii şa n= 
țari. După uă asemenea arangiare 2 lucrătorilor 
şi a înhămatului la prindătâre a cailorii sc boiloră lucrătorii destinaţi pentru mânatuli 
cailoră, se punii d'asupră-le şi esii în partea . 
aceea a şanţului unde este aruneatiă pământă, mergii înainte, adică făcândă rontă până sa 
înapoiază la loculii de unde aă plecată, Atunci 
se opresce prinditorea şi cei doul lucrători ce 
se află agteptândii lingă ganță, o răstârnă în 
şanţii spre a so vărsa locustele. 

După aceca fără pierdere de timpă Incrătorii 
plâcă crăşi în facerea ronturiloriă. 

Locustele ce se varsă în şanţuri se acoperă 
cu pământă şi se calcă cu picidrele, 

In intervalulă îngropărei şi călcărei locuste- lori, pringătârea ce din noi s'ai nmplutii cu 
locustele prinse, se înapocză 6răşi spre șanț, 
tâte acestea se repetii de mat multe oră Iară 
cel-alţi ş&sa Omeni lucrători nu se ocupă cu 
altii de câți numai fără întrerupere cu îngro- 
parea locusteloră şi facerea altori şanţuri, 

- Se înțelege de sineşi, că la acâstă lucrare în. 
exterminarea locusteloră se cere iuţălă şi u% 
unire generală, de aceca urmeză ca aici să fi 
întrebuințate tâte puterile lucrătoriloră şi a 
cailoră; cea mai mică zăbavă şi neregulă pote 
să causeze multă stricăciune în lucrare. 

Caii, urmâză să fie desă schimbaţi, cel pugin 
după facerea de dece ocoliri. Numai prin stricta 
păzire a acestei operaţii, se va putea ajunge 
la deplina îndestulare.   Ca şi la întrebuinţarea prindătorilori de 
măini, prindătârea locustelorii cu prind&tori
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călăreţe so face dimincţea sei mai bine sâra, 
Pringetârele călăreţe urmeză să mârgă trep- 
tată, fiindiă-că la acestă mișcare trâpăti, nu 
apucă să sbore locustele; de aceea în timpulii 
arşiţei sârelui, cândii locustele se află în repe- 
dea mişcare pe pământii Gră nu pe d'asupra 

*  holdelorii, lucrările nu poti fi avantagidso. 
Cândi este pământuli forte umedă în urma 

ploilorii, întrebuinţarea pringătâre! călăreţe, 
este forte anevoiosă, o 

Prindătârea călărâţă în anul expirati a 
fostii Gre-cumii perfecționată. Şiaşa unii făceaă 
rotile la dânsele pentru uşurinţa cailoră, cu 
scop de a uşura instrumentulii în locul cer- 
cevelilorii D.b. ce împreună trej undi cu scân- 

" dura c.c pe marginile instrumentului so faci 
patru cercuri pe care șe întindepânza. Uni a- 
semenca instrumentă se vede la figura 10 este 
mai uşorii de câtii prindetorea călărâţă fig. g. 
şi este mai eftină. : 

III. Locustele sburătâre 
A se estermina locustele sburătâre este forte 

“grei. In timpvlă acela cându cle se îndreptâză 
spre câmpii se potii lua Ja gână din câmpiile 
cu semănături cu următârele midioce : 1. Ca 
sgomoti, cu armă, cu tobe şi chiară cu pusci, 
Pentru acesta se scâte unii Ore care numără de     

LEGITIRI | 

locuitori, se aş€dă în Gre-care depărtare unuli 
de altulă şi batii în obiectele metalice: cose, 
tingiră şi altele, şi cu mare larmă gonescă lo- 
custele dincolo în cotro bate vântulă, în urma 
loră urmeză altă linie de 6meni pedestri carii 
sperie partea remasă penă cândă disparii tâte 
din vedere. . 

2. Imprejurulii semănăturilor pe care voiesc 
a le mântui de locustele snburătâre se îm- 
prăştie felurite obiecte ardătore precum : clăi 
de fenii stricati scii paie, de burueni şi chiarii 
gunoiă şi cândă sosesc sburândii stoluri de 
locuste atunci acele obiecte se aprindă, din 
care fumulă eşitii, eate forte supărători locu- 
steloriă şi cle suntă silite a sbura în altă parte, 

Locustele gonite din vre uă câte-va, locuri 
fiivd ostenite şi înflămândite trebue ca în spze 
sâră să se lase unde-va, atunci silinţele lucră- 
torilorii să fie întrebuințate în acelii Joc, spre 
a le goni şi a nu lo lăsa să se așede pe holdele 
veciniloră, ci pe păduri ori pe câmpiele nesă- 
mănate, : , 
„__Cândii locustele se arată așa de târdiii când 
grâul a început a se câce, atunci ele mărâucă 
numaj paie. retezindă spicuri care cadă pe pă- 
mântii; în casulă acesta pentru adunarea spi- 
curiloră cădute se întrebuințeză cu mare suc- 
ces greble călăreţe. - 
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Formule de acte Domnescă 

REFERATU IN CONSILIULU MINISTRILORU 

edita de la 8 Februariii 1800 

Sub scmnatulă îndemnati de lipsa de tni- 
„ formitate ce există Ja promulgarea legilorii şi 
decretelorii Demneeci. cu onâre sopune Ja de- 
liberaţia Consiliului Ministriloră ună proiecții 
de formulariă. 

(Scmnată) 16n Ghica 

JURNALU 

Consiliul Ministrilor din 'Țera Romănescă, 
în şedinţa de astă-di 8 Fevruariii 1860, loândă 
în consideraţie referatul domnului ministru 

(1860) 

secretari de Statiă Ja departamentul din In- 
tru, atingătorii de adoptarea formularului pen- 
tru promulgarea legilorii și pentru decretele 
Domnesc, încuriinţeză propunerea şi însărci- 
neză pe domnu ministru din întru cu aducerea 
el la îndeplinire, după'ce mal ântâii se ra su- 
pune la Domnâsca aprobare. 

(Urmâză semnăturile d-loră Ministri). 

MARIEI SELE ALEXANDRU ION 1 

Domnu Principatelori-Unite Tera Ro- 
mânâscă şi Moldova 

Prea Inălţate Domne'! 

Consiliul Ministriloră din Ţera Romănâscă, 
în şedinţa sa de la 8 Februariii curentă, otă- 
rând adoptarea formularului pentra promul- 
garea legiloră şi pentru decretele Domnesti.   sub semnatală, în urmarea jurnalului înehciată 
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în disa şedinţă, şi avândă în vedere art. 14 ali 
Convenții de la Paris 7H19 Augustii 1858, su- 
pune plecati la Inalta Miriei Vâstre aprobare 
alăturatulii aici proiet de decretii întru acâsta, 

Ministru Secretari de Stati la 
Departamentulă din Intru, Presi- 
dentă Consiliului Ministrilori. 

(Semnată) I6n Ghica 
No. 659, Bucuresci, 23 Februariii 1860 

Secretari 1. 0. Petrescu 

ALEXANDRU IONI 

Ca mila lui Dumnedeii și voinţa naţională, 
Domnu Principateloră-Unite, Ţera Românâscă 
şi Moldova, 

La toţi de facă şi viitori, sănttata; 
Asupra raportului ministrului nostru secre- 

tarii de. Statii la Departamentală din Intru, 
Presidentii Consiliului Ministrilorii din 'Târa 
Românâscă; | 

Avândă în vedere art. 14 ală Convenții dela 
Paris 7/19 Augusti 1858; 

Amii decretatii şi decretămi ce urmeză: - 
Art, ântâiii. Mesagele, legile, decretele sâi 

ordonanţele se roră promulga în forma 'ur- 
mătâro ; | 

1. Mesage la camera legislatiră sci-la 
Comisia Centrală . 

Domnilorii deputaţi, e 
Domnilori membri al Comisiei Centrale. * 
(Textaliă ; intrare directă în materie, care 

se termină simplu). 
Dati în (oraşulă) la (luna anulii) 

(Semnătura Domnului) 
(contra semnatii ministrul competenti). 

2, Legi | 

ALENADRU IOAN I 

“Ca mila Ini Dumnedeii şi voinţa naţională, 
Domni Principatelorii-Unito 'Ţâra Românsscă 
şi Moldova, | 

La toţi da fagă şi viitori, sănâtate ; 
" Amă întărită şi întărimă, promulgatii şi 
promulgămii co urmâză: . 

LEGE 

(Extractă din procesului verbală alii Camerei 
legislative sâii ali Comisiei Centrale). 

Facemi cunoscutii şi ordonămii ca celo de|: 
faşă, învestite cu sigiliulii Statului şi trecate 
în Buletinul legilorii (de uă cam dată Moni- 
torali Official), să fie adresate Curţilorii, Tri- 
punaleloră şi antoritățilorii administrative, ca 
să le înscrie în registrele lorii, să le observe şi 
să facă a le observa; şi ministrală nostru se- 
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cratari de Statii la departamentul justiţiei, 
este îasărcinații a priveonea publicarea lori. 

(Dati în orazuliă) la (luna, anulă), 
! (Semnătura Domnului), 

(contra, semnată) 
Ministru secretară din Stat la 

departamentulă Justiţie! , 
| (semnătura ministrului) 

3. Decrele date în Consiliuli Dinistriloriă 

ALEXANDRU IOAN 1 
Cu mila, lui Dumnedei şi voinţa naţională, 

Domni Principatelorii-Uuite, Tera Românâscă 
şi Moldova, 

La toţi de facă şi viitori, sănătate. 
Vădendă părerea Consilialui ministriloră; 
Ami dceretatii şi decretămiă ce urmeză: 
(Textuli decretului) 
Minstrulii nostru secretarii de Stati la De- 

partamentulă . , sc. 1. . . . esta. 
însărcinată cu adurerea Ja îndeplinire a acestuk 
decretă. : | 

Dati în (oraşulă) la (luna anul).   £. Decrete date asupra raportului * 
ministriloră 

ALEXANDRU IOAN 1 

Cu mila lui Dumnedeă şi voinţa naţională, 
Domni Principatelorii-Unite, Țâra Românâscă 
şi Moldova. . A 

a, toţi de facă şi viitori sănătate, 
Asupra, raportalul ministrului Nostru secre- 

tară de Stati la devartamentală. ,.. ; 
Ami decretată şi decretămiă ce urmeză : 

_ (Textulă decretului). - | 
Ministru Nostru secretară da Statii Ja depar- 

tamentulă ., .. este însărcinată cu aducerea 
la îndeplinire a acestui decretii. 
-. Dată în (oraşul) la (luna anul). 

art, 2, Ministri Nostri suntii însărcinaţi fie- 
care întru cel privesce cu aiucerea la înde- 
plinire a acestui decretă. 

Datii în Bucuresci la 23 Februarii, anulă 
una mie optiă sute şâso-deci. 

_ Alexandtu Ioane 
Ministru secretari de Stat 

la departamentul din întru, 
presidentii Consiliului mini- 
strilor, (semn.) I6u Ghica, 

No. 66 

FORMULE DESVULTĂTORE 
1. Formulă de mesagiii Domunescii la 

Camera legislativă 

DomNrLoR DEPUTATI,   Po lingă raportulă ministrului secretari de
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Stati la departamentul, . . . din 'Târa Româ- 
n6scă, sub No... dela,...,. o... Înfăşi- 
şendumi-se proiectul de lege pentru. .... 

* s Eu îlii înaintezii în deliberarea 
domnici-vâstre, potriviti art. G şi 14 din con- 
venţia de Ja Paris 7/19 Augusti 1858. 

Datii în (oraşală) la (luna, dina) anul 1860. 
! (Semnătura M. 8.) 

Ministru secretară de Stati 
la departamentulă. ,.,,. . 

...... 

No... 

2, Formulă de mesagiii Domnescă la 
Comisia centrală * 

DOMNILOR MEMBRI A1 COMISIEI CENTRALE, 
Proiectul de lege pentru, , . . . care Mi 

sa înfăcişată pe lingă raportulă ministralui 
secretară de Statii la departamentulă. ..., 
din Tera Românâscă, fiindiă de interest comun 
Principatelori-Unite, E îlă înainteză în deli- 
berarea domniei-râstre, potriviti art. 33 din 
convenţia, de la Paris 7/19 Augusti 1858, 

Dati în (oraşulă) la (luna, diua) anul 1860, 
(Semnătura M. S.) 

Ministru secretară de Stati 
la departamentulă. ,.;... 

(contrasemuat ministru), 
No... 

3. Formulă de decrete Pentru promul- 
garea, legilorii 

ALEXANDRU I0AN 1 
Ca mila lui Dumnegeii şi voinţa naţională, 

Domnii Principateloră-Unite, Tera Românâscă, 
şi Moldova, a 

La toţi de facă şi viitori sănătate: . . 
Amii întărită şi întărim, promulgat şi pro- 

mulgămiă ce urmeză: 

LEGE 
(Extractii din procesulii-verbalii ali Camerei 

legislative s6ă ali Comisiei centrale). 
Facemii cunoscutii şi ordonămii ca, cele de 

fagă să fie investite cu sigiliul Statului, şi 
trecute în Buletinulii legiloriă (de uă cam dată 
Monitorulii oficială), să fie adresate Curţiloră, 
Tribunaleloră şi autoritățiloră administrative, 
ca să le înscrie în registrele lorii, să le observe 
şi să facă a le observa; şi ministrulii Nostra 
secretară de Stată la departamentulii justiţie, 
este însărcinată a priveghea publicarea lorii. 

Dată în (oraşul) la (luna, anulă). 
" (Semnătura Domnului), 

Ministru secretară de Stată 
Ja departamentulii justiţei. 

"(Semnătura ministrului). 

LEGIUIRI - 

4. Formulă de decrele date în Consiliulă 
" ministriloră 

ALEXANDRU I0AN-I 
Cu mila lui Dumnedeii şi voinţa naţională, 

Domni Principateloră- Unite, Tera Românâscă 
şi Moldova, | ă 

La toţi de facă şi viitori sănătate: 
Vădendă părerea Consiliului ministrilor din 

Țera Românâscă;. .. : 
Ami decretatii şi decretămi ce urmăză :. 
(Texstuli decretului). 
Ministru Nostru secretarii de Stată la de- 

partamentuli , ....,., este însărcinată cu 
aducerea la îndeplinire a acestui decretă, 

Dati în (oraşali) la (luna, anulii). 
i (Somnătura Domnului). 

Ministru secretară de Statii 
la departamentuli . ..., . 
(Semnătura ministralui), 

0... :   

  

5, Formulă de decrete date asupra rapor- 
tului ministriloriă 

ALEXANDRU IOAN I 
Cu mila lui Dumnegeii şi voinţa naţională, 

Domni Principateloră-Unite, Tera Românâscă - 
şi Moldova. 

La toţi de fașă şi viitori sănătate : 
Asapra raportului ministrului Nostru secre- 

tarii de Statii la departamentulă. ,. 
din Ţâra Românâscă, sub No... dela..,. ; 

Amii decretatii şi decretămii ce urmâză : 
(Textulă decretului). 
Ministru Nostru secretarii de Stati la de- 

partamentulă, ,....., este însărcinată cu 
aducerea la îndeplinire a acestui decreti, 

Datii în (oraşulă) la (luna, anul). . 
| (Semnătura Domnului). 

Ministru secretarii de Stati - : 
la departamentulă ,.....,. 
Semnătura ministruluy). 

0... 

6. Formulă de decretă de numiri în posturi 
adminisirative 

ALEXANDRU I0AN 1 
Cu mila lui Damnedei şi voința naţională, 

Domni Principatelorii-Unite, Tera Românâscă 
şi Moldova, 

.. La toţă de facă şi viitori, sănătate : 
Asupra raportalu! ministrului Nostru secre- 

tară de Stati la departamentulă ,. , 
Tera Românâscă sub No, .. dela...... ; 

. 
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Art. Î, Este numită (scă suntii numiţi) (nu- |lată şi forma deoscbitelor acte ce esă din can- 
mirea postalui). . ......., . 

D. (cutare în loculi cutărnia) care a trecută 
în postulă (cutare) (s6ii demisionară ete.), (şi 
așa mal încolo, pentru câte numiri vori fi pre- 
vEdate prin raportii). 

Art, 2. Ministrulă Nostru secretară de Stas 
la departamentulă ,....... este însărei- 
nat cu aducerea, la îndeplinire a acestui decret. 

Dată în (oraşulă) la (luna, diva, anulă ...) 
_ Semnătura Domnului). . 

Ministru secretarii de Stati 
Ja departamentuli, , , 

(contrasemnatii ministra). Nr. 

7, Formulă de decret de numiri în posturi 
judecătorescă . 

ALEXANDRU IOAN 1 
Cu mila lui Dumnegei şi voinţa naţională, 
Domnii Principateloră- Unite, Ţâra Românâscă 
şi Moldova, - . 
„La toţi de fagă şi viitori sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru se- 

cretarii de Statii la departamentul. ..... 
din Ţ6ra Românâscă sub No... dela ...... 

Amii decretată şi decretămă ce urmeză : 
Art, L, Suntă numiţi: 
President la Tribunalul. ..... D. (cu- 

tare) judecătorulă Tribunulului judeţului. . . 
«es e în loculii d-laf (cutare) care a trecută 

  

celariile Ministerelori şi ale tutulorii autori- 
tățiloră adminiatrative şi judecătoresci, fiindă 
î0rte simțită, din lipsa, de uniformitate ce: 
moduli de procedură în ființă lasă de doriti, 
subsemnatulă are onorulii a înfășişa Onorabi- 
alui Consilii alăturata aici colecţie de for- 
mule, referându-se la buna sa găsirea cu cale 
pentru a lori adoptare. 

_ (Semnată) I6nii Ghica. 

JURNALU 

Astădi Marţi 23 Februarie anulii 1860, în 
seanța Consiliului ministrilor din Ţâra, Româ- 
nâscă, luându-se în băgare de sâmă referatulă 
domnului ministru secretarii do Statii la de- 
partamentulă din întru, president Consiliu- 
lui, însociti de uă colecție de formule de ra- 
porturi la Domnii, jurnale, referate la Con- : 
sili, ete, . 

Considerândi trebuinţa ce se simte do a se 
fixa întruni modă regulatii forma deosebite- 
loră acte ce esii din cancelariile Dlinistereloră 
şi ale deoscbiteloră autorităţi administrative 
şi judecătoresci; 

Consiliulii otarasce a, se adopta formularul 
înfăcişati pe lingă isul referatii, şi a se com- 
plecta numărulă formaleloră dapă cumiă tre- 
buinţa va cere. 

| a i: Disposiţiile acestui jurnală aă a se aduce ] ostulă do... .«... . (să dem r ete, pos estui j Ş 50 aduce Ja 
iu postată de la iun d piMomar e c) indeplinire de către domnulii presidentă: ali 

„d. (cutare) ete. ete, * . 
„(Şi astă-felă urmeză cu aceeaşi deslușire 
„tote numirile). , 
Art, 2, Ministrală Nostru secretar de Stat 

la Departamentul justiţiei este însărcinată cu 
aducerea ]a îndeplinirea a acestui decretă, 

Dată în (oraşuli) la (luna, anul). . 
- (Semnătura Domnului). 

Ministru secretară de Stati 
Ja departamentulă justiţiel. 

(Semnătura ministrului), = 
No... - 

8. Formulă de ordonanță Domnescă 
(Are forma unui decretă şi se dă spre a pro- 

mulga ună regulamentiă făcutii de Domni pen- 
tru punerea în lucrare a untl legi; scii spre a 
promulga uă lege provisorie făcută de Domn, 

„care este executorie până ce una votată de cor- 
purile legislative vine a'i lua loculă). 

PARTEA II 

Formule de acte AMinisteriale 

REFERAT IN CONSILIUL MINISTRILORU 

Sedinţa de la 23 FYebruarie 1560 

Trebuinţa de a se fixa întruni modii regu-   

(Urmeză semnăturile d.d, ministri). 

]. Formulă de referat în Consiliul Ministrilor | 

REFERAT 

(Intrare în materie simplu şi conclusia ase- 
menca, fără vre nă formă re-care de etichetă). 

Ministrulă ....... 

(Snb-scrierea). 

II. Formulă de jurnală încheiatii asupra une 
otărâri luate în Consiliulii ministriloră 

JURNALU - 
"Astădi (dia săptimânei şi a lunei, luna, a- 

nulă) în seanţa Consiliului ministriloră din 
Ţera Românescă luându-se în băgare de sâmă 
referatulă domnului ministru secretară de Stat 
la departamentulă . , . .. 
eee AS0DEa ci, i . . . . ete, 

(Urmeză expunerea subiectului . . . .) 
Urmeză considerantele, . .. . 
Consiliulii otărasce . | 

(Urmeză otărirea Consiliului) 
(Conclusie) 

Disposiţiile acestui jurnalii se voră aduce
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| la îndeplinire prin demnulă ministru 
după ce mai ântâiă îti va supune la 

-Domnâsca aprobare, 

JII. Yormulă de raportii la Domnă 

| (Se începe de la jumătatea paginei, lăsânduse 
3—4 degete margine albă pe partea stângă), 

Prea Inălţate Dâmne. 
a Mestulă , o... 

. cc. . |. . . . . 

(Conclusie) 
Suntii cu ceii mai profandă respectă, 

Prea Inălţate Dâmne 
Ali Mărie! Vostre, 

Aprobarea Domnâscă 
<încuviinţati» | prea plecată şi 

Alexandru J6nă 1, 
Ministru secretar de Stat 
la departamentul... . 

Bucuresci, (luna. anulit) (semnătura) 
No. 

IV. Formulă de adrese între Dimistere 

PRINCIPATELE-UNITE - Bucuresc (luna an.) 

“MINISTERIUL.... 
AL | 

ŢEREI ROMÂNESCIĂ 

Noua. ' 

Domnule ministru 

- (Pezxtulă . 
. |. | . 

. 
. “ 

(Conclusie) 

Priimiţi, vă rogă, Domnule ministru, încra- 
dinţarea prea osebiter mele consideraţii. 

Ministruli, 
(semnătura) 

7 

Şefală secției (contra-semnătură) 

Domnului 

prea supusii servitoră |* 

d: 

LEGIU:RI 

riale către prefecţi 

PRINCIPATELE-UNITE  Bueurescă (lana an) 

MINISTERIULU.... 
AL . 

-|TEREL ROMÂNESCI 

No... 

Domnule prefect 

(Textui . . 

(Conclusie) 
Priimiţi, Domnule prefectă, 

osebitei mele considerații, 
Ministrală, . 

(semnătura) 
Şefulă secției (contra-semnătură), 

Domnului , 
Prefectă ali jodețului 

  
Județe către Blinistere 

PRINCIPATELE-UNITE Oraşul de reşed. (1. an), 

PREFECTURA 
“JUDEȚULULease 

No... . 

Domnule ministru 

(Textul 

(Conclusie) , 
Bine-voiţi, vă rogi, Domnule ministru, a 

priimi încredințarea, prea osebitei mele consi-   Ministru secretară de Stat Ia departamentul. 

deraţii, 
Prefectauli 

_ (semnătura) 
| secretară (contra-semnatii) 

Domnalui 
Ministru secretar de Stat la departamentul... 

V. Formulă de ordine şi circulări Ministe- 

încredințarea 

VI. Formule de raporturi ale Drefectilorii de   
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NOTA 

'Tote autorităţile dependente în general, sâii 
către Ministere sâii după gradul de erarchie 
între dEnsele, corespondez după formula No. 6; 
€ră cele neatârnate unele de altele, se servă 

„ de formala No, 4. 
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Formula, de etichetă la conclusie, este va- 
riabilă, după consideraţiile de erarchie ce ară 
exista între deosebitele autorităţi. 

Expresiunea de «vă inviti» une-ori abusivii 
întrebuințată, nu îşi are loculă în adresele în- 
dreptate autorităţilorii de acelaşi pradă, şi cu 
atâtă mal puţină în relaţiile cu autorităţile 
superidre. 

  

REGULAMENTUL 
ALERGARILOR DE CAI 

(Iaşi, 1862) 

Arte 1, Alergări anuale de cat se înstituo 
de către jokei-klubii, 

Art, 2, Alergările voră fi de trei clase. 
Clasa ]. Alergări de tărie (course de fonde) 

pentru harmăsari şi iepe străine; stă născuţi 
în ţ6ră. Două roţi de ipodromiă; premialii va 
fi da 300 galbeni. ÎN , 

Clasa Il. Alergări de partidi (course en par- 
ties lies) pentru harmasari sâă iepe născuţi 
în eră. Câto nă râtă de ipodromi, de paztidă 
premială va fi de 800 galbeni. - 

Ciasa, III. Alergări de repejuno (course de 
vitesse) pentra harmăsariă şi iepe născuţi în 
ţeră; 1300 metri de ipodromii; premiul va, fi 
de 200 galbeni. . 

Arte 3. Ipoiromulii va, fi de 1500 metri. 
Art, 4. La alergările de clasa I, vor fi prii- 

miţi harmăsar! s6ă iepe de ori ce vârstă, La a- 
cele de clasa II, harmăsari sâă iepe do la 3 până 
da 8 anl împliniţi. La acele de clasa I]], de la 
3 până la cinci ani împliniţi. 

Art, 5, Fie-care proprietarii de cal care ra 
voi a lua parte la alergări, este detorii: 

1. A declara şi a dovedi loculii nascerii ca- 
ului săi; : | 

9. A'lă înscrie până la 1 Julie, | 
3. A declara colorulii jachetei şi a şapcei 3o- 

cheului ce va încălica calulă, precumă şi nu- 
mele calului. N , 

Art, 6, Preţulii intrării cailorii va fi de 10 
galbeni de cală, carii se voră plăti îndată la 
inseripţiunea calului. | 

Art, 7, Unii cală va putea fi îuscrisă pentru 
mai multe:alergări, după fie-care înscripţiune 
va plăti deosabită intrare. 

Art, $, Fiindi că inscripţiunea calului tre- 
bus să fie anume pentru uă Clasă otărită de a- 
lergare, proprietarali care ari voi să alerge 
în altă clasă de câtii aceea, pentru care calul 
este înscrisă, va fi liberi a o face chiarii şi în 
Jiua alergăriloră, plătindă uă înduoită intrar 
osebitii de accea prevădută la art. 6. 

Art, 9, Comitetulă este însărcinată : 
1. Cu inscripţiunea cailoră şi cu priimirea 

banilorii; 

  

  

2. Cu cercetarea, declaraţiilori proprietari- 
loriă în câţi privesce vârsta cailoră, şi loculii 
nascerii lori. 

- Art. 10, Totalulii intrărilorii ce va împărţi 
între acti carii rorii ajunge ali duoilea în fie-. 
care alergare, însă fie-care din ei nu va putea 
priiini mai maltă de 50 galbeni. : 

Art. 11. Comitetolă clubului va institui un 
jurii compusi de 5 membrii. 

Na voră putea fi membri juriului : proprie- 
tarulii calului care va alerga—Tatălă—fiiulă 
—ginerile—fratele—sâiă cumnatulă acelui pro- 
prietară, 
- Art, 12, Joriulă va fi supusă anni jurămânţ . 
de onre, cum că va fidrept în decisiunile sâle. 
- Art, 13, Indâtoririle juriului pe ipodromiă 
suntă : 

1. A trage Ja sorţi pe jochei, pentru a, se o- 
tări rândulă fie-căruia pe ipodromi; 

2, A decide care calii ari fi învingttoralii, şi 
caro ară fi rămaşii (distancâs); - 

3. A decide dâcă alergarea este nulă (course 
nulle.) | : 

4. A da semnaluli pornirei; | 
5, A decide dâcă pornirea, ai fostă” bună 

să rea; : 
6. A decide casurile cânâii calalii învingă- 

toră nu va avea dreptulă a priimi premiaulă. 
Decisianile juriului voră fi fără apeliă. 

“Art, 14. Duo! stilpi voră fi înfipţi pe îpo- 
dromii; uncli la punctalit pornirei, şi altuliă la 
100 metri în urma stilpului de pornire. 

Caluiii care va ajunge ântâiă la, stâlpulii de 
pornire, va câştiga premiulii. Caii curii nu vor 
ajunge la ală duvilea stâlpi, cândii învingă- 
toruli va fi ajunsă la stâipaiă de pornire, vorii 
fi socotiți ca rămaşi, şi nu voră mai putea a= 
lerga în aceea di. o 

Pentru a otări care cal sunt «rămaşi», u- 
nulă din membrii juriului va sta Ja stâlpulă, 
numiții ali cailoră rămași, 

Art, 15, La alergarea de partidi, jocheii ror 
trage la sorţi pentru locurile ce voră ocupa pe 
ipodromii, în fis-care partidă. 

Art, 10, Caii carii voriă câştiga un premii,
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nu voră putea alerga în viitori la alergările de 
aceeaşi clasă, fără a li se mal adăogi âncă uă 
greutate. Greutatea acâsta va fi: 

Pentru ună cală de 3 ani, de 1 1/2 oca; 
Pentru ună cală de 4 ani, de 2 oca; 
Şi pentru ună cală de 5 ani, şi în susii de 

4 oca, | 
Acâstă greutate nu i so ra adăugi, cânâiă 

va alerga îutr'uă alergare de clasă superidră 
acelia în care a câştigată ună premii, 

Art, 17, Ss va socoti ca rea, pornirea acea în 
care unulă din jochei va fi pornit înaintea sem- 
nalului; sub nici unii curântă însă aceea în 
care unulă s6ă mai mulţi jochei, ae voriă porni 
după semnal, 

Uă trâmbiţă va fi aşedată pe tribuna juriului 
şi alta la 200 metri. În cas de uă pornire rea, 
şi după ordinulii datii de preşedintele juriului, 
trimbiţile vorii suna, şi jocheik porniţi vor tre- 
bui să reţie caii loră, să se întârne înapoi, şi 
să se puie din noii în rândi la punctul de 
pornire, 

Dscă se roră întâmpla tref porniri rele, pri- 
cinuite totă de acelaşi jocheiă, elă va fi depăr- 
tată din alergare; însă proprietarulă calului 

"va putea înlocui jocheulă, fără ca întârgierea 
causată prin acâstă schimbare, să fie mai mare 
de 10 minute. 

Art, 1S. So voră face tribuna pentru Î. Sa, 
„pentra corpul consularii, pentru străinii de, 
distincție, pentru membri tuturor jochei-clu- 
buriloră ce se vor ufla facă la alergări, şi pen- 
tru persânele ce voriă plăti câte 18 le]. de ]o- 
cul I, şi câte 12 lei de Iccală II, 

Trăsurile care ară voi să intre în lăuntrală 
ipodromului, voriă plăti 18 lei de cală. Fie-care 
călăreți va plăti 18 lei. Persânelo care ar dori 
să circuleze liberă pe ipodroină, să intre în 10- 
culă cântărirel; vor plăti 2 galbeni, Aceste 
persâne voră trebui să iasă de pe ipodrom, în- 
dată ce va sosi momentul eşirei jocheilor carii 
trebue să alerge.. 

Reintrarea acestori persâne nu va putea a- 
vea locii, de câtă în urma permisiune! date de 
preşedintele jurialui, dapă co jurinlă va declara 
pe învingătoră. 
"In faţa acestori tribune, se va face nă altă 
tribună mai mică, destulă de naltă, pentru 
membrii jochei-clubului şi a jariului, ca să 
pâtă priveghea tâtă soprafaca ipodromaului, 
Dinaintea acestei tribnne se va afla stâlpulă 
pornirei, şi pe acestii stâlpă ună clopoti, caro 
va, servi pentru a da semnalulă pornirei, 

- Numai membrii permanenţă ai jochei-clubu- 
lui ai libera intrare pe ipodromiă, şi soră pu- 
țea rămâne în timpală alergăriloră pe tribuna 
juriului, Însă e se voriă retrage după acea 
tribună, îndată după sosirea cailoră Îa țălă, 
pentru ca jurială să pâtă singurii delibera, 

Penă cândă se vorii pregăti jocheii, şi voră 
eşi călare pe ipodromă Ia loculă otăriti (şi lo- 
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culă acesta va fi uă îngrăditură din dosală tri- 
bunei celei mari), ună membru a juriului va 
sta pentru cântărirea jocheiloră, tragerea loră 
la sorţi; atunci, acestă membru a juriului va 
cşi şi elii de pe ipodromii, va pune pe fie-cara. 
jocheii la loculii săi, îi va întreba dâcă sunţii 
gata, va înscinţa pe preşedintele juriului de pe 
tribuna cea mică, comi că pote da semnalulă 
poprirey, , 

Art, 19. Dâcă unii cală va eşi de pe ipo- 
dromii, elii va trebui, pentru ca să ica premiul, 
în casă când va ajunge ântâiă, să se întorcă 
înăontrulă ipodromului, toti pe la punctali pe 
unde va fi eşită. 

Art, 20. Ori-ce cală nu va voi să se por- 
nescă de pe loc, şi se va porni cu ajutor străin, 
s6ii pornindu-se se va feri (A6robs) şi cu ajutor 
străinii se va îndrepta pe ipodrom; s6ă picând 
nu se va scula cu singurul ajutoră ală jocheu- 
lui săă, va fi consideraţii ca rămas (distancâ), 
şi nu va mai putea alerga în acea di. 

Arte 21. Este cu totulă oprită jocheiloră : 
l. A întrebuința biciuşca stii mâna în contra 

altui cală s6ă călăreţi; 
2. A împinge pe veciuulă săi asupra frân- 

ghiei, ca să'lă silâscă aşi opri ealulă, | 
Nici ună jocheă nu va putea încrucişa pe un 

altuli, mai nainte de ală fi întrecută, cel pu- 
gin de două lungimi de cală. 

Art, 22, Proprietarulă calului, care va fi fă- 
cutii uă deciaraţie falsă, în ceea ce se atinge 
de cuprinderea art, 5; sâă acela, a căruia jocheă 
so va fi abătut de la uă singură dispusăcinne 
a articulelorii precedente, nu va priimi de felă 
premii. ” 

Art, 23, Membrulii jurialui care va fi pre- 
sidată la cântărirea jocheiloră şi tragerea, lor 
la sorţi, va rămâne pe ipodromii până la sfir- 
şitulă alergărei, ca să constateze, decă jocheul 
calului învingătoră, se va păsi Ja sosirea sa, 
totă cu acea greutate, cu care s'ară fi pornit, 

Arte 24, La întemplare cândă premiul nu 
s'ară da proprietarului calului învingătorii, din 
causele prerădută în articulele precedente, a- 
tunci : 

1. În casulă unei alergări de uă râtă de ipo- 
dromi, premiulă sc va câştiga de către ală 
duoilea cală care va ajunge la stâlpală porni- 
riloră, | 

2. În casulă unci alergări de două încercări, 
s0 va faco şi uă a treia încercare, dâcă în acea 
a doua aii rămasă may mulţi de duoi cai, Dâră 
în casulă în care nu va fi rămasă de câtă duoi 
cai, atunci premiul va rămâne acelui cală, ca- 
re aă ajunsii ali duoilea, după calală care nu 
va priimi premiul. | 

3. In casulă unei alergări de trei încercări, 
premiuli se ra da concurentului calului învin- 
gătorii, care nu ra fi priimiti preminlă în a 
treia încercare. 

Art, 25, Dâca urmâză înduoială din partea
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juriului, cait cari vorăi sosi împreună la punc- 
tulii pornirii, voră trebui să mai alerge âncă 
uă dată. : ” | i 

Dâca se va 'ntâmpla unii asemenea casă la 
alergarea de tărie, caii nu vor face de câtă 
vă rotă. - 

Arte 26. In casurile în care caii învingători 
nu voră priimi premiile, sâă în casuri în care 
duci să mai mulţi cai voră ajunge astă-felă, 
ca să fie juriul la înduoială, căruia din ca! se 
cuvine premiulii, proprietarii şi jocheii nu vor 
fi îngădniţi a discuta dreptăţile lori. Otărirea 
jurinlui va fi fără apelă. 

Arte 27, Pentru ca proprietarii cailori să 
aibă timpi de a găsi şi dea pregăti jocheit 
trebuitori, greutatea acestora nu se va otărt 
pentru anulă ântâiii a alergăriloră, şi fie-care 
proprietar este liber a întrebuința ori-ce jocheă, 

Art, 2S, Afară de alergările suisi menţio- 
nate prin art, 2, se va face şi uă alergare de 
repejune (nă râtă de ipodromii) de cai comuni; 
fără obligaţiunea de înscriere, şi fără plată de 
intrare, Persânele cari voră voi a concura la 
acestă alergare, se oră priimi, chiarii şi dâca 
se vor presenta în diua alergărilor, pe ipodrom. 

Nici unii cală de preţii, sâi mai mare de cât 
14 1/2 măsură, nu va fi admisă la acâstă aler- 
gare. Juriuli e singură competentiă de a decide 
priimirea sâă respingerea cailoră ce so roriă 
presenta. Premiulă va fi de 30 galbeni. : 

La alergarea acâsta rorii fi priimiţi armă- 
sară, iepo sâă jugani, de ori-co vârstă, 

Art, 29, Rendulă alergăriloră. 1. Ântâia a- 
lergare de partidă (premitre manche de la 
course en parties li6eş). 

2, Alergarea de repejune. . 
3. A duoa alergare de partidă. 
4, Alergarea de tărie. 
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5. A treia alergare do partidă, de va fi nevoo. 
6. Alergarea, de cai comuni. Ă 

. Intre fie-care alergare, va fi ună intervală 
de 15 minute. . - 

Ari, 30. Inainte de începerea alergăriloră, 
se va deschide pe ipodromă uă espusăcinne de 
animale domestice din ţeră, şi se oră decerna 
preţurile mai josit însemnate. . 

Unii jurii va, i numitii de către Comitetă, 
compus de trei membri dintre proprietarii mar). 

Jariulii va decerne următârele premii : 
Premiul ântâii celui mai buni armăsarii 

de hamii €0 galbeni. 
Premiul ântâii celui mai bună şi mat fru- 

mosii taurii 40 galbeni. 
Premiulă ală duoilea celei mai bune şi maj 

framose vaci 30 galbeni. 
Premiuli ântâiii celui mal frumosi berbeci 

25 galbeni. 
Premiuli ali duoilea celei mai frumâze oi 

20 galbeni, , 
Premiul ânteiă celui mai frumosă rimător 

20 galbeni, 
Premiul ântâiă celui mai framosii cocoşi 

10 galbeni, 
Premiulă al duvilea, celei mai frumâse găini 

5 galbeni. ” 
Art, 31, Regulamentul de facă se va putea 

modifica după necesităţile co se vori presenta 
mai târdiiă, de către adunarea generală, cu ma- 
joritate absolută a votoriloră. . 

Comitetulă clubului * 

Preşedinte A, C. Moruz= | 
Membri] : T. Ghica, N. Cantacrzino, A. Ma 
vrocordati, D. Sturza, N. Roseti-Bălănesca, 
secretară, G. M. Suţu, casieră. . 

Iaşi, în 6 Ianuarie, 1862. 

  

„ REGULAMENTDULU INTERNU 
ALU CL UBULUI 

(Iaşi, 1862) 

Art, 1, După otărirea adunării generale din 
6 Januari 1862; clubulă se va compune de :- 

1. Membrii permanenţi, 
2. Membrii provisori, 
3. Membrii onorari. 
Arte 2, Pentru ca adunarea generală, să fie 

complectă, trebue să fie fagă 12 membri per- 
manenţă. | 

Adunarea generală anuală, care se va întruni 
pentru priimirea socotelelorii comitetulai, va 
trebui să fio compusă de cincl-spre-dece mem- 
bri permanenți. : 

Arte 3, Pentru ca cinova să fie priimită ca 
membru provisoriii, e de nerois să supuie cere- 
rea sa în scrisii comitetului. Acesta conrâcă 
uă adunare generală, care baloteză pe candi- 
datii, care este priimitii cândii va întruni ma- 
joritatea de duoă treimi a membrilorii de fagă. 

Arte 4, Membruli provisoriă va, plăti cinci- 
spre-dece galbeni pe anii, şi în acâstă calitate 
va avea 'dreptulii de a intra, în cerci. 

Art. 5. Fie-cara membru provisoriă va fi 
priimitii ca membra permanenti, dâca va mai 
plăti âncă dece galbeni po ani, 

+
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Art, 6. Anulă cercului se va începe do la 
1 Tanuariă, cândă atuncea fie-care membru.va 
fi d6toră a plăti intrarea şi subscripțiunea, sa. 

Art, 7 Ori-care membru care până la 1 Mar- 
tie, dâca, se află în ţâră, s6ă până la 1 Maiii, 
dâca va fi în ț6ră străină, nu va, plăti intra- 
rea sa, va fi ştersii de pe lista membrilor per- 
manenți. Dâca până la terminele mai susă a- 
rătate nu va plăfi nici subscripţia sa, va fi 
ştersi şi de pe lista membrilor provisori. 

Sccretaruli Comitetului este dâtoră a afişa 
în sala cercului lista aceloră membri cari nu 
voră fi plătită intrarea sâi subscripţia loră, 
până la 1 Ianuariiă, ă 

Art, S, 'Toţă şefii consulatelorii aii dreptul 
a fi membri provisoră fără balotaţie, plătindă 

- subscripţie de 15 galbeni, 

* 

” Toţi străinii, presentaţi de către trei mem- 
bri permanenţă, toţi membrii a tuturor jochet- 
cluburilorii, cari se voră afla, ca voiajori la re- 
şedinţa clubului, voră fi considerați ca membri 
onorari, | 

Art. 9, Uni comiteti de şâpte membri va f 
alesi pe trei ani de către adunarea generală a 
membrilorii permanenţi. . 

„ Art. 10. Comitetulă îşi va alege unii pre- 
şedinte, unii secretarii și unii casierii. 

„_ Preşedintele Comitetului îl va, convoca când 
a, socoti da cuviinţă, El va dirige desbaterile 
Comitetului, le va face conclusiunea, şi va pune 
chestiunea asupra căria se delibersză, la voturi, 
Duci membri din comitetii potă cere punerea 
la rotă a unei chestiuni, 

Secretarulă va ţine totă corespondența, pro- 
cesurile verbale ale şedinţeloră Comitetulai, şi 
a adunătrilori generale; elii va, fi însărcinată cu 
publicaţinnele prin diare, şi cu convocarea Co- 
mitetului sâă a adunăriloră generale. 

Casierali va fi însărcinată cu priimirea ba- 
nilorii, ţinerea tuturoră socoteleioră, a sumelor 
încuviințate de către Comitetă, a retribuţiunei 
amploiaţiloră şi servitoriloră cercului, a prive- 
gherei şi a administraţiei interne a clubului. 

Arte 11. Dâca duoi membri din Comitet o 
ceri, Comitetulă va fi convocati. Cererea a 
câsta va fi în scrisii şi adresață către secrerar, 

Patru membri presenţi vorii constitui comi- 
tetulii. Cândii la votare, voturile voră fi egali 
împărţite, votulii preşedintelui este precum- 
„pănitoriă, 

Deca preşedintele, alesii de către Comitetii, 
"nu va fi presentiă, membrulă celă mai în vârstă 
dintre membrii Comitetului, va, preşedea. 

Art, 12, Afară de chestiunele care privescăi 
admisiunea unul membrn în societate, adună- 
rile generale vorii otări tâte chestiunele prin 
majoritatea absolută adică, jomătate şi unul 
a membriloră presenţi.— Voturile se voră da, 
prin sculare şi şedere, însă dâca, trei membri 
0 vorii cere, se va procede Ia votare prin scru- 
tin secretă. 
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Art. 13, Comitetulă otărasce tâte cheatiu- 
nele prin majoritatea absolută. Votulii se va 
face prin sculare şi şedere; însă dâca unul din 
membri o va, cere, se va procede la votare prin 
scrutinii secretă: 

Art, 14. Batotarea unui candidatii se va faca 
totă-ds-una prin serutină secretă, cu bile albe 
şi negre. . 
„Arte 15, Comitetul nn va putea nici odi- 

niGră lua uă otărire în contra regulamentului, 
să în contra unei decisiuni a adunării gene- 
rala; cândă s'ară presenta uni asemenea casă, 
elă se va snpune spre otărire adunării. 

Arte 16. Uz adunare generală nu va putea 
fi convocată de câtă prin Comitetii, s6ă prin vă 
cerere a şse membri permanenţi, însă cererea, 
acesta treboie să fie dată în scrisă, şi să cu- 
prindă motivul conrocării, 

Art, 17, La sfirşitulă anului, în luna Noem-= 
brie, se va întruui adunarea generală, şi Comi- 
tetulă va supuno socotelele anuale, | 

Art. 15, Adunarea generată nu va putea 
desfiinţa, înaintea terminulul de trei ani, comi- 
tetulă alesă; de asemenea nu ra putea, înlocui 
pe unulă din membri Comitetului, de cât dâca 
va fi la migloci uă causă de onâre. 

„ Art, 19, Pentru ca uă chustie de onâre să 
fie otărită în contra unuia din membri perma- 
nenţi, prorisori s6ă onorari, adunarea generală 
trebue să fie compusă, celă puţină de 15 mem- 
bri permanenţi. 

Votulă se va da prin scratină secretii; d&ca 
uă treime din voturile presente vor eşi cu bile 
negre, membrulă ra fi ştersă din lista membri- 
lori cercului, ! 

Art, 20, Adunările generale nu se vor întrani 
de câtii de la 1 Augustii până la 1 Decembrie. 

Adunările generale se sori convoca 10 dile 
mai nainte, sâii prin comitetă, sâiă prin cererea 
a șese membri permanenţi, afişată de ciitre co- 
mitetă în sal6nele cercului. 

Art, 21, Dâca se va înfăcişa vre ună casă 
excepţională de la 1 Dacembrie până la 1 Au- 
gustă, Comitetulă va cerea să întrunâscă duor-. 
spre-dece membri ptrmanenți. Dsca acâsta nn 
sară putea, Comitetulii va otărî chestia pe 
respunderea sa, cerând ratificarea ulterioră 
a adunării. 

Art. 22, Ori-co causă sară ivi între membrii 
clubului, în clubii, ea se va judeca, de către daci 
arbitri aleşi de către acei membri. Dâca va fi 
nevoe de unii superarbitru, elă va fi numitii de 
către Comitetii. Dsca persânele în causă nu se 
voră pleca a numi arbitrii, Comitetulă îi va 
numi de la sine, şi otărirea lor va fi fără apelă. 

Art. 28, Dâca causa va privi on6rea persâne- 
lor, fie-care din părțile interesate va alege un 
arbitru, şi Comitetul va alege alţi duoi arbitri. 
Dica va fi navoie de ună superarbitru, acesta 
se va numi do către preşedintele adunării ge- 

"I nerale. Otărirea arbitrilor (conseil d'honneur), -
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va fi fără apeli; şi membrii cari nu se vor su- 
pune, vorii fi şterşi de pe lista membrilorii de 
către Comitetă, fără ca să fie nevoie de încu- 
viinţarea adunării generale, - 

Art. 24, Dâca preşedintele adunării gene- 
rale nu va fi prensentii, cândi se va presenta 
casul de numire a unui superarbitra, acesta va 
fi numitii de către unulii din amânduot vice- 
preşedinţii, şi fiindă şi aceştia absenţi, super- 
arbitrulă se va numi de către Comitetii, 

Art. 25. Când unii membru se va, nita, până 
întru a rădica mâna asupra altuia, Comitetulă 
va şterge pe vinovată de pe lista membriloră, 
fără ca să aştepte deslegarea adunării generale, 

Art, 26, Comitetul va şterge din lista mem- 
briloră, pe ori care membru va da de trei ori 
pricină de sfadă, şi va fi avut; de trei oră otă- 
rîrile arbitriloră în contra, sa. 

Art, 27, Nimenea nu pote lua sub nici ună 
cuvântii, nică uă carte, broşură stă diarii, din 
galânele cercului. 

Art, 2$, Ori-care proprietari de calii, va f 
făcută uă falsă declaraţie, în ceea ce se atinge 
de cuprinderea art. 5 din regulamentulii aler- 
gărilor, descoperindu-se acâsta şi în urma aler- 
găriloră, nu va mai putea fi priimnit la alergări; 
şi în casii cândă va fi membru a clubului, va 
fi ştezsii şi din lista societăţii.   
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Art, 29, In salonele clubului nu vorii fi er- 
tate alte jocuri, do câtii ristii şi preferanţe, 
sub nici unii felii de cuvântii. 

Art. 30, Ori-cari membri voră juca alte jo- 
cură, do câţi acele ertate prin art. 29, voră fi 
supuşi la uă amendă de 25 galbeni pentru ân-, 
tâia, Oră, de 50 galben! pentru a duoa 6ră, şi 
la a traia Gră vorii fi şterşi de po lista, membri- 
lori societăţii. Se înţelegs că singurul factii 

"| dea nu plăti amenda, este destulii motivii pen- 
tru a fi ştersii de pe lista membrilor societăţii. 

Art, 31. Fie-care membru ali Comitetului, 
este liber a'şi numi dintre membri permanenţi, 
unii supleantii pe timpi de patru luni. 

Art, 32, Regulamentul de facă, supusă înal- 
tei îucuviinţări a I. S6le Domnitorului, protec- 
toră şi membru acestui cercii, va fi tipărită; şi 
fie-care membru îli va, priimi împreună cu uă 
listă a membrilorii. 

Membrii ântâei adunări generale. 
. Preşedintele: A. C. Moruzi, , 
Vice-preşedinţii: P. Mavrogeni, N. Mavro- 

cordatii. , 
Membrii : A. A, Balş, Alex. Cantacuzino, 

I. N. Cantacuzino, N. N. Cantacuzino. L. C. Ca- 
targiu, T. Ghica, E. Cortaţi, A. C. Mavrocor- 
dati, AL. Obolinski, N. Roseti-Bălănescu, Dimi- 
trie A. Sturza, G. M. Sau, C. Suţu, A. Suţu. 

  

TABLOU 

ALU COMUNELORU URBANE SI RURALE DIN ROMANIA PE JUDETE SI PE PLASI 

"(după relaţiunile cele mai recente din 1972 dobândite de Officiulii centrali de Statistică) 

J. JUDETULU ARGEŞU Broscenii-Roşani 
Cacaleţii-Cireşu Bumbueni ip aa iei 

|, Plasa Argeşu Bazoesci | Cacaleţii-de iosă 

IE Căcărezeni G Mp opesci 
Albescii- Brătesci Cochinesci Corgeani e 

Are, Gosteseă - Corniiţelu, 
ascorile ăuiani Egurile , 

Bălculescii-Mănicesci Hârzescit-Vlăscaţa Găiăşescii-Ţuţulesci 
Brătienii-Galeşa Humele Gliganu 

Burescă Isvoru-de-josii, 

Cerburenii-laşi 
Costescii-Stroesci 
Flămândesci 
Mălurenii-Bădiceni 
Muşătescii-Vâlsănesci 
Tutana-Enache , 
Valea-Danului- Vernesci 
Vălcelile 
Zernescii-Cacaleţi. 

9. Plasa Cotmâna 

Băsenil-Stârci 

lonescii-Tomşanca 
Lunca-Mârghiea 
Martalogil-Ciobani 
Pădaureţu-Ciesci 
Podu-Brosceni 
StolniciY-Isbă şesci 
Şerboeni 
'Teleşci - 
Unghenii-Colţu 
Vulpesci.   3, Plasa Gălăşesei 
Bârloga   

Isvoru-de-susii 
Mozăceni 
Negraşi 
Răscăeţii-Dră ghinâsca, 
Rătescii-Purduesci 
Recea 
Rociu 
Slobodia 
Stănislăveseil-Oarjea, 
Suseni 
Şerbănesci 
Teiu. i
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4. Plaiu Loviştea . 
Arifa 
Băboesci 
Berislavesci 

„Boişâra 
Brădetu : 
Cicănesci 
Corbeni 
Dăngesci 
Grăblescii-Câneni 
Jiblea | 
Perişanii- Spinu 
Racoriţa 
Sălătrucela 
Sălătrucu . 
Serbăresci 
Şuicii- Morăsci 
'Ditesci, 

5. Plasa Oltu 

Bălcesci 
Bărbătesci 
Bârsoiu 
Ciomăgesci 
Cremenarii-Flămânda 
Cremenarii-Moşteni 
Cuca 
Dănicei 

" Dobresci 
Drăguţescii-Săpunari 
Galicea-Flămânda - 
Lăunele-de-josii 
Lăunele-de-susiă 
Măcăi 
Olanu 
"Bcheiu 
Stoicenii- Pleşoiu 
Stoilesci 
Uda-de-josă 
Uda-de-susă 
Urşi 
Valea-Ungureni 
Vitomirescii-Trepteni, 

6. Plasa Pitesei 

Albota-Cerbu 
Bascovu-Plesci 
Băbana 
Borlescit-Vărdari 
Bradu-de-josă 
Bradu-Gemâna 
Budesa 
Cocu-Popesci 
Crucis6ra 
Dslu-Bradulai 
Dobrogostea-Negovani 
Drăganu-Bâscovel 
Gălă şesci   

LEGIUIRI 

Găvana-Valea-rea, 
Groşi 
Hinţesci!- Zmeâra 
Mareşu 
Merişani 
Moşdia 
Păicuroiu 
Pitesci 
Pona-Lacului 
Prundu 
Răchiţelele-de-josă |. 
Răchiţelele-do- susă 
Samara 
Săpata-de-josi 
Săpata-de-susiă 
Slătidrele 
Valea-Mărului, 

î+ Plasa 'Topologu 

Alimănescii- Ciofrângeni 
Alimănesci!-Poenari 
Bârsescit-Berciotu 
Bleici!-Blidari 
Badesci 
Ceparii-Bârsesci 
Ciutescit-Căzănesci 
Corbii-Mănpgureni 
Dadulescii-Vărdari 
Fodeleşoiu-Feţeni 
Giurginvenii-Vătăşesci 
Golesci 
Mileoii-Isbăgesci 
Runcu 
Tigreni 
Urluescit-Băbeni. 

II. JUD. BACAU 
l. Piasa Bistriţa-de-josii 

Bibiresci 
Botesci 
Cleja 
Faradni 
Fundu-Răcăciuni . 
Gioseni 
Letea 
Ailesci 
Nănesei 
Pâncesci 
Părincea, 
Petresci 
Racătău 
Răcăciuni 
Raşi 
Somuşca, 
Tamaşi 
Valea-mare 
Valea-sâcă. 

    

  

  

2. Plasa Bistriţa-de-susii 

Bacău 
Berbinceni 
Peresci 
Blăgesci. 
Bogdănesci 
Buhociu 
Călugăra-mare 
Ciumaşi 
Delu-noă 
Fântânele 
Gârleni ! 
Glodurile 
Liagii- Călugăra 
Luncani 
Mărăsci 
“Mărginenii-munteni 

bârşia 
Odobesci 
Osebiţil-Mărgineni 
Prăjăsci 
Racova 
Săucesci 
Săcneni 
Spineni , 
Slobogia- Luncani 
Şerbesci 
Valea-lui Ion 

3. Plasa Tazlău-de=josii 

Ardiâni 
Bârsănesci 
Beresci 
Berzunţa 
Boșoteni 
Brătila 
Drăgugesci 
Nadişa 
Sănduleni 
Scorţeni 
Teţeani 
Valea-rea 

4. Plasa Tazlău-de-susă 

Băhnăşeni 
Băsesci 
Brasturâsa 
Bacşesci 
Comănesci 
Dărmănesci 
Doftâna 
Leontinesci 
Măgiresci 
Moinesci 
Podurile 
Solonţu 
Valea-Ariniloră 
Văsăesci.



3. Plasa Trotuşu. 

Bogdana 
Bogdănesci 
Căiuţu 
Curiţa 
Caşinu 
Gropile 
Grozesci 
Jăvreni 
Monastirea- Caşinu 
Ocna - 
Onesci 
Rîpile 
Trotuşu, 

„III. JUD. BOLGRAD 

l. Plasa Cohulo-Prutu - 

Anadolu 
Barta 
Boiboca 
Brănza 
Cara-Gaci 
Cartalu 
Chişliţa 
Cişme-Chioi 
Colibaşa 
Carei ' 
Frecăţei 
Giurgiulesci 
Hagi-Abdula 
Impuţita 
Itulia 
Satu-noă 
Slobodia' 
 Vâlcănesei 
Văleni, 

2.“ Plasa Domeniilorii 

Baccialis-Spasca 
Borisovca 
Caracicova : 
Cara-Mahmed 
Cemaşiru 
Chişliţa 
Chitai 
Cişmele 
Dimitrievea 
Draculea 
Furmanca, 
Galilesci 
Gibriani 
"Hagi-Curda 
Hasan-Spaga 
Muravlevea 
Neruşai 
Poteovca :- 
Şagâna 

  

  

SI ALTELE DIVERSE 

Vasilevca. 
Zolocari, 

“9. Plasa Ismailu 

Babele 
Banofea 
Bolgradu 
Cairaelia, 
Cara-Curtu 
Cişmeoa-văruită 
Congazu 
Dermenderi 
Dulu-Chioi 
Eni-Chioi 
Erdoc-Barnu 
Eschi-Polos 
Fântâna-Zineloră 
Noua-Caragaci 
Noua-Procofea 
Sichbirli-Chitai 
Tabacu 
Taş-Bunar 
Troianu-vechiu 
Tropoclo | 
Vaisalu, 

IV. JUD. BOTOŞANI 

1, Plasa Coșula 

Copălău 
Coşula 
Cristesci 
Deleni 
Feredieni 
Flămândi 
Hârlău 
Lătăi 
Rădeni 
Slobodia-Secătara 
Storesci 
Uriceni, 

2, Plasa Jijia 

Buimăceni 
Comăndăresci 
Dăngeni 
'Todereni 
'Truşesci 
Ungureni. 

3. Plasa Miletinu 

Dracşani 
Gorbănesci 
Suliţa 
Soldăneşci 
Zlătundia.   
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4, Plasa Sireta 

Bănesci 
Brehuesci 
Bucecea 
Burdujeni 
Burdujeni (târgu) 
Călinesci 
Corni 
Dumbrăveni 
Po6na-lungă 
Salcia ” 
'Tudora. 

5. Plasa Stefănesci 

Băbiceni 
Bobulesci 
Brăteni 
Dobârceni 
Durnesci 
Morila-ruptă 
Ostopceni 
Rănghiiesci 
Stefănesci (târgu). 

0. Plasa Târgu 

Bălaşeni 
Botoşani 
Uucoreni 
Curtesci 
Costinesci 
Monastireni 
Poponţi. 

V.J UDEŢULU BRAILA 

1, Plasa Balta - 

Batogu 
Bertescii-de-josă 
Bertescii-de-susi 
Bordeiu-verde 
Chichineţu-Chioibăşesci 
Ciacâru : 
Ciocile 
Cidra- Doicesci 
Ciora-Radu-Vodă 
Colțea 
Dudescu 
Filiu-Lişcotenca 
Flezea-Scărlătesci 
Gropeni 
Jonescii-Berlesci 
Jugursnu 
Jacu-Redi-Caragica 
Pirlita, 
Ruşeţu 
Slobodia-Cireşu 
Slujitorik-Albotescă
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“Stăncuţa-Stanca | 
Strâmbu . 
Tataru Ma 
Ulmu 
Viziru. 

2, Plasa Vădeni 

Brăila 
Cazasu-Petroiu 
Chişcanii-V&rsătura 
Cotu-lung-Mihălesci 
Dedulesci 
Filipesci 
Gurgueţi | | 
Ianca, ! - 
Islazu-oraşului 
Latinu 
Naziru 
Osmanu-Mortosci 
Perişoru 
Scorţaru-nou 
Scorţaru-vechiu-Comănesci 
Silistrara 
Surdila-Găisanca 
Surdila-Greci-Vizireni 
Suţesei 
Tichilesci 
Urlâsca 
Valea-Cânipei 
Vădeni. 

VI. JUDEŢULU BUZEU 

Î. Plaiu Duzeu 

Calvini 
Cătina 
Ghiojdn-din-Bâsca 

. Cislău 
Colţi 
Gura-Teghei 
Lapoşu-nou . 
Merunţişu 
Mlăjetu 
Nehoiaşu 
Păltineni 
Pănătău 
Pătirlagele 
Ruşarăţu 
Sibiciu-de-susii 
Valea-Muscelului 
Viperesci. - 

2. Plasa Câmp 
Albesci 
Brădânu 
Caragelele 
Câldăresci 
Cilibia 

  

  

LEQIUIRI 

Cioranca 
Cochirlenea 
Costesci 
Cotn-ci6rei 
Găvănesci 
Gherăseni 
Largu 
Luciu 
Maxenu 
Meteleu 
Padina 
Săgâta: 
Scurtesci 
Sinecni 
Tăbăresci 
Tintesci . 
Tuguiatu-pământeni, 

3. Plain Pârscovu 

“| Bălănesci 
Bozioru 
Brăesci 
Cânesci 
Goidesci 
Gura-Aninâsei 
Măgura 
Odăile 
Pâclele 
Pârscovu 
Plegcolu 
Policivri 
Robesci 
Târcovu 
Trestia, 
Trestidra. 

4, Plasa Sărata 

Duzeii 
Cândesci: 
Cloudiru-Băjenari 
Dara. 
Grăjdana 
Gura-Niscoru 
Isvoru-Săratiă 
Lipia 
Mărăcineni 
Merci 
Similâsea 
Stâlpu 
Șaringa 
'Pisău 
Valea-Tenculut 

_| Vernesci, 

5.-Plaiu Slănicu 

Aldeni 
Băesci 
Beceni     

Beciu 
Blăjani 
Cărpinişte 
Cernătesci 
Fundeni 
Grabicina 
Gura-Dimienei 
Lopătari 
Mănesci 
Mânzălesci 
Nicalesci 
Sărulesci : 
Vada-Soresciloră 
Vintilă- Vodă 
Zărnescii-de-Câlnău 
Ziliştânca, 

6. Plasa Tohani 

Amaru 
Baba-Ana 
Boldesci 
Breza, - 
Cotoreca 
Finţesci 
Găgenii-Vintilenca 
Glodânu-Cârlig 
Glodânu-săratii 
Giodenu-Silişte 
Jugareni 
Mihăilesci 
Mizilu 
NăeniY-Proşca 
Petrosa-de-josii 
Petrâsa-de-susă 
'Tohani 
Vispesci. 

VII. JUDEŢULU CAHULU 

"1, Plasa Costangalia 

Aluatu 
Baimaclia 
Baurcif-moldoreni 
Borceagu 
Burlacu 
Cahulu 
Chioselia-mică 
Constantinofea 
Costangalia 
Crihana 
Găvănâsa 
Manta 
Moscoveiu 
Pelinei-molâveni 
Roşu 
Tatar-Baurei 
Vadu-lui-Isae 
Zirnesci.



2. Plasa Cotulii-Aorir 

Broscoşesci 
asangicu 

Călmăţatu 
Copcuin 
„Covurluta 
Leova 
Leuşeni 
Mingiriu 
Oracu ' 
Saratu-redeşi 
Tomaiu 
Voinescu. 

3. Plasa Tigheciu 

Borogani 
Capacliea-nouă 
Capaeliea-redeşi 
ârpesci 

Cociulea: 
Eni-Chioi 
Gotescii-de-susă 
Hănăşenii- de-pădure 
Hănăşenii-no! 
ărguța 

Porumbesci 
Samalia 
Tartaulă 
'Tigheciu 
Toceni 
Țiganca. 

VII]. JUD. COVURLUIU 

1. Plasa Horincea 

Aldesci 
Bălintesci 
Băntsa 
Beresci 
Beresci (Târga) 
Buraucani 
Cavadinesci 
Crăesci 
Deocheţi 
Drăguşeni 
Gănesci 
Jorăsci 

“ Lupeaci 
Mălasceni . 
Mânzătesci 
Prodănesci 
Slivna 
Țuţcani. 

_ 2. Plasa Prutu 

Bujoru 
Fărţănesci 

BI ALTELE DIVERSE 

Foltesci 
- Prumuşiţa : 
Măstăcani 
Moscu 
Oancea 
Rogojeni 

iviţa, 
'Tulucesci 
Vârledi 
Vlădesci. 

3. Plasa Siretu 

Băleni 
Braniztea 
Cuca | 
Cudalbi 
Filesci 
Galaţi 
Maxineni 
Măcişeni 
Mânjina, 
Pechea,   Pechca (Târgu) 
Piscu 
Slobodia-Conachi 
Smulţi. 

IX. JUD. DAMBOVITA 

1. Plasa Bolintinu 

Bâldana 
Braniştea, 
Brezdele 
Cornetu 
Costesciurile 
Crova 
Găiseni - 
Ghinescii-de-susă 
Lunguleţu 
Măranţişu 
Odobesci 
Poâna-lungă-de-josi 
Potna-lungă-de-susă 
Potlogi 
Potlogi 
Prodalesci 
Homânesci 
Serdanu 
Slobogia-mâra 
Titu 
Văcărescii-de-Răstâcă. 

2, Plasa Cobia 

Bădalasci 
Brosceni 
Cobia   Cojocaru. 

1 Crângurile 

| 
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Copara 
Drapgodana 
Găesci 
Greci 
Gura-foi 
Gura-Șuţi 
Ionesei 
Mătăsaru 
Mogoşani 
Morteni 
Perşinari 
Petrezei 
Pâtrâia 
Picioru-de-Munte 
Pontea-de-Graci 
Speriețeni 
Șuţa-sâcă * 
Uliesci 
Valea-mare, 

3. Plaiu Dâmvoriţa 

Bărbulaţu 
Brănesci 
Cucuteni 
Gemenea 
Isvârele 
Moţăeni 
Petrari 
Riuli-albă 
Ranca 
Vâleana-Pandele 
Volnesti, 

4. Plasa Dâmboviţa 

Bogaţi 
Boţesci 
Butolu 
Cândesei 
Dragomiresci 
Glâmbocata 
Hulubesci 
Lucieni 
Ludesci 
Mănesci 
Priboiu 
Tătărani | 
Valea-caseloră. 

5. Plasa Dâlu 

Adânca 
Bucşani 
Cazaci 
Colana 
Comişani 
Doicesci 
Gura-Ocniţei , 
Hâbeni 

“| Lazurile
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O.niţa 
Raciulă 
Răsvadu 
Săcueni 
Şotânga 
Târgoveştea 

- Văcăresci 
Viforâta. 

6, Plalu Ialomiţa 

Bela 
Bezdada 
Colibaşi 
Glodeni 
Moroeni 
Petroşiţa 
Podurile 
Şerbănesci 
Tiţa 
Urseiu 
Valea-lungă 
Vărfarile 
Visinesci. 

7, Plasa Ialomiţa 

Bălenit-români 
Bălenii-Sârbi 
Bălteni 
Bilciuresci 
Bolovani 
Cătunu 
Cojasca 
Conţesci 
Cornăţela 
Cornesci . 
Dobra 
Finta 
Frasinu 
Ghebâia 
Ghergani 
Mărcesci 
Podu-Bărbierulu! 
Tătărăi 
Vizuresci, 

X. JUDEŢULU DOLJU 

|. Plasa Amaradia 

Adâncata-de-josă 
Amărăsci ” 
Balota-de-josă 
Bodăesci 
Bulzesci 
Căprenil-de-josii 
Godeni 
Goesci | 
Mălăcstii-de-josă 
Mslinesei 

  

  

LEGIUIRI 

Mierea-birnici 
Murgaşu 
Negoesci 
Stăvața 
Stoina 
Tălpaşu 
Valea-boului 
Velesci. 

9. Plasa Balta 

Afamaţi 
Băilesci 
Bârca 
Bistreţu 
Calopăra 
Catanele 
Cârna 
Cerătu 
Cioroiaşu 
Ghidicia 
Ghighera 
Giurghiţa 
Goicea-mare 
Intorsura 
Lipovu-ungureni 
Măcegu-de-josu 
Măceşu-de-ausiă 
Nedea 
Negoiu 
Piosca 
Rasta 
Șegarcea 
Siliştea-Cruci 
Urzicuţa. 

3. Plasa Câmpu | 

Calafatu 
Caraula 
Cetatea 

„| Ciuperceni 
Corlatele 
Desa 
Dobridoru 
Fontâna-Banului 
Galicea-mare 
Galiciutca 
Giubega 
Hania 
Maglavitu 
Moţăţei 
Urodelu 
Piscu 
Pleniţa 
Poâna 
Risipiţi 
Rudari. 

4 Plasa Dombrara 
Beloţu 

Brabova . 
Carpenu 
Căciulatu 
Călugărei 
Ciatura 
Cornu 
Gogoşu 
Gubaucea 
Moșna 
Perişora 
Petroia 
Pleşolu 
Predesci 
Răchita 
Sălenţa 
Sâca 
Sopotu 
pencânău 
erpediţa 

Vela di 
Verbiţa 
Vertopa 
Vervoru,   

  

5. Plasa Jiu-de-josă 

Adanaţii-de-Giormane 
Bârza, 
Bechetu 
Căcialătesci 
Călăraşi 
Comoşteni 
Damianu 
Drănicu 
Foişoru 
Gângiova 
Gioroculii-mare 
Grecesci 

| Grindeni 
Locusteni 
Miîrgani 
Marta 
Padea . 
Rojiscea 
Sadova 
Valea-Stancialui 
Zavalu. 

6. Plasa Jiu-de-sasă 

Almaju 
Argetoia 
Braloştiţa 
Brădesci 
Cernăteaci 
Coţofeni-din-dos 
Cuţofeni-din-faă 
Filiaşa i 
Floresci 

- | Fratoştiţa 
Gara-AMotrulai



        

Mihăiţa 
Poâna 
Rasnicu 
Răcari 
Salcia 
Scăesci 
Tatomiresci 
Ţia 
Ţinţăreni, 

7, Plasa Ocolu 

Belta-verde 
Bresta 
Bceovăţu 
Cernelele 
Coşoveni 
Craiova 
Ghercesci 
Ghindeni 
Isvoru 
Isalniţa 
Livegile 
Malu-mare 
Mişchi 
Motoci 
Pielesci 
Podari 
Prâjba 
Stcuia 
Şimnica. 

XI. JUDEŢULU DOROHOLU" 

|. Plasa Başeu . 

Avrămeni 
:, Borzesti 

Drăguşeni - 
: . Manolâsa 

Săreni | 
Sârbi 

1 Vlăsinesci 
: Vorniceni. 

  

2, Plasa Berhometele 

; Adâncata 
Darsca 

: Grămesci 

| 
i 

, 
1 

| 
| 
i 

+ Hănţesci 
Lozna 
Alihăileni 

''Furetea 
Verfu-câmpului 
Zamostea' * 
Zvorâştea. 

3, Plasa Coşula 

Braezci 

SI ALTELE DIVERSE 

Broscăuţi 
Corlăteni 

„| Dimăcheni 
Dorohoiu 
Hilişău-lui-Curt -. 
Șindriceni 
Văculesci. 

4. Plasa Verţa 

Buda 
Zlerța 
Hreaţea 
Mamorniţa 
Movila, 
Pilipăuţi 
'Târnauca. 

5. Plasa Prutu-de-josii 

Bivolile 
Coţuşca 
Darabani 
Horodiştea   .| Hudescii-mici 
Milenca 

“| Mitocu 
Rădăuţi. 

"6, Plasa Prutucde-susii 

Cordăreni? 
Havrâtna 
Hadesecil-mară 
Jbănesci 
Pomârla 
Suharăa. 

XII, JU DETULU FALCIU 

1. Plasa Crasna 

Albesci 
Armăşeni 
Averesci 
Boţesci 
Brădicesci 
Bunesci 
Corni 
Crăsnăşeni 
Creţesci 
Carteni 
Dolhesci 
Gagesci 
Idriciu 
Oltenesci 

„| Roşieeci 
Stroesci 
Tăbălăesci 
'Târgii 
Tătărani   Vineţesci. 

215 

2, Plasa Alijloeir 

Bărboşi: 
Băsesci 
Deleni 
Dodesci 
Găgesci 
Grumezbia 
Guşiţei 
Hoceni 
Hurdugii-rădeşi 
Jigălia 
Mălăesci 
Oţeleni 
Schiopeni 
Stoeşeaci 
Şişcanit-rădeşi 
Suletele 
Tămăşeni 
Ţifa 
Urdesci 
Urlaţi 
Viltoteaci 
Vutcani,   

3. Plasa Podoleni 

Bazga, 
Bohotinu | 
Covasna ; 
Cozia 
Cozmesci 
Drănceni 
Dada 
Ghermănesci 
Grozesci 
Gara-Bohotina 
Isaia 
Moşnu, 
Păbnesci 
Podoleni 
Pogănesci 

„| Răducăneni 
Răşesci 
Sălăgeni 
Zberdia. 

4. Plasa Prutu : 

'Berezeni 
Pozia 

-] Fălciu   Huşi 
Iepureni 
Ivănesci 
Lunca 
Rănceni 
Rasca 
Stălinesci   Vetrişbia



26. 

XII. JUDEŢULU GORJU 

1. Plasa Amaradia 

Albeni 
Alimpesci 
Bârzeiu-de-Gilort 
Barzeiu-de-pădure 
Bengesci 
Bebu 
Cărbunesci 
Cârligei 
Copăcidsa 
Corşora 
Glodeni 
Magheresci 
Negoessi - 
Petrescii-do-susă 
Potna . 
Pojaru-de-josii 
Pojaru-da-susii 
Pojogeni 
Prigoria, 

.. Roşia 
Săcelu 
Scorţa 
Serbesci 
Stefămesci 
Zorlesci, 

2. Plasa Gilortu 

Andriesci 
Aninâsa 
Băcesci 
Bărbătesci * 
Bibesci 
Bausnioci 
Colţesci 
Cordesci 
Frumuşei 
Hurezaniă-Qe-josă 
Hurezanii-de-susiă 
Jupănesci 
Licuricin 
Logrescii-birnici 
Logrescii-moşnent 
Mosculesci 
Negreri 
Obârşia 
Pegeni 
Petrescii-do-josii 
Piscoiu 
Piriu 
Rădinesci 
Rogojina 
Săulesei 
Scrada 
Bâca 
Șipotu 
'Turburea 

LEGIUIRI 

Valea-lui-Câne 
Viergani: 
Vlaâimiru, 

3, Plasa Jia 

Bălteni 
Bolboşi 
Burăscu 
Brădetu 
Brănesci 
Brosceni 
Calapăru-de-josă 
Calapăru-de-susă 
Costesci 
Fărcăşesci 
Gârbovu 
Jonesci 
Murgesci 
Ohaba 
Pescena-de-susă 
Piscarile - 
Plopşoru 
taci 

Rezina 
Roşia 
Rovinari 
Strâmba 
Timişani | 
Turcenit:de-josă 
Turcenii- de-susă 
Ticleni 
Urdaril-de-josă 
Urdarif-de-susă 
Valea-cu-apă 
Vlăduleni. 

  
4. Plaiu Novaci 

Aninişu 
Baia-de-feră 
Bumbesci 
Bumbescii-de-Jiă 
Câneni - 
Cărpinişu 
Cernădia 
Ciocadia 
Crasna 
Drăgoesci 

ruju 

Muşătesci 
Noraci 
Ohaba-de-Novaci 
Pociovaliştea 
Poenari 
Polovragi 
Radoşi 

| Surupaţi 
Tetila 
“Turbaţi, 

  

  

  

- 5. Plasa Ocolu 

Bălăcesci 
Bălănesci 
Bălesci 
Brătuia - 
Budieni 
Câlnicu 
Cărbesci 
Ceurn 
Ciuperceni 
Cornesci 
Curtişra 
Dănesci 
Hordorsca 
laşi 
Petresci 
Romănesci 
Slobogia 
Stejerei 
Sasa 
Şomănesci 
'Telesci 
Tergu-Jiu 
Urechesci 
Vădeni 
Vostesci. 

“6. Ploaia Vulearu 

Arcanii 
Bâlta 
Brădiceni 
Cartia 
Câlcesci 
Costeni 
Dobriţa 
Frâncesci 
Gudinesci 

-| Horezu 
Lelesci 
Pescişani * 
Pocruia 
Rugi 
Runcu 
Schela - 
Stănesci 
Stroesci 
Tismana 
Topesci 
Valari 
Vertopu. 

XIV. JUD. IALOMIŢA. 
|. Plasa Balta 

Borilugani 
Cegani 
Chira 
Dudesci



    

Făcăeni 
Fetesci 
Frăţilesci 
Gaiţa 
Giurgeni 
Gaura-Ialomiţei 
Hagieni 
Jazu 
Lucinl 
Mărculesci 
Margânca 
Ograda 
Piua-petrei 
Smirna 
Stelnica 
Sudiţi 
Tăndărei 
Vlădeni. 

2. Plasa Borcea 

Călăraşii-vechi 
Ceacu 
Ciocănescit-mărgineni 
Ciocănescii-sârbi 
Cocargtua 
Dichiseni 
Gâldău 
Jegălia 
Lupşanu 
Ms.nucu 
Mihai-Vitezu 
Petroiu 
Rasa - 
Roseţii- Volnaşi 
Socariciu   

| 

Stirbeiii (Călăraşi) 
1] Tonea 

Uimu 
Vărăsci, 

3. Plasa Câmpului 

i. Axintele 
Alexeni 

|, Armăşesci 
;Arţari 
:Bărbulesci 
'Bărcănesci 
Borănesci 
Broştenii-nuoi 
:Broscenii-vechi 
“Cendeesci 
Coşăreni 
Fromuşica 
Gârbori 
Grindu . 
Jilava-de-susă 
Manasia 
Moldoveni 
Săpunari   

SI ALTELE DIVERSE 

Speteni : ” 
Stefănesci 
Ulescii-de-susii 
Urdiceni. 

4. Plasa Ialomiţa 

Albesci 
Andrăşesci 
Balaciurile 
Bora 
Brătesci 
Bucu 
Căzănesci 
Ciochina 
Ciulniţa 
Colelia 
Copuzu-Crăşani 
Cosîmbesci 
Crunţi _- 
Fandu-Crăşani 
]vănesci 
Marsilieni 
Perieți   

  

Persica 
Poiana 
Pribegi 
Raşi E 
Reviga 
Sărăţenil-de-sustă 
Slobodia. 

XV. JUDEŢULU IAȘI 
1. Plasa Bahlatu 

Bădeni 
Băiceni 
Bărlesci 
Belcesci 
Cepleniţa 
Cotnari 
Podu-ll6ei 
Șipotele. 

2. Plasa Braniştea 

Bosia, 
Costuleni 
Golăesci | 
Holboca - 
Prisăcani 
Sculeni 
Stânea 
'Ţuţora. 

3. Plasa Cârligătura 

Brăeaci 
Buznea 
Păuşesci 
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Popesci 
Sinesci 
Stirea 
Tergu-frumosiă. 

4. Plasa Codru 

Buciumi 
Ciurea, 
Galata 
Poeni 
'Tomesci. 

5. Plasa Copou 

Copou 
Gropniţa 
Iaşi 
Movileni 
Rădiu-Mitropoliei 
Tăntesci. - 

6. Plasa Stavatea   

  

Cucuteni 
Mironâsa 
Miroslava 
Mogoşesci 
Voinesci. 

1. Plasa Taria 

Bivolari 
Cârnicenii 
Hermeziu 
Tepureni 
Roşcani. 

XVI. JUDEŢULU ILFOVU 
1. Plasa Dâmboviţa 

Afamaţi 
Bănâsa-Perăstrău 
Bobescii-Bălăcânca 
Brănesci 
Bucuresci 
Cernica-Căldărara 
Colentina-F'andeni 
Cucucţii-Plătăresci 
Dascalu-Crâţa 
Daudescii-Cioplea 
Fronzinesci 
Gherasim 
Leurdeni 
Mâra-Domnâscă 
Otopeni 
Panteleimonu-Dodroesci 
Pit&sca-Pasere 
Popasci 
Stefănescil-Lipovăţu 

N
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Stiubeii-Orăsci 
Tânganu , 
'Tanarii- Dimieni. 

2. Plasa Mostiştea 

Belciugatele-Cojesci 
Cărtonescil-Măinesca 
Crângu-Punâulele 

„ Creţa-Leşile 
Dră goescii-Bitinele 

- Dridu-Sărindara 
Ferbinţii-Stroesci 
Grecii-Grădişte 
Magiescii-Măriaţa * 
Siiana-Saliman 
Aia 
Merii-Petchii-Netezesci 
icşunescii-Greci 
RPădulescii-Resimnicea 
Tămăgău-Dârvari. 

„Se Plasa Negoesci 

Aprodii-Negoesci 
Badesci 
Călăreţii-Şeindica 
Framuşani-Custureni 
Gunrbănescit-Coţofanca 
Herăscii-Buciumeni 
Lămotescii-Gălbinaşi 
Maica-Cotroceni - 
Obilescii-nol 
Obilescii-vechY 
Pirlita-Săralesci: 
Presna-nouă 
Sohatu 
Valea-Dragului 
Vasilaţii-Popesci. 

4. Plasa Olteniţa 

Căscidrele 
Chirnogi 
Chiseletu 
Crivăţu 
Frăsinet 
Grâca 
Hotarele 
13v6rele 
Zfitreni 
Monastirea 
Olteniţa 
Olteniţa 
Prundu 
Rădovanu 
Spantova 
'Tăriceni 
Ulmeni. 

5, Plasa Sabaru 

Borceni   

LEGIUIRI 

Bolintinu-din-dâlu 
Bolintinu-din-vale 
Bragadiru-Bulgar 
Buda-Prisiceni 
Ciorogârla-Dârvari 
Colibaşi 
Copăcenii-de-susii 
Copăcenil-Mogogesci 
Cornetu-din-rale 
Creţescil-Sintesci 
Dărăsci 
Dobrenii-Câmpurelu 
Domnescii-Caţichea 
Domnescii-Călţana 
Floresci 
Gostinari 
Grădinarit-Fălcoenca 
Jilara-Merlari 
Malu-spart 
Măpurelele 
Ogrădeni-Hobaia 
Poenari 
Popescit-Bâcu 
Prisicenil-Baturugeni 
Slobodia-Clinceni 
Stocnescii-Palanga 
Străinil-Dobreni 
Tântava 
Tigănia-Crivina, 
Vărăseii-Ohbedent 
Vârteju-Nefliu. 

6. Plasa Snagovu. 

Balotesci 
Brezâia 
Bucoreni . 
Căcialaţi 
Chiajna 
Ciocănesci 
Cociocu 
Corbânca 
Cosoba-Trestieni 
Creţulesci 
Crevedia 
Lipia-Bojdani 
Lucianca-Batimanu 
Poenari 
PopesciY-Dragomiresci 
Roşu 
Tâncăbesci 
"Tărtăşesci 
Ti gănesci. 

XVII. JUD. ISMAILU 

Chilia . 
Tsmailiă 
Necolaevea 

„| Reni     

Tuzla 
Velcovu. 

XVIIL. JUD. MEHEDINŢ 

IL Plasa Blauniţa 

Balta-verde 
Batoţi 
Broscari 
Bucura 
Baurila-mare 
Burila-mică 
Dănceu 
Deveselu 
Slămânda 
0g0şu 

Griia 
Isvorele- 
Isrorelu 
Ji&na-mare 
Pătulele | 
Poroina-mare: 
Rogora, 
Scăpăn 
Ţigănaşu - 
Venjuleţu 
Venja-mare, 

2. Plasa Câmpr. 

Almăjelu 
Braniştea 
Clânoru 
Corlăţelu 
Cojmiru 
Dârvaril-de-josii: . 
Dârvarii-de-susă. 
Dobra 
Drincea 
Gârla-mare- 
Izimoşa 
Obârşia 
Oprişoru 
Oreriţa 
Prisăcâua. 
Pristolu 
Punghina 
Recea 
Salcia 
Slaşoma 
Ulmuleţa 
Valea-Aniloră 
Vlădaia 
Vrata. 

3, Plaiu Cloşani 

Bahna 
Baia-de-aramă 

| Bala-de-susă



Balta 
Busesci 
Cerna-rârfu 
Cireşu 
Cloşani 
Costesci 
Dâlbociţa 
Godenu 
Gornenţi 
Gornoviţa 
Isrerna 
Marga 
Mărăşesci 
Negolesei 
Ordesci 
Podeni 
Pondrele 
Prâjua 
Rudina. 

4. Plasa Dumbrava 

adunaţi-Teiului 
Albulesci 
Bâcleşu 
Bălăciţa 
Băltane 
Bălţaţii-de-josi 
Bălţaţii-de-susă 
Bărboiu 
Botoşesci 
Bosu . 
Corzu 
Cozovăţu 
Grecesci 
Greci 
Grosul Dn 
Gvardiniţa 

„ Jablăniţa 
Padina-mare 
Padina-mică 
Paia 
Pavăţu 
Peria 
Plopi 
Pucşoreni 
“Sălătruca 
Secu 
Smadoriţa 
Stăncesci 
Stigniţa - 
Tiuleni 
Valca-Marcului 
Valea-Ursului. 

5. Plasa Motru-de-josă 

Brezniţa 
Butoesci 
Cernaia 
Corcova 

SI ALTELE DIVEESS 

Coşovăţu 
Cremenea 

egeraţi 
Ercea i 
Grozăsci 
Im6sa 
Jinovu 
Lupşa 
Menţil-din-dosu 
Miluta, 
Ruptura 
Socolesci 
Stângăctua 
Strehaia 
“Tâmna - 
Tinţaru 
Valea-rea 
Voloiacu. 

6, Plasa Motru-de-susii 

Bala-de-josă 
Brosceni 
Cătunole 
Cojmănesci 

| Comănesci   

  

Corobăile 
Covrigi 
Cratnici 
Drăgotescile 
YFloresci 
Glogova . 
Horăsci 
Iupca 
Leurda 
Lupoia 
Mătăsarele 
Miculesci | 
Negomiri 
Pescenuţa 
Pescâna 
Plostina 
Retezu | 
Roşuţa' 
Runcurelu 
Samarinesci |. 
Slivilesci 
Strâmtu 
Sura 
Şovarna-de-josi 
Şovarna-de-susă 
“Tehomiri 
Vidimiresci 
Zegujani. * 

7, Plasa Ocola 

Balotesci 
Bălvănesci 
Băsesci 
Bistriţa 
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Bobaiţa, 
Brezoiţa 
Cacoţi 
Căzănesci 
Cerneţi 
Ciovârnăgeni - 
Cladora (Schele) 
Colibaşu 
Crăguesci 
Dedoriţa 
Fontâna-domnâscă 
Gârbovăţau 
Govodarva 
Gutu 
Hinova 
Husniciora 
Igirâsa 
Ilorăţu 
Isvoru-Anestilorit 
Isvoru-Bârdi 
Jidostiţa 
Malovăţu 
Pezi 
Pitulaşi 
Pranişori 
Sererinesci 
Severin 
Silişteni 

1 Şimiana 
Şişesci 
Valea-boerâscă 
Valea-potroi 
Zegaia. 

XIX. JUD. MUSCELU |. ! 
1. Plasa Argeşelu 

Bârzesci 
Boteni-pământeni 
Colibaşi 
Conţescii-de-susă 
Davidesci 
Juguru 
Mioveni 
Poenari 
Racoviţa-de-josă 
Pacoviţa-de-susă |, 
Valea-vacei-Hârtiesci 
Vieroşu 
Voroveni 
Valturescii-de-josă, 

2, Plaiu Dâmborița 

Bădenil-pămănteni 
Bădenif-ungureni 
Cetăţenii-din-A6lă 
Cetăţenii-din-vale 
Dragoslavele 
Lăicăi
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Leresci 
Măţăa 
Micloşani 
Nămăesci 
Pucheni 
Rucăra 
Valea-mare 
Văleni 
Voinesci, 

3. Plaiu Nucşora : 

Albesci 
Anindsa 
Bădesci 
Berevoascl-pă mânteni 
Berevoescii-nngureni 
Capa-Pisculai 
Câmpu-lung 
Corbi 
Vorboşori 
Cotesci 
Domnesci 
Godeni 
Nucşâra 
Petroşani 
venărei 

S:hitu-Golesci 
Slănicu 
Stănesci. 

4. Plasa Podgoria 

Boleţii-Negresci 
” Bndişteni 
Călinesci 
Ciuiniţa 

“ Dobresci 
* Glâmboceln 
Gol sci 

Golescii-Badel 
Gorganu 
Leurdeni 
Priboeni 
Stefănesci 
Țigănesci 
'Vopoloveni 
Valca-mare 
Văleni 

Vră neaci. 

5, Plasa Rîurile 

Băjesci 
Bălilesci 
Ciumesci 
Coşesci 
Dârmonesci 
Drăghicia 
Golesci 
Jupănesci   

LEGIUIRI 

Leicesci 
Livezeni 
Mărăcineni 
Micesci 
Mihăesci 
Piscani 
Purcăreni 
Rădesei 
Retevoesci 
tâlpeni 

Țiţesci 
Valea-popei 
Vlădesci. 

"XX JUDEȚU NEMȚU 
|. Plasa Bistriţa 

Borlesci 
Buhuşu 
Cândesci 
Costişa 
Mestâcănu 
Podoleni 
Rădiu 
Roznovu 
Siliştea 
Socea-de-sus şi de-jos 
Tazlău 
Zănesci. 

2. Plasa do-sus 

Bălţătesci 
Filiora 
Grumăzesci 
Humulesci 
Nemţau 
Petricani 
Pipirigu 
Riucesci 
Timigeaci 
Venătorii-N&mţulni , 
Urecheni. 

“8. Plasa Mijloe : 

Bărgă6ni 
Bozieni 
Budescii-Ghicăr 
Dragomiresci 
Mărgineni 
Păstrăvoni 
Talpa 
Uscaţi. 

4. Plasa Muntele 

Bicazu 
Bistricidra 
Buhalniţa 

Călugăreni 
Dâmaa 
Galu 
Hangu 
Pâugăraţi 
Vadurile, 

5. Plasa Pâtra 
Bodescii-Precistei 
Calu-Epa 
Căciulesci 
ârligei 

Crăcăsni 
“| Dobreni 

Gârcina, 
irovu 

Petra 
Şerbesci 
Venătorii-Petrey, 

XXI. JUDEȚU OLTU 

1. Plasa Xijlocu 
Bălteni 
Pălţaţi 
Bărcănesci 
Bircil 
Buzesci 
Cirezoru 
Corbu-de-sus 
Cotâna 
Dobrotinetu 

loru 
Jcâna 
Merlescii-do-jos 
Milcovu 
Perieți 
Poteâva 
Prisâca 
Sinesci 
Slatina 
Tesluiu 

| Tempeni 
'Turia 

' Ursdia 
' Valea-meriloră, 

    

  
"3. Plasa Oltn 

Alunişu 
C'asa-veche 

„| Câmpu-mare 
Chilia 
Ciomăgesci 
D-jesci 
Dienci 
Dobrotâsa, 
Pata d 

„| Făgeţela



Gem?na 
Gura-boului 
Mereni 
Otescii-de-jos 
Otescii-de-sus 
Piroşi 
Profa, 
Râjleţu-Gorora 
Râjleţu-Vieros 
Simburesci 

Vaf-de-ei 
Vaţa 
Velturesci. 

3. Plasa Şerbănesci 

Alimănesci 
Bălânesci 
Bârsesci 
Beciu 
Comani 
Crăcianei-de-jos 
Crăciunei-de-sus 
Crâmpâia 
Dănâsa | 
Drăgănesci 
Dadu 
Gostavăţa 
Isv6rele 
Mrunţei 
Mihăescii-de-jos | 
Mihăescii-de-sus 
Peretu 
Potna 
Şorbănescit-de-josă 
Şerbănescii-de-susă 
Stofcănesci 
Titulesci 
Uriea 
Văleni 
Viespesci 
Viişora. 

* 

„4. Plasa Vedea 

A'bescii-de-mijloci 
Bărăscii-de-Cepturi 
Bărăscil-de-Vede 
Călugări 
Colonesci 
Comăniţa 
Constantinesci 
Cornățel 
Cucuoţi 
Deleni 

Dimitresci 
Ibănesci 
Maldăru 
Mircesci 

  

    

St ALTELE DIVERSE 

Mogoşesci 
Negreni 
Oporălu 
Optaşi 
Poboru 
Rădesci 
Scornicesci 
Spineni 
Șuica 
'Tătărăi 
Tătulesci 
Urlussca 
Vlaici, 

XXII. JUDEPU PRAHOVA 
1. Plasa Câmpu: 

Balta-Dâmnei 
Bărcănesci 
Bătesci 
Berceni - 
Buda-Palanga 
Ciamaţi 
Ciupelniţa . 
Corlătesci 
Cornurile 
Coslegiu 
Dră gănesci 
Ghergiţa 
Gorgota 
Hătcărău 
Malamucu 
Netoţi 
Petroşani 

"| Puchenii-mari 
Pachenil-moşneni 
Rifova 
Romănesci 
Sicrita 
Tătărani, 

2. Plasa Cricova 

| Adâncata 
.| Albescii-de-Mura 
Albescii- Paleologu 

"| Apostolachele 
Călugăreni 
Ceptura 
Ciojdânca 
Cioranii-de-josă 
Cioranii-de-susă 
Colceagu . 
Candurata 
Foutânelele 
Fulga 
Uornetu 
Inotesci 
Jordăcheanu 
Parepa 
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Salcia 
Salciile 
Sângera 
Tataru 
Tomşani 
Udresci 
Urlaţi | 
Vadi-săpatiă. 

3. Plasa Filipesci 

Aricesci 
Baicotu 
Bordeni 
Călinesci 
Cocorăscii-Mislei 
Dărmănesci - - 
Diţesci 
Ederile 
Tilipesci 
Filipescit-de-pădure 
Ghirdoveni 
Haimanalele 
Mă gureni 
Mănesci 
Mărginenil-de-josăi 
Mărginenil-de-susă 
Moreni 
Nedele 
Scorţeni 
Țintea 
Vlădenii-mărgineni. 

4. Plasa Podgoria 

Boldesci 
Bucoru 
Gornetu 
Hârsa 
Mă garelele 
Mălăesci 
Păcureţi 
Podenii-noi 

| Podenii-vechi 
Scăeni 
Valea-călugărescă. 

5. Plaiu Prahova 

Bănasci 
Brebu 
Breza-de-josă 
Breza-de-susă 
Câmpina 
Comarnica 
Cornu 
Podu-Neagulai 
Poâna 
Proviţa-de-josii 
Proviţa-de-susiă 
Şotrile
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Tale 
Telega 
Teşila 
Valea-lungă-de-josă. - 

6. Plasa Târguşioră 

Bradi 
Cocorăsci 
Crivina | 
Hăbudu - 
Negoesci 
Păulesci 
Ploiesci 
Ploiesciori 
Poenarii-Apostoli 
Poenarii-Barchi 
Poenarii-Ralei 

- Popesci 
Strejnicu 
Strâmbeni 
Şirna . 
Târgugoru-noă 
Târguşoru-vechiu- 
'Tăriceni 
Tinosa. 

7. Plaiu Teleajiuu 

Aricesci 
Bertea 
Bătrâni 
Bughile 
Cărbunesci 
Cătana 
Cerasu 
Cosminele 
Drajna-de-josă 
Drajna-de-susăi 
Gura-Vitidrei 
Homoriciurile 
Isrorele 
Livadea, 
Mâneciu-pământeni 
Mâneciu-ungureni 
Ogretinu 
Olteni 
Opăriţi 
Ponn-de- Vărbilău - 
Posesci 
Predela 
Râncegi 
Slănicu 
Staru- Chiojdu 
Stefesci 
Strâmbeni 
Surani 
Şoimari 
'“Vârlesci 
Teişani 
Trestidra 

VEGIUIRI 

! Vălcănesci 
Văleni 
Vărbilău. 

XXIIL J UDEŢU PUTNA 

|. Plasa Biliesci 

Biliesci 
Călieni 
Ciuşlea 
Costieni 
Făurei 
Focşani 
Jorăsci 
Mărăşesei 
Mircesci 
Nărmol6sa 
Nănesci 
Răstoca 
Suraia 
'Târgu-Nămol6sa 
Valtura-de-josi 
Vulturu-de-susii. 

2, Plasa Gârlele 

Bătinesci 
Bolotesci 
Clipicesci 
Găgesci 
lresci 
Jarigtea 
Miera 
Odobesci 
Păţesci 
'Tifesci 
Versătura, 

3. Plasa Răcăciuni 

Agiudu-ngă 
Agiudu-vechiă 
Anghelesci : 
Bălca 
Bărcidia 
Beresci 
Borzani . 
Copăceaci 
Cornăţelu 
Coţofănesci 
Cucora 
Domnesci 
Drăguşani 
Mândrişea 
Orbenil-de-josii 
Qrbenit-de-susiă 
Parava 
Pădureni 
Păncesci 
Pufesci     

  

  

Ruginesci 
Sascutu 
Scurta 
Urechesci . 
Valea-sâcă. 

4. Plasa Vrancea 

Bârsesci 
Herestrăn 
Colacu 
Găurile 
-Negrilesci 
Nereju 
Neruja 
Nestoresci 
Paltinu 
Păulesci 
Potna 
Spinesci 
Spulberu 
Tichirişu 
Tulnici 
Valea-sării 
Văsuiu . 
Vidra. | ! 

5. Plaiu Zăbrăuţi ! 

Câmpurile 
Crucea-de-josii 
Crucea-de-susii 
Deochcţi 
Fitionesci 
Mărăsci 
Monasti6ra 
Moviliţa 
Panciu 
Păunesci 
Răcâsa 
Soveja . 
Străonil-de-josă 
Stră6nii-de-susă 
Vizantia. 

XXIV. JUD. ROM.-SERATU 

1. Plasa Gradiştea 

Amara 
Câueni 
Domnița 
Drogu 
Gaibenu 
Gradiştea-de-josii 
Gradiştea-de-susii 
Jirlău 
Nisipurile 
Racoviţa 
Slobozia-Galbenn 
Vălcelele 

! Vişani,



9. Plasa Marginea-de-jos 

Bălesci 
Ciorăsci 
Corbu 
Gologanu 
Gaulienca 
Hângulesci 
Mazineni 
Malurile 
Măicănesci 
Mărtinesci 
Obilesci 
Romniceni 

Slobodia-Mihălceni. 

3. Plasa Marginea: de-sus 

Andreiaşu 
Bonţesci 
Bordesci 
"Brosceni 
Dâlu-lungi 
Dragosloveni 
Faradnele 
Lacu-lui-Baban 
Odobâsca 
Plainesci 
'Timboesci 
Urechesci 
Vertişcoiu. 

4. Plasa Oraşului 

Blidarele 
Budesci 
Câmpinenca 
Cârligele 
Cotesci 
Golesci 
Mândresci 
Popesci 
Risipiţi | 
Slobodia-Ciorăsei. 

5. Plaiu Râmnica 

Bisoca - 
Buda | 
Câmpn-Lungenca 
Chiojdeni 
Dănulesci 
Dimitresci 
Jitia 
Modreni a 
Valea-Salciel, 

6, Piasa Romnicu-de»jos 

Bălăceanu 

SI ALTELE DIVERSE 

i Bălțați 
Boidu 
Costienil-de-josti 
Costienii-mari 
Gherghâsa 

| Măcrina 
| Necolesci 
Obidiţi 
Paescii-de-jos 
Sălcidra 
Socaricin 
Știubeia. 

1. Plasa Râmnicu-de-sus 

Băbeni 
Bogza 
Dediulesci 
Grebinu 
Jideni 
Mărgăritesci 
Pardoşi 
Putreda 
Racoriţeni | 
Romnicu- Sărată 
Sihlele 
Slobodia 
Valea-raţel 
Voetenu 

| Zgâreiţi, 
  

ÎNV. JUDETU ROMAN 

Î. Plasa Fundu 

Băcesci 
Băcesci (Târgu) 
Băluşesci 
Bătrănesci 
Bozieni 
Călinesci 
Chiliile 
Ciuturesci 
Crăesci 
Dămienesci 
Dămienesci (Tergu) 
Giurgeni 
Jucşesci 

"1 Mărmureni 
Muncelu-de-josii 
Oniceni 
Pocna-lui-luraşcu 
Poenile-de-jos 
Tuşi. 

2, Plasa Aoldora 

Agiudeni 
Botesci   

| Cârligu 

  
ra

 
- en

 

Cordunu 
Gherăesci” 
Hălăucesci 
Lmţea 
Mircesci 
Mogoşesci 
Pildesci 
Răchiteni 
Romanu 
Sabadni 
Tămăşeni 
Tupilați 
Văleni. 

3. Plasa Siretu-de=jox 

Bahna 
Bârjoveni 
Bogzesci 
Brănişteni 
Brosceni 
Cârnligi 
Cotu-vameşulai 
Dalcesci 
Galheni 
Hociungi 
Onişcani 
Porcesci 
Secueni 
Trifesei 
Uncesci, 

4. Plasa Siretu-de-sus 

Averesci 
Băra 
Băra (Tergu) 
Boghicea 
Brătesci 
Brătulesci 
Buruenesci 
Crivesci 
Dagâţa 
Doljesci 
Fărcăşeni 
Gădiaţi 
Heleşteeni 
Miclăuşeni 
Oboroceni 
Oţeleni 
Pâncesci 
Poenari | 

| Poenele-Oncei 
Sagna 
Şcheia 
Stăriţa 
Todireni 
Vovriesci 
Vuipăşesci.
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XXVI. JUD. ROMANAŢI 

|. Plasa Balta 

Amărăscii-de-jos - 
Amărăscii-de-sus 
Apele-rii 
Brastavăţu 
Celaru 
Cruşovu 
Dăbuleni 
Dobrotesci 
Ghisdăvesci 
Grădinile 
Grojdibodu 
Gura-Padinei 
Hotaru 
Ianca 
Marotinu-de-jos 
Marotinu-de-sus 
Obârşia 
Potelu 
Rotunda 
Soreni 
Vădastra 
Vădăstriţa 
Zrorsca. 

2, Plasa Ocolu 

Băbiciu 
Boşoteni 
Cacaleţu 
Caracălu 
Cezieni 
Ciocănesci . 
Comanca-Deveselu 
Diosci 
Dobrosloveni 
Drăghiceni 
Drăgotesci 
Fălcoin 
Fărcaşela 
Gostarăţu 
Hotărani 
Leu 
Osica-de-josii 
Prâjba-de-pădure 
Radomiru 
Redea 
Reşca 
Scărişâra 
Slăveni 
Stoenesci 
Stremba-Tărţălu 
Studina dr 
Viişora 
Vlădila 
Zănâga. 

    

  

LEGIUIRI - 

3. Plasa Olteţu 

Baldovinesci 
Balşu 
Bălsa, 
Băzgărăi 
Bechetu 
Bobicesci 
Călain 
Câmpeni 
Cârlogani 
Dobriceni 
Găvănesci 
Golfinu 
Gropşani 
Leotesci 
Morunglavu 
Oboga 
Popânzălesci 
Robănesci, 
Ştirbeiu 
Ungureni 
Vertina 
Valpeni. 

4, Plasa Oltu-de-josă 

Celeiu 
Cilieni 
Daşova 
Gârcovu 
Giuvăresci 

“| Isbiceni 
Islazu 
Jieni 
Moldoveni 
Orlea 
Potlogeni 
Rusănescii-de-josii 
Siliştâra : 
'Tiea-mare, 

5. Plasa Oltu-de-susii 

Arcesci 
Bârza 
Braneţu 
Brâncoveni 
Cepari 

"| Cioroiu 
Cocorăsci 
Colibaşu 
Dobrunu 
Dranoveţi 
Enoşesci 
Gănâsa 
Greci 
Mărgăritesci 
Osica-de-susii 
Pârscoveni 

  

Pâtra 
Racoviţa, 
Roşieni 
,Rusănesci 
Slăticra 
Străjesci 
Şopârliţa, 

"XXVII. JUD. SUCIAVA | 

1. Plasa Moldova 

Baea 
Bogdănesci 
Bordia 
Brusturi 
Ciumalesci 
Drăgănesci 
Drăguşeni 
Foresci 
Fontâna-mare     

    
  

Sasca 
Tătăruşi 
Ţolesci. 

2. Plasa Muntele 

Borca 
Brosceni 
Dorna 
Mălini 
Şaru-Dornei. 

3. Plasa Siretu 

Cristesci 
Dolhasca 
Lespedi 
Miroslăvesci 
Paşcani 
Rugin6sa. 

„e Plasa Şomuzu 

Dolhesci 
Fălticeni 
Giurgesci 
Hârtopu 
Horodniceni 
Lămăşeni 
Liteni 
Oprişeni 
Petiea 
Pleşesci 
Preutescil-uniţi 
Preutescii-Vlădesci 
Rădăşeni 
Rotopănesci 
Siliştea 
Şoldănesci



Uncesci 
Valea-glodalui. 

XĂVIII. JUD. TECUCIU 

1. Plasa Bârladu 

Barcea, 
Biserica-Florii 
Bucesci 
Corodu 
Fundeni 
Liesci 
Matca 
Neprilesci 
Puţeni 
Torcesci 
'Tigănesci 
Umbrăresci 
Vultureni. 

2. Plasa Berheciu 

Condrăchesti 
Corbasca 
Corni 
Filipeni 
Găicena 
Godinesci 
„Hurmesci 
Negulesci 
Oncescii-nuoi 
Oncescii-vechi 
Oţălesci 
Vultureni. 

3, Plasa Necoresci 

Buciumeni 
Cernicari 
Câsta-Lupi 
Cozmesci 
Homocea 
Jonăşesci 
Movileni 
Necoresci 
Pioscuţeni 
Poâna, 
Serbi 

Lecuciu 
Tepu 
Vizuresci. 

4. Plasa Zeletinu 

Boghesri 
Brăhăgesci 
Buda-de-a3ns 
Burduaaci 
Colonesci 

SI ALTELE DIVERSE 

Corbiţa 
Crăesci 
Giurghi6na 
Gohoru 
Mohorâţi 
Muncelu 
Nărtesci 

„1 Poda-Turcului 
Răchitâsa 
Spriea 
Stănigesci 
'Toflea 
Valea-rea, 

AXIX. JUD. TELEORMANU 

1 Plasa Călmăţuiu 

Bănâsa 
Băsesci 
Caravaneţi 
Cârligaţi 
Cidra 
Crângeni   Dorobanţu Dracia 
Elisabeta 
Flămânda 
Liţa 

Mă gurelele 
Mândra, 
Odaia 
Piezovu 
Plopi 
Putineiu 
Râiâsa 
Saelele 
Salcia, 
Sâca 
Şegarcea-din-dâlii 
Şegarcea-din-vale 
Turnu-Dăgurele 

| Uda-Clocociovu 
Uda-Paciure]. 

2, Plasa Marginea 

Adămesci 
Alexandria 
Atârnaţi 
Bragadiru 
Brărceni 

-] Bein 
Căcănâu 
Cervenia 
Conţesci 
Framâsa 

„| Purcalesei | - 
Lisa 

„| Nanoru   Năsturel 

Ologi 
Pelea 
Petra 
Poroschia 
Smârdi6sa 
Spătărei 
Storobănâsa, 
Suhaia 
“Vigănesci 
Viişora 
Voivoda 
Zimnicea, 

3. Plasa Târgu 

Albesci 
Antonesci 
Bălțați 
B-litori 
Bivoliţa 
Bogdana 
Broscenca 
Bouteulesci 
Buzesci 
Călinesci 
Cetaţia 
Cucueţi 
Didesci 
Drăcşenei 
Drăgănesci 
Dalcenca 
Gărăgău 
Găvănesci 
Liăceni 
Licuriciu 
Mavrodinu 
Măgura / 
Măgureni 
Măldăeni 
Merii-G5la 
Nenciulesci 
Netoţii-de-josă: 
Netoţit-de-susii 
Odobâsca-Maţi     

  

Olteni 
Orbesca-de-iosiă 
Orbesca-de-susii : 
Papa 
Păru-rotundiă 
Pirlita 
Peretu 
Plosca-de-josă 
Plosca-de-susii 
Rădoessi 
Râioşi 
Roşiă- de-vede 

- | Serioscea 
Siinţesci 
Soceta 
Vertâpele-de-josii 
Vertopele-de-susii, 

212:
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4. Plasa Teleormanu 
Bălaciu 
Belciugu 
Beoca 
Bârla 
Bucovu-Adunaţi 
Buzesci 
Ciocesci 
Ciolănescii-din-A6lă 
Ciolănescii-din-vale 
Ciarari 
Dobrotesci 

"  Gărdasci 
Ghimpeţeni 
Hârlesci 
Lada 
Malu 
Nerişani 
Miroşi 
Mozăceni 
Necşesci 
Podişoru 
Popescii-Palanga 
Râca 
Săceni 
Serbii-Mă gura 
Siliştea 
Slăvesci 
Slobodia-Trăsnitn 
Stoborăsci 
Strâmbeni 
Surdulesci 
Tătărăscil-de-josii 
Tătărăscii-de-sus 
'Tecucia 
'Tafeni 
Udupa 
"Urlueni 
Zimbresca 
Zlotesci, 

XXX. JUDEŢU TUTOVA - 
1. Plasa Corodu 

Adamn 
Băloşesci 
Blăgesci 
Cărăpcesci 
Cârlomănesci 
Cerţesci 
Ciuresci 
Cotorţia 
Fundenu 
Ghidigeni 
Popil-Dii 
Rădesci 
Sălceni 
Vizureni. 

9. Plasa Pereschiru 

Căbesei 

LEGIUIEI 

Cârjă6ni 
Chilieni 
Ciocani 
Coroesci 
Ivesci 
Liesci 
Măscurei 
Mireni 
Pogonesci 
Praja 
Priponascii-de-josii 
Priponescii-de-susă 
Prisăcani 
Stănuesci . 
Şendresci. 

3: Plasa Simila 
Bacani 
Bogdana 
Bogdănesci 
Bogdăniţa 
Buda 
Costesci | 
Gura-Simila 
Ibănesci 
Mânzaţi 
Orgoesci 
Punteşeni 
Rădăesci 
Serbi 
Unţesci 
Vlădesci. 

4. Plasa Târgu 
Banca 
Bălăbănesci 
Bârladu 
Brădesci 
Cârja 
Docani 
Frunteşeni 
Iepareni 
Lungesci 
Margeni 
Obârgeni 
Odaea-Barsucanu - 
Popeni 
Rîazesci 
Slobodia-Zorleni 
Spineni 
Vinderei. 

  

5. Plasa Tutova 
Avrămesci 

E Bogesci 
Corodesci 
Dragomiresci 
Hălăresci 
Lălesci   Micesci 

| Plopana 

|) Paesci 
'Pulesci - 
Voinesci. 

XXXI, JUD, VÂLCEA 
|. Plaiu Cozia - 

Bărbătesci 
Bârlogu 
Bârzăsci 
Bodesci 
Brezoiu 
Bunesci 
Cacora 
Călimănesci 
Călinesci 
Câneni 
Ceruele 
Cheia, 
Costesci 
Dobriceni 
Malaia 
Muierâsca-de-josii 
Muieresca-de-susii   Olănesci 
Păuşescii-Măglagi 
Păuşescii-Otăsăn 

"| Petrarit-de-josă” 
Petrarit-de-susii 
Robesci 
Sărăcinesci 
Stoenesci 
Zmeurato. 

9, Plaiu Horezu 
Aluna 
Berbesci 
Cârstănesci 
Folescil-de-josti 
Folescil-de-susii 
Fometesci 
Greci 
Horezu 
Mateesci 
Mădulari 
Măldăresci 
Ailostea, 
Oteşani 
Pojogi 
Racoviţa 
-Recea 
Rimesci 
Romani 
Slătidra 
Stroesci. - 
'Tomşani 
'Purcesci 
Vaideeni. 

3, Plasa Ocolu   Bârseaci



Bogdănesci . . 
Bujoreni 
Cizănasci 
Frâucesci 
“Genuneni 
Govora 
Mhiesci 
Mozastireni 
Ocna 
Suryatele 
Vlădesci. 

4. Plasa Olteţu-de-jos 
Bâbani 
Bălcesci 
Bităşani 
Benesci 
Cârlogani 
Dicalasci 
Făurescik-de-jns . 
Prăţila 
Gănesci 
Gioroiu 
Gorunesci 
Laloşu 
Losusteni 
Măciuca 
Mărgineni 

„ "Otetelişna 
Petrosa 
Poenari 
Prejoiu 
Râmnicu 
Rasănesci 
Şerbănesci 
Ştirbesci 
'Petoiu 
Vasilaţi 
ătreni. 

5. Plasa Olteţu-de-sus- 
Băesci 
Brosceni 
Ciortesci 
Colţesci 
Copăcenile 
Crăpăturile 
Dejoiu . 
Daozasci 
Drăganu 
Găgeni 
Giulesci . 
Gradiscea 
Nenciulesci 
Nisipi 
-Obislavu 
Pirăenit-de-josii 
Pirăenii-de-midlocă 
Pirăenil-de-susă : . 
Pârăuşani 
Pleşoia 

  

SI ALTELE DIVERSE 

Roniânesci 
Loşiile 
Săsciora 
Sinesci 
Slăvesci 
'Tereuja 
Tina 
Ulmetu 
Văleni 
Veca 
Zgubea. 

6. Plasa Oltu 

Amărăsci. 
Avresci: 
Călina 
Creţeni 
Drăgăşani 
Fumureni 
Guşgoeni 
Isvoru 

"| Lungesci 
Mădulari 
Mitrofani . 
Nemoia 
Orlesci 
Prundeni 

“| Rimesci 

Stănesci 
Stefănesci 
Satesei 
Şuşanii-de-josă 
Suşanil-de-susii 
Uşurei 
Voicesci 
Zăvideni 
Zlătărei. 

2 

7, Plasa Otasău 

Băbeni 
Cermegesci 
Ciumagi 
Coieni 
Dăesci 
Fişcălia 
Glăvile | i 
Jonescil-Govorei 
Jonescii-Minculai 
Lăpuzata 
Măldăresci 
Modţia 
Popesci 
Roesci 
Scunda 
Stănesci 
Şirinesa 
Urşi 
Veârleni   "! Zăvoeni. 

    

212% 

XXXII. JUD. VASLUIU 

|. Plasa Crasna 

Ciortesci 
Dobrovăţa 
Mânjesci 
Miclesci 
Muntenii-de-josă 
Mantenii-de-susă 
Poâna-Cârnului 
Solesci 
Ştioborăni 
Tănacu, 

9. Plasa Fundarile 
Borăsci 

- | Drăgesci 
Drăguşeni 
Dumasci 
Gărbesci 
Ipatele 
Negresci 
Parpaniţa 
Scheia 
Suhaleţu 
Tansa 

„| 'Poderesci 
Tangujei 
Tibănesci 
Valea-satului. 

3, Plasa Aijlocu 

Borâsa 
Bodasci 
Borosesci 
Codăesci 
Codăesci (Târgu) 
Dănesci 
Feresci 
Ghergheleu | 
Mircesci 
Potropesci 
Sarănesci 
'Tăcuta 
'Pelejna 
Valea-rea | 
Vasluiu i. 
Zăpodeni. ir 

„4, Plasa Racora 
Armăşoia 
Coşesci 

"| Curaesci 
Deleni 
Dogele 
Dambrăreni 
Floresci 
Gârceni 
Hârsova 
Ivănesci
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Laza 
Lipovăţu 
Lipovele 
Obârarni 
Poenesci 
Pangesci 
Stâvgaci 
Toporăsci.- 

5. Plasa Stemnicu 

Bârzesci 
Brodoeu 
Buda-Rafaila 
Buhăesci 
Cozmesci 
Oşesci 
Petresci 
Rădiu. 

XXXIII. JUD, VLAŞCA 

Î. Plasa Câlniscoa 

Adunaţii-Copăceny 
Bălăria 
Brăniştari 

„ Căminâsca 
Comana 
Copaciu 
Dadilovu 
Dărtsei 
Drăgănesci 
Tepuresci 
Ghimpați 
Gradisce 
Letca-veche 
Mă gura-Bodo6seca . 
Mihălesci 
Naipu 
Novaci 
Popesci 
Pranara 
Singureni 
Stănesci 
Stoenesci 
Strâmba 
Tangâru 
Târnara-de-josii 
Vârnava-de-susă 
Uzunu. 

Adunaţii-Butesci 
Băbăiţa 
Blejesci 
Batâsca-de-josii 
Cârtojanii-de-josă 
Cătuna 
Cezmesci 
Crevenicu-mare 
Crevenicu-Rădulesci 
Ferbinţi 

2. Plasa Glavaclocu 

LEGIUIRI 

| Flămânda 
Frăsinetu - 
Găleteni 
Gilaraciocu 
Merenii-de-josiă * 

"| Merenii-de-susă 
Negreni 
Prejba | 
Puranii-de-sus 
Scurtu 
Talpa-Bâţeoveni 
Talpa-Ogrădile 
Tămăşesci 
Vida. a 

3. Plasa Marginea 

Arsache 
Bălăndia . 
Băndsa-sf.- Gheorghie 
Braniștea 

"| Bojoru 
Cacaleţi - 
Chiriacu 
Ciolanu-Pangălu 
Cucaruzu 
Dăiţa 
Frasinu 
Frătesci 
Gănjani 
Giurgiu 
Gogoşari 
Gostinu 

  
.| Grosu : 
Hodiv6ia 
Malo 
Oaiacu 
Petrole 
Petroşani 
Pueni | 
Patineiu 

„| Răsuceni 
Slobogia 
Stănesci 
Toporu 
Trestenicu-de-susii 
Trestenicu-Popesci. 

4. Plasa Nejloru 
Adunaţii-Sârbeni - 
Babele - 
Bucşani 
Bnlbucata 
Cârtojani 
Căscidrele 
Clejani 
Corbii-Ciungi . 
Corbil-mari 
Crerediea-mara 
Fundu-Părului 
Găscescit-români   

| Gratia-mare 

  

  

                

Letea-nouă 
Mârşia, 
Nebuna- Velea 
Obedeni 
Obislava 
Patru-deci-de-Cruci 
Râta-Cătunu 
Rota-de-josă 
Ruşit-lai- Asan 
Udeni 
Uescii-Golâsca 
Uescil-moşteni |. 
Venătorii-mari 
Venătorii-mici 
Vişina 
Zădărieiu. 
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TABLA GENERALĂ 
A LEGIUIRILORU DIN ACESTĂ COLECȚIUNE 

  

Observ ațiuni, Tabla legiuiriloriă tinărinăa- -se în 1873, ami însemnatii în notiţii car! din 
ele sunti abrogate stii modificate. 

  

- DESPRE LEGI IN GENERE 
  

PAG. 
Despre titlulii codicelori Române (1866) . . Îi. |. 3 
Decreti asupra sancţionării şi promulgării legiloră (1866) . [ee ea. 3 

A. Legiuiri politice 
Convenţiune încheiată la Paris în 7]19 Augustă 1858 „pentzn organisarea definitivă 

a Principateloră-Unite-Române (1858). , . . î. . | . 7 
Statută desvoltătoră acestei convenţiuni (1864) 1). 1 
Modificaţiunt indeplinitâre acestui Statuti în preambululi i lut (6) dq). 12 
Coostituţiunea Principateloră- Unite-Române (1866) . . 13 
Legea Electorală (1866). . 2 
Circulara Ministerului de interne pentru aplicarea acestei legi (150) . 26 
Regulamentulă interioră ală Adunării depntaţilori (1870) . . 29 
Regulamentulă cancelariei Adunăril deputaţuori (1870). 37 
Regulamentaii Senatolui (1867). . . .. 41 
„Lege pentru Diurna deputiloră (1865) îi  O048 
Lege pentru Taza asupra diplomeloră de naturalisaţiune (1868), Ceea 49 

_B. Legiuiri emanate de la Dlinisteriulit de esterne (2) 

Decreti relativă la atribuţiunile centralisătâre ale Ministerului din afară şi la con- 
trasemnarea Ministrilori responsabili (1859). _53 

Regulamenti de Navigaţiane pentru Marina comercială a Principatelor Unite (1862) - 58 
Convenţiune de Estradiţiune între România şi Austria (1865). . 57 
Lege pentru luare de taxe asupra legalisaţiuniloră şi șidimăriloră (1866) . "58 

C. Legiuiri comune 

Codicele civilă (1864) .. . . A o. . 63 
Tabla de materiă a acestui codice . e 175 
Decret pentru amânarea punerii în lucrare a Coăicelui civilă (1865) eee 1180 
Procedura Codicelui civili (1865). îeeeeet. . . . . .. 181 
Tabla de materii a acestel Proceduri. .. "927 
Regulamenti pentru Servicinlii acteloriă stăriă civile (3) (1866). . 230 
Formaularele actelură stăre! civile : 234 

- Decretii din 1869 pentra îndreptarea ! mal multoră erori strecurate în acestă Regala. 
mentii (1869) . . 241 
. Regulament de administraţiune publică pentru facerea şi esecutarea hotărniciilor(1868) 242 

Regulamentă .de cheltueli pentra Esperţi. Martori şi Cercetări în faca locului prin 
Jadecătorl misionaţi de Tribunale şi Curți în materii civile (1868) . . 247 
Lege pentru punerea în lucrare în tâtă Rumânia a Coudicel de comerciă a 'Păroi-Ro-. 

mânesci, desfiinţarea Curţei apelative de comerciă din „Bacaresci și trecerea competin- 249 
ţel acei Curţi la Curțile de apeli civile respeetire (1863), - Î Î. . .. |... 

  

(1) Abrogate prin Constitaţiune, 
(2) Din erdre nu s'a trecută la acestă rabrică Convenţiunea de Rstradiţianea criminaliloră și desertoriloră î în- 

tre bomânia şi, Serbia; s'a trecată însă la legiairile diverse de la fine. 
(3) Art. 19 din acesti Regulament s'a modificată în 1871 (a se veden Apendice). 
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„ Codulii comereialii cu anexele (1864) şi 
"Procedura Codului comercială (1864) În. 
Tubla de nateră a acestui Codii cu a anexelori şi procedurei lui . 
Codicele penală (1864) . ee. i. 
Tabla de materii a acestut Codice, . 
Lege pentru penalitatea arendașilorii cazi vorii da into” unor individe pentru a a se 

considera ca clăcași (1864). . . Came a 
Codicele de Procedura criminață (1864). Ce. 

„Tabla de materii a aceste! Proceduri. . . 
Lege pentru modificarea art. 271, 272 şi 283 din Procedura Codului penală (1867). 
Regulament pentru Esecutarea de către portărei a decisiunilorii Camerei de punere 

sub acusaţinne, a actelorii de acusaţiune ale Ministerului publică. şi listele juraţiloră, 
martorilor, prevădute de art. 297, 284 şi 340 din Codicele de procelură criminală (1870) 

Formularii ale Codicelui de Procedură criminală (1866) . Ca. . 
- Lego asupra, Formării Curţilorii cu juraţi (1868). 
Regulainentă pentrn Aplicaţivnea legii Curţilorii cu jurați prin "districte (0565).. 
Regula mentii de cheltuelile în materie criminală (1865), . . 
Legea Curţii de Casaţiune şi de Justiţie (1864) . ” 
Decretiă pentru Eliberarea actelor dă vînderi siinice (Regalamentarea art. 16 litera a 

din legea Curţii de Casaţiune) 
Lege ; entru Suprimarea Secţiuni I a reclamaţiunilor 4 de la Curtea de Casaţiune (1864) 
Lege peiitru Impărțirea Curţii de Casaţiune (1864), a. 
Lege asupra Lompetinţei Secţiunilori Curţii de Cusaţiune (1870). 

p. Leginiri vechă 

Legiuirea Caragaa (com Jectată cu legile ce aii modificat'o, şi alte disposiţiunI le- 
gislative special., decrete Domnesci şi Circulare Ministerial) (după ediţia din 1869) . 

Tabla de materii a acestei Leginiri . 
Culegere de legiuiri câte s'aă înfiinţat în dilele Domnitorelui Barbu D. Stirbei 

(împărţite după feluritele ramuri de administraţie și aseglate după data inbiaţării lori) 
(duvă ediția din 1853). . . , a . . 

Tabla de materii a acestei Colegeri . : 
Codicele cirilii ali Moldaviei eu anezale las (dupt ediţiunea IL, taşi, 1805) . 
Zabla de materii a aceatul codice... . 
Manualii de pravila bisericâscă (după ediţia “din 1851) 
“Tabla de materii a acestei pravile. + . 
Statutele Coloniilorii bulgare din Basarabia (1856) . 

FE, Legiuiri judiciare 

Lege despre admisibilitate şi inaintare în funcțiuni judecătoresci (1564). 
Lege pentru organisarea jadecătorăscă (1865) ! 
Lege pentru modifcarea aliniatului V de sub art, 18 din legea! organisării udcăto- 

zesci privitorii la Tribunalulă Galaţi (1868) . .. î.. 
Lege pentru secțiunea, de vacanţii la Curți ş i Tribunale (1870). 
Decret pentru Uniforma magistraţiloriă şi advocaţiloră (1864). . 
Lege pentru Suprimarea fracţiunilorii resultate din prefacerea leilorii vechi în nuoi la 

apuntamentele funcţiorariloră judecătoresci (1870) . . . cc. 
Lega constitutivă a secţiei a III la Tribunalulă civilă de Ilfoviă (1868) - . 
Lege pentru Înfiinţarea unei a 2-a secţiuni corecţionale la Tribunalu Ilfovă (1868) . 
Lege pentra Infiinţarea unei Curți de apelii în oraşul Focşani (1864) . . . 

: Regulament de administraţiune judiciară pentru Tribunalelo civile de Ilfov, Prahova. 
Doljii, Brăila, şi pentru Tribunalele corecţionale şi poliţienesci din Bucuresci (1860) (1). 

Lege pentru “Unificarea de taxe judecătorescă în ambele Principate (863) .... 
Lege pentru Taxsle judiciare. (1870). (2) . . PR 
Lege pentru Lonstituirea Corpului de adrocâţi (1864). 
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(1) Abrogată prin Legea organisărei judecă itoresci, 
(2) Vegi legea timbrulaY și înregistrării. 
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Regulamentiă despre atribuţiuuile portăreilorii (1865)... Ceea O184 Regulament pentru Tarifa actelor de procedură şi do esecutare ale Portăreilor (1866). (1) 785 Regulamentă modificătoră acestuia (1867) (1)... Pee 791 Iee pentru Constrângerea Corporală (1864) (2). . ... 192 Regulamentiă peatra Inchisorile de datorii (1865) (9) . . eee 197 Lege pentru A se da, provisoriă Sub-prefecţiloră şi Poliţailoră atribuţiunile judecăto-: riloră de plăşi (1867) . . . .. e 

799 

FF. Legiuiră administrative, judeţiane, comunale 
Regulamentă relativă la Directori! de Prefecturi (1861) . , 803 aeretii pentra Uniforma fancţionariloră polițienesei şi sub-prefecţi (1869), . 804 Regulamentă pentru Instituirea, dărei la semnă în România (1863) .., 805 Regulamentă pentru Zalhanale (1868). ee 907 Disposiţiuni şi circulare din 1969 ale Ministeralui de interne către Prefecturele de districte în privința Israiliţiloră (1869). oa 810 Reguli polițienesc! privitâre ta stabilimentele publice până ce, printr'uă legiuire, se soră lua alte disposiţiuni (0607) 

ee 816 Degulamentă pentru Organisarea sergenţiloră de orași ai Poliţiei Capitalei (în ri- g6re în 1870). e Pa eee 818 Regulamenti pentru Organisarea Comendei de sergenţă do oraşii din Bucuresci (1866). 819 Regulamentă pentru Organisarea Serviciului Stabilimentelor penitenciare şi de biue- faceri din România (1869). .., eee 891 Instrucţiuni pentra Inchisori (Anexă la Regulamentuli precedentă). . . . . .. 819 Două Circulare instructive ale Ministerulat de interne din Aprilie 1864 asapra servi- ciului închisoriloră şi arestațiloră (1864), a 853 Cireulara Esplicativă a Ministerului de interne din Aprilie 1864 însogită de :. 857 Regulamentali generală pentru arestale districtuale din ttă ţera, (1864) , 860 Lege pentru Înființarea, Consiliiloriă judeţiane (3) (1864)... ., 866 "Decret Modificători art. 3 din Legea Consiliiloră județiane (1860). ...... . 876 Appendice la art. 101-102 de sub 'Titlu VII din legea Consiliuriloră de judeţe privi- tore la, secretarii Cousilinriloriă (Comiteteloră) permanente (1866), . 876 Legea comunelor (1864) . . .. . 817 Lege pentru Regalarea proprietăţii rurale (1864) a. 887 Colecţiune de Instrucţiuni şi Daslegări în aplicarea legii rurale (1864) 893 Instrucţiuni pentru Comisiile de plăşi şi ad-hoe (1864)... 901 Lege pentru Aplicaţiunea art. 42 din legea rurală (1867) . . ee 910 „Regulamentii pentru tragerea la sorți a unui numără de serii de obligaţiuni rurale, :c6 urmeză a se face în fie-care anii, conformii art, 42 din legea rurală şi art.'1 şi 2 din legea de la Martie 1867 (1867) . aa . . AR 910 Lege pentru Implinirea dăr;lorii comunale (1863) [e 912 Lege pentru Tocmelile de lucrări agricole şi esecutarea lorii (4) (1866) . . 912 Lege pentru Poliţia rurală (1868) . 914 Manualii pentru trebuinţa, sfaturiloră sătesci (1863) 5), .... 925 - Regolamentii pentru serviciul vătăşeilorii sătesci (1863) 6)... , 925 -Lege pentru Infiinţarea Gnardcy orăşenesci (1866) .. 927 Decreti pentru Armele comunsi Bucuresel (1864) . . | 932 Lege pentru Cimitirii (Inmormântări) (1864). . . 932 Regulamentiă pentru înmormântări (1864). . PD 933 Lege pentru înstrăinarea unoră părți din domenele comunei urbane Pâtra (1870) 940 Colecţiune de regulamente municipali ale comunei Bucurescă-(1847-—1870) [tote în 941 goe 
S 9] e titatdta 7, 8 şi aliniatul 2 ali art, 36 din Regulamentulii organici. „940 2, Regulamentală pentru împărţirea, Capitalei în trei ocâle şi pentru modulii per-. 9 

  11) Veqi legea timbrului şi înregistrări. 
-12).În desuetudine. E : , o 

: 48) Aodificată şi reglementată în 1872 (a so vedoa | Appendice), | (4) Modificată în 1872 (a se redea | Appendice), : | U (5) In desuetuaine.
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3, Regulamentulă pentru alinieri şi clădiri. . „943 
4. Regule pentru construcţiunea clădiriloră şi altora din coprinsulă osolătui 1 DAT 
5. Idem pentru ocolul Il-lea. . . |... ... - 948 
6. Idem pentru ocolulă Mea... . cc. | [cc .. 949 
7, Regule pentru fabricarea cărămigii, . | . 949 
8. Regulumentii pentru deschiderea, din nuoă de uliţe în Capitală. . 950 
9. Regulamentii pentru taxa distribuţinnil apei din fontânele publice ale Capitalei | 

pe la particalari. , . 950 
10. hegulament pentru precupeţii ce “spâculă objectele “de mâncare şi: alto articole 

de îndestulare publică în Bucuresci, . . - . eee eee 951 
11. Regulamentii de poliţie comunale. . : 932 
12. Idem pentru manţinerea curăţeniei în stradele şi pietele Capitalei. 954 
13. Regulament pentru industriile insalubre . 996 
14. Regulamentă pentru privegherea prostituţinnil în comuna Bacuresci. „a 997 
15. Regulamentii pentru trăsurile de piaţă din Bucuresck. . 900 - 
16. Regulamentă pentru sersitori, , . . .. 962 
17, Idem pentru fabricarea şi vinderea luminăriloră de câră în Capitală . 963 
18. Regulamenti pentru deposito de 6rhă de puşcă şi spirtă . ,- 964 
19. Regulament pentru depositarea şi transportarea, petroliului crudă şi "distilat 

şi pentru chibrituri . . 964 
20, Regulamenti pentru ţinerea prăvăliilori închise în dile de sărbători . 965 
21. Ordonanţa primarului pentru curățirea pomilorii de cuiburile omidelori. 963 
22, Ordonanţa primarului pentru colorarea cofeturilori, ..... . . . - 965 

G. Logiuirt ale serziciuluy telegrafo-postalii (1) 

Lege telegrafo-postală (1864) (1) 969 
Decret pentru Adoptarea Calendarului gregorian în serviciu) telegrato- “postal so % 92 
Programă pentru Admiterea în scâla de telegrafie (1870). . î.. 972 
Regulament pentru fixarea taxeloră telegrato- -postale (1870) (D- . 975 
Regulamenti pentru darea în antreprisă a transportului voiagiorilorii, corespondin- 

țeloiiă şi obiectelorii de mesageri: (1) (1870). . „di 
Instrucţiuni pentru punerea în aplicare a acestui Regulamentă ) (1870) . . 982 
Indicatoră generalii ali curselorii de diligențe şi curieri în România şi deosebiteloriă 

servici! străine de transporturi cu carii sunt puse în coincidenţă (1) (1869) . „994 
Condiţiuni pentru Concedarea postelorii de cai din t6tă România (1868) „1003 
Convenţiune de postă între România şi Austria (1) (1869) . . .:. . „1024 
Regulamentulii desvoltătorii acestei Convenţiuni (1) (1870). . . . 1059 
Couvenţiune între administrațiunea postelorii României -şi aceea a Coufederaţiunei j 

Germaniei de Nordii pentru întroducerea unui X schimbă postală directii între ambele te- 
xitorii (1863) . . . .. e 1038 

Regulamentăi pentru escentarea acestei conv senţiuni (1868). Aa 1041 
Instrucţiunea specială pentru oficiurile Bucuresci, laşi şi Ploesci pentru Selimbul co- : 

respondinţelorii între România şi Germania de Norâii (1869) . ee 104 
Instrucţiuni (5) pentru serviciulă postală internaţională (1810) . : 1049 
Regulament pentru transmiterea corespondințelor oficiale prin telegraf şi postă Us70) 1060 

HI. Legiuiri medicale 

Tabloi de organisarea direcţiurii generale a, serviciului sanitară din Principatele- 
„Unite (1862) (2) . „1065 

Regulament pentru Organisarea Consiliului medicală superiorii (1865) . 100% 
. Regulamente şi Documente pentra Scâla naţională de medicină, farmacie şi veteri- 

nărie (1858) - . - , 106$ 
Decreti pentru Instituirea " unei Facaltăţi "do medicină în Bucureaci (1867). 1092 
Regulamentuli Facultăţii de medicivă(2) (1870). . . e... . 1093 
  

(1) Cele maY multe s'aă abrogatii, modificată și înlocuit prin altele din 1831 și 1872 ce se Tor trece în] Ap- 
pondice. 
i) Modificată (a se vedea 1 Appendico),
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Decretii pentru verificarea titluriloră academice dobândite în străinătate precumă şi examinarea capacităţii mediciloră, furmaciştilorii, veterinarilorii şi mâşeloră, cari ceri permisiunea de a esercita arta loră în țâră (1870), . . e e 1095 Decretă pentru concursulă doctorilorii în medicină şi pentru ocuparea posturilorii de medici primari de judeţe (1869). e. A 1095 " Instrucținui pentra medicii primari de judeţe (1862). . . . + 1096 Statutele Societăţii medico- chirurgicala din Bucuresci (1867). . . . 1100 Statutele modificate ale acestel societăţi (1870), . 2 1100 Proectii pentru Consiliurile de higienă şi salubritate publică din Bucurescl şi din Iaşi (1802) n 
Decret pentru Concedarea dreptului de a deschide farmacie în ț&ră prin concurs (1869) 1104 Regulamentii pentru priimirea şi eşirea smintițilorii din spitalele de smintiţi (1867) 1105 Regalamentă pentru Comerciulii cu obiecte medicamentâse şi otrăvitâre în Româ- - mia (1867), <a 106 Jurnaluli Consiliului medicală şi instrucţiuni relative la culorile bombânelorii, co- livi, rachiură, ete. (1862), , ... eee 1108 Regulamentă pentru serviciulă veterinarilorii de judeţe (1869). . . . . . . . 1109 Decretii şi Instracţiuni pentru veterinarii-şefi do raine (1869). . . . . . . . 1110 Regulamentii pentru poliţia veterinară atingătâre de epizootii (1869), . e III Instrucţinne pentru tămăduirea durerilor de gură şi de piciâre la vitele cornute (1864) 1118 „Regulamentă pentra bărbieri (1863) . . o, Pee 15 egulamentii farmaceutică (1863) şi, o: eee ea 1117 Taxa melicamentelori (1863). . 19 Regulamentii pentru verificarea morţiloră (1866)... 133 

I. Legiuiri ale Eforiei Spilalelorii civile - 
Regulamentă pentru administrarea aşedă mintelori Eforiei spitaleloră civile din Bu- curesci şi Epitropici Sf. Spiridonă din Iași (1865), e 1159 „Lege pentru Rescumpărarea locuriloră şi viilori Casei Eforiei spitaleloră supuse la plată de embaticii, chiri!, otaşniţă sâă ori-ce alte îndatoriri (1870), . . . . . . 1160 - Regulamentii pentrn aplicarea acester legi (1870). . Pee 1161 Exploatarea păduriloră Eforie spitalelor (1869), 2 1168 Arendările imobileloră Casei Eforiei spitalelorii (după ediţia din 1870). .:. . . 1166 Regulamenti pentru concursulii de externatiă (0864 „TUI Regulamenti pentru concursulii de internati (1864). e 0178 Instrucţiuni pentru medicii secundari ai spitaleloră Eforiei (1864). ... . „1176 Regulament pentru şeful lucrărilor anatomo-pathologice ale spitalelor Eforiei (1864). 1177 Programa pentru concursulii medicilorii secundari at spitalelor Eforiei (1864). . , 1177 Idem pentru concursulă de farmacişti la spitalele Eforiai (1864)... e 1178 Idem pentru concursală de chirurgă primari la spitalele Eforiei şi la consultaţiunila ' gratuite (1864)... [ee aaa e 1179 “idem pentru concursul de medici consultantă ali Eforiei spitaleloră pentru patho- logia internă (1864). . eee eee e 1179: dem pentru concuraulii postului de şefii alii lucrărilori anatoino-pathologice din ser- viciulă spitaleloră Eforiei (1864). . . eee ee 1180 

J. Legiuiri financiare 
Lege pentru Inființarea, Curţei de compturi (860). e 185 Lege asupra Comptabilităţii generale a Statului (D) (18649). ,, „+ 1189 Organisarea administraţiei centrale a Ministerului finanțeloră (1867). : . . . . 1198 Regulamentii pentra serviciuliă Inspecţiei de finanțe (1862) (2)... . 1203 Lege constitutivă a Coasilialui de advocaţi pe lingă Ministerii (1861)(3). A . ! 1205 - Regulamentii pentru aplicarea acestei legi (1861).(3). „+ 1205 Regulamentă asupra serviciului Cassei centrale şi cassieriiloră de districte (1861) . 1206. 
    

(1) Modificările ce "i sta făcută în 1873 suntă trecute în I: Appendice. (2) A se vedea, în i Appendico, Legea pentru inspectorii financiari. (3) Serriciulă advocaţiloră 'a trecaţă la administraţiunea Domeniiloră Statului, A se vedea | Appendice;
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Instrucţiuni pentru perceptorii, cassierii particulare de plăşi şi casierii generale, con- ţinendii regulele după cari urmăză a se ține scriptele şi a se servi cu ele (1864) (1); 1208 Lege pentru organisarea, serviciului agenţiloră însărcinați cu aşedarea contribuţiu- niloră directe (1864902)... Pe. | 1218 Regulamentii pentru serviciulă agenţilori de constatare (1864) (2) . 1921 Instrucţiuni pentra formarea rolaritorii (1861) (2), „1931 Tastrueţiuni pentru verificarea, închearaa şi punerea în lucrare a rolurilor (1863)(2) 1238 „Lege pentru unificarea, contribuțiuuci personale şi a scutirilorii de carii armâză a se bucura ani! din contribuabili (1863), o eee e 1241 ": “Regulament pentru constatarea prefacerilorii ce se urmâză între contribuabili (1867) 1249 - bege pentru contribuţiunea de poduri şi şosele (1860)... .... „e 1248 „Lege pentru unificarea contribuţiei de poduri şi gosele în ambele părţă ale Principa- teloră-Unite-(1862). . e. o eee e 21949 „Lege pentru contribaţiunea fonciară (860) pp n. „ 11949 Lege care unifică contribuţiunea, fonciară din ambele Principate (1862). .. „1251 "Lege pentru xeșularea aşedării baseloră după cari urmeză a so preleva impositulii fomciară (1865)... îee..| , 1251 Instrucţiuni pentru recensimântalii proprietățiloră imobili (1868) . . . . 1252 Lege pentru evaluarea din nuoii a venitului proprietăţilor fonciare (1868). . 1957 Lege pentru impunerea viilorii la darea fonciară (1870) ze. 1258 Lega asunra patentelorii (1868). ci Pe aa 1958 Lege relativă la taxa de transmitere asupra proprietăţilor aşedămintelor publice (1860) 1272 - Lege prin care se aplică taxa de transmitere şi la proprietăţile aşedăminteloră pu- blice de dincolo de Milcovă (1862). .... 5 î ee aa 1978 Lege pentru institnirea perceptoriloră (186552) . . Pee ee 1973 Decrată relatii le modificarea şi reducerea personalului exterioră de constatare şi percepţie (1865) (9). , Pee a e 1977 ege pentru organisarea serviciului de percepere şi centrolisarea veniturilor din con. . "“tribuţinni directe, domene şi răscumpărarea clăcei (1867)(2), , . . . . . . . 1978 Regulamentul serviciului de parcepţiune şi de centralisarea, veniturilorii (1867) (2) 1281 Regulamentulă pentru aplicarea legii patentelorii asupra, comercianților ambulanți 1300 Lege modificătâre legii de percepţiune de la 15 Maiii 1867 (1868) (2)... 21321 Lege pentru rădicareu serviciului percepţiei din sarc!na primariloră şi instituirea de _ pereeptori speciali (1870) (2). .. Pee eee 1925 Cirenlara instractivă a Mivisterului fînanţeloră din Octombrie 1870 pentru aplica- - rea acestei legi (1870)(2) . . ....... Pe ea eee e 0 1996 Regulamentii (in formă, de prozcti) pentru administraţia vămiloră , Principateloră- Unite-Române (1839) , eee 1997 Lege pentru adunarea de către Bavernă a venituriloră indirecte din vămi, saline, ex- portaţie şi importație (1860). . .... pe eee aaa d 1898 Lege pentra taxa de 7 1/2 la sută asupra mărfariloră importate în România (1866). 13538 Lege pentru reînfiinţarea provisorie a dreptului de exportațiune (1864). . . . . 1339 Tarifa pentru perceperea dreptului de esportațiune şi lista articolilori apărate de a- cestă dreptă, lucrătorii de Ja 1 Octombrie 1870 (3) A PR 1340 Regulament pentru esportaţia sărei (1865), ae 1355 Pegalament pentru administrarea în regie a sărăriilor de mare din Basarabia (1864) 1356 Instrucţiile administraţiei sărăriiloră de mare din Basarabia (1865). . .,.. 1158 Lege de urmăririîn materii de contribuţiuni directe şi alte venituri aje Statului (1862) 3 DU " Regulamentii pentra aplicarea acestei legi (1862). .. ea e 197 Lega asupra, vîndării unoră bunuri ale Statului şi răscumpărarea embaticurilor (1864) 1318 , Regulamentii pentru aplicarea acestei legi (1865). ..... „+ 1978 Lege pentru înstrăinarea unsi părți din domenela Statulat (1866) „1380 Regulamentii pentru aplicarea acestei legi (1867). ...... 1383 
    

“pendice. 
(1) Modificate prin altă sistemă întrodusă de nucile iegi şi Regulamente do percepţiune. A se vedea I Ap-- 
(2) Tote aceste legiuizt şi instrucţiuni privitâre la contribuţiunile directe Sai abrogati, modificată şi înlo- cuită prin legea și instrucţiunile pentru constatarea gi perceperea contribuţinniloră promulgate în 1871, caril.se voră trece în 1 Appendico ali acastef colecțiuni. | | (3) A se vedea uă altă asemenea tarifă pablicată in 1872 Şi care se ra trece în ] Appendice.
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- Lege modificătâre la legea din anulă 1866, ulii 15, pentru viugerea unei părţi din domenele Statalai (1868), Pee i. Regulamentă pentru aplicarea şi executarea legii de înstrăinare a uă parte din bu- noile Statului (1868)... PI Regulament de licitaţiune şi condițiuni pentru arendarea bunurilori Statului (1870) Condiţiun! pentru arendarea- moşiilorii Statalui pe periodulă 1871--1876 . .... Contractă-modelii pentra arendarea proprietățilori Statului sitnate în domeniile şi coloniile din Basarabia pe periodulii aniloră 1870—1875 (1870)... ..,, î... Regalamenti şi instrucţiuni pentru serviciulă pădurarilor şi ală brigadierilor (1863) Păduriie Statului. — Caetii de însărcinări pentru vîngerea esploatârei lori (1868) : Vegulament de licitaţiuni pentru vinderea spre esploatare a pădurilor Statalul (1870) Condiţiuni generale pentru esploatarea, păduriloră Statului pe termină de cinci ani de la 1870—1875 (1870) . ..., ECC Lega pentru regularea dreptului de intrare de la vitele păstorilor străini (1865) . Heguiamentă pentru aplicarea acestei legi (1865), 
Lege pentru vinăsrea tutunului şi tabacului ca drept esclusivă al Statului (1864) (1) Decret pentru modificarea legii asupra monoolului tutunului şi tabaculni (1865) (1) Lege pentru desfiinţarea monopoluiui tutunului (1867)(0), ci tegulamentă pentru aplicarea legii desființării monopolului tutunului după modifi- ficările introduse prin jnrnalală Consiliului de ministri de la 15 Sept. 1867 (1867) (1) Lege asupra tutunului (1) (808), . PD Regulamenti pentru aplicarea acestel legi(1) (1868). . . ... ege pentru impositulii asupra băuturilorii spirtose (2) (1867) . . Regulamentă pentru aplicarea acestei legi (2) (1867). - : PR Caetii de însărcinări pentru arendarea venitului taxelor asupra băuturiloră spir- tose (2) (1867). SE IERI . Condiţiuni pentru arendarea acestori venituri pe 1871—1873 (2) (1870), . Lege pentru adrnisiunoa, timpurariă şi pentru transitulii cerealelor străine (1868) Regrlamentă de esplicaţiune a acestei legi (1868). .. .. Tabloi de proprietăţile Statului. . “ 

. 

L. Legiuiri militare 
hegulamentă asupra serviciului interiori ală Ministerului de resbeliă (1810) . Lege pentru organisarea puterei armate în România (1868)(3) ... .. Decretă din Iulie 1869 prin care se reglementeză art. 7 din acâstă lege (1869)... nstrucţiani pentru punerea, în aplicaţiune a legii pentru-organisarea puterei ar- mate (15869) ao. . PRD PR Condica penală ostăşâscă (1852) cu . Ia 

.. Procedura codului penal ostăşese şi supliment pentru starea de împresurare (1852) (4) Tavla de materii a codulai ostăşesză, procedarei lui şi suplimentului, , . NR Disposiţiuni (5) din 1852—1853 privitâre la judecarea, ostaşiloriă (1852—1853) . Regulamentuli gcâlei militare (1860), „. Decretiă din 1870 pentru 6re-care modificări în programa de studiul relativă la coe- ficientulă notei do clasifcaţiune la diferite cursuri, etc., în şedla militară (1870)... - Lege pentru împărţirea comandamentelor armatei în patru divisiuni teritoriali (1866) “Impărțirea, teritorială a brigadeloriă, regimenteloră şi batalioneloră ( 1869) . . :egulamenti pentru sub-divistunile teritoriali (brigade de miliții) (1269)... ... Lege pentru înaintarea în 6ste (0869), 
Lege pentru ierarchia militară (1862) . 
Lege asupra posiţiei oficieriloră (1864), pu 
Lege pentru pensiunile şi adjatârele sub-oticierilor şi soldaţilotii în retragere (1865) Lego pentrn starea de asedii (0860), Pa 
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(1) Desfiinţate, 
(2) A ao vedea legea şi regulamentală asupra dreptului du licenţă asupra. comercianţilorii de biutari Sspirtyse în 1 Appendice, 
(3) Modificată. A sa vedea 1 Appendice. 
(4) Abrogată şi înlocaită. A sa sedea | Appendice.
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Lege pentru recrutarea armatei (1864). Ceea eee 1031 
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Decretii din Iulie 1869 pentru împărţirea pe batalione şi divisiâne a companiilori de 

grăniceri şi escadrâneloră de dorobanţi (1869) . . . „1720 
Jurnalulă Consiliului de ministri din 1869 pentru scatirea familiiloră grănicerilorii 

şi dorobanţilorii nevârstnici do contribuţiunea personală şi de tara de poduri și şosele 
şi alte disposiţiuni privitâre la dânşii (1869) . . . 1720 

Regulamentă asupra atribuţiuniloriă inspectorelal armeloră speciale. (1069). „a 1721 
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Regulamentă pentru organisarea stabilimentelorii de artilerie (1967), ee MA 
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cedentă ali miliţiiloră) [1870] - 1739 

Decisiunea, Ministerialat de reshelă relativă la începerea instruețiuner militare a mi 
liţianiloră (1870) . . a... . î eee 1799 

Regulamentali musiciloră militare (1870) | [eee eee eee 4740 
Regulamentă pentru căsătoriile militariloră (1870) . 172 
Decretii din Februarie 1870 asupra oficierilorii conandaaţi aă pompieriloră diferite- 

lorii oraşe din ţeră (1870) . 1744 
Circulara Ministeralui de resbelă din Talie 1869 asupra aatorităţel prefecţilor ca in- _ 

tendenţi al districteloră (1869) . _. 1744 
tegulamentii asupra organisărei atribuţiunilor și a serviciului corpaluy intendenței 

militare (1870). . . . . 1745. 
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tului în ceea ce privesce Departamentul de resbelă şi nomenclatura pieselor a sepro- 
duce plătitoriloră pe lingă ordonanţele şi mandatele de plată (1870). ee 152 

DL Legiuiri e emanate de la Ministerulii cultelorit şi instrucţiunei publice 

Regulamentii interioră ală Ministeriului culteloră şi instrucţiune! publice (1806) 1î7i 
Lege pentru numire de Mitropoliţi şi Episcopi eparhioţi în România (1865) (1) „178% 
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Decrotii organici pentru organisarea schimei monachicesci [legea călugăriei) (186: 4 1 

  

(1) A se vedea nnoile leginiri din 1 Appendice. 
(2) Modificati $ în 1873 prin minge Sa Iri o: -sab, art. 8 și prin escluderea art, 14 întregi. 
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Regulamenti pentru sc6lele naţionale de bele-arte U869) 1832 
Negulamentulă facultăţii de dreptii din Bucuresci (1866) 1835 „Begulamentult facultăţii de litere din .Bucuresei (1866)... ... „1837 egulamentuli facultăţii de sciinţe din Bucuresci (1866). 7 e 1 + 1839 
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N. Legiuiri emanate de la Ilinisteriulii agriculturei, comerciului 
şi lucrărilorii publice 
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Regulamentulă Institutului naţională de agricultură de la Pantejeimonii (1867) . 1905 - Regulamentă de disciplină interidră a acestui institutii (1867)... . 1908 Regulamentă de administraţiune ali scâlei. tecnice de machine şi instrumente agri- 

cole din oraşulă Iaşi (1867) . 1913 Regulamenti pentru inistituirea concorsurilori de pluguri în ţâră (1867) 1916 
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UI) A se vedea în 1 Appenăice celă promulgat în 1872, 
(2) S'a moăificatii art, 56 prin decretulă din 18;2 (i sa_veloa I / 
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